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CAPITOLUL 1 8 

Cine este mai mare în împărăţia Cerurilor. Puterea cheilor. 
De câte ori vom ierta pe aproapele. 

Pilda celui ce datora zece mii de talanţi1 •' ' ' 

18,1: î n ceasul acela, s-au apropiat ucenici i de I isus şi I-au zis : C i n e , 
oare, este mai mare î n 2 împărăţ ia Cerurilor? 

(18, 1) Marcu 9,33-36 / Luca 9,46; 22,24 
Fiindcă au văzut [ucenicii] că Petru a fost cinstit de Hristos - căci i-a 

poruncit să dea statirul pentru Sine şi pentru el - şi păt imind ei lucru 
omenesc, biruiţi fiind de pizmă, s-au apropiat, întrebând pe Domnul „cine 
este mai m a r e " , având sminteală în cugetul lor. 

18,2-4: Ş i chemând la S ine un prunc, l-a pus în mi j locul lor (3) ş i a 
zis: Adevărat zic vouă: D e nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii , 
n u veţi intra în împărăţ ia Cerurilor 3 . (4) Deci , c ine se va smeri pe s ine ca 
pruncul acesta, acela este cel mai mare î n 4 împărăţ ia Cerurilor. 

(18,2) Marcu 9,33-36 / Luca 9,47 (18,3) Matei 19,14 / Marcu 10,15 / 
Luca 18,16-17 (18, 4) Marcu 10,14 /1 Corinteni 14,20 

Domnul , văzând că ucenicii surttbiruiţi de patima iubirii de slavă, îi 
smereşte, arătându-le prin pruncul cel fără de trufie calea smereniei - căci 
se cuvine să fim prunci eu cugetul cel smerit, n u cu mintea cea pruncească, 
şi cu nerăutatea, n u cu priceperea. 

Iar zicând „de n u vă veţi întoarce" , arată că din smerenie 5 au venit ei 
întru iubirea de slavă. „Deci, întru smerenia din care aţi ieşit, se cuvine să 
vă întoarceţi iarăşi !" 

18,5-6: Ş i c ine va pr imi un prunc ca acesta în numele M e u , pe M i n e 
M ă primeşte . (6) Iar cine va smint i pe unul dintr-aceştia mici , care cred 

1 în ediţia de la 1805 titlul capitolului este: „Pentru cei ce ziceau cine este mai mare. 
Pentru a nu sminti. Pentru pilda de o sută de oi. Pentru certarea aproapelui. Pentru puterea de a 
lega şi dezlega. Pentru certarea greşalei fratelui. Pentru datornicul cel cu zece mii de talanţi". 

2 în ediţia de la 1805, în acest verset, în loc de „în", se găseşte „întru". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia 

Cerurilor", se găseşte „şi să vă faceţi ca pruncii, nu veţi intra întru împărăţia Cerurilor". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „în", se găseşte „întru". 
5 Pe care o aveau întru început. 
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în 6 Mine , mai b i n e i-ar f i lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să 
fie afundat în adâncul mării . 

(18,5) Matei 10,40 / Marcu 9,371 Luca 9,48 (18,6) Marcu 9,42 / Luca 17,1-2 / Romani 14,13 
„Nu numai voi se cuvine să vă smeriţi, ci şi pe cei care se smeresc, 

dacă îi veţi cinsti pentru Mine, plată veţi l u a Că pe Mine M ă primiţi atunci 
când îi veţi primi pe «prunci», adică pe cei smeriţ i" . 

Apoi şi împotrivă zice: „Cine va sminti, adică va ocărî pe unul «dintre 
aceştia mici» - adică dintre aceştia care se micşorează pe sine şi se smeresc, 
măcar deşi sunt mari - , mai de folos i-ar fi ca să se spânzure «piatră de 
moară» la grumazul lui" . Arată în chip simţit greutatea pietrei, ca să 
vădească multa muncă [caznă] la care vor fi supuşi cei care ocărăsc şi 
smintesc pe cei smeriţi pentru Hristos. 

Iar, tu, să înţelegi şi că, măcar pe cel „ m i c " întru adevăr - adică pe cel 
neputincios - de-1 „va s m i n t i " cineva şi nu-1 va purta în tot chipul, va fi 
dat muncilor [caznelor]. Că cel mare n u se sminteşte lesne, ci cel mic. 

18, 7: Vai lumii , din pricina smintel i lor! Că sminte l i le trebuie să 
v ină 7 , dar vai , omului aceluia prin care v ine sminteala . 

(18,7) înţelepciune 4,12 / Matei 26,24 / Luca 17,1 / Romani 14,13 /1 Corinteni 11,19 
Iubitor de oameni fiind, plânge pentru lume, ca de cea care avea să se 

vatăme din pricina smintelilor. 
Dacă ar zice cineva: „Dar ce nevoie era să plângă, mai curând trebuia 

să tindă mâna într-ajutor", acestuia putem să-i zicem că şi acesta este ajutor, 
a plânge cineva [pentru altul]. Căci de multe ori pe cei pe care sfătuirea 
noastră n u i-a folosit [ajutat], pe aceştia îi folosim [ajutăm] dacă plângem 
pentru ei, făcându-i să vină întru simţire. 

Dar dacă „nevoie este să v ină sminte l i l e " , cum v o m putea scăpa de 
ele? „Nevoie este să v i n ă " , dar nu este nevoie să pierim, căci este cu 
neputinţă să stăm împotriva [venirii] smintelilor. Iar prin „sminte l i " să-i 
înţelegi pe cei care te împiedică de la faptele cele bune. Iar „ l u m e " îi 
numeşte pe oamenii cei de jos, care se târăsc pe pământ şi care cu lesnire 
se împiedică. 

18,8-9: Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, taie-1 şi aruncă-1 
de la tine, că este bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, 
având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fii aruncat în focul 
cel veşnic. (9) Ş i dacă ochiul tău te sminteşte, scoate-1 şi aruncă-1 de la tine, 

6 în ediţia de la 1805, în aceste versete, în loc de „în", se găseşte „întru". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „că smintelile trebuie să viriă", se găseşte „că nevoie 

este să vină smintelile". 
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că mai b ine este pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având 
amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului 8 . 

(18,8) Matei 5,29-30 / Marcu 9,43-45 (18,9) Deuteronom 13,5-10 / 
Psalm 118,37 / Matei 5,29 / Marcu 9, 47 

Prin „ m â n ă " şi „pic ior" şi „ochi " să-i înţelegi pe prieteni, pe care întru 
rânduiala mădularelor îi avem. Deci, dacă aceştia, prieteni de aproape fiind, 
ne vatămă pe noi, se cuvine să-i lepădăm ca pe nişte mădulare putrede şi 
să-i „ tă iem", ca n u cumva şi pe alţii să-i vatăme. încât dintru aceasta este 
arătat că „nevoie este să vină s m i n t e l i l e " - adică cei care ne vatămă - , 
dar n u este de nevoie să ne vătămăm noi. Căci, dacă v o m face precum a 
zis Domnul şi vom „tăia" de la noi pe cei ce ne vatămă, chiar şi prieteni 
de-ar fi, [atunci] nu ne v o m v ă t ă m a 

18,10-11: Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mic i 9 , că zic 
vouă: Că îngerii lor, în Ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu , Care este în 
Ceruri. (11) Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. 

(18,10)1 Regi 6,16 / Psalm 33,8 / Iov 1,6 / Tobit 3,16 / Evrei 1,14 / Apocalipsa 8,2 
(18,11) Matei 10,6 / Marcu 2,17 / Luca 9,56; 19,10 / Ioan 3,17; 12,47 /1 Timotei 1,15 

Ne porunceşte să nu defăimăm [dispreţuim] pe cei care sunt socotiţi 
mici - adică pe cei „săraci cu d u h u l " (Matei 5,3) - , care la Dumnezeu sunt 
mari . Şi atât de mult sunt aceştia iubiţi de Dumnezeu, încât îi au pe îngeri 
păzitori, ca să n u fie vătămaţi de draci. Căci fiecare credincios, ba mai 
vârtos tot omul are îngerul său. Iar îngerii celor mici şi smeriţi întru Hristos 
sunt atât de aproape de Dumnezeu, încât „pururea văd faţa L u i " , stând 
înaintea Domnului. Se vede de aici că, deşi toţi oamenii au îngeri , însă 
îngerii celor păcătoşi, ca şi c u m s-ar ruşina pentru neîndrăzneala noastră, 
nici ei n-au îndrăzneală a vedea faţa lui Dumnezeu şi de a se ruga pentru 
noi. Iar îngerii celor smeriţi văd faţa lui Dumnezeu, pentru că au îndrăz
neală. Şi zice încă: „Nu numai îngeri au aceştia, ci Eu însumi, pentru aceasta 
am venit, ca să mântuiesc pe cel pierdut şi să-i fac ai Mei pe ce i care de 
mulţi sunt socotiţi a fi de n imic" . 

18,12-14: Ce vi se pare? Dacă u n om ar avea o sută de oi şi u n a dintre 
ele s-ar rătăci, n u va lăsa, oare, î n munţi pe cele nouăzeci ş i nouă şi , 
ducându-se, va căuta pe cea rătăcită? (13) Şi dacă s-ar întâmpla s-o găsească, 
adevăr grăiesc vouă că se bucură de ea mai m u l t 1 0 decât de cele nouăzeci 

8 Vezi nota tâlcuirii de la Matei 5 ,22c. 
9 în ediţia de Ia 1805, în loc de „vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia 

mici", se găseşte „căutaţi să nu defăimaţi pe vreunul dintre aceştia mai mici". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „mult", se găseşte „vârtos". 
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şi nouă, care n u s-au rătăcit. (14) Astfel , n u este vrere înaintea Tatălui 

vostru, Cel d in Ceruri ca să piară vreunul dintr-aceştia mici. 
(18,12) Ieremia 50,6 / Iezechiil 34,4,11 / Luca 15,4 

(18,13) Luca 15,5-7 (18, 14) Luca 15,7-10 / 2 Petru 3,9 
Ce „ o m " a avut „o sută de oi"? Hristos, căci toată zidirea cea cuvântă

toare, îngerii şi oamenii „o sută de o i " sunt, al căror Păstor este Hristos -
Care nu este „oaie" , pentru că nu este zidire, ci Fiu al lui Dumnezeu. Deci, ' 
Acesta a lăsat „pe cele nouăzeci şi nouă" în Ceruri şi luând „chip de r o b " 
(Filipeni 2,7) a venit să caute pe oaia cea „una" , care este firea omenească şi 
se bucură pentru aceasta mai mult decât pentru întărirea îngerilor 1 1 . 

Deci aceasta în chip cuprinzător arată că Dumnezeu Se sârguieşte 
pentru întoarcerea păcătoşilor şi Se bucură pentru aceştia „mai m u l t " decât 
pentru cei care sunt întăriţi şi statorniciţi întru fapta cea bună. 

18,15-17: De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-1 pe el între tine şi 

el singur. Ş i de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. (16) Iar de n u te va 

asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se 

statornicească tot cuvântul 1 2 . (17) Ş i de nu-i va asculta pe ei, spune-1 Bisericii; 

iar de n u va asculta nici de Biserică 1 3 , să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş. 
(18,15) Levitic 19,17 / Sirah 19,14 / Luca 17' 3 / Iacov 5,19-20 (18,16) Deuteronom 17,6 / 

Ioan 8,17 / 2 Corinteni 13,1 / Evrei 10,28 (18,17) 1 Corinteni 5,11 / 2 Tesaloniceni 3,6,14 
După ce a tins [grăit] cuvânt foarte greu despre cei care smintesc pe 

alţii, acum îi îndreptează şi pe cei care se smintesc. Căci nu trebuie ca tu, 

cel care te sminteşti să fii cu totul fără grijă - fiindcă cel ce te sminteşte pe 

1 1 Dionisie din Furna dă următorul izvod de zugrăvire pentru această pildă: „Cerul 
şi deasupra lui cele nouă cete îngereşti, şi în mijlocul lor un scaun deşert, şi mai din jos 
de el coborârea la iad a Domnului" (Erminia picturii bizantine, ed. cit., p. 122). 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească 
tot cuvântul", se găseşte „a prin gura a două mărturii, sau trei să stea tot graiul". 

1 3 în ediţia de la 1805, în acest verset, în loc de „Biserică", se găseşte „sobor". Cuvântul 
sobor provine în limba română din slavă. De altfel, până astăzi, în limba rusă denumirea 
dată locaşului bisericii este aceea de sobor, cuvânt care este traducerea grecescului ecclesia -
ce înseamnă adunare. Credem că denumirea de sobor dată locaşelor creştine ilustrează foarte 
bine chipul şi cugetul sobornicesc al Bisericii. în limba română, cuvântul biserică se pare că 
are ca rădăcină basilica, cuvânt ce a fost asimilat în limba noastră (prin rotacizare) fie din 
latină - basilica era la romani un local de judecată, iar după anul 313, împăratul Constantin 
cel Mare a cedat aceste clădiri creştinilor, pentru săvârşirea cultului - fie din greacă -
basilîkai desemnând acele încăperi care, încă din veacul I, se construiau în casele particulare, 
anume pentru săvârşirea slujbelor, numindu-se împărăteşti (basilikaî). Orişicum, până în 
zilele noastre, în unele zone rurale din Ardeal se mai păstrează denumirea de clejie (derivat 
Am orereamXecclesia) Centru avutul obştesc al parohiei. 
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tine îşi agoniseşte osândă - ci trebuie să mustri pe cei care te nedreptăţesc 
şi te vatămă, de vor fi creştini. Că vezi zice: „De-ţi va greşi ţie fratele 
tău" , adică creştinul. Iar de-ţi va face nedreptate vreun necredincios, atunci 
dă-te la o parte şi lasă-ţi şi averile tale, iar de este „frate" , mustră-1 pe el. Şi 
nu zice „ocărăşte-1", ci „mustră-1". Dacă „te va asculta", adică se va prihăni 
pe sine [se va căi] , bine [îi va fi lu i ] 1 4 . 

Voieşte mai întâi de-o parte să fie mustraţi cei ce au greşit, ca nu cumva 
fiind mustraţi înaintea multora, să se facă şi mai fără de ruşine [neruşinaţi]. 
Iar dacă şi înaintea a „doi sau trei martori" fiind mustrat, n u se va ruşina, 
atunci arată greşeala lui celor mai mari ai „soborului " [ai „Biser ic i i " ] . De 
vreme ce unul ca acesta n-a ascultat pe „doi sau trei" , s-a făcut neascultător 
al Legii care zice: „ în gura a doi sau trei martori va sta tot cuvântul " 
(Deuteronom 17,6; 19,15; 2 Corinteni 13,1), de acum încolo în „sobor" să se 
înţelepţească. Iar dacă nici de acesta nu va asculta, atunci să fie lepădat, ca 
nu cumva din răutatea sa sa dea şi altora 

Şi îi aseamănă pe unii ca aceştia fraţi cu „vameşi i " , ca unii care aveau 
nume rău înaintea oamenilor. Şi îi este mângâiere celui nedreptăţit , că 
acela care îi face nedreptate va fi socotit „vameş şi p ă g â n " , adică păcătos 
şi necredincios. 

Dar numai aceasta va fi munca [cazna] celui care face nedreptate? 
Nu. Ci ascultă şi cele ce urmează: 

18,18: Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ , vor fi legate 
şi în Cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în Cer. 

(18,18) Matei 16,19 / Ioan 20,23 
„Dacă t u " , zice, „cel ce-ai fost nedreptăţit îl ai ca pe „un vameş şi 

p ă g â n " pe cel care nedreptăţeşte, şi în Ceruri va fi întru acest fel. Iar 
dacă îl vei dezlega, adică dacă-1 vei ierta, va fi şi în Ceruri iertat" . Pentru 
că n u numai cele pe care le „dezleagă" preoţii sunt „ d e z l e g a t e " 7 c i şi 
cele pe care noi, cei care am fost nedreptăţiţi, sau le legăm sau le dezlegăm 
[- adică le iertăm - , ] şi acelea vor fi „ legate" sau „dez legate" . 

18, 19-20: Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe 
pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl 

u Aici Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învaţă astfel: „Nu înţepa cu vorbe acoperite pe 
fratele tău, ca nu cumva, primind şi tu cele asemenea de la el, să alungi de la amândoi starea 
dragostei Ci mergi şi mustră-1 pe el cu îndrăznire iubitoare, ca împrăştiind pricinile supărării, 
să te izbăveşti şi pe tine şi pe el de tulburare şi supărare" (Filocalia românească, voi. 2, A patra 
sută a capetelor despre dragoste, cap 32, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 110). 
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Meu, Care este în Ceruri. (20) Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele 
Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor 1 5 . as, 19) î ioan 3, zz-, s, u (îs, 20) Luca 2 4 , îs 

Prin unele ca aceste graiuri ne adună pe toţi întru dragoste, căci după 
ce ne-a oprit pe noi de la a ne sminti şi a ne vătăma unii pe alţii, acum 
grăieşte şi despre unirea cea a unora cu alţii [unirea cea dintre noi]. Iar 
prin cei uniţi nu înţelege pe cei care se adună spre rău, ci spre bine, căci 
zice: „doi dintre v o i " , adică „dintre cei care cred, dintre cei care au fapte 
bune" . C ă şi Ana şi Caiafa s-au unit, dar cu unire de prihană 1 6 . 

Şi de aceea de multe ori rugându-ne nu primim, pentru că nu avem 
unire unul cu altul. Şi nu zice „voi f i" , că nici nu zăboveşte, nici nu întârzie, 
ci spune „acolo sunt" - adică „acolo îndată Mă aflu" . 

Şi aceasta o înţelege: atunci când se va „ u n i " trupul şi duhul şi nu va 
pofti trupul împotriva duhului, atunci Domnul este „în mi j loc" . încă şi 
cele trei puteri ale sufletului „se u n e s c " - cea cuvântătoare, cea mânioasă 
şi cea poftitoare. încă şi Scriptura Veche şi cea Nouă „se u n e s c " amândouă, 
iar „în m i j l o c u l " lor se află Hristos, de amândouă fiind propovăduit. 

18,21-22: Atunci Petru, apropiindu-se de El , I-a zis: D o a m n e , de câte 
ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până d e 1 7 

şapte ori? (22) Zis-a lui I isus : Nu, zic ţie, până de şapte ori, ci până de 
şaptezeci de ori Câte şapte. (18,21) Matei 6,12 / Luca 1 7 , 3 - 4 (ÎS, 22) Levitic 25,397 

Matei 6,14 / Marcu 11,25-26 / Luca 17,4-5 / Coloseni 3,13 
Aceasta este ceea ce întreabă Petru: „De câte ori de va greşi fratele, apoi 

va veni la mine şi va cere iertăciune [iertare] căindu-se, îi voi ierta lui?" Şi 
adaugă „va greşi faţă de m i n e " , pentru că numai pentru cele ce-mi va greşi 
mie pot să-1 iert, iar dacă va greşi lui Dumnezeu, numai cel cu rânduiala 
dumnezeiască - adică preotul - poate să-1 ierte. Iar dacă îmi va greşi iar eu 
îl voi ierta, iertat va fi, deşi sunt eu om simplu, n u preot. Iar când zice „până 
în şaptezeci de ori câte şapte" , nu arată numărul iertărilor - căci ar fi cu 
totul lipsit de minte să numere cineva până se vor împlini „şaptezeci de ori 
câte şapte" , adică 490 - , ci arată mulţime fără de număr, ca şi cum ar fi zis: 
„De câte ori va greşi şi se va pocăi, iartă-i lui". Iar aceasta şi prin pilda de 
mai jos o spune, arătând că se cuvine să fim milostivi. 

1 5 în ediţia de la 1805, versetele 19-20 sunt: „Iarăşi amin grăiesc vouă că, dacă doi 
dintre voi se vor uni pe pământ pentru tot lucrul pe care îl vor cere, va fi lor de către 
Tatăl Meu, Care este în Ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi întru numele Meu, 
acolo sunt în mijlocul lor". 

1 6 Adică s-au unit spre săvârşirea răutăţii. 
1 7 în ediţia de la 1805, în aceste versete, în loc de „până de" , se găseşte „până în". 
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18,23: D e aceea, asemănatu-s-a împărăţ ia Ceruri lor o m u l u i împărat 
care a voit să se socotească cu slugile sa le 1 8 . (18,23) 4 Regi 4 , 1 

Ne învaţă prin această „p i ldă" să iertăm greşelile făcute n o u ă de către 
cei împreună cu noi slugi, şi mai vârtos, dacă având aceia trebuinţă de 
iertare ne vor şi îndupleca pe noi. Iar a tâlcui pilda cu amănuntul ar fi fost 
n u m a i a celui ce are mintea lui Hris tos . î n s ă , v o m î n d r ă z n i şi noi : 
„ împărăţ ie " este Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu împărăţie a unor mici 
lucruri, ci „a Ceruri lor" . Deci, S-a asemănat Acesta „omului împăra t " , 
fiindcă S-a întrupat pentru noi, şi întru asemănarea oamenilor s-a făcut 1 9 . 
Şi „ia seama slugilor s a l e " [„se socoteşte cu s lugi le s a l e " ] , judecându-le 
pe ele după bunătate, căci al cruzimii lucru este pedeapsa fără d e judecată. 

18,24-25: Şi , începând să se socotească cu e le 2 0 , i s-a adus un datornic cu 
zece mii de talanţi. (25) Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a 
poruncit să fie vândut el şi femeia şi copiii şi pe toate câte are, ca să plătească. 

Cu „zece mii de talanţi" suntem datori noi, ca unii care pr imim facerile 
de bine [ale lui Dumnezeu] în fiecare zi, şi cu nimic nu-i răsplătim Lui. Cu 
„zece mi i de talanţi" sunt datori şi cei care au primit stăpânirea poporului 
şi a multor oameni 2 1 , dar n-au iconomisit bine stăpânirea. 

„Vinderea" datornicului împreună cu „ femeia şi c o p i i i " lui arată 
înstrăinarea de Dumnezeu, că acela care se vinde, al altui stăpân se face rob. 

Sau poate „ femeie" înseamnă trupul, ca unul care este soţ - împreună-
lucrător - al sufletului; iar „copi i " - faptele care rău se lucrează d e trup şi 
de suflet. Deci porunceşte ca trupul să fie dat satanei spre pierzare - adică 
bolilor sau chinurilor diavolului - , şi „copi i i " - adică lucrurile răutăţilor -
să se betejească. Adică de fură cineva, mâna acestuia o usucă Dumnezeu 
sau o ciunteşte prin lucrarea diavolului. Şi iată cum „femeia" - adică trupul 
- şi „copi i i " - adică lucrarea răutăţii - s-au dat pătimirii, ca duhul să se 
mântuiască. Pentru că mai mult nu va mai putea fura omul acela. 

18, 26-27: Dec i , căzându-i î n genunchi , s luga aceea i se înch ina , 
zicând: D o a m n e , îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţ ie tot. (27) Iar stăpânul 
slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat ş i datoria. 

1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „să se socotească cu slugile sale", se găseşte „să ia 
seama slugilor sale". 

1 9 Adică „S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, f ăcându-Se asemenea oamenilor, 
şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine" (Filipeni 2, 7-8). 

2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „să se socotească cu ele", se găseşte „el a lua seama". 
2 1 [1805] Putem a spune că fiecare om talant este, după cuvântul care spune că mare 

lucru este omul (Psalm 128,13-15). 
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Vezi puterea pocăinţei şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu?! Căci 
pocăinţa a făcut pe slugă să cadă de la răutate, iar cel care stă cu întemeiere 
[îndărătnicie] întru răutate, nu este vrednic de iertare. Iar iubirea de oameni a 
lui Dumnezeu i-a iertat lui cu totul şi datoria, măcar deşi sluga nu iertare de 
săvârşit [desăvârşită] cerea, ci soroc 2 2 . Cunoaşte [de aici] că Domnul dă mai 
mult decât cerem noi. Atât de mare este iubirea de oameni a lui Dumnezeu, 
încât şi ceea ce părea rostit cu asprime - adică porunca să se vândă „sluga" cu 
„femeia şi copii i" lui - nu din asprime a spus-o, ci ca să înspăimânte pe slugă 
şi să-şi pună nădejdea şi să se sârguiască întru cerere şi mgăminte. 

18,28-30: Dar , ieşind, s luga aceea a găsit pe unul dintre cei ce s lu jeau 
cu el şi care-i datora o sută de dinari . Ş i punând m â n a 2 3 pe el, î l sugruma, 
zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator. (29) Deci , căzând 2 4 cel ce era slugă ca şi 
el , î l ruga, zicând: îngăduieşte-mă şi îţi voi plăti tot. (30) Iar el n u voia, 
ci, mergând, 1-a aruncat în închisoare 2 5 , până ce va plăti datoria. 

După ce a ieşit cel care a fost iertat [de stăpân], atunci îl sugrumă pe 
cel ce era împreună-slujitor cu el. Căci nimeni, întru Dumnezeu rămânând, 
nu este nemilostiv, ci cel care „ i e s e " de la Dumnezeu şi dintru aceasta se 
înstrăinează de El. Şi atât de mare îi era cruzimea [acestei slugi] , încât 
după ce-i fuseseră lui iertate mari datorii - că aceasta arată cei „zece mi i 
de ta lanţ i " - , pentru cele mai mici - cât erau cei „o sută de d i n a r i " 2 6 - , 
nicidecum nu se milostiveşte, nici puţină amânare nu dă. Şi face acestea, 
cu toate că cel împreună cu el slugă îi spune aceleaşi cuvinte prin care el a 
fost iertat: „ îngăduieşte-mă şi îţi voi plăt i " , amintindu-i de iertarea prin 
care s-a mântuit [izbăvit]. 

18,31: Iar celelalte slugi , văzând, deci , cele petrecute, s-au întristat 
foarte şi , venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate . 

De aici se vede că „celelalte s lugi" - adică îngerii cei împreună-slujitori 
cu noi - sunt urători de răutate şi iubitori de bunătate. Şi „ s p u n " acestea 
Domnului , nu ca Unuia care n u ştia, ci ca să înţelegi că îngerii sunt purtă
torii de grijă ai noştri şi că se mânie asupra celor nemilostivi. 

2 2 Adică, sluga nu cerea decât amânarea plăţii. 
2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „punând mâna", se găseşte „apucându-1". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „căzând", se găseşte „căzând la picioarele lui". 
2 8 în ediţia de la 1805, m loc de „1-a aruncat în închisoare", se găseşte „1-a băgat în temniţă". 
2 6 Mina (= 50 sicii = 2.000 drahme) şi talantul (= 3.000 sicii = 120.000 drahme), nu 

erau monede, ci denumiri ale sumelor monetare mari. Astfel, pentru a evidenţia diferenţa 
prin calcul matematic, aflăm că 10.000 de talanţi erau echivalentul a 490.770 kilograme 
de aur (490,77 tone), iar 100 de dinari, echivalentul a 0,45 kilograme de argint. 
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18, 32-34: Atunci , chemându-1 stăpânul său î i zise: S lugă vic leană, 
toată datoria aceea ţi-am iertat-o, f i indcă m-ai rugat. (33) Nu se cădea, 
oare, ca ş i tu să ai mi lă de cel împreună slugă cu t ine, precum şi eu am 
avut mi lă de tine? (34) Ş i , mâni indu-se stăpânul lui , l-a dat pe mâna 
chinuitor i lor 2 7 , până ce-i va plăti toată datoria. (18,33) iacov 2,13 

Pentru iubirea de oameni, Stăpânul se judecă laolaltă cu sluga, ca să arate 
că nu El, ci cruzimea slugii şi nemulţumirea l-au făcut să i se ia înapoi darul. 
Şi căror muncitori îl dă? Poate puterilor muncitoare [căznitoare], ca să-1 
munceasscă [căznească] veşnic. Căci ceea ce zice „până ce-i va plăti toată 
datoria", aceasta însemnează: „până atunci să se muncească [căznească], până 
ce va plăti". Dar, niciodată nu va [putea] „plăti datoria", adică munca cea 
cuviincioasă cu care este dator. Deci pururea va fi muncit [căznit]. 

18,35: Tot aşa şi Tatăl M e u cel Ceresc vă va face vouă, dacă n u veţi 
ierta - f iecare fratelui său - din inimile voastre 2 8 . 

(18,35) Matei 5,25; 6,12-15 / Marcu 11,25-26 
N-a zis „Tatăl vostru" , ci „Tatăl M e u " , căci unii ca aceştia n u sunt 

vred-nici să aibă Tată p e Dumnezeu. Şi voieşte ca noi să iertăm „din 
i n i m ă " , nu numai din buze. 

Să înţelegi încă şi cât de mare răutate este pomenirea de rău, dacă întoarce 
înapoi darul lui Dumnezeu. Căci, deşi fără părere de rău dăruieşte Dumnezeu 
darurile Sale, însă [pentru pomenirea de rău] s-au întors înapoi acestea 

2 7 In ediţia de la 1805, în loc de „chinuitorilor", se găseşte „muncitorilor". 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „din inimile voastre", se găseşte „din inimile voastre, 

greşalele lor". 
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CAPITOLUL 1 9 

Despre desfacerea căsătoriei. Iisus binecuvintează pe copii. 
Tânărul cel bogat1 

19, 1-2: Iar după ce I isus a sfârşit cuvintele acestea, a plecat 2 din 
Gal i leea şi a veni t în hotarele Iudeii , d incolo de Iordan. (2) Ş i au mers 
după El m u l ţ i m i multe ş i i-a vindecat p e ei acolo. 

(19,1) Marcu 10,1 / Ioan 10,40 (19,2) Matei 12,15 
Merge din nou în Iudeea, ca să nu spună iudeii cei necredincioşi de aici 

că petrecea mai mult cu cei din Galileea. Iarăşi, după învăţătură şi după ce 
s-au sfârşit cuvintele, urmează minunile, că se cuvine nouă şi să învăţăm, 
dar şi să lucrăm. Iar neînţelegătorii farisei, după ce au văzut minunile, fiind 
de trebuinţă să creadă, ei ispitesc [pe Hristos]. Căci, auzi [ce spun]: 

19,3-6: Ş i s-au apropiat de El fariseii, ispitindu-L şi zicând: Se cuvine, 
oare, omului să-şi lase femeia sa, pentru orice pricină? (4) Răspunzând 
El, a zis: N-aţi citit că Cel Ce i-a făcut de la început 3 i-a făcut bărbat şi 
femeie? (5) Ş i a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. (6) Aşa încât 4 , nu mai 
sunt doi, ci un trup. Deci , ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. 

(19,3) Marcu 10,2 (19,4) Facere 1,27; 5,2 / Maleahi 2,14-15 / Marcu 10,6 (19,5) Facere 2,24 / 
Marcu 10,7-8 /1 Corinteni 6,16 / Efeseni 5,31 (19,6) Marcu 10,9 /1 Corinteni 7,10 

O, nebunie! Socoteau ei ca prin întrebări să astupe gura lui Hristos! 
Căci, dacă ar fi zis [Hristos] că se cuvine să fie lăsată femeia pentru orice 
vină [pricină], î l vor putea întreba de ce a zis că numai pentru pricină de 
preacurvie? (Matei 5,32) Iar de va zice El că nu se cuvine să-şi lase femeia, 
II vor învinui ca pe Cel Care legiuieşte împotriva Legii puse de Moise, 
căci acela a poruncit să fie gonită cea care este urâtă de bărbatul său, chiar 
fără pricină binecuvântată (Deuteronom 24,1). 

Ce zice, dar, Hristos? Arată că a Celui Care ne-a zidit pe noi dintru 
început îi este lucru şi punere de lege o nuntă. Că zice: „dintru început un 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru cei ce au întrebat oare să cade să-şi 
lase femeia. Pentru fameni. Pentru punerea mâinilor lui Iisus peste copii. Pentru bogatul ce a 
întrebat pe Iisus". 

1 în ediţia de la 1805, în loc de „a plecat", se găseşte „a trecut". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „i-a făcut de la început", se găseşte „a făcut dintâi". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „aşa încât", se găseşte „pentru aceea". 
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bărbat a împreunat Dumnezeu cu o femeie, de aceea nu se cuvine ca un 
bărbat să se împreuneze cu mai multe femei, nici o femeie cu mai mulţi 
bărbaţi, ci să vieţuiască aşa cum au fost dintru început şi să nu despartă 
[rupă], fără de socoteală, împreuna lor locuire". Şi n-a zis „Eu, care am 
făcut bărbat şi femeie", ca să nu-i întărâte pe ei, ci, în chip nehotărât a 
spus: „Cel Ce i-a făcut". 

Şi atât de plăcut îi este lui Dumnezeu lucrul cel bun al însoţirii, încât a 
dat voie [îngăduit] să fie lăsaţi părinţii şi a se lipi de bărbat. Dar cum se 
face că la Facere este scris că Adam a zis că „va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa" (Facere 2,24), iar aici Hristos spune că Dumnezeu a spus aceasta? 
Să înţelegem că ceea ce a zis Adam, de la Dumnezeu a zis şi, astfel, cuvântul 
lui Adam cuvântul lui Dumnezeu este. Deci, de vreme ce bărbatul şi femeia 
s-au făcut „un trup" - căci şi pentru împreunare şi pentru dragostea cea 
firească sunt lipiţi - , şi pentru că nu se cuvine a-şi tăia cineva trupul său, 
tot aşa nu se cuvine a despărţi pe cei împreunaţi. Şi n-a zis „să nu despartă 
Moise ce a împreunat Dumnezeu", ca să nu-i turbure [smintească] pe ei, 
ci zice simplu - „omul să nu despartă", arătând deosebirea dintre 
Dumnezeu Cel Care a împreunat şi omul care desparte. 

19,7-9: Ei I-au zis Lui: Pentru ce, dar, Moise a poruncit să-i dea carte 
de despărţire şi să o lase? (8) El le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii 
voastre, v-a dat voie Moise să lăsaţi pe femeile voastre, dar din început 
nu a fost aşa. (9) Iar Eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară 
de pricină de desfrânare, şi se va însura cu alta, săvârşeşte adulter; şi 
cine s-a însurat cu cea lăsată săvârşeşte adulter5. 

(19,7) Deuteronom 2 4 , 1 / Matei 5, 31 / Marcu 1 0 , 4 (19, 8) Deuteronom 20 ,14 / 
Marcu 10, 5 (19, 9) Matei 5 ,32 / Marcu 10 ,11 / Luca 16 ,18 

Fariseii, văzând că Domnul a astupat gurile lor6, îl aduc pe Moise în 
sprijinul lor, părându-li-se că Moise împotriva învăţăturii lui Hristos a 
legiuit. Şi zic: „Pentru ce, dar, Moise a poruncit să i se dea carte de 
despărţire şi să o lase?" Domnul, întorcând împotriva lor toată prihănirea 
[învinuirea], îl îndreptăţeşte pe Moise, arătând că „nu împotriva lui 
Dumnezeu a legiuit el aceasta, ci după răutatea voastră, ca nu din pricina 
neînfrânării vrând să vă împreunaţi cu altele, să vă omorâţi femeile cele 
dintâi [legiuite]". Căci, cruzi fiind ei, şi-ar fi omorât femeile de-ar fi fost 

5 în ediţia de la 1805, versetul 9 este: „Iar Eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia 
sa, în afară de cuvânt de curvie, şi va lua alta, preacurveşte; şi cine la lua pe cea lăsată 
preacurveşte". 

6 Adică, i-a lăsat fără de răspuns. 
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7 în ediţia de la 1805, în loc de „să se însoare", se găseşte „a se însura". 
8 în ediţia de la 1805, versetul 11 este: „Iar El le-a zis: Nu toţi încap cuvântul acesta, 

ci acelora ce s-a dat". 

siliţi a le ţine pe ele. Şi a poruncit Moise să se dea carte de despărţire celor 
care sunt urâte bărbaţilor lor. „Eu grăiesc vouă că pe femeia care a curvit 
este bine a o goni [alunga, lepăda] ca pe o preacurvă. însă, dacă pe cea 
care n-a curvit o va goni cineva, i se face acesta pricinuitor de preacurvie". 

încă şi aceasta să înţelegi: cel ce se alipeşte de Domnul un duh este cu 
El (1 Corinteni 6,17)'- şi însoţire se face între credincios şi Hristos, că toţi 
un trup ne-am făcut cu El şi mădulare în parte suntem ale lui Hristos. 
Deci, bine s-a zis că nu poate fi despărţită [ruptă] această însoţire, după 
cuvântul lui Pavel, care spune: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui 
Hristos?" (Romani 8,35) Drept aceea, pe cele ce Dumnezeu le-a împreunat, 
nici omul şi nici o altă făptură, nici îngerii, nici începătoriile, nici Stăpâni-
ile - după cum zice Pavel - nu le pot despărţi (Romani 8, 38-39). 

19,10: Ucenicii I-au zis: Dacă astfel este pricina omului cu femeia, 
nu este de folos să Se însoare7. (19,10) Pilde 21 ,19 / 1 Corinteni 7 ,32 

Ucenicii se turbură şi spun că dacă pentru aceasta s-au împreunat, ca 
să fie una şi nedespărţiţi să petreacă toată viaţa - încât chiar de-ar fi rea 
femeia, să nu îndrăznească să o gonească - , nu e de nici un folos a se 
însura Căci, mai uşor este a nu se însura, ci a se război cu poftele cele 
fireşti, decât a suferi femeie rea. 

Şi este numită „pricina omului cu femeia", împreunarea de nedes
părţit. Iar unii şi aşa înţeleg: că dacă aşa este „pricina omului" - adică 
dacă pricină şi învinuire va avea bărbatul pentru că îşi leapădă femeia 
împotriva Legii - , „nu este de folos a se însura". 

19,11: Iar El le-a zis: Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora le 
este dat8. (19,11) 1 Corinteni 7 ,2-9 

Fiindcă ucenicii zic că e mai bine să nu se însoare, Domnul le arată că 
mare este lucrul fecioriei, dar nu poate fi de toţi îndreptat [dobândit], ci 
numai de cei cărora Dumnezeu le ajută. Căci acest cuvânt „[acelora ce] s-a 
dat" este pus aici în loc de „cărora Dumnezeu le ajută". Şi „s-a dat" celor 
care cer! Că zice: „Cereţi şi vi se va da" şi „oricine cere, ia" (Matei 7, 7-8; 
Luca 11, 9-10; Ioan 14,13-14). 

19,12: Că sunt f ameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; 
sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, şi sunt fameni care s-au 
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făcut f ameni pe ei înşişi, pentru împărăţia Cerurilor. Cine poate înţelege 
să înţeleagă 9. (19,12) Isaia 56, 3 / înţelepciune 3 , 1 4 / 1 Corinteni 7, 7 

Zice: „De puţini este îndreptat [dobândit] acest lucru al fecioriei! Că 
unii sunt fameni din pântecele maicii lor, adică din fireasca alcătuire a 
trupului sunt nemişcaţi către amestecările [împreunările] trupeşti şi din 
această pricină nu au trebuinţă de înfrânare. Sunt şi alţii, cei castraţi de 
oameni. Iar cei care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia 
Cerurilor, nu sunt cei care se castrează" - că blestemat este lucrul acesta -
, „ci acei care se înfrânează". 

încă şi aşa să înţelegi: este famen din fire cel care din pricina alcătuirii 
sale trupeşti nu este lesne mişcat spre împreunare trupească. De oameni 
este făcut famen cel care din învăţătura omenească taie înfocarea poftei 
celei trupeşti. Iar cel care se face pe sine famen este cel care nu de la altul, 
ci dintru a sa ştiinţă şi bună voinţă s-a plecat spre curăţie; acesta prea bun 
este, ca unul care nu de către altul, ci cu voia sa s-a povăţuit spre împărăţia 
Cerurilor. Şi voind Dumnezeu ca din însăşi voia noastră să lucrăm fapta 
cea bună, zice: „Cine poate a încăpea încapă" [„Cine poate înţelege să 
înţeleagă"]. Căci nu sileşte la feciorie, nici nu strică însurarea [nunta], 
însă mai mult cinsteşte fecioria. 

19,13-14: Atunci I s-au adus copii, ca să-şi pună mâinile peste ei şi să 
se roage; dar ucenicii îi certau. (14) Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii 1 0 şi nu-i 
opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia Cerurilor. 

(19,13) Marcu 10,13 / Luca 18 ,15 (19,14) Matei 18, 3 / Luca 17 ,16 
Maicile îşi aduceau pruncii ca să fie blagosloviţi prin atingerea mâinilor 

Lui, dar fără rânduiala şi făcând turburare veneau la Dânsul. De aceea, 
ucenicii îi opreau, încă şi socotind că se micşorează cinstea învăţătorului, 
adiicându-I-Se pruncii. Iar Hristos, arătând că netrufia mai vârtos o 
primeşte1 1, zice: „Lăsaţi pruncii [şi nu-i opriţi să vină la Mine], că a unora 
ca aceştia este împărăţia Cerurilor". N-a zis „a acestora [este împărăţia]", 
ci „a unora ca aceştia", adică a celor cu simplitate, a celor fără răutate, a 
celor fără de vicleşug [şi fără de trufie]. 

Şi încă: dacă învaţă cineva şi vin la el unii punând întrebări copilăreşti, 
să-i primească şi pe aceştia şi să nu-i oprească. 

9 în ediţia de la 1805, în loc de „Cine poate înţelege să înţeleagă", se găseşte „Cine 
poate a încăpea încapă". 

1 0 î n ediţia de la 1805, în versetele 13-14, în loc de „copii", se găseşte „prunci". 
1 1 Adică, iubeşte, îi este bineplăcută lipsa de trufie. 
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19,15-17": Şi punându-Şi mâinile peste ei, S-a dus de acolo. (16) Şi, 
iată, venind un tânăr la El, i-a zis: Bunule învăţător, ce bine să fac, ca să 
am viaţa veşnică?1 2 (17) Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este 
bun, decât numai Unul Dumnezeu. (19,15)Facere48,14/Marcu 10,16 

(19,16) Marcu 10,17/ Luca 10,25; 18,18 (19,17') Deuteronom 6,25 / Marcu 10,18 / Iacov 1,17 

Tânărul acesta n-a venit ca să-L ispitească, ci ca să se înveţe [îndrepteze] 
şi însetând de viaţa cea veşnică. Şi a venit la Hristos ca la un simplu om şi 
de aceea îi zice Domnul: „De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât 
numai Unul Dumnezeu". Adică, „dacă îmi zici că sunt «bun» - ca unui 
simplu învăţător - , rău zici, pentru că nimeni dintre oameni nu este bun 
cu adevărat". [Acestea le zice Domnul,] mai întâi că suntem şi lesne 
schimbăcioşi de la bine la rău, iar apoi şi asemănându-se bunătatea 
oamenilor cu bunătatea lui Dumnezeu, răutate se socoteşte. 

19,17b-19: Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. (18) El a zis: 
Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să 
nu mărturiseşti strâmb 1 3; (19) cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să 
iubeşti pe aproapele tău 1 4 ca pe tine însuţi. 

(19,17b) 1 Regi 2, 2 / Sirah 15 ,15 (19,18) Ieşire 20,13-16 / Deuteronom 5,17-20 / 
Matei 5, 21 / Marcu 10 ,19 (19,19) Ieşire 2 0 , 1 2 / Levitic 19 ,18 / Luca 18, 20 

Pe cel care a întrebat, Domnul îl trimite la poruncile Legii, ca să nu 
zică iudeii că defăima Legea Dar ce [răspunde tânărul]? 

19,20: Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea 1 5. 
Ce-mi mai lipseşte? (19, 20) Marcu 10, 20 / Luca 16, 9; 18, 21 

Unii îl socotesc trufaş şi îl învinuiesc pe tânăr de mândrie. Căci cum a 
îndreptat [a putut] el a iubi pe „vecinul" [„aproapele"], de vreme ce era 
bogat? Căci nimeni din cei care-şi iubesc „vecinul" [„aproapele"] ca pe 
sine însuşi nu poate fi mai bogat decât „vecinul" [„aproapele"]. Iar 
„vecinul" [„aproapele"] este omul. 

Alţii înţeleg altfel, anume că tânărul a zis aşa: „Socoteşte, Doamne, că 
pe acestea toate le-am păzit. Ce încă îmi mai lipseşte?" 

19, 21-22: Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit1 6, du-te, vinde 
averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în Cer; după aceea, vino şi 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „viaţa veşnică", se găseşte „viaţa de veci". 
1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti 

strâmb", se găseşte „să nu preacurveşti, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „aproapele tău", se găseşte „vecinul tău". 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „copilăria mea", se găseşte „tinereţile mele". 
1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „desăvârşit", se găseşte „de săvârşit". 
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urmează-Mi 1 7. (22) Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, 
căci avea multe avuţii. (19,21) Matei 6,20 / Marcu 10,21-22 / 

Luca 12,33 / Faptele Apostolilor 2,45 (19,22) Psalm 61,10 / Luca 18,23 

Domnul îi zice: „Câte grăieşti că ai îndreptat [ai păzit], după obiceiul 
iudaicesc le-ai îndreptat [le-ai păzit]. Iar de voieşti să fii de săvârşit 
[desăvârşit] - adică să fii ucenic al Meu şi creştin - , mergi, vinde-ţi averile 
tale şi dă-le săracilor18. Dă-le pe toate, fără să mai opreşti ca să faci neîncetat 
milostenie, ci cu totul să te lipseşti de bogăţie". 

Şi pentru că unii fac milostenie, dar au viaţă plină de toată necurăţia, 
zice: „vino urmează Mie", adică îi spune să aibă şi toată cealaltă faptă 
bună 1 9. Iar tânărul s-a întristat căci, cu toate că dorea viaţa veşnică, adică 
gras şi adânc era pământul inimii lui, „spinii" bogăţiei îl înecaseră (Matei 
13, 7), „căci avea multe avuţii". Cel care are puţine, nu este tot atât de 
mult stăpânit de ele, căci mai cumplită şi tiranică este legătura de averile 
multe. Şi pentru că vorbea unuia bogat, îi spune: „«Vei avea comoară în 
Cer», de vreme ce eşti iubitor de avere" 2 0. 

19,23-24: Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu 
greu va intra în împărăţia Cerurilor21. (24) Şi iarăşi zic vouă că mai lesne 
este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia 
lui Dumnezeu. (19,23) Pilde 11,23 / Marcu 10,23-24 / Luca 18,24 (19,24) Luca 6,24; 18,25 

Cât timp este bogat, adică el are de prisos, iar alţii n-au nici cele de 
nevoie, nu va intra în împărăţia Cerurilor; dar după ce se va scutura [lepăda] 
de toate, atunci nu mai este bogat şi poate să intre. Căci îi este cu neputinţă 
celui ce are multe bogăţii să intre [„întru împărăţia Cerurilor"], după cum 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „vino şi urmează-Mi", se găseşte „vino, urmează Mie". 
1 8 [1805] Sfântul Teofilact arată că Hristos nu-i spune tânărului să dea câte puţin 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). 

1 9 Adică, să aibă fapta cea bună întru plinătatea ei. 
2 0 Sfântul Isaac Şirul tâlcuieşte că ceea ce spune aici Domnul înseamnă aceasta: „Să 

te faci mort de toate avuţiile tale şi aşa vei vieţui întru Mine. Ieşi din lumea cea veche a 
patimilor şi aşa vei intra în lumea cea nouă a Duhului. înlătură şi dezbracă cunoştinţa de 
multe feluri şi vicleană şi aşa vei îmbrăca cunoştinţa simplă a adevărului. Căci, spunându-
i «ia crucea ta», Domnul 1-a învăţat să moară tuturor celor din lume. Şi când a omorât în 
sine pe omul cel vechi, sau patimile, i-a spus: «Vino şi urmează-Mi Mie» (Matei 16,24)" 
- Filocalia românească, voi. 10, Epistola IV, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 479. 

2 1 î n ediţia 1805, în loc de „Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în 
împărăţia Cerurilor", se găseşte „Amin zic vouă că bogat cu anevoie va intra întru 
împărăţia Cerurilor". 
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este cu neputinţă ca „să treacă o cămilă prin urechile acului". Vezi cum 
mai sus a zis „cu anevoie va intra", iar aici că nicidecum nu este cu putinţă. 

Unii tâlcuiesc cuvântul „cămilă" nu prin dobitocul numit astfel, ci 
prin funia groasă pe care o folosesc corăbierii la aruncarea ancorei22. 

19,25-26: Auzind, ucenicii s-au uimit foarte 2 3, zicând: Dar cine poate 
să se mântuiască? (26) Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta 
este cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă. 

(19, 25) Marcu 10, 26 / Luca 18, 26 (19, 26) Eacere 18 ,14 / Iov 42, 2 / 
Ieremia 32 ,17 / Zaharia 8, 6 / Marcu 10, 27 / Luca 1, 37; 18, 27 

Ucenicii, fiind iubitori de oameni, L-au întrebat aceasta nu pentru ei, 
căci erau săraci, ci pentru toţi oamenii. 

Iar Domnul învaţă să nu măsurăm mântuirea cu neputinţa omenească, 
ci cu puterea lui Dumnezeu, căci dacă cineva va începe a nu fi lacom2 4, va 
spori şi spre a le deşerta [goli, lepăda] pe cele de prisos. Iar după aceasta, 
va ajunge să lepede şi cele de nevoie şi aşa bine va călători cu ajutorul lui 
Dumnezeu. 

19, 27: Atunci, Petru, răspunzând, i-a zis: Iată, noi am lăsat toate şi 
Ţi-am urmat Ţie. Cu noi, oare, ce va fi? 

(19,27) Deuteronom 33 ,9 / Matei 4 ,20 / Marcu 1 0 , 2 8 / Luca 5 ,11; 1 8 , 2 8 

Deşi se pare că Petru n-a lăsat oarecare lucruri mari fiindcă era sărac, 
însă să ştii că, într-adevăr, a lăsat şi el multe. Pentru că noi, oamenii mai 
multă dragoste avem întru cele puţine. Iar Petru a trecut cu vederea şi 
desfătarea lumii şi fireasca iubire cea către părinţi. Căci aceste patimi se 
războiesc nu numai cu cei bogaţi, ci şi cu cei săraci. 

Ce zice [răspunde], dar, Domnul? 

19,28: Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat 
Mie, la înnoirea lumii 2 5, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei 
Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăspre
zece seminţii ale lui Israil. 

(19,28) înţelepciune 3 , 8 / Luca 22,28-30 / 1 Corinteni 6, 2 / Apocalipsa 3 , 2 1 ; 2 0 , 4 

Oare, [chiar] vor „şedea"? Nu. Ci prin „tronuri" a arătat cinstea cea 
înaltă [pe care o vor primi]. Dar şi Iuda va şedea? Nu. Căci zice: „Cei ce 
Mi-aţi urmat Mie", adică cei care până în sfârşit [L-au urmat]. 

2 2 Căci aceste cuvinte în greceşte seamănă între ele foarte mult. 
2 3 în ediţia 1805, în loc de „s-au uimit foarte", se găseşte „s-au îngrozit foarte". 
2 4 Adică va pune început, biruind împrăştierea minţii care lucrează întru noi prin 

„pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii" (1 Ioan 2,16). 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „la înnoirea lumii", se găseşte „întru a doua naştere". 
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Şi întru alt chip: de multe ori Dumnezeu făgăduieşte bunătăţi oarecărora 
ce sunt vrednici. Dar, după ce se schimbă şi se fac nevrednici, le ia [Domnul 
înapoi darurile]. La fel şi cu cele de întristare, deseori ne îngrozeşte, dar nu 
le aduce asupra noastră, dacă ne schimbăm. 

Iar prin „a doua naştere" [„înnoirea lumii"], învierea să o înţelegi. 

19,29: Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, 
sau femeie, sau copii, sau ţarine 2 6, pentru numele Meu, înmulţit va lua 
înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. (19,29) Marcu io, 29-30 / Luca 18,29-30 

Ca să nu socotească cineva [să nu credem] că numai pentru ucenici a 
zis acestea, întinde făgăduinţa peste toţi cei care fac cele asemenea [la fel], 
că vor avea în locul rudeniilor celor trupeşti, frăţia şi apropierea cea către 
Dumnezeu. Iar în locul „ţarinelor" - raiul şi în locul „caselor" de piatră -
Ierusalimul cel de Sus. în loc de „mamă" - bătrânele din Biserică; în loc de 
„tată" - pe preoţi, în loc de „femeie" - pe toate femeile credincioase [creş
tine] - nu cu nuntire, să nu fie aceasta!, ci cu aşezare şi dragoste duhov
nicească şi cu grija cea iubitoare de oameni către acestea. 

Iar Domnul nu ne porunceşte să ne despărţim de ai noştri orişicum, ci 
numai atunci când aceştia ne-ar împiedica de la buna cinstire a lui 
Dumnezeu2 7. Că asemenea porunceşte Domnul ca şi pe suflet şi pe trup 
să-1 defăimăm, dar nu ca să ne omoram pe noi înşine. 

Şi vezi că, bun fiind Dumnezeu, nu numai pe acestea le dă, ci şi viaţă 
veşnică adaugă. 

Deci, sârguieşte-te şi tu a „vinde averile tale" şi a le „da săracilor". Iar 
averi sunt: pentru cel mânios - mânia, pentru cel curvar - aşezarea cea 
curvească; pentru cel care pomeneşte răul - pomenirea de rău. Deci, pe acestea 
„vinde-le şi le dă" dracilor, celor „săraci" şi lipsiţi de tot binele, întorcând 
adică patimile la făcătorii de patimi şi atunci vei avea „comoară" pe Hristos 
„în Cerul" tău - adică în mintea ta cea duhovnicească. Căci „Cerul" îl are 
întru sine cel care se face asemenea Celui Ceresc (Matei 19,21). 

19, 30: Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi. 
(19, 30) Matei 20 ,16 / Marcu 10 ,31 / Luca 13 ,30 

Aici îi arată pe iudei şi neamurile. Căci iudeii, „întâi" fiind, au ajuns 
„cei de pe urmă"; iar noi, neamurile, „cei de pe urmă" fiind ne-am făcut 
„cei dintâi". Şi, pentru ca să înţelegi limpede cele ce a zis, împreunează 
[adaugă] şi pilda cea care urmează: 

In ediţia de la 1805, în loc de „sau copii, sau ţarine", se găseşte „sau feciori, sau holde". 
Vezi şi tâlcuirea de la Matei 4,21-22. 
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C a p i t o l u l 20 
Pilda despre lucrătorii tocmiţi la vie. A treia vestire a Patimilor. 

Cererea fiilor lui Zevedeu. Cearta pentru întâietate. 
Vindecarea celor doi orbi1 

20,1-7: Căci împărăţia Cerurilor este asemenea unui om stăpân de 
casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. 
(2) Şi învoindu-se2 cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. (3) 
Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. 
(4) Şi le-a zis acelora: Mergeţi şi voi în vie şi, ce va fi cu dreptul, vă voi 
da. (5) Iar ei s-au dus. Ieşind iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a 
făcut tot aşa. (6) Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii, 
stând fără lucru, şi le-a zis: De ce aţi stat aici toată ziua fără lucru?3 (7) 
Zis-au lui: Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zis-a lor: Duceţi-vă şi voi în 
Vie şi, ce va fi CU dreptul, Veţi lua. (20,1) Neemia 9 ,3 / Matei 21 ,33 

Hristos este „împărăţia Cerurilor" şi Se aseamănă cu „un om", fiindcă 
a luat chipul nostru. Iar „Stăpân al casei" Se numeşte, ca Unul Care stăpâ
neşte „casa", adică Biserica. Deci, Acesta - adică Hristos - „a ieşit" din 
şanurile Tatălui şi „tocmeşte lucrători la vie" - adică la Scripturi sau la 
porunci sau tocmeşte pe fiecare la a lucra „via", adică pe al său suflet. 

Şi tocmeşte pe unul „dis-de-dimineaţă", adică în vârsta cea copi
lărească. Iar pe altul întru „al treilea ceas", adică în pragul tinereţii. Iar pe 
alţii întru „al şaselea" şi întru „al nouălea ceas", adică atunci când este 
omul de 25 sau 30 de ani sau, scurt zicând, la vârsta bărbătească. Iar în „al 
unsprezecelea ceas", pe cei bătrâni - că mulţi, chiar bătrâni fiind, au ajuns 
la credinţă. 

Sau şi întru alt chip: „zi" este numit veacul de acum, căci în el „lucrăm", 
ca ziua. Deci, a chemat Domnul în „ceasul dintâi" pe Enoh şi pe Noe, întru 
„al treilea", pe Avraam, întru „al şaselea" pe Moise, întru „al nouălea" pe 
Prooroci, iar întru „al unsprezecelea", adică la sfârşitul veacurilor, pe 
neamuri, care erau „fără de lucru", adică fără de toată buna lucrare. Căci 
nu-i tocmise nimeni pe ei, fiindcă nici nu s-a trimis vreun Prooroc la neamuri. 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru lucrătorii cei tocmiţi la vie. Pentru 
suirea lui Iisus în Ierusalim spre Patimă. Pentru feciorii lui Zevedeu. Pentru doi orbi". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „învoindu-se", se găseşte „tocmindu-se". 
3 în ediţia de la 1805, în versetele 1-7, în loc de „fără lucru", se găseşte „fără de lucru". 
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20, 8-16: Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul4 său: 
Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de la cei din urmă, până la 
cei dintâi. (9) Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au luat câte un 
dinar. (10) Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au 
luat şi ei tot câte un dinar. (11) Şi după ce au luat, cârteau împotriva 
stăpânului casei, (12) zicând: Aceştia de pe urmă au făcut5 un ceas şi i-ai 
pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa6. (13) Iar el 
răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare, 
nu te-ai învoit cu mine un dinar? (14) Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să 
dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. (15) Au, nu mi se cuvine mie să fac ce 
voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău7, pentru că eu sunt bun? (16) 
Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei dintâi pe urmă, că mulţi sunt 
chemaţi, dar puţini aleşi. ... (20, 8) Apocalipsa 22 ,12 (20,15) Facere 4, 6 

'(20,16) Matei 19, 30; 22 ,14 / Marcu 10, 31 / Luca 13, 30 

„Seară" este sfârşitul; deci, la sfârşit iau toţi câte un „dinar", care este 
darul Sfântului Duh, Cel Care-1 preface [preschimbă] pe om la cea după 
chip şi-1 face părtaş dumnezeieştii firi8. 

Cu adevărat mai mult s-au ostenit cei dinainte de Venirea lui Hristos, 
căci atunci moartea nu era stricată [nu fusese biruită], nici diavolul zdrobit, 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „îngrijitorul", se găseşte „ispravnicul". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „au făcut", se găseşte „au lucrat". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „am dus greutatea zilei şi arşiţa", se găseşte „am 

purtat greutatea zilei şi zăduful". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „rău", se găseşte „viclean". 
8 [1805] Acest cuvânt, adică „părtaş dumnezeieştii firi" mai întâi 1-a spus Sfântul 

Apostol Petru (2 Petru 1,4). Iar de la Apostol luându-1 şi alţi mulţi Sfinţi îl folosesc în multe 
locuri în scrierile lor, aşa cum face şi Sfântul Teofilact în această tâlcuire. Dar a tuturor 
socoteală este cum că firea cea dumnezeiască nu este împărtăşită nici de o fire zidită, fie 
nematerialnică, fie materialnică, ci numai darurile şi lucrările cele dumnezeieşti sunt 
împărtăşite celor vrednici. Precum pentru această pricină, pe larg arată şi Sfântul Sobor 
[prin învăţătura Sfântului Grigorie Palama] cel care s-a făcut împotriva [învăţăturii] lui 
Varlaam de Calabria şi Grigorie Achindin. Iar mai înainte de acesta, Sfântul Dionisie 
Areopagitul zice că firea cea dumnezeiască, după fiinţă, nici de una din zidiri nu este 
împărtăşită, iar după daruri de toate [dar de darurile Ei toate se împărtăşesc]. De aceea şi 
noi, oriunde vom întâlni acest cuvânt - „părtaş dumnezeieştii firi" - se cuvine să-1 înţelegem 
drept ş i după cugetarea Sfinţilor, adică: împărtăşirea firii celei dumnezeieşti, este împăr
tăşirea darurilor şi lucrărilor celor dumnezeieşti, care sunt: ne-murirea, pururea-vieţuirea, 
nestricăciunea, neschimbarea de la bunătate la răutate şi altele câte le-am luat din plinătatea 
lui Hristos, după cum spune Sfântul Evanghelist Ioan (Ioan 1,12). Că în alt chip firea cea 
dumnezeiască precum este necunoscută, [tot] aşa şi neîmpărtăşită. Căci zice şi Sfântul 
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ci încă trăia [stăpânea] păcatul. Iar noi, fiindcă ne-am îndreptat cu darul lui 
Hristos prin Botez, luăm putere spre a birui pe împotrivă-luptătorul [potriv
nicul] nostru, care mai înainte [de a fi noi] a fost surpat şi omorât de Hristos. 

Dar şi după cel dintâi înţeles care tâlcuieşte despre vârstele omului, 
tot aşa este. Căci, cei care mai de tineri au crezut, mai multă osteneală au 
avut decât cei care au venit la credinţă la bătrâneţe, pentru că tânărul 
poartă „greutatea" mâniei şi „zăduful" poftei, luptându-se cu patimile, 
iar cel bătrân este în linişte. Dar toţi, de unul şi acelaşi dar al Sfântului 
Duh se învrednicesc. 

Deci, ne învaţă pe noi pilda că şi la bătrâneţe este cu putinţă a ne 
pocăi şi a dobândi împărăţia, că acesta este „ceasul al unsprezecelea". 

Dar să nu înţelegi că Sfinţii pizmuiesc pe cei care iau plată întocmai cu 
ei - să nu fie aceasta! - , ci se arată aici că atâtea şi întru acest fel sunt bunătăţile 
care se dau Sfinţilor, încât şi pizmuire pot să pornească [stârnească]5'. 

20, 27-21: Şi suindu-Se la Ierusalim, Iisus a luat deoparte 1 0 pe cei 
doisprezece ucenici şi le-a spus lor, pe cale: (18) Iată ne suim la Ierusalim 
şi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor, şi-L vor 
osândi la moarte 1 1 ; (19) şi îl vor da pe mâna păgânilor, ca să-L 

Ioan Damaschin în Bogoslovia [Teologia] sa „că Dumnezeu precum nu ne-a împărtăşit pe 
noi de Fiinţa Lui, [tot] aşa nici de cunoştinţa Fiinţei Lui". 

9 Pentru pilda lucrătorilor tocmiţi la vie, Dionisie din Furna ne dă următoarea 
îndrumare de zugrăvire: „Hristos stând şi dinapoia Lui cuvioşii strămoşi despărţiţi în 
patru cete sau orânduieli: în ceata întâi Enoh, jertfind, Noe, ţinând corabia în mâini şi alţi 
bătrâni rugându-se împreună cu ei, şi deasupra lor această scriere: «Cei din ceasul întâi». în 
a doua ceată este Avraam, jertfindu-1 pe Isaac şi Isaac, binecuvântându-1 pe Iacov şi Iacov, 
binecuvântând pe cei 12 fii ai săi şi deasupra lor această scriere: «Cei din ceasul al treilea». în 
a treia ceată, Moise, ţinând tablele Legii în mâinile sale şi învăţându-i pe evrei şi Aaron, cu 
alţi drepţi lângă el şi deasupra lor această scriere: «Cei din ceasul al şaselea». în ceata a patra 
sunt Proorocii: unii fiind omorâţi cu pietre, alţii fierăstruindu-se şi alţii bătuţi şi deasupra 
lor această scriere: «Cei din ceasul al nouălea». Şi înaintea lui Hristos Apostoli şi cei de alt 
neam căzând către Dânsul şi deasupra lor scrierea: «Cei din ceasul al unsprezecelea». Şi în 
altă parte, iarăşi Hristos la Rai, cu mulţime de îngeri şi toate cetele Sfinţilor şi Apostolilor 
şezând aproape de El. Iar dreptul Enoh, cu ceata sa, ţinându-şi cununile în mâinile lor şi 
arătându-i pe Apostoli, grăiesc către Hristos: «Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai 
pus deopotrivă cu noi». Iar Hristos îi zice: «Prietene, nu-ţi fac nedreptate... Ia ce este al 
tău şi pleacă»" (Erminia picturii bizantine, ed. cit., p. 123). 

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „deoparte", se găseşte „deosebi". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc He „va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor, şi-L 

vor osândi la moarte", se găseşte „se va da arhiereilor şi cărturarilor, şi-L vor judeca 
spre moarte". 
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batjocorească şi să-L biciuiască şi să-L răstignească, dar a treia zi va învia. 
(20) Atunci a venit la El mama fiilor lui Zevedeu, împreună cu fiii ei, 
închinându-se şi cerând ceva de la El. (21) Iar El a zis ei: Ce voieşti? Ea a zis 
Lui: Zi ca să şadă aceşti doi fii ai mei unul de-a dreapta şi altul de-a stânga 
Ta, întru împărăţia Ta. (20,17) Marcu 10, 32 / Luca 18, 31 (20,18) Matei 16 ,21 / 

Marcu 10, 33 / Luca 18, 31-32(20,19) Isaia 53, 4 / Matei 17, 23 / Marcu 10,33-34 / 
Luca 9, 22 / Ioan 18, 28, 32; 19 ,1 (20, 20) Marcu 10, 35 (20, 21) Sirah 7, 4 / Marcu 36-37 

Fiii lui Zevedeu au socotit că dacă Domnul va merge la Ierusalim, va 
să împărătească împărăţie vremelnică, pentru că îl auzeau adeseori zicând: 
„ne suim la Ierusalim". Deci au pătimit oareşce omenesc1 2. Şi pleacă pe 
maica lor să vie la Domnul, ei sfiindu-se să vină în chip arătat, căci în 
taină au venit şi ei, precum spune Marcu. Căci zice: „au venit la Dânsul, 
deosebi, Iacov şi Ioan" (Marcu 10,35), adică în taină şi pe ascuns merg la 
Dânsul. 

20,22: Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi, oare, să 
beţi paharul pe care-1 voi bea Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez să vă 
botezaţi? Ei i-au Zis: Putem 1 3. (20, 22) Matei 26, 39, 42 / Marcu 10,38-40; 14, 35 

Lăsând-o pe mamă, cu fiii vorbeşte, ca să arate că ştie că ei au pus-o 
pe ea [să-I ceară acestea]. Şi zice către dânşii: „«Nu ştiţi ce cereţi», că mare 
lucru este acesta, de care se înspăimântă şi Puterile îngereşti". 

Apoi depărtându-i pe ei de la unele ca acestea gânduri, la primejdii 
mai vârtos îi îndeamnă [să ia aminte]. Şi îi întreabă nu că n-ar fi ştiut, ci ca 
să-i silească pe aceşti ucenici, ca prin al lor cuvânt să-şi vădească rănile 
sufletului şi să-i facă să se sârguiască a împlini făgăduinţa. Căci aceasta 
însemnează: „Puteţi, oare, să beţi paharul...", anume că „nu poate cineva 
să se facă părtaş împărăţiei Mele dacă nu se va face părtaş şi Patimilor 
Mele. Deci, spuneţi-Mi Mie, puteţi voi pătimi unele ca acestea?" 

Iar „pahar" numeşte mucenicia şi moartea Sa, arătând că este un lucru 
la fel de lesnicios ca şi a bea un pahar; deci, ni se cuvine şi nouă să alergăm 
la aceasta ca la un lucru lesnicios. încă mai arată că El însuşi cu dulceaţă 
[bucurie] primeşte moartea. Şi precum cel care bea un pahar, îndată 
adoarme, îngreuindu-se [de somn], aşa şi cel care bea paharul muceniciei, 
spre somnul morţii se duce. 

încă şi „botez" numeşte moartea Lui, ca pe aceea care ne este cură-
ţitoarea nouă tuturor [oamenilor]. 

1 2 Adică, ucenicii s-au biruit de gândurile slavei deşarte omeneşti. 
1 3 î n ediţia de la 1805, în loc de „Ei i-au zis: Putem", se găseşte „Zis-au Lui: Vom 

putea". 
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Iar ucenicii au făgăduit, neştiind ce grăiesc - ci numai pentru ca să 
dobândească cele pe care le voiau, cu lesnire se făgăduiesc toate. 

20,23: Şi le-a zis lor: Paharul Meu veţi bea 1 4 şi cu botezul cu care Eu Mă 
botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea nu este al 
Meu a da, ci se va da celor pentru care s-au pregătit de către Tatăl Meu 1 5. 

(20,23; Luca 12, 50 

„Ştiu că veţi lua mucenicie". Şi s-a făcut aceasta cu adevărat, căci pe 
Iacov l-a omorât Irod, iar pe Ioan, care mărturisea cuvântul adevărului, l-a 
osândit Traian. 

Iar „a şedea [de-a dreapta şi de-a stânga Mea] nu este al Meu a da, ci 
celora ce s-au gătit de la Tatăl Meu" - se tâlcuieşte aşa: dacă va avea cineva 
împreună cu mucenicia şi toată fapta cea bună, acela va lua darul. Căci 
aceluia care s-a ostenit, i s-a gătit darul, precum şi celor care se luptă li se 
gătesc cununi. După cum la alergarea în arenă, stând împăratul şi privind, 
dacă ar veni cineva care nicidecum nu a luat parte la alergare şi i-ar cere 
„dă-mi mie cununa, celui care nu am alergat", împăratul îi va răspunde: 
„Nu este al meu a da cununa, ci ea se dă celui care a alergat şi s-a luptat şi a 
biruit". Tot asemenea şi Hristos zice aici: „nu pot Eu să vă dau vouă în dar 
şederea «de-a dreapta şi de-a stânga Mea», căci aceasta este a celor care s-au 
ostenit şi pentru care s-a gătit". 

Poate vei întreba însă: „Cine va şedea?" Să ştii că nimeni nu va şedea 
acolo, că aceasta este numai a dumnezeieştii Fiinţe. Căci către care din 
îngeri a zis Domnul: „Şezi de-a dreapta Mea"? (Psalm 109,1; Evrei 1,13) 

Iar aceste cuvinte le-a grăit Domnul după a lor părere [socotinţe], 
pentru că ei n-au înţeles că a şedea pe cele „douăsprezece tronuri" (Matei 
19,28) înseamnă a fi proslăviţi pentru fapta cea bună, şi [din această pricină] 
cereau şedere „de-a dreapta" şi „de-a stânga". 

20, 24-2$: Şi auzind cei zece s-au mâniat pe cei doi fraţi16. (25) Dar 
Iisus, chemându-i la Sine, a zis: Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc 
peste ele şi cei mari le stăpânesc. (26) Nu tot aşa va fi între voi, ci care 
între voi 1 7 va vrea să fie mare, să fie slujitorul vostru. (27) Şi care între voi 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „paharul Meu veţi bea", se găseşte „paharul Meu, 
cu adevărat veţi bea". 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „ci se va da celor pentru care s-au pregătit de către 
Tatăl Meu", se găseşte „ci celora ce s-au gătit de la Tatăl Meu". 

1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „pe cei doi fraţi", se găseşte „pentru cei doi fraţi". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „între voi", se găseşte „întru voi". 
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va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, (28) după cum şi Fiul Omului 
n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscum
părare pentru mulţi. (20,25) Marcu 10,41-42 / Luca 22,24-25 (20,26} Matei 23,11 / 

Marcu 9,35; 10,43 / 1 Petru 5 ,3 (20,27) Marcu 10,44 (20,28) Isaia 53,11 / Daniil 9 ,24 / 
Matei 26,28 / Marcu 10,45 / Ioan 11,51 / Galateni 1 ,4 / Filipeni 2 ,7 / 1 Timotei 2,6 / Tit 2 ,14 

Când au văzut „cei zece" că Hristos i-a certat pe „cei doi", atunci şi ei 
se mânie, arătând că şi mai înainte erau îngreuiaţi [în adâncul sufletului] 
pentru cinstea acestora. Şi pentru că nu erau încă de săvârşit [desăvârşiţi], 
cei doi se sculau împotriva celor zece, iar cei zece îi pizmuiau pe cei doi. 

După ce au auzit cei zece şi s-au turburat, îi cheamă pe ei Domnul, 
prin chemare, mai înainte de cuvinte, îmblânzindu-i pe ei. Dar pentru că 
fiii lui Zevedeu ferindu-se de ceilalţi vorbiseră cu El, acum tuturor le 
vorbeşte de obşte. 

Şi ştiind că iubirea de întâietate este tiranicesc lucru1 8 şi că are trebuinţă 
de mai tare îmboldire [mai multă mustrare], mai adânc se atinge de dânşii 
şi îi arată ca păgâni şi necredincioşi, de vor voi a iubi slava, căci le spune: 
„Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stă
pânesc". Şi aşa îi ruşinează pe ei, zicând „ceilalţi oameni, pentru că 
stăpânesc, sunt străluciţi, iar a iubi întâietăţile [stăpânirea] este patimă 
păgânească. Aşadar, ucenicii Mei, dintru smerenie vor fi cinstiţi, întrucât 
cel ce voieşte a fi mai mare este dator să slujească celor mai de jos, aceasta 
fiind lucrare a smereniei celei de săvârşit [desăvârşite]". 

Şi aceasta a adeverit-o El Însuşi, căci Stăpân fiind şi împărat al celor din 
Ceruri, S-a smerit pe Sine, slujind oamenilor spre mântuire (Filipeni 2,18). 
Şi încă sufletul Său Şi 1-a dat „răscumpărare pentru mulţi", adică pentru 
toţi, căci „mulţi" înseamnă „toţi". 

20, 29-34: Şi plecând1 9 ei din Ierihon, mulţime mare venea în urma 
Lui. (30) Şi iată doi orbi care şedeau lângă drum 2 0, auzind că trece Iisus, 
au strigat, zicând: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! (31) Dar 
mulţimea îi certa ca să tacă; ei însă şi mai tare strigau, zicând: Miluieş
te-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. (32) Şi Iisus, stând, i-a chemat21 şi le-a 
zis: Ce voiţi să vă fac? (33) Zis-au Lui: Doamne, să se deschidă ochii noştri. 

1 8 Adică, patimă cumplită şi tiranică. 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „plecând", se găseşte „ieşind". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „lângă drum", se găseşte „lângă cale". 
2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „i-a chemat", se găseşte „i-a strigat". 



TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MATEI Capitolul 20 327 

(34) Şi făcându-I-se milă, Iisus S-a atins de ochii lor şi îndată au văzut şi 
I-au Urmat Lui. (20,29) Marcu 10,46 / Luca 18,35 (20,30) Matei 9 ,27 / 

Luca 18,35 (20,31) Marcu 10,48 / Luca 18,35 (20,32) Luca 18,40-41 
(20,33) Ecclesiastul 11,7 / Marcu 10,50-51 / Luca 18,41 (20,34) Marcu 10,52 / Luca 18,43 

Din veste [auzire] cunoscând orbii pe Domnul, au aflat vreme când 
trecea Dumnezeu pe „cale" şi au crezut că Iisus, Cel din seminţia lui David 
după trup, era puternic să-i vindece pe dânşii. 

Iar ca unii care erau foarte fierbinţi în credinţă - măcar că erau opriţi 
să grăiască - , nu tăceau, ci şi mai mult „strigau". De aceea, nici nu-i întreabă 
pe ei dacă au credinţă, ci numai ce voiesc, ca să nu creadă cineva că vrând 
ei una, alta le dă lor. Arată, aşadar, că nu pentru pomană strigau, ca să 
capete argint [bani], ci ca să se vindece. Şi atingându-Se, îi vindecă, pentru 
ca să cunoaştem că oricare parte din sfântul Său trup este făcătoare de 
viaţă şi mădular al lui Dumnezeu este. 

Iar dacă Luca şi Marcu vorbesc numai despre un singur orb (Luca 18, 
35; Marcu 10, 46), aceasta nu arată neunire [nepotrivire], căci aceia au 
pomenit de cel mai însemnat [dintre cei doi orbi]. Şi întru alt chip: Luca 
spune că mai înainte de a se duce în Ierihon a vindecat un orb. Iar Marcu, 
după ce a ieşit Domnul din Ierihon. Deci, Matei, iubitor de scurtare fiind22, 
i-a pus pe amândoi împreună. 

Şi prin „orbi" să înţelegi încă şi pe cei dintre păgâni care s-au vindecat 
trecând Dumnezeu pe „cale". Căci nu într-adins venise Hristos pentru 
păgâni, ci pentru cei din Israil. Şi după cum „orbii", din „auzire" s-au 
înştiinţat [au aflat] despre Hristos, aşa şi cei din păgâni, din „auzire" au 
crezut. Iar cei care îi opreau pe „orbi" să strige numele lui Iisus sunt 
prigonitorii tirani, care se ispiteau [au voit] să astupe gura Bisericii, dar 
Ea încă mai tare mărturiseşte numele lui Hristos. De aceea s-au şi vindecat 
[„orbii" păgâni] şi „văzând" limpede lumina adevărului, au mers după 
Hristos, „urmându-I Lui" cu viaţa. 

Adică, plăcându-i să scrie pe scurt. 
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C A P I T O L U L 2 1 

Intrarea în Ierusalim. Alungarea vânzătorilor din templu. 
Smochinul neroditor. Pilda lucrătorilor celor răi1 

21,1-5: Iar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la 
Muntele Măslinilor2, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, (2) zicându-le: 
Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină 
legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine. (3) Şi dacă vă 
va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite 
îndată. (4) Iar acestea toate s-au făcut, ca să se plinească ceea ce s-a spus 
prin Proorocul, care zice: (5) Spuneţi fiicei Sionului: Iată împăratul tău 
vine la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, fiul celei de sub jug. 

(22,1) Zaharia 14,4-5 / Marcu 11,1 / Luca 19,29 / Ioan 12,12 (21, 2) Marcu 11,2 / 
Luca 19,30 (21,3) Marcu 11,3 / Luca 19,31 (21,5) Isaia 62,11 / Zaharia 9 , 9 / Ioan 12,15 

A şezut pe asină, nici o altă trebuinţă fiind decât numai ca să împli
nească proorocia şi tot astfel să ne arate cum că se cuvine să călătorim 
întru simplitate, căci nu a încălecat pe cal, ci pe asină de rând. 

Deci, împlineşte proorocia şi după chipul cel istoric, şi după înalta 
înţelegere (Zaharia 9, 9). După istorie, fiindcă a şezut în chip văzut [cu 
adevărat] pe „asină"; iar după înalta înţelegere că şi pe „mânz" a şezut, 
adică peste norodul cel nou şi neîmblânzit, adică nesupus (Facere 49,11). 
Şi erau „asina şi mânzul ei" legaţi cu lanţurile păcatelor lor. Şi „doi" au 
fost trimişi să-i dezlege: Pavel, la neamuri, iar Petru la cei din tăierea 
împrejur, adică la iudei (Galateni 2, 7). 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru asină şi pentru mânzul ei. Pentru 
zarafi şi pentru alţi târgoveţi ce i-a scos Domnul din Biserică [templu]. Pentru cei orbi şi şchiopi. 
Pentru smochinul cel uscat. Pentru nădejdea întru Dumnezeu. Pentru arhiereii şi bătrânii ce L-au 
întrebat pe Domnul de puterea Lui. Pentru pilda celor doi fii ce i-a trimis să lucreze la vie. Pentru 
via ce o a dat lucrătorilor". 

2 Muntele Măslinilor sau Eleonul este un munte cultivat cu măslini, la poalele căruia, 
pe coasta de est se afla satul Betania (satul lui Lazăr şi al surorilor lui, Marta şi Măria), 
cam la 2-3 kilometri de Ierusalim. Din Betania trimite Domnul Hristos doi ucenici în 
sătucul Betfaghe, la o jumătate de kilometru distanţă, spre a I se aduce mânzul şi asina 
Tot de p e Muntele Măslinilor, la 40 de zile după înviere, Domnul Hristos S-a înălţat la 
Cer, binecuvântându-i pe ucenici (Marcu 16, 19; Luca 24, 50-51; Ioan 20, 17; Faptele 
Apostolilor 1, 9-11) - Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., p. 452. 
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încă şi până acum „două" sunt cele care ne dezleagă pe noi de păcate: 
Apostolul şi Evanghelia3. 

Şi vine Hristos blând, căci la Venirea Lui cea dintâi n-a venit să judece 
lumea, ci s-o mântuiască (Ioan 3, 17). însă ş i ceilalţi împăraţi ai evreilor 
erau răpitori şi nedrepţi, iar Hristos a fost „împărat blând". 

2 2 , 6-7: Mergând, deci, ucenicii şi făcând după cum le-a poruncit 
Iisus, (7) a u adus asina şi mânzul şi deasupra lor şi-au pus veşmintele, 
iar El a şezut peste ele. 

(21,6) Marcu 11,4-6 / Luca 19,32 (21, 7) 4 Regi 9,13 / Marcu 11,7 / Luca 19,35 / Ioan 12,14 

Luca şi Marcu vorbesc numai despre „mânz" (Luca 19,35; Marcu 11,7), 
iar Matei, vorbind despre „mânz" şi „asină", nu le este potrivnic, căci 
aducându-se „mânzul", a venit şi mama lui. 

Şi a şezut [Domnul] „peste ele" - nu pe amândouă dobitoacele, ci pe 
veşminte sau, poate, mai întâi a şezut pe „asină", iar după aceea şi pe 
„mânz", de vreme ce şi mai întâi s-a odihnit întru adunarea iudeilor, iar 
după aceea întru norodul cel din păgâni. 

21,8-9: Şi cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hainele pe cale, iar 
alţii tăiau ramuri4 din copaci şi le aşterneau în cale. (9) Iar mulţimile care 
mergeau înaintea Lui şi care veneau după El, strigau, zicând: Osana, Fiul 
lui David; binecuvântat este Cel Ce vine întru numele Domnului!5 Osana 
întru cei de Sus! (21,8) Levitic 23,40 / Marcu 11 ,8 / Luca 19 ,36 / Ioan 12,13 

(2Î, 9) 3 Regi 1,39 / Psalm 117,26 / Matei 23,38 / Marcu 11,10 / Luca 13,35; 19,38 / Ioan 12,13 

După chipul istoric, aşternerea veşmintelor şi tăierea stâlpărilor este 
arătare de prăznuire6. 

Iar după înalta înţelegere, cunoaşte, tu că după ce Apostolii „ a u pus 
deasupra veşmintele lor" - adică faptele lor cele bune - , atunci „şade" 
Domnul deasupra. Căci de nu se va împodobi sufletul cu faptele bune 
cele apostoleşti, nu „şade" Dumnezeu pe dânsul [întru el]. Iar cei care 
„mergeau înaintea Lui", sunt Proorocii cei mai înainte de întruparea lui 
Hristos; iar cei care „veneau după El" sunt mucenicii şi dascălii [învăţătorii] 

3 E vorba despre cele două cărţi de cult care poartă această numire şi care cuprind 
pericopele - din Sfântele Evanghelii şi Scrierile Sfinţilor Apostoli - ce sunt rânduite să 
fie citite în vremea sfintelor slujbe. 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „ramuri", se găseşte „stâlpări". 
5 [1805] „întru numele Domnului" se spune în loc de „de la Domnul, binecuvântat 

este Cel Ce vine de la Dumnezeu, binecuvântat este Cel trimis de Dumnezeu". încă şi în 
loc de: „întru slava Domnului, în rânduiala de împărat" (după Zigaben). 

6 Adică, arată multa cinstire şi sărbătorirea ce-i era adusă aici Domnului Hristos. 
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cei de după întrupare, care „veşmintele" lor „le aştern" lui Hristos, adică 
trupul îl supun Duhului - căci veşmânt şi acoperământ al sufletului este 
trupul. Deci „au aşternut în cale", adică întru Hristos, căci [Domnul] spune: 
„Eu sunt Calea" (Ioan 14,6). Căci de nu va aşterne cineva trupul său - adică 
de nu-1 va smeri „în cale" - , în Hristos rămânând şi nefăcându-se eretic, nu 
„şade" peste acela Domnul. 

Iar unii zic că „osana" înseamnă „laudă" sau „psalm". Iar alţii, 
„mântuieşte-ne pe noi", ceea ce este şi mai cu adeverire. Iar „Cel Ce vine" 
este numit Domnul, ca Cel Care era aşteptat de evrei să vină, căci şi Ioan 
Botezătorul întreabă: „Tu eşti Cel Ce va să vină?" (Luca 7,19), adică Cel 
aşteptat să vină. 

încă şi întru alt chip se spune „Cel Ce vine", pentru că în fiecare zi 
aşteptăm a doua Venire a Lui. Deci, se cuvine ca fiecare să aşteptăm pururea 
sfârşitul şi Venirea Domnului şi [pentru aceasta] să ne gătim sufletul. 

22, 20-22: Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zi
când: Cine este Acesta? (22) Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, 
Proorocul din Nazaretul Galileii. (21,10) Ioan 2 ,13 (21,11) Luca 7,16; 2 4 , 1 9 

Mulţimile, fiind fără de vicleşug şi fără de răutate, nici nu-L defăimau 
pe Hristos, dar nici cugetare cuviincioasă nu aveau despre El şi pentru 
aceasta acum II numesc pe Dânsul „Proorocul". însă nu cumva, numindu-L 
cu articol, „Proorocul", putem înţelege că Acesta este „Proorocul" cel 
aşteptat, despre care a zis Moise: „Prooroc [din mijlocul tău şi din fraţii 
tăi, ca şi mine,] îţi va ridica Domnul [Dumnezeul tău: pe Acela să-L 
ascultaţi]"? (Deuteronom 18, 15). Căci mulţimile nu zic că „Acesta este 
Prooroc", ci „Acesta este Proorocul", adică Acela Carele este aşteptat. 

22, 22-23: Şi a intrat Iisus în templu7 şi a alungat pe toţi cei ce vindeau 
şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi 
scaunele celor care vindeau porumbei. (23) Şi a zis lor: Scris este: „Casa 
Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!" 

(21,12) Deuteronom 14,23-25 / Marcu 11,15 / Luca 19,45 / Ioan 2 , 1 4 
(21,13) 3 Regi 8,43 / Isaia 56,7 / Ieremia 7,11 / Marcu 11,17 / Luca 19,46 / Ioan 2 ,16 

îi scoate afară pe cei care vindeau, ca un Stăpân al „casei" - adică al 
templului - , arătând că cele care sunt ale Tatălui, şi ale Lui sunt. Iar aceasta 
a făcut-o mai întâi având grijă de buna podoabă a templului, iar apoi pentru 
a însemna [a arăta] schimbarea jertfelor. Căci, scoţând afară boii şi po
rumbeii, a vestit că nu mai este trebuinţă de jertfele de dobitoace sau de 
junghieri, ci de rugăciune. Căci zice, „casa Mea, casă de rugăciune este, 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „templu", se găseşte „biserica lui Dumnezeu". 
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iar voi aţi f ăcut-o peşteră de tâlhari" - pentru că în peşterile tâlharilor se 
fac junghierile şi vărsările de sânge. Dar şi pentru cei care cumpărau şi 
vindeau şi negustoreau a numit templul „peşteră a tâlharilor" - căci 
iubirea de câştig este patimă tâlhărească. 

însă „porumbei" vând şi aceia care vând treptele preoţeşti din Biserică, 
fiindcă aceştia vând darul Duhului, Care este închipuit de „porumbel" 
(Matei 3,16). Drept aceea, sunt scoşi din Biserica cea de Sus şi din cea de 
jos, căci sunt nevrednici de a preoţi8. 

Vezi însă ca nu cumva şi tu, „biserica lui Dumnezeu" - adică mintea 
ta - să o faci „peşteră a tâlharilor", adică [locaş] al demonilor. Şi încă 
„peşteră" se face mintea noastră, dacă vom avea gânduri iubitoare de 
materie, iubitoare de averi, care „vând şi cumpără" şi strâng şi cel mai 
mic bănuţ. încă şi de vom „vinde" sau vom „cumpăra porumbei" - adică 
vreo dogmă duhovnicească a credinţei cea dintru noi, ori vreun cuget de 
acest fel - , „peşteră a tâlharilor" ne-am făcut pe noi înşine. 

21,14: Şi au venit la El, în templu, orbi şi şchiopi şi i-a făcut sănătoşi9. 
(21,14) Isaia 35, 5-6 

Vindecându-i pe cei neputincioşi, Se arată că este Dumnezeu şi face 
bine cu stăpânire scoţându-i pe cei nevrednici din casa Lui. Se arată încă 
şi aceasta că, după ce au fost scoşi iudeii care slujeau Legii şi jertfelor 
sângeroase, „orbii şi şchiopii" - adică cei dintre păgâni - au fost primiţi 
şi „vindecaţi" de El. 

21,15-16: Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi 
pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana, Fiul lui David! s-au mâniat. 
(16) Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da 1 0. Au, niciodată nu 
aţi citit că din gura pruncilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă11? 

(21,15) Isaia 26 ,11 / Marcu 11 ,18 (21,15) Psalm 8, 2 

Fariseii, văzând că pruncii aduc lui Hristos lauda pe care se pare că 
Proorocul David a dat-o lui Dumnezeu (Psalm 117, 25), crăpau de pizmă 
şi îl prihănesc [învinuiesc] pe El că suferă [îngăduie] a se zice cele ale lui 
Dumnezeu la Dânsul12. 

Iar El, mai mult întărind [cele grăite de prunci], zice: „«Adevărat», 
căci atât Mă depărtez Eu de a astupa gurile celor ce îmi zic Mie aceasta, 

8 Fie de a preoţi, adică de a hirotoni, fie de a săvârşi cele preoţeşti. 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „i-a făcut sănătoşi", se găseşte „i-a vindecat pe ei" . 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „Da", se găseşte „Adevărat". 
" în ediţia de la 1805, în loc de „Ţi-ai pregătit laudă", se găseşte „ai săvârşit laudă". 
1 2 Adică îngăduie să I se aducă laude, ca unui Dumnezeu. 
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încât şi pe Proorocul îl aduc martor, şi pe voi vă arată sau [că sunteţi] 
neînvăţaţi, sau [că sunteţi] zavistnici: «Au, niciodată n-aţi citit că din gura 
pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă?»" (Psalm 8,2) Iar „ai săvârşit", 
arată că întreagă şi de săvârşit [desăvârşit] a primit laudă, măcar deşi aceia 
se par cu vârsta că nu sunt de săvârşit [desăvârşiţi], căci nu grăiau ei cele 
pe care le grăiau, ci numai gura dându-şi-o Duhului, erau organe ale Ace
luia De aceea, zice: „Din gura pruncilor şi a celor ce sug", arătând că nu 
ale minţii lor erau graiurile13, ci numai ale gurii care era mişcată de dum
nezeiescul dar. 

Şi mai înseamnă aceasta că va fi lăudat [Domnul] de neamurile păgâne, 
care sunt „prunci" fără de înţelegere. încă şi Apostolilor mângâiere le era 
aceasta, arătând că şi lor li se va da cuvânt [de înţelepciune], deşi erau 
oameni simpli şi neştiutori. 

Şi tu, dacă vei fi „prunc" cu răutatea - adică fără de răutate fiind - şi 
vei „suge" laptele cel duhovnicesc - adică dumnezeieştile cuvinte - , atunci 
te vei face vrednic de a lăuda pe Dumnezeu. 

21,17: Şi lăsându-i, a ieşit afară din cetate, la Betania, şi noaptea a 
rămas acolo 1 4. (21,17) Marcu 11 ,11 ,19 / Ioan 11,18 

Pleacă de la ei ca de la nişte nevrednici şi vine în „Betania", care 
înseamnă „casă a ascultării". Că Se mută Domnul de la cei nesupuşi la cei 
care se supun Lui şi Se „sălăşluieşte" întru ei. Că zice: „Locui-voi întru ei 
şi voi umbla" [„Voi aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul 
Meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul 
vostru şi voi poporul Meu"] (Levitic 26, 11-12; 2 Corinteni 6, 15, 27; 2 
Corinteni 6,16). 

21, 18-20: Dimineaţa, a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a 
flămânzit; (29) şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a 
găsit nimic în el, decât numai frunze, şi a zis lui: De acum înainte să nu 
mai fie rod din tine, în veac! Şi smochinul s-a uscat îndată. (20) Văzând 
aceasta, ucenicii s-au minunat zicând: Cum s-a uscat smochinul îndată? 

(21,18) Marcu 11 ,12 (21,19) Ieremia 8 , 1 3 / Marcu 11,13-14,20-21 / Luca 13, 6-7 

Fiindcă multe minuni a făcut Domnul, care toate spre facerea de bine 
s-au făcut şi nici o facere de minuni muncitoare [căznitoare, pedepsitoare] 
n-a arătat, ca să nu socotească vreunii că a munci [căzni, pedepsi] nu poate, 
arata aici şi pe această putere a Sa. Şi iubitor de oameni fiind Domnul, 

1 3 Adică, nu din cugetarea lor izvorau cuvintele. 
1 4 î n ediţia de la 1805, îh loc de „noaptea a rămas acolo", se găseşte „s-a sălăşluit acolo". 
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arată această putere a Sa nu pedepsindu-1 pe om, ci pomul, după cum mai 
înainte de asta [prăpăstuise] pe porci15. Deci, usucă pomul, ca să-i înţe-
lepţească pe oameni. Şi cu cuviinţă se minunează ucenicii, căci acest pom 
[smochinul] este foarte mustos [plin de sevă], şi mai mult [se] arată 
[adevereşte] minunea, căci îndată s-a uscat. Iar „smochinul" însemnează 
[închipuie] şi sinagoga iudeilor, care are „numai frunze" - adică numai 
slova scrisă, care se vede, iar nu „rodul" Duhului. 

Şi fiecare dintre cei care s-au dedat dulceţii vieţii acesteia de acum se 
aseamănă cu „smochinul", căci nu are „rod" duhovnicesc, ca să dea lui 
Iisus Cel Care „flămânzeşte", ci „numai frunze" - adică vremelnică şi 
stricăcioasă nălucire16. Deci, acesta „blestemat" se numeşte, căci zice: 
„Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, [care este gătit 
diavolului şi îngerilor lui]" (Matei 25, 41). încă se şi „uscă" acesta, căci 
arzând în para focului, i se usucă limba, ca şi a bogatului [nemilostiv, care 
1-a trecut cu vederea pe Lazăr] (Luca 16,24)17. 

21, 21-22: Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă 
veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu 

1 5 [1805] Vezi şi tâlcuirea de la Matei 8,28-34 şi de la Marcu 5,1-14. 
1 6 Adică mchipuire a faptei celei bune. 
1 7 Dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul tâlcuieşte aici: „Deoarece mulţimea preoţilor 

şi a cărturarilor, a legiuitorilor şi a fariseilor, care pătimea de slava deşartă prin păzirea 
pentru văzul lumii a unor moravuri plăsmuite, zice-se, în duh de evlavie, dând aparenţa 
că împlineşte dreptatea, hrănea trufia părerii de sine, Cuvântul declară această părere de 
sine a celor pomeniţi smochin neroditor, împodobit numai cu frunze. Şi această părere 
de sine, Doritorul mântuirii tuturor oamenilor, Care flămânzeşte după îndumnezeirea 
lor, o usucă, blestemând-o, întrucât este neroditoare. Iar aceasta o face pentru ca oamenii, 
în loc să dea aparenţa că sunt drepţi, să caute mai bine să fie drepţi cu adevărat, dezbrăcând 
cămaşa moralităţii făţarnice şi îmbrăcând fără prefăcătorie pe cea virtuoasă cum vrea 
Cuvântul dumnezeiesc, pentru ca în felul acesta să petreacă viaţa în evlavie, arătând 
mai bine lui Dumnezeu dragostea sufletului lor, decât oamenilor făţarnica înfăţişare din 
afară a purtării morale. Iar dacă suntem şi vreunii dintre creştini astfel, prefăcându-ne 
evlavioşi în purtările noastre, fără ca să fim drepţi cu adevărat, să aşteptăm Cuvântul, ca 
pe un iubitor de oameni, ca acesta, flămânzind după mântuirea noastră, să ne usuce 
părerea de sine a sufletului, care e sămânţa păcatului, ca să nu mai aducă drept roadă 
dorinţa de a plăcea oamenilor. Aceasta este tâlcuirea locului [scripturistic], după puţina 
mea putere. Tâlcuirea dată arată pe Domnul flămânzind spre binele nostru, blestemând 
smochinul cu folos şi uscându-1 la vreme, ca pe unul ce împiedică Adevărul, fie că se 
înţelege prin el predania veche a legii formelor materiale, fie părerea de sine a fariseilor, 
care se mândreau cu păzirea moravurilor" (Filocalia românească, voi. 3, Răspunsuri către 
Talasie - întrebarea XX, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 76-77). 
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smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în 
mare, va fi aşa. (22) Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi18. 

(21,21] Matei 17 ,20 / Marcu 11 ,23 / Luca 17 ,6 / Iacov 1 , 6 
(22,22) Matei 7, 7 / Marcu 9, 23; 11 ,34 / Ioan 14 ,13 ; 15, 7 / 1 Ioan 3, 22 

Mare este făgăduinţa lui Hristos către ucenici, cum că vom putea să 
mutăm munţii, de nu ne vom îndoi. Căci toate pe care le cerem fără de 
îndoială, crezând în puterea lui Dumnezeu, pe acestea le vom primi. 
Acestea ce s-au zis, aşa sunt. Dar de voi cere ceva nefolositor şi fără 
socoteală voi crede că îmi va da mie aceasta Dumnezeu, oare voi lua şi 
acel nefolositor lucru? Şi cum este Dumnezeu iubitor de oameni, dacă 
împlineşte cererea mea cea nefolositoare? Deci, ascultă: când auzi 
„credinţă", eşti dator să înţelegi credinţa cea adevărată, iar nu cea lipsită 
de minte, iar rugăciune este aceea care cere cele folositoare, precum ne-a 
învăţat Domnul: „Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău" 
şi celelalte graiuri câte sunt ale acestei rugăciuni (Matei 6, 9-23). 

Vezi şi acest cuvânt, care zice: „şi nu vă veţi îndoi". Căci cel care este 
unit cu Dumnezeu, este una cu El, nu se îndoieşte şi nici nu se desparte de 
El, deci cum ar putea cere ceea ce nu-i foloseşte? Aşadar, dacă [noi] vom fi 
ne-despărţiţi şi ne-osebiti de Dumnezeu, atunci [numai] cele folositoare 
vom cere şi [le] vom lua. 

22, 23-27: Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de El, pe când 
învăţa, arhiereii şi bătrânii poporului şi au zis: Cu ce putere faci acestea? 
Şi cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta? (24) Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă 
voi întreba şi Eu pe voi un cuvânt, pe care, de Mi-1 veţi spune, şi Eu vă voi 
spune cu ce putere fac acestea: (25) Botezul lui Ioan de unde a fost? Din 
Cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: De vom zice: Din 
Cer, ne va spune: De ce, dar, n-aţi crezut lui? (26) Iar de vom zice: De la 
oameni, ne temem de popor, fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de Prooroc 1 9. 
(27) Şi răspunzând ei lui Iisus, au zis: Nu ştim. Zis-a lor şi El: Nici Eu nu 
vă Spun CU Ce putere fac acestea. (21,23) Agheu 2,7 / Matei 7,29 / Marcu 11,27 / 

Luca 20,1-2 (21,24) Marcu 11,29 / Luca 20,3 (2Î, 25) Marcu 11,30 (21,26) Matei 14 ,5 / 
Marcu 6,20; 11,32 / Luca 20,6 (21,27) Pilde 26,4 / Marcu 11,33 / Luca 20,7-8 

învăţătorii de Lege, pizmuind lui Iisus pentru că a scos [Domnul] din 
templu pe cei ce neguţătoreau, vin la El şi-L întreabă unele ca acestea: 

1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa. Şi toate 
câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi", se găseşte „Ridică-te şi aruncă-te în 
mare, va fi. Şi toate câte veţi cere întru rugăciune, crezând, veţi lua". 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „îl socotesc pe Ioan de Prooroc", se găseşte „îl au pe 
Ioan ca un Prooroc". 
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2 0 Adică, să-L arate noroadelor ca pe un mincinos. 
2 1 în ediţia de la 1805, în versetele 31-32, în loc de „desfrânatele", se găseşte „curvele". 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „să credeţi în el" , se găseşte „să credeţi lui" . 

„«Cu ce putere faci acestea?» Oare ca un preot? Dar începătorie [rânduiala] 
preoţească nu ai. Oare ca un împărat? Dar nici împărat nu eşti şi chiar 
dacă ai fi fost, nu se cuvenea să faci unele ca acestea, că nu se cuvine 
împăraţilor să facă asemenea lucruri în templu". 

Şi-L întrebau acestea pentru ca, dacă va zice că face cu de la Sine putere, 
să-L clevetească precum pe un potrivnic al lui Dumnezeu şi ca pe Cel Ce 
zice că are asemenea stăpânire20; iar dacă va zice că o face cu puterea lui 
Dumnezeu, să îndepărteze de la El mulţimile [noroadele] care-L lăudau ca 
pe un Dumnezeu, arătând că Acesta nu este Dumnezeu, ci cu puterea lui 
Dumnezeu le face, ca un rob. 

Dar ce le răspunde Hristos, Cel Care este El însuşi înţelepciunea? Pe 
cei care se credeau înţelepţi [isteţi] îi prinde întru măiestria lor şi îi întreabă 
despre Ioan cele asemenea. Căci de-ar fi răspuns că „din Cer" era pro
povăduirea lui Ioan, ar fi fost vădiţi ca luptători de Dumnezeu [împo-
trivitori ai lui Dumnezeu], ca unii care nu au primit propovăduirea acestuia 
Iar dacă vor zice că „de la oameni" a fost, s-ar fi primejduit de la norod, 
care pe Ioan îl socotea Prooroc. 

Şi Domnul arată aici că celor care întreabă cu vicleşug nu se cuvine a 
le răspunde - căci nici El n-a răspuns iudeilor, care cu vicleşug îl întrebau, 
deşi nu era lipsit de răspuns. 

Şi încă învăţăm că a se lăuda cineva pe sine nu este după Hristos, căci 
iată Domnul, putând a zice „cu ce putere făcea" cele pe care le făcea n-a 
spus, ca să nu se pară că Se laudă pe Sine. 

21,28-32: Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Şi, ducându-se la cel 
dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea. (29) Iar el, răs
punzând, a zis: Mă duc, Doamne, şi nu s-a dus. (30) Mergând la al doilea, 
i-a zis tot aşa; acesta răspunzând, a zis: Nu vreau, apoi căindu-se, s-a dus. 
(31) Care dintr-aceştia doi a făcut voia Tatălui? Zis-au lui: cel de al doilea. 
Zis-a lor Iisus: Adevărat grăiesc vouă că vameşii şi desfrânatele merg 
înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. (32) Căci a venit Ioan la voi 
în calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el, ci vameşii şi desfrânatele21 au crezut, 
iar voi aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după aceea, ca să credeţi în el 2 2. 

(21, 30) Iezechiil'33,31 (21, 31) Luca 3 ,12; 7, 29 (21, 32) Matei 3,1-13 / Luca 3 ,12 

[Domnul] ne arată aici două cete. Una a celor care s-au făgăduit, care 
sunt iudeii care au zis: „Toate cuvintele pe care le-a grăit Domnul le vom 
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face şi le vom asculta!" (Ieşire 24,3). Alta a celor care nu s-au supus, a curvelor 
şi vameşilor, încă şi a norodului celui din păgâni, care dintru început n-au 
ascultat voia lui Dumnezeu, iar mai pe urmă s-au pocăit şi au ascultat. 

Insă vezi înţelepciunea lui Hristos: nu îndată dintru început le-a zis 
că vameşii şi curvele sunt mai buni decât ei, ci mai întâi îi face să mărtu
risească ei că din cei „doi fii", acela este supus, care a făcut voia Tatălui. 
Apoi, după ce ei au mărturisit aceasta, adaugă că ,,«a venit Ioan în calea 
dreptăţii» - adică având viaţă neprihănită - şi desfrânatele l-au ascultat, 
iar voi nu. De aceea vor şi merge ele înainte de voi întru împărăţia lui 
Dumnezeu. Deci, nevoiţi-vă şi voi, ca măcar pe urma lor să intraţi [întru 
împărăţie], crezând. Iar de nu veţi crede, nicidecum nu veţi intra". 

Dar mulţi încă şi până acum se făgăduiesc lui Dumnezeu şi Tatălui, 
cum că se vor face călugări poate, sau preoţi, iar, după făgăduinţă, se 
lenevesc. Iar alţii, petrecere călugărească sau preoţească n-au făgăduit, 
dar călugăreşte şi preoţeşte petrec. Deci, aceştia sunt „fii" supuşi, care fac 
[împlinesc], deşi nimic nu s-au făgăduit. 

22,33: Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care 
a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a 
dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. (21 ,33) Psalm 7 9 , 8 / 

Cântarea Cântărilor 8,11-12 /Isaia 5,1-7 / Ieremia 2 , 2 1 / Marcu 1 2 , 1 / Luca 2 0 , 9 

Altă pildă le dă lor, arătând că, deşi s-au învrednicit de mii de purtări 
de grijă, [tot] nu s-au făcut mai buni. Că „om stăpân al casei" este 
Dumnezeu, Cel Care pentru iubirea Sa de oameni „om" Se numeşte2 3. Iar 
„vie", norodul iudaicesc, sădit de Dumnezeu în pământul făgăduinţei, 
după cum este scris: „Dusu-i-a pe ei la hotarul sfinţeniei Lui, în muntele 
pe care l-a dobândit dreapta Lui" (Psalm 77, 59; Ieşire 15,17-18). „Gard" 
este Legea, care nu-i lăsa pe ei să se amestece cu păgânii, sau Sfinţii îngeri, 
care păzeau pe Israil. „Teasc", jertfelnicul. „Turn", templul, iar „lucrători", 
dascălii poporului - fariseii şi cărturarii. Şi „S-a dus departe Stăpânul 
casei" - Dumnezeu - , când nu mai vorbea cu ei în stâlpul cel de foc (Ieşire 
13, 21). Sau şi aşa: depărtarea lui Dumnezeu este îndelunga Sa răbdare, 
căci se pare că şi doarme. Şi „Se duce departe" Dumnezeu atunci când 
îndelung rabdă şi nu pedepseşte pe dată nedreptăţile. 

2 3 Este numit „ o m " pentru că întru adevăr S-a făcut om şi cu dreptate este numit - şi 
El însuşi Se numeşte astfel - „Fiul Omului" (vezi de -pildă în Evanghelia de la Matei: 8, 20; 
9,16; 10,23; 11,19; 12,8,40; 13,37,41; 16,13,27-28; 17, 9,12,22; 18,11; 19,28; 20,18,28; 
24,44; 25,13,31; 26, 2,24,45, 64). 
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21, 34-39: Când a sosit timpul 2 4 roadelor, a trimis pe slugile sale la 
lucrători, ca să-i ia roadele. (35) Dar lucrătorii, punând mâna 2 5 pe slugi, 
pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. (36) 
Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele 
tot aşa. (37) La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: Se vor ruşina de 
fiul meu. (38) Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta 
este moştenitorul; veniţi să-1 omoram şi să avem noi 2 6 moştenirea lui. 
(39) Şi punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. 

(21,34) Cântarea Cântărilor 8 ,11 / Luca 20 ,10 (21,35) Neemia 9, 26 / Ieremia 37 ,15 / 
Miheia 7, 6 / Matei 5,12; 22, 6; 22, 34, 37 / Luca 20 ,10 / Evrei 11, 35 (21, 36) Matei 22, 4 / 

Marcu 12, 56 (21, 37) Luca 20 ,13 (21, 38) Facere 37, 20 / Psalm 2, 2 / Matei 26 ,4 ; 27 ,1 / 
Marcu 12, 7 / Luca 20 ,14 / Ioan 11, 53 (21, 39) Marcu 12, 8 / Luca 20 ,15 ; 22, 54 / 

Ioan 18 ,12 / Evrei 13 ,12 

„S-a apropiat vremea roadelor" în timpul Proorocilor, că „slugile" 
care s-au „trimis" au fost Proorocii, pe care i-au şi ocărât în multe chipuri 
„lucrătorii", adică cei după vremi mincinoşi prooroci şi mincinoşi dascăli27. 
Căci pe unul „l-au bătut" - cum au făcut cu Miheia, pe care 1-a bătut peste 
faţă Sedechia (3 Regi 22, 24). Iar pe altul „l-au omorât" - ca pe Zaharia -
între templu şi jertfelnic28 (Luca 11, 51). Pe altul „l-au ucis cu pietre" -
cum a fost cu Zaharia arhiereul, fiul lui Iehoiada (2 Paralipomena 24, 21). 
Iar mai apoi a fost „trimis" Fiul lui Dumnezeu, Care S-a arătat în trup. 

Şi a zis „se vor ruşina de Fiul Meu", nu fiindcă n-ar fi ştiut că-L vor 
omorî, ci însemnând [arătând] ceea ce s-ar fi cuvenit să facă, pentru că se 
cădea ca deşi pe „slugi" le-au omorât, măcar de cinstea Fiului să se 
ruşineze. Iar lucrătorii, văzând pe Fiul, au zis: „Acesta este moştenitorul, 
veniţi să-1 omoram", pentru că şi iudeii care au zis că Iisus era Mesia, 
aceia L-au răstignit pe El. Şi L-au scos pe El afară din „vie", căci afară de 
cetate a fost omorât Domnul. Iar de vreme ce „vie" am zis că este norodul, 
„afară din vie" înseamnă că „afară" de voinţa norodului celui fără de 
vicleşug L-au omorât pe El fariseii, „lucrătorii" cei răi. 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „a sosit timpul", se găseşte „s-a apropiat vremea". 
2 5 în ediţia de la 1805, în aceste versete, în loc de „punând mâna", se găseşte 

„ p r i n z â n d " . 
2 6 în ediţia de la 1805, în aceste versete, în loc de „să avem noi" , se găseşte „să 

stăpânim". 
2 7 Vezi şi tâlcuirea de la Matei 6,34. 
2 8 Vezi şi tâlcuirea de la Matei 23, 35-36. 
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21,40-41: Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? 
(41) I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor 
lucrători, care vor da roadele la timpul lor. 

(21, 40) Marcu 12, 9 / Luca 20 ,15 (21, 41) Luca 20 ,16 ; 21, 24 

Când va veni? Când oare, la a doua Venire? Se poate înţelege şi aceasta, 
dar mai bine este a înţelege aşa: „Stăpânul viei" este Dumnezeu şi Tatăl, 
Cel Ce a trimis pe Fiul Său, Care a şi fost „ucis" de ei. Deci, „când va 
veni" Acesta - adică atunci când va căuta spre fărădelegea pe care au 
făcut-o iudeii - , atunci „pe cei răi, cu rău îi va pierde", trimiţând ostile 
romanilor asupra lor. Iar „via" Lui - adică poporul - „o va da altor 
lucrători", adică Apostolilor şi Dascălilor [Bisericii]. 

însă înţelege prin „vie" şi dumnezeieştile Scripturi, întru care „gard" 
este slova, iar „teasc" ce „s-a săpat" este adâncul Duhului. Iar „turn" -
bogoslovia [teologia], care este preasus şi preaînaltă29. Deci, aceste Scripturi 
le aveau mai înainte „lucrătorii" răi, adică fariseii. Dar Dumnezeu ni le-a 
dat nouă celor care bine le lucrăm, căci aceia şi pe Domnul L-au omorât 
„afară din vie", adică afară de cele ce grăiau Scripturile. 

21, 42-44: Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: Piatra 
pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. 
De la Domnul a fost 3 0 aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri? (43) 
De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va 
da neamului care va face roadele ei. (44) Cine va cădea pe piatra aceasta 
se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi3 1. 

(21,42) Psalm 117,22-23 / Isaia 28 ,16 / Zaharia 3 , 9 / Marcu 12 ,10 / Luca 14 ,24 ; 20 ,17 / 
Faptele Apostolilor 4 ,11 / 1 Petru 2 , 4 , 6 - 7 / Efeseni 2, 20 (21,42) Isaia 8 ,14 ; 60 ,12 / 

Daniil 2, 34 ,44 / Zaharia 1 2 , 3 / Luca 2 ,34 ; 2 0 , 1 8 / Romani 9,32-33 

„Piatră" pe Sine Se numeşte [Domnul], iar „ziditori", pe dascălii 
iudeilor care ca pe un netrebnic [nefolositor, netrebuincios], pe El nu L-au 
băgat în seamă, zicând: „Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean 
şi ai demon?" (Ioan 8,48) 

Iar El, după ce a înviat din morţi, S-a pus „în capul unghiului" -
adică S-a făcut cap Bisericii - , împreunând pe iudei şi pe păgâni într-o 
credinţă. Căci precum piatra care într-o zidire stă în capul unghiului [în 
colţ] unind doi pereţi şi pe amândoi îi ţine, aşa şi Hristos, întru o credinţă, 
pe toţi împreună i-a legat32. Şi „minunat" este acest unghi şi „de la Domnul 

2 9 Adică, preaînaltă înţelegere este. 
3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „a fost", se găseşte „s-a făcut". 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „îl va strivi", se găseşte „îl va spulbera". 
3 2 Pentru pilda pietrei din capul unghiului, Dionisie din Furna indică acest izvod: 
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s-a făcut"! Pentru că Biserica cea care ne ţine pe noi împreună şi ne uneşte 
prin credinţă, „de la Domnul s-a făcut" şi este vrednică de minunare, 
fiindcă bine s-a zidit. Dar şi întru alt chip este ea „minunată": pentru că 
prin minuni s-a adeverit şi s-a întărit cuvântul lui Hristos, pentru aceasta 
întemeierea33 ei este „minunată" (Psalm 117, 22-23). 

Deci „împărăţia lui Dumnezeu s-a luat" de la iudei - adică apropierea 
lor către Dumnezeu - şi a fost „dată" celor care au crezut. Căci cei care se 
împiedică de „Piatra aceasta" şi se smintesc de Hristos „se vor sfărâma" 
şi întru a doua Venire. Dar şi acum „s-au spulberat", adică s-au risipit în 
toate părţile pământului, precum vedem acum pe ticăloşii iudei. Deci, 
aceasta este ceea ce zice cuvântul „îi va spulbera", adică îi va risipi pe ei 3 4. 

2 1 , 4 5 - 4 6 : Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că 
despre ei vorbeşte. (46) Şi căutând să-L prindă, s-au temut de popor, 
pentru că îl socoteau Prooroc. 

(21,45) Marcu 12 ,12 / Luca 20 ,19 (21,46) Luca 19 ,48 ; 20 ,19 / Ioan 6,14; 7 ,40 

Vezi, iarăşi, că poporul cel simplu şi fără vicleşug urmează adevărului, 
iar învăţătorii de Lege fac răutate. Căci încă şi astăzi caută evreii să-L 
cuprindă pe Iisus, dar nici nu-L prind, nici nu-L înţeleg [cuprind]. Ci pe 
Antihrist îl vor prinde [cuprinde] şi aceluia i se vor închina, iar Hristos nu 
se va lua [nu va fi primit] de dânşii, adică nu-L [vor cuprinde şi nu-L] vor 
înţelege. 

„Biserică şi înăuntru Apostoli, Ierarhi şi Cuvioşi, botezând şi învăţând; şi elinii şi evreii 
sărutându-se unii pe alţii, şi Hristos deasupra, binecuvântându-i. Şi mai încolo Ierusalimul 
arzând, şi dinafară de Ierusalim ostaşii omorându-i cu săbiile pe iudei; şi Proorocul Isaia, 
arătându-L pe Hristos, grăieşte într-o hârtie: «Aşa zice Dumnezeu: Pus-am în Sion o 
piatră, o piatră de încercare, piatra din capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în 
temelie; cel care se va bizui pe ea, nu se va clătina!» (Isaia 28,16)" - Erminia picturii 
bizantine, ed. cit., p. 124. 

3 3 Adică: temeinicia, temeiul, temelia. 
3 4 Din punct de vedere statal şi politic se poate spune că risipirea evreilor are azi un 

curs invers, deoarece se doreşte şi se depun eforturi pentru întoarcerea evreilor în statul 
Israel. înfiinţarea acestei organizaţii statale s-a realizat în urma hotărârii Adunării 
Naţiunilor Unite (29 noiembrie 1947) prin împărţirea Palestinei între un stat evreu şi 
statele arabe. Astfel, statul Israel a fost proclamat în 14 mai 1948. Iconomia dumnezeiască 
- lucrătoare şi azi asupra poporului iudeu - ne-o adevereşte Sfântul Apostol Pavel întru 
a sa Epistolă către Romani, capitolele 10-11. 
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C A P I T O L U L 2 2 

Parabola nunţii fiului de împărat. Dinarul Cezarului. 
Cea mai mare poruncă din Lege. 

Mesia: Fiul si Domnul lui David1 

2 2 , 1-7: Şi, răspunzând, Iisus a vorbit iarăşi în pilde, zicându-le: (2) 
împărăţia Cerurilor asemănatu-s-a omului împărat care a făcut nuntă 
fiului său. (3) Şi a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiţi2 la 
nuntă, dar ei n-au voit să vină. (4) Iarăşi a trimis alte slugi, zicând: Spuneţi 
celor chemaţi: Iată am pregătit ospăţul meu; juncii mei şi cele îngrăşate 
s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. (5) Dar ei, fără să ţină 
seama, s-au dus: unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui; (6) iar ceilalţi, 
punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit şi le-au ucis. (7) Şi auzind 
împăratul de acestea, s-a umplut de mânie, şi trimiţând ostile sale, a 
nimicit pe ucigaşii aceia şi cetăţii lor i-au dat foc3. 

(22, 2) Cântarea Cântărilor 3 ,11 / Isaia 25, 6 / Luca 14 ,16 / Apocalipsa 19, 7 
(22 ,3) Pilde 9,3-5 / Luca 14 ,17 (22,4) Matei 21 ,36 (22,5) Luca 14 ,17-20 

(22, 6) Matei 21, 35 (22, 7) Luca 14, 21; 19, 27, 43 

Ca şi pilda viei (Matei 21, 33-39), şi această pildă arată nesupunerea 
iudeilor. însă acea pildă arată moartea lui Hristos, iar aceasta arată veselie 
de nuntă, adică învierea Lui. Şi mai arată că aceştia şi mai rău au greşit 
decât cei din pilda dintâi, căci aceia i-au omorât pe cei care le cereau „roadele 
viei", iar aceştia, fiind „chemaţi la nuntă", au făcut vărsare de sânge. 

„Omului împărat" i Se aseamănă Dumnezeu, că nu Se arată în ce 
chip este, ci în ce chip se cuvine a ni Se arăta nouă. Deci, pentru că oameni 
muritori suntem fiind supuşi neajungerilor4 omeneşti, Dumnezeu ni Se 

1 în ediţia de la 1805 titlul capitolului este: „Pentru cei chemaţi la nuntă. Pentru cei ce 
au întrebat pe Domnul: cade-se a da dajdie împăratului. Pentru saducheii cei ce nu primesc 
învierea. Pentru învăţătorul de Lege cel ce a întrebat pe Iisus ce bine va face. Pentru întrebarea 
Domnului al cui Piu îl zic cărturarii că este El". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „poftiţi", se găseşte „chemaţi". 
3 In ediţia de la 1805, versetele 4-7 sunt: „Iată am gătit prânzul meu; juncii mei şi 

cele hrănite ale mele s-au junghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă. Dar ei, nebăgând 
seamă, s-au dus: unul la holda sa, altul la neguţătoria lui; iar ceilalţi, prinzând pe 
slugile lu i , le-au pedepsit şi omorât. Şi auzind împăratul de acestea, s-a umplut de 
mânie, şi trimiţând ostile sale, a pierdut pe ucigaşii aceia şi a ars cetatea lor". 

4 Adică: limitelor, îngrădirilor, hotărnicirilor omeneşti. 
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arată nouă ca un „om". Iar când umblăm ca nişte dumnezei prin har, atunci 
stă Dumnezeu întru adunare de dumnezei5 (Psalm 81,1), iar dacă vieţuim 
ca nişte fiare, ni Se face şi El nouă ca o „panteră" şi ca un „urs" şi ca un 
„leu" (Osea 13, 7-8). 

Şi „face nuntă Fiului Său", împreunând cu El tot sufletul cel frumos, 
că Mire este Hristos, iar Mireasă - Biserica şi sufletul [cel râvnitor] 
(Apocalipsa 19, 7; 21,2). 

Iar „slugile" care sunt trimise mai întâi sunt cei dimpreună cu Moise, 
cărora nu li s-au supus evreii, ci au amărât pe Dumnezeu în pustie 
patruzeci de ani şi n-au vrut a primi cuvântul lui Dumnezeu şi veselia cea 
duhovnicească. După aceea, s-au trimis alte „slugi" - Proorocii, dar şi 
dintre aceştia pe unii i-au omorât - cum au făcut cu Isaia6 - , iar pe alţii i-
au pedepsit - cum au făcut cu Ieremia, pe care l-au aruncat în groapa cu 
noroi (Ieremia 38,6). Iar cei mai măsuraţi [stamparăţi, cumpătaţi] în răutate 
s-au lepădat, unul ducându-se „la holda sa" - adică plecându-se la viaţa 
cea iubitoare de trup şi desfătată, căci „holdă" este trupul fiecăruia. Iar 
altul, „la neguţătoria lui" - adică la viaţa cea iubitoare de câştig, căci 
neguţătorii sunt neam mult iubitor de câştig. 

Deci, ne arată pilda că cei care se leapădă de „nunta" cea duhovnicească 
şi de împreunarea şi ospăţul cel cu Hristos, cel mai adesea fac aceasta fie 
pentru dulceţile [îndulcirile] cele trupeşti, fie pentru patima iubirii de câştig. 
Iar aici numeşte ospăţul „prânz", măcar că aiurea [undeva, în altă parte] 
vorbeşte de „cină" (Luca 14,17), nu fără de socoteală. Căci spune „cină", 
arătând că în vremurile de pe urmă de săvârşit [desăvârşit] s-a arătat această 
nuntă, şi „spre seară", adică la sfârşitul veacurilor. Iar „prânz" este numit, 
fiindcă şi în veacurile cele dintâi s-a descoperit taina, deşi mai umbrit. Iar 
„junei" şi „cele hrănite" [„cele îngrăşate"] sunt Aşezământul cel Vechi şi 
cel Nou. Căci cel Vechi se arată prin „junei", că jertfă de dobitoace avea. Iar 
cel Nou se arată prin „cele hrănite" [cu grâu], căci pâini aducem acum la 
jertfelnic, făcându-se acestea din grâu. Deci, ne cheamă Dumnezeu să 
mâncăm bunătăţile - şi ale Scripturii Vechi şi ale celei Noi. 

5 Psalm 81,1: „Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor 
va judeca". Vezi şi nota tâlcuirii de la Matei 20,8-16. 

6 După o veche tradiţie evreiască, profetul Isaia ar fi trăit până în timpul regelui 
Mânase, care, cu toate că-i era ginere, a poruncit să fie tăiat în două cu un fierăstrău. 
Aceasta tradiţie a fost primită şi de Biserica creştină care-I prăznuieşte pe Sfântul Prooroc 
la 9 mai. De suferinţele martirice ale Proorocilor pomeneşte şi Sfântul Apostol Pavel în 
Epistola către Evrei (11, 37). 
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Dar şi când vei vedea pe cineva că tâlcuieşte descoperit durrtnezeieştile 
cuvinte, cunoaşte că acesta bucate „hrănite" şi „îngrăşate" dă, căci cel care 
descoperit învaţă, hrăneşte şi îngraşă [cu cunoştinţă] pe cei necunoscători 
[simpli]. 

Dar vei cerca aici cum zice: „chemaţi pe cei chemaţi"? Căci, dacă erau 
„chemaţi", cum vrea iarăşi să îi cheme? Să ştii că fiecare dintre noi e chemat 
din fire la lucrul cel bun de către cuvântul [cugetul] nostru7 care ne este 
dascăl firesc. Dar, Dumnezeu îi trimite şi pe cei din afară dascăli, ca pe 
aceia care au fost chemaţi în chip firesc de cuvânt [cugetul lor lăuntric], 
să-i cheme şi aceşti dascăli din afară. 

Iar împăratul „a trimis ostile Sale" - adică pe ale romanilor - , iar 
aceştia i-au risipit pe iudeii cei nesupuşi şi „au ars cetatea lor", Ierusalimul, 
precum spune şi iudeul iubitor de adevăr, Iosif Flaviu8. 

22,8-10: Apoi a zis către slugile sale: Nunta este gata, dar cei poftiţi9 

n-au fost vrednici. (9) Mergeţi, deci, la răspântiile drumurilor1 0 şi pe 
câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă. (10) Şi ieşind slugile acelea la drumuri1 1, 
au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii 
CU oaspeţi 1 2. (22, 8) Matei 10,11-13 (22, 9) Luca 14 ,21 

Fiindcă „slugile" trimise mai întâi - adică cei împreună cu Moise şi 
Proorocii - nu i-au supus, atunci trimite alte „slugi" - adică pe Apostoli - , 
care îi cheamă pe cei din păgâni, care nu călătoreau pe „calea" cea adevărată, 
ci erau împărţiţi şi în „căi" multe şi în dogme [învăţături] dezbinaţi. Iar mai 
vârtos se aflau [păgânii] la „răspântiile căilor", adică în rătăcire multă şi 
nepotrivire, căci chiar de se uneau ei întru unele, nu pe „calea" cea bună o 
făceau, ci în răspântii şi în abaterile [rătăcirile] lor. Căci dogmele [învăţăturile] 
cele rele pe care le dogmatiseau nu le primeau toţi în acelaşi fel, ci unii într-un 
chip şi alţii într-altul. 

însă, nu cumva este mai bine a se înţelege şi aşa? „Cale" este însăşi 
viaţa fiecăruia şi petrecerea, iar „răspântiile" - adică abateri din cale - sunt 

7 E vorba de puterea noastră cuvântătoare. 
8 Iosif Flaviu s-a născut în anul 37 d. H., făcând parte din aristocraţia evreiască. A 

fost luat prizonier de către romani în timpul prigoanei asupra evreilor, din anii 66-70 d. 
H. Mai apoi a devenit cetăţean roman şi s-a stabilit în Roma, unde a scris opera sa istorică, 
care cuprinde şi Războaiele iudaice. 

9 în ediţia de la 1805, în loc de „poftiţi", se găseşte „chemaţi". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „răspântiile drumurilor", se găseşte „răspântiile căilor". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „drumuri", se găseşte „răspântii". 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi", se găseşte „s-a 

umplut nunta de cei ce şedeau". 
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învăţăturile păgâne. Deci elinii având „căi" rele - adică vieţi prihănite - , 
din vieţile lor cele rele s-au abătut şi la dogmele [învăţăturile] cele fără de 
Dumnezeu, dumnezei de necinste f ăcându-şi, care să le fie ajutători patimilor 
lor. Deci, ieşind Apostolii din Ierusalim la păgâni, i-au adunat pe toţi, „şi 
răi şi buni", adică şi pe cei plini de toată răutatea şi pe cei care în mai mică 
răutate se aflau, pe care îi numeşte „buni", faţă de răutatea celorlalţi. 

22,11-14: Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeţi 1 3, a văzut 
acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. (12) Şi i-a zis: Prie
tene, cum ai intrat aici, fără haină de nuntă? El însă a tăcut. (13) Atunci, 
împăratul a zis slugilor: Legaţi-1 de picioare şi de mâini şi aruncaţi-1 în 
întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 
(14) Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. 

(22,11) Psalm 44 ,15 / Isaia 61 ,10 / 2 Corinteni 5 ,3 / Apocalipsa 16 ,15 
(22,13) Luca 13 ,28 (22,14) Matei 20 ,16 / Marcu 10, 31 / Luca 14, 24 

Intrarea la nuntă se face fără de alegere, căci darul [lui Dumnezeu] pe 
toţi ne cheamă, „şi buni şi răi". Iar viaţa pe care o duc după ce au fost 
chemaţi la nuntă, cei care au intrat, nu va fi fără de cercetare, ci şi foarte 
multă cercetare face „împăratul" celor care, după ce au venit la credinţă 
se vor afla întinaţi14. 

Deci, să ne înfricoşăm întru a noastră minte, căci de nu va avea cineva 
viaţă curată, la nimic nu-i foloseşte doar credinţa şi nu numai că este scos 
afară de la nuntă, dar şi în foc este aruncat! 

Dar cine este cel care poartă haine întinate? Cel care nu s-a îmbrăcat 
cu milostivirea îndurărilor, cu bunătate, cu iubire de fraţi. 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „pe oaspeţi", se găseşte „pe cei ce şedeau". 
1 4 A w a Evagrie ne spune: „Toate gândurile necurate, stăruind în noi din pricina 

patimilor, duc mintea în stricăciune şi pieire. Căci precum icoana pâinii zăboveşte în cel 
flămând din pricina foamei sale şi icoana apei din pricina setei, tot aşa şi ideea avuţiei şi 
a banilor stăruieşte din pricina lăcomiei, iar înţelesurile gândurilor ruşinoase ce se nasc 
din bucate, zăbovesc din pricina patimilor noastre. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul 
gândurilor slavei deşarte şi a altor gânduri. Iar minţii înecate de astfel de gânduri îi este 
cu neputinţă să stea înaintea lui Dumnezeu şi să primească cununa dreptăţii. Căci, de 
aceste gânduri fiind trasă în jos şi mintea aceea ticăloasă din Evanghelie s-a lepădat de 
bunul cel mai mare al cunoştinţei de Dumnezeu (Matei 22,2-14). Asemenea şi cel legat 
de mâini şi de picioare şi aruncat întru întunericul cel mai dinafară, din aceste gânduri 
îşi avea ţesută haina sa, pentru care motiv Cel Ce 1-a chemat la nuntă 1-a găsit nevrednic 
de o nuntă ca aceea. Haina de nuntă este nepătimirea sufletului raţional, care s-a lepădat 
de poftele lumeşti" (Filocalia românească, voi. 1, Despre slava deşartă, cap 22, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1999, p. 79). 
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Deci, mulţi, înşelându-se lăuntric cu deşarte nădejdi, socotesc că vor 
dobândi împărăţia Cerurilor şi se vâră pe ei înşişi în ceata „celor ce şed" 
[la nuntă], mari lucruri cugetând pentru ei înşişi. Iar Domnul, îndreptându-
Se către nevrednicul acela, ne arată două lucruri: întâi de toate că este 
iubitor de oameni, iar apoi că nu se cuvine să osândim pe cineva - măcar 
de va greşi în chip vădit - de nu-şi va mărturisi însuşi fapta. Deci Domnul 
zice „slugilor" - adică îngerilor celor muncitori [căznitori] - să-i „lege" 
aceluia „mâinile şi picioarele", adică puterile lucrătoare ale sufletului. 
Căci în veacul de acum este cu putinţă a face şi a lucra fapta bună, iar în 
cel ce va să fie, se vor lega toate puterile lucrătoare ale sufletului şi nu mai 
este cu putinţă a face ceva bun spre răscumpărarea păcatelor. 

Iar „scrâşnirea dinţilor" este căinţa cea care se va face atunci fără de 
nici un folos. 

Şi „mulţi sunt chemaţi", căci pe mulţi îi cheamă Dumnezeu - şi mai 
vârtos, pe toţi. Iar „puţini aleşi", fiindcă puţini sunt cei mântuiţi şi vrednici 
de a fi aleşi de Dumnezeu. întrucât „a chema" este al Iui Dumnezeu, iar a fi 
„aleşi" sau nu, al nostru lucru este. Deci pilda aceasta mai vârtos pentru 
iudei s-a zis, căci ei au fost „chemaţi", dar nu au fost „aleşi", pentru că n-au 
ascultat15. 

22,15-16": Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca să-L prindă 1 6 pe 
El în cuvânt. (16) Şi au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodienii. 

(22,15) Psalm 40,71 Ieremia 18,19 / Marcu 12,13 / Luca 20,20 (22,16") Marcu 12,14 / Luca 20,21 

Vicleşug era ceea ce făceau şi de aceea Luca îi numeşte „iscoade" (Luca 
20,20). Iar „irodienii" erau fie ostaşi ai lui Irod, fie cei care socoteau că Irod 
este Hristos. Căci, după ce a lipsit stăpânitor din Iuda (Facere 49,10) şi a 
împărăţit Irod, ei socoteau că el este Hristos. Deci, vin fariseii, împreună cu 
aceştia, ca să-L prindă pe El în cuvânt. Şi ascultă [cum vorbesc cu Dânsul]: 

1 5 Aici Dionisie din Furna face următoarea îndrumare pentru zugrăvirea acestei 
pilde: „Templu, şi pe dinafară, de o parte iudeii: unii numărând bani, alţii având înaintea 
lor boi şi alte negoţuri şi afaceri, alţii făcând chefuri cu femei, cu jocuri, cântece şi tobe, 
alţii fierăstruindu-1 pe Proorocul Isaia, alţii băgându-1 în groapă pe Proorocul Ieremia Şi 
de cealaltă parte a templului, Apostolii învăţând, şi înaintea lor cei dintre păgâni, vameşii 
şi desfrânatele, căzând către ei şi idolii sfărâmându-i. Iar în mijlocul templului o masă şi 
deasupra ei un potir şi un disc, şi împrejur ostile îngerilor şi cetele tuturor Sfinţilor, toţi 
purtând veşminte albe şi ţinând în mâinile lor făclii; iar în mijlocul lor un om cu îmbră
căminte întinată, legându-i demonii mâinile şi picioarele şi trăgându-1 la iad. Şi Hristos, 
stând, cu îmbrăcăminte împărătească şi patriarhicească, îi zice într-o hârtie: «Prietene, 
cum ai intrat aici fără haină de nuntă?»" (Erminia picturii bizantine, ed. cit., p. 124). 

1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „să-L prindă", se găseşte „să-L vâneze". 
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22,16b-22: Zicând: învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului17 şi întru 
adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi nu-Ţi pasă 1 8 de nimeni, pentru că 
nu cauţi la faţa oamenilor. (17) Spune-ne, deci, nouă: Ce Ţi se pare? Se 
cuvine să dăm dajdie Cezarului sau nu? (18) Iar Iisus, cunoscând viclenia 
lor, le-a răspuns: Ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? (19) Arătaţi-mi banul de 
dajdie. Iar ei I-au adus un dinar. (20) Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta 
şi inscripţia de pe el? (21) Răspuns-au ei: Ale Cezarului. Atunci a zis 
lor: Daţi, deci, Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu 
cele ce sunt ale lui Dumnezeu. (22) Auzind acestea, s-au minunat 1 9 Şi, 
lăsându-L, S-aU dus. (22,17) Marcu 12 ,14 / Luca 20, 21-22 (22,19) Marcu 12 ,15 / 

Luca 20, 23-24 (22, 21) Pilde 24 ,21 / Marcu 12,16-17 / Luca 20, 25 / Romani 13, 7 

Socotind ei că-L vor înmuia [îndupleca] pe El şi-L vor slăbi cu laudele, 
îl măgulesc, ca slăbindu-Se să spună că nu se cuvine a da dajdie şi astfel 
să-L prindă ca pe un turburător şi întărâtător al poporului împotriva 
Cezarului. De aceea îi aduc şi pe irodieni, care erau oamenii împăratului, 
ca să-L prindă pe El, ca pe un scornitor de lucruri noi. 

Şi-I spun: „«nu cauţi la faţa oamenilor» - şi deci nu vei zice nimic 
spre lauda lui Pilat sau a lui Irod". Apoi îl întreabă: „Suntem datori a fi 
birnici şi oamenilor şi a da dajdie, cum îi dăm lui Dumnezeu didrahma20, 
sau numai lui Dumnezeu să-I dăm, iar Cezarului, nu?" 

Dacă El ar fi zis că nu se cuvine a da Cezarului dajdie, ar fi uneltit 
[irodienii] să-L prindă şi să-L omoare, ca pe Teudas şi Iuda care ziceau că 
nu se cuvine a jertfi pentru numele Cezarului (Faptele Apostolilor 5,36-37). 

Iar Iisus, pentru că pe ban era întipărit chipul Cezarului, îi supune pe 
ei, zicându-le că se cuvine să dea înapoi „Cezarului" cele care sunt ale lui 
- adică cele care au chipul lui. Iar întru cele trupeşti şi dinafară să se supună 
celui care împărăteşte, şi întru cele dinlăuntru şi duhovniceşti să se supună 
lui Dumnezeu. 

Se cuvine încă şi aşa să înţelegi: se cade ca fiecare dintre noi să dea 
înapoi pe cele ale „Cezarului" - adică pe cele ale demonului care stăpâneşte 
pe cele de jos - , aruncându-le aceluia. Aşadar, dacă ai mânie de la „Ce
zarul", arunc-o înapoi demonului, mânie-te împotriva lui! Căci întru acest 
chip vei putea „da" înapoi şi pe „cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui 
Dumnezeu"! 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „eşti omul adevărului", se găseşte „adevărat eşti". 
1 8 în ediţia de la 1805, în Joc de „nu-Ţi pasă", se găseşte „nu-Ţi este grijă". 
M în ediţia de la 1805, în loc de „s-au minunat", se găseşte „s-au mirat". 
2 0 Vezi tâlcuirea de la Matei 17,24. 
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Sau, fiindcă îndoită alcătuire avem, trup şi suflet, să-i dăm trupului, 
ca unui „Cezar" hrană şi acoperământ, iar părţii celei dumnezeieşti dintru 
noi - adică sufletului - cele cuvenite ei. 

22, 23-2£?: în ziua aceea 2 1, s-au apropiat de El saducheii, cei ce zic că 
nu este înviere şi L-au întrebat, (24) zicând: învăţătorule, Moise a zis: 
Dacă cineva moare neavând copii2 2, fratele lui să ia de soţie pe cea văduvă 
şi să ridice urmaşi fratelui său. (25) Deci, erau la noi şapte fraţi; şi cel 
dintâi s-a însurat şi a murit şi, neavând urmaş, a lăsat pe femeia sa fratelui 
său. (26) Asemenea şi al doilea şi al treilea, până la al şaptelea. (27) în 
urma tuturor a murit şi femeia. (28) La înviere, deci, a cărui din cei şapte 
va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie. 

(22, 23) Marcu 12 ,18 / Luca 20, 27 / Faptele Apostolilor 2 3 , 8 (22, 24) Facere 38, 8 / 
Deuteronom 25, 5 / Rut 4 , 1 0 / Marcu 12 ,19 / Luca 20, 28 (22, 25) Marcu 12, 20 / 

Luca 20, 29 (22, 28) Marcu 12, 21-26 / Luca 20, 30-36 / 1 Corinteni 15, 43-44 

După ce a astupat [Domnul] gura fariseilor şi a irodienilor, vin să-L 
ispitească pe El saducheii, care erau împotriva fariseilor şi care nu credeau 
nici în înviere, nici în duh şi nici în îngeri. Deci, plăsmuiesc ei un lucru 
care niciodată nu a fost [nu s-a petrecut]. 

Căci, să zicem că cei doi s-au însurat cu femeia şi apoi au murit. Cum, 
dar, al treilea nu s-a înţelepţit de la cei de dinainte de el şi nu a lepădat 
însurătoarea? 

Pentru a-L pune în încurcătură pe Hristos şi pentru a cleveti [defăima] 
învierea, îl iau pe Moise ajutor [sprijin] întru plăsmuirea lor şi spun că au 
fost „şapte fraţi", ca mai mult să batjocorească taina învierii. Şi întreabă 
ei: „A cui va fi femeia?" 

Deci ar fi putut zice cineva: O, spurcaţilor saduchei! A celui dintâi va 
fi femeia - de socotim că va mai fi nuntă la înviere - căci ceilalţi nici nu-i 
erau cu adevărat bărbaţi, după Lege (Deuteronom 25,5-6). 

22,29-33: Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, 
nici puterea lui Dumnezeu. (30) Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu 
se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în Cer 2 3. (31) Iar despre învierea 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „în ziua aceea", se găseşte „întru aceeaşi zi" . 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „copii", se găseşte „feciori". 
2 3 Sfântul Simeon Noul Teolog scrie: „Trupurile noastre se vor face duhovniceşti şi, 

aşa zicând, asemenea cu ale îngerilor, când vor învia din morţi. Căci, dacă se seamănă 
sufleteşti şi se scoală duhovniceşti, cum spune cuvântul (1 Corinteni 15, 44), şi dacă în 
veacul viitor vom fi ca îngerii lui Dumnezeu, cum a spus Domnul, e vădit că vom fi 
asemenea lor, deşi nu prin fire, ci prin cinstea primită" (Filocalia românească, voi. 6, întâia 
cuvântare morală, cap 5, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977, pp. 141-142). 
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morţilor, au n-aţi citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, zicând: (32) Eu 
sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui 
Iacov? Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor. (33) Iar mulţimile, 
ascultându-L, erau uimite2 4 de învăţătura Lui. 

(22,31) Marcu 12,21-26 / Luca 20,30-36 / 1 Corinteni 15,43-44 
(22,32) Ieşire 3,, 6 / Marcu 12,26-27 / Luca 20,37-38 (22, 33) Luca 20 ,39 

Mântuitorul arată că va fi înviere, dar nu una numai trupească, aşa 
cum credeau ei rătăcindu-se, ci dumnezeiască şi duhovnicească. Zice 
Domnul: „Pentru ce «vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui 
Dumnezeu»? Toate îi sunt Acestuia cu putinţă, cât şi pe oameni a-i face să 
petreacă asemenea îngerilor"25. 

Şi vezi înţelepciunea Domnului! Aceia din cuvintele lui Moise se 
sârguiau să rupă [strice] dogma învierii şi Domnul iarăşi de la Moise îi 
supune pe ei, zicându-le: „ [N-aţi citit ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu, 
zicând:] Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov?" (Ieşire 3, 6). Iar ceea ce se zice [aici], întru acest fel 
este: Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor ce nu sunt, ci al celor care au 
fiinţă şi sunt, căci nu a zis: „Eu eram", ci „Eu sunt". Măcar de s-au şi 
săvârşit ei, întru nădejdea învierii vii sunt. 

Poate vei întreba, atunci, cum aiurea [undeva] s-a spus că [Dumnezeu] 
stăpâneşte şi peste cei vii şi peste cei morţi? (Romani 14, 9) Deci învaţă-te 
că acolo îi numeşte „morţi" pe cei care au murit, dar vor învia 

Iar aici, Domnul, împotrivindu-se eresului saducheilor, care dog-
matiseau [învăţau] că sufletul nu este nemuritor, ci cum că se strică întru 
totul, spune Hristos că Dumnezeu nu este Dumnezeu „al morţilor", adică 
al celor care - „cum vi se pare vouă, se strică întru totul" - , ci „al celor vii" 
- „adică al celor care au suflet nemuritor şi vor învia, chiar dacă acum 
sunt morţi". 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „erau uimite", se găseşte „se mirau". 
7 5 Cuviosul Petru Damaschinul ne învaţă: „Cu siguranţă, zice Gură de Aur, creştinul 

cel desăvârşit se va face întocmai cu îngerii (Matei 22,30) , cum zice Domnul, se înţelege 
la învierea morţilor, nu în veacul de acum. Dar nici atunci, nu a zis că vor fi îngeri, ci 
întocmai ca îngerii, căci oamenii nu pot să-şi părăsească firea lor, ci ajungând ca şi aceia, 
neschimbăcioşi după har şi izbăviţi de toată trebuinţa, din necesitate, îşi au voia cu totul 
neatârnată şi se află într-o veselie şi într-o dragoste de Dumnezeu neîncetată şi se bucură 
de «cele ce ochiul nu le-a văzut. . .»(1 Corinteni 2,9). Dar, aici este cu neputinţă să ajungă 
cineva desăvârşit [precum va fi acolo], ci primeşte numai o arvună a bunătăţilor făgă
duite" (Filocalia românească, voi. 5, Fără smerită cugetare nu este cu putinţă să ne mântuim, 
ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, pp. 144-145). 
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2 2 , 34-40: Şi auzind fariseii că a închis gura saducheilor, s-au adunat 
laolaltă. (35) Unul dintre ei, învăţător de Lege, ispitindu-L pe Iisus, L-a 
întrebat: (36) învăţătorule, care poruncă este mai mare în Lege? (37) El i-a 
răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău şi cu tot cugetul tău. (38) Aceasta este marea şi întâia poruncă26. 
(39) Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi. (40) în aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Proorocii27. 

(22,36) Marcu 12,28-29 / Luca 10,25 (22,37) Deuteronom 6,5; 10,12 / Miheia 6,8 / 
Marcu 12,29-30 / Luca 10,27 (22,38) Marcu 12,30 (22,39) Levitic 19,18 / Matei 5,43 / 

Marcu 12,31 / Luca 10,27 / Romani 13,8 / Galateni 5,14 (22,40) Matei 7,12 / Marcu 12,31 

Cel care-L ispiteşte se apropie mânat de zavistia cea multă, căci după ce 
a văzut pe saduchei ruşinaţi şi pe Domnul că este lăudat pentru înţelepciunea 
Sa, se apropie ispitindu-L, ca de va adăuga ceva la porunca dintâi, îndrep
tând [ca şi cum ar îndrepta] Legea, să afle ei pricină împotriva Lui. 

Iar Domnul, vădind răutatea lor - că n-au venit ei ca să se înveţe - ci 
pentru că erau lipsiţi de dragoste şi mai vârtos fiindcă zavistuiesc şi 
pizmuiesc, arată că dragostea covârşeşte celelalte porunci, şi învaţă că nu 
numai în parte se cuvine să-L iubim pe Dumnezeu, ci cu totuluşi tot [pe 
de-a-ntregul] pe noi înşine să ne dăm lui Dumnezeu. Pentru că pe aceste 
trei părţi osebite cunoaştem că sunt în sufletul omului: partea sadurilor, 
cea dobitocească şi cea cuvântătoare. Căci, ca unul care creşte şi se hrăneşte 
şi naşte pe cel asemenea, se aseamănă sadurilor; ca cel ce se mânie şi 
pofteşte - dobitoacelor; iar ca unul ce cugetă se numeşte cuvântător. Deci, 
vezi aicea pe toate aceste trei [părţi] însemnate: „Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta" aceasta este partea cea dobitocească a 
omului; „cu tot sufletul tău" aceasta a sadurilor, că însufleţite sunt sadurile; 
iar „cu tot cugetul tău" aceasta este partea cea cuvântătoare28. 

2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „marea şi întâia poruncă", se găseşte „întâi şi mai 
mare poruncă" . 

2 7 In ediţia de la 1805, în loc de „In aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Proorocii", 
se găseşte „în aceste două porunci toată Legea şi Proorocii se spânzură [se atârnă]". 

2 8 In cea de a treia sută a capetelor sale despre dragoste, anume în capetele 21-36, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul arată în chip amănunţit şi prealuminat cele ce mai sus le 
spune pe scurt, Sfântul Teofilact. Aşezăm aici numai capul 32, însă pentru buna înţelegere 
a acestui adevăr reproducem în Anexa editorială (3) toate capetele amintite. 

Iată, aşadar, ce spune dumnezeiescului Maxim: „Dintre puterile sufleteşti una 
hrăneşte ş i susţine creşterea, alta este imaginativă şi impulsivă, iar alta este raţională şi 
intelectuală. De cea dintâi se împărtăşesc plantele. Fiinţele neraţionale, pe lângă aceasta, 
se împărtăşesc şi de a doua. Iar oamenii, pe lângă acestea două, şi de a treia Primele 
două puteri sunt supuse stricăciunii, a treia se dovedeşte nestricăcioasă şi nemuritoare 
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Iar porunca: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima 
ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău" (Deuteronom 6,5) se tâlcuieşte 
astfel: se cuvine a iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul, adică a lua aminte la 
El cu toate părţile şi puterile sufletului. Aceasta este cea „întâi şi mai mare 
poruncă", care ne deprinde pe noi la buna cinstire [a lui Dumnezeu]. Iar a 
doua, asemenea cu aceasta ne îndeamnă să facem oamenilor cele care sunt 
după dreptate. Căci două lucruri duc la pierzare: dogmele [învăţăturile] 
cele rele şi viaţa stricată. Deci, ca să nu cădem în dogme [învăţături] 
păgâneşti, se cuvine să-L iubim pe Dumnezeu, iar pentru ca să nu avem 
viaţă stricată, se cuvine să-1 iubim pe aproapele (Levitic 19, 18). Căci cel 
care-1 iubeşte pe aproapele său, toate poruncile le împlineşte; iar cel ce 
împlineşte poruncile, iubeşte pe Dumnezeu, întrucât una prin alta se 
întăresc şi se alcătuiesc aceste două porunci şi pe toate celelalte le cuprind29. 
Căci cine, iubind pe Dumnezeu şi pe aproapele său va fura sau va pomeni 
răul, ori va ucide sau va curvi? 

Acest învăţător de Lege, dintru început a venit ispitind, dar din 
răspunsul lui Hristos înţelepţindu-se, a fost lăudat de Mântuitorul, după 
cum. zice şi Marcu, căci privind la el cu dragoste, Iisus i-a zis: „Nu eşti 
departe de împărăţia lui Dumnezeu" (Marcu 12,34). 

22,41-46: Şi fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus, (42) zicând: Ce vi 
se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David. (43) Zis-a 
lor: Cum, deci, David, în duh 3 0, îl numeşte pe El Domn? - zicând: (44) 
Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune 
pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale. (45) Deci, dacă David îl numeşte 
pe El Domn, cum este Fiu al lui? (46) Şi nimeni nu putea să-I răspundă 
cuvânt şi nici n-a mai îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe. 

(22,41) Marcu 12,35 / Luca 20,41 (22,42) Luca 20,41 (22,43) Marcu 12,36 (22,44) Psalm 109,1 / 
Luca 20,42-43 / Faptele Apostolilor 2,34 / Evrei 1,13 (22,45) Luca 20,41 

(22,46) Marcu 12,34 / Luca 14,6; 20,40 

Pentru că îl socoteau pe El a fi numai om, Hristos surpă socoteala lor 
şi învaţă adevărul prin proorocia lui David (Psalm 109, 1), arătând că şi 

(Filocalia românească, voi. 2, A treia sută a capetelor despre dragoste, cap 32, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1999, pp. 90-94). 

2 9 Dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul grăieşte acestea: „Pacea negrăită a Sfinţilor 
îngeri se susţine prin aceste două dispoziţii: prin dragostea faţă de Dumnezeu şi prin dragostea 
întreolaltă. Asemenea stă lucrul şi cu toţi Sfinţii din veac. Deci, preafrumos s-a spus de către 
Mântuitorul: «în aceste porunci atârnă toată Legea şi Proorocii»" (Filocalia românească, voi. 
2, A patra sută a capetelor despre dragoste, cap 36, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 110-111). 

3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „în duh", se găseşte „cu Duhul". 
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Domn este, propovăduind Dumnezeirea Sa Căci zicând fariseii că Hristos 
este „Fiu al lui David" - adică numai om - , El le arată că David, în Duhul 
fiind, L-a numit Domn, prin darul Duhului fiindu-i descoperite lui David 
cele despre El. Dar nu se leapădă de numirea de „Fiu al lui David", ci 
arată că El - ca simplu om - din sămânţa lui David se trage. însă nu 
lepădându-se de a fi „Fiu al lui David" zice acestea, ci arătând că este mai 
mult decât simplu om, venind din seminţia lui David. 

Iar Domnul îi întreabă acestea pentru ca sau zicând ei că nu ştiu, să 
întrebe şi să se înveţe; sau zicând adevărul, să creadă; sau neputând zice 
nimic, să se ruşineze şi să plece, neîndrăznind mai mult a-L întreba ceva 
pe Dânsul. 
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C A P I T O L U L 2 3 

Iisus mustră pe farisei şi pe cărturari. Mustră Ierusalimul, 
cel ce ucide pe Prooroci, şi prezice dărâmarea lui1 

23 ,1 -3 : Atunci a vorbit Iisus mulţimilor şi ucenicilor Săi, (2) zicând: 
Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise 2; (3) deci toate câte vă 
vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; dar după faptele lor nu faceţi, că ei 
zic, dar nu fac. (23,2) Neemia 8 , 4 (23,3) Deuteronom 17 ,9 / Romani 2 ,19 

Când le-a astupat Domnul gura şi a arătat că bolesc fără de vindecare, 
atunci şi vorbeşte despre ei. Şi arată viaţa şi petrecerea lor, îndreptându-i pe 
cei ce ascultă ca să nu-i defaime pe dascăli, chiar de vor avea şi viaţă stricată. 

Arată Domnul încă şi că nu Se împotriveşte Legii, învăţându-i să facă 
cele ale Legii, chiar nevrednici fiind cei ce acestea-i învaţă - dar nu pentru 
cele ce învaţă aceştia, ci pentru viaţa lor stricată. Şi zice [Domnul]: „Toate 
cele pe care le grăiesc dascălii, să socotiţi că Moise le spune şi mai vârtos 
[însuşi] Dumnezeu". 

Dar, oare, se cuvine să facem toate cele pe care le spun, chiar dacă rele 
vor fi? Răspundem: întâi, că niciodată nu vor îndrăzni cei care învaţă să 
îndemne pe cineva spre rău; apoi, chiar dacă va face aşa, îndemnând spre 
viaţă rea, unul ca acesta nu din „scaunul lui Moise", nici din Lege nu 
grăieşte. Iar Domnul spune [aici] să-i ascultăm pe cei care „şed în scaunul 
lui Moise", adică pe cei care învaţă cele ale Legii. Deci se cuvine a-i asculta 
pe cei care învaţă ceva [oarece] din dumnezeiasca Lege, chiar dacă ei nu 
ar împlini ceea ce învaţă. 

23, 4-5: Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe 
umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le mişte. (5) Toate 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru scaunul lui Moise. Pentru făţărnicia 
cărturarilor şi a fariseilor. Pentru că nu se cade să chemăm învăţători şi părinţi pe pământ. 
Pentru ticăloşia fariseilor". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „în scaunul lui Moise", se găseşte „pe scaunul lui 
Moise". „Scaunul lui Moise" era scaunul onorific, în fiecare sinagogă, pe care şedeau 
cărturarii şi fariseii (Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., p. 460). Pentru „cărturari", vezi 
şi nota tâlcuirii de la Matei 2, 4. 
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faptele lor le fac ca să fie priviţi de oameni3; căci îşi lăţesc filacteriile şi 
îşi măresc ciucurii de pe poale4. (23,4) isaia io, 1 / Luca n, 46 / 

Faptele Apostolilor 15,10 (23,5) Numeri 15,38 / Deuteronom 22,12 / Matei 6 ,1 / Marcu 12,38 

Fariseii puneau „sarcini grele" asupra poporului, silnicind pe oameni 
să împlinească nişte porunci mici ale Legii şi care erau cu anevoie de păzit 
[împlinit]; sau, mai mult decât cu poruncile Legii, îi îngreuiau cu predanii 
oarecare omeneşti, dându-le mai presus de Lege, iar ei „nici cu degetul 
nu le mişcau", adică nimic nu lucrau, nici nu îndrăzneau a se apropia de 
unele ca acestea sarcini. Căci când cel care învaţă, nu numai învaţă, ci şi 
face, se pare [arată] că împreună cu cei pe care-i învaţă se osteneşte şi 
lucrează. Iar când pe mine mă încarcă cu „sarcini grele" iar el nimic nu 
face, mai mult mă îngreunează, căci el lenevindu-se îmi arată că este cu 
neputinţă să săvârşesc cele pe care el le zice [învaţă]. 

Deci Domnul îi prihăneşte pe farisei, ca pe cei care nu vor să poarte 
împreună cu poporul „sarcinile" poruncilor şi dimpreună [cu el] să le 
lucreze. Şi nu numai că nu fac nimic bun, dar se şi prefac cum că fac [că 
lucrează]. Şi chiar de ar fi făcut, dar pentru că se împăunează în faţa 
oamenilor, îşi pierd ei tot folosul. Şi oare de câtă osândă sunt vrednici, ca 
unii ce nu împlinesc nimic, însă voiesc să fie slăviţi de oameni ca unii care 
fac [împlinesc]? Dar ce fac? „îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc ciucurii" 
hainelor. Iar aceasta întru acest fel este: în Lege era scris că „Ie veţi lega pe 
mâna voastră şi vor fi neclintite înaintea ochilor voştri" [„să le legi ca 
semn la mână şi să le ai ca pe o tăbliţă pe fruntea ta"] (Deuteronom 6,4-8; 
11,18). Deci, scriau pe două membrane [pergamente] sau hârtii cele zece 

3 In ediţia de la 1805, în loc de „Toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de oameni", 
se găseşte „Toate lucrurile lor le fac ca să se vaze de oameni". 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „ciucurii de pe poale", se găseşte „cepragele hainelor 
sale", cu următoarea notă: [1805] Despre filacterii şi ceprage [ciucurii de la poale] vorbeşte 
la fel şi Zigaben. Fiindcă se uitau facerile Lui de bine, a poruncit Dumnezeu ca să se scrie 
acestea în cărţulii şi să fie atârnate de mâna învăţătorilor de Lege, ca să fie totdeauna 
văzute ş i pomenite. Pe aceste cărţulii le numeau „filacterii", care este cuvânt grecesc, ce 
denumeşte paza, căci păzitoare erau acestea ale facerilor de bine, spre a nu fi uitate. Şi 
iarăşi, ca să nu uite poruncile lui Dumnezeu, a fost cusută de poalele hainei împletitură 
mohorâtă [violetă, cf. Numeri 15, 38], ca văzând-o, să-şi aducă aminte de porunci, iar 
acestea sunt „cepragele" [„ciucurii de pe poale"]. Deci, cărturarii şi fariseii nu luau în 
seamă poruncile, dar filacteriile le făceau late şi ciucurii mari, trufindu-se nebuneşte cu 
acestea. Evanghelistul Marcu le numeşte pe acestea podoabe, zicând: „Păziţi-vă de 
cărturarii cărora le place să se împodobească" (Marcu 12,38) şi asemenea [zice] şi Luca 
(vezi Luca 20, 46). 
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porunci ale Legii şi una o puneau pe fruntea lor, iar alta o atârnau de 
mâna dreaptă5. Iar „ciucuri" îşi făceau pe poala hainei din împletituri 
albastre sau mohorâte [violete], încă şi pe aceasta aflând-o scrisă în Lege; 
ca, văzându-le, să nu uite poruncile lui Dumnezeu (Numeri 15,37-40). Dar 
Dumnezeu nu aceasta voia, ci a avea „f ilacteriile" legate de mâna dreaptă 
însemna cum că se cuvine a lucra poruncile. Iar a avea „ciucuri" la poale 
din împletituri mohorâte arăta că se cuvine să ne însemnăm cu sângele 
lui Hristos. Iar ei îşi făceau şi „filacteriile" şi „ciucurii" mari, ca să se 
arate celor care-i priveau că sunt păzitori ai Legii. 

23,6-7: Şi le place să stea în capul mesei la ospeţe şi în băncile dintâi, 
în sinagogi6, (7) şi să li se plece lumea în pieţe şi să fie numiţi de oameni: 
Rabi7. (23, 6) Marcu 12 ,39 / Luca 11 ,43 ; 20 ,46 (23,7) Marcu 1 2 , 3 8 

Vai ce zice! Pentru că „iubesc" pentru aceasta se osândesc8. 
Dar dacă cel ce numai pentru că iubeşte „şederea mai sus" [în 

rândurile „dintâi"] este prihănit [este găsit vinovat], cu cât mai vârtos se 
va osândi cel ce se sârguieşte în tot chipul pentru a dobândi întâietate? Şi 
[zice] „scaunele cele mai de sus în sinagogi", [adică] unde erau ei mai 
mult datori a-i învăţa pe alţii să se smerească, acolo lucrează spre stri
căciune, că toate le făceau pentru slavă [deşartă]. Şi făcând ei acestea nu 
se ruşinau, ci mai vârtos voiau [râvneau] a se numi şi „Rabi, Rabi", adică 
dascăli [învăţători]. 

5 Alături de cele 10 porunci, pe pergamentele filacteriilor mai erau trecute şi cele 
despre serbarea Paştelui, cele despre răscumpărarea celor întâi-născuţi, cele despre iubirea 
de Dumnezeu şi ferirea de idoli. Aceste pergamente se păstrau în cutii făcute din lemn 
sau din corn. Iudeii aşezau aceste cutii şi pe uşorii caselor şi pe porţile lor, iar cărturarii 
şi fariseii purtau filacterii mai mari, pe care le puneau şi la uşile lor ca să se arate cât sunt 
de evlavioşi (Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., p. 179). 

6 [1805] Sinagogi, adică adunări, sunt numite adunările de sâmbăta ale iudeilor în 
care se rugau lui Dumnezeu, citeau şi tâlcuiau dumnezeiasca Scriptură şi se îndeletniceau 
cu obiceiurile lor. Şi în fiecare sinagogă erau strane, în care şedeau atât cei care deschideau 
şi citeau Legea lui Moise cât şi cei care ascultau, precum zice aici Evanghelistul despre 
cărturari şi farisei că iubesc scaunele cele mai de sus în sinagogi. Şi dintru acestea urmează 
[înţelegem] că unele strane ar fi fost mai înalte - şi acestea se dădeau cărturarilor şi 
fariseilor - , iar altele mai de jos - şi acestea erau pentru oamenii cei de rând. 

7 în ediţia de la 1805, versetele 6-7 sunt: „Şi iubesc şederile cele mai întâi la ospeţe 
şi în scaunele cele mai de sus în sinagogi, şi închinăciunile prin târguri şi să fie numiţi 
de oameni: Rabi, Rabi" . 

8 Adică: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor! Tocmai pentru că iubiţi întâietatea, pentru 
aceasta vă veţi şi osândi!" Şi asta din pricină că în sinagogi aceştia râvneau rândurile dintâi. 
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23,8-12: Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este învăţătorul vostru: 
Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. (9) Şi tată al vostru să nu numiţi pe 
pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din Ceruri9. (10) Nici învăţători să 
nu vă numiţi, că învăţătorul vostru este unul: Hristos. (11) Şi care este 
mai mare între voi să fie slujitorul vostru 1 0. (12) Cine se va înălţa pe sine 
se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa. 

(23,8) Ioan 13,13 / 1 Corinteni 3,4-7 / Iacov 3 , 1 (23,9) Maleahi 1, 6; 2 ,10 / Efeseni 3 , 1 4 
(23,10) Ioan 1 3 , 1 3 (23,11) Matei 20, 26 (23,12) Iov 22, 29 / Pilde 29, 23 / Luca 14,11; 18 ,14 

Hristos nu opreşte a se numi cineva „dascăl" [„învăţător"], ci opreşte 
a voi cineva cu împătimire [în chip pătimaş] să fie numit astfel şi a se 
sârgui în tot felul să fie numit aşa. Căci, după adevăr, vrednicia învăţă-
torească este numai a lui Dumnezeu. 

Şi, oprind a chema „tată" pe altcineva în afară de Dumnezeu, nu 
opreşte cinstirea părinţilor - de vreme ce a cerut cu adevărat să-i cinstim 
pe ei (Ieşire 20,12) şi mai vârtos [să-i cinstim] pe cei duhovniceşti părinţi - , 
ci ne aduce [îndrumă] spre cunoaşterea adevăratului Tată - adică a lui 
Dumnezeu - , căci Tată adevărat Dumnezeu este. Iar [părinţii] cei trupeşti 
nu sunt izvorul naşterii [noastre], ci slujitori [ai lui Dumnezeu] şi împreună 
[cu Ei] pricinuitori [ai naşterii de prunci]1 1. 

Apoi arată folosul smereniei, spunând că „cel care este mai mare întru 
voi" este dator a fi vouă slugă şi [cel mai] de pe urmă [să se arate]. Căci cel 
care „se va înălţa pe sine" socotind că este ceva, se va smeri, părăsit fiind 
de Dumnezeu. 

23, 13: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi 
împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei 
ce VOr S ă intre n U - i lăsaţi 1 2. (23,13) Iezechiil 22, 5 / Luca 11, 52 

Zice [Domnul]: „Nu numai voi sunteţi necredincioşi şi aveţi viaţa 
stricată, ci şi pe alţii îi învăţaţi să nu creadă în Mine şi prin viaţa şi pilda 

9 în ediţia cie la 1805, versetele 8-9 sunt: „Voi însă să nu vă numiţi Rabi, că unul 
este Dascălul vostru: Hristos. Şi tată al vostru să nu chemaţi pe pământ, că Tatăl vostru 
unul este, Cel din Ceruri, iar voi toţi sunteţi fraţi". 

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „între voi să fie slujitorul vostru", se găseşte „întru 
voi să fie vouă slugă". 

1 1 Avându-1 ca autor pe Fericitul Epifanie Teodoropulos (un Sfânt al zilelor noastre), 
volumul Familei ortodoxe - cu smerită dragoste (traducere din elenă de Ieroschim. Ştefan 
Nuţescu, Schitul Lacu, Athos, 2001) este o excepţională sinteză a învăţăturii Bisericii 
privitor la relaţiile trupeşti înainte de căsătorie", la feciorie şi căsătorie, precum şi la avorturi 
şi însufleţirea embrionului uman încă de la zămislire. 

1 2 în ediţia de la 1805, versetele 13 şi 14 (şi tâlcuirile lor), sunt dispuse în ordine 
inversă faţă de ediţia 1988 a Sfintei Scripturi. 
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voastră îi stricaţi". Căci, de obicei, poporul se aseamănă cu stăpânitorii; şi 
mai vârtos [cu atât mai mult] vor fi răi, cu cât îi văd pe aceştia că se pleacă 
spre răutate. Deci, orice învăţător şi stăpânitor rău, să vadă ce îşi câştigă 
[ce plată îşi agoniseşte]. 

Deci, „vai" celui care prin viaţa sa nu lasă pe alţii să sporească spre 
lucrul cel bun! 

23,14: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele 
văduvelor şi cu făţărnicie vă rugaţi îndelung1 3; pentru aceasta mai multă 
osândă Veţi lua. (23, 14) Marcu 12 ,40 / Luca 20 ,47 

îi numeşte „făţarnici", ca pe cei care se făgăduiau evlavie [se arătau 
evlavioşi], dar nu făceau nimic vrednic de făgăduinţa evlaviei, ci mâncau 
banii văduvelor sub pricină [cuvânt] că se roagă „îndelung", adică întru 
multă vreme. Căci cu adevărat batjocoritori erau, batjocorindu-i pe cei 
simpli şi scoţându-i pe dânşii din minte [smintindu-i]. Şi pentru că luau 
de la văduve, când mai curând se cuvenea să le dea şi să le sprijine sărăcia, 
vor lua „mai multă osândă". 

Dar şi întru alt chip va fi „mai multă osânda", pentru că, pref ăcându-
se că fac lucru bun - adică rugăciune - , lucrează răutatea, căci „mănâncă" 
pe cele ale văduvelor. Căci mai multă osândă ia cel care prin făţărnicia 
lucrului bun amăgeşte spre [a împlini] răutate. 

23, 15: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi 
marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al 
gheenei şi îndoit decât voi 1 4. 

„Nu numai pe iudei îi stricaţi, ci şi pe cei dintre închinătorii la idoli 
care au venit la legea iudaicească" - căci pe aceştia îi numeşte „ucenici". 
„Pentru că vă sârguiţi a întoarce pe cineva la vieţuire iudaicească şi la 
tăiere împrejur, iar după ce se face iudeu, atunci piere, stricându-se, din 
pricina răutăţii voastre". 

Iar „fiu al gheenei" este cel care este vrednic de aceasta şi are oarecare 
apropiere de ea, ca să fie ars de aceasta. 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „cu făţărnicie vă rugaţi îndelung", se găseşte „cu 
pricină îndelungă rugându-vă", cu următoare notă: [1805] Zice Domnul: „Veţi fi osândiţi 
şi «că mâncaţi casele văduvelor» şi pentru că «cu pricină îndelungă vă rugaţi». Deci, 
din două pricini vă veţi osândi: pentru că mâncaţi casele văduvelor şi pentru că vă rugaţi 
nu cu bun ţel [temei], ci pentru ca să mâncaţi casele văduvelor, părându-le sfinţi oa
menilor; deci, pentru aceasta şi mai mult veţi fi osândiţi, căci fapta bună a rugăciunii aţi 
făcut-o pricină a păcatului, adică a lăcomiei voastre" (după Zigaben). 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi", se 
găseşte „îl faceţi fiu al gheenei mai îndoit decât voi". 
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23, 16-22: Vai, vouă, călăuze oarbe 1 5, care ziceţi: Cel ce se va jura pe 
templu nu este cu nimic legat1 6, dar cel ce se va jura pe aurul templului 
este legat 1 7. (17) Nebuni şi orbi! Ce este mai mare aurul sau templul care 
sfinţeşte aurul? (18) Ziceţi iar: Cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este 
legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat. 
(19) Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfinţeşte darul? 
(20) Deci, cel ce se jură pe altar se jură pe el şi pe toate câte sunt deasupra 
lui. (21) Deci cel ce se jură pe templu se jură pe el şi pe Cel Care locuieşte 
în el. (22) Cel care se jură pe Cer se jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Cel 
Ce şade pe el. (23,16) Matei 5,33-34; 15,14; 23,24 (23,17) 1 Petru 1,1812 Petru 1 ,9 

(23,19) Ieşire 29,37 / 1 Petru 1,18 / 2 Petru 1 ,9 (23,21) 3 Regi 8,13 / 2 Paralipomena 6,2 / 
Psalm 25,8; 131,14 (23,22) Psalm 10, 4 / Matei 5 ,34 / Faptele Apostolilor 7,49 

Ii numeşte pe ei „orbi" pentru că nu vor să înveţe cele cuviincioase, ci pe 
cele mai mici le cinstesc, iar pe cele vrednice de cinste le socotesc cele din 
urmă. Căci aurul din templu şi heruvimii şi năstrapa cea de aur le cinsteau 
mai mult decât templul însuşi. De aceea şi pe ceilalţi oameni îi învăţau că 
„nimic nu este" a se jura pe templu, dar nu pe aurul care se afla în templu, şi 
care, de aceea era cinstit, pentru că se afla în templu. încă spuneau că darurile 
puse pe jertfelnic sunt mai cinstite decât jertfelnicul însuşi. Drept aceea şi 
dogmatiseau [învăţau] fariseii întru acest chip, anume că acela care s-ar fi 
jurat pe vasul cel de aur, sau pe boul sau oaia aduse spre jertfă şi ar fi călcat 
apoi jurământul, se osândea să plătească întocmai. Căci cinsteau mai mult 
darul decât jertfelnicul, pentru dobânzile cele din jertfe18. Iar dacă s-ar fi jurat 
pe templu, iar mai apoi ar fi călcat jurământul, fiindcă nu puteau zidi un alt 
templu, erau sloboziţi de jurământ. Deci, pentru aceasta se părea că este mai 
uşor jurământul făcut pe templu, din pricina iubirii de câştig a fariseilor. 

Prin urmare, dacă în Legea Veche Hristos nu slobozeşte să fie darul mai 
mare decât jertfelnicul, cu atât mai vârtos se sfinţeşte la noi Jertfelnicul de 
daruri [Altarul], căci întru însuşi Trupul Domnului se prefac pâinile prin dum
nezeiescul dar şi de aceea se sfinţeşte de către acestea Jertfelnicul [Altarul]. 

23,23-24: Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială 
din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: 
judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „călăuze oarbe", se găseşte „povăţuitori orbi" . 
1 6 în ediţia de la 1805, în versetele 16 şi 18, în loc de „nu este cu nimic legat", se 

găseşte „nimic nu este". 
1 7 în ediţia de la 1805, în versetele 16 şi 18, în loc de „este legat", se găseşte „este vinovat". 
1 8 Adică, săvârşeau şi propovăduiau această învăţătură nedreaptă, pentru câştigul 

lor materialnic. 
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le lăsaţi. (24) Călăuze oarbe 1 9, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! 
(23,23) Deuteronom 14,22 / Psalm 10,7 / Osea 6,6 / Miheia 6,8 / Matei 9,13; 12,7 / Luca 11,42 

Iarăşi îi înfruntă pe ei ca pe nişte nepricepuţi, căci poruncile cele mari 
nu le băgau în seamă, iar pentru cele mici cereau luare-aminte cu de-amă-
nuntul, netrecând cu vederea nici zeciuiala chimenului, ci şi pe acela 
zeciuindu-1. Şi dacă cineva îi prihănea [învinuia] că sunt plini de scum-
pătate, grăiau [răspundeau] cum că Legea porunceşte acestea 

Dar mai bine şi mai plăcut lui Dumnezeu ar fi fost să ceară de la norod 
„judecata, mila şi credinţa". Şi ce este „judecata"? Anu face nimic nedrept şi 
fără de socoteală, ci toate cu judecată şi cu srcotinţă; că după socoteală, îndată 
urmează şi „mila", căci cel ce cu judecată le face pe toate, cu adevărat ştie şi 
pe care se cuvine să miluiască. Iar după milă urmează „credinţa", căci cel 
care miruieşte cu adevărat, crede că nimic nu va pierde, ci pe toate le va lua 

Şi întru alt chip se cuvine a milui: şi anume a crede în adevăratul Dumnezeu. 
Căci mulţi dintre elini având „milă", dar necrezând întru Dumnezeul Cel "viu, 
nu aveau „credinţă" care să fie următoare [să urmeze] milei. 

Deci, se cuvine ca fiecare „dascăl" [„învăţător"] să ia zeciuiala de la popor 
- adică „judecata, mila şi credinţa" - , cerând-o ca pe o datorie de la cele zece 
simţiri, adică de la cele cinci trupeşti şi de la cele cinci sufleteşti. Şi când zice: 
„pe acelea să nu le lăsaţi", nu îndeamnă Domnul spre zeciuiala verdeţurilor, 
ci ca să nu se pară [creadă] că acum legiuieşte împotriva lui Moise. 

Şi-i numeşte „povăţuitori orbi", pentru că, trufindu-se că sunt 
învăţători şi pe toate le ştiu, nu foloseau pe nimeni, ci mai vârtos, îndeobşte 
sminteau şi stricau, aruncându-i [pe ascultători] în prăpastia necredinţei. 

Şi îi mai numeşte pe ei „strecurători de ţânţari", ca pe unii care se 
fereau de greşelile cele mici, iar „cămila" - adică pe cele mari - le înghit şi 
le trec cu vederea 

23,25-26: Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi 
partea dinafară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire 
şi de lăcomie 2 0. (26) Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paha
rului şi a blidului, ca să fie curată şi cea dinafară. 

(23,25) Marcu 7 ,3 / Luca 11,39 (23,26) Luca 11 ,41 / Tit 1 , 15 

Ţinând predaniile bătrânilor, spălau paharele şi blidele întru care 
puneau bucatele, dar beau vin şi mâncau bucate din „jefuire", care mai 
mult le spurcau vasele. „Deci, nu câştiga [dobândi] vin din «nedreptate» 
- şi de aici se va curăţa şi partea dinlăuntru a paharului!" 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „călăuze oarbe", se găseşte „povăţuitori orbi". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „pline de răpire şi de lăcomie", se găseşte „pline de 

jefuiri şi de nedreptate". 
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Sau, vorbeşte de „pahar" şi de „blid" închipuind prin acestea aşezarea 
dinafară, trupească şi cea dinlăuntru, duhovnicească, zicând: „Pentru că 
tu, aşezarea ta «cea dinafară» o prefaci spre bună încuviinţare, în vreme 
ce aşezarea cea «dinăuntrul» tău este plină de spurcăciune. Că «jefuieşti» 
şi «nedreptăţeşti», însă se cuvine ca pe cele «dinăuntru» să le speli ̂  adică 
pe suflet - , ca împreună cu curăţia sufletului să strălucească şi «cea 
dinafară» bună încuviinţare". 

23,27-28: Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu 
mormintele cele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, înăuntru însă 
sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia. (28) Aşa şi voi, pe dinafară 
vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi 
fărădelege. (27) Iov 36,13 / Luca 11,44 / Faptele Apostolilor 23,3 (28) Luca 11,39 

Şi această pildă asemenea cu cea mai de sus se înţelege, arătând că 
fariseii şi cărturarii se sârguiau a se arăta cu bună cuviinţă la aşezarea cea 
„dinafară", precum „mormintele văruite", care pe dinafară erau albite 
[spoite] cu ghips şi cu var, iar pe dinlăuntru erau „pline de toată necurăţia" 
şi de lucrurile cele moarte şi putrede. 

23, 29-31: Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi 
mormintele Proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor2 1 (30) şi ziceţi: De 
am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la 
vărsarea sângelui 2 2 Proorocilor. (31) Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că 
sunteţi fii ai celor ce au ucis pe Prooroci. (23,31) Luca li, 39-49 

îi ticăloşeşte pe aceştia nu pentru că „zidesc mormintele Proorocilor" 
- căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu - , ci pentru că numai din 
făţărnicie făceau aceasta Dar prihănindu-i pe părinţii lor, mai rele decât 
aceia făceau; şi covârşindu-i pe ei cu răutatea, minţeau arătat: „Că de-am 
fi fost în zilele părinţilor noştri, n-am fi omorât pe Prooroci", dar ei ca 
turbaţii căutau a-L omorî chiar pe Stăpânul Proorocilor. De aceea şi zice: 

23, 32-33; Dar voi întreceri măsura părinţilor voştri! (33) Şerpi, pui 
de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei? 2 3 

(23,32) Facere 15 ,15 / 1 Tesaloniceni 2 , 1 6 (23,33) Matei 3, 7; 12 ,34 

Prin cele ce zice aici Domnul „voi împliniţi măsura părinţilor voştri!", 
nu le porunceşte nici nu-i sileşte să-L omoare pe El, ci voieşte să le arate 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „împodobiţi pe ale drepţilor", se găseşte „împodobiţi 
gropile drepţilor". 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „părtaşi cu ei la vărsarea sângelui Proorocilor", se 
găseşte „părtaşi lor întru sângele Proorocilor". 

2 3 în ediţia de la 1805, versetele 32-33 sunt: „Dară, voi împliniţi măsura părinţilor 
voştri! Şerpi, pui de năpârci, cum veţi scăpa de judecata gheenei?" 
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cele ce urmează: „Fiindcă sunteţi «şerpi» şi «pui» ai acestui fel de părinţi 
şi pentru că întru atâta răutate v-aţi prăpăstuit, încât fără de vindecare vă 
aflaţi, sârguiţi-vă degrabă a-i întrece pe părinţii voştri! Iar aceasta se va 
plini [- adică, a-i întrece pe părinţii voştri - ] omorându-Ma pe Mine, căci 
la însuşi vârful răutăţii veţi ajunge, „împlinind" întru acest chip uciderea 
care a lipsit părinţilor voştri. Deci cum întru acest fel [de răutate] fiind 
voi, veţi scăpa de muncă [cazna gheenei]?" 

23,34: De aceea, iată, Eu trimit la voi Prooroci şi înţelepţi şi cărturari; 
dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i 
Veţi urmări din Cetate în cetate2 4. (23,34) 2 Paralipomena 24,21-22,36,15-16 / 

Isaia 1,21; 41,27-28 / Matei 5,12 / Luca 11,49 / Faptele Apostolilor 7,52 

îi vădeşte că mint atunci când spun că n-ar fi ucis pe Prooroci, grăind: 
„De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi lor 
întru sângele Proorocilor" (Matei 23, 30). Căci zice [Domnul]: „Iată, Eu 
trimit la voi Prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi 
răstigni". Iar acestea le spune despre Apostoli, căci Sfântul Duh şi cu 
învăţături împodobindu-i pe ei, „cărturari" i-a făcut - adică învăţători ai 
norodului şi „Prooroci" şi plini de toată înţelepciunea. Şi spune: „Eu 
trimit", arătând stăpânirea Dumnezeirii. 

23,35-36: Ca să cadă 2 5 asupra voastră tot sângele drepţilor răspândit 
pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, 
fiul lui Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar. (36) Adevărat gră
iesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. 

(23,35) Facere 4 ,8 / Psalm 101,27 / Ieremia 26,15 / Luca 11,51 / 1 Ioan 3,12 / Apocalipsa 18,24 

Zice [Domnul] că peste iudeii care erau atunci va veni tot sângele care 
s-a vărsat cu nedreptate; şi că mai cumplit se vor munci [căzni] decât 
părinţii lor, fiindcă nici după atâtea pilde nu s-au înţelepţii - după cum şi 
Lameh mai mult decât Cain s-a muncit [căznit], deşi nu şi-a omorât fratele, 
ci fiindcă nu s-a înţelepţit cu pilda lui Cain (Facere 4, 24). 

Deci, zice Domnul: „Va veni peste voi tot sângele, de la Abel până la 
Zaharia". însă în bună vreme a pomenit de Abel, căci precum Abel din 
pizmă a fost ucis, aşa şi Hristos fiind zavistuit a fost omorât. Dar, de care 
„Zaharia" pomeneşte aici? Unii spun că este vorba despre unul din cei 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din 
cetate în cetate", se găseşte „dintre ei veţi biciui în soboarele voastre şi-i veţi goni din 
oraş în oraş". 

2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „să cadă", se găseşte „să vie". 
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doisprezece Prooroci, anume de Zaharia Proorocul (Zaharia 1,1), iar alţii 
spun că este vorba despre tatăl înaintemergătorului Ioan. 

Căci din predanie se ştie că în templu era un loc întru care stăteau 
fecioarele. Deci Zaharia, arhiereu fiind, după ce Născătoarea de Dumnezeu 
a născut pe Hristos el a pus-o la un loc cu fecioarele pe cea care a născut. 
Şi pentru aceasta mâniindu-se iudeii, l-au omorât pe Zaharia. Şi nu este 
nimic de minunare că se potrivesc numele acestor doi Zaharia, precum şi 
numele părinţilor lor, căci şi despre unul şi despre celălalt se spune că este 
„fiul lui Varahia". Şi este cu putinţă ca aşa cum s-au potrivit numele 
Proorocilor, tot astfel să se potrivească şi numele părinţilor lor. 

23,37-39: Ierusalime, Ierusalime, care omori 2 6 pe Prooroci şi cu pietre 
ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după 
cum adună pasărea 2 7 puii săi sub aripi, dar nu aţi voit. (38) Iată, casa 
voastră vi se lasă pustie; (39) căci vă zic vouă: De acum nu Mă veţi mai 
vedea, până când nu veţi zice: Binecuvântat este 2 8 Cel Ce vine întru 
numele Domnului! 

C23,37) Deuteronom 32,11 / Psalm 16,8; 90,7 / Isaia 1,21; 31 ,5 / Luca 13,34 (23,39) 3 Regi 9 ,4 / 
Psalm 117,26 / Ieremia 12,7; 22 ,5 / Matei 21, 9 / Luca 13,35 / Ioan 12,13 

De două ori rosteşte Domnul numele Ierusalimului, cu durere şi cu milă 
chemându-1. Căci ca şi către o femeie iubită cu înfocare, dar care a defăimat 
pe cel care a iubit-o grăieşte, vrând să aducă asupră-i munca [cazna]. 

Şi învinuieşte Ierusalimul ca pe un ucigaş, zicându-i că de multe ori 
vrând Hristos să-1 miluiască pe el, acesta „nu a voit". Ci, mai vârtos, 
supunându-se diavolului - care îl risipeşte şi îl depărtează pe el de la 
Adevărul Cel Care are puterea de a uni - pe însuşi Domnul Cel Care îl 
„adună" nu L-a primit. Căci nimic mai mult nu risipeşte şi desparte de 
Dumnezeu precum păcatul, după cum nimic nu „adună" către Dumnezeu, 
precum cunoştinţa cea bună. Şi arătându-Şi dragostea, pune înaintea lor 
pilda găinii [păsării] şi zice mai apoi: „De aceea, de vreme ce nu [Mă] 
voiţi, las «casa» [templul] «pustie»". 

Deci ne învăţăm de aici că pentru noi locuieşte Dumnezeu în biserici, 
iar când noi vom fi deznădăjduiţi, atunci şi bisericile se lasă [sunt părăsite 
de Dânsul]. 

2 6 In ediţia de la 1805, în loc de „care omori", se găseşte „cela ce ai omorât". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „după cum adună pasărea", se găseşte „în ce chip 

adună găina". 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „Binecuvântat este", se găseşte „Bine este cuvântat". 
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„Nu Mă veţi mai vedea până la a doua Venire" zice Domnul, căci 
atunci chiar fără voie se vor închina Lui şi vor zice: „Bine este cuvântat 
Cel Ce vine [întru numele Domnului]". 

Iar „de acum" înseamnă „după ce Mă veţi răstigni", iar nu ceasul 
acela în care vorbea, căci L-au mai văzut după aceea de multe ori, dar 
după ce L-au răstignit, nu L-au mai văzut [iudeii] pe Dânsul, nici nu-L 
vor mai vedea până ce va sosi Venirea Lui [cea de a doua]. 



362 

C A P I T O L U L 2 4 

Dărâmarea Ierusalimului. A doua Venire a lui Hristos 
şi sfârşitul lumii. Când va veni ceasul acela?1 

24,1-2: Şi ieşind Iisus din templu, S-a dus şi s-au apropiat de El ucenicii 
Lui, ca să-I arate clădirile templului. (2) Iar El, răspunzând, le-a zis: Vedeţi 
toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră, 
care să nu se risipească. (24,1) Marcu 13 ,1 / Luca 2 1 , 5 (24, 2) 3 Regi 9 ,7-8 / 

Ieremia 26 ,18 / Miheia 3 ,12 / Marcu 13, 2 / Luca 19, 44; 21, 6-7 

„Ieşind din templu", a arătat [Domnul] că se va muta [va pleca] de la 
iudei şi precum a zis că „se va lăsa casa voastră pustie" (Matei 23,38), aşa 
cu adevărat şi face. 

Şi le spune dinainte ucenicilor despre risipirea [dărâmarea] templului, 
pentru că-i vedea pe ei cugetând cele pământeşti, uimindu-se de fru
museţea zidurilor şi parcă întristându-se că se va lăsa „pustie" de către 
Dânsul o zidire atât de minunată. Şi-i îndepărtează pe ei spre a nu se 
pironi la cele pământeşti şi-i trimite2 la Ierusalimul cel Ceresc, zicând că 
aici [în Ierusalimul cel de jos] „nu va rămâne piatră pe piatră". 

Iar prin cuvântul: „Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se 
risipească", Domnul face înaintevestirea dărâmării Ierusalimului, lucru 
care cu covârşire s-a şi făcut [împlinit]3. 

24,3: Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de-o 
parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul Venirii 
Tale şi al sfârşitului veacului? (24 ,3) Marcu 13,3-4 

Vin la El „de-o parte", fiindcă voiau să-L întrebe despre lucruri mari. 
Căci pentru două lucruri întreabă: „când vor fi acestea?" - adică stricarea 
[dărâmarea] templului şi robirea Ierusalimului; şi „care este semnul 
Venirii Tale?" 

1 In ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru -pustiirea Ierusalimului şi stricarea 
templului. Pentru semnele sfârşitului lumii şi a Venirii lui Hristos. Pentru ziua şi ceasul acela, 
cum că nimeni nu ştie". 

2 Adică le ridică, le înalţă cugetul către Ierusalimul cel de Sus. 
3 Romanii asediază şi distrug Ierusalimul prin Tit, la anul 70 după Naşterea 

Domnului Hristos. Din acel moment, templul a fost dărâmat, sinedriul a fost suprimat, 
iar cultul evreiesc de la templu a încetat. 
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24,4-5: Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi, să nu vă amăgească cineva. 
(5) Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe 
mulţi îi VOr amăgi4. (24,4) Marcu 13,5 / Luca 21,8 / Efeseni 5 ,6 / 2 Tesaloniceni 2 ,3 

(24,5) Ieremia 14,14; 29,9 / Matei 7,22; 24,24 / Marcu 13 ,6 / Luca 21 ,8 

Le spune că vor veni mulţi care se vor propovădui pe ei înşişi a fi 
hristoşi. Pentru că şi Dositei Samarineanul spunea că el este Proorocul 
propovăduit mai înainte de Moise (Deuteronom 18, 18). încă şi Simon 
Samarineanul se numea pe sine „puterea lui Dumnezeu, numită cea 
mare" (Faptele Apostolilor 8, 9-11). 

24,6-8: Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama 
să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. (7) 
Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi 
foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri5. (8) Dar toate acestea sunt 
începutul durerilor. (24, 6) 2 Paralipomena 15, 6 / Ieremia 4,27; 5 ,10 / 

Marcu 1 3 , 7 (24, 7) Isaia 19 ,2 / Agheu 2 , 2 1 / Luca 2 1 , 1 0 (24, 8) Marcu 1 3 , 8 

„Războaiele" despre care vorbeşte aici sunt cele ale romanilor împotriva 
iudeilor. Şi nu numai „războaie" zice că vor fi, ci şi „foameţi" şi „ciume", 
arătând că urgia cea asupra iudeilor, de la Dumnezeu va fi trimisă. Căci 
dacă despre războaie se poate spune că sunt de la oameni [pricinuite de ei], 
„foameţile" şi „ciumele" de nicăieri de altundeva nu vin, ci cu adevărat 
numai de la Dumnezeu. 

Apoi, ca să nu socotească [creadă] ei că sfârşitul lumii va fi înainte de pro-
povăduirea lor, le spune: „«Să nu vă spăimântaţi», căci încă nu va fi sfârşitul, 
căci nu dimpreună cu surparea Ierusalimului va fi şi sfârşitul cel de obşte". 

Iar spunând că „se va ridica limbă [neam] peste limbă [neam] şi 
împărăţie peste împărăţie", arată răutăţile care vor veni asupra iudeilor, 
care sunt „începătură a durerilor". Căci precum cea care trebuie să nască 
are întâi dureri şi abia apoi naşte, tot aşa şi veacul de acum, după turburări 
şi războaie va naşte pe cele ce vor să fie. 

24,9-13: Atunci vă vor da pe voi spre asuprire6 şi vă vor ucide şi veţi fi 
urâţi de toate neamurile pentru numele Meu. (10) Atunci mulţi se vor sminti 
şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii. (11) Şi mulţi prooroci 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „îi vor amăgi", se găseşte „vor înşela". 
5 în ediţia de la 1805, versetele 6-7 sunt: „Şi veţi auzi de războaie şi de veşti de 

războaie; căutaţi să nu vă spăimântaţi, căci se cuvine să fie toate, dar încă nu este 
sfârşitul. Căci se va ridica limbă peste limbă şi împărăţie peste împărăţie şi vor fi 
foameţi şi ciume şi cutremure pe alocuri". 

6 în ediţia de la 1805, în loc de „spre asuprire", se găseşte „în necazuri". 
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mincinoşi se vor scula şi vor amăgi7 pe mulţi. (12) Iar din pricina înmulţirii 
fărădelegii, dragostea multora se va răci. (13) Dar cel ce va răbda până la 
sfârşit8 acela se va mântui. (24,9) Psalm 4 9 , 1 7 / 

Matei 1 0 , 1 7 / Marcu 13 ,9 / Luca 2 1 , 1 2 , 1 7 / Ioan 15 ,20 / Faptele Apostolilor 4 ,1 -3 / 
Apocalipsa 2,10 (24,10) Luca 21,16 / 2 Timotei 1,15 C24,11) Deuteronom 13,1-3 / Marcu 13,6 / 

2 Petru 2 , 1 (24,13) Marcu 13 ,13 / Evrei 3, 6 / Apocalipsa 2 , 1 0 

Spune de mai înainte relele care se vor întâmpla, îndrăzneţi făcându-i 
pe ucenici prin a le grăi lor acestea de mai înainte. Căci întâmplarea năpraz-
nică obişnuieşte a înspăimânta şi a turbura Deci, le potoleşte frica, propovă
duind mai dinainte răutăţile ce vor să fie: zavistiile, vrăjmăşiile, smintelile, 
proorocii cei mincinoşi - care sunt înaintemergătorii lui Antihrist - , care 
pe mulţi vor înşela şi îi vor arunca către tot chipul fărădelegii [întru toată 
fărădelegea]. Şi pentru că din înşelăciunea lui Antihrist se va înmulţi 
fărădelegea, într-atât se vor sălbătici oamenii, încât nici către cei de-aproape 
ai lor nu vor păzi [vreo] picătură oarecare de dragoste, ci „se vor vinde 
unii pe alţii". Iar „cel care va răbda până în sfârşit" şi cu suferire va 
îngădui9, fără a se sminti şi fără a se slăbănogi de cele aduse asupră-i, „se 
va mântui" ca unul care s-a arătat iscusit ostaş. 

24,14: Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată 
lumea spre mărturie la toate neamurile1 0; şi atunci va veni sfârşitul. 

(24,14) Marcu 13 ,10 / Romani 10 ,18 / Coloseni 1, 6 

„Nu vă vor împiedica toate acestea să propovăduiţi. Deci, îndrăzniţi, 
căci se va propovădui Evanghelia la toate «limbile» [«neamurile»], «întru 
mărturie» - adică întru mustrare - , întru vinuire [osândire] celor care nu 
au crezut «şi atunci va veni sfârşitul», dar nu al lumii, ci al Ierusalimului". 
Că mai înainte de a fi robit Ierusalimul s-a propovăduit Evanghelia, după 
cum şi Pavel zice că „Evanghelia s-a propovăduit la toată făptura cea de 
sub Cer" (Coloseni 1,23). Iar cum că despre sfârşitul Ierusalimului vorbeşte 
aici, se vede din cele care urmează: 

24,15: Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii, ce s-a zis prin Daniil 
Proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă. 

(24,15) Daniil 9 ,27; 12,11 / Marcu 13 ,14 / Luca 21 ,20 

„Urâciunea pustiirii" (Daniil 9,27) numeşte stâlpul [statuia] înălţat de 
cel care a cucerit cetatea, stâlp care l-au aşezat să stea întru cele mai dinlăuntru 

7 In ediţia de la 1805, în loc de „vor amăgi", se găseşte „vor înşela". 
8 în ediţia de la 1805, în loc de „până la sfârşit", se găseşte „până în sfârşit". 
9 Adică, suferindu-le pe toate. 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „spre mărturie la toate neamurile", se găseşte „întru 

mărturie l a toate limbile". 
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ale templului. Iar „a pustiirii" zice, pentru că cetatea a fost prădată [şi 
pustiită]. Iar „urâciune" zice, fiindcă statuile şi chipurile [zugrăvite ale] 
oamenilor, evreii le numeau urâciuni, urând ei închinarea la idoli11. 

24,16-18: Atunci, cei din Iudeea să fugă în munţi. (17) Cel ce va fi pe 
casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă 1 2. (18) Iar cel ce va fi în 
ţarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-şi ia haina. 

(24,16) Marcu 13,14 / Luca 21,21 (24,18) Ieremia 6,25 / Marcu 13,15-17 / Luca 17,31; 21,33; 23,29 

Arătând primejdiile cele multe de care nu vor putea scăpa, spune că 
se cuvine a fugi fără de întoarcere înapoi13, neîngrijindu-se de nimic din 
cele ce sunt în case, nici de haine nici de alt fel de vase. 

Iar unii care [prin] „urâciune a pustiirii" îl înţeleg pe Antihrist - ca pe 
cel care va să fie spre pustiirea lumii şi spre stricarea bisericilor şi va să 
şadă în biserică [templu] (2 Tesaloniceni 2,4)-o înţeleg şi pe aceasta întru 
acest chip: „cel ce va fi pe casă" - adică întru înălţimea faptelor bune - , să 
nu se pogoare dintru înălţimea faptelor bune, ca să ia pe cele ale trupului, 
căci „casă" a sufletului este trupul14. Şi se cuvine şi de la „ţarină" a se 
depărta - adică de la cele pământeşti - , că „ţarină" este viaţa aceasta; şi 
nici „haina" să nu-şi ia - adică răutatea cea veche de care ne-am dezbrăcat. 

24,19: Vai, de cele însărcinate şi de cele care vor alăpta în zilele acelea!15 

(24,19) Ieremia 6 ,25 / Marcu 13,15-17 / Luca 17, 31; 21, 33; 23, 29 

„Cele care vor avea în pântece" nu vor putea să fugă, fiind îngreunate 
de sarcina pântecelui. Iar „cele care vor apleca [alăpta]", din pricina 
milostivirii faţă de prunci şi pentru că nu vor putea nici să-i lase, nici să-i 
poarte cu ele ca dimpreună să se mântuiască [izbăvească], nici ele nu se 

1 1 Sfântul Maxim Mărturisitorul tâlcuieşte aici: „Dracii iau prilejurile de-a stârni în 
noi gândurile pătimaşe din patimile aflătoare în suflet. Pe urmă, războindu-ne mintea 
prin aceste gânduri, o silesc la consimţirea cu păcatul. Astfel, biruită fiind, o duc la păcatul 
cu cugetul. Iar acest păcat săvârşindu-se, o duc în sfârşit, ca pe o roabă, la faptă. După 
aceasta, cei ce au pustiit sufletul prin gânduri se depărtează împreună cu ele şi rămâne 
în minte numai idolul păcatului, despre care zice Domnul: «Când veţi vedea urâciunea 
pustiirii stând în locul cel sfânt, cel ce citeşte să înţeleagă», că loc sfânt şi biserică a lui 
Dumnezeu este nuntea omului, în care dracii, după ce au pustiit sufletul prin gânduri 
pătimaşe, au aşezat idolul păcatului" (Filocalia românească, voi. 2, A doua sută a capetelor 
despre dragoste, cap 31, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 74). 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „lucrurile din casă", se găseşte „ceva din casa sa". 
1 3 Adică trebuie să fugă fără să privească în urmă. 
1 4 Vezi şi nota tâlcuirii de la Matei 10,27. 
1 5 în ediţia de la 1805, versetul este: „Vai, celor care vor avea în pântece şi de cele 

care vor apleca în zilele acelea". 
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vor scăpa de urgia care va fi atunci. Sau, arată Hristos şi mâncarea copiilor 
de către părinţi, căci Iosif Flaviu spune că fiind foamete, din pricina împre-
surării cetăţii Ierusalimului de către romani, o femeie şi-a ucis şi şi-a mâncat 
copilul după ce 1-a fript16. 

24,20: Rugaţi-vă, ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta. 
(24,20) Ieşire 1 6 ,29 / Zaharia 14 ,1 , 6 / Marcu 13 ,18 

Către iudei spune aceasta, în faţa Apostolilor, căci Apostolii au apucat 
să iasă din Ierusalim. Deci iudeilor le spune să se roage ca să nu fie fuga 
lor „iarna", fiindcă nu vor putea să fugă din pricina greutăţii vremii [vremii 
rele]; nici „sâmbăta", căci atunci se îndeletnicesc după porunca Legii şi 
nu vor îndrăzni să fugă. 

Dar tu, şi aşa să înţelegi: că se cuvine să ne rugăm să nu fie „fuga" 
noastră din viaţa aceasta - adică sfârşitul - „sâmbăta" - adică întru nelu
crarea faptelor bune, nici „iarna" - adică întru nerodirea celor bune - , ci 
[să ne fie sfârşitul vieţii] întru înseninare - adică întru liniştea sufletului -
şi netulburare. 

24,21-22: Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a mai fost 1 7 de la 
începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. (22) Şi de nu s-ar fi 
scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup 1 8, dar pentru cei aleşi se 
vor scurta acele zile 1 9. 

(24,21) Daniil 9 ,26 ; 12 ,1 / Ioil 2 , 2 / Marcu 13 ,19 (24,22) Isaia 65,8-9 / Marcu 13 ,20 

Nevoie [urgie] de nesuferit cu adevărat a fost atunci, că s-a dat poruncă 
ostaşilor romani să nu aibă de nimeni milă. Iar Dumnezeu, pentru cei care 

1 6 Despre această cumplită faptă vezi Deuteronom 28, 53-57 şi Eusebiu de Cezareea, 
Istoria bisericească (Martirii din Palestina), ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, voi. I, cartea a treia, 
cap. VI, pp. 104-109 (sau anexa editorială din volumul Tâlcuirii Sfintei Evanghelii de la Luca). 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „strâmtorare mare, cum n-a mai fost", se găseşte 
„necaz mare, care n-a fost". 

1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „n-ar mai scăpa nici un trup", se găseşte „nu s-ar fi 
mântuit tot trupul". 

1 9 Cuviosul Nichita Stithatul ne învaţă pentru curăţirea nunţii, astfel: „Când pacea 
şândurilor e tulburată de duhurile răutăţii, îndată sunt trimise, fără încetare şi săgeţile 
jprinse ale poftei împotriva minţii care aleargă sprinten spre mălţirni, de către dracii vânători 
?i iubitori de trup. Iar mintea, fiind oprită astfel din mişcarea spre cele de sus, cade în 
nişcări necuvenite şi amestecate. Şi aşa, trupul începe să se răzvrătească fără rânduiala 
mpotriva duhului, trăgând mintea cu gâdiliri şi cu aprinderi şi dorind s-o înmormânteze 
h groapa plăcerilor. Şi dacă n-ar scurta Domnul Savaot zilele acelea şi dacă n-ar dărui 
slugilor Sale puterea răbdării, nu s-ar mântui nici un trup" (Filocalia românească, voi. 6, A 
Urna sută a capetelor naturale, cap 15, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977, pp. 261-262). Cu multă 
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aveau să creadă dintre iudei, sau şi pentru cei care crezuseră de mai înainte, 
n-a lăsat să fie pierduţi cu toţii, ci şi necazurile şi războiul le-a scurtat, căci 
de ar fi ţinut războiul mai mult, toţi cei din cetate ar fi pierit de foame. 

Iar unii înţeleg acestea ca spuse pentru zilele când va veni Antihrist, 
[dar nu este aşa,] ci despre robirea Ierusalimului vorbeşte. Iar cele despre 
Antihrist [abia] de aici încep, căci ascultă [ce zice]: 

24, 23-25: Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia 2 0 este aici sau 
dincolo, să nu-1 credeţi. (24) Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi pro
oroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, 
de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (25) Iată, v-am spus de mai înainte. 

(24,23) Marcu 13 ,21 / Luca 17,21-23 (24,24) Deuteronom 13,1-3 / 
Matei 2 4 , 5 / Marcu 13 ,22 / Apocalipsa 13 ,13 (24, 25) Marcu 13,21-23 

Fiindcă ucenicii au întrebat despre două lucruri - despre robia Ieru
salimului şi despre Venirea Domnului - , după ce a vorbit El despre robie, 
vorbeşte de aici şi despre Venirea Sa şi despre sfârşitul lumii. Iar acest cuvânt 
„atunci" nu arată că îndată după robia Ierusalimului se vor petrece cele 
despre care vorbeşte mai pe urmă, ci arată vremea în care va să vie Antihrist. 
Deci ceea ce zice [Domnul] este întru acest chip: „«Atunci» - adică atunci 
când va să vie Antihrist - vor fi «hristoşi mincinoşi» şi «prooroci mincinoşi» 
mulţi, amăgind spre înşelare ochii celor ce văd, folosindu-se de năluciri 
diavoleşti, aşa încât de nu se vor trezi, chiar şi drepţii se vor înşela Iată, mai 
înainte vă spun vouă toate. Iată, mai înainte v-am spus vouă, nu aveţi pricină 
[de răspuns], căci puteţi să nu fiţi înşelaţi21". 

iscusinţă, Avva Evagrie ne învaţă un lucru de mare trebuinţă pentru vremurile pe care le 
trăim acum: „Dar, ce să zicem despre dracul care face sufletul nesimţit? Căci mă tem a şi 
scrie despre el. Când năvăleşte acela, iese sufletul din starea sa firească şi leapădă cuviinţa 
şi frica Domnului, iar păcatul nu-1 mai socoteşte păcat, fărădelegea n-o mai socoteşte 
fărădelege şi la osânda şi la munca veşnică se gândeşte ca la nişte vorbe goale. De 
cutremurul purtător de foc el râde. Pe Dumnezeu, e drept, îl mărturiseşte, însă poruncile 
Lui nu le cinsteşte. De-i baţi în piept când se mişcă spre păcat, nu simte; de-i vorbeşti din 
Scripturi, e cu totul împietrit şi nu ascultă. îi aminteşti de ocara oamenilor şi nu o ia în 
seamă. De oameni nu mai are ruşine, ca porcul care a închis ochii şi a spart gardul. Pe 
dracul acesta îl aduc gândurile învechite ale slavei deşarte. «Şi dacă nu s-ar scurta zilele 
acelea, nimeni nu s-ar mântui». [...] Iar câţi s-au făgăduit să cinstească pe Dumnezeu, 
locuind laolaltă cu lumea, să se păzească de acest drac. Căci a zice sau a scrie mai multe 
despre el, mă ruşinez şi de oameni" (Filocalia românească, voi. 1, Capete despre deosebirea 
patimilor fi gândurilor, cap 10, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 70). 

* * în ediţia de la 1805, în loc de „Mesia", se găseşte „Hristos". 
2 1 Adică: „Deci, acestea ştiindu-le, puteţi să nu fiţi înşelaţi de Antihrist, iar de vă veţi 

înşela, nu veţi avea cuvânt de răspuns". 
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24, 26-28: Deci 2 2, de vă vor zice vouă: Iată, este în pustie, să nu ieşiţi; 
iată, este în cămări 2 3, să nu credeţi. (27) Căci precum fulgerul iese de la 
răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi Venirea Fiului Omului. (28) 
Că unde va fi stârvul 2 4, acolo se vor aduna vulturii. 

(24,26) Marcu 13,21-23 (24,27) Luca 17,24 (24,28) Iov 39 ,30 / Avacum 1 ,8 / Luca 17,37 

Zice [Domnul]: „De vor veni înşelătorii, zicând că a venit Hristos, dar 
este «în pustie» ascuns sau în oarecare casă sau întru cele mai dinlăuntru 
locuri ale acesteia, să nu vă lăsaţi înşelaţi, pentru că Venirea lui Hristos nu 
are nevoie de cineva ca s-o arate, că prea arătată va fi tuturor, «precum 
fulgerul» - pentru că fulgerul este şi fără de veste şi tuturor prea arătat". 
Deci, aşa şi Venirea Domnului va fi arătată tuturor celor din lume, căci nu 
se va muta atunci Dânsul din loc în loc, ca la Venirea cea dintâi, ci „întru 
clipeala ochiului" [într-o clipită] va fi de faţă (1 Corinteni 15,52). 

Şi după cum peste trupul cel mort [„stârv"] îndată se adună „vulturii", 
aşa şi unde va fi Hristos vor veni toţi Sfinţii, cei ce zboară la cele înalte - şi 
„în nori vor fi răpiţi" (1 Tesaloniceni 4,17) precum „vulturii". Şi cu adevărat 
„căzătură" [„stârv"], adică trup mort este Hristos, fiindcă a căzut pentru 
noi şi a murit, după cum şi Simeon zice 2 5: „Acesta este [pus] spre cădere" 
(Luca 2, 34). 

24, 29: Iar îndată după strâmtorarea 2 6 acelor zile, soarele se va 
întuneca si luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer si 
Puterile Cerurilor se vor zgudui2 7. 

(24, 29) Isaia 13 ,10 / Ieremia 15,9 / Iezechiil 32,7; 38,19 / Amos 5,20 / Ioil 2,10; 3 ,4 ; 4,15-16 / 
Avacum 1 ,8 / Zaharia 14,6 / Marcu 13,24-25 / Luca 21,25-26 / Apocalipsa 6,12 

După venirea lui Antihrist, care puţină vreme va stăpâni, arată Domnul 
că îndată „soarele se va întuneca" - adică se va înnegri - nu pierind, ci 
fiind biruit de lumina Venirii Sale şi că asemenea va fi şi cu „stelele" şi 
„luna". Căci ce trebuinţă [nevoie] mai este de o lumină ca aceasta simţită, 
nemaif iind noapte şi Soarele Dreptăţii arătându-Se? 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „deci", se găseşte „încă". 
2 3 Această exprimare „este în cămări", este asemenea cu cea grăită despre Domnul 

Hristos, Care „intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă" 
(Marcu 2,1). 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „stârvul", se găseşte „căzătura", cu următoarea notă: 
[1805] „Căzătura" sau trupul cel mort, căci acesta este cuvântul în izvodul cel grecesc şi 
zice cu adevărat căzătură, însă însemnează trupul cel mort. Şi pentru aceasta şi Sfântul 
Teofilact face mai jos această tâlcuire. 

2 5 Vezi şi tâlcuirea Sfântului Teofilact la Luca 2,33-35. 
2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „strâmtorarea", se găseşte „necazul". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „se vor zgudui", se găseşte „se vor clăti". 
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Arunci şi „Puterile Cerului se vor clăti", adică se vor înspăimânta şi 
se vor cutremura, văzând prefacerea zidirii şi pe toţi oamenii de la Adam 
încoace dând cuvânt de răspuns Judecătorului. 

24,30: Atunci se va arăta pe Cer semnul Fiului Omului şi vor plânge 
toate neamurile 2 8 pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe 
norii cerului, cu putere şi cu slavă multă. 

(24,30) Daniil 7,13-14 / Zaharia 12,10 / Marcu 13,26; 14,62 / Luca 21,27 / Apocalipsa 1 ,7 

„Atunci se va arăta pe Cer" Crucea, strălucind mai mult decât soarele, 
spre mustrarea iudeilor. Căci, după cum dacă ar fi cineva rănit de piatră, ar 
arăta piatra [ca temei al învinuirii], aşa va îndrepta Domnul Crucea împotriva 
iudeilor. Şi numeşte Crucea „semn", ca una ce este purtătoare de biruinţă şi 
steag împărătesc. Atunci „vor plânge toate seminţiile pământului", iudeii 
plângându-şi nesupunerea lor. Dar şi toţi cei care cugetă cele pământeşti, 
măcar de ar fi şi creştini, vor plânge şi ei, căci „seminţii ale pământului" se 
numesc cei ce sunt alipiţi de cele pământeşti. Iar Domnul, deşi va veni 
împreună cu Crucea, va veni şi „cu putere şi cu slavă multă". 

24,31: Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet 2 9 mare de trâmbiţă, şi vor 
aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor 
până la celelalte margini. 

(24,31) Psalm 49 ,5 / Daniil 12 ,2 / Matei 13,41 / 1 Corinteni 1 5 , 5 2 / 1 Tesaloniceni 4 , 6 

Va trimite îngerii să-i adune pe Sfinţi şi pe cei care vor învia din morţi, ca 
să-L întâmpine pe El „în nori", cinstindu-i pe ei şi cu chemarea prin îngeri. 
Iar dacă Pavel spune că „vor fi răpiţi în nori", nu este nici o nepotrivire, căci 
după ce îi vor aduna îngerii, „vor fi răpiţi în nori" (1 Tesaloniceni 4,17). 

Iar „trâmbiţa" va fi spre mai multă înspăimântare. 

24,32-33: învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă 
şi odrăsleşte frunze3 0, cunoaşteţi că vara este aproape. (33) Asemenea şi 
voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi 3 1. 

(24,33) Marcu 13,28-29 / Luca 21,29-31 

Zice [Domnul]: „Când vor fi toate acestea, nu este departe sfârşitul 
lumii şi Venirea Mea". Iar „vară" numeşte veacul ce va să fie şi liniştea 
care urmează după iarnă, însă pentru cei drepţi, căci pentru cei păcătoşi 
mai vârtos va fi iarnă şi turburare. Deci, zice: „După cum atunci când 

2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „neamurile", se găseşte „seminţiile". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „sunet", se găseşte „glas". 
3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „se face fragedă şi odrăsleşte frunze", se găseşte 

„este moale şi înfrunzeşte". 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „la uşi", se găseşte „lângă uşi". 
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vedeţi mlădiţele smochinului şi frunzele nădăjduiţi în venirea verii, aşa şi 
semnele despre care v-am vorbit văzându-le - «soarele» şi «luna» 
schimbându-se (Matei 24, 29) - , să aşteptaţi Venirea Mea". 

24,34-35: Adevărat 3 2 grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până 
ce nu vor fi toate acestea. (35) Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele 
Mele nu vor trece. (24,34) Marcu 13 ,30 / Luca 21 ,32 (24,35) Psalm 118,89 / 

Isaia 40 ,8 ; 51, 6 / Matei 5 ,18 / Marcu 13 ,31 / Luca 21 ,33 / 2 Petru 3 ,10 / Evrei 1 ,11 

„Neam" este numit aici nu cel care era pe vremea Lui, ci cel al credin
cioşilor, ca şi cum ar fi zis aceasta: „«Nu va trece» neamul credincioşilor 
«până când nu vor fi toate acestea». Căci să nu socotiţi [credeţi] că neamul 
credincioşilor va pieri din pricina acelor «f oameţi» şi «ciume» despre care 
veţi auzi, ci va rămâne şi nici un rău nu-1 va birui". 

Iar prin „toate acestea" unii înţeleg doar robia Ierusalimului, nu şi a 
doua Venire. Drept aceea, ei şi tâlcuiesc astfel: „«Nu va trece neamul acesta», 
adică neamul vostru, al Apostolilor, până nu va vedea urgia Ierusalimului". 

Şi adeverind [întărind] Domnul cele ce s-au grăit, zice că mai curând 
vor pieri „cerul şi pământul", stihiile acestea întărite şi nemişcate, decât 
să „treacă" - adică să nu se împlinească întru totul - „cuvintele" Sale. 

24, 36: Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din 
Ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl33. 

(24,36) Zaharia 14, 7 / Marcu 13 ,32 / Luca 17, 20 / Faptele Apostolilor 1 , 7 

Aici Domnul îi învaţă pe ucenici să nu caute a afla cele care covârşesc 
mintea omenească. Zicând „nici îngerii" îi opreşte să caute a afla atunci 
ceea ce nici îngerii nu ştiu. Iar zicând „Tatăl Meu singur", îi opreşte şi 
mai pe urmă a căuta răspuns. Dacă ar fi zis „Eu ştiu, dar nu vreau să vă 
spun", ei s-ar fi mâhnit, ca şi cum ar fi [socotindu-se] nebăgaţi în seamă 
de El. Iar zicând că nici Fiul nu ştie, „fără numai Tatăl singur", îi opreşte 
de a cere [a mai întreba]. Căci şi părinţii, având ceva în mâini şi cerându-le 
copiii şi ei nevoind să le dea, ascund lucrul acela, zicând „nu avem ce 
cereţi" şi aşa copiii încetează de a mai plânge. La fel şi Domnul, ca să-i 
facă pe Apostoli să înceteze de a mai căuta să afle ziua şi ceasul acela, a 
răspuns: „Nici Eu nu ştiu, fără numai Tatăl singur". Dar că El ştie şi „ziua 
şi ceasul", este cu adevărat arătat din multe altele, căci spune: „toate câte 
are Tatăl, ale Mele sunt" (Ioan 16,15; 17,10). Deci, dacă are Tatăl cunoştinţa 
zilei aceleia, şi Fiul o cunoaşte. Dar mai arătat [vădit] este de aici: cum ar fi 
cu putinţă a nu şti Fiul ziua aceea, de vreme ce toate câte se vor întâmpla 

3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Adevărat", se găseşte „Amin". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „nici Fiul, ci numai Tatăl", se găseşte „fără numai 

Tatăl Meu singur". 
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mai înainte de ziua aceea îi sunt cunoscute? Căci Cel Care i-a adus până 
în pridvor - care este lângă uşă - , fără îndoială ştie şi uşa, însă pentru 
folosul lor n-o deschide. Căci nu ne este de nici un folos să ştim când va fi 
sfârşitul, ca să nu ne lenevim, căci această necunoaştere ne ţine întru trezvie. 

24,37-39: Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi Venirea Fiului 
Omului. (38) Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii 
mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe 
în corabie, (39) şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel 
Va fi şi Venirea Fiului Omului. (24,37) Facere 7 ,7 / Luca 17 ,26 / 1 Petru 3 ,20 

(24,38) Facere 6 ,2-5 / Luca 17 ,27 (24,39) Facere 7 ,23 / Luca 17 ,30 

Spre adeverirea nemincinoaselor Lui cuvinte pune pe cele care s-au 
întâmplat în zilele lui Noe. Căci precum atunci unii socoteau batjocură 
gătirea [pregătirea] corăbiei până când a venit primejdia şi i-a pierdut 
[prăpădit, potopit] pe toţi, aşa şi acum batjocoresc unii cuvintele grăite 
despre sfârşitul lumii.. Şi spune că pierzania va veni în chip năpraznic şi 
mai arată că după ce va veni Antihrist33bis, desfătarea îi va stăpâni pe oa
meni, şi se vor pleca mai cu ocară spre nunţi şi dezmierdări, ca şi uriaşii 
cei din vremea lui Noe (Facere 6, 4). 

24,40-41: Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi altul se va 
lăsa. (41) Din două care vor măcina la moară, una se va lua şi alta se va lăsa. 

(24, 41) Facere 7, 23 / Luca 17, 31-36 

Atunci, fiind toţi fără de grijă şi lucrându-şi lucrurile lor, unul „se va 
lua" întru întâmpinarea Domnului în văzduh (1 Tesaloniceni 4,17)- adică 
dreptul - , iar altul „se va lăsa" jos - adică păcătosul. Şi chiar dacă unii vor 
fi slugi şi „vor măcina", şi dintre aceştia, unii „se vor lua" - câţi vor fi 
vrednici - , iar alţii „se vor lăsa" - câţi vor fi aflaţi nevrednici. Deci ne 
învăţăm şi de aici că nici sluga, nici partea femeiască nu sunt împiedicate 
de la fapta cea bună. 

24,42-44: Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. 
(43) Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte 3 4 

vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. (44) De aceea şi 
voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi, Fiul Omului va veni. 

(24,44) Matei 25,13 / Marcu 13,33-37 / Luca 12,40; 21,36 / 1 Corinteni 16,13 / 
1 Tesaloniceni 5 , 2 , 6 / 2 Petru 3 ,10 / Apocalipsa 3,2; 16 ,15 

Porunceşte să priveghem şi să ne gătim [să fim pregătiţi] - adică să 
avem lucrarea faptelor bune mai înainte adunate ca întru o comoară - , ca 

D i s Vezi Anexele editoriale (4) şi (5) din acest volum. 
în ediţia de la 1805, în loc de „la ce strajă din noapte", se găseşte „la care ceas". 
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să avem a da când va veni Domnul Hristos, cerând ceva din cele ce voieşte 
[de la noi] 3 5. 

încă vezi că nu zice „nu ştiu în care ceas va veni furul" ci, „nu ştiţi". 
Iar „fur" numeşte sfârşitul lumii şi moartea fiecăruia dintre noi şi se arată 
de aici că Venirea Lui va fi noaptea. „Deci, precum vine furul pe neaş
teptate, aşa va fi şi Venirea Mea. De aceea, nu vă leneviţi, ci vă trezviţi [fiţi 
plini de trezvie]". Căci [cu adevărat], dacă am fi ştiut când va fi sfârşitul 
nostru, numai în ziua aceea ne-am fi sârguit a bineplăcea lui Dumnezeu, 
iar acum neştiind, ne trezvim pururea cătră lucrurile faptei celei bune3 6. 

24,45-47: Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o 
stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp3 7? (46) Fericită este 
sluga aceea, pe care, venind stăpânul său, o va afla făcând aşa. (47) Adevărat 
zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune. (24,45) Luca 1 2 , 4 2 / 

Faptele Apostolilor 20,28 / 1 Corinteni 4 , 2 (24,47) Luca 12,37,43-46 /Apocalipsa 16,15 

Se face [preface] Domnul că nu se dumireşte [nu ştie] cine este „sluga 
cea credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale", 
ca să arate că rar şi cu anevoie aflat este unul ca acesta. însă două lucruri 
se cer de la oricare iconom: credinţă şi înţelepciune; căci dacă este numai 
credincios - adică nu fură nimic - dar nu este şi înţelept, în deşert risipeşte 
avuţia; sau de este înţelept, însă fură, nu este de nici un folos. Deci, cel 
care va fi aflat atunci şi „credincios" şi „înţelept", acela va dobândi şi pe 
cele mai de săvârşit [desăvârşite] - adică împărăţia Cerurilor. Căci Sfinţii 
vor fi moştenitori ai tuturor „avuţiilor" lui Dumnezeu. 

încă „slugă credincioasă şi înţeleaptă" este oricare dascăl care „dă hrană 
la vreme" fiecăruia dintre cei care învaţă de la dânsul, aşa cum era Pavel, 
acum „cu lapte hrănind" (1 Corinteni 3,2), iar altă dată „înţelepciune propo
văduind" (1 Corinteni 2,6), fiind „credincios slujitor" (Coloseni 4, 7; 1 Timotei 
2,7) cel care mai înainte era „hulitor" [„prigonitor"] (1 Corinteni 15,9; Filipeni 
3 , 6). Şi „înţelept" era acesta, ca unul care ştia vicleşugurile vrăjmaşului. 

Şi fiecare dintre noi care am luat de la Dumnezeu vreun dar - ori bani, 
ori stăpânire, ori începătorie3 8 - datori suntem şi cu „credinţă" şi cu 
„înţelepciune" a le chivernisi pe acestea, ca unii care vom da socoteală 
pentru ele. 

3 5 Adică, cerându-le Domnul pe ale Sale. 
3 6 Adică, suntem pururea cu trezvie şi ne îngrijim în toată vremea pentru lucrările 

plinitoare ale faptei celei bune. 
3 7 In ediţia de la 1805, în loc de „la timp", se găseşte „la vreme". 
3 8 Aici „începătorie" este cu putinţă să aibă înţelesul de „dar preoţesc şi învăţătoresc". 
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24,48-51: Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul 
meu întârzie 3 9, (49) şi va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el, 
să mănânce şi să bea cu beţivii, (50) veni-va stăpânul slugii aceleia în 
ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-1 cunoaşte, (51) şi o va 
tăia din dregătorie 4 0 şi partea ei o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi 
plângerea şi scrâşnirea dinţilor. (24,48) Luca 12,37,43-46 / Apocalipsa 16,15 

(24,49) Psalm 49,18 (24,50) Luca 12,46 (24,51) Psalm 20 ,8 / Matei 8,12; 13,42 / Luca 12,46 

După ce arată cinstea care i se va da „slugii celei credincioase", acum 
spune cum va fi muncită cea „rea". Căci după ce cuiva i s-a încredinţat 
iconomia vreunui dar însă nu ia aminte că trebuie să dea socoteală 
Stăpânului şi zice că „Domnul zăboveşte" - adică nu îndată şi numaidecât 
aduce munca [cazna, pedeapsa], ba şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu 
o face pricină de răutate, „bătând" pe cei împreună cu el slugi - adică îi 
sminteşte şi „bate" cunoştinţa lor [lăuntrică], căci slugile, văzând că cei 
care le stăpânesc rău uneltesc [folosesc] cele care li s-au dat se rănesc întru 
cunoştinţa lor şi smintindu-se se vatămă - , unul ca acesta „va fi tăiat în 
două". Adică se va goli atunci acesta de darul care este la el şi atunci se va 
arăta [cu adevărat] în ce fel a fost şi va fi aruncat întru întuneric, căci mai 
înainte prin prefacere [făţărnicie] înşela în ce fel [tot întru acest chip] mulţi 
dintre arhierei se socotesc sfinţi pe ei înşişi pentru dregătoria lor, dar după 
ce se va lua de la ei darul, ca nişte făţarnici vor fi munciţi [căzniţi], din 
pricină că într-un fel erau şi întru altul se arătau 4 1. 

3 9 în ediţia de la 1805, versetul 48 este: „Iar de va zice acea slugă rea întru inima sa: 
Domnul meu zăboveşte". 

4 0 în ediţia de la 1805, în loc de „o va tăia din dregătorie", se găseşte „o va tăia în 
două". 

4 1 Pentru pilda slugii credincioase şi înţelepte, Dionisie din Furna ne indică această 
zugrăvire: „Biserică şi înăuntru un sfânt arhiereu bătrân, învăţând; şi un sfânt preot, 
având un potir în mâini, şi un sfânt diacon ţinând un disculeţ pe capul său, şi alţii, 
ţinând în mâini făclii şi cădelniţe, şi alţi călugări şi popor mult rugându-se; şi Hristos 
de deasupra îibinecuvintează". Iar pentru pilda slugii rele, avem acest izvod: „Case şi 
într-însele oameni creştini: clerici, călugări şi mireni, mâncând şi bând, cu jocuri şi cu 
tobe, iar alţii bătându-se între ei. Şi deasupra lor Hristos, şi moartea aproape, cosindu-i 
cu coasa; şi primprejurul lui Hristos îngeri, ţinând şi ei seceri în mâini. Şi lângă casele 
acelea, iadul cu mari văpăi, având înăuntru necredincioşi şi eretici, şi demonii îi trag 
într-însul pe oameni de prin casele acelea" (Erminia picturii bizantine, ed. cit., p. 128). 



374 

C A P I T O L U L 2 5 

Pildele celor zece fecioare si a talantilor. 
Judecata viitoare1 

25, 1-5: împărăţia Cerurilor2 se va asemăna cu zece fecioare, care 
luând candelele lor, au ieşit întru întâmpinarea mirelui. (2) Cinci însă 
dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. (3) Căci cele fără minte3, 
luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. (4) Iar cele înţelepte au 
luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. (5) Dar mirele întârziind, 
au aţipit4 toate şi au adormit. (25,5) 1 Tesaloniceni 5 , 6 / 2 Tesaloniceni 1 , 8 

Prin „fecioare" ne dă pilda despre milostenie, întrucât de vreme ce 
lucru mare este fecioria, cel care a îndreptat-o [a câştigat-o prin plinire], să 
nu se lenevească oarecumva de la alte fapte bune! 

Să ştii însă că fără de milostenie, chiar de ai fecioria, împreună cu 
curvarii vei fi gonit afară şi, cu cuviinţă [pe bună dreptate], cel neîndurat 
şi nemilostiv este gonit afară, măcar feciorelnic de va fi. Căci cel curvar a 
fost biruit de o patimă tiranicească [cumplită] şi firească, iar cel nemilostiv 
este biruit de patima banilor. Deci, mai uşor f iindu-i lui să i se împotrivească 
acestei patimi, pentru aceea nu este iertat. încă şi „nebun" este unul ca 
acesta, tocmai pentru aceasta, că a biruit fireasca înfocare, dar s-a lăsat 
biruit de patima mai mică a iubirii de bani. 

Iar „dormitare" este moartea; şi „zăbavă" a Mirelui, a nu fi degrabă a 
doua Venire. 

25,6-13: Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi 
întru întâmpinarea lui! (7) Atunci s-au deşteptat5 toate acele fecioare şi au 
împodobit candelele lor. (8) Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: 
Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. (9) Dar 

1 î n ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru cele zece fecioare. Pentru cel ce a 
luat talanţii. Pentru Venirea lui Hristos la Judecată". 

2 î n ediţia de la 1805, în loc de „împărăţia Cerurilor", se găseşte „Atunci împărăţia 
Cerurilor". Prin cuvântul „atunci", devine evident că textul capitolului 25 este continuarea 
firească a versetelor anterioare din capitolul 24. 

3 î n ediţia de la 1805, în versetele 2-3 şi 8, în loc de „fără minte", se găseşte „nebune". 
4 In ediţia de la 1805, în loc de „dar mirele întârziind, au aţipit", se găseşte „şi 

zăbovind mirele, au dormitat". 
5 î n ediţia de la 1805, în loc de „s-au deşteptat", se găseşte „s-au sculat". 
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cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru 
voi. (10) Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata 
au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. (11) Iar mai pe urmă, au sosit şi 
celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. (12) Iar 
el, răspunzând a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi6. (13) Drept 
aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine 7 Fiul Omului. 

(25,6) Matei 24,31 / 1 Tesaloniceni 4 ,16 (25,7) Luca 12,35 (25,10) Luca 13,25 / 1 Tesaloniceni 5,2 / 
Apocalipsa 19,7 (25,11) Matei 7,21 / Luca 13,25 (25,12) Psalm 5 ,4 / Avacum 1,13 / Luca 13,25 / 

Ioan 9,31 (25,13) Matei 24,42 / Marcu 13,33; 14,38 / Luca 12,40; 21,36 / 
Faptele Apostolilor 20,31 / 1 Petru 4 ,7 / 1 Corinteni 16,13 / Apocalipsa 16,15 

Spune că „la miezul nopţii s-a făcut strigare", ca să arate că aşa fără 
de veste va veni Domnul, căci la miezul nopţii toţi dormim somn adânc. 
Şi cu „strigare" va veni, că „trâmbiţa va suna" întru a doua Venire (1 
Corinteni 15,52). 

Iar „candele" sunt şi sufletele noastre/încă şi mintea fiecăruia „candelă" 
este, care atunci se aprinde, când are „untdelemnul" faptelor bune şi al 
milosteniei. Iar cu adevărat „nebune" sunt fecioarele şi pentru aceea că, 
atunci cer „untdelemn", când nu mai era vreme de neguţătorie. Iar „cele 
înţelepte" zic: „nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă". Pentru 
că fapta bună a aproapelui abia va ajunge acestuia spre răspundere [la 
Judecată], cum dar [mi-ar ajunge] şi mie? Căci fiecare dintre noi din lucrurile 
[faptele] sale se va îndrepta, iar nu dintru cele ale aproapelui. 

Iar „cele nebune", se duc către „cei ce vând", adică la săraci. Iar ceea 
ce ne spune întru acest fel este: se căiesc cele nebune pentru că n-au făcut 
milostenie şi abia acum află că de la săraci se cuvine să dobândim noi 
„untdelemn". S-au îndreptat deci cu tot cugetul către săraci şi au înţeles 
ce lucru bun este milostenia, dar li „s-a închis uşa", căci vreme de pocăinţă 
şi de lucrare nu mai este după ducerea [ieşirea] din această viaţă. Deci, le 
zice Domnul „nu vă ştiu pe voi", căci Iubitorul de oameni şi Milostivul 
nu le „ştie" pe cele nemilostive. Căci cum le-ar şti pe cele străine de Dânsul 
şi neasemănătoare Lui?8 

6 în ediţia de la 1805, în loc de „Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi", se găseşte 
„Amin zic vouă: Nu vă ştiu pe voi". 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „ceasul când vine", se găseşte „ceasul întru care vine". 
8 Iar Sfântul Grigorie Sinaitul ne învaţă: „Cei ce s-au făcut cu totul trup şi au îmbrăţişat 

iubirea de sine, robesc plăcerii şi slavei deşarte. în ei s-a înrădăcinat pizma Căci, topindu-se 
de invidie şi privind cu amărăciune la faptele bune ale aproapelui, bârfesc cele bune ca 
şi când ar fi rele şi roade ale rătăcirii. Ei nu primesc şi nu cred nici cele ale Duhului şi nu 
pot vedea sau cunoaşte nici pe Dumnezeu, din pricina puţinei lor credinţe. Unii ca aceştia, 
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Încă cunoaşte [înţelege] că orice suflet este „candelă" şi luminare are de 
la Dumnezeu. Şi „toate fecioarele se scoală" întru întâmpinarea Domnului, 
căci toate poftesc [doresc] să-L întâmpine şi cu Dumnezeu să se unească. însă 
Dumnezeu, dând luminare şi „candelă", sufletele cele „înţelepte" prin 
lucrarea cea bună pun „untdelemn", iar cele „nebune", lăsând „candelele" 
lor fără „untdelemn", sunt încuiate afară, neavând lucruri [fapte] bune prin 
care să aprindă lumina care este întru ele. Aşadar, de nu vom lucra pe cele 
bune, am stins lurnina lui Dumnezeu, care este întru noi9. 

25, 14-19: Şi mai este ca un om care, plecând departe, şi-a chemat 
slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. (15) Unuia i-a dat cinci talanţi, 
altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea Iui, şi a plecat. (16) îndată, 
mergând cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci 
talanţi. (17) De asemenea cel cu doi a câştigat alţi doi. (18) Iar cel ce 
luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul 
stăpânului său. (19) După multă vreme a venit şi stăpânul acelor slugi 
şi a făcut SOCOteala CU ele. (25,14) Matei 21, 33 / Luca 19 ,12 (25,15) Romani 12, 6 / 

1 Corinteni 1 2 , 7 , 1 1 / Efeseni 4 ,11 (25,19) Matei 18, 23 / Luca 1 9 , 1 5 

După ce mai sus a spus: „nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru" (Matei 
24,42), adaugă şi pilda aceasta, arătând [din nou] că fără de veste va veni. 

„Ca un om care pleacă departe" aşa şi Dumnezeu a chemat „slugile" 
Sale, rânduindu-i fiecăreia lucru până la Venirea Sa Spune că S-a dus departe 
Hristos, Cel Care pentru noi S-a făcut om sau pentru că S-a suit în Ceruri 
sau pentru că îndelung rabdă şi nu cere îndată lucrarea, ci aşteaptă [roadele]. 

după orbirea şi puţina lor credinţă, vor auzi acolo cu dreptate, spunându-li-se: «Nu vă 
cunosc pe voi». Credinciosul care întreabă trebuie sau să creadă, auzind cele ce nu le 
ştie, sau să le înveţe pe cele pe care le crede, sau să înveţe pe alţii cele pe care le-a cunoscut 
şi să înmulţească fără pizmă talantul în cei ce-1 primesc cu credinţă. Dacă nu crede cele 
ce nu l e ştie şi dispreţuieşte pe cele pe care nu le cunoaşte şi învaţă pe alţii cele ce nu le-a 
învăţat el însuşi, pizmuind pe cei ce le învaţă cu fapta, partea lui va fi, fără îndoială, cu 
cei ce au mult venin de amărăciune, fiind împreună certat cu aceia (Faptele Apostolilor 8, 
28)" (Filocalia românească, voi. 7, Capete foarte folositoare după acrostih..., cap 126, ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2001, pp. 148-149). 

9 Pentru pilda celor zece fecioare, Dionisie din Furna pune înainte următorul izvod 
de zugrăvire: „Raiul, şi Hristos înăuntru, privind afară: şi dinapoia Lui cele cinci fecioare 
înţelepte, ţinându-şi candelele aprinse, şi cele cinci fecioare nebune afară de Rai şi avân-
du-şi candelele stinse şi bătând în uşa raiului, grăind: «Doamne, Doamne, deschide-ne 
nouă!» Iar Hristos le zice: «Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi!» Şi mai încolo 
morminte şi iarăşi cele zece fecioare ies din ele, şi deasupra lor trâmbiţează un înger" 
(Erminia picturii bizantine, ed. cit., p. 125). 
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Iar „slugi" ale Lui sunt cei cărora li s-a încredinţat slujba [slujirea] 
Cuvântului: arhiereii, preoţii, diaconii şi cei care au luat daruri duhov
niceşti; şi unii au luat daruri mai mari, alţii mai mici, fiecare după puterea 
sa, adică după măsura credinţei şi a curăţiei [sale]. Căci întru mărimea 
vasului pe care-1 vom da lui Dumnezeu, întru acela ne pune [El] darul 
Lui; de voi da [vas] mic, puţin dar pune, iar de voi da mare, mult. 

Şi „îndată", cel ce a luat „cinci talanţi", s-a dus de a lucrat. Vezi osârdia 
lui! Că deloc nu s-a lenevit, ci „îndată" a lucrat, îndoind ceea ce a luat. 
Căci cel care nu numai pe sine se foloseşte - sau cuvânt de are, sau bogăţie 
sau stăpânire lângă împăraţi, sau meşteşug sau orice alt fel de putere - , ci 
şi pe alţii voieşte a-i folosi, unul ca acesta îndoieşte [înmulţeşte, dublează] 
ce i s-a dat lui. 

Iar cel care a îngropat talantul este cel care se îngrijeşte numai de folosul 
său, iar nu şi de al altora; deci, fiind el trândav, se şi osândeşte. 

încă şi de vei vedea vreun om isteţ şi iscusit că rău îşi iconomiseşte 
[foloseşte] isteţimea la neguţătorii şi vicleşuguri şi la lucruri pământeşti, 
să ştii că unul ca acesta „a săpat" şi a îngropat „talantul" său „în pământ", 
adică întru lucruri pământeşti. 

Iar „după multă vreme vine" Cel Care a dat „argintul" sau cuvintele 
Lui, căci „argint lămurit în foc" sunt cuvintele lui Dumnezeu (Psalm 1 1 , 
6) sau, simplu spunând, orice fel de dar care-1 face strălucit şi slăvit pe cel 
care-1 are - „argint" se poate numi. Şi face „socoteală" cu ei, cerând şi 
luând seama la cele ce au dobândit [slugile]. 

25, 20-30: Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi 
cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci talanţi 
am câştigat cu ei. (21) Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, 
peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru 
bucuria domnului tău. (22) Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: 
Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. (23) 
Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost 
credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău. 
(24) Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: Doamne, 
te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi aduni de 
unde n-ai împrăştiat1 0, (25) şi temându-mă, m-am dus de am ascuns 
talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. (26) Şi răspunzând stăpânul 
său i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n-am semănat şi 

1 0 în ediţia de la 1805, în versetele 24 şi 26, în loc de „n-ai împrăştiat", se găseşte „n-ai 
răsipit". 
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adun de unde n-am împrăştiat? (27) Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii 
mei la zarafi 1 1 şi eu, venind, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. (28) 
Luaţi, deci, de la el talantul şi daţi-1 celui ce are zece talanţi. (29) Căci tot 
celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are, şi ce are i se va 
lua 1 2. (30) Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai 
din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 

(25,20) Luca 19,16 (25,21) Isaia 61,7 / Daniil 12,2-3 / Matei 24,45-47; 25,31 / Luca 16,10; 19,17,19 
(25,22) Luca 19,18 (25,23) Luca 19,19 (25,24) Luca 19,20-21 (25,25) Psalm 52,6 / Luca 19,21 

(25,26) Matei 18,32-33 / Luca 19,22 (25,27) Luca 19,23 (25,28) Luca 19,24 (25,29) Matei 13,12 / 
Marcu 4,25 / Luca 8,18; 19,26 / Ioan 15,2 (25,30) Matei 8,12; 13,42,50; 24,51 / 2 Tesaloniceni 1,8 

Cei care au lucrat cu cele ce li s-au dat sunt lăudaţi la fel de Stăpân, 
auzind amândoi: „Bine, slugă bună şi credincioasă". 

Iar „slugă bună" să înţelegem cu adevărat pe cel iubitor de oameni şi 
darnic, care-şi revarsă bunătatea şi asupra semenilor săi. Şi peste puţine 
arătându-se el credincios, peste multe este pus. Pentru că de ne şi 
învrednicim aici [în viaţa aceasta] de daruri, nimic nu sunt acestea faţă de 
bunătăţile cele ce vor să fie. 

Iar „bucurie a Domnului" este veselia cea neîncetată pe care o are 
Dumnezeu, veselindu-Se de lucrurile Sale, precum zice David (Psalm 91, 
4; 103, 35). Deci cu această veselie se veselesc şi Sfinţii de lucrurile lor, 
precum şi păcătoşii se întristează de ale lor lucruri rele şi se căiesc. încă şi 
bogăţie avându-L pe Domnul Sfinţii, se bucură de Dânsul. 

Şi vezi că şi cel care a luat „cinci talanţi" şi cel care a luat „doi" se 
învrednicesc de aceleaşi bunătăţi. Căci, chiar dacă cineva a luat puţine, 
dar acest mic dar ce i s-a dat lui, bine l-a iconomisit, aceeaşi cinste va lua 
ca cel care de mai multe s-a învrednicit şi bine a lucrat; căci fiecare pe cât 
a luat, pe atât şi de săvârşit [desăvârşit] se va arăta, dacă va lucra bine. 
Deci, întru acest fel sunt „slugile bune şi credincioase". 

Iar „sluga vicleană şi leneşă" întru alt chip [fel] răspunde şi [grăieşte 
cuvinte] vrednice [leneviei] lui, numindu-1 „aspru" pe Stăpân. Precum şi 
acum mulţi din cei care învaţă [dăscălesc] zic: greu lucru este a cere 
ascultare de la oameni întru care nu a pus Dumnezeu ascultare, nici n-a 
semănat întru ei supunerea Căci aceasta arată, zicând „seceri unde n-ai 
semănat" - adică „de la cel întru care nu ai semănat supunerea, ceri de la 
dânsul supunere". însă numind sluga „aspru" pe Stăpân, pe sine se 

1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „să pui banii mei la zarafi", se găseşte „să dai 
argintul meu schimbătorilor". 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „şi ce are i se va lua", se găseşte „şi ce are i se va lua 
de la dânsul". 
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osândeşte, căci de vreme ce „aspru" era, era dator ca mai mult să se silească, 
precum unul care avea Stăpân aspru şi neîmblânzit, întrucât, dacă pe ale 
altora le cere, cu atât mai vârtos pe ale Sale le va cere. Deci, se cuvenea să 
înmulţească cele ce a luat şi să facă ucenici de la care ar fi cerut datoria, 
căci prin „schimbători" [„zarafi"] pe ucenici îi numeşte, ca pe cei care 
primesc cuvântul de bun sau îl leapădă de rău. Iar „dobândă" cere de la 
ucenici prin arătarea faptelor, căci ucenicul, după ce a luat [primit] cuvântul 
de la dascăl, îl are pe el şi-1 dă întreg, însă dă împreună cu cuvântul primit 
şi „dobândă", adică lucrarea faptei celei bune. Pentru aceasta se ia darul 
de la „sluga cea vicleană şi leneşă" 1 3. 

Căci cel care a primit oarecare dar spre a-i folosi pe alţii şi nu 1-a 
iconomisit [folosit] cum se cuvine, îl pierde şi pe acesta, iar cel care mult 
se sileşte, mai mult trage [atrage, primeşte] şi darul. Căci celui ce are osârdie 
i se va da mai mult dar, „şi-i va prisosi", iar de la cel ce nu are osârdie, şi 
darul „ce i se pare că-1 are se va lua de la el" (Luca 8,18). Căci cel ce nu are 
osârdie şi n-a lucrat cu cele pe care le-a primit nu are dar, ci numai „i se 
pare că are", deoarece 1-a înnegrit [întunecat] prin lenevire14. 

1 3 Aici, Dionisie din Furna indică următorul izvod pentru pilda talanţilor: „Raiul, şi 
dinafară Hristos, şezând ca un împărat pe scaun şi împrejurul lui îngeri; şi în partea din 
dreapta Lui, un sfânt arhiereu şi un sfânt preot, ţinând în mâini Evanghelii şi privind la 
El, îi arată dinapoia lor mulţime de Sfinţi, bărbaţi şi femei, iar Hristos îi binecuvintează. 
Şi în partea de-a stânga Lui, un dascăl, cu o mână îi dă lui Hristos Evanghelia, iar cu 
cealaltă, arătându-I-o, îi grăieşte: «Iată ai ce este al Tău»" (Erminia picturii bizantine, ed. 
cit., p. 124). 

1 4 Sfântul Grigorie Sinaitul ne îndeamnă să luăm aminte: „Amăgirea, marea duşmană 
a adevărului, atrage azi pe oameni spre pierzanie. Ea naşte neştiinţa întunericului, care 
s-a întipărit în sufletele celor leneşi, înstrăinându-i de Dumnezeu. Aceştia susţin că nu 
este Dumnezeu Cel Care ne-a născut pe noi din nou şi ne-a luminat, sau îl cred şi îl 
cunosc numai prin cuvântul simplu şi nu cu lucrarea, sau spun că S-a arătat numai celor 
de demult, nu şi nouă. Ei hulesc credinţa în Dumnezeu, socotind mărturiile Scripturii 
despre Dumnezeu simplă părere şi tăgăduiesc evlavia ce urmează din cunoştinţa Lui. 
Citesc Scripturile numai trupeşte, ca să nu zic iudaiceşte, şi de aceea tăgăduiesc învierea 
sufletului, dorind să locuiască în chip inconştient în morminte. Amăgirea aceasta are ca 
pricini aceste trei patimi: necredinţa, viclenia şi trândăvia. Acestea se nasc şi se susţin, de 
altfel, una pe alta. Căci necredinţa este învăţătoarea vicleniei, iar viclenia este însoţitoarea 
trândăviei. Sau întors: trândăvia e mama vicleniei, cum zice Domnul: «Slugă vicleană şi 
leneşă»; iar viclenia e mama necredinţei. Iar cel ce nu crede e şi netemător de Dumnezeu. 
Şi aceasta naşte trândăvia, maica dispreţului prin care se nesocoteşte tot binele şi se 
săvârşeşte tot răul" (Filocalia românească, voi. 7, Capete foarte folositoare după acrostih..., 
cap 135, ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, pp. 157-158). 
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25,31-33: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţ i sfinţii îngeri 
cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. (32) Şi se vor aduna înaintea 
lui toate neamurile1 5 şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte 
păstorul oile de capre1 6. (33) Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele1 7 

de-a S t â n g a . (25,31) Zaharia 14,5 /Matei 13,49; 16,27 / Marcu 8,38 / Faptele Apostlilor 1,11 / 
Iuda 1 ,14 / Romani 2,16 / Apocalipsa 1,7 ,16 (25,32) Psalm 1 ,5 / Iezechiil 20,37-38; 34,17 / 

Matei 13,41,49 / Romani 14,10 / 2 Cor 5,10 / Apocalipsa 20,12 (25,33) Isaia 34,17 / Zaharia 10,3 

Venirea cea dintâi a Domnului a fost întru necinste şi ocară, iar aceasta 
despre care vorbeşte aici va fi „întru slava Sa", căci la a doua Sa Venire 
întru slavă va veni, înconjurat de îngeri. 

Şi întâi îi va deosebi [„despărţi"] pe Sfinţi din cei păcătoşi, izbăvindu-i pe 
dânşii de groază, şi punându-i „de-a dreapta Sa", atunci grăieşte către dânşii. 

„Oi" îi numeşte pe Sfinţi pentru blândeţe şi pentru că dau rod şi folos 
precum oile, şi lână ne aduc - adică acoperământ dumnezeiesc şi duhovni
cesc —, dar şi lapte - adică hrană cuviincioasă18. Iar „iezi" [îi numeşte] pe 
păcătoşi, căci prin prăpăstii umblă şi fără de rânduiala sunt şi fără roadă, 
precum „iezii". 

25, 34-40: Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu 1 9, moşteniţi împărăţia cea pregătită2 0 vouă 
de la întemeierea lumii. (35) Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să 
mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi 
primit. (36) Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „toate neamurile", se găseşte „toate limbile". 
1 6 In ediţia de la 1805, în loc de „oile de capre", se găseşte „oile de iezi". In limba 

greacă cuvântul £pi<po? înseamnă „capră", iar cuvântul epltpvov, „ied", având rădăcină şi 
formă apropiată. în textele Sfintei Evanghelii, aici este folosit îndeobşte cuvântul „capră", 
însă în izvodul după care Sfântul Teofilact face tâlcuirea se adevereşte că se află „ied". 
Astăzi acest cuvânt â p î ţ i o v (ied) mai este întrebuinţat în tălmăcirile Sfintele Evanghelii 
doar în pilda fiului risipitor, anume în versetul de la Luca 15, 29: „Şi mie niciodată nu 
mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei". 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „caprele", se găseşte „iezii". 
1 8 Oaia este un animal domestic care trăieşte în preajma omului. E un simbol al 

curăţiei, jertfelniciei şi blândeţii. Capra este un animal care poate trăi şi pe lângă casa 
omului dar şi în sălbăticie. Ea e foarte sprintenă, fiind pentru aceasta adesea un simbol al 
nestatorniciei. în Orient se zice că „oile erau albe şi caprele negre" şi astfel erau uşor de 
deosebit; iar pentru zburdălnicia şi neastâmpărul lor, caprele nu erau ţinute în acelaşi 
staul c u oile, ci osebit (Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., pp. 80,361). 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „binecuvântaţ i i Tatălui Meu", se găseşte 
„blagosloviţii Părintelui Meu". 

2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „pregătită", se găseşte „gătită". 
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cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. (37) Atunci drepţii îi vor 
răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? 
Sau însetat şi Ţi-am dat să bei2 1? (38) Sau când Te-am văzut străin şi Te-am 
primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? (39) Sau când Te-am văzut bolnav 
sau în temniţă şi am venit la Tine? (40) Iar, împăratul, răspunzând, va 
zice către ei: Adevărat 2 2 zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti 
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. 

' (25, 34) Daniil 7 ,22 / Matei 20,23; 25, 21, 46 / Ioan 14, 2 / Efeseni 1, 4 / n l Petru 1, 4 , 9 ; 3, 9 / 
Apocalipsa 21, 7 (25,36) Pilde 14, 31 / Isaia 58, 7 / Iezechiil 18, 7 / Sirah 7, 27,35; 17,17-18 / 

2 Timotei 1 ,18 / Evrei 13 ,1-2 / Iacov 1, 27; 2 ,15 (25,40) Pilde 14, 31; 19 ,17 / 
Matei 10 ,42 / Marcu 9, 41 / Evrei 6 ,10 

Domnul nici nu cinsteşte, nici nu munceşte [osândeşte] mai înainte 
de a face Judecată, căci este iubitor de oameni. Şi pe noi tot aceasta ne 
învaţă, să nu muncim [osândim] mai înainte de a cerceta, ca astfel, fără de 
răspuns să fie cei care se vor da muncilor după judecată. 

Şi-i numeşte „blagosloviţi" pe Sfinţi ca pe cei care sunt primiţi de 
Tatăl şi moştenitori îi face pe dânşii împărăţiei, ca să arate că Dumnezeu îi 
face părtaşi slavei Sale ca pe nişte fii ai Săi, căci nu a zis „luaţi", ci „moşte
niţi" ca pe o oarecare avuţie părintească23. 

Iar „fraţi prea mici" îi numeşte fie pe ucenicii Săi, fie pe cei săraci, căci 
fiecare om sărac este frate al lui Hristos, pentru că El însuşi întru sărăcie a 
petrecut. 

Dar vezi şi dreptatea lui Dumnezeu, cum îi propovăduieşte pe Sfinţi. 
Vezi şi buna lor cunoştinţă, căci din smerenie tăgăduiesc că ar fi făcut ceva 
din cele ce spune El. Dar Domnul, pe cele făcute săracilor, la Sine le primeşte24. 

2 1 In ediţia de la 1805, în loc de „Ţi-am dat să bei" , se găseşte „Ţi-am dat de ai băut". 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Adevărat", se găseşte „Amin". 
2 3 Adică Sfinţii vor dobândi plinirea făgăduinţelor pe care le vestea Sfântul Apostol 

Petru: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viaţă şi spre bună 
cucernicie, făcându-ne să cunoaştem pe Cel Care ne-a chemat prin slava Sa şi prin 
puterea Sa, prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă 
faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume" (2 
Petru 1, 3-4). 

2 4 Asemenea ne învaţă şi Sfântul Simeon Noul Teolog: „Nu ne mântuim miluind pe 
unul, dar ne trimite în foc dispreţuirea unuia Căci, cuvintele: «am flămânzit şi am 
însetat», nu s-au spus pentru o singură dată, nici pentru o singură zi, ci pentru întreaga 
viaţă. Domnul şi Dumnezeul nostru a mărturisit că primeşte să fie hrănit, adăpat şi 
îmbrăcat şi celelalte, nu o dată, ci totdeauna şi în toţi, de către slugile Sale" (Filocalia 
românească, voi. 6, A doua sută a capetelor teologice şi practice, cap 91, ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1977, pp. 92-93). 
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25, 41-46: Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, 
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor 
lui. (42) Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat2 5 am 
fost şi nu Mi-aţi dat să beau; (43) străin am fost şi nu M-aţi primit; gol şi 
nu M-aţi îmbrăcat, bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. (44) Atunci 
vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau 
însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? 
(45) El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic 2 6 vouă: întrucât nu aţi 
făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. (46) Şi vor 
merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică 2 7. 

(25,41) Psalm 6 , 8 / Isaia 30 ,33 / Matei 7,23; 13,40, 50 / Luca 13,' 27 / Apocalipsa 2 0 , 1 0 
(25,43) Iov 22, 6-7 (25,45) Pilde 14 ,31 ; 17 ,5 / Faptele Apostolilor 9 , 5 

(25,46) Daniil 12 ,2 / Matei 25, 21 ,34 / Ioan 5 ,29 / Romani 2, 7 

Pe cei „de-a stânga" îi trimite „în focul ce este gătit diavolului", căci 
dracii sunt fără de milostivire şi neîmblânziţi şi cu vrăjmăşie către oameni. Şi 
cu cuviinţă se învrednicesc de aceeaşi „muncă" [„osândă" cu diavolii] şi cei 
care au acelaşi nărav şi care dintru înseşi lucrurile [faptele] lor s-au făcut 
blestemaţi. 

Şi vezi că Dumnezeu n-a „gătit focul" pentru oameni, nici „munca" 
[„osânda"] nu a făcut-o pentru noi, ci pentru diavol, dar eu însumi mă fac 
vinovat „muncii" [vrednic de „osândă"]. Deci, înfricoşează-te o, omule, 
pricepând din cele de aici! Căci iată, aceştia nici ca nişte curvari, nici ca furi, 
nici ca răpitori, nici pentru că altceva rău au greşit, ci ca unii care n-au făcut 
binele, pentru aceea vor fi munciţi [vor fi pururea căzniţi]. 

Pentru că de vei socoti bine, cu adevărat răpitor este şi cel care are multe 
şi nu miluieşte, chiar dacă nu va nedreptăţi cu nimic [în chip] arătat, căci 
câte are mai mult decât trebuinţa, cu adevărat le-a răpit de la cei care au 
trebuinţă [sunt în nevoie] şi nu le primesc de la cel bogat. Căci, dacă le-ar fi 
pus pe acestea de obşte, n-ar fi fost aceia lipsiţi,, iar acum pentru că le-a 
încuiat [zăvorât] pe acestea şi le-a făcut ale sale, pentru aceasta unii sunt 
săraci. Drept aceea, cel nemilostiv, [cu adevărat] răpitor este, pe atâţia 
nedreptăţindu-i, pe câţi i-ar fi putut milui şi nu i-a miluit. De aceea, vor 
merge aceştia „în munca cea veşnică" şi care niciodată nu are sfârşit, „iar 
drepţii în viaţa cea veşnică" 2 8. 

2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „însetat", se găseşte „însetoşat". ' 
2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „Adevărat zic", se găseşte „Amin grăiesc". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică", se 

găseşte „în munca cea veşnică, iar drepţii în viaţa cea veşnică". 
2 8 Cuviosul Isaia Pustnicul ne îndeamnă la luare aminte înaintea înfricoşătoarei 

Judecăţi: „Iată-i pe cei ce şi-au pierdut sufletul lor în această scurtă vreme, cum l-au aflat în 
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Pentru că, precum Sfinţii au neîncetată bucurie, aşa şi nedrepţii neîn
cetată muncă [„osândă"]. Măcar deşi, bârfind [hulind], Origen spune că 
va fi un sfârşit al muncii [„osândei"] şi că nu vor fi munciţi pururea cei 
păcătoşi, ci va fi vreme când vor merge [şi ei] la locul drepţilor, fiind curăţiţi 
prin „muncă" [„osândă"] 2 9. 

însă aici este înfruntat Origen în chip arătat: mai întâi dintru cele ce 
grăieşte Domnul, anume „muncă veşnică" - care niciodată nu se sfârşeşte; 
iar apoi dintru cele prin care îi însemnează pe drepţi cu „oile", iar pe 
păcătoşi cu „iezii". Căci, după cum iedul nu poate să se facă vreodată 
oaie, aşa nici păcătosul nu se poate curaţi vreodată şi să se facă drept3 0. 

Iar în „întunericul cel mai dinafară" este cel care este mai departe de 
Dumnezeiasca Lumină şi dintru aceasta şi mai cumplită face „munca" 
[„osânda"]. 

La acestea putem spune şi această pricină [acest cuvânt]: păcătosul şi 
aici are întuneric, căzând de la Soarele Dreptăţii, dar fiindcă mai este 
nădejde de schimbare, pentru aceea întunericul acesta nu este „cel mai 
dinafară". Dar după ce va muri [păcătosul] şi va sosi cercetarea celor pe 
care le-a lucrat, îl primeşte pe el şi „întunericul cel mai dinafară", că nu 
mai este nădejde de schimbare, ci de săvârşit [desăvârşită] lipsire de 
bunătăţile lui Dumnezeu primeşte. Căci în câtă vreme este aici, se 
împărtăşeşte în parte de bunătăţile lui Dumnezeu, de cele simţite ale zidirii, 
şi pare că este oarecum rob al lui Dumnezeu, în casa Lui, adică în zidirea 
aceasta petrecând şi de El fiind hrănit şi povăţuit. însă atunci [la Judecată], 
de săvârşit [desăvârşit] se va tăia de la Dumnezeu, de nici una dintre 
bunătăţile Lui împărtăşindu-se. Acesta este „întunericul" care se numeşte 
„mai dinafară", fiind asemănat acesta către cel de aici, care nu este „mai 
dinafară", fiindcă nu de săvârşit [desăvârşit] se taie de aici păcătosul. 

Tu însă fugi de nemilostivire şi fă milostenie şi trupeşte, dar mai vârtos 
duhovniceşte! 

Şi-L hrăneşte tu pe Hristos, Cel Care este „flămând" de mântuirea 
noastră. Şi pe cel „flămând" de învăţătură de-1 vei hrăni şi-1 vei adăpa, pe 

vremea de nevoie, primind plată înmulţită pentru cele ce au aşteptat să o primească. Iar cei 
ce şi-au împlinit voile lor, au păzit sufletul lor în acest veac păcătos, amăgiţi de deşertăciunea 
bogăţiei lor şi nepăzind poruncile lui Dumnezeu, au socotit că vor rămânea până la sfârşit 
în veacul acesta De aceea se va arăta ruşinea orbirii lor în ceasul Judecăţii şi vor fi capre 
blestemate şi vor auzi înfricoşata hotărâre a Judecătorului" (Filocalia româneasca, voi. 12, 
Cuvântul VII: Despre virtute, cap 13, ed. Harisma, Bucureşti, 1991, p. 81). 

2 9 Vezi nota de la Matei 3,12c. 
3 0 Aici Sfântul Teofilact se referă la starea păcătosului de după moarte şi după Judecata 

de Apoi, când nu se mai poate săvârşi pocăinţă. 
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Hristos îl „hrăneşti", căci în creştin viază Hristos şi credinţa se hrăneşte şi 
creşte prin învăţătură. 

Dar şi de vei vedea pe cineva „străin" de Patria cea de Sus, „primeşte-1", 
adică dimpreună cu a intra tu în Ceruri, bagă-1 şi pe acela, astfel ca nu altora 
propovăduind, tu netrebnic să fii31 (1 Corinteni 9,27). 

Iar de şi-a lepădat cineva haina nestricăciunii - pe care prin Botez o avea 
şi este „gol" - , „îmbracă-1" pe el, şi pe cel slab întru credinţă, primeşte-1, 
după cum zice Pavel (Romani 14,1). 

Şi pe cel închis „în temniţă" - în trupul acesta întunecat - „cercetează-1", 
dându-i lui, ca pe o oarecare lumină, sfătuirea [sfat bun]. 

Pe toate aceste şase chipuri ale dragostei săvârşeşte-le şi trupeşte dar 
şi sufleteşte, că îndoită alcătuire având noi - suflet şi trup - , pot acestea 
îndoit a se isprăvi [împlini]32. 

3 1 Cercetează-1 pe cel străin, îndemnându-1 la râvnă pentru împărăţia Cerurilor, însă 
nu altora propovăduind, tu să te faci netrebnic. 

3 2 Pentru cele ce se vor săvârşi la sfârşitul vremurilor vezi şi Anexele editoriale (6) şi 
(7), din acest volum. 
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CAPITOLUL 2 6 
Vestirea cea din urmă a Patimilor lui Iisus. Ungerea din Betania. 

Cina cea de Taină. Suferinţele din Ghetsimani. 
Trădarea lui Iuda. Prinderea lui Iisus. 

înfăţişarea înaintea arhiereilor. Lepădarea lui Petru1 

26, 1-2: Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către 
ucenicii Săi: (2) Ştiţi că peste două zile va fi Pastile2 şi Fiul Omului va fi 
dat S ă fie răstignit3. (26,2) Ieşire 12,15 / Marcu 14 ,1 / Luca 22 ,1 / Ioan 11, 57; 13 ,1 

Fiindcă a pomenit de împărăţie şi răsplătire, în bună vreme [la timp 
potrivit] vorbeşte şi despre Patima Sa şi numai cât nu zice [numai că nu 
adaugă] aceasta: „Şi cei care M-au răstignit pe Mine, de foc se vor în
vrednici". 

26,3-5: Atunci, arhiereii şi bătrânii poporului4 s-au adunat în curtea 
arhiereului, care se numea Caiafa. (4) Şi împreună s-au sfătuit5 ca să-L 
prindă pe Iisus cu vicleşug şi să-L ucidă. (5) Dar ziceau: Nu în ziua 
praznicului, ca să nu se facă turburare în popor6. 

(26,5) Psalm 2,1-2; 82,3 / Marcu 14,1-2 / Luca 22,2 / Ioan 11,47-53 / Faptele Apostolilor 4 ,27 

Legea poruncea ca arhiereul să fie arhiereu pe viaţă, dar ei făceau 
fărădelege, schimbându-se în fiecare an7. De aceea, vin ei la arhiereul anului 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru Pastile Legii. Pentru ceea ce a uns 
pe Domnul cu mir. Pentru cele ce a zis luda de mir. Pentru vinderea lui Hristos. Pentru Cina cea 
de taină, pentru rugăciunea lui Hristos şi pentru prinderea Lui. Pentru ducerea lui Hristos la 
Caiafa. Pentru lepădarea lui Petru". 

2 Unii Părinţi ai Bisericii ne spun că este înţeleaptă acea asemănare dintre cuvântul 
pasha (de la care vine cuvântul „Paşti" - evreieşte pesah) şi cuvântul grecesc pashein 
care înseamnă „a suferi" şi ne îndeamnă să luăm aminte la strânsa legătură dintre „Paşti" 
şi Patimile Domnului Hristos. 

3 In ediţia de la 1805, în loc de „va fi dat să fie răstignit", se găseşte „Se va da să Se 
răstignească". 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „arhiereii şi bătrânii poporului", se găseşte „arhiereii 
şi cărturarii şi bătrânii poporului". 

5 în ediţia de la 1805, în loc de „împreună s-au sfătuit", se găseşte „sfat au făcut". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „în popor", se găseşte „întru norod". 
7 Vezi Eusebiu de Cezareea în Istoria bisericească (ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, voi. 

I, cartea a I, cap. X, pp. 55-56), dar şi nota tâlcuirii de la Matei 2 ,4 . 
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aceluia, să se sfătuiască cum „ s ă - L ucidă" pe Domnul. Şi în mijlocul sfatului 
celui fără de lege stă arhiereul, cel care se cuvenea ca mai vârtos să 
muncească omorâtorii8. Iar „arhierei" îi numeşte pe cei care împliniseră 
un an în rânduiala arhierească. 

Şi voind ei să facă uciderea cea fără de lege [asupra Domnului], nu de 
Dumnezeu se tem, ci de „norod". Căci se temeau ca nu cumva de-L vor 
omorî în ziua praznicului, se va scula spre răsplătire norodul9; sau şi din 
pricina uciderii lor spurcate, se temeau că nu va aduce poporul jertfele 
cele legiuite şi astfel îşi vor pierde ei câştigurile cele din jertfe. 

încă poate şi pentru aceasta se temeau ei, ca nu cumva, fiind ucis 
Domnul în ziua praznicului, să se vestească şi mai mult să se slăvească 
moartea Lui - căci ei ar fi dorit să se piardă de pe pământ pomenirea Lui. 
Deci, aceia, întru acest chip se sfătuiesc înainte de praznic, ca, poate, după 
praznic să-L omoare. 

Iar El [Hristos], arătând că nu când voiau ei, ci când a voit Dânsul 
atunci pătimeşte (Ioan 10,39), a slobozit [îngăduit] lor ca în vremea Paştilor 
să-L prindă. Şi aceasta s-a făcut pentru ca atunci când săvârşeau ei Pastile 
cele închipuite, să se împlinească şi Pastile cele adevărate1 0. 

Mai putem înţelege de aici şi pornirea lor turbată spre ucidere, căci cu 
toate că nu voiau a-L omorî în ziua praznicului, atunci când dau de 
vânzător, nu mai bagă [ţin] seama nici de popor, nici de praznic, ci numai 
voia lor s-o facă [împlinească]. 

26, 6-7; Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, (7) s-a 
apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ, şi l-a 
turnat pe capul Lui, pe când şedea la masă. 

(26, 7) Matei 21,17 / Marcu 14, 3 / Luca 7, 37 / Ioan 11, 2; 12, 3 

Unii spun că trei sunt femeile cele care L-au uns pe Domnul, despre 
care şi pomenesc cei patru Evanghelişti. Alţii spun că sunt numai două, cea 
de la Ioan (Ioan 12,3), care este Măria, sora lui Lazăr, şi cea pomenită acum 
de Matei, care este aceeaşi cu cea de la Luca şi de la Marcu (Luca 7, 37; 
Marcu 14,3). 

Iar acest Simon Leprosul, zic unii că ar fi fost tatăl lui Lazăr, pe care de 
lepră curăţindu-1 [Domnul], acum îlospăta pe Dânsul. încă se spune că 

8 Adică, se cuvenea ca arhiereul nu numai să-i împiedice pe uneltitori de la una ca 
aceasta faptă, ci să-i şi pedepsească. 

9 Adică, se va răscula şi-i vor pedepsi. 
1 0 Pastile, aşa cum erau prăznuite de vechiul Israil, sunt descrise la Ieşire cap. 12. 

Aceste Paşti au fost o închipuire umbroasă a Paştilor celor adevărate prăznuite de creştini, 
Israilul cel nou. 
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Domnul, zicând ucenicilor să meargă la un om care le „va arăta un foişor 
aşternut" (Luca 22,10-12), la acesta i-a trimis şi de aceea de dânsul a fost 
primit şi la el a săvârşit Domnul Pastile. 

Deci, văzând femeia că „leprosul" s-a curăţit, a nădăjduit că va primi 
şi ea iertarea păcatelor şi se va curaţi de „lepra" cea sufletească. Şi a arătat 
credinţă multă, vărsând mir atât de scump şi necruţându-1 pe acesta11. Şi 
îl varsă „pe capul Lui", dând cinste părţii celei mai alese [a trupului]. 

Deci, şi tu, de ai „lepră" sufletească şi fariseică - adică trufie şi des
părţire de Dumnezeu - , primeşte-L pe Iisus „în casa" ta şi unge-L cu „mirul" 
faptelor bune; căci, după ce te va curaţi pe tine Iisus de lepră, poţi să-I găteşti 
„mir" şi „pe capul Lui" să-1 torni. 

Dar, care este „capul" lui Hristos? Arătat [vădit] este că Dumnezeirea 
Lui, către care se aduce [îndreaptă] buna mireasmă a faptelor bune. Căci 
zice psalmistul: „Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea 
Ta" (Psalm 140, 2). Deci, adu Dumnezeirii lui Hristos buna mireasmă a 
„mirului" duhovnicesc, care este alcătuit din multe fapte bune. Aşadar, şi 
atunci ungi cu miresme „capul Lui" - adică Dumnezeirea Sa, bogoslovind 
[teologhisind] pentru dânsa - , când II vei dogmatisi [mărturisi] pe Hristos 
nu numai [ca] om, ci şi [ca] Dumnezeu [adevărat]. 

2 6 , 8-11: Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: De ce, risipa 
aceasta? (9) Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea 
săracilor. (10) Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi 
supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine. (11) Căci pe 
săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna1 2. 

(26,10) Matei 2 1 , 1 7 / Marcu 14,4-6 / Luca 7, 37 /12 , 4-7 
(26,11) Deuteronom 15,11 / Marcu 14 ,12 / Ioan 12, 8; 13, 33; 14 ,19 

Ucenicii, auzind multe despre milostenie şi purtând multă grijă pentru 
aceasta, au prihănit [învinuit] pe femeie, ca şi cum Dumnezeu mai mult ar 
fi căutat mila decât cinstea Sa. 

Iar El îi dojeneşte pe ucenici, fiindcă fără de vreme au prihănit-o 
[învinuit-o] pe femeie. Că nu se cuvine a cere pe cele înalte de la cei care 
de curând au venit [la credinţă] - şi mai cu seamă de la o femeie neputin
cioasă - , ci a primi şi pe cea puţină credinţă a lor. Căci atunci când cineva 

1 1 Adică, vărsând mirul din belşug. 
1 2 în ediţia de la 1805, versetele 8-11 sunt: „Iar ucenicii văzând, le-a părut rău, zicând: 

Pentru ce se făcu această pagubă? Că se putea vinde acest mir drept mult, şi să se dea 
săracilor. Iară Iisus ştiind, a zis lor: Pentru ce daţi supărare femeii? Că bun lucru a 
făcut cu Mine, că pe săraci pururea îi aveţi cu voi, iar pe Mine nu mă aveţi pururea". 
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aduce lui Dumnezeu dar, nu-1 întoarce pe el, nici nu-i sfărâmă osârdia, 
trimiţându-1 să dea săracilor, ci-1 lasă să împlinească aducerea. 

Iar dacă sfătuindu-se c ineva , te unelteşte pe tine sfetnic, care din două 
se cuvine 1 3 - lui Dumnezeu sau săracilor să dea - , sf ătuieşte-1 să dea săracilor. 
Iar dacă acesta a miluit cu prisosinţă pe săraci, atunci se cuvine a-1 îndrepta 
pe el şi către Dumnezeu. Şi în scurt [a zice], se cuvine mai înainte de toate să 
alegem cinstirea lui Dumnezeu, mai mult decât însăşi milostenia 

Dar nici să nu socoteşti că - de vreme ce pentru iubirea de oameni Hristos 
primeşte asupra Sa milostenia făcută săracilor (Matei 25,35-36) - se cuvine 
să trecem cu vederea pe Dumnezeu şi numai pentru milostenie să ne nevoim; 
de vreme ce dacă ar fi aşa, de aici am putea socoti că se cuvine a fura cele 
sfinte şi dintru cele furate a face milostenie - însă nu este aceasta14. 

Şi ca să pricepi că nu este acelaşi lucru a-i milui pe săraci şi a-L cinsti 
pe Hristos şi a-I sluji Lui, ascultă ce zice Domnul: „Pe săraci pururea [tot
deauna] îi aveţi cu voi, iar pe Mine nu Mă aveţi pururea [totdeauna]". 
Deci, vezi că una este a cinsti pe Hristos şi alta este a-i milui pe săraci, 
deşi, din marea Lui iubire de oameni, Hristos la Sine [le] primeşte pe cele 
ce se fac către săraci. 

2 6 , 12-13: Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre 
îngroparea Mea. (13) Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui 
Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut ea, spre 
pomenirea ei 1 5 . (26, 22) Marcu 14, 8 / Ioan 1 2 , 7 (26, 23) Pilde 10, 7 

Ne învaţă că femeia după oarecare dumnezeiască iconomie a făcut 
aceasta, închipuind mai înainte moartea Lui şi îngroparea trupului, căci 
nu ar fi suferit [îngăduit] Domnul să fie uns cu mir, de nu taină oarecare 
ar fi însemnat [aceasta]16. 

Şi, ca un Dumnezeu, spune mai dinainte ce va să fie [- adică propo-
văduirea Evangheliei - ] , că spre lauda ei se va spune pretutindeni lucrul pe 
care l-a făcut această femeie. însă vezi şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu, 
Care răsplăteşte cu mare dar femeii! Că face ca pomenirea ei să se răspân
dească atât cât se va [propovădui şi] păzi Evanghelia Lui. 

1 3 Dacă te va întreba cineva, cerând sfat cui se cuvine să dăruiască. 
1 4 Adică, această faptă este lipsită de dreaptă-judecată, fiind nedreptate şi fărădelege 

lucrată î n acelaşi duh întru care s-a grăit: „Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic 
legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat" (Matei 23,16). 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „spre pomenirea ei", se găseşte „întru pomenirea ei" . 
1 6 Dacă întru această ungere nu ar fi fost ascunsă şi o taină a iconomiei dumnezeieşti. 
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Dar, de ce era nevoie de mir „spre îngroparea" Lui? Acesta era obiceiul 
la iudei, ca să ungă cu mir trupurile, cum făceau şi egiptenii, pentru ca să 
se păzească [trupurile] neputrede şi fără de împuţiciune17. 

Şi zice Domnul: „Vărsând mirul, femeia arată că trupul Meu se va 
îngropa". Şi acestea toate le spune, înfruntându-1 şi ruşinându-1 pe Iuda, 
prin care avea să fie dat îngropării. 

însă, înţelege [cunoaşte] şi după înalta înţelegere că „lepros" era 
poporul cel dintre păgâni, iar „femeie păcătoasă", adunarea şi biserica 
cea dintre neamuri, care „a turnat mirul" - adică credinţa - peste „capul" 
lui Hristos - adică peste Dumnezeirea Lui. Căci tot cel ce crede că Hristos 
este Dumnezeu, „mir toarnă" peste „capul" Lui. Iar „Iuda", certând-o pe 
femeie, după cum zice Ioan (12,4-5), este chip al iudeilor, al celor care încă 
şi acum cârtesc şi se turbează asupra Bisericii. 

26,24-26: Atunci, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, 
ducându-se la arhierei, (15) a zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu îl voi da în 
mâinile voastre1 8? Iar ei i-au dat 1 9 treizeci de arginţi. (26) Şi de atunci 
căuta un prilej potrivit2 0 ca să-L dea în mâinile lor. 

(26,14) Matei 10,4 / Marcu 14,10 / Luca 22,3-4 / Ioan 12,4; 13 ,2 ,27 (26,15) Zaharia 11,12 / 
Matei 27,3 / Luca 22,5 (26,16) Psalm 40,9-10 / Pilde 1 ,18 / Marcu 14,11 / Luca 22,6 

Când acea femeie străină, curva, atâta cinste a arătat [Domnului], 
atunci ucenicul se duce să-L vândă. Căci nu în zadar se spune aceasta: 
„atunci, ducându-se", ci ca să arate neruşinarea lui Iuda. Şi adaugă 
„Iscarioteanul", ca mai cunoscut să-1 facă pe el, căci mai era şi un alt Iuda, 
care se numea şi Levi (Matei 10,3; Luca 6,16), iar vânzătorul era dintr-un 
sat ce se numea Iscara 

Iar ei „i-au pus treizeci de arginţi", adică s-au tocmit, au rânduit să-i 
dea, [şi] nu precum mulţi înţeleg că au drămuit. Deci „căutau vreme cu 
prilej", şi pentru ca singur pe El „să-L dea [în mâinile lor]"; căci ei se 
temeau de norod şi pentru aceasta l-au tocmit pe Iuda, pentru ca să le 
vestească lor când va fi [Domnul] singur. 

26,27-29: în cea dintâi zi a Azimelor, au venit ucenicii la Iisus şi L-au 
întrebat: Unde voieşti să-Ţi pregătim să mănânci Pastile? (18) Iar El a zis: 

1 7 Adică, să fie ferite de putreziciune şi de duhoare. 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „îl voi da în mâinile voastre", se găseşte „îl voi da 

pe El vouă". 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „i-au dat", se găseşte „i-au pus lui". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „un prilej potrivit", se găseşte „vreme cu prile j" . 
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Mergeţi în cetate la cutare2 1 şi spuneţi-i: învăţătorul zice: Timpul Meu 2 2 

este aproape; la tine vreau să fac Pastile cu ucenicii Mei. (19) Şi ucenicii 
au făcut precum le-a poruncit Iisus şi au pregătit23 Pastile. 

(26,19) Ieşire 12, 6 ,15 / Marcu 14,12-16 / Luca 22, 7-13 

„Cea dintâi zi a Azimelor" era ziua cea mai înainte de Azime - căci 
vineri seara avea să mănânce Pastile - şi această vineri se numea „a 
Azimelor". Deci, Domnul îi trimite pe ucenici joi, zi pe care Evanghelistul 
o numeşte „cea dintâi zi a Azimelor", căci era înainte de vineri, întru care 
vineri seara se mâncau azimele. 

Deci vin ucenicii şi întreabă unde voieşte să I se gătească Pastile, căci 
nu aveau nici ei şi nici El o osebită casă a lor. Şi i-a trimis pe dânşii către un 
om pe care nu-1 cunoşteau, nici el nu-i cunoştea pe ei - cum a făcut şi când 
i-a trimis să-I aducă o asină. Iar prin aceasta arată Domnul că şi numai din 
graiurile [cuvintele] Sale poate pleca şi pe cei care nicidecum nu-L cunosc, 
ca să-L primească pe El. Şi voia să săvârşească Pastile ca să nu pară că este 
împotrivitor [potrivnic] Legii. Iar „vremea Mea" numeşte junghierea 
[răstignirea Lui], ca să înţelegem că nu fără să ştie şi fără de voie Se junghie 
[Hristos, Mielul lui Dumnezeu]. Şi mai adaugă: „La tine vreau să fac 
Pastile", adică „în casa ta, şi acesta împreună cu ucenicii Mei". Acestea le-a 
spus, pentru ca să se facă gătire [pregătire] îndeajuns, fiindcă mulţi aveau 
să mănânce. 

26, 20-22: Iar când s-a făcut seară, a şezut la masă cu cei doisprezece 
ucenici. (21) Şi pe când mâncau, Iisus a zis: Adevărat grăiesc vouă, că unul 
dintre voi Mă va vinde2 4. (22) Şi ei, întristându-se foarte, au început să-I 
zică fiecare: Nu cumva eu sunt, Doamne? (26,20) Marcu 14 ,17 / Luca 2 2 , 1 4 

(26, 22) Psalm 40, 9 / Marcu 14 ,18 / Ioan 13, 2, 21 (26, 22) Marcu 14 ,19 / Ioan 13, 22 

Dintru aceasta [de aici] unii socotesc că în anul acela Domnul n-a 
mâncat Pastile. Căci ei zic că mielul se mânca stând în picioare, iar Hristos 
„a şezut", aşadar n-a mâncat Pastile. Deci, răspundem acestora că Domnul 
a mâncat întâi Pastile stând în picioare, apoi aşezându-Se, a dat Taina Sa, 
căci după ce a săvârşit [a plinit] pe cele care erau închipuitoare, apoi le-a 
săvârşit pe urmă şi pe cele adevărate. 

Şi mai înainte vesteşte cele pentru Iuda, ca să-1 îndrepteze pe dânsul, 
ruşinându-se acesta dacă nu de altceva, măcar de masa cea de obşte şi 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „în cetate la cutare", se găseşte „în oraş la oarecine". 
2 2 î n ediţia de la 1805, în loc de „timpul Meu", se găseşte „vremea Mea". 
2 3 î n ediţia de la 1805, în aceste versete, în loc de „pregătim/pregătit", se găseşte 

„gătim/gătit". 
2 4 î n ediţia de la 1805, în loc de „Mă va vinde", se găseşte „va să Mă vânze". 
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cunoscând că pe Dumnezeu - Care cunoaşte inimile - „va să vânze" [are 
să-L vândă]. Iar ucenicii se înfricoşează căci deşi aveau conştiinţa curată, 
mai curând îl cred pe Hristos - Cel Care bine ştie [cu adevărat cunoştea] 
inimile lor - , decât [se încred în cugetele] lor. 

26, 23-25: Iar El, răspunzând, a zis: Cel ce a întins cu Mine mâna în 
blid, acela Mă va vinde2 5. (24) Fiul Omului merge precum este scris despre 
El 2 6. Vai, însă acelui om prin care Fiul Omului se va vinde 2 7! Bine era de 
omul acela dacă nu se năştea. (25) Şi Iuda, cel ce L-a vândut, răspunzând, 
a zis: Nu cumva sunt eu, învăţătorule? Răspuns-a lui: Tu ai zis. 

(26,23) Psalm 40 ,9 ; 54,14-15 / Marcu 14 ,20 / Luca 22, 21 / Ioan 13 ,18 , 26 (26,24) Psalm 21 / 
Isaia 53 / Daniil 9 ,26 / Marcu 9,12; 14,21-22 / Luca 22 ,22 ; 24,25-27 / Ioan 17 ,12 / 

Faptele Apostolilor 17 ,2 ; 26 ,22 / 1 Corinteni 1 5 , 3 (26,25) 1 Corinteni 11,23 

[în chip] descoperit îl arată pe vânzătorul, de vreme ce, tăinuit des-
coperindu-1 [arătându-1, vădindu-1], nu s-a îndreptat; deci, pentru aceasta 
îl şi arată [vădeşte] pe el, zicând „cel ce a întins cu Mine [mâna în blid]", 
ca măcar aşa să se îndrepteze. Dar Iuda, neruşinat fiind, întingea întru 
acelaşi blid [cu El]. 

După aceea zice: „Fiul Omului merge precum este scris pentru El". 
Acestea arată că deşi mai înainte [de veci] s-a hotărât să pătimească Hristos 
pentru mântuirea lumii, Iuda [- cel prin care se mijloceşte împlinirea 
sfatului Preasfintei Treimi - ] cu adevărat nu este vrednic de cinste pentru 
aceasta, ci „vai" lui! Căci nu slujind voii lui Dumnezeu a făcut aceasta, ci a 
sa răutate împlinind. 

Pentru că, de vei socoti bine, Hristos dintru început nici nu voia [- ca 
om - ] să Se răstignească, ceea ce se vede din rugăciunea prin care cerea să 
treacă de la El „paharul" acela (Matei 26, 42; Marcu 14,39). Dar, de vreme 
ce ştia mai dinainte de toţi vecii că nu este cu putinţă a-i mântui pe oameni 
întru alt chip (din pricina răutăţii vrăjmaşului), voită se face Lui ceea ce 
dintru început nu era voită. 

Iar zicând că „bine era de omul acela dacă nu se năştea", arată că mai 
bine este a nu fi [defel], decât a fi întru păcate [şi răutate]. 

Vezi încă şi cuvântul acesta, „merge", care arată că mai vârtos ducere 
[trecere], iar nu moarte va fi murirea Lui 2 8. 

2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „Mă va vinde", se găseşte „va să Mă vânze". 
2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „despre El" , se găseşte „pentru El". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „se va vinde", se găseşte „va să se vânze". 
2 8 Domnul nu în moarte va rămâne după îngroparea Lui, ci ducându-se, adică trecând 

prin ea, a intrat întru înviere, biruind toată murirea cea omenească. 
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26,26: Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a 
frânt şi, dând ucenicilor2 9, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. 

(26.26) Marcu 6,41; 14,22-23 / Luca 22,19-23 / Ioan 6, 53 / 1 Corinteni 10,16; 11,23-25; 15,3 

Pentru aceasta adaugă „pe când mâncau ei", ca să arate neomenia lui 
Iuda, căci la masă şi la împărtăşirea dintru aceleaşi bucate, chiar şi fiară 
de ar fi fost, mai blând s-ar fi făcut. Atunci [cu adevărat], chiar şi vădit 
fiind, n-a înţeles şi chiar din Trupul Lui gustând, nu se pocăieşte. 

Iar unii spun că după ce a ieşit Iuda afară, atunci a dat Domnul Tainele 
celorlalţi ucenici. Deci şi noi aşa suntem datori a face, şi pe cei răi a-i opri 
de la Taine. 

Şi cu „mulţămire a frânt pâinea", mai întâi ca să ne înveţe şi pe noi cu 
mulţămită să mâncăm; încă şi să ne arate că primeşte cu mulţămită 
„frângerea" Trupului Său, adică murirea [moartea], şi nu Se necăjeşte 
[mâhneşte] ca pentru oarecare lucru fără de voie. [încă a făcut aceasta] ca 
şi noi [să ne învăţăm] să primim cu mulţămită mucenicia. 

Iar zicând: „Acesta este Trupul Meu", arată că însuşi Trupul Domnului 
este pâinea care se sfinţeşte în Altar, iar nu închipuire. Că nu a zis: „aceasta 
închipuie Trupul Meu", ci „acesta este Trupul Meu". Iar Trupul Domnului 
cu negrăită lucrare se preface, deşi nouă ni se arată a fi „pâine". Că de 
vreme ce suntem neputincioşi, şi nu am fi primit să mâncăm carne crudă 
şi trup de om, de aceea „pâine" ni se arată, dar trup cu adevărat este. 

26,27-28: Şi luând paharul şi mulţămind, le-a dat, zicând: Beţi dintru 
acesta toţi, (28) că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru 
mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor. 

(26.27) Marcu 6,41; 14,22-23 / Luca 22,19-23 / Ioan 6 , 5 3 I I Corinteni 10,16; 11, 23-25; 15 ,3 
(26,28) Ieşire 24,8 / Levitic 14,25 / Zaharia 9,11 / Matei 20,28 / Marcu 14,24 / Evrei 19,22 

Precum Legea cea Veche avea junghiere şi sânge, aşa şi cea Nouă are 
sânge şi junghiere. Şi zice că „pentru mulţi se varsă" în loc de a zice „pentru 
toţi", căci când zice „mulţi" se înţelege „toţi". Dar pentru care pricină mai sus 
nu a zis: „Luaţi, mâncaţi toţi", iar aici zice: „Beţi dintru acesta toţi"? Unii 
spun că pentru Iuda a spus aşa, căci Iuda pâinea a luat dar n-a mâncat-o, ci a 
ascuns-o, ca să arate iudeilor că Iisus numeşte pâinea Trupul Său. Iar băutura, 
chiar fără voie a băut-o, cu adevărat neputând să o ascundă pe ea Aşadar 
pentru acesta a zis: „Beţi toţi". 

Iar alţii, după mai înaltă înţelegere, spun că aceea - adică a primi hrana cea 
tare - nu este a tuturor, ci a celor mai de săvârşit [desăvârşiţi], iar a se adăpa 

2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând 
ucenicilor", se găseşte „luând pâine şi mulţămind, a frânt şi a dat ucenicilor". 
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[a bea] este al tuturor. Deci pentru aceasta aici a zis: „Beţi toţi", căci a primi 
pe cele mai de jos [cele mai mici, mai lesne de înţeles] dogme3 0 este al tuturor. 

26, 29: Şi vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al 
viţei, până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi, nou, în împărăţia Tatălui 
Meu 3 1. (26,29) Marcu 14 ,25 / Luca 22 ,18 

După ce a gustat din pahar se leapădă de acum de băutura trupească 
şi făgăduieşte un oarecare chip nou de băutură „întru împărăţie", adică 
întru înviere. Căci după ce a înviat [Domnul], a mâncat şi a băut într-un 
oarecare chip [fel] nou. [Iar Domnul] nu a gustat [după înviere] pentru că 
avea nevoie de hrană trupească după legea firii, ci pentru ca să-i încre
dinţeze pe ucenici de firea cea adevărată a trupului [Său înviat]. 

Şi cu cuviinţă numeşte „împărăţie" învierea Sa, că atunci a stricat 
moartea, arătându-Se cu adevărat împărat3 2. 

Sau şi aşa ai putea înţelege: „băutură nouă" este descoperirea tainelor 
lui Dumnezeu, căci la a doua Venire se vor descoperi cu totul noi, fiind 
toate într-un fel în care n-am mai auzit altădată. Iarăşi se spune că le „bea" 
pe acelea Hristos împreună „cu noi", fiindcă folosul nostru [mântuirea 
noastră] îl socoteşte că este hrană şi băutură a Sa. 

26, 30: Şi după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor3 3. 
(26, 30) 2 Regi 15, 30 / Marcu 14, 26 / Luca 22 ,39 

După ce au cinat, „au dat laudă", ca să învăţăm că aşa se cuvine să 
facem şi noi. 

Şi merge „în Muntele Măslinilor" şi nu întru alt loc, ca să nu pară că 
fuge, ducându-se în loc neştiut, ci se duce într-un loc cunoscut de iudei, 
încă se duce din cetatea cea vărsătoare de sânge, părăsind-o, ca să fie gonit 
dinapoi [să-I vină degrab din urmă], şi să-i mustre pe dânşii mai pe urmă 
[mai apoi] că şi ducându-se El de acolo, ei îl goneau pe El. 

3 0 Definiţia pe care o găsim îndeobşte în manualele de teologie ne spune că dogma 
este un adevăr de credinţă cuprins în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, fiind formulat 
de Biserică în vederea mântuirii. în adâncul ei, dogma este însăşi temeiul pocăinţei. De 
aceea toate cuvintele şi lucrările Sfinţilor - care simt săvârşite întru Duhul Sfânt - sunt în 
esenţă dogmatice, deoarece ele izvorăsc dintr-o cunoştinţă lăuntrică care, prin pocăinţa 
întru porunci, s-a pogorât întru smerenia întrupării Adevărului. Iar această întrupare s-a 
săvârşit prin unirea neamestecată a celor două firi întru Hristos Domnul. 

3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „în împărăţia Tatălui Meu", se găseşte „întru 
împărăţia Tatălui Meu". 

3 2 Domn al vieţii şi Stăpân şi Biruitor peste moarte. 
3 3 în ediţia de la 1805, versetul este: „Şi dând laudă, au ieşit în Muntele Măslinilor". 
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26,32-32: Atunci, Iisus le-a zis: Voi, toţi vă veţi sminti întru Mine în 
noaptea aceasta, căci scris este: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile 
turmei. (32) Dar după învierea Mea 3 4, voi merge mai înainte de voi în 
Galileea. (26,31) Zaharia 1 3 , 7 / Matei 11,16 / Marcu 14 ,27 / 

Ioan 16 ,32 (26,32) Matei 2 8 , 7 , 1 6 / Marcu 14 ,28 ; 16 ,7 / ioan 2 1 , 1 

Ca un Dumnezeu le spune mai dinainte cele ce vor să fie. Şi ca să nu 
se smintească - ca şi cum ar fi clevetiţi de Dânsul - , adaugă că este scris: 
„Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei" (Zaharia 13, 7), arătând 
aceasta: „Eu vă ţineam pe voi, iar ducerea [plecarea] Mea vă va risipi pe 
voi". Şi zice că Tatăl „bate" pe Fiul, fiindcă din voia Lui, adică cu slobozirea 
[îngăduinţa] Lui L-au răstignit iudeii pe Domnul. Căci [Dumnezeu] putând 
a opri [a împiedica pe iudei], însă neoprind, pentru această pricină se zice 
că a slobozit [îngăduit] Tatăl să fie „bătut" Fiul. 

Apoi, risipindu-îe întristarea, Hristos le binevesteşte că „Voi învia şi 
voi merge mai înainte de voi în Galileea", arătând de aici că va părăsi 
Ierusalimul şi la păgâni va merge, căci în Galileea locuiau păgânii. 

26,33-34: Iar Petru, răspunzând, I-a zis: Dacă toţi se vor sminti întru 
Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. (34) Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie, 
că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei 
lepăda de Mine. (26,33) Marcu 14 ,29 (26,34) Marcu 14,30 / Luca 22 ,34 / Ioan 13 ,38 

Din multă îndrăzneală, numai Petru singur făgăduieşte că nu se va 
sminti. De aceea l-a lăsat pe el Hristos să cadă, ca să-1 înveţe a nu-şi pune 
nădejdea întru sine însuşi, ci întru Dumnezeu şi să socotească mai 
credincioase cuvintele lui Hristos, decât pe a sa cunoştinţă35. Şi spunând 
aceste cuvinte „dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi 
sminti", [Petru] se arată pe sine cum că este trufaş şi cum că nu cunoaşte 
pe a sa neputinţă. Iar Domnul îi spune mai dinainte şi ceasul, zicând „în 
noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul", dar şi numărul lepă
dărilor [i-l arată, zicând] „de trei ori te vei lepăda de Mine". 

26,35-36: Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine 3 6, nu mă 
voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au zis la fel. (36) Atunci, Iisus a mers 

3 4 î n ediţia de la 1805, în loc de „dar după învierea Mea", se găseşte „iar după ce 
voi învia". 

3 5 Adică să ţină cuvintele lui Hristos mai presus de cugetele sale lăuntrice. 
3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „Petru i-a zis: Şi de ar fi să mor împreună cu Tine", 

se găseşte „Zis-au Petru: De mi s-ar întâmpla şi a muri împreună cu Tine". 
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împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghetsimani 3 7 şi a zis ucenicilor: 
Şedeţi aici, până ce Mă voi duce acolo şi Mă voi ruga. 

(26,35) Marcu 14,31 / Luca 22,33 (26,36) Facere 22,5 / Marcu 14,32 / Luca 22,39 / Ioan 18,1 

Petru, voind să arate că adevărată dragoste are [pentru El], împotrivă 
grăieşte Mântuitorului38. Căci după ce a scăpat de frica vinderii Lui, din 
dragoste, dar şi din iubire de slavă, a început a se scula împotriva celorlalţi 
şi [chiar] lui Iisus îi stă împotrivă. Şi, la fel şi ceilalţi ucenici, dintru necu-
noştinţă se făgăduiesc înainte de cercarea [încercarea] ispitelor lucruri pe 
care nu puteau să le împlinească. 

Şi Se duce [Domnul] în loc osebit să Se roage, [ca să ne înveţe] că 
rugăciunea are trebuinţă de îndeletnicire şi de osebire [de lucrare şi de 
netulburarea cea din afară], 

26,37-39: Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu, a 
început a Se întrista şi a Se mâhni. (38) Atunci le-a zis: întristat este 
sufletul Meu până la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu 
Mine. (39) Şi mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ 3 9, 
rugându-Se şi zicând: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la 
Mine paharul acesta! 4 0 însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. 

(26,37) 2 Regi 15 ,30 / Psalm 114,3 / Matei 4 , 2 1 / Marcu 14, 33 / Ioan 12, 27 
(26,38) Psalm 4 1 , 6 , 1 2 / Marcu 14, 34 / Luca 22 ,40 (26, 39) Matei 20 ,22 / 

Marcu 14,35-36 / Luca 22,41-42 / Ioan 5 ,30 ; 6 ,38 / Filipeni 2 , 8 / Evrei 5 ,7-8 

Nu-i ia pe toţi ucenicii, ci pe cei trei, cărora le arătase slava Sa în Tabor 
(Matei 17,1-8), ca să nu se smintească văzându-L că Se roagă şi „Se întristează". 
Dar şi pe aceştia îi lasă deoparte şi mergând „mai înainte", Se roagă. 

3 7 în ediţia de la 1805, în Ioc de „la un Ioc ce se cheamă Ghetsimani", se găseşte „în 
satul ce se numeşte Ghetsimani". „Ghetsimani" înseamnă „teasc de măsline". Grădina 
Ghetsimani era o livadă de măslini aflată la poalele Muntelui Măslinilor (Eleonului), 
spre răsărit de Ierusalim. în această grădină obişnuia Domnul Iisus ca să Se retragă adesea, 
pentru a Se ruga (Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., p. 196). 

3 8 Adică îi răspunde iarăşi Mântuitorului, arătându-se împotrivitor. 
3 9 în ediţia de la 1805, în loc de „cu faţa la pământ", se găseşte „pe faţa Sa" . 
4 0 Arătându-ne cum putem împlini acest cuvânt prin lucrare, Cuviosul Isaia Pustnicul 

zice: „Acest cuvânt ni se face şi el al nostru, în înţelesul că, dacă voieşte mintea să se suie 
pe Cruce, are nevoie de multă rugăciune şi de multe lacrimi şi să se supună în toată clipa 
lui Dumnezeu, cerând ajutorul bunătăţii Lui, ca să o întărească şi să o păzească până o 
va învia pe ea înnoirea sfântă şi nebiruită, deoarece, în ora Crucii este o mare primejdie. 
Şi rugându-se, are nevoie de Petru şi de Ioan, să fie cu ea, care închipuie credinţa sănătoasă 
şi bărbăţia inimii, sau nădejdea şi iubirea de Dumnezeu" (Filocalia românească, voi. 12, 
Cuvântul XIII: Despre cei ce s-au luptat şi s-au desăvârşit, cap 2, ed. Harisma, Bucureşti, 
1991, p. 105). 
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Şi cu iconomie „Se întristează şi Se mâhneşte", ca să fie adeverit 
tuturor că om era cu adevărat, căci este lucrare a firii omeneşti a se înfricoşa 
de moarte, pentru că şi în afara firii [în chip nefiresc] a intrat moartea şi de 
aceea firea fuge de ea. 

încă a făcut aceasta şi pentru ca să nu-L cunoască diavolul şi [din 
această pricină] să sară asupra Lui - ca asupra unui simplu om - să-L 
omoare pe El, şi astfel să se zdrobească diavolul [de către Dânsul]. 

Dar şi întru alt chip: dacă ar fi sărit [s-ar fi repezit] Domnul la moarte, 
ar fi dat iudeilor pricină de răspundere, că nu au greşit omorând pe Cel 
Ce singur a sărit [s-a repezit] la Patimă4 1. Dintru aceasta ne învăţăm şi noi 
să nu ne aruncăm singuri în ispite, ci să ne rugăm să ne izbăvească 
[Dumnezeu] dintru acestea. De aceea, nici nu se duce prea departe [„mer
gând puţin mai înainte"], ci rămâne aproape de cei trei ucenici, ca auzindu-
L pe Dânsul, să-I urmeze şi ei [Lui] când vor cădea în ispite şi asemenea 
să se roage. 

Iar „pahar" numeşte Patima Sa, sau pentru somnul cel [ce vine] dintru 
acesta, sau pentru că s-a făcut nouă pricinuitoare de veselie şi de mântuire. 
Şi voieşte „să treacă" de la El „paharul", fie ca să ne arate că după legile 
fireşti, ca un om se fereşte de moarte - cum s-a spus mai înainte - , sau 
pentru că nu voia ca iudeii să păcătuiască una ca aceasta păcătuire, încât 
dintru aceasta să se facă stricarea templului şi pierzare norodului. însă 
voia cea Părintească [a Tatălui] voieşte să se facă, ca şi noi să ne învăţăm 
că, deşi firea noastră împotrivă ne trage pe noi, se cuvine a ne supune lui 
Dumnezeu şi mai vârtos voia Lui să o împlinim. 

26, 40-41: Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: 
Aşa, n-aţi putut un ceas să privegheaţi cu Mine! (41) Privegheaţi şi vă 
rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul 
neputincios 4 2. (26,40) Ieremia 1 2 , 5 / Marcu 14 ,37 / 

Luca 22 ,45 (26,41) Marcu 13, 33; 14, 38 / Luca 22, 40, 46 / Efeseni 6 ,18 

Fiindcă Petru era îndrăzneţ şi tot aşa şi Iacov şi Ioan, îi mustră pentru 
neputinţa lor, ca cei care mai cu îndrăzneală grăiseră. Şi mai vârtos lui 
Petru îi spune: „«Un ceas n-aţi putut priveghea cu Mine»; cum, atunci, 

4 1 Dacă cu grăbire s-ar fi dat pe Sine Domnul la moarte, ar fi dat cuvânt de răspuns 
iudeilor, anume că El singur S-a repezit la Patimă, iar ei nici o vină n-au, chiar dacă 
voiau să-L omoare. 

4 2 Cuviosul Petru Damaschinul ne învaţă cum se cuvine a lucra acest cuvânt al 
Domnului: „«Fără atenţie şi fără privegherea rninţii, e cu neputinţă să ne mântuim şi să 
ne izbăvim de diavol, care umblă răcnind ca un leu pe cine să înghită (1 Petru 5, 8)» de 
aceea, Domnul zicea adesea către ucenicii Săi: «Privegheaţi şi vă rugaţi... ». Prin aceste 
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sufletele voastre le veţi pune pentru Mine?" Şi iarăşi, pentru că prin 
mustrare a rănit, vindecă prin a zice: „«Duhul este osârduitor» dar nepu
tinţa trupului îi stă împotrivă", adică „de iertare vă învrednicesc pe voi, 
că nu din nebăgare de seamă aţi adormit, ci dintru neputinţă. De aceea, 
fiindcă sunteţi neputincioşi, nu vă semeţiţi, ci «vă rugaţi», ca nicidecum 
«să nu intraţi în ispită»". 

Iar alţii pe acest cuvânt: „să nu intraţi în ispită", îl înţeleg în loc de: 
„să nu vă biruiţi de ispită". Deci, cei ce aşa tâlcuiesc, zic că Domnul nu a 
poruncit să fim neispitiţi - pentru că ispitele sunt cele care ne încununează 
- ci să nu fim biruiţi şi înghiţiţi de ispită, intrând în pântecele ei ca întru 
cel al unei fiare. De aceea porunceşte Domnul să ne rugăm, pentru că mai 
mare trebuinţă are de rugăciune cel ce s-a biruit de ispită, căci a intrat 
într-însa, adică a fost înghiţit de dânsa 

26,42-44: Iarăşi ducându-Se, a doua oară, S-a rugat, zicând: Părintele 
Meu, dacă n u este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-1 beau, facă-se 
voia Ta4 3. (43) Şi venind iarăşi, i-a aflat dormind, căci ochii lor erau 
îngreuiaţi. (44) Şi lăsându-i, S-a dus iarăşi şi a treia oară S-a rugat, acelaşi 
C U V â n t Z i c â n d . (26,42) Matei 20,22 / Marcu 14,39 (26,43) Marcu 14,40 (26,44) Marcu 14,41 

învaţă-te, o, omule, a te ruga adeseori întru ispite, auzind că şi Domnul 
de multe ori Se ruga! 

Şi aflându-i pe ei iarăşi dormind, nu i-a mustrat ca să nu-i mâhnească, 
ci i-a lăsat. Şi mergând s-a rugat „a t r e i a oară", adeverind firea Sa ome
nească - căci numărul cel de „trei" arată adevărul şi încredinţarea 

26,45-46: Atunci a venit Ia ucenici şi le-a zis: Dormiţi, d e acum şi vă 
odihniţi! Iată s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va f i dat 4 4 în mâinile 

cuvinte El le vorbea mai înainte tuturor despre gândul morţii, ca să fie gata spre o apărare 
bine primită, spre cea din fapte şi din luare aminte. Fiindcă dracii, cum zice Sfântul 
Ilarion, sunt netrupeşti şi fără somn şi toată grija o au să ne războiască pe noi şi să ne 
piardă sufletele, prin cuvânt, lucru şi gând. Iar noi nu suntem aşa, ci: uneori ne îngrijim 
de desfătare şi de slava trecătoare, alteori de lucrurile vieţii şi totdeauna de alte multe. Şi 
nu vrem să ne luăm nici măcar o parte din vreme ca să ne cercetăm viaţa, ca din aceasta 
mintea să poată dobândi obişnuinţa şi să ia aminte, fără încetare, la sine însăşi" (Filocalia 
românească, voi. 5, Este cu neputinţă să se mântuiască cineva fără atenţia amănunţită şi fără 
paza minţii, ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, p. 67). 

4 3 în ediţia de la 1805, în loc de „dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să 
nu-1 beau, facă-se voia Ta", se găseşte „de nu poate trece acest pahar de la Mine, ca să 
nu-1 beau pe el, fie voia Ta". 

4 4 în ediţia de la 1805, în loc de „va fi dat", se găseşte „se va da". 
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păcătoşilor. '(46) Sculaţi-vă să mergem, iată s-a apropiat cel care M-a 
vândut. (26,45) Marcu 14 ,41 (26, 46) Marcu 14 ,42 

Arătând că nu are trebuinţă de ajutorul cel de la dânşii, când urma să 
fie vândut, le spune: „Dormiţi de acum şi vă odihniţi!", poate şi cu ironie 
o zice aceasta, ca şi cum ar fi zis aşa: „Iată, s-a apropiat vânzătorul, şi de 
vă place vouă şi vremea este prielnică, dormiţi!" 

Deci îi scoală pe ei din locul unde Se ruga şi vine către cei care voiau să-L 
prindă pe El, şi mai înainte îi întâmpină pe dânşii, ca şi cum ar fi vrut să-i 
dea [aceia] oareşce [pricinuitor] de veselie45. Insă şi rugăciunea cea dinainte 
şi întâmpinarea prinzătorilor Săi s-au făcut din a Sa dumnezeiască purtare 
de grijă. De aceea voia El să nu pătimească, pentru ca să fie izbăviţi iudeii 
din pierzania ce avea să-i ajungă pe ei, pentru păcatul săvârşit asupra Lui. 

26, 47-50: Şi pe când vorbea încă, iată a sosit luda, unul dintre cei 
doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă cu săbii şi cu ciomege, de 
la arhierei şi de la bătrânii poporului46. (48) Iar vânzătorul le-a dat semn, 
zicând: Pe Care-L voi săruta, Acela este: puneţi mâna pe El. (49) Şi îndată, 
apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-te, învăţătorule! Şi L-a sărutat. (50) 
Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au 
p U S mâinile pe I i s U S şi L-au prins. (26,47) Marcu 14,43 / Luca 22,47 / Ioan 18,3 / 

Faptele Apostolilor 1,16 (26,48) Marcu 14,44 / Luca 22,47 (26,48) 2 Regi 20,9 / 
Marcu 14,45 (26,50) Psalm 40,9 / Marcu 14,46 / Luca 22,48 / Ioan 13,27 

Vezi armele arhiereilor? Ciomege şi săbii, aşa erau ei de paşnici şi 
atâta duh al blândeţii aveau! 

Şi zice Evanghelistul: „unul dintre cei doisprezece", minunându-se 
cum, deşi ales şi cu cei dintâi rânduit, s-a dat pe sine diavolului. 

Drept aceea, şi tu, o, omule, teme-te, măcar de-ai fi din cei de-aproape 
[ai lui Dumnezeu], ca nu cumva lenevindu-te, să cazi! 

Şi Iuda „dă semn", fiindcă era şi noapte şi nu-L puteau ei cunoaşte 
[după chip]; iar mai vârtos pentru că cei care au venit să-L prindă nu erau 
atâţia din norod, câţi erau din slugile arhiereilor, care poate nicidecum 
nu-L cunoşteau pe Iisus. Iar ucenicul îl arată pe învăţător prin „sărutare", 
căci ştiind acesta iubirea Lui de oameni, îndrăzneşte a-I da şi sărutare. Iar 
Domnul suferă până în clipa cea din urmă, nevoindu-Se [sârguindu-Se] 
ca prin îndelunga [Sa] răbdare a-1 dobândi pe el; iar când vede că nici aşa 

4 5 C u adevărat, dintru a Sa înainte-cunoştinţă, Domnul întâmpină ceata celor ce 
veneau să-L prindă, ca şi cum aceştia i-ar fi adus veste de mare veselie. 

4 6 î n ediţia de la 1805, în loc de „de la arhierei şi de la bătrânii poporului", se 
găseşte „trimişi de arhierei şi de bătrânii poporului". 
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nu s-a înţelepţit [Iuda], îi face pe ostaşi să cadă la pământ, precum Ioan 
zice (Ioan 18, 6), ca măcar prin cădere să cunoască [Iuda] puterea Lui. Şi 
când vede că nici aşa nu s-a îndreptat din îndrăzneala răutăţii lui, atunci 
Se dă pe Sine [Se lasă prins]. Şi cu ironie îl numeşte pe Iuda „prieten", 
căci sărutare ca de prieten îi dăduse. Şi-1 întreabă: „Pentru ce ai venit?", 
adică „Ce gând te-a adus aicea? Oare ca un prieten? Atunci nu se cuvenea 
cu săbii să vii! Ca un vrăjmaş atunci? Şi cum de-Mi dai sărutare?" Deci îl 
mustră pe el ca pe un viclean. 

26,51-54: Şi iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a 
tras sabia 4 7 şi, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. (52) Atunci 
Iisus i-a zis: întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie 4 8 

vor pieri. (53) Sau, ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi tri
mită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? (54) Dar cum se 
vor împlini Scripturile, că aşa trebuie să fie? 4 9 

(26, 51) Marcu 14, 47 / Luca 22, 49-50 / Ioan 18 ,10 (26, 52) Facere 9, 6 / Numeri 35, 33 I 
2 Regi 2, 26 / Luca 22, 51 / Apocalipsa 13 ,10 (26, 53) 4 Regi 6 ,17 / Daniil 7 ,10 / 

Luca 24, 26 (26, 54) Psalm 21 / Daniil 9, 26 / Matei 26, 24 / Luca 24, 25 

Petru era cel care a scos „cuţitul" [„sabia"], după cum zice Evanghe
listul Ioan (18,10). Şi avea cuţit, căci junghiase de curând mielul pe care-1 
mâncaseră [de Paşti]. Şi să nu-1 prihănim [învinuim] pe Petru, că nu pentru 
sine ci din râvnă pentru învăţătorul a făcut aceasta50. Iar Domnul îndrep-
tându-1 pe el spre evangheliceasca petrecere [vieţuire], îl învaţă să nu 
uneltească [folosească] cuţit [asupra aproapelui], măcar deşi pentru 
Dumnezeu i se pare cuiva că izbândeşte [că face aceasta]. Iar Petru „tăind 
urechea" arată că iudeii boleau cu neauzirea [surzenia]. 

Apoi şi cuvântul Scripturii [Vechi] pune [Domnul,] că ucigaşul ase
menea se va ucide, fiindcă „toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri" 5 1. Şi 
arată în chip umbrit că iudeii care au „scos sabia" asupra Sa, vor fi tăiaţi 
„de sabia" romanilor. 

Şi nu spune Mântuitorul: „Pot Eu să aduc douăsprezece legiuni de 
îngeri", ci cu iconomie spune: „[Sau, ţi se pare că nu] pot să rog pe Tatăl 
Meu [şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de 

4 7 în ediţia de la 1805, în loc de „întinzând mâna, a tras sabia", se găseşte „tinzându-
şi mâna şi-a scos cuţitul său". 

4 8 în ediţia de la 1805, în versetul 52, în loc de „sabie", se găseşte „cuţit". 
4 9 în ediţia de la 1805, versetul 54 este: „Dar cum se vor umplea Scripturile, care zic 

că aşa se cuvine să fie?" 
5 0 Adică I-a rănit pe Malhus, sluga arhiereului (Ioan 18,10), 
5 1 Vezi Facere 9, 6 şileremia 15, 2. 
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îngeri?]", zicând acestea ca un om - pentru a lor neputinţă - , căci multe 
pătimiri ale firii omeneşti a arătat [Domnul] atunci: sudorile cele cu sânge, 
întristarea, mâhnirea şi înfricoşarea; şi n-ar fi părut că grăieşte adevărul, 
zicând: „Eu însumi pot aduce de faţă îngeri. Deci, de aş fi voit, în locul 
celor doisprezece ucenici, pentru Mine ar fi stat de faţă douăsprezece cete 
de îngeri" - că legiunea este ceată preamare, de şase mii de călăreţi. 

Şi spune [Domnul] că s-au făcut acestea toate pentru ca „să se 
împlinească Scripturile", care mai înainte au grăit despre lucrurile de 
faţă. Dar iudeii nu sunt răi pentru că mai înainte au pomenit Scripturile 
ale lor răutăţi, ci pentru că din voinţa lor cea rea săvârşesc răutate, de 
aceea mai înainte au fost acestea puse în Scripturi de Duhul. 

26, 55-56": în ceasul acela52, a zis Iisus mulţimilor: Ca la un tâlhar aţi 
ieşit cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. în fiecare zi şedeam în 
templu şi învăţam şi n-aţi pus mâna 5 3 pe Mine. (56) Dar toate acestea s-au 
făcut, ca să se împlinească scripturile Proorocilor54. 

(26,55) Marcu 14, 48-49 / Luca 22, 52 (26, 56") Psalm 2 1 , 1 7 / 
Plângeri 4, 20 / Marcu 14, 50 / Ioan 16 ,32 

Arată Domnul că prinsoarea lor este fără de socoteală şi cum că nu din 
puterea lor L-au prins, căci zice: „Când eram în templu, aţi vrut să Mă 
prindeţi, dar fiindcă nu am slobozit vouă aceasta, nu aţi putut, iar acum de 
bună voie Mă dau pe Mine însumi. Căci ştiu că este cu neputinţă să mintă 
Scripturile, cele care mai înainte au spus [au arătat] a voastră răutate". 

26,56 b -58: Atunci, ucenicii55, lăsându-L, au fugit. (57) Iar cei care L-au 
prins pe Iisus L-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunaţi cărturarii 
şi bătrânii. (58) Iar Petru îl urma 5 6 de departe, până a ajuns la curtea 
arhiereului şi, intrând înăuntru, şedea cu slugile, ca sa vadă sfârşitul5 7. 

(26,57) Levitic 4 , 1 5 / Marcu 14,53/ Luca 22 ,54 / Ioan 1 8 , 1 2 - 1 4 , 2 4 
(26,58) Marcu 14 ,54 / Luca 22, 54-55 / Ioan 1 8 , 1 5 

Ceilalţi ucenici au fugit, iar Petru, mai fierbinte aflându-se către învă
ţătorul, „mergea de departe". însă şi Ioan „mergea", dar nu ca un ucenic, 
ci ca un cunoscut al arhiereului (Ioan 18,15). 

5 2 în ediţia de la 1805, în loc de „în ceasul acela", se găseşte „întru acel ceas". 
5 3 In ediţia de la 1805, în loc de „n-aţi pus mâna", se găseşte „nu M-aţi prins". 
5 4 în ediţia de la 1805, în loc de „să se împlinească scripturile", se găseşte „să se 

plinească scripturile". 
5 5 în ediţia de la 1805, în loc de „ucenicii", se găseşte „ucenicii toţi". 
5 6 în ediţia de la 1805, în loc de „îl urma", se găseşte „mergea după El" . 
5 7 în ediţia de la 1805, în loc de „ca să vadă sfârşitul", se găseşte „să-I vadă sfârşitul". 
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26, 59-60": Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul 5 8 căutau mărturie 
mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. (60) Şi n-au găsit, deşi 
veniseră mulţi martori mincinoşi5 9. 

(26,59) Psalm 26 ,16 ; 34 ,11 / Marcu 14, 55 (26, 60") Deuteronom 19,15-18 / 3 Regi 21 ,13 / 
Psalm 26,16 ; 34 ,11 ; 93, 21 / Marcu 14, 57 / Faptele Apostolilor 6,11-13 

II duc pe Iisus la Caiafa - căci acesta era arhiereu al anului aceluia - , 
unde şi ceilalţi petreceau noaptea, nemâncând ei atunci Pastile, ci aşteptând 
să-L omoare pe Domnul şi călcând Legea (Ioan 18, 28). Căci Domnul a 
mâncat Pastile în vremea cea legiuită, iar ei numai ca să-L omoare pe 
Hristos, nu bagă seama nici de Lege. 

26, 60b-64": Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus 6 0: (61) Acesta a 
zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-1 clădesc. (62) 
Şi sculându-se, arhiereul i-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc 
aceştia împotriva Ta? (63) Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe 
Dumnezeul Cel Viu, să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu. (64) Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. 

(26, 62) Matei 27, 40 / Marcu 14, 58-60 / Ioan 2 , 1 9 (26, 63) Levitic 5 , 1 / 3 Regi 22 ,16 / 
Isaia 53, 7 / Matei 27 ,12 / Marcu 14, 61 / Luca 22, 67 / Faptele Apostolilor 8, 32-33 

Cu adevărat, aceştia au fost martori mincinoşi, căci Domnul Hristos 
n-a zis „pot să dărâm", ci „dărâmaţi" şi n-a zis „templul lui Dumnezeu", 

5 8 în ediţia de la 1805, în loc de „sinedriul", se găseşte „sfatul". Sinedriul sau „marele 
sfat" era cel mai înalt for de judecată al iudeilor, cu sediul în Ierusalim. In vremea 
Domnului Hristos, sinedriul era alcătuit din 71 de membri. întâia dată, sinedriul a fost 
organizat după robia babilonică. Membrii lui proveneau din trei categorii sau clase. Prima 
era cea a arhiereilor (saducheilor) sau a căpeteniilor preoţilor - ca şefi ai celor 24 de 
familii preoţeşti, dintre care se alegeau arhiereii. A doua clasă era cea a legiuitorilor şi a 
cărturarilor - aşa zişii „rabi" (dintre cărturari se pare că era şi Nicodim - Ioan 3,1-10). A 
treia clasă erau „bătrânii poporului" sau căpeteniile poporului, care erau capii princi
palelor familii din Ierusalim şi dinafară şi erau reprezentanţii vechii nobilimi (dintre 
aceştia se pare că făcea parte şi Iosif din Arimateea - Matei 27,57-59). Arhiereii aparţineau 
partidei saducheilor, iar cărturarii, partidei fariseilor. Nu se ştie care era numărul 
membrilor acestor clase, în alcătuirea sinedriului; se cunoaşte, doar, că erau 70, plus 
arhiereul anului, care şi prezida Aşadar, membrii sinedriului erau arhiereii şi preoţii sau 
saducheii, fariseii, cărturarii şi bătrânii poporului. Sinedriul judeca abaterile şi crimele 
cele mai grave şi putea condamna chiar la moarte, aşa cum au făcut cu Domnul Hristos, 
pe Care întâi L-a judecat, L-a condamnat şi a cerut apoi lui Pilat răstignirea Lui. Sinedriul 
constituia, deci, marea forţă a preoţimii, care prin el şi prin autoritatea sa ţinea masa 
iudeilor în supunerea formală a Legii (Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., pp. 479-478). 

5 9 în ediţia de la 1805, versetul 60a este: „Şi multe mărturii mincinoase viind de 
faţă, nu au aflat". 

6 0 în ediţia de la 1805, în loc de „însă au venit doi şi au spus", se găseşte „viind 
două mărturii mincinoase, au zis" . 
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ci „templul acesta" - adică trupul Său - şi iarăşi n-a zis „îl voi zidi", ci „îl 
voi ridica" (Ioan 2,19). Deci, este vădit că martori mincinoşi au fost, fiindcă 
unele a spus Hristos şi altele zic ei că a zis [Domnul]. De aceea, văzând că 
adunarea şi judecata lor este fărădelege [nelegiuită], „Iisus tăcea". Căci 
pe cei care nu i-au plecat minunile, cum i-ar fi plecat răspunsurile Sale? 

Iar arhiereul, voind să-L arunce pe Domnul în hulă, întreabă: „Eşti Tu 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu?", pentru ca de va zice: „Da, Eu sunt Fiul 
lui Dumnezeu", ca pe un hulitor să-L osândească, iar de Se va lepăda, pe 
El însuşi să-L aibă martor împotriva Sa. 

Dar Domnul, Cel Care pe cei înţelepţi întru meşteşugirea [înţelepciunii] 
lor îi prinde (Iov 5,12-13; 1 Corinteni 3, 19), răspunde: „Tu ai zis", adică 
„gura ta a mărturisit că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu". 

26,64b: Şi vă spun încă 6 1: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând 
de-a dreapta puterii şi venind pe norii Cerului. (26 ,64 b ) Psalm 1 0 9 , 1 / 

Daniil 7 ,13 / Matei 16 ,27 / Matcu 14, 62 / Luca 22, 69 / Ioan 1, 51; 6, 62 / 
Faptele Apostolilor 1 ,11 / Romani 1 4 , 1 1 / 1 Tesaloniceni 4 , 1 6 / Apocalipsa 1 , 7 

Din proorocia lui Daniil le vorbeşte lor, că acela zice: „pe norii Cerului 
venea cineva ca Fiul Omului" (Daniil 7,13). Şi pentru că îl socoteau pe El 
că este înşelător, fiindcă Se arăta în chip smerit, le spune: „Mă veţi vedea 
atunci, cu putere venind şi şezând împreună cu Tatăl", căci „putere" aici 
pe [cea] a Tatălui [o] zice. Şi nu de pe pământ, ci din Ceruri va veni 
[Mântuitorul Iisus Hristos]. 

26, 65-66: Atunci, arhiereul si-a sfâşiat hainele 6 2, zicând: A hulit! Ce 
ne mai trebuie martori 6 3? Iată acum aţi auzit hula Lui. (66) Ce vi se pare? 
Iar ei, răspunzând, au zis: Este vinovat de moarte 6 4. 

(26, 65) 4 Regi 18,37; 19 ,1 / 1 Ezdra 9 ,3 / Faptele Apostolilor 1 4 , 1 4 
(26, 66) Levitic 24,16 / Ieremia 26 ,11 / Marcu 1 4 , 6 / Ioan 1 9 , 7 

Era obiceiul la iudei ca atunci când venea ceva nenădăjduit asupra 
lor, să-şi rupă [sfâşie] hainele. Deci, şi Caiafa, ca pentru o oarecare arătată 
[adeverită] hulă, face aşa ca să înşele poporul şi să-i arate că greu a hulit 
[Doirvnul] şi astfel să-i silească pe ei să spună că [El] „Vinovat este morţii", 
însă, cunoaşte [înţelege] şi că rupându-şi Caiafa hainele, semn s-a făcut 
pentru sfârşitul preoţiei Legii celei Vechi. 

6 1 î n ediţia de la 1805, în loc de „şi vă spun încă", se găseşte „însă zic vouă". 
6 2 în ediţia de la 1805, în loc de „şi-a sfâşiat hainele", se găseşte „şi-a rumpt hainele sale". 
6 3 în ediţia de la 1805, în loc de „martori", se găseşte „alte mărturii". 
6 4 î n ediţia de la 1805, în loc de „Este vinovat de moarte", se găseşte „Vinovat este 

morţ i i " . 
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26,67-68: Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii îi 
dădeau palme, (68) zicând: Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a 
lovit. (26, 68) Psalm 21, 7 / Isaia 50, 6; 53 ,3 / Marcu 14, 65 / Luca 22,63-65 / Ioan 1 9 , 3 

După ce L-au osândit, au săvârşit asupra Lui cele de ocară şi L-au 
batjocorit, acoperind cu haină faţa Sa, precum alt Evanghelist zice (Marcu 
14, 65; Luca 22, 63-65). Şi pentru că îl aveau [socoteau] ca pe un Prooroc, 
pentru aceasta îl şi batjocoresc întru acest chip. 

26,69-75: Iar Petru şedea afară, în curte. Şi o slujnică s-a apropiat de el, 
zicând: Şi tu erai cu Iisus Galîleianul. (70) Dar el s-a lepădat înaintea tuturor, 
zicând: Nu ştiu ce zici. (71) Şi ieşind el la poartă, l-a văzut alta şi a zis celor 
de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. (72) Şi iarăşi s-a lepădat cu 
jurământ: Nu cunosc pe Omul Acesta. (73) Iar după puţin, apropiindu-se 
cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi 
graiul tău te vădeşte. (74) Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu 
cunosc55 pe Omul Acesta. Şi îndată a cântat cocoşul. (75) Şi Petru şi-a adus 
aminte de cuvântul lui Iisus, Care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de 
trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar. 

(26,69) Marcu 14,66-67 / Luca 22,55-56 / Ioan 18,16-17 (26, 70) Marcu 14, 68 / Luca 22,57 / 
Ioan 18,17 (26, 71) Marcu 14,69 / Luca 22,58 (26, 72) Marcu 14,70 / Luca 22,58 

(26, 73) Judecători 12,5-6 / Marcu 14,70 / Luca 22,59 / Ioan 18,25-27(26, 74) Marcu 14,71 / 
Luca 22,60 / Ioan 18,25-27 (26, 75) Marcu 14,72 / Luca 22,61-62 / Ioan 13,38; 18,25-27 

Petru, fiind biruit de nemărginită frică, uită făgăduinţele şi slujeşte 
neputinţei celei omeneşti ca şi cum ar fi fost mort de frică [spaimă] şi nu 
ştia ce zice. 

Dar şi după înalta înţelegere, cunoaşte că Petru este vădit de „slujnică" 
- adică de neputinţa cea omenească - , aceasta fiind mică şi în rânduiala 
de slugă, până când, „cântând cocoşul", este adus el întru simţire. Iar 
„cocoş" este cuvântul care nu ne lasă pe noi a ne lenevi şi a dormi, ci zice: 
„Privegheaţi [şi vă rugaţi]" şi „deşteaptă-te cel ce dormi [şi te scoală din 
morţi şi te va lumina Hristos]" (Matei 26,41; Efeseni 5,14). Deci, de cuvânt, 
ca de un oarecare „cocoş" fiind deşteptat Petru, „a ieşit afară" din „curtea 
arhiereului" (Matei 26,58) - adică din închisoarea minţii celei întunecate 
- şi „ieşind" dintru nesimţire, „a plâns cu amar". Căci, cât a fost în „curtea" 
minţii celei întunecate nu plângea, pentru că nu simţea, iar după ce „a 
ieşit", şi-a venit întru simţire. 

în ediţia de la 1805, în loc de „Nu cunosc", se găseşte „Nu ştiu". 
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CAPITOIUI 2 7 
Iisus înaintea lui Pilat. Iuda se spânzură. Iisus şi Baraba. 

Iisus dat spre moarte. Biciuirea, batjocorirea, răstignirea, moartea, 
înmormântarea şi paza mormântului1 

27,1-2: Iar făcându-se dimineaţă2, toţi arhierii şi bătrânii poporului 
au ţinut 3 sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. (2) Şi, legându-L, L-au 
dus şi L-au predat dregătorului Ponţiu Pilat4. 

(27,1) Psalm 2 ,1-2 / Miheia 2 , 1 / Marcu 1 5 , 1 / Luca 22, 66; 2 3 , 1 / 
Ioan 18 ,24 (27, 2) Matei 20 ,19 / Marcu 1 5 , 1 / Luca 2 3 , 1 / Ioan 18, 28 

Vezi cum diavolul i-a stăpânit pe toţi, plecându-i la ucidere, în zile 
acestea [ale Paştilor] întru care se cuvenea să aducă jertfe şi prinoase pentru 
alte păcate şi era trebuinţă de sfinţenie şi curăţie? Iar ei şi îl „leagă" şi îl 
„duc" [pe Domnul] la Pilat care era din Pont5, însă fiind supus romanilor, a 
fost trimis să fie „dregător" al Iudeii. Deci i L-au „dat" pe Iisus lui Pilat ca 
p e un răzvrătitor, şi ca şi cum ar fi cugetat împotriva împăratului [Cezarului]. 

27, 3-5: Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit6, s-a 
căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, (4) 
zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe 
noi? Tu vei vedea. (5) Şi el, aruncând argintii în templu, a plecat şi, 
ducându-Se, S-a Spânzurat. (27,3) Matei 26,14-15 (27,4) înţelepciune 2 ,13 

(27,5) 2 Regi 17,23 / Ieremia 32,7 / Zaharia 11,13 / Faptele Apostolilor 1 ,18 

în urmă, Iuda îşi dă seama [pricepe] ce-a făcut şi se căieşte, dar nu 
bine [se căieşte]. Pentru că a se prihăni [învinui] pe sine este bun lucru, 
dar a se spânzura, drăcesc. Că nesuferind ocările cele de pe urmă, se lipseşte 

1 î n ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru ducerea lui Hristos la Pilat din 
Pont. Pentru Iuda ce s-a căit. Pentru judecata, ocara, bătaia, muncile şi răstignirea Domnului. 
Pentru cererea trupului Domnului să se îngroape. Pentru străjerii mormântului". 

2 In ediţia de la 1805, în loc de „iar făcându-se dimineaţă", se găseşte „iar dacă s-a 
făcut z iuă" . 

3 î n ediţia de la 1805, în loc de „au ţinut", se găseşte „au făcut". 
4 î n ediţia de la 1805, în loc de „Ponţiu Pilat", se găseşte „Pilat din Pont". 
5 Pilat din Pont era originar din pontul Asiei Mici, a fost guvernator roman al Iudeii 

între anii 26-36, în vreme ce lâ Roma era împărat Tiberiu (14-37). Pontul era una dintre 
provinciile Asiei Mici, situată între Bitinia, Galatia, Capadocia, Mica Armenie şi Marea 
Neagră sau Pontul Euxin (Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., pp. 397,409). 

6 în ediţia de la 1805, în loc de „osândit", se găseşte „judecat spre moarte". 



TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MATEI Capitolul 27 405 

pe sine de viaţă, trebuinţă fiind să lăcrămeze [să-şi plângă păcatul] şi să-L 
îmblânzească pe Cel pe Care L-a vândut. 

Iar unii zic că Iuda, fiind iubitor de argint, a crezut că el va dobândi 
bani de la iudei, vânzându-L pe Iisus, dar că Acesta nu va fi omorât, ci va 
scăpa de iudei, precum de multe ori a scăpat (Luca 4, 30; Ioan 8, 59). Dar 
atunci, văzând că a fost judecat şi osândit la moarte, „s-a căit", fiindcă nu 
după cum a socotit el s-a petrecut lucrul; de aceea s-a şi spânzurat, ca să-L 
apuce pe Hristos în iad şi rugându-L, să dobândească mântuire. însă să 
ştii că şi-a pus ştreangul de grumaz, spânzurându-se de un copac, însă 
plecându-se copacul, [Iuda] a mai trăit pe urmă, Dumnezeu vrând să-1 
păzească pe el sau spre pocăinţă, sau spre pildă şi ruşine. Căci spun [unii] 
că a căzut în boală deidropică, încât pe unde trecea cu lesnire o căruţă, el 
nu putea să treacă7; apoi căzând [el] cu faţa în jos s-a spintecat, adică a 
crăpat, precum [Sfântul] Luca spune în Faptele Sfinţilor Apostolilor (1,18). 

27,6-20: Iar arhiereii, luând banii8, au zis: Nu se cuvine să-i punem în 
vistieria templului9, deoarece sunt preţ de sânge. (7) Şi ţinând10 ei sfat, au 
cumpărat cu ei Ţarina Olarului, pentru îngroparea străinilor. (8) Pentru 
aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui, până în ziua de astăzi. (9) 
Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia Proorocul, care zice: Şi au 
luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care L-au preţuit fiii lui 
Israil, (20) şi i-au dat pe Ţarina Olarului, după cum mi-a spus mie Domnul11. 

(27,8) Faptele Apostolilor 1 ,19 (27,9) Ieremia 32,9 / Zaharia 11,12-13 

„Corvana" numeau ei vistieria care se afla în templu, întru care puneau 
darurile cele ce se aduceau lui Dumnezeu. Si vezi cum Dumnezeu i-a scos 
din minţi [i-a înnebunit] pe dânşii, ca să se vestească [„până în ziua de astăzi"] 

7 Adică atât de mult s-a umflat încât nu putea trece prin locul prin care ar fi trecut 
lesne o căruţă. 

8 în ediţia de la 1805, în loc de „banii", se găseşte „argintii". 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „vistieria templului", se găseşte „corvana". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „ţinând", se găseşte „făcând". 
1 1 [1805] Zigaben spune că această proorocie nu se află în cartea lui Ieremia care se 

citeşte îndeobşte, ci în cea ascunsă de către iudei. încă este cu putinţă ca această proorocie 
să fi fost scoasă din carte din pizma şi răutatea iudeilor, precum şi la alte cuvinte şi 
proorocii ale Scripturii au făcut. [n. e.] Pentru nota aşezată aici de Cuvioşii Gherontie şi 
Grigorie vezi şi Eutimie Zigaben, Tâlcuirea Psaltirii, Iaşi, 1850, pp. 24-26. Această carte a 
fost tradusă în greaca nouă şi îmbogăţită cu numeroase note de către Sfântul Nicodim 
Aghioritul, cel care ne spune că prin nepurtarea de grijă a iudeilor s-au pierdut cărţile a 
opt dintre Prooroci. Tâlcuirea Psaltirii a fost tradusă în româneşte de vrednicul de pomenire 
Mitropolitul Veniamin Costachi. 
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voinţa [voia] lor cea vărsătoare de sânge? Căci „până astăzi" se numeşte ţarina 
aceea „Ţarina Sângelui", încât toţi să pomenească uciderea Domnului. 

Cunoaşte încă şi aceasta: că şi la iudei atât era de cinstită iubirea de 
străini, încât pentru îngroparea lor se cumpărase locul acela. Deci, să ne 
ruşinăm noi, cei cărora ni se pare că avem viaţă mai de săvârşit [desă
vârşită], iar pe străini îi trecem cu vederea 

Iar „preţul celui preţuit", adică al lui Hristos, al Celui Care este 
nepreţuit, însă „L-au preţuit fiii lui Israil", adică „preţul" Lui l-au pus 
fiii lui Israil, făcând ei tocmeală cu Iuda să-i dea „treizeci de arginţi". 

27, 22-24: Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Şi L-a întrebat 
dregătorul, zicând: Tu eşti regele1 2 iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. 
(22) Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni1 3, nu răspundea 
nimic. (13) Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc împotriva1 4 Ta? 
(24) Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt15, încât dregătorul se mira foarte. 

(27,11) Marcu 15,2 / Luca 23,3 / Ioan 18,33,37 / 1 Timotei 6,13 (27,12) Psalm 37,13-14 / Isaia 53,7 / 
Matei 26,63 / Marcu 15,3 / Luca 23,9 / Ioan 19,9 (27,13) Marcu 15,4 (27, 24) Marcu 15 ,5 

A fost adus [Domnul] la Pilat, ca şi cum ar fi fost pârât pentru vreo vină 
împotriva stăpânirii. Drept aceea îl şi întreabă [Pilat] pe Domnul dacă S-a 
sculat împotrivă [S-a răsculat] şi dacă S-a ispitit să împărătească peste iudei. 
Iar Iisus îi răspunde: „Tu zici", dând răspuns preaînţelept, căci nici nu zice 
„nu sunt", nici „sunt". Că aşa se poate înţelege: „Sunt precum zici", dar şi 
aşa: „Nu Eu spun aceasta, ci tu zici". Iar altceva „nimic n-a răspuns", căci 
vedea că fără de socoteală era judecata ce I Se făcea Deci, „se minuna" [„se 
mira foarte"] Pilat de Domnul, întâi pentru că El nu băga seama [nu Se 
temea] de moarte, iar apoi cum [El], cuvântăreţ fiind şi având milioane 
[sumedenie] să pună înainte spre răspundere16, „nimic n-a răspuns", ci pe 
cei care-L învinovăţeau îi trecea cu vederea 

Deci ne învăţăm şi noi de aici a nu spune nimic [în apărarea noastră], 
dacă cu nedreptate suntem judecaţi, pentru ca să nu stârnim mai multă 
turburare, nici să nu ne facem pricinuitori de mai multă osândire celor ce 
nu ascultă răspunderile [răspunsurile] noastre. 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „regele", se găseşte „împăratul". 
1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi 

bătrâni", se găseşte „şi când îl cleveteau pe El arhiereii şi bătrânii". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „împotriva", se găseşte „asupra". 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „nici un cuvânt", se găseşte „nici spre un cuvânt". 
1 6 Domnul avea „milioane" de răspunsuri şi cunoştea şi cunoaşte totul în chip 

desăvârşit ca un Ziditor al tuturor celor văzute şi nevăzute. Deplin îi cunoştea şi pe cei 
care atunci erau de faţă şi îl judecau spre moarte, însă tăcerea Lui nu o poate judeca nimeni. 
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27, 15-18: La sărbătoarea Paştilor 1 7, dregătorul avea obiceiul să 
elibereze mulţimii1 8 un întemniţat pe care-1 voiau. (16) Şi aveau atunci un 
vinovat vestit, care se numea 6 araba. (17) Deci, adunaţi fiind ei, Pilatle-a 
zis: Pe cine voiţi să vi-1 eliberez, pe Baraba 1 9 sau pe Iisus, Care se zice 
Hristos? (18) Căci ştia că din invidie2 0 L-au dat în mâna lui. 

(27,15) Marcu 15,6 / Luca 23,17 / Ioan 18,39 (27,16) Marcu 15,7 / Luca 23,18-19 (27,17) Matei 21,11 / 
Marcu 15,8-9 / Luca 23,18-19 / Ioan 18,39-40 (27,18) Matei 21,11 / Marcu 15,10 

Pilat se silea să-L slobozească pe Hristos cu toate că făcea aceasta mai 
cu moliciune decât i se cuvenea, căci i se cădea lui să stea împotrivă pentru 
adevăr2 1. 

Deci, întâi L-a întrebat pe Domnul: „Nu auzi ce mărturisesc aceştia 
asupra Ta?" Şi a întrebat pentru ca, răspunzând Hristos, să aibă pricină de 
a-L slobozi pe Dânsul. Dar, de vreme ce Domnul n-a răspuns, fiindcă ştia 
cu adevărat că, chiar de va răspunde, nu va fi slobozit, Pilat trece la altă 
cale şi aleargă de aici la obiceiul Paştilor22 şi numai că n-a zis iudeilor: 
„Dacă nu voiţi să-L sloboziţi ca pe un nevinovat, măcar ca pe un osândit 
dăruiţi-L pe El praznicului". Căci, cum ar fi socotit Pilat că vor cere să fie 
răstignit Iisus Cel nevinovat, iar pe tâlharul cel vestit îl vor slobozi? Deci, 
ştiind că Acesta nu este vinovat, ci este [pe nedrept] zavistuit [de iudei], 
de aceea îi întreabă [pe cine vor să-1 dăruiască praznicului, slobozindu-1]. 
Drept aceea de aici se vede că [Pilat] era moale, căci se cuvenea să se şi 
primejduiască pentru lucrul cel bun. De aceea şi vrednic de osândire este, 
ca unul care a acoperit adevărul. 

Iar „Varava" se tâlcuieşte „fiu al tatălui", căci „var" înseamnă „fiu", 
iar „ a w a " , „tată". Deci, iudeii au cerut pe fiul tatălui lor, adică al 
diavolului23, iar pe Hristos L-au răstignit. încă şi până acum, de fiul tatălui 
lor, de Antihrist se lipesc [alipesc], iar de Hristos se leapădă. 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „la sărbătoarea Paştilor", se găseşte „iar la Praznic". 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „să elibereze mulţimii" , se găseşte „să slobozească 

norodului". 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „să vi-1 eliberez, pe Baraba", se găseşte „să vi-1 

slobozesc, pe Varava". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „din invidie", se găseşte „pentru pizmă". 
2 1 Adică să scoată la lumină adevărul şi să fie potrivnic nedreptăţii. 
2 2 Adică Pilat încearcă altă cale şi le aduce înainte obiceiul Paştilor. 
2 3 Mântuitorul Hristos le-a spus fariseilor mai înainte vreme: „Voi sunteţi din tatăl 

vostru, diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător 
de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte 
minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii" (Ioan 8,44). 
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27,29-26: Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a 
trimis acest cuvânt: Nimic să nu faci Dreptului Aceluia, că mult am suferit24 

azi, în vis, pentru El. (20) însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile2 5, ca 
să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă. (22) Iar dregătorul, răspunzând, 
le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez26? Iar ei au răspuns: Pe 
Baraba. (22) Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, Ce Se cheamă Hristos? 
Toţi au răspuns: Să fie răstignit!27 (23) A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? 
Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! (24) Şi văzând Pilat că 
nimic nu foloseşte, ci mai mare turburare2 8 se face, luând apă şi-a spălat 
mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului 
Acestuia. Voi veţi vedea. (25) Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele 
Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! (26) Atunci le-a eliberat pe 
Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit29 şi L-a dat să fie răstignit. 

(27,19) Facere 40,5 (27,20) Psalm 21,12-13 / Marcu 15,11 / Luca 23,18 / Ioan 18,40 / 
Faptele Apostolilor 3,14 (27,21-23) înţelepciune 2,20 / Marcu 15,9-14 / Luca 23,17-23 / Ioan 18,39 

(27,24) Deuteronom 19,10; 21,6 / Luca 23,24 (27,25) Deuteronom 19,10 / 2 Regi 1,16 / 3 Regi 2,32 / 
Psalm 108,14 / Faptele Apostolilor 5,28 (27,26) Isaia 53,5-6 / Marcu 15,15 / Luca 23,25 / Ioan 19,1,16 

O, minune! Fiind judecat de Pilat, înfricoşa Domnul pe femeia lui şi nu 
Pilat vede visul, ci femeia sa Iar aceasta s-a făcut sau pentru că era el nevrednic, 
sau pentru că nu ar fi crezut, sau poate chiar de ar fi crezut, s-ar fi părut că 

- îndreptăţeşte pe-Demnul. încă poate ar fi tăcut dear fi văzut visul, ca şi cel 
care era judecător. Şi lucru al proniei este visul şi nu s-a făcut pentru ca să-L 
slobozească pe Hristos, ci ca să se mântuiască femeia [lui Pilat]. 

Şi de ce nu L-a slobozit? Pentru că nu era fără primejdie pentru Pilat 
să-L slobozească, căci Domnul era clevetit că umblă să Se facă împărat, 
însă s-ar fi cuvenit ca Pilat să ceară dovezi: dacă a adunat ostaşi, dacă şi-a 
făcut arme, dar el ca un uşor şi molatic, se pleacă [la minciunile iudeilor]. 
De aceea nici nu este nevinovat, de vreme ce pe cel vestit în răutate îl dă lor, 
iar pentru Hristos întreabă: „Dar ce voi face cu Iisus, Ce Se cheamă 
Hristos?" Şi astfel îi face pe iudei stăpânitori ai judecăţii, deşi Pilat era dre
gătorul şi ar fi putut să-L răpească pe El precum a făcut comandantul cohortei 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „am suferit", se găseşte „am pătimit". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „au aţâţat mulţimile", se găseşte „au plecat mul

ţimile". 
2 6 în ediţia de la 1805, în versetele 21 şi 26, în loc de „eliberez/eliberat", se găseşte 

„slobozesc/slobozit". 
2 7 în ediţia de la 1805, în versetele 22-23, în loc de „Să fie răstignit!", se găseşte „Să 

se răstignească!", 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „mare turburare", se găseşte „multă gâlceava". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „biciuit", se găseşte „bătut". 
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cu Pavel (Faptele Apostolilor 21,30-37). Iar ei zic: „Să se răstignească!", vrând nu 
numai ca să-L omoare, ci şi vină rea [osândă de necinste] să aducă asupră-I, 
pentru că Crucea era muncă [chinuire şi moarte] hotărâtă celor răi30. 

Iar Pilat „şi-a spălat mâinile", ca şi cum s-ar fi arătat pe sine că este 
curat de spurcăciunea nedreptăţii, dar rău socotea acestea, căci deşi L-a 
numit „Drept" pe Iisus, L-a dat pe El ucigaşilor. 

Iar ei [evreii] primesc asupra lor munca [osânda şi blestemul] pentru 
omorârea lui Hristos, [muncă] care i-a şi ajuns pe ei, romanii aducând 
pierzarea lor şi a fiilor lor. încă şi astăzi evreii, fiind fiii acelora care L-au 
omorât pe Domnul, au „asupra" lor sângele Lui, căci pentru necredinţa 
lor în Hristos, sunt ei goniţi [prigoniţi] de toţi şi nici o îndrăzneală nu au 
ei faţă de prigonitorii lor, tocmai din această pricină31. 

Iar Pilat a poruncit să fie „bătut" Iisus, ori făcându-le hatârul iudeilor, 
ori arătând că şi el [Pilat] l-a osândit pe Dânsul, şi nu om nevinovat voiau 
ei să răstignească, ci unul plin de necinste şi ocară. Deci, s-a împlinit şi 
cuvântul: „Spatele l-am dat spre bătăi [şi obrajii Mei spre pălmuiri şi 
faţa Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor]" (Isaia 50, 6). 

27,27-30: Atunci ostaşii dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu32, 
au adunat în jurul Lui toată cohorta3 3, (28) şi dezbrăcându-L de hainele 
Lui, I-au pus o hlamidă roşie. (29) Şi împletind o cunună de spini, I-au 
pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie; şi, îngenunchind înaintea 

3 0 Adică pentru cei învârtoşaţi întru mari răutăţi şi fărădelegi. 
3 1 Iar Sfântul Ioan Hrisostom zice: „Atunci când iudeii au pronunţat sentinţa asupra 

lor, atunci Pilat a îngăduit să se facă voia lor. Uită-te şi acum cât e de mare nebunia lor! 
Atât de mare e furia lor, atât de cumplită e pofta lor cea rea că nu-i lasă deloc să vadă ce 
trebuie să facă şi ce nu. Vreţi să vă blestemaţi pe voi înşivă? Blestemaţi-vă! Dar pentru ce 
mai aduceţi blestemul şi asupra copiilor voştri? Cu toate acestea, iubitorul de oameni 
Dumnezeu n-a întărit sentinţa pronunţată de ei, nu numai peste copii, dar nici chiar 
peste ei, deşi s-au folosit de o atât de mare furie şi împotriva lor şi împotriva copiilor lor, 
ci i-a primit şi i-a învrednicit de mii şi mii de bunătăţi pe aceia dintre ei şi dintre copiii lor 
care s-au pocăit. Dintre ei era Pavel; dintre ei, miile de credincioşi din Ierusalim: «Vezi, 
frate, câte mii de iudei au crezut?» (Faptele Apostolilor 21,20) Dacă unii s-au îndărătaicit, 
apoi pedeapsa să şi-o socotească loruşi" (Omilii la Matei, LXXXVIII, traducere, introducere, 
indici şi note de Pr. Dumitru Fecioru, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 968). 

3 2 Pretoriu era numirea dată locuinţei magistratului roman, care era însărcinat cu 
justiţia (în cazul de faţă Pilat). Tot aşa se numea şi palatul ocupat de un prefect sau de un 
procurator, de pildă palatul lui Irod din Cezareea (Faptele Apostolilor 23,35) - Dicţionarul 
Noului Testament, ed. cit., p. 420. 

3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „toată cohorta", se găseşte „toată mulţimea ostaşilor". 
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Lui, îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele 3 4 iudeilor! (30) Şi 
scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau peste cap. 

(27,27-28; Judecători 9,24 / Psalm 21,17 / Marcu 15,16-17 / Luca 23,11 
C27,29-30) Judecători 16,25 / Isaia 53,3-7 / Marcu 15,17-19 / Luca 23,11 / Ioan 19,2-15 

Aici s-a plinit cuvântul lui David: „Ocară celui fără de minte M-ai 
dat pe Mine" 3 5 (Psalm 38,12), căci ostaşii „fără de minte" fiind, [lucruri] 
vrednice de ei [de starea lor] făceau, că L-au îmbrăcat [în batjocură] ca pe 
un împărat şi I-au pus „hlamidă roşie" în loc de porfiră, trestie în loc de 
sceptru şi cunună de spini în loc de diademă. Şi I Se închinau Lui în 
batjocură, căci [cuvântul] „îngenunchind" arată închinăciunea. 

Şi vezi cum tot chipul [felul] de ocară au săvârşit [asupra Lui] 3 6: faţa cu 
scuipări, capul prin cununa cea de spini, mâna prin trestie, iar restul trupului 
prin hlamidă şi urechile prin cuvintele cele batjocoritoare, ocărând ei. 

însă, deşi aceia toate le făceau în batjocură, tu înţelege că acestea au 
fost săvârşite de Iisus şi mai cu taină. Căci „hlamida roşie" arată firea 
noastră care sângeroasă fiind şi ucigaşă, a luat-o [Domnul] asupră-Şi şi 
îmbrăcându-Se cu ea, a sfinţit-o; iar „cununa de spini" sunt păcatele care 
s-a întâmplat de s-au săvârşit din pricina grijilor vieţii, pe care Hristos le 
pierde cu Dumnezeirea Sa, că aceasta înseamnă „capul" Lui. Iar „trestia", 
este semn al trupului nostru putred şi neputincios, pe care l-a luat Domnul, 
precum şi David zice: „Dreapta Domnului m-a înălţat pe mine" (Psalm 
117,16). Şi primind prin urechi ocările, a vindecat şoptirea [cea mincinoasă 
a] şarpelui, care a intrat prin urechile Evei. 

27,31-32: Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au 
îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească. (32) Şi ieşind, au 
găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit să ducă 
Crucea Lui. (27, 31) Judecători 16, 25 / Isaia 53, 3-7 / Marcu 15, 20 / Luca 23 ,11 / 

Ioan 1 9 , 1 5 (27,32) Numeri 19 ,3 / Marcu 15 ,21 / Luca 23 ,26 / Ioan 1 9 , 1 7 / Evrei 13 ,12 

Trei Evanghelişti spun că Simon a dus Crucea lui Iisus (Marcu 15,21; 
Luca 23,36), iar Ioan spune că Domnul Şi-a dus Crucea singur (Ioan 19,17). 
Deci este cu putinţă să fi fost amândouă, adică întru început Iisus să-Şi fi 
dus Crucea, nevrând nimeni să o ducă, iar pe cale aflându-1 [ostaşii] pe 
Simon, l-au pus pe el să poarte Crucea 

Iar tu şi aceasta învaţă-te, că „Simon" se tâlcuieşte „ascultare". Deci 
acela care are ascultare, acela ridică şi poartă Crucea lui Hristos. Dar pentru 

în ediţia de la 1805, în loc de „regele", se găseşte „împăratul". 
Trimiterea făcută aici la Psalmi este reprodusă după ediţia din 1805. 
Adică tot trupul Lui cu tot felul de ocări L-au batjocorit. 
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că Cirene era şi una dintre cele cinci cetăţi [Pentapolis]37, sunt închipuite 
aici şi cele cinci simţiri care sunt silite să ridice [şi să ducă] Crucea. 

27, 33-37: Şi venind la locul numit Golgota, care înseamnă: Locul 
Căpăţânii3 8, (34) i-au dat să bea vin 3 9 amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a 
voit să bea. (35) Iar după ce L-au răstignit, au împărţit hainele Lui, arun
când sorţi 4 0, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Proorocul: împăr-
ţit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi. (36) 
Şi ostaşii, şezând, îl păzeau acolo. (37) Şi deasupra capului au pus vina 
Lui scrisă: Acesta este Iisus, regele iudeilor4 1. 

C27,33) Numeri 19 ,3 / Marcu 15 ,22 / Luca 2 3 , 3 3 / Ioan 19,17 / Evrei 13,12 
(27,34-35) Psalm 21,19-20; 68,25 / Matei 27,48 / Marcu 15,22-24 / Luca 23,34-36 / 

Ioan 19,23 (27,36) Matei 27,54 (27, 37) Marcu 15, 26 / Luca 23,38 / Luca 19,19 

Se numea acela „Locul Căpăţânii", pentru că spune o predanie a 
Părinţilor că acolo a fost îngropat Adam şi, precum toţi întru Adam am 
murit, aşa întru Hristos se cuvenea să înviem (Romani 5,12,14-15,18,19; 
1 Corinteni 15, 21-22). 

încă să nu te turburi dacă îi auzi pe Evanghelişti, zicând [Matei]: „i-au 
dat să bea oţet amestecat cu fiere", iar Marcu „vin amestecat cu smirnă" 
(Marcu 15, 23), iar Ioan „şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care îl 
loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet, 
l-au dus la gura Lui" (Ioan 19,29). Căci, fiind mulţimea fără rânduiala, unii 
făceau unele, iar alţii altele. Deci, e cu putinţă ca unul să fi adus „vin", iar 
altul„oţet cu fiere". 

Şi în multe feluri era săvârşită pedeapsa cu moartea, dar Hristos este 
omorât [răstignit] pe Cruce, pentru ca să sfinţească şi lemnul prin care am 
fost blestemaţi şi pe toate să le blagoslovească [binecuvinteze]: pe cele 
cereşti - care se arată prin partea de sus a Crucii - , pe cele de sub pământ 

3 7 Pentapolisul, numit după cele cinci oraşe ale sale, a fost o colonie greacă în Africa 
de Nord, pe coasta de vest a Egiptului. 

3 8 Golgota este numele evreiesc al dealului sau stâncii pe care a fost răstignit Domnul 
Hristos. El poartă numele de „Locul Căpăţânii", pentru că stânca aceea seamănă cu un 
cap de om. Unii spun că numele acesta i s-ar fi dat pentru că acolo se aflau multe căpăţâni 
de oameni morţi. Sfântul Vasile cel Mare zice că această denumire i-ar fi venit din faptul 
că - după o veche tradiţie iudaică - aici s-ar fi găsit îngropat capul primului om, Adam 
(Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., p. 198). 

3 9 în ediţia de la 1805, în loc de „vin", se găseşte „oţet". 
4 0 în ediţia de la 1805, în loc de „aruncând sorţi", se găseşte „puind sorţi"., 
4 1 în ediţia de la 1805, în loc de „Acesta este Iisus, regele iudeilor", se găseşte „Acesta 

este împăratul iudeilor". 
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- care se arată prin partea de sub picioare 4 2 [a Crucii] - şi marginile 
pământului - Răsăritul şi Apusul, care se arată prin părţile cele de-a 
curmezişul [braţele Crucii]. Şi Hristos îşi întinde mâinile [pe Cruce], ca să 
îmbrăţişeze şi să adune [la Sine] pe fiii lui Dumnezeu, cei risipiţi. 

Şi „au împărţit ostaşii hainele Lui" ca ale unui om sărac care nimic 
altceva nu avea. 

Iar ce s-a scris pe Crucea Lui, Ioan numeşte „titlu" (Ioan 19, 19), iar 
Matei „vină", căci s-a scris pentru care „vină" [pricină] a fost răstignit 
[Domnul], adică ca un „împărat al iudeilor" şi ca un scornitor de lucruri 
noi. Deci aceea ce s-a scris deasupra [pe Cruce] spre clevetire [defăimare] 
- adică „împărat" - , această mărturie este credincioasă, căci chiar de 

^vrăjmaşii Lui aiost adusăVamiTrte că „împărat" este Domnul, Care pentru 
însăşi aceasta a venit, să-i mântuiască pe „iudei". Dar, pentru că „iudeii" 
cei trupeşti n-au vrut ca să împărătească El peste dânşii, Se face împărat 
al „iudeilor" celor duhovniceşti - adică al celor care se mărturisesc - , că 
„iudeu" se zice [este numit] cel care se mărturiseşte. 

2 7 , 38-44: Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari, unul 
de-a dreapta şi altul de-a stânga. (39) Iar trecătorii îl huleau, clătinându-şi 

, capeteleviălUşiJdcândLTjuL şi în trei zile îl zideşti, 
mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te44 

de pe Cruce! (41) Asemenea şi arhiereii, bătându-şi joc de El, cu cărturarii 
şi cu bătrânii, ziceau: (42) Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se 
mântuiască! Dacă este regele lui Israil, să Se coboare acum de pe Cruce5, şi 
vom crede în El. (43) S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L 
vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu4 5. (44) în acelaşi chip îl 
ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. 

(27,38) Isaia 53,12 / Marcu 15,27 / Luca 23,32 / Ioan 19,18 {27,39) Psalm 21,7; 68,24; 108,25 / 
Marcu 15,29 / Luca 23,35 (27,40-42} Matei 26,61 / Marcu 14,58; 15,30-32 / Luca 23,35-37 / Ioan 2,19 

(27,43) Psalm 21,8 / înţelepciune 2,13,18 (27,44) Daniil 3,15; 6,21 / Marcu 15,32 / Luca 23,39 

Spre ocara lui Hristos, răstignesc împreună cu El doi tâlhari, ca şi El 
să fie socotit călcător de lege, precum aceia Iar aceşti „doi tâlhari" au fost 

4 2 „Partea de sub picioare" este lemnul pe care au fost pironite picioarele Domnului, 
lemn ce poate fi numit „aşternut al picioarelor", după proorocia lui David care zice: 
„înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, 
că sfânt este!" (Psalm 98, 5) 

4 3 în ediţia de la 1805, în loc de „dărâmi", se găseşte „strici". 
4 4 în ediţia de la 1805, în loc de „coboară-Te", se găseşte „pogoară-Te". 
4 5 în ediţia de la 1805, versetele 41-43 sunt: „Aşijderea şi arhiereii, bătându-şi joc 

de E L cu cărturarii şi cu bătrânii şi cu fariseii, ziceau: Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine 
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chip al celor două noroade [popoare], al celui evreiesc şi al celui păgânesc, 
că amândouă erau călcătoare de Lege şi-L ocărau [batjocoreau] pe Hristos, 
precum şi aceşti tâlhari amândoi au făcut la început. însă, mai pe urmă, 
unul cunoscându-L, L-a mărturisit „împărat" şi pentru aceea şi zicea: 
„Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta" (Luca 23, 42). Deci întru 
acest chip [tot aşa] şi norodul cel păgânesc L-a mărturisit pe Hristos. Iar 
celălalt „tâlhar" - adică norodul iudeu - îl hulea. 

Şi diavolul a şoptit celor ce ziceau: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
pogoară-Te de pe Cruce!", ca să-L ispitească să Se pogoare şi să se zădăr
nicească mântuirea tuturora, cea prin Cruce. De aici se vede că Hristos Fiu 
al lui Dumnezeu este, că nu S-a supus vrăjmaşului; ca şi tu, să te înveţi că 
nu se cuvine a te supune meşteşugirilor diavolului, ci pe lucrul cel bun a-1 
face [împlini], chiar dacă oamenii vor avea rea bănuială către [pentru] noi4 6. 

2 7 , 45-49: Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot 
pământul, până la ceasul al nouălea, (46) iar în ceasul al nouălea a strigat 
Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? Adică: Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? 4 7 (47) Iar unii dintre cei 
care stăteau acolo, auzind, ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. (48) Şi unul 
dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-1 de oţet şi 
punându-1 într-o trestie, îi da să bea. (49) Iar ceilalţi ziceau: Lasă, să 
vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască4 8. 

(27, 45) Amos 8 , 9 / Luca 23 ,44 (27, 46) Psalm 21 ,1 / Marcu 15, 34 / Evrei 5, 7 
(27,47) Marcu 1 5 , 3 5 (27,48) Psalm 68,25 / Matei 27 ,34 / Marcu 15 ,36 / Luca 23 ,36 / 
Ioan 19,28-29 (27,49) Daniil 3 ,25 / înţelepciune 2 ,17 / Marcu 15 ,36 / Luca 23,35-37 

„întunericul" care s-a făcut [lăsat] nu era după rânduiala firii - care 
se face fireşte din întunecarea soarelui - , căci niciodată la paisprezece zile 
ale luminii lunii nu se face întunecare a soarelui - adică ceea ce se numeşte 
naştere [eclipsă] - , ci când este lună nouă, atunci se fac întunecările fireşti 
ale soarelui [eclipsele solare]. 

Iar în vremea Răstignirii, cu adevărat de paisprezece zile era lumina 
lunii, căci atunci se săvârşeau Pastile iudeilor (Ieşire 12, 6,18). De aceea, 
mai presus de fire a fost patima soarelui şi în toată lumea a fost întunericul, 

nu poate să Se mântuiască! Dacă este împărat al lui Israil, să Se pogoare acum de pe 
Cruce, şi să credem într-însul. Nădăjduia spre Dumnezeu: Izbăvească-L acum pe 
Dânsul, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu". 

4 6 Adică ne vor defăima întru clevetire lăuntrică. 
4 7 în ediţia de la 1805, în loc de „pentru ce M-ai părăsit?", se găseşte „căci M-ai lăsat?" 
4 8 în ediţia de la 1805, în loc de „să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască", se 

găseşte „să vedem au veni-va Ilie să-L mântuiască pe El" . 
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nu numai [ca la eclipsă] într-o parte a lumii - precum ar fi în Egipt - , ca să 
se arate că întreaga zidire plânge pentru Patima Ziditorului şi că de la 
iudei s-a depărtat Lumina Să vadă deci, iudeii care cereau „semn din 
cer" (Matei 16,1-4), cum se întunecă acum soarele! 

Şi fiindcă în ziua aceasta s-a zidit omul (Facere 1,26-31) şi în ceasul al 
şaselea a mâncat din pom - căci acesta a fost ceasul mâncării - Domnul a 
doua oară zidind pe om şi greşeala lui vindecând-o, în ziua a şasea 4 9 şi în 
„ceasul al şaselea" pe lemn Se pironeşte. 

Şi în limba evreiască rosteşte cuvântul cel proorocesc „Eli, Eli, lama 
sabahtani", ca să arate că nu Se împotriveşte Scripturii celei Vechi. 

Iar ceea ce zice: „Căci M-ai lăsat?" [„Pentru ce M-ai părăsit?"] (Psalm 
21,1), o spune ca să arate că om a fost după adevăr, iar nu după nălucire 
[închipuire], pentru că omul în chip firesc are poftă [jinduieşte şi suspină] 
după viaţă, iubitor de viaţă fiind. Deci, după cum S-a înfiorat şi S-a întristat 
mai înainte de Cruce (Matei 26,38; Marcu 14,34; Luca 22,40), arătând frica 
cea care în chip firesc este în noi, aşa şi acum spune: „Căci M-ai lăsat?" 
[„Pentru ce M-ai părăsit?"], arătând fireasca noastră iubire de viaţă, pentru 
că era om cu adevărat şi întru toate asemenea nouă, afară de păcat. 

Iar unii aşa înţeleg aceste cuvinte: că Mântuitorul, faţa iudeilor luând-o 
asupra Sa 5 0, zice: „Pentru ce ai părăsit, o, Tată, poporul iudeilor, ca să facă 
atât de mare păcat şi să se dea pierzării?" Iar Mântuitorul spune aceasta, ca 
unul Care a fost dintre iudei - „Căci M-ai lăsat?" [„Pentru ce M-ai părăsit?"], 
adică „pentru ce ai părăsit neamul Meu, rorodul Meu ca să-şi facă un atât 
de mare rău împotriva Sa?" 

Iar norodul, neînţelegând cele ce le spunea, căci erau oameni simpli şi 
neînvăţaţi în cele prooroceşti, socotea că îl strigă pe Ilie, pentru că nu toţi 
iudeii ştiau cele prooroceşti [proorociile], după cum nici acum, poate, nu 
toţi creştinii cunosc pe cele ale Evangheliştilor [Evangheliile]. 

Şi îl adapă cu „oţet", ca să moară mai degrabă, mai înainte de a veni 
[Proorocul] Ilie să-I ajute Lui. Pentru aceasta ceilalţi zic: „Lasă, să vedem 
au veni-va Ilie să-L mântuiască pe El?" adică „nu-L face pe El să moară 
ca să cunoaştem de îi va ajuta Lui Ilie". 

4 9 E vorba de ziua de vineri întru care Domnul S-a răstignit, la iudei aceasta fiind 
cea de a şasea zi a săptămânii. 

5 0 Adică Domnul face acestea ca şi cum ar fi chip al poporul iudeu (i-ar închipui), şi 
întru adâncul smereniei şi al dragostei Sale, Cel Care pătimeşte pe Cruce arată că este 
împreimă-pătimitor cu tot omul ce se află despărţit de Dumnezeu. 
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27,50-53: Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat duhul. (51) Şi 
iată, catapeteasma templului s-a sfâşiat5 1 î n două de sus până jos, şi 
pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat; (52) mormintele s-au 
deschis şi multe trupuri ale Sfinţilor adormiţi s-au sculat5 2. (53) Şi ieşind 
din morminte, după învierea Lui, au intrat5 3 în cetatea sfântă şi s-au arătat 
multora54. (27,50-53) Ieşire 26,31 / 1 Regi 1 ,1 / 2 Paralipomena 3,14 / Daniil 3,25 / 

înţelepciune 2,17 / Matei 28,1 / Marcu 15,37-42 / Luca 23,38-49 / Ioan 19,30-37 / Evrei 10,20 

Iisus strigă „cu glas mare", ca să cunoaştem că ceea ce zicea: „Eu îmi 
pun sufletul, ca iarăşi să-1 iau. Putere am Eu ca să-1 pun şi putere am 
iarăşi să-1 iau" (Ioan 10, 17-18) era adevărat, căci cu stăpânire îşi lasă 
sufletul. Şi ce spune? „Părinte, î n mâinile Tale încredinţez duhul Meu" 
(Luca 23,46), căci nu de silă [nu silit], ci de voie Şi-a lăsat [dat] duhul - că 
aceasta înseamnă „încredinţez". Arată încă şi aceasta: „Ca iarăşi să-1 iau 
înapoi", căci lucrul încredinţat, iarăşi se dă înapoi. Deci, har să fie 
Domnului, că după ce a murit El, şi duhul Său în mâinile Tatălui l-a 
încredinţat, de atunci şi sufletele drepţilor în mâinile lui Dumnezeu se 
pun, şi nu ca mai înainte, întru cele mai de jos ale iadului. Deci, sfinţire a 
noastră s-a făcut moartea lui Hristos. 

De aceea cheamă El „cu glas mare" moartea, neîndrăznind aceasta să 
se apropie de Dânsul, de n-ar fi fost chemată. 

Iar „catapeteasma templului" era o oarecare pânză atârnată în mijlocul 
templului, care despărţea pe cele dinăuntru [sfânta sfintelor] de cele din 
afară, ca oarecare părere în mijloc. Şi „se rumpe" [„se sfâşie"] aceasta, arătând 
Dumnezeu că partea templului cea neumblată, cea nevăzută, ale căreia pe 
cele dinăuntru le despărţea [acoperea] „catapeteasma", atât de mult va fi 
necinstită şi spurcată, încât de toţi va fi călcată [în picioare] şi văzută. 

5 1 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a sfâşiat", se găseşte „s-a rumpt". 
5 2 [1805] „Multe trupuri ale Sfinţilor adormiţi s-au sculat", spre arătarea puterii 

Lui şi spre înfricoşarea iudeilor s-a făcut, ca să cunoască ei că Acela, Care pe cei morţi aşa 
cu lesnire i-a înviat, cu mult mai lesne i-ar fi putut omorî pe cei vii. încă şi spre adeverirea 
învierii ce va să fie, s-au făcut acestea (după Zigaben). 

5 3 în ediţia de la 1805, în loc de „au intrat", se găseşte „au venit". 
5 4 [1805] „Şi s-au arătat multora", adică au intrat în Ierusalim şi s-au arătat, ca să nu 

pară că după nălucire este deschiderea mormintelor şi învierea celor adormiţi. Şi „după 
învierea Lui" au ieşit din morminte şi au intrat în sfânta cetate şi „s-au arătat multora", 
ca din învierea acestora să se îndrepteze iudeii şi să creadă şi în învierea Lui, socotind ei 
că Acela, Care pe aceştia i-a înviat, cu mult mai vârtos pe Sine S-a înviat. Şi „Sfinţi" au 
înviat, ca să fie vrednici de credinţă grăind ei pentru [despre] Hristos. Şi „arătându-se", 
iarăşi au adormit (după Zigaben). 
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Iar alţii şi alte pricini [înţelesuri] zic [aici], căci spun ei că „rupându-se 
catapeteasma", se însemnează [arată] ridicarea slovei Legii şi descoperirea 
celor ce mai înainte erau ascunse de slovă, ca de o oarecare „catapeteasmă", 
iar cele care mai înainte erau ascunse şi întunecate, acum se vor arăta, 
săvârşindu-se la Hristos (2 Corinteni 3,14-16). 

Dar şi aceasta este cu putinţă a zice [se poate înţelege]: că fiind la 
iudei obiceiul ca să-şi rupă hainele pentru hulele împotriva lui Dumnezeu, 
şi acum dumnezeiescul templu, ca şi cum i-ar fi părut rău pentru moartea 
lui [Hristos-]Dumnezeu55, şi-a rupt haina Sa, care este „catapeteasma". 

încă şi altele ar fi putut cineva a zice, însă acestea sunt de ajuns. 
Iar stihiile „s-au cutremurat", arătând mai întâi că Cel Care pătimea 

era Făcătorul [lor], iar apoi însemnând că lucrurile se vor schimba, căci 
Scriptura unde rânduieşte „cutremur", schimbarea lucrurilor o arată 5 6. 
Deci s-a făcut mutarea cercetării lui Dumnezeu de la iudei la neamuri şi 
„pietrele" - adică inimile cele împietrite ale păgânilor - „s-au despicat" 
şi au primit pe sămânţa adevărului. 

Şi cei omorâţi de păcate au înviat şi „au venit în sfânta cetate", în 
Ierusalimul cel de Sus, şi „s-au arătat multora", [adică celor] care călătoresc 
pe „calea cea lată" (Matei 7,13). Şi „arătându-se", s-au făcut lor chip de 

-^a^r3w\ă^iRfe~Maai j ce i i e , căci omul care l-a văzut pe cel ce mai înainte 
era omorât de patimi că s-a întors şi a ajuns „în sfânta cetate" care este în 
Ceruri, cu adevărat îi urmează [celui ce stă drept pildă] şi se întoarce şi 
acesta. Iar acestea mai cu luare aminte [mai amănunţit] s-au înţeles57. 

Iar tu cunoaşte că învierea morţilor care s-a făcut la Crucea [Patima] 
DorruTului arată şi slobozirea sufletelor celor din iad şi cei care au înviat 
atunci „s-au arătat multora", ca să nu pară că este nălucire ceea ce s-a 
făcut. Şi au înviat aceştia spre a fi semn; şi arătat este că iarăşi au murit. Iar 
unii zic că după ce a înviat Hristos, au înviat şi aceştia şi n-au mai murit, 
dar aceasta [învăţătură] nu ştiu de se cuvine a o primi. 

27,54-56: Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând 
cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte, zicând: Cu adevărat, 
Fiul lui Dumnezeu era Acesta! (55) Şi erau acolo multe femei, privind 

5 5 Vezi şi tâlcuirea de la Matei 26,65-66. 
5 6 Vezi în Vechiul Testament: 1 Regi 4,5; 14,15; 2 Regi 22, 8; 3 Regi 19,11-12; Psalm 17, 

9; 59, 2; 67, 9; 113,17; Isaia 29, 6; Iezechiil 27,35; 38,19; Avacum 3,10; loil 2,10; Amos 1,1; 
1 Maeabei 1,29, iar în Noul Testament: Matei 21,10; 24,7; 28, 2,4; Faptele Apostolilor 4,31; 
16,26; Apocalipsa 6,12; 8,15; 11,13,19; 16,18, precum şi în multe alte locuri scripturistice. 

5 7 Adică au fost tâlcuite mai în amănunţime după înţelesul cel îndreptător de năravuri. 
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de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I. (56) între 
care era şi Măria Magdalena şi Măria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi 
mama fiilor lui Zevedeu. (27,54-56; Matei 2 8 , 1 / Marcu 15,44-47 / Luca 23, 52-55 

Sutaşul cel ce era păgân, din semne crede, dimpreună cu cei care erau 
cu el. Iar iudeii, cei care i-au auzit pe Prooroci şi Legea, rămân necredincioşi, 
atât de rău [cumplit] lucru este răutatea! Şi mai apoi sutaşul acesta s-a 
făcut şi mucenic pentru Hristos58. 

Iar „femeile" - neamul care s-a osândit - , cele ce sunt miloase mai 
vârtos decât toţi, privind cele ce s-au făcut, dobândesc cele dintâi vederea 
celor bune. Căci ucenicii fug, dar femeile stau [rămân]. 

Iar „Măria, mama lui Iacov şi a lui Iosi" o numeşte pe Născătoarea 
de Dumnezeu5 9, căci Iacov şi Iosi erau fii ai lui Iosif de la cea dintâi a lui 
femeie. Deci, de vreme ce Născătoarea de Dumnezeu a fost dată lui Iosif 
şi toţi o socoteau a fi femeia lui, cu cuviinţă se spune că este maică a fiilor 
lui, adică [mama lor] vitregă. 

Iar „mama fiilor lui Zevedeu", Salomeea se numea şi se spune că şi 
aceasta era fiică a lui Iosif. 

27,57-61: Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu 
numele Iosif, care şi el era ucenic al lui Iişus. (58) Acesta, ducându-se la 
Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. (59) Şi 
Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in 6 0, (60) şi l-a pus în 
mormântul nou al său, pe care-1 săpase în stâncă6 1, şi, prăvălind o piatră 
mare la uşa mormântului, s-a dus. (61) Iar acolo era Măria Magdalena şi 
cealaltă Mărie, şezând în faţa 6 2 mormântului. (17,57) Marcu 15 ,43 / 

Luca 23,50-51 / Ioan 19, 38 (27, 58-61) Matei 2 8 , 1 / Marcu 15, 44-47 / Luca 23, 52-55 

Iosif dm Arimateea care mai înainte se ascundea [tăinuia], iar acum mare 
lucru îndrăzneşte punând sufletul său pentru trupul învăţătorului şi primind 
atâtea vrăjmăşii de la toţi iudeii. Şi ca un mare dar Pilat îi dă trupul Domnului, 
căci ca un turburător [răzvrătitor] fiind omorât Hristos, era cu urmare ca 
trupul Lui să fie aruncat neîngropat. Dar Iosif, fiind bogat poate că i-a şi dat 

5 8 E vorba de Sfântul Mucenic Longhin sutaşul, care este prăznuit în Biserica 
Ortodoxă la 16 octombrie. 

5 9 Vezi şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, LXXXVffl, ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1994, p. 985 (traducere, introducere, indici şi note de Pr. Dumitru Fecioru). 

6 0 în ediţia de la 1805, în loc de „l-a înfăşurat în giulgiu curat de in", se găseşte „l-a 
învălit în giulgiu curat". 

6 1 în ediţia de la 1805, în loc de „în stâncă", se găseşte „în piatră". 
6 2 în ediţia de la 1805, în loc de „în faţa", se găseşte „în preajma". 
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lui Pilat aur. Şi luându-L, îl cinsteşte pe El, punându-L „în mormânt nou", 
întru care nimeni nu mai fusese pus niciodată. Iar acest lucru este al iconomiei 
lui Dumnezeu, ca nu cumva după ce va învia Hristos, să poată zice cineva că 
poate alt mort a înviat; pentru aceea „nou" este „mormântul". 

Iar Măria Magdalena şi cealaltă Mărie - adică Născătoarea de Dumnezeu 
pe care mai sus a numit-o „mama lui Iosi şi a lui Iacov" - , acestea două 
„şedeau în preajma mormântului", aşteptând ca de va înceta turbarea 
[iudeilor], să meargă să îmbrăţişeze trupul şi să-L ungă pe El cu mir6 2. Despre 
aceste femei zice Isaia: „Femei venind de la vedere, veniţi! Pentru că nu 
este norod care are pricepere"6 3 (Isaia 27, 11) - căci arătat este că despre 
norodul iudaicesc, care L-a răstignit pe Domnul a spus Proorocul că „nu 
are pricepere" 6 4 (Luca 23,34). Drept aceea le cheamă pe ele, să lase poporul 
cel nepriceput şi să vină la Apostoli şi să le binevestească lor învierea. 

27, 62-66: Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi 
fariseii la Pilat, (63) zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul 
Acela a spus, fiind încă în viaţă65: După trei zile Mă voi scula. (64) Deci, 
porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii 
Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Şi va fi 
rătăcirea de pe urmă 6 6 mai rea decât cea dintâi. (65) Pilat le-a zis: Aveţi straj ă 6 7, 
mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. (66) Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu 
Strajă, pecetluind piatra68. (27, 62-63) Matei 16,21; 17,23; 20,19; 26,61 / 

Marcu 8,31; 10,34 / Luca 9,22; 18,33; 24,6 / Ioan 2,19; 7,12 (27, 64-66) Psalm 40,8 / Daniil 6 ,18 

Ziua de sâmbătă nici nu o numeşte „sâmbătă"69, că nici nu era sâmbătă, 
din pricina răutăţii iudeilor. Căci Legea oprea să se mişte cineva din locul 

6 2 „Omorât ai fost, dar nu Te-ai despărţit, Cuvinte, de trupul pe care l-ai luat; că 
de s-a ş i 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). 

6 3 în ediţia din 1988 a Sfintei Scripturi, versetul de la Isaia 27,11 este: „Când crengile 
se usucă, se rup şi cad, femeile vin şi le dau foc. Acesta este un popor fără minte şi nici 
Ziditorul lui nu Se milostiveşte de el şi nici Făcătorul lui nu are milă de el" . 

6 4 C u înţelesul de: „un popor fără de minte". 
6 5 în ediţia de la 1805, în loc de „amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă", se 

găseşte „înşelătorul Acela a spus, încă fiind viu". 
6 6 în ediţia de la 1805, în loc de „de pe urmă", se găseşte „de apoi". 
6 7 în ediţia de la 1805, în verstele 65-66, în loc de „strajă", se găseşte „custodie". 
6 8 [1805] „Pecetluind piatra", adică nu numai că au întărit piatra punând deasupra 

peceţi, ci şi alegând ostaşi - pe care i-au voit - i-au pus să străjuiască, iar aceştia sunt cei 
pe care îi numeşte „custodie" (după Zigaben). 

6 9 C i o numeşte „a doua zi, care este după vineri". 
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lui sâmbăta (Deuteronom 5,14), iar călcătorii de Lege iudei, în loc de legiuita 
lor adunare „se adună la Pilat", care era de altă seminţie. Şi aceştia din 
răutatea lor se pornesc de vin la Pilat şi „întăresc mormântul". Iar aceasta 
iconomia lui Dumnezeu a fost, ca să mărturisească învierea chiar vrăjmaşii, 
pentru pecetluirea mormântului şi straja care s-a pus. 

însă se cuvine să cercăm [cercetăm] de unde ştiau iudeii că a zis: „după 
trei zile Mă voi scula", căci Domnul nu a zis aceasta [în chip] arătat şi 
descoperit. Deci este cu putinţă a zice că din pilda lui Ionâ au cunoscut 
[ei] aceasta, căci Hristos a zis: „Că precum a fost Ionâ în pântecele chitului, 
trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului în inima pământului [trei 
zile şi trei nopţi]" (Matei 12, 40). Sau din cuvintele: „Dărâmaţi templul 
acesta [şi în trei zile îl voi ridica]" (Ioan 2,19) pentru că, dacă mai înainte 
ei n-au înţeles cuvântul acesta şi socoteau că despre templul iudaicesc 
vorbeşte Domnul, au mărturisit împotriva Lui 7 0. Dar acum, cunoscând că 
„templu" [„biserică"] a numit trupul Său, se tem. Şi-L numesc „înşelător", 
neîncetând din răutatea lor nici după moartea Lui. 

Iar „custodie" se numeşte la romani straja Deci pe ostaşii cei care au 
fost rânduiţi spre a păzi îi numeşte „custodie" 7 1. 

7 0 Vezi şi tâlcuirea de la Matei 26, 60b-64a. 
7 1 Aşadar iudeii nu numai că au întărit mormântul punând deasupra peceţi, ci au şi 

ales ostaşii care să-1 străjuiască. 
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CAPITOLUL 2 8 
învierea lui Hristos. Arătările Mântuitorului. 

Porunca Botezului1 

28, 1-8: După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a 
săptămânii [Duminică]2, au venit Măria Magdalena şi cealaltă Mărie, 
ca să vadă mormântul. (2) Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul 
Domnului, coborând din Cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea 
deasupra ei 3. (3) Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui 
albă ca zăpada. (4) Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au 
făcut ca morţi. (5) Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor. Nu vă temeţi, că 
ştiu că pe Iisus Cel răstignit îl căutaţi. (6) Nu este aici; căci S-a sculat precum 
a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. (7) Şi degrabă mergând, spuneţi 
ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră4 în 

1 In ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru învierea Domnului. Pentru cercetarea 
femeilor la mormânt. Pentru străjerii mormântului, ce au fost martori ai învierii. Pentru arătarea 
lui Hristos Apostolilor şi femeilor în Galileea". 

2 în ediţia din 1805, în versetul 1 se află: „Iară sâmbătă târziu, întru ceea ce lumina 
spre una din sâmbete", cu următoarea notă: [1805] Sfântul Dionisie al Alexandriei zice 
că acest cuvinţel - „târziu", unii socotesc că vrea să arate seara sâmbetei, dar cei mai 
pricepuţi nu socotesc aşa, ci înţeleg „noapte adâncă". Şi cum că „târziu" arată aici noaptea, 
iar nu seara, cunoaştem dintru ceea ce a adăugat „întru ceea ce lumina spre una din 
sâmbete" . încă şi Eutimie Zigaben zice că prin „sâmbăta târziu", sau „târziu după 
sâmbătă" (după cum este şi în greceşte), Evanghelistul a arătat sfârşitul tuturor 
sâmbetelor, adică al celor şapte zile ale săptămânii pe care evreii le numeau „sâmbete". 
Că şi noi, zicând „ziua târziu", sau „noaptea târziu" arătăm sfârşitul acestora. Iar sfârşit 
al celor şapte zile ale săptămânii este mai vârtos sfârşitul sâmbetei. Deci, ca să nu socoteşti 
cum că la sfârşitul sâmbetei au venit la mormânt femeile, ci la începutul mânecării 
Duminicii, a adăugat: „întru ceea ce lumina" - adică „în ziua ceea ce lumina, ceea ce se 
arată". Şi mai lămurit făcând cuvântul, a adăugat pe urmă „spre una din sâmbete". Iar 
„una din sâmbete", adică cea dintâi din zilele săptămânii, este Duminica. Şi aşa scriind 
Evanghelistul, a arătat începutul mânecării Duminicii. 

3 î n ediţia de la 1805, în loc de „coborând din Cer şi venind, a prăvălit piatra", se 
găseşte „pogorând din Cer şi venind, a prăvălit piatra de pe uşă". 

4 I n ediţia de la 1805, în loc de „înaintea voastră", se găseşte „mai înainte de voi". 
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Galileea; acolo îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă. (8) Iar plecând ele în 
grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească 
Ucenicilor Lui. (28, 1) Matei 27,56,61 / 

Marcu 16,1 / Luca 23,56; 24,1 / Ioan 20,1 (28,2) Marcu 16,3-5 / Luca 24,4 / Ioan 20,11-12 
(28,3) Daniil 10,6 / Marcu 16,5 / Luca 24,4 (28,4) Marcu 16,5 / Luca 24,5 (28,5) Marcu 16,6 / 

Luca 24,5 / Ioan 20,13 (28,6) Matei 12,40; 16,21; 17,23 / Marcu 16,6 / Luca 24,6 (28,7) Matei 26,32 / 
Marcu 14,28; 16,7 / Luca 24,6 / Ioan 21,1 / Faptele Apostolilor 1,3; 10,40-41 / 

1 Corinteni 15,5 (28,8) Judecători 13,22 / Marcu 16,8 / Luca 24,9-10,22 

Aceasta ce zice „sâmbăta târziu", este deopotrivă cu cea zisă de Luca 
„la mânecare" (Luca 24,1) şi cu cea de la Marcu „foarte de dimineaţă, pe 
când răsărea soarele" (Marcu 16,1), căci prin „soare" aici ni se cuvine să 
înţelegem zorile soarelui celui de dimineaţă, căci după ce apucă ceasul al 
VTII-lea al nopţii, de atunci se socoteşte începătura [începutul] zilei ce va 
să fie [ce urmează] şi dimineaţa începe. Deci atunci era noaptea sâmbetei 
şi începătură a Duminicii - pe care „una din sâmbete" o numeşte, căci 
„sâmbete" numeau zilele săptămânii, iar „una" pe cea dintâi. întrucât 
„Duminica" este „una din sâmbete", adică cea dintâi a zilelor săptămânii, 
căci după cea dintâi se zice [se numără] îndată şi cea de a doua, apoi şi ce 
de a treia şi pe rând toate celelalte5. 

Deci a înviat Domnul Hristos când piatra încă era deasupra „mor
mântului", iar după ce a înviat Dânsul vine şi îngerul ca să „prăvălească 
piatra", şi să dea femeilor intrare la mormânt. Şi se face „cutremur" ca să 
se deştepte străjerii şi să cunoască lucrul cel nou care s-a făcut. 

5 Aşadar atunci când a înviat Domnul Hristos era noaptea sâmbetei şi începătură a 
Duminicii, iar această Duminică Evanghelistul o numeşte „una din sâmbete", pentru că 
evreii „sâmbete" numeau zilele săptămânii. 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", 
nurnire 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; Ioan 20,1,19), adică Duminica, când „prima zi de după sâmbătă" (Luca 
24,1) - după Dicţionarul Noului Testament, ed. cit., p. 451. 
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Iar Domnul a înviat a treia zi. Dar, cum se numără cele trei zile? întru 
al Vl-lea ceas6 al vinerii a fost răstignit, de la acesta până la al IX-lea ceas a 
fost „întuneric" 7 - răstimp pe care noapte să-1 socoteşti. Iar de la al IX-lea 
ceas a fost lumină - aceasta este zi. Iată, deci, o zi şi o noapte. Iarăşi, noaptea 
de vineri şi ziua sâmbetei, a doua zi şi a doua noapte sunt. Iar noaptea de 
sâmbătă, până când se lumina de ziuă - căci de la luminarea de zi toată 
ziua se numără - , iată a treia zi şi a treia noapte8. 

încă şi în alt chip [altfel] poţi să numeşti [socoteşti] cele trei zile: vineri 
şi-a dat Domnul duhul, aceasta este o zi; sâmbătă a fost înmormântat, aceasta 
este a doua zi. Iar în noaptea Duminicii [pe când se lumina de ziuă] a înviat 
- deci din parte se numără şi Duminica în loc de altă zi. Şi aşa iată cele trei 
zile! Căci şi la cei adormiţi, de va muri careva pe la al X-lea ceas [spre seară], 
iar altul pe la ceasul I al aceleiaşi zile [dimineaţa], se spune că amândoi au 
murit întru aceeaşi zi. 

Am şi altă pricină să-ţi zic la aceasta, [anume] cum trei zile şi trei nopţi 
se vor număra. Deci, ia aminte: joi seara a făcut Domnul Cina şi a zis uce-

6 în cultul creştin, ziua liturgică nu începe cu miezul nopţii sau cu dimineaţa, ca în 
măsurătoarea laică a timpului, ci cu seara Ziua liturgică este, deci, intervalul de timp 
dintre două seri consecutive; de aceea, sărbătorirea şi slujba oricărei zile liturgice începe cu 
vecernia din ajunul zilei (laice) respective, care este cea dintâi dintre laudele bisericeşti 
zilnice. Datina aceasta este moştenită din tradiţia iudaică de socotire a timpului, aşa cum o 
vedem concretizată, de exemplu, în referatul biblic al zidirii lumii, unde zilele creaţiei sunt 
numărate începând cu seara şi continuând cu dimineaţa: „Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: 
ziua întâi" (Facere 1, 5). Tot din cultul iudaic a moştenit Biserica creştină şi împărţirea 
zilelor în Ceasuri. Lăsând la o parte nopţile (care erau împărţite, ca şi la romani, în patru 
sferturi, numite „străji" sau „vegheri"), ziua (adică intervalul de timp de dimineaţa până 
seara, socotit de 12 ore) era împărţită în patru sferturi de câte trei ore fiecare, şi anume: 
Ceasul I, cuprinzând primele trei ore ale dimineţii (între orele 6-9); Ceasul al III-lea, cuprinzând 
a doua parte a dimineţii (între orele 9-12); Ceasul al Vl-lea, cuprinzând al treilea sfert al zilei 
(între orele 12-15, adică amiaza); Ceasul al IX-lea, cuprinzând ultimul sfert al zilei (între 
orele 15-18, adică seara).Biserica Ortodoxă a reţinut această veche împărţire a zilei, folosind-o 
în cultul ei, mai ales pentru indicarea şi denumirea diferitelor momente de rugăciune din 
cursul zilei. Rânduiala aceasta se păstrează şi astăzi în programul zilnic de rugăciune din 
mănăstiri (cu denumirile din Ceaslov) - după Pr. Ene Branişte, Liturgica generală, ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1993, pp. 129-130. 

7 „Iar de la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul 
al nouălea" (Matei 27,45). 

8 Iar Cleopa, în drum spre Emaus, îi spune Împreună-Călătorului: „Astăzi este a 
treia z i de când s-au petrecut acestea" (zi care începuse când se „lumina spre una din 
sâmbete") - adică e „a treia zi" de la răstignirea, moartea şi îngroparea Domnului (Luca 
24,19-21). 
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nicilor: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trapul Meu" (Matei 26, 26). Deci, de 
vreme ce stăpânire avea de la Sine a-Şi pune sufletul Său, arătat este că de 
atunci S-a junghiat pe Sine, de când a dat ucenicilor Săi trupul, căci nimeni 
nu mănâncă ceva, de nu va fi mai întâi junghiat. Deci, numără: din seara 
când îşi dă trupul Său şi până vinerea, în al Vl-lea ceas - o zi şi o noapte; 
iarăşi întunericul cel de la al Vl-lea ceas până la al IX-lea şi lumina de la al 
IX-lea ceas până seara - a doua zi şi a doua noapte; noaptea de după vineri 
şi ziua sâmbetei - a treia zi şi a treia noapte. Şi „sâmbătă târziu" a înviat 
Hristos. Iată, aşadar, plinirea [numărului] celor trei zile şi trei nopţi! 

Matei a zis că îngerul şedea pe piatră, iar Marcu zice că după ce a 
răsturnat piatra, şedea înlăuntru în mormânt, de-a dreapta (Marcu 16,4-5). 
Oare, este aici vreo nepotrivire? Nu, ci cu urmare este că mai întâi s-a arătat 
îngerul pe piatră, apoi, intrând femeile, îngerul a mers mai înainte şi iarăşi 
s-a arătat înlăuntru, în mormânt, şezând de-a dreapta Şi femeilor le zice: 
„«Nu vă temeţi» voi, căci străjerii vrednici sunt de a se teme, dar voi, 
uceniţele Domnului, nu vă temeţi!". Şi după ce le izbăveşte de frică, le 
binevesteşte lor învierea, că se cuvenea mai întâi a scoate frica [a le izbăvi 
de frică], apoi a le binevesti. Şi nu se ruşinează a-L numi „Cel răstignit" pe 
Hristos, fiindcă întru Cruce, ca într-un semn de biruinţă Se laudă, pentru că 
toate bunătăţile ni le-a pricinuit nouă Crucea 

28, 9-10: Dar, când mergeau ele să vestească9 ucenicilor, iată Iisus le-a 
întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele 
Lui şi I s-au închinat. (10) Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi 
vestiţi10 fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea. 

(18, 9) Marcu 16, 9-10 / Luca 8/2 / Ioan 20 ,14 (28, 10) Ioan 20 ,17 / Evrei 2 ,11 

Le zice femeilor: „Bucuraţi-vă!", căci de vreme ce neamul femeiesc a 
fost osândit a se întrista, Domnul, prin învierea Sa, le-a pricinuit bucurie 
şi le-a binecuvântat pe dânsele. De aceea şi ele, din multa sfială şi cinste 
[ce aveau] către Dânsul, îi „cuprind picioarele", dintru evlavie neîndrăz
nind de altă parte a trupului să se atingă, fără numai de părţile cele mai 
de pe urmă ale trupului lui Hristos. 

Iar unii zic că într-adins au apucat „picioarele Lui", ca să cunoască 
dacă a înviat cu adevărat şi nu cu nălucire şi să vadă de nu este cumva 
duh, căci aveau bănuială că este duh1 1. Deci, atunci aceste două Marii s-au 

9 în ediţia de la 1805, în loc de „să vestească", se găseşte „să spuie". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „duceţi-vă şi vestiţi", se găseşte „mergeţi de vestiţi". 
1 1 Căci poate se sminteau întru a lor minte din pricina necuprinsei puteri a rninunii 

învierii Domnului. 
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atins de „picioarele Lui". Iar Ioan spune că Măria Magdalena se ispitea să 
se atingă de Domnul (Ioan 20,17), dar nu i se dă voie pentru că voia să fie 
pururea cu Dânsul, ca mai înainte [de răstignirea Sa]; şi poate mai vârtos 
pentru aceea nu i se dă voie, că era ea iscoditoare. Căci, de vreme ce s-a 
atins de picioarele Lui, după cum zice Matei, ce nevoie mai era să se atingă 
încă o dată. Deci ca pe ceea ce este iscoditoare, o îndepărtează pe ea. 

28, 11-15: Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au 
vestit arhiereilor toate cele întâmplate 1 2 . (12) Şi, adunându-se ei 
împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor1 3, (13) 
zicând: Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi 
dormeam; (14) şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca 
şi pe voi fără de grijă vă vom face. (15) Iar ei, luând argintii, au făcut 
precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit 1 4 cuvântul acesta între iudei, 
până în ziua de azi. 

Străjerii au vestit toate câte s-au întâmplat: că s-a făcut cutremur, că singu
ră s-a dat la o parte piatra, că ei, înfricoşându-se, au căzut ca nişte morţi. 

Iar iudeii, nici pentru minunile care s-au făcut la Patimă, nici pentru 
cele ce s-au mărturisit la mormânt, nici măcar de străjeri ruşinându-se, cu 
patima lor strică pe ostaşi - adică cu iubirea de argint - , supunându-i să 
zică cum că ucenicii L-au furat, lucru care este mai nebunesc şi mai 
păgânesc decât toate! Căci, cum L-ar fi furat, o, nebunilor, ucenicii, ei care 
erau încuiaţi în casă de spaimă şi nicidecum nu îndrăzneau să iasă afară? 
Şi dacă L-ar fi furat ca pe un mort, cum, mai apoi ar fi murit pentru Dânsul, 
propovăduind că a înviat Domnul cu adevărat, pentru minciună făcân
du-se mucenici? 

28,16-20: Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele 
unde le poruncise lor Iisus. (17) Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se 
îndoiseră1 5. (18) Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-S-a 
toată puterea16, în Cer şi pe pământ. (19) Drept aceea, mergând, învăţaţi 
toate neamurile17, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „cele întâmplate", se găseşte „cele ce s-au făcut". 
1 3 In ediţia de la 1805, în loc de „ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor", se găseşte 

„făcând sfat, au dat bani mulţi slujitorilor". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a răspândit", se găseşte „s-a vestit". 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „ei care se îndoiseră", se găseşte „iară unii s-au 

' î n d o i t " . 
1 6 În ediţia de la 1805, în loc de „puterea", se găseşte „stăpânirea". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „neamurile", se găseşte „limbile". 
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Duh, (20) învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu 
cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. 

(28,16) Matei 26,32; 28,7 / Marcu 14,28 (28,17) Luca 24,52 (28,18) Psalm 8,6 / Daniil 7,13-14 / 
Matei 11,27 / Luca 1,32; 10,22 / Ioan 3,31,35; 5,22; 13,2 ; 17,2 / 1 Petru 3,22 / Romani 14 ,9 / 

1 Corinteni 15,24 / Ef eseni 1,10,22 / Filipeni 2 ,9 / Coloseni 1,16 / Evrei 2 ,8 / 
Apocalipsa 17,14; 19,16 (28,19) Isaia 52,10 / Marcu 16,15 / Luca 24,47 / 

Ioan 15,16 / Faptele Apostolilor 2 ,38 / 1 Ioan 5,7 / Romani 10,18 / 
Coloseni 1 ,23 (28,20) Matei 18,20 / Ioan 14,18 

După cum zice Ioan, întâi S-a arătat Iisus ucenicilor întru înseşi Ziua 
învierii (Ioan 20,19), intrând la ei prin uşile încuiate. Apoi S-a arătat după 
opt zile, când şi Toma a crezut (Ioan 20,26), iar după aceea, fiindcă ei aveau 
să meargă în Galileea şi încă nu se adunaseră toţi împreună - ci unii dintre 
ei pescuiau la marea Tiberiadei - , S-a arătat numai celor care pescuiau, 
care erau şapte la număr (Ioan 21,1). 

Deci, ceea ce spune acum Matei, s-a făcut mai pe urmă, după cele pe 
care le spune Ioan, căci de multe ori S-a arătat lor Hristos Cel înviat, vreme 
[timp] de patruzeci de zile viind şi ducându-Se, fiindcă nu pururea şi în 
toată vremea era împreună cu ucenicii în cele patruzeci de zile. Deci cei 
unsprezece ucenici care erau verhovnici, împreună cu toţi ceilalţi s-au 
închinat lui Hristos, „iară unii s-au îndoit". Deci, se cuvine aşa să înţelegi: 
cei unsprezece ucenici au mers în Galileea şi s-au închinat Lui, „iar unii" 
- poate oarecare din cei şaptezeci - „s-au îndoit" de Hristos, dar mai pe 
urmă s-au încredinţat şi aceştia18. Iar unii spun că Matei nu-i pomeneşte 
pe cei care „s-au îndoit" şi ceea ce n-a spus el - anume că Toma s-a îndoit 
- spune Ioan (20,25). Deci, se cuvine aşa să înţelegi: mergând în Galileea 
s-au închinat Lui; iar aceştia care s-au închinat în Galileea „s-au îndoit" 
mai înainte în Ierusalim, precum zice [Marcu (16,11-14) şi] Luca (24,11). 

Aşadar Iisus le-a grăit lor: „Datu-Mi-S-a toată stăpânirea [puterea], în 
Cer şi pe pământ". Iar aceasta întru acest chip este: „Ca un Dumnezeu şi 
Ziditor aveam «stăpânirea» tuturor" - că toate sunt roabe lui Dumnezeu, 
după cum zice David (Psalm 88,12; 118,91). „Dar supunerea cea de [bună] 
voie nu o aveam şi acum voi avea-o şi pe aceasta, căci se vor supune Mie 
toate, fiindcă prin Cruce am biruit pe cel care avea stăpânirea morţii". Că 
îndoită este supunerea: fără de voie - fiindcă toţi suntem robi ai lui 
Dumnezeu, chiar fără voia noastră, cum sunt şi dracii - şi de voie, după 

1 8 După cum ne tâlcuieşte Sfântul Teofilact aceştia care se îndoiseră erau poate din 
ceata celor şaptezeci pe care îi alesese Mântuitorul (Luca 10, 1). Iar dacă ne smintim 
socotind că tocmai cei pe care i-a ales Mântuitorul „s-au îndoit" de învierea Lui, să 
cumpănim lăuntric dacă la Praznicul învierii Domnului, noi înşine grăim întru dreptate 
şi adevăr: „Hristos a înviat!" 
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cum era Pavel rob al lui Hristos (Galateni 1, 10; 2 Timotei 1, 8). Dar, mai 
înainte numai supunerea cea fără de voie având-o de la toţi Domnul, se 
părea că oarecum doar pe jumătate avea Mântuitorul „stăpânirea" tuturor. 
Iar după Cruce, fiindcă s-a întins cunoştinţa de Dumnezeu la toţi [oamenii] 
şi cu supunerea cea de voie s-au supus toţi, cu cuviinţă [pe drept cuvânt] 
zice Domnul că acum a luat „toată stăpânirea". „Că mai înainte, în parte 
aveam «stăpânirea» - căci numai fără voie îmi slujeau Mie, pentru că sunt 
Făcătorul [lor] - , iar acum şi cu cunoştinţă slujindu-Mi Mie oamenii, «toată» 
şi deplină «stăpânire» Mi S-a dat", [căci zice: „Datu-Mi-S-a toată stăpânirea, 
în Cer şi pe pământ"]. Dar de la cine I S-a dat Lui? Arătat este cu adevărat 
că de la Sine şi de la a Sa smerenie, că de nu S-ar fi smerit şi de nu S-ar fi 
lovit cu împotrivă luptătorul prin Cruce1 9, nu ne-ar fi mântuit pe noi. Deci 
aceea ce zice „Datu-Mi-S-a toată stăpânirea [puterea]", aşa să o înţelegi: 
„Prin ale Mele nevoinţe şi lupte am mântuit pe oameni şi Mi s-au făcut de 
acum soartă2 0 şi norod al Meu". Deci, peste tot „pământul" are Hristos 
„stăpânirea" - fiindcă tot pământul L-a cunoscut pe El - , dar şi „în Cer" -
fiindcă plata şi petrecerea [vieţuirea] celor care cred întru El este în Ceruri. 

încă şi întru alt chip [înţelege]: de vreme ce firea omenească, cea care 
mai înainte era osândită, unindu-se cu Dumnezeu Cuvântul după ipostas21 

în Ceruri şade [petrece], fiind închinată de îngeri, cu cuviinţă zice: „Datu-
Mi-S-a toată stăpânirea [puterea], în Cer". Căci firea omenească, cea care 
mai înainte slujea, acum întru Hristos stăpâneşte toate. 

Şi cuprinzător să spun, ceea ce zice „Datu-Mi-S-a toată stăpânirea 
[puterea]", aşa să înţelegi. Dacă o vei lua [pe aceasta] cum că despre 
Dumnezeu-Cuvântul se zice, să o înţelegi aşa: „«Mi S-a dat toată 
stăpânirea», fiindcă şi nevrând şi vrând acum Mă cunosc pe Mine 

dumnezeu, cei care mai înainte după chipul supunerii celei fără de voie 
îmi slujeau Mie". Iar dacă o vei înţelege cum că se zice ca despre firea 
omenească [a Mântuitorului], aşa să o înţelegi: „Eu firea cea [omenească] 
care mai înainte eram osândită, iar după cea către Fiul lui Dumnezeu, fără 
de amestecare unire, Dumnezeu fiind, am luat stăpânirea asupra tuturor, 
ca să fiu închinat în Cer şi pe pământ slăvit de toate marginile". 

Aşadar, îi trimite pe ucenici nu numai către iudei, ci - pentru că are 
„stăpânirea" tuturor, toată firea omenească sfinţind-o întru Sine - cu 

1 9 Adică dacă nu s-ar fi luptat prin Cruce cu potrivnicul şi pizmaşul firii omeneşti. 
2 0 Acest cuvânt poate avea atât înţelesul de destin, menire, parte, sorocire, orăndă, fie 

cel de consoartă, aleasă, logodnică, mireasă. 
2 1 [Aici] Ipostas - fiecare dintre cele trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sub care 

este înfăţişat Dumnezeu. 
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cuviinţă la „toate neamurile" îi trimite, poruncindu-le să boteze „în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh". 

Deci, ruşineze-se Arie 2 2 şi Sabelie23. Pe Arie, pentru că a zis Hristos ca 
să se boteze în numele Celor Trei, care nume unul este, iar pe Sabelie, 
pentru că şi pe toate cele trei Feţe 2 4 le-a pomenit Domnul, nu numai o 
Faţă, precum acela hulea, ca să aibă trei nume, şi uneori adică să Se 
numească Tată, iar alteori Fiu, iar alteori Duh, ci mai vârtos pe Trei Feţe, 
care au Un [singur] nume, adică Dumnezeu. 

Apoi, de vreme ce nu este de ajuns a se boteza, ci se cuvine şi a lucra 
faptele cele bune după Botez, spune Domnul: „învăţându-i pe ei «să 
păzească toate câte am poruncit vouă», nu una sau două, ci «toate» 
poruncile Mele". Deci, să ne înfricoşăm, o, fraţilor, socotind că de ne va 
lipsi nouă una dintre porunci2 5, nu suntem de săvârşit [desăvârşit] robi ai 
lui Hristos! Că ni se cere pe toate să le păzim! 

Vezi, dar, cum cuvântul Domnului pe amândouă capetele [temeliile] 
creştinătăţii le cuprinde: bogoslovia [teologia] şi fapta bună cea lucrătoare. 
Căci, spunând că se cuvine să se boteze în numele Preasfintei Treimi, 
bogoslovie [teologie] ne dă nouă, iar zicând să ne înveţe să şi păzim po
runcile, ne arată fapta bună cea lucrătoare. 

Şi îmbărbătându-i pe dânşii, de vreme ce îi trimitea la păgâni şi la 
junghieri [mucenicii] şi la primejdii, zice: „Nu vă înfricoşaţi, căci Eu voi fi 
cu voi «până la sfârşitul veacului»". Şi pomeneşte de „sfârşit", ca să-i 

2 2 Arie a fost preot în Alexandria şi fondatorul ereziei arianismului, condamnată la 
Sinodul I ecumenic, din anul 325. Arianismul neagă egalitatea Fiului cu Tatăl, făcând 
din Fiul prima creatură a Tatălui şi negând, deci, Dumnezeirea Lui. Erezia lui Arie a fost 
combătută de Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, Sfântul 
Alexandru şi mulţi alţi Sfinţi Părinţi. Arie a murit la anul 336 d. Hr. 

2 3 Sabelie a trăit în veacul al III-lea şi era preot în Roma. Erezia sa susţinea că cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi nu sunt decât trei aspecte ale unei singure persoane. Sabelienii 
se mai numeau şi modalişti. învăţătura lui Sabelie a fost combătută de Sfântul Dionisie 
al Alexandriei, Dionisie al Romei, Ipolit şi Tertulian şi condamnată de Sinodul al II-lea 
ecumenic, din anul 381. 

2 4 „Faţă" numeşte aici o Persoană, un Ipostas al Sfintei Treimi (cuvântul grecesc 
prosopon înseamnă atât „faţă" cât şi „persoană"). 

2 5 Dumnezeiescul Maxim ne învaţă următoarele: „Prin urmare, tot omul care s-a 
botezat în numele Treimii Dumnezeieşti şi de viaţă făcătoare, trebuie să ţină toate câte a 
poruncit Domnul. Din această pricină, Domnul a împreunat păzirea tuturor poruncilor 
cu Dreapta Credinţă, ştiind că nu e cu putinţă să-i aducă omului mântuirea numai una 
dintre ele, despărţită de celelalte" (Filocalia românească, voi. 2, Cuvânt ascetic, cap 2, ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 25). 
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deştepte pe dânşii, ca mai vârtos să nu bage de seamă la cele de durere, 
căci zice: „«Sfârşit» vor avea toate ale lumii, ori dureri de vor fi, ori 
bunătăţi; de aceea, să nu vă lăsaţi biruiţi de cele de durere, că trec; nici de 
cele bune să vă lăsaţi înşelaţi, că se sfârşesc". Insă nu numai Apostolilor le 
făgăduieşte acestea - adică a fi împreună cu dânşii - , ci şi tuturor ucenicilor 
Lui, căci nu aveau Apostolii să trăiască „până la sfârşitul veacului". Deci 
şi nouă şi celor de după noi ni se făgăduieşte aceasta Şi nu numai până la 
sfârşit va fi, iar apoi va lipsi, să nu fie aceasta! Că de atunci mai vârtos 
împreună va fi [cu ai Lui], mai strălucit şi mai arătat; că acest cuvânt 
„până", unde s-ar afla în Scriptură nu leapădă vremea cea de pe urmă 2 6. 

Deci, mulţămind Domnului Celui Care aici este cu noi şi tot binele ni-
1 dă şi iarăşi împreună cu noi va fi, mai de săvârşit [desăvârşit] după sfârşit, 
să sfârşim aicea tâlcuirea Că Lui I Se cuvine toată mulţămita şi slava şi 
cinstea, în vecii vecilor. „Amin". 

Sfârşit al tâlcuirii Sfântului Teofilact 
la Evanghelia cea de la 

Matei 

l 

H 

Vezi tâlcuirea de la Matei 1,25a. 
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(1) 
Zilele de prăznuire ale Sfinţilor Apostoli 

în Biserica Ortodoxă, Sfinţii Apostoli sunt prăznuiţi în următoarele zile 1: 
Simon Petru - 29 iunie şi 5 septembrie; 
Andrei - 30 noiembrie, 20 iunie şi 13 octombrie; 
Iacov al lui Zevedeu - 30 aprilie; 
Ioan al lui Zevedeu (Teologul) - 26 septembrie şi 9 mai; 
Filip - 1 4 noiembrie; 
Vartolomeu (Natanail) - 11 iunie şi 25 august; 
Toma - 6 octombrie şi 20 iunie; 
Matei (Levi) - 1 6 noiembrie; 
Iacov al lui Alfeu - 9 octombrie; 
Levi Tadeu - 30 iunie; 
Simon Cananeul sau Zilotul - 1 0 mai; 
Matia, cel ales în locul lui Iuda - 30 iunie; 
Pavel, Apostolul neamurilor - 29 iunie. 
In ziua de 30 iunie se serbează Soborul Sfinţilor 12 Apostoli. 

(2) 
Despre tâlcuirea versetelor 46-50 

din capitolul 12 al Evangheliei de la Matei 

Tâlcuirea acestor versete (Matei 12,46-50) o face, mai pe larg, Sfântul Ioan Gură de Aur2: 
„în aceste cuvinte se arată cu multă strălucire ceea ce vă spuneam şi mai înainte, că 

toate sunt de prisos, dacă lipseşte virtutea Vă spuneam că şi vârsta şi firea şi locuirea în 
pustie şi toate asemenea acestora sunt fără de folos, dacă lipseşte voinţa cea bună. Astăzi 
învăţăm ceva şi mai mult, căci nici purtarea în pântece a lui Hristos, nici naşterea aceea 
minunată nu are vreun câştig, dacă lipseşte virtutea Aceasta se vede mai cu seamă din 
cuvintele Evanghelistului: «încă grăind El mulţimilor, I-a spus Lui cineva: Mama Ta şi 
fraţii Tăi Te caută». Iar El îi răspunde: «Cine este Mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?» 
Domnul n-a grăit aşa ca să facă de râs pe Mama Lui sau ca să Se lepede de Aceea care L-a 
născut. Dacă Tar fi fost ruşine de Ea, nici n-ar fi trecut prin pântecele Ei, ci ca să arate ca 
nici Mama Lui n-are nici un folos de pe urma acestei naşteri, dacă nu face tot ce trebuie. 
Ceea ce încercase mama Lui pornise dintr-o ambiţie deşartă. Voia să arate poporului că 
are putere, că are stăpânire asupra copilului Ei. Mama Lui nu-şi închipuia ceva mare 
despre El. De aceea a şi venit la El într-un timp nepotrivit. Uită-te şi la mândria Ei şi la 
mândria fraţilor Lui! Ar fi trebuit, dacă au venit, sau să asculte cu poporul sau, dacă nu 
voiau, să fi aşteptat până termina de vorbit şi după aceea să se fi apropiat de El. Dar ei 
nu. îl strigă de afară; şi fac asta în faţa tuturor oamenilor, arătându-şi ambiţia lor deşartă. 
Vor să arate că îi poruncesc cu multă putere. Acesta o arată şi Evanghelistul, atunci când 
a spus: «încă grăind El mulţimilor». Ca şi cum ar fi spus: «Nu puteau găsi un alt timp? 

1 Vezi Mineiele sau Vieţile Sfinţilor pentru respectivele luni. 
2 Sfântul Ioan Hrisostom, Omilii la Matei, XLIV, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, pp. 519-522 (traducere, 

introducere, indici şi note de Pr. Dumitru Fecioru). 
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Nu puteau să-I vorbească îndeosebi?» Dar, ce voiau să-I spună? Dacă voiau să-L întrebe de 
dogmele adevărului, ar fi trebuit să o facă în auzul tuturor, să grăiască înaintea tuturor, ca 
să se folosească şi ceilalţi; iar dacă voiau să-L întrebe despre alte lucruri, care-i priveau 
numai pe ei, n-ar fi trebuit să fie aşa de grăbiţi. Dacă Hristos n-a dat voie ucenicului Său să 
se ducă să-şi îngroape pe tatăl său (Matei 8, 21-22), pentru ca să nu-i întrerupă mergerea 
după Dânsul, cu atât mai mult n-ar fi trebuit întreruptă cuvântarea Sa, pentru lucruri fără 
însemnătate. Lucrul acesta arată că au făcut aceasta numai din slavă deşartă. Acelaşi lucru 
îl arată şi Evanghelistul Ioan când spune: «Nici fraţii lui nu credeau în El» (Ioan 7, 5). 
Evanghelistul Ioan, ne dă şi cuvintele lor, pline de multă prostie, spunând că fraţii Lui 
voiau să-L ia cu ei la Ierusalim, nu pentru altă pricină, ci ca să culeagă şi ei slavă de pe 
urma minunilor Lui. «Dacă faci acestea», I-au spus ei, «arată-Te lumii; că nimeni nu face 
ceva în ascuns, ci caută să se facă cunoscut!» (Ioan 7,4). Domnul i-a mustrat şi a osândit 
gândul lor pământesc (Ioan 7, 6-8). Pentru că iudeii îl bârfeau şi spuneau: «Nu este Acesta 
Fiul teslarului, pe al Cărui tată şi Mamă noi îi cunoaştem? Fraţii lui nu sunt oare printre 
noi?» (Matei 13,55-56; Marcu 6,3) De aceea, fraţii Lui, voind să şteargă din mintea oamenilor 
această origine joasă a neamului lor, îi cereau să facă rrvinuni. Aceasta e pricina că Hristos 
îi refuză; voia să le vindece patima mândriei şi a slavei deşarte. Dacă Hristos ar fi voit să Se 
lepede de Mama Lui, apoi S-ar fi lepădat de Ea atunci când iudeii îl bârfeau. Dar nu S-a 
lepădat de Ea, pentru că îl vedem că are atât de multă grijă de Ea, încât, atunci când era pe 
Cruce, o lasă în seama celui mai iubit dintre ucenicii Săi, având foarte mare grijă de E a 
Acum însă, cu acest prilej, nu face asta, că are o altă grijă pentru Mama lui şi pentru fraţii 
Lui. Pentru că Ei vedeau în El un simplu om şi se mândreau, Hristos caută să le scoată din 
cap mândria Nu-i ocărăşte; îi îndreaptă. Nu mi te uita numai la cuvintele lui Hristos, care 
au în ele un pic de mustrare, ci şi la nechibzuinţa şi îndrăzneala fraţilor Lui şi la Cine era 
Cel Ce i-a mustrat! Nu era simplu om, ci Fiul, Unul-Născut al lui Dumnezeu. Ce a urmărit 
Domnul prin mustrarea Sa? N-a vrut să-i facă de ocară, ci să-i scape de cea mai tiranică 
patimă, mândria; să-i facă încetul cu încetul să aibă despre El ideea ce I Se cuvine şi să 
convingă pe Mama Lui că El nu e numai Fiul Ei, ci şi Stăpânul Ei. Vei vedea că mustrarea 
Sa este pe măsura IZHimnezeirii Sale, dar de folos şi Mamei Lui. în afară de acestea este o 
mustrare blândă. Că n-a spus: «Du-te şi spune Mamei Mele: Nu eşti Mama Mea!» Nu, ci a 
spus celui care spusese că Mama Lui stă afară: «Cine este Mama Mea?» Prin această 
întrebare Domnul a mai urmărit şi altceva Ce anume? Să nu neglijeze nimeni virtutea, nici 
aceea nici alţii, bazându-se pe înrudirea cu Hristos. Dacă n-ai nici un folos, nici dacă-I eşti 
mamă, de nu eşti virtuos, cu atât mai puţin se poate mântui altcineva, numai pentru că se 
înrudeşte cu Hristos. Există o singură înrudire cu Hristos: să-I faci voia Lui! Această înrudire 
este mai bună şi mai proprie decât înrudirea de sânge. 

Ştiind, dar, acestea, să nu ne mândrim cu copiii noştri buni, dacă nu avem şi noi 
virtutea lor, nici cu părinţii noştri vrednici, dacă nu avem şi noi purtarea lor. Se poate să 
nu fie tată cel care are copii şi să fie tată cel care n-are copii. De aceea, Hristos, altădată, 
când o femeie i-a spus: «Fericit este pântecele care Te-a purtat şi pieptul la care ai supt» 
(Luca 11, 27), nu i-a spus: «Nu M-a purtat pântecele!», nici: «Nu am supt la piept!», ci: 
«Cu adevărat sunt fericiţi cei care fac voia Tatălui Meu!» (Luca 11, 28) Vezi, dar, că 
Hristos, în toate împrejurările, nu tăgăduieşte înrudirea Sa de sânge, dar mai adaugă şi 
înrudirea prin virtute. Când înaintemergătorul spunea: «Pui de vipere, să nu credeţi că 
puteţi spune că avem tată pe Avraam!» (Matei 3,7,9), nu vrea să spună că nu se trăgeau 
din Avraam după trup, ci că nu le este de nici un folos că se trag din Avraam, dacă nu se 
înrudesc şi la purtări cu Avraam. Acelaşi lucru l-a arătat şi Hristos prin cuvintele: «Dacă 
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aţi fi f i i i lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam!» (Ioan 8, 39) Nu-i lipseşte pe ei de 
înrudirea lor după trup cu Avraam, dar îi învaţă să caute şi înrudirea cealaltă, mai mare 
şi mai proprie decât aceasta, înrudirea după virtute. Lucrul acesta l-a urmărit Hristos şi 
acum, dar o spune mai blând, mai cu grijă. Vorbea Mamei Lui! N-a spus: «Nu este Mama 
Mea, nici aceia nu sunt fraţii Mei, pentru că nu fac voia Mea!» Nu i-a ocărât, nici nu i-a 
osândit, ci i-a făcut stăpâni pe voinţa lor; şi, grăindu-le cu blândeţe, a spus: «Cel ce face 
voia Tatălui Meu, acela este fratele Meu, sora Mea şi mama Mea» (Matei 12, 50). Deci, 
de vor să fie aşa, să meargă pe această cale! Când femeia aceea a strigat, zicând: «Fericit 
este pântecele care Te-a purtat», Hristos n-a spus: «Nu este Mama Mea», ci: «Dacă vrea 
să fie fericită, să facă voia Tatălui Meu. Unul ca acesta îmi este frate şi soră şi mamă!» 

Vai, ce cinste! Vai, ce virtute! La ce înălţime ameţitoare urcă Hristos pe cel ce face 
voia Lui . Câte femei n-au fericit pe Sfânta Fecioară şi pântecele Ei! Câte femei nu s-au 
rugat să ajungă astfel de mame! Ar fi dat orice! 

Dar ce le împiedică? Nimic! Iată, Hristos ne-a deschis cale largă şi a dat putinţă nu 
numai femeilor, dar şi bărbaţilor să ajungă la această vrednicie. Dar, mai bine spus, la una 
cu mult mai mare. Că facerea voii lui Hristos ne face cu mult mai mult mame ale lui Hristos 
decât durerile naşterii. Deci, dacă merită să fie fericită Maica Domnului, apoi cu mult mai 
mult trebuie să fie fericiţi cei ce ajung mame ale lui Hristos, prin facerea voii Lui, cu cât 
aceasta din urmă este şi mai proprie. Nu te mărgini numai să doreşti să fii mamă a lui 
Hristos, ci păşeşte cu multă râvnă şi pe calea care te duce la împlinirea dorinţei. 

După ce Hristos a rostit aceste cuvinte, a ieşit din casă. Ai văzut că Domnul i-a şi 
mustrat pe fraţii şi pe Mama Lui, dar a şi făcut cedoreau? Acelaşi lucru l-a făcut şi la nunta 
din Cana Galileii (Ioan 2,1-11). Şi acolo o ţinuse de rău pe Mama Lui, că-I ceruse un lucru 
î r ^ ^ ţ i m p ner>otriyit; cu toate acestea, îLfac&voia Când o ţine de rău, îi îndreaptă părerile 
Ei greşite djespreEi iar când îi face voia, îşi arată dragostea faţă de Mama Sa 

Tot aşa şi acum, când L-a chemat să iasă afară din casă: i-a tămăduit şi boala slavei 
deşarte, dar i-a dat Mamei Sale şi cinste cuvenită, ieşind afară din casă, deşi îi ceruse 
lucrul acesta într-un timp cu totul nepotrivit". 

Dacă pentru slăbiciunea noastră aceste cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur se 
par a fi pricină de poticneală, punem înainte un lucru adeverit al dumnezeieştii pronii 3: 

„Sfântul Chirii, patriarhul Alexandriei, om fiind, măcar că era atât de înaintat în 
sfinţenie, avea încă oarecare patimă omenească, dar a îndreptat-o pe aceasta în chip 
minunat. Ascultaţi care era patima şi îndreptarea ei: Fiind marele Chirii rudenie şi nepot 
patriarhului Teofil, vrăjmaşul Sfântului ioan Hrisostom, şi crezând adevărate toate 
mincinoasele învinuiri pe care le grăia unchiul său Teofil contra Sfântului Ioan Hrisostom, 
nu din răutate, ci din prea mare încredere în unchiul său, Fericitul Chirii se pornise şi el 
asupra Sfinţitului şi Dumnezeiescului Hrisostom, având mânie asupra lui, nu numai 
când acesta trăia, ci şi după moartea lui. Pentru aceasta, nu voia nici să-1 pomenească în 
pomelnicele celorlalţi patriarhi, precum era şi obiceiul. 

Deci , Apotic, atunci patriarh al Constantinopolului, a scris către fericitul Chirii 
scrisoare, arătând că şi el a fost o vreme vrăjmaşul lui Hrisostom, dar, mai pe urmă, 
cunoscând nevinovăţia şi curăţia acelui bărbat sfânt, s-a pocăit din greşeala lui şi a pomenit 
numele lui Hrisostom cu ceilalţi Sfinţi; şi-1 sfătuia frăţeşte pe Sfântul Chirii, să scrie numele 
lui Hrisostom în pomelnice şi să-1 pomenească. însă, Chirii nu-1 asculta, nevoind să 
defaime sinodul ţinut împotriva lui Hrisostom, pe vremea unchiului său, Teofil. 

3 Proloagek, ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, pp. 441-442. 
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A mai scris către Chirii patriarhul şi Sfântul Isidor Pelusiotul, ca unul ce-i era rudenie 
şi mai bătrân cu vârsta, sfătuindu-1 că nu se cuvine a judeca pe cineva din oameni, până 
nu va cerceta el singur, amănunţit, pricina şi greşeala omului aceluia încă şi altă epistolă 
a mai scris Sfântul Isidor către Chirii, în care-i zicea: «Mă numeşti că sunt părintele tău şi 
mă tem de osândă. Ascultă-mă pe mine, să nu te osândeşti şi tu de către Dreptul Judecător, 
Cel Ce nu caută la faţă; leapădă-ţi mânia asupra celui mort şi nu tulbura Biserica celor 
vii, pricinuindu-i nelinişte». 

Deci, citind scrisorile Sfântului Isidor, a început Fericitul Chirii a se îndrepta şi a-şi 
cunoaşte greşeala Dar s-a îndreptat desăvârşit, având un vis ca acesta: I s-a arătat Sfântului 
că se afla într-un loc de negrăită frumuseţe şi bucurie. Vedea acolo pe Avraam, Isaac şi 
Iacov şi Sfinţi mulţi din Legea Veche şi din cea Nouă a Evangheliei. Şi a văzut în acel loc 
o Biserică luminată, de neîntrecută frumuseţe, iar înlăuntru popor mult, care cânta o 
dulce cântare. Şi intrând Sfântul în biserică, s-a umplut cu totul de bucurie şi de dulceaţă 
în inima sa, că vedea pe Doamna noastră, Născătoarea de Dumnezeu, de îngeri mulţi 
înconjurată şi strălucind de negrăită slavă. Mai vedea acolo şi pe Sfântul Ioan Hrisostom, 
stând aproape de Născătoarea de Dumnezeu, cu mare cinste şi strălucind cu minunată 
lumină, ca un înger al lui Dumnezeu, şi ţinând în mâini cartea învăţăturilor sale. Şi mai 
erau şi mulţime de bărbaţi slăviţi, care stăteau cu dânsul ca nişte slujitori, înarmaţi toţi, 
ca şi când aveau de dat o luptă oarecare. 

Deci, dorea fericitul Chirii să se închine Stăpânei, Născătoarei de Dumnezeu, şi 
pornind, a alergat spre Ea ca să-i facă închinăciune, dar îndată Sfântul Ioan, împreună cu 
purtătorii săi de suliţi, au alergat cu mânie împotriva Lui şi nu numai că l-au oprit de a 
se apropia de Maica Domnului, dar şi din biserica aceea l-au izgonit. Şi cum sta Sfântul 
Chirii, frământând întru sine mânia sa contra Sfântului Ioan Hrisostom, care-1 izgonise 
din biserică, iată, a auzit pe Stăpâna noastră, Născătoarea de Dumnezeu, mijlocind către 
Sfântul Ioan, ca să-1 ierte şi să nu-1 gonească din biserica aceea, zicând: «Iartă pe Chirii, a 
zis Preasfânta către Ioan, că din necunoştinţă a luat pornirea lui cea rea împotriva ta şi 
vei vedea când îşi va da seama, că din neştiinţă, a ajuns la acea pornire rea». Dar Ioan se 
arăta că nu primea să-1 ierte. Atunci, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a zis către 
Sfântul Ioan: «Pentru dragostea mea, iartă-1, că mult s-a nevoit pentru cinstirea mea, 
ruşinând şi înfruntând pe Nestorie, ocărâtorul meu, iar pe mine, Născătoare de I>mvnezeu 
propovăduindu-mă oamenilor. Iartă-1, că mult s-a ostenit pentru mine». Acestea auzin-
du-le Hrisostom de la Născătoarea de Dumnezeu, îndată s-a îmblânzit şi, chemându-1 
înlăuntru, a îmbrăţişat pe Sfântul Chirii, ca un prieten pe prietenul său şi cu dragoste îl 
săruta Şi astfel, s-au împăcat şi s-au împrietenit Sfinţii amândoi, în visul acela, prin 
mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu. 

Deci, Sfântul Chirii, deşteptându-se şi socotind în amănunt acest vis, s-a pocăit mult 
şi singur se certa pe sine, pentru o patimă deşartă şi nesocotită împotriva unui bărbat 
Sfânt şi bine plăcut lui Dumnezeu. Şi, adunând îndată pe toţi episcopii Egiptului, a făcut 
mare sărbătoare lui Hrisostom, a scris numele lui în diptice şi-1 pomenea împreună cu 
Sfinţii cei mari şi în fiecare an îl fericea pe el cu cuvinte de laudă. Şi aşa s-a ridicat pata 
aceasta de pe sfinţenia Sfântului Chirii". 

Despre această aparentă controversă legată de învăţătura despre Maica Domnului, 
vezi mai multe în studiul (în limba rusă) Sfântului Ignatie Briancianinov, legat de cinstirea 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, publicat în cel de-al IV-lea volum al operei sale 
complete (în curs de publicare în limba română la editura Sophia). 
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(3) 
Sfântul Maxim Mărturisitorul 

A treia sută a capetelor despre dragoste - capetele 21-36* 

(21) Dumnezeu Se cunoaşte pe Sine însuşi, dar cunoaşte şi cele făcute de El. Sfintele 
Puteri, de asemenea, cunosc pe Dumnezeu şi cunosc şi cele făcute de Dumnezeu. Dar, 
nu cum Se cunoaşte Dumnezeu pe Sine şi cele făcute de El, cunosc Sfintele Puteri pe 
Dumnezeu şi cele făcute de El. 

(22) Dumnezeu Se cunoaşte pe Sine în fiinţa Sa cea fericită; iar cele făcute de El din 
înţelepciunea Sa, prin care şi în care a făcut toate. Dar Sfintele Puteri îl cunosc pe 
Dumnezeu prin participare, El fiind deasupra participării; iar cele făcute de El prin 
perceperea aspectelor şi sensurilor din ele. 

(23) Lucrurile făcute sunt în afară de minte; dar ea primeşte înlăuntrul ei vederea 
lor. Nu tot aşa este la Dumnezeu cel veşnic, nemărginit şi nesfârşit, Care a dăruit celor ce 
sunt atât existenţa, cât şi existenţa fericită şi de-a pururea 

(24) Fiinţa raţională şi mintală se împărtăşeşte de Dumnezeu Cel Sfânt, adică de 
bunătatea şi înţelepciunea Lui, prin însuşi faptul că există şi prin capacitatea de a fi 
fericită, ca şi prin harul de a dăinui veşnic. Prin aceasta cunoaşte pe Dumnezeu. Iar cele 
făcute de El le cunoaşte, cum s-a zis, prin perceperea înţelepciunii artistice contemplate 
în făpturi, care este simplă şi fără ipostas propriu, aflându-se numai în minte. 

(25) Patru dintre însuşirile dumnezeieşti care susţin, păzesc şi izbăvesc cele ce sunt, 
le-a împărtăşit Dumnezeu pentru bunătatea Sa desăvârşită, aducând la existenţă fiinţa 
raţională şi mintală: existenţa, existenţa veşnică, bunătatea şi înţelepciunea Dintre acestea, 
primele două le-a dăruit fiinţei, iar ultimele două, adică bunătatea şi înţelepciunea, 
capacităţii de a voi. Aceasta pentru ca ceea ce e El prin fiinţă, să ajungă şi zidirea prin 
împărtăşire. Pentru acestea se spune despre ea că s-a făcut după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu; după chipul existenţei, ca existenţă şi după chipul existenţei veşnice ca existenţă 
veşnică; căci, deşi nu e fără de început, este fără de sfârşit; şi după asemănarea Celui bun 
şi drept după fiinţă, cel bun şi înţelept după har. Adică toată firea raţională este după 
chipul lui Dumnezeu; dar numai cei buni şi cei înţelepţi sunt după asemănarea Lui. 

(26) Toată firea raţională şi mintală se împarte în două: adică în firea îngerească şi în 
firea omenească. Şi toată firea îngerească se împarte iarăşi în două grupe generale şi în 
două feluri de voinţe generale: într-una sfântă şi într-una păcătoasă; adică în Sfintele 
Puteri şi în dracii necuraţi. Firea omenească se împarte numai în două feluri de voinţe 
generale: evlavioase şi necuvioase. 

(27) Dumnezeu, ca cel ce este însăşi existenţa, însăşi bunătatea şi însăşi înţelepciunea, 
mai adevărat vorbind chiar şi deasupra tuturor acestora, nu are nimic contrariu. Dar, 
făpturile, care toate au existenţa prin participare şi har, iar cele raţionale şi mintale, şi 
capacitatea de bunătate şi înţelepciune, au ceva contrariu. Şi anume existenţei lor li se 
opune neexistenţa, iar capacităţii de bunătate şi înţelepciune răutatea şi neştiinţa. Deci, 
ca ele să existe de-a pururi sau să nu existe, stă în puterea Celui Ce le-a făcut; dar ca să 
participe la bunătatea şi la înţelepciunea Lui, sau ca să nu participe stă în voia fiinţelor 
raţionale. -

* Filocalia românească, voi. 2, A treia sută a capetelor despre dragoste, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 
90-94. 
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(28) Elinii, spunând că fiinţa lucrurilor există împreună cu Dumnezeu din veci şi că 
numai calităţile din jurul fiinţei le au de la El, susţineau că fiinţa nu are nimic contrariu 
şi contradicţia este numai între calităţi. Noi însă zicem că numai Fiinţa dumnezeiască nu 
are nimic contrariu, ca fiind veşnică şi infinită şi dăruind şi altora veşnicia Fiinţa lucrurilor, 
însă, are contrară ei neexistenţa. Deci, stă în puterea Celui ce este cu adevărat ca ea să 
existe de-a pururi sau să nu existe. Dar, fiindcă Lui nu-I pare rău de darurile Sale, ea va 
exista veşnic şi va fi susţinută prin puterea Lui atotţiitoare, chiar dacă are nimicul 
contrariul ei, cum s-a zis, ca una ce a fost adusă la existenţă din neexistenţa şi stă în voia 
Lui ca ea să fie sau să nu fie. 

(29) Precum răul este lipsa binelui şi neştiinţa - lipsa cunoştinţei, tot aşa şi neexistenţa 
este lipsa existenţei; dar nu a existenţei celei adevărate şi proprii, căci aceea nu are nimic 
contrariu, ci a celei ce există prin împărtăşire de existenţa cea adevărată. Lipsa celor 
dintâi atârnă de voinţa făpturilor; a celei de a doua atârnă de voinţa Făcătorului, care 
vrea însă, pentru bunătatea Sa, ca făpturile să existe veşnic şi veşnic să aibă parte de 
binefacerile Lui. 

(30) Dintre făpturi, unele sunt raţionale şi mintale şi capabile de cele contrare, ca de 
pildă de virtute şi păcat, de cunoştinţă şi neştiinţă; altele sunt corpuri de diferite soiuri, 
constatatoare din elemente contrarii, adică din pământ, aer, foc şi apă. Cele dintâi sunt 
cu totul netrupeşti şi nemateriale, chiar dacă unele din ele sunt legate de trupuri; cele 
de-al doilea sunt alcătuite numai din materie şi formă. 

(31) Toate trupurile sunt după fire inerte; ele sunt mişcate de suflet. Unele de suflet 
raţional, altele de suflet neraţional, şi iarăşi, altele de suflet fără simţire. 

(32) Dintre puterile sufleteşti una hrăneşte şi susţine creşterea, alta este imaginativă 
şi impulsivă, iar alta este raţională şi intelectuală. De cea dintâi se împărtăşesc plantele. 
Fiinţele neraţionale, pe lângă aceasta, se împărtăşesc şi de a doua Iar oamenii, pe lângă 
acestea două, şi de a treia Primele două puteri sunt supuse stricăciunii, a treia se dovedeşte 
nestricăcioasă şi nemuritoare. 

(33) Sfintele Puteri, comunicându-şi una alteia lumina, precum o comunică şi firii 
omeneşti, împărtăşesc sau din virtutea lor, sau din cunoştinţa care este în ele. împărtăşind 
din virtute, adică dintr-o bunătate ce imită bunătatea dumnezeiască, îşi fac bine atât lor 
înseşi, cât şi una alteia, şi celor mai prejos de ele, devenind toate deiforme. Iar împărtăşind 
din cunoştinţă, dau sau ceva mai înalt spre Dumnezeu, sau ceva mai adânc despre corpuri, 
sau ceva mai cu de-amănuntul despre fiinţele netrupeşti, sau ceva mai limpede despre 
Providenţă sau ceva mai lămurit despre Judecată. 

(34) Necurăţia minţii constă întâi în a avea cunoştinţă mincinoasă; al doilea, în a 
ignora ceva din cele universale (zic acestea despre rnintea omenească, căci îngerului îi e 
propriu să nu-i fie necunoscut nimic din cele particulare); al treilea, în a avea gânduri 
pătimaşe; iar al patrulea, în a consimţi cu păcatul. 

(35) Necurăţia sufletului constă în a nu lucra după fire. Căci, din aceasta se nasc în 
minte gândurile pătimaşe. Şi lucrează după fire atunci când puterile ei pătimitoare 
(pasionale), adică iuţimea şi pofta rămân fără patimă în întâlnirea cu lucrurile şi cu 
înţelesurile (chipurile) lor. 

(36) Necurăţia trupului este păcatul cu fapta 



436 A N E X E L E 

( 4 ) 
Sfântul Ioan Damaschin 

Cuvânt despre venirea lui Antihrist1 

S e cuvine să se ştie că trebuie să vină Antihrist. Este antihrist tot cel care nu 
mărturiseşte că Fiul lui Dumnezeu a venit în trup (1 Ioan 4,3; 2 Ioan 7), că este Dumnezeu 
desăvârşit şi că s-a făcut om desăvârşit, fiind în acelaşi timp şi Dumnezeu. Dar în sens 
propriu şi special, Antihrist se numeşte acela care vine la sfârşitul veacului (Matei 13,40; 
24,5). Trebuie, însă, mai întâi să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, după 
cum a spus Domnul (Matei 24,14). Şi atunci va veni spre mustrarea iudeilor potrivnici 
lui Dumnezeu. Domnul le-a spus lor: „Eu am venit în numele Tatălui Meu şi nu Mă 
primiţi ; vine altul în numele lui şi pe acela î l veţi primi" (Ioan 5, 43). Iar Apostolul: 
„Pentru aceea, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să se mântuiască, va 
trimite lor Dumnezeu lucrarea înşelăciunii, ca să creadă minciunii, pentru a fi osândiţi 
toţi acei care n-au crezut adevărului, ci le-a plăcut nedreptatea" (2 Tesaloniceni 2, 10-
12). Aşadar, iudeii n-au primit pe Domnul Iisus Hristos şi Dumnezeu Care este Fiul lui 
Dumnezeu, dar vor primi pe înşelător, pe cel care se numeşte pe sine Dumnezeu. Că se 
va numi pe sine însuşi Dumnezeu, îi învaţă îngerul pe Daniil, spunând aşa: „Nu va ţine 
seamă de Dumnezeul părinţilor lui"(Dan«7 11, 37). Iar Apostolul spune: „Să nu vă 
amăgească pe-voi nici într-un chip, că va veni mai întâi lepădarea de credinţă şi se va 

^ră ta^mul 'păra tu lu i , fiul pieTzărh,potrivriicuI,caTesejnaltămai presus de tot ce este 
—Bummezeur:sau este închinat, asarmcât să şadă el, arătându-se pe sineşi cum că ar fi 

Dumnezeu" (2 Tesaloniceni 2, 3-4). Când spune Apostolul „în Biserica lui Dumnezeu", 
nu vorbeşte de Biserica noastră, ci de cea veche, de cea iudaică. Căci Antihrist nu va veni 
la noi, ci la iudei. Nu va veni pentru Hristos, ci contra lui Hristos; pentru acest motiv se 
şi numeşte Antihrist. 

Trebuie mai întâi să se predice Evanghelia la toate neamurile (Matei 24, 14). „Şi 
—attmeir^e^va arăta cel fără de lege, a cărui venire va fi cu lucrarea satanei, cu toată 

puterea şi cu semne şi cu minuni mincinoase, cu toată amăgirea nedreptăţii la cei care 
pier, p e care Domnul îl va omorî cu graiul gurii Sale şi-1 va pierde cu venirea arătării 
Sa le " (2 Tesaloniceni 2, 8-9). Deci nu însuşi diavolul se face om aşa cum S-a înomenit 
Domnul - să nu fie! - ci se naşte om din curvie şi primeşte toată energia lui satan. Căci 
Dumnezeu, cunoscând mai dinainte toată perversitatea voinţei lui, pe care o va avea, 
îngăduie ca să locuiască diavolul în el. 

Se naşte, deci, din curvie, după cum am spus, este crescut în ascuns şi pe neaşteptate 
se răscoală, se împotriveşte şi împărăteşte. La începutul împărăţiei lui, dar mai degrabă 
a tiraniei lui, ia chipul sfinţeniei, dar când ajunge stăpânitor, persecută Biserica lui 
Dumnezeu (Matei 24, 6-10) şi-şi face cunoscută toată răutatea lui. Va veni cu „semne şi 
minuni mincinoase" (2 Tesaloniceni 2, 9), înşelătoare şi nu adevărate şi pe cei care au 
slabă şi neîntărită temelia minţii îi va înşela şi-i va despărţi de Dumnezeul cel viu, încât 
„să se smintească de va fi cu putinţă şi cei aleşi" (Matei 24, 24). 

1 Si. Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere din limba greacă de Pr. Dumitru Fecioru, ed. Scripta, Bucureşti, 
1993, pp. 200-202 
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Vor fi trimişi Enoh şi Ilie Tezviteanul (Maleahi 4,5; Matei 17,10-12; Marcu 9,11-12), şi 
„vor întoarce inima părinţilor către copii" (Maleahi 4, 6), adică sinagoga către Domnul 
nostru Iisus Hristos şi către predica Apostolilor, dar ei vor fi omorâţi de Antihrist. Şi va 
veni Domnul din Cer, în chipul în care Sfinţii Apostoli L-au văzut mergând la Cer (Faptele 
Apostolilor 1,11), Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit, cu slavă şi putere (Luca 21,27) şi 
va omorî pe omul fărădelegii şi pe fiul pierzării cu Duhul gurii Lui (2 Tesaloniceni 2, 8). 
Aşadar, nimeni să nu aştepte pe Domnul de pe pământ, ci din Cer, după cum însuşi ne-a 
dat încredinţare (Matei 16,27; 25,31; Luca 21,27). 

(5) 
Sfântul Efrem Şirul 

Cuvânt pentru a doua Venire a Domnului, 
sfârşitul lumii şi venirea lui Antihrist 

Cum voi putea eu, Efrem cel prea mic şi păcătos şi plin de greşeli, să spun cele mai 
presus de puterea mea? Dar, de vreme ce Mântuitorul, prin a Sa milostivire, pe cei 
necărrurari i-a învăţat înţelepciunea şi pe credincioşii cei de pretutindeni i-a luminat, şi 
pe a noastră limbă o va lumina cu îndestulare spre folosul şi zidirea, şi a mea, a celui ce 
zic, şi a tuturor ascultătorilor. Şi voi grăi întru dureri şi voi spune întru suspine pentru 
sfârşitul lumii acesteia de acum şi pentru cel prea fără de ruşine şi cumplit balaur, cel ce 
va să tulbure pe toate cele de sub cer şi să bage teamă şi împuţinare de suflet şi cumplită 
necredinţă în inimile oamenilor şi să facă arătări şi semne şi înfricoşări, încât de ar putea 
să amăgească şi pe cei aleşi, şi pe toţi să-i înşele cu mincinoase semne şi cu năluciri de 
arătări, care se vor face de către dânsul (Matei 24,25). 

După făgăduinţa Sfântului Dumnezeu, va lua stăpânire ca să înşele lumea, fiindcă 
s-a înmulţit păgânătatea lumii şi pretutindeni tot felul de lucrări rele se lucrează. Şi 
pentru aceasta, Preacuratul Stăpân va slobozi duhul înşelăciunii, ca să ispitească lumea 
pentru păgânătatea ei, de vreme ce oamenii au voit a se depărta de Dumnezeu şi a-1 iubi 
pe vicleanul (2 Tesaloniceni 2,11). 

Fraţilor, mare nevoinţă va fi în vremurile acelea - mai ales celor credincioşi - , când 
se vor săvârşi semne şi minuni cu multă stăpânire de însuşi balaurul, când se va arăta pe 
sine ca un dumnezeu, cu năluciri înfricoşate, zburând în văzduh, şi toţi dracii ca îngerii 
în văzduh înălţându-se înaintea tiranului (2 Tesaloniceni 2, 4). Că vor striga cu tărie, 
schimbându-şi chipurile, înfricoşând fără de măsură pe toţi oamenii. Atunci, fraţilor, 
oare cine se va afla îngrădit şi petrecând neclintit, având în sufletul său semnul Celui 
Unuia-Născut, Fiul Dumnezeului nostru, adică Sfânta Sa Cruce? Când va vedea necazul 
acela nemângâiat, făcut pretutindeni, peste tot sufletul care nu va avea de nicăieri 
mângâiere, nici iarăşi slăbire pe pământ şi pe mare, când va vedea toată lumea tulburată 
şi va fugi fiecare să se ascundă în munţi, unii adică murind de foame, iar alţii ca ceara 
topindu-se de sete cumplită şi nu va fi cine să-i miluiască pe ei, când va vedea toate 
feţele lăcrimând şi cu dorire întrebând dacă nu cumva se află vreun cuvânt al lui 
Dumnezeu pe pământ. Şi nicăieri nu-1 va auzi. 

Cine, oare, va suferi zilele acelea? Şi cine va răbda necazul cel nesuferit, când va veni 
amestecarea popoarelor ce vor veni de la marginile pământului pentru vederea tiranului şi 
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mulţi mdvinându-se înaintea tiranului, strigând cu cutremur: „Tu eşti mântuitorul nostru!"? 
Marea se va tulbura şi pământul se va usca, cerurile nu vor ploua, tulpinile se vor veşteji şi 
toţi cei ce vor fi pe pământul răsăritului, către apus vor fugi de multă frică. Şi iarăşi cei ce vor 
fi la apusul soarelui vor fugi către răsărit; vor fugi cu cutremur. Atunci, luând obraznicul 
stăpânire, va trimite draci în toate marginile pământului, ca să propovăduiască plini de 
îndrăznire: „Împărat mare s-a arătat cu slavă. Veniţi de îl vedeţi pe el". 

Cine, oare, va avea suflet de diamant, încât să sufere vitejeşte toate smintelile acelea? 
Cine, oare, va fi acest om, precum am mai zis, ca toţi îngerii să-1 fericească pe el? Că eu, 
fraţilor iubitori de Hristos şi desăvârşiţi, m-am înfricoşat numai din pomenirea numelui 
balaurului, cugetând în mine necazul ce va fi oamenilor în vremurile acelea şi în ce fel se 
va arăta acest balaur pângărit şi aspru neamului omenesc. Iar mult mai amar se va arăta 
Sfinţilor, celor ce vor putea birui nălucirile lui. Că atunci vor fi mulţi cei ce se vor afla 
bineplăcuţi lui Dumnezeu şi se vor putea mântui în munţi şi în dealuri şi în locuri pustii, 
cu multe rugăciuni şi plângeri nesuferite. Că Sfântul Dumnezeu, văzându-i pe dânşii 
întru plângere nemângâiată şi întru credinţă curată, se va milostivi spre ei ca un Părinte 
iubitor de fii şi îi va păzi pe ei unde se vor ascunde. Că preapângăritul nu va înceta 
căutând pe Sfinţi şi pe pământ şi pe mare, socotind că a împărăţit de acum înainte pe 
pământ, şi pe toţi îi va supune. Şi va socoti ticălosul să stea împotrivă în ceasul acela 
înfricoşat când va veni Domnul din Ceruri, neştiind ticălosul a sa neputinţă şi mândrie, 
pentru care a şi căzut. Cu toate acestea, va tulbura pământul şi va înfricoşa pe toate cu 
mincinoasele semne vrăjitoreşti; şi nu va fi în vremea aceea, când va veni balaurul, slăbire 
pe pământ, ci necaz mare, tulburare şi amestecare, morţi şi înfometaţi întru toate marginile 
pământului. Că însuşi Domnul nostru cu dumnezeiasca Sa gură a zis: „Că unele ca 
acestea nu s-au arătat din începutul zidirii" (Matei 24,21). 

Iar noi, păcătoşii, cu ce vom asemăna nevoia cea peste măsură de mare a ei, încă şi 
netâlcuită, dacă Dumnezeu aşa a numit-o pe dânsa? însă să-şi pună fiecare mintea sa cu 
dinandinsul întru sfintele cuvinte ale Domnului şi Mântuitorului nostru, cum că pentru 
nevoia şi necazul cel prea mare, va scurta zilele necazului aceluia, prin a Sa milostivire 
sfătuindu-ne pe noi şi zicând: „Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră nici iarna, nici sâmbăta" 
(Matei 24,20). Şi iarăşi: „Privegheaţi totdeauna, adeseori rugându-vă ca să vă faceţi vrednici 
a scăpa de necaz şi a sta înaintea lui Dumnezeu, că vremea este aproape" (Luca 20,36). Şi 
întru această răutate stăm toţi şi nu credem, dar să ne rugăm necontenit cu lacrimi şi cu 
rugăciuni, noaptea şi ziua, căzând la Dumnezeu, ca să ne mântuim noi, păcătoşii. 

Dacă are cineva lacrimi şi umilinţă să se roage Domnului, ca să ne izbăvim de necazul 
ce va fi pe pământ; ca să nu vadă nicidecum nici pe fiara, nici să audă înfricoşările ei, că va 
fi pe alocuri foamete, cutremure şi morţi de multe feluri pe pământ. Viteaz suflet va avea 
cel care va putea să-şi ţină viaţa sa în mijlocul smintelilor. Că dacă puţin va slăbi omul în 
credinţă, lesne va fi înconjurat şi va fi robit de semnele balaurului celui rău şi viclean. Şi 
neiertat se va afla unul ca acesta la Judecată, întrucât sieşi vânzător se va afla, ca Unul ce a 
crezut tiranului de bunăvoie. De multe rugăciuni şi lacrimi avem trebuinţă, o, iubiţilor, ca 
să se afle cineva dintre noi întărit întru ispite. Fiindcă multe vor fi nălucirile fiarei, cele ce 
se vor face, pentru că luptător fiind împotriva lui Dumnezeu, pe toţi va voi să-i piardă. 

Luaţi aminte, fraţii mei iubitori de Hristos, ce a făcut israelitenilor în pustie când 
ieşeau din Egipt, cum i-a amăgit pe ei ticălosul şi preaspurcatul, ca să facă toţi acel păcat 
preacumplit, că a învăţat pe Valaam ca să dea lui Balac, împăratul madianiţilor, sfat rău 
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şi pe popor să-1 amăgească spre desfrânare, ca deodată să-i piardă pe ei, după ce toţi se 
vor desfrâna cu femeile, ca nişte dobitoace. Şi au pus femei cu ochi neruşinaţi şi mese 
pline de stropiri şi de jertfe înaintea porţilor, pe toţi trăgându-i spre moarte, ca acela care 
va vrea să se desfrâneze cu spurcatele acelea, mai înainte să aducă jertfa şi apoi să intre la 
dânsele. Că femeile nu luau plata de la popor, ci îi sileau pe toţi cei ce veneau la dânsele 
să jertfească. Şi au pus înaintea boierilor pe fiicele boierilor; aşijderea şi bogaţilor, pe 
fiicele bogaţilor; iar pe cele mai multe dintre femei, de obşte, la tot poporul cel de jos, 
vrând pe toţi deodată să-i vâneze spre moarte, ca nici bogatul să nu se îngreţoşeze de cei 
săraci, nici boierii de fiica cea săracă a celui de jos (Numeri 25). 

Văzut-ai lucrarea nedreptăţii şi vicleană meşteşugire, cum tuturor le-a săpat gropi 
spre moarte? Văzut-a cineva dintre voi cândva vreun lucru ca acesta fără de ruşine? Pe 
desfrânare a ţinut-o ca pe sabia cea cu două tăişuri, căci cu două morţi cumplite secerau 
femeile pe cei intrau la dânsele: şi ca să jertfească, şi să se desfrâneze. Că în acest fel va 
face tiranul, ca toţi să poarte pecetea fiarei când va veni în vremea sa, la plinirea vremurilor; 
să amăgească cu semne pe toţi, şi apoi, aşa să cumpere aceştia bucate şi tot felul de 
trebuinţe; şi să pună cârmuitori de popor, ca toţi să săvârşească porunca lui. 

Luaţi aminte, fraţii mei, la covârşirea fiarei şi meşteşugirile vicleniei, cum de la 
pântece îşi începe lucrarea: că după ce se va strâmtora cineva de lipsa de bucate, să fie 
silit a primi pecetea aceluia, păgânescul chip, dar nu peste toate mădularele trupului, ci 
peste mâna dreaptă, aşijderea şi pe frunte, ca să nu aibă stăpânire omul a se pecetlui cu 
mâna dreaptă cu semnul Sfintei Cruci, iar pe frunte nicidecum a se însemna cu Sfântul 
Nume al Domnului, nici cu Preaslăvita şi Cinstita Cruce a lui Hristos şi a Mântuitorului 
nostru. Că ştie ticălosul că, dacă se va pecetlui cineva cu Crucea Domnului, se risipeşte 
toată puterea lui şi pentru aceasta pecetluieşte dreapta omului, că aceasta este cea care 
pecetluieşte toate mădularele noastre. Asemenea şi fruntea, care este ca un sfeşnic ce 
poartă pe faţă făclia luminii, adică semnul Mântuitorului nostru. 

Deci, fraţii mei, înfricoşată nevoinţă va fi tuturor oamenilor celor iubitori de Hristos, 
ca până în ceasul morţii să nu se teamă, nici să stea în moleşire, când va închipui balaurul 
puterea sa în locul Crucii Mântuitorului. Că în acest chip va face ca Numele Domnului şi 
Mântuitorului nostru nicidecum să se pomenească în vremurile acestuia Şi aceasta o va 
face, fiindcă se teme şi se cutremură neputinciosul de Sfânta Putere a Mântuitorului 
nostru. Că de nu se va pecetlui cineva cu pecetea aceluia, nu se va robi de nălucirile lui şi 
nici Domnul nu Se va depărta de la unii ca aceştia, ci îi va lumina şi îi va trage către Sine. 

Se cade să înţelegem noi, fraţilor, cu tot dinadinsul, că nălucirile vrăjmaşului sunt 
nemilostive şi fără de omenie. Iar Domnul nostru cu linişte va veni la noi, la toţi, ca să 
gonească de la noi meşteşugirile fiarei. Deci, noi, ţinând neabătută credinţa lui Hristos, 
cu uşurinţă vom birui puterea tiranului. Gând neschimbat să ne câştigăm şi bună 
statornicie şi se va depărta de la noi neputinciosul, neavând ce să ne facă. 

Eu, preamicul, fraţilor, vă rog pe voi, iubitorilor de Hristos, să nu ne moleşim, ci 
mai vârtos să ne facem puternici cu puterea Crucii. Netrecuta nevoinţă este lângă uşi. 
Platoşa credinţei să o luăm toţi. Să scoatem cu dragoste din izvorul cel dumnezeiesc 
nădejdile mântuirii sufletelor noastre - pe nezidita, zic, iubiţilor fraţi, Treimea cea de o 
fiinţă, Care este izvor ce izvorăşte viaţa Dacă se va îngrădi cu acest fel de arme sufletul 
nostru, nu va fi călcat de balaur. Cu toate acestea, se cade nouă a ne ruga ca să nu intrăm 
în ispită, nici să fugim iama 
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Deci, fiţi gata, ca nişte robi credincioşi, neprimind pe altul. Furul şi pierzătorul şi cel 
fără de omenie, mai întâi va veni întru ale sale vremuri, ca să fure şi să junghie şi să 
piardă turma cea aleasă a lui Hristos, Adevăratul Păstor. Căci va lua asupra sa chipul 
Adevăratului Păstor, ca să înşele oile turmei. însă cei ce vor cunoaşte arătat glasul cel 
sfânt al Adevăratului Păstor, îndată îl vor cunoaşte. Că glasul pierzătorului nu se asemănă 
cu cel al Adevăratului Păstor, fiindcă este rânitor. Glasul fiind plin de chipul turului, 
îndată se cunoaşte în ce fel este acesta. 

Deci, să ne învăţăm, o, prieteni, cu ce fel de chip va veni pe pământ şarpele cel fără 
de ruşine, fiindcă Mântuitorul, vrând să mântuiască neamul omenesc, S-a născut din 
Fecioară şi prin chipul omului a amăgit pe vrăjmaşul cu Sfânta Putere a Dumnezeirii 
Lui. Şi blând şi smerit a fost pe pământ, ca pe noi să ne înalţe de la pământ la Cer. Căci cu 
încredinţare şi cu adevărat, Dumnezeu Cel Ce S-a zămislit, Acelaşi întrupându-Se, Acelaşi 
născându-Se din Sfânta Fecioară cu trupul nostru, a mântuit prin patima Crucii tot neamul 
omenesc, dând porunci. Şi iarăşi va să vină în ziua cea mai de pe urmă, să judece viii şi 
morţii ş i să răsplătească tuturor după faptele lor, drepţilor şi necredincioşilor, ca un Drept 
Judecător. Aceasta cunoscând-o vrăjmaşul, că iarăşi va să vină din Cer Domnul cu slava 
Dumnezeirii, a socotit şi acesta să ia asupra sa chipul venirii Lui şi să ne înşele pe noi. 

Iar Domnul nostru va veni pe pământ pe nori luminoşi, ca un fulger înfricoşat (Matei 
24, 27-2 8). Dar vrăjmaşul nu va veni aşa, că este viclean. Se va naşte, cu adevărat, dintr-o 
fecioară spurcată care va fi unealta lui. Şi nu el însuşi se va întrupa, ci cu acest fel de chip 
va veni prepângăritul, ca un fur, ca să înşele pe toţi: smerit, liniştit, urând cele nedrepte, 
uinsprti idoli uitorcâi\du-se,^Î3vtajTOarimiiTTm^ iubitornle săraci, peste-
măsură de frumos, prea cu bună aşezare, blând către toţi, cinstind cu cuviinţă neamul 
iudeilor, fiindcă ei aşteaptă venirea aceluia. Şi, pe lângă toate aceste semne, va face arătări 
şi înfricoşări cu multă stăpânire. Se va făţarnici cu vicleşug să placă tuturor, ca degrabă 
să fie iubit de către mulţi. Daruri nu va lua, cu mânie nu va grăi, mâhnit nu se va arăta şi 
cu chipul bunei rânduieli va amăgi lumea, până ce se va face împărat. 

Şi după ce multe noroade şi gloate vor vedea nişte fapte bune ca acestea şi puteri, 
toţi cu o socoteală se vor face şi cu bucurie mare îl vor propovădui pe el împărat, zicând 
unii către alţii: „Au, doară, se mai află vreun om bun şi drept ca acesta?" Şi, mai mult, 
poporul cel ucigaş al iudeilor îl va cinsti şi se va bucura de împărăţia lui. Pentru aceea, ca 
unul ce va cinsti mai mult locul şi templul evreiesc, va arăta lor că are purtare de grijă 
pentru dânşii. 

Şi când va împăraţi balaurul pe pământ, cu mare sârguinţă toate popoarele i se vor 
face ajutătoare. Edom şi Moab, încă şi fiii lui Amon, i se vor închina şi ei cu bucurie ca 
unui adevărat împărat; se vor face cei dintâi apărători ai lui. Se va întări îndată împărăţia 
aceasta şi va bate cu mânie trei împăraţi mari. Apoi, se va înălţa inima lui şi va vărsa 
balaurul amărăciunea sa, punând înaintea celor din Sion veninul morţii. Tulburând lumea, 
va clinti marginile, va necăji toate, va pângări suflete. Căci nu se va mai arăta ca un 
cucernic, ci cu totul întru toate aspru, fără de omenie, iute, mânios, cumplit, nestatornic, 
înfricoşat, slut, urâcios, greţos, sălbatic, pierzător, obraznic şi sârguindu-se - întru a sa 
nebunie - a arunca în groapa păgânătăţii tot neamul omenesc. Cu minciuni va înmulţi 
semne în mulţime. Şi stând înainte multe alte popoare şi lăudându-1 pe el pentru năluciri, 
va striga cu glas mare, încât se va clinti şi locul întru care popoarele vor sta înaintea lui, 
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i le va grăi cu îndrăznire: „Cunoaşteţi toate popoarele puterea şi stăpânirea mea. Iată, 
naintea voastră a tuturor poruncesc acestui munte ce este de cealaltă parte, ca acum să 
e mute de aici, de această parte de mare, prin cuvântul meu". Şi va zice spurcatul: „Ţie 
[i poruncesc: Mută-te dincoace de mare!" Şi va alerga muntele în ochii privitorilor, însă 
dcidecum clătindu-se din temeliile sale, căci cele ce Dumnezeu Cel Preaînalt dintru 
nceputul zidirii le-a întărit şi le-a înălţat, asupra acestora preaspurcatul stăpânire nu 
IRE, ci va amăgi lumea cu năluciri vrăjitoreşti. Şi, iarăşi, altui munte ce va sta în adâncul 
nării celei mari, fiind ostrov foarte mare, îi va porunci să se ducă şi pe uscat să stea în 
armuri veselitoare spre veselia privitorilor, ostrovul nicidecum din mare mişcându-se. 
ar balaurul îşi va întinde mâinile sale şi va aduna mulţime de târâtoare şi de păsări. 
Vşijderea va păşi pe deasupra adâncului şi ca pe uscat va umbla peste dânsul şi le va 
tăluci pe toate. Şi mulţi vor crede şi îl vor slăvi pe el ca pe un dumnezeu tare. Iar ochii 
nimii celor ce vor avea pe Dumnezeu întru ei se vor lumina şi cu de-amănuntul vor 
:>rivi prin credinţa curată şi vor cunoaşte înşelăciunea lui. După aceasta se va sui pe apa 
nării şi aşa va umbla pe apă ca pe uscat. Şi aşa va năluci şi va înşela lumea şi mulţi vor 
:rede lui şi îl vor slăvi pe el ca pe un dumnezeu tare. Iar câţi vor avea frica lui Dumnezeu 
intru dânşii şi ochii inimii luminaţi, vor cunoaşte cu adevărat că nici muntele nu s-a 
mişcat din locul său, nici ostrovul nu s-a mutat din mare pe pământ. Şi toate acestea 
intru numele său le va săvârşi Antihrist. Că nu va primi să numească pe curatul nume al 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, căci este luptător de Dumnezeu şi fiu al pierzării. 
===^Â^#tea^ş»lieându-seşi popoareleîrrehinându-se lui şi ca pe un dumnezeu lăudându-
V, dmzrnrzrse va mânia Cel Preaînalt din Ceruri, îşi va întoarce faţa Sa dinspre el şi se vor 
face ciume cumplite, foamete necurmată, cutremure neîncetate, foamete şi strâmtorare 
pretutindeni, necaz mare, morţi necontenite, temere înfricoşată şi tremur nepovestit. Atunci 
cerurile nu vor ploua, pământul nu va mai rodi, izvoarele vor lipsi, râurile vor seca, iarba 
nu va mai odrăsli, verdeaţa nu va mai răsări, copacii din rădăcină se vor usca şi nu vor mai 
rodi, peştii mării şi chiţii dintr-însa vor muri. Şi, aşa, marea va trimite putoare pierzătoare 
şi sunet înfricoşat, încât vor slăbi şi vor muri oameni de frică. 

Atunci va plânge cumplit tot sufletul şi va suspina; atunci toţi vor vedea necaz 
nemângâiat cuprinzându-i pe dânşii noaptea şi ziua şi nicăieri nu vor afla să se sature de 
bucate, că povăţuitori aspri de popoare se vor pune în tot locul. Şi dacă cineva va aduce 
cu sine pecetea tiranului pe frunte sau pe mâna dreaptă, va cumpăra puţine bucate din 
cele ce se vor afla. Atunci vor muri prunci la sânul maicii lor, va muri şi maica deasupra 
pruncului ei şi vor muri tatăl împreună cu femeia şi cu fiii în uliţe şi nu va fi cine să-i 
îngroape şi să-i strângă în morrninte. Din mortăciunile cele multe ce vor fi aruncate în 
uliţe se va face rea putoare pretutindeni, care va necăji pe toţi cei vii. Dimineaţa toţi vor 
zice cu durere şi cu suspinuri: „Când se va face seară, să dobândim odihnă?" Venind 
seara, iarăşi cu lacrimi prea amare vor grăi întru dânşii: „Oare când se va lumina, ca să 
scăpăm de necazul ce ne stă asupra?" Şi nu va fi unde să fugă sau să se ascundă, că se 
vor tulbura toate, marea şi uscatul. Pentru aceasta ne-a zis nouă Domnul: „Privegheaţi 
deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru" (Matei 24,42). 

în mare şi pe pământ va fi rea putoare, foamete, cutremure; în mare - tulburare, pe 
pământ - tulburare; înfricoşări în mare, înfricoşări pe pământ. Aurul mult şi argintul şi 
hainele cele de mătase, nimic nu vor folosi cuiva întru necazul acela, ci toţi îi vor ferici pe 
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morţii cei îngropaţi mai înainte de a veni necazul acela mare pe pământ. Că atunci va fi 
aruncat şi aurul şi argintul în uliţe şi nu va fi nimeni cine să-1 ia, fiindcă vor fi urâte toate. 
Ci toţi se vor sârgui a fugi şi a se ascunde şi nicăieri nu va fi cu putinţă să se ascundă de 
necaz. însă împreună cu foamea şi cu necazul şi cu frica se vor afla fiare şi târâtoare de 
trupuri mâncătoare, muşcându-i. 

Dinlăuntru frică şi dinafară cutremur. Şi noaptea şi ziua pe uliţe vor fi mortăciuni, 
în uliţe putoare, în case, putoare; în uliţe, foame şi sete - în case, foame şi sete; în uliţe, 
glas de plângere - în case, glas de plângere; în uliţe, gâlcevi - în case, gâlcevi; în uliţe, 
amar - în case, amar. Unul pe altul cu plângere îl va întâmpina: tatăl pe fiu şi fiul pe tată; 
mama pe fiică şi fiica pe mamă; prieteni pe prieteni, în uliţe îmbrăţişându-se, vor leşina; 
şi fraţi cu fraţi îmbrăţişându-se, vor muri. Se va veşteji şi frumuseţea feţei a tot trupul şi 
se vor face feţele lor ca de mort. Va fi greţoasă şi urâtă chiar frumuseţea femeilor. Se va 
veşteji tot trupul şi pofta oamenilor. 

Şi toţi cei ce s-au plecat cumplitei fiare şi au luat pecetea aceea, adică păgânescul 
chip al spurcăciunii, alergând către dânsul, vor zice lui cu durere: „Dă-ne nouă să mâncăm 
şi să bem, că toţi murim de foame, cumplit strâmtorindu-ne, şi goneşte de la noi fiarele 
cele înveninate". Şi, neavând, ticălosul va răspunde cu multă asprime, zicând: „De unde 
să vă dau eu vouă, o, oamenilor să mâncaţi şi să beţi? Cerul nu voieşte să dea pământului 
ploaie şi pământul iarăşi nicidecum nu a dat seminţe sau roade". 

Auzind acestea, popoarele vor plânge şi se vor tângui, neavând mângâiere din 
pricina necazului, ci necaz peste necaz va fi lor nemângâiat, căci de bunăvoie au crezut 
tiranului. Că acela, ticălosul, nu va putea nici luişi să-şi ajute; deci, cum pe dânşii îi va 
milui? în acele zile va fi nevoie [caznă] mare din necazul cel mult al balaurului, şi din 
frică şi din cutremur şi din vuietulmării şi din foame şi din sete şi din muşcările fiarelor. 
Şi toţi cei ce vor lua pecetea lui Antihrist şi se vor închina lui ca Dumnezeului Celui 
Bun n u vor avea nici o parte întru împărăţia lui Hristos, ci împreună cu balaurul se vor 
arăta în gheenă. 

Fericit va fi acela ce se va arăta preasfânt şi preacredincios şi va avea inima lui fără de 
îndoială către Dumnezeu, că fără de frică va lepăda toate întrebările lui, defăimându-i şi 
muncile, şi nălucirile (Apocalipsa 11,34). 

Iar mai înainte de a se face acestea, Domnul - ca un milostiv - va trimite pe Ilie 
Tezviteanul şi pe Enoh - spre a se face cunoscută dreapta credinţă neamului omenesc şi 
să se propovăduiască tuturor cu îndrăznire cunoştinţa de Dumnezeu, ca nu de frică să 
creadă tiranului - , cei care vor striga şi vor zice: „înşelător este, o, oamenilor! Nimeni să 
nu creadă lui nicidecum sau să îl asculte pe luptătorul de Dumnezeu. Nimeni din voi să 
nu se înfricoşeze; că se va surpa acesta degrabă. Iată, Domnul Cel Sfânt vine din Cer să 
judece pe toţi cei ce s-au plecat semnelor lui", 

însă puţini vor fi atunci cei ce vor vrea să asculte şi să creadă propovăduirii 
Proorocilor. Iar aceasta o va face Mântuitorul, ca să îşi arate negrăita Sa iubire de oameni, 
că niciodată el nu voieşte moartea păcătosului, ci voieşte ca toţi să se mântuiască. Că nici 
în vremea aceea nu va lăsa neamul omenesc fără de propovăduire, ca fără de răspuns să 
fie toţi la Judecată. 

Deci, mulţi.din Sfinţi, câţi se vor afla atunci la venirea spurcatului, vor vărsa râuri 
de lacrimi cu suspinuri către Dumnezeul Cel Sfânt, ca să se izbăvească de balaurul şi cu 
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mare sârguinţă vor fugi în pustietăţi şi în munţi, şi în peşteri cu frică se vor ascunde. Şi 
vor presăra pământ şi ţărână pe capetele lor, rugându-se ziua şi noaptea cu multă 
smerenie. Şi li se va dărui lor aceasta de la Dumnezeul Cel Sfânt şi îi va povăţui pe dânşii 
în locuri hotărâte şi se vor mântui, fiind ascunşi în găuri şi în peşteri, nevăzând semnele 
şi înfricoşările lui Antihrist. Că celor ce au cunoştinţă, cu lesnire le va fi cunoscut venirea 
acestuia, iar celor ce-şi au mintea pururea întru lucruri lumeşti şi iubesc cele pământeşti 
nu le va fi lesne arătată aceasta Că cel ce de-a pururi este legat de lucruri lumeşti, măcar 
de ar şi auzi, nu crede şi urăşte cele ce i se spun. Pentru aceasta, Sfinţii primesc putere de 
a scăpa, că toată învăluirea şi grija vieţii acesteia au lepădat-o. 

Atunci va plânge tot pământul. Marea şi aerul vor plânge, împreună şi dobitoacele 
cele sălbatice cu păsările cerului. Vor plânge munţii şi dealurile şi lemnele câmpului. 
Vor plânge încă şi luminătorii cerului cu stelele, pentru neamul omenesc, că toţi s-au 
abătut de la Dumnezeul Cel Sfânt, Ziditorul tuturor şi au crezut înşelătorului, primind 
chipul spurcatului şi de Dumnezeu luptătorului, în locul făcătoarei de viaţă Cruci a 
Mântuitorului. Va plânge pământul şi marea, că de năprasnă cu totul va înceta glasul 
Psalmului şi al rugăciunii din gura omului. Vor plânge toate bisericile lui Hristos cu 
plângere mare, că nu se va mai sluji Sfinţirea şi Prinosul. 

Iar după ce se vor împlini trei vremi şi jumătate ale stăpânirii spurcatului şi ale 
faptelor lui şi după ce se vor împlini toate smintelile a tot pământul - după cum zice 
gura Domnului - , atunci va veni Domnul, Mântuitorul nostru, ca un fulger strălucind 
din Cer, Cel Sfânt şi înfricoşat şi Preaslăvit, Dumnezeul nostru şi împăratul şi Mirele Cel 
fără de moarte, pe nori cu slavă neasemănată, alergând înaintea slavei Lui rânduielile 
îngerilor, ale Arhanghelilor, toţi fiind văpăi de foc şi râu plin de foc, cu înfricoşat vuiet. 
Heruvimii având ochii în jos şi Serafimii zburând şi feţele şi picioarele ascunzându-şi 
întru aripile lor cele de foc, strigând cu groază şi zicând imul către altul: „întreit Sfânt, 
întreit Sfânt, întreit Sfânt Domnul!" şi glas de trâmbiţă, grăind cu frică: „Sculaţi-vă cei ce 
dormiţi! Iată a venit Mirele!" 

Atunci se vor deschide monriintele şi va auzi ţărâna putrezită şi înfricoşată Venire 
a Mântuitorului şi, ca într-o clipeală de ochi se vor scula toate seminţiile şi vor căuta la 
frumuseţea cea sfântă a Mirelui. Şi milioane de milioane şi mii de mii de îngeri şi de 
Arhangheli şi nenumărate oşti se vor bucura cu bucurie mare. Atunci Sfinţii şi Drepţii şi 
toţi care nu vor fi luat pecetea balaurului celui păgân se vor bucura 

Şi se va aduce tiranul legat de îngeri împreună cu toţi dracii înaintea Divanului şi 
asemenea cei ce au luat pecetea lui şi toţi păgânii şi păcătoşii se vor aduce legaţi. Şi 
împăratul va da asupra lor hotărârea cea aspră a osândei celei veşnice în focul cel nestins. 
Şi toţi cei ce nu au luat pecetea lui Antihrist şi toţi cei din peşteri se vor bucura împreună 
cu Mirele cu bucurie negrăită, în cămara cea veşnică şi cerească, împreună cu toţi Sfinţii, 
întru netrecuţii veci ai vecilor. Amin. 
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(6) 
Câteva rugăciuni din rânduiala liturgică a Triodului 

Duminica înfricoşătoarei Judecăţi 

Când va fi să vii să faci judecată dreaptă, Preadreptule Judecător, şezând pe scaunul 
slavei Tale, râu de foc înfricoşând, va trage înaintea divanului Tău pe toţi, stând înaintea 
Ta puterile cereşti, şi oamenii cu frică vor fi judecaţi, fiecare precum a lucrat; atunci, să-Ţi 
fie milă de noi, şi să ne învredniceşti, Hristoase, de partea celor mântuiţi, ca un îndurat 
(Stihiră de la Vecernie). 

Cărţile se vor deschide şi se vor arăta faptele oamenilor, înaintea divanului Tău 
celui de neîndurat; şi va răsuna toată valea plângerii cu groaznică scrâşnire, văzând pe 
toţi cei ce au păcătuit, trimişi în chinurile cele veşnice, cu dreaptă judecata Ta, şi fără de 
folos plângând, îndurate. Pentru aceasta, Te rugăm pe Tine, Bunule, să-Ţi fie milă de 
noi, cei ce Te lăudăm, Unule, mult-milostive (Stihiră de la Vecernie). 

Trâmbiţele vor suna, şi mormintele se vor deşerta, şi se va scula toată firea 
omenească, cutremurându-se; cei ce au făcut bine, cu bucurie se vor bucura, aşteptând 
să ia plată; iar cei ce au păcătuit vor tremura, cumplit văitându-se, fiind trimişi la chinuri 
şi de cei aleşi despărţindu-se. Doamne, al slavei, milostiveşte-te spre noi, ca un bun, şi 
ne învredniceşte pe noi de partea celor ce Te-au iubit pe Tine (Stihiră de la Vecernie). 
- Plâng şi mă tânguiesc, când îmi vine m-simţire-fecul-GeTveşnic, întunericul cel mai 

va să fie celor ce au greşit peste mfomă; şi perTrne, Cel preabun. cu vicleană voie Te-au 
mâniat, dintm^are-ufntTşireel^rntâi sunt eu, ticălosul. Ci, Judecătorule, ca un îndurat, 
mântuieşte-mă cu mila Ta (Stihiră de la Vecernie). 

Când se vor aşeza scaunele şi se vor deschide cărţile şi Dumnezeu va şedea la 
Judecată, o, ce frică va fi atunci! îngerii stând înainte cu frică şi râul de foc curgând, ce 
vom face atunci, noi oamenii cei vinovaţi de multe păcate? Şi când îl vom auzi chemând 
pe cei binecuvântaţi ai Tatălui, întru împărăţie, iar pe cei păcătoşi trimiţându-i la chinuri, 
cine va suferi acea înfricoşătoare hotărâre? Ci Unule, Iubitorule de oameni, Mântuitorule, 
împărate al veacurilor, mai înainte până ce va sosi sfârşitul, prin pocăinţă, întorcându-mă, 
miluieşte-mă (Stihiră de la Vecernie). 

Cunoscând poruncile Domnului, aşa să vieţuim: pe cei flămânzi să-i hrănim, pe cei 
însetaţi să-i adăpăm, pe cei goi să-i îmbrăcăm, pe străini să-i aducem în casă, pe bolnavi şi pe 
cei din temniţă să-i căutăm; ca să zică şi către noi Cel Ce va să judece tot pământul: Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia ce s-a gătit vouă (Stihiră de la Litie). 

Gândesc la ziua aceea şi la ceasul când avem să stăm toţi goi ca nişte osândiţi, 
înaintea nemitarnicului Judecător; că atunci trâmbiţa va suna tare, şi temeliile pămân
tului se vor clătina, şi morţii din morminte vor învia, şi toţi de o vârstă se vor face; şi 
cele ascunse ale tuturor vor sta de faţă înaintea Ta Şi vor plânge şi se vor tângui, şi în 
focul cel mai dinafară vor merge cei ce nici odinioară nu s-au pocăit; iar ceata Drepţilor 
va intra în bucurie şi în veselie, în cămara cerească (Idiomelă de la Laude). 

"Vai, mie, înnegritule suflete! Până când de la răutăţi nu te mai curmezi? Până când 
zaci în lene? De ce nu-ţi aduci aminte de înfricoşătorul ceas al morţii? De ce nu te 
cutremuri cu totul de înfricoşătoarea Judecată a Mântuitorului? Oare, ce vrei să răspunzi, 
sau cum vrei să dai seamă? Lucrurile tale stau de faţă, spre mustrarea ta, faptele te 
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vădesc, pârându-te. Deci, o, suflete! Vremea a sosit, aleargă, apucă înainte şi cu credinţă 
strigă: Greşit-am, Doamne, greşit-am Ţie; dar ştiu, lubitorule de oameni, bunătatea Ta; 
Păstorule cel bun, nu mă despărţi pe mine de la starea cea de-a dreapta Ta, pentru mare 
mila Ta (Stihira de la Stihoavnă). 

La ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii şi a slavei Tale celei negrăite gândind, mă 
îngrozesc cu totul, Doamne, şi tremurând strig cu frică: Când vei veni, Hristoase 
Dumnezeule, cu slavă pe pământ, ca să judeci toate câte sunt, atunci să mă izbăveşti de 
toată pedeapsa pe mine, ticălosul, învrednicindu-mă a sta de-a dreapta Ta (Luminânda). 

La ceasul cercetării şi al Venirii celei înfricoşătoare a Stăpânului Celui iubitor de 
oameni gândind, cu totul mă cutremur şi, întristându-mă, strig către Tine, preadrepte 
Judecătorul meu şi Unule, mult-îndurate: Primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, 
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu (Luminânda). 

O, ce ceas va fi atunci, şi ce zi înfricoşătoare, când va şedea Judecătorul pe scaunul 
cel înfricoşător! Cărţile se vor deschide şi faptele se vor vădi, şi cele ascunse ale 
întunericului se vor arăta; îngerii vor alerga împrejur, adunând toate neamurile. Veniţi 
de auziţi împăraţi şi domni, cei robiţi şi cei liberi, păcătoşii şi drepţii, bogaţii şi cei 
săraci, că vine Judecătorul, Cel Ce va să judece toată lumea. Şi cine va putea sta înaintea 
feţei Lui, când îngerii vor sta vădind lucrurile, cugetele şi gândurile cele din noapte şi 
cele din zi? O, ce ceas va fi atunci! Ci, mai înainte de sosirea sfârşitului, sârguieşte-te 
suflete, strigând: Dumnezeule, întoarce-mă şi mă mântuieşte ca un îndurat (Idiomelă de 
la Laude, glasul al Vl-lea). 

Daniil proorocul, bărbatul doririlor fiind, dacă a văzut puterea lui Dumnezeu, aşa 
a strigat: Judecătorul a şezut şi cărţile s-au deschis. Vezi, suflete al meu, de posteşti, nu 
defăima pe vecinul tău. Fereşte-te de bucate, dar nu osândi pe fratele tău; ca nu cumva, 
fiind trimis în foc, să te topeşti ca ceara; ci fără împiedicare să te ducă Hristos întru 
împărăţia Sa (Idiomelă de la Laude, glasul al Vlll-lea). 

Când vei veni, Dumnezeule, pe pământ cu mărire şi toate se vor cutremura, şi râul 
cel de foc înaintea divanului va curge, cărţile se vor deschide şi cele ascunse se vor 
vădi; atunci să mă izbăveşti de focul cel nestins şi să mă învredniceşti a sta de-a dreapta 
Ta, Judecătorule preadrepte (Condac, glasul I). 

De înfricoşătorul Tău divan aducându-mi aminte, preabunule Doamne, şi de ziua 
Judecăţii mă înfricoşez şi mă tem, vădit fiind de cugetul meu. Când vei şedea pe scaunul 
Tău şi vei face cercetare, atunci nimeni nu va putea tăgădui păcatele, adevărul vădin-
du-le, şi frica cuprinzându-1. Că tare va suna atunci focul gheenei, şi păcătoşii vor scrâşni; 
ci mă miluieşte, mai înainte de sfârşit, şi mă iartă, Judecătorule preadrepte (Icos). 

Sosit-a ziua, iată, înaintea uşilor este Judecata; suflete, priveghează! Aici împăraţii 
împreună şi domnii, bogaţii, săracii se vor aduna şi îşi va lua fiecare om după vrednicia 
faptelor. întru a sa rânduiala, sihastrul şi arhiereul, bătrânul şi tânărul, sluga şi stăpânul 
vor fi cercetaţi; văduva şi fecioara se vor îndrepta; ci, vai atunci de toţi cei ce nu vor 
avea viaţă nevinovată. Nemitarnică este Judecata Ta, neînşelat divanul Tău de graiul 
cel meşteşugit, că nu ascunde vorba cea iscusită a ritorilor dreptatea, nici nu o amăgeşte 
aducerea de martori; că la Tine, Dumnezeule, cele ascunse ale tuturor stau de faţă. Să 
nu vin la pământul plângerii, să nu văd locul întunericului, Hristoase al meu, Cuvinte, 
nici legându-mă de mâini şi de picioare să fiu lepădat afară din cămara Ta, având 
îmbrăcămintea nestricăciunii întinată, eu nevrednicul. Când vei despărţi pe păcătoşi 
de cei drepţi, judecând lumea, rânduieşte-mă a fi una din oile Tale, alegându-mă dintre 
capre, lubitorule de oameni, ca să aud glasul Tău cel binecuvântat (din Cântarea a IV-a). 
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Cutremur nepovestit şi frică va fi acolo; că va veni Domnul, şi împreună cu Dânsul 
lucrul fiecăruia dintre oameni. Şi cine, dar, de aicea nu se va plânge? Râul cel de foc mă 
tulbură, mă topeşte, mă roade scrâşnirea dinţilor şi întunericul adâncului; deci, în ce 
chip şi cum voi face să înduplec pe Dumnezeu? Iartă, Doamne, pe robul Tău, ca nu 
cândva să mă dai chinuitorilor celor amari, îngerilor celor cumpliţi, între care nu se 
poate afla acolo odihnă. Domnul şi conducătorul dimpreună acolo, bogatul şi cel neţinut 
în cinste, cel mare împreună şi cel mic, se vor îndrepta întocmai; ci vai, fiecăruia, care 
nu va fi gata. Slăbeşte, lasă, Doamne, şi iartă câte Ţi-am greşit Ţie, şi să nu mă arăţi 
acolo înaintea îngerilor, în osânda focului şi a ruşinii celei fără de sfârşit. Fie-Ţi milă, 
fie-Ţi, Doamne, de zidirea Ta; greşit-am Ţie, iartă-mă; că din fire curat numai Tu eşti şi 
altul afară de Tine nimeni nu este fără întinăciune (din Cântarea a V-a). 

La înfricoşătoarea Ta Venire Hristoase, când te vei arăta din Cer, şi se vor pune 
scaunele, şi se vor deschide cărţile, să-Ţi fie milă, atunci, Mântuitorule, de zidirea Ta. 
Acolo nimic nu va putea ajuta, fiind Judecător Dumnezeu; nici învăţătura, nici meşteşugul, 
nici mărirea, nici prieteşugul; fără numai puterea ta, cea din fapte, o, suflete al meu! Acolo 
împreună va fi domnul şi conducătorul, săracul şi bogatul, suflete! Nici tată, nici mamă 
nu vor putea ajuta, nici frate nu va putea izbăvi de osândire. Cugetând la înfricoşătoarea 
întrebare a Judecătorului, suflete, îngrozeşte-te de aici, găteşte-ţi răspunsul, ca să nu fii 
osândit în legăturile cele veşnice. Să nu aud, Doamne, zicându-mi-se: Ia-ţi al tău! Şi să fiu 
gonit de la Tine; nici: Du-te în locul cel blestemat! Ci să aud glasul cel dorit al Drepţilor. 
Din porţile iadului izbă veşte-mă, Doamne; mântuieşte-mă din prăpastie şi din întunericul 
cel adânc, din cele de dedesubt ale pământului şi din focul cel nestins, şi de oricare altă 
pedeapsă veşnică (din Cântarea a Vl-a). 

Să cădem, credincioşilor, şi să plângem mai înainte de Judecata aceea; când cerurile 
vor pieri, stelele vor cădea şi tot pământul se va clătina; ca să aflăm milostiv, la sfârşit, pe 
Dumnezeul părinţilor. Nemitarnică va fi întrebarea, înfricoşătoare va fi acolo judecata, 
unde înaintea Judecătorului nu se va tăinui nimic, unde nu va fi cu putinţă a se face 
f ăţărie cu daruri; ci, fie-Ţi milă de mine, Stăpâne, şi mă apără de mânia Ta cea înfricoşătoare. 
Domnul vine să judece, cine va suferi arătarea Lui? înf ricoşează-te, ticăloase al meu suflet, 
înfricoşează-te, şi-ţi găteşte lucrurile tale spre ieşirea ta; ca să afli milostiv şi îndurat pe 
însuşi Dumnezeul părinţilor. Focul cel nestins mă tulbură, şi îngrozirea cea amară a 
viermilor; iadul cel stricător de suflet mă sperie, şi îndeajuns de umilit nicidecum nu mă 
fac; ci, Doamne, Doamne! mai înainte de sfârşit, întăreşte-mă cu frica Ta. Cad înaintea Ta 
şi aduc Ţie, ca nişte lacrimi, graiurile mele. Greşit-am, cum nici păcătoasa n-a greşit, şi 
fărădelege am făcut ca altul nimeni pe pământ; ci, Te îndură, Stăpâne, spre făptura Ta, şi 
iarăşi mă cheamă. întoarce-te, căieşte-te, descoperă cele ascunse, zi lui Dumnezeu, Celui 
ce toate le ştie: Tu ştii ascunsurile mele, Unule Mântuitorule; Tu însuţi mă miluieşte, precum 
cântă David, după mare mila Ta (din Cântarea a Vll-a). 

Cugetând la întâmpinarea înfricoşătoarei Venirii Tale celei de a doua, Doamne, mă 
cutremur de certarea Ta, mă tem de mânia Ta şi strig Ţie: Mântuieşte-mă de ceasu] 
acela, în veci. Când vei judeca Tu, Dumnezeule, toate, cine dintre pământeni, fiind 
înconjuraţi de patimi, va putea suferi? Că atunci focul cel nestins şi viermele ce 
neadormit va cuprinde în veci pe cei osândiţi. Când vei chema toată suflarea laolaltă 
ca să iei seama, Hristoase, mare frică va fi atunci, mare nevoie, deoarece numai faptei* 
singure vor ajuta în veci. Judecătorule a toate, Dumnezeul meu şi Doamne, fă să auc 
atunci glasul Tău cel dorit, să văd lumina Ta cea mare, să privesc la corturile Tale, să mi 
uit la slava Ta, bucurându-mă întru toţi vecii (din Cântarea a VHI-a). 
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( 7 ) 
Vedenia Sfântului Nifon 

despre înfricoşătoarea Judecată 5 

într-o seară, după ce şi-a terminat obişnuita rugăciune de noapte, Cuviosul Nifon 
s-a întins să doarmă pe patul său de pietre. Era miezul nopţii şi el încă veghea, privind 
cerul înstelat şi luna Singur îşi socotea păcatele sale şi se tânguia cu mintea, gândindu-se 
la înfricoşatul ceas al Judecăţii. Deodată, vede că se trage tăria cerului ca o perdea şi se 
arată Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă negrăită. în jurul Lui, în văzduh, stăteau 
toate ostile cereşti: îngeri, Heruvimi şi Serafimi erau în minunate şi înfricoşate cete, 
rânduite fiecare după felul, frumuseţea şi strălucirea lor. Domnul a grăit către cârrnuitorul 
uneia dintre cete, iar acela s-a apropiat luminos, cu frică şi cutremur. 

„Mihaile, mai-marele Aşezământului, pregăteşte cu ceata ta tronul de foc al slavei 
Mele şi mergi în valea lui Iosafat. Acolo să-1 aşezi ca întâi semn al Venirii Mele, pentru că 
s-a împlinit ceasul când fiecare va lua plata după faptele sale. Grăbeşte-te, că a sosit 
ceasul! Voi judeca pe cei ce s-au închinat la idoli şi s-au lepădat de Mine, Făcătorul lor. Pe 
cei care s-au închinat pietrelor şi lemnelor, pe care le-am dat spre trebuinţa lor. Pe toţi îi 
voi sfărâma ca pe „vasele olarului". Tot aşa şi pe vrăjmaşii Mei, pe ereticii care au îndrăznit 
să coboare Duhul Mângâietor în rândul făpturilor 6. Vai de ei, ce foc îi aşteaptă! 

Acum Mă voi arăta şi iudeilor, care M-au răstignit şi n-au crezut în Dumnezeirea 
Mea. Mi s-a dat toată stăpânirea şi puterea şi sunt Judecător drept. Atunci când eram pe 
Cruce, ziceau: « H u u ! Cel Care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Mântuieşte-Te 
pe Tine însuţi. . .» Acum a Mea este răzbunarea, le voi răsplăti! Voi judeca, voi cerceta, 
voi pedepsi aspru neamul jidovesc, cel stricat şi viclean, pentru că nu s-a pocăit. Le-am 
dat vreme de pocăinţă, dar au nesocotit-o; vor lua acum răzbunare. 

Le voi răsplăti şi sodomiţilor, care au spurcat pământul şi văzduhul cu nelegiuirea 
lor. I-am ars atunci şi iarăşi îi voi arde, pentru că au urât plăcerea Duhului Sfânt şi au 
iubit plăcerea diavolului. Voi pedepsi pe toţi desfrânaţii, neruşinaţii şi întunecaţii care se 
aseamănă cu armăsarii. Nu s-au îndestulat cu căsnicia lor legiuită, ci s-au bălăcit în 
fărădelege şi satana i-a aruncat legaţi în prăpastia de foc. Nu au auzit că «înfricoşat 
lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului Celui Viu»? Nu s-au temut că voi vărsa 
peste ei mânia Mea; i-am chemat la pocăinţă, dar nu s-au pocăit. 

Voi judeca pe toţi tâlharii care au făcut noian de rele, precum şi pe ucigaşi şi pe toţi care 
au făcut mulţime de păcate. Eu le-am dat timp să se pocăiască, dar ei n-au luat în seamă. 
Unde sunt faptele lor cele bune? Le-am dat pildă şi icoană pe fiul cel desfrânat şi pe mulţi 
alţii, să nu se deznădăjduiască de păcatele lor. Ei însă au dispreţuit poruncile Mele şi s-au 
lepădat de Mine. S-au îndepărtat de Mine şi au iubit stricăciunea; pe Mine M-au nesocotit şi 
s-au făcut robi ai păcatului. Să meargă, deci, în focul pe care ei singuri l-au aprins. 

5 Sfântul Nifon, episcopul Constanţianei Ciprului a vieţuit în veacul al IV-lea şi este prăznuit de Biserica 
Ortodoxă în ziua de 23 decembrie. Vedenia Sfântului Nifon despre înfricoşătoarea Judecată este reprodusă 
după Viaţa ţi învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon (traducere din limba greacă de Protosinghel Petroniu Tănase, ed. 
Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, pp. 61-79). Viaţa şi învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon a fost scrisă de către 
unul dintre ucenicii Sfântului, martor contemporan al virtuţilor şi minunilor săvârşite de acest mare ierarh al 
Bisericii lui Hristos. ' 

6 E vorba de pnevmatomahi, care neagă Dumnezeirea Duhului Sfânt. 
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Dar, şi pe cei care au murit ţinând minte răul îi voi trimite într-o înfricoşată muncă. 
Pentru că n-au dorit pacea Mea, ci au fost mânioşi, răutăcioşi şi răzbunători. Pe lacomi, 
pe cei ce au luat dobândă şi pe toţi iubitorii de argint, care este închinare la idoli, îi voi 
nimici şi distruge cu toată mânia Mea, pentru că şi-au pus nădejdea în bani şi pe Mine 
M-au nesocotit, ca şi cum nu M-aş îngriji de ei. Pe acei mincinoşi creştini care au învăţat 
că n u este învierea morţilor şi că este există reîncarnarea sufletelor7 acum, aici, pe pământ, 
îi voi topi pe toţi în gheenă ca ceara; atunci se vor încredinţa de învierea morţilor. Magii, 
vrăjitorii şi toţi cei care se îndeletnicesc cu magia vor fi zdrobiţi. 

Vai şi de cei care au petrecut cu chitare şi cu instrumente; au cântat şi s-au îmbătat, 
au jucat, au vorbit necuraţii şi s-au dedat la rele! I-am chemat şi nu M-au ascultat, ci 
M-au luat în râs. Acum viermele le va roade inima Le-am dat la toţi milă şi vreme de 
pocăinţă, însă nici unul nu a luat aminte. Voi închide în întuneric şi pe cei ce au nesocotit 
Sfintele Scripturi, pe care le-a scris Duhul Meu prin mijlocirea Sfinţilor. Voi judeca şi pe 
cei ce se îndeletnicesc cu superstiţiile şi se încred în cuţite, furci, găleţi şi altele asemenea 
Atunci vor înţelege că trebuiau să nădăjduiască în Dumnezeu şi nu în zidirile Lui. Se vor 
tulbura şi împotrivi atunci, dar nu vor avea nici o putere, deoarece «a Mea este răzbu
narea, Eu le voi răsplăti». 

Voi pedepsi pe împăraţii şi pe cârmuitorii care M-au amărât necontenit cu nedreptăţile 
lor. A u judecat nedrept şi cu mândrie, dispreţuindu-i pe oameni. Şi aceştia vor plăti. Dreapta 
Mea putere este nemitarnică. îi voi pedepsi după fărădelegile lor. Atunci vor înţelege că 
sunt mai înfricoşat decât toţi împăraţii pământului. Vai de ei, ce iad îi aşteaptă, pentru că 
au fost cruzi şi au vărsat sânge nevinovat, sângele copiilor şi al soţiilor lor. 

Cu ce urgie~voi pedepsirpe-aeei-slujitori care n-au fostŢ-rastorradevăraţi ai Bisericii, 
care Mi-au părăginit-via-şi Mi-au risipit oile! C^mrptstorit aur şi argint şi nu suflete şi 
au căutat preoţia-pentiu inleresrCe pedeapsă vor lua! Ce tânguire! Voi vărsa peste ei 
toată mânia Mea şi urgia şi-i voi zdrobi. S-au străduit să câştige oi şi boi care pier, iar de 
turma mea cea cuvântătoare nu s-au îngrijit. Voi pedepsi cu toiag fărădelegile lor şi cu 
bici nedreptăţile lor. Dar şi pe preoţii care glumesc, râd şi se ceartă în biserică îi voi 
arunca în foc şi în tartar! 

Am venit şi vin! Cine poate să-Mi stea împotrivă? Dar, vai şi amar de cel păcătos, 
care va cădea în mâna Mea! Pentru că fiecare se va înfăţişa înaintea Mea «gol şi 
descoperit». Cum va îndrăzni atunci să se arate neruşinarea păcătoşilor? Cum vor privi 
faţa Mea? Unde-şi vor ascunde ruşinea? Se vor umple de ruşine înaintea Mea şi a 
preacuratelor Puteri Cereşti. 

Voi judeca şi pe monahii care şi-au trecut cu vederea canonul şi au nesocotit 
făgăduinţele pe care le-au făcut înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor şi a oamenilor. Una 
au făgăduit şi alta au făcut. Din înălţimea norilor îi voi arunca în prăpastia iadului. Nu 
s-au îndestulat cu pieirea lor, ci au pricinuit şi altora sminteală ucigătoare. Mai bine le-ar 
fi fost să nu se fi lepădat de lume, decât să se lepede şi rău să trăiască, întru desfrânare. 
«A M e a este răzbunarea, Eu le voi răsplăti tuturor celor ce nu au voit să se pocăiască. 
î i vo i judeca pe toţi ca un Judecător drept. . .»" . 

Cuvintele acestea pe care Domnul le-a rostit cu glas de tunet către Arhanghelul 
Mihail au umplut de spăimântare nenumăratele Puteri îngereşti. 

Apoi, a poruncit să-I aducă cele şapte veacuri de la facerea lumii. Mihail a primit 
poruncă să îndeplinească şi acest lucru. De aceea, a mers degrabă la casa testamentului 

7 Metempsihoză. 
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şi le-a adus. Erau ca nişte cărţi mari, pe care le-a pus în faţa Judecătorului. Apoi a stat de 
o parte, privind cu cutremur, cum răsfoieşte Domnul istoria veacurilor. Şi a luat primul 
veac, l-a deschis şi a zis: „Aici scrie întâi de toate: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, un Dumnezeu 
în trei Feţe. Din Tatăl S-a născut Fiul şi Făcătorul veacurilor, deoarece cu cuvântul Tatălui, 
prin Fiul s-au făcut veacurile, s-au zidit netrupeştile Puteri, s-au întărit cerurile, pământul, 
adâncurile, marea, râurile şi toate cele ce sunt într-însele". 

Apoi, după ce a citit puţin mai jos , a zis: „Chip al Nevăzutului Dumnezeu este 
primul om, Adam, cu femeia lui, Eva. Atotputernicul Dumnezeu şi Făcătorul tuturor 
celor văzute şi al celor nevăzute a dat lui Adam poruncă. Aceasta era legea care trebuia 
ţinută cu toată puterea şi scumpătatea, spre cinstirea Făcătorului său şi ca să nu uite că 
Dumnezeu se află deasupra lui". 

După puţină vreme, a citit mai departe: „Nelegiuirea în care a căzut chipul lui 
Dumnezeu prin înşelăciune sau, mai bine zis, din neluare aminte şi nepurtare de grijă. A 
căzut omul şi a fost izgonit din rai cu dreaptă judecată şi hotărâre a lui Dumnezeu. Nu 
putea să stea întru aceste bunătăţi începătorul nelegiuirii!" 

Mai jos a citit: „Cain s-a aruncat asupra lui Abel şi l-a omorât, după voia diavolului. 
Se cade să ardă în focul gheenei, pentru că nu s-a pocăit. Iar Abel va trăi în veşnicie". 

In acelaşi chip a răsfoit şi cele şapte cărţi ale veacurilor. în sfârşit, a luat a şaptea 
carte şi a citit: „începutul veacului al Vll-lea înseamnă sfârşitul veacurilor. începe să se 
împrăştie întru toate răul, desfrânarea, nemilostivirea. Oamenii veacului al Vll-lea sunt 
răi, invidioşi, mincinoşi, cu dragoste făţarnică, iubitori de stăpânire şi de argint, robiţi de 
păcatele sodomiceşti şi de celelalte păcate" . 

A trecut puţin mai departe, a citit ceva şi, îndată Şi-a ridicat în sus privirea mâhnită; 
a sprijinito mână pe genunchi şi cu cealaltă Şi-a acoperit faţa şi ochii şi a stat aşa cugetând 
în sine multă vreme, apoi a şoptit: „într-adevăr, acest veac a întrecut cu nedreptatea şi cu 
răutatea pe toate celelalte". 

Apoi a citit mai jos: „Grecii, cu idolii lor, au fost spânzuraţi cu lemnul, cu suliţa şi cu 
cuiele care au pironit trupul Meu de viaţă purtător". 

A tăcut câteva clipe şi iarăşi S-a aplecat asupra cărţii: „Douăsprezece căpetenii ale 
Marelui împărat, albe ca lumina, au tulburat marea, au închis gurile fiarelor, au înecat 
balaurii cei gânditori, au luminat pe orbi, au săturat pe cei flămânzi şi au sărăcit pe cei 
bogaţi. Au pescuit multe suflete din moarte, dându-le din nou viaţă. Mare este plata lor. . ." 

Şi apoi, după puţin, a adăugat: „Eu, Iubitorul de oameni, am ales mărturisitori care 
s-au arătat biruitori cu ajutorul Meu. Prietenia lor a ajuns până la Cer şi iubirea lor până 
la tronul Meu! Dorul lor până la inima Mea şi jertfa lor Mă arde cu putere. Slava şi 
puterea Mea este cu ei!" 

După ce a întors multe foi, a şoptit cu un zâmbet de mulţumire: „Omul care a ţinut 
cu cinste cârma celor şapte coline (Constantinopolul) şi a devenit împăratul lor a fost 
slujitorul dragostei Mele. I se cuvine împărăţia Cerurilor, pentru că a fost râvnitor şi 
următor al Domnului Său". 

Apoi, trecând peste multe foi, a zis: „O, Preafrumoasă şi Preacinstită Mireasă! Câţi 
vrăjmaşi s-au străduit să te pângărească. Dar tu nu M-ai înşelat pe Mine, Mirele Tău! 
Nenumărate erezii te-au ameninţat, dar piatra pe care ai fost zidită nu s-a mişcat, pentru 
că «porţile iadului nu au biruit-o»". 

Mai jos erau scrise toate păcatele oamenilor, pe care moartea le-a găsit neşterse prin 
pocăinţă. Şi erau aşa de multe, ca nisipul mării... Domnul Dumnezeu le-a citit nemulţumit 
şi a dat din cap, suspinând. Nenumărata mulţime a îngerilor stătea tremurând de frica 
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dreptei mânii a Judecătorului. Când Domnul a ajuns la jumătatea acestui veac, a zis: 
„Sfârşitul lui este plin de putoarea păcatului, de lucrurile omeneşti, care sunt toate 
mincinoase şi întinate: zavistie, ură, minciună, hulă, duşmănie, chefuri, beţii, desfrânări, 
ucideri, avorturi, lăcomie, iubire de argint, ţinere de minte a răului. Dar ajunge! îl voi 
curma la jumătate! Să înceteze stăpânirea păcatului!" 

Şi zicând aceste cuvinte pline de mânie, Domnul a dat Arhanghelului Mihail semnul 
pentru Judecată. Deîndată, acela cu ceata lui au luat preastrălucitul şi negrăitul tron şi 
au plecat. 

Era aşa de numeroasă ceata aceea, încât pământul nu o încăpea. Şi fugind, strigau 
cu glas de tunet: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaotl Plin este cerul şi pământul de 
slava Lui\" Şi de acest înfricoşat strigăt se cutremura cerul şi pământul. „Sfânt, Sfânt, 
Sfânt, mare şi înfricoşat, minunat şi proslăvit este Domnul în vecii vecilor''. 

Apoi a pornit Gavriil cu ceata lui, cântând; a urmat al treilea mare Arhistrateg, 
Rafail, cu ceata lui, înălţând cântarea: „Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava 
lui Dumnezeu Tatăl. Amin". 

In sfârşit, s-a pornit şi ceata a patra. Cârmuitorul ei era alb şi luminos ca zăpada, cu 
privirea dulce. Şi, fugind, cânta cu putere: „Dumnezeu, Domnul dumnezeilor a vorbit şi 
a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion măreţia frumuseţii 
Lui. Dumnezeu arătat vine, Dumnezeul nostru şi nu va tăcea. Foc înaintea Lui va merge 
şi în jurul Lui vifor marel" Şi cânta apoi tot psalmul. Iar căpeteniile îi răspundeau: „Vine 
Dumnezeu să judece pământul. Că Tu stăpâneşti peste toate neamurile". Cârmuitorul 
acelei oşti se numea Uriil. 

După puţin, au adus înaintea Domnului Preacinstita Sa Cruce, care strălucea ca un 
fulger înfricoşat şi revărsa o negrăită mireasmă. în urmă veneau cu multă cinste cetele 
Stăpâniilor şi ale Puterilor. Priveliştea era de o măreţie uimitoare. Nenumăratele Puteri 
cântau cu o nemaiauzită armonie. Unii ziceau cu multă teamă: „înălţa-Te-voi Dumnezeul 
meu şi împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în vecii" Alţii ziceau: „înălţaţi pe 
Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că Sfânt este. 
Aliluia, Aliluia, Aliluial" 

Apoi a dat dumnezeiască poruncă să vină iarăşi puternicul cârmuitor de oşti, Mihail, 
să stea lângă tronul Domnului. în acea clipă s-a arătat un înger care ţinea o trâmbiţă. A 
luat-o Judecătorul în mâna Sa, a trâmbiţat de trei ori şi a zis trei cuvinte; apoi a dat-o lui 
Mihail: „Mergi la Golgota, unde Mi-am întins preacuratele mâini şi trâmbiţează şi acolo 
de trei ori!" 

îndată ce a plecat Mihail, Domnul a chemat ceata începătoriilor şi a zis cârmuitorului 
acesteia: „îţi poruncesc să iei dumnezeiasca ta ceată şi să vă împrăştiaţi în toată lumea, 
ca să aduceţi pe nori pe Sfinţi, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la 
miazăzi. Să-i aduceţi pe toţi, ca să Mă întâmpine când va suna trâmbiţa". 

După toate acestea, Dreptul Judecător a privit spre pământ şi a văzut negură şi 
întuneric, jale şi vai şi multă tânguire, din înfricoşata tiranie a satanei. Turbează şi urlă 
balaurul A dărâmat totul şi le zdrobeşte ca pe iarbă, pentru că vede pe îngerii lui 
Dumnezeu că îlpregătesc focul cel veşnic. 

Dacă a văzut toate acestea, Judecătorul a chemat un înger de foc cu înfăţişare aspră 
şi înfricoşată, fără de milă; era cârmuitorul cetelor îngerilor, care veghează asupra focului 
iadului şi i-a zis: „Ia cu tine toiagul Meu, care leagă şi zdrobeşte. Ia şi nenumărata mulţime 
de îngeri din ceata ta şi pe cei mai înfricoşaţi care săvârşesc pedepsele celor din iad. Să 
mergeţi la marea cea gânditoare, ca să găsiţi urmele stăpânitorului întunericului. Apucă>T 
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cu putere şi-1 ţine bine, lovindu-1 fără milă cu toiagul, până când va preda ceata duhurilor 
celor rele. Leagă-i apoi tare pe toţi cu puterea toiagului Meu, după porunca Mea şi apoi 
aruncă-i în chinurile iadului cele mai groaznice şi fără de milă". 

Când toate au fost gata, s-a făcut semn Arhanghelului care ţinea trâmbiţa, să 
trâmbiţeze puternic. îndată s-a făcut o tăcere de moarte, ca şi cum s-ar fi liniştit toate. 

La prima trâmbiţare s-au alcătuit toate trupurile morţilor. La a doua, Duhul 
Domnului a pus sufletele în trupurile moarte. Spaimă şi cutremur a cuprins toate; cele 
cereşti şi cele pământeşti tremurau. Atunci a sunat a treia oară şi cea mai înfricoşată 
trâmbiţă, care a zguduit toată lumea, când morţii au înviat din morminte „într-o clipă", 
înfricoşată privelişte! Erau mai mulţi decât nisipul mării. în acelaşi timp se coborau din 
ceruri ca o ploaie deasă spre Tronul Judecăţii Cetele îngereşti, zicând cu glas de tunet: 
„Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este tot pământul de frică şi de cutremuri" 

Tot pământul şi mulţimea nenumărată a Cetelor îngereşti stăteau aşteptând. 
Tremurau plini de spaimă în faţa înfricoşatei stăpâniri dumnezeieşti, care se coboară pe 
pământ. Şi pe când toţi priveau în sus, au început cutremure, tunete şi fulgere în Valea 
Judecăţii şi în văzduh şi toţi au fost cuprinşi de groază. Atunci tăria cerului s-a strâns ca 
o carte şi a apărut cinstita Cruce, strălucind şi scânteind ca soarele. îngeri o ţineau înaintea 
Domnului nostru Iisus Hristos şi Judecătorul lumii, Care venea Apoi se auzea un imn, o 
cântare străină: „Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este 
Domnul, Judecător, Stăpânitor şi Domn al păcii". 

îndată ce s-a săvârşit această puternică slavoslovie, a apărut Judecătorul pe nori, 
şezând pe tron de foc. Cu preacurata Lui strălucire învăpăia cerul şi pământul. 

Atunci, din mulţimea morţilor care înviaseră, unii au început să strălucească asemenea 
soarelui şi îndată au fost răpiţi de nori în văzduh, spre întâmpinarea Domnului lor. Cei 
mai mulţi însă au rămas jos. Nimeni nu i-a luat la cer. Se tânguiau cu amar că nu s-au 
învrednicit şi ei să fie răpiţi de nori şi mâhnirea şi durerea umpleau de amărăciune sufletele 
lor. Au căzut toţi în genunchi în faţa Judecătorului şi apoi s-au ridicat. înfricoşatul Judecător 
Se aşezase deja pe tronul Judecăţii şi în jurul Lui se adunaseră toate Puterile Cereşti cu 
frică şi cutremur. Cei ce fuseseră răpiţi pe nori pentru întâmpinarea Lui stăteau de-a dreapta; 
ceilalţi se aflau de-a stânga Judecătorului. Cei mai mulţi dintre aceştia erau iudei, câimuitori, 
Arhierei, preoţi, împăraţi, mulţime de monahi şi mireni. Stăteau ruşinaţi şi se jeleau de 
pierzarea lor. Feţele lor erau ticăloşite şi suspinau cu adâncă mâhnire. O tânguire de moarte 
s-a lăsat peste toţi şi nici o mângâiere nu le venea de nicăieri. 

Dar cei ce stăteau de-a dreapta Judecătorului erau veseli, luirtinoşi ca soarele, cinstiţi 
şi slăviţi, albi ca lumina, parcă aprinşi de o dumnezeiască lumină. Ca să îndrăznesc s-o 
zic, semănau cu Domnul şi Dumnezeul lor. 

Deodată, înfricoşatul Judecător Şi-a aruncat privirea într-o parte şi în alta. S-a uitat 
de-a dreapta, bucuros şi a zâmbit. Când însă S-a întors spre stânga S-a tulburat; S-a 
mâniat tare şi Şi-a întors îndată faţa Atunci, cu glas puternic şi dumnezeiesc a zis celor 
din dreapta: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi împărăţia care a 
fost gătită vouă de la întemeierea lumii. Căci am flămânzit şi Mi-aţi dat să mănânc, 
am însetat şi Mi-aţi dat să beau, străin ani fost şi M-aţi primit, gol şi M-aţi îmbrăcat, 
bolnav şi M-aţi cercetat, în temniţă şi aţi venit la Mine" . 

Atunci, aceia s-au mirat şi au întrebat: „Doamne, când te-am văzut flămând şi 
Ţi-am dat să mănânci, sau însetat şi te-âm adăpat? Şi când Te-am văzut străin şi te-am 
primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat, şi când Te-am văzut bolnav şi în temniţă?" 
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„Amin zic vouă, întrucât aţi făcut unuia din aceşti fraţi ai Mei mai mici. Mie 
Mi-aţi făcut". 

Apoi S-a întors şi către cei „de-a stânga" şi le-a zis cu asprime: „Duceţi-vă de la Mine 
blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi slugilor lui. Căci am 
flămânzit şi nu Mi-aţi dat să mănânc, am însetat şi nu Mi-aţi dat să beau, străin am fost 
şi nu M-aţi primit, gol şi nu M-aţi îmbrăcat, bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi cercetat". 

Aceia i-au răspuns nedumeriţi: „Doamne, când Te-am văzut bolnav şi în temniţă 
şi nu Ţi -am slujit Ţ ie?" 

Le-a răspuns Domnul: „«Amin zic vouă, întrucât nu aţi făcut aceasta unuia dintre 
aceşti mai mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut». Pieriţi din ochii Mei, blestemaţi ai pământului! 
în tartar, în scrâşnirea dinţilor, acolo va fi plângere şi tânguire fără de sfârşit!" 

Cum a rostit Judecătorul această hotărâre, dinspre răsărit s-a pornit un uriaş râu de 
foc, care curgea vijelios spre apus. Era lat ca o mare întinsă. Văzându-1, păcătoşii din 
stânga s-au îngrozit şi au început să tremure de spaimă, întru deznădejdea lor. Atunci, 
nemitarnicul Judecător a poruncit ca toţi, drepţi şi păcătoşi, să treacă prin râul cel arzător, 
pentru ca să fie încercaţi prin foc. 

A u început cei din dreapta, care au trecut toţi şi au ieşit ca aurul curat. Lucrurile lor 
nu s-au ars, ci s-au arătat, prin încercare, mai luminoase şi mai limpezi, iar ei s-au umplut 
de bucurie. 

Apoi au început să treacă şi cei din stânga prin foc, ca să fie încercate şi lucrurile lor. 
Dar, fiindcă erau păcătoşi, flăcările au început să-i ardă, ţinându-i în mijlocul râului. Şi 
lucrurile lor au ars ca pleava, iar trupurile au rămas întregi, ca să ardă ani şi veacuri 
nesfârşite, împreună cu diavolii. Nici unul nu a izbutit să iasă din acel râu de foc. Pe toţi 
i-a ţinut focul, pentru că erau vrednici de osândă şi pedeapsă. 

După ce păcătoşii au fost predaţi iadului, înfricoşatul Judecător S-a ridicat de pe 
tron şi a pornit către dumnezeiescul palat, dimpreună cu toţi Sfinţii Săi. îl înconjurau cu 
multă frică şi cutremur Puterile Cereşti, cântând: „Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi 
vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra împăratul slavei, Domnul şi Dumnezeul 
dumnezeilor, împreună cu toţi Sfinţii Lui, care se vor bucura de veşnica moştenire". 

Altă ceată răspundea şi zicea: „Binecuvântat este Cel Ce vine întru numele 
Domnului, cu cei pe care i-a învrednicit Harul Său să se numească fii ai lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este Domnul, împreună cu fiii Noului Sion şi S-a arătat nouă". 

Iar Arhanghelii, care mergeau după Domnul, îl slavosloveau, cântând pe rând o cântare 
cerească: „Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru, să întâmpinăm faţa Lui cu mărturisire şi în psalmi să-I cântăm Lui". 

Iar altă ceată răspundea armonios: „Dumnezeu mare este Domnul şi împărat mare 
peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor 
ale Lui sunt". 

Acestea şi multe alte cântări armonioase cântau îngerii, încât toţi care le auzeau se 
bucurau de o negrăită bucurie. Astfel cântând, au intrat Sfinţii cu Domnul Iisus Hristos 
la ospăţul cel ceresc din dumnezeiescul palat şi inimile lor săltau de bucurie. Şi îndată 
porţile palatului s-au închis. 

Atunci, împăratul ceresc a chemat pe mai-marii îngerilor. Cei dintâi au venit Mihail, 
Gavriil, Eafail, Uriil şi conducătorii cetelor. Au urmat apoi cei doisprezece luminători ai 
lumii, Apostolii. Lor le-a dat Domnul slavă strălucită şi douăsprezece tronuri ca de foc, 
ca să stea cu multă cinste lângă învăţătorul lor, Hristos. Chipul lor scânteia de o negrăită 
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lumină veşnică şi hainele lor străluceau şi erau luminoase ca şi chihlimbarul şi căpeteniile 
îngerilor îi cinsteau. Apoi li s-a dat şi douăsprezece coroane minunate, împodobite cu 
pietre de mult preţ, care străluceau cu o lumină orbitoare şi îngeri slăviţi le ţineau deasupra 
capetelor lor. 

Au venit apoi înaintea Domnului cei şaptezeci de Apostoli. De asemenea şi aceştia 
au primit cinste şi slavă, dar cununile celor doisprezece erau mai minunate. 

Acum a venit şi rândul Mucenicilor. Aceştia au primit cinstea şi slava marilor oşti 
îngereşti, care s-au prăvălit din Cer împreună cu Lucifer. Adică, Mucenicii au devenit 
îngeri şi conducători ai cetelor îngereşti. îndată li s-a adus o mulţime de coroane care au 
fost puse pe sfintele lor capete. Cum străluceşte soarele, aşa străluceau şi coroanele. 
Astfel, Sfinţii Mucenici, mdumnezeiţi, se bucurau cu nespusă bucurie. 

Apoi a intrat ceata sfântă a Ierarhilor, Preoţilor, Diaconilor şi a celorlalţi clerici. Au 
fost încununaţi şi ei cu cununi veşnice, potrivit cu râvna, răbdarea şi lucrarea lor. Cunună 
de cunună se deosebea în slava ei, precum se deosebeşte stea de stea Şi mulţi preoţi şi 
diaconi erau mai slăviţi şi mai luminoşi decât mulţi arhierei. Lor li s-a dat şi câte o biserică, 
pentru ca să aducă pe jertfelnicul cel înţelegător Sfânta Jertfă şi slujbe bineplăcute lui 
Dumnezeu. 

A intrat apoi cuvioasa ceată a Monahilor. Chipul lor revărsa o tainică mireasmă şi 
scânteia ca soarele. Domnul i-a împodobit cu şase aripi şi prin puterea Sfântului Duh au 
devenit asemenea cu înfricoşaţii Heravirni şi Serafimi şi au început să cânte cu glas de 
tunet: „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui\" Slava 
lor era mare, negrăită şi cununile lor felurit împodobite şi luminoase. Potrivit cu luptele 
şi cu sudorile lor, au primit şi cinstea. 

A urmat apoi ceata Proorocilor. Lor le-a dăruit împăratul Cântarea Cântărilor, 
Psaltirea lui David, timpane şi hore, lumină nematerialnică, strălucitoare, negrăită 
bucurie şi slavoslovia Duhului Sfânt. Atunci, Stăpânul dumnezeiescului ospăţ le-a 
cerut să cânte ceva. Şi au cântat o cântare aşa de melodioasă, încât toţi săltau de fericire. 
După ce Sfinţii au primit aceste daruri din preacuratele mâini ale Mântuitorului, 
aşteptau acum pe acelea pe care „ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la 
inima omului nu s-au suit". 

A intrat apoi toată ceata oamenilor care s-au mântuit în lume: săraci şi domni, 
împăraţi şi supuşi, robi şi liberi. Au stat toţi înaintea Domnului, care a osebit dintre ei pe 
cei milostivi şi curaţi şi le-a dat desfătarea raiului din Eden, palate cereşti şi luminoase, 
cununi de mult preţ, sfinţenie şi bucurie, sceptruri şi tronuri şi îngeri ca să-i slujească. 

Apoi au venit toţi cei ce din dragoste pentru Hristos s-au făcut săraci, „săraci cu 
duhul". Acum au fost slăviţi foarte mult. Din însăşi mâna lui Hristos au primit cunună 
strălucită şi moştenirea împărăţiei Cerurilor. Apoi, „cei ce plâng păcatele lor" şi-au 
primit marea mângâiere a Sfintei Treimi. Pe urmă, „cei blânzi" şi fără de răutate, care 
au moştenit cerescul pământ, unde se află dulceaţa şi mireasma Duhului Sfânt. Şi ei au 
fost cuprinşi de o negrăită bucurie şi plăcere, văzând că s-au învrednicit să moştenească 
pământul cel fericit; cununile lor ca de trandafiri, scânteiau. Au urmat „cei flămânzi 
şi însetaţi de dreptate". Lor le-a dat plata dreptăţii, ca să se sature - şi cu buna lor 
aşezare s-au bucurat, văzând că împăratul Hristos este înălţat şi slăvit de îngeri. Apoi 
au intrat „cei prigoniţi pentru dreptate". Lor le-a dăruit sfânta slavoslovie şi preami-
nunata viaţă. S-au aşezat pentru ei tronuri minunate, pe care să stea în împărăţia 
Cerurilor. Coroanele lor erau de aur sfânt şi nematerialnice şi străluceau aşa de tare, 
încât de slava lor să se bucure şi cetele îngereşti. A intrat apoi ceata celor „prigoniţi 
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pentru Hristos", Marele Dumnezeu şi Mântuitorul sufletelor noastre. Pe ei i-a aşezat 
pe tronuri de aur şi au fost lăudaţi de Dumnezeu. 

După aceştia a intrat marea mulţime de păgâni, care nu au cunoscut Legea lui 
Hristos, dar din fire au ţinut-o, ascultând de glasul conştiinţei lor. Mulţi străluceau ca 
soarele, de nevinovăţia şi curăţia lor şi Domnul le-a dat Paradisul şi cununi luminoase 
împletite cu trandafiri şi crini. Dar, pentru că au fost lipsiţi de Dumnezeiescul Botez erau 
orbi, pentru că Sfântul Botez este lumina şi ochiul sufletului. Şi nu vedeau deloc slava 
lui Dumnezeu. De aceea, cine nu este botezat, deşi moşteneşte bucuria Raiului şi simte 
ceva din mireasma şi dulceaţa lui, nu vede nimic. 

După aceştia, a văzut Cuviosul Nifon o ceată de Sfinţi, care erau copiii creştinilor. 
Toţi păreau să fie ca de treizeci de ani. Mirele i-a privit cu faţa veselă şi le-a zis: „Haina 
Botezului este, într-adevăr, fără pată, fapte însă deloc. Vouă, ce să vă fac?" 

Atunci şi ei au răspuns cu îndrăzneală: „Doamne, am fost lipsiţi de bunătăţile Tale 
cele pământeşti, cel puţin să nu ne lipseşti de cele cereşti!" A zâmbit Mirele şi le-a dat 
bunătăţile cele cereşti. Au primit şi cununa nevinovăţiei şi a nerăutăţii şi toate ostile 
cereşti i-au admirat. Era minunat să-i auzi pe Sfinţii îngeri, care bucurându-se nespus de 
vederea tuturor Cetelor Sfinţilor, cântau dulci cântări. 

După toate acestea, vede Sfântul Nifon că vine înaintea Mirelui o dumnezeiască 
Mireasă. în jurul ei se revărsau miresme dumnezeieşti şi mir dumnezeiesc. Pe 
preafrumosul ei cap purta o neasemuită şi împărătească diademă, care scânteia. îngerii 
o priveau uimiţi şi Sfinţii copleşiţi. Harul Sfântului Duh o îmbrăca în haină aurită şi 
preaînfrumuseţată. 

Când a ajuns lângă Mirele Hristos, marea împărăteasă s-a închinat de trei ori, 
împreună cu sfintele fecioare. Atunci, „Cel Preafrumos" a văzut-o şi S-a bucurat. Şi-a 
plecat capul şi a cinstit-o ca pe Preacurata Sa Maică. Aceasta s-a apropiat cu multă evlavie 
şi cinste şi a sărutat nemuritorii şi neadormiţii Săi ochi, precum şi îndureratele Sale mâini. 
După dumnezeiasca sărutare, Domnul a dat fecioarelor haina strălucitoare şi cununi 
prealuminoase şi apoi au venit toate Puterile Cereşti, cântând şi fericind-o şi slăvind-o 
pe Preacurata 

Atunci, Mirele S-a ridicat de pe Tronul Său, având de-a dreapta pe Maica Sa, iar la 
stânga pe cinstitul Prooroc şi înaintemergătorul Său, a ieşit din palat şi a mers la 
Dumnezeiescul ospăţ, unde se aflau bunătăţile „pe care ochiul nu le-a văzut, urechea 
nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit", pregătite pentru toţi cei ce au iubit pe 
Dumnezeu. în urmă veneau toţi Sfinţii. Aceştia, cum au văzut bunătăţile, s-au umplut 
de o nespusă bucurie şi au început să umble, prăznuind la minunatul ospăţ. Dar, pe 
acestea robul lui Dumnezeu Nifon nu a mai putut să le descrie. Deşi l-am silit de multe 
ori, nu mi-a spus măcar cât de puţin. Şi zicea suspinând: „Nu pot, fiule, să înfăţişez cu 
limba sau să asemuiesc cu vreun lucru pământesc lucrurile acelea Erau mai presus de 
orice cugetare şi închipuire, dincolo de toate cele văzute şi nevăzute". 

Deci , după ce Domnul a împărţit Sfinţilor toate bunătăţile cele negrăite şi 
nemaiauzite, a poruncit Heruvimilor să înconjoare veşnicul ospăţ, aşa cum zidul 
înconjoară o cetate. A poruncit apoi ca Serafimii să-i înconjoare pe Heruvimi, Domniile 
pe Tronuri, începătoriile pe Domnii, Stăpâniile pe începătorii şi, în sfârşit, Puterile 
Cerurilor pe Stăpânii. Precum un zid înconjoară un oraş, aşa şi cetele cereşti se înconjoară 
una p e alta 

De-a dreapta ospăţului veacurilor stătea cu mare cinste Arhanghelul Mihail cu ceata 
lui; la stânga, Gavriil cu ceata lui, Uriil stătea la apus şi Rafail la răsărit. Toate acestea 
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s-au făcut cu porunca Domnului nostru Iisus Hristos, a Marelui Dumnezeu şi a 
Mântuitorului tuturor Sfinţilor. Aceste patru cete erau foarte mari şi împreună cu cetele 
preacuratelor Puteri înconjurau ospăţul lui Dumnezeu cu mare strălucire. 

Când toate acestea s-au terminat, atunci însuşi Dumnezeu Omul Iisus S-a supus 
Celui ce-I supusese toate şi I-a predat toată stăpânia şi domnia şi puterea pe care o luase 
de la El. Apoi El a intrat la dumnezeiescul ospăţ, ca Moştenitor al Tatălui, împărat şi 
Arhiereu împreună moştenitor cu toţi Sfinţii. 

La sfârşitul tuturor tainelor pe care le-a văzut Sfântul Nifon, a văzut şi cea mai 
înfricoşată descoperire. însuşi Tatăl Fiului Unul-Născut, Născătorul, Lumina cea 
neapropiată şi negrăită, a răsărit deodată, luminând deasupra preacuratelor Puteri, 
deasupra tuturor Cerurilor şi a Cetelor Cereşti. Lumina peste preacuratul ospăţ cum 
luminează soarele lumea Aşa strălucea Tatăl milostivirilor. Şi precum buretele absoarbe 
şi ţine vinul, aşa şi Sfinţii fără de curmare se umpleau în vecii vecilor de nespusa 
Dumnezeire a Tatălui şi împăratului. De acum nu mai era pentru ei nici noapte, nici zi. 
Era numai Dumnezeu şi Tatăl, Fiul şi Duhul, lumină şi hrană, viaţă şi strălucire, bucurie, 
veselie şi desfătare în Duhul Sfânt. 

Apoi s-a făcut o adâncă tăcere. Ochii Sfântului Nifon au primit o lumină curată, 
neamestecată, ca să vadă. Primei cete, care înconjura ospăţul, i s-a rânduit să săvârşească 
o cântare neîntreruptă şi nesfârşită. Ea a fost cuprinsă de o negrăită şi nespusă bucurie, 
îndată dumnezeiasca şi înfricoşata ceată a început o negrăită slavoslovie. Inimile Sfinţilor 
săltau de bucurie şi desfătare. De la prima ceată, măreaţa cântare de slavoslovie a trecut 
la ceata a doua a Serafimilor. A început arunci şi aceea să cânte cu multă măiestrie o 
cântare tainică. Precum o înşeptită dulceaţă, aşa răsuna slavoslovia şi în urechile Sfinţilor, 
care se bucurau negrăit cu toate simţurile lor. Ochii vedeau lumina cea neapropiată, 
mirosul lor mirosea mireasma Dumnezeirii, urechile lor auzeau cântarea dumnezeiască 
a preacuratelor Puteri, gura lor gusta Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos, nou, 
întru împărăţia Cerurilor, mâinile lor pipăiau veşnicele bunătăţi şi picioarele lor săltau 
la ospăţ. Astfel, toate simţurile lor se saturau de negrăită bucurie. 

După puţin, a doua ceată a transmis acea cântare dumnezeiască cetei a treia, la a 
patra şi până la cea din urmă, producând cu dulceaţa cântării plăcere şi bucurie în inimile 
Sfinţilor. Şi era uimitor că cetele nu cântau mereu aceeaşi cântare, ci era o felurime 
nemărginită de cântări şi noutate în cântările pe care le cântau. Când cele şapte cercuri 
ale cetelor au întregit preacurata lor slavoslovie, a început ceata Arhanghelilor cântarea 
cea întreit sfântă: a cântat Mihail şi a răspuns Gavriil; apoi a cântat Rafail şi a răspuns 
Uriil. Se auzea o armonie ce nu poate fi cuprinsă cu mintea Cei patru stâlpi de foc, 
Arhanghelii, erau mai presus; cântarea lor era înflăcărată şi pătrunzătoare. 

Mişcaţi de acea negrăită dulceaţă au început atunci şi toţi Sfinţii de la cerescul 
ospăţ să cânte măreţiile lui Dumnezeu. Astfel, pretutindeni, înăuntru şi înafară, răsuna 
cântare îngerească. Acea cântare preasfântă înflăcăra sfintele inimi cu o fericită plăcere 
în vecii nesfârşiţi. 

După ce le-a văzut pe toate acestea, de trei ori fericitul Nifon, când se afla în mare 
răpire şi vedere, a auzit glasul lui Dumnezeu, zicându-i: „Nifone, Nifone, frumoasă a 
fost proorocească ta vedenie. Scrie, dar, cu amănuntul toate cele ce ai văzut şi auzit, 
ppntru că aşa se vor întâmpla. Ţi le-am arătat ţie, pentru că îmi eşti prieten credincios, fiu 
al-Meu iubit şi moştenitor al împărăţiei Mele. încredinţează-te, deci, acum, când te-am 
învrednicit să vezi înfricoşatele taine, de marea Mea iubire de oameni faţă de cei ce se 
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închină cu smerenie împărăţiei şi Stăpânirii Mele, pentru că Eu mă bucur să privesc spre 
cel blând şi smerit şi care se cutremură de cuvintele Mele". 

După ce i-a spus aceasta, Domnul l-a slobozit dintru acea înfricoşată şi preaminunată 
vedenie, care îl stăpânise vreme de două săptămâni. Când şi-a venit în sine, stătea îngrozit 
şi se tânguia îndurerat. Lacrimile îi curgeau şiroaie şi zicea: „Vai de mine, ticălosul! Ce-1 
aşteaptă pe bietul meu suflet! Vai de mine, mişelul! Oare în ce stare mă voi afla acolo, eu, 
păcătosul? Cum mă voi îndreptăţi înaintea Judecătorului? Ce scuză voi aduce pentru 
păcatele mele şi unde voi ascunde mulţimea fărădelegilor mele? O, întinatule şi 
ticălosule!. . . Suspin nu am, nici lacrimi şi nici pocăinţă nu aflu; milostenie deloc, 
nerăutatea şi blândeţea se află foarte departe de mine. Vai, mie! Ce să fac eu, nevrednicul 
şi întinatul? De unde să încep să-mi mântuiesc sufletul? Haina Botezului am întinat-o, 
Botezul l-am spurcat, sufletul mi l-am înnoroiat, mintea mi-am întunecat-o, viaţa mi-am 
cheltuit-o «în petreceri ţi în beţii». O, păcătosul de mine! Nu ştiu ce voi face. Ochii mei 
privesc lucrurile cele de ruşine, urechile ascultă cântece lumeşti, mirosul adulmecă după 
miresme, gura îmi este pornită spre lăcomie. Vai, mie, ticălosul! Mâinile mele se bucură 

Jn„păcate;±rupul meu doreşte să se tăvălească în mocirla fărădelegii şi caută paturi moi 
şi mâncare aleasă. 

O, o, nelegiuitul, întunecatul şi întinatul! Unde să merg nu ştiu! Cine mă va scoate 
din acel foc amar? Cine mă va izbăvi din întunericul cel mai dinafară al înfricoşatului 
tartar? Cine mă va izbăvi de scrâşnirea dinţilor? Vai, vai, mie, scârbosul şi nelegiuitul! 
Mai bine era să nu mă fi născut!... 

O , de ce slavă mă lipsesc eu, înnegritul! De ce cinste şi de ce cununi! Ce bucurie şi 
veselie voi pierde^fiindcă m-am-tobit^ie păcat! Ticăloase suflete, unde îţi este umilinţa, 
unde luptele, unde virtuţile? Vai, ţie, întinatule! în ce loc te vei afla în ziua aceea? Ai 
făcut vreun bine, ca să placi lui Dumnezeu? Vei merge în văpaie. Cum vei răbda vaiul şi 
scrâşnirea? O, întinate suflete, cum ai poftit să te tăvăleşti mereu în necurăţie, cum ai 
slujit necontenit pântecelui? 

Nelegiuitule şi stricatule, ce ruşine vei suferi în faţa lui Dumnezeu? Cu ce ochi te 
vei uita la dumnezeiasca Sa faţă? Spune-mi! Spune-mi! Ai văzut acele preaminunate 
privelişti pe care Domnul le va înfăptui cândva Spune-mi, deci, o, suflete, ai vreo faptă 
vrednică de acea slavă? Cum vei intra acolo, după ce ai întinat dumnezeiescul Botez? Vai 
de tine, ticăloase suflete al meu! Vei moşteni focul cel veşnic şi unde va fi atunci păcatul 
şi tatăl lui, să te mântuiască? Ci, Doamne Dumnezeul meu, mântuieşte-mă de foc, de 
scrâşnirea dinţilor şi de tartar. . ." 

C u aceste cuvinte se ocăra pe sine fericitul, rugându-se. In zilele următoare, îl vedeam 
că se plimba târându-şi picioarele, ofta cu amare suspinuri, tânguire şi lacrimi. Se gândea 
la lucrurile minunate pe care le văzuse şi făcea tot ce se putea ca să le câştige. 

Adeseori, când se gândea mai adânc şi mai curat la vedenia sa, ieşea din sine. Ardea 
după vederea Sfântului Duh şi zicea: „O, ce bucurie, ce slavă, ce strălucirea îi aşteaptă 
pe Sfinţi în Ceruri! Cât de tare mă tem să nu fiu lipsit de ele!" Apoi suspina adânc şi 
spunea: „Doamne, ajută şi mântuieşte întunecatul meu suflet!" 
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SCARA 
ÎNTOCMIRII SFINTEI EVANGHELII 

DE LA MATEI 

Capitolul 1 

1,1-6: Cartea neamului lui Iisus Hristos. De la Avraam la David. 
1,6-11: De la David la Iosia. 
1,11-17: De la Iehonia la Hristos. 
1,18-24: îngerul îl încredinţează pe Iosif în vis că proorocia lui Isaia se plineşte îh Pururea Fecioara Măria. 
1,25: Naşterea şi numele Domnului Iisus. 

Capitolul 2 

2 ,1-2 : Magii văd steaua Domnului şi vin în Ierusalim. 
2,3-6: Irod şi Ierusalimul se tulbură pentru vestea Naşterii împăratului. 
2, 7-12: Magii se închină în Betleem Pruncului, aducându-I daruri de aur, smirnă şi tămâie. 
2 ,13-15: Iosif, luând înştiinţare în vis, ia Pruncul şi pe Fecioara şi fuge în Egipt. 
2 ,16 : Irod ucide pruncii. 
2,17-18: Plinirea proorociei lui Ieremia la uciderea pruncilor. 
2 ,19-23: Moartea lui Irod. întoarcerea din Egipt şi aşezarea în Nazaret. 

Capitolul 3 

3,1-4: Propovăduirea şi chipul de vieţuire al lui Ioan Botezătorul. 
3 ,5-6 : Ioan botează mulţime de norod cu botezul pocăinţei. 
3 ,7-12: înaintemergătorul îi mustră pe farisei şi saduchei şi li-L vesteşte pe Mesia. 
3 , 1 3 : Mântuitorul vine la Iordan să fie botezat de către Ioan. 
3,14-15: Ioan I se pleacă lui Hristos şi mai apoi îl botează. 
3,16-17: La Botezul Domnului Cerurile se deschid, Duhul Se pogoară în chip de porumbel, iar 

glasul Tatălui mărturiseşte din Cer. 

Capitolul 4 

4 ,1-11 : întreita ispitire a Dumnezeului-Om Iisus. 
4, 12-16: După întemniţarea lui Ioan, Domnul Se mută din Nazaret în Capernaum, plinind şi 

proorocia lui Isaia pentru Galileea neamurilor. 
4,17: Iisus începe să propovăduiască, zicând: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia Cerurilor". 
4 ,18-20: Chemându-i să-I urmeze Lui, Petru şi Andrei merg după El. 
4 ,21-22: Domnul cheamă pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, iar aceştia îi urmează. 
4,23: Iisus străbate toată Galileea, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala 

şi neputinţa din popor. 
4, 24-25: Răspândindu-se vestea despre El, I se aduc spre tămăduire feluriţi suferinzi, mulţime 

mare urmându-I Lui. 

Capitolul 5 

5,1-2 : Văzând mulţimile, Iisus Se urcă în munte şi începe a învăţa. 
5 ,3-12: Fericirile. 
5 ,13-16: Ucenicii sunt sarea pământului şi lumina lumii. 
5,17-18: Domnul este Dătătorul şi Plinitorul Legii. 
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5 ,19 : Datoria faţă de poruncile „foarte mici". 
5,20-26: Mânia către aproapele şi pedeapsa ei. 
5,27-32: Desfrânarea şi despărţirea de femeia legiuită. 
5,33-37: Lepădarea jurămintelor şi simplitatea în cuvânt. 
5,38-42: Nepomenirea răului şi mărinimia sufletului. 
5,43-48: Sfinţenia poate fi dobândită prin iubirea faţă de vrăjmaşi. 

Capitolul 6 

6,1-4: Milostenia trebuie făcută în taină. 
6 ,5-8 : Rugăciunea trebuie ferită de slava deşartă, făcută cu puţine cuvinte şi cu încredinţarea că 

Tatăl ştie tot ce ne este de folos. 
6,9-13: Rugăciunea „Tatăl nostru". 
6,14-15: Numai aşa ne iartă Tatăl dacă şi noi iertăm aproapelui. 
6,16-19: Postul trebuie săvârşit în taină şi cu bucurie. 
6,19-21: Defăimarea avuţiilor pământeşti şi osârdia după comorile cereşti. 
6,22-23: Luminătorul trupului este ochiul. 
6,24: Neputinţa slujirii la doi domni. 
6,25-34: Izbăvirea din povara grijilor şi îngrijorărilor. 

Capitolul 7 

7,1-5: Judecarea cu făţărnicie a semenului. 
7,6: Luarea aminte la împărţirea darurilor. 
7, 7-12: Puterea stăruinţei în rugăciune. 
7,13-14: Poarta cea strâmtă. 
7,15-23: Proorocii cei mincinoşi şi osânda rostită asupra lor de Domnul. 
7,24-27: Casa zidită pe stâncă şi cea clădită pe nisip. 
7,28-29: Sfârşitul predicii de pe munte şi uimirea mulţimilor dintru puterea învăţăturii lui Hristos. 

Capitolul 8 

8,1-4: Vindecarea unui lepros. 
8,5-13: Vindecarea slugii unui sutaş din Capernaum. 
8,14-15: însănătoşirea soacrei lui Petru. 
8,16-17: Domnului îi sunt aduşi mulţi suferinzi şi demonizaţi pe care îi tămăduieşte cu cuvântul. 
8,18: Domnul Hristos porunceşte ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. 
8,19-23: Cu ce râvnă se cuvine să urmăm Mântuitorului Iisus? 
8,24-27: Domnul potoleşte furtuna de pe mare. 
8,26-34: Vindecându-i pe cei doi îndrăciţi din ţinutul Gadarenilor, Hristos îngăduie demonilor să 

intre în turma de porci. 

Capitolul 9 

9,1-8: Vindecarea paraliticului din Capernaum. 
9,9-13: Chemarea lui Matei şi ospătarea dată de acesta. 
9,14-17: Ucenicii lui Ioan îl întreabă pe Domnul de ce ucenicii Lui nu postesc şi primesc un răspuns 

pilduitor. 
9,18-26: învierea fiicei lui Iair şi vindecarea femeii cu scurgere de sânge. 
9,27-31: Vindecarea celor doi orbi. 
9,32-34: Vindecarea unui demonizat şi hula fariseilor. 
9,35-38: Domnului I Se face milă de noroadele fără păstor, ştiind că secerişul este mult iar secerătorii 

puţini. 
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Capitolul 10 

10,1: Iisus îi cheamă la Sine pe Apostoli dându-le putere asupra duhurilor necurate şi asupra 
bolilor şi neputinţelor. 

10,2-4: Numele celor doisprezece Apostoli. 
10,5-15: Sfătuiri pentru propovăduire. 
10,16-31: Cum va primi lumea Apostolii şi adevărul propovăduirii Evangheliei; dumnezeiasca 

purtare de grijă ce va fi asupra celor ce se trimit şi alte învăţături ale Domnului către ucenici. 
10,32-39: Datoria de a-L mărturisi pe Hristos înaintea oamenilor şi osârdia pentru purtarea Crucii. 
10,40-42: Răsplata celor ce-i primesc pe cei trimişi de Domnul. 

Capitolul 11 

îl, 1-6: Trimişii lui Ioan Botezătorul şi răspunsul pe care Ii—1 Mântuitorul. 
11, 7-15: Mărturia lui Iisus despre înaintemergătorul Ioan. 
11,16-19: Domnul vădeşte neamul iudeilor că este întru uşurătatea şi nestatornicia minţii. 
11,20-24: Hristos mustră cetăţile Horazinului, Betsaidei şi Capernaumului. 
11,25-27: Fiul laudă pe Tatăl pentru cele ce au fost descoperite pruncilor. 
11,28-30: Chemarea către cei împovăraţi şi luarea jugului lui Hristos. 

Capitolul 12 

12,1-8: Spicele de grâu smulse sâmbăta. 
12,9-13: Iisus vindecă sâmbăta în sinagogă pe un om cu mâna uscată. 
12,14: Fariseii se sfătuiesc să-L piardă pe Domnul. 
12,14-21: Tămăduind mulţi bolnavi le porunceşte să nu-L dea în vileag fariseilor, ca să împlinească 

proorocia lui Isaia pentru Fiul lui Dumnezeu. 
12,22: Vindecarea demonizatului orb şi mut. 
12,23-37: Păcatul hulirii împotriva Duhului Sfânt şi mustrarea lui. 
12,38-45: Fariseii cer de la Domnul semn, dar El îi vădeşte că din voia lor cea rea sunt învârtoşaţi 

în a nu pricepe semnele. 
12,46-50: Adevăratele rude ale lui Hristos. 

Capitolul 13 

13,1-3: Iisus grăieşte mulţimii în pilde. 
13,4-9: Pilda semănătorului. 
13,10-17: De ce grăieşte Domnul în pilde? 
13,18-23: Tâlcuirea pildei semănătorului. 
13,24-30: Pilda neghinei din ţarină. 
13,31-32: Pilda grăuntelui de muştar. 
13,33-35: Pilda aluatului şi grăirea numai prin parabole. 
13,36-43: Tâlcuirea pildei cu neghina din ţarină. 
13 ,44 : Pilda cu comoara ascunsă în ţarină. 
13,45-46: Pilda neguţătorului de mărgăritare bune. 
13,47-52: Pilda năvodului. 
13,53-58: Iisus învăţând în sinagoga din Nazaret este defăimat de cei ce se sminteau îrjlru El, iar 

din pricina necredinţei acestora nu face acolo multe minuni. 

Capitolul 14 

14,1-12: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. 
14,12-13: Ucenicii lui Ioan ti vestesc Domnului moartea lui Ioan Botezătorul, iar Domnul se depăr

tează în pustie. 
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14,13-21: Norod mult de prin cetăţi îi urmează Domnului, iar Lui făcându-I-Se milă, înmulţeşte 
cinci pâini şi doi peşti şi satură cinci mii de bărbaţi afară de femei şi copii. 

14,22-33; Iisus Se roagă singur în munte, iar mai apoi umblă pe mare mergând spre ucenicii Săi 
învăluiţi de furtună. Petru întru a sa îndrăzneală fiind cuprins de ape este izbăvit de Domnul. 

14,34-36: în ţinutul Ghenizaretului, toţi bolnavii care se ating de haina Mântuitorului, se tămăduiesc. 

Capitolul 15 

15,1-9: 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. 

15,10-11: Iisus, chemând mulţimile, le spune ce anume îl spurcă întru adevăr pe om. 
15,12-14: Fariseii se scandalizează, ca unii ce sunt călăuze oarbe orbilor. 
15,15-20: Domnul, la cererea lui Petru, lămureşte ucenicilor pilda, spunându-le că cele ce pornesc 

din inimă spurcă pe om. 
15,21-28: Vindecarea fiicei femeii cananeience prin sârguinţă mamei în a cere milostivirea Domnului. 
15, 29-31: Domnul vine lângă Marea Galileii, şi urcându-Se în munte vindecă mulţime mare de 

şchiopi, orbi, ciungi şi muţi ce îi urmează. 
15,32-38: A doua înmulţire a pâinilor şi saturarea celor patru mii de oameni. 
15 ,39 : Hristos slobozeşte mulţimile şi purcede spre ţinutul Magdala. 

Capitolul 16 

16,1-4: Cerând să le arate Hristos semn din cer, fariseii şi saducheii sunt vădiţi încă o dată că din 
voinţa lor cea rea nu pricep semnele. Semnul lui Iona. 

16,5-12: Ucenicii sunt îndemnaţi să se ferească de aluatul fariseilor şi al saducheilor. 
16, 13-19: Mărturisirea pentru Dumnezeirea Fiului, pe care o fac ucenicii prin Petru, în ţinutul 

Cezareii lui Filip. Hristos îl fericeşte pe Petru, făgăduindu-i cheile împărăţiei. 
16,20-21: Iisus porunceşte ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristos, săvârşind totodată şi 

cea dintâi vestire Patimii Sale. 
16,22-23: Petru îl îndeamnă pe Domnul să Se ferească de Patimă, iar El îi spune: „Mergi înapoia 

Mea, satano!" 
16 ,24 : Lepădarea de sine şi urmarea lui Hristos, prin purtarea Crucii. 
16,25-27: Adevărata mântuire a sufletului şi răsplata ei la a doua Venire a Fiului Omului. 
16 ,28 ; Vestirea Schimbării la faţă. 

Capitolul 17 

17,1-9: Mântuitorul Se schimbă la faţă, împărtăşindu-le lui Petru, Ioan şi Iacov slava Dumnezeirii 
Sale. 

17,10-13: La coborârea de pe munte, ucenicii întreabă despre venirea lui Ilie şi pricep cele despre 
Ioan Botezătorul. 

17,14-18: Vindecarea fiului lunatic. 
17, 19-21: Ucenicii nu pot să-1 vindece pe cel lunatic, din pricina puţinei lor credinţe. Prisosul 

rugăciunii şi al postului. 
17,22-23: A doua vestire a Patimilor. 
17,24-27: în Capernaum, Mântuitorul şi Petru plătesc darea pentru templu în chip minunat, prin 

pescuirea unui ban dintr-un peşte. 

Capitolul 18 

18,1-5: Cine este mai mare în împărăţia Cerurilor? 
18,6-9: Osânda smintitorilor şi cum se cuvine a duce lupta cu smintelile. 
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18,10-11: Să nu-i dispreţuim pe cei ce se smeresc şi se micşorează pe ei pentru împărăţia Cerurilor 
şi se află în purtarea de grijă a Mântuitorului. 

18,12-14: Pilda oii rătăcite. 
18,15-17: Rânduiala iertării aproapelui. 
18,18-20: Puterea legăturilor şi a bunelor învoiri. 
18,21-22: De câte ori vom ierta pe aproapele. 
18,23-35: Pilda celui ce datora zece mii ele talanţi. 

Capitolul 19 

19,1-2: Mântuitorul pleacă din Galileea şi se duce în hotarele Iudeii, dincolo de Iordan, vindecând 
mulţime mare de suferinzi. 

19,3-9: Fariseii îl ispitesc pe Domnul Hristos în legătură cu cele ce privesc desfacerea căsătoriei. 
19,10-12: Arvuna însurătorii şi prisosul înţelepciunii desăvârşite. 
19,13-15: Iisus binecuvintează copiii. 
19,16-22: întristarea tânărului bogat care a fost primit de Mântuitorul. 
19,23-24: Cât de greu va intra bogatul în împărăţia Cerurilor? 
19,25-26: Cine poate să se mântuiască? 
19,27-30: Răsplata celor ce au lăsat toate pentru a urma Fiului lui Dumnezeu. 

Capitolul 20 

20,1-16: Pilda lucrătorilor tocmiţi la vie. 
20,17-19: A treia vestire a Patimilor. 
20,20-24: Cererea fiilor lui Zevedeu de a sta de-a dreapta şi de-a stânga Sa, întru împărăţie. 
20,25-28: Cearta ucenicilor pentru întâietate şi tămăduirea lor de către Domnul. 
20,29-34: Vindecarea celor doi orbi. 

Capitolul 21 

21,1-3: Mântuitorul trimite doi ucenici după asină. 
21,4-5: Plinirea cuvintelor Proorocului Zaharia. 
21,6-7: Ucenicii împlinesc porunca Domnului şi aduc asina. 
21,8-11: Intrarea Mântuitorului, cu slavă, în Ierusalim. 
21,12-13: Izgonirea vânzătorilor şi schimbătorilor de bani din templu. 
21,14: Domnul Iisus vindecă în templu orbi şi şchiopi. 
21,15-16: Mânia arhiereilor şi a cărturarilor asupra Domnului. 
21,17: Mântuitorul pleacă în Betania. 
21,18-22: Uscarea smochinului neroditor şi minunarea ucenicilor. 
21,23-27: 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. 
21,28-32: Pilda celor doi fii şi plinirea ei. 
21,33-41: Pilda lucrătorilor celor răi. 
21,42-44: Piatra cea din capul unghiului şi puterea ei. 
21,45-47: înţelegând că au fost vădiţi, arhiereii şi fariseii voiesc să-L prindă pe Domnul, dar se tem 

de popor. 

Capitolul 22 

22,1-14: Parabola nunţii fiului de împărat. 
22,15-16: Fariseii ţin sfat ca să-L prindă pe Iisus şi trimit pe irodiani ca să-L ispitească. 
22,16-22: Dinarul Cezarului şi rânduiala dumnezeiască. 
22,23-33: Saducheii îl ispitesc pe Mântuitorul cu pildă mincinoasă, defăimând învierea. Răspunsul 

minunat al Domnului. 
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22 ,34 : Fiind biruiţi în cuvânt de Hristos, fariseii se unesc cu saducheii. 
22 ,35-40: Un învăţător de Lege îl ispiteşte pe Domnul, întrebându-L care poruncă este mai mare 

din Lege. 
22 ,41-46: Mântuitorul închide gura adunării fariseilor, întrebându-i al cui Fiu este Hristos. 

Capitolul 23 

23, 1-5: în faţa mulţimilor şi a ucenicilor Săi, Mântuitorul mustră fărădelegile fariseilor şi ale 
cărturarilor vădindu-le răutăţile şi făţărnicia. Domnul îndeamnă poporul să plinească şi să 
păzească toate cele ce fariseii le spun după Legea lui Moise, însă opreşte a urma faptelor 
cărturarilor şi fariseilor. 

23,6-10: „Unul este învăţătorul vostru: Hristos, iar voi, toţi sunteţi fraţi". 
23,11-12: „Cine se va înălţa pe sine se va smeri şi cine se va smeri pe sine se va înălţa". 
2 3 , 1 3 : Fariseii şi cărturarii sunt osândiţi pentru că închid împărăţia Cerurilor. 
23 ,14 : Osânda pentru asuprirea văduvelor şi rugăciunea făţarnică. 
23,15-22: Fariseii şi cărturarii sunt călăuze oarbe şi nebune, care împing către gheena, prin măiestria 

vicleşugului lor. 
23 ,23-24 : Călăuze oarbe care strecoară ţânţarul şi înghit cămila. 
23 ,25-26: Fariseii şi cărturarii sunt asemenea blidelor curăţate pe dinafară, dar pe dinlăuntru sunt 

pline de răpire şi lăcomie. 
23 ,27-28: Morminte văruite pe dinafară, iar pe dinlăuntru, pline de toată necurăţia. 
23, 29-35: Fariseii şi cărturarii sunt fiii celor ce i-au ucis pe Prooroci. Mântuitorul le arată că va 

trimite către ei prooroci şi înţelepţi şi cărturari, însă adunarea fariseilor şi cărturarilor se va 
porni cu ucidere şi prigonire asupra celor trimişi de Domnul, şi din această pricină se vor 
osândi cu osândă prea mare. 

23 ,36-39: Domnul, mustră Ierusalimul, cel care ucide pe prooroci - şi-i vesteşte dărâmarea. 

Capitolul 24 

24,1-2: înaintevestirea dărâmării Ierusalimului. 
2 4 , 3 : Ucenicii cer Domnului să le arate vremea şi semnele ce vor vesti dărâmarea Ierusalimului, 

Venirea Domnului şi sfârşitul veacului. 
24, 4-8: Răspunsul Domnului. începutul durerilor, hristoşii mincinoşi, războaie şi zvonuri de 

războaie, foamete, ciumă şi cutremure pe alocuri. 
24, 9-13: Zavistiile, vrăjmăşiile, smintelile, proorocii cei mincinoşi sunt înaintemergătorii lui 

Antihrist, care vor înşela pe mulţi şi îi Vor arunca 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. 

24 ,14 : Propovăduirea Evangheliei în toată lumea. 
24 ,15-18 : Urâciunea pustiirii şi izbăvirea prin lepădarea de cele trupeşti şi materialnice. 
24 ,19-22 : Alte necazuri şi strâmtorări la dărâmarea Ierusalimului şi uşurarea acestora. 
24,23-25: în vremea Antihristului, vor fi prooroci mincinoşi mulţi, care, folosindu-se de năluciri 

diavoleşti, vor voi să înşele şi pe cei aleşi. 
24, 26-28: Proorocii mincinoşi din vremea Antihristului. Chipul Venirii preaslăvite a Fiului lui 

Dumnezeu. 
24 ,29 : La Venirea Domnului, soarele şi luna se vor întuneca, iar Puterile Cereşti se vor zgudui. 
24,30: Atunci se va arăta pe cer Crucea Domnului şi toate popoarele vor plânge, văzând pe Domnul 

Hristos, venind pe norii cerului. 
2 4 , 3 1 : îngerii vor fi trimişi să-i adune pe aleşii Domnului. 
24 ,32-33 : Se cuvine să cunoaştem vremurile de apoi prin semnele lor. 
24 ,34 -35 : Neamul celor credincioşi va dăinui până la sfârşitul veacurilor. 
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24,36; Ziua şi ceasul Venirii Domnului. 
24,37-39: Ca şi în vremea lui Noe, pierzania va veni în chip năpraznic, iar după ce va veni Antihrist, 

oamenii vor fi stăpâniţi de desfătare şi se vor pleca mai mult spre nuntă. 
24,40-42: îndemn la priveghere. 
24,43-44: Sfârşitul lumii va veni noaptea, pe neaşteptate, asemenea unui fur. 
24,45-47: Sluga credincioasă şi răsplata ei. 
24,48-51: Sluga cea rea şi vicleană şi pedepsirea ei. 

Capitolul 25 

25,1-12: Pilda celor zece fecioare. 
25 ,13 : îndemn la priveghere necurmată. 
25,14-30: Pilda talanţilor. 
25,31-33: Judecata lumii. 
25,34-40: Drepţii, răspunsul lor şi răsplătirea lor în veşnicie. 
25,41-45: Păcătoşii, răspunsul lor şi plata lor veşnică. 
25 ,46 : Osebirea drepţilor de păcătoşi, în vecii cei nesfârşiţi. 

Capitolul 26 

26,1-2: Cea din urmă vestire a Patimilor. 
26,3-5: Sfatul plin de vicleşug al arhiereilor şi bătrânilor poporului, pentru a-L prinde şi a-L ucide 

pe Domnul. 
26,6-13: Ungerea Mântuitorului în Betania de către femeia păcătoasă şi nedumerirea Apostolilor. 
26,14-16: Iuda se tocmeşte cu arhiereii pentru vânzarea Domnului Hristos. 
26,17-19: Pregătirea Cinei celei de Taină. 
26,20-25: Făcându-se seară şi mâncând Domnul, îl vesteşte şi îl vădeşte pe Iuda vânzătorul. 
26,26-29: Domnul dă ucenicilor spre mâncare şi băutură trupul şi sângele Său în chipul pâinii şi 

vinului. Iertarea păcatelor. Vinul nou în împărăţia Tatălui. 
26,30-32: Mergând în Muntele Măslinilor Mântuitorul le spune ucenicilor că se vor sminti întru El, 

însă îi mângâie cu vestea învierii. 
26,33-35: îndrăzneala lui Petru şi atotştiinţa Domnului Hristos. 
26,36-45: Rugăciunea din grădina Ghetsimani. 
26,46-50: Vânzarea Domnului de către Iuda, săvârşită printr-o sărutare. 
26,51-56: Domnul înfruntă prin blândeţe pe cei ce au venit ca să îl prindă, iar ucenicii îl părăsesc. 
26,57-58: Domnul este dus în curtea lui Caiafa, iar Petru îl urmează de departe. 
26,59-62: înfăţişarea înaintea arhiereilor. Sinedriul îl învinuieşte pe Domnul prin martori mincinoşi. 
26, 63-65: Arhiereul îl sileşte pe Domnul să-i spună dacă El este Hristos, iar Mântuitorul îi dă 

răspuns pe potriva cererii. 
26,66-6S: Arhiereul îşi sfâşie haina, iar Domnul este batjocorit cu scuipări, cu pumni, cu palme şi 

cu cuvinte. 
26,69-74: Cele trei lepădări ale lui Petru şi cântarea cocoşilor. 
26,75: Petru pricepe că se plinesc cuvintele Domnului şi, căindu-se, plânge cu amar. 

Capitolul 27 

27, 1-2: Domnului Iisus I se rânduieşte hotărâre de moarte din partea arhiereilor şi bătrânilor 
poporului şi este dat dregătorului Ponţiu Pilat. 

27 ,3-5 : Iuda se căieşte cu deznădejde, iar mai apoi se spânzură. 
27,6-10: Plinirea proorociilor pentru „Ţarina Sângelui". 
27,11-14: Mântuitorul Hristos înaintea lui Pilat, 
27 ,15-18: Pilat încearcă să-L elibereze pe Domnul, după obiceiul ce era statornicit, prin care, la 

Paşti, era slobozit un vinovat. 
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2 7 , 1 9 : Femeia Iui Pilat îi vesteşte cele despre Domnul. 
27 ,20 -23 : Mulţimea, aţâţată de arhierei şi bătrâni, cere eliberarea tâlharului Baraba şi răstignirea 

lui Hristos. 
2 7 , 2 4 : „Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea". 
2 7 , 2 5 : „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!" 
2 7 , 2 6 : Pilat eliberează pe Baraba, iar pe Domnul Hristos îl dă la biciuire şi răstignire. 
27,27-30: Ducându-L în pretoriu, ostaşii romani îl batjocoresc pe Domnul prin hlamidă roşie, cunună 

de spini, scuipări, bătăi peste cap cu trestia şi cuvinte pline de defăimare. 
27 ,31-32 : Mântuitorul este dus la răstignire, iar întru această cale Simon Cirineul îi poartă Crucea. 
27,33-37: Domnul este răstignit pe Golgota. Plinirea proorociei lui David. Tăbliţa scrisă: „Acesta 

este Iisus, regele iudeilor". 
27 ,38-44: Doi tâlhari, răstigniţi împreună cu Domnul. Hula trecătorilor, a arhiereilor, a bătrânilor 

şi a tâlharilor. 
2 7 , 4 5 : întuneric peste tot pământul, de la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea 
2 7 , 4 6 : „Eli, Eli, lama sabahtani?" 
27 ,47 -49 : Gândurile norodului. Trestia cu buretele înmuiat în oţet. 
27 ,50 : Domnul îşi dă duhul pe Cruce. 
27, 51-53: Sfâşierea catapetesmei, cutremurarea pământului, despicarea pietrelor, deschiderea 

mormintelor şi scularea multor trupuri ale Sfinţilor adormiţi, care s-au arătat multora în 
cetatea sfântă. 

2 7 , 5 4 : Credinţa sutaşului. 
27 ,55 -56 : Femeile lângă Cruce. 
27 ,57 -61 : Iosif din Arimateea cere de la Pilat trupul Domnului, şi înfăşurându-L cu giulgiu de in, 

L-a aşezat în mormântul său nou, fiind de faţă femeile mironosiţe. 
27, 62-66: Arhiereii şi fariseii îi cer lui Pilat strajă la mormântul Domnului pentru a nu-I fi furat 

trupul. Pilat îi slobozeşte să păzească şi să pecetluiască mormântul. 

Capitolul 28 

2 8 , 1 : Măria Magdalena şi cealaltă Mărie la mormântul Domnului. 
2 8 , 2 - 4 : Pogorârea îngerului, înfăţişarea sa şi prăvălirea pietrei de pe mormânt. 
28 ,5 -7 ; îngerul vesteşte femeilor învierea Domnului şi le spune să vestească ucenicilor că Domnul 

înviat va merge înaintea lor în Galileea. 
28, 8-9 : Mergând degrabă să vestească ucenicilor învierea, femeile sunt întâmpinate de Domnul, 

iar ele I s-au închinat. 
28,10: Domnul le spune să vestească ucenicilor învierea Sa. 
2 8 , 1 1 : Străjerii vestesc arhiereilor toate cele întâmplate. 
28 ,12-13 : Arhiereii cu bătrânii, ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, pentru a spune că ucenicii 

Domnului au venit noaptea şi au furat trupul. Străjerii primesc banii şi răspândesc această 
veste. 

28 ,16-20 : Cei unsprezece ucenici merg în Galileea unde, arâtându-li-Se, Domnul le porunceşte să 
propovăduiască Evanghelia şi să boteze toate neamurile în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Domnul făgăduieşte ucenicilor Săi că va fi cu ei în toate zilele, până la sfârşitul 
veacurilor. 
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A 

A căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au 
suflat vânturile şi au izbit casa aceea - şi a 
căzut-Matei 7, 27 

A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat 
vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă -
Matei 7 ,25 

A certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte 
deplină - Matei 8,26 

A luat cele şapte pâini şi peştii şi, mulţumind, 
a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii mul
ţimilor - Matei 15,36 

A mânca cu mâini nespălate nu spurcă pe om -
Matei 15,20 

A treia zi să învieze - Matei 16, 21 
A ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în 

toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după 
timpul pe care îl aflase de la magi - Matei 2,16 

A văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de 
friguri -Matei 8,14 

A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: 
Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten 
al vameşilor şi al păcătoşilor- Matei 11,19 

A venit Ioan la voi [fariseilor şi cărturarilor] 
în calea dreptăţii şi n-aţi crezut în el, ci 
vameşii şi desfrânatele au crezut, iar voi 
aţi văzut şi nu v-aţi căit nici după aceea, ca 
să credeţi în el - Matei 21, 32 

A venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: 
Are demon - Matei 11,18 

Aceasta este Legea şi Proorocii - Matei 7,12 
Aceasta, pentru că n-am luat pâine - Matei 16,7 
Acest neam de demoni nu iese decât numai cu 

rugăciune şi cu post - Matei 17, 21 
Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am 

binevoit - Mato' 3,17 
Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am 

binevoit; pe Acesta ascultaţi-L- Matei 17,5 
Acesta [Hristos] este Ioan Botezătorul; el s-a 

sculat din morţi şi de aceea se fac minuni 
prin el - Matei 14,2 

Acesta [Hristos] nu scoate pe demoni decât cu 
Beeizebul, căpetenia demonilor- Matei 12,24 

Acesta [Hristos] a zis: Pot să dărâm templul 
lui Dumnezeu şi în trei zile să-1 clădesc -
Matei 26, 61 

Acesta [Hristos] vă va boteza cu Duh Sfânt şi 
cu foc - Matei 3,11 

Acesta este Iisus, Proorocul din Nazaretul 
Galileii - Matei 21,11 

Acesta este Iisus, regele iudeilor - Matei 27, 37 
Acesta este moştenitorul; veniţi să-1 omoram 

şi să avem noi moştenirea Iui - Matei.21,38 
Acesta huleşte - Matei 9, 3 
„Acesta neputinţele noastre a luat şi bolile 

noastre le-a purtat" (Isaia 53,4) - Matei 8,17 
Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea 

înaintea mea şi Te vei închina mie - Matei 4,9 
Aceştia de pe urmă au făcut un ceas şi i-ai pus 

deopotrivă cu noi, care am dus greutatea 
zilei şi arşiţa - Matei 20,12 

Acolo era Măria Magdalena şi cealaltă Mărie, 
şezând în faţa mormântului - Matei 27, 61 

Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor -
Matei 8,12; 13,42; 22,13; 25, 30; 

Adevărat grăiesc vouă că mulţi Prooroci şi 
drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi -
şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi -
şi n-au auzit -Mat ei 13,17 

Adevărat grăiesc vouă: că vameşii şi desfrâ
natele merg înaintea voastră în împărăţia 
lui Dumnezeu - Matei 21, 31 

Adevărat grăiesc vouă: că unul dintre voi Mă 
va vinde - Matei 26, 21 

Adevărat grăiesc vouă: mai uşor va fi pămân
tului Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, 
decât cetăţii aceleia - Matei 10,15 

Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor -
Matei 6,16 

Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă 
şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce 
s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui 
acestuia, de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te 
în mare - va fi aşa - Matei 21,21 

Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israil, 
n-am găsit atâta credinţă - Matei 8,10 

Adevărat grăiesc vouă: nu veţi sfârşi cetăţile 
Iui Israil, până ce va veni Fiul Omului -
Matei 10, 23 
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Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe 
pământ, vor fi legate şi în Cer, şi oricâte 
veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi 
înCer-Matei 18,18 

Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau 
aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu 
vor vedea pe Fiul Omului, venind în împă
răţia Sa - Matei 16, 28 

Adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor -
Matei 6, 2; Matei 6, 5 ' 

Adevărat zic ţie: că în noaptea aceasta, mai 
înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei 
lepăda de Mine - Matei 26,34 

Adevărat zic vouă: că un bogat cu greu va intra 
în împărăţia Cerurilor - Matei 19, 23 

Adevărat zic vouă: că voi cei ce Mi-aţi urmat 
Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului 
va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea 
şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând 
cele douăsprezece seminţii ale lui Israil -
Matei 19,28 

Adevărat zic vouă: întrucât aţi făcut unuia 
dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie 
Mi-aţi făcut - Matei 25, 40 

Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi 
nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în 
împărăţia Cerurilor - Matei 18,3 

Adevărat zic vouă: întrucât nu aţi făcut unuia 
dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi 
f ă c u t - M a t a ' 2 5 , 4 5 

Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi - Matei 25,12 
Aduceţi-1 aici la Mine - Matei 17,17 
Adunaţi-vă comori în Cer, unde nici molia, nici 

rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi 
nu le fură - Matei 6,20 

Aflând un mărgăritar de mult preţ, s-a dus, a 
vândut toate câte avea şi l-a cumpărat -
Matei 13,46 

Ai venit aici mai înainte de vreme, ca să ne 
chinuieşti? - Matei 8,29 

Ajunge zilei răutatea ei - Matei 6,34 
Altele [seminţe] au căzut între spini, dar spinii 

au crescut şi le-au înăbuşit - Matei 13, 7 
Altele [seminţe] au căzut pe loc pietros, unde 

n-aveau pământ mult şi îndată au răsărit, 
că n-aveau pământ adânc - Matei 13, 5 

Altele [seminţe] au căzut pe pământ bun şi au 
dat rod: una o sută, alta şaizeci, alta treizeci -
Matei 13, 8 

Am greşit, vânzând sânge nevinovat- Matei 27,4 
Am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de 

mama sa, pe noră de soacra sa - Matei 10,35 

Apropiindu-se fariseii şi saducheii şi ispitin
du-L, I-au cerut să le arate semn din cer -
Matei 16,1 

Arată-te preotului şi adu darul pe care l-a 
rânduit Moise, spre mărturie lor - Matei 8, 4 

Are demon [Ioan Botezătorul] - Matei 11,18 
Asemănatu-s-a împărăţia Cerurilor omului 

împărat, care a voit să se socotească cu 
slugile sale - Matei 18, 23 

Asemenea este împărăţia Cerurilor aluatului 
pe care, luându-1, o femeie l-a ascuns în trei 
măsuri de făină, până ce s-a dospit toată -
Matei 13,33 

Asemenea este împărăţia Cerurilor cu o co
moară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o 
un om, a ascuns-o şi, de bucuria ei se duce 
şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea -
Matei 13,44 

Asemenea este împărăţia Cerurilor cu un 
năvod aruncat în mare şi care adună tot 
felul de peşti - Matei 13, 47 

Asemenea este împărăţia Cerurilor cu u n 
neguţător care caută mărgăritare bune -
Matei 13, 45 

Asemenea este împărăţia Cerurilor omului 
care a semănat sămânţă bună în ţarina sa -
Matei 13, 24 

Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel 
din Ceruri, ca să piară vreunul dintr-aceştia 
mici -Matei 18,14 

Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei dintâi 
pe urmă, că mulţi sunt chemaţi, dar puţini 
aleşi -Matei 20,16 

Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup [bărbatul 
şi femeia] - Malei 19,6 

Aşa să lumineze lumina voastră înaintea 
oamenilor, încât să vadă faptele voastre 
cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel 
din Ceruri - Matei 5,16 

Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care 
se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, 
căci nu s-au pocăit - Matei 11, 20 

Atunci a poruncit ucenicilor Lui să nu spună 
nimănui că El este Hristosul - Matei 16, 20 

Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: 
A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată, 
acum aţi auzit hula Lui - Matei 26, 65 

Atunci au înţeles că nu le-a spus să se ferească 
de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor 
şi a saducheilor-Matei 16,12 

Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi -
Matei 24,16 
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Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în îm
părăţia Tatălui lor-Matei 13, 43 

Atunci, de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un Prooroc? 
Da, zic vouă, şi mai mult decât un Prooroc -
Matei 11, 9 

Arunci I s-au adus copii, ca să-şi pună mâinile 
peste ei şi să Se roage - Matei 19,13 

Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii 
pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii - Matei 24,10 

Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri 
mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici 
şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia 
mai rele decât cele dintâi - Matei 12,45 

Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului 
şi vor plânge toate neamurile pământului 
şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe 
norii cerului, cu putere şi cu slavă multă -
Matei 24,30 

Atunci toţi ucenicii , lăsându-L, au fugit -
Matei 26 ,56 

Atunci va veni sfârşitul -Matei 24,14 
Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor 

ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile 
pentru numele Meu - Matei 24, 9 

Atunci zice [demonul]: Mă voi întoarce la casa 
mea, de unde am ieşit; şi, venind, o află 
golită, măturată şi împodobită - Matei 12,44 

Au, doară, culeg oamenii struguri din spini sau 
smochine din mărăcini? - Matei 7,16 

Au găsit pe un om din Cirene, cu numele 
Simon; pe acesta l-au silit să ducă Crucea 
Lui - Matei 27, 32 

Au împărţit hainele Lui, aruncând sorţi -
Matei 27,35 

Au întărit mormântul cu strajă, pecetluind 
piatra - Matei 27, 66 

Au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns 
rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece 
coşuri pline - Matei 14, 20 

Au, n-aţi citit ce-a făcut David când a flămânzit, 
el şi cei ce erau cu el? - Matei 12,3 

Au, n-aţi citit niciodată în Scripturi: „Piatra pe 
care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns 
să fie în capul unghiului. De la Domnul a 
fost aceasta şi este lucru minunat în ochii 
noştri"? (Psalm 117,22-23)-Matei 21,42 

Au, niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi 
a celor ce sug Ţi -a i pregăti t laudă? -
Matei 21,16 

Au, nu este Acesta fiul feslarului? Au, nu se 
numeşte mama Lui Măria şi fraţii [verii] Lui: 
Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda? - Matei 13,55 

Au, nu este sufletul mai mult decât hrana şi 
trupul decât îmbrăcămintea? - Matei 6,25 

Au, nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale 
mele? - Matei 20,15 

Au, nu se numeşte mama Lui Măria şi fraţii 
[verii] Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda? -
Matei 13,55 

Au, nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi nici 
una din ele nu va cădea pe pământ, fără 
ştirea Tatălui vostru-Matei 10, 29 

Au, trestie clătinată de vânt? - Matei 11, 7 
Aur, tămâie şi smirnă - Matei 2,11 
Auzi ce zic aceşîia? - Matei 21,16 
Auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întris

tat, căci avea multe avuţii - Matei 19, 22 
Aveţi strajă; mergeţ i şi întăriţi cum ştiţi -

Matei 27,65 

B 

Baraba - Matei 27,16 
Bateţi şi vi se va deschide - Mafei 7, 7 
„Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei" 

(Zaharia 13, 7) - Matei 26, 31 
Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată cu 

neamul acesta şi-1 vor osândi, că s-au pocăit 
la propovăduirea lui Iona; iată, aici este mai 
mult decât Iona - Matei 12,41 

Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, 
al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă, 
spre iertarea păcatelor - Matei 26, 27-28 

Bine era de omul acela, dacă nu se năştea -
Matei 26,24 

Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine 
ai fost credincioasă, peste multe te voi 
pune; intră întru bucuria domnului tău -
Matei 25,21; 25, 23 

Bolnav am fost şi M-aţi cercetat - Matei 25 ,36 
Botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi 

al Sfântului Duh - Matei 28,19 
Botezul lui Ioan de unde a fost? Din Cer sau 

de la oameni? - Matei 21,25 
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră 

multă este în Ceruri, că aşa au prigonit pe 
Proorocii cei dinainte de voi - Matei 5 ,12 

Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins 
picioarele Lui şi I s-au închinat - Matei 28,9 

Bucură-Te, învăţătorule! Şi L-a sărutat [Iuda 
vânzătorul] - Matei 26,49 

Bucură-Te, regele iudeilor! - Matei 27 ,29 
Bunule învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa 

veşnică? - Matei 19,16 



468 REFERINŢE EVANGHELICE 

c 

Ca la u n tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege, 
ca s ă Mă prindeţi - Matei 26,55 

Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepţilor, 
răspândit pe pământ, de la sângele dreptului 
Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui 
Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şialtar-
Matei23,35 

Ca să nu-i smintim pe ei, mergând la mare, 
aruncă undiţa şi peştele care va ieşi întâi, 
ia-1 şi, deschizându-i gura, vei găsi un statir 
[un ban de argint]. Ia-1 şi dă-1 lor pentru 
M i n e şi pentru tine - Matei 17, 27 

Ca să s e împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia 
Proorocul, care zice: „Acesta neputinţele 
noastre a luat şi bolile noastre Ie-a purtat" 
(Isaia 53, 4) - Matei 8,17 

Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? - Matei 12,10 
Câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de 

la m a s a stăpânilor lor - Matei 15, 27 
Când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin 

locuri fără apă, căutând odihnă şi nu gă
seşte - Matei 12,43 

Când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, 
c u m fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, 
ca s ă fie slăviţi de oameni -Matei 6, 2 

Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi 
smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că 
postesc - Matei 6,16 

Când s e lumina de ziua întâi a săptămânii 
[Duminică], au venit Măria Magdalena şi 
cealaltă Mărie, ca să vadă mormântul -
Matei 28,1 

Când v a veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi 
sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe 
tronul slavei Sale - Matei 25, 31 

Când v ă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii, cărora le 
place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţe
lor, stând în picioare, să se roage, ca să se 
arate oamenilor - Matei 6,5 

Când v ă rugaţi, nu spuneţi multe, ca neamurile, 
că e le cred că în multa lor vorbărie vor fi 
ascultate - Matei 6, 7 

Când v ă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, 
fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: nu 
veţi sfârşi cetăţile lui Israil, până ce va veni 
Fiul Omului - Matei 10, 23 

Când v ă vor da pe voi în mâna lor [a dregătorilor 
şi a regilor], nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi 
vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce 
să vorbiţi - Matei 10,19 

Care este mai mare între voi să fie slujitorul 
vostru - Matei 23,11 

Care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie 
vouă slugă - Matei 20, 27 

Care între voi va vrea să fie mare, să fie sluji
torul vostru - Matei 20, 26 

Cartea neamului lui Iisus Hristos -Matei 1,1 
„Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar 

voi o faceţi peşteră de tâlhari!" (Isaia 56, 7) -
Matei 21,13 

Catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de 
sus până jos şi pământul s-a cutremurat şi 
pietrele s-au despicat - Matei 27, 51 

Câte pâini aveţi? Ei au răspuns: Şapte şi puţini 
peştişori - Matei 15,34 

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în 
veci-Matei 6,13 

Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, 
ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel Ceresc -
Matei 6,14 

Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a 
făcut-o spre îngroparea Mea - Matei 26,12 

Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului 
aceluia prin care vine sminteala - Matei 18,7 

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc -
Matei 25,35 

Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar 
banii, să se dea săracilor - Matei 26,9 

Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi -
Matei 22,14 

Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: 
Eu sunt Hristos - şi pe mulţi îi vor amăgi -
Matei 24,5 

Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci 
mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar 
minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă 
şi pe cei aleşi - Matei 24, 24 

Căci, tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, 
iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua -
Matei 25 ,29 

Călăuze oarbe, care strecuraţi ţânţarul şi înghi
ţiţi cămila! - Matei 23, 24 

Călăuze oarbe, orbilor - Matei 15,14 
Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui 

Moise - Matei 23,2 
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 

dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga 
vouă - Matei 6, 33 

Căutaţi şi veţi afla - Matei 7, 7 
Ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă -

Mato'19,6 
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Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul Iui Dumnezeu? Ai 
venit aici mai înainte de vreme, ca să ne 
chinuieşti? - Matei 8,29 

Ce cugetaţi în voi înşivă, puţin credincioşilor, 
că n-aţi luat pâine? - Matei 16, 8 

Ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, 
sau a zice: Scoală-te şi umblă? - Matei 9,5 

Ce este mai mare, darul sau altarul care sfin
ţeşte darul? - Matei 23,19 

Ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? - Matei 22,18 
Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea - Matei 27,4 
Ce s-a zămislit într-însa este de Ia Duhul Sfânt -

Matei 1,20 
Ce ţi se pare, Simone? Regii pământului de la 

cine iau dări sau bir? De la fiii lor sau de la 
străini? - Matei 17,25 

Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi şi 
una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în munţi 
pe cele nouăzeci şi nouă şi, ducându-se, va 
căuta pe cea rătăcită? - Matei 18,12 

Ce voiţi să vă fac? - Matei 20,32 
Ce voiţi să-mi daţi şi eu îl voi da în mâinile 

voastre? - Matei 26,15 
Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? - Matei 11, 7 
Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce 

e mai mult decât acestea, de la cel rău este -
Matei 5,37 

Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneţi la lumină 
şi ceea ce auziţi la ureche, propovăduiţi de 
pe case - Matei 10,27 

Cei ce mâncaseră erau ca Ia cinci mii de bărbaţi, 
afară de femei şi de copii - Matei 14,21 

Cei de pe urmă vor fi întâi - Matei 19,30 
Cei mai mulţi din mulţime îşi aşterneau hai

nele pe cale, iar alţii tăiau ramuri din copaci 
şi le aşterneau pe cale - Matei 21,8 

Cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la 
muntele unde le poruncise lor Iisus -
Matei 28 ,16 

Cel care caută, află - Matei 7, 8 
Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă 

va vinde - Matei 26, 23 
Cel ce are urechi de auzit, să audă - Matei 13,43 
Cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât 

pe Mine nu este vrednic de Mine - Matei 10,37 
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult 

decât pe Mine, nu este vrednic de Mine -
Matei 10,37 

Cel ce nu-şi ia Crucea şi nu-Mi urmează Mie, 
nu este vrednic de Mine - Matei 10,38 

Cel ce se jură pe altar, se jură pe el şi pe toate 
câte sunt deasupra lui, deci cel ce se jură 

pe templu, se jură pe el şi pe Cel care locu
ieşte în el - Matei 23, 20-21 

Cel ce se jură pe Cer, se jură pe tronul lui 
D u m n e z e u şi pe Cel Ce şade pe el -
Matei 23,22 

Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul 
Omului - Matei 13,37 

Cel ce va da de băut unuia dintre aceştia mici, 
numai un pahar cu apă rece, în nume de 
ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde 
plata sa - Matei 10, 42 

Cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va 
chema în împărăţia Cerurilor - Matei 5,19 

Cel ce va fi în ţarină, să nu se întoarcă înapoi, 
ca să-şi ia haina - Matei 24,18 

Cel ce va fi pe casă, să nu se coboare, ca să-şi ia 
lucrurile din casă - Matei 24,17 

Cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va 
mântui - Matei 24,13 

Cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici 
şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va 
chema în împărăţia Cerurilor - Matei 5,19 

Cel Ce vine după mine, este mai puternic decât 
mine - Matei 3,11 

Cel mai mic în împărăţia Cerurilor, este mai mare 
decât el [Ioan Botezătorul] - Matei 11,11 

Cele ce ies din gură pornesc din inimă şi acelea 
spurcă pe om - Matei 15,18 

Celui care cere de la tine, dă-i - Matei 5,42 
Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului 

Omului, se va ierta lui - Matei 12,32 
Celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu 

i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în 
cel ce va să fie - Matei 12,32 

Celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel 
ce nu are, şi ce are i se va lua - Matei 13,12 

Celui ce bate i se va deschide - Matei 7, 8 
Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia 

haina, lasă-i şi cămaşa - Matei 5, 40 
Ce-mi mai lipseşte? - Matei 19,20 
Cereţi şi vi se va da - Matei 7, 7 
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele 

nu vor trece - Matei 24,35 
Cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu 

s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi 
venind peste El - Matei 3,16 

Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai 
Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor 
necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască 
orice boală şi orice neputinţă - Matei 10,1 

Chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul 
lor-Matei 18, 2 



470 REFERINŢE EVANGHELICE 

Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute 
ale casei lui Israil - Matei 10, 6 

Ci, toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, 
asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este 
Legea şi Proorocii - Matei 7,12 

Cine are urechi de auzit, să audă- Matei 11,15; 13,9 
Cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge 

staturii sale un cot? - Matei 6, 27 
Cine este Acesta, că şi vânturile şi marea as

cultă de El? - Matei 8, 27 
Cine este Acesta? - Matei 21,10 
Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? -

Matei 12, 48 
Cine îşi va pierde sufletul pentru Mine, îl va 

afla -Matei 16,25 
Cine M ă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel 

Ce M-a trimis pe Mine - Matei 10,40 
Cine nu adună cu Mine, risipeşte - Matei 12, 30 
Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi cine 

nu adună cu Mine, risipeşte - Matei 12,30 
Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta 

cuvintele voastre, ieşind din casa sau din 
cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele 
voastre - Matei 10,14 

Cine poate înţelege, să înţeleagă - Matei 19,12 
Cine primeşte pe un drept în nume de drept, 

răsplata dreptului va lua - Matei 10,41 
Cine primeşte prooroc în nume de prooroc, plată 

de prooroc va lua; şi cine primeşte pe un 
drept în nume de drept, răsplata dreptului 
va lua -Matei 10,41 

Cine s-a însurat cu [femeia] cea lăsată săvârşeşte 
adulter -Matei 19,9 

Cine se va înălţa pe sine, se va smeri; şi cine se 
va smeri pe sine, se va înălţa - Matei 23,12 

Cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela 
este cel mai mare în împărăţia Cerurilor -
Matei 18,4 

Cine s e va smeri pe s ine , se va înălţa -
Matei 23,12 

Cine ţine la sufletul lui, îl va pierde; iarcine-şi 
pierde sufletul lui pentru Mine, îl va găsi -
Matei 10,39 

Cine va cădea pe piatra aceasta, se va sfărâma, 
iar p e cine va cădea, îl va strivi - Matei 21,44 

Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, 
de v a cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va 
apuca şi o va scoate? - Matei 12,11 

„Cine v a lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de 
despărţire" (Deuteronom 24,1) - Matei 5, 31 

Cine va primi un prunc ca acesta în numele 

Meu, pe Mine Mă primeşte - Matei 18,5 
Cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care 

cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se 
atârne de gât o piatră de moară şi să fie 
afundat în adâncul mării - Matei 18, 6 

Cine va voi să-şi scape sufletul, îl va pierde; 
iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine, 
îl va af la -Matei 16, 25 

Cine va zice fratelui său: nebunule, vrednic va 
fi de gheena focului - Matei 5, 22 

Cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic 
va fi de judecata sinedriului - Matei 5 , 2 2 

Cine vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte; 
şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe 
Cel Ce M-a trimis pe Mine - Matei 10, 40 

Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? -
Matei 16,13 

Cine, oare, este mai mare în împărăţia Cerurilor? -
Mateil8,l 

Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă, 
pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, 
ca să le dea hrană la timp? - Matei 24, 45 

Cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine, îl va 
găsi-Matei 10,39 

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar cine va 
blestema pe tată sau pe mamă, cu moarte 
să se sfârşească - Matei 15, 4 

Credeţi că pot să fac Eu aceasta? - Matei 9, 28 
Cu adevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi graiul te 

vădeşte - Matei 26, 73 
Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu -

Matei 14,33 
Cu adevărat, Fiul Iui Dumnezeu era Acesta! -

Matei 2 7 , 5 4 
Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea, 

se cade a face bine sâmbăta - Matei 12, 22 
Cu ce putere faci acestea? Şi cine Ţi-a dat 

puterea aceasta? - Matei 21, 23 
Cu domnul demonilor scoate pe demoni -

Matei 9,34 
Cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi -

Matei 7, 2 
Cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura -

Matei 7, 2 
Cu noi, oare, ce va fi? - Matei 19, 27 
„Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege; şi 

cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea" 
(Isaia 6, 9)-Matei 13,14 

Cum nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am zis? 
Ci, feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al sadu-
cheilor - Matei 16,11 
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Cum poate cineva să intre în casa celui tare şi 
să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi 
pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa? -
Matei 12, 29 

Cum s-a uscat smochinul îndată? - Matei 21,20 
Curăţă întâi partea dinlăuntru a paharului şi 

a blidului, ca să fie curată şi cea din afară -
Matei 23, 26 

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 5,37 

D 

Da, Doamne! - Matei 9,28 
Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmi

turile care cad de la masa stăpânilor lor -
Matei 15,27 

Da, Părinte, căci aşa a fost bunăvoirea înaintea 
Ta-Matei 11, 26 

Dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu 
este de folos să se însoare - Matei 19,10 

Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în 
privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se 
va da lor de către Tatăl Meu, Care este în 
Ceruri - Matei 18,19 

Dacă este casa aceea vrednică, vină pacea 
voastră peste ea, iar de nu este vrednică, 
pacea voastră întoarcă-se la voi - Matei 10,13 

Dacă este regele lui Israil, să Se coboare acum 
de pe Cruce, şi vom crede în EI - Matei 27,42 

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de 
pe Cruce! - Matei 27,40 

Dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, feciorii 
voştri cu cine îi scot? De aceea, ei vă vor fi 
judecători - Matei 12, 27 

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? - Matei 6,30 

Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi 
avea? Au, nu fac şi vameşii acelaşi lucru? -
Matei 5,46 

Dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce fa
ceţi mai mult? Au, nu fac şi neamurile 
acelaşi lucru? - Matei 5,47 

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 - Matei 5,23-24 

Dacă lumina care e în tine este întuneric, dar 
întunericul, cu cât mai mult! - Matei 6, 23 

Dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, 
taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de 
folos îţi este să piară unul din mădularele 
tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în 
gheenă - Matei 5, 30 

Dacă mâna ta sau piciorul tău te sminteşte, 
taie-I şi aruncă-I de la tine, că este bine 
pentru tine să intri în viaţă ciung sau 
şchiop, decât având amândouă mâinile sau 
amândouă picioarele, să fii aruncat în focul 
cel veşnic - Matei 18, 8 

Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de 
porci - Matei 8,31 

Dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, 
scoate-1 şi aruncă-1 de la tine, căci mai de 
folos îţi este să piară unul din mădularele 
tale, decât tot trupul să fie aruncat în 
gheenă - Matei 5, 29 

Dacă ochiul tău te sminteş te , scoate-I şi 
aruncă-1 de la tine, că mai bine este pentru 
tine să intri în viaţă cu un singur ochi, 
decât, având amândoi ochii, să fii aruncat 
în gheena focului - Matei 18, 9 

Dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea 
în groapă - Matei 15,14 

Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, 
cu cât mai mult pe casnicii lui? - Matei 10,25 

Dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr grăiesc 
vouă că se bucură de ea [de oaia cea 
pierdută] mai mult decât de cele nouăzeci 
şi nouă, care nu s-au rătăcit - Matei 18,13 

Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în 
sine; dar atunci, cum va dăinui împărăţia 
lui? -Matei 12, 26 

Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu 
jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi -
Matei 12, 7 

Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată 
nu mă voi sminti - Matei 26,33 

Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos -
Matei 4, 6 

Dacă un om ar avea o sută de oi şi una din ele 
s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în munţi pe cele 
nouăzeci şi nouă şi, ducându-se, va căuta 
pe cea rătăcită? - Matei 18,12 

Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte 
de muştar, veţi zice muntelui acestuia: 
Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi 
n i m i c nu va fi v o u ă cu n e p u t i n ţ ă -
Matei 17, 20 
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Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi 
face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci 
şi muntelui acestuia, de veţi zice: Ridică-te 
şi aruncă-te în mare, va fi aşa - Matei 21, 21 

Dacă voi , răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune 
fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru 
Cel din Ceruri va da cele bune celor care 
cer de la El? - Matei 7,11 

Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde 
averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară 
în Cer; după aceea, vino şi urmează-Mi -
Matei 19,21 

Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia Crucea şi să-Mi 
urmeze Mie - Matei 16, 24 

Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe 
pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: 
Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta -
Matei 9, 6 

Dar, ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? -
Matei 27,22 

Dar, cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va 
mântui - Matei 24 ,13 

Dar, cine poate să se mântuiască? - Matei 19,25 
Dar, c u cine voi asemăna neamul acesta? Este 

asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă 
către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi 
n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi 
tânguit - Matei 11,16-17 

Dar, d e ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat 
în haine moi? - Matei 11, 8 

Dar, ei râdeau de El - Matei 9, 24 
Dat, fericiţi sunt ochii voştri, că văd şi urechile 

voastre, că aud -Matei 13,16 
Dar Iisus tăcea - Matei 26, 63 
Dar, înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din 

faptele ei - Matei 11,19 
Dar toate acestea sunt începutul durerilor -

Matei 24,8 
Dar, voi , cine ziceţi că sunt? - Matei 16,15 
Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri! -

Matei 23,32 
Dar v o r veni zile, când mirele va fi luat de la 

ei şi atunci vor posti - Matei 9,15 
Datu-Mi-s-a toată puterea, în Cer şi pe pământ -

Matei 28,18 
Daţi, deci. Cezarului cele ce sunt ale Cezaru

lui şi Iui Dumnezeu cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu - Matei 22,21 

Daţi-le voi să mănânce - Matei 14,16 
Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting 

candelele noastre - Matei 25, 8 

Dă-mi, aici, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul -
Matei' 14,8 

De aceea, se cade a face bine sâmbăta-Mafei 12,12 
De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu 

gândiţi, Fiul Omului va veni - Matei 24, 44 
De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre 

împărăţia Cerurilor este asemenea unui 
om gospodar, care scoate din vistieria sa 
noi şi vechi - Matei 13,52 

De acum înainte să nu mai fie rod din tine, în 
veac! Şi smochinul s-a uscat îndată -
Matei 21,19 

De acum nu Mă veţi mai vedea, până când nu 
veţi zice: Binecuvântat este Cel Ce vine 
întru numele Domnului - Matei 23,39 

De acum, veţi vedea pe Fiul Omului şezând 
de-a dreapta puterii şi venind pe norii 
cerului - Matei 26, 64 

De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, 
n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sânge
lui Proorocilor - Matei 23,30 

De atunci a început Iisus să le arate ucenicilor 
Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim şi 
să pătimească multe de la bătrâni şi de Ia 
arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis şi a 
treia zi să învieze - Matei 16,21 

De ce le vorbeşti lor în pilde? - Matei 13,10 
De ce noi n-am pututsă-1 scoatem?-Matei 17,19 
De ce risipa aceasta? - Matei 26, 8 
De ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu 

pentru datina voastră? - Matei 15,3 
De ce vă este frică, puţin credincioşilor? -

Matei 8, 26 \ 
De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna 

din ochiul tău nu o iei în seamă? - Matei 7,3 
De cel ce se va lepăda de Mine înaintea oame

nilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea 
Tatălui Meu, Care este în Ceruri - Matei 10,33 

De ce-Mi zici bun? - Matei 19,17 
De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele 

acestea să se facă pâini - Matei 4, 3 
De îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? - Matei 6,28 
De la ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste 

tot pământul, până la ceasul al nouălea -
Matei 27 ,45 

De la cel ce nu are, şi ce are i se va lua -
Matei 13,12 

De la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, 
nu întoarce faţa ta - Matei 5 ,42 

De nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa 
nici un trup, dar pentru cei aleşi, se vor 
scurta acele zile - Matei 24,22 
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De nu te va asculta [fratele tău], ia cu tine încă 
unul sau doi, ca din gura a doi sau trei 
martori să se statornicească tot cuvântul -
Matei 18,16 

De nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie 
ca un păgân şi vameş - Matei 18,17 

De nu va prisosi dreptatea voastră mai mult 
decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi 
intra în împărăţia Cerurilor - Matei 5, 20 

De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum prun
cii, nu veţi intra în împărăţia Cerurilor -
Matei 18,3 

De nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Ta
tăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre -
Matei 6,15 

De nu-i va asculta pe ei [fratele tău], spune-1 
Bisericii -Matei 18,17 

De s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au 
făcut în tine [Capernaume], ar fi rămas 
până astăzi - Matei 11, 23 

De te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu 
el două - Matei 5,41 

De unde are El în ţe lepc iunea aceasta şi 
puterile? - Matei 13,54 

De unde are El toate acestea? - Matei 13,56 
De unde să avem noi, în pustie, atâtea pâini, 

cât să saturăm atâta mulţime? - Matei 15,33 
De va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat 

Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, 
dar întunericul, cu cât mai mult! - Matei 6,23 

De vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau 
dincolo, să nu-1 credeţi - Matei 24,23 

De vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile -
Matei 19,17 

De-arşti stăpânul casei la ce strajă din noapte 
vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se 
spargă casa - Matei 24,43 

Deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta 
este Iisus, regele iudeilor - Matei 27, 37 

Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărăde
legea - Matei 7, 23 

Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme -
Matei 9,24 

„Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi 
cele ascunse de la întemeierea lumii" 
(Psalm 77,2)-Matei 13,35 

Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul şi 
slugii ca stăpânul - Matei 10,25 

De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-1 
pe el între tine şi el singur - Matei 18,15 

Din cuvintele tale vei fi găsit drept şi din 
cuvintele tale vei fi osândit - Matei 12,37 

Din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi 
altul se va lăsa - Matei 24,40 

Din două care vor măcina la moară, una se va 
lua şi alta se va lăsa - Matei 24, 41 

„Din Egipt am chemat pe Fiul Meu" (Numeri 24,8; 
Osea 11,1)-Matei 2,15 

Din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, 
desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase,' 
hule - Matei 15,19 

Din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea mul
tora se va răci - Matei 24,12 

Din prisosul inimii grăieşte gura - Mate; 12,34 
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, îm

părăţia Cerurilor se ia prin străduinţă şi cei 
ce se silesc pun mâna pe ea - Matei 11,12 

Doamne, ajută-mă - Matei 15,25 
Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, 

voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise 
una, şi lui Ilie una - Matei 17,4 

Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am 
hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? -
Matei 25,37 

Doamne, când Te-am văzut flămând, sau 
însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau 
în temniţă şi nu Ţi-am sluj it? - Matei 25,44 

Doamne, cinci talanţi mi-ai dat, iată alţi cinci 
talanţi am câştigat cu ei - Matei 25, 20 

Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine 
pe apă - Matei 14,28 

Doamne,dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti-Mafei 8,2 
Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să 

îngrop pe tatăl meu - Matei 8, 21 
Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine 

fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de 
şapte ori? - Matei 18,21 

Doamne, Doamne, deschide-ne nouă - Matei 25,11 
Doamne, doi talanţi mi-ai dat, iată alţi doi 

talanţi am câştigat cu ei - Matei 25, 22 
Doamne, îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot -

Matei 18,26 
Doamne, mântuieşte-ne, că pierim - Matei 8,25 
Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic 

şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi 
adesea în apă - Matei 17,15 

Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în 
ţarina ta? Deunde,dar,areneghină?-Mafei 13,27 

Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul 
Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei 
zile, Mă voi scula - Matei 27, 63 

Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul 
meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca 
sluga mea - Matei 8,8^ 
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Doamne, să se deschidă ochii noştri - Matei 20,33 
Doamne, scapă-mă! - Matei 14,30 
Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chi-

nuindu-se cumplit - Matei 8, 6 
"Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care 

seeeiLunde n-ai semănat şi aduni de unde 
n-ai împrăştiat; şi, temându-mă, m-am dus 
de am ascuns talantul tău în pământ; iată 
ai ce este al tău - Matei 25, 24-25 

Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului-Matei 12,8 
„Domnului Dumnezeului tău să te închini şi 

Lui singur să-I slujeşti" (Deuteronom 6 ,13 ; 
10,20)-Matei 4,10 

Dormiţi de acum şi vă odihniţi! - Matei 26,45 
Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, 

botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh - Matei 28,19 

Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici 
ceasul când vine Fiul Omului - Matei 25,13 

Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul 
cel veşnic, care este gătit diavolului şi 
îngerilor Iui - Matei 25,41 

Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în 
Galileea şi acolo Mă vor vedea - Matei 28,10 

Duhul este osârduitor, dar trupul este neputin
cios - Matei 26 ,41 

Dumnezeu a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta, iar cine va blestema pe tată sau pe 
mamă, cu moarte să se sfârşească - Matei 15,4 

Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să 
ridice fii lui Avraam - Matei 3, 9 

Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit? - Matei 27, 46 

După credinţa voastră, fie vouă! - Matei 9,29 
După cum se alege neghina şi se arde în foc, 

aşa va fi Ia sfârşitul veacului - Matei 13, 40 
După învierea Mea, voi merge mai înainte de 

voi în Galileea - Matei 26 ,32 
După roadele lor îi veţi cunoaşte - Matei 7,16; 7,20 
După toate acestea se străduiesc neamurile -

Matei 6,32 
După trei zile Mă voi scula - Matei 27, 63 
D u ş m a n i i o m u l u i [vor fi] casnic i i lui -

Matei 10,36 
Duşmanul care a semănat-o, este diavolul -

Matei 13,39 
Du-te, fie ţie după cum ai crezut-Matei 8,13 
Du-te, şi se duce - Matei 8,9 

E 

Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, 
căci El va mântui poporul Său de păcatele 
lor -Matei 1 ,21 

El [Ioan Botezătorul] este Ilie, cel ce va să vină -
Matei' 11,14 

El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va 
aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde 
cu foc nestins - Matei 3 , 1 2 

El este acela despre care s-a scris: „Iată, Eu 
trimit, înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, 
care va pregăti calea Ta, înaintea Ta" 
(Maleahi 3,1) - Matei 11,10 

El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste 
cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi 
peste cei nedrepţi - Matei 5, 45 

El trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească 
multe de la bătrâni şi de la arhierei şi de la 
cărturari şi să fie ucis, şi a treia zi să învieze -
Matei 16,21 

Eli, Eli, lama sabahtani?, adică: Dumnezeul 
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit? - Matei 27 ,46 

Era un om, oarecare, stăpân al casei sale, care 
a sădit vie - Matei 21, 33 

Este vinovat de moarte - Matei 26 ,66 
Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu 

vii la mine? - Matei 3,14 
Eu, însă, vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei 

nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au 
voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei -
Matei 17,12 

Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră 
voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu 
o vor birui - Matei 16,18 

„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul 
lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov" (Ieşire 3,6) -
Matei 22,32 

Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; 
dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre 
ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări 
din cetate în cetate - Matei 23,34 

Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă - Matei 3,11 

F 

Faceţi, deci, roadă vrednică de pocăinţă -
Matei 3, 8 

Fariseii s-au sfătuit împotriva Lui, cum să-L 
piardă - Matei 12,14 
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Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinlăuntru 
a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi 
cea din afară - Matei 23,26 

Fă aceasta, şi face - Matei 8, 9 
Făcându-se seară, a venit un om bogat din 

Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era 
un ucenic al lui Iisus - Matei 27, 57 

Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi 
atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul 
fratelui tău - Matei 7,5 

Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar 
semnele vremilor nu puteţi! - Matei 16,3 

Fericit este acela care nu se va sminti întru 
Mine - Matei 11, 6 

Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi 
sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl 
Meu, Cel din Ceruri - Matei 16,17 

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pămân
tul - Matei 5 , 5 

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de drep
tate, că aceia se vor sătura - Matei 5, 6 

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia -
Matei 5,4 

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea 
pe Dumnezeu - Matei 5,8 

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui -
Matei 5, 7 

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor 
este împărăţia Cerurilor - Matei 5,10 

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împă
răţia Cerurilor - Matei 5,3 

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema - Matei 5, 9 

Fericiţi veţi fi voi, când vă vor ocări şi vă vor 
prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva 
voastră, minţind din pricina Mea -Matei 5,11 

Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna 
sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate 
cu biciul - Matei' 10,17 

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi 
în haine de oi, iar pe dinăluntru sunt lupi 
răpitori - Matei 7 ,15 

Fie ţie, după cum voieşti - Matei 15,28 
Fie-Ţi milă de Tine, să nu Ţi se întâmple Ţie 

aceasta - Matei 16,22 
Fiica mea a murit de curând, dar, venind, pune 

mâna Ta peste ea şi va fi vie - Matei 9,18 
Fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul 

cel mai din afară - Matei 8,12 
Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul 

Tatălui vostru este Care grăieşte întru voi -
Matei 10,20 

Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca 
porumbeii - Matei 10,16 " 

Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru 
Cel Ceresc desăvârşit este - Matei 5,48 

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască 
pe cel pierdut - Matei 18,11 

Fiul Omului însă nu are unde să-Şi plece capul -
Matei 8,20 

Fiul Omului merge precum este scris despre 
E l - M a t e i 26, 24 

Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să 
slujească El şi să-Şi dea sufletul răscum
părare pentru mulţi - Matei 20, 28 

Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor -
Mateil7,22 

Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, 
cu îngerii Săi; şi arunci, va răsplăti fiecăruia 
după faptele sale - Matei 16,27 

Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea -
Matei 21, 28 

Furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia 
se acoperea de valuri - Matei 8,24 

G 

„Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire 
multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte 
să fie m â n g â i a t ă , pentru că nu s u n t " 
(Ieremia 31, 15) - Matei 2,18 

„Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea 
D o m n u l u i , drepte faceţi cărările L u i " 
(Isaia 40,3) - Matei 3,3 

Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat - Matei 25,36 
Golgota - Matei 27, 33 

I 

I s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi -
Matei 18,24 

Ia ce este al tău şi pleacă - Matei 20,14 
Ia-1 şi dă-1 lor pentru Mine şi pentru tine -

Matei 17, 27 
Iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va 

mântui - Matei 10 ,22 
Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe 

demoni, iată, a ajuns la voi împărăţia lui 
Dumnezeu - Matei 12,28 

Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, 
nici îngerii din Ceruri, nici Fiul, ci numai 
Tatăl -Matei 24,36 

Iar ei i-au dat treizeci de arginţi - Matei 26 ,15 
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Iar El dormea - Matei 8, 24 
Iar El, întorcându-Se, a zis lui Petru: Mergi 

înapoia Mea, satano! Sminteală îmi eşti; că 
nu cugeti cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 
oamenilor - Matei 16, 23 

Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică 
şi cu bucurie mare au alergat să vestească 
ucenicilor Lui - Matei 28, 8 

Iată, a ieşit semănătorul să semene - Matei 13,3 
Iată, aici este mai mult decât Iona - Matei 12,41 
Iată, a ic i este mai mult decât Solomon -

Matei 12,42 
Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la 

sfârşitul veacului - Matei 28, 20 
„Iată, E u trimit înaintea feţei Tale pe îngerul 

M e u , care va pregăti calea Ta, înaintea Ta" 
(Maleahi 3,1)- Matei 11,10 

Iată, E u vă trimit pe voi ca pe nişte oi în 
mijlocul lupilor; fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii 
şi nevinovaţi ca porumbeii-Matei 10,16 

„Iată Fiul Meu pe Care L-am ales, iubitul Meu 
întru Care a binevoit sufletul Meu; pune-voi 
Duhul Meu peste El şi judecată neamurilor 
va vesti" (Isaia 42,1) - Matei 12,18 

Iată, m a m a Mea şi fraţii Mei - Matei 12, 49 
Iată, m a m a Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând 

să-Ţi vorbească - Matei 12,47 
Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi 

dat p e mâna arhiereilor şi a cărturarilor şi-L 
vor osândi la moarte - Matei 20,18 

lată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie -
Matei 19,27 

Iată, om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al 
vameşilor şi al păcătoşilor - Matei 11,19 

Iată, s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va fi 
dat î n mâinile păcătoşilor - Matei 26,45 

Iată, securea stă la rădăcina pomilor şi tot 
pomul care nu face roadă bună se taie şi se 
aruncă în foc - Matei 3,10 

Iată, casa voastră vi se lasă pustie - Matei 23,38 
Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regi

lor - Matei 11, 8 
„Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte 

Fiu ş i vor chema numele Lui Emanuel, care 
se tâ lcuieşte : Cu noi este D u m n e z e u " 
(Isaia 7,14)-Matei 1,23 

Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! -
Matei 25, 6 

Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să 
facă sâmbăta - Matei 12,2 

I-au d a t să bea v in a m e s t e c a t cu fiere -
Matei 27,34 

I-au pus o hlamidă roşie - Matei 27, 28 
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe Prooroci 

şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de 
câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după 
cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar 
nu aţi voit - Matei 23, 37 

Ieşind afară, a plâns cu amar - Matei 26, 75 
Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie 

ispitit de către diavolul - Matei 4,1 
Iisus a văzut un om care şedea la vamă, cu 

numele Matei şi i-a zis acestuia: Vino după 
Mine - Matei 9, 9 

Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi 
copilul s-a vindecat din ceasul acela -
Matei 17,18 

Iisus S-a minunat - Matei 8,10 
Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi a 

zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai 
îndoit? -Matei 14,31 

Iisus, strigând iarăşi cu glas mare, Şi-a dat 
duhul - Matei 27,50 

Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: 
îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele 
tale!-Mflfei'9,2 

Ilie, într-adevăr, va veni şi va aşeza la loc toate -
Matei 17,11 

Inima acestui popor s-a învâr toşa t şi cu 
urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, 
ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu 
urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se 
întoarcă şi Eu să-i tămăduiesc pe ei -
Matei 13,15 

Intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună 
cu Măria, mama Lui şi, căzând la pământ, 
s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile 
lor, I-ău adus Lui daruri: aur, tămâie şi 
smirnă - Matei 2,11 

Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este 
poarta şi lată este calea care duce la pieire 
şi mulţi sunt cei care o află - Matei 7,13 

Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă 
şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului, 
iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică -
Matei 3,4 

Iosif [din A r i m a t e e a ] , l u â n d t r u p u l , l-a 
înfăşurat în giulgiu curat de in şi l-a pus 
în mormântul nou al său - Matei 27,59-60 

Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o 
vădească, a voit s-o lase în ascuns-Matei 1,19 

Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Măria,: 
logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este 
de la Duhul Sfânt -Mato ' 1,20 
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Iubirea multora se va răci - Matei 24,12 
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, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui 
din Ceruri - Matei 5,44-45 

î 

îi învăţa pe ei ca Unul care are putere, iar nu 
cum îi învăţau cărturarii lor - Matei 7,29 

împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu 
el pe cale, ca nu cumva, pârâşul să te dea 
judecătorului şi judecătorul slujitorului şi 
să fii aruncat în temniţă - Matei 5,25 

împărăţia Cerurilor asemănatu-s-a omului 
împărat care a făcut nuntă fiului său -
Matei 22, 2 

împărăţia Cerurilor este asemenea grăuntelui 
de muştar, pe care, luându-1, omul l-a semă
nat în ţarina sa - Matei 13,31 

împărăţia Cerurilor este asemenea unui om 
stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă 
să tocmească lucrători pentru via sa -
Matei 20,1 

împărăţia Cerurilor se ia prin străduinţă şi cei 
ce se silesc pun mâna pe ea - Matei 11,12 

împărăţia Cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare care, luând candelele lor, au ieşit 
în întâmpinarea mirelui - Matei 25,1 

„împărţit-au hainele Mele între ei, iar pentru 
cămaşa Mea au aruncat sorţi" (Psalm 21,20) -
Matei 27, 35 

împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi, 
în mâna Lui cea dreaptă, trestie - Matei 27,29 

în aceste două porunci se cuprind toată Legea 
şi Proorocii - Matei 22,40 

în calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate 
de samarineni să nu intraţi - Matei 10,5 

în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, 
zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? - Matei 27,46 

în dar aţi luat, în dar să daţi - Matei 10,8 
în fiecare zi şedeam în templu şi învăţam şi 

n-aţi pus mâna pe Mine - Matei 26,55 
„în numele Lui vor nădăjdui neamuri le" 

(Isaia 11,10)-Matei 12,21 
în orice cetate sau sat veţi intra, cercetaţi cine 

este în el vrednic şi acolo rămâneţi, până 
ce veţi ieşi - Matei 10,11 

în temniţă am fost şi aţi venit la M i n e -
Matei'25,36 

înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau 
o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor 
face toate - Matei 5,18 

îndată a cântat cocoşul - Matei 26, 74 
îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele 

se va întuneca şi luna nu va mai da lumina 
ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile 
cerurilor se vor zgudui - Matei 24, 29 

îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi 
s-a tămăduit femeia din ceasul acela -
Matei 9,22 

îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! -
Matei 9,2 

îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! - Matei 14,27 
îngerii lor, în Ceruri, pururea văd faţa Tatălui 

Meu, Care este în Ceruri - Matei 18,10 
îngerii, venind la El, îi slujeau - Matei 4, 11 
însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau - Matei 25,35 
întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănă

toasă ca şi cealaltă - Matei 12,13 
întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot 

sabia, de sabie vor pieri - Matei 26, 52 
întristat este sufletul Meu până la moarte -

Matei 26, 38 
înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da, 

Doamne - Matei 13,51 
învăţându-le să păzească toate câte v-am 

poruncit vouă - Matei 28,20 
învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui 

se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cu
noaşteţi că vara e aproape - Matei 24, 32 

învăţaţi toate neamurile , botezându-le în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
D u h - M « t o ' 2 8 , 1 9 

învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit 
cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor 
voastre - Matei 11, 29 

învăţătorul vostru nu plăteşte darea? - Matei 17,24 
învăţătorule, care poruncă este mai mare în 

Lege? - Matei 22, 36 
învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi 

întru adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi 
nu-Ţi pasă de nimeni, pentru că nu cauţi 
la faţa oamenilor-Matei 22,16 

învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge -
Matei 8,19 

învăţătorule, voim să vedem de la Tine un 
semn - Matei 12, 38 

îţi voi da cheile împărăţiei Cerurilor şi orice vei 
lega pe pământ va fi legat şi în Ceruri, şi 
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat 
şi în Ceruri - Matei 16,19 
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J 

Jugul M e u e bun şi povara Mea este uşoară -
Matei 11,30 

L 

La a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, 
umblând pe mare - Matei 14,25 

La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, 
spre mărturie lor şi păgânilor- Matei 10,18 

La înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, 
ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în Cer -
Matei 22,30 

La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu 
însă toate sunt cu putinţă - Matei 19,26 

La voi însă şi perii capului, toţi sunt număraţi -
Matei 10,30 

Largă este poarta şi lată este calea care duce la 
p i e i r e şi mulţ i sunt cei care o află -
Matei 7,13 

Lasă, acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim 
toată dreptatea - Matei 3,15 

Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată, bârna 
este în ochiul tău? - Matei 7, 4 

Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască -
Matei 27,49 

L-au întâmpinat doi demonizaţi care ieşeau 
d i n m o r m i n t e , foarte c u m p l i ţ i , încât 
nimeni nu putea să treacă pe calea aceea -
Matei 8,28 

Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină -
Matei 13,36 

Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a 
unora ca aceştia este împărăţia Cerurilor -
Matei 19,14 

Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, 
până la seceriş şi la vremea secerişului, voi 
zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi 
legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul 
adunaţi-1 în jitniţa mea - Matei 13,30 

Lăsaţi-i pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi 
dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor 
cădea în groapă - Mafei 15,14 

Le place să stea în capul mesei la ospeţe şi în 
băncile dintâi, în sinagogi şi să li se plece 
lumea în pieţe şi să fie numiţi de oameni:, 
Rabi -Matei 23, 6-7 .... 

Leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi 
le pun pe umerii oamenilor,-iar ei nici cu 
degetul nu voiesc să le mişte - Mafei 23, 4 , 

Legaţi-1 de picioare şi de mâini şi aruncaţi-1 în 
întunericul cel mai din afară - Matei 22,13 

Locul Căpăţânii - Matei 27,33 
Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, 

dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate, 
să-şi cumpere mâncare - Matei 14,15 

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 - Matei 6 ,1 

Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilor 
şi al saducheilor - Mafei 16,6 

Luaţi, deci, de la el talantul şi d a ţ i i celui ce 
are zece talanţi - Matei 25, 28 

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă 
de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima 
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre -
Matei 11, 29 

Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu 
se ostenesc, nici nu torc - Matei 6,28 

Luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să 
fie toate , dar încă nu este sfârşi tul -
Mafei 24, 6 

Luaţi , mâncaţ i , acesta este trupul M e u -
Matei 26, 26 

Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea -
Mafei 3,11 

Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul 
tău curat, tot trupul tău va fi luminat -
Matei 6, 22 

Luna nu va mai da lumina ei - Matei 24,29 

M 

Magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, 
întrebând - Matei 2,1 

Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi 
pentru voi - Mafei 25, 9 

Mai lesne este să treacă cămila prin urechile 
acului, decât să intre un bogat în împărăţia 
lui Dumnezeu - Mafei 19, 24 

Mai mare decât templul este aici - Mafei 12,6 
Mai uşor va fi pământului Sodomei şi Gomo-

rei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia -
Matei 10,15 

Mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să 
vorbească cu El - Mafei 12,46 

Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi 
vorbească - Mafei 12,47 

Mafia a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, 
Căruia I-a pus numele Iisus - Mafei 1 ,25 
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Mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce 
au ucis pe Prooroci - Matei 23, 32 

Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezân-
du-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh - Matei 28,19 

Mergeţi, deci, la răspântiile drumurilor şi pe 
câţi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă - Matei 22,9 

Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi 
îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz 
cu e a - M a t e i 21, 2 

Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre 
Prunc şi, dacă îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, 
ca, venind şi eu, să mă închin Lui - Matei 2,8 

Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: 
Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, 
leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii 
înviază şi săracilor li se binevesteşte -
Matei 11,4-5 

Mergi înapoia Mea^jaiano! Sminteală îmi eşti; 
că nu cugeti cete ale lui Dumnezeu, ci cele 
ale oamenilor - Matei 16,23 

Milă îmi este de mulţime, că iată, sunt trei zile 
de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să 
mănânce; şi să-i slobozesc flămânzi nu 
voiesc, ca să nu se istovească pe drum -
Matei 15,32 

Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem 
pe drepţi , ci pe păcătoşi la pocăinţă -
Matei 9,13 

Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea 
este rău chinuită de demon - Matei 15,22 

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! -
Matei 20, 30-31 

Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David - Matei 9,27 
Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu EI -

Matei 17,3 
Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale 

sfinţilor adormiţi s-au sculat - Matei 27, 52 
Mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor 

sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov 
în împărăţia Cerurilor -Matei 8,11 

Mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă 
vor fi întâi - Matei 19, 30 

Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, 
Doamne, au nu în numele Tău am proorocit 
şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu 
în numele Tău minuni multe am făcut? -
Matei 7,22 

'Mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor 
amăgi pe mulţi - Matei 24,11 

Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi - Matei 20,16; 
22,14 

Mulţimile erau uimite de învăţătura Lui -
Matei 7,28 

Mută-te de aici dincolo - şi se va muta; şi nimic 
nu va fi vouă cu neputinţă - Matei 17,20 

N 

N-a făcut acolo multe minuni, din pricina 
necredinţei lor - Matei 13,58 

N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi 
la pocăinţă - Matei 9,13 

Naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Măria, 
mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să 
fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având 
în pântece de la Duhul Sfânt - Matei 1,18 

N-aţi citit că Cel Ce i-a făcut de la început, i-a 
făcut bărbat şi femeie? - Matei 19,4 

N-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, 
calcă sâmbăta şi sunt fără de vină? -
Matei 12,5 

N-aţi putut un ceas să privegheaţi cu Mine! -
'Matei 26,40 

N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mă
nânce - Matei 14,16 

Nazarinean Se va chema - Matei 2,23 
Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu 

se va da lui, decât numai semnul lui Iona -
Matei 16,4 

Neam viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu 
i se va da, decât semnul lui Iona Proorocul -
Matei 12,39 

Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau 
templul care sfinţeşte aurul? - Matei 23 ,17 

Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau 
altarul care sfinţeşte darul? - Matei 23,19 

Neghina sunt fiii celui rău - Matei 13, 38 
Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia! 

Voi veţi vedea - Matei 27,24 
Nici de cele şapte pâini, la cei patru mii de 

oameni, şi câte coşuri aţi luat?-Matei 16,10 
Nici Eu nu vă spun cu ce putere fac acestea -

Matei 21, 27 
Nici învăţători să nu vă numiţi, că învăţătorul 

vostru este unul: Hristos - Matei 23,10 
Nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a 

îmbrăcat ca unul dintre aceştia - Matei 6,29 
Nici traistă pe drum, nici două haine, nici 

încălţăminte, nici toiag; că vrednic este 
lucrătorul de hrana sa - Matei 10,10 

Niciodată nu s-a arătat aşa în Israil - Matei 9,33 
Niciodată nu v-am cunoscut pe voi - Matei 7,23 
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Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până 
când Fiul Omului Se va scula din morţi -
Matei 17, 9 

N i m e n i nu este b u n , decât n u m a i U n u l 
Dumnezeu - Matei 19,17 

Nimeni nu poate să slujească la doi domni, 
căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va 
iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl 
va dispreţui - Matei 6,24 

Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină 
veche, căci peticul acesta, ca umplutură, trage 
din haină şi se face o ruptură şi mai rea -
Matei 9,16 

Nimic n u va fi vouă cu neputinţă - Matei 17,20 
Nimic s ă nu-I faci Dreptului acestuia, că mult 

am suferit azi, în vis, pentru El - Matei 27,19 
Nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeş

nic şi luminează tuturor celor din casă -
Matei 5,15 

Nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea 
porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, 
întorcându-se, să vă sfâşie pe voi - Matei 7,6 

Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? -
Matei 27,13 

Nu a v e m aici decât cinci pâini şi doi peşti -
Matei 14,17 

Nu ceea ce intră pe gură spurcă pe om, ci ceea 
ce iese din gură, aceea spurcă pe om -
Matei 15,11 

Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 
bolnavi - Matei 9,12 

Nu cugeti cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 
oamenilor - Mato' 16,23 

Nu cumva eu sunt, Doamne? - Matei 26, 22 
Nu cunosc pe Omul Acesta - Matei 26, 72; 26, 74 
Nu daţi cele sfinte câinilor - Matei 7, 6 
Nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori 

ce v o m bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? -
Matei 6,31 

Nu este aici [Iisus]; căci S-a sculat precum a 
zis* veniţi de vedeţi locul unde a zăcut -
Mate(28, 6 

Nu este bine sâ'iei pâinea copiilor şi s-o arunci 
câinilor - Matei 15, 26 

Nu este prooroc dispreţuit decât în patria lui 
şi î n casa lui - Matei 13,57 

Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, 
nic i slugă mai presus de stăpânul său -
Matei 10,24 

N u este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel din 
Ceruri , ca să piară vreunul dintr-aceştia 
mici - Matei 18,14 

Nu este, oare, Acesta, Fiul lui David? - Matei 12,23 
Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi - Matei 7,1 
„Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot 

cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" 
(Deuteronom 8,3) - Matei 4,4 

Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra 
în împărăţia Cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu Celui din Ceruri - Matei 7,21 

Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom 
rău să facă roade bune - Mafei 7,18 

Nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; 
altminterea, burdufurile crapă: vinul se 
varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin 
nou în burdufuri noi şi amândouă se 
păstrează împreună - Matei 9,17 

Nu puteţi să slujiţi lui D u m n e z e u şi lui 
mamona - Matei 6,24 

Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc 
aceştia împotriva Ta? - Mafei 26, 62 

Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai 
mare decât Ioan Botezătorul - Mafei 11,11 

Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel îm
preună slugă cu tine, precum şi eu am avut 
milă de tine? - Matei 18,32-33 

Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, 
deoarece sunt preţ de sânge - Matei 27, 6 

„Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi 
nimeni, pe uliţe, glasul Lui" (Isaia 42,2) -
Matei 12,19 

Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; 
n-am venit să aduc pace, ci sabie - Agatei 10,34 

Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute 
ale casei lui Israil - Mafei 15, 24 

Nu ştiţi ce cereţi - Mafei 20 ,22 
Nu ştiu ce zici - Mafei 26, 70 
Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora 

le este dat -Matei 19,11 
Nu ţi se cuvine s-o ai de soţie - Mafei 14,4 
Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu 

se risipească - Mafei 24 ,2 
Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia 

şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le 
fură - Mafei 6 ,19 

Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste 
obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt -
Mafei 5,39 

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci ziua de 
mâine se va îngriji de ale sale - Mafei 6 ,34 

Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru - ce veţi 
mânca - , nici pentru trupul vostru - cu ce 
vă veţi îmbrăca - Matei 6,25 

Nu vă temeţi - Mafei 28,10 
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Nu vă temeţi de^jei-ce ucid trupul, iar sufletul 
nu pot să-1 ucidă; temefi-vă mai curând de 
acela care poate şi sufletul şi trupul să le 
piardă în gheena - Matei 10,28 

Nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit, 
care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care 
să nu ajungă cunoscut - Matei 10,26 

Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit II 
căutaţi -Matei 28,5 

Nu vă temeţi; voi sunteţi cu mult mai de preţ 
decât păsările - Matei 10, 31 

Nu veţi sfârşi cetăţile lui Israil, până ce va veni 
Fiul Omului - Matei 10, 23 

Nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei 
până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi, nou, 
întru împărăţia Tatălui Meu - Matei 26,29 

Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şapte
zeci de ori câte şapte - Matei 18,22 

Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi 
o dată cu ea şi grâul - Matei 13,29 

Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face 
sănătoasă - Matei 9,21 

Numele celor doisprezece Apostoli sunt acestea: 
întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele 
lui; Iacov al Iui Zevedeu şi Ioan fratele Iui; 
Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, 
Iacov al lui Alfeu şi Levi, ce se zice Tadeu; 
Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care 
L-a vândut- Mate' 10,2-4 

Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost 
vrednici - Matei 22, 8 

O 

O femeie cu scurgere de sânge de doisprezece 
ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a 
atins de poala hainei Lui - Matei 9,20 

O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după 
cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul 
acela -Matei 15,28 

O, neam necredincios şi îndărătnic, până când 
voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe 
voi? Aduceţi-1 aici la Mine - Matei 17,17 

Oare, nu sunteţi voi cu mult mai presus decât 
ele? - Matei 6, 26 

Oare, nu te-ai învoit cu mine un dinar? -
Matei 20,13 

„Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte" 
(Ieşire 21,24) - Matei 5 ,38 

Omul cel bun, din comoara lui cea bună scoate 
afară cele bune, pe când, omul cel rău, din 

comoara lui cea rea, scoate afară cele rele -
Matei 12, 35 

Ori spuneţi că pomul este bun şi rodul lui e 
bun, ori spuneţi că pomul e rău şi rodul 
lui e rău, căci după roadă se cunoaşte 
pomul - Matei 12 ,33 

Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în 
Cer; şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor 
fi dezlegate şi în Cer - Matei 18,18 

Orice cetate sau casă care se dezbină în sine, 
nu va dăinui - Matei 12,25 

Orice împărăţie care se dezbină în sine, se 
pustieşte - Matei 22, 25 

Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, 
dar hula împotriva Duhului nu se va ierta -
Matei 12,31 

Orice pom bun face roade bune, iar pomul rău 
face roade rele - Matei 7,17 

Orice pom care nu face roadă bună se taie şi 
se aruncă în foc - Matei 7,19 

Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel 
Ceresc, va fi smuls din rădăcină - Matei 15,13 

Orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi 
în Ceruri - Matei 16,19 

Orice vei lega pe pământ va fi legat şi în 
Ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi 
dezlegat şi în Ceruri - Matei 16,19 

Oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, 
sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, 
pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi 
şi va moşteni viaţa veşnică - Matei 19,29 

Oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le înde
plineşte, asemăna-se-va bărbatului înţelept, 
care a clădit casa Iui pe stâncă - Matei 7,24 

Oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le 
îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului 
nechibzuit, care şi-a clădit casa pe nisip -
Matei 7, 26 

Oricine cere, ia, cel care caută, află, şi celui ce 
bate, i se va deschide - Matei 7, 8 

Oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi 
de osândă - Matei 5, 22 

Oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi 
săvârş i t adul ter cu ea în in ima lui -
Matei5,28 

Oricine va face voia Tatălui Meu Celui din 
Ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă -
Matei 12,50 

Oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină 
de desfrânare, o face să săvârşească adulter, 
şi cine va lua pe cea lăsată, săvârşeşte adul
ter - Mate' 5 ,32 
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Oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină 
de desf rânare, şi se va însura cu alta, săvâr
şeşte adulter - Matei 19,9 

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el 
înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri -
Matei 10,32 

Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, 
în toată lumea, se va spune şi ce-a făcut ea, 
spre pomenirea ei - Matei 26,13 

Osana, Fiului lui David! - Matei 21,15 
Osana, Fiului lui David; binecuvântat este Cel 

Ce vine întru numele Domnului! Osana, 
întru cei de Sus! - Matei 21,9 

P 

Pace, casei acesteia - Matei 10,12 
Paharul Meu veţi bea şi cu botezul cu care Eu 

M ă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a 
dreapta şi de-a stânga Mea nu este al Meu 
a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit 
de către Tatăl Meu - Matei 20, 23 

Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă as
tăzi - Matei 6,11 

Până când vă voi suferi pe voi? - Matei 17,17 
„Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali 

spre mare, dincolo de Iordan, Galileea nea
murilor" (Isaia 8, 23) - Matei 4,15 

Pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat -
Matei27,51 

Pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua 
judecăţii decât ţie [Capemaume] - Matei 11,24 

Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că 
Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să 
ridice fii lui Avraam - Matei 3, 9 

Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la 
Mine paharul acesta! însă, nu precum voiesc 
Eu, ci precum Tu voieşti - Matei 26,39 

Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi 
porţile iadului nu o vor birui - Matei 16,18 

Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da 
altor lucrători, care vor da roadele la timpul 
lor - Matei 21, 41 

Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se 
mântuiască! Dacă este regele lui Israil, să 
Se coboare acum de pe Cruce şi vom crede 
în El - Matei 27, 42 

Pe cine voiţi să vi-1 eliberez, pe Baraba sau pe 
Iisus, care se zice Hristos? - Matei 27,17 

Pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit -
Matei 27 ,26 

Pe Ilie îl strigă Acesta - Matei 27 ,47 
Pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine 

nu Mă aveţi totdeauna - Matei 26,11 
Pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întune

ricul cel mai din afară - Matei 25,30 
Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 

mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi 
amândoi un trup - Matei 19,5 

Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga 
l u m e a întreagă, iar sufletul său îl va 
pierde? Sau, ce va da omul în schimb 
pentru sufletul său? - Matei 16,26 

Pentru că vouă vi s-a dat să cunoaşteţi tainele 
împărăţiei Cerurilor, pe când acestora nu 
li s-a dat -Matei 13,11 

Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? -
Matei 9, 4 

Pentru ce, dar, zic cărturarii că trebuie să vină 
mai întâi Ilie? - Matei 17,10 

Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru 
bun a făcut ea faţă de Mine - Matei 26 ,10 

Pentru ce mănâncă învăţătorul vostru cu 
vameşii şi cu păcătoşii? - Matei 9,11 

Pentru ce, noi şi fariseii postim mult, iar 
ucenicii Tăi nu postesc? - Matei 9,14 

Pentru ce, ucenicii Tăi calcă datina bătrânilor? 
Căci nu-şi spală mâinile, când mănâncă 
pâine - Matei 15,2 

Pentru ce, dar, Moise a poruncit să-i dea [femeii] 
carte de despărţire şi să o lase? - Matei 19, 7 

Pentru învârtoşarea inimii voastre, v-a dat voie 
Moise să lăsaţi pe femeile voastre, dar din 
început nu a fost aşa - Matei 19,8 

Pentru orice cuvânt deşert, pe care-1 vor rosti, 
oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii -
Matei 12, 36 

Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat 
grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi 
cât un grăunte de muştar, veţi zice munte
lui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se 
va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă -+ 
Matei 17,20 

Peste două zile va fi Pastile şi Fiul Omului va 
fi dat să fie răstignit - Matei 26, 2 < 

Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă 
şi a venit către Iisus - Matei 14,29 

Petru, luându-L la o parte, a început să-L dojef 
nească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine, să nu 
Ţi se întâmple Ţie aceasta - Matei 16,22 
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„Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a 
ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul 
a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii 
noştri" (Psalm 117,22-23J - Matei 21,42 

Piei, satano, căci scris este: „Domnului Dumne
zeului tău să te închini şi Lui singur să-I 
slujeşti" (Deuteronom 6,13)- Matei 4,10 

Pietrele s-au despicat - Matei 27,51 
Plăteşte-mi ce eşti dator - Matei 18, 28 
Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o 

ardem, iar grâul adunaţ i i în jitniţa mea -
Matei 13,30 

Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia Cerurilor-
Matei3,2;4,17 

„Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar 
inima lor este departe de Mine şi zadarnic 
Mă cinstesc ei, învăţând învăţături ce sunt 
porunci ale o a m e n i l o r " (Isaia 29, 13) -
Matei 15, 8-9 

Porţile iadului nu o vor birui - Matei 16,18 
Porunceşte ca mormântul să fie păzit până a 

treia zi, ca nu cumva, ucenicii Lui să vină 
şi să-L fure şi să spună poporului: S-a 
sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe 
urmă mai rea decât cea dintâi - Matei 27, 64 

Poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi 
luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi 
privind la Cer, a binecuvântat şi, f rângând, 
a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţi
milor -Matei 14,19 

Pot, oare, fiii nunţii să fie trişti, câtă vreme mirele 
este cu ei? Dar, vor veni zile când mirele va 
fi luat de la ei şi atunci vor posti - Matei 9,15 

Precum a fost Iona în pântecele chitului trei 
zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului în 
inima pământului, trei zile şi trei nopţi -
Matei 12,40 

Precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi Ve
nirea Fiului Omului - Matei 24,37 

Precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată 
până la apus, aşa va fi şi Venirea Fiului 
Omului - Matei 24, 27 

Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? -
Matei 22,12 

Prietene, nu-ţi fac nedreptate - Matei 20,13 
Prietene, pentru ce ai venit? - Matei 26,50 
Privegheaţi, deci, că nu ştiţi în care zi vine 

Domnul vostru - Matei 24,42 
Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în 

ispită. Căci duhul este osârduitor, dar tru
pul este neputincios - Matei 26,41 

Privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când 
vine Fiul Omului - Matei 25,13 

Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu 
seceră, nici nu adună în jitaiţe şi Tatăl vostru 
Cel Ceresc le hrăneşte. Oare, nu sunteţi voi 
cu mult mai presus decât ele? - Matei 6,26 

Prooroceşte-ne, Hristoase, cine este cel ce Te-a 
lovit-Matei26, 68 

Propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămă-
duind toată boala şi toată neputinţa în 
popor - Matei 4,23 

Propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vin
decând toată boala şi toată neputinţa în 
popor - Matei 9 , 3 5 

Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia 
ce va să fie? - Matei 3, 7 

Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, o 
dată ce sunteţi răi? Căci din prisosul inimii 
grăieşte gura - Matri 12, 34 

Pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se 
păstrează împreună - Matei 9,17 

Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-1 voi bea 
Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez să vă 
botezaţi? - Matei 20, 22 

Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? -
Matei 24, 31 

R 

Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu 
Mine -Matei 26,38 

Regii pământului de la cine iau dări sau bir? -
Matei 17, 25 

Regina de la miazăzi se va scula la judecată cu 
neamul acesta şi-1 va osândi, căci a venit 
de la marginile pământului, ca să asculte 
înţelepciunea lui Solomon şi iată, aici este 
mai mult decât Solomon - Matei 12,42 

Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată 
lucrători la secerişul Său - Matei 9 ,38 

Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici 
sâmbăta - Matei 24, 20 

s 

S-a apropiat de El o femeie, având un alabastru 
cu mir de mare preţ, şi l-a turnat pe capul 
Lui, pe când şedea la masă - Matei 26,7 

S-a apropiat împărăţia Cerurilor - Matei 10, 7 
S-a atins de mâna ei şi au lăsat-o frigurile şi 

s-a sculat şi îi slujea Lui - Matei 8,15 
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S-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, 
coborând din Cer şi venind, a prăvălit 
piatra şi şedea deasupra ei - Matei 28,2 

S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, 
dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui 
Dumnezeu - Matei 27, 43 

S-a schimbat la faţă, înaintea lor şi a strălucit 
faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au 
făcut albe ca lumina - Matei 17,2 

S-a sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe 
urmă mai rea decât cea dintâi - Matei 27, 64 

S-a sui t în munte, ca să Se roage singur -
Matei 14,23 

Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor 
noştri! - Matei 27, 25 

Sau, ce va da omul în schimb, pentru sufletul 
său? - Matei 16, 26 

Sau, cine este omul acela între voi care, de va 
cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră? -
Matei 7,9 

Sau, de-i va cere peşte, oare el îi va da şarpe? -
Matei 7,10 

Sau ochiul tău este rău, pentru că eu sunt bun? -
Matei 20,15 

Să fie răstignit! - Matei 27,22 
Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi -

Matei 22,39 
„Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe 

vrăjmaşul tău" (Levitic 19,17-18) - Matei 5,43 
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată 

inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 
tău -Matei 22, 37 

Să nu aveţi nici aur, nici arginţi, nici bani în 
cingătorile voastre - Matei 10,9 

„Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău" 
(Deuteronom 6,16)- Matei 4, 7 

„Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului 
jurămintele tale" (Ieşire 20, 7) - Matei 5,33 

„Să nu săvârşeşti adul ter" (Ieşire 20, 14) -
Matei 5, 27 

Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau 
Proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc -
Matei5,17 

„Să nu ucizi" (Ieşire 20,13) - Matei 5,21 
Să nu v ă 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 - Matei 5,34-36 

S ă m â n ţ a cea b u n ă s u n t fiii împărăţ ie i -
Matei 13, 38 

Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în 
Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi^spune, 
fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L 
ucidă - Matei 2,13 ' 

Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi 
în pământul lui Israil, căci au murit cei ce 
căutau să ia sufletul Pruncului - Matei 2, 20 

Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta - Matei 9,6 
Scuipând asupra Lui, au luat trestia şi-L băteau 

peste cap - Matei 27,30 
Sculaţi-vă să mergem, iată s-a apropiat cel ce 

M-a vândut - Matei 26, 46 
Sculaţi-vă şi nu vă temeţi - Matei 17,7 
Se cuvine să dăm dajdie Cezarului, sau nu? -

Matei 22,17 
Se cuvine, oare, omului să-şi lase femeia sa, 

pentru orice pricină? - Matei 19,3 
Se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai 

rele decât cele dintâi - Matei 12, 45 
Se sminteau întru El - Matei 13,57 
Se va propovădui această Evanghelie a împă

răţiei în toată lumea, spre mărturie la toate 
neamurile; şi atunci va veni sfârşitul -
Matei 24,14 

Se va ridica neam peste neam şi împărăţie 
peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi 
cutremure pe alocuri - Matei 24, 7 

Se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i 
va despărţi pe unii de alţii, precum desparte 
păstorul oile de capre - Matei 25,32 

Secerătorii sunt îngerii - Matei 13, 39 
Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini -

Matei 9,37 
Secerişul este sfârşitul lumii - Matei 13, 39 
Slobozeşte-o,că strigă în urma noastră-Matei 15,23 
Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer de unde 

n-am semănat şi adun de unde n-am împrăş
tiat? Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii mei 
la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat ce este al 
meu, cu dobândă - Matei 25,26-27 

Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am ier
tat-o, fiindcă m-ai rugat -Matei 18, 32-33 

Sminteală îmi eşti; că nu cugeti cele ale lui 
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor- Matei 16,23 

Soarele se va întuneca - Matei 24,29 
Spune nouă când vor fi acestea şi care este sem

nul Venirii Tale şi al sfârşitului veacului? -
Matei 24,3 

Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au 
furat, pe când noi dormeam - Matei 28,13 

„Spuneţi fiicei Sionului: Iată, împăratul tău vine : 

la tine blând şi şezând pe asină, pe mânz, 
fiul celei de sub jug" (Isaia 62,11) - Matei 21,5 
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Spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi 
iată, va merge înaintea voastră, în Galileea -
Matei 28,7 

Stelele vor cădea din cer şi Puterile Cerurilor 
se vor zgudui - Matei 24,29 

Strâmtă este poarta şi îngustă este calea care 
duce la viaţă şi puţini sunt care o află -
Matei 7,14 

Străin am fost şi M-aţi primit - Matei 25, 35 
Sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele 

mamei lor; sunt fameni pe care oamenii 
i-au făcut fameni şi sunt fameni care s-au 
făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia 
Ceruri lor-Mata ' 19,12 

Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta 
moartea, până ce nu vorvedea pe Fiul Omului, 
venind în împărăţia Sa - Matei 16,28 

s 

Şapte [pâini] şi puţini peştişori - Matei 15, 34 
Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda 

gheenei? - Matei 23,33 
Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul - Matei 26, 71 
„Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui 

preţuit, pe care L-au preţuit fiii lui Israil, şi i-au 
dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus 
mie Domnul" (Ieremia 32,9) - Matei 27,9-10 

Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, 
iar unii îi dădeau palme - Matei 26,67 

Şi căderea ei a fost mare - Matei 7,27 
Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va 

să vină - Matei 11,14 
Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi 

lepăda de Tine - Matei 26,35 
Şi ei s-au întristat foarte! - Matei 17, 23 
Şi el, aruncând argintii în templu, a plecat şi, 

ducându-se, s-a spânzurat - Matei 27, 5 
Şi erau acolo multe femei, privind de departe -

Matei 27,55 
Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au 

intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat mul
tora - Matei 27 ,53 

Şi îndată s-a curăţit lepra Iui - Matei 8, 3 
Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-1 

vindece - Matei 17,16 
Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi 

noi iertăm greşiţilor noştri - Matei 6,12 
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte 

de cel rău - Matei 6,13 
Şi Petru, ieşind afară, a plâns cu amar- Matei 26,75 

Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela -
Matei 8,13 

Şi s-a răspândit cuvântul acesta între Iudei, 
până în ziua de azi - Matei 28,15 

Şi s-a tămăduit femeia din ceasul acela - Matei 9,22 
Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela - Matei 15,28 
Şi surorile [verişoarele] Lui, au, nu sunt toate 

la noi? - Matei 13,56 
Şi tu erai cu Iisus Galileianul - Matei 26, 69 
„Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti 

nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui 
luda, căci din tine va ieşi Conducătorul care 
va paşte pe poporul Meu Israil" (Miheia 5,1; 
Facere 49,10)- Matei 2, 6 

Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la 
cer? Până la iad te vei coborî - Matei 11, 23 

Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea 
dintâi - Matei 27, 64 

Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a 
stânga - Matei 25,33 

Ştie, doar, Tatăl vostru Cel Ceresc că aveţi 
nevoie de ele - Matei 6,32 

Ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă, mai 
înainte ca să cereţi voi de la El - Matei 6, 8 

Ştii că fariseii, auzind cuvântul, s-au scanda
lizat?-Matei 15 ,12 

Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste 
ele şi cei mari le stăpânesc - Matei 20,25 

T 

Tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl 
vostru Unul este, Cel din Ceruri - Matei 23,9 

Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se 
numele Tău - Matei 6,9 

Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti 
ţ ie -Matei 6,17-18 

Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei 
morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni 
scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi -
Matei 10, 8 

Te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui nouă 
de eşti Tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu -
Matei 26, 63 

Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al Cerului 
şi al pământului, căci ai ascuns acestea de 
cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit 
pruncilor - Matei 11, 25 

Temeţi-vă mai curând de acela care poate şi 
sufletul şi trupul să le piardă în gheena -
Matei 10, 28 
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Timpul Meu este aproape; la tine vreau să fac 
Pastile, cu ucenicii Mei - Matei 26,18 

Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor în ziua 
judecăţii, decât vouă [Horazine şi Betsaido] -
Matei 11,22 

Toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi 
a pierit în apă - Matei 8,32 

Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în 
pilde, şi fără pildă nu Ie grăia nimic -
Matei 13,34 

Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. 
Ce-mi mai lipseşte? - Matei 19, 20 

Toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; 
dar, după faptele lor nu faceţi, că ei zic, dar 
nu fac - Matei 23,3 

Toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, 
veţi primi - Matei 21, 22 

Toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de 
oameni ; căci îşi lăţesc filacteriile şi îşi 
măresc ciucurii de pe poale - Matei 23,5 

Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi 
nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai 
Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, 
decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul 
să-i descopere - Matei 11, 27 

Tot aşa şi Tatăl Meu cel Ceresc vă va face vouă, 
dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său -
din inimile voastre - Matei 18,35 

Tot nu înţelegeţi, nici nu vă aduceţi aminte de 
cele cinci pâini, la cei cinci mii de oameni 
şi câte coşuri aţi luat? - Matei 16, 9 

Toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri -
Matei 26,52 

Toţi îl socotesc pe Ioan de Prooroc - Matei 21,26 
Toţi Proorocii şi Legea au proorocit până la 

Ioan-Matei 11,13 
„Trestie strivită nu va frânge şi feştilă fumegân-

dă nu va stinge, până ce nu va scoate, spre 
biruinţă, judecata" (Isaia 42,3) - Matei 12,20 

Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor 
culege din împărăţia Lui toate smintelile 
şi pe cei ce fac fărădelegea, şi-i vor arunca 
p e ei în cuptorul cu foc - Matei 13,41-42 

Tu ai zis - Matei 26, 25; 26, 64; 27,11 
Tu eşti Cel Ce vine, sau să aşteptăm pe altul? -

Matei 11,3 
Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu -

Atoei 26,16 
Tu eşti regele iudeilor? - Matei 27,11 
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 vetţe în as
cuns, îţi va răsplăti ţie - Matei 6,3-k. 

Tu, însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta 
o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că pos
teşti, ci Tatălui tău Care este în ascuns -
Matei 6,17-18 

Tu, însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, 
închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care 
este în ascuns; şi Tatăl tău, Care este în 
ascuns, îţi va răsplăti ţie - Matei 6, 6 

Tu zici - Matei 27,11 
Tu, Cel Ce dărâmi templul şi în trei zile îl 

zideşti, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! -
Matei 27,40 

T 
Ţarina este lumea - Matei 13, 38 
Ţarina Olarului - Matei 27, 7 
Ţarina Sângelui - Matei 27, 8 

u 

Ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au 
spăimântat foarte -Matei 17, 6 

Un bogat cu greu va intra în împărăţia Ceruri
l o r - Matei 19, 23 

Un nor luminos i-a umbrit pe ei şi iată, glas 
din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu Cel 
iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascul-
t a ţ i - L - M a t e i l 7 , 5 

Un om vrăjmaş a făcut aceasta - Matei 13, 28 
Unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta -

Matei 6,21 
Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? 

Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am 
venit să ne închinăm Lui - Matei 2,2 

Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele 
Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor -
Matei 18,20 

Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii-
Matei'24,28 

U n d e voieşti să-Ţi pregăt im să mănânc : 
Pastile? -Matei 26,17 

Unele seminţe au căzut lângă drum şi au veni 
păsările şi le-au mâncat - Matei 13, 4 

Unul este învăţătorul vostru: Hristos, iar voi 
toţi sunteţi fraţi - Matei 23, 8 

Urâciunea pustiirii - Matei 24, 25 
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V 

Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se 
vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor 
ucide -Matei 10, 21 

Va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de 
la începutul lumii până acum şi nici nu va 
mai fi - Matei 24,21 

Va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de 
trâmbiţă şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din 
cele patru vânturi, de la marginile cerurilor 
până la celelalte margini - Matei 24,31 

Vai, de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta 
în zilele acelea! - Matei 24,19 

Vai, lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile 
trebuie să vină, dar vai, omului aceluia prin 
care vine sminteala - Matei 18, 7 

Vai, omului aceluia prin care vine sminteala -
Matei 18, 7 

Vai, ţie, Horazine, vai, ţie, Betsaida, că dacă în 
Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au 
făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, 
s-ar fi pocăit - Matei 11,21 

Vai, vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce se 
va jura pe templu, nu este cu nimic legat, 
dar cel ce se va jura pe aurul templului, este 
legat-Mufei 23,16 

Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
daţi zeciuiala din izmă, din mărar şi din 
chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale 
Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea 
trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le 
lăsaţi - Matei 23,23 

Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
închideţi împărăţia Cerurilor înaintea oa
menilor; că voi nu intraţi şi nici pe cei ce 
vor să intre nu-i lăsaţi - Matei 23,13 

Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un 
ucenic; şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al 
gheenei şi îndoit decât voi - Matei 23,15 

Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie 
vă rugaţi îndelung; pentru aceasta, mai 
multă osândă veţi lua - Matei 23,14 

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
semănaţi cu mormintele cele văruite, care 
pe din afară se arată frumoase, înlăuntru 
însă sunt pline de oase de morţi şi de toată 
necurăţia - Matei 23,27 

Vai, vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 

voi curăţiţi partea din afară a paharului şi 
a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire 
şi de lăcomie - Matei 23, 25 

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
zidiţi mormintele Proorocilor şi împodobiţi 
pe ale drepţilor - Matei 23,29 

Vai, însă, acelui om prin care Fiul Omului se 
vinde! Bine era de omul acela, dacă nu se 
năştea - Matei 26, 24 

V-am cântat de jale şinuv-aţi tânguit-Mato' 11,17 
V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat - Matei 11,17 
Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea 

lui Dumnezeu - Matei 22, 29 
Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-1 

vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua 
judecăţii - Matei 12, 36 

Văzând [muţimile], nu văd şi, auzind, nu aud, 
nici nu înţeleg - Matei 13,13 

Văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele, că 
erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au 
păstor - Matei 9, 36 

Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au 
înspăimântat, zicând că e nălucă şi, de frică, 
au strigat - Matei 14, 26 

Văzându-L, I s-au închinat, ei, care se îndoiseră -
Matei 28,17 

Vedeţi, să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia 
mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în Ceruri, 
pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în 
Ceruri -Matei 18,10 

Vedeţi să nu vă amăgească cineva - Matei 24, 4 
Vedeţi, nimeni să nu ştie - Matei 9,30 
Venind ucenicii la El, L-au deşteptat, zicând: 

D o a m n e , m â n t u i e ş t e - n e , că p i e r i m -
Matei 8, 25 

Venind, îl voi vindeca - Matei 8, 7 
Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de 

oameni - Matei 4,19 
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi 

Eu vă voi odihni pe voi - Matei 11,28 
Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi 

împărăţia cea pregătită vouă de la înteme
ierea lumii - Matei 25,34 

Veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; 
luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie 
să fie toate, dar încă nu este sfârşitul -
Matei 24, 6 

Veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu -
Matei 10,22 

Veţi găsi odihnă sufletelor voastre - Matei 11,29 
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în 

Cer şi pe pământ - Matei 6,10 
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Vino după Mine - Matei 9, 9 
Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape 

morţii lor - Mafei 8,22 
Vino, şi vine - Matei 8, 9 
Voi [fariseilor] însă spuneţi: Cel care va zice 

tatălui său sau mamei sale: Cu ce te-aş fi 
putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, acela 
n u va cinsti pe tatăl său sau pe mama sa; şi 
a ţ i desfiinţat cuvântul lui D u m n e z e u , 
pentru datina voastră - Mafei 15,5-6 

Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate 
aflată pe vârf de munte să se ascundă -
Matei 5,14 

Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va 
strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e 
bună , decât să fie aruncată afară şi călcată 
în picioare de oameni - Mafei 5 , 1 3 

Voi, toţi sunteţi fraţi - Mafei 23, 8 
Voi, toţi vă veţi sminti întru Mine în noaptea 

aceasta, căci scris este: „Bate-voi păstorul 
şi s e vor risipi oile turmei" (Zaharia 13,7)-
Matei 26 ,31 

Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie -
Matei 20,14 

Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit lepra 
lui - Mafei 8,3 

Voieşti, deci, să ne ducem şi s-o plivim? -
Mafei 13,28 

Vrăjmaşul a semănat neghină printre grâu şi 
s-a dus - Mafei Î 3 , 2 5 

Vrednic este lucrătorul de hrana sa - Matei 10,10 
Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; 

Fiul Omului însă nu are unde să-Şi plece 
capul - Mafei 8, 20 

z 
Zi ca să şadă aceşti doi fii ai mei, unul de-a 

dreapta şi altul de-a stânga Ta, întru împă
răţia Ta - Matei 20,21 

Ziceţi, iar [voi cărturarilor şi fariseilor]: Cel ce 
se va jura pe altar cu nimic nu este legat, 
dar cel ce se va jura pe darul ce este deasu
pra altarului, este legat - Mafei 23,18 

„Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta 
Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi 
aşternut picioarelor Tale" (Psalm 109,1) -
Matei 22,44 
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INDICE REAL ŞI ONOMASTIC 

A 

Adam - Matei 1, le 
Adam: a închis Cerurile - Matei 3,16c 
Adam: îngropat pe Golgota - Matei 27,33-37 
Adam: înşelat de diavolul - Matei 4,1b 
Adam: mândria lui - Matei 5,3 
adevărata înţelegere a Legii - Matei 15,13-14 
adevărul -Matei 10, 25b-26; 13,10-12 
adevărul: puterea lui - Matei 23,37-39 
adevărul: trebuie grăit întotdeauna - Matei 

5,37a 
alegerea binelui - Matei 12,17-19a 
altarul: sfinţenia lui - Matei 23,16-22 
aluatul fariseilor - Matei 16,5-6 
alungarea vânzătorilor din templu - Matei 

21,12-13 
Andrei (Apostolul) - Matei 10,2 
Andrei (Apostolul): chemat de Hristos - Matei 

4,18-19a 
Andrei (Apostolul): ucenic al lui Ioan Botezătorul -

Matei4,18-19a 
Antihristul: dezmierdările din vremea sa-Matei 

24,37-39 
Antihristul: iudeii se lipesc de el - Matei 

27,15-18 
Antihristul: înaintemergătorii săi - Matei 

24, 9-13 
Antihristul: înşelăciunea sa - Matei 24,23-25 
Antihristul: nălucirile sale diavoleşti - Matei 

24,23-25 
Antihristul: nunţile din vremea sa - Matei 

24,37-39 
Antihristul: oamenii din vremea sa - Matei 

24,37-39 
Antihristul: va fi primit de către iudei - Matei 

21,45-46 
Antihristul: va şedea în templul din Ierusalim -

Matei 24,16-18 
Antihristul: viaţa trupească din vremea sa -

Matei 24,37-39 
Antipa (Irod Antipa), fiul lui Irod - Matei 2,21 
apocatastaza - Matei 25,41-46 
Apolinarie şi erezia lui - Matei 2, 20b 
apostazia - Matei 12,17-19a 

Apostolii: blândeţea lor - Matei 10,16a 
Apostolii: cunosc şi Legea Veche şi cea Nouă -

Matei 13,51-52 
Apostolii: hrana lor - Matei 12, 7-8 
Apostolii: îl părăsesc pe Hristos - Matei 26,31-32 
Apostolii: în propovăduirea Evangheliei - Matei 

13, 31-32; 13, 33 
Apostolii: înţelepciunea lor - Matei 15, 33 
Apostolii: învăţătura lor - Matei 13,47-48 
Apostolii: lucrarea lor - Matei 1, 3b-5a 
Apostolii: neprimirea lor -Matei 10,14-15 
Apostolii: neputinţa lor - Matei 15,33 
Apostolii: numărul lor - Matei 10,5-7 
Apostolii: sărăcia lor - Matei 11,4-6; 14,15-19 
Apostolii: sunt fiii nunţii - Matei 9,15 
Apostolii: sunt în număr de doisprezece - Matei 

10,1 
Apostolii: sunt lumina lumii - Matei 5,14a 
Apostolii: sunt trimişii Domnului - Matei 23,34 
aproapele - Matei 19, 20 
aproapele: judecarea lui - Matei 25,34-40 
aproapele: osândirea lui - Matei 25,34-40 
Arhelau, fiul lui Irod - Matei 2,21 
arhiereii Legii Vechi - Matei 26, 3-5 
Arie -Matei 28,16-20 
ascultarea - Matei 27,31-32 
ascultarea de învăţători - Matei 23,1-3; 23,8-12 
aşteptarea Venirii lui Hristos - Matei 21, 8-9 
averile: lepădarea lor - Matei 19, 23-24 
Avraam - Matei 1,3a; 3, 9b; 8,11-12; 14,31-33 
avuţia - Matei 13,22 

6 

Babilonul - Matei 1, 7-11; 1,17; 2,6b 
Babilonul: târg a toată răutatea - Matei 2,13b 
banii - Matei 13,44 
B a r a b a - Matei:27,15-18 
bârfa - Matei 6, 7a 
bârna din ochi - Matei 7,2-5 
Bartolomeu (Apostolul) - Matei 10, 3-4 
bărbatul şi femeia: sunt un trup-Matei 19, 7-10 
bărbăţia - Inaintecuvântare; Matei 14,19b-21; 

15,34-38 
bătrâneţea - Matei 20,1-7 
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Beelzebul - Matei 22, 27; 12,30 
Betleem - Matei 2, la; 2, 6; 2,18; 9, l-2a 
binecuvântarea - Matei 10,12-13 
binecuvântarea copiilor - Matei 19,13-14 
binele - Matei 12,17-19a 
biruinţa asupra lumii - Mata' 27, 9 
Biserica - Matei 21,42-44 
Biserica neamurilor - Matei 15,28; 26,12-13 
Biserica: Mireasa lui Hristos - Matei 9,15 
blândeţea - Matei 4, 7; 17,3 
blândeţea adevărată - Matei 5, 5 
blândeţea Apostolilor - Matei 10,16a 
blândeţea lui Hristos-Matei 11,29-30; 12,17-19a 
blestemul căzut asupra iudeilor - Matei 27,19-26 
boala - Matei 4, 23b 
boala şi păcatul - Matei 8,16-17 
boala trupească - Matei 8,8-10 
b o g ă ţ i a - Matei 19,20 
Booz - Matei 1 ,5b 
Botezul - Matei 12, 43-45; 14,19b-21 
Botezul cu Duh Sfânt - Matei 3,11c 
botezul pocăinţei - Matei 3,5-6 
braţele Crucii - Matei 27, 33-37 
bucuria - Matei 6,17-18 
bucuria duhovnicească - Matei 5,4 
bunătatea - Matei 22,11-14 
bunătatea dumnezeiască-Mato'7,11; 19,15-17a 
bunătatea omenească - Matei 7,11; 19,15-17a 
bunătăţile Sfinţilor - Matei 20, 8-16 
burdufurile noi - Matei 9, 26-17 

c 

Caiafa îşi sfâşie hainele - Matei 26, 65-66 
câinii - Matei 7, 6 
calea cea îngustă - Matei 7,14 
cântarea din fluier - Matei 9, 23-24 
Capernaum - Matei 4,12-13; 9, l-2a 
caprele duhovniceşti - Matei 25,31-33 
casa de pe nisip - Matei 7, 26-27 
casa d e pe stâncă - Matei 7,24-25 
casnicii Domnului - Matei 10,25b-26 
catapeteasma templului: sfâşierea ei - Matei 

27, 50-53 
căderea în ispită - Matei 7,26-27 
călătoria - Matei 21,1-5 
călăuzele oarbe - Matei 25,13-24; 23,16-24 
călcarea jurământului - Matei 14, 9-T2a 
căldura credinţei - Matei 13,37-42 
călugăria - Matei 8,21-22 
cămila prin urechile acului - Matei 19,23-24 

cărturarii: făţărnicia lor - Matei 23,4-5; 23,14 
cărturarul iubitor de bani - Matei 8,19-20 
căsătoria şi fapta bună - Matei 8,14-15 
cenuşa: semn al pocăinţei - Matei 11,21b-22 
cererea cu osârdie - Matei 7, 9-10 
cererea neîncetată - Matei 7, 7-8 
certarea: puterea ei - Matei 16, 7-12 
cheile iertării şi dezlegării - Matei 16,19 
chemarea celor împovăraţi - Matei 11, 28 
chemarea celor osteniţi - Matei 22,28 
chemarea Iui Matei - Matei 9 , 9 
chinurile demonilor - Matei 8,29 
chinurile iadului - Matei 8, 22-22; 10,28; 10,39 
chinurile iadului: veşnicia lor -Matei 18,32-34 
chinurile vremelnice şi veşnice-Matei 12, 31-32 
cinstirea lui D u m n e z e u - Matei 8, 21-22; 

10,34-36 
cinstirea lui Hristos - Matei 26, 8-11 
cinstirea părinţilor trupeşti - Matei 4, 21a; 

8,22-22; 22,47-50 
cinstirea trimişilor lui Dumnezeu - Matei 

10, 40-41 
cirta - Matei 5,18b 
ciucurii de pe poale - Matei 23,4-5 
ciuma - Matei 24, 6-8 
clevetirea - Matei 12, 24; 12, 27; 12, 28; 12,36-37 
comorile cereşti - Matei 6, 29-22 
comorile pământeşti -Matei 6,19-21 
conştiinţa - Matei 6,10a 
copilăria - Matei 20,1-7 
credinţa - Matei 6,30; 8,25-26a; 23, 23-24 
credinţa adevărată - Matei 21,20-22 
credinţa care mută munţii - Matei 17,19-21 
credinţa cât un grăunte de muştar - Matei 

17,19-21 
credinţa fără fapte - Matei 7, 21 
credinţa femeii cananeence - Matei 15,21-28 
credinţa galileenilor - Matei 15,29-31 
credinţa în Hristos - Matei 10,16b; 11,12 
credinţa lipsită de minte - Matei 21,20-22 
credinţa şi puterea ei - Matei 8, 8-10; 9, 2b; 

9,20-22 
creştinătatea -Matei 10,21; 24,34-35 
creştinul trebuie să fie făcător de pace - Matei 

5,31-32 
crinii câmpului - Matei 6, 28-29 
Crucea - Matei 5 ,18b 
Crucea: braţele ei - Matei 27,33-37 
Crucea: izvor de bunătăţi - Matei 28,1-8 
Crucea: luarea şi purtarea ei de către creştin -

Matei 10, 38 
Crucea: puterea ei - Matei 28,16-20 
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Crucea: se va arăta pe cer la a doua Venire a 
Domnului -Matei 24,30 

Crucea: semnul biruinţei lui Hristos - Matei 
28,1-8 

Crucea: sfinţeşte întreaga fire - Matei 27,33-37 
cruzimea -Matei 6,15; 18, 28-30 
cruzimea iudeilor - Matei 19, 7-9 
cunoaşterea tainelor - Matei 11, 25 
cunoştinţa binelui - Matei 12,17-19a 
cununa de spini - Matei 27, 27-30 
curăţia - Matei 5, 8 
curăţirea lăuntrică - Matei 23, 25-26 
curvia - Matei 5,27-28; 19, 7-9 
cutremurul de la învierea Domnului - Matei 

28,1-8 
cutremurul de la moartea Domnului - Matei 

27,54-56 
cuvântarea înaintea oamenilor-Mafei 10,19-20 
cuvântul credinţei - Mafei 10, 34-36 
cuvintele dumnezeieşti - Mafei 9,9; 13, 23 

D 

dajdia Cezarului - Matei 22, î6b-22 
darul lui Dumnezeu - Matei 7, 22-23 
darurile Duhului Sfânt-Mate' 12,43-45; 20,8-16 
darurile magilor: aur, tămâie, smirnă - Matei 

2,11c 
dascălii au îndatorirea dea mustra - Matei 5,13a 
dascălul: însuşirile sale - Matei 10,8; 10, 9-10 
datina spălării mâinilor - Matei 15,1-2 
datoria celor zece mii de talanţi - Matei 18,24-25 
datoria de a munci - Mflfci 6, 25a 
David şi pâinile punerii înainte - Matei 12,2-4 
dăinuirea creştinilor - Matei 24,34-35 
dărâmarea templului din Ierusalim - Matei 

24, 2-3 
defăimarea - Mafei 5 ,22c 
demonii - Mafei 8,19-20 
demonii: aduc boli - Mafei 9,34 
demonii: chinurile lor - Matei 8, 29 
demonii: cruzimea lor - Matei 4, 6 
demonii: intră în turma de porci - Matei 8,30-32a 
demonii: îndepărtează pe om de la Dumnezeu -

Matei 9,34 
demonii: înşelăciunea lor - Mafei 8, 28b 
demonii: lupta lor cu oamenii - Matei 8,29 
demonii: ne sunt pârâşi - Mafei 5,25-26 
demonii: vrăjmăşia lor asupra oamenilor-Mafei 

8,30-32a 
demonizaţii -Matei 8, 30-32a 

demonizaţii din Gadara - Matei 8,28a 
desăvârşirea - Mafei 13, 31-32; 19,22-22 
descoperirea tainelor lui Dumnezeu - Mafei 

2 2 , 2 5 ; 2 6 , 2 9 
desfătarea lumii - Mafei 6, 31-32a; 19, 27 
despărţirea - Matei 10, 34-36 
despărţirea de Dumnezeu - Mafei 22,17-19a 
despărţirea de femeie - Mafei 5, 32-32; 29,3-9 
despărţirea de părinţi - Mafei 29, 29 
dezmierdările din vremea Antihristului - Matei 

24,37-39 
deznădejdea - Matei 15,13-14; 23,37-39 
diavolul - Matei 4, 2 b 
dispreţul faţă de cei smeriţi - Matei 18,10-11 
dobândirea împărăţiei Cerurilor -Matei 11,12 
dobândirea mântuirii - Mafei 29,25-26 
dobândirea pocăinţei - Mafei 20, 8-26 
dobândirea vieţii veşnice - Matei 29, 29 
douăsprezece seminţii ale lui Israil-Matei 1,2b 
dragostea - Matei 5, 22c 
dragostea: cea mai mare dintre porunci - Mafei 

22,34-40 
dragostea: răcirea ei la sfârşitul vremurilor -

Mafei 24, 9-13 
dreptatea - înaintecuvăntare; Matei 5, 6; 5, 20; 

15,34-38 
drepţii - Matei 24, 40-41 
duhul este osârduitor - Matei 26,40-41 
Duhul Sfânt: darurile sale - Matei 12, 43-45; 

20,8-16 
Duhul Sfânt: hula împotriva Sa-Matei 12,31-32 
Duhul Sfânt: iconomia Sa - Matei 16,20 
Duhul Sfânt: împreună-lucrarea cu Hristos -

Matei 2, 2c 
Duhul Sfânt: Se arată în chip de porumbel -

Matei 3,I6rf-27a 
Duhul Sfânt: Se pogoară la Botezul lui Hristos -

Matei 3,16d-17a 
Dumnezeirea lui Hristos - înaintecuvăntare; 

Matei 26, 6-7 
Dumnezeu Atotţiitorul - Matei 8,30-32a 
Dumnezeu Judecătorul - Matei 7,1 
Dumnezeu: adevăratul nostru Tată - Matei 

23, 8-12 
Dumnezeu: adevăratul Stăpân - Mafei 6, 24a 
Dumnezeu: are puterea binecuvântării-Mafei 2,12c 
Dumnezeu: bunătatea Sa - Mafei 29,15-17a 
Dumnezeu: cuvintele Sale - Matei 9, 9 
Dumnezeu: darul Său - Mafei 7, 22-23 
Dumnezeu: este al celor vii - Matei 22, 29-33 
Dumnezeu: iubirea Sa de oameni-Mafei 22,25; 

18,26-27 
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Dumnezeu: pronia Sa - Matei 10,29-31 
Dumnezeu: propovăduirea slavei Sale - Matei 

9,30b-31 
Dumnezeu: sălăşluieşte în Biserică - Matei 

23, 37-39 
Dumnezeu: voia Sa - Matei 7,21 

E 

Egiptul: târg a toată răutatea - Matei 2,13b 
Elimas vrăjitorul - Matei 5, 22a 
Emanuil - Matei 1,23b 
ereticii - Matei 7,15; 13, 24-30; 13,37-42 
erezia lui Apolinarie - Matei 2, 20b 
erezia lui Origen - Matei 3,12c 
erezia maniheilor - Matei 3,16b 
erezia saducheilor - Matei 22, 29-33 
ereziile -Matei 13, 37-42 
Euharistia - Matei 6,11 
Euharistia: întemeierea ei - Matei 26, 26-28 
Eva: înşelarea ei - Matei 27, 27-30 
Evanghelia -Matei 11, 4-6 
Evanghelia: este „lumină mare"-Matei 4,14-16 
Evanghelia: propovăduirea ei - Matei 13,31-33; 

13, 45-46; 24,14; 26,12-13 • 
Evangheliile: numărul şi scrierea kx-înaintecuvântare 

F 

famenii -Matei 19,12 
fapta bună - Matei 4, lb; 5,20; 7,12; 7,19-20; 

9,14; 17,14-15; 18, 7 
fapta bună cea lucrătoare - Matei 28,16-20 
fapta bună şi căsătoria - Matei 8,14-15 
fapta bună: cei prigoniţi pentru ea - Matei 5,10 
fapta bună: cum se cuvine a o săvârşi - Matei 

5,16 
fapta bună: este prigonită - Matei 5,12b 
fapta bună: săvârşirea ei - Matei 7, 24-25 
fapta bună: statornicia lucrării ei - Matei 3,10c 
faptele bune -Matei 3, 8; 4,17b; 25,6-13; 26, 6-7 
faptele bune: aduc binecuvântarea - Matei 

10,12-13 
faptele bune: lucrarea lor - Matei 24,16-18; 

25,20-30; 28,16-20 
faptele bune: puterea lor - Matei 1,5c-6; 3, 2b; 

16,19 
faptele bune: temelia lor - Matei 16,18 
Paraon: batjocorit de Dumnezeu - Matei 2,16a 
Fares: naşterea lui - Matei 1, 3a 
fariseii: cer semn din cer - Matei 12,38 

fariseii: defăimători de Dumnezeu - Matei 
12,11-22 

fariseii: făţărnicia lor - Matei 23,4-5; 23,14 
fariseii: iubitori de avere - Matei 22, 22-22 
fariseii: îl clevetesc pe Hristos - Matei 9,10-11 
fariseii: nemilostivi - Matei 22, 22-12 
fariseii: nu cunosc proorociile - Matei 12, 7-8 
fariseii: pui de vipere - Matei 12, 34a 
fariseii: sunt călăuze oarbe - Matei 23, 26-22 
fariseii: sunt îndrăciţi - Matei 22, 30 
fariseii: vicleşugul lor - Matei 22, 25-22 
făcătorul de pace - Matei 5, 9 
fărădelegea fariseilor - Matei 25, 3-6 
făţărnicia - Matei 6, 2a; 6, 5; 6, 16; 7, 16-17; 

24, 48-51; 26, 6-7 
făţărnicia cărturarilor şi fariseilor - Matei 23, 4-5 
fecioria - Matei 25,1-5 
fecioria: cinstirea ei - Matei 19,12 
fecioria: se dobândeşte prin rugăciune - Matei 

19,11 
femeia cu scurgere de sânge - Matei 9,20-22 
femeia lucrătoare duhovniceşte-Matei24,40-41 
femeia lui Pilat: visul ei - Matei 27,19-26 
femeia şi bărbatul: sunt un trup - Matei 19, 7-10 
femeile care L-au uns pe Domnul cu mir - Alaf ei 

26, 6-7 
femeile mironosiţe cuprind picioarele Domnu

lui -Matei 28,9-10 
femeile: binecuvântarea lor - Matei 28, 9-10 
femeile: bucuria lor - Matei 28, 9-10 
femeile: milostivirea lor - Matei 27, 54-56 
femeile: osândirea lor - Matei 28,9-10 
ferirea de ispite - Matei 26,37-39 
ferirea de primejdii - Matei 14, Î3 
fiii lui Dumnezeu - Matei 6, 9a 
filacteriile - Matei' 23, 4-5 
Filip (Apostolul) - Matei 10,3-4 
Filip, fiul lui Irod -Matei 2, 21 
filosofii - Matei 7, 6 
firea dumnezeiască - Matei 20, 8-26 
firea femeiască - Matei 27,54-56 
firea omenească - Matei 11, 29-30 
firea omenească a lui Hristos - Matei 26,51-54 
firea omenească: neputinţa ei - Matei 3,15b 
firea omenească: slăbiciunea ei-Matei 14,29-30 
firile lui Hristos - Matei 27, 27 
foamea - Matei 12,2-4 
foametea - Matei 24, 6-8 
focul Duhului Sfânt - Matei 13,37-42 
focul mâniei - Matei 10,42 
focul poftelor - Matei' 20,42 
focul veşnic e nestins - Matei 3,12c 
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fraţii Domnului - Matei 13,54b-57a 
frica - Matei 8,25-26a 
fuga de primejdii - Matei 10,23 
fuga de slava deşartă - Matei 8, 3-4; 8,18 
fuga de trufie - Matei 9,30b-31 
fuga în Egipt - Matei 2,13a 

G 

Galileea - Mate' 2, 22; 4,12-13 
gândurile: îl spurcă pe om - Mafei 15,16-20 
gheena - Matei 5,22c 
Golgota - Mafei 27,33-37 
grâul cuvântului duhovnicesc - Mafei 13, 24-30 
grâul duhovnicesc - Mafei 3,12b 
grăuntele de muştar - Mafei 23,32-32 
grija lumii - Mafei 23 ,22 
grijile pentru viaţa trupească - Mafei 6, 25-30; 

10,39 

H 

haina - Matei 6, 25b 
hainele creştinilor - Mafei 22, 8 
hărnicia - Mafei 25,14-19 
hlamida roşie - Mafei 27, 27-30 
hrana - Mafei 6,25b 
hrana Apostolilor - Matei 12, 7-8 
Hristos: „Regele iudeilor" - Mafei 27, 33-37 
Hristos: a împlinit Legea - Mafei 5, 2 7 
Hristos: a înviat a treia zi - Mafei 28,1-8 
Hristos: adăpat cu vin şi fiere - Mafei 27, 33-37 
Hristos: arătarea Sa la a doua Venire - Mafei 

26, 64b 
Hristos: are stăpânire asupra tuturor făpturilor -

Matei 28,16-20 
Hristos: batjocorirea Sa - Matei 26, 67-68; 

27,27-30 
Hristos: biruieşte dracii - Matei 12,29 
Hristos: blândeţea Sa - Matei 4, 7; 11, 29-30; 

12,17-19a 
Hristos: cartea neamului Său - Matei 1, la 
Hristos: cele două pogorâri ale Sale - Mafei 3, 22b 
Hristos: cheamă moartea - Mafei 27,50-53 
Hristos: clevetit de farisei - Mafei 9, 20-12 
Hristos: cum lucrează minunile - Matei 9, 25-26 
Hristos: cunoaşte gândurile omeneşti - Matei 

9,3-5;12,25 
Hristos: cuvintele Sale - Mafei 25, 24-29 
Hristos: dă iertarea păcatelor - Matei 11,10 
Hristos: deschide Cerurile - Matei 3,16c 

Hristos: doarme în corabie - Matei 8,23-24 
Hristos: Domnul secerişului - Matei 9,37-38 
Hristos: doreşte Patima - Matei 17,16-18 
Hristos: Dumnezeirea Sa-Matei 9,3-5; 14,31-33; 

17, 27; 22, 41-46; 26, 6-7 
Hristos: dus la Caiafa - Matei' 26,59-60a 
Hristos: e mai mare decât Ioan Botezătorul -

Matei 22, 11b 
Hristos: e plinirea proorociilor - Matei 11,13 
Hristos: este adăpat cu oţet - Mafei 27, 45-49 
Hristos: este capul nostru duhovnicesc - Matei 

10,16b 
Hristos: este dat lui Pilat - Mafei 27, 2-2 
Hristos: este de o fiinţă cu Tatăl - Matei 11, 27a 
Hristos: este de-a pururi cu toţi ucenicii Săi -

Matei 28,16-20 
Hristos: este dreptatea - Matei 11,19b 
Hristos: este fapta cea bună - Matei 9,14 
Hristos: este împărăţia Cerurilor - Matei 4,17b 
Hristos: este înţelepciunea - Mafei 22, 29b 
Hristos: este mai mare decât templul - Matei 

12,5-6 
Hristos: este slujit de îngeri - Matei 4,11 
Hristos: firea Sa omenească - Matei 26, 37-39; 

26, 42-44; 26,51-54; 28,16-20 
Hristos: firile Sale - Mafei 27,27 
Hristos: fiul lui Avraam - Matei 1, le;l, 2a 
Hristos: fiul lui David - Matei 1, ld; 1, le; 9,27; 

12, 22-23; 22,42-46 
Hristos: Fiul lui Dumnezeu - Mafei 26, 25-26; 

17, 5-8; 27,38-44 
Hristos: fiul lui Isaac - Mafei 2, 2a 
Hristos: grăieşte în pilde - Mafei 13, 3a 
Hristos: iartă păcatele - Matei 9, 3-5 
Hristos: iconomia Lui - Mafei 26 ,20 
Hristos: iubirea Sa de oameni - Mafei 9 ,35 
Hristos: îi dojeneşte pe ucenici - Mafei 8, 25-26a 
Hristos: îl biruie pe diavol - Mafei 4,2c 
Hristos: îmbrăcat în hlamidă roşie - Mafei 

27, 27-30 
Hristos: împăratul cel adevărat - Matei 1,17 
Hristos: împlineşte desăvârşit Legea - Matei 

3,15c-16a 
Hristos: împreună-lucrarea cu Duhul Sfânt -

Mafei 4, la 
Hristos: încoronat cu spini - Matei 27,27-30 
Hristos: îndelung răbdător - Matei 25,14-19 
Hristos: întoarcerea Sa din Egipt - Matei 2, 24-25 
Hristos: întristarea Sa - Matei 26,37-39 
Hristos: înţelepciunea Sa - Matei 26, 60b-64a 
Hristos: îşi poartă Crucea - Matei 27, 31-32 
Hristos: Judecătorul - Mafei 26, 26-27 
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Hristos: Judecătorul cel adevărat - Matei 1,17 
Hristos: jugul Său - Matei 11, 29-30 
Hristos: la Pilat -Matei 27,11-14 
Hristos: merge pe apă - Matei 14, 28 
Hristos: Mielul lui Dumnezeu - Matei 11,2-3 
Hristos: minunea zămislirii Sale - Matei 1,18b 
Hristos: Mirele Bisericii - Matei 9,15; 22,1-7 
Hristos: Mirele sufletelor - Matei 22,1-7 
Hristos: moare pe Cruce - Matei 27,50-53 
Hristos: naşterea din Fecioara Măria - Matei 2,6b 
Hristos: naşterea din Tatăl - Matei 2, 6b 
Hristos: Nazarinean - Matei 2,23a 
Hristos: ne îndreaptă prin smerenie - Matei 5,3 
Hristos: ne învaţă cu viaţa şi cuvântul - Matei 5,2a 
Hristos: nu e potrivnic Legii - Matei 4, 23a; 

8,11-12 
Hristos: nu îl ascultă pe diavol - Matei 4, 3 
Hristos: osândirea Sa la moarte - Matei 26, 67-68 
Hristos: Patimile Sale - Matei 9,15 
Hristos: părăsit de Apostoli - Matei 26,31-32 
Hristos: Păstorul cel bun - Matei 2, 6c 
Hristos: Piatra din capul unghiului - Matei 

21, 42-44 
Hristos: plăteşte darea către templu - Matei 

17, 25b-26 
Hristos: plineşte iconomia divină-Matei 12,20a; 

12, 20b-21 
Hristos: pogorârea Sa la iad - Matei 11,2-3 
Hristos: posteşte 40 de zile - Matei 4,2b 
Hristos: Preotul cel adevărat - Matei 1,17 
Hristos: propovăduirea Sa - Matei 12,19b 
Hristos: răstignit pe Cruce - Matei 27,33-37 
Hristos: S-a născut din Fecioară - Matei 11, Ha 
Hristos: S-a născut în peşteră - Matei 2,11a 
Hristos: sângele lui - Matei 1,3a 
Hristos: sărăcia Lui -Matei 2,11b 
Hristos: săvârşeşte lucrări dumnezeieşti - Matei 

8, 25-26a 
Hristos: săvârşeşte primele minuni - Matei 4,23b 
Hristos: Se arată după înviere în Galileea - Matei 

28, 16-20 
Hristos : Se botează de către Ioan - Matei 

3,13-17b 
Hristos: Se botează la 30 de ani - Matei 3,15c-l 6a 
Hristos: Se jertfeşte pentru noi - Matei 26, 23-25 
Hristos: sfinţirea înaintaşilor prin naşterea Sa -

Matei 1,3a 
Hristos: slava Sa - Matei 16,28 
Hristos: smerenia Sa - Matei 9,29-30a; 11,29-30; 

17, 9; 26, 64b 
Hristos: stă trei zile în mormânt - Matei 27,62-66; 

28,1-8 

Hristos: Stăpânul Legii -Matei 8, 3-4 
Hristos: strălucirea Dumnezeirii Sale - Matei 

17, lb-2 
Hristos: taina întrupării Sale - Matei 1,18a 
Hristos: tâlcuirea numelui Său - Matei 1,1c 
Hristos: tămăduieşte bolile - Matei 8, 16-17; 

9,3-5 
Hristos: tămăduitor - Matei 9,12-13 
Hristos: toate îi sunt date Lui - Matei 11, 27a 
Hristos: Unsul Domnului - Matei' 16,15-16 
Hristos: Unul-Născut - Matei 1,25b 
Hristos: urăşte întinăciunea - Matei 8, 32b-34 
Hristos: vesteşte vânzarea Sa de către Iuda 

Iscarioteanul - Matei 26, 20-22 
Hristos: zămislirea din Duhul Sfânt - Matei 

1, 20e; 1,21a; 13,45-46 
hristoşii mincinoşi - Matei 24,4-5 
hula împotriva Duhului Sfânt - Matei 12,31-32 
hula lui Origen - Matei 3,12c 

I 

Iacov al lui Alfeu (Apostolul) - Matei 10,3-4 
Iacov al lui Zevedeu (Apostolul) - Matei 10, 2 
Iacov, patriarhul: proorocia lui - Matei 2, lf-2a 
iadul: chinurile lui - Matei 8,11-12; 10, 28 
iadul: porţile lui -Matei 16,18 
iarna duhovnicească - Matei 24,32-33 
iconomia Duhului Sfânt - Matei 16, 20 
iconomia lui Hristos - Matei 16,20 
iconomia primirii darurilor - Matei 26,8-11 
iertarea aproapelui -Matei 6, 24-25; 18,18; 18,35 
iertarea greşelilor - Matei 6,12 
iertarea greşelilor aproapelui - Matei 18, 21-22 
Ierusalimul ceresc - Matei 19,29; 27,50-53 
Iisus: tâlcuirea numelui - Matei 1,1b 
Ilie: înaintemergătorul celei de a doua Veniri -

Matei 17,10-13 
Ilie: se arată pe Tabor - Matei 17,3 
Ilie: slujirea sa - Matei 11,14 
inima: prisosul ei - Matei 12,34b-35 
intrarea în Ierusalim - Matei 22, 6-7 
Ioan al lui Zevedeu (Apostolul) - Matei 10,2 
Ioan Botezătorul: a proorocit încă din pântecele 

maicii sale - Matei 11, 9 
Ioan Botezătorul: are întinăciunea protopă-

rinţilor - Matei 3,14b 
Ioan Botezătorul: are vieţuire îngerească-Matei 

11,10 
Ioan Botezătorul: are vieţuire nematerialnică -

Matei 12 ,10 
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Ioan Botezătorul: cere botezul lui Hristos - Matei 
3,14b 

Ioan Botezătorul: hrana sa - Matei 3,4c 
Ioan Botezătorul: îl mustră pe Irod - Matei 

14, 3-4 
Ioan Botezătorul: îmbrăcămintea lui - Mutei 3,4 
Ioan Botezătorul: înaintemergătorul celei dintâi 

Veniri-Mutei 17,10-13 
Ioan Botezătorul: la închisoare - Matei 11, 8 
Ioan Botezătorul: mai mult decât prooroc-Matei 

11,9 
Ioan Botezătorul: propovăduitorul pocăinţei -

Matei 3,1-3 
Ioan Botezătorul: propovăduitorul lui Hristos -

Matei 11,10 
Ioan Botezătorul: slujirea sa - Matei 11,14 
Ioan Botezătorul: statornicia sa - Matei 11, 7 
Iosif din Arimateea: ia trupul Domnului-Matei 

27,57-61 
Iosif, logodnicul Maicii Domnului - Matei 

1,12-16 
Iosif, logodnicul Maicii Domnului: dreptatea şi 

milostivirea lui - Matei 1,19 
Iosif, logodnicul Maicii Domnului: este vestit de 

înger - Matei 1,20e 
Iosif, logodnicul Maicii Domnului: nu a cunos

cut-o trupeşte pe Maica Domnului - Matei 
1,25a 

Iosif, logodnicul Maicii Domnului: slujitor şi 
ocrotitor al Maicii Domnului - Matei 1,21b; 
2,13a 

Iosif, logodnicul Maicii Domnului: trezvia lui -
Matei 1,24 

Iosua Navi - Mafei 1, ld; 1,3b-5a; 13,44 
iota - Mafei 5 ,18b 
Iov - Matei 1, 3a 
Iov: răbdarea lui - Matei 5,12a 
Ir - Matei 1,3a 
Irod: viclenia lui - Matei 2, 7a 
Irod: batjocorit de Dumnezeu - Matei 2,16a 
Irod: moartea sa cumplită - Matei 2,19a 
Irod (tetrarhul): fărădelegea sa - Mafei 14, 3-4 
Irod (tetrarhul): nebunia sa - Matei 14, 6-8; 

14, 9-12a 
Irod (tetrarhul): se teme de Ioan Botezătorul -

Matei 14,1-2 
Irod (tetrarhul): tirania sa - Mafei 14,1-2 
Irod (tetrarhul): ucigaşul lui Ioan Botezătorul -

Matei 2,21 
irodianii: vicleşugul lor - Matei 22,15-22 
ispitele - Matei 4, la; 6,13a; 8, 23-24; 26,40-41 
ispitele: ferirea de ele - Matei 4,12-13; 26, 37-39 

Israilul duhovnicesc - Matei 2, 6c 
isteţimea - Matei 25,14-19 
iubirea aproapelui - Matei 19, 20; 22,11-14 
iubirea către părinţi - Mafei 19, 27 
iubirea celor pământeşti - Mafei 24, 30 
iubirea de argint - Matei 17, 27 
iubirea de averi - Mafei 21,12-13 
iubirea de câştig -Matei 21,12-13 
iubirea de întâietate - Matei 20, 24-28; 23, 6-7 
iubirea de materie - Matei 21,12-13 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu - Matei 9,35; 

11,25; 18, 26-27 
iubirea de slavă - Mafei' 18,1-4 
iubirea de slavă a lui Petru - Matei 26, 35-36 
iubirea de străini - Mafei 14,17-19a; 27, 6-10 ; 
iubirea de vrăjmaşi - Mafei 5, 43-48 
iubirea îndulcirilor trupeşti - Mafei 22,1-7 
Iuda (patriarhul), fiul lui Iacov -Matei 1,2b; 1,3a 
Iuda Iscarioteanul (unul din cei 12) - Matei 

10, 3-4 
Iuda Iscarioteanul: a făcut minuni - Matei 

7,22-23 
Iuda Iscarioteanul: căinţa lui - Mafei 27 ,3-5 
Iuda Iscarioteanul: moartea lui - Matei 27,3-5 
Iuda Iscarioteanul: neomenia sa - Mafei 26, 26 
Iuda Iscarioteanul: neruşinarea lui - Matei 

26,14-16 
Iuda Iscarioteanul : nesimţirea sa - Matei 

26,23-25 
Iuda Iscarioteanul: sărutarea lui - Matei 26,47-50 
Iuda Iscarioteanul: viclenia lui - Mafei 26,47-50 
ludeea - Mafei 2, la 
iudeii: au asupra lor sângele Proorocilor - Matei 

23,35-36 
iudeii: blestemul căzut asupra lor - Matei 

27,19-26 
iudeii: calcă Legea - Matei' 11, 21b-22; 26,59-60a 
iudeii: calcă rânduiala sâmbetei-Mafei 27, 62-66 
iudeii: cer lui Pilat răstignirea lui Hristos - Matei 

27,19-26 
iudeii: cruzimea lor - Mafei 19, 7-9 
iudeii: i se vor închina lui Antihrist - Matei 

21,45-46 
iudeii: nestatornicia lor - Mafei 11,15-17 
iudeii: nesupunerea lor - Mafei 2î , 28-32; 22,1-7 
iudeii: nu-L vor înţelege pe Hristos - Mafei 

21,45-46 
iudeii: pierzarea lor - Matei 12,43-45 
iudeii: răutatea lor - Matei 26,51-54 
iudeii: risipirea lor - Matei 21,42-44 
iudeii: robirea lor - Mafei 24, 21-22 
iudeii: se leapădă de Hristos - Mafei 27,15-18 
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iudeii: se lipesc de Antihrist - Matei 27,15-18 
iudei i : spun că Apostolii au furat trupul 

Domnului - Matei 28,11-15 
iudeii: strică Scripturile - Matei 1,23a 
iudeii: surzenia lor - Matei 26,51-54 

Î 

împăcarea cu aproapele - Matei 5,23-24 
împăcarea cu conştiinţa -Matei 5, 25-26 
împărăţia Cerurilor - Matei 3, 2b; 10,5-7 
împărăţia Cerurilor: dobândirea ei -Mato' 11,12 
împărăţia lui Dumnezeu - Matei 6,32b-33; 12, 28 
împiedicarea de la credinţă - Matei 10, 34-36 
împiedicarea de la fapta bună - Matei 18,7 
împlinirea lucrului bun -Matei 27,38-44 
împlinirea poruncilor - Matei 15,29-31; 23, 4-5 
împlinirea voii lui Dumnezeu - Matei 7, 21 
împovărării - Matei 11, 28 
împrumutul - Matei 5,42 
împuţinarea sufletului - Matei 14,31-33 
înaintemergătorii lui Antihrist - Matei 24, 9-13 
înaintevestirea învierii - Mato' 26, 31-32 
înaintevestirea lepădării lui Petru - Matei 

26, 33-34 

înaintevestirea Patimilor şi a învierii - Matei 
17, 22-23 

începutul bun - Matei 19, 25-26 
începutul durerilor - Matei 24, 6-8 
închipuirea de sine - Matei 15,3-6 
îndatorirea faţă de suflet - Matei 22,16b-22 
îndatorirea faţă de trup -Matei 22,16b-22 
îndelunga răbdare - Matei 10, 22 
îndemn la mucenicie - Mate' 16, 25 
îndrăzneala - Mate' 6,13c; 26, 40-41 
îndrăzneala în rugăciune - Matei 18,10-11 
îndrăzneala propovăduirii - Mata' 10,27 
îndulcirile trupeşti - Matei 22,1-7 
îngerii sunt împreună-slujitori cu oamenii -

Matei 18,31 
îngerul păzitor - Matei 18,10-11 
îngerul vesteşte femeilor învierea - Matei 28,1-8 
înnoirea întregii zidiri - Matei 24, 23-25 
înnoirea lumii - Mata' 19,28 
înşelarea Evei - Mata 27,27-30 
înşelăciunea Antihristului - Matei 24, 23-25 
înşelăciunea avuţiei - Mata 13,22 
înşelăciunea demonilor - Matei 8, 28b 
întoarcerea din Egipt în Nazaret - Matei 2,23a 
întreaga înţelepciune - Inaintecuvântare; Matei 

15, 34-38 

întrebarea cu vicleşug - Matei 21,23-37 
întristarea lui Hristos din Ghetsimani - Matei 

26,37-39 
întruparea Domnului: adeverirea ei - Matei 

2,13b; 14,13 
întunericul cel mai dinafară - Matei 25,41-46 
întunericul de la răstignirea Domnului - Matei 

27, 45-49 
înţelegerea - Inaintecuvântare; Matei 15,34-38 
înţelegerea Legii -Matei 15,13-14 
înţelepciunea - Mato 24,45-47 
înţelepciunea adevărată - Matei 10,17-18 
înţelepciunea Apostolilor - Matei 15, 33 
înţelepciunea ca şi cea a şarpelui - Matei 10,16b 
înţelepciunea trufaşă - Matei 11, 25 
înţelesul Scripturii - Matei 17,9 
învăţători: ascultarea de ei - Matei 23,1-3; 8-12 
învăţătorii răi - Matei 23,13 
învăţătura binelui - Matei 12,17-19a 
învăţăturile lumeşti - Matei 13,44 
învierea Domnului: vestită de către străjeri -

Matei 28,11-15 
învierea fiicei lui Iair - Mata 9, 23-24 
învierea Domnului Hristos - Matei 5, 19a; 

12, 39-40; 16,4; 28,1-8 
învierea sufletească - Matei 9,25-26 

J 

jertfele iudaice - Matei 21,12-13 
judecarea aproapelui - Matei 7,1; 25,34-40 
judecarea celor 12 seminţii - Matei 5, 22b 
judecarea cu bunătate - Matei 18, 23 
judecarea cu nedreptate - Matei 27,11-14 
judecata - Matei 23,23-24 
Judecata de Apoi - Matei 12,17-19a; 25, 31-46 
judecata soborului Sfinţilor Apostoli - Matei 

5, 22b 
jugul lui Hristos - Matei 11, 29-30 
jurământul - Matei 5,33-37 
jurământul la iudei - Matei 23,16-22 
jurământul: călcarea lui - Matei 14, 9-12a 

L 

lacrimile - Matei 16,26-27 
lauda de sine - Matei 21, 23-37 
Lazăr - Matei 26, 6-7 
lăcomia - Mate' 4, 8-9 
lăcomia pântecelui - Matei 4,2a 
legarea aproapelui - Matei 18,18 
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legământul lui Avraam - Matei 14, 31-33 
legea sâmbetei - Matei 12, 2-4 
Legea: este dreptate - Matei 3,15b 
Legea: înţelegerea duhovnicească a ei - Matei 3,3 
Legea: lui Moise - Matei 14,31-33 
Legea: s-a învechit - Matei 5,21 
Legea: vremea la care a fost dată - Matei 1,3a 
lenevia - Mafei 25,20-30; 26,47-50 
lepădarea averilor - Mafei 19,21-24 
lepădarea de lucrurile lumeşti -Matei 8,21-22 
lepădarea de părinţi şi rudenii - Mafei 10,37 
lepădarea de sine - Mafei 16, 24 
lepădarea lui Petru - Matei 14,31-33; 26, 69-75 
lepra sufletească - Mafei 26, 6-7 
Levi Tadeu (Apostolul) - Matei' 10,3-4 
liniştea necesară rugăciunii - Matei 26,35-36 
Longhin, sutaşul - Mafei 27,54-56 
lopata Judecăţii lui Hristos - Mafei 3,12a 
luarea Crucii - Mafei 10,38; 16,24 
lucrarea faptelor celor bune - Mafei 24,16-18; 

25,20-30 
lucrarea faptelor celor bune după Botez - Mafei 

28,16-20 
lucrarea sufletului cu trupul - Matei 18, 24-25 
lucrul bun: împlinirea lui - Mafei 27,38-44 
lucrurile lumeşti - Matei 8,21-22 
lumea - Mafei 18,7 
lumea: desfătările ei - Matei 19,27 
lumina sufletului - Matei 6, 22-23 
lunaticii: cine sunt în acest fel - Mafei 4,24 
lupii răpitori - Mafei 7,16-17 

M 

magii: călătoria lor - Matei 2, 7b 
magii: darurile lor - Mafei 2,11c 
magii: închinarea lor - Mafei 2,11a 
magii: întoarcerea în ţara lor - Mafei 2 , 1 2 
magii: vin în Ierusalim - Mafei 2,lă 
magii: vrednicia lor - Matei 2,2c 
Maica Domnului - Matei 12, 46; 12, 47-50; 

27,54-56 
Maica Domnului: fecioria ei - Mafei 1,20d 
Maica Domnului: logodna ei - Mafei 1,18a 
mamona - Mafei 6, 24a 
mana din pustie - Matei 4, 4 
mâna lui Dumnezeu - Mafei 27,50-53 
mâncarea nu-1 spurcă pe om - Mafei 15,10-12 
mândria - Matei 11, 23-24; 19,20 
mândria lui Petru - Mafei 26,33-34 
mânia -Mafei 20,42; 27, 24-25; 22, 26b-22 

mânia deşartă - Mafei 5, 22a 
mânia din râvnă duhovnicească - Matei 5,22a 
mânia pe aproapele - Matei 5, 22a 
mânia: cum se cuvine a o folosi - Mafei 5 , 5 
maniheii - Mafei 4 , 2 4 
maniheii şi erezia lor - Mafei 3, 26& 
mântuirea neamurilor - Matei 20,29-34 
mântuirea oamenilor - Matei 26,29 
mântuirea: dobândirea ei - Matei 19,25-26 
Măria Magdalena: este iscoditoare - Matei 

28,9-10 
martorii mincinoşi împotriva lui Hristos - Mafei 

26, 60b-64a 
Matei vameşul (Apostolul) - Matei 10, 3-4 
Matei: chemarea lui - Matei 9, 9 
Matei: îi face ospăţ lui Hristos - Mafei 9, 20-22 
mărgăritarele - Mafei 7 ,6 
mărgăritarul de mult preţ - Matei 13,45-46 
mărturisirea lui Hristos-Mafei20,32-33;26,6-7 
mărturisirea lui Petru (pentru Dumnezeirea Iui 

Hristos) - Mafei 26,18 
Melchisedec - Matei 1,3a 
Mielul lui Dumnezeu - Mafei 22,2-3 
Miheia - Matei 2, 5 
mila -Matei 23, 23-24 
mila arătată păcătoşilor - Matei 9,12-13 
milostenia - Mafei 6, 3; 6, 4; 6, 27-28; 22, 23; 

26,26-27; 25,1-5; 25, 6-13 
milostenia adevărată -Matei 5, 7 
milostenia duhovnicească - Matei 25, 41-46 
milostenia trupească - Matei 25, 42-46 
milostivirea - Matei 12, 22-22; 22, 21-24 
milostivirea faţă de săraci - Mafei 26, 8-22 
minciuna - Mafei 22, 36-37 
mintea pruncească - Mafei 28, 2-4 
moartea fiicei Iui Iair - Mafei 9,18-19 
moartea lui Hristos este sfinţirea noastră - Matei 

27,50-53 
moartea noastră pentru Hristos - Matei 10, 39 
moartea sufletească - Mafei 20 ,28 
moartea trupească - Matei 10,28 
Moise - Mafei 23 ,44 
Moise pe Tabor - Mafei 2 7, 3 
mormântul Domnului: pecetluirea lui - Mafei 

27,62-66 
mormântul Domnului: străjuirea lui - Matei 

27, 62-66 
mucenicia -Mafei 20,32-33; 16,25; 20,22; 26,26 
mucenicia Proorocilor -Matei 21,34-39 
mucenicia: cununile ei - Matei 20, 23 
mulţimea râde de Hristos - 2Hafei 9,23-24 
mulţumirea - Matei 26,26 
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munca - Matei 6, 25a 
mustrarea aproapelui - Matei 7,1; 18,15-17 
mustrarea fariseilor şi a saducheilor de către 

Ioan Botezătorul - Matei 3, 7 
mustrarea Ierusalimului - Matei 23, 37-39 
mustrarea necredinţei - M a t e ' 17,16-18 
mutul legat de demon - Matei 9, 32-33a 

N 

naşterea de copii - Matei 23, 8-12 
Nazaret - Matei 2, 6b; 9, l-2a 
nălucirea de sine - Matei 15,3-6; 22,11-14 
nălucirile diavoleşti ale Antihristului - h/tatei 

24, 23-25 
năravurile rele - Matei 13,44 
neagoniseala - Matei 6,19-21; 10, 9-10 
neamurile: chemarea lor - Matei 22, 8-10 
neamurile: rătăcirea lor -Matei 22, 8-10 
nebunia - Matei 25,1-5 
nebunia fariseilor - Matei 9, 34 
nebunia omului - Matei 2,13d 
nebunia răutăţii - Matei 2,3 
necâştigarea - Matei 10,8 
necredinţa-Matei 8,25-26a; 17,16-18 
necredinţa: mustrarea ei - Matei 17,16-18 
nedreptatea - Matei 6,24a; 18,15-17; 23,25-26 
Neftali - Matei 4,12-13 
neghina duhovnicească - Matei 13, 24-30 
neînfrânarea -Matei 6,31-32a 
nelucrarea - Matei 24, 20 
nemilostivirea - Matei 12,11-12; 18, 28-30; 

25, 41-46 
neprimirea Apostolilor - Matei 10,14-15 
neputinţa - Matei 4,23b 
neputinţa Apostolilor - Matei 15,33 
neputinţa firii omeneşti - Matei 3,15b 
neputinţa omenească - Matei 6,13a; 8,23-24; 

12, 31-32; 26, 69-75 
nerodirea - Matei 24,20 
nesimţirea - Matei 10,16b 
nestatornicia iudeilor -Matei 11,15-17; 21,28-32 
nesupunerea iudeilor - Matei 22,1-7 
nevinovăţia ca şi cea a porumbeilor - Matei 

10, 16b 
nevrednicia -Matei 7,22-23 
norul din vremea Schimbării la faţă - Matei 

17, 5-8 
nunta - Matei 19,12; 24,37-39 
nunta duhovnicească -Matei 22,1-7 
nunţile din vremea Antihristului -Mafei'24,37-39 

O 

oamenii din vremea Antihristului - Matei 
24, 37-39 

ocările: suferirea lor - Matei 10,24-25a 
ochiul sufletesc - Matei 6,22-23 
odihna dăruită de Hristos - Matei II , 28 
oile duhovniceşti - Matei 25,31-33 
oile în mijlocul lupilor - Matei 10,16a 
omul drept - Matei 9,12-13 
omul păcătos - Matei 7,19-20 
omul: bunătatea sa - Matei 19,15-17a 
omul: e iubitor de viaţă - Matei 27,45-49 
omul: nebunia sa - Matei 2,13d 
omul: zidirea lui - Matei 27,45-49 
Onan - Matei 1,3a 
Origen - Matei 3,12c; 25,41-46 
osânda iudeilor - Matei 10,5-7 
osânda păcătoşilor - Matei 25,41-46 
osânda Sodomei - Matei 10,14-15 
osânda veşnică - Matei 25, 41-46 
osândirea aproapelui - Matei 7,1; 25,34-40 
osândirea cărturarilor şi arhiereilor - Matei 2,4 
ostăşia duhovnicească - Matei 24, 9-13 
osteniţii -Matei 11,28 

P 

pacea-Matei 10,12-13 
pâinea - Matei 6,11 
pâinile punerii înainte - Matei 12,2-4 
paiul din ochi - Matei 7,2-5 
Pastile adevărate - Matei 26,3-5 
patimile de căpetenie - Matei 4,11 
Patimile lui Hristos - Matei 9,15; cap. 26-27 
Pavel a grăit cu mânie - Matei 5,22a 
paza minţii - Matei 21,12-13 
păcatele aduc slăbănogire - Matei 9,2c 
păcatul este „umbră a morţii" - Matei 4,14-16 
păcatul şi boala - Matei 8,16-17 
păcătoşii: întoarcerea lor - Matei 18,12-14 
păcătoşii: osânda lor - Matei 25,41-46 
părăsirea părinţilor - Matei 4, 22 
părerea de sine - Matei 15, 3-6; 22,11-14 
părinţii trupeşti - Matei 23, 8-12 
părinţii trupeşti: cinstirea lor - Matei 4,21a; 

12,47-50 
părinţii trupeşti: despărţirea de ei - Matei 4, 22; 

19,29 
părtaş dumnezeieştii firi - Matei 20, 8-16 
păstorul adevărat - Matei 9,36 
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păzirea tuturor poruncilor - Matei 28,16-20 
pecetluirea mormântului Domnului - Matei 

27, 62-66 
petic de postav nou - Matei 9,16-17 
Petru-Matei 10, 2 
Petru îl mărturiseşte pe Hristos-Matei 16,15-16 
Petru: chemat de Hristos - Mafei 4,18-19a 
Petru: dragostea lui - Matei 14, 28 
Petru: lepădarea Iui - Matei 14,31-33 
Petru: mândria sa - Mafei 26,33-34 
Petru: merge pe apă - Mafei 14,28 
Petru: taie urechea lui Malhus- Matei 26,51-54 
Petru: ucenic al lui Ioan Botezătorul - Matei 

4,18-19a 
Petru: vrea să rămână pe Tabor - Matei 17,4 
pierzarea iudeilor - Mafei 12,43-45 
pietrele despicate în vremea Răstignirii - Mafei 

3,9b 
Pilat: moliciunea lui - Matei 27,15-18 
Pilat: se minunează de Hristos - Mafei 27,11-14 
Pilat: vrea să-L elibereze pe Hristos - Mafei 

27,15-18 
pilda aluatului ce dospeşte toată frământătura -

Mflfei 23,33 
pilda celor doi datornici - Matei 18,23-35 
pilda celor doi fii chemaţi a lucra în via tatălui -

Matei 21, 28-32 
pilda celor zece fecioare - Mafei 25,1-13 
pilda comorii ascunse în ţarină - Matei 23 ,44 
pilda cu poarta cea strâmtă şi cea largă - Matei 

7,13-14 
pilda cu proorocii mincinoşi - Matei 7,15-23 
pilda despre cum îşi dezbină satana împărăţia -

Matei 12,25-28 
pilda despre iconomul credincios şi înţelept şi 

despre sluga rea - Matei 24,45-52 
pilda grăuntelui de muştar - Matei 13,31-32; 

13,36-43 
pilda lucrătorilor răi în via stăpânului - Matei 

21,33-46 
pilda lucrătorilor tocmiţi la vie, la diferite 

ceasuri - Mflfei 20, 2-15 
pilda lui Iona - Matei 12,41; 27,62-66 
pilda mărgăritarului de mare preţ - Matei 

13,45-46 
pilda năvodului cu peşti buni şi răi - Matei 

13,47-50 
pilda neghinelor semănate de vrăjmaşul în grâu -

Matei 13,24r43 
pilda nunţii fiului de împărat - Matei 22,1-14 
pilda oii pierdute din cele o sută - Matei 

18,12-14 

pilda răsadului sădit de Tatăl - Mafei 25, 24-20 
pilda semănătorului -Matei 13,3-23 
pilda smochinului înfrunzit, vestind vara -

Matei 24,32-34 
pilda smochinului sădit în vie şi îngăduit spre 

rodire - Matei 22, 29-20 
pilda talanţilor - Matei 25,14-30 
pizma - Matei 13,54b-57a; 22, 23-37; 22, 34-40 
pizma iudeilor - Mafei 8,19-20 
plânsul adevărat - Matei 5, 4 
pleava duhovnicească - Matei 3,12b 
plinătatea credinţei - Matei 8,25-26a 
plinirea vremii -Matei 2,1b 
poarta cea largă - Matei 7,13 
poarta cea strâmtă - Mafei 7,13-14 
pocăinţa - Mafei 25, 6-23 
pocăinţa pilduitoare - Mafei 27 ,50-53 
pocăinţa: dobândirea ei - Matei 20, 8-16 
pocăinţa: puterea ei - Matei 18,26-27 
pocăinţa: roadă ei - Matei 3, 8 
podoaba hainelor - Mafei 6, 28-30 
podoabele femeieşti - Mafei 5, 28 
pofta-Mafei27, 24-25 
poftele -Matei 10,42 
pogorârea la iad - Matei 11,2-3 
pogorământul - Mafei 9,16-17 
pomenirea răului - Mafei 6, 22; 28 ,35 
pomul bun - Matei 12, 33 
pomul putred - Mafei 7, 26-27 
poporul iudeu e fără de minte - Matei 27,57-61 
poporul se minunează de Hristos - Mafei 9,33b 
porcii - Matei 7, 6 
porţile iadului - Matei 16,18 
porumbiţa de la potop - Matei 3,16d-17a 
porunca Botezului dată Apostolilor - Matei 

28,16-20 

porunca iubirii aproapelui - Matei 22,34-40 
porunca iubirii lui Dumnezeu - Matei 22,34-40 
poruncile Domnului Hristos - Matei 5, 19a; 

10, 38; 20,1-7 
poruncile Domnului: păzirea şi împlinirea lor -

Matei 15,29-31; 23, 4-5; 28 ,16-20 
postavul nou - Mafei 9, 26-27 
postul - Matei 4,2a; 6,17-18; 9,14; 17, 29-22 
preacurvia - Mafei 5 ,27 ; 19, 7-9 
predestinarea - Mafei 23, 23 
preoţia Legii vechi: sfârşitul ei - Matei 26,65-66 
prietenii - Mafei 5 ,29-30; 18, 8-9 
prisosul inimii - Matei 12, 34b-35 
privegherea - Mafei 24,42-44 
pronia dumnezeiască - Mflfei 10,29-32; 26,45-46 
Proorocii - Matei 20,1-7 
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proorocii mincinoşi - Matei 7,15; 24, 9-13 
Proorocii: lucrarea lor - Matei 4,17a 
p r o o r o c u l dispreţuit în patria sa - Matei 

13, 57b-58 
propovăduirea - Matei 10,27 
propovăduirea Evangheliei - Matei 13,31-33; 

13, 45-46; 24,14; 26,12-13 
propovăduirea Slavei lui Dumnezeu - Mafei 

9,30b-31 
propovăduirea: puterea ei - Mafei 10,21 
prostia - Matei 10,16b 
pruncia duhovnicească - Mafei 21,15-16 
pruncii aduc laudă lui Hristos - Matei 21,15-16 
purtarea Crucii - Matei 10, 38 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu - Matei 

10, 29-31 
puterea adevărului - Mafei 23,37-39 
puterea certării - Matei 16, 7-12 
puterea credinţei - Matei 8, 8-10; 9,2b; 9, 20-22; 

21, 20-22 
puterea Crucii - Matei 28, 16-20 
puterea cuvântului - Matei 9,9 
puterea faptelor bune - Matei 16,19 
p«terea^)eeăinfei - Matei 18, 26-27 

—puterea-ptepovăduirii - Mafei 10, 21 —~-— 
puterea sfătuirii - Mafei 2,13c 

—p.utor-iie-4««sătoar-e-ale sufletului omenesc -
Mufei 13, 47-48 

R 

Rahela şi tânguirea ei - Matei 2,18a 
râsul - Mafei 32,36-37 
râvna - Mafei 17,3 
răbdarea - Mafei 24, 9-13 
răbdarea în ispite - Matei 8, 23-24; 14, 23-24; 

14, 25-27 
răbdarea în ocări - Mafei 5,11-12; 5 ,39 
răbdarea îndelungă - Mafei 10,22 
răcirea dragostei - Matei 24,9-13 
răpirea de averi - Matei 25,41-46 
răpirea în nori - Matei 24, 31 
răspândirea minţii - Matei 14,23-24 
răsplata veşnică - Matei 25, 20-30 
răsplătirea răului cu bine - Mafei 5,39-42 
Răstignirea Domnului - Matei 3, 9b; 17, 3; 

26, 17-19; 27,33-37 
răutatea - Matei 2 , 3 ; 29, 23-14; 23, 24 
răutatea este din voinţă - Mafei 22,22a 
răutatea iudeilor - Matei 26,52-54 
răutatea îl spurcă pe om - Matei 15,10-11 

răutatea nu este din fire - Mafei 22, 22a 
răutatea ucigaşă - Matei 23, 29-33 
răutatea zilei - Mafei 6, 34 
războaiele - Matei 24, 6-8 
recunoştinţa - Matei 9, 30b-31 
regina de la miazăzi - Matei 12, 42 
roadă pocăinţei - Matei 3, 8 
roadă pocăinţei este credinţa în Hristos - Mafei 

3, 22a 
roadă putredă - Mafei 7 ,18 
robirea iudeilor - Mafei 24, 22-22 
rodul bun şi rău - Matei 12, 33 
rugăciunea - Matei 6, 5-8; 24, 23-24; 27, 29-22 
rugăciunea are trebuinţă de linişte - Matei 

26, 35-36 
rugăciunea are trebuinţă de strădanie - Mafei 

26,35-36 . 
rugăciunea cu îndrăzneală - Matei 18,10-11 
rugăciunea de noapte - Matei 14,23-24 
rugăciunea din Grădina Ghetsimani - Matei 

26,37-39 
rugăciunea după masă - Matei 26, 30 
rugăciunea în biserică - Matei 6,6 
rugăciunea în ispite - Afafei 26, 42-44 

— rugăciunea înainte de masă - Matei 14,17-19a; 
15,34-38 

rugăciunea neîncetată - Matei 7, 7-8 
Rut -Matei 1,5b 

s 

Sabelie - Mafei 28, 26-20 
sabia cuvântului credinţei - Mafei 20,34-36 
sacul: semn al pocăinţei - Matei 11, 2U-22 
saducheii îl ispitesc pe Hristos - Matei 22, 23-33 
saducheii: erezia lor - Matei 22,29-33 
Salomeea - Matei 27,54-56 
sarea pământului - Mafei 5, 23a 
sârguinţă după adevăr - Mafei 23, 20-22 
sârguinţă în rugăciune - Matei 26,35-36 
Sarra: sterpiciunea ei - Matei 3, 9b 
Saul -Matei 1, le 
săracii - Matei 25,34-40 
sărăcia Apostolilor - Mafei 22,4-6; 24,15-19a 
sărăcia cu duhul - Matei 18,10-11 
sărăcia duhovnicească - Matei 19,29 
sărutarea lui Iuda Iscarioteanul -Matei26,47-50 
scaunul lui Moise - Mafei 23, 2-3 
S c h e v a - Matei 7,22-23 
Schimbarea la faţă - Matei 17,1-13 
Scriptura: înţelesul ei - Mafei 2 7, 9 
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Scriptura: tâlcuirea ei - Matei 17,9 
Scripturile - Matei 21,40-41 
Scripturile: însemnătatea lot-Inaintecuvântare; 

Matei 4,10 
Scripturile: înţelegerea lor - Matei 5, 8 
Scripturile: plinirea lor - Matei 26, 51-54; 

26,55-56a 
Scripturile: unirea dintre Vechiul şi Noul 

Testament - Matei 18,19-20 
secerişul duhovnicesc - Matei 9,37-38 
securea Judecăţii lui Hristos - Matei 3,10a 
seminţia lui Levi - Matei 17,24-25a 
seminţiile lui Israil: sunt în număr de 12 - Matei 

10,1 
semn din cer - Matei 16,1 
semnele vremurilor - Matei 16, 2-3 
semnul lui Iona -Matei 16,4 
Sfântul Botez - Matei 12, 43-45; 14,19b-21; 

28,16-20 
sfârşitul vieţii - Matei 24,20 
sfatul ucigaş al arhiereilor - Matei 26, 3-5 
sfătuirea - Matei 4, la; 25,41-46 
sfintele porunci - Matei 10,38 
Sfintele Taine - Matei 14,19b-21 
sfinţenia omenească - Matei 6, 9b 
Sfinţii- Matei 13,24-30 
Sfinţii: bunătăţile lor - Matei 20, 8-16 
Sfinţii: îndumnezeirea lor - Matei 13, 43 
Sfinţii: strălucirea lor - Matei 13, 43 
sfinţirea prin Cruce - Matei 27,33-37 
Sidonul - Matei 15, 28 
silinţa pentru împărăţia Cerurilor- Matei 11,12 
silogismele - Matei 7, 6 
Simon Leprosul - Matei 26, 6-7 
Simon Petru (Apostolul) - Matei 10,2 
simonia - Matei 21,12-13 
simplitatea - Matei 19,13-14 
slava deşartă - Matei 6,1; 6,19-21; 11, 29-30; 

20,17-21; 23, 6-7 
slava deşartă: fuga de ea - Matei 8,3-4; 8,18 
slava lui Dumnezeu - Matei 9,30h?31 
slava lui Hristos -Matei 16,28 
slăbănogirea vine din păcate - Matei 9, 2c 
slăbănogul din Capernaum - Matei 9, l-2a 
slăbiciunea firii omeneşti - Matei 14, 29-30 
sluga cea bună - Matei 25,20-30 
sluga lucrătoare duhovniceşte - Matei 24,40-41 
sluga necredincioasă - Matei 24,48-51 
smerenia -Matei 14,17-19a;15, 34-38; 20,24-28; 

23, 8-12 
smerenia este temelia fericirii - Matei 5,3 

smerenia lui Hristos - Matei 11,29-30; 17,9 
smerenia pruncilor - Matei 18, 2-4 
smerita cugetare - Matei 5,19a; 9,29-30a; 10, 8 
smintelile -Matei 17, 27; 18, 7; 18, 8-9 
smintirea celor mici - Matei 18,5-6 
smochinul: uscarea lui - Matei 21,18-19 
soacra lui Petru: vindecarea ei-Matei 8,14-15 
Sodoma: osânda ei - Matei 10,14-15 
spălarea mâinilor - Matei 15,1-2 
sporirea duhovnicească - Matei 17,9 
spurcăciunea lăuntrică - Matei 23,27-28 
statornicia lui Ioan Botezătorul - Matei II , 7 
statuia lui Hristos - Matei 9,20-22 
stăpânirea asupra demonilor şi fiarelor- Matei l,le 
stăpânirea asupra stihiilor - Matei 13, 44 
stăpânitorii - Matei 18,24-25 
stăpânitorii răi - Matei 23,13 
stăruinţa în rugăciune - Matei 14, 23-24 
steaua de la Răsărit este Putere îngereasca -

Matei 2, 2b; 2, 7b; 2, 9 
sterpiciunea - Matei 24, 20 
stihiile: se cutremură la moartea lui Hristos -

Matei 27,50-53 
straja de la mormântul Domnului - Matei 

27, 62-66 
strălucirea Dumnezeirii lui Hristos - Matei 

17,lb-2 
strămutarea în Babilon - Matei 1, 7-11; 1,17 
suferirea ocărilor - Matei 10, 24-25a 
sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu -

Matei 27,50-53 
sufletul după moarte - Matei 8, 28b 
sufletul: datoria faţă de el - Matei 22,16b-22 
sufletul: lucrarea sa cu trupul - Matei 18,24-25 
sufletul: unirea puterilor sale - Matei 18,19-20 
sufletul: valoarea lui - Matei 25, 6-13 
sufletul: vătămarea lui -Matei 18, 8-9 • 
supunerea faţă de voia lui Dumnezeu - Matei 

26,37-39 
supunerea trupului faţă de duh - Matei 21,8-9 
surorile Domnului - Matei 13, 54b-57a 
surzenia iudeilor - Matei 26,51-54 
suspinurile - Matei 16, 26-27 
sutaşul din Capernaum - Matei 8,5; 8,6 

T 

Taina Euharistiei: instituirea ei - Matei 26,26-28 
taina ungerii cu mir - Matei 26,12-13 
tainele cereşti - Matei 13,34-35 
tainele credinţei - Matei 7, 6 
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tainele lui Dumnezeu: descoperirea lor - Mafei 
2 6 , 2 9 

tainele sunt descoperite pruncilor - Mafei 11,26 
tainele: cunoaşterea lor - Mafei 11,25 
tâlcuirea Scripturii - Mafei 17,9 
tâlharii răstigniţi împreună cu Hristos - Matei 

27,38-44 
Tamar, nora patriarhului Iacov - Matei 1,3a 
tămăduirea prin credinţă - Mafei 9, 2b 
temelia Bisericii - Mafei 16 ,18 
temelia faptelor bune - Mafei 16,18 
templul din Ierusalim: dărâmarea lui - Mafei 

24,1-3 
teologia - Mafei 28,16-20 
tinereţea - Matei 20,1-7 
Tirul -Matei 15, 28 
Toma (Apostolul) - Mafei 30,3-4 
trândăvia - Mafei 25, 34-39 
treizeci d e arginţi - Mafei 27, 6-30 
trestia - Matei 27,27-30 
trezvia - Mafei 24, 36; 24,42-44 
trimişii lui Dumnezeu - Mafei 30,40-41 
tristeţea făţarnică - Mafei 6, 36 
trufia - Mafei 12, 23-24; 39, 23-24; 26, 40-41; 

26, 6-7 
trufia: fuga de ea-Matei 9,30b-31 
Trupul Domnului - Mafei 23,16-22 
Trupul Domnului dăruieşte sfinţenie - Mafei 

8,3-4 
Trupul lui Hristos (Euharistia) - Mafei 6, 22 
trupul este neputincios - Mafei 26,40-42 
trupul: îndatorirea faţă de el - Matei 22,16b-22 
turbarea spre ucidere - Mafei 26 ,3 -5 

U 

ucenicii Domnului -Matei 12,2-4; 25,34-40 
ucenicii fariseilor şi cărturarilor - Mafei 23, 25 
ucenicii lui Ioan Botezătorul - Mafei 9,14; 11,2-3 
uciderea - Matei 26 ,3-5 
uciderea pruncilor - Matei 2,16 
unirea - Matei 10,34-36 
urarea c u Dumnezeu - Matei 19, 7-9 
unirea puterilor sufleteşti - Matei 18,19-20 
unirea spre bine - Mafei 18,19-20 
unirea trupului cu duhul - Matei 18,19-20 
urâciunea pustiirii - Matei 24, 915 
Urie: femeia sa - Matei 1,5c-6 
urmarea lui Hristos - Matei 16,24; 20,29-34 
uscarea smochinului - Matei 21,18-19 
uşurătatea minţii - Mafei 11,15-17 

V 

Valaam vrăjitorul - Matei 2, lf-2a 
valoarea sufletului - Mafei 6, 25b; 16, 26-27 
valurile vieţii - Mafei 27, 24-35 
vara duhovnicească - Matei 24,32-33 
vârsta bărbătească - Mafei 20, 3-7 
vârstele duhovniceşti - Matei 26, 27-28 
vătămarea aproapelui - Matei 18,15-17 
vătămarea de la prieteni - Matei 18, 8-9 
vătămarea sufletească - Matei 18,8-9 
vederea lui Dumnezeu - Mafei 27 ,9 
Venirea Domnului (a doua) - Matei 24,26-28; 

25,31-33 
Venirea Domnului (a doua): ziua şi ceasul -

Mafei 24, 36 
vestirea învierii de către străjeri-Matei 28,11-15 
vestirea Patimilor - Mafei 26, 2-2 
vestirea Patimilor şi învierii - Mafei 36, 22 
vestirea Schimbării la faţă - Mafei 26 ,28 
veşnicia osândei -Matei 25, 41-46 
viaţa întinată - Mafei 8,32b-34 
viaţa porcească - Matei 8,32b-34 
viaţa trupească - Mafei 20 ,39 
viaţa trupească din vremea Antihristului - Matei 

24,37-39 
viaţa veşnică: dobândirea ei - Matei 19,29 
viclenia - Matei 7,16-17; 19,13-14; 25,20-30 
viclenia diavolului - Mafei 6, 23b 
viclenia lui Iuda Iscarioteanul - Mafei 26, 47-50 
vieţuirea cu luare aminte - Matei 5,14b 
vieţuirea duhovnicească - Mafei 22,28-32 
vieţuirea după sfintele porunci - Mafei 20, 38 
vieţuirea evanghelică - Mafei 2, 3a; 26,52-54 
vin nou în burdufuri noi - Matei 9,16-17 
vindecarea a doi orbi - Mafei 9,27-32 
vindecarea celor doi orbi - Matei 20,29-34 
vindecarea celui mut - Mafei 9,32-33a 
vindecarea demonizatului orb şi mut - Ma tei 2 2,22 
vindecarea femeii cu scurgere de sânge - Matei 

9,18-26 
vindecarea fiicei cananeencei - Matei 15,21-28 
vindecarea unui lunatic - Matei 17,14-18 
vindecarea în sinagogă a unui om cu mâna 

uscată - Mafei 22, 9-23 
vindecarea în templu a orbilor şi şchiopilor -

Mafei 22, 24 
vindecarea paraliticului din Capernaum - Mafei 

9,1-8 
vindecarea slugii unui sutaş din Capernaum -

Mafei 8,5-13 
vindecarea soacrei lui Petru - Matei 8,14-15 



SI ONOMASTIC 503 

vindecarea unui lepros - Matei 8, 2-4; 8,12 
vindecări felurite - Matei 4, 23-25; 8, 16-17; 

12,14-21; 
vindecări în ţinutul Ghenizaretului - Matei 

14,34-36 
vindecări în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan -

Matei 19,1-2 
vindecări lângă Marea Galileii (şchiopi, orbi, 

ciungi şi muţi) - Matei 15, 29-31 
vinul împărăţiei - Matei 26,29 
visul femeii lui Pilat - Matei 27,19-26 
voia lui Dumnezeu - Matei 7,21; 26,37-39 
vrăjile - Matei 9,34 

z 

Zabulon - Matei 4,12-13 
Zara: naşterea lui - Matei 1,3a 
zavistia -Matei 12, 7-8; 12,14-15a; 22, 34-40 
zămislirea din Duhul Sfânt este împlinire a 

proorociilor - Matei 1, 22 
zămislirea lui Hristos - Matei 13,45-46 
zece mii de talanţi - Matei 18,24-25 
zidirea omului - Matei 27,45-49 
ziua şi ceasul Venirii Domnului - Matei 24,36 
Zorobabel - Matei 2, 6b 
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INDICE SCRIPTURISTIC 
AL TÂLCUIRII SFINTEI EVANGHELII DE LA MATEI 

Facere 1 , 26-31 - Matei 27, 57-63 
Facere 1 , 31 - Matei 17,9 
Facere 2 , 24 - Matei 19, 3-6 
Facere 3, 5-6 - Matei 4, lb 
Facere 4 , 24 - Matei 23, 35-36 
Facere 6 , 4 - Matei 24, 37-39 
Facere 8 , 7 - Matei 1, 25a 
Facere 8 , 8-11 - Matei 3, 16d-17a 
Facere 11 , 12 - Matei 3, 9b 
Facere 1 5 , 16 - Matei 1, 2 
Facere 1 6 , 15 - Matei 1, 2 
Facere 17 , 5 - Matei 1, 2 
Facere 2 1 , 1 - 2 - Matei 3, 9b 
Facere 2 2 , 18 - Matei 1, 2 
Facere 2 4 , 6-8 - Matei 1, 2 
Facere 3 5 , 19 - Matei 2, 18a 
Facere 3 8 , 1-30 - Matei 1, 3 
Facere 4 9 , 1 0 - Matei 2, lb 
Facere 4 9 , 10 - Matei 22, 15-16 
Facere 4 9 , 11 - Matei 21, 1-5 
Facere 4 9 , 19 - Matei 1, 17 

leş 
leş 
leş; 
leş 
leş 
leş 
leş: 
leş: 
leş 
leş 
leş 
leş 
leş 
leş 
leş: 
leş 
leş; 
leş 
leş: 
leş: 
leş: 
leş 
leş 
Ies 

re 1 , 16 - Matei 2, 16a 
re 3 , 6 - Matei 22, 29-33 
re 4, 22 -Matei 8, 11-22 
re c a p . 7-10 - Matei 13, 44 
re c a p . 7-11 - Matei 2, 16a 
re c a p . 7-12 - Matei 16, 1 
re cap . 12 - Matei 17,3 
re 1 2 , 6 - Matei 27, 57-61 
re 12 , 18 - Matei 27, 57-61 
re 13 , 21 -Matei 21, 33 
re c a p . 14 - Matei 2, 16a 
re c a p . 14 - Matei 13, 44 
re c a p . 14 - Matei 17, 4 
re 1 5 , 17-18 - Matei 21, 33 
re c a p . 17 - Matei 13, 44 
re 19 , 16 -Matei 17, 5 
re 1 9 , 18 -Matei 17, 5 
re 2 0 , 12 - Matei 15, 3-6 
re 2 0 , 12 - Matei 23, 8-12 
re 2 1 , 1 6 - Matei 15, 3-6 
re 2 0 , 13 -Matei 5, 17 
re 2 2 , 5 - Matei 5, 42 
re 2 4 , 3 - Matei 21, 28-32 
re 2 4 , 18 - Matei 4, 2b 

Levitic 115, 19-25 - Matei 9, 20-22 
Levitic 18, 16 - Matei 14, 3-4 
Levitic 19, 18 - Matei 22, 34-40 
Levitic 20, 10 - Matei 1, 19 
Levitic 26, 11-12 - Matei 21, 17 

Numeri 3, 12 - Matei 17, 24-25a 
Numeri 3, 39 - Matei 17, 24-25a 
Numeri 3, 43 - Matei 17, 24-25a 
Numeri 3, 46-47 - Matei 17, 24-25a 
Numeri 15, 37-40 - Matei 23, 4-5 
Numeri 19, 22 - Matei 8, 3-4 
Numeri 24, 9 - Matei 2,11c 
Numeri 2 4 , 1 7 - Matei 2, l/-2a 
Numeri 36, 6 - Matei 1, 12-16 

Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 
Deuteronom 

5, 14 - Matei 27, 62-66 
6, 4-8 - Matei 23, 4-5 
6, 5 - Matei 22, 34-40 
8, 3 - Matei 4, 4 
11, 18 - Matei 23, 4-5 
17, 6-Matei 18, 15-17 
18, 15 -Matei 21, 10-11 
18, 18 - Matei 24, 4-5 
19, 15 -Matei 18, 15-17 
20, 14 - Matei 5, 32-32 
24, 1-Matei 5, 31-32 
24, 1 - Matei 29, 3-6 
25, 5-6 - Matei 22, 23-28 
34, 5-6 - Matei 17, 3 

Levitic 11, 4 - Matei 3, 4a 
Levi t ic 14, 44-46 - Matei 8, 3-4 
Levit ic 14, 2-5 - Matei 8, 3-4 

losua 1, 1 - Matei I, ld 
losua 2, 1 - Matei 1, 3-5a 
losua 3, 13 - Matei 23, 44 
losua 10, 12-13 -Matei 13, 44 

2 Regi 7 , 1 2 - 1 3 - Matei 1, 20b 
2 Regi 12, 14 - Matei 2, 5c-6 

3 Regi 17, 22 - Matei 17, 3 
3 Regi 18, 38 - Matei 17, 4 
3 Regi 19, 8 - Matei 4, 2b 
3 Regi 22, 24 - Matei 21, 34-39 

4 Regi 1, 10 -Matei 17, 4 
4 Regi 2, 1 1 - M a t e i 17, 3 
4 Regi 17, 9-13 - Matei 2, 14-15 

2 Paralipomena 24, 21 - Matei 21, 34-39 



1 Ezdra 3, 2 • 
1 Ezdra 5, 2 • 

Matei 2, 6b 
Matei 2, 6b 

Iov 1,1- Matei 5, 20 
Iov 1, 16 - Matei 16, 1 
Iov 4, 8-9 - Matei 5, 12a 
Iov 5, 12-13 - Matei 26, 60b- 64a 
Iov 8, 1-6 - Matei 5, 12a 
Iov 9, 20 - Matei 12, 36-37 
Iov 11, 13-15 - Matei 5, 12a 
Iov 11, 20 - Mafei 5, 12a 
Iov 15, 6-Matei 12, 36-37 
Iov 15, 6 - Matei 13, 53-52 
Iov 41 , 1 - M a t e i 37, 14-25 

Psalm 8, 2 - Matei 21, 15-16 
Psalm 9, 13 - Matei 16,18 
Psalm 11, 6 - Matei 25, 24-19 
Psalm 21, 1 - Matei 27, 45-49 
Psalm 33, 13 - Matei 3, 8 
Psalm 38, 12 - Matei 27, 27-30 
Psalm 48, 4 - Matei 13, 34-35 
Psalm 70, 25 - Matei 2, 23b 
Psalm 76, 18 - Matei 14, 32-33 
Psalm 77, 2 - Matei 13, 34-35 
Psalm 77, 59 - Matei 21, 33 
Psalm 81, 1 - Matei 22, 1-7 
Psalm 81, 6-Matei 13, 43 
Psalm 88, 12 - Matei 28, 16-20 
Psalm 88, 18 - Mafei 2, 236 
Psalm 88, 34-36 - Mafei 1, 20b 
Psalm 90, 11-12 - Matei 4, 6 
Psalm 91, 4 - Matei 25, 20-30 
Psalm 102, 15 - Matei 15, 34-38 
Psalm 103, 35 - Mafei 25, 20-30 
Psalm 109, 1 - Matei 20, 23 
Psalm 109, 1 - Matei 22, 41-46 
Psalm 117, 16 - Matei 27, 27-30 
Psalm 117, 22-23 - Mafei 21, 42-44 
Psalm 118, 91 - Matei 28, 16-20 
Psalm 131, 1 1 - Mafei 2, le 
Psalm 135, 25 - Matei 14, 17-19a 
Psalm 140, 2 - Matei 26, 6-7 

Pilde 12, 18 - Matei 12, 36-37 
Pilde 18, 21 - Mafei 13, 52-52 

Ecclesiastul 9, 1 - Mafei 8, 28b 
Ecclesiastul 10, 12-13 - Matei 12, 36-37 

Isaia 1, 2 - Matei 1, la 
Isaia 1, 4 - Matei 2, 23b 
Isaia 2, 1 - Matei 2, 2a 
Isaia 6, 9 - Mafei 23, 24-25 
Isaia 7, 14 - Mafei 2, 18a 
Isaia 7, 14 - Matei 2, 23a 
Isaia 8, 1 - Matei 2, 23b 

Isaia 8, 3 - Mafei 2, 23b 
Isaia 11, 2-3 - Mafei 15, 34-38 
Isaia 29, 13 - Mafei 25, 7-9 
Isaia 27, 11 - Matei 27, 57-61 
Isaia 40, 7 - Matei 15, 34-38 
Isaia 53, 4 - Matei 8, 16-17 
Isaia 53, 9 - Mafei 5, 17 
Isaia 66, 1 - Matei 5, 33-35 

Ieremia 1, 6-10 - Mafei 26, 24 
Ieremia 38, 6 - Mafei 22, 2-7 

Daniel 7, 13 • 
Daniel 9, 27 • 

Mafei 26, 64b 
Matei 24, 15 

Osea 6, 6 - Matei 9, 12-13 
Osea 13, 7-8 - Mafei 22, 2-7 

Miheia 5 , 1 - Matei 2, 6b 

Zaharia 1, 1 - Matei 23, 35-36 
Zaharia 9, 9 - Mafei 22, 2-5 
Zaharia 13, 7 - Mafei 26, 32-32 

Maleahi 3, 1 - Mafei 11, 10 
Maleahi 3, 20 - Mafei 13, 43 
Maleahi 3, 23 - Mafei 22, 24 

înţelepciune 3, 1 - Mafei 8, 28b 
înţelepciune 16, 20-21 - Matei 4, 4 

Sirah 27, 11 - Matei 17, 14-15 

Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mat 
Mate 
Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate: 
Mate: 
Mate: 
Mate 
Mate 
Mate: 
Mate 
Mate 
Mate 

1, 18 -Matei 1, 19 
1 , 2 2 -Matei 5, 27 
2, 5 - Matei 5,17 
2 , 1 3 - Matei 2, 19b-20a 
2, 15 -Matei 5, 17 
2, 17-Matei 5, 17 
2, 23 - Matei 13, 53-54a 
3, 1 0 - M a t e i 7, 29-20 
3 , 1 1 -Matei 23, 24-30 
3, 16 -Matei 21, 12-13 
5, 3-Matei 18, 10-11 
5, 28 - Înaintecuvăntare 
5, 32 -Matei 19, 3-6 
6, 9-13 -Matei 21, 20-22 
7, 6 - Mafei 23, 3a 
7, 7-8-Matei 19, 11 
7 , 1 3 - Mafei 4, 22-23 
7, 1 4 - M a f e i 20, 2 
8, 8-Matei 9,18-19 
10, 3-Matei 26, 14-16 
10, 5 - Matei 15, 22-23a 
10, 16 - Înaintecuvăntare 
10, 18 - înaintecuvăntare 
1 1 , 1 9 - Matei 12, 31-32 
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Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 
Matei 

Maieu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 

11 , 2 5 - Matei 11, 27b 
11 , 28-30 - Matei 7, 14 
12 , 36-37 - Matei 13, 51-52 
12 , 40 - Matei 27, 62-66 
13, 7 -Matei 19, 21-22 
1 3 , 8 - Matei 13, 24-30 
13, 11 -Matei 13, 13 
13 , 32 -Matei 17, 19-21 
14, 3-Matei 14, 19b-21 
1 4 , 1 9 - Matei 15, 34-38 
14, 20 - Matei 15, 34-38 
1 6 , 1 - 4 - Matei 27, 57-61 
16, 14 -Matei 17, 3 
16, 28 -Matei 17, lb-2 
17, 1-8 - Matei 26, 37-39 
17, 4 - Matei 17, 9 
19, 21 - Matei 19, 29 
20 , 22 -Matei 17, la 
21 , 33-39 -Matei 22, 1-7 
23 , 30 - Matei 23, 34 
23, 38 - Matei 24, 1-2 
24 , 29 -Matei 16, 2-3 
24 , 29 - Matei 24, 32-33 
2 5 , 12 -Matei 10, 32-33 
2 5 , 31 -Matei 16, 26-27 
2 5 , 35-36 - Matei 26, 8-11 
25 , 41-Matei 21, 18-19 
26 , 26 - Matei 28, 1-8 
26 , 3 5 - M a t e i 14, 31-33 
2 6 , 38 - Matei 27, 45-49 
2 6 , 41 - Matei 26, 69-75 
26 , 42 - Matei 26, 23-25 
27, 51 - Matei 3, 9a 
26 , 58 - Matei 26, 69-75 
28 , 20 -Matei 1, 25a 

1 , 29-32 -Matei 8, 14-15 
2, 3 - Matei 9, l-2a 
2, 13-17 - Matei 9, 9 
2, 17 - Matei 1, 3a 
5, 1-2 - Matei 8, 28a 
5, 19 - Matei 9, 30b-31 
6, 16 -Matei 13, 53-54a 
8, 3 8 - Matei 16, 26-27 
9, 44 - Matei 5, 13a 
9, 46 - Matei 5, 13a 
9, 48 - Matei 5, 13a 
10 , 35 -Matei 20, 17-21 
10 , 46 - Matei 20, 29-34 
1 1 , 7 -Matei 21, 6-7 
1 2 , 34 - Matei 22, 34-40 
13 , 24 -.Matei 16, 2-3 
1 4 , 3 -Matei 26, 6-7 
14 , 31 -Matei 14, 31-33 
1 4 , 34 - Matei 27, 45-49 
1 4 , 39 - Matei 26, 23-25 

Marcu 14, 65 - Matei 26, 67-68 
Marcu 15, 21 - Matei 27, 31-32 
Marcu 15, 23 - Matei 27, 33-37 
Marcu 16, 1 - Matei 28, 1-8 
Marcu 16, 4-5 - Matei 28, 1-8 
Marcu 16, 11-14 - Matei 28, 16-20 

Luca 2, 3-4 - Matei 2, 11a 
Luca 2, 7 - Matei 1, 25b 
Luca 2, 34 - Matei 24, 26-28 
Luca 2, 39 - Matei 2, 23a 
Luca 4, 13 - Matei 4,11 
Luca 4, 16 - Matei 13, 53-54a 
Luca 4, 30 - Matei 27, 3-5 
Luca 4, 38-39 - Matei 8, 14-15 
Luca 5, 27-32 - Matei 9, 9 
Luca 6, 13 - Inaintecuvântare 
Luca 6, 16 - Matei 26, 14-16 
Luca 7, 2-3 - Matei 8, 5 
Luca 7, 19 - Matei 21, 8-9 
Luca 7, 34 - Matei 12, 31-32 
Luca 7, 37 - Matei 26, 6-7 
Luca 8, 18 - Matei 25, 20-30 
Luca 8, 26-27 - Matei 8, 28a 
Luca 8, 41 -Matei 9, 18-19 
Luca 9, 28 - Matei 17,1a 
Luca 9, 30-31 - Matei 17, 3 
Luca 9, 32 - Matei 17, 6-8 
Luca 9, 33 -Matei 17, 4 
Luca 9, 36 - Matei 17, 6-8 
Luca 9, 49 - Matei 7, 22-23 
Luca 11, 9 - Matei 13, 10-12 
Luca 11, 9-10 - Matei 19, 11 
Luca 11, 16 -Matei 12, 38 
Luca 11, 51 - Matei 21, 34-39 
Luca 12, 6 - Matei 5, 25-26 
Luca 12, 49 - Matei 23, 24-30 
Luca 13, 23-28 - Matei 13, 8 
Luca 14, 17 - Matei 22, 1-7 
Luca 16, 19-31 - Matei 8, 28b 
Luca 16, 24 - Matei 22, 18-19 
Luca 18, 35 - Matei 20, 29-34 
Luca 19, 22 - Matei 13, 51-52 
Luca 19, 35 - Matei 21, 6-7 
Luca 20, 20 - Matei 22, 15-16 
Luca 21, 2 - Matei 5, 25-26 
Luca 22, 10-12 - Matei 26, 6-7 
Luca 22, 40 - Matei 27, 45-49 
Luca 22, 63-65 - Matei 26, 67-68 
Luca 23, 34 - Matei 27, 57-61 
Luca 23, 36 - Matei 27, 31-32 
Luca 23, 42 - Matei 27, 38-44 
Luca 23, 45 - Matei 16,4 
Luca 24, 1 - Matei 28, 1-8 
Luca 2 4 , 1 1 - Matei 28, 16-20 
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Ioan 1,9- Matei 13, 13 
Ioan 1, 26 - Matei 3, 16d-17a 
Ioan 1, 29 - Matei 11, 2-3 
Ioan 1, 35-42 - Matei 4, 19b-20 
Ioan 2 , 1 9 - Matei 26, 60b- 64a 
Ioan 2, 19 - Matei 27, 62-66 
Ioan 3, 17 -Matei 21, 1-5 
Ioan 5 , 1 - 9 - Matei 9, l-2a 
Ioan 6, 15 - Matei 15, 39 
Ioan 8, 48 - Matei 21, 42-44 
Ioan 8, 59 - Matei 27, 3-5 
Ioan 10, 11-16 - Mafei 2, 6c 
Ioan 10, 39 - Mafei 26, 3-5 
Ioan 12, 3 - Mafei 26, 6-7 
Ioan 12, 4-5 - Matei 26, 12-13 
Ioan 13, 37 - Matei 14, 31-33 
Ioan 14, 6 - Mafei 33, 18-29 
Ioan 14, 6 - Mafei 22, 8-9 
Ioan 14, 13-14 - Matei 19, 11 
Ioan 16, 15 - Matei 24, 36 
Ioan 17, 10 - Matei 24, 36 
Ioan 18, 6 - Matei 26, 47-50 
Ioan 18, 10 - Matei 26, 51-54 
Ioan 18, 15 - Matei 26, 566-58 
Ioan 18, 28 - Mafei 26, 59-60a 
Ioan 19, 17 - Mafei 27, 31-32 
Ioan 19, 19 - Mafei 27, 33-37 
Ioan 19, 29 - Mafei 27, 33-37 
Ioan 20, 17 - Mafei 28, 9-10 
Ioan 20, 19 - Mafei 28, 16-20 
Ioan 20, 23 - Mafei 26, 29 
Ioan 20, 25 - Matei 28, 26-20 
Ioan 20, 26 - Matei 28, 16-20 
Ioan 21, 1 - Matei 28, 16-20 
Ioan 21 , 25 - Mafei 27, 29-21 

Faptele Apostolilor 1 ,18 - Mafei 27, 3-5 
Faptele Apostolilor 5, 36-37 - Mafei 22, 16-22 
Faptele Apostolilor 8, 9-11 - Mafei 24, 4-5 
Faptele Apostolilor 9,1-22 - Matei 9, 9 
Faptele Apostolilor 13, 8-11 - Mafei 5, 22a 
Faptele Apostolilor 19,13-17 - Matei 7, 22-23 
Faptele Apostolilor 21, 30-37 - Matei 27, 19-26 
Faptele Apostolilor 23, 3 - Matei 5, 22a 

Romani 5 , 1 2 - Mafei 27, 33-37 
Romani 5, 14-15 - Mafei 27, 33-37 
Romani 5, 18 - Matei 27, 33-37 
Romani 5, 19 - Matei 27, 33-37 
Romani 8, 35 - Matei 19, 7-9 
Romani 8, 38-39 - Matei 19, 7-9 
Romani 1 4 , 1 - Matei 25, 41-46 
Romani 14, 9 - Matei 22, 29-33 

1 Corinteni 1, 21 - Matei 17, 19-21 
1 Corinteni 2, 6 - Matei 24, 45-47 

1 Corinteni 2, 7 - Matei 13, 44 
1 Corinteni 2, 10 - Matei 15, 34-38 
1 Corinteni 3, 2 - Mafei 24, 45-47 
1 Corinteni 3, 19 - Mafei 26, 60b- 64a 
1 Corinteni 4 , 16 - Matei 23, 52-52 
1 Corinteni 6, 15 - Mafei 22, 27 
1 Corinteni 6, 17 - Mafei 29, 7-9 
1 Corinteni 6, 17 - Mafei 22, 27 
1 Corinteni 9, 27 - Matei 25, 42-46 
1 Corinteni 15, 9 - Mafei 24, 45-47 
1 Corinteni 15, 21-22 - Mafei 27, 33-37 
1 Corinteni 15, 52 - Matei 24, 26-28 
1 Corinteni 15, 52 - Matei 25, 6-23 

2 Corinteni 3, 14-16 - Mafei 27, 50-53 
2 Corinteni 6, 16 - Matei 21, 17 
2 Corinteni 13, 1 - Mafei 28, 15-37 

Galateni 1, 10 - Mafei 28, 36-20 
Galateni 2, 7 - Mafei 22, 2-5 
Galateni 2, 20 - Mafei 16, 24 
Galateni 3, 10-13 - Mafei 3, 15b 
Galateni 5, 24 - Mafei 16, 24 

Efeseni 5, 2 - Mafei 2, 2c 
Efeseni 5, 13-14 - Matei 5, 14a 
Efeseni 5, 14 - Mafei 26, 69-75 

Filipeni 2, 7 - Mafei 28, 22-14 
Filipeni 2, 18 - Matei 20, 24-28 
Filipeni 3, 6 - Matei 24, 45-47 

Coloseni 1 , 23 - Mafei 24, 14 
Coloseni 4 , 7 - Matei 24, 45-47 

1 Tesaloniceni 4, 17 - Matei 24, 26-28 
1 Tesaloniceni 4, 17 - Matei 24, 31 
1 Tesaloniceni 4, 17 - Mafei 24, 40-41 

2 Tesaloniceni 4, 17 - Matei 24, 31 

1 Timotei 2, 7 - Matei 24, 45-47 

2 Timotei 1 , 8 - Matei 28, 16-20 

Evrei 1, 13 - Matei 20, 23 

1 Petru 2, 22 - Matei 5, 37 
1 Petru 3, 15 - Mafei 10, 29-20 

Apocalipsa 7, 4-8 - Mafei 2 0, 2 
Apocalipsa 19, 7 - Mafei 22, 1-7 ": 
Apocalipsa 21 , 2 - Matei 22, 1-7 
Apocalipsa 2 1 , 1 2 - Matei 10,1 • 
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NUME PROPRII TÂLCUITE DE SFÂNTUL TEOFILACT 

Arimateia - „ţinând pe Acela" - Marcu 15,42-47 
Avraam - „părinte al neamurilor" - Matei 1,2a 
Baraba - „fiul tatălui" - Matei 27,15-18 
Betania - „casa ascultării" -Matei 21,17; Marcu 11,11-14; Luca 19,29-40 
Betfaghe - „casă a fălcilor" - Luca 19,29-40 
Betleem - „casa pâinii" - Matei 2, la; Luca 2,15-18 
cananeeanca - „gătită spre smerenie" - Matei 15,28 
Capernaum - „casa mângâierii" - Matei 4,12; 11,23-24; Marcu 2, 6-12 
David - „puternic la mână/îndestulat la mână" - Marcu 11, 7-10 
diavol - „clevetitor" - Matei 4,1b 
Elim - „suire" - Luca 10,1 -3 
Elisabeta - „a lui Dumnezeu odihnă" - Luca 1,5 
Fares - „tăiere" - Matei 1,3a 
fariseu - „tăiat şi despărţit de ceilalţi" - Matei 3, 7a; Luca 5, 27-32 
Fenicia - „roşu" - Marcu 7,24-30 
G alileea - „prăvălită jos" - Matei 4,12 
G avriil - „om-Dumnezeu" - Luca 1,36-38 
Golgota - „locul căpăţânii" - Matei 27,33-37 
Hristos - „Uns" - Matei 1, lc 
Iao - „mântuire" - Luca 1,31-33 
Ierusalim - „vedere a păcii" - Luca 10,29-37 
Iisus - „Mântuitor" - Matei 1, lb; Luca 1,31-33 
Ioan - „dar al lui Dumnezeu" - Luca 1,57-64 
Iosif - „adăugire" - Marcu 15,42-47 
Irod - „minte trupească" - Matei 14,19b-21; Marcu 3, 6-12 
Isaac - „bucurie/râs" - 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" - Matei 2, la; Marcu 13,18-20 
iudeu - „care se mărturiseşte" - Matei 27,33-37 
Mariani - „Doamnă" - Luca 1, 36-38;10, 38-42 
Nazaret - „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 
SirSon - „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" - Matei 15,28 
Zabulon - „vânare de noapte" - Matei 4,12 
Zaharia - „pomenire a Domnului" - Luca 1,5 
Zoro - „semănătura/naşterea" - Matei 2, 6b 
Zorobabel - „semănat/născut în Babilon" - Matei 2, 6b 
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CUPRINS 

Rugăciune înainte de citirea din Sfintele Cărţi 2 
Evanghel ia - Vestea cea b u n ă , Cuvântul şi L u m i n a lui D u m n e z e u 5 

Cuvânt către fratele cititor 7 
Studiu introductiv 14 

Datoria împlinirii poruncilor evanghelice , 14 
Viaţa şi opera Sfântului Teofilact 24 
Cinstirea Sfântului Teofilact 38 
Despre alcătuirea Tâlcuirii Evangheliilor 47 
Răspândirea tâlcuirilor Sfântului Teofilact 50 
Traducerea în limba română a tâlcuirilor 59 
Tipăritura de la 1805 76 
Descriere bibliografică 87 
Tâlcuirile Sfântului Teofilact în veacurile XIX-XX , 110 
Despre ediţia de faţă !. 127 

Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghel is t Matei 132 

T Â L C U I R E A S F I N T E I E V A N G H E L I I D E L A M A T E I 

înaintecuvăntare 137 
CAPITOLUL 1 : Cartea neamului lui Iisus Hristos, zămislirea, numele şi naşterea 141 
CAPITOLUL 2: Magii de la Răsărit. Fuga în Egipt. Irod ucide pruncii. întoarcerea din 

Egipt şi aşezarea în Nazaret 151 
CAPITOLUL 3 : Ioan Botezătorul. Botezul lui Iisus 161 
CAPITOLUL 4 : Iisus este ispitit de diavolul. începutul propovăduirii Lui. El cheamă pe cei 

dintâi ucenici la apostolat şi vindecă tot felul de bolnavi 169 
CAPITOLUL 5 : Predica de pe munte. Fericirile. Adevărata împlinire a Legii 1 7 7 
CAPITOLUL 6: Despre milostenie, rugăciune şi post. Să nu ne străduim numai după cele 

pământeşti 194 
CAPITOLUL 7: Sfârşitul predicii de pe munte. Judecata semenilor. Puterea rugăciunii. 

Calea mântuirii şi a pierzării. Ferirea de proorocii mincinoşi 203 
CAPITOLUL 8: Iisus vindecă un lepros, pe sluga unui sutaş, pe soacra lui Petru şi pe alţi 

bolnavi. Linişteşte furtuna de pe mare şi vindecă doi demonizaţi..... 210 
CAPITOLUL 9: Vindecarea slăbănogului din Capernaum. Matei. Ucenicii lui Ioan Botezătorul. 

Fiica lui lair şi femeia bolnavă. Doi orbi şi un mut. Secerişul şi secerătorii '.. 217 
CAPITOLUL 10: Chemarea Apostolilor şi trimiterea lor la propovăduire 2 2 c 
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CAPITOLUL 1 1 : Trimişii lui Ioan Botezătorul şi mărturia lui Iisus despre Ioan. Cetăţile 

nepocăite. Lauda Tatălui. Chemarea către cei împovăraţi 2 3 6 

CAPITOLUL 1 2 : Spicele de grâu smulse sâmbăta. Tămăduirea făcută sâmbăta. Hula 

împotriva Sfântului Duh. Cine este adevărata rudă 2 4 5 

CAPITOLUL 1 3 : Şapte pilde despre împărăţia Cerurilor. Iisus neluat în seama în cetatea 

Sa. 2 5 7 

CAPITOLUL 1 4 : Tăierea capului hd Ioan Botezătorul. Iisus satură cinci mii de oameni, 

umblă pe mare, vindecă pe cei bolnavi care se ating de El 2 7 1 

CAPITOLUL 1 5 : Spălarea mâinilor. Femeia cananeiancă. Saturarea celor patru mii de 

oameni 2 7 8 

CAPITOLUL 1 6 : Semnele timpului. Aluatul fariseilor. Mărturisirea lui Petru. Cea dintâi 

vestire a Patimilor. Urmarea lui Hristos 2 8 7 

CAPITOLUL 17 : Schimbarea la faţă. Vindecarea lunaticului. A doua vestire a Patimilor. 

Darea pentru templu 2 9 5 

CAPITOLUL 1 8 : Cine este mai mare în împărăţia Cerurilor. Puterea cheilor. De câte ori 

vom ierta pe aproapele. Pilda celui ce datora zece mii de talanţi 3 0 4 

CAPITOLUL 1 9 : Despre desfacerea căsătoriei. Iisus binecuvintează pe copii. Tânărul cel 

bogat 3 1 3 

CAPITOLUL 2 0 : Pilda despre lucrătorii tocmiţi la vie. A treia vestire a Patimilor. Cererea 

fiilor lui Zevedeu. Cearta pentru întâietate. Vindecarea celor doi orbi 3 2 1 

CAPITOLUL 2 1 : Intrarea în Ierusalim. Alungarea vânzătorilor din templu. Smochinul 

neroditor. Pilda lucrătorilor celor răi 3 2 8 

CAPITOLUL 2 2 : Parabola nunţii fiului de împărat. Dinarul Cezarului. Cea mai mare 

poruncă din Lege. Mesia: Fiul şi Domnul lui David 3 4 0 

CAPITOLUL 2 3 : Iisus mustră pe farisei şi pe cărturari. Mustră Ierusalimul, cel ce ucide pe 

prooroci, şi prezice dărâmarea lui 3 5 1 

CAPITOLUL 2 4 : Dărâmarea Ierusalimului. A doua Venire a lui Hristos şi sfârşitul lumii. 

Când va veni ceasul acela? 3 6 2 

CAPITOLUL 2 5 : Pildele celor zece fecioare şi a talanţilor. Judecata viitoare 3 7 4 

CAPITOLUL 2 6 : Vestirea cea din urmă a Patimilor lui Iisus. Ungerea din Betania. Cina 

cea de Taină. Suferinţele din Ghetsimani. Trădarea lui Iuda. Prinderea lui Iisus. 

înfăţişarea înaintea arhiereilor. Lepădarea lui Petru 3 8 5 

CAPITOLUL 2 7 : Iisus înaintea lui Pilat. Iuda se spânzură. Iisus şi Baraba. Iisus dat spre 

moarte. Biciuirea, batjocorirea, răstignirea, moartea, înmormântarea şi paza 

mormântului 4 0 4 

CAPITOLUL 2 8 : învierea lui Hristos. Arătările Mântuitorului Porunca Botezului 4 2 0 
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(1) Zilele de prăznuire ale Sfinţilor Apostol i 4 3 0 
(2) Despre tâlcuirea versetelor 46-50 din capitolul 12 al Evangheliei d e la Mate i . . . . 4 3 0 

(3) A treia sută a capetelor despre dragoste ale Sfântului M a x i m Mărturis i torul -

capetele 21-36 4 3 4 
(4) C u v â n t al Sfântului Ioan Damaschin , despre venirea lui Antihrist 436 
(5) C u v â n t al Sfântului Efrem Şirul, pentru a doua Venire a D o m n u l u i , sfârşitul 

lumii şi venirea lui Antihrist 437 
(6) Câteva rugăciuni din rânduiala l iturgică a Triodului (Duminica înfricoşătoarei 

Judecăţi) 4 4 4 
(7) Vedenia S fântului Ni fon , episcopul Constanţ iane i , d e s p r e sfârşitul lumii şi 

înfr icoşătoarea Judecată 447 

Scara întocmirii Sfintei Evangheli i de la Mate i 4 5 7 

Indice al referinţelor evanghelice uşor de reţinut sau deseori întrebuinţate 465 

Indice real şi onomast ic 489 

Indice scripturistic 5 0 4 
N u m e proprii tâlcuite de Sfântul Teofilact 508 


