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INTRODUCERE 
 

După cum este raţional să credem într-un singur Dumnezeu, un singur 
Stăpân: Creatorul, tot așa trebuie să există o singură carte care să îndrume oamenii, un 
singur set de legii de la Creatorul şi Stăpânul nostru, o singură carte care Îl reprezintă 
pe El şi voinţa Lui! 

Iar această carte nu poate fi decât Biblia, o carte veche, răspândită pe tot globul!  
De fapt, cei ce au scris-o, ca agenţi umani, au declarat despre ea că este inspirată de 
Dumnezeu (2Timotei 3:16-17), cuvântul grecesc: „theópneustos”, înseamnă 
literalmente „insuflată”, deci ea nu este umană, ci a fost insuflată de Dumnezeu.  
Astfel scriitori umani ai cărţilor Bibliei, au fost conduşi în scrierea Bibliei nu de mintea 
sau înţelepciunea lor; ci, de Spiritul Sfânt (2Petru 1:21).  
Insuflarea divină a Scripturii putem să o comparăm cu un sufler, care într-o piesă de 
teatru le şopteşte actorilor ce trebuie să spună. Sau ca un patron căruia îi dictează 

secretarei ce să scrie.  
Chiar dacă omenirea are multe cărţi numite: „sfinte”, totuşi ele nu afirmă despre sine că 
sunt insuflate de Creator, sau că conţin însuşi rostirea, Cuvântul Lui. 
Sfânta Scriptură conţine cuvintele rostite de Însuşi Tatăl ceresc pentru omenire, 
cuvintele rostite de Fiul şi de mesagerii îngereşti sau umani, trimişi de Stăpân (Evrei 
1:1-2; 2:2). 

Biblia a fost scrisă iniţial pe papirus sau pe pergament, materiale mai puţin 
rezistente. Dar după sute de ani, manuscrisele originale scrise de profeţi, evanghelişti şi 

apostoli, s-au distrus prin utilizarea lor îndelungată, aceasta nu este însă o problemă, 
deoarece Tatăl ceresc a permis să se facă copii.  

Însă responsabilitatea traducătorilor, este ca folosindu-se de manuscrisele cu 
copiile existente, şi de călăuzirea Stăpânului, să reproducă textul original în limba care 
se face traducerea. Căci „Spiritul este Cel mărturisind, pentru că Spiritul este 

Adevărul” (1Ioan 5:6, SCC). Spiritul Sfânt ştie ce a primit de la Dumnezeu prin 
Christos ca să le dea oamenilor! Spiritul Sfânt ne poate ajuta să aflăm textul original şi 
să-l restabilim! 

Oamenii care traduc Scripturile sau stabilesc textul ebraic şi grec, trebuie să aibă 
Spiritul sfânt, fără el, vor introduce fraze adăugate de scribi ulterior! Nu este suficientă 
cunoaşterea limbilor originale, şi gramaticii, fără Spiritul Sfânt, oamenii se vor rătăci cu 
diversele manuscrise în mâini!!! 

De aceea, această lucrare s-a născut în urma călăuzirii şi îndemnului divin, de a 
prezenta o singură versiune, de a restabili originalul. Astfel, această versiune nu are: 
note de subsol, parnteze, etc., deoarece Cuvântul este unul, şi El nu are variante, 
Christos nu este da şi nu; ci, da şi amen (2Corinteni 1:19-20).  

În plus, textele apocrife nu au ce căuta nici măcar în paranteze, căci el reprezintă o 

adăugire şi nu Cuvântul Tatălui ceresc! 
Tatăl ceresc prin Fiul Său, să-i lumineze pe toţi cei ce o vor citi, şi să-i ajute să crească 
în adevăr! 
 

Manuscrise şi alte lucrări de referinţă: 
 Pentru traducerea Scripturilor Creștine s-a folosit: textul grecesc al lui 
Westcott şi Hort, pentru traducere s-a mai consultat: Novum Testamentum Graece, 
Nestle-Aland, ediţia 27; Robinson-Pierpont Majority Text (1995); Interliniarele: grec-

englez: The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures; şi Emphatic 
Diaglott; Interlinearele grec-român: Evanghelia după Matei şi Epistola către Romani 
(editate de Editura Agape); Evanghelia după Matei în ebraică Shem-Tob's. 
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În limba română sa consultat:  Noul Testament Traducerea Fidelă, Arad 
(ediţia I, II şi a VII), Biblia editată de Gute Botschaft Verlag (GBV) din 1989, şi 2001, 
Noua Traducere românească 2007, Noul Testament şi Psalmii tipărit în 1993 de 
Societatea: Christliche Literatur – Verbreitung; cât şi Sânta Scriptură de la 1874. 

Pentru traducerea Psalmilor, Proverbelor și a Ecleziastului s-a folosit textul 
ebraic: Biblia Hebraica Stuttgartensia editat de K. Elliger și W. Rudolph. 

Sau mai consultat și Biblia GBV 2001, Septuaginta (greacă), editată de 
Alfred Rahlfs, Traducerea lumii noi cu referințe (engleză), și traducerile din limba 
română: Sânta Scriptură 1874, Biblia GBV 1989; Biblia Cornilescu. 

 
Explicaţii privire la termenii: „Scripturile ebraice” şi „Scripturile creştine” 

În multe traduceri ale Bibliei, găsim această împărţire: „Vechiul Testament” şi „Noul 
Testament”, sunt aceste nume potrivite? 
Se ştie că denumirea: „Vechiul Testament”, este datorită expresiei folosite de Vulgata 
latină.  
Unii aduc şi argumentul din 2Corinteni 3:14, unde conform cu Biblia Cornilescu se 

spune: „Dar ei au rămas greoi la minte: căci pînă în ziua de astăzi, la citirea 

Vechiului Testament, această măhramă rămîne neridicată, fiindcă măhrama este 
dată la o parte în Hristos”. Tot la fel apare şi verisunile ortodoxe. Dar traducerea 
corectă este: „vechiului legământ”. Este însă demn de remarcat că termenul diathékes 
din 2Corinteni 3:14, înseamnă „legământ” şi îşi păstrează această semnificaţie şi în 
celelalte 32 de ocurenţe din textul grecesc. În ce priveşte semnificaţia cuvântului latin 
testamentum (la genitiv testamenti), Edwin Hatch spune în lucrarea sa Essays in 
Biblical Greek (Eseuri în greaca biblică), Oxford, 1889, p. 48, că, „din ignoranţă faţă 

de filologia latinei vulgare târzii, se credea odinioară că termenul «testamentum», prin 
care este tradus cuvântul [diathéke] în primele versiuni latineşti, precum şi în Vulgata, 
însemna «testament», când, de fapt, el însemna şi, dacă nu chiar exclusiv, 
«legământ»”.  
În mod asemănător, în lucrarea A Bible Commentary for English Readers by Various 
Writers (Un comentariu biblic făcut de diverşi scriitori pentru cititorii englezi), 
publicată de Charles Ellicott, New York, vol. VIII, p. 309, W. F. Moulton scria că „în 
vechile traduceri latine ale Scripturilor, testamentum a devenit corespondentul obişnuit 

al cuvântului [diathéke]. Cum însă această traducere se găseşte deseori în contexte în 
care este imposibilă folosirea sensului de testament (de exemplu în Psalm 83:5, unde 
nimeni nu-şi va imagina că psalmistul a vrut să spună că duşmanii lui Dumnezeu «au 
făcut un testament împotriva lui»), este clar că termenul latin testamentum era folosit 
într-un sens mai larg, pentru a corespunde gamei largi de sensuri pe care le are 
cuvântul grecesc”. 
Avându-se în vedere cele de mai sus, denumirea „Vechiul Testament” care apare la 
2Corinteni 3:14, în versiunea Cornilescu este greşită.  

Aici apostolul Pavel nu se referă la Scripturile ebraice în ansamblu, ci aici, apostolul 
vorbeşte aici despre vechiul legământ al Legii, consemnat de Moise în Pentateuh 
(primele cinci cărţi), care constituie numai o parte a Scripturilor ebraice. Din acest 
motiv, el spune în versetul următor: „când  Moise este citit”. 
Prin urmare, nu există niciun motiv întemeiat ca prima parte a Bibliei să o numim: 
„Vechiul Testament”, iar partea a doua:  „Noul Testament”!   
Ar fi potrivit să numim prima parte a Bibliei: „Scripturile ebraice”, deoarece a fost 
scrisă în principal în ebraică (mici fragmente în arameică: Ezra 4:8-6:18; 7:12-26; 
Daniel 2:4b-7:28; Ieremia 10:11), şi conţine în mare parte istoria lui Israel şi relaţia lui 

Dumnezeu cu această naţiune! 
Iar, scrierile noului legământ, pot fi numite simplu: „Scripturile creştine”.  
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Ele au fost scrise în ebraică: Evanghelia după Matei, şi celelalte cărţi în greacă! 
Folosim expresia: „Scripturi”, pentru că Însuşi Iesus Christos s-a referit la colecţia de 
scrierilor sfinte ca fiind: „Scripturi” (Matei 21:42; Marcu 14:49; Ioan 5:39). Apostolul 
Pavel prin inspiraţie divină, le-a numit „Scripturi Sfinte”, „Scripturilor” şi „Sfintele 

Scripturi” (Romani 1:2; 15:4; 2Timotei 3:15).  
 

Explicaţii referitoare la Numele lui Dumnezeu 
Numele cu care Dumnezeul Adevărat s-a prezentat evreilor, apare de aproape 7000 de 
ori în Scripturile ebraice. Cel mai edificator pasaj din Biblie referitor la Numele lui 
Dumnezeu, îl găsim în convorbirea pe munte al lui Moise cu Dumnezeu, redată în Exod 
3:13-16. 
Prima parte a Bibliei a fost scrisă în limba ebraică, care se scria doar cu consoane fără 
vocale, cititorul adăuga vocalele. Numele lui Dumnezeu în „Scripturile ebraice”, apărea 
sub forma a patru litere ebraice (tetragrama): יהוה (YHWH), la care cititorul evreu 

adaugă vocalele corespunzătoare. Este bine de ştiut însă că evreii au pierdut ei înşişi 
pronunţarea corectă a acestui Nume scris în textul vechi doar cu consoane.  
Pe parcursul timpului s-au emis tot felul de opinii în ce priveşte pronunţia Numelui 
divin, unii erudiţi şi teologi, optează pentru forma: „Iahve”, însă există câteva dovezi 
că pronunţia „Iehova” este mai corectă ca Iahve sau ca altele.  
Forma: Iehova este transliterarea tetragramei, din ebraică în limba română, pe baza 
sistemului: matres lectionis, unde consoanele pot servi ca vocale. Astfel, YHWH, se 
pronunţă aşa cum se scrie: I_Eh_oU_Ah, care devine în latină Iehova, pentru că litera H 

de la final nu se aude şi vocala U serveşte de asemenea ca şi consoană (V).  
Iar din latină: Iehova, în română este: „Iehova”! Vezi: 
http://www.caleacrestina.ro/index.php/invatatura-crestina/545-yahweh-sau-iehova 
Forma: „Iehova”, este forma cea mai intrată în uz în limba română şi cea mai folosită 
în traducerile din limba română. 
 

Apărea tetragrama în scrierea originală a Scripturilor creştine? 
Iehova [YHWH] este numele lui Dumnezeu, care a fost înlocuit în copiile manuscrise 

cu Domnul, în greacă ,,Kuriρος” şi sigur apărea în textele în care se referă la Tatăl 
ceresc. 
În Scripturile ebraice, tetragrama, adică numele de YHWH (Iehova), apare de aproape 
7000 de ori, net superior titlurilor ca de pildă: El, Eloah, Elohim (Dumnezeu) de 2570 
de ori sau Adonai (Stăpân sau Domn) de aproximativ 300 de ori. 
Dar se ridică următoarea întrebare: Apărea tetragrama în scrierea originală a 
Scripturilor creştine? 
În timp ce în Scripturile ebraice, numele divin apărea foarte des, de aproape 7000 de 
ori, adică de aproape 3 ori mai mult ca expresia: „Dumnezeu”. În manuscrisele greceşti 

descoperite în prezent ale Scripturilor creştine, el nu apare decât sub formă prescurtată 
de: „Iah”, care apare în expresie: „hallelouia” care este o transliterare a ebraicului 
„haleluyah” (Apocalipsa 19:1,3,4,6), care înseamnă: „Lăudaţi-l pe Yah”. 
Deci se ridică întrebarea: A fost Numele lui Dumnezeu înlocuit în manuscrise de către 
scribii care le-au copiat? 
Satan, dușmanul lui Iehova se opune Numelui lui Dumnezeu, el vrea să schimbe legea 
(Daniel 7:25), el este cel care a introdus zizania (sămânţa rea) în grâu (Matei 13:25), el 
răstălmăceşte Cuvântul divin (Matei 4:1-10), el pune la îndoială Cuvântul lui 

Dumnezeu (Geneza 3:5). El urăşte numele divin (comp. cu Apocalipsa 13:6). 
În primă fază atacul lui a vizat ca evreii să nu-l mai folosească, folosindu-se 

de o smerenie falsă, el le-a indus ideea că Numele este prea sfânt pentru a fi pronunţat. 
Astfel după exilul babiolonian şi înainte de a veni Fiul pe pământ, printre evrei a apărut 

http://www.caleacrestina.ro/index.php/invatatura-crestina/545-yahweh-sau-iehova
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această superstiţie nescripturală că Numele nu trebuie rostit, şi l-au înlocuit citind 
tetragrama cu: Domnul. 
Satan s-a folosit de o interpretare eronată a porunci a treia de a nu lua în deşert Numele 
(Exod 20:6), pentru a-i face ca ei să uite Numele, ceea ce ar fi fost echivalentul cu o 
întorcere spre un Dumnezeu străin (Psalm 44:20), să nu-l folosească, să nu-i mai 
salveze (Psalm cap. 91)! 

Mai târziu, evreii au început să se adreseze lui Dumnezeu folosind cuvântul Adonai = 
Stăpân, care echivalează cu latinescul Dominus = Domn; Stăpân. 
Dacă ar fi rămas în Cuvânt, ei ar fi văzut că Numele: YHWH, era folosit şi în saluturi şi 
în viaţa cotidiană nu doar la serviciile religioase (Rut 2:4). 
Apoi atacul celui rău a vizat scoaterea Numelui din slujbele religioase, marele preot 
pronunţânu-l doar când era în sanctuar, nu în mulţime, conform cu Talmudul - Sotah 
7:6; Talmudul din Ierusalim, Yoma 40d. 
Lovitura finală a celui rău a fost scoaterea Numelui divin din Scripturi. 

 

Înlocuirea Numelui în Scripturile ebraice: 
În mai multe locuri soferimii (scribi, cărturarii), au modificat textul ebraic original 
înlocuind: YHWH cu Adhonai (Domnul). Soferimii erau bărbaţii care au copiat 
Scripturile ebraice începând din zilele lui Ezra până pe timpul lui Iesus s-au numit 
scribi, sau soferimi. Cu timpul, ei şi-au luat libertatea de a face modificări în text. Mai 
târziu, scribii care au continuat activitatea soferimilor în secolele de după Christos, au 
fost cunoscuţi sub numele de masoreţi. Aceştia au observat modificările făcute de 

soferimi şi le-au notat fie pe marginea textului ebraic, fie la sfârşitul lui. Aceste adnotări 
au ajuns să fie cunoscute sub numele de Masora.  
Soferimii căzuseră în capcana fricii superstiţioase de a pronunţa numele „YHWH”, de 
aceea l-au înlocuit în mai multe locuri cu Adonái (Domnul) şi în câteva locuri cu 
Elohím (Dumnezeu). Masora enumeră aceste modificări.  
De pildă, în Exod 4:10, 13; 5:22;  15:17;  Numeri 14:17; Iosua 7:8; Judecători 6:15;  
13:8; 1Regi 3:10, 15; Psalm 40:17, 44:23; 68:11,18,19,22,26,32; 73:20; 77:11; 78:65; 
86:3,4,5,9,12,15; 89:49,50; 94:7,12; 102:18; 104:35; 105:45; etc. 

În traducerea Calea Creștină, Numele: Iehova apare de 733 de ori în Psalmi şi de 87 ori 
în Proverbe, iar forma prescurtată: Iah de 42 de ori. 
 

Înlocuirea Numelui în Septuaginta: 
Când Scripturile ebraice, au fost traduse de cei 70 de experţi evrei (de aceea i se zice 
traducerea: „Septuaginta” de la 70) pe la anul 280 î.Ch. din ebraică în greacă, ei nu au 
înlocuit tetragrama cu grecescul Kyrios = Domnul; ci ei au lăsat în continuare cuvântul 
YHWH şi în textul grecesc, şi chiar l-au scris cu litere ebraice şi nu cu litere greceşti. 
În Septuagina din sec II d.Ch. tetragrama a fost înlocuită cu Kyrios (Domnul), şi se 

putea crede că traducătorii Septuagintei din start au înlocuit tetragrama Kyrios 
(Domnul), însă s-au descoperit şi manuscrise mai vechi ale Septuagintei, după cum 
urmează: s-a găsit 12 fragmente de papirus descoperite în Egipt în 1939 şi publicate în 
1944, şi care conţin câteva versete din diferite capitole ale Deuteronomului din 
Septuaginta, datând din sec. I  î.Ch. În aceste fragmente scrise în limba greacă, apare de 
15 ori cuvântul YHWH scris cu litere evreieşti. Apoi s-au mai descoperit ale 9 
fragmente de manuscrise greceşti vechi (ale Septuagintei) care conţin Numele divin sub 
forma YHWH. 

În prima jumătate a secolului al II-lea d.Ch. prozelitul iudeu Aquila a făcut o nouă 
traducere a Scripturilor ebraice în greceşte şi el a reprezentat aici numele lui Dumnezeu 
prin tetragama scrisă cu vechile caractere ebraice.  
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Tot la fel ne spune Origen în sec. III d.Ch., în comentariul la Psalm 2:2 din Septuaginta 
cea cu şase coloane (Exapla) scrisă de el şi încheiată prin 245 d.Ch. că: „în cele mai 
exacte manuscrise, NUMELE apare în caractere ebraice”. De altfel în Exapla, în 
coloana Septuagintei în greacă, Numele Dumnezeului apare sub forma tetragramei 
„YHWH”. 
Iar Ieronimus, pe la anul 300 d.Ch., în prologul său la cărţile lui Samuel şi ale Regilor, 

scrie: „Şi noi am găsit Numele lui Dumnezeu, Tetragrama, în volume greceşti sigure 
(ale Septuagintei) chiar în ziua de azi, exprimată în litere vechi (evreieşti).” 
Dar Satan, adversarul lui Dumnezeu a făcut ca Numele să fie înlocuit!!! 
Căci treptat creştinismul s-a depărtat de la izvorul Cuvântului divin şi au alergat spre 
basme, filosofii, liderii religioşi au provenit dintre filosofi sau din şcolile de filosofie, 
astfel strecurarea zizaniei în grâu prezisă de Iesus (Matei 13:24–30; Fapte 20:29,30), a 
început să prindă contur iar Numele divin, deşi apărea în manuscrise, era utilizat din ce 
în ce mai puţin. În cele din urmă, mulţi cititori nici nu mai ştiau ce reprezenta 

tetragrama: יהוה (YHWH). Iar Ieronim relata că în timpul său „unii ignoranţi, datorită 
asemănării caracterelor grafice, cînd găseau [tetragrama] în cărţile greceşti erau 
obişnuiţi s-o citească ΠΙΠΙ [pi.i.pi.i]”.  
Astfel în loc ca în copiile de mai tîrziu ale Septuagintei, numele lui Dumnezeu a fost 
scos şi a fost înlocuit prin cuvinte cum ar fi: „Dumnezeu” (The·os′) şi „Domnul” 
(Ky′ri·os). Ştim că aşa s-au petrecut lucrurile deoarece avem fragmente timpurii ale 
Septuagintei, în care era inclus Numele lui Dumnezeu şi copii de mai târziu ale 
aceloraşi pasaje ale Septuagintei, din care Numele lui Dumnezeu a fost înlăturat. 

Acelaşi lucru s-a petrecut şi în Scripturile creştine. Profesorul George Howard spunea 
în continuare: „Cînd forma ebraică a numelui divin a fost eliminată din Septuaginta în 
favoarea unor substituenţi greceşti, ea a fost eliminată şi din Noul Testament atunci 
cînd texte din Septuaginta erau citate în acesta”. 
Aşadar, în timp ce iudeii au refuzat să mai pronunţe numele lui Dumnezeu, chiar dacă îl 
vedeau în sulurile cu legea, profeţii şi psalmii, creştinătatea care s-a abătut treptat de la 
adevăr, l-au scos din Scripturi, atât din Septuaginta folosită preponderant de ei, cât şi 
din Scripturile creştine. Dar Să vedem în continuare: 

 

Înlocuirea Numelui în Scripturile creştine: 
Pentru a înţelege lucrul acesta, să ne amintim că manuscrisele Scripturilor creştine de 
care dispunem în prezent nu sînt cele originale. Cărţile originale scrise de Matei, Luca 
şi de ceilalţi scriitori biblici au fost foarte mult folosite şi s-au uzat. De aceea, ele au 
fost copiate, iar cînd aceste copii s-au uzat şi ele, au fost recopiate şi acestea. După cum 
este şi firesc, întrucît copiile pentru utilizare se făceau mereu, cele vechi nu erau 
păstrate. 
În prezent există mii de copii ale Scripturilor greceşti creştine, dar majoritatea lor au 

fost realizate în cursul secolului al IV-lea d.Ch. sau după aceea. Acest fapt ne arată că 
foarte devreme s-a petrecut ceva cu textul Scripturilor creştine, astfel Numele divin a 
fost scos din Scripturi! 
Mulţi contestă acest lucru, ei susţin că scriitori Scripturilor creştine nu au folosit numele 
divin!  
Însă, există dovezi solide că Numele divin a existat în Scripturile creştine originale 
scrise de apostoli? 
Prima carte din Scripturile creştine este Evanghelia după Matei, el a scris-o în limba 

ebraică. Matei a inclus Numele Creatorului în Evanghelia sa. De unde ştim? 
În primul rand, era de neconceput ca un discipol al lui Iesus, care urma pe Cel care este 
Adevărul (Ioan 14:6), să fi înlocuit tetragrama din citatele din Scripturile ebraice pe 
care el le-a citat prin inspiraţie divină în lucrarea sa! 
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Pe lângă acest raţionamentul logic sunt dovezi concrete cum ar fi: 
O versiune a evangheliei lui Matei în ebraică, a fost găsită într-o lucrare datată între al 
şaselea şi al nouălea secol (cartea lui Nestor) şi atribuită preotului Nestorius, în care nu 
apare Domnul (aşa cum apare în manuscrisele de lb. Greacă), ci apare expresia: 
„Numele” (în ebr. Hashem) în loc de obişnuitul „Domnul”. Este evident că „Numele” 
(în ebr. Hashem) a fost găsit de evrei, ca cuvânt substitut în locul tetragramei iniţiale!  

Un alt manuscris în ebraică, din secolul XIV (mai precis 1380 d.Ch.) ce 
conţine Evanghelia după Matei pe nume: Shem-Tob. Acest manuscris a fost confiscat 
de Biserica Catolică de la evrei, şi se presupune a fi o copie după un manuscris din 
primele patru secole. Shem-Tob a copiat textul ebraic al lui Matei în lucrarea sa 
polemică ’Éven bóchan. În acest manuscris apare Numele divin în 19 pasaje, sub 
forma: HY, ce se presupune a fi o prescurtare a tetragramei.  
Dar care a fost sursa acestui text ebraic? Profesorul George Howard, care a făcut 
cercetări ample cu privire la această chestiune, sugerează că „Textul ebraic al lui Matei 

copiat de Shem-Tob datează cam din primele patru secole ale erei creştine”. (Vezi şi 
New Testament Studies, volumul 43, nr. 1, ianuarie 1997, paginile 58-71). 

Dar ce putem spune de celelalte cărţi ale Scripturilor creştine scrise în greacă? 
Însă, ceilalţi scriitori ai acestei părţi a Bibliei au scris în limba internaţională a acelei 
epoci: limba greacă, pentru un public cititor cît mai larg. Aşadar, ei nu au citat din 
Scrierile ebraice originale ci din versiunea greacă Septuaginta. Să nu fi apărut oare 
numele lui Dumnezeu în aceste Scrieri greceşti? 
Unele fragmente foarte vechi ale versiunii Septuaginta care exista în zilele lui Iesus, au 

supravieţuit pînă în zilele noastre şi este demn de reţinut că în ele apare numele 
personal al lui Dumnezeu.  
În The New International Dictionary of New Testament Theology, volumul 2‚ 
p. 512‚ se spune: „Descoperirile recente de texte pun la îndoială ideea că cei care au 
compilat LXX [Septuaginta] ar fi tradus tetragrama YHWH prin kyrios. Cele mai vechi 
(fragmente de) MSS LXX de care dispunem acum conţin tetragrama scrisă cu caractere 
eb[raice] în textul g[re]c. Acest obicei a fost păstrat de traducătorii iudei ai 
V[echiului] T[estament] de mai tîrziu, pe parcursul primelor secole A.D.” Aşadar, ori 

de cîte ori Iesus şi discipolii Săi, citeau Scripturile, fie în ebraică fie în greceşte, ei 
întîlneau numele divin. 
Ar fi absurd ca să considerăm că ei ar fi falsificat Scripturile, citând pasaje din lege, 
psalmi sau profeţi în Scripturile creştine şi înlocuind: YHWH cu Domnul!?! 
Astfel, profesorul George Howard, de la Universitatea din Georgia, S.U.A. făcea 
următorul comentariu: „Pe vremea cînd Septuaginta utilizată şi citată de Biserica nou-
testamentară mai conţinea încă forma ebraică a numelui divin, fără îndoială că 
scriitorii nou-testamentari au inclus tetragrama în citatele lor” (Biblical Archaeology 

Review, martie 1978, p. 14).  

Din limba greacă Scripturile creştine au fost traduse în alte limbi ca: latina, siriaca, etc. 
O altă dovadă a existenţei Numelui divin sunt manuscrisele siriace şi aramaice, în 
Peshitta, unde în loc de „Domnul”, în mai multe pasaje apare forma: „MarYah”, adică 
„Domnul Yah”, în locul unde în greacă este Kyrios.  
De fapt unele pasaje nici nu se pot înţelege bine fără apariţia Numelui: Iehova! De 
pildă:  
Matei 22:44 (Versiunea Cornilescu): „Domnul a zis Domnului Meu: „Şezi la dreapta 

Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale?” 

Matei 22:44 (SCC): „Iehova a zis Domnului meu: Şezi la dreapta Mea, până ce am 

să pun pe duşmanii Tăi un scăunel al picioarelor Tale”. 
2Timotei 1:18 (Versiunea Cornilescu): „Dea Domnul să capete îndurare dela 

Domnul „în ziua aceea“. Tu ştii foarte bine cît ajutor mi-a dat el în Efes.” 
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2Timotei 1:18 (SCC): „Domnul să îi dea să găsească milă de la Iehova în ziua aceea. 

Şi cât a servit el în Efes, tu cunoşti mai bine.” 
În traducerea Scripturilor Creştine, Numele divin apare de 169 de ori. 

Astfel, ori de câte ori este citat un pasaj din Scripturile ebraice în care apare Numele 
divin, iar scriitorul inspirat de Spiritul Sfânt, aplică pasajul din Scripturile ebraice la 
Tatăl ceresc, aceste Nume trebuie să apară în Scripturile creştine.  

S-a mai introdus în pasajele unde Numele cu siguranţă apărea în original pe baza 
călăuzirii divine şi pe baza diferitelor versiuni ale Scripturilor.  
Vom reda în continuare diferitele versiuni care au reintrodus Numele în Scripturile 
creştine:  
J1 Matei, editat de J. du Tillet, cu o traducere în latină de J. Mercier, Paris, 1555. 
J2 Matei, inclus ca un capitol separat în GE1ven bo1chan [„Piatra încercată“], de 
Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, 1385. Manuscrise din secolele al XVI-lea şi al XVII-
lea, Jewish Theological Seminary, New York. 

J3 Matei şi Evrei, de Sebastian Münster, Basel, 1537 (în latină, în 1557). 
J4 Matei, de J. Quinquarboreus, Paris, 1551. 
J5 Evangheliile liturgice, de F. Petri, Wittemberg, 1573. 
J6 Evangheliile liturgice, de Johann Clajus, Leipzig, 1576 (şi în germană, latină şi 
greacă). 
J7 Scripturile creştine, de Elias Hutter, Nürnberg, 1599 (şi în alte 11 limbi). 
J8 Scripturile creştine, de William Robertson, Londra, 1661. 
J9 Evangheliile, de Giovanni Battista Jona, Roma, 1668 (şi în latină). 

J10 The New Testament . . . in Hebrew and English, de Richard Caddick, Vol. I–III, 
conţine Matei-1 Corinteni, Londra, 1798–1805. 
J11 Scripturile creştine, de Thomas Fry şi colectiv, Londra, 1817. 
J12 Scripturile creştine, de William Greenfield, Londra, 1831. 
J13 Scripturile creştine, de A. McCaul, M. S. Alexander, J. C. Reichardt şi S. Hoga, 
Londra, 1838. 
J14 Scripturile creştine, de J. C. Reichardt, Londra, 1846. 
J15 Luca, Faptele, Romani şi Evrei, de J. H. R. Biesenthal, Berlin, 1855, 1867, 1853 şi, 

respectiv, 1858. 
J16 Scripturile creştine, de J. C. Reichardt şi J. H. R. Biesenthal, Londra, 1866. 
J17 Scripturile creştine, de Franz Delitzsch, Londra, ediţia 1981. 
J18 Scripturile creştine, de Isaac Salkinson şi C. D. Ginsburg, Londra. 
J19 Ioan, de Moshe I. Ben Maeir, Denver (Colorado), 1957. 
J20 A Concordance to the Greek Testament, de W. F. Moulton şi A. S. Geden, ediţia a 
patra, Edinburgh, 1963. 
J21 The Emphatic Diaglott (interliniar grec-englez), de Benjamin Wilson, 14 
New York, 1864, retipărit de Watch Tower Bible and Tract Society, Brooklyn, 1942. 

J22 Scripturile creştine, de United Bible Societies, Ierusalim, 1979. 
J23 Scripturile creştine, de J. Bauchet, Roma, 1975. 
J24 A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican 
Manuscript, de Herman Heinfetter, Londra, 1863. 
J25 St. Paul’s Epistle to the Romans, de W. G. Rutherford, Londra, 1900. 
J26 Psalmii şi Matei 1:1-3:6, de Anton Margaritha, Leipzig, 1533. 
J27 Die heilige Schrift des neuen Testaments, de Dominik von Brentano, ediţia a treia, 
Viena şi Praga, 1796. 

Apoi există multe texte în care se face referire la Nume prin expresia: 
„numele” sau „numele lui Dumnezeu” cu referire la Numele: YHWH în mod sigur: 
Matei 6:9; Luca 11:2,49; Ioan 12:28; Fapte 15:14-17; Romani 2:24; 1Timotei 6:1; Evrei 
2:12; 6:10; Iacob 5:10; Apocalipsa 3:12; 11:18; 13:6; 14:1;  15:4; 16:9. 
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Conform cu Exod 3:15, Numele: Iehova este etern, neschimbător şi pentru toate 
generaţiile. Numele divin trebuie folosit în închinare (Fapte 2:21; 15:17), în lucrarea lui 
Dumnezeu (Ioan 17:6,26; Evrei 2:12).  
Acest Nume trebuie preamărit (Ioan 12:28), glorificat (Apocalipsa 15:4), creştinii 
trebuie să se teamă de Numele Lui (Apocalipsa 11:18). 
El va fi invocat şi în mileniu (Ţefania 3:9; Maleahi 1:11), şi în veşnicie, (Psalm 

145:1,21; vezi şi Psalm 45:17; 135:13; 72:17,18; 145:2,21). 
  

Explicaţii referitoare la Numele de Iesus Christos 
În ce priveşte Numele Fiului: Iesus [Ιησούσ]  traducere corectă a expresiei din greacă 
este: Iesous, care are ca corespondent, expresia: ebraică: Iehoşua, însemnând: Iehova 
este salvare. Deoarece în alfabetul grecesc nu există litera „ş”, în locul ei s-a scris litera 
„s” iar diftongul „ou”, în greacă se citeşte „u”. Astfel citirea corectă a Numelui 
Salvatorului este: Iesus ca în latină (Vulgata), şi nu Isus sau Iisus, în care este omisă 

litera „e” din Iehoşua precum şi din gr. Iesous. 
Traducerea Numelui: Iesus cu: „Isus”, redă incorect Numele Salvatorului, ceea ce nu 
aduce onoare Domnului şi Învăţătorului nostru. 
 Christos, în greacă, însemnă: „Unsul” (lui Dumnezeu), care este traducerea 
cuvântului ebraic: Mesiah = Uns. 
Nici traducerea „Hristos”, nici „Cristos”, nu redă bine litera grecească: χ care trebuie 
redată cu ch (accentul pe h). 
 

Explicaţii referitoare la cuvântul: Spirit 
Spirit [Πνευμα] – există câteva argumente solide în favoarea folosirii cuvântului 
“spirit”  de origine latină în loc de “duh” care vine din slavonă, aceste motive sunt: 
lexicul limbii române este la ora actuală bazat în procent de 80-85% pe cuvinte de 
origine latino-franceză. De asemenea, este ilogic şi inconsecvent să se folosească 
expresia “duhovnicesc” în loc de „spiritual” deoarece adjectivul “duhovnicesc” a 
dispărut aproape complet din uz. Traducerile: SS 1874; NW; şi Noul Testament făcut 
de Emil Pascal în 1992, traduc cu “spirit”.   

 

Explicaţii referitoare la „Regatul lui Dumnezeu” 
Regat [Βασιλεια]: Deşi în cele mai multe traduceri ale Bibliei, cuvântul grecesc 
„Basileia” este tradus prin cuvântul: „Împărăţie”, totuşi traducerea mai exactă a acestui 
cuvânt este: „Regat”; el derivând din cuvântul „Basileus” = Rege. Considerăm că 
cuvântul românesc „regat“ redă mai exact semnificaţia termenului grecesc, care denotă 
„un regat, ţinut, regiunea sau ţara aflată sub guvernarea unui rege; putere, autoritate, 
domnie regală; demnitate regală, titlul şi onoarea unui rege“ (The Analytical Greek 

Lexicon, 1908, pag. 67). 

Cuvântul împărăţie se aplică unui stat colonial (imperiu) ţinând sub stăpânire 
(supunând) teritorii şi regate cucerite prin războaie, silnicie şi cotropire violente, ceea 
ce nu poate fi aplicat referitor la „Regatul lui Dumnezeu”, care este format din cei 
supuşi Lui din toate naţiunile şi din toate timpurile prin voinţa lor liberă, şi nu prin 
constrângere, umilire şi jefuire; nici referitor la „Regatul lui Israel”.  
De altfel, nici imperiile cele renumite din antichitate (Asiria; Egiptul; Babilonul; Medo-
Persia; Grecia), nu erau conduse de oameni având rangul (funcţia, titlul) de „împărat”, 
ci de „rege”, sau de „marele rege”, sau de „faraon”. De aceea, D. Cornilescu a greşit 

numindu-i împăraţi pe Herodes cel Mare (Matei 2:1), nici pe Heroddes Agrippas I 
(Fapte 12:21), nici pe Herodes Agrippas II (Fapte 25:13); deoarece numai statul roman 
a devenit „imperiu”, odată cu declararea de către senatul roman, în anul 27 î.Ch. al lui 
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Caius Iulius Octavianus (nepotul generalului Caius Iulius Caesar), ca primul împărat (în 
latină: Imperator, şi de aici: „imperiu”) al imperiului roman.  
În Scripturile creştine ceilalţi amintiţi mai sus au fost numiţi „basileus”, adică „rege” 
(echivalent cu latinescul „rex”); însă împăraţii (imperatorul) de la Roma sunt de fiecare 
dată numiţi în Scripturi cu titlul de „Cezar”, care a fost aordat de senatul roman pentru 
prima oară lui Caius Iulius Octavianus (numit apoi cu titlul onorific de „Augustus” = 

Venerabilul, Onorabilul; vezi Luca 2:1). 
 

Explicaţii referitoare la adunarea lui Iesus Christos 
Adunarea [εκκλησια], termenul grecesc pe care unii traducători, îl redau prin cuvântul 
„biserică” (a lui Christos), este „ekklesia”, care în antichitate, la greci, avea înţelesul de 
„adunare”. El este folosit în Scripturile Creştine de 112 ori, având sensul de adunarea 
organizată a discipolilor a lui Christos botezaţi ca adulţi. 
Chiar şi atunci când termenul este aplicat prin adaptare la o întrunire dezorganizată 

(Fapte 19:32,41), ideea de bază rămâne aceea de adunare. De asemenea, termenul 
ekklesia, mai este folosit în Fapte 7:38 referindu-se la adunarea lui Israel (din vechime), 
precum şi în Fapte 19:39 unde se referă la adunarea de justiţie legală din oraşele-stat 
democratice greceşti. 

Sensul „ekkleisei” lui Christos din Scripturile creştine este de: adunare 
organizată, ai cărei membrii îndeplinesc condiţiile prevăzute în Scripturi şi anume: 
naşterea de sus. Adunarea locală (ekklesia) a lui Christos funcţionează (există) 
permanent chiar dacă întrunirile organizate ale membrilor ei au loc periodic. 

Termenul „ekklesia” a fost preluat din greacă, deoarece şi în ekklesia 
(adunarea) oraşelor-state greceşti, membralitatea era limitată la un segment (grup) de 
populaţie bine definit, nu toţi locuitorii zonei respective puteau participa la o ekklesia 
convocată şi întrunită cu regularitate (în antiteză cu alte „întruniri”) pentru treburi 
civice. La fel şi în ekklesia (= qahal, în ebraică) lui Israel din vechime, care era 
adunarea naţională a Israelului, dacă cineva dorea să participe la ea, trebuia în mod 
obligatoriu să aibă o descendenţă directă din evrei şi să fie circumcis, sau devină 
prozelit şi să fie circumcis (adică să accepte iudaismul). Tot la fel, şi adunarea lui Israel, 

deşi exista ca organizaţie, permanent, ea se întrunea numai periodic.  
Termenul „ekklesia”, niciodată nu a necesitat să aibă sensul de convocare 

continuă; şi nici acum. În acest sens nu a existat nici o schimbare de condiţie, din 
timpul antic al legislatorului grec Perikles (490-429 î.Ch), şi până acum; nici nu cere ca 
membrii (în greacă: kletoi), să fie prezenţi la fiecare convocare a ei. De asemenea, 
termenul însuşi nu interzice primirea de noi membrii, care îndeplinesc condiţiile de 
membralitate. 

Nici o „ekklesia” clasică (greacă), iudaică, sau creştină, cunoscută în istorie 
nu a fost întrunită în permanenţă. Toate „ekklesiile” se încheiau şi reîncepeau, după 

caz; adunarea nefiind desfiinţată de o întrerupere temporară. 
De asemenea, în Evrei 12:22, găsim folosit termenul grec „panegyris” 

(singurul loc din Scripturi), cu care grecii denumeau adunările generale festive, de 
sărbătoare a tuturor cetăţenilor din oraşele-state greceşti. 

Voi analiza, în continuare, şi termenul „biserică”. Acesta provine din 
cuvântul vechi românesc „băsearecă”, care provine din numele „basilica”, pe care 
creştinii apostați din sec IV d.Ch. l-au dat caselor lor de închinare construite în stilul 
bazilicilor romane; care erau (la romani) nişte edificii publice mari şi impunătoare, 

având interiorul împărţit prin şiruri de coloane, în trei sau în cinci părţi şi în care se 
făceau judecăţi şi unde neguţători tratau despre afacerile lor. Cuvântul „basilică” a 
început apoi să fie folosit în Apus cu sensul de biserică foarte mare şi de catedrală (ex. 
Basilica Sf. Petru din Roma). 
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Consider că am prezentat suficiente argumente care justifică traducerea 
termenului „ekklesia” din Scripturi cu „adunare” şi nu cu „biserică”; ţinând seama de 
sensurile diferite ale înţelesurilor acestor doi termeni de la începuturile lor. 

De fapt atât traducătorii ortodocşi cât şi cei le-au revizuit traducerile lor sunt 
inconsecvenţi pentru că în ebraică: cuvântul „qahal” îl traduc cu „adunarea” (lui Israel), 
şi nu cu „biserica lui Israel”; cu toate că, după cum am văzut, atât „ekklesia” cât şi 

„qahal” sunt echivalente, însemnând: „adunare”. 
Cultele neoprotestante, la început, au adoptat în limbajul lor cuvântul 

„adunare”, care încă mai este folosit de membrii adunărilor de prin sate, dar ulterior au 
adoptat cuvânt inexact: „biserică”. 

În concluzie, în „basilica” romană putea intra oricine, precum poate face parte 
acum (ca membru creştin) oricine din biserică; iar în „ekklesia” greacă făceau parte 
numai membrii ei, precum fac parte acum din „adunarea” (lui Christos) numai 
credincioşii creştini care îndeplinesc condiţiile de a fi membrii ai ei. 

 

Explicaţii privitoare la modificările făcute de scribi 
Iehova a poruncit ca încă în prima parte a Bibliei, în legea lui Moise, să se consemneze 
avertismentul de a nu se adăuga sau scoate din Cuvântul Lui   (Deuteronom 4:2; 12:32)! 
El ştia că tendinţa omului este să scoată sau să adauge la Cuvânt, fie falsificând 
Cuvântul scris, fie nerespectându-l în întregime.  
Acelaşi avertisment s-a dat şi în Proverbe 30:6, şi în Apocalipsa 22:18-19. 
Unii copiatori de-a lungul timpurilor, fie au introdus cuvinte în plus, au scos din cuvinte 

sau au înlocuit cuvinte, pentru a influenţa înţelesul textului în conformitate cu propria 
lor concepţie. 

Doar scribii au creat la unele versete mai multe variante, în general 
introducând cuvinte sau fraze, sau scoţând cuvinte, sau modificând cuvintele, fie din 
greşală, fie pentru a susţine un punct de vedere. Astfel doar prin călăuzire divină putem 
fi încunoştinţaţi care variantă de manuscris reprezintă originalul şi care variante s-au 
abătut de la original, schimbând sensul! 
Să dau în continuare câteva exemple de modificări: 

Uneori copiatorii au observat că vreun evanghelist prezintă un eveniment prin 
cuvinte mai puţine decât altul, ei au adăugat în textul mai scurt, cuvintele care sunt 
redate în textul mai lung.  
Exemplu: la rugăciunea Tatăl Nostru, redată de Luca în: 11:1-4, copiatorii au adăugat 
mai târziu cuvintele pe care aceeaşi rugăciune le are în plus în redarea lui Matei 6:9-13. 
Sau fraza din Marcu 9:48 au adăugat-o şi în v. 44,46. 

Unii copiatori au scos cuvinte, de pildă, au scos cuvântul: „Dumnezeu” din 
Iuda 1:4, ca să susţină că Fiul este singurul „Stăpân şi Domn” !?!  

Sau au adăugat cuvinte, cum ar fi fraza trinitară din Matei 28:19, care este o 

interpolare din sec. II d.Ch. sau fraza trinitară din 1Ioan 5:7, sau fraza finală din Ioan 
3:13 şi din Efeseni 5:30. S-au adăugat întregul pasaj din Matei 27:52-53, preluate din 
ev. apocrife; sau cea de la sfârşitul Evangheia după Luca 24:50-53, care nu coincide cu 
relatarea din Fapte 1. 

Sau au înlocuit unele cuvinte cu altele, de pildă , au înlocuit în Ioan 1:18, „un 

Dumnezeu unic-născut”, aşa cum apare în cele mai vechi manuscrise cu: „Fiul unic-

născut”. Sau „Cel care s-a arătat în carne”, cu „Dumnezeu care s-a arătat în 

carne” (1Timotei 3:16).  

Scribi fie luând, fie adăugând fraze sau cuvinte care socoteau ei, „că este spre 
uşurarea înţelegerii textului”, fie au introdus pasaje din cărţile apocrife care erau 
senzaţionale, învăţături ieşite din comun, căci la oameni le place asemenea pasaje ca 
Marcu 16:9-20, unde se vorbeşte de a bea otravă, sau a lua în mână şerpi.  
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Renumitul critic textual Caspar René Gregory ne aminteşte: „Manuscrisele 
greceşti ale textului Noului Testament au fost adesea alterate de scribi, care au pus în 
ele citiri care le-au fost familiare şi pe care susţineau că sunt cele corecte“. — Canon 
and Text of the New Testament, 1907, pag. 424. 
Toate aceste modificări ale textului sacru, nu sunt altceva decât atacuri ale Satanei care 
doreşte să semene învăţăturile lui (comp. Geneza 3:5, cu Matei 13:25), prin aceşti scribi 

care au scos, modificat sau adăugat fraze la Cuvântul scris al lui Dumnezeu. 
Despre pasaje apocrife, vezi aici: http://www.caleacrestina.ro/index.php/texte-apocrife 
Adunarea lui Dumnezeu, are datoria şi repsonsabilitatea, să apere Cuvântul original 
inspirat, să-l păstreze nealterat şi să demaşte şi să repare erorile strecurate în 
manuscrise, fie din greşală sau intenţionat, prin care s-au introdus erezii nimicitoare 
care Îl tăgăduiesc pe Stăpânul care i-a cumpărat (2Petru 2:1). 
Restabilind Cuvântul original al Tatălui ceresc! 
 

Sistemul de pronunţie a limbi greceşti: 
Pronunţia în limba greacă poate fi după sistemul de pronunţie a limbi greceşti alcătuit 
de Erasam din Rotterdam (1467-1536), sau după sistemul de pronunţie a limbi greceşti 
alcătuit de Reuchlin (1445-1523), care a preferat pronunţia în felul grecilor moderni, 
pronunţie adoptată şi de ţările aflate sub influenţă bizantino-slavonă. 
Deosebirile sunt următoarele: în sistemul lui Erasam, trei consoane: beta, eta şi chi se 
pronunţă în celălalt sistem: veta, ita şi hi. De exemplu: Gabriel – Gavriil, Israel – Israil, 
Iesus – Isus, Christos – Hristos, Betleem – Vifleem, Amen – Amin. (Şi în ebraică este 

amen şi nu amin).  În traducerea aceasta se foloseşte sistemul lui Erasam din 
Rotterdam, astfel: Iesus, şi nu Isus, Christos şi nu Hristos, etc.  
   

Echipa: Calea Creştină. 
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EVANGHELIA DUPĂ MATEI 
 

Capitolul 1 - Matei  
1. Carte a genealogiei lui Iesus Christos, 

Fiu al lui David, Fiu al lui Abraam. 
2. Abraam a născut pe Isaac, iar Isaac a 
născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe 
Iuda şi pe fraţii lui,  
3. iar Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din 
Tamar, iar Fares a născut pe Esrom, iar 
Esrom a născut pe Aram,  
4. iar Aram a născut pe Aminadab, iar 
Aminadab a născut pe Naason, iar Naason 

a născut pe Salmon,  
5. iar Salmon a născut pe Boaz din 
Rahab, iar Boaz a născut pe Obed din 
Rut, iar Obed a născut pe Iese,  
6. iar Iese a născut pe David – regele, iar 
David a născut pe Solomon din văduva 
lui Urie,  
7. iar Solomon a născut pe Roboam, iar 

Roboam a născut pe Abia, iar Abia a 
născut pe Asa,  
8. iar Asa a născut pe Iosafat, iar Iosafat a 
născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe 
Ozia,  
9. iar Ozia a născut pe Ioatam, iar Ioatam 
a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe 
Ezechia,  

10. iar Ezechia a născut pe Manase, iar 
Manase a născut pe Amon, iar Amon a 
născut pe Iosia,  
11. iar Iosia a născut pe Iehonia, şi pe 
fraţii lui pe timpul deportării în Babilon. 
12. Iar după deportarea în Babilon, 
Iehonia a născut pe Salatiel, iar Salatiel a 
născut pe Zorobabel,  

13. iar Zorobabel a născut pe Abiud, iar 
Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim 
a născut pe Azor,  
14. iar Azor a născut pe Sadoc, iar Sadoc 
a născut pe Achim, iar Achim a născut pe 
Eliud,  
15. iar Eliud a născut pe Eleazar, iar 
Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a 
născut pe Iacob,  

16. iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul 
Mariei, din care S-a născut Iesus Cel zis: 
Christos.  

17. Deci toate generaţiile de la Abraam 
până la David au fost patrusprezece 
generaţii; şi de la David până la 
deportarea în Babilon, patrusprezece 
generaţii; şi de la deportarea în Babilon 

până la Christos, patrusprezece generaţii. 
18. Iar naşterea lui Iesus Christos a fost 
astfel: Maria, mama Lui, fiind logodită cu 
Iosif, înainte de a fi ei împreună, s-a aflat 
însărcinată din Spirit Sfânt. 
19. Însă Iosif, bărbatul ei, drept fiind şi 
nevrând să o expună public, a vrut să o 
lase pe ascuns.  
20. Dar reflectând el la acestea, iată! Un 

înger al lui Iehova i s-a arătat în vis, 
zicând: „Iosif, fiu al lui David! Să nu fii 
înfricat să iei la tine pe Maria, nevasta ta; 
pentru că ce a fost conceput în ea, este din 
Spirit Sfânt.  
21. Iar ea va naşte un Fiu, şi vei chema 
numele Lui: Iesus; pentru că El va salva 
pe poporul Lui de păcatele lor.” 

22. Iar toate acestea s-au făcut ca să fie 
împlinit ce a fost spus de Iehova prin 
profetul, zicând:  
23. „Iată! Fecioara va fi însărcinată şi va 
naşte un Fiu, şi vor chema numele Lui: 
Emanuel; care este tradus: cu noi este 
Dumnezeu”. 
24. Iar Iosif, trezindu-se din somn, a făcut 

cum i-a poruncit îngerul lui Iehova, şi a 
luat la el pe nevasta lui. 
25. Dar nu a cunoscut-o până ce a născut 
un Fiu; şi a chemat numele Lui: Iesus. 

Capitolul 2 - Matei  
1. Iar Iesus fiind născut în Betleemul 
Iudeii, în zilele lui Irod, iată! Au sosit 
magi de la răsărituri la Ierusalim,  
2. zicând: „unde este Regele născut al 
iudeilor? Pentru că am văzut steaua Lui în 
răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”  
3. Dar auzind, regele Irod s-a tulburat, şi 
tot Ierusalimul cu el. 
4. Şi strângând împreună pe toţi marii 

preoţi şi pe cărturarii poporului, s-a 
informat de la ei unde trebuia să se nască 
Christosul. 
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5. Iar ei i-au zis: în Betleemul Iudeii; 
pentru că aşa a fost scris prin profetul: 
6. „Şi tu, Betleem, pământ al lui Iuda, 
nicidecum nu eşti mai neînsemnat între 
domnitorii lui Iuda; pentru că din tine va 
ieşi un Conducător care va păstori pe 

poporul Meu, Israel”. 
7. Atunci Irod, chemând magii pe ascuns, 
a aflat întocmai de la ei timpul stelei 
apărute. 
8. Şi trimiţându-i la Betleem, a zis: 
„ducându-vă, cercetaţi exact despre 
copilaş; iar când aveţi să aflaţi, vestiţi-mi; 
pentru ca şi eu, venind, să mă închin Lui.” 

9. Iar ei auzindu-l, pe regele au plecat. Şi 
iată! Steaua pe care au văzut-o în răsărit 
mergea înaintea lor; până ce venind, a stat 
deasupra lor unde era copilaşul. 
10. Văzând însă steaua, s-au bucurat cu 
bucurie tare mare. 
11. Şi venind în casă, au văzut copilaşul 
cu Maria, mama Lui; şi proşternându-se 

s-au închinat Lui, şi deschizând tezaurele 
lor, I-au adus daruri: aur şi tămâie şi 
smirnă. 
12. Şi fiind divin – încunoştinţaţi în vis să 
nu se întoarcă la Irod, s-au depărtat spre 
ţara lor pe alt drum. 
13. Iar ei fiind depărtaţi, iată! Un înger al 
lui Iehova se arată în vis lui Iosif, zicând: 

„sculându-te, ia Copilaşul şi pe mama 
Lui, şi fugi în Egipt, şi rămâi acolo până 
am să îţi spun; pentru că Irod 
intenţionează să caute Copilaşul ca să îl 
piardă.” 
14. Iar el, sculându-se, a luat copilaşul şi 
pe mama Lui, noaptea, şi s-a retras în 
Egipt. 
15. Şi a fost acolo până la sfârşitul lui 

Irod; ca să fie împlinit ce a fost spus de 
Iehova prin profetul, care zice: „Din Egipt 
am chemat pe Fiul Meu”. 
16. Atunci Irod, văzând că a fost înşelat 
de magi, s-a mâniat tare; şi trimiţând, a 
omorât pe toţi băieţii cei din Betleem şi în 
hotarele lui, de la doi ani în jos; potrivit 
cu timpul pe care l-a aflat întocmai de la 

magi. 
17. Atunci a fost împlinit ce a fost spus 
prin profetul Ieremia, zicând: 

18. „O voce a fost auzită în Rama; plâns 
şi jale multă; Rahela plângând copiii ei, şi 
nu a vrut să fie consolată, pentru că nu 
mai sunt”. 
19. Sfârşind însă Irod, iată! Un înger al 
lui Iehova se arată în vis lui Iosif, în 

Egipt,  
20. zicând: „sculându-te, ia copilaşul şi pe 
mama Lui, şi du-te în ţara lui Israel; 
pentru că au murit cei căutând sufletul 
copilaşului.” 
21. Iar el, sculându-se, a luat copilaşul şi 
pe mama Lui, şi a intrat în ţara lui Israel. 
22. Auzind însă că Arhelaus domneşte ca 

rege peste Iudeea în locul tatălui său Irod, 
s-a temut să se ducă acolo; dar fiind divin 
încunonştinţat în vis, s-a retras în părţile 
Galileii. 
23. Şi venind, a locuit într-o cetate zisă 
Nazaret; ca să fie împlinit ce a fost spus 
prin profeţi, că va fi chemat Nazarinean. 

Capitolul 3 - Matei  
1. În zilele acelea vine Ioan Botezătorul, 
predicând în deşertul Iudeii,  
2. zicând: „căiţi-vă! Pentru că s-a apropiat 
Regatul cerurilor. 
3. Pentru că acesta este cel spus prin 

profetul Isaia, zicând: „o voce a unuia 
strigând în deşert: Pregătiţi calea lui 
Iehova! Faceţi drepte cărările Lui!” 
4. Iar acest Ioan avea veşmântul lui din 
peri de cămilă, şi o centură de piele în 
jurul şalelor lui; iar hrana lui era lăcuste şi 
miere sălbatică. 
5. Atunci ieşeau la el Ierusalimul, şi toată 
Iudeea, şi toată împrejurimea Iordanului;  

6. şi erau botezaţi de el în râul Iordan, 
mărturisind păcatele lor. 
7. Dar văzând mulţi dintre farisei şi 
saduchei venind la botez, le-a zis: „Pui de 
vipere! Cine v-a arătat să fugiţi de mânia 
viitoare? 
8. Faceţi deci roadă vrednică de căinţă. 
9. Şi să nu gândiţi că ziceţi în sine: avem 

tată pe Abraam! Pentru că vă zic: 
Dumnezeu, din pietrele acestea poate 
ridica copii lui Abraam. 
10. Dar deja securea stă la rădăcina 
pomilor; deci, orice pom, nefăcând roadă 
bună, este tăiat şi este aruncat în foc. 
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11. Eu vă botez doar în apă, pentru căinţă; 
dar Cel venind după mine este mai tare 
decât mine, ale cărui sandale nu sunt 
vrednic să le duc. El vă va boteza în Spirit 
Sfânt şi foc; 
12. lopata căruia este în mâna Lui, şi va 

curăţi complet aria Lui, şi va strânge 
grâul Lui în depozit, dar pleava o va arde 
cu foc nestins.” 
13. Atunci vine Iesus din Galileea la 
Iordan, către Ioan, pentru a fi botezat de 
el. 
14. Dar Ioan Îl oprea, zicând: „Eu am 
nevoie să fiu botezat de tine, şi Tu vii la 

mine?” 
15. Răspunzând însă, Iesus a zis: „Lasă 
acum! Pentru că aşa ne este potrivit să 
împlinim toată dreptatea.” Atunci el Îl 
lasă. 
16. Iar Iesus fiind botezat, S-a suit îndată 
din apă; şi iată! Cerurile au fost deschise 
şi el a văzut un Spirit al lui Dumnezeu 

coborând ca un porumbel, venind peste 
El. 
17. Şi iată! O voce din ceruri, zicând: 
„Iată! Acesta este Fiul Meu Cel iubit,  în 
care am bună plăcere.” 

Capitolul 4 - Matei  
1. Atunci Iesus a fost dus de Spiritul în 
deşert, ca să fie încercat de Diavolul. 
2. Şi postind patruzeci de zile şi patruzeci 
de nopţi, la urmă a flămânzit. 
3. Şi apropiindu-se, ispititorul I-a zis: 
„dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu spune ca 
pietrele acestea să se facă pâini.” 
4. Dar El, răspunzând a zis: „A fost scris: 

Nu numai cu pâine va vieţui omul, ci cu 
orice cuvânt ieşind prin gura lui 
Dumnezeu.” 
5. Atunci Diavolul îl Ia în sfânta cetate, şi 
L-a pus pe streaşina unei clădiri din 
curtea templului, 
6. şi Îi zice: „Dacă eşti Fiu al lui 
Dumnezeu, aruncă-Te jos; pentru că a 

fost scris: Îngerilor Lui va porunci pentru 
Tine, şi Te vor purta pe mâini; nu cumva 
să loveşti piciorul Tău de vreo piatră.” 
7. Iesus i-a zis: „Iarăşi a fost scris: „să nu 
pui la încercare pe Iehova, Dumnezeul 
Tău.” 

8. Diavolul Îl ia iarăşi pe un munte tare 
înalt; şi Îi arată toate regatele lumii şi 
gloria lor;  
9. şi I-a zis: „toate acestea Ţi le voi da, 
dacă, prosternându-Te ai să Te închini 
mie.” 

10. Atunci Iesus îi zice: „pleacă, Satan! 
Pentru că a fost scris: la Iehova, 
Dumnezeul tău să te închini şi singur Lui 
să Îi faci serviciu sacru.” 
11. Atunci Diavolul Îl lasă; şi iată! Nişte 
îngeri s-au apropiat şi Îi serveau Lui. 
12. Auzind însă că Ioan a fost arestat, S-a 
retras în Galileea. 

13. Şi părăsind Nazaretul, venind, a locuit 
în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui 
Zabulon şi Neftali; 
14. ca să fie împlinit ce a fost spus prin 
profetul Isaia, zicând:  
15. „Pământ al lui Zabulon şi pământ al 
lui Neftali, pe o cale a mării; dincolo de 
Iordan, Galileea naţiunilor. 

16. Poporul cel şezând în întuneric, a 
văzut o lumină mare; şi celor şezând într-
un ţinut şi o umbră a morţii, le-a răsărit 
lumina”. 
17. De atunci a început Iesus să predice şi 
să zică: „căiţi-vă, pentru că s-a apropiat 
Regatul cerurilor.”  
18. Iar umblând pe lângă Marea Galileii, 

a văzut doi fraţi: pe Simon, cel zis Petru, 
şi pe Andrei, fratele lui, aruncând o plasă 
în mare; pentru că erau pescari. 
19. Şi le zice: „veniţi după Mine, şi vă voi 
face pescari de oameni.” 
20. Iar ei, lăsând îndată plasele, I-au 
urmat Lui.  
21. Şi mergând de acolo mai înainte, a 
văzut pe alţi doi fraţi: Pe Iacob al lui 

Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, în corabie 
cu Zebedei, tatăl lor, reparându-şi plasele; 
şi i-a chemat. 
22. Iar ei, lăsând îndată corabia şi pe tatăl 
lor, L-au urmat. 
23. Şi El străbătea prin toată Galileea, 
învăţându-i în sinagogile lor, şi predicând 
Evanghelia Regatului; şi vindecând orice 

boală şi orice slăbiciune în popor. 
24. Şi s-a dus zvonul despre El în toată 
Siria; şi I-au adus pe toţi cei având rău, 
suferind de diferite boli şi chinuri, pe 
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demonizaţi, şi pe epileptici, şi pe 
paralitici; şi El îi vindeca. 
25. Şi Lui I-au urmat mulţimi multe din 
Galileea şi Decapole şi Ierusalim şi 
Iudeea şi de dincolo de Iordan.  

Capitolul 5 - Matei  
1. Văzând însă mulţimile, S-a suit pe 
munte; şi, aşezându-Se, s-au apropiat de 
El discipolii Lui. 
2. Şi deschizând gura Lui, îi învăţa, 
zicând:  

3. „Fericiţi sunt cei săraci cu spiritul, 
pentru că a lor este Regatul cerurilor. 
4. Fericiţi sunt cei plângând, pentru că ei 
vor fi mângâiaţi. 
5. Fericiţi sunt cei blânzi, pentru că ei vor 
moşteni pământul. 
6. Fericiţi sunt cei flămânziţi şi însetaţi 
după dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi. 

7. Fericiţi sunt cei miloşi, pentru că ei vor 
fi miluiţi. 
8. Fericiţi sunt cei curaţi cu inima, pentru 
că ei vor vedea pe Dumnezeu. 
9. Fericiţi sunt cei făcători de pace, pentru 
că ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu. 
10. Fericiţi sunt cei persecutaţi din cauza 
dreptăţii, pentru că a lor este Regatul 

cerurilor. 
11. Fericiţi sunteţi când au să vă 
defăimeze, şi au să vă persecute; şi 
minţind, au să zică orice rău împotriva 
voastră, din cauza Mea. 
12. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că 
plata voastră este multă în ceruri; fiindcă 
aşa au persecutat pe profeţii cei dinaintea 
voastră. 

13. Voi sunteţi sarea pământului; dar dacă 
sarea are să se strice, cu ce va fi făcută 
sărată? Pentru nimic nu mai are tărie, 
decât numai să fie aruncată afară pentru a 
fi călcată de oameni. 
14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate 
aşezată deasupra muntelui nu poate fi 
ascunsă. 

15. Nici nu aprind oamenii o lampă şi o 
pun sub baniţă; ci pe lampadar, şi 
străluceşte pentru toţi cei din casă. 
16. Aşa să strălucească lumina voastră 
înaintea oamenilor, încât să vadă faptele 
voastre bune şi să glorifice pe Tatăl 
vostru Cel ce este în ceruri. 

17. Să nu consideraţi că am venit să 
desfiinţez legea sau profeţii; nu am venit 
să desfiinţez, ci să împlinesc. 
18. Pentru că adevărat vă zic: până nu are 
să treacă cerul şi pământul, nu are să 
treacă nicidecum vreo iotă sau liniuţă din 

lege până ce are să se îndeplinească toate. 
19. Deci care are să desfiinţeze una dintre 
poruncile acestea cele mai neînsemnate şi 
are să înveţe aşa oamenii, va fi chemat cel 
mai neînsemnat în regatul cerurilor; dar 
care are să împlinească şi să îi înveţe, 
acesta va fi chemat mare în Regatul 
cerurilor.  

20. Pentru că vă zic: dacă dreptatea 
voastră nu are să întreacă cu mult pe cea a 
cărturarilor şi a fariseilor, nicidecum nu 
aveţi să intraţi în Regatul cerurilor. 
21. Aţi auzit că s-a spus celor din 
vechime: „să nu ucizi!” Iar care are să 
ucidă va fi supus judecăţii.  
22. Eu însă vă zic: oricine, fiind mâniat 

cu fratele său va fi supus judecăţii; iar 
care are să zică fratelui său: Raca, va fi 
supus Sinedriului; iar care are să zică: 
Nebunule va fi supus gheenei focului. 
23. Deci dacă ai să aduci darul tău la 
altar, şi acolo ai să îţi aminteşti că fratele 
tău are ceva contra ta;  
24. lasă darul tău acolo înaintea altarului, 

şi mergi întâi să te împaci cu fratele tău, 
şi apoi venind, adu darul tău. 
25. Fi binevoitor cu adversarul tău 
repede, până când eşti cu el pe drum; ca 
nu cumva adversarul tău să te predea 
judecătorului şi judecătorul gardianului, şi 
să fi aruncat în închisoare. 
26. Adevărat vă zic: Nicidecum nu ai să 
ieşi de acolo, până ai să restitui ultimul 

codrant.  
27. Aţi auzit că s-a zis: „Să nu comiţi 
adulter”. 
28. Eu însă vă zic: Oricine, privind la o 
femeie ca să o poftească, deja a comis 
adulter cu ea în inima lui. 
29. Iar dacă ochiul tău cel drept te face să 
te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la 

tine; pentru că îţi este de folos să piară 
unul din mădularele tale, şi să nu fie 
aruncat întreg corpul tău în gheena. 
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30. Şi dacă mâna ta cea dreaptă te face să 
te poticneşti, tai-o şi arunc-o de la tine; 
pentru că îţi este de folos să piară, unul 
din mădularele tale, şi să nu se ducă 
întreg corpul tău în gheena. 
31. Şi s-a spus: „care are să lase nevasta 

lui, să îi dea carte de despărţire”. 
32. Dar Eu vă zic: oricine, lăsând nevasta 
lui, fără motiv de curvie, o face să comită 
adulter; şi care are să se însoare cu o 
lăsată, comite adulter. 
33. Iarăşi aţi auzit că s-a spus celor din 
vechime: „Să nu juri fals, ci să împlineşti 
faţă de Iehova jurămintele tale”. 

34. Eu însă vă zic: Nu juraţi nicidecum; 
nici pe altar, pentru că este tronul lui 
Dumnezeu;  
35. nici pe pământ pentru că este un 
scăunel al picioarelor Lui; nici pe 
Ierusalim, pentru că este o cetate a 
marelui rege;  
36. nici pe capul tău să nu juri, pentru că 

nu poţi face un păr alb sau negru. 
37. Cuvântul vostru să fie: Da, da; nu, nu; 
iar ce este mai mult decât acestea, este de 
la cel rău. 
38. Aţi auzit că s-a spus: „ochi pentru 
ochi, şi dinte pentru dinte”. 
39. Dar Eu vă zic: Nu vă împotriviţi celui 
rău; ci, oricui te loveşte în obrazul tău cel 

drept, întoarce-i şi pe celălalt. 
40. Şi celui vrând să se judece cu tine şi 
să ia cămaşa ta, lasă-i şi mantia. 
41. Şi oricine te va obliga să mergi cu el o 
milă, mergi cu el două. 
42. Celui cerându-ţi, dă-i; iar pe cel vrând 
să se împrumute de la tine, nu îl refuza. 
43. Aţi auzit că s-a spus: „Să iubeşti pe 
aproapele tău, şi să urăşti pe duşmanul 

tău.” 
44. Dar Eu vă zic: Iubiţi pe duşmanii 
voştri, şi rugaţi-vă pentru cei 
persecutându-vă;  
45. ca să vă faceţi fii ai Tatălui vostru Cel 
ce este în ceruri; pentru că El răsare 
soarele Lui peste răi şi buni, şi plouă 
peste drepţi şi nedrepţi. 

46. Pentru că, dacă iubiţi pe cei iubindu-
vă, ce plată aveţi? Oare nu fac şi vameşii 
la fel? 

47. Şi dacă aveţi să salutaţi numai pe 
fraţii voştri, ceva deosebit faceţi? Nu fac 
şi naţiunile la fel? 
48. Voi deci, fiţi perfecţi, precum Tatăl 
vostru Cel ceresc este perfect. 

Capitolul 6 - Matei  
1. Feriţi-vă însă, să nu faceţi dreptatea 
voastră înaintea oamenilor pentru a fi 
priviţi de ei; pentru că desigur nu aveţi 
plată de la Tatăl vostru Cel ce este în 
ceruri. 

2. Deci, când faci milostenie, să nu răsuni 
cu trompeta înaintea ta, precum fac 
făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca fie 
glorificaţi de oameni. Adevărat vă zic: Ei 
primesc plata lor. 
3. Tu însă făcând milostenie, să nu ştie 
stânga ta ce face dreapta ta,  
4. ca să fie milostenia ta în ascuns; şi 

Tatăl Tău Cel văzând în ascuns, îţi va 
înapoia. 
5. Şi când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii; 
pentru că le place să se roage stând în 
sinagogi şi în colţurile străzilor, ca să se 
arate oamenilor. Adevărat vă zic: Ei 
primesc plata lor. 
6. Dar tu, când ai să te rogi, intră în 

cămăruţa ta, şi încuind uşa ta, roagă-te 
Tatălui Cel ce este în ascuns; Şi Tatăl Tău 
Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia. 
7. Iar rugându-vă, să nu repetaţi cuvinte 
ca naţiunile; pentru că lor le pare că prin 
multa lor vorbire vor fi ascultaţi. 
8. Deci să nu fiţi asemănaţi cu ei; pentru 
că Tatăl vostru ştie de cele ce aveţi nevoie 
înainte de a cere voi de la El. 

9. Deci voi, rugaţi-vă aşa: „Tatăl nostru 
Cel ce eşti în ceruri! Fie sfinţit Numele 
Tău; 
10. vie Regatul tău; facă-se voinţa Ta, 
precum în cer aşa şi pe pământ; 
11. pâinea noastră pentru existenţa 
zilnică, dă-ne-o astăzi;  
12. şi ne iartă greşelile noastre, precum şi 

noi am iertat greşiţilor noştri;  
13. şi să nu ne duci în ispită, ci izbăveşte-
ne de cel rău.”  
14. Pentru că, dacă aveţi să iertaţi 
oamenilor greşelile lor, vă va ierta şi vouă 
Tatăl vostru Cel ceresc;  
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15. dar dacă nu-i iertaţi pe oameni, nici 
Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre. 
16. Iar când aveţi să postiţi, nu fiţi trişti, 
ca făţarnicii; pentru că desfigurează feţele 
lor ca să se arate oamenilor postind. 
Adevărat vă zic: „ei primesc plata lor.” 

17. Tu însă, postind, unge capul tău şi 
spală faţa ta: 
18. ca să nu te arăţi oamenilor postind, ci 
Tatălui Tău, Cel ce este în ascuns; şi Tatăl 
Tău Cel văzând în ascuns, îţi va înapoia.  
19. Nu vă strângeţi comori pe pământ; 
unde le strică moliile şi rugină, şi unde 
hoţii le sapă şi fură.  

20. Strângeţi-vă însă comori în cer; unde 
nu le strică nici moliile nici rugină, şi 
unde nu le sapă hoţii nici nu fură! 
21. Pentru că unde este comoara ta, acolo 
va fi şi inima ta. 
22. Lampa corpului este ochiul. Dacă deci 
ochiul tău are să fie limpede, întreg 
corpul tău va fi luminos. 

23. Dar, dacă ochiul tău are să fie rău, 
întreg corpul tău va fi întunecos. Deci, 
dacă lumina cea din tine este întuneric, 
cât de mult este întunericul! 
24. Nici unul nu poate servi la doi domni; 
pentru că sau va urî pe unul, şi va iubi pe 
celălalt, sau se va ţine de unul, şi va 
dispreţui pe celălalt. Nu puteţi servi lui 

Dumnezeu, şi lui Mamona. 
25. De aceea vă zic: „nu vă îngrijoraţi 
pentru sufletul vostru, ce să mâncaţi sau 
ce să beţi; nici pentru corpul vostru, ce să 
îmbrăcaţi. Oare nu este sufletul mai mult 
decât hrana, şi corpul decât veşmântul?”   
26. Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu 
seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în 
depozite; şi Tatăl vostru Cel ceresc le 

hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai de 
preţ decât ele? 
27. Dar cine dintre voi; îngrijorându-se, 
poate adăuga un cot la satura lui? 
28. Şi pentru veşmânt, de ce vă 
îngrijoraţi? Observaţi crinii câmpului cum 
cresc! Nu se ostenesc nici nu torc; 
29. vă spun însă, că nici Solomon, în toată 

gloria lui, nu a fost îmbrăcat ca unu dintre 
aceştia. 
30. Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu, 
iarba câmpului, care astăzi fiind şi mâine 

fiind aruncată în cuptor; oare nu cu mult 
mai mult pe voi, puţini credincioşilor?   
31. Deci, să nu fiţi îngrijoraţi, zicând: „ce 
o să mâncăm? Sau: ce o să bem? Sau: cu 
ce o să ne îmbrăcăm?” 
32. Pentru că naţiunile caută toate 

acestea; pentru că Tatăl vostru Cel ceresc 
ştie că aveţi nevoie de toate acestea. 
33. Căutaţi dar întâi Regatul şi dreptatea 
Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga. 
34. Deci, nu fiţi îngrijoraţi pentru mâine, 
pentru că mâine va fi îngrijorată de ea. 
Ajunge zilei răutatea ei. 

Capitolul 7 - Matei  
1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi! 
2. Deoarece, cu care judecată: judecaţi, 
veţi fi judecaţi; şi cu care măsură 
măsuraţi, vi se va măsura. 
3. De ce însă vezi paiul cel din ochiul 

fratelui tău, dar nu observi bârna din 
ochiul tău? 
4. Sau, cum vei zice fratelui tău: „lasă să 
scot paiul din ochiul tău”; şi iată! Bârna 
este în ochiul tău? 
5. Făţarnicule, scoate întâi bârna din 
ochiul tău, şi atunci vei vedea clar să scoţi 
paiul din ochiul fratelui tău. 

6. Să nu daţi ceea ce este sfânt câinilor, 
nici nu aruncaţi perlele voastre înaintea 
porcilor; ca nu cumva să le calce în 
picioarele lor, şi întorcându-se, să vă 
sfâşie. 
7. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi 
găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 
8. Pentru că oricine cerând, primeşte; şi 
cel căutând, găseşte; iar celui bătând, i se 

deschide. 
9. Sau cine dintre voi este omul, căruia 
fiul său îi va cere pâine, el îi va da piatră? 
10. Sau de va cere şi peşte, îi va da şarpe? 
11. Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri; cu atât mai 
mult Tatăl vostru Cel ce este în ceruri, va 
da daruri bune celor cerând de la El. 

12. Deci toate câte vreţi să vă facă 
oamenii, aşa faceţi-le şi voi; pentru că 
aceasta este legea şi profeţii. 
13. Intraţi prin poarta îngustă; pentru că 
largă este poarta, şi lată este calea cea 
ducând spre pierzare; şi mulţi sunt cei 
intrând pe ea. 
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14. Pentru că strâmtă este poarta, şi 
îngustă este calea cel ducând spre viaţă; şi 
puţini sunt cei ce o găsesc. 
15. Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, cei 
care vin la voi în veşminte de oi; dar pe 
dinăuntru sunt lupi răpitori. 

16. După roadele lor îi veţi recunoaşte. 
Oare se culeg struguri de pe spini, şi 
măsline de pe mărăcini? 
17. Astfel, orice pom bun, face roade 
bune; dar pomul rău, face roade rele. 
18. Nu poate un pom bun, să aducă roade 
rele; nici un pom rău, să facă roade bune. 
19. Orice pom, nefăcând roadă bună, este 

tăiat şi este aruncat în foc. 
20. Aşadar, după roadele lor îi veţi 
recunoaşte. 
21. Nu oricine zicându-mi: „Domnule! 
Domnule!” Va intra în Regatul cerurilor; 
ci cel făcând voinţa Tatălui Meu Cel ce 
este în ceruri. 
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 

„Domnule! Domnule!” Nu în Numele 
Tău am profeţit, şi nu am scos demoni în 
Numele Tău, şi nu în Numele Tău am 
făcut multe lucrări puternice? 

23. Şi atunci le voi declara: „Niciodată nu 
v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, 
cei făcând nelegiuirea.” 
24. Deci, oricine, care aude cuvintele 

acestea ale Mele şi le face, va fi asemănat 
cu un bărbat chibzuit, care a construit 
casa lui pe stâncă. 
25. Şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, 
şi au suflat vânturile, şi au lovit în casa 
aceea, şi nu a căzut; pentru că fusese 
întemeiată pe stâncă. 
26. Şi oricine, auzind cuvintele acestea 
ale Mele şi nu le face, va fi asemănat cu 

un bărbat nebun, care a construit casa lui 
pe nisip. 
27. Şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, 
şi au suflat vânturile, şi au izbit în casa 
aceea, şi a căzut; şi căderea ei a fost 
mare.” 
28. Apoi, când Iesus a sfârşit cuvintele 
acestea, mulţimile erau mirate de 

învăţătura Lui; 
29. pentru că îi învăţa ca având autoritate, 
şi nu ca şi cărturarii lor. 

 

Capitolul 8 - Matei  
1. Iar coborând de pe munte, Lui I-au 
urmat mulţimi multe. 

2. Şi iată! Un lepros, apropiindu-se, I s-a 
închinat, zicând: „Domnule! Dacă vrei 
poţi să mă curăţeşti.” 
3. Şi întinzând El mâna, s-a atins de el, 
zicând: „Vreau, fii curăţit!” Şi îndată s-a 
curăţat lepra lui. 
4. Iesus îi zice: „vezi, să nu spui nici 
unuia; ci mergi, arată-te preotului, şi adu 

darul pe care l-a stabilit Moise, spre 
mărturie pentru ei.”  
5. Intrând El însă în Capernaum, I s-a 
apropiat un centurion; rugându-L, 
6. şi zicând: „Domnule! Servitorul Meu 
zace în casă paralitic, fiind chinuit 

cumplit.” 
7. Şi El îi zice: „Eu venind, îl voi 

vindeca.” 
8. Răspunzând însă centurionul, a zis: 
„Domnule! Nu sunt vrednic ca să intri sub 
acoperişul meu; dar spune numai un 
cuvânt şi servitorul meu va fi vindecat. 
9. Pentru că şi eu sunt un om pus sub 
autoritate, având sub mine soldaţi; şi zic 
acestuia: Du-te, şi se duce; şi altuia: Vino, 

şi vine; şi sclavului meu: Fă aceasta, şi 
face.” 
10. Auzind însă, Iesus S-a mirat şi a zis 
celor urmându-L: adevărat vă zic: La nici 
unul în Israel nu am găsit atâta credinţă. 
11. Dar vă spun, că vor veni mulţi de la 
răsărituri şi de la apusuri şi vor şedea la 
masă cu Abraam şi Isaac şi Iacob în 
Regatul cerurilor;  

12. iar fiii Regatului vor fi aruncaţi în 
întunericul cel de afară; acolo va fi 
plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 
13. Iesus a zis centurionului: mergi, facă-
ţi-se precum ai crezut! Şi servitorul a fost 
vindecat în ora aceea. 
14. Şi venind Iesus în casa lui Petru, a 
văzut pe soacra lui zăcând, şi cu febră. 

15. Şi S-a atins de mâna ei, şi febra a 
lăsat-o; şi s-a sculat şi le-a servit. 
16. Iar făcându-se seară, I-au adus mulţi 
demonizaţi, şi a scos spiritele cu un 
cuvânt; şi pe toţi cei rău având, i-a 
vindecat. 
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17. Ca să fie împlinit ce s-a spus prin 
profetul Isaia, zicând: „El a luat 
slăbiciunile noastre şi a purtat bolile 
noastre.” 
18. Văzând însă Iesus o mulţime în jurul 
Său, a poruncit să se ducă spre partea 

cealaltă. 
19. Şi apropiindu-se un cărturar, I-a zis: 
„Învăţătorule, Îţi voi urma oriunde ai să 
Te duci.” 
20. Iesus îi zice: „Vulpile au vizuini, şi 
păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului 
nu are unde să aplece capul.” 
21. Iar altul dintre discipolii Lui, I-a zis: 

„Domnule! Permite-mi întâi să mă duc să 
îngrop pe tatăl meu.” 
22. Iesus însă, îi zice: „urmează-Mi! Şi 
lasă morţii să îngroape pe morţii lor.” 
23. Şi suindu-Se El în corabie, discipolii 
Lui L-au urmat. 
24. Şi iată! S-a făcut o mare furtună în 
mare, încât corabia era să fie acoperită de 

valuri. El însă dormea. 
25. Şi apropiindu-se discipolii Lui, L-au 
trezit, zicând: „Domnule, scapă-ne! 
Pierim!” 
26. Şi El le zice: „De ce sunteţi fricoşi, 
puţin credincioşilor!?” Atunci, sculându-
Se, a certat vânturile şi marea; şi s-a făcut 
linişte mare.  

27. Iar oamenii se mirau, zicând: „cum 
este Acesta, că şi vânturile şi marea I se 
supun!”  
28. Şi venind El în partea cealaltă, în 
ţinutul gadarenilor, L-au întâlnit doi 
demonizaţi ieşind dintre morminte, tare 
periculoşi; încât nu era în stare cineva să 
treacă pe drumul acela. 
29. Şi iată! Au strigat, zicând: „ce avem 

noi a face cu Tine, Fiu al lui Dumnezeu? 
Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de 
timp?” 
30. Era însă departe de ei o turmă de 
porci mulţi, păscând. 
31. Iar demonii Îl rugau, zicând: „dacă ne 
scoţi, trimite-ne în turma de porci.” 
32. Şi El, le-a zis: „mergeţi!” Iar ei ieşind, 

s-au dus în porci. Şi iată! Toată turma s-a 
repezit de pe râpă în mare; şi au murit în 
ape. 

33. Iar păstorii au fugit, şi ducându-se în 
cetate au vestit toate; şi cele cu 
demonizaţii. 
34. Şi iată! Toată cetatea I-a ieşit Lui 
Iesus în întâmpinare; şi văzânu-L, L-au 
rugat ca să treacă din hotarele lor. 

Capitolul 9 - Matei  
1. Şi, suindu-Se în corabie, a trecut 
dincolo şi a venit în cetatea Lui. 
2. Şi iată! I-au adus un paralitic zăcând pe 
pat; şi văzând Iesus credinţa lor, a zis 

paraliticului: „îndrăzneşte, copile; 
păcatele tale sunt iertate!” 
3. Şi iată! Unii dintre cărturari au zis în 
sine: Acesta huleşte. 
4. Şi văzând Iesus gândurile lor, a zis: 
„De ce gândiţi rele în inimile voastre?”  
5. Pentru că ce este mai uşor, a zice: 
„Iertate sunt păcatele tale”; sau a zice: 

„scoală-te şi umblă!?” 
6. Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are 
autoritate pe pământ să ierte păcate. 
Atunci zice paraliticului: „Scoală-te, 
ridică patul tău şi mergi la casa ta!” 
7. Şi sculându-se, s-a dus la casa lui. 
8. Iar mulţimile, văzând, s-au temut; şi au 
glorificat pe Dumnezeu Cel dând 

oamenilor o autoritate ca aceasta. 
9. Şi trecând Iesus de acolo, a văzut un 
om şezând la vamă, zis Matei, şi îi zice: 
„urmează-Mi!” Şi ridicându-se, I-a urmat 
Lui. 
10. Apoi, aşezându-Se la masă în casa 
acestuia, iată! Venind mulţi vameşi, s-au 
aşezat la masă împreună cu Iesus şi cu 
discipolii Lui. 

11. Şi văzând, fariseii ziceau discipolilor 
Lui: „de ce mănâncă Învăţătorul vostru cu 
vameşii şi păcătoşii?” 
12. Iar El, auzind, a zis: „nu cei tari au 
nevoie de doctor, ci cei având rău.” 
13. Iar ducându-vă, învăţaţi ce înseamnă: 
„milă vreau, şi nu jertfă; pentru că nu am 
venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi.” 

14. Atunci I se apropie discipolii lui Ioan, 
zicând: „de ce noi şi fariseii postim mult, 
iar discipolii Tăi nu postesc?”  
15. Iesus le-a zis: „nu pot jeli fiii sălii de 
nuntă, pe când mirele este cu ei. Vor veni 
însă zile când mirele are să fie ridicat de 
la ei, şi atunci vor posti.” 
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16. Nici unul nu pune un petic de stofă pe 
o mantie veche; pentru că peticul ei se 
smulge de pe mantie, şi se face o ruptură 
mai rea. 
17. Nici nu se pune vin nou în burdufuri 
vechi; pentru că altfel, plesnesc 

burdufurile, şi vinul se varsă, şi 
burdufurile se vor pierde; ci se pune vin 
nou în burdufuri noi, şi amândouă sunt 
păstrate împreună. 
18. Vorbindu-le acestea, iată! Un 
conducător al sinagogii, apropiindu-se, I 
s-a închinat, zicând: „fiica mea tocmai a 
murit; dar venind, pune mâna Ta peste ea, 

şi va vieţui.” 
19. Şi ridicându-Se, Iesus, i-a urmat cu 
discipolii Lui.  
20. Şi iată! O femeie având hemoragie de 
doisprezece ani, apropiindu-se pe dinapoi, 
s-a atins de ciucurele mantiei Lui. 
21. Pentru că zicea în sine: „dacă am să 
ating numai mantia Lui, voi fi scăpată.” 

22. Dar Iesus, întorcându-Se, şi văzând-o, 
a zis: „îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a 
scăpat.” Şi femeia a fost scăpată din ora 
aceea. 
23. Şi venind Iesus în casa 
conducătorului, şi văzând flautiştii şi 
mulţimea agitându-se,  
24. a zis: „retrageţi-vă! Pentru că fetiţa nu 

a murit; ci doarme”. Şi ei râdeau de El. 
25. Iar când mulţimea a fost scoasă afară, 
intrând, a apucat mâna ei; şi fetiţa s-a 
ridicat. 
26. Şi faima aceasta a ieşit în tot ţinutul 
acela. 
27. Trecând de acolo, lui Iesus I-au urmat 
doi orbi, strigând şi zicând: „miluieşte-ne, 
Fiu al lui David!”  

28. Venind însă în casă, orbii I s-au 
apropiat, şi Iesus le zice: „credeţi că pot 
face aceasta?” Ei Îi zic: „Da, Domnule!” 
29. Atunci a atins ochii lor, zicând: „după  
credinţa voastră, să vi se facă!” 
30. Şi ochii lor s-au deschis; şi Iesus le-a 
poruncit, zicând: „vedeţi, să nu cunoască 
nimeni.” 

31. Dar ei ieşind, au răspândit faima Lui 
în tot ţinutul acela. 
32. Ieşind ei însă, iată! I-au adus un om 
mut demonizat. 

33. Şi fiind scos demonul, mutul a vorbit; 
şi mulţimile s-au mirat, zicând: „niciodată 
nu a fost văzut aşa ceva în Israel!” 
34. Dar fariseii ziceau: „prin conducătorul 
demonilor scoate demonii!” 
35. Şi Iesus străbătea toate cetăţile şi 

satele, învăţându-i în sinagogile lor, şi 
predicând Evanghelia Regatului, şi 
vindecând orice boală şi orice slăbiciune. 
36. Văzând însă mulţimile, S-a înduioşat 
de ele; pentru că erau obosite şi risipite ca 
nişte oi neavând păstor. 
37. Atunci zice discipolilor Lui: 
„secerişul este mult, dar lucrătorii sunt 

puţini. 
38. Rugaţi deci pe Domnul secerişului ca 
să trimită lucrători în secerişul Lui.” 

Capitolul 10 - Matei  
1. Şi chemând pe cei doisprezece 

discipoli ai Lui, le-a dat autoritate asupra 
spiritelor necurate; ca să le scoată, şi să 
vindece orice boală şi orice slăbiciune. 
2. iar numele celor doisprezece apostoli 
sunt acestea: Întâi, Simon, cel zis Petru, şi 
Andrei fratele lui; apoi Iacob cel al lui 
Zebedei, şi Ioan, fratele lui;  
3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei 

perceptorul; Iacob cel al lui Alfeu, şi 
Lebeu zis şi Tadeu;  
4. Simon Canaaneanul, şi Iuda 
Iscarioteanul, care L-a şi trădat. 
5. Pe aceştia doisprezece i-a trimis Iesus, 
şi le-a poruncit, zicând: Pe vreun drum al 
naţiunilor, să nu vă duceţi; şi într-o casă a 
samaritenilor, să nu intraţi;  
6. ci, duceţi-vă mai degrabă la oile cele 

pierdute ale casei lui Israel.  
7. Iar ducându-vă, predicaţi, zicând: „s-a 
apropiat Regatul cerurilor.” 
8. Vindecaţi pe neputincioşi, înviaţi pe 
morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi demoni. 
În dar aţi primit, în dar să daţi. 
9. Să nu procuraţi aur, nici argint, nici 
bani de aramă pentru centurile voastre;  

10. nici traistă pentru drum, nici două 
cămăşi, nici sandale, nici toiag; pentru că 
vrednic este lucrătorul de hrana lui. 
11. Iar în care cetate sau sat aveţi să 
intraţi, cercetaţi cine este vrednic în el; şi 
acolo rămâneţi până aveţi să ieşiţi. 
12. Intrând însă în casă, salutaţi-o. 
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13. Şi dacă casa are să fie vrednică, pacea 
voastră să vină peste ea; dar dacă nu este 
vrednică, pacea voastră să se întoarcă la 
voi. 
14. Şi care nu are să vă primească, nici să 
asculte cuvintele voastre; ieşind din casa 

sau din cetatea aceea, scuturaţi praful 
picioarelor voastre. 
15. Adevărat vă zic: „mai uşor va fi 
ţinutului Sodomei şi Gomorei în ziua 
judecăţii, decât cetăţii aceea.” 
16. Iată! Eu vă trimit ca pe oi în mijlocul 
lupilor; faceţi-vă deci prevăzători ca 
şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 

17. Dar feriţi-vă de oameni; pentru că vă 
vor preda în sinedrii, şi vă vor biciui în 
sinagogile lor,   
18. şi veţi fi aduşi înaintea guvernatorilor 
şi regilor, din cauza Mea; pentru mărturie 
lor şi naţiunilor. 
19. Iar când au să vă predea, nu vă 
îngrijoraţi: cum sau ce să vorbiţi; pentru 

că vi se va da în ora aceea ce să vorbiţi. 
20. Pentru că nu voi sunteţi vorbitorii; ci 
Spiritul Tatălui vostru, este Cel vorbind 
prin voi. 
21. Va preda însă frate pe frate la moarte, 
şi tată pe copil; şi se vor ridica copii 
contra părinţilor, şi îi vor omorî. 
22. Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza 

Numelui Meu; dar cel răbdând până la 
sfârşit, acesta va fi salvat. 
23. Iar când au să vă persecute în cetatea 
aceasta, fugiţi în cealaltă; pentru că, 
adevărat vă zic: „nicidecum nu aveţi să 
sfârşiţi cetăţile lui Israel, până are să vină 
Fiul Omului.” 
24. Nu este discipol mai presus de 
învăţător, nici sclav mai presus de domnul 

lui. 
25. Ajunge discipolului ca să se facă ca 
învăţătorul lui, şi sclavul ca domnul lui. 
Dacă pe Stăpânul casei l-au chemat 
beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii 
Lui? 
26. Deci să nu vă temeţi de ei; pentru că 
nu este nimic acoperit, care nu va fi 

dezvăluit; şi ascuns, care nu va fi 
cunoscut. 

27. Ceea ce Eu vă spun în întuneric, ziceţi 
în lumină; şi ceea ce auziţi în ureche, 
predicaţi de pe acoperişuri. 
28. Şi să nu vă temeţi de cei omorând 
corpul, dar neputând să omoare sufletul; 
ci temeţi-vă mai degrabă de Cel putând să 

piardă şi sufletul şi corpul în gheena. 
29. Nu se vând oare două vrăbii cu un 
asarion? Şi nici una dintre ele nu va cădea 
pe pământ fără de Tatăl vostru. 
30. Vouă însă, şi perii capului, toţi sunt 
număraţi. 
31. Aşadar, nu vă temeţi; voi sunteţi mai 
de preţ decât multe vrăbii. 

32. Deci, oricine care va mărturisi pentru 
Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi şi 
Eu pentru el înaintea Tatălui Meu Cel ce 
este în ceruri. 
33. Iar care are să Mă tăgăduiască înaintea 
oamenilor, îl voi tăgădui şi eu înaintea 
Tatălui Meu Cel ce este în ceruri. 
34. Să nu gândiţi că am venit să arunc 

pace pe pământ; nu am venit să arunc 
pace, ci sabie.  
35. Pentru că am venit să dezbin pe om de 
tatăl lui, şi pe fiică de mama ei, şi pe noră 
de soacra ei. 
36. Şi duşmani ai omului, sunt casnicii 
lui. 
37. Cel iubind pe tată sau pe mamă mai 

mult decât pe Mine, nu este vrednic de 
Mine; şi cel iubind pe fiu sau fiică mai 
mult decât pe Mine, nu este vrednic de 
Mine. 
38. Şi care nu ia crucea lui şi urmează 
înapoia Mea, nu este vrednic de Mine. 
39. Cel găsind sufletul lui, îl va pierde; şi 
cel pierzând sufletul pentru Mine, îl va 
găsi. 

40. Cel primindu-vă, pe Mine Mă 
primeşte; şi cel primindu-Mă, primeşte pe 
Cel trimiţându-Mă. 
41. Cel primind pe un profet în nume de 
profet, va obţine plată de profet; şi cel 
primind pe un drept în nume de drept, va 
obţine plată de drept.  
42. Şi care are să dea să bea la unul dintre 

micuţii aceştia numai un potir cu apă 
rece, în nume de discipol; adevărat vă zic: 
„nicidecum nu are să piardă plata lui.” 
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Capitolul 11 - Matei  
1. Apoi, când a sfârşit Iesus de poruncit 
celor doisprezece discipoli ai Lui, a plecat 

de acolo, ca să îi înveţe şi să predice în 
cetăţile lor. 
2. Iar Ioan, auzind în închisoare despre 
lucrările lui Christos, trimiţând prin 
discipolii lui, 
3. I-a zis: „Tu eşti Cel venind, sau 
aşteptăm pe altul?” 
4. Şi răspunzând, Iesus le-a zis: 

„ducându-vă, spuneţi lui Ioan cele ce 
auziţi şi vedeţi:  
5. Orbii văd iarăşi, şi şchiopii umblă; 
leproşii sunt curăţiţi, şi surzii aud; morţii 
sunt înviaţi, şi săracii sunt evanghelizaţi; 
6. şi fericit este care nu are să fie poticnit 
în Mine.” 
7. Iar aceştia ducându-se, Iesus a început 

să zică mulţimilor despre Ioan: „ce aţi 
ieşit să priviţi în deşert? O trestie clătinată 
de vânt? 
8. Sau ce aţi ieşit să vedeţi? Un om 
îmbrăcat în haine moi? Iată! Cei purtând 
cele moi sunt în casele regilor. 
9. Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un profet? 
Da, vă zic; şi mai mult decât un profet. 

10. Acesta este cel despre care a fost 
scris: Iată! Trimit pe mesagerul Meu, 
înaintea feţei Tale; care va pregăti calea 
Ta, înaintea Ta.” 
11. Adevărat vă zic: între cei născuţi de 
femei, nu s-a ridicat mai mare ca Ioan 
Botezătorul; dar cel mai mic în Regatul 
cerurilor; este mai mare decât el. 
12. Dar din zilele lui Ioan Botezătorul 

până acum, Regatul cerurilor se ia cu 
năvală; şi năvălitorii îl apucă.  
13. Pentru că toţi profeţii şi legea au 
profeţit până la Ioan. 
14. Şi dacă vreţi să primiţi, acesta este 
Ilie, cel trebuind să vină. 
15. Cel având urechi, să audă! 
16. Dar cui voi asemăna generaţia 

aceasta? Este asemănătoare unor copilaşi 
şezând în pieţe; care strigând altora, 
17. zic: „v-am fluierat, şi nu aţi jucat; am 
cântat de jale şi nu v-aţi jelit.”  
18. Pentru că Ioan a venit nici mâncând, 
nici bând; şi ei zic: „are demon!” 

19. A venit Fiul Omului, mâncând şi 
bând; şi ei zic: „iată! Un om mâncăcios şi 
băutor de vin; prieten al vameşilor şi al 
păcătoşilor.” Dar înţelepciunea este 
îndreptăţită prin lucrările ei. 
20. Atunci a început să mustre cetăţile în 

care au fost făcute cele mai multe dintre 
lucrările Lui puternice; pentru că nu s-au 
căit. 
21. Vai ţie, Horazin! Vai ţie Betsaida! 
Pentru că dacă în Tir şi în Sidon se făceau 
lucrările puternice cele făcute în voi, de 
mult se căiau în sac şi cenuşă. 
22. Iarăşi vă zic: mai uşor va fi Tirului şi 

Sidonului în ziua judecăţii, decât vouă. 
23. Şi tu, Capernaum! Nu vei fi înălţat 
până la cer. Până în locuinţa morţilor vei 
fi coborât; pentru că dacă în Sodoma se 
făceau lucrările puternice cele făcute în 
tine, rămâneau până astăzi. 
24. Totuşi, vă zic: „ţinutului Sodomei îi 
va fi mai uşor în ziua judecăţii, decât ţie.” 

25. În timpul acela, Iesus, răspunzând, a 
zis: „Te laud Tată! Domn al cerului şi al 
pământului; pentru că ai ascuns acestea 
de înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai dezvăluit 
copiilor. 
26. Da, Tată! Pentru că aşa s-a făcut o 
bună plăcere înaintea Ta.” 
27. Toate Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi 

nici unul nu cunoaşte pe Fiul, decât Tatăl, 
şi nici pe Tatăl nu Îl cunoaşte cineva 
decât Fiul; şi cel căruia vrea Fiul să i-L 
dezvăluie. 
28. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi; şi Eu vă voi odihni. 
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi 
învăţaţi de la Mine; pentru că sunt blând 
şi smerit în inimă; şi veţi găsi odihnă 

pentru sufletele voastre. 
30. Pentru că jugul Meu este plăcut, şi 
povara Mea este uşoară. 

Capitolul 12 - Matei  
1. În timpul acela, Iesus a ieşit într-un 

sabat printre semănături; dar discipolii 
Lui au flămânzit, şi au început să smulgă 
spice şi să mănânce.  
2. Iar fariseii văzând, I-au zis: „iată! 
Discipolii Tăi fac ce nu este permis să 
facă în sabat.” 
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3. Dar El, le-a zis: „nu aţi citit ce a făcut 
David când a flămânzit, el şi cei împreună 
cu el?  
4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, şi 
au mâncat pâinile punerii înainte; care nu 
îi era permis să le mănânce, nici celor 

împreună cu el, decât numai preoţilor.” 
5. Sau nu aţi citit în lege, că în sabate, 
preoţii profanează sabatul în templu, şi 
sunt nevinovaţi? 
6. Dar eu vă zic: aici este cineva mai 
mare decât templul. 
7. Iar dacă cunoaşteţi ce înseamnă: Milă 
vreau, şi nu jertfă; nu aţi fi condamnat pe 

cei nevinovaţi. 
8. Pentru că Fiul Omului este Domn al 
sabatului. 
9. Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga 
lor. 
10. Şi iată! Un om, având o mână 
paralizată. Şi L-au întrebat, zicând, dacă 
este permis să vindece în sabate; ca să Îl 

acuze. 
11. Dar El, le-a zis: cine dintre voi va fi 
un om, care va avea o oaie, şi dacă 
aceasta, în sabate, are să cadă în groapă; 
nu o va apuca şi o va ridica? 
12. Cu cât se deosebeşte deci un om, de o 
oaie? Aşa că, este permis a face bine în 
sabate. 

13. Atunci zice omului: întinde mâna ta! 
Şi a întins-o, şi a fost restabilită sănătoasă 
ca cealaltă. 
14. Dar fariseii, ieşind au ţinut sfat 
împotriva Lui; ca să Îl piardă. 
15. Iesus însă, cunoscând, S-a retras de 
acolo, şi I-au urmat mulţimi multe; şi i-a 
vindecat pe toţi. 
16. Şi le-a poruncit, ca să nu Îl facă 

cunoscut public;  
17. ca să fie împlinit ce s-a spus prin 
profetul Isaia, zicând:  
18. „Iată Servul Meu, pe care L-am ales, 
iubitul Meu în care a bineplăcut sufletul 
Meu. Voi pune Spiritul Meu peste El, şi 
va vesti judecată naţiunilor. 
19. El nu se va certa, nici nu va striga, 

nici nu va auzi cineva vocea Lui pe străzi. 
20. Nu va zdrobi o trestie frântă şi nu va 
stinge un fitil fumegând; până are să 
scoată judecata la victorie. 

21. Şi naţiunile vor spera în Numele Lui.” 
22. Atunci I-a fost adus un demonizat orb 
şi mut; şi El l-a vindecat, încât cel mut şi 
orb, să vorbească şi să vadă. 
23. Şi toate mulţimile erau uimite, şi 
ziceau: nu este Acesta Fiul lui David? 

24. Dar fariseii, auzind, au zis: Acesta nu 
scoate demonii decât prin beelzebul, un 
conducător al demonilor. 
25. Ştiind însă gândurile lor, le-a zis: 
orice regat dezbinat contra lui, este 
pustiit; şi orice cetate sau casă dezbinată 
contra ei, nu va dăinui. 
26. Şi dacă Satan scoate pe Satan, s-a 

dezbinat contra lui; deci cum va dăinui 
regatul lui? 
27. Şi dacă prin beelzebul scot demonii, 
fiii voştri prin cine îi scot? De aceea ei 
vor fi judecători ai voştri. 
28. Dar, dacă printr-un Spirit al lui 
Dumnezeu, Eu scot demonii; atunci 
Regatul lui Dumnezeu a ajuns peste voi. 

29. Sau cum poate cineva intra în casa 
celui tare, şi să răpească vasele lui; dacă 
nu are să lege întâi pe cel tare? Şi atunci 
va prăda casa lui. 
30. Cel nefiind cu Mine, este împotriva 
Mea; şi cel nestrângând cu Mine, 
risipeşte. 
31. De aceea vă zic: orice păcat şi hulă 

vor fi iertate oamenilor, dar hula 
împotriva Spiritului, nu va fi iertată. 
32. Şi care are să zică o cuvântare 
împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar 
care are să zică împotriva Spiritului Sfânt, 
nu i se va ierta, nici în epoca aceasta nici 
în cea viitoare. 
33. Ori faceţi pomul bun şi roada lui 
bună, ori faceţi pomul putred şi roada lui 

putredă; pentru că după roadă este 
cunoscut pomul. 
34. Pui de vipere! Cum puteţi vorbi cele 
bune, fiind răi? Pentru că din belşugul 
inimii vorbeşte gura. 
35. Omul bun, din teazaurul bun scoate 
cele bune; şi omul rău, din tezaurul rău 
scoate cele rele. 

36. Dar Eu vă spun, că de orice cuvânt 
nefolositor pe care îl vor vorbi oamenii, 
vor da seamă de el într-o zi de judecată. 
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37. Pentru că din cuvintele tale vei fi 
îndreptăţit, şi din cuvintele tale vei fi 
condamnat. 
38. Atunci unii dintre cărturari şi farisei I-
au răspuns, zicând: Învăţătorule! Vrem să 
vedem un semn de la Tine. 

39. Dar El, răspunzând, le-a zis: o 
generaţie rea şi adulteră cere un semn; şi 
nu i se va da, decât semnul profetului 
Iona. 
40. Pentru că, precum Iona a fost trei zile 
şi trei nopţi în stomacul chitului, aşa va fi 
Fiul Omului în inima pământului trei zile 
şi trei nopţi. 

41. Bărbaţii din Ninive se vor ridica la 
judecată cu generaţia aceasta, şi o vor 
condamna; pentru că s-au căit la 
predicarea lui Iona. Şi iată! Mai mult 
decât Iona este aici. 
42. O regină de la miazăzi va fi ridicată la 
judecată cu generaţia aceasta, şi o va 
condamna; pentru că a venit de la 

marginile pământului să audă 
înţelepciunea lui Solomon. Şi iată! Mai 
mult decât Solomon este aici. 
43. Iar când spiritul necurat are să iasă din 
om, umblă prin locuri fără ape, căutând 
odihnă, şi nu găseşte. 
44. Atunci zice: mă voi întoarce în casa 
mea de unde am ieşit; şi venind, o găseşte 

neocupată, fiind măturată şi împodobită. 
45. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte 
spirite, mai rele decât el; şi intrând, 
locuiesc acolo. Şi se face starea din urmă 
a omului acela, mai rea decât cea dintâi. 
Aşa va fi şi cu generaţia aceasta cea rea. 
46. Vorbind El încă mulţimilor, iată! 
Mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând 
să vorbească cu El. 

47. Cineva însă, I-a zis: Iată! Mama Ta şi 
fraţii Tăi stau afară căutând să Îţi 
vorbească. 
48. dar El, răspunzând, a spus celui 
zicându-I: Cine este mama Mea, şi cine 
sunt fraţii Mei? 
49. Şi întinzând mâna Lui peste discipolii 
Lui, a zis: iată mama Mea şi fraţii Mei! 

50. Pentru că, oricine face voinţa Tatălui 
Meu Cel ce este în ceruri, el este al Meu 
frate şi soră şi mamă. 

 

Capitolul 13 - Matei  
1. În ziua aceea, ieşind Iesus din casă, 
şedea lângă mare. 

2. Şi s-au strâns la El mulţimi multe; aşa 
că S-a suit în corabie, să Se aşeze; şi toată 
mulţimea stătea pe ţărm. 
3. Şi le-a vorbit multe în parabole, zicând: 
Iată! Semănătorul a ieşit să semene. 
4. Şi semănând el, unele au căzut lângă 
drum; şi venind păsările, le-au mâncat. 
5. Iar altele au căzut pe locurile pietroase, 

unde nu aveau pământ mult; şi îndată au 
răsărit, pentru că nu aveau adâncime de 
pământ. 
6. Dar, răsărind soare, au fost pârjolite; şi 
pentru că nu aveau rădăcină, au fost 
uscate. 
7. Iar altele au căzut peste spini; şi spinii 
au crescut şi le-au înăbuşit. 

8. Altele însă, au căzut pe pământul cel 
bun; şi au dat rod: unele o sută, iar altele 
şaizeci, iar altele treizeci. 
9. Cel având urechi, să audă! 
10. Şi apropiindu-se discipolii, I-au zis: 
De ce vorbeşti în parabole? 
11. Iar El, răspunzând, le-a zis: vouă v-a 
fost dat să cunoaşteţi misterele Regatului 

cerurilor, dar acelora nu le-a fost dat. 
12. Deoarece, care are, acestuia îi va fi 
dat, şi va fi făcut îmbelşugat; iar care nu 
are, şi ceea ce are va fi luat de la el. 
13. De aceea le vorbesc în parabole; 
pentru că văzând, nu văd, şi auzind, nu 
aud, nici nu înţeleg. 
14. Şi cu ei este împlinită profeţia lui 
Isaia, cea zicând: „cu auz veţi auzi, şi 

nicidecum nu aveţi să înţelegeţi; şi 
văzând, veţi vedea, şi nicidecum nu aveţi 
să pricepeţi; 
15. pentru că inima poporului acestuia s-a 
împietrit, şi cu urechile au auzit greu, şi 
au închis ochii lor; ca nu cumva să vadă 
cu ochii, şi să audă cu urechile, şi să 
înţeleagă cu inima, şi să se întoarcă, şi să 

îi vindec”. 
16. Dar fericiţi sunt ochii voştri, pentru că 
văd; şi urechile voastre, pentru că aud. 
17. Pentru că, adevărat vă zic: mulţi 
profeţi şi drepţi au dorit să vadă cele ce 
vedeţi voi, şi nu au văzut; şi să audă cele 
ce auziţi, şi nu au auzit. 
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18. Voi deci, ascultaţi parabola 
semănătorului. 
19. Oricine, auzind Cuvântul Regatului, 
dar nepricepând; vine cel rău şi răpeşte ce 
a fost semănat în inima lui. Acesta este: 
cel semănat lângă drum.  

20. Iar cea semănată pe locurile pietroase, 
este aceasta: cel auzind Cuvântul şi 
primindu-l îndată cu bucurie,  
21. dar nu are rădăcină în sine, ci este 
vremelnic; iar făcându-se necaz sau 
persecuţie din cauza Cuvântului, îndată se 
poticneşte. 
22. Iar cea semănată între spini, este 

aceasta: cel auzind Cuvântul; dar grija 
epocii şi amăgirea bogăţiei, înăbuşă 
Cuvântul şi se face neroditor. 
23. Dar cea semănată pe pământul bun, 
este aceasta: cel auzind Cuvântul, şi 
pricepând; care deci aduce roadă: careva 
chiar o sută, iar careva şaizeci, iar careva 
treizeci. 

24. O altă parabolă le-a pus înainte, 
zicând: Regatul cerurilor este asemănat cu 
un om semănând sămânţă bună în ogorul 
lui. 
25. Dar oamenii dormind, a venit 
duşmanul lui şi a semănat zizanii în 
mijlocul grâului; şi s-a dus. 
26. Când a răsărit însă grâul şi a făcut rod, 

atunci s-a arătat şi zizania. 
27. Apropiindu-se însă sclavii stăpânului 
casei i-au zis: Domnule, nu ai semănat 
sămânţă bună în ogorul tău? De unde are 
deci zizanie? 
28. Dar el le-a zis: Un om duşmănos a 
făcut aceasta. Iar ei îi zic: vrei deci, 
ducându-ne, să le culegem? 
29. El însă, zice: nu! Nu cumva, culegând 

zizaniile, să dezrădăcinaţi grâul împreună 
cu ele. 
30. Lăsaţi să crească împreună amândouă 
până la seceriş; şi, la timpul secerişului, 
voi zice secerătorilor: culegeţi întâi 
zizaniile şi legaţi-le în snopi, ca să fie 
arse; iar grâul adunaţi-l în depozitul meu. 
31. O altă parabolă le-a pus înainte, 

zicând: Regatul cerurilor este asemănător 
unui grăunte de muştar; pe care luându-l 
un om, l-a semănat în ogorul lui. 

32. Acesta este mai mic decât toate 
seminţele; dar, când are să crească, este 
mai mare decât legumele, şi se face 
arbore; încât păsările cerului au să vină şi 
au să se cuibărească în ramurile lui. 
33. O altă parabolă le-a vorbit: Regatul 

cerurilor este asemănător unei plămădeli, 
pe care, luând-o o femeie, a ascuns-o în 
trei măsuri de făină, până când a fost 
dospită toată. 
34. Toate acestea Iesus le-a vorbit 
mulţimilor în parabole; şi fără parabolă 
nu le vorbea nimic;  
35. ca să fie împlinit ce a fost spus prin 

profetul, zicând: „voi deschide gura Mea 
în parabole; voi spune cele ascunse de la 
întemeiere”.  
36. Atunci, lăsând mulţimile, a venit în 
casă; şi discipolii Lui s-au apropiat de El, 
zicând: explică-ne parabola zizaniei 
ogorului. 
37. Iar El, răspunzând, a zis: Cel 

semănând sămânţa bună, este Fiul 
Omului. 
38. Ogorul însă, este lumea; iar sămânţa 
bună, aceştia sunt fiii Regatului, dar 
zizaniile sunt fiii celui rău;   
39. iar duşmanul cel semănându-le, este 
Diavolul. Secerişul însă, este sfârşitul 
epocii, iar secerătorii sunt îngerii. 

40. Deci, precum sunt culese zizaniile şi 
sunt arse în foc, aşa va fi la sfârşitul 
epocii. 
41. Fiul Omului va trimite pe îngerii Lui; 
şi ei vor culege din Regatul Lui toate 
motivele de poticnire, şi pe cei practicând 
nelegiuirea. 
42. Şi îi vor arunca în cuptorul de foc; 
acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 

43. Atunci cei drepţi vor străluci ca 
soarele în Regatul Tatălui lor. Cel având 
urechi, să audă! 
44. Regatul cerurilor este asemănător unei 
comori ascunse într-un ogor, pe care 
găsindu-l un om, l-a ascuns; şi de bucuria 
lui, merge şi vinde toate câte are, şi 
cumpără ogorul acela. 

45. Iarăşi: Regatul cerurilor este 
asemănător unui comerciant, căutând 
perle frumoase;  



 

 28 

46. iar găsind o perlă de mare preţ, 
ducându-se, a vândut toate câte avea, şi a 
cumpărat-o. 
47. Iarăşi: Regatul cerurilor este 
asemănător năvodului aruncat în mare, şi 
aducând din orice soi. 

48. Care când a fost umplut, trăgându-l pe 
ţărm, şi aşezându-se, au adunat pe cei 
buni în vase; iar pe cei stricaţi, i-au 
aruncat afară. 
49. Aşa va fi la sfârşitul epocii: Îngerii 
vor ieşi şi vor despărţi pe cei răi din 
mijlocul celor drepţi, 
50. şi îi vor arunca în cuptorul de foc; 

acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 
51. Aţi înţeles toate acestea? Ei I-au zis: 
Da!. 
52. Iar El le-a zis: De aceea, orice 
cărturar, fiind făcut discipol pentru 
Regatul cerurilor, este asemănător unui 
om, stăpân al casei, care scoate din 
comoara lui, lucruri noi şi vechi. 

53. Apoi, când a sfârşit Iesus parabolele 
acestea, a plecat de acolo. 
54. Şi venind în patria Lui, îi învăţa în 
sinagoga lor; aşa că ei erau miraţi, şi 
ziceau: De unde Îi este înţelepciunea 
aceasta şi lucrările puternice. 
55. Nu este Acesta Fiul tâmplarului? Nu 
se zice la mama Lui: Maria? Şi fraţii Lui: 

Iacob, şi Iosif, şi Simon, şi Iuda? 
56. Şi surorile Lui, nu sunt toate cu noi? 
De unde Îi sunt deci toate acestea? 
57. Şi se poticneau în El. Dar Iesus le-a 
zis: nu este profet neonorat, decât în 
patria şi în casa lui. 
58. Şi nu a făcut acolo lucrări puternice 

multe, din cauza necredinţei lor. 

Capitolul 14 - Matei  
1. În timpul acela, tetrarhul Irod a auzit 
zvonul despre Iesus. 
2. Şi a zis servitorulor lui: acesta este Ioan 
Botezătorul; el a fost înviat dintre cei 
morţi, şi de aceea puterile miraculoase 

lucrează prin El. 
3. Pentru că Irod, arestând pe Ioan, îl 
legase şi îl pusese în închisoare, din cauza 
Irodiadei, nevasta fratelui său;  
4. pentru că Ioan îi zicea: nu îţi este 
permis să o ai. 

5. Şi vrând să îl omoare, s-a temut de 
mulţime; pentru că îl aveau ca pe un 
profet. 
6. Dar făcându-se o aniversare a lui Irod, 
fiica Irodiadei a jucat în mijloc, şi a plăcut 
lui Irod. 

7. De aceea a promis cu jurământ să îi dea 
ceea ce are să ceară. 
8. Iar ea, fiind îndemnată de mama ei, a 
zis: dă-mi aici, pe o farfurie, capul lui 
Ioan Botezătorul! 
9. Şi regele, fiind întristat, din cauza 
jurămintelor şi a comesenilor, a poruncit 
să fie dat. 

10. Şi trimiţând, Ioan a fost decapitat în 
închisoare. 
11. Şi capul lui a fost adus pe o farfurie; 
şi a fost dat fetei, şi ea l-a adus mamei ei. 
12. Şi venind discipolii lui, au ridicat 
cadavrul, şi l-au îngropat; şi venind au 
spus lui Iesus. 
13. Auzind însă Iesus, S-a retras de acolo 

într-o corabie, spre un loc deşert, ca să fie 
singur. 
14. Şi ieşind Iesus, a văzut mulţime 
multă; şi S-a înduioşat de ei, şi a vindecat 
pe bolnavii lor. 
15. Iar făcându-se de cu seară, s-au 
apropiat de El discipolii, zicând: locul 
este deşert, şi ora deja a trecut; eliberează 

mulţimile, ca ducându-se în sate, să îşi 
cumpere alimente. 
16. Dar Iesus le-a zis: nu au nevoie să se 
ducă; daţi-le voi să mănânce. 
17. Iar ei Îi zic: nu avem aici decât cinci 
pâini şi doi peşti. 
18. El însă le-a zis: aduceţi-Mi-le aici! 
19. Şi poruncind mulţimilor să se aşeze 
pe iarbă, luând cele cinci pâini, şi cei doi 

peşti, privind în sus spre cer, a 
binecuvântat; şi frângând pâinile, le-a dat 
discipolilor, iar discipolii, mulţimilor. 
20. Şi au mâncat toţi, şi s-au săturat; şi au 
ridicat surplusul de frânturi; douăsprezece 
coşuri pline. 
21. Iar cei mâncând, erau cam cinci mii 
de bărbaţi, în afară de femei şi copilaşi. 

22. Şi îndată a obligat discipolii să intre în 
corabie, şi să meargă înainte de El de 
cealaltă parte, până ce are să elibereze 
mulţimile. 
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23. Şi eliberând mulţimile, S-a suit pe 
munte să Se roage, la o parte, iar făcându-
se seară, era singur acolo. 
24. Iar corabia era deja în mijlocul mării, 
depărtată de pământ la multe stadii, bătută 
de valuri; pentru că vântul era împotrivă. 

25. Dar la a patra strajă a nopţii, El a 
venit la ei umblând pe mare. 
26. Iar discipolii, văzându-L umblând pe 
mare, s-au speriat, zicând că este o 
fantomă; şi de frică, au strigat. 
27. Îndată însă, Iesus le-a vorbit, zicând: 
îndrăzniţi! Eu sunt, nu vă temeţi! 
28. Iar răspunzând, Petru I-a zis: 

Domnule! Dacă eşti Tu, porunceşte-mi să 
vin la Tine pe ape. 
29. El însă a zis: vino! Şi coborând din 
corabie, Petru umbla pe ape; şi a venit 
către Iesus. 
30. Dar, văzând vântul tare, s-a temut; şi 
începând să se afunde, a strigat, zicând: 
Domnule, scapă-mă! 

31. Îndată însă Iesus, întinzând mâna, l-a 
apucat, şi îi zice: puţin credinciosule! De 
ce te-ai îndoit? 
32. Şi suindu-se ei în corabie, vântul a 
încetat;  
33. Iar cei din corabie I s-au închinat 
zicând: cu adevărat eşti Fiu al lui 
Dumnezeu! 

34. Şi trecând dincolo, au venit pe pământ 
în Ghenezaret. 
35. Şi recunoscându-L bărbaţii locului 
acela, au trimis în toată împrejurimea 
aceea; şi i-au adus pe toţi cei rău având. 
36. Şi Îl rugau ca numai să atingă 
ciucurele mantiei Lui; şi câţi s-au atins, 
au fost scăpaţi. 

Capitolul 15 - Matei  
1. Atunci vin la Iesus farisei şi cărturari 
de la Ierusalim, zicând:  
2. De ce discipolii Tăi încalcă tradiţia 
bătrânilor? Pentru că nu spală mâinile 
când au să mănânce pâine. 

3. Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce şi 
voi încălcaţi porunca lui Dumnezeu prin 
tradiţia voastră? 
4. Pentru că Dumnezeu a zis: „onorează 
pe tatăl şi pe mama! Şi: cel vorbind de rău 
pe tată sau pe mamă, cu moarte să 
sfârşească!” 

5. Voi însă, ziceţi: care are să zică tatălui 
sau mamei: ceea ce ai să foloseşti de la 
mine este un dar;  
6. el nu mai trebuie să onoreze pe tatăl 
sau pe mama lui. 
7. Făţarnicilor! Bine a profeţit despre voi 

Isaia, zicând:  
8. „Poporul acesta Mă onorează cu 
buzele, dar inima lor stă departe de Mine. 
9. Dar în zadar Mi se închină învăţând ca 
doctrine, porunci ale oamenilor.” 
10. Şi chemând mulţimea, le-a zis: 
Ascultaţi şi pricepeţi!  
11. Nu ce intră în gură, întinează omul; ci 

ce este scos din gură; aceasta întinează 
omul. 
12. Atunci, apropiindu-se discipolii, Îi 
zic: ştii că fariseii auzind Cuvântul, s-au 
poticnit? 
13. Iar El, răspunzând, a zis: orice plantă, 
pe care nu a plantat-o Tatăl Meu Cel 
ceresc, va fi dezrădăcinată. 

14. Lasaţi-i! Sunt orbi, călăuze de orbi. 
Iar dacă orb pe orb are să călăuzească, 
amândoi vor cădea în groapă. 
15. Răspunzând însă, Petru I-a zis: 
explică-ne parabola! 
16. Iar El a zis: şi acum sunteţi voi 
nepricepuţi? 
17. Nu înţelegeţi că orice, intrând în gură, 

ajunge în pântece şi este aruncat în hazna?    
18. Dar cele ieşind din gură, ies din 
inimă; şi acestea întinează omul. 
19. Pentru că din inimă ies: cugetări rele, 
ucideri, adultere, curvii, furturi, mărturii 
false, hule. 
20. Acestea sunt cele întinând omul; dar a 
mânca cu mâini nespălate, nu întinează 
omul. 

21. Şi ieşind de acolo, Iesus S-a retras în 
părţile Tirului şi ale Sidonului. 
22. Şi iată! O femeie Canaanită ieşind din 
ţinuturile acelea, a strigat, zicând: 
milueşte-mă Domnule, Fiu al lui David! 
Fiica mea este rău demonizată. 
23. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. 
Apropiindu-se, discipolii Lui Îi cereau, 

zicând: alung-o; pentru că strigă înapoia 
noastră. 
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24. Dar El, răspunzând, a zis: nu sunt 
trimis decât la oile cele pierdute ale casei 
lui Israel. 
25. Iar ea, venind, I se închina, zicând: 
Domnule, ajută-mi! 
26. Dar El, răspunzând a zis: Nu este bine 

să iei pâinea copiilor, şi să o arunci 
căţeilor. 
27. Iar ea, a zis: Da, Domnule! Dar şi 
căţeii mănâncă din bucăţelele cele căzând 
de la masa domnilor lor. 
28. Atunci, răspunzând Iesus, a zis: O, 
femeie! Mare este credinţa ta; facă-ţi-se 
precum vrei! Şi fiica ei a fost vindecată 

din ora aceea. 
29. Trecând de acolo, Iesus a venit lângă 
Marea Galileii; şi suindu-Se pe munte, S-
a aşezat acolo. 
30. Şi s-au apropiat de El mulţimi multe, 
având cu ele şchiopi, orbi, schilozi, muţi, 
şi mulţi alţii, şi i-au pus la picioarele lui 
Iesus; Şi El i-a vindecat. 

31. Aşa că mulţimea se mira, văzând pe 
muţi vorbind, pe schilozi sănătoşi, pe 
şchiopi umblând, şi pe orbi văzând; şi 
glorificau pe Dumnezeul lui Israel. 
32. Dar Iesus, chemând pe discipolii Lui, 
a zis: mă înduioşez de mulţime; pentru că 
deja de trei zile rămân cu mine, şi nu au 
ce mânca, şi nu vreau să îi eliberez 

nemâncaţi, nu cumva să leşine pe drum. 
33. Şi discipolii Îi zic: de unde să ne fie 
atâtea pâini în deşert, încât să se sature o 
mulţime ca aceasta? 
34. Iesus le zice: câte pâini aveţi? Iar ei 
au zis: şapte, şi câţiva peştişori. 
35. Şi poruncind mulţimii să se aşeze pe 
pământ,  
36. a luat cele şapte pâini şi peştii; şi 

mulţumind, a frânt şi a dat discipolilor, iar 
discipolii, mulţimilor. 
37. Şi au mâncat toţi, şi s-au săturat; şi au 
ridicat surplusul de frânturi; şapte coşuri 
pline. 
38. Iar cei mâncând erau patru mii de 
bărbaţi, în afară de femei şi copilaşi. 
39. Şi eliberând mulţimile, a intrat în 

corabie; şi a venit în ţinutul Magadan. 

 

 

Capitolul 16 - Matei  
1. Apropiindu-se fariseii şi saducheii, 
încercându-L, I-au cerut să le arate un 

semn din cer; 
2. dar El răspunzând, le-a zis: făcându-se 
seară, ziceţi: va fi senin, pentru că cerul 
se roşeşte;  
3. şi dimineaţa: astăzi va fi furtună, pentru 
că se roşeşte întunecând cerul. 
Făţarnicilor! Faţa cerului o ştiţi deosebi, 
dar semnele timpurilor nu puteţi? 

4. O generaţie rea şi adulteră cere un 
semn; şi semn nu i se va da, decât semnul 
lui Iona. Şi lăsându-i, S-a dus. 
5. Şi venind discipolii în cealaltă parte, 
uitaseră să ia pâini. 
6. Iar Iesus le-a zis: vedeţi şi feriţi-vă de 
plămădeala fariseilor şi a saducheilor. 
7. Dar ei cugetau în sine zicând: pentru că 

nu am luat pâini. 
8. Cunoscând însă, Iesus a zis: de ce 
cugetaţi în sine, puţin credincioşilor; că 
nu aveţi pâini? 
9. Încă nu înţelegeţi, nici nu vă amintiţi 
de cele cinci pâini pentru cei cinci mii, şi 
câte coşuri aţi luat? 
10. Nici de cele şapte pâini pentru cei 

patru mii, şi câte coşuri aţi luat? 
11. Cum, nu înţelegeţi, că nu despre pâini 
v-am zis? Feriţi-vă dar de plămădeala 
fariseilor şi a saducheilor! 
12. Atunci au priceput că nu a zis să se 
ferească de plămădeala pâinilor, ci de 
învăţătura fariseilor şi a saducheilor. 
13. Venind însă Iesus în părţile Cezareii 
lui Filip, a întrebat pe discipolii Lui, 

zicând: cine zic oamenii că este Fiul 
Omului? 
14. Iar ei au zis: unii, Ioan Botezătorul; 
iar alţii, Ilie; iar alţii, Ieremia, sau unul 
dintre profeţi. 
15. El le zice: dar voi, cine Îmi ziceţi că 
sunt? 
16. Răspunzând însă, Simon Petru a zis: 

Tu eşti Christosul, Fiul Dumnezeului Cel 
viu. 
17. Iar răspunzând Iesus a zis: fericit eşti, 
Simon fiul lui Iona, pentru că nu carne şi 
sânge ţi-a dezvăluit, ci Tatăl Meu Cel ce 
este în ceruri. 
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18. Dar şi Eu îţi zic: „tu eşti Petru; şi pe 
această piatră voi construi adunarea Mea, 
şi porţile locuinţei morţilor nu o vor 
învinge. 
19. Îţi voi da cheile Regatului cerurilor; şi 
ceea ce ai să legi pe pământ, va fi legat în 

ceruri; şi ceea ce ai să dezlegi pe pământ, 
va fi dezlegat în ceruri.” 
20. Atunci a poruncit discipolilor ca să nu 
spună nici unuia că El este Christosul. 
21. De atunci, a început Iesus să arate 
discipolilor Lui, că El trebuie să se ducă 
la Ierusalim; şi să sufere multe de la cei 
bătrâni, şi de la marii preoţi şi de la 

cărturari, să fie omorât, şi în ziua a treia 
să fie înviat. 
22. Şi luându-L deoparte, Petru a început 
să Îl certe, zicând: Fii milostiv cu Tine, 
Domnule! Nicidecum nu Îţi va fi Ţie 
aceasta! 
23. Iar El întorcându-Se, a zis lui Petru: 
„mergi înapoia Mea, Satan! Eşti un motiv 

de poticnire pentru Mine; pentru că nu 
gândeşti cele ale lui Dumnezeu, ci cele 
ale oamenilor.” 
24. Atunci Iesus a zis discipolilor Lui: 
Dacă vrea cineva să vină înapoia Mea, să 
se lepede pe sine, şi să ia crucea lui şi să 
Îmi urmeze. 
25. Deoarece, care are să vrea să salveze 

sufletul lui, îl va pierde; dar care va 
pierde sufletul lui din cauza Mea, îl va 
găsi. 
26. Pentru că, ce folos va avea un om 
dacă are să câştige lumea întreagă, dar are 
să ruineze sufletul lui? Sau ce va da un 
om în schimb pentru sufletul lui? 
27. Pentru că Fiul Omului urmează să 
vină în gloria Tatălui Său, cu îngerii Săi; 

şi atunci va înapoia fiecăruia după 
înfăptuirea lui. 
28. Adevărat vă zic: Sunt unii dintre cei 
stând aici, care nicidecum nu au să guste 
moarte, până au să vadă pe Fiul Omului 
venind în Regatul Lui. 

Capitolul 17 - Matei  
1. După şase zile, Iesus ia cu El pe Petru 
şi pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui; şi îi 
duce deoparte, pe un munte înalt. 

2. Şi a fost transformat înaintea lor; şi faţa 
Lui a strălucit ca soarele, iar mantiile Lui 
s-au făcut albe ca lumina. 
3. Şi iată! Le-au apărut Moise şi Ilie 
convorbind cu El. 
4. Iar Petru, răspunzând, a zis lui Iesus: 

Domnule! Bine este a fi noi aici; dacă 
vrei, am să fac aici trei colibe: Ţie una, lui 
Moise una şi lui Ilie una. 
5. Încă vorbind el, iată! Un nor luminos i-
a umbrit. Şi iată! O voce din nor, zicând: 
„Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în care 
am bună plăcere; ascultaţi de El!” 
6. Auzind discipolii, au căzut pe feţele 

lor; şi s-au înfricoşat tare. 
7. Iesus S-a apropiat, şi atingându-i, a zis: 
ridicaţi-vă, şi nu vă temeţi! 
8. Iar ridicând ochii lor, nu au văzut pe 
nici unul; decât pe El, pe Iesus singur. 
9. Coborând ei de pe munte, le-a poruncit, 
zicând: Să nu spuneţi nici unuia viziunea, 
până când Fiul Omului are să fie înviat 

dintre morţi. 
10. Discipolii Lui L-au întrebat, zicând: 
de ce zic deci cărturarii că întâi trebuie să 
vină Ilie? 
11. Iar El, răspunzând, a zis: Ilie chiar 
vine, şi va restabili toate. 
12. Vă zic însă că Ilie deja a venit, şi ei nu 
l-au recunoscut; ci au făcut cu el câte au 

vrut. Aşa şi Fiul Omului urmează să 
sufere de la ei. 
13. Atunci au priceput discipolii că despre 
Ioan Botezătorul le zicea. 
14. Şi venind ei către mulţime, s-a 
apropiat de El un om; îngenunchind 
înaintea Lui,  
15. şi zicând: Domnule! Miluieşte pe fiul 
meu; pentru că este epileptic şi are rău, 

căci de multe ori cade în foc, şi de multe 
ori în apă. 
16. Şi l-am adus la discipolii Tăi, şi nu l-
au putut vindeca. 
17. Răspunzând însă, Iesus a zis: o, 
generaţie necredincioasă şi stricată! Până 
când voi fi cu voi? Până când vă voi 
suporta? Aduceţi-Mi-l aici! 

18. Şi Iesus l-a certat, şi demonul a ieşit 
din el; şi băiatul a fost vindecat din ora 
aceea. 
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19. Atunci, apropiindu-se discipolii de 
Iesus, la o parte, au zis: de ce noi nu l-am 
putut scoate? 
20. Iar El le zice: din cauza puţinei 
voastre credinţe. Pentru că adevărat vă 
zic: dacă o să aveţi credinţă ca un bob de 

muştar, veţi zice muntelui acesta: mută-te 
de aici, acolo, şi se va muta; şi nimic nu 
va fi imposibil. 
21. Dar soiul acesta de demoni nu iese 
decât prin rugăciune şi post. 
22. Fiind ei întorşi însă în Galileea, Iesus 
le-a zis: Fiul Omului urmează să fie dat în 
mâinile oamenilor;  

23. şi Îl vor omorî, şi în ziua a treia va fi 
înviat. Şi ei s-au întristat tare mult. 
24. Fiind ei veniţi însă în Capernaum, s-
au apropiat de Petru cei primind cele două 
drahme, şi au zis: Învăţătorul vostru nu 
plăteşte cele două drahme? 
25. El le zice: Da! Şi venind în casă, Iesus 
i-a luat-o înainte, zicând: „ce ţi se pare, 

Simon? Regii pământului, de la cine iau 
taxă şi impozit? De la fiii lor, sau de la cei 
străini?” 
26. Dar el zicând: De la cei străini; Iesus 
i-a zis: Aşadar fiii sunt scutiţi. 
27. Dar, ca să nu îi facem să se 
poticnească, ducându-te la mare, aruncă o 
undiţă, şi ridică primul peşte venit sus. Şi 

deschizând gura lui, vei găsi un stater; pe 
acela luându-l, dă-l lor, pentru Mine şi 
pentru tine. 

Capitolul 18 - Matei  
1. În ora aceea discipolii s-au apropiat de 
Iesus, zicând: Cine este aşadar cel mai 

mare în Regatul cerurilor? 
2. Şi chemând la El un copilaş, l-a pus în 
mijlocul lor,  
3. Şi a zis: adevărat vă zic: dacă nu aveţi 
să vă întoarceţi, şi nu aveţi să vă faceţi ca 
şi copilaşii, nicidecum nu aveţi să intraţi 
în Regatul cerurilor. 
4. Deci, care se va smeri ca şi copilaşul 

acesta, el este cel mai mare în Regatul 
cerurilor. 
5. Şi care are să primească un copilaş ca 
acesta în Numele Meu, pe Mine Mă 
primeşte. 
6. Dar care are să facă să se poticnească 
pe unul dintre micuţii aceştia, cei crezând 

în Mine; îi este de folos ca să fie atârnată 
o piatră de moară în jurul gâtului lui, şi să 
fie înecat în adâncul mării. 
7. Vai lumii, din cauza ocaziilor de 
poticnire; pentru că este necesar să vină 
ocaziile de poticnire. Totuşi, vai de omul 

prin care vine ocazia de poticnire. 
8. Deci, dacă mâna ta sau piciorul tău te 
face să te poticneşti, taie-le, şi aruncă-le 
de la tine. Mai bine îţi este să intri în viaţă 
ciung sau şchiop; decât, având două mâini 
sau două picioare, să fi aruncat în focul 
cel etern. 
9. Şi dacă ochiul tău te face să te 

poticneşti, scoate-l, şi aruncă-l de la tine. 
Mai bine îţi este să intri în viaţă cu un 
ochi; decât, având doi ochi, să fii aruncat 
în gheena focului. 
10. Vedeţi, să nu dispreţuiţi pe unul dintre 
micuţi aceştia; pentru că vă spun, că 
îngerii lor în ceruri văd totdeauna faţa 
Tatălui Meu Cel ce este în ceruri. 

11. (v. 11 - text apocrif) 
12. Ce vi se pare? Dacă un om o să aibă o 
sută de oi, şi are să se rătăcească una 
dintre ele; nu va lăsa pe cele nouăzeci şi 
nouă pe munte, şi ducându-se, o caută pe 
cea rătăcită? 
13. Şi dacă ar fi să o găsească, adevărat 
vă spun că se bucură de ea mai mult decât 

de cele nouăzeci şi nouă; cele nefiind 
rătăcite. 
14. Tot aşa, nu este o voinţă înaintea 
Tatălui vostru Cel ce este în ceruri, ca să 
piară unul dintre micuţii aceştia. 
15. Iar dacă are să păcătuiască fratele tău, 
mergi şi dovedeşte-i vina între tine şi el 
singur. Dacă are să asculte de tine ai 
câştigat pe fratele tău. 

16. Dar, dacă nu are să te asculte, ia cu 
tine încă unu sau doi; ca pe gură de doi 
martori sau de trei să fie stabilit orice 
cuvânt. 
17. Iar dacă are să refuze să asculte de ei, 
spune adunării; dacă însă şi de adunare 
are să refuze să asculte, să fie pentru tine 
precum este păgânul şi vameşul.  

18. Adevărat vă zic: oricâte aveţi să legaţi 
pe pământ, vor fi legate în cer; şi oricâte 
aveţi să dezlegaţi pe pământ vor fi 
dezlegate în ceruri. 
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19. Iarăşi; adevărat vă zic: dacă doi dintre 
voi au să fie de acord pe pământ pentru 
orice înfăptuire pe care au să o ceară, li se 
va face de către Tatăl Cel ce este în 
ceruri. 
20. Pentru că unde sunt doi sau trei 

adunaţi pentru Numele Meu, acolo sunt 
Eu în mijlocul lor. 
21. Atunci, apropiindu-se Petru, I-a zis: 
Domnule, de câte ori va păcătui fratele 
meu împotriva mea, şi îi voi ierta lui? 
Până de şapte ori? 
22. Iesus îi zice: nu îţi zic până de şapte 
ori; ci până de şaptezeci de ori şapte. 

23. De aceea, Regatul cerurilor este 
asemănat cu un om, cu un rege care a vrut 
să se socotească cu sclavii lui. 
24. Începând el să socotească, a fost adus 
un îndatorat lui cu zece mii de talanţi. 
25. El însă, neavând să restituie; domnul 
lui a poruncit să fie vândut el şi nevasta şi 
copilaşii şi toate câte are, şi să restituie. 

26. Proşternându-se deci, sclavul i s-a 
închinat, zicând: Domnule, fi îndelung 
răbdător cu mine; şi ţi le voi restitui pe 
toate. 
27. Înduioşându-se domnul sclavului 
acela, l-a lăsat; şi i-a iertat datoria.  
28. Dar ieşind sclavul acela, a găsit pe 
unul dintre ceilalţi sclavi, care îi datora o 

sută de dinari; şi apucându-l, îl sugruma, 
zicând: restituie orice îmi datorezi! 
29. Proşternându-se deci sclavul, îl ruga, 
zicând: Fi îndelung răbdător cu mine şi 
am să îţi restitui. 
30. Dar el nu a vrut; ci ducându-se, l-a 
aruncat în închisoare, până are să restituie 
ce este dator. 
31. Văzând deci ceilalţi sclavi cele făcute, 

s-au întristat tare mult; şi venind, au 
relatat domnului lor toate cele făcute. 
32. Atunci, chemându-l, domnul lui îi 
zice: Sclav rău! Toată datoria aceea ţi-am 
iertat-o, fiindcă m-ai rugat. 
33. Nu trebuia şi tu să miluieşti pe acel 
sclav, precum te-am miluit şi eu? 
34. Şi mâniindu-se, domnul lui l-a predat 

chinuitorilor; până ce are să restituie tot 
ce este dator. 

35. Aşa şi Tatăl Meu Cel ceresc vă va 
face vouă; dacă nu aveţi să iertaţi din 
inimile voastre, fiecare, fratelui lui. 

Capitolul 19 - Matei  
1. Apoi, când a sfârşit Iesus cuvintele 
acestea, a trecut din Galileea; şi a venit în 
hotarele Iudeii de dincolo de Iordan. 
2. L-au urmat mulţimi multe; şi i-a 
vindecat acolo. 
3. Şi s-au apropiat de El fariseii; 
încercându-L şi zicând: este permis 

omului să lase nevasta lui pentru orice 
motiv? 
4. Iar El, răspunzând, a zis: nu aţi citit, 
căci Creatorul, de la început i-a făcut 
bărbat şi femeie? 
5. Şi a zis: din cauza aceasta va lăsa omul 
pe tatăl şi pe mama, şi se va alipi de 
nevasta lui; şi cei doi vor fi într-o singură 

carne. 
6. Aşa că nu mai sunt doi, ci o carne; deci 
ceea ce Dumnezeu a unit, un om să nu 
despartă. 
7. Ei Îi zic: dar de ce a poruncit Moise să 
i se dea carte de despărţire şi să o lase? 
8. El le zice: pentru că Moise, din cauza 
împietririi inimilor voastre, v-a permis să 

lăsaţi nevestele voastre; dar la început nu 
a fost aşa. 
9. Eu însă vă zic: care are să lase nevasta 
lui, nu pe motiv de curvie, şi se însoară cu 
alta; comite adulter.  
10. Discipolii Lui Îi zic: dacă aşa este 
cazul omului cu nevasta, nu este de folos 
să se însoare. 
11. Dar El le-a zis: nu toţi admit Cuvântul 

acesta; ci cei cărora le-a fost dat. 
12. Pentru că sunt eunuci, care din 
pântecele mamei au fost născuţi aşa; şi 
sunt eunuci, care au fost făcuţi eunuci de 
către oameni; şi sunt eunuci, care ei s-au 
făcut eunuci, pentru Regatul cerurilor. Cel 
putând admite, să admită! 
13. Atunci I-au fost aduşi copilaşi, ca să 

pună mâinile peste ei şi să se roage; dar 
discipolii îi certau. 
14. Iesus însă a zis: lăsaţi copilaşii, şi nu 
îi opriţi să vină la mine; pentru că a celor 
ca aceştia este Regatul cerurilor. 
15. Şi punând mâinile peste ei, a plecat de 
acolo. 
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16. Şi iată! Apropiindu-se unul de El, a 
zis: Învăţătorule! Ce bine să fac ca să am 
viaţă eternă? 
17. Dar El i-a zis: de ce Mă întrebi despre 
ce este bun? Unul este Cel Bun. Iar dacă 
vrei să intri în viaţă, respectă poruncile. 

18. El Îi zice: care? Iar Iesus i-a zis: să nu 
ucizi; să nu comiţi adulter; să nu furi; să 
nu mărturiseşti fals;  
19. Onorează pe tatăl şi pe mama; şi să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
20. Tânărul Îi zice: toate acestea le-am 
păzit, ce îmi mai lipseşte? 
21. Iesus i-a zis: dacă vrei să fii perfect, 

mergi, vinde averile tale, şi dă celor 
săraci; şi vei avea comoară în ceruri. Şi 
vino, urmează-Mi! 
22. Auzind însă tânărul Cuvântul, s-a dus 
întristat; pentru că avea multe avuţii. 
23. Iar Iesus a zis discipolilor Lui: 
adevărat vă zic, un bogat cu greu va intra 
în Regatul cerurilor. 

24. Iarăşi vă zic: mai uşor este să intre o 
cămilă printr-o ureche de ac, decât un 
bogat în Regatul lui Dumnezeu. 
25. Auzind discipolii, erau miraţi tare 
mult, zicând: atunci, cine poate fi salvat? 
26. Dar Iesus, privindu-i, le-a zis: la 
oameni aceasta este imposibil; dar la 
Dumnezeu, toate sunt posibile. 

27. Atunci răspunzând, Petru I-a zis: iată! 
Noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat; ce va fi 
atunci cu noi? 
28. Iesus însă le-a zis: adevărat vă zic, 
voi, cei urmându-Mi; la regenerare, când 
Fiul Omului are să şadă pe tronul gloriei 
Lui, veţi şedea şi voi pe douăsprezece 
tronuri; judecând pe cele douăsprezece 
triburi ale lui Israel. 

29. Şi oricine, care a lăsat case, sau fraţi, 
sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
nevastă, sau copii, sau ogoare, pentru 
Numele Meu; va primi de o sută de ori 
mai mult, şi va moşteni viaţă eternă. 
30. Dar mulţi dintâi, vor fi în urmă; şi din 
urmă, întâi. 

Capitolul 20 - Matei  
1. Pentru că Regatul cerurilor este 
asemănător unui om, stăpân de casă, care 
a ieşit dis-de-dimineaţă să angajeze 
lucrători în via lui. 

2. Învoindu-se dar cu lucrătorii cu un 
dinar pe zi, i-a trimis în via lui. 
3. Şi ieşind pe la a treia oră a văzut pe 
alţii stând în piaţă fără lucru. 
4. Şi a zis acelora: mergeţi şi voi în vie, şi 
vă voi da ceea ce are să fie drept; iar ei s-

au dus. 
5. Ieşind iar şi pe la a şasea şi a noua oră, 
a făcut la fel. 
6. Iar ieşind pe la unsprezece, a găsit pe 
alţii stând fără lucru, şi le zice: de ce staţi 
aici toată ziua fără lucru?  
7. Ei îi zic: pentru că nici unul nu ne-a 
angajat. El le zice: mergeţi şi voi în vie. 

8. Iar făcându-se seară, domnul viei zice 
administratorului său: cheamă lucrătorii şi 
dă-le plata; începând de la cel din urmă, 
până la cel dintâi. 
9. Iar venind cei de pe la a unsprezecea 
oră, au primit câte un dinar. 
10. Şi venind cei dintâi, considerau că vor 
primi mai mult; dar au primit şi ei câte un 

dinar. 
11. Primind însă, murmurau împotriva 
stăpânului casei, 
12. zicând: aceştia, cei din urmă, au lucrat 
o oră; şi i-ai făcut egali cu noi, cei 
îndurând greul zilei şi arşiţa. 
13. El însă, răspunzând unuia dintre ei, a 
zis: prietene! Pe tine nu te nedreptăţesc. 

Nu cu un dinar te-ai învoit cu mine? 
14. Ia ce este al tău, şi mergi! Vreau dar 
să dau acestuia din urmă ca şi ţie. 
15. Nu îmi este permis să fac ceea ce 
vreau cu cele ale mele? Sau ochiul tău 
este rău, pentru că eu sunt bun? 
16. Astfel vor fi cei din urmă, întâi; şi cei 
dintâi, în urmă. 
17. Suindu-Se dar Iesus la Ierusalim, a 

luat pe cei doisprezece discipoli la o 
parte, şi pe drum le-a zis: 
18. Iată! Ne suim la Ierusalim, şi Fiul 
Omului va fi dat marilor preoţi şi 
cărturarilor; şi Îl vor condamna la moarte. 
19. Şi Îl vor da naţiunilor pentru 
batjocorire şi biciuire şi crucificare; dar a 
treia zi va fi înviat. 

20. Atunci s-a apropiat de El mama fiilor 
lui Zebedei, cu fiii ei; închinându-se şi 
cerând ceva de la El. 
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21. Iar El i-a zis: ce vrei? Ea Îi zice: 
spune ca să şadă fiii aceştia doi ai mei, 
unul la dreapta Ta; şi unul la stânga Ta, în 
Regatul Tău. 
22. Răspunzând însă, Iesus a zis: nu ştiţi 
ce cereţi. Puteţi bea potirul pe care Eu 

urmează să îl beau? Ei I-au zis: putem. 
23. El le zice: într-adevăr, potirul Meu 
veţi bea, dar şederea la dreapta Mea, şi la 
stânga, nu este a Mea ca să o dau; ci este 
pentru cei cărora a fost pregătită de Tatăl 
Meu. 
24. Şi auzind, cei zece s-au supărat pe cei 
doi fraţi. 

25. Dar Iesus, chemându-i, a zis: ştiţi, 
căci conducătorii naţiunilor domnesc 
peste ele, şi cei mari au autoritate asupra 
lor. 
26. Nu aşa să fie între voi; ci care are să 
vrea între voi să se facă mai mare, să fie 
al vostru servitor. 
27. Şi care vrea să fie primul între voi, să 

fie al vostru sclav. 
28. Aşa cum Fiul Omului nu a venit să fie 
servit, ci să servească; şi să dea sufletul 
Lui răscumpărare pentru mulţi. 
29. Şi ieşind ei din Ierihon, i-a urmat o 
mulţime multă. 
30. Şi iată! Doi orbi şezând lângă drum, 
auzind că Iesus trece, au strigat, zicând: 

Domnule, miluieşte-ne! Fiu al lui David! 
32. Şi stând, Iesus i-a chemat, şi a zis: Ce 
vreţi să vă fac? 
33. Ei au zis: Domnule! Să fie deschişi 
ochii noştri. 
34. Iar Iesus, înduioşându-Se, S-a atins de 
ochii lor; şi îndată au văzut iarăşi, şi I-au 
urmat Lui. 

Capitolul 21 - Matei  
1. Şi când au ajuns spre Ierusalim, şi au 
venit la Betfaghe, spre Muntele 
Măslinilor; atunci Iesus a trimis doi 
discipoli, 
2. zicându-le: duceţi-vă în satul cel 

dinaintea voastră, şi îndată veţi găsi o 
măgăriţă şi un măgăruş cu ea; 
dezlegându-i, aduceţi-i Mie.  
3. Şi dacă cineva are să vă zică ceva, 
spuneţi că Domnul are nevoie de ei; şi 
îndată îi va trimite. 

4. Iar aceasta s-a făcut, ca să fie împlinit 
ce a fost spus prin profetul zicând:  
5. „Spuneţi fiicei Sionului: Iată! Regele 
tău vine la tine, blând şi călare pe o 
măgăriţă şi pe un măgăruş; pe un fiu de 
animal de povară”. 

6. Iar discipolii ducându-se, şi făcând 
după cum le poruncise Iesus, 
7. au adus măgăriţa şi măgăruşul; şi peste 
ei, au pus mantiile lor, şi El a şezut 
deasupra lor. 
8. Iar o mulţime tare multă a aşternut 
mantiile lor pe drum; alţii însă tăiau 
ramuri din copaci şi le presărau pe drum. 

9. Iar mulţimile cele mergând înainte de 
El, şi cele urmând, strigau, zicând: Osana, 
Fiului lui David! Binecuvântat este Cel 
venind în Numele lui Iehova! Osana în 
înălţimi! 
10. Şi intrând El în Ierusalim, s-a mişcat 
toată cetatea, zicând: cine este acesta? 
11. Iar mulţimile ziceau: acesta este 

profetul Iesus Cel din Nazaretul Galileii. 
12. Şi Iesus a intrat în curtea templului şi 
a scos pe toţi cei vânzând şi cumpărând în 
curtea templului, şi a răsturnat mesele 
schimbătorilor de bani şi scaunele celor 
vânzând porumbeii; 
13. şi le zice: A fost scris: „casa Mea va fi 
chemată casă de rugăciune; dar voi o 

faceţi peşteră de tâlhari”. 
14. Şi s-au apropiat de El orbi şi şchiopi 
în curtea templului; şi i-a vindecat. 
15. Văzând însă marii preoţi şi cărturarii 
minunile care le făcea, şi pe copiii cei 
strigând în curtea templului, zicând: 
„Osana, Fiul lui David”; s-au supărat tare,  
16. şi I-au zis: auzi ce zic aceştia? Dar 
Iesus le zice: Da! Niciodată nu aţi citit că 

din gura copiilor ai pregătit laudă? 
17. Şi lăsându-i, a ieşit în afara cetăţii, în 
Betania; şi a înoptat acolo. 
18. Iar dis-de-dimineaţă, întorcându-Se 
înspre cetate, a flămânzit. 
19. Şi văzând un smochin lângă drum, a 
venit la el; şi nu a găsit nimic în el, decât 
numai frunze, şi îi zice: să nu se mai facă 

rod din tine în etern! Şi îndată smochinul 
s-a uscat. 
20. Şi văzând discipolii s-au mirat, 
zicând: cum s-a uscat imediat smochinul? 
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21. Dar răspunzând, Iesus le-a zis: 
adevărat vă zic, dacă o să aveţi credinţă şi 
nu aveţi să vă îndoiţi, veţi face nu numai 
minunea aceasta a smochinului; ci, chiar 
dacă aveţi să ziceţi muntelui acesta: 
ridică-te, şi aruncă-te în mare; se va face. 

22. Şi toate câte aveţi să cereţi în 
rugăciune, crezând, veţi primi. 
23. Şi venind El, şi învăţându-i în curtea 
templului, s-au apropiat de El, marii 
preoţi şi bătrânii poporului, zicând: cu ce 
autoritate faci aceasta? 
24. Răspunzând însă, Iesus le-a zis: vă voi 
întreba şi Eu pe voi un cuvânt; pe care 

dacă aveţi să Îmi spuneţi, şi Eu vă voi 
spune cu ce autoritate fac acestea. 
25. Botezul lui Ioan, de unde era? Din 
cer, sau de la oameni? Dar ei cugetau în 
sine, zicând: dacă avem să zicem, din cer; 
ne va zice: atunci de ce nu l-aţi crezut? 
26. Iar dacă avem să zicem: de la oameni; 
ne temem de mulţime, pentru că toţi îl au 

pe Ioan ca profet. 
27. Şi răspunzând lui Iesus, au zis: nu 
ştim. Şi El le-a zis: nici Eu nu vă spun cu 
ce autoritate fac acestea. 
28. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii; 
şi apropiindu-se de cel dintâi, a zis: fiule! 
Mergi astăzi de lucrează în via mea. 
29. El însă, răspunzând, a zis: nu vreau! 

Dar mai târziu, regretând, s-a dus. 
30. Apropiindu-se de cel de al doilea, i-a 
zis la fel. Iar el răspunzând, a zis: eu mă 
duc Domnule! Şi nu s-a dus. 
31. Cine dintre cei doi a făcut voinţa 
tatălui? Ei au zis: cel dintâi! Iesus le zice: 
adevărat vă zic: vameşii şi curvele merg 
înaintea voastră în Regatul lui Dumnezeu. 
32. Pentru că Ioan a venit la voi pe o cale 

a dreptăţii, şi nu l-aţi crezut; dar vameşii 
şi curvele l-au crezut. Voi însă, văzând, 
nici nu aţi regretat mai târziu; ca să îl 
credeţi. 
33. Ascultaţi altă parabolă. Era un om 
stăpân de casă, care a plantat vie; şi i-a 
pus împrejur un gard, şi a săpat un teasc 
în ea, şi a zidit un turn. Şi a arendat-o 

unor ţărani, şi a plecat din ţară. 
34. Iar când s-a apropiat timpul roadelor, 
a trimis pe sclavii lui la ţărani; ca să ia 
roadele lui. 

35. Şi luând ţăranii pe sclavii lui; pe unu 
l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe 
altul l-au ucis cu pietre. 
36. A trimis pe alţi sclavi, mai mulţi decât 
cei dintâi; şi le-au făcut la fel. 
37. Dar la urmă, a trimis la ei pe fiul lui, 

zicând: vor respecta pe fiul meu. 
38. Dar ţăranii, văzând pe fiul, au zis între 
ei: acesta este moştenitorul; veniţi să îl 
omorâm şi să avem moştenirea lui. 
39. Şi luându-l, l-au aruncat afară din vie, 
şi l-au omorât. 
40. Deci, când vine domnul viei, ce va 
face ţăranilor aceia? 

41. Eu zic: pe răi, rău îi va pierde; şi via o 
va arenda altor ţărani, care îi vor da 
roadele la timpurile lor. 
42. Iesus le zice: niciodată nu aţi citit în 
Scripturi: o piatră pe care au respins-o 
zidarii, aceasta a fost făcută cap de unghi; 
de la Iehova a fost făcut acesta şi este 
minunat în ochii noştri. 

43. De aceea vă zic: va fi luat de la voi 
Regatul lui Dumnezeu, şi va fi dat unei 
naţiuni; cea făcând roadele ei. 
44. Şi cel căzând pe piatra aceasta, va fi 
sfărmat; iar pe care are să cadă ea, îl va 
spulbera. 
45. Şi auzind marii preoţi şi fariseii 
parabolele Lui, au cunoscut că despre ei 

vorbeşte. 
46. Şi căutând să Îl prindă, s-au temut de 
mulţime; pentru că Îl aveau ca pe un 
profet. 

Capitolul 22 - Matei  
1. Răspunzând, Iesus le-a spus iarăşi în 

parabole, zicând: 
2. Regatul cerurilor este asemănat cu un 
om, cu un rege; care a făcut nuntă fiului 
lui. 
3. Şi a trimis pe sclavii lui să cheme pe 
cei chemaţi la nuntă; şi nu au vrut să vină. 
4. A trimis iarăşi alţi sclavi, zicând: 
spuneţi celor chemaţi: Iată! Am pregătit 

prânzul meu; taurii mei şi cele îngrăşate 
sunt tăiate, şi toate sunt gata. Veniţi la 
nuntă! 
5. Dar ei, nepăsându-le s-au dus, unu la 
ogorul lui, altul la comerţul lui. 
6. Iar ceilalţi, prinzând pe sclavii lui; i-au 
maltratat şi i-au omorât. 
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7. Dar auzind regele, s-a mâniat; şi 
trimiţând armatele lui a distrus pe ucigaşii 
aceia, şi a ars cetatea lor. 
8. Atunci zice sclavilor lui: nunta este 
gata; dar cei chemaţi nu au fost vrednici. 
9. Duceţi-vă deci la ieşirile drumurilor; şi 

pe câţi aveţi să găsiţi, chemaţi-i la nuntă. 
10. Şi ieşind sclavii aceia pe drumuri, au 
strâns pe toţi pe care i-au găsit, atât răi, 
cât şi buni; şi s-a umplut nunta de 
comeseni. 
11. Intrând însă regele să privească pe cei 
şezând la masă, a văzut acolo un om 
neîmbrăcat cu veşmânt de nuntă;  

12. şi îi zice: prietene, cum ai intrat aici 
neavând veşmânt de nuntă? Iar el a 
amuţit. 
13. Atunci, regele a zis servilor: legând 
ale lui picioare şi mâini, aruncaţi-l în 
întunericul cel de afară; acolo va fi 
plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 
14. Pentru că mulţi sunt chemaţi, dar 

puţini aleşi. 
15. Atunci, fariseii ducându-se, s-au 
consfătuit cum să Îl prindă în cuvântare. 
16. Şi trimit la El pe discipolii lor, cu 
irodienii, zicând: Învăţătorule! Ştim că 
eşti adevărat, şi înveţi calea lui Dumnezeu 
în adevăr; şi nu Îţi pasă de nici unu, 
pentru că nu Te uiţi la faţa oamenilor. 

17. Deci spune-ne, ce Ţi se pare? Este 
permis a se da impozit cezarului, sau nu? 
18. Cunoscând însă Iesus răutatea lor, a 
zis: de ce mă ispitiţi, făţarnicilor? 
19. Arătaţi-Mi moneda impozitului; iar ei 
I-au adus un dinar. 
20. Şi El le zice: a cui este imaginea 
aceasta şi inscripţia? 
21. Ei au zis: ale cezarului. Atunci El le 

zice: daţi deci cezarului, cele ale 
cezarului; şi lui Dumnezeu, cele ale lui 
Dumnezeu. 
22. Şi auzind, s-au mirat; şi lăsându-L, s-
au dus. 
23. În ziua aceea s-au apropiat de El 
saducheii, spunând că nu este înviere; şi 
L-au întrebat,  

24. zicând: Învăţătorule! Moise a zis: 
Dacă cineva are să moară, neavând copii, 
se va însura fratele său cu nevasta lui; şi 
va ridica o sămânţă fratelui său. 

25. Erau la noi şapte fraţi; şi cel dintâi, 
însurându-se, a murit, şi neavând urmaşi, 
a lăsat pe nevasta lui, fratelui său. 
26. Asemenea şi cel de al doilea, şi cel de 
al treilea; până la cei şapte. 
27. Iar în urma tuturor, a murit femeia. 

28. Deci, la înviere, a cui nevastă va fi 
dintre cei şapte? Pentru că toţi au avut-o. 
29. Răspânzând însă, Iesus le-a zis: vă 
rătăciţi; neştiind Scripturile, nici puterea 
lui Dumnezeu. 
30. Pentru că la înviere, nici nu se 
însoară, nici nu se mărită; ci sunt ca nişte 
îngeri în cer. 

31. Dar despre învierea morţilor, nu aţi 
citit ce vi s-a spus de către Dumnezeu, 
zicând:  
32. Eu sunt Dumnezeul lui Abraam, şi 
Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui 
Iacob? El nu este Dumnezeul morţilor, ci 
al celor vii. 
33. Ascultând, mulţimile erau mirate de 

învăţătura Lui. 
34. Dar fariseii, auzind că i-a amuţit pe 
saduchei, s-au strâns în acelaşi loc. 
35. Şi L-a întrebat unu dintre ei, un legist; 
încercându-L:  
36. Învăţătorule! Care poruncă este mai 
mare în lege? 
37. Iar El i-a zis: Să iubeşti pe Iehova, 

Dumnezeul Tău în întreagă inimă a ta, şi 
în întreg sufletul tău, şi în întreagă mintea 
ta. 
38. Acesta este cea mai mare şi cea dintâi 
poruncă. 
39. Iar a doua este asemănătoare ei: să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
40. În aceste două porunci atârnă legea 
întreagă şi profeţii. 

41. Strângându-se dar cei dintre farisei, 
Iesus i-a întrebat,  
42. zicând: ce vi se pare despre 
Christosul? Al cui Fiu este? Ei Îi zic: „al 
lui David.” 
43. El le zice: cum deci David, prin Spirit, 
Îl chemă Domn, zicând:  
44. „Iehova a zis Domnului meu: Şezi la 

dreapta Mea, până ce am să pun pe 
duşmanii Tăi un scăunel al picioarelor 
Tale”. 
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45. Deci, dacă David Îl chemă: Domn; 
cum este El un fiu al lui? 
46. Şi nici unu nu Îi putea răspunde un 
cuvânt; nici nu a mai îndrăznit cineva să 
Îl mai întrebe din ziua aceea. 

Capitolul 23 - Matei  
1. Atunci Iesus a vorbit mulţimilor şi 
discipolilor Lui, 
2. zicând: pe scaunul lui Moise s-au 
aşezat cărturarii şi fariseii. 
3. Deci, toate câte au să vă zică ei, faceţi 

şi respectaţi; dar după faptele lor, nu 
faceţi. Pentru că ei zic şi nu fac? 
4. Ei însă leagă poveri grele şi cu anevoie 
de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor; 
dar ei, cu degetul lor nu vor să le mişte. 
5. Iar toate faptele lor le fac pentru a fi 
văzuţi de oameni; pentru că lăţesc 
filacteriile lor, şi măresc ciucurii. 

6. Le place însă locul dintâi în sinagogi,  
7. şi saluturile în pieţe; şi să fie chemaţi 
de oameni: „Rabbi”. 
8. Dar voi, să nu fiţi chemaţi: „Rabbi”; 
pentru că unu este Învăţătorul vostru, iar 
voi toţi sunteţi fraţi. 
9. Şi Tată al vostru, să nu chemaţi pe 
nimeni pe pământ; pentru că unu este 

Tatăl vostru: Cel ceresc. 
10. Nici să nu vă chemaţi îndrumători; 
pentru că îndrumător al vostru este unu: 
Christosul. 
11. Iar cel mai mare dintre voi, va fi al 
vostru servitor. 
12. Iar care se va înălţa pe sine, va fi 
smerit; şi care se va smeri pe sine, va fi 
înălţat. 

13. Vai însă de voi, cărturari şi farisei 
făţarnici! Pentru că voi închideţi Regatul 
cerurilor înaintea oamenilor; pentru că voi 
nu intraţi, nici pe cei intrând, nu îi lăsaţi 
să intre. 
14. (v. 14 - text apocrif) 
15. Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici! 
Pentru că vo înconjuraţi marea şi uscatul, 

ca să faceţi un prozelit; şi când are să fie 
făcut, îl faceţi fiu al gheenei, de două ori 
mai rău decât voi. 
16. Vai de voi, călăuze oarbe! Cei zicând: 
care are să jure pe templu, nu este nimic; 
care însă, are să jure pe aurul templului, 
este dator. 

17. Nebuni şi orbi! Ce este însă mai mare; 
aurul, sau templul, cel sfinţind aurul? 
18. Şi care are să jure pe altar, nimic nu 
este; care însă are să jure pe darul cel 
deasupra lui, este dator. 
19. Orbilor! Ce este însă mai mare; darul, 

sau altarul cel sfinţind darul? 
20. Deci, cel jurând pe altar, se jură pe 
acesta şi pe toate cele deasupra lui. 
21. Şi cel jurând pe templu, se jură pe 
acesta şi pe Cel locuind în el. 
22. Şi cel jurând pe cer, se jură pe tronul 
lui Dumnezeu şi pe Cel şezând pe el. 
23. Vai de voi, cărturari şi farisei 

făţarnici! Pentru că daţi zeciuială: mentă, 
mărarul şi chimenul; şi aţi lăsat pe cele 
mai grele ale legii: judecata şi mila şi 
credinţa. Pe acestea însă, trebuie să le 
faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi. 
24. Călăuze oarbe; care strecuraţi ţânţarul, 
dar înghiţiţi cămila. 
25. Vai de voi, cărturari şi farisei 

făţarnici! Pentru că voi curăţiţi exteriorul 
potirului şi al farfuriei; dar înăuntru sunt 
pline de jefuire şi de nestăpânire. 
26. Fariseu orb! Curăţă întâi interiorul 
potirului şi al farfuriei; ca să se facă şi 
exteriorul lor curat. 
27. Vai de voi, cărturari şi farisei 
făţarnici! Pentru că semănaţi cu morminte 

văruite, care pe dinafară se arată 
frumoase; dar înăuntru sunt pline de oase 
ale morţilor şi de orice necurăţii. 
28. Aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi 
drepţi oamenilor; dar înăuntru sunteţi 
plini de făţărnicie şi de nelegiuire. 
29. Vai de voi, cărturari şi farisei 
făţarnici! Pentru că voi zidiţi gropile 
profeţilor şi împodobiţi mormintele 

drepţilor, 
30. şi ziceţi: „dacă eram noi în zilele 
părinţilor noştri, nu eram părtaşi cu ei la 
sângele profeţilor.” 
31. Astfel, mărturisiţi despre voi că 
sunteţi fii ai celor omorând profeţii;  
32. dar voi umpleţi măsura părinţilor 
voştri. 

33. Şerpi pui de vipere! Cum aveţi să 
fugiţi de judecata gheenei? 
34. De aceea, iată! Eu trimit la voi profeţi 
şi înţelepţi şi cărturari; pe unii dintre ei îi 
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veţi omorî şi îi veţi crucifica, şi pe unii 
dintre ei îi veţi biciui în sinagogile voastre 
şi îi veţi persecuta din cetate în cetate; 
35. Ca să vină asupra voastră tot sângele 
drept vărsat pe pământ, de la sângele lui 
Abel, cel drept, până la sângele lui 

Zaharia, fiu al lui Barachia; şi pe care l-aţi 
omorât între sanctuar şi altar. 
36. Adevărat vă zic: vor veni toate 
acestea peste generaţia aceasta. 
37. Ierusalim, Ierusalim! Cel omorând 
profeţii şi ucigând cu pietre pe cei trimişi 
la el. De câte ori am vrut să strâng pe 
copiii tăi, precum strânge o găină puii ei 

sub aripi; şi nu aţi vrut. 
38. Iată, vi se lasă casa voastră pustie; 
39. pentru că vă zic: nicidecum nu aveţi 
să Mă vedeţi de acum, până aveţi să 
ziceţi: „binecuvântat este Cel venind în 
Numele lui Iehova!” 

Capitolul 24 - Matei  
1. Şi ieşind Iesus din curtea templului, a 
plecat; şi s-au apropiat discipolii Lui, ca 
să Îi arate clădirile curţii templului. 
2. El însă, răspunzând, le-a zis: nu vedeţi 
voi toate acestea? Adevărat vă zic: 
Nicidecum nu are să fie lăsată aici piatră 

pe piatră care nu va fi dărâmată. 
3. Iar şezând El pe Muntele Măslinilor, s-
au apropiat de El discipolii, la o parte, 
zicând: Spune-ne, când vor fi acestea; şi 
care este semnul prezenţei Tale, şi al 
sfârşitului epocii? 
4. Şi răspunzând, Iesus le-a zis: Vedeţi să 
nu vă înşele cineva. 
5. Pentru că mulţi vor veni în Numele 

Meu, zicând: „eu sunt Christosul”; şi pe 
mulţi îi vor înşela. 
6. Urmează să auziţi de războaie şi 
zvonuri de războaie; vedeţi, nu fiţi 
tulburaţi! Pentru că acestea trebuie să aibă 
loc; dar încă nu este sfârşitul. 
7. Pentru că se va ridica naţiune contra 
naţiune, şi regat contra regat; şi vor fi 

foamete şi cutremure pe alocuri. 
8. Dar toate acestea sunt un început de 
dureri. 
9. Atunci vă vor da la necaz, şi vă vor 
omorî; şi veţi fi urâţi de toate naţiunile, 
din cauza Numelui Meu. 

10. Şi atunci se vor poticni mulţi; şi se 
vor trăda unul pe altul, şi se vor urî unul 
pe altul. 
11. Şi se vor ridica mulţi profeţi falşi, şi 
vor înşela pe mulţi. 
12. Şi prin înmulţirea fărădelegii, se va 

răci iubirea multora. 
13. Dar cel răbdând până la sfârşit, acesta 
va fi salvat. 
14. Şi va fi predicată Evanghelia aceasta a 
Regatului pe întreg pământul locuit, spre 
mărturie tuturor naţiunilor; şi atunci va 
veni sfârşitul. 
15. Deci, când aveţi să vedeţi urâciunea 

pustiirii, cea spusă prin profetul Daniel, 
stând în loc sfânt; cel citind să înţeleagă;  
16. atunci cei din Iudeea, să fugă spre 
munţi. 
17. Cel deasupra acoperişului, să nu 
coboare să ia cele din casa lui. 
18. Şi cel de la câmp, să nu se întoarcă 
înapoi să ia mantia lui. 

19. Vai însă de cele însărcinate şi de cele 
alăptând în zilele acelea. 
20. Rugaţi-vă dar, ca fuga voastră să nu 
se facă iarna, nici în sabat. 
21. Pentru că atunci va fi necaz mare, 
cum nu s-a făcut de la începutul lumii 
până acum; şi nici nu se va mai face.  
22. Şi dacă nu erau scurtate zilele acelea, 

nu era scăpată nici o carne; dar din cauza 
celor aleşi, vor fi scurtate zilele acelea. 
23. Atunci, dacă cineva va zice: „iată aici 
este Christosul! Sau aici!” Să nu credeţi. 
24. Pentru că se vor ridica christoşi falşi, 
şi profeţi falşi, şi vor da semne mari şi 
minuni; astfel încât să înşele dacă este 
posibil şi pe cei aleşi. 
25. Iată! V-am spus dinainte. 

26. Deci, dacă au să vă zică: iată! Este în 
deşert; să nu ieşiţi. Iată! Este în cămăruţe; 
să nu credeţi. 
27. Pentru că, precum fulgerul iese de la 
răsărit şi străluceşte până la apus; aşa va 
fi prezenţa Fiului Omului. 
28. Oriunde are să fie cadavrul, acolo vor 
fi strânşi vulturii împreună. 

29. Îndată însă, după necazul zilelor 
acelea, soarele va fi întunecat, şi luna nu 
va da strălucirea ei, şi stelele vor cădea de 
pe cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate. 
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30. Şi atunci se va arăta semnul Fiului 
Omului în cer; şi atunci se vor jeli toate 
triburile pământului; şi vor vedea pe Fiul 
Omului venind pe norii cerului, cu putere 
şi cu glorie multă. 
31. Şi El va trimite pe îngerii Lui cu sunet 

mare de trompetă; şi vor strânge pe aleşii 
Lui din cele patru vânturi, de la margini 
de ceruri până la celelalte margini ale lor. 
32. De la smochin însă, învăţaţi parabola: 
când deja ramura lui se face fragedă, şi dă 
frunzele; cunoaşteţi că vara este aproape. 
33. Aşa şi voi; când aveţi să vedeţi toate 
acestea, să cunoaşteţi că El este aproape; 

pe la uşi. 
34. Adevărat vă zic: nicidecum nu are să 
treacă generaţia aceasta, până au să aibă 
loc toate acestea. 
35. Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nicidecum nu au să treacă. 
36. Dar despre ziua aceea, şi despre ora 
aceea, nici unu nu ştie; nici îngerii 

cerurilor, nici Fiul, decât Tatăl singur. 
37. Pentru că, precum au fost zilele lui 
Noe, aşa va fi prezenţa Fiului Omului. 
38. Deoarece, cum erau ei în zilele acelea 
dinainte de potop, mâncând şi bând, 
însurându-se şi măritându-se, până în ziua 
când a intrat Noe în corabie, 
39. şi nu au cunoscut, până a venit 

potopul şi i-a luat pe toţi; aşa va fi şi 
venirea Fiului Omului. 
40. Atunci doi vor fi în câmp; unu este 
luat, şi unu este lăsat. 
41. Două măcinând la moară; una este 
luată, şi una este lăsată.   
42. Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi în 
care zi vine Domnul vostru. 
43. Aceea însă să cunoaşteţi: că, dacă ştia 

stăpânul casei în ce strajă vine hoţul; el 
veghea, şi nu lăsa să fie spartă casa lui. 
44. De aceea, şi voi fiţi gata; pentru că la 
ora la care nu vi se pare, Fiul Omului 
vine! 
45. Cine este aşadar sclavul credincios şi 
chibzuit; pe care l-a pus domnul său peste 
servitorii casei lui; ca să le dea hrana la 

timp? 
46. Fericit este sclavul acela; pe care 
domnul lui, îl va găsi făcând aşa. 

47. Adevărat vă zic: Peste toate averile lui 
îl va pune. 
48. Dar dacă sclavul acela rău, are să zică 
în inima lui: domnul meu întârzie. 
49. Şi are să înceapă să bată pe sclavii 
ceilalţi, să mănânce; dar şi să bea cu 

beţivii. 
50. Va veni domnul sclavului acela într-o 
zi în care nu se aşteaptă şi la o oră pe care 
nu o cunoaşte;  
51. şi îl va tăia în două, şi îi va rândui 

partea lui cu a făţarnicilor; acolo va fi 
plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 

Capitolul 25 - Matei  
1. Atunci Regatul cerurilor va fi asemănat 
cu zece fecioare; care luând candelele lor, 
au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2. Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, şi 
cinci chibzuite. 

3. Cele nechibzuite, luând candelele lor, 
nu au luat cu ele ulei;  
4. dar cele chibzuite au luat ulei în vase, 
cu candelele lor. 
5. Întârziind însă mirele, au aţipit toate; şi 
dormeau. 
6. Dar la miez de noapte s-a făcut 
strigare: „iată mirele! Ieşiţi în 

întâmpinare!” 
7. Atunci s-au ridicat toate fecioarele 
acelea, şi au pregătit candelele lor. 
8. Iar cele nechibzuite au zis celor 
chibzuite: daţi-ne din uleiul vostru; 
deoarece candelele noastre sunt stinse. 
9. Dar cele chibzuite au răspuns, zicând: 
Nu! Nu cumva să nu ne ajungă nouă şi 
vouă. Mai degrabă duceţi-vă la cei 

vânzând, şi cumpăraţi-vă. 
10. Iar fiind ele duse să cumpere, a venit 
mirele; şi cele pregătite au intrat cu el în 
sala de nuntă, şi uşa a fost încuiată. 
11. Dar mai târziu, vin şi fecioarele 
celelalte, zicând: Domnule! Domnule! 
Deschide-ne! 
12. El însă, răspunzând, a zis: adevărat vă 

zic: nu vă ştiu! 
13. Vegheaţi deci; pentru că nu ştiţi ziua, 
nici ora. 
14. Pentru că este ca un om, care plecând 
din ţară, a chemat pe sclavii lui şi le-a 
predat averile sale. 
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15. Şi unuia i-a dat cinci talanţi, iar altuia 
doi, iar altuia unu; fiecăruia după puterea 
lui; şi a plecat îndată. 
16. Ducându-se cel primind cinci talanţi, 
a lucrat cu ei; şi a câştigat alţi cinci. 
17. La fel, cel cu cei doi; a câştigat alţi 

doi. 
18. Dar cel primind unu, ducându-se, a 
săpat în pământ, şi a ascuns argintul 
domnului său. 
19. După mult timp însă, vine domnul 
sclavilor aceia; şi face socoteală cu ei. 
20. Şi apropiindu-se cel primind cei cinci 
talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: 

Domnule! Cinci talanţi mi-ai dat; iată! 
Alţi cinci talanţi am câştigat. 
21. Domnul lui i-a zis: bine sclavule bun 
şi credincios! Peste puţine ai fost 
credincios, peste multe te voi pune; intră 
în bucuria domnului tău. 
22. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a 
zis: Domnule! Doi talanţi mi-ai dat; iată! 

Alţi doi talanţi am câştigat. 
23. Domnul lui i-a zis: bine sclavule bun 
şi credincios! Peste puţine ai fost 
credincios, peste multe te voi pune; intră 
în bucuria domnului tău. 
24. Dar apropiindu-se şi cel primind un 
talant, a zis: Domnule! Te-am cunoscut că 
eşti om aspru; secerând unde nu ai 

semănat, şi strângând de unde nu ai 
vânturat. 
25. Şi fiind înfricoşat, ducându-mă, am 
ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai pe 
cel al tău. 
26. Răspunzând însă, domnul lui i-a zis: 
sclavule rău şi leneş! Ştiai că secer unde 
nu am semănat, şi strâng de unde nu am 
vânturat? 

27. Trebuia deci, tu să fi dat arginţii mei 
schimbătorilor de bani; şi venind, eu 
primeam înapoi ce este al meu cu 
dobândă. 
28. Luaţi deci de la el talantul, şi daţi-l 
celui având cei zece talanţi.  
29. Pentru că oricui având, i se va da, şi 
va fi îmbelşugat; dar celui neavând, şi 

ceea ce are va fi luat de la el.  
30. Şi pe sclavul cel netrebnic, aruncaţi-l 
în întunericul cel de afară; acolo va fi 
plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 

31. Când are să vină Fiul Omului în gloria 
Lui, şi toţi îngerii cu El; atunci va şedea 
pe un tron al gloriei Lui. 
32. Şi vor fi strânse înaintea Lui toate 
naţiunile; şi va despărţi pe unii de alţii 
precum păstorul desparte oile de capre. 

33. Şi va pune, deoparte, oile la dreapta 
Lui; de altă parte, caprele la stânga. 
34. Atunci Regele va zice celor de la 
dreapta Lui: Veniţi, cei binecuvântaţi de 
Tatăl Meu; moşteniţi Regatul pregătit 
vouă de la întemeierea lumii. 
35. Pentru că am flămânzit, şi Mi-aţi dat 
să mănânc; am însetat, şi Mi-aţi dat să 

beau; eram străin, şi M-aţi luat la voi;  
36. gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, 
şi M-aţi vizitat; eram în închisoare, şi aţi 
venit la Mine. 
37. Atunci Îi vor răspunde cei drepţi, 
zicând: Domnule! Când Te-am văzut 
flămânzit, şi Te-am hrănit? Sau însetat, şi 
Ţi-am dat să bei? 

38. Şi când Te-am văzut străin, şi Te-am 
luat la noi? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat? 
39. Sau când Te-am văzut îmbolnăvit, sau 
în închisoare; şi am venit la Tine? 
40. Şi răspunzând, Regele le va zice: 
Adevărat vă zic: Pe cât aţi făcut unuia 
dintre fraţii aceştia ai Mei mai mici, Mie 
Mi-aţi făcut. 

41. Atunci va zice şi celor de la stânga: 
duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în 
focul cel etern; cel pregătit Diavolului şi 
îngerilor lui. 
42. Pentru că am flămânzit, şi nu Mi-aţi 
dat să mănânc; am însetat, şi nu Mi-aţi dat 
să beau;  
43. Eram străin, şi nu M-aţi luat la voi; 
gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav, şi nu 

M-aţi vizitat. 
44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: 
Domnule! Când Te-am văzut flămânzit, 
sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, 
sau în închisoare; şi nu Ţi-am servit Ţie?   
45. Atunci El le va răspunde, zicând: 
adevărat vă zic: cât nu aţi făcut unuia 
dintre aceştia mai mici, nici Mie nu Mi-

aţi făcut. 
46. Şi aceştia se vor duce în pedeapsă 
eternă; dar cei drepţi, în viaţă eternă. 
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Capitolul 26 - Matei  
1. Apoi, când a sfârşit Iesus toate 
cuvintele acestea, a zis discipolilor Lui:  

2. Ştiţi că după două zile se face Paştele; 
şi Fiul Omului este dat pentru a fi 
crucificat. 
3. Atunci s-au strâns marii preoţi şi 
cărturarii şi bătrânii poporului în palatul 
marelui preot, cel zis Caiafa; 
4. şi s-au sfătuit împreună ca să aresteze 
pe Iesus cu viclenie, şi să Îl omoare. 

5. Dar ziceau: nu în sărbătoare, ca să nu 
se facă tulburare în popor. 
6. Iar Iesus, fiind în Betania într-o casă a 
lui Simon cel lepros; 
7. s-a apropiat de El o femeie, având un 
alabastru cu mir tare scump, şi l-a turnat 
pe capul Lui; El fiind aşezat la masă. 
8. Dar văzând discipolii Lui, s-au supărat, 

zicând: Pentru ce pierderea aceasta? 
9. Pentru că putea fi vândut mirul acesta 
cu mult, şi să fie dat săracilor. 
10. Cunoscând însă Iesus, le-a zis: de ce 
faceţi supărare femeii? Pentru că o lucrare 
bună a lucrat pentru Mine. 
11. Iar pe cei săraci totdeauna îi aveţi cu 
voi; pe Mine însă nu Mă aveţi totdeauna. 

12. Pentru că, vărsând ea mirul acesta pe 
corpul Meu, pentru îngroparea Mea a 
făcut. 
13. Adevărat vă zic: oriunde are să se 
predice Evanghelia aceasta în lumea 
întreagă, se va vorbi şi ceea ce a făcut 
aceasta; spre amintire de ea. 
14. Atunci, unul dintre cei doisprezece, 
cel zis: Iuda Iscarioteanul, ducându-se la 

marii preoţi,  
15. a zis: ce vreţi să îmi daţi, şi eu vi-L 
voi preda? Iar ei i-au stabilit: treizeci de 
arginţi. 
16. Şi de atunci, căuta o ocazie bună ca să 
Îl predea. 
17. Iar în prima zi a Azimelor, discipolii 
s-au apropiat de Iesus, zicând: Unde vrei 

să Îţi pregătim să mănânci Paştele? 
18. El însă a zis: mergeţi în cetate la 
oarecare, şi Îi ziceţi: Învăţătorul zice: 
timpul Meu este aproape; la tine fac 
Paştele cu discipolii Mei. 
19. Şi au făcut discipolii cum le poruncise 
Iesus, şi au pregătit Paştele. 

20. Făcându-se seară, S-a aşezat la masă 
cu cei doisprezece. 
21. Şi mâncând, le-a zis: adevărat vă zic: 
unul dintre voi mă va trăda.  
22. Şi fiind ei tare întristaţi, au început să 
Îi zică fiecare: nu cumva sunt eu, 

Domnule? 
23. El însă răspunzând, a zis: cel adâncind 
mâna cu Mine în castron, acesta Mă va 
trăda. 
24. Fiul Omului merge după cum a fost 
scris despre El; dar vai de omul acela prin 
care Fiul Omului este trădat. Bine îi era 
dacă nu se năştea omul acela. 

25. Răspunzând însă, Iuda, cel trădându-
L, a zis: nu cumva sunt eu, Rabbi? El îi 
zice: „tu ai zis”. 
26. Iar mâncând ei, luând Iesus o pâine, şi 
binecuvântând, și a frânt-o; şi dând 
discipolilor, a zis: luaţi, mâncaţi; acesta 
este corpul Meu. 
27. Şi luând un potir, şi mulţumind, le-a 

dat, zicând: beţi din el toţi. 
28. Pentru că acesta este sângele Meu, al 
legământului; cel fiind vărsat pentru 
mulţi, spre iertare a păcatelor. 
29. Dar vă zic: De acum nicidecum nu am 
să beau din rodul acesta al viţei; până în 
ziua aceea, când am să îl beau cu voi, din 
nou, în Regatul Tatălui Meu. 

30. Şi cântând o cântare de laudă, au ieşit 
spre Muntele Măslinilor. 
31. Atunci Iesus le zice: voi toţi vă veţi 
poticni de Mine în noaptea aceasta; 
pentru că a fost scris: „voi bate păstorul şi 
vor fi împrăştiate oile turmei.” 
32. Dar după învierea Mea, voi merge 
înainte de voi în Galileea. 
33. Răspunzând însă, Petru I-a zis: dacă 

toţi se vor poticni în Tine, eu niciodată nu 
mă voi poticni. 
34. Iesus i-a zis: adevărat îţi zic, în 
noaptea aceasta, înainte de a cânta un 
cocoş, Mă vei tăgădui de trei ori. 
35. Petru Îi zice: şi dacă are să trebuiască 
să mor eu împreună cu Tine, nicidecum 
nu te voi tăgădui. Şi toţi discipolii au zis 

asemenea. 
36. Atunci Iesus vine cu ei într-un loc zis 
Ghetsemane, şi zice discipolilor: şedeţi 
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aici; până am să Mă rog, ducându-Mă 
acolo. 
37. Şi luând pe Petru şi pe cei doi fii ai lui 
Zebedei, a început a se întrista şi a se 
tulbura. 
38. Atunci le zice: tare întristat este 

sufletul Meu până la moarte; rămâneţi 
deci şi vegheaţi cu Mine.  
39. Şi mergând puţin înainte, S-a 
proşternut, rugându-Se, şi zicând: Tată al 
Meu! Dacă este posibil, să treacă de la 
Mine potirul acesta! Totuşi nu cum vreau 
Eu, ci după cum vrei Tu. 
40. Şi vine la discipoli, şi îi găseşte 

dormind; şi îi zice lui Petru: aşa deci! Nu 
aţi fost în stare o oră să vegheaţi cu 
Mine?! 
41. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu intraţi 
în ispită; pentru că spiritul, într-adevăr, 
este râvnitor; dar carnea este slabă. 
42. Ducându-Se iarăşi a doua oară, Se 
ruga, zicând: Tată al Meu! Dacă nu se 

poate să treacă aceasta, ca să nu îl beau; 
atunci facă-se voinţa Ta!  
43. Şi venind, iarăşi i-a găsit dormind; 
pentru că ochii lor erau îngreuiaţi. 
44. Şi lăsându-i iarăşi, ducându-Se, S-a 
rugat a treia oară; zicând iarăşi acelaşi 
cuvânt. 
45. Atunci vine la discipolii Lui, şi le 

zice: Dormiţi şi vă odihniţi altădată. Iată! 
S-a apropiat ora, şi Fiul Omului este dat 
în mâinile păcătoşilor. 
46. Ridicaţi-vă, să mergem! Iată! S-a 
apropiat cel trădându-Mă. 
47. Şi încă vorbind El, iată! Iuda unul 
dintre cei doisprezece, a venit; şi cu el o 
mulţime multă cu săbii şi bâte, de la marii 
preoţi şi de la bătrânii poporului. 

48. Dar cel trădându-L pe El, le-a dat un 
semn, zicând: pe care am să Îl sărut, el 
este; prindeţi-L!  
49. Şi îndată, apropiindu-se de Iesus, a 
zis: bucură-Te, Rabbi! Şi L-a sărutat. 
50. Iesus însă, a zis: prietene! Pentru ce 
eşti prezent aici? Atunci, apropiindu-se, 
au pus mâinile pe Iesus, şi L-au prins. 

51. Şi iată! Unul dintre cei cu Iesus, 
întinzând mâna, a scos sabia lui; şi lovind 
pe sclavul marelui preot, a tăiat urechea 
lui. 

52. Atunci Iesus îi zice: „întoarce sabia ta 
în locul ei; pentru că toţi cei luând sabie, 
prin sabie vor pieri.” 
53. Sau ţi se pare că nu pot ruga pe Tatăl 
meu să pună lângă Mine, acum, mai mult 
de douăsprezece legiuni de îngeri? 

54. Dar cum au să fie împlinite Scripturile 
care spun că aşa trebuie să se facă? 
55. În ora aceea, Iesus a zis mulţimilor: ca 
la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi bâte, ca să 
Mă arestaţi? Zilnic şedeam în curtea 
templului învăţându-i; şi nu M-aţi prins. 
56. Dar toate acestea s-au făcut, ca să fie 
împlinite Scripturile profeţilor. Atunci, 

toţi discipolii, lăsându-L, au fugit. 
57. Iar cei prinzându-L pe Iesus, L-au 
adus la Caiafa, marele preot; unde 
cărturarii şi bătrânii erau strânşi 
împreună. 
58. Petru însă Îl urma de departe până la 
palatul marelui preot; şi intrând înăuntru 
şedea cu servitorii să vadă sfârşitul. 

59. Dar marii preoţi şi Sinedriul întreg, 
căutau vreo mărturie falsă împotriva lui 
Iesus; ca să Îl omoare. 
60. Şi apropiindu-se mulţi, totuşi nu au 
găsit martori falşi. La urmă însă, 
apropiindu-se doi, 
61. au zis: Acesta zicea: pot dărâma 
templul lui Dumnezeu, şi în trei zile să îl 

zidesc. 
62. Şi ridicându-se, marele preot I-a zis: 
nimic nu răspunzi? Ce mărturisesc aceştia 
împotriva Ta? 
63. Iesus însă, tăcea. Şi marele preot I-a 
zis: Te pun sub jurământ în faţa lui 
Dumnezeu Cel viu, ca să ne spui dacă Tu 
eşti Christosul, Fiul lui Dumnezeu. 
64. Iesus îi zice: tu ai spus! Totuşi vă 

spun: de acum veţi vedea pe Fiul Omului 
şezând la dreapta puterii şi venind pe 
norii cerului. 
65. Atunci marele preot şi-a rupt hainele, 
zicând: a hulit! Ce nevoie mai avem de 
martori? Iată! Acum aţi auzit hula. 
66. Ce vi se pare? Ei însă, răspunzând au 
zis: vinovat de moarte este! 

67. Atunci au scuipat înspre faţa Lui, şi 
L-au pălmuit; iar alţii L-au bătut cu 
pumnii,  
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68. zicând: profeţeşte-ne Christoase, cine 
este cel lovindu-Te?  
69. Petru însă şedea afară în curte; şi s-a 
apropiat de el o servitoare, zicând: Şi tu 
erai cu Iesus Galileeanul!  
70. Dar el a tăgăduit înaintea tuturor, 

zicând: nu ştiu ce zici. 
71. Ieşind însă în portic, l-a văzut alta; şi 
zice celor de acolo: Acesta era cu Iesus 
Nazarineanul. 
72. Şi iarăşi a tăgăduit cu jurământ: nu 
ştiu omul! 
73. Iar după puţin, apropiindu-se, cei 
stând au zis lui Petru: Cu adevărat, şi tu 

eşti dintre ei; pentru că şi vorbirea ta te 
face vădit. 
74. Atunci a început a se blestema şi a 
jura: Nu ştiu omul! Şi îndată un cocoş a 
cântat. 
75. Şi Petru şi-a amintit de Cuvântul spus 
de Iesus: înainte de a cânta un cocoş, Mă 
vei tăgădui de trei ori. Şi ieşind afară, a 

plâns cu amar. 

Capitolul 27 - Matei  
1. Iar făcându-se dimineaţă, toţi marii 
preoţi şi bătrânii poporului s-au consfătuit 
împotriva lui Iesus; ca să Îl omoare. 

2. Şi legându-L, L-au dus şi L-au predat 
lui Pilat, guvernatorul. 
3. Atunci, văzând Iuda, cel trădându-L că 
a fost condamnat, căindu-se, a înapoiat 
cei treizeci de arginţi marilor preoţi,  
4. şi zicând: am păcătuit, trădând sânge 
nevinovat. Dar ei au zis: Ce ne pasă 
nouă? Te priveşte. 
5. Şi aruncând arginţii în templu, s-a 

retras; şi ducându-se, s-a spânzurat. 
6. Iar marii preoţi, luând arginţii, au zis: 
nu este permis să aruncăm aceştia în 
visterie; întrucât este preţ de sânge. 
7. Consfătuindu-se însă, au cumpărat cu 
ei ogorul olarului; pentru îngroparea celor 
străini. 
8. De aceea, a fost chemat ogorul acela 

ogorul sângelui, până în ziua de astăzi. 
9. Atunci a fost împlinit ce a fost spus 
prin profetul Ieremia, zicând: şi au luat 
cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, 
cu care El a fost preţuit de fii ai lui Israel;  
10. şi i-au dat pentru ogorul olarului, după 
cum mi-a poruncit Iehova. 

11. Iar Iesus stătea înaintea 
guvernatorului; şi L-a întrebat 
guvernatorul, zicând: Tu eşti Regele 
iudeilor? Dar Iesus a zis: tu zici! 
12. Şi fiind acuzat de către marii preoţi şi 
bătrâni, El nu răspundea nimic. 

13. Atunci Pilat Îi zice: nu auzi câte 
mărturisesc împotriva Ta? 
14. Şi nu i-a răspuns la nici un cuvânt; aşa 
că guvernatorul se mira tare mult. 
15. Dar, la sărbătoare, guvernatorul 
obişnuia să elibereze mulţimii un deţinut; 
pe care ei vroiau. 
16. Ei aveau însă atunci un deţinut 

însemnat, zis: Iesus Baraba. 
17. Fiind ei deci strânşi împreună, Pilat 
le-a zis: pe cine vreţi să vă eliberez? Pe 
Iesus Baraba, sau pe Iesus Cel zis 
Christos? 
18. Pentru că ştia că din invidie Îl 
predaseră. 
19. Şezând el însă pe scaunul de judecată, 

a trimis la el nevasta lui, zicând: Să nu ai 
nimic a face cu Dreptul Acela; pentru că 
astăzi am suferit multe după vis, din 
cauza Lui. 
20. Dar marii preoţi şi bătrânii au convins 
mulţimile, ca să ceară pe Baraba; iar pe 
Iesus să Îl omoare. 
21. Răspunzând însă, guvernatorul le-a 

zis: Pe cine vreţi să eliberez dintre cei 
doi? Iar ei au zis: pe Baraba! 
22. Pilat le zice: deci ce să fac cu Iesus 
Cel zis Christos? Ei toţi spun: Să fie 
crucificat!  
23. El însă zicea: dar ce rău a făcut? Iar ei 
mai mult strigau, zicând: Să fie crucificat! 
24. Văzând însă Pilat că la nimic nu 
foloseşte, ci mai multă tulburare se face; 

luând apă, şi-a spălat mâinile înaintea 
mulţimii, zicând: nevinovat sunt de 
sângele dreptului Acestuia. Veţi vedea 
voi! 
25. Şi răspunzând, tot poporul a zis: 
sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii 
noştri! 
26. Atunci le-a eliberat pe Baraba; iar pe 

Iesus, bicuindu-L, L-a predat ca să fie 
crucificat. 
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27. Atunci soldaţii guvernatorului, luând 
pe Iesus în pretorium, au strâns în jurul 
Lui cohorta întreagă. 
28. Şi dezbrăcându-L, I-au pus o mantie 
stacojie. 
29. Şi împletind cunună din spini, au pus-

o pe capul Lui, şi trestie în dreapta Lui; şi 
îngenunchind înaintea Lui, îşi băteau joc 
de El, zicând: bucură-Te, Rege al 
iudeilor! 
30. Şi scuipând înspre El, luau trestia, şi 
loveau în capul Lui. 
31. Şi după ce L-au batjocorit, L-au 
dezbrăcat de mantia stacojie, şi L-au 

îmbrăcat cu mantiile Lui; şi L-au dus la 
crucificare. 
32. Iar ei ieşind, au găsit un om, un 
cirenian, cu nume Simon; pe acesta l-au 
obligat ca să ridice crucea Lui. 
33. Şi venind într-un loc, zis Golgota, 
care este zis Loc al Craniului;  
34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; 

dar gustând, nu a vrut să bea. 
35. Iar El fiind crucificat, ei au împărţit 
mantiile Lui, aruncând sorţ. 
36. Şi şezând jos, Îl păzeau acolo. 
37. Şi au pus deasupra capului Lui, 
acuzaţia Lui scrisă: „Acesta este Iesus 
Regele Iudeilor.” 
38. Atunci sunt crucificaţi împreună cu El 

doi tâlhari: unul la dreapta şi unul la 
stânga. 
39. Iar cei trecând, Îl huleau; clătinând 
capetele lor,  
40. şi zicând: cel dărâmând templul şi 
zidindu-l în trei zile; scapă-Te pe Sine, 
dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, şi coboară 
de pe cruce! 
41. Asemenea şi marii preoţi, bătându-şi 

joc, cu cărturarii şi bătrânii, ziceau:  
42. Pe alţii i-a scăpat, pe Sine nu se poate 
scăpa. Este Rege al lui Israel? Să coboare 
acum de pe cruce, şi Îl vom crede pe El! 
43. S-a încrezut în Dumnezeu, să Îl 
izbăvească acum, dacă Îl vrea! Pentru că 
a zis: Sunt Fiu al lui Dumnezeu! 
44. La fel însă, şi tâlharii cei crucificaţi 

împreună cu El, Îl ocărau. 
45. Dar pe la ora a şasea, s-a făcut 
întuneric peste tot pământul, până la a 
noua oră. 

46. Iar pe la ora a noua, Iesus a strigat cu 
voce tare, zicând: „Eloi, Eloi, lama 
sabachtani?!” Aceasta semnifică: 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce 
M-ai părăsit?!” 
47. Unii însă, dintre cei stând acolo, 

auzind, ziceau: pe Ilie Îl strigă Acesta. 
48. Şi îndată, alergând unul dintre ei, şi 
luând un burete umplut cu oţet, şi 
punându-l într-o trestie; I-a dat să bea. 
49. Dar ceilalţi ziceau: lasă să vedem 
dacă vine Ilie să Îl scape! 
50. Iesus însă, strigând iarăşi cu voce tare, 
Şi-a dat Spiritul. 

51. Şi iată! Perdeaua templului a fost 
ruptă în două, de sus până jos; şi 
pământul a fost cutremurat; şi stâncile au 
fost despicate;  
52. (v. 52 - text apocrif) 
53. (v. 53 - text apocrif) 
54. Dar centurionul, şi cei păzindu-L 
împreună cu el pe Iesus, văzând 

cutremurul şi cele făcute, s-au înfricoşat 
tare, zicând: Într-adevăr, Acesta era Fiu 
de Dumnezeu! 
55. Erau însă acolo femei multe, privind 
de departe; cele care urmaseră lui Iesus 
din Galileea, servindu-I Lui; 
56. între care era Maria Magdalena, şi 
Maria, mama cea a lui Iacob și a lui Iosif, 

şi mama fiilor lui Zebedei. 
57. Iar făcându-se seară, a venit un om 
bogat din Arimateea, pe nume Iosif; care 
şi el a fost discipol al lui Iesus. 
58. Acesta, venind la Pilat, a cerut corpul 
lui Iesus. Atunci Pilat a poruncit să fie 
dat. 
59. Şi luând corpul, Iosif L-a înfăşurat în 
giulgiu curat. 

60. Şi L-a pus în mormântul său nou, pe 
care îl săpase în stâncă; şi rostogolind o 
piatră mare la uşa mormântului, s-a dus. 
61. Acolo însă era Maria Magdalena şi 
cealaltă Maria, şezând în faţa 
mormântului. 
62. Dar în ziua următoare, care este după 
Pregătire, s-au strâns împreună marii 

preoţi şi fariseii, la Pilat,  
63. zicând: domnule! Ne-am amintit că 
înşelătorul Acela a zis când era în viaţă: 
„după trei zile am să fiu înviat.” 
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64. Porunceşte deci, să fie păzit 
mormântul până în ziua a treia; ca nu 
cumva, venind discipolii Lui, să Îl fure şi 
să zică poporului: A fost înviat dintre cei 
morţi; şi va fi înşelătoria din urmă mai rea 
decât cea dintâi. 

65. Pilat le-a zis: aveţi o gardă! Mergeţi, 
păziţi cum ştiţi! 
66. Iar ei plecând, au păzit mormântul cu 
garda; piatra fiind sigilată. 

Capitolul 28 - Matei  
1. După sabat însă, luminându-se spre 
prima zi a săptămânii, a venit Maria 
Magdalena şi cealaltă Marie, să vadă 
mormântul. 
2. Şi iată! S-a făcut un mare cutremur; 
pentru că un înger al lui Iehova, coborând 
din cer, şi venind; a rostogolit piatra, şi 
şedea deasupra ei. 

3. Înfăţişarea lui însă era ca un fulger, şi 
veşmântul lui alb ca zăpada. 
4. Iar de teama lui, păzitorii s-au 
cutremurat; şi s-au făcut ca morţi. 
5. Răspunzând însă, îngerul a zis 
femeilor: nu vă temeţi! Pentru că ştiu că 
pe Iesus Cel crucificat Îl căutaţi. 
6. Nu este aici; pentru că a fost înviat, 

după cum a zis: veniţi, vedeţi locul unde 
zăcea. 
7. Şi ducându-vă repede, spuneţi 
discipolilor Lui că a fost înviat dintre cei 
morţi; şi iată! El merge înainte de voi în 
Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am 
spus. 
8. Şi ducându-se repede de la mormânt, 
cu teamă şi cu bucurie mare, au alergat să 

spună discipolilor Lui. 

9. Şi iată! Iesus le-a întâmpinat, zicând: 
bucuraţi-vă! Ele însă, apropiindu-se, au 
cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. 
10. Atunci Iesus le zice: nu vă temeţi! 
Mergeţi, spuneţi fraţilor Mei, ca să se 
ducă în Galileea; şi acolo Mă vor vedea. 

11. Plecând însă ele, iată! Unii din gardă, 
venind în cetate, au spus marilor preoţi 
toate cele făcute. 
12. Şi strângându-se împreună cu bătrânii, 
şi ţinând sfat, au dat arginţi destui 
soldaţilor, 
13. zicând: ziceţi că discipolii Lui, venind 
noaptea, L-au furat; voi, dormind. 

14. Şi dacă are să se audă aceasta pe la 
guvernator, noi îl vom convinge; şi pe voi 
vă vom face fără grijă. 
15. Iar ei, luând arginţii, au făcut cum au 
fost învăţaţi. Şi s-a răspândit vorba 
aceasta printre iudei până în ziua de 
astăzi. 
16. Cei unsprezece discipoli însă, s-au 

dus în Galileea; la muntele unde le-a 
poruncit Iesus. 
17. Şi văzându-L, s-au închinat; unii însă 
s-au îndoit. 
18. Şi apropiindu-Se, Iesus le-a vorbit, 
zicând: „mi-a fost dată toată autoritatea în 
cer şi pe pământ.” 
19. Ducându-vă deci, faceți discipoli din 

toate naţiunile;  
20. învăţându-i să respecte toate câte v-
am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul epocii.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

EVANGHELIA DUPĂ MARCU 
 

Capitolul 1 - Marcu  

1. Început al Evangheliei lui Iesus 

Christos. 
2. După cum a fost scris în profetul Isaia: 
„iată! Eu trimit pe mesagerul Meu 
înaintea feţei Tale, care va pregăti calea 
Ta;  
3. o voce a unuia strigând în deşert: 
pregătiţi calea lui Iehova, faceţi drepte 
cărările Lui!” 
4. Apoi a venit Ioan cel botezând în 

deşert; predicând un botez al căinţei 
pentru iertarea de păcate. 
5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi 
cei din Ierusalim; şi mărturisind păcatele 
lor, erau botezaţi de el în râul Iordan. 
6. Şi Ioan era îmbrăcat cu o haină din peri 
de cămilă, şi cu centură de piele în jurul 
coapselor lui; şi mânca lăcuste şi miere 

sălbatică. 
7. Şi el predica, zicând: după mine vine 
Cel ce este mai tare decât mine, de care 
nu sunt vrednic, aplecându-mă, să dezleg 
cureaua sandalelor Lui. 
8. Eu v-am botezat în apă, dar El vă va 
boteza în Spirit Sfânt. 
9. Apoi, în zilele acelea, a venit Iesus din 

Nazaretul Galileii; şi a fost botezat în 
Iordan, de către Ioan. 
10. Şi îndată, suindu-Se din apă, a văzut 
cerurile deschise; şi Spiritul, ca un 
porumbel, coborând înspre El.  
11. Şi o voce din ceruri: „Tu eşti Fiul 
Meu Cel iubit, în Tine am bună plăcere.” 
12. Şi îndată, Spiritul Îl mână în deşert. 

13. Şi a fost în deşert patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi, fiind încercat de Satan; 
şi era cu fiarele, şi îngerii Îi serveau Lui. 
14. După ce a fost arestat Ioan, a venit 
Iesus în Galileea; predicând Evanghelia 
lui Dumnezeu,  
15. şi zicând: „s-a împlinit timpul, şi s-a 
apropiat Regatul lui Dumnezeu. Căiţi-vă 
şi credeţi în Evanghelie.” 

16. Şi trecând pe lângă Marea Galileii, a 
văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui 
Simon, aruncând o plasă în mare; pentru 
că erau pescari. 

17. Şi Iesus le-a zis: veniţi după Mine, şi 
vă voi face pescari de oameni. 
18. Şi îndată, lăsând plasele, I-au urmat 
Lui. 
19. Şi păşind puţin înainte, a văzut pe 

Iacob al lui Zebedei şi pe Ioan, fratele lui; 
şi ei erau în corabie, reparând plasele. 
20. Şi îndată i-a chemat; şi ei lăsând pe 
tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei 
angajaţi, s-au dus după El. 
21. Şi ei se duc în Capernaum; şi îndată, 
în sabat, intrând în sinagogă, îi învăţa. 
22. Şi erau miraţi de învăţătura Lui; 
pentru că erau învăţaţi, ca având El 

autoritate, şi nu ca şi cărturarii. 
23. Şi chiar atunci era în sinagoga lor un 
om cu spirit necurat; şi a strigat,  
24. zicând: ce avem noi a face cu Tine, 
Iesus, Nazarinene?! Ai venit să ne pierzi? 
Te ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu! 
25. Iesus l-a certat, zicând: taci, şi ieşi din 
el!  

26. Şi scuturându-l, spiritul cel necurat, şi 
strigând cu voce tare, a ieşit din el. 
27. Şi toţi erau miraţi, încât se întrebau, 
zicând: ce este aceasta? Ce învăţătură 
nouă? El porunceşte cu autoritate, şi 
spiritele necurate Îl ascultă. 
28. Şi îndată a ieşit zvonul despre El, 
pretutindeni în întreg ţinutul din jur al 

Galileii. 
29. Şi îndată, ieşind din sinagogă, au 
venit în casa lui Simon şi a lui Andrei; cu 
Iacob şi cu Ioan. 
30. Iar soacra lui Simon zăcea, având 
febră; şi îndată Îi vorbesc despre ea. 
31. Şi apropiindu-Se, a ridicat-o, ţinându-
i mâna; şi a lăsat-o febra, şi le-a servit. 

32. Dar făcându-se seară, când apunea 
soarele, au adus la El pe toţi cei rău având 
şi pe cei demonizaţi. 
33. Şi cetatea întreagă s-a strâns la uşă. 
34. Şi a vindecat pe mulţi rău având de 
felurite boli; şi a scos mulţi demoni, şi nu 
lăsa demonii să vorbească, pentru că Îl 
ştiau. 
35. Şi dimineaţa, încă de cu noapte, 

sculându-Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc 
deşert; şi acolo Se ruga. 
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36. Şi Îl urma Simon, şi cei cu el;  
37. şi L-au găsit, şi Îi zic: toţi Te caută. 
38. El le zice: să mergem altundeva, în 
satele învecinate; ca să predic şi acolo, 
fiindcă pentru aceasta am ieşit. 
39. Şi a venit, predicând în sinagogile lor, 

în Galileea întreagă; şi scoţând demonii. 
40. Şi vine la El un lepros, rugându-L 
îngenunchind, şi zicându-I: dacă ai să 
vrei, poţi să mă curăţeşti. 
41. Iar Iesus înduioşându-Se, întinzând 
mâna, l-a atins, şi i-a zis: vreau, fii 
curăţit! 
42. Şi vorbind El, îndată a dispărut lepra 

de la el; şi a fost curăţit. 
43. Şi poruncindu-i cu asprime, îndată l-a 
scos afară,  
44. şi îi zice: vezi, să nu spui nici unuia 
nimic; ci mergi, arată-te preotului şi adu 
pentru curăţirea ta, cele pe care le-a 
rânduit Moise, spre mărturie lor.   
45. El însă ieşind, a început să spună 

multe şi să răspândească Cuvântul, încât 
El nu mai putea intra pe arătate în cetate; 
ci era afară, prin locuri deşerte, şi veneau 
la El de peste tot. 

Capitolul 2 - Marcu  

1. Şi după câteva zile, intrând iarăşi în 
Capernaum, s-a auzit că este într-o casă. 
2. Şi îndată s-au strâns mulţi, încât nu mai 
încăpeau nici pe la uşă; şi El le vorbea 
Cuvântul. 
3. Şi vin aducând la El un paralitic, purtat 
de patru. 
4. Şi neputându-se apropia de El prin 
mulţime, au descoperit acoperişul unde 

era El; şi spărgând, au coborât patul pe 
care zăcea paraliticul. 
5. Iar Iesus, văzând credinţa lor, zice 
paraliticului: copile, sunt iertate păcatele 
tale!  
6. Dar erau acolo unii dintre cărturari, 
şezând; şi cugetând în inimile lor:  
7. De ce vorbeşte Acesta astfel? Huleşte! 

Cine poate ierta păcatele, decât Unul: 
Dumnezeu? 
8. Şi îndată, cunoscând Iesus în Spiritul 
Lui că astfel cugetau în sine, le zice: De 
ce cugetaţi acestea în inimile voastre? 

9. Ce este mai uşor? A zice paraliticului: 
iertate sunt păcatele tale! Sau a zice: 
scoală-te! Ridică patul tău, şi umblă?! 
10. Dar ca să ştiţi, că Fiul Omului are 
autoritate să ierte păcate pe pământ. 
11. Paraliticului îi zice: ţie, îţi zic: scoală-

te! Ridică patul tău, şi mergi la casa ta! 
12. Şi el s-a sculat; şi îndată, ridicând 
patul, a ieşit înaintea tuturor; încât toţi 
erau uimţi, şi glorificau pe Dumnezeu, 
zicând: niciodată nu am văzut aşa ceva! 
13. Şi a ieşit iarăşi pe lângă mare; şi toată 
mulţimea era venită la El, şi îi învăţa. 
14. Şi trecând, a văzut pe Levi, cel al lui 

Alfeu, şezând la percepţie; şi îi zice: 
urmează-Mi! Şi ridicându-se, I-a urmat 
Lui. 
15. Apoi, El a şezut la masă în casa lui, şi 
mulţi vameşi şi păcătoşi erau aşezaţi la 
masă împreună cu Iesus şi cu discipolii 
Lui. 
16. Iar cărturarii și fariseii, văzând că El 

mănâncă cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis 
discipolilor Lui: de ce mănâncă cu 
vameşii şi cu păcătoşii? 
17. Şi Iesus auzind, le zice: nu cei tari au 
nevoie de doctor, ci cei având rău. Nu am 
venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi. 
18. Şi discipolii lui Ioan şi ai fariseilor 
posteau. Şi ei vin şi Îi zic: De ce discipolii 

lui Ioan şi ai fariseilor postesc, iar 
discipolii Tăi nu postesc? 
19. Nu pot posti fiii sălii de nuntă pe când 
mirele este cu ei; cât timp au pe mirele cu 
ei, nu pot posti. 
20. Vor veni însă zile, când mirele are să 
fie luat de la ei; şi atunci vor posti în 
zilele acelea. 
21. Nici unul nu coase un petic de stofă 

pe o mantie veche; fiindcă peticul cel nou 
de pe ea, trage de cea veche, şi se face o 
ruptură mai rea. 
22. Şi nici unul nu pune vin nou în 
burdufuri vechi; altfel, vinul va sparge 
burdufurile, şi vinul se varsă, şi 
burdufurile se pierd; ci, vin nou, în 
burdufuri noi. 

23. Apoi, într-un sabat, trecea prin 
semănături; şi discipolii Lui, au început să 
facă cale smulgând spicele. 
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24. Iar fariseii I-au zis: Iată! De ce fac în 
sabat ce nu este permis? 
25. Şi El le zice: nu aţi citit niciodată ce a 
făcut David când a avut nevoie, şi a 
flămânzit, el şi cei împreună cu el? 
26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, pe 

timpul marelui preot Abiatar, şi au 
mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu 
este permis să le mănânce decât preoţii; şi 
a dat şi celor fiind împreună cu el. 
27. Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut 
pentru om, şi nu omul pentru sabat;  
28. aşa că Fiul Omului este Domn şi al 
sabatului. 

Capitolul 3 - Marcu  

1. El a intrat iarăşi în sinagogă; şi acolo 
era un om cu mâna paralizată. 
2. Dar ei Îl pândeau, dacă îl va vindeca în 
sabat; ca să Îl acuze. 

3. Iar El zice omului cel având mâna 
paralizată: ridică-te în mijloc! 
4. Apoi le zice: este permis în sabat a face 
bine, sau a face rău? Să scapi un suflet, 
sau să omori? Dar ei tăceau. 
5. Şi privind împrejur la ei cu mânie, fiind 
adânc întristat de împietrirea inimii lor, 
zice omului: întinde mâna! Şi El a întins-

o; şi mâna a fost restabilită. 
6. Iar fariseii ieşind, îndată s-au consfătuit 
cu irodienii împotriva Lui, ca să Îl piardă. 
7. Iar Iesus S-a retras cu discipolii Lui 
către mare; şi L-a urmat mulţime multă 
din Galileea,  
8. şi din Ierusalim, din Idumeea, şi de 
dincolo de Iordan, şi cei din jurul Tirului 
şi Sidonului; o mulţime multă, auzind 

câte face, a venit la El. 
9. Şi a zis discipolilor, ca o corăbioară să 
fie în aşteptare pentru El; din cauza 
mulţimii; ca să nu Îl strâmtoreze. 
10. Pentru că vindecase pe mulţi; aşa că 
se îmbulzeau spre El toţi câţi aveau răni, 
ca să se atingă de El. 
11. Iar spiritele cele necurate, când Îl 

vedeau, cădeau înaintea Lui şi strigau, 
zicând: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu! 
12. Şi le mustra mult; ca să nu Îl facă 
cunocut. 
13. Apoi se suie pe munte, şi cheamă pe 
cei care i-a vrut El; şi au venit la El. 

14. Şi a rânduit doisprezece pe care i-a 
numit şi apostoli, ca să fie cu El; şi să îi 
trimită să predice,  
15. şi să aibă autoritate de a scoate 
demonii. 
16. Şi El a rânduit pe cei doisprezece: a 

pus lui Simon nume: Petru;  
17. apoi pe Iacob cel al lui Zebedei; şi pe 
Ioan, fratele lui Iacob, şi le-a pus nume 
Boanarghes, adică: „fii ai tunetului”;  
18. şi pe Andrei; şi pe Filip; şi pe 
Bartolomeu; şi pe Matei; şi pe Toma; şi 
pe Iacob cel al lui Alfeu; şi pe Tadeu; şi 
pe Simon Cananeanul;  

19. şi pe Iuda Iscarioteanul, care L-a şi 
trădat. 
20. Apoi vine într-o casă. Şi se adună 
iarăşi mulţimea; aşa că nu pot nici pâine 
să mănânce. 
21. Şi auzind cei de ai Lui, au ieşit ca să Îl 
apuce; pentru că, ziceau: s-a extaziat! 
22. Iar cărturarii, cei coborâţi din 

Ierusalim, ziceau: are pe beelzebul; şi prin 
conducătorul demonilor, scoate demonii. 
23. Şi chemându-i către El, le vorbea în 
parabole: cum poate Satan scoate pe 
Satan? 
24. Şi dacă un regat, are să se dezbine 
contra lui, regatul acela nu va putea 
dăinui. 

25. Şi dacă o casă are să se dezbine contra 
ei, casa aceea nu va putea dăinui. 
26. Dacă Satan s-a ridicat contra lui, şi s-a 
dezbinat, nu poate dăinui, ci are sfârşit. 
27. Dar nici unul, intrând în casa celui 
tare, nu poate răpi vasele lui, dacă nu are 
să lege întâi pe cel tare; şi atunci va jefui 
casa lui. 
28. Adevărat vă zic: toate vor fi iertate 

fiilor oamenilor, păcătuirile şi hulele câte 
au să hulească. 
29. Dar, care are să hulească împotriva 
Spiritului Sfânt, nu are iertare în etern. 
30. Pentru că ziceau: are spirit necurat. 
31. Deci mama Lui şi fraţii Lui, vin; şi, 
stând afară, au trimis la El, chemându-L. 
32. Şi o mulţime şedea în jurul Lui, şi Îi 

zic: Iată mama Ta, şi fraţii Tăi, Te caută. 
33. Şi răspunzând, le zice: cine este mama 
Mea şi fraţii Mei? 
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34. Şi, privind în jur la cei şezând în cerc 
în jurul Lui, zice: Iată! Mama Mea şi 
fraţii Mei! 
35. Căci cine are să facă voinţa lui 
Dumnezeu, acesta este frate, şi soră, şi 
mamă. 

Capitolul 4 - Marcu  

1. Apoi, iarăşi a început să îi înveţe lângă 
mare. Şi s-a strâns la El o mulţime tare 
mare; aşa că a stat pe mare suit în corabie, 
şi toată mulţimea era pe pământul de 

lângă mare. 
2. Iar El, îi învăţa multe în parabole, şi le 
zicea în învăţătura Lui:  
3. Ascultaţi! Iată! Semănătorul a ieşit să 
semene. 
4. Şi semănând, o parte a căzut lângă 
drum; şi au venit păsările şi au mâncat-o.  
5. Şi alta a căzut pe loc pietros, unde nu 

avea pământ mult, şi îndată a răsărit, 
pentru că nu avea adâncime de pământ. 
6. Iar când a răsărit soarele, a fost 
pârjolită; şi pentru că nu avea rădăcină, s-
a uscat. 
7. Şi alta a căzut între spini; şi spinii au 
crescut, şi au înăbuşit-o, şi nu a dat roadă. 
8. Şi altele au căzut în pământul cel bun, 

şi au dat roadă; răsărind şi crescând; şi au 
adus: una treizeci, una şaizeci, şi una o 
sută. 
9. Şi le-a zis: cine are urechi de auzit, să 
audă! 
10. Iar când a fost singur, cei din jurul 
Lui, împreună cu cei doisprezece, L-au 
întrebat despre parabole. 
11. Şi El le zicea: vouă v-a fost dat 

misterul Regatului lui Dumnezeu; dar 
celor de afară, toate se dau în parabole. 
12. Pentru ca, privind, să privească şi să 
nu vadă; şi auzind, să audă şi să nu 
priceapă; ca nu cumva să se întoarcă şi să 
li se ierte. 
13. Şi El le zice: nu ştiţi parabola aceasta? 
Cum veţi cunoaşte toate parabolele? 

14. Semănătorul seamănă Cuvântul. 
15. Iar aceştia sunt cei de lângă drumul 
unde este semănat Cuvântul; dar când au 
să audă, îndată vine Satan şi ia Cuvântul 
cel semănat în ei. 

16. Şi asemenea, aceştia sunt cei semănaţi 
pe locurile pietroase; care când au să audă 
Cuvântul, îndată îl primesc cu bucurie;  
17. dar nu au rădăcină în sine, ci sunt 
vremelnici. Apoi, făcându-se necaz sau 
persecuţie din cauza Cuvântului, îndată se 

poticnesc. 
18. Şi alţii sunt cei semănaţi între spini. 
Aceştia sunt cei auzind Cuvântul;  
19. dar îngrijorările epocii, şi amăgirea 
bogăţiei, şi poftele pentru celelalte, 
intrând, înăbuşă Cuvântul, şi se face 
neroditor. 
20. Şi aceia sunt cei semănaţi pe 

pământul cel bun; care aud Cuvântul şi îl 
primesc şi aduc roadă: unul trei zeci, unul 
şaizeci, şi unul o sută. 
21. Apoi le-a zis: oare lampa este adusă 
ca să fie pusă sub baniţă, sau sub pat? Nu 
ca să fie pusă pe lampadar? 
22. Pentru că nu este nimic ascuns, ca să 
nu fie arătat; nici făcut acoperit, decât ca 

să vină la arătare. 
23. Dacă cineva are urechi de auzit, să 
audă! 
24. Şi le-a zis: vedeţi ce auziţi! Cu care 
măsură măsuraţi, vi se va măsura; şi vi se 
va adăuga. 
25. Pentru că celui care are, îi va fi dat; 
dar care nu are, şi ceea ce are, va fi luat 

de la el. 
26. Şi zicea: Aşa este Regatul lui 
Dumnezeu, cum are să arunce un om 
sămânţa pe pământ;  
27. şi are să doarmă, şi să se scoale, 
noapte şi zi; iar sămânţa are să încolţească 
şi să crească, cum nu ştia el. 
28. Pământul aduce roadă de la sine; întâi 
pai, apoi spic, apoi grâu deplin în spic. 

29. Iar când are să dea roada, trimite 
îndată secera, pentru că a sosit secerişul. 
30. Şi zicea: cum avem să asemănăm 
Regatul lui Dumnezeu, sau în ce parabolă 
să îl punem? 
31. Este ca un grăunte de muştar; care 
când are să fie semănat pe pământ, este 
mai mic decât toate seminţele cele de pe 

pământ. 
32. Iar când va fi fost semănat, creşte şi se 
face mai mare decât toate legumele, şi 
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face ramuri mari; încât păsările cerului se 
pot cuibări sub umbra lui. 
33. Şi cu multe parabole ca acestea le 
vorbea Cuvântul, după cum puteau auzi. 
34. Dar fără parabolă, nu le vorbea; iar la 
o parte, le explica pe toate discipolilor 

Lui. 
35. În ziua aceea, făcându-se seară, le 
zice: Să trecem în partea cealaltă! 
36. Şi lăsând mulţimea, L-au luat la ei în 
corabie, aşa cum era; şi alte corăbii erau 
cu El. 
37. Apoi se face o vijelie mare de vânt; 
iar valurile se aruncau în corabie, încât 

aproape se umplea corabia. 
38. El era în partea dinapoi, dormind pe 
căpătâi. Dar ei Îl trezesc, şi Îi zic: 
Învăţătorule! Nu Îţi pasă că pierim?  
39. Şi sculându-Se, a certat vântul, şi a zis 
mării: taci! Linişte! Şi vântul a încetat; şi 
s-a făcut o linişte mare. 
40. El le-a zis: de ce sunteţi fricoşi? Încă 

nu aveţi credinţă? 
41. Ei însă s-au înfricoşat cu frică mare, şi 
ziceau unii către alţii: deci cine este 
Acesta? Pentru că şi vântul şi marea 
ascultă de El? 

Capitolul 5 - Marcu  

1. Apoi au venit în cealaltă parte a mării, 
în ţinutul gadarenilor. 
2. Şi ieşind El din corabie, îndată L-a 
întâmpinat dintre morminte un om cu 
spirit necurat,  
3. care avea locuinţa în cimitire; şi nici cu 
lanţ, nici unul nu îl mai putea lega. 
4. Pentru că el de multe ori fusese legat 

cu obezi şi cu lanţuri, dar lanţurile 
fuseseră rupte de el, şi obezile sfărâmate; 
şi nici unul nu era în stare să îl 
domolească. 
5. Şi era peste tot, noapte şi zi, prin 
cimitire şi prin munţi; strigând şi lovindu-
se cu pietre. 
6. Dar văzând pe Iesus de departe, a 

alergat şi I s-a închinat;  
7. şi strigând cu voce tare, zice: ce am eu 
a face cu Tine Iesuse, Fiule al 
Dumnezeului Cel Preaînalt! Te pun sub 
jurământ în faţa lui Dumnezeu, să nu mă 
chinui! 

8. Pentru că îi zise: să iasă spiritul cel 
necurat din om! 
9. Şi l-a întrebat: ce nume îţi este? Şi Îi 
zice: legiune, îmi este numele, pentru că 
suntem mulţi.  
10. Şi Îl ruga mult să nu le trimită afară 

din ţinut. 
11. Dar era acolo lângă munte o turmă 
mare de porci, păscând. 
12. Şi ei L-au rugat, zicând: Trimite-ne în 
porci, ca să intrăm în ei. 
13. Şi El le-a permis. Şi ieşind, spiritele 
cele necurate, au intrat în porci; şi turma, 
cam de două mii, s-a repezit de pe râpă în 

mare, şi s-au înecat în mare. 
14. Iar păstorii au fugit şi au anunţat în 
cetate şi prin cătune; şi au venit să vadă 
ce este ceea ce s-a făcut. 
15. Apoi vin la Iesus, şi privesc pe cel 
fost demonizat, pe cel ce avusese 
legiunea, stând îmbrăcat şi cumiţit; şi erau 
înfricoşaţi. 

16. Iar cei văzând, le-au relatat cum s-a 
făcut celui demonizat; şi despre porci. 
17. Şi au început să Îl roage să se ducă 
din ţinutul lor. 
18. Iar intrând în corabie, fostul 
demonizat, Îl ruga ca să fie cu El. 
19. Şi El nu l-a lăsat, ci îi zice: mergi la 
casa ta, la cei ai tăi; şi vesteşte-le câte ţi-a 

făcut Domnul, şi te-a miluit. 
20. Şi s-a dus, şi a început să spună prin 
Decapole, câte i-a făcut Iesus; şi toţi se 
mirau. 
21. Şi trecând Iesus iarăşi cu corabia în 
cealaltă parte, s-a adunat la El mulţime 
multă; şi El era lângă mare. 
22. Şi vine un conducător al sinagogii, cu 
nume Iairos; şi văzându-L cade la 

picioarele Lui. 
23. Şi Îl roagă mult, zicând: că fiica mea 
este pe sfârşite; ca venind, să pui mâinile 
peste ea, ca să fie scăpată şi să trăiască. 
24. Şi S-a dus cu el; şi Lui Îi urma o 
mulţime multă, şi Îl îmbulzea. 
25. Şi o femeie, fiind cu scurgere de 
sânge de doisprezece ani,  

26. şi suferind multe de la mulţi doctori, 
şi cheltuind toate cele de pe lângă ea, şi 
nefolosind la nimic, ci mai mult mergând 
spre rău;  
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27. auzind cele despre Iesus, venind în 
mulţime pe dinapoi, s-a atins de mantia 
Lui. 
28. Pentru că zicea: dacă am să ating 
numai mantiile Lui, voi fi scăpată. 
29. Şi îndată a fost secat izvorul sângelui 

ei, şi a cunoscut cu corpul că a fost 
vindecată de rană. 
30. Îndată însă, Iesus, cunoscând în Sine 
puterea ieşită din El, întorcându-Se către 
mulţime, a zis: cine s-a atins de mantiile 
Mele? 
31. Şi discipolii Lui I-au zis: vezi 
mulţimea îmbulzindu-Te, şi zici: cine s-a 

atins de Mine? 
32. Şi Se uita împrejur să vadă pe cea 
care făcuse aceasta. 
33. Iar femeia, temându-se şi tremurând, 
ştiind ceea ce i se făcuse; a venit şi a 
căzut înaintea Lui, şi I-a spus tot 
adevărul. 
34. El însă i-a zis: fiică, credinţa ta te-a 

scăpat; mergi în pace, şi fii sănătoasă de 
rana ta. 
35. Încă vorbind El, vin de la 
conducătorul sinagogii, zicând: fiica ta a 
murit; de ce mai superi pe Învăţătorul?  
36. Iar Iesus auzind cuvântul vorbit, zice 
conducătorului sinagogii: Nu te teme, 
crede numai!  

37. Şi nu a lăsat pe nici unul să Îl 
însoţească; decât pe Petru şi pe Iacob şi 
pe Ioan, fratele lui Iacob. 
38. Apoi vine la casa conducătorului 
sinagogii; şi vede zarvă şi plânset și bocet 
mult. 
39. Şi intrând, le zice: de ce vă tulburaţi şi 
plângeţi? Copila nu a murit, ci doarme. 
40. Ei râdeau de El; dar El scoţându-i 

afară pe toţi, a luat pe tatăl copilei şi pe 
mama, şi pe cei ce erau cu El, şi intră 
acolo unde era copila. 
41. Şi apucând mâna copilei, îi zice: 
„talita cumi!” Care tradus înseamnă: 
„Fetiţo, îţi zic, ridică-te!” 
42. Şi fetiţa s-a sculat îndată, şi umbla, 
căci avea doisprezece ani; iar ei s-au 

uimit îndată cu uimire mare. 
43. Iar El le-a poruncit, ca nimeni să nu 
cunoască aceasta; şi a zis să îi dea să 
mănânce. 

Capitolul 6 - Marcu  

1. Apoi a ieşit de acolo, şi vine în patria 
Lui; şi discipolii Lui Îl urmează.  

2. Şi făcându-se sabat, a început să îi 
înveţe în sinagogă; şi mulţi auzind, se 
mirau, zicând: de unde Îi sunt Lui 
acestea? Şi ce este înţelepciunea cea dată 
Acestuia, şi lucrările puternice ca acestea 
făcute prin mâinile Lui? 
3. Nu este Acesta tâmplarul, fiul Mariei, 
şi frate al lui Iacob, şi al lui Iose, şi al lui 

Iuda, şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile 
Lui aici cu noi? Şi se poticneau în El. 
4. Şi Iesus le-a zis: nu este profet 
neonorat, decât în patria lui, şi între 
rudele lui, şi în casa lui. 
5. Şi nu a putut face acolo nici o lucrare 
puternică; decât puţinilor bolnavi, punând 
mâinile, i-a vindecat. 

6. Şi se mira de necredinţa lor. Şi 
străbătea satele din împrejur, învăţându-i. 
7. Apoi cheamă pe cei doisprezece; şi a 
început să îi trimită doi câte doi, şi le-a 
dat autoritate asupra spiritelor necurate. 
8. Şi le-a poruncit, ca să nu ia nimic pe 
drum, decât numai toiag; nici pâine, nici 
traistă, nici bani de aramă la brâu;  

9. ci încălţaţi cu sandale, şi nu îmbrăcaţi 
cu două cămăşi. 
10. Şi le-a zis: oriunde aveţi să intraţi în 
casă, rămâneţi acolo până aveţi să ieşiţi 
de acolo. 
11. Şi în care loc nu are să vă primească, 
nici să asculte de voi, plecând de acolo, 
scuturaţi praful cel de sub talpa 
picioarelor voastre, spre mărturie lor.. 

12. Şi ieşind, predicau ca să se căiască; 
13. şi scoteau mulţi demoni, şi ungeau cu 
ulei pe mulţi bolnavi, şi vindecau. 
14. Şi a auzit regele Irod, pentru că 
Numele Lui se făcuse cunoscut, şi a zis: 
Ioan Botezătorul a fost înviat dintre morţi, 
şi de aceea lucrează puterile în El. 
15. Iar alţii ziceau că este Ilie; iar alţii 

ziceau că este profet, ca unul dintre 
profeţi. 
16. Iar Irod auzind, a zis: Ioan pe care l-
am decapitat, acesta a înviat. 
17. Pentru că Irod însuşi, trimiţând, a 
arestat pe Ioan şi l-a legat în închisoare, 



 

 53 

din cauza Irodiadei, nevasta lui Filip, 
fratele lui; pentru că se însurase cu ea. 
18. Dar Ioan îi zicea lui Irod: nu îţi este 
permis să ai pe nevasta fratelui tău! 
19. Iar Irodiada îl pândea, şi vroia să îl 
omoare, dar nu putea. 

20. Pentru că Irod se temea de Ioan, 
ştiindu-l bărbat drept şi sfânt, şi îl 
ocrotea; iar auzindu-l, făcea multe, şi îl 
asculta bucuros. 
21. Dar făcându-se o zi potrivită, când 
Irod, de ziua naşterii lui, a făcut o cină 
nobililor lui, comandanţilor armatei, şi 
fruntaşilor Galileii;  

22. şi intrând fiica Irodiadei şi dansând, a 
plăcut lui Irod şi comesenilor. Iar regele a 
zis fetei: Cere-mi orice ai să vrei, şi îţi voi 
da.  
23. Şi a jurat: dacă ai să-mi ceri, îţi voi 
da, până la jumătate din regatul meu. 
24. Şi ieşind afară, a zis mamei ei: ce să 
cer? Iar ea a zis: capul lui Ioan 

Botezătorul. 
25. Şi îndată, intrând cu grabă la regele, a 
cerut, zicând: vreau ca să îmi dai îndată 
pe farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. 
26. Şi regele, făcându-se adânc întristat 
din cauza jurămintelor şi a comesenilor, 
nu a vrut să o refuze. 
27. Şi îndată regele, trimiţând un gardian, 

a poruncit să aducă capul lui; şi ducându-
se, l-a decapitat în închisoare. 
28. Apoi a adus capul lui pe farfurie, şi l-a 
dat fetei; iar fata l-a dat mamei ei. 
29. Auzind discipolii lui, au venit şi au 
luat cadavrul lui, şi l-au pus în mormânt. 
30. Şi apostolii se strâng împreună la 
Iesus şi I-au spus toate câte făcuseră şi 
câte îi învăţaseră. 

31. El le zice: veniţi voi la o parte, într-un 
loc deşert, şi odihniţi-vă puţin; pentru că 
erau mulţi cei venind şi cei plecând, şi nu 
aveau timp nici să mănânce. 
32. Şi s-au dus cu corabia spre un loc 
deşert, la o parte. 
33. Dar i-au văzut mergând; şi mulţi L-au 
cunoscut şi au alergat acolo împreună, pe 

jos, din toate cetăţile; şi au venit înainte 
de ei. 
34. Şi ieşind, a văzut mulţime multă; şi S-
a înduioşat de ei, pentru că erau ca nişte 

oi neavând păstor; şi a început să îi înveţe 
multe. 
35. Şi făcându-se deja oră târzie, 
discipolii Lui apropiindu-se de El, ziceau 
că: locul este deşert şi deja este oră târzie.  
36. Eliberează-i; ca ducându-se în 

cătunele din jur şi în sate, să îşi cumpere 
ce să mănânce. 
37. El răspunzând, le-a zis: daţi-le voi să 
mănânce! Iar ei Îi zic: ducându-ne, să 
cumpărăm pâini de două sute de dinari, şi 
să le dăm să mănânce?  
38. El însă le zice: câte pâini aveţi? 
Mergeţi să vedeţi! Şi cunoscând, au zis: 

cinci şi doi peşti. 
39. Apoi le-a poruncit să îi aşeze pe toţi, 
grupuri, grupuri pe iarba verde. 
40. Şi ei au şezut rânduri, rânduri, de câte 
o sută şi de câte cincizeci. 
41. Şi luând cele cinci pâini şi cei doi 
peşti, uitându-se în sus spre cer, a 
binecuvântat; şi a frânt pâinile, şi a dat 

discipolilor ca să pună înaintea lor; şi cei 
doi peşti i-a împărţit tuturor. 
42. Şi au mâncat toţi, şi s-au săturat. 
43. Apoi, au ridicat frânturi; douăsprezece 
coşuri pline, precum şi de la peşti. 
44. Şi cei ce mâncaseră pâinile erau cinci 
mii de bărbaţi. 
45. Şi îndată a obligat pe discipolii Lui să 

se suie în corabie, şi să meargă înainte în 
cealaltă parte la Betsaida; până ce El 
eliberează mulţimea. 
46. Şi despărţindu-Se de ei, S-a dus pe 
munte să Se roage. 
47. Făcându-se seară, corabia era în 
mijlocul mării; şi El singur pe pământ.  
48. Şi văzându-i chinuindu-se cu vâslirea, 
pentru că vântul era împotriva lor; pe la a 

patra strajă a nopţii, vine la ei umblând pe 
mare; şi a vrut să treacă pe lângă ei. 
49. Iar ei, văzându-L umblând pe mare, li 
s-a părut că este o fantomă, şi au strigat. 
50. Pentru că toţi L-au văzut şi s-au 
tulburat. El însă, îndată a vorbit cu ei, şi 
le zice: Îndrăzniţi! Eu sunt, nu vă temeţi! 
51. Şi S-a suit la ei în corabie, şi vântul a 

încetat; iar ei erau tare uimiţi în sine. 
52. Pentru că nu au priceput despre pâini; 
şi inima lor era împietrită. 
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53. Şi trecând dincolo pe pământ, au venit 
spre Ghenezaret; şi au tras la mal.  
54. Şi ieşind ei din corabie, 
recunoscându-L îndată,  
55. au alergat prin întreg ţinutul acela, şi 
au început să aducă pe paturi pe cei având 

rău, pe unde auzeau că este El. 
56. Şi oriunde intra, în sate, sau în cetăţi, 
sau în cătune, puneau în pieţe pe cei 
slăbănogi; şi Îl rugau ca numai de 
ciucurele mantiei Lui să se atingă. Şi câţi 
se atingeau de El, erau scăpaţi. 

Capitolul 7 - Marcu  

1. Apoi, s-au strâns împreună la El fariseii 
şi unii dintre cărturarii veniţi din 
Ierusalim. 
2. Şi văzând pe unii dintre discipolii Lui 
că mănâncă pâinile cu mâini necurate, 
adică nespălate; i-au acuzat. 

3. Pentru că fariseii şi toţi iudeii, nu 
mănâncă dacă nu își spală mâinile cu 
grijă; ţinând tradiţia bătrânilor. 
4. Şi când vin de la piaţă, nu mănâncă 
dacă nu se îmbăiază; şi sunt alte multe pe 
care le-au primit să le ţină: spălări de 
potire, de ulcioare, de căldări de aramă. 
5. Apoi fariseii şi cărturarii Îl întreabă: de 

ce nu umblă discipolii Tăi după tradiţia 
bătrânilor; ci mănâncă pâinea cu mâini 
necurate? 
6. El însă răspunzând, le-a zis: Bine a 
profeţit Isaia despre voi, făţarnicilor, 
precum a fost scris: „poporul acesta mă 
onorează cu buzele, dar inima lor este 
departe de Mine. 
7. Mă adoră însă în zadar; învăţând ca 

învăţături, nişte porunci ale oamenilor”. 
8. Lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi 
tradiţia oamenilor. 
9. Şi le zicea: frumos înlăturaţi porunca 
lui Dumnezeu, ca să respectaţi tradiţia 
voastră. 
10. Pentru că Moise a zis: „onorează pe 
tatăl tău şi pe mama ta; şi cel vorbind de 

rău pe tată sau pe mamă, să sfârşească cu 
moarte!” 
11. Dar voi ziceţi: dacă un om are să zică, 
tatălui sau mamei: orice ai fi putut folosi 
de la mine este corban; adică dar către 
Dumnezeu. 

12. voi nu îl lăsaţi să mai facă nimic 
pentru tatăl sau mama,  
13. desfiinţând Cuvântul lui Dumnezeu 
prin tradiţia voastră pe care aţi dat-o. Şi 
asemenea ca acestea, multe faceţi. 
14. Apoi, chemând iarăşi la El mulţimea, 

le-a zis: Ascultaţi-Mă toţi, şi pricepeţi! 
15. Nu este nimic din afara omului, care 
intrând în el, să îl poată întina; ci cele 
ieşind din om, sunt cele întinând omul. 
16. (v. 16 - text apocrif) 
17. Şi când a intrat în casă, de la mulţime; 
discipolii Lui L-au întrebat despre 
parabolă. 

18. Şi El le zice: Şi voi sunteţi aşa 
nepricepuţi? Nu înţelegeţi, că tot ce intră 
din afară în om, nu îl poate întina? 
19. Pentru că nu intră în inima lui; ci în 
pântece, şi iese în hazna. Zicând aceasta a 
curăţit toate alimentele. 
20. A zis însă, că, ce iese din om; aceea 
întinează omul. 

21. Pentru că dinăuntru, din inima 
oamenilor ies cugetările cele rele: curvii, 
furturi, ucideri,  
22. adultere, lăcomii, răutăţi, înşelăciune, 
destrăbălare, ochi rău, hulă, mândrie, 
nebunie. 
23. Toate relele acestea ies dinăuntru şi 
întinează omul. 

24. Iar ridicându-Se de acolo, S-a dus în 
ţinutul Tirului şi al Sidonului. Şi intrând 
într-o casă, a vrut să nu ştie nici unul; dar 
nu a putut fi ascuns. 
25. Ci îndată, o femeie a cărei fiică avea 
un spirit necurat, auzind despre El, şi 
venind, a căzut la picioarele Lui. 
26. Dar femeia era grecoaică, de naţiune 
siro-feniciană; şi Îi cerea ca să scoată 

demonul din fiica ei. 
27. Şi El i-a zis: Lasă să se sature întâi 
copiii; pentru că nu este bine a lua pâinea 
copiilor, şi a o arunca căţeilor. 
28. Dar ea I-a răspuns şi Îi zice: da, 
Domnule! Însă şi căţeii de sub masă, 
mănâncă din fărâmiturile copiilor. 
29. Iar El i-a zis: pentru cuvântul acesta, 

mergi; demonul a ieşit din fiica ta. 
30. Şi ducându-se la casa ei, a găsit copila 
culcată pe pat; iar demonul a ieşit. 
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31. Apoi, ieşind iarăşi din ţinuturile 
Tirului, a venit prin Sidon spre Marea 
Galileii, la mijlocul de sus al ţinuturilor 
Decapolisului. 
32. Şi Îi aduc un surd vorbind greoi, şi Îl 
roagă ca să pună mâna peste el. 

33. Şi luându-l la o parte din mulţime, Şi-
a pus degetele în urechile lui; apoi 
scuipând pe ele, S-a atins de limba lui. 
34. Şi privind spre cer, a suspinat; şi îi 
zice: Efata! Adică: deschide-te! 
35. Şi au fost deschise auzurile lui, şi a 
fost dezlegată legătura limbii lui; şi 
vorbea corect. 

36. Iar El le-a poruncit, ca să nu spună 
nici unuia; dar pe cât le poruncea, ei mai 
mult spuneau. 
37. Şi erau tare miraţi, zicând: toate le-a 
făcut bine; şi pe cei surzi îi face să audă, 
şi pe muți să vorbească. 

Capitolul 8 - Marcu  

1. În zilele acelea fiind iarăşi mulţime 
multă, şi neavând ce să mănânce, 
chemând discipolii, le zice:  
2. Mă înduioşez de mulţime; pentru că 
deja de trei zile rămâne cu Mine, şi nu au 
ce să mănânce. 

3. Şi dacă am să îi eliberez flămânzi spre 
casa lor, vor leşina pe drum; şi unii dintre 
ei sunt de departe. 
4. Discipolii Lui, I-au răspuns: de unde va 
putea cineva sătura pe aceştia de pâini, 
aici în deşert? 
5. Şi El i-a întrebat: câte pâini aveţi? Iar 
ei I-au zis: şapte. 
6. Apoi poruncește mulţimii să se aşeze 

pe pământ; şi luând cele şapte pâini, 
mulţumind, a frânt; şi dădea discipolilor 
Lui, ca să pună înainte; şi ei le-au pus 
înaintea mulţimii. 
7. Şi aveau şi puţini peştişori; şi 
binecuvântându-i, a zis să fie şi aceştia 
puşi înainte. 
8. Şi au mâncat, şi s-au săturat; apoi au 

ridicat şapte coşuri de resturi de frânturi. 
9. Iar ei erau cam patru mii; şi El i-a 
eliberat. 
10. Şi îndată, intrând în corabie cu 
discipolii Lui, a venit în părţile 
Dalmanutei. 

11. Fariseii au ieşit, şi au început să se 
certe cu El, căutând de la El semn din cer, 
încercându-L. 
12. Şi suspinând adânc în Spiritul Lui, 
zice: de ce caută generaţia aceasta un 
semn? Adevărat vă zic: nu va fi dat un 

semn generaţiei acesteia. 
13. Şi lăsându-i, intrând iarăşi în corabie, 
S-a dus spre partea cealaltă. 
14. Dar ei uitaseră să ia pâini; şi cu ei în 
corabie, nu aveau decât o pâine. 
15. Şi El le poruncea, zicând: vedeţi, 
feriţi-vă de plămădeala fariseilor şi de 
plămădeala lui Irod. 

16. Şi ei discutau între ei: pentru că nu 
avem pâini. 
17. Şi cunoscând, El le zice: de ce 
discutaţi că nu aveţi pâini? Încă nu 
înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Aveţi inima 
voastră împietrită? 
18. Ochi având, nu vedeţi? Şi urechi 
având, nu auziţi? Şi nu vă amintiţi?  

19. Când am frânt cele cinci pâini pentru 
cei cinci mii, câte coşuri de frânturi aţi 
ridicat? Ei I-au zis: Douăsprezece. 
20. Şi când cele şapte, pentru cei patru 
mii; câte coşuri umplute de frânturi aţi 
ridicat? Şi ei au zis: Şapte. 
21. Şi El le-a zis: Încă nu pricepeţi?  
22. Apoi ei vin la Betsaida; şi I-au adus 

un orb, şi Îl roagă ca să se atingă de el. 
23. Iar El, luând mâna orbului, l-a scos 
afară din sat; şi scuipând spre ochii lui, şi 
punând mâinile peste el, l-a întrebat: vezi 
ceva?  
24. Şi el, privind în sus, a zis: văd 
oamenii, pentru că văd ca nişte copaci 
umblând. 
25. Apoi, iarăşi a pus mâinile pe ochii lui; 

şi a fost refăcut, şi vedea toate clar. 
26. Şi l-a trimis la casa lui, zicând: să nu 
intri nici în sat. 
27. Apoi, Iesus a ieşit cu discipolii Lui, 
înspre satele Cezareii lui Filip; şi pe drum 
a întrebat pe discipolii Lui, zicându-le: 
cine zic oamenii a fi Eu? 
28. Iar ei I-au răspuns, zicând: Ioan 

Botezătorul; şi alţii, Ilie; iar alţii, unul 
dintre profeţi. 
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29. Şi El i-a întrebat: dar voi, cine ziceţi a 
fi Eu? Răspunzând, Petru Îi zice: Tu eşti 
Christosul! 
30. Şi El le-a poruncit, ca să nu spună nici 
unuia despre El. 
31. Apoi, a început să îi înveţe; că Fiul 

Omului trebuie să sufere multe, şi să fie 
respins de cei bătrâni, şi de marii preoţi, 
şi de cărturari, şi să fie omorât; şi după 
trei zile să învie.  
32. Şi El vorbea public Cuvântul; şi Petru, 
luându-L deoparte, a început să Îl certe. 
33. El însă, întorcându-Se şi văzând pe 
discipolii Lui, a certat pe Petru, şi zice: 

pleacă înapoia Mea, Satan! Pentru că nu 
gândeşti cele ale lui Dumnezeu, ci cele 
ale oamenilor. 
34. Apoi, chemând la El mulţimea 
împreună cu discipolii Lui, le-a zis: dacă 
cineva vrea să vină înapoia Mea, să se 
lepede pe sine, şi să ia crucea lui, şi să 
Îmi urmeze. 

35. Deoarece, care are să vrea să salveze 
sufletul lui, îl va pierde, dar care va 
pierde sufletul lui din cauza Mea şi a 
Evangheliei, îl va salva. 
36. Pentru că, ce foloseşte unui om să 
câştige lumea întreagă, dar să piardă 
sufletul lui? 
37. Pentru că, ce ar da un om în schimb 

pentru sufletul lui? 
38. Dar care are să se ruşineze de Mine şi 
de cuvintele Mele, în generaţia aceasta 
adulteră şi păcătoasă; şi Fiul Omului Se 
va ruşina de el, când are să vină în gloria 
Tatălui Său, cu îngerii cei sfinţi. 

Capitolul 9 - Marcu  

1. Apoi, le-a zis: adevărat vă zic, sunt unii 
dintre cei stând aici, care nicidecum nu au 
să guste moarte, până au să vadă Regatul 
lui Dumnezeu venind în putere. 
2. După şase zile, Iesus ia cu El pe Petru 
şi pe Iacob şi pe Ioan, şi îi duce pe un 
munte înalt, singuri la o parte; şi a fost 

transformat înaintea lor; 
3. şi mantiile Lui s-au făcut strălucitoare, 
tare albe, ca o zăpadă; aşa cum un 
înălbitor pe pământ nu poate înălbi astfel. 
4. Şi li s-au arătat Ilie împreună cu Moise; 
şi convorbeau cu Iesus. 

5. Şi răspunzând, Petru zice lui Iesus: 
Rabbi! Bine este să fim noi aici, şi să 
facem trei colibe: Ţie una, lui Moise una, 
şi lui Ilie una. 
6. Pentru că nu ştia ce să răspundă, 
fiindcă se făcuseră înfricoşaţi. 

7. Apoi, s-a făcut un nor, umbrindu-i; şi 
din nor s-a făcut o voce: Acesta este Fiul 
Meu Cel iubit; ascultaţi de El! 
8. Şi deodată, privind în jur, nu au mai 
văzut pe nici unul cu ei; decât pe Iesus 
singur. 
9. Şi coborându-se ei de pe munte, le-a 
poruncit, ca să nu relateze nici unuia cele 

ce au văzut; decât când Fiul Omului are 
să învie dintre morţi. 
10. Şi ei au păstrat Cuvântul pentru ei, 
cercetând împreună ce este învierea dintre 
morţi;  
11. şi L-au întrebat, zicând: de ce zic 
cărturarii că Ilie trebuie să vină întâi? 
12. Dar El le-a zis: Ilie, într-adevăr, 

venind întâi, restabileşte toate; şi precum 
a fost scris despre Fiul Omului, aşa are să 
sufere multe şi să fie dispreţuit şi el. 
13. Eu însă vă spun că Ilie a şi venit, şi i-
au făcut câte au vrut; după cum a fost 
scris despre el. 
14. Apoi, venind către discipoli, au văzut 
o mulţime multă în jurul lor şi pe cărturari 

discutând cu ei. 
15. Şi îndată, toată mulţimea văzându-L, 
a fost mirată; şi alergând la El, L-au 
salutat. 
16. Iar El a întrebat: ce discutaţi cu ei?  
17. Dar unul din mulţime, i-a răspuns: 
Învăţătorule! Am adus la Tine pe fiul 
meu, având un spirit mut. 
18. Şi oriunde are să îl apuce, îl trânteşte, 

şi face spumă, şi scrâşneşte dinţii, şi se 
înţepeneşte; şi am zis discipolilor Tăi, ca 
să îl scoată, dar nu au fost în stare.  
19. El însă răspunzându-le, zice: o 
generaţie necredincioasă! Până când voi fi 
la voi? Până când vă voi suporta? 
Aduceţi-l la Mine! 
20. Iar ei, l-au adus la El; şi văzându-L, 

spiritul îndată l-a scuturat, şi căzând pe 
pământ, a fost zvârcolit, făcând spume. 
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21. Şi El l-a întrebat pe tatăl lui: cât timp 
este de când i s-a făcut aceasta? Iar el a 
zis: din copilărie;  
22. şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi 
în apă, ca să îl ucidă. Dar dacă ai să poţi 
ceva, ajută-ne; înduioşându-Te de noi. 

23. Iesus însă, i-a zis: dacă ai să poţi 
crede aceasta, toate sunt posibile celui 
crezând. 
24. Îndată tatăl copilului strigând, a zis: 
cred, ajută necredinţei mele! 
25. Văzând însă Iesus că năvăleşte 
mulţimea, a certat spiritul cel necurat, 
zicându-i: „spiritule mut şi surd! Eu îţi 

poruncesc: ieşi din el; şi să nu mai intri în 
el!”  
26. Şi, strigând şi scuturându-l mult, a 
ieşit; şi el s-a făcut ca un mort; încât cei 
mulţi ziceau că a murit. 
27. Dar Iesus, apucându-l de mână, l-a 
ridicat; şi el s-a sculat. 
28. Apoi, intrând El în casă, discipolii Lui 

L-au întrebat la o parte: de ce noi nu am 
putut să îl scoatem? 
29. Şi El le-a zis: Soiul acesta prin nimic 
nu poate ieşi, decât prin rugăciune şi post. 
30. Apoi, ieşind de acolo, s-au dus prin 
Galileea; însă El nu vroia ca să ştie 
cineva. 
31. Pentru că învăţa pe discipolii Lui şi le 

zicea: Fiul Omului este dat în mâinile 
oamenilor, şi ei Îl vor omorî; şi omorât 
fiind, după trei zile va învia. 
32. Dar ei nu înţelegeau Cuvântul, şi se 
temeau să Îl întrebe. 
33. Apoi, au venit în Capernaum; şi fiind 
într-o casă, i-a întrebat: ce aţi discutat pe 
drum? 
34. Iar ei tăceau, pentru că pe drum au 

discutat între ei că cine este mai mare. 
35. Apoi, aşezându-Se, a chemat pe cei 
doisprezece, şi le zice: dacă vrea cineva 
să fie întâi, va fi în urma tuturor şi 
servitor al tuturor. 
36. Şi luând un copilaş, l-a pus în 
mijlocul lor; şi, luându-l în braţe, le-a zis:  
37. Care are să primească pe unul dintre 

copilaşii ca aceştia, în Numele Meu, pe 
Mine Mă primeşte; iar care Mă va fi 
primit, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel 
trimiţându-Mă. 

38. Ioan I-a zis: Învăţătorule! Noi am 
văzut pe cineva scoţând demoni în 
Numele Tău, şi l-am oprit; pentru că nu 
ne urma nouă. 
39. Dar Iesus a zis: nu îl opriţi! Pentru că 
nu este nici unul, care va face o lucrare 

puternică în Numele Meu, şi curând să 
Mă poată vorbi de rău. 
40. Deoarece, care nu este împotriva 
noastră, este pentru noi. 
41. Deoarece, care are să vă dea un potir 
cu apă în numele meu că sunteţi ai lui 
Christos; adevărat vă zic: nicidecum nu 
are să se piardă plata lui. 

42. Şi care are să facă pe unul dintre 
micuţii aceştia cei crezând, să se 
poticnească; mult mai bine îi este dacă 
este pusă o piatră de moară în jurul 
gâtului lui, şi era aruncat în mare. 
43. Şi dacă te face să te poticneşti mâna 
ta, taie-o; este mai bine pentru tine să intri 
ciung în viaţă, decât având cele două 

mâini, să te duci în gheena, în focul cel 
nestins; 
44. (v. 44 - text apocrif) 
45. Şi dacă piciorul tău te face să te 
poticneşti, taie-l; este mai bine pentru tine 
să intri în viaţă şchiop, decât având cele 
două picioare, să fi aruncat în gheena,  
46. (v. 46 - text apocrif) 

47. Dacă ochiul tău te face să te 
poticneşti, scoate-l, este mai bine pentru 
tine să intri cu un ochi în Regatul lui 
Dumnezeu, decât având doi ochi, să fi 
aruncat în gheena;  
48. unde viermele lor nu moare, şi focul 
nu se stinge. 
49. Pentru că fiecare va fi sărat cu foc; şi 
fiecare sacrificiu va fi sărat cu sare. 

50. Sarea este bună; dar dacă sarea se face 
nesărată, cu ce o veţi drege? Să aveţi sare 
în sine; şi fiţi în pace unii cu alţii. 

Capitolul 10 - Marcu  

1. Apoi, ridicându-Se de acolo, merge în 

ţinuturile Iudeii, şi dincolo de Iordan. Şi 
iarăşi se strâng mulţimi la El; şi precum îi 
obişnuise, iarăşi îi învăţa. 
2. Şi apropiindu-se, nişte farisei L-au 
întrebat, încercându-L: este permis 
bărbatului să lase nevasta?  
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3. Iar El, răspunzând, le-a zis: ce v-a 
poruncit Moise? 
4. Dar ei au zis: Moise a permis să scrie o 
carte de despărţire, şi să o lase. 
5. Iar Iesus le-a zis: din cauza împietririi 
inimii voastre v-a scris porunca acesta.  

6. Dar de la începutul creației, Dumnezeu 
i-a făcut bărbat şi femeie. 
7. Din cauza aceasta va lăsa un om pe 
tatăl lui şi pe mama sa şi se va alipi de 
nevasta lui. 
8. Şi cei doi vor fi într-o carne; aşa că nu 
mai sunt doi, ci o carne. 
9. Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, un om 

să nu despartă! 
10. Apoi, în casă, discipolii L-au întrebat 
iarăşi despre aceasta. 
11. Şi El le zice: care are să lase nevasta 
lui, şi are să se însoare cu alta; comite 
adulter faţă de ea. 
12. Iar dacă ea, lăsând bărbatul ei, se 
mărită cu altul; comite adulter. 

13. Şi aduceau copilaşii la El, ca să se 
atingă de ei, dar discipolii îi certau pe cei 
aducându-i. 
14. Iar Iesus văzând, S-a supărat şi le-a 
zis: lăsaţi copilaşii să vină la Mine, nu îi 
opriţi; pentru că Regatul lui Dumnezeu 
este al unora ca aceştia. 
15. Adevărat vă zic: care nu are să 

primească Regatul lui Dumnezeu ca un 
copilaş, nicidecum nu are să intre în el. 
16. Şi luându-i în braţe, i-a binecuvântat; 
punând mâinile peste ei. 
17. Apoi, ieşind El înspre drum, alergând 
unul la El, îngenunchind, L-a întrebat: 
Învăţătorule bun! Ce să fac ca să 
moştenesc viaţă eternă?  
18. Iar Iesus i-a zis: De ce Îmi zici: bun? 

Nici unul nu este bun, decât Unu: 
Dumnezeu. 
19. Ştii poruncile: să nu ucizi, să nu 
comiţi adulter, să nu furi, să nu 
mărturiseşti fals, să nu înşeli, onorează pe 
tatăl tău şi pe mama ta. 
20. Dar el I-a zis: Învăţătorule! Toate 
acestea le-am păzit din tinereţea mea. 

21. Iesus însă, uitându-Se la el, l-a iubit, 
şi i-a zis: îţi lipseşte una: mergi! Vinde 
câte ai, şi dă săracilor, şi vei avea 
comoară în cer; şi vino, urmează-Mi. 

22. Dar el, întristându-se pentru cuvânt, s-
a dus întristat; pentru că avea multe 
avuţii. 
23. Apoi, Iesus privind împrejur, zice 
discipolilor Lui: cât de anevoie vor intra 
în Regatul cerurilor cei având bogăţii! 

24. Iar discipolii erau miraţi de cuvintele 
Lui. Iesus însă, răspunzând iarăşi, le zice: 
copii, cât de anevoie este a intra în 
Regatul lui Dumnezeu! 
25. Mai uşor este să treacă o cămilă 
printr-o ureche de ac, decât să intre un 
bogat în Regatul lui Dumnezeu! 
26. Iar ei erau tare miraţi, zicând între ei: 

atunci cine poate fi salvat? 
27. Iesus privind la ei, zice: la oameni 
este imposibil, dar nu la Dumnezeu; 
pentru că toate sunt posibile la 
Dumnezeu! 
28. Petru a început să Îi zică: iată! Noi am 
lăsat toate şi Ţi-am urmat. 
29. Iesus a zis: adevărat vă zic: Nu este 

nici unul care a lăsat casă, sau fraţi, sau 
surori, sau tată, sau mamă, sau copii, sau 
ogoare, pentru Mine şi pentru Evanghelie;  
30. să nu primească însutit, acum, în 
timpul acesta: case, şi fraţi, şi surori, şi 
mame, şi copii, şi ogoare, cu persecuţii; şi 
în epoca cea viitoare: viaţă eternă. 
31. Dar mulţi dintâi, vor fi din urmă; iar 

cei din urmă, vor fi întâi. 
32. Iar ei erau pe drum, suindu-se înspre 
Ierusalim, şi Iesus mergea înaintea lor; şi 
ei erau miraţi, iar cei urmând erau 
înfricoşaţi. Şi luând iarăşi la El pe cei 
doisprezece a început să le spună cele 
urmând să I se întâmple Lui. 
33. Iată! Ne suim la Ierusalim; şi Fiul 
Omului va fi dat marilor preoţi şi 

cărturarilor. Şi Îl vor condamna la moarte, 
şi Îl vor da naţiunilor;  
34. şi Îl vor batjocori, şi Îl vor biciui, şi Îl 
vor scuipa, şi Îl vor omorî; dar după trei 
zile va învia. 
35. Apoi, se apropie de El Iacob şi Ioan, 
cei doi fii ai lui Zebedei, zicându-I: 
Învăţătorule! Vrem ca să ne faci ceea ce 

avem să Îţi cerem.  
36. Iar El le-a zis: ce vreţi să vă fac?  
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37. Ei însă I-au zis: dă-ne să şedem unul 
la dreapta Ta, şi unul la stânga Ta; în 
gloria Ta. 
38. Dar Iesus le-a zis: nu ştiţi ce cereţi! 
puteţi bea potirul pe care Eu îl beau? Sau 
să fiţi botezaţi cu botezul cu care Eu sunt 

botezat?  
39. Iar ei I-au zis: putem. Dar Iesus le-a 
zis: potirul pe care Eu îl beau, îl veţi bea; 
şi botezul cu care Eu sunt botezat, veţi fi 
botezaţi. 
40. Dar şederea la dreapta Mea, sau la 
stânga Mea, nu este a Mea să o dau; ci 
este pentru cei cărora le-a fost pregătită.  

41. Auzind cei zece, au început să fie 
supăraţi pe Iacob şi pe Ioan. 
42. Dar chemându-i la El, le zice: ştiţi că 
cei consideraţi o conducere a naţiunilor, 
domnesc peste ele, şi cei mari ai lor 
exercită autoritate asupra lor. 
43. Dar nu aşa este între voi; ci care are să 
vrea să se facă mare între voi, va fi un 

servitor al vostru. 
44. Şi care are să vrea să fie primul între 
voi, va fi un sclav al tuturor. 
45. Pentru că şi Fiul Omului, nu a venit să 
fie servit, ci să servească şi să dea sufletul 
Lui răscumpărare pentru mulţi. 
46. Apoi ei vin la Ierihon. Şi ieşind El din 
Ierihon cu discipolii Lui, şi cu mulţime 

multă; Bartimeu, fiul lui Timeu, un orb 
cerşetor, şedea lângă drum. 
47. Şi auzind că este Iesus Nazarineanul, 
a început să strige şi să zică: fiul lui 
David! Miluieşte-mă! 
48. Dar mulţi îl certau, ca să tacă; dar el 
striga mult mai mult: fiul lui David! 
Miluieşte-mă! 
49. Şi apropiindu-Se Iesus a zis: chemaţi-

l! Iar ei chemă orbul, zicându-i: 
îndrăzneşte, ridică-te, te cheamă! 
50. Iar el, aruncând mantia lui, sărind sus, 
a venit la Iesus. 
51. Şi răspunzându-i, Iesus a zis: ce vrei 
să îţi fac? Iar orbul a zis: Rabuni! Ca să 
văd iarăşi! 
52. Iesus i-a zis: mergi! Credinţa ta te-a 

scăpat. Iar el, îndată a văzut iarăşi; şi I-a 
urmat Lui pe drum. 

 

Capitolul 11 - Marcu  

1. Iar când se apropie de Ierusalim, de 
Betfaghe şi Betania, către Muntele 

Măslinilor; El trimite pe doi dintre 
discipolii Lui,  
2. şi le zice: mergeţi în satul cel dinaintea 
voastră, şi îndată intrând în el, veţi găsi 
un măgăruş legat, pe care nu a şezut încă 
nici unul dintre oameni; dezlegaţi-l şi 
aduceţi-l. 
3. Iar dacă cineva are să vă zică: de ce 

faceţi aceasta? Să ziceţi: Domnul are 
nevoie de El; şi îndată îl va trimite iarăşi 
aici. 
4. Şi ei s-au dus, şi au găsit un măgăruş 
legat la uşă, afară la drum; şi îl dezleagă. 
5. Şi unii dintre cei stând acolo, le-au zis: 
ce faceţi, dezlegând măgăruşul? 
6. Şi le-au zis după cum le poruncise 

Iesus; iar ei i-au lăsat. 
7. Apoi au adus măgăruşul la Iesus; şi au 
aruncat mantiile lor pe el, iar El a şezut pe 
el. 
8. Şi mulţi aşterneau mantiile lor pe 
drum; iar alţii ramuri tăiate de prin 
câmpii. 
9. Şi cei mergând înainte, şi cei urmând, 

strigau: Osana! Binecuvântat este Cel 
venind în Numele lui Iehova! 
10. Binecuvântat este Regatul venit al 
tatălui nostru David! Osana în cele 
preaînalte! 
11. Şi a intrat în Ierusalim, în curtea 
templului; şi privind împrejur la toate, a 
ieşit spre Betania, cu cei doisprezece. 
12. Şi dimineaţa ieşind ei din Betania, El 

a flămânzit. 
13. Şi văzând de departe un smochin 
având frunze, a venit, că poate va găsi 
ceva în el. Dar venind la el, nu a găsit 
nimic, decât frunze, pentru că nu era 
timpul smochinelor. 
14. Şi răspunzând, i-a zis: să nu mai 
mănânce nici un rod din tine, în etern! Iar 

discipolii Îl auzeau. 
15. Apoi, ei vin la Ierusalim. Şi intrând în 
curtea templului, El a început să scoată 
afară pe cei vânzând şi pe cei cumpărând 
în curte; a răsturnat mesele schimbătorilor 
de bani, şi scaunele celor vânzând 
porumbeii. 
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16. Şi nu lăsa ca cineva să poarte vreun 
vas prin curtea templului. 
17. Şi îi învăţa, şi zicea: oare nu a fost 
scris: „casa Mea va fi chemată casă de 
rugăciune pentru toate naţiunile?” Dar voi 
aţi făcut-o peşteră de tâlhari. 

18. Şi au auzit marii preoţi şi cărturarii, şi 
căutau cum să Îl piardă; pentru că se 
temeau de El, deoarece toată mulţimea 
era mirată de învăţătura Lui. 
19. Şi când s-a făcut seară, s-au dus afară 
din cetate. 
20. Apoi, dimineaţa, trecând, au văzut 
smochinul uscat din rădăcini. 

21. Şi Petru, amintindu-şi, Îi zice: Rabbi! 
Iată! Smochinul pe care l-ai blestemat, s-a 
uscat. 
22. Şi răspunzând Iesus, le zice: aveţi 
credinţă în Dumnezeu! 
23. Adevărat vă zic: care are să zică 
muntelui acestuia: ridică-te, şi aruncă-te 
în mare, şi nu are să se îndoiască în inima 

lui, ci are să creadă că ceea ce vorbeşte, 
se face, îi va fi lui. 
24. De aceea vă zic: toate câte vă rugaţi şi 
cereţi, să credeţi că le-aţi primit, şi ele vor 
fi pentru voi. 
25. Iar când staţi rugându-vă, să iertaţi 
dacă aveţi ceva împotriva cuiva, pentru ca 
şi Tatăl vostru Cel ce este în ceruri să 

ierte greşelile voastre. 
26. (v. 26 - text apocrif) 
27. Apoi, ei vin iarăşi la Ierusalim; şi 
umblând El prin curtea templului, vin la 
El marii preoţi şi cărturarii şi bătrânii,  
28. şi I-au zis: cu ce autoritate faci 
acestea? Şi cine Ţi-a dat autoritatea 
aceasta ca să faci acestea? 
29. Iar Iesus le-a zis: vă voi întreba un 

cuvânt, şi să Îmi răspundeţi; apoi vă voi 
spune cu ce autoritate fac acestea. 
30. Botezul, cel al lui Ioan, era din cer, 
sau de la oameni? Răspundeţi-Mi! 
31. Şi ei cugetau în sine, zicând: dacă 
avem să zicem: din cer; va zice: deci, de 
ce nu l-aţi crezut? 
32. Să zicem însă: de la oameni? Se 

temeau de mulţime; pentru că toţi îl 
considerau pe Ioan, că într-adevăr a fost 
profet. 

33. Şi răspunzând, Îi zic lui Iesus: nu 
ştim. Şi Iesus le zice: nici Eu nu vă spun 
cu ce fel de autoritate fac acestea. 

Capitolul 12 - Marcu  

1. Apoi, a început să le vorbească în 
parabole. Un om a plantat o vie; a pus 
gard împrejur, şi a săpat teasc, şi a zidit 
turn, şi a arendat-o unor ţărani; şi a plecat 
din ţară. 
2. Iar la timpul potrivit, a trimis la ţărani 
pe un sclav; ca să ia de la ţărani din 

roadele viei. 
3. Dar ei luându-l, l-au bătut, şi l-au trimis 
înapoi fără nimic. 
4. Iarăşi a trimis la ei pe un alt sclav; şi pe 
acela l-au lovit în cap şi l-au dezonorat. 
5. Apoi, a trimis pe altul, şi pe acela l-au 
omorât; şi pe mulţi alţii, pe unii bătându-i, 
iar pe unii omorându-i. 

6. Mai avea un fiu iubit; la urmă, l-a 
trimis la ei, zicând: vor respecta pe fiul 
meu! 
7. Dar ţăranii aceia au zis între ei: acesta 
este moştenitorul; veniţi să îl omorâm şi 
moştenirea va fi a noastră! 
8. Şi luându-l, l-au omorât, şi l-au aruncat 
afară din vie. 

9. Ce va face domnul viei? Va veni, şi îi 
va pierde pe ţărani, şi va da via altora. 
10. Nu aţi citit nici Scriptura aceasta: „o 
piatră pe care au respins-o zidarii, aceasta 
a fost făcută în cap de unghi. 
11. De către Iehova a fost făcut capul de 
unghi, şi el este minunat în ochii noştri.” 
12. Iar ei căutau să Îl prindă, însă se 
temeau de mulţime; dar cunoşteau că 

pentru ei a spus parabola; şi lăsându-L, s-
au dus.  
13. Apoi, trimit la El pe unii dintre farisei 
şi dintre irodieni, ca să Îl prindă în 
cuvântare. 
14. Şi ei, venind, Îi zic: Învăţătorule, ştim 
că eşti adevărat, şi că nu Îţi pasă de nici 
unul; pentru că nu Te uiţi la faţa 

oamenilor, ci înveţi calea lui Dumnezeu 
pe baza adevărului. Este permis a se da 
impozit cezarului, sau nu? Să dăm, sau să 
nu dăm? 
15. El însă, ştiind făţărnicia lor, le-a zis: 
de ce mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar, ca 
să îl văd! 
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16. Iar ei i-au adus. Şi El le zice: a cui 
este imaginea aceasta şi inscripţia? Iar ei 
I-au zis: ale cezarului. 
17. Iar Iesus le-a zis: daţi cezarului, cele 
ale cezarului, şi lui Dumnezeu, cele ale 
lui Dumnezeu. Şi ei se minunau de El. 

18. Apoi, vin saducheii la El; cei care 
spun a nu fi înviere; şi Îl întrebau, zicând:  
19. Învăţătorule! Moise ne-a scris: dacă 
are să moară un frate al cuiva, şi are să 
lase o nevastă, dar nu are să lase copil; 
fratele lui să ia nevasta, şi să ridice urmaşi 
fratelui său. 
20. Erau şapte fraţi; şi cel dintâi a luat o 

nevastă, şi murind, nu a lăsat urmaş. 
21. Iar cel de-al doilea a luat-o şi a murit 
nelăsând urmaş; şi cel de al treilea, la fel. 
22. Şi cei şapte nu au lăsat urmaş. La 
urma tuturor a murit femeia.  
23. La înviere, când au să învie, a cui 
dintre ei va fi ea nevastă? Pentru că cei 
şapte au avut-o de nevastă. 

24. Iar Iesus, răspunzând, le-a zis: oare nu 
de aceea vă rătăciţi neştiind Scripturile, 
nici puterea lui Dumnezeu? 
25. Deoarece, când au să învie dintre 
morţi, nici nu se însoară, nici nu se 
mărită, ci sunt ca nişte îngeri în ceruri. 
26. Iar despre cei morţi, că au să fie 
înviaţi; nu aţi citit în cartea lui Moise, la 

rug, cum i-a spus Dumnezeu, zicând: Eu 
sunt Dumnezeul lui Abraam, şi 
Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui 
Iacob? 
27. El nu este Dumnezeul morţilor, ci al 
celor vii. Voi deci, mult vă rătăciţi. 
28. Şi, apropiindu-se unul dintre cărturari, 
auzindu-i discutând împreună, văzând că 
El le-a răspuns bine, L-a întrebat: care 

este prima poruncă dintre toate? 
29. Iesus a răspuns: prima este: „ascultă 
Israele! Iehova, Dumnezeul nostru 
Iehova; este Unul.  
30. Şi: Să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul 
tău; din întreaga inima ta, şi din întreg 
sufletul tău, şi din întreaga mintea ta, şi 
din întreaga tăria ta”. 

31. Şi a doua este aceasta: „Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”. Nu este 
altă poruncă mai mare decât aceasta. 

32. Şi cărturarul I-a zis: bine Învăţătorule! 
Pe baza adevărului ai spus; pentru că 
Unul este, şi nu este altul afară de El. 
33. Şi a-L iubi din întreaga inimă, şi din 
întreaga priceperea, şi din întreg sufletul, 
şi din întreaga tăria; şi a-l iubi pe 

aproapele ca pe tine însuţi; este mai mult 
decât toate arderile de tot şi jertfele. 
34. Şi Iesus, văzându-l că a răspuns 
înţelept, i-a zis: tu nu eşti departe de 
Regatul lui Dumnezeu. Şi nici unul nu 
mai îndrăznea să Îl întrebe. 
35. Şi răspunzând Iesus, zicea învăţând în 
curtea templului: cum spun cărturarii că 

Christosul este fiu al lui David?  
36. Pentru că însuşi David a zis: prin 
Spiritul Cel Sfânt: „Iehova a zis 
Domnului meu; şezi la dreapta Mea, până 
am să pun pe duşmanii Tăi un scăunel al 
picioarelor Tale”. 
37. Deci, însuşi David Îi zice Domn; de 
unde dar, este El un fiu al lui? Iar 

mulţimea multă Îl asculta cu plăcere. 
38. Şi în învăţătura Lui, zicea: priviţi la 
cărturarii cei vrând să umble în veşminte 
lungi, şi salutări prin pieţe,  
39. şi scaune dintâi în sinagogi, şi locuri 
dintâi la cine. 
40. Cei mâncând casele văduvelor, şi 
rugându-se lung cu făţărnicie. Aceştia vor 

primi o condamnare mai aspră. 
41. Stând jos apoi, în faţa trezoreriei, 
Iesus privea cum aruncă mulţimea bani în 
trezorerie; şi mulţi bogaţi aruncau mult. 
42. Şi venind o văduvă săracă a aruncat 
doi leptoni; care sunt un codrant. 
43. Iar chemând la El pe discipolii Lui, 
le-a zis: adevărat vă zic: văduva aceasta, 
cea săracă, a aruncat mai mult decât toţi 

cei aruncând în trezorerie. 
44. Pentru că toţi au aruncat din belşugul 
lor, dar ea, din sărăcia ei a aruncat toate 
câte avea, tot avutul ei. 

Capitolul 13 - Marcu  

1. Apoi, ieşind El din curtea templului, 
unul dintre discipolii Lui Îi zice: 
Învăţătorule! Uite ce pietre şi ce clădiri! 
2. Şi Iesus i-a zis: vezi clădirile acestea 
mari? Nicidecum nu are să fie lăsată aici 
piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. 
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3. Şezând apoi pe Muntele Măslinilor în 
faţa curţii templului; Petru, şi Iacob, şi 
Ioan, şi Andrei L-au întrebat la o parte:  
4. spune-ne, când vor fi acestea; şi care 
este semnul când urmează să fie împlinite 
toate acestea? 

5. Iar Iesus a început să le zică: vedeţi, să 
nu vă amăgească cineva! 
6. Vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: 
„Eu sunt!” Şi pe mulţi îi vor înşela. 
7. Dar când aveţi să auziţi de războaie şi 
zvonuri de războaie, să nu fiţi tulburaţi; 
trebuie să se facă, dar încă nu este 
sfârşitul. 

8. Pentru că se va ridica naţiune contra 
naţiune, şi regat contra regat; vor fi 
cutremure pe alocuri, va fi foamete. 
Acestea sunt un început al durerilor. 
9. Dar voi luaţi seama la voi înşivă. Ei vă 
vor da la sinedrii şi la sinagogi, veţi fi 
bătuţi, şi veţi sta înaintea guvernatorilor şi 
a regilor; pentru Mine, spre mărturie lor. 

10. Însă întâi, Evanghelia trebuie să fie 
predicată la toate naţiunile. 
11. Dar când au să vă ducă, predându-vă, 
nu fiţi dinainte îngrijoraţi, ce aveţi să 
vorbiţi; ci, ceea ce are să vă fie dat în ora 
aceea, aceasta să vorbiţi; pentru că nu voi 
sunteţi cei vorbind, ci Spiritul Sfânt. 
12. Şi va da frate pe frate la moarte, şi 

tată pe copil; şi se vor ridica copii 
împotriva părinţilor şi îi vor omorî. 
13. Şi veţi fi urâţi de toţi, din cauza 
Numelui Meu; dar cel răbdând până la 
sfârşit, acela va fi salvat. 
14. Dar, când aveţi să vedeţi urâciunea 
pustiirii, stând unde nu trebuie; cel citind 
să înţeleagă; atunci cei din Iudeea să fugă 
în munţi. 

15. Cel de pe acoperiş, să nu coboare în 
casă, nici să intre să ia ceva din casa lui. 
16. Şi cel fiind la câmp, să nu se întoarcă 
la cele rămase, ca să ia mantia lui. 
17. Vai însă de cele însărcinate, şi de cele 
alăptând în zilele acelea! 
18. Rugaţi-vă însă, ca să nu se facă fuga 
voastră iarna. 

19. Pentru că zilele acelea vor fi de necaz, 
cum nu s-a făcut ca acesta de la începutul 
creaţiei pe care a creat-o Dumnezeu, până 
acum; şi nicidecum nu are să se mai facă. 

20. Şi dacă nu scurta Iehova zilele acelea, 
nu scăpa nici o carne; dar, din cauza celor 
aleşi, pe care i-a ales, El a scurtat zilele. 
21. Şi atunci, dacă are să zică cineva: 
„iată! Aici este Christosul; sau: iată 
acolo!” Să nu credeţi. 

22. Pentru că se vor ridica christoşi falşi, 
şi profeţi falşi; şi vor da semne şi minuni, 
pentru amăgirea, dacă este posibil, a celor 
aleşi. 
23. Voi însă luaţi seama! Iată! V-am spus 
toate dinainte. 
24. Iar în zilele acelea, după necazul 
acela, soarele va fi întunecat, şi luna nu 

va da lucirea ei;  
25. şi stelele din cer vor fi căzute, şi 
puterile cele din ceruri vor fi clătinate. 
26. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului 
venind în nor, cu putere multă şi glorie. 
27. Şi atunci va trimite îngerii Lui, şi va 
strânge aleşii Lui din cele patru vânturi; 
de la margine de pământ, până la margine 

de cer. 
28. Iar de la smochin, învăţaţi parabola: 
când deja ramura lui are să se facă 
fragedă, şi are să înfrunzească, cunoaşteţi 
că vara este aproape. 
29. Aşa şi voi; când aveţi să vedeţi 
acestea făcute, să cunoaşteţi că El este 
aproape, pe la uşi. 

30. Adevărat vă zic: nicidecum nu are să 
treacă generaţia aceasta, până au să se 
facă toate acestea. 
31. Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece. 
32. Dar, despre ziua aceea, şi ora, nici 
unul nu ştie; nici îngerii în cer, nici Fiul, 
decât Tatăl. 
33. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; 

pentru că nu ştiţi când este timpul. 
34. Este ca şi cu un om plecat din ţară; 
lăsând casa lui şi dând autoritatea 

sclavilor lui, fiecăruia lucrarea lui, iar 
portarului i-a poruncit ca să vegheze. 
35. Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi când 
vine domnul casei; sau seara, sau la miez 
de noapte, sau la cântat de cocoş, sau 

dimineaţa;  
36. ca nu cumva, venind curând, să vă 
găsească dormind. 
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37. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: 
Vegheaţi! 

Capitolul 14 - Marcu  

1. Iar după două zile era Paştele şi 
Azimele; şi marii preoţi şi cărturarii 
căutau, cum, prinzându-L cu vicleşug, să 
Îl omoare. 
2. Pentru că ziceau: nu în sărbătoare; nu 
cumva să fie o tulburare a poporului. 
3. Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon 
leprosul, aşezat la masa lui; a venit o 

femeie având un vas de alabastru cu mir 
de nard autentic, de multă valoare; şi 
spărgând vasul de alabastru, a turnat pe 
capul Lui. 
4. Dar erau unii supăraţi în sine; şi ziceau: 
pentru ce s-a făcut pierderea aceasta de 
mir? 
5. Pentru că mirul acesta putea fi vândut 

cu peste trei sute de dinari, şi să fie daţi 
săracilor. Şi erau revoltaţi pe ea. 
6. Dar Iesus a zis: lăsaţi-o! De ce îi faceţi 
supărare? Ea a lucrat o lucrare bună către 
Mine. 
7. Pentru că, totdeauna pe cei săraci îi 
aveţi cu voi, şi când vreţi le puteţi 
totdeauna face bine; dar pe Mine nu Mă 

aveţi totdeauna. 
8. Ea a făcut ceea ce a putut; a venit 
dinainte să miruie corpul Meu spre 

îngropare. 
9. Dar adevărat vă zic: oriunde are să fie 
predicată Evanghelia aceasta în lumea 
întreagă, se va vorbi şi ce a făcut ea, spre 
amintire de ea. 
10. Dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 

doisprezece, s-a dus la marii preoţi, ca să 
Îl predea lor. 
11. Iar ei auzind, s-au bucurat, şi au 
promis să îi dea arginţi; şi el căuta cum L-
ar preda la timp potrivit. 
12. Iar în ziua dintâi a Azimelor, când 
sacrificau Paştele, discipolii Lui I-au zis: 
unde vrei, ducându-ne, să pregătim ca să 

mănânci Paştele? 
13. Şi El trimite doi dintre discipolii Lui, 
şi le zice: mergeţi în cetate, şi se va 
întâlni cu voi un om ducând un ulcior cu 
apă; urmaţi-i lui.  
14. Şi unde are să intre el, spuneţi 
stăpânului casei, că Învăţătorul zice: unde 

este camera Mea de oaspeţi, unde să 
mănânc Paştele cu discipolii Mei? 
15. Şi el vă va arăta o cameră de sus, 
mare, aşternută gata; şi acolo pregătiţi 
pentru noi. 
16. Discipolii au ieşit şi au venit în cetate; 

şi au găsit după cum le zise El; şi au 
pregătit Paştele. 
17. Apoi, făcându-se seară, vine cu cei 
doisprezece. 
18. Şi şezând ei la masă şi mâncând, Iesus 
a zis: adevărat vă zic: unul dintre voi Mă 
va trăda; cel mâncând cu Mine. 
19. Ei au început să fie întristaţi, şi să Îi 

zică unul câte unul: nu cumva sunt eu?  
20. Dar El le-a zis: unul dintre cei 
doisprezece; cel adâncind cu Mine în 
același castron. 
21. Pentru că Fiul Omului merge după 
cum a fost scris despre El; dar vai de 
omul acela prin care Fiul Omului este 
trădat! 

22. Şi mâncând ei, luând Iesus o pâine, şi 
binecuvântând, a frânt-o; şi le-a dat şi a 
zis: luaţi! Acesta este corpul Meu. 
23. Şi luând un potir, mulţumind; le-a dat 
şi au băut toţi din el. 
24. Apoi le-a zis: acesta este sângele 
Meu, al legământului; cel vărsat pentru 
mulţi. 

25. Adevărat vă zic: nicidecum nu am să 
mai beau din rodul viţei, până în ziua 
aceea când am să îl beau nou în Regatul 
lui Dumnezeu. 
26. Şi cântând o cântare de laudă, au ieşit 
spre Muntele Măslinilor. 
27. Apoi Iesus le zice: toţi vă veţi poticni, 
pentru că a fost scris: „voi bate păstorul şi 
oile vor fi împrăştiate”. 

28. Dar după învierea Mea, voi merge 
înainte de voi în Galileea. 
29. Iar Petru I-a zis: şi dacă toţi vor fi 
poticniţi, însă eu nu. 
30. Iesus însă, îi zice: adevărat îţi zic: 
astăzi, în noaptea aceasta, înainte de a 
cânta de două ori un cocoş, tu Mă vei 
tăgădui de trei ori. 

31. Dar el vorbeşte mai apăsat: dacă are 
să trebuiască să mor eu cu Tine, 
nicidecum nu Te voi tăgădui; şi toţi 
ziceau la fel. 
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32. Şi au venit într-un loc, numele căruia 
este Ghetsemane; şi zice discipolilor Lui: 
aşezaţi-vă aici până am să Mă rog. 
33. Apoi, a luat cu El pe Petru, şi pe 
Iacob, şi pe Ioan, şi a început să fie 
înspăimântat şi să fie tare tulburat. 

34. Şi le zice: tare întristat este sufletul 
Meu până la moarte; rămâneţi aici şi 
vegheaţi. 
35. Şi mergând puţin înainte, a căzut la 
pământ, şi Se ruga, ca, dacă este posibil, 
să treacă de la El acea oră. 
36. Şi zicea: Abba! Tată! Toate Îţi sunt 
posibile, dă la o parte de la Mine potirul; 

dar nu ce vreau Eu, ci ce vrei Tu. 
37. Apoi, vine şi îi găseşte dormind; şi 
zice lui Petru: Simone, dormi? Nu ai fost 
în stare o oră să veghezi? 
38. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu intraţi 
în încercare; pentru că spiritul este 
desigur râvnitor, dar carnea este slabă. 
39. Şi ducându-Se iarăşi, s-a rugat, zicând 

acelaşi cuvânt. 
40. Şi venind, i-a găsit iarăşi dormind; 
pentru că ochii lor erau îngreuiaţi, şi nu 
ştiau ce să răspundă. 
41. Apoi, vine a treia oară, şi le zice: 
dormiţi şi vă odihniţi altădată. Este 
destul! A venit ora; iată! Fiul Omului este 
dat în mâinile păcătoşilor. 

42. Ridicaţi-vă, să mergem! Iată! S-a 
apropiat cel trădându-Mă!  
43. Şi îndată, încă vorbind El, soseşte 
Iuda, unul dintre cei doisprezece; şi cu el 
o mulţime cu săbii şi cu bâte de la marii 
preoţi şi de la cărturari şi de la bătrâni. 
44. Dar cel trădându-L, le dăduse un 
semn, zicând: pe care am să Îl sărut, El 
este; prindeţi-L şi aduceţi-L sub pază. 

45. Şi venind, apropiindu-se îndată de El, 
zice: Rabbi! Şi L-a sărutat. 
46. Iar ei, au pus mâinile pe El, şi L-au 
prins. 
47. Dar unu dintre cei stând aproape, 
scoţând sabia, a lovit pe sclavul marelui 
preot, şi i-a tăiat urechea. 
48. Şi răspunzând, Iesus le-a zis: aţi ieşit 

ca la un tâlhar, cu săbii şi bâte; ca să Mă 
arestaţi? 

49. În fiecare zi eram la voi în curtea 
templului, învăţând, şi nu M-aţi prins; ca 
să fie împlinite Scripturile. 
50. Şi lăsându-L, toţi au fugit. 
51. Dar Îl însoţea cineva, un tânăr, 
îmbrăcat cu giulgiu pe corpul gol; şi ei l-

au prins. 
52. Iar el, lăsând giulgiul de pe el, a fugit 
gol. 
53. Apoi, L-au dus pe Iesus la marele 
preot; şi se adună la el toţi marii preoţi şi 
bătrânii şi cărturarii. 
54. Şi Petru L-a urmat de departe, până în 
curtea palatului marelui preot; şi era 

aşezat împreună cu servitorii, încălzindu-
se la foc. 
55. Iar marii preoţi şi întreg Sinedriul 
căutau vreo mărturie împotriva lui Iesus, 
ca să Îl omoare; dar nu găseau. 
56. Pentru că mulţi mărturiseau fals 
împotriva Lui, însă mărturiile nu erau la 
fel. 

57. Şi unii, ridicându-se, mărturiseau fals 
împotriva Lui, zicând:  
58. Noi L-am auzit zicând: „Eu voi 
dărâma templul acesta, cel făcut de mâini; 
şi în trei zile voi construi altul, nefăcut de 
mâini.” 
59. Şi nici aşa nu era la fel mărturia lor. 
60. Şi ridicându-se în mijloc, marele preot 

a întrebat pe Iesus, zicând: nu răspunzi 
nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva 
Ta? 
61. Dar El tăcea şi nu răspundea nimic. 
Marele preot L-a întrebat iarăşi, şi Îi zice: 
Tu eşti Christosul, Fiul Celui 
Binecuvântat? 
62. Iesus însă a zis: Eu sunt! Şi veţi vedea 
pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii, 

şi venind pe norii cerului. 
63. Dar marele preot, rupând hainele lui, 
zice: ce nevoie mai avem de martori?  
64. Aţi auzit hula! Ce vi se pare? Iar ei 
toţi L-au condamnat a fi vinovat de 
moarte. 
65. Şi au început unii să Îl scuipe, şi să Îi 
acopere faţa, şi să Îl bată cu pumnii, şi să 

Îi zică: profeţeşte! Iar servitorii L-au luat 
să Îl pălmuiască. 
66. Şi fiind Petru jos în curte, vine una 
dintre servitoarele marelui preot;  
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67. şi văzând pe Petru încălzindu-se, 
privind la el, îi zice: şi tu erai cu 
Nazarineanul, cu Iesus! 
68. Dar el a tăgăduit, zicând: nici nu ştiu, 
nici nu înţeleg ce spui. Şi a ieşit în portic; 
şi a cântat un cocoş. 

69. Iar servitoarea văzându-l, a început 
iarăşi să zică celor stând acolo: acesta este 
dintre ei. 
70. El însă, iarăşi a tăgăduit. Iar după 
puţin timp, cei stând acolo au zis iarăşi lui 
Petru: cu adevărat eşti unul dintre ei, 
pentru că eşti şi galileean. 
71. Dar El a început să blesteme şi să 

jure: „nu ştiu pe omul acesta de care 
vorbiţi.” 
72. Şi îndată a cântat un cocoş a doua 
oară; iar Petru şi-a amintit Cuvântul cum 
i-a zis Iesus: „înainte de a cânta un cocoş 
de două ori, Mă vei tăgădui de trei ori.” Şi 
cugetând, plângea. 

Capitolul 15 - Marcu  

1. Şi îndată, dimineaţa, făcând o 
consfătuire, marii preoţi cu bătrânii şi cu 
cărturarii şi cu întreg Sinedriul; legând pe 
Iesus, L-au adus, şi L-au predat lui Pilat. 
2. Şi Pilat L-a întrebat: Tu eşti Regele 

iudeilor? Iar El răspunzând, îi zice: Tu 
zici! 
3. Iar marii preoţi Îl acuzau de multe. 
4. Dar Pilat L-a întrebat iarăşi, zicând: nu 
răspunzi nimic? Iată de câte Te acuză! 
5. Iesus însă nu a mai răspuns nimic, încât 
Pilat se mira. 
6. Dar la sărbătoare, le elibera un deţinut, 
pe care îl cereau ei. 

7. Iar cel zis Baraba, era legat cu 
răzvrătiţii, cei care făcuseră omor în 
răscoală. 
8. Şi suindu-se, mulţimea a început să 
ceară precum le făcea mereu. 
9. Dar Pilat le-a răspuns, zicând: vreţi să 
vă eliberez pe Regele iudeilor? 
10. Pentru că ştia că din invidie Îl 

predaseră marii preoţi. 
11. Dar marii preoţi au aţâţat mulţimea, 
ca, mai bine să le elibereze pe Baraba. 
12. Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: 
deci, ce vreţi să Îi fac la Cel ce Îi ziceţi 
Regele iudeilor? 
13. Dar ei iarăşi au strigat: crucifică-L!  

14. Iar Pilat le-a zis: dar ce rău a făcut? 
Dar ei mai mult strigau: crucifică-L! 
15. Iar Pilat, dorind să facă pe placul 
mulţimii, le-a eliberat pe Baraba; şi, 
biciuind pe Iesus, L-a predat ca să fie 
crucificat. 

16. Iar soldaţii L-au adus înăuntrul curţii 
palatului, care este pretoriul; şi au chemat 
cohorta întreagă. 
17. Şi L-au îmbrăcat în purpură; şi 
împletind, Îi pun o cunună spinoasă. 
18. Şi au început să-l salute: bucură-Te, 
Rege al iudeilor! 
19. Şi loveau capul Lui cu o trestie, şi Îl 

scuipau; şi îngenunchind, I se închinau. 
20. Şi după ce L-au batjocorit, L-au 
dezbrăcat de purpură, şi L-au îmbrăcat în 
mantiile Lui; şi Îl duc afară ca să Îl 
crucifice. 
21. Apoi, au obligat pe un trecător venind 
de la câmp, pe Simon, un cirenian, tatăl 
lui Alexandru; ca să ridice crucea Lui. 

22. Şi Îl aduc pe locul Golgota, care este 
tradus: „loc al Craniului”. 
23. Şi I-au dat vin smirnuit, dar El nu a 
luat. 
24. Apoi, Îl crucifică; şi mantiile Lui sunt 
împărţite, aruncând sorţi pentru ele; cine 
ce să ia. 
25. Era a treia oră; şi L-au crucificat. 

26. Şi era scris deasupra inscripţia 
acuzaţiei Lui: „Regele iudeilor.” 
27. Şi împreună cu El, crucifică doi 
tâlhari; pe unul la dreapta, şi pe unul la 
stânga Lui. 
28. (v. 28 - text apocrif) 
29. Şi cei trecând Îl huleau, clătinând 
capetele lor, şi zicând: Uă! Cel dărâmând 
templul şi zidindu-l în trei zile;  

30. scapă-Te pe Sine, coborând de pe 
cruce! 
31. De asemenea, şi marii preoţi, 
batjocorind unii cu alţii cu cărturarii, 
ziceau: pe alţii i-a scăpat, pe Sine nu se 
poate scăpa! 
32. Christosul, Regele lui Israel, să 
coboare acum de pe cruce; ca să vedem şi 

să credem! Iar cei crucificaţi împreună cu 
El, Îl ocărau. 
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33. Dar făcându-se a şasea oră, s-a făcut 
întuneric pe întreg pământul; până la a 
noua oră. 
34. Iar în a noua oră, Iesus a strigat cu 
voce tare: „Eloi, Eloi, lama sabachtani?!” 
Care tradus înseamnă: „Dumnezeul Meu, 

Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?!” 
35. Unii dintre cei stând acolo, ziceau: 
Iată! Strigă pe Ilie. 
36. Iar cineva alergând, înmuind un 
burete cu oţet, punându-l în jurul unei 
trestii; Îi dădea să bea, zicând: lăsaţi să 
vedem dacă vine Ilie să Îl ia jos! 

37. Iesus însă, lăsând un sunet tare, a 
expirat. 
38. Iar perdeaua templului a fost ruptă în 
două, de sus până jos. 
39. Dar văzând centurionul, cel stând 
înaintea Lui, că aşa a expirat, a zis: cu 
adevărat, omul acesta era Fiu al lui 
Dumnezeu! 

40. Erau însă şi femei, privind de departe; 
între care: Maria Magdalena; şi Maria 
mama cea a lui Iacob cel mic şi a lui Iose; 
şi Salome. 
41. Ele, când El era în Galileea, I-au 
urmat şi I-au servit Lui; şi multe altele, 
cele suite împreună cu El la Ierusalim. 
42. Şi făcându-se deja seară, întrucât era 

pregătire, care este înainte de sabat;  
43. a venit Iosif din Arimateia, un 
consilier onorabil, care aştepta şi el 
Regatul lui Dumnezeu. El, îndrăznind a 
intrat la Pilat şi a cerut corpul lui Iesus. 
44. Iar Pilat s-a mirat că deja murise. 

45. Şi cunoscând de la centurion, a dăruit 
lui Iosif corpul. 
46. Apoi, cumpărând giulgiul, luându-L 
jos, L-a înfăşurat în giulgiul, şi L-a pus 
într-un mormânt, care era săpat în stâncă; 
şi a rostogolit o piatră la uşa 

mormântului. 
47. Iar Maria Magdalena, şi Maria cea a 
lui Iose, priveau unde este pus. 

Capitolul 16 - Marcu  

1. Şi fiind trecut sabatul, Maria 

Magdalena, şi Maria cea a lui Iacob, şi 
Salome, au cumpărat arome; ca venind, să 
Îl ungă. 
2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a 
săptămânii, răsărind soarele, ele vin la 
mormânt. 
3. Şi ziceau între ele: cine ne va prăvăli 
piatra din uşa mormântului? 

4. Dar, privind în sus, văd că piatra a fost 
prăvălită; pentru că era foarte mare. 
5. Şi intrând în mormânt, au văzut un 
tânăr şezând la dreapta, îmbrăcat cu un 
veşmânt lung alb; şi s-au înspăimântat. 
6. El însă le zice: Nu vă înspăimântaţi! 
Căutaţi pe Iesus, pe Nazarineanul Cel 
crucificat? A fost înviat, nu este aici; iată 

locul unde L-au pus. 
7. Dar mergeţi să spuneţi discipolilor Lui, 
şi lui Petru, că El merge înainte de voi în 
Galileea; acolo Îl veţi vedea, după cum v-
a zis. 
8. Şi ieşind, au fugit de la mormânt; 
pentru că ele aveau tremur şi uimire.  
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EVANGHELIA DUPĂ LUCA 
 

Capitolul 1 - Luca 

1. Deoarece mulţi s-au apucat să 

alcătuiască o relatare despre faptele 
împlinite printre noi,  
2. după cum ni le-au transmis cei făcuţi 
martori oculari şi servitori ai Cuvântului;  
3. mi s-a părut nimerit şi mie, preaalesule 
Teofil, să îţi scriu cu rânduială, urmărind 
amănunţit toate de la început;  
4. ca să cunoşti temeinicia despre 
cuvintele cu care ai fost învăţat. 

5. În zilele lui Irod, rege al Iudeii, era un 
preot, cineva cu nume: Zaharia, dintr-o 
grupă a lui Abia; iar nevasta lui era dintre 
fetele lui Aaron, şi cu numele ei: 
Elisabeta. 
6. Iar amândoi erau drepţi înaintea lui 
Dumnezeu, umblând drept în toate 
poruncile şi dreptatea lui Iehova. 

7. Dar nu aveau copii, pentru că Elisabeta 
era stearpă; şi amândoi erau înaintaţi în 
zilele lor. 
8. Iar el fiind în serviciul preoţiei, în 
rânduiala lui de peste zi înaintea lui 
Dumnezeu;  
9. după obiceiul preoţiei, i s-a sortit să 
tămâieze intrând în templul lui Iehova. 

10. Şi toată mulţimea poporului era afară, 
rugându-se la ora tămâierii. 
11. Iar lui i s-a arătat un înger al lui 
Iehova, stând la dreapta altarului 
tămâierii. 
12. Şi Zaharia văzând, s-a tulburat; şi o 
frică a căzut peste el. 
13. Dar îngerul a zis către el: nu te teme 

Zaharia! Pentru că rugăciunea ta a fost 
auzită, şi nevasta ta, Elisabeta, îţi va naşte 
un fiu; şi vei chema numele lui: Ioan. 
14. Şi el îţi va fi bucurie şi veselie; şi 
mulţi se vor bucura de naşterea lui. 
15. Pentru că va fi mare înaintea lui 
Iehova; şi nu are să bea nicidecum vin şi 
băutură tare, şi va fi umplut de Spirit 
Sfânt încă din pântecele mamei lui. 

16. Şi el va întoarce pe mulţi dintre fiii lui 
Israel la Iehova, Dumnezeul lor. 
17. Şi el va merge înaintea Lui într-un 
spirit şi într-o putere a lui Ilie; ca să 

întoarcă inimi ale taţilor spre copii, şi pe 
neascultători la o înţelepciune a drepţilor, 
să gătească lui Iehova un popor pregătit. 
18. Dar Zaharia a zis către înger: după ce 
am să cunosc aceasta? Pentru că eu sunt 

bătrân, şi nevasta mea este înaintată în 
zilele ei. 
19. Iar îngerul răspunzând, i-a zis: eu sunt 
Gabriel cel stând înaintea lui Dumnezeu; 
şi am fost trimis să vorbesc către tine şi să 
îţi binevestesc acestea. 
20. Şi iată! Vei fi mut, neputând vorbi; 
pentru că nu ai crezut cuvintelor mele, 
care vor fi împlinite la timpul lor. 

21. Iar poporul aştepta pe Zaharia; şi se 
mirau de întârzierea lui în altarul 
templului. 
22. Ieşind însă, nu le putea vorbi; şi ei au 
cunoscut că văzuse o viziune în templu, 
iar el le făcea semne, şi a rămas mut. 
23. Apoi, când au fost împlinite zilele 
serviciului său, s-a dus la casa lui. 

24. După zilele acestea însă, Elisabeta, 
nevasta lui, a rămas însărcinată; şi s-a 
ascuns cinci luni, zicând:  
25. Aşa mi-a făcut Iehova; în zilele în 
care S-a uitat la mine, ca să ridice ocara 
mea dintre oameni. 
26. Iar în luna cea de-a şasea, îngerul 
Gabriel a fost trimis de la Dumnezeu, 

într-o cetate a Galileii, al cărei nume este 
Nazaret;  
27. la o fecioară logodită cu un bărbat, al 
cărui nume este Iosif, dintr-o casă a lui 
David, iar numele fecioarei este Maria. 
28. Iar intrând la ea, a zis: îmbucură-te, 
cea hăruită! Iehova este cu tine. 
29. Iar ea, a fost tare tulburată de cuvânt; 

şi cugeta cum ar fi salutul acesta. 
30. Însă îngerul i-a zis: nu te teme, Maria! 
Pentru că ai găsit har la Dumnezeu. 
31. Şi iată! Ai să zămisleşti în pântece, şi 
ai să naşti un Fiu; şi vei chema Numele 
Lui: Iesus. 
32. Acesta va fi mare, şi va fi chemat Fiu 
al Preaînaltului; şi Îi va da Iehova 
Dumnezeu, tronul tatălui Său David. 
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33. Şi va domni ca Rege, peste casa lui 
Iacob în etern; şi nu va fi un sfârşit al 
Regatului Său. 
34. Iar Maria a zis către înger: cum va fi 
aceasta, întrucât eu nu cunosc bărbat? 
35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: un 

Spirit Sfânt va veni peste tine, şi o putere 
a Preaînaltului te va umbri. De aceea şi ce 
este născut, va fi chemat Sfânt; Fiu al lui 
Dumnezeu. 
36. Şi iată! Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi 
ea un fiu la bătrâneţea ei; iar aceasta este 
a şasea lună pentru ea, cea chemată 
stearpă. 

37. Pentru că orice cuvânt de la 
Dumnezeu nu va fi imposibil. 
38. Iar Maria a zis: iată, sclava lui Iehova! 
Să mi se facă după Cuvântul Tău; şi 
îngerul s-a dus de la ea. 
39. Maria însă, în zilele acelea, sculându-
se, a plecat cu grabă spre partea 
muntoasă, într-o cetate a lui Iuda;  

40. şi a intrat în casa lui Zaharia, şi a 
salutat pe Elisabeta. 
41. Şi auzind Elisabeta salutul Mariei, 
îndată a săltat pruncul în pântecele ei; şi 
Elisabeta a fost umplută de Spirit Sfânt. 
42. Şi a glăsuit cu strigăt mare, şi a zis: 
binecuvântată eşti tu între femei, şi 
binecuvântat este rodul pântecelui tău. 

43. Şi de unde îmi este favoarea aceasta; 
ca să vină la mine mama Domnului meu? 
44. Pentru că, iată! Când s-a făcut 
răsunetul salutului tău în urechile mele, a 
săltat pruncul de veselie în pântecele meu. 
45. Şi fericită este cea crezând, pentru că 
va fi o împlinire cu cele vorbite ei de 
Iehova. 
46. Şi Maria a zis: sufletul meu măreşte 

pe Iehova;  
47. şi spiritul meu s-a veselit de 
Dumnezeu, Salvatorul meu;  
48. pentru că a privit la smerenia sclavei 
Lui. Pentru că, iată! De acum mă vor 
ferici toate generaţiile;  
49. pentru că Cel Puternic mi-a făcut 
lucruri mari, şi Sfânt este Numele Lui; 

50. iar mila Lui este din generaţie în 
generaţie pentru cei temându-se de El. 

51. El a lucrat cu putere prin braţul Lui; a 
risipit pe cei mândri în cugetarea inimii 
lor;  
52. i-a dat jos pe puternici de pe tronuri, 
şi i-a înălţat pe smeriţi;  
53. i-a umplut de bunătăţi pe flămânzi, şi 

i-a trimis afară deşerţi pe bogaţi;  
54. l-a ajutat pe Israel, servitor al Lui;  
55. ca, după cum a vorbit către părinţii 
noştri, să îşi amintească de milă pentru 
Abraam şi seminţia lui, în etern. 
56. Iar Maria a rămas împreună cu ea cam 
trei luni, apoi s-a întors la casa ei. 
57. Dar Elisabetei i s-a împlinit timpul ca 

ea să nască; şi a născut un fiu. 
58. Iar vecinii şi rudele ei au auzit că 
Iehova a mărit mila Lui pentru ea; şi se 
bucurau împreună cu ea. 
59. Apoi, în ziua cea de-a opta, au venit 
să circumcidă copilaşul; şi l-au chemat pe 
numele tatălui său: Zaharia. 
60. Dar răspunzând, mama lui, a zis: nu! 

Ci va fi chemat Ioan. 
61. Şi au zis către ea: nu este niciunul 
dintre rudele tale care să fie chemat cu 
numele acesta. 
62. Dar ei făceau semn tatălui său, cum ar 
vrea să fie el chemat. 
63. Şi cerând o tăbliţă, a scris, zicând: 
Ioan este numele lui. Şi s-au mirat toţi. 

64. Iar gura şi limba lui s-au deschis 
îndată; şi el vorbea binecuvântând pe 
Dumnezeu. 
65. Şi s-a făcut o înfricoşare peste toţi cei 
locuind împrejurul lor; şi în întreg ţinutul 
muntos al Iudeii erau discutate cuvintele 
acestea. 
66. Iar toţi cei auzind, le puneau în inima 
lor, zicând: deci ce va fi copilaşul acesta? 

Pentru că şi mâna lui Iehova era cu el. 
67. Dar Zaharia, tatăl lui, a fost umplut de 
Spirit Sfânt; şi a profeţit, zicând:  
68. „Binecuvântat fie Iehova, Dumnezeul 
lui Israel; pentru că a cercetat şi a făcut o 
răscumpărare poporului Său. 
69. Şi ne-a ridicat un corn de salvare într-
o casă a lui David, servitorul Lui;  

70. După cum a vorbit prin gură de sfinţi 
din epoca profeţilor Săi:  
71. Scăpare de nişte duşmani ai noştri, şi 
dintr-o mână a celor urându-ne;  
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72. ca să facă milă faţă de părinţii noştri, 
şi să Îşi amintească de un legământ sfânt 
al Lui; 
73. de un jurământ pe care l-a jurat către 
Abraam, tatăl nostru,  
74. pentru a ne da să Îi facem serviciul 

sacru fără frică; scăpându-ne de o mână a 
duşmanilor noştri; 
75. în sfinţenie şi în dreptate înaintea Lui, 
în toate zilele vieţii noastre. 
76. Dar şi tu copilaşule, vei fi chemat 
profet al Preaînaltului; pentru că vei 
merge înaintea feţei lui Iehova, ca să 
pregăteşti căile Lui,  

77. ca să dai poporului Său o cunoştinţă a 
salvării prin iertare de păcatele lor,  
78. printr-o milă înduioşată a 
Dumnezeului nostru, prin care ne va 
vizita un Răsărit din înălţimi;  
79. ca să lumineze celor şezând în 
întuneric şi în umbra morţii; ca să 
conducă picioarele noastre pe o cale a 

păcii. 
80. Iar copilaşul creştea, şi se întărea în 
spirit. Apoi a fost prin deşerturi; până 
într-o zi de arătare a lui către Israel. 

Capitolul 2 - Luca 

1. Apoi, în zilele acelea a ieşit un decret 
de la cezarul Augustus să fie înscrisă 
toată populaţia. 
2. Această înscriere dintâi, s-a făcut fiind 
Quirinus guvernator al Siriei. 
3. Şi toţi se duceau să se înscrie fiecare în 
cetatea lui. 
4. Deci şi Iosif s-a suit din Galileea, dintr-
o cetate, Nazaret, într-o cetate a lui 

David, care este chemată Betleem; din 
cauza originii lui dintr-o casă şi o patrie a 
lui David;  
5. ca să se înscrie împreună cu Maria, cea 
logodită cu el; ea fiind însărcinată. 
6. Dar fiind ei acolo, s-au împlinit zilele 
ca ea să nască. 
7. Şi a născut pe Fiul ei, Cel întâi născut, 

şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle; pentru 
că nu era loc pentru ei în camera de 
găzduire. 
8. Şi erau nişte păstori în ţinutul acela, 
stând pe câmp şi veghind de pază noaptea 
peste turma lor. 

9. Dar un înger al lui Iehova a strălucit 
împrejurul lor; iar ei s-au înfricoşat cu 
frică mare. 
10. Şi îngerul le-a zis: nu vă temeţi! 
Pentru că, iată! Vă binevestesc o bucurie 
mare, care va fi pentru tot poporul;  

11. pentru că astăzi, în cetatea lui David, 
vi S-a născut un Salvator, care este: 
Christos, Domnul. 
12. Şi acesta vă este un semn: veţi găsi un 
Prunc înfăşat şi culcat în iesle. 
13. Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a 
făcut o mulţime de armată cerească, 
lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: 

14. glorie lui Dumnezeu în înălţimi, şi 
pace pe pământ între oameni ai 
bunăvoinţei. 
15. Apoi, ducându-se îngerii de la ei în 
cer, păstorii au vorbit între ei: să mergem 
totuşi până la Betleem, şi să vedem 
Cuvântul acesta, cel petrecut; pe care 
Iehova ni l-a încunoştinţat. 

16. Şi au venit grăbindu-se; şi au găsit pe 
Maria, şi pe Iosif, şi pe Prunc culcat în 
iesle. 
17. Văzând însă, au încunoştinţat despre 
Cuvântul cel vorbit lor despre copilaş. 
18. Şi toţi cei auzind, s-au mirat de cele 
vorbite lor de păstori. 
19. Dar Maria păstra toate cuvintele 

acestea, cumpănind în inima ei. 
20. Iar păstorii s-au întors; glorificând şi 
lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele 
ce au auzit şi au văzut, după cum le-a fost 
vorbit. 
21. Apoi, când au fost împlinite opt zile 
pentru a-L circumcide, şi a fost chemat 
Numele Lui: Iesus, cel chemat de înger 
înainte de zămislirea Lui în pântece; 

22. şi când au fost împlinite zilele pentru 
purificarea lor, după legea lui Moise; L-
au adus la Ierusalim să Îl prezinte lui 
Iehova,  
23. după cum a fost scris într-o lege a lui 
Iehova: „orice parte bărbătească, 
deschizând pântecele mamei, va fi chemat 
un sfânt pentru Iehova”;  

24. şi pentru a da jertfa potrivit cu ce a 
fost spus în legea lui Iehova: o pereche de 
turturele sau doi pui de porumbei. 
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25. Şi iată! În Ierusalim era un om pe 
nume Simeon; iar omul acesta era drept şi 
evlavios, aşteptând mângâierea lui Israel; 
şi un Spirit Sfânt era peste el. 
26. Şi el a fost divin încunoştinţat de 
Spiritul Cel Sfânt, de a nu vedea moarte 

înainte să vadă pe Christosul lui Iehova. 
27. Şi el a venit în Spiritul, în curtea 
templului. Iar părinţii aducând înăuntru 
pe copilaşul Iesus, ca să facă pentru El 
potrivit cu ce a fost îndătinat de lege 
despre El;  
28. L-a luat şi el în braţele lui, şi a 
binecuvântat pe Dumnezeu, şi a zis:  

29. Acum eliberează în pace pe sclavul 
Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău;  
30. pentru că ochii mei au văzut salvarea 
Ta,  
31. pe care ai pregătit-o înaintea feţei 
tuturor popoarelor;  
32. o lumină pentru a fi dezvăluită 
naţiunilor, şi o glorie a poporului Tău, 

Israel. 
33. Iar tatăl şi mama Lui erau miraţi pe 
cele vorbite despre El. 
34. Dar Simeon i-a binecuvântat, şi a zis 
către Maria, mama Lui: iată! Acesta este 
pus pentru căderea şi ridicarea multora în 
Israel, şi spre a fi un semn ce va stârni 
opoziţie;  

35. încât au să fie dezvăluite cugetări din 
multe inimi. Dar sufletul tău va fi 
străpuns de sabie. 
36. Şi era o profetesă, Ana, o fiică a lui 
Fanuel, dintr-o seminţie a lui Aşer, 
aceasta fiind înaintată în zile multe, 
vieţuind cu un bărbat şapte ani după 
fecioria ei.  
37. Ea era văduvă până la optzeci şi patru 

de ani, care nu se depărta de curtea 
templului, ci făcând zi şi noapte un 
serviciu sacru cu posturi şi rugăciuni. 
38. Şi stând acolo chiar în aceeaşi oră, 
mulţumea lui Dumnezeu; şi vorbea despre 
El tuturor celor aşteptând o răscumpărare 
în Ierusalim. 
39. Şi sfârşind toate cele după legea lui 

Iehova, s-au întors în Galileea, în cetatea 
lor, Nazaret. 

40. Iar copilaşul creştea şi se întărea, fiind 
plin de înţelepciune; şi un har al lui 
Dumnezeu era peste El. 
41. Iar părinţii Lui se duceau în fiecare an 
la Ierusalim, de sărbătoarea Paştelui. 
42. Dar când S-a făcut de doisprezece ani, 

suindu-se ei la Ierusalim, după obiceiul 
sărbătorii,  
43. şi sfârşindu-se zilele; la întoarcerea 
lor, băiatul Iesus a rămas în Ierusalim; 
însă părinţii Lui nu ştiau. 
44. Dar, considerându-L a fi în grup, au 
venit cale de o zi; şi L-au căutat între rude 
şi cunoscuţi. 

45. Şi negăsindu-L, s-au întors în 
Ierusalim; căutându-L. 
46. Apoi, după trei zile, L-au găsit în 
curtea templului, şezând în mijlocul 
învăţătorilor; ascultându-i şi întrebându-i. 
47. Dar toţi cei ascultându-L, erau uimiţi 
de priceperea şi răspunsurile Lui. 
48. Iar ei, văzându-L, erau miraţi; şi 

mama Lui a zis către El: copile, de ce ne-
ai făcut aşa? Tatăl Tău şi eu, fiind 
îngrijoraţi, Te-am căutat. 
49. El însă, a zis către ei: de ce M-aţi 
căutat? Nu ştiaţi că Eu trebuie să fiu în 
cele ale Tatălui Meu? 
50. Dar ei nu au priceput Cuvântul pe 
care li L-a vorbit.  

51. Şi a coborât cu ei, şi a venit la 
Nazaret, şi le era supus; iar mama Lui 
păstra toate cuvintele în inima ei. 
52. Iar Iesus înainta în înţelepciune, şi 
statură, şi în har înaintea lui Dumnezeu şi 
a oamenilor. 

Capitolul 3 - Luca 

1. Apoi, în al cincisprezecelea an al 
stăpânirii cezarului Tiberiu, fiind Ponţiu 
Pilat guvernator al Iudeii; şi Irod fiind 
tetrarh al Galileii; iar Filip, fratele lui, 
fiind tetrarh al Ituriei şi al ţinutului 
Trahonitiei; şi Lisania fiind tetrarh al 
Abilenei; 

2. sub marea preoţie a lui Ana şi Caiafa; 
s-a făcut un cuvânt al lui Dumnezeu către 
Ioan, fiul lui Zaharia, în deşert. 
3. Iar el a venit prin tot ţinutul din 
împrejur al Iordanului, predicând un 
botez al căinţei pentru iertarea păcatelor;  
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4. precum a fost scris în cartea cuvintelor 
profetului Isaia, zicând: „o voce a unuia 
strigând în deşert: Pregătiţi calea lui 
Iehova, faceţi drepte cărările Lui! 
5. Orice vale va fi umplută, şi orice deal 
va fi înjosit; şi cele strâmbe vor fi drepte; 

iar cele aspre, căi netede. 
6. Şi va vedea orice carne salvarea lui 
Dumnezeu”. 
7. El zicea deci mulţimilor ieşite să fie 
botezate de el: pui de vipere! Cine v-a 
arătat să fugiţi de mânia viitoare? 
8. Faceţi deci roade vrednice de căinţă; şi 
nu începeţi să ziceţi în sine: avem tată pe 

Abraam! Pentru că vă spun: Dumnezeu 
poate ridica din pietrele acestea copii lui 
Abraam. 
9. Dar deja şi securea este pusă la 
rădăcina pomilor; deci orice pom, 
nefăcând rod bun este tăiat şi este aruncat 
în foc. 
10. Iar mulţimile îl întrebau, zicând: deci 

ce să facem?  
11. Iar el, răspunzând, le zicea: cel având 
două cămăşi, să dea celui neavând; şi cel 
având alimente, să facă asemenea. 
12. Dar au venit şi vameşi să fie botezaţi; 
şi au zis către el: învăţătorule! Noi ce să 
facem?  
13. Iar el a zis către ei: nu luaţi nimic mai 

mult decât ce vă este stabilit. 
14. Dar întrebau şi soldaţi, zicând: şi noi 
ce să facem? Şi el le-a zis: Să nu asupriţi 
pe nici unul, nici să acuzaţi pe nedrept; şi 
fiţi mulţumiţi cu soldele voastre. 
15. Iar poporul era nedumerit, şi cugetând 
toţi în inimile lor despre Ioan: nu cumva 
el ar fi Christosul? 
16. Ioan a răspuns, zicând tuturor: eu vă 

botez în apă, dar vine Cel fiind mai tare 
decât mine, căruia nu sunt vrednic să 
dezleg cureaua sandalelor Lui; El vă va 
boteza în Spirit Sfânt şi foc. 
17. Lopata căruia este în mâna Lui, ca să 
cureţe aria Lui, şi să strângă grâul în 
depozitul Lui; iar pleava o va arde cu foc 
nestins. 

18. Aşadar, cu multe alte îndemnuri, el 
evangheliza poporul. 
19. Dar Irod, tetrarhul, fiind mustrat de el 
pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, 

şi pentru toate relele pe care le făcuse 
Irod;  
20. a adăugat şi pe acesta peste toate: a 
închis pe Ioan în închisoare. 
21. Iar când a fost botezat tot poporul, 
fiind botezat şi Iesus, şi rugându-Se, s-a 

deschis cerul;  
22. Şi Spiritul Cel Sfânt a coborât peste 
El în forma unui corp de porumbel; şi s-a 
făcut o voce din cer, zicând: Tu eşti Fiul 
Meu Cel iubit, în Tine am bună plăcere.  
23. Şi Iesus, începând, El era cam de 
treizeci de ani; fiind precum era 
considerat: Fiu al lui Iosif, al lui Eli, 

24. al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, 
al lui Ianai, al lui Iosif,  
25. al lui Matatia, al lui Amos, al lui 
Naum, al lui Esli, al lui Nagai, 
26. al lui Maat, al lui Matatia, al lui 
Semei, al lui Iosech, al lui Ioda,  
27. al lui Ioanan, al lui Resa, al lui 
Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri,  

28. al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, 
al lui Elmadam, al lui Er,  
29. al lui Iesus, al lui Eliezer, al lui Iorim, 
al lui Matat, al lui Levi,  
30. al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, 
al lui Ionam, al lui Eliachim,  
31. al lui Melea, al lui Mena, al lui 
Matata, al lui Natan, al lui David, 

32. al lui Iese, al lui Obed, al lui Boaz, al 
lui Salmon, al lui Naason,  
33. al lui Aminadab, al lui Admin, al lui 
Arni, al lui Esrom, al lui Fares, al lui 
Iuda, 
34. al lui Iacob, al lui Isaac, al lui 
Abraam, al lui Tara, al lui Nahor,  
35. al lui Seruh, al lui Ragau, al lui Felec, 
al lui Eber, al lui Sala,  

36. al lui Cainam, al lui Arfaxad, al lui 
Sem, al lui Noe, al lui Lameh,  
37. al lui Metusala, al lui Enoh, al lui 
Iared, al lui Maleleel, al lui Cainan,  
38. al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al 
lui Dumnezeu. 

Capitolul 4 - Luca 

1. Iar Iesus, plin de Spirit Sfânt, S-a întors 
de la Iordan şi a fost dus de Spiritul în 
deşert;  
2. fiind încercat patruzeci de zile de 
Diavolul. Şi nu a mâncat nimic în zilele 
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acelea; iar ele sfârşindu-se, El a 
flămânzit. 
3. Dar Diavolul I-a zis: dacă eşti Tu Fiu al 
lui Dumnezeu, spune pietrei acesteia să se 
facă pâine. 
4. Iar Iesus a răspuns către el: a fost scris: 

„nu numai cu pâine va vieţui omul, ci cu 
orice cuvânt al lui Dumnezeu.” 
5. Apoi, ducându-L sus, I-a arătat toate 
regatele lumii, într-un moment scurt de 
timp;  
6. şi Diavolul I-a zis: Ţie Îţi voi da 
autoritatea aceasta toată, şi gloria lor; 
pentru că mie mi-a fost dată, şi o dau 

căruia vreau. 
7. Tu deci, dacă ai să te închini înaintea 
mea, toată va fi a Ta. 
8. Şi răspunzând, Iesus i-a zis: pleacă 
înapoia Mea, Satan! A fost scris: „la 
Iehova, Dumnezeul tău să te închini, şi 
singur Lui să Îi faci serviciu sacru.” 
9. Apoi, l-a dus în Ierusalim; şi L-a pus pe 

straşina unei clădiri din curtea templului, 
şi I-a zis: dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, 
aruncă-Te jos de aici; 
10. pentru că a fost scris: „îngerilor Lui 
va porunci pentru Tine, pentru a Te păzi,  
11. şi Te vor purta pe mâini; ca nu cumva 
să loveşti piciorul Tău de vreo piatră.” 
12. Şi răspunzând, Iesus i-a zis: s-a spus: 

„să nu pui la încercare pe Iehova, 
Dumnezeul tău.” 
13. Şi sfârşind orice încercare, Diavolul s-
a depărtat de la El; până la un timp. 
14. Apoi Iesus, în puterea Spiritului, S-a 
întors în Galileea; şi a ieşit o faimă despre 
El în tot ţinutul din jur;  
15. şi El îi învăţa în sinagogile lor, fiind 
glorificat de toţi. 

16. Şi a venit în Nazaret, unde a fost 
crescut, şi a intrat după obiceiul Lui în 
sinagogă; şi S-a ridicat să citească. 
17. Şi I s-a dat o carte a profetului Isaia; 
şi deschizând cartea, a găsit locul unde 
era scris:  
18. „Un Spirit al lui Iehova este peste 
Mine; pentru că M-a uns ca să 

binevestesc săracilor, M-a trimis să 
vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să predic 
captivilor eliberarea, şi orbilor să vadă 
iarăşi, să trimit în libertate pe cei apăsaţi,  

19. să predic un an favorabil al lui 
Iehova”. 
20. Apoi, rulând cartea, şi redând-o 
servitorului, S-a aşezat; iar ochii tuturor 
din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. 
21. Iar El a început să zică către ei: astăzi 

a fost împlinită Scriptura în urechile 
voastre. 
22. Şi toţi mărturiseau pentru El; şi se 
mirau de cuvintele de har, cele ieşite din 
gura Lui, şi ziceau: nu este Acesta un fiu 
al lui Iosif? 
23. Şi El a zis către ei: desigur Îmi veţi 
zice parabola aceasta: doctore, vindecă-te 

pe sine! Câte am auzit făcându-se în 
Capernaum, fă şi aici în patria Ta. 
24. Iar El le-a zis: nici un profet nu este 
bine primit în patria lui. 
25. Dar în adevăr vă zic: multe văduve 
erau în Israel, în zilele lui Ilie, când a fost 
închis cerul trei ani şi şase luni; încât s-a 
făcut foamete mare pe tot pământul. 

26. Dar la nici una dintre ele nu a fost 
trimis Ilie; decât în Sarepta Sidonului, la 
o femeie văduvă. 
27. Şi mulţi leproşi erau în Israel pe 
timpul profetului Elisei. Dar niciunul 
dintre ei nu a fost curăţit; decât Naaman 
sirianul. 
28. Şi toţi au fost umpluţi de mânie în 

sinagogă, auzind acestea. 
29. Şi ridicându-se, L-au scos afară din 
cetate; şi L-au dus până pe o culme a 
muntelui, pe care a fost zidită cetatea lor; 
ca să Îl arunce jos. 
30. Dar El, trecând prin mijlocul lor, a 
plecat. 
31. Apoi, a coborât la Capernaum, o 
cetate a Galileii; învăţându-i în sabat. 

32. Şi erau miraţi de învăţătura Lui; 
deoarece cuvântarea Lui era cu autoritate. 
33. Şi, în sinagogă, era un om având spirit 
de demon necurat; şi el a strigat cu voce 
tare, zicând:  
34. Ha! Ce avem noi a face cu Tine, 
Iesuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? 
Te ştiu cine eşti; Sfântul lui Dumnezeu!  

35. Şi l-a certat Iesus, zicând: taci, şi ieşi 
din el! Şi trântindu-l în mijloc, demonul a 
ieşit din el, nevătămându-l. 
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36. Şi s-a făcut spaimă peste toţi; şi 
discutau unii cu alţii, zicând: ce cuvântare 
este aceasta? Pentru că porunceşte cu 
autoritate şi cu putere spiritelor necurate, 
şi ele ies afară. 
37. Şi s-a răspândit un zvon despre El în 

orice loc al ţinutului din jur. 
38. Dar El, ridicându-Se din sinagogă a 
intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui 
Simon era cuprinsă de febră mare; şi L-au 
rugat pentru ea. 
39. Şi aplecându-Se deasupra ei, a certat 
febra, şi a lăsat-o; iar sculându-se îndată, 
le servea. 

40. Dar apunând soarele, toţi cei având 
bolnavi de diferite boli, îi aduceau la El; 
iar El, punând mâinile Lui pe fiecare 
dintre ei, îi vindeca. 
41. Ieşeau însă şi demoni din mulţi, 
strigând şi zicând: Tu eşti Christosul, Fiul 
lui Dumnezeu! Iar El, certându-i, nu îi 
lăsa să vorbească; pentru că Îl ştiau a fi 

Christosul. 
42. Dar făcându-se ziuă, ieşind, S-a dus 
într-un loc deşert. Însă mulţimile Îl 
căutau, şi au venit până la El; şi Îl ţineau, 
ca să nu plece de la ei. 
43. Iar El, a zis către ei: Eu trebuie să 
binevestesc Regatul lui Dumnezeu şi altor 
cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost 

trimis. 
44. Şi El predica în sinagogile Galileii.  

Capitolul 5 - Luca 

1. Apoi, în timp ce mulţimea Îl îmbulzea 
şi asculta Cuvântul lui Dumnezeu, iar El 
stătea lângă lacul Ghenezaret;  

2. a văzut două corăbii stând lângă lac. Iar 
pescarii, coborând din ele, spălau plasele. 
3. Suindu-Se însă într-una dintre corăbii, 
care era a lui Simon; l-a rugat să o 
depărteze puţin de la ţărm. Iar El, şezând, 
învăţa pe mulţimi din corabie. 
4. Când a încetat însă de vorbit, a zis către 
Simon: depărtez-o înspre apă adâncă, şi 

lăsaţi jos plasele voastre pentru prindere. 
5. Şi răspunzând, Simon a zis: 
Învăţătorule! O noapte întreagă, trudind, 
nu am prins nimic; dar la Cuvântul Tău, 
am să las plasele în jos. 
6. Şi făcând aceasta, au strâns o mulţime 
multă de peşti; de se rupeau plasele lor. 

7. Şi au făcut semn partenerilor din 
corabia cealaltă; ca venind, să le ajute. Şi 
ei au venit; şi au umplut amândouă 
corabiile, încât ele se afundau. 
8. Iar Simon Petru, văzând, a căzut la 
genunchii lui Iesus, zicând: ieşi de la 

mine; pentru că sunt un bărbat păcătos, 
Domnule! 
9. Pentru că l-a cuprins o spaimă, pe el şi 
pe toţi cei împreună cu el, din cauza 
prinderii peştilor pe care i-au luat 
împreună. 
10. De asemenea, şi pe Iacob şi pe Ioan, 
fii ai lui Zebedei; care erau părtaşi lui 

Simon. Însă Iesus a zis către Simon: nu te 
teme, de acum vei pescui oameni vii. 
11. Şi aducând corabiile la ţărm, lăsând 
toate, i-au urmat Lui. 
12. Apoi, fiind El într-una dintre cetăţi, 
iată! Un bărbat plin de lepră, văzând pe 
Iesus, proşternându-se; L-a rugat, zicând: 
Domnule! Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti. 

13. Şi întinzând mâna, S-a atins de el, 
zicând: vreau, fii curăţit! Şi îndată lepra s-
a dus de la el. 
14. Iar El i-a poruncit să nu spună nici 
unuia; ci ducându-te, arată-te preotului, şi 
oferă pentru curăţirea ta, după cum a 
poruncit Moise, spre mărturie pentru ei. 
15. Dar cuvântul despre El se răspândea 

tot mai mult; şi mulţimi multe veneau să 
asculte şi să fie vindecate de slăbiciunile 
lor. 
16. Iar El se retrăgea în deşerturi, 
rugându-Se. 
17. Apoi, într-una din zile, El îi învăţa; iar 
pe jos erau aşezaţi farisei şi învăţători ai 
legii, care erau veniţi din orice sat al 
Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim; şi o 

putere a lui Iehova era pentru a vindeca 
El. 
18. Şi iată! Nişte bărbaţi purtând pe pat 
un om care era paralizat, şi căutând să îl 
ducă înăuntru, şi să îl pună înaintea Lui. 
19. Şi negăsind pe unde să îl ducă 
înăuntru, din cauza mulţimii, suindu-se pe 
acoperiş, l-au lăsat jos cu patul printre 

cărămizi, în mijlocul dinaintea lui Iesus. 
20. Şi văzând credinţa lor, a zis: omule, 
păcatele tale ţi-au fost iertate! 
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21. Dar cărturarii şi fariseii au început să 
cugete, zicând: cine este Acesta care 
vorbeşte hule? Cine poate ierta păcate, 
decât singur: Dumnezeu?  
22. Iesus însă, cunoscând cugetările lor, 
răspunzând, a zis către ei: ce cugetaţi în 

inimile voastre? 
23. Ce este mai uşor? a zice: păcatele tale 
ţi-au fost iertate! Sau a zice: ridică-te şi 
umblă! 
24. Dar, ca să ştiţi, că Fiul Omului are 
autoritate pe pământ şi să ierte păcate. 
Atunci a zis paraliticului: ţie îţi zic: 
scoală-te! Şi ridicând patul tău, du-te la 

casa ta. 
25. Şi îndată, sculându-se înaintea lor, 
ridicând pe ce zăcuse, s-a dus la casa lui, 
glorificând pe Dumnezeu. 
26. Şi o uimire i-a luat pe toţi; şi 
glorificau pe Dumnezeu, şi s-au umplut 
de frică, zicând: am văzut lucruri 
remarcabile astăzi. 

27. Şi, după acestea, a ieşit; şi a văzut un 
perceptor, pe nume Levi, şezând la 
percepţie, şi i-a zis: urmează-Mi!  
28. Şi el lăsând toate, ridicându-se, I-a 
urmat Lui.  
29. Apoi Levi I-a făcut un ospăţ mare în 
casa lui; şi era o mulţime multă de 
vameşi, şi de alţii care erau cu ei aşezaţi 

la masă. 
30. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau 
către discipolii Lui, zicând: de ce mâncaţi 
şi beţi cu vameşii şi păcătoşii?  
31. Şi răspunzând, Iesus a zis către ei: nu 
cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 
având rău. 
32. Nu am venit să chem la căinţă pe 
drepţi, ci pe păcătoşi. 

33. Dar ei au zis către El: de ce discipolii 
lui Ioan postesc adesea, şi fac rugăciuni, 
de asemenea şi cei ai fariseilor; iar cei ai 
Tăi, mănâncă şi beau. 
34. Iar Iesus, a zis către ei: nu poţi face să 
postească fiii sălii de nuntă în care mirele 
este cu ei. 
35. Dar vor veni zile când mirele are să 

fie luat de la ei; şi atunci vor posti în 
zilele acelea. 
36. Le-a zis însă şi o parabolă: nici unul, 
tăind un petic dintr-o mantie nouă, nu îl 

pune pe o mantie veche; pentru că o va 
tăia pe cea nouă, iar peticul cel de la cea 
nouă nu se va potrivi celei vechi. 
37. Şi niciunul nu pune vin nou în 
burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou va 
plesni burdufurile; şi el va fi vărsat, iar 

burdufurile vor fi pierdute. 
38. Ci un vin nou, să fie pus în burdufuri 
noi şi amândouă sunt păstrate. 
39. Şi nici unul care a băut un vin vechi, 
nu vrea unul nou; pentru că zice: cel 
vechi este plăcut. 

Capitolul 6 - Luca 

1. Apoi, într-un sabat, El trecea printre 
semănături; iar discipolii Lui smulgeau 
spice, şi mâncau, frecându-le cu mâinile. 
2. Dar unii dintre farisei le-au zis: de ce 
faceţi ceea ce nu este permis în sabat?  
3. Şi răspunzând, Iesus a zis către ei: nici 

aceasta nu aţi citit? Ceea ce a făcut David 
când a flămânzit el şi cei împreună cu el.  
4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, şi 
luând pâinile punerii înainte, a mâncat şi 
a dat celor împreună cu el; pe care nu este 
permis să le mănânce decât singuri 
preoţii. 
5. Şi le-a zis: Fiul Omului este Domn al 

sabatului. 
6. Apoi, într-un alt sabat, El a intrat în 
sinagogă, şi îi învăţa. Şi acolo era un om, 
şi mâna lui cea dreaptă era paralizată. 
7. Dar cărturarii şi fariseii Îl pândeau, 
dacă vindecă în sabat; ca să găsească o 
acuzare împotriva Lui. 
8. El însă, ştia cugetările lor. A zis dar 
bărbatului cel având mâna paralizată: 

ridică-te, şi stai în mijloc! Iar el, 
ridicându-se, a stat. 
9. Iar Iesus a zis către ei: vă întreb dacă 
este permis în sabat, a face bine, sau a 
face rău? A scăpa un suflet, sau al pierde?  
10. Şi privind în jur la toţi aceştia, i-a zis: 
Întinde mâna ta! Iar El a făcut-o; şi mâna 
lui s-a restabilit. 

11. Dar ei s-au umplut de furie; şi 
discutau între ei, ce ar fi de făcut cu Iesus. 
12. Apoi, în zilele acestea, El a ieşit pe 
munte să Se roage; şi a înoptat în 
rugăciune către Dumnezeu. 
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13. Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la El 
pe discipolii Lui, alegând doisprezece 
dintre ei, pe care i-a numit şi apostoli: 
14. Pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; 
şi pe Andrei, fratele lui; şi pe Iacob; şi pe 
Ioan; şi pe Filip; şi pe Bartolomeu;  

15. şi pe Matei; şi pe Toma; şi pe Iacob al 
lui Alfeu; şi pe Simon, cel chemat 
Zelotul;  
16. şi pe Iuda al lui Iacob; şi pe Iuda 
Iscarioteanul, care s-a făcut trădător. 
17. Şi coborând cu ei, a stat pe un loc şes, 
cu o mulţime multă de discipoli de-ai Lui, 
şi o mulţime multă a poporului din toată 

Iudeea, din Ierusalim, şi de pe ţărmul 
Tirului şi al Sidonului, care au venit să Îl 
asculte, şi să fie vindecaţi de bolile lor. 
18. Chiar şi cei chinuiţi de spirite 
necurate, erau vindecaţi. 
19. Şi toată mulţimea căuta să se atingă 
de El, pentru că ieşea putere din El, şi îi 
vindeca pe toţi. 

20. Iar El, ridicând ochii Lui înspre 
discipolii Lui, a zis: fericiţi sunteţi cei 
săraci, pentru că al vostru este Regatul lui 
Dumnezeu. 
21. Fericiţi sunteţi cei flămânziţi acum, 
pentru că veţi fi săturaţi. Fericiţi sunteţi 
cei care plâng acum, pentru că voi veţi 
râde. 

22. Fericiţi sunteţi când oamenii au să vă 
urască, şi când au să vă alunge, şi au să vă 
ocărască, şi au să scoată numele vostru ca 
rău, din cauza Fiului Omului. 
23. Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi; 
pentru că, iată! Plata voastră este multă în 
cer. Pentru că potrivit cu acestea făceau 
părinţii lor cu profeţii. 
24. Dar, vai de voi, bogaţilor, pentru că 

voi aveţi mângâierea voastră! 
25. Vai de voi, cei fiind sătui acum; 
pentru că veţi flămânzi! Vai de cei râzând 
acum; pentru că veţi jeli şi veţi plânge! 
26. Vai, când toţi oamenii au să vă 
vorbească de bine! Pentru că potrivit cu 
acestea făceau părinţii lor cu profeţii falşi. 
27. Dar Eu vă zic, celor ascultând: iubiţi 

pe duşmanii voştri; faceţi bine celor ce vă 
urăsc. 
28. Binecuvântaţi pe cei blestemându-vă; 
rugaţi-vă pentru cei asuprindu-vă. 

29. Celui lovindu-te pe un obraz, oferă-i 
şi pe celălalt; şi pentru cel luând mantia 
ta, nu opri nici cămaşa. 
30. Oricui cerând de la tine, dă-i; iar de la 
cel luând ale tale, nu le cere înapoi. 
31. Şi precum vreţi să vă facă oamenii, 

faceţi-le asemenea. 
32. Dar dacă iubiţi pe cei iubindu-vă, ce 
har vă este? Pentru că şi păcătoşii iubesc 
pe cei iubindu-i. 
33. Şi dacă faceţi bine la cei făcându-vă 
bine, ce har vă este? Şi păcătoşii fac 
aceasta. 
34. Şi dacă daţi împrumut de la care 

speraţi să vi-l luaţi, ce har vă este? Şi 
păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să ia 
înapoi tot atâta. 
35. Voi deci, iubiţi pe duşmanii voştri, şi 
faceţi bine; şi împrumutaţi, nesperând 
nimic înapoi. Iar plata voastră va fi multă, 
şi veţi fi fii ai Preaînaltului. Pentru că El 
este generos cu cei nemulţumitori şi răi. 

36. Faceţi-vă îndurători, după cum Tatăl 
vostru este îndurător. 
37. Nu judecaţi, şi nicidecum nu aveţi să 
fiţi judecaţi; nu condamnaţi, şi nicidecum 
nu aveţi să fiţi condamnaţi; iertaţi şi veţi 
fi iertaţi;  
38. daţi, şi vi se va da; o măsură bună, 
îndesată, clătinată, vărsându-se pe 

deasupra, vă vor da în sânul vostru. 
Deoarece, cu care măsură măsuraţi, vi se 
va măsura înapoi. 
39. Dar El le-a zis şi o parabolă: Poate un 
orb să conducă pe un orb? Nu vor cădea 
amândoi în groapă? 
40. Nu este discipol mai mare decât 
învăţătorul lui; dar oricine, fiind deplin 
instruit, va fi ca învăţătorul lui. 

41. De ce vezi paiul, cel din ochiul 
fratelui tău; dar bârna, cea din ochiul tău, 
nu observi? 
42. Cum poţi zice fratelui tău: frate, lasă 
să scot paiul, cel din ochiul tău; nevăzând 
bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate 
întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei 
vedea clar să scoţi paiul, cel din ochiul 

fratelui tău. 
43. Pentru că nu este pom bun, făcând rod 
rău; nici pom rău, făcând rod bun. 
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44. Pentru că fiecare pom, din rodul lui 
este cunoscut; deoarece nu se strâng 
smochine din spini, nici nu se culeg 
struguri din mărăcini. 
45. Omul bun, din comoara bună al inimii 
lui, scoate binele; iar cel rău, din cea rea, 

scoate răul; pentru că din belşugul inimii 
vorbeşte gura lui. 
46. Dar de ce Mă chemaţi: Domnule! 
Domnule! Şi nu faceţi cele ce zic Eu? 
47. Oricare, venind la Mine, şi auzind 
cuvintele Mele, şi făcându-le; am să vă 
arat cui este asemănător. 
48. Este asemănător unui om zidind o 

casă; care a săpat şi a adâncit, şi a pus o 
temelie pe stâncă. Iar făcându-se 
inundaţie, râul a lovit în casa aceea; dar 
nu a fost în stare să o clatine, pentru că 
fusese zidită bine. 
49. Dar cel auzind, şi nefăcând, este 
asemănător unui om zidind o casă pe 
pământ, fără temelie; înspre care a lovit 

râul, şi îndată a căzut; şi prăbuşirea casei 
aceea s-a făcut mare. 

Capitolul 7 - Luca 

1. Apoi, când a sfârşit toate cuvintele Lui 
în auzul poporului, a intrat în Capernaum. 

2. Dar un sclav al unui centurion, care îi 
era scump, având rău, urma să decedeze.  
3. Auzind însă despre Iesus, a trimis la El 
bătrâni ai iudeilor, rugându-L, ca venind, 
să scape pe sclavul lui. 
4. Iar cei veniţi la Iesus, Îl rugau stăruitor, 
zicând: vrednic este cel căruia vei face 
aceasta;  
5. pentru că iubeşte naţiunea noastră, şi el 

ne-a zidit sinagoga. 
6. Iar Iesus S-a dus împreună cu ei; dar 
deja nefiind El departe de casă, 
centurionul i-a trimis pe prieteni, zicându-
I: Domnule! Nu te osteni, pentru că nu 
sunt vrednic ca să intri sub acoperişul 
meu. 
7. De aceea nici pe mine nu m-am 

considerat vrednic să vin la Tine; ci spune 
un cuvânt, şi servitorul meu să fie 
vindecat. 
8. Pentru că şi eu sunt un om pus sub 
autoritate, având sub mine soldaţi; şi zic 
acestuia: Du-te! Şi se duce; şi altuia: 

vino! Şi vine; iar sclavului meu: Fă 
aceasta! Şi face. 
9. Iar auzind acestea Iesus, S-a mirat de 
el; şi întorcându-Se, a zis mulţimii 
urmându-I Lui: vă zic: nici în Israel nu 
am găsit atâta credinţă. 

10. Şi întorcându-se în casă, cei trimişi au 
găsit sclavul însănătoşit. 
11. Apoi, în ziua următoare S-a dus într-o 
cetate chemată Nain; şi împreună cu El s-
au dus discipolii Lui şi multă mulţime. 
12. Dar când S-a apropiat de poarta 
cetăţii, iată! Duceau afară un mort, un fiu, 
unic-născut al mamei lui; iar ea era 

văduvă. Şi o mulţime destul de multă a 
cetăţii era împreună cu ea. 
13. Şi văzând-o Domnul, S-a înduioşat de 
ea; şi i-a zis: nu plânge! 
14. Şi apropiindu-Se, a atins sicriul; iar 
cei ducându-l, au stat. Şi El a zis: tinere; 
ţie îţi zic, ridică-te! 
15. Şi mortul a stat drept, şi a început să 

vorbească; şi El l-a dat mamei lui. 
16. Iar pe toţi i-a luat o teamă; şi 
glorificau pe Dumnezeu, zicând: un mare 
profet a fost ridicat între noi; şi 
Dumnezeu a cercetat pe poporul Lui. 
17. Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în 
Iudeea întreagă şi în tot ţinutul din jur. 
18. Şi au vestit lui Ioan, discipolii lui, 

despre toate acestea. 
19. Şi chemând la el pe doi dintre 
discipolii lui, Ioan i-a trimis la Domnul, 
zicând: Tu eşti Cel venind, sau aşteptăm 
pe altul?   
20. Venind dar la El, bărbaţii au zis: Ioan 
Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: 
Tu eşti Cel venind, sau aşteptăm pe altul? 
21. În ora aceea, El vindeca pe mulţi de 

boli şi de răni şi de spirite rele; şi multor 
orbi le era dăruită vedere. 
22. Şi răspunzând Iesus, le-a zis: 
ducându-vă, vestiţi lui Ioan cele ce aţi 
văzut şi aţi auzit: orbii văd iarăşi; şchiopii 
umblă; leproşii sunt curăţiţi şi surzii aud; 
morţii sunt înviaţi; săraci evanghelizaţi. 
23. Şi fericit este care nu are să fie 

poticnit în Mine. 
24. Plecând însă mesagerii lui Ioan, El a 
început să zică către mulţimi despre Ioan: 
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ce aţi ieşit să priviţi în deşert? O trestie 
clătinată de vânt?  
25. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un om 
îmbrăcat în mantii moi? Iată! Cei în 
mantie glorioasă, şi în trăire luxoasă; sunt 
în casele regale. 

26. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? 
Da, vă zic; şi mai mult decât un profet. 
27. Acesta este cel despre care a fost 
scris: Iată! Trimit pe mesagerul Meu, 
înaintea feţei Tale; care va pregăti calea 
Ta, înaintea Ta.   
28. Iar Eu vă zic: mai mare decât Ioan, 
între nişte născuţi din femei, nu este nici 

unu. Dar cel mai mic, în Regatul lui 
Dumnezeu, este mai mare decât el. 
29. Şi tot poporul, şi vameşii, auzind, au 
dat dreptate lui Dumnezeu; fiind botezaţi 
cu botezul lui Ioan. 
30. Dar fariseii şi cărturarii, au zădărnicit 
pentru ei planul lui Dumnezeu, nefiind 
botezaţi de el. 

31. Deci cu cine voi asemăna pe oamenii 
generaţiei aceasta? Şi cu cine sunt 
asemănători? 
32. Ei sunt asemănători unor copilaşi; cei 
şezând în piaţă şi strigând unii către alţii, 
şi care zic: v-am fluierat, şi nu aţi jucat; 
am cântat de jale, şi nu aţi plâns. 
33. Pentru că a venit Ioan Botezătorul, 

nemâncând pâine, nici bând vin; şi voi 
ziceţi: Are demon! 
34. A venit Fiul Omului, mâncând şi 
bând; şi voi ziceţi: iată! Un Om 
mâncăcios şi băutor de vin; prieten al 
vameşilor şi al păcătoşilor. 
35. Dar înţelepciunea a fost îndreptăţită 
de toţi copiii ei. 
36. Dar, cineva dintre farisei L-a rugat ca 

să mănânce cu el; şi intrând în casa 
fariseului, a şezut la masă. 
37. Şi iată! O femeie care era în cetate o 
păcătoasă, ştiind că El şade la masă în 
casa fariseului; aducând un vas de 
alabastru cu mir,  
38. şi stând înapoi, lângă picioarele Lui 
plângând; cu lacrimile a început să ude 

picioarele Lui, şi le ştergea cu perii 
capului ei, şi săruta picioarele Lui, şi le 
ungea cu mirul. 

39. Dar văzând fariseul, cel chemându-l; 
a spus în sine, zicând: dacă Acesta era 
profetul, cunoştea cine şi cum este femeia 
care se atinge de El; pentru că este o 
păcătoasă. 
40. Şi răspunzând, Iesus a zis către el: 

Simon! Am ceva să îţi zic. Iar el a zis: 
Învăţătorule spune!  
41. Erau doi datornici ai unui cămătar: 
unul, datora cinci sute de dinari; iar 
celălalt, cincizeci.  
42. Dar neavând ei să restituie, i-a iertat 
pe amândoi. Deci cine dintre ei îl va iubi 
mai mult?  

43. Răspunzând, Simon a zis: presupun că 
cel căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a 
zis: drept ai judecat!  
44. Şi întorcându-Se către femeie, a zis 
lui Simon: vezi femeia aceasta? Eu am 
intrat în casa ta; apă pe picioare nu Mi-ai 
dat; dar ea, cu lacrimile, a udat picioarele 
Mele şi le-a şters cu perii ei. 

45. Sărutare nu Mi-ai dat; dar ea, de când 
am intrat, nu a încetat sărutându-Mi 
picioarele. 
46. Cu ulei nu ai uns capul Meu; dar ea, 
cu mir, a uns picioarele Mele. 
47. De aceea îţi zic: să fie iertate păcatele 
ei cele multe, pentru că a iubit mult; dar 
cui i se iartă puţin, iubeşte puţin. 

48. Iar ei i-a zis: să fie iertate păcatele 
tale. 
49. Iar comesenii au început să zică în 
sine: cine este Acesta care iartă şi păcate? 
50. El însă a zis către femeie: credinţa ta 
te-a salvat; du-te în pace! 

Capitolul 8 - Luca 

1. Apoi, El umbla prin cetăţi şi prin sate, 
predicând şi binevestind Regatul lui 
Dumnezeu; şi cei doisprezece erau 
împreună cu El,  
2. şi nişte femei care au fost vindecate de 
spirite rele şi de boli: Maria cea chemată 
Magdalena, din care ieşiseră şapte 

demoni;  
3. şi Ioana, nevastă a lui Cuza, 
administrator al lui Irod; şi Susana; şi 
multe altele; care le serveau din averile 
lor. 
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4. Dar strângându-se mulţime multă, şi 
cei veniţi la El de prin cetăţi, a zis prin 
parabolă:  
5. Semănătorul a ieşit pentru a semăna 
sămânţa lui. Şi semănând el, o parte a 
căzut lângă drum; şi a fost călcată, şi 

păsările cerului au mâncat-o. 
6. Şi o altă parte a căzut pe piatră; şi 
crescând, s-a uscat, pentru că nu avea 
umezeală. 
7. Şi o altă parte a căzut în mijlocul 
spinilor; iar spinii crescând împreună cu 
ea, au înăbuşit-o. 
8. Iar o altă parte a căzut în pământul cel 

bun; şi crescând, a făcut rod însutit. 
Zicând acestea, a strigat: cel având urechi 
de auzit, să audă! 
9. Dar discipolii Lui Îl întrebau ce ar 
înseamna parabola aceasta. 
10. El însă a zis: vouă vă este dat să 
cunoaşteţi misterele Regatului lui 
Dumnezeu, dar celorlalţi, în parabole: ca, 

văzând, să nu vadă; şi, auzind, să nu 
priceapă. 
11. Iar parabola este acesta: sămânţa este 
Cuvântul lui Dumnezeu.  
12. Iar cele de lângă drum sunt: cei 
auzind, apoi vine Diavolul şi ia Cuvântul 
din inima lor; ca nu cumva crezând, să fie 
salvaţi. 

13. Iar cele de pe piatră sunt: Cei care 
când aud, primesc Cuvântul cu bucurie, 
dar aceştia nu au rădăcină; care cred 
pentru un timp, şi în timp de încercare, ei 
cad. 
14. Iar ce este căzut între spini: aceştia 
sunt cei auzind; dar ducându-se sub griji, 
şi bogăţie, şi plăceri ale vieţii, sunt 
înăbuşiţi, şi nu rodesc la coacere. 

15. Iar ce este căzut în pământul bun: 
aceştia sunt cei care auzind Cuvântul într-
o inimă curată şi bună, îl ţin şi rodesc prin 
răbdare. 
16. Nici unu însă, aprinzând o lampă, nu 
o acopere cu un vas, nici nu o pune sub 
pat; ci o pune pe un lampadar, pentru ca 
cei intrând, să vadă lumina. 

17. Pentru că nu este nimic ascuns, care 
nu se va face arătat; şi nici acoperit, care 
să nu fie cunoscut şi să nu vină la arătare. 

18. Luaţi seama deci cum auziţi! 
Deoarece care are, i se va da; şi care nu 
are, şi ceea ce i se pare că are, va fi luat 
de la el. 
19. Au venit însă la El mama şi fraţii Lui; 
dar nu se puteau întâlni cu El, din cauza 

mulţimii. 
20. Dar I S-a anunţat: mama Ta şi fraţii 
Tăi stau afară, vrând să Te vadă. 
21. Dar El, răspunzând, a zis către ei: 
mamă a Mea, şi fraţi ai Mei, sunt aceştia; 
cei auzind şi împlinind Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
22. Apoi, într-una din zile, El S-a suit 

într-o corabie cu discipolii Lui; şi a zis 
către ei: să trecem în partea cealaltă a 
lacului. Şi au plecat. 
23. Însă ei plutind, El a adormit; şi o 
vijelie de vânt s-a lăsat pe lac; şi erau 
umpluţi de apă, şi în pericol. 
24. Venind dar la El, L-au trezit, zicând: 
Învăţătorule! Învăţătorule! Pierim! Iar El, 

trezindu-Se, a certat vântul şi valul apei; 
şi au încetat, şi s-a făcut linişte. 
25. El însă le-a zis: unde este credinţa 
voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat; 
zicând unii către alţii: Cine este deci 
Acesta? Că porunceşte şi vânturilor, şi 
apei; şi Îl ascultă. 
26. Şi au vâslit înspre ţinutul 

gherasenilor, care este în partea opusă a 
Galileii. 
27. Iar El, ieşind pe ţărm, L-a întâmpinat 
un bărbat, cineva din cetate, având 
demoni; şi de mult timp nu era îmbrăcat 
cu mantie, şi nu rămânea în casă, ci în 
cimitire. 
28. Dar văzând pe Iesus, şi strigând, a 
căzut înaintea Lui, şi a zis cu voce mare: 

ce am eu a face cu Tine, Iesuse; Fiule a 
Dumnezeului Cel Preaînalt? Te rog să nu 
mă chinui!  
29. Pentru că El poruncise spiritului cel 
necurat, să iasă din om; fiindcă de mult 
timp îl apucase. Şi a fost şi legat, fiind 
păzit în lanţuri şi obezi; dar sfărmând 
legăturile, era dus de demon în deşert. 

30. Iar Iesus l-a întrebat: care îţi este 
numele? Iar el a zis: legiune; pentru că 
intraseră mulţi demoni în el. 
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31. Şi Îl rugau ca să nu le poruncească să 
se ducă în abis. 
32. Dar era acolo o turmă de porci mulţi, 
păscând pe munte, şi L-au rugat, ca să le 
permită să intre în aceia; iar El le-a 
permis. 

33. Ieşind dar demonii din om, au intrat în 
porci; iar turma s-a repezit de pe râpă îl 
lac, şi a fost înecată. 
34. Văzând însă păstorii ce s-a făcut, au 
fugit şi au vestit în cetate şi în cătune. 
35. Iar ei au ieşit să vadă ce s-a făcut; şi 
au venit la Iesus şi au găsit pe omul din 
care ieşiseră demonii şezând lângă 

picioarele lui Iesus, îmbrăcat şi cuminţit; 
şi erau înfricoşaţi. 
36. Cei văzând, le-au relatat însă cum a 
fost scăpat cel demonizat. 
37. Atunci, toată mulţimea ţinutului din 
jur al gherasenilor, L-a rugat să Se ducă 
de la ei; pentru că erau cuprinşi de frică 
mare. El însă, suindu-Se în corabie, S-a 

întors. 
38. Dar bărbatul din care ieşiseră 
demonii, Îl ruga să fie împreună cu El; 
dar El l-a trimis zicând:  
39. Întoarce-te l-a casa ta şi relatează câte 
ţi-a făcut Dumnezeu; şi el s-a dus, 
spunând prin întreaga cetate, câte i-a făcut 
Iesus. 

40. Iar la întoarcere, mulţimea L-a primit 
bucuroasă pe Iesus; pentru că toţi Îl 
aşteptau. 
41. Şi iată! A venit un bărbat, al cărui 
nume era Iairos, iar acesta era un 
conducător al sinagogii. Şi căzând la 
picioarele lui Iesus, L-a rugat să intre în 
casa lui. 
42. Pentru că avea o fiică unică născută, 

cam de doisprezece ani; şi ea era pe 
moarte. Iar El mergând, mulţimile Îl 
îmbulzeau. 
43. Iar o femeie, fiind cu hemoragie de 
doisprezece ani, care cheltuind întreaga 
avere cu doctori, nu a fost în stare să fie 
vindecată de nici unu;  
44. apropiindu-se pe dinapoi, s-a atins de 

ciucurele mantiei Lui; şi îndată a stat 
hemoragia ei. 
45. Iar Iesus a zis: cine este cel atingându-
Mă? Dar tăgăduind toţi, Petru a zis: 

Învăţătorule! Mulţimile Te împresoară şi 
Te apasă, iar Tu zici: cine este cel 
atingându-Mă? 
46. Iesus însă a zis: m-a atins cineva; 
pentru că am cunoscut o putere ieşind din 
Mine. 

47. Iar femeia, văzând că nu a rămas 
ascunsă, a venit tremurând; şi căzând 
înaintea Lui, a spus înaintea întregului 
popor, din care cauză s-a atins de El, şi 
cum a fost vindecată îndată. 
48. El însă i-a zis: fiică! Credinţa ta te-a 
scăpat; du-te în pace. 
49. Încă vorbind El, vine cineva de pe 

lângă conducătorul sinagogii, zicând: 
fiica ta a murit; nu mai supăra pe 
Învăţătorul. 
50. Dar Iesus auzind, i-a răspuns: nu te 
teme; crede numai, şi va fi scăpată. 
51. Iar venind în casă, nu a lăsat să intre 
cineva împreună cu El; decât numai pe 
Petru, şi pe Ioan, şi pe Iacob, şi pe tatăl 

copilei şi pe mama. 
52. Dar toţi plângeau şi o jeleau; iar El a 
zis: Nu plângeţi; pentru că nu a murit, ci 
doarme. 
53. Iar ei râdeau de El, ştiind că murise. 
54. Însă El, apucând mâna ei, a strigat, 
zicând: „copilă, ridică-te!” 
55. Şi spiritul ei s-a întors, şi a înviat 

îndată; iar El a poruncit să i se dea să 
mănânce. 
56. Şi părinţii ei erau uimiţi; El însă le-a 
poruncit să nu spună nici unuia ce s-a 
făcut. 

Capitolul 9 - Luca 

1. Iar chemându-i împreună pe cei 
doisprezece, le-a dat putere şi autoritate 
peste toţi demonii, şi să vindece boli;  
2. şi i-a trimis să predice Regatul lui 
Dumnezeu, şi să vindece. 
3. Şi a zis către ei: nu luaţi nimic pentru 
drum; nici toiag, nici traistă, nici pâine, 
nici bani de argint, nici să aveţi două 

cămăşi. 
4. Şi în care casă aveţi să intraţi, acolo 
rămâneţi; şi de acolo să ieşiţi. 
5. Şi câţi nu au să vă primească, ieşind 
din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe 
picioarele voastre; pentru mărturie asupra 
lor. 
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6. Şi ieşind, traversau satele; binevestind 
şi vindecând pretutindeni. 
7. Iar tetrarhul Irod, auzind toate cele 
făcute, era nedumerit pentru ceea ce se 
zicea de către unii, că Ioan a fost înviat 
dintre morţi;  

8. iar de către unii, că s-a arătat Ilie; de 
alţii însă, că un profet, cineva dintre cei 
vechi, a înviat. 
9. Dar Irod a zis: lui Ioan eu i-am tăiat 
capul; cine este dar Acesta, despre care 
aud unele ca acestea? Şi căuta să Îl vadă. 
10. Şi întorcându-se apostolii, I-au relatat 
câte au făcut; şi luându-i alături, S-a 

retras la o parte, într-un loc deşert spre o 
cetate chemată Betsaida. 
11. Dar mulţimile cunoscând, I-au urmat 
Lui; şi primindu-i, le vorbea despre 
Regatul lui Dumnezeu, şi însănătoşea pe 
cei având nevoie de vindecare. 
12. Dar ziua a început să se aplece, iar cei 
doisprezece, apropiindu-se, I-au zis: 

eliberează mulţimea; ca ducându-se în 
satele şi cătunele dimprejur, să fie 
găzduiţi şi să găsească provizii; pentru că 
aici suntem într-un loc deşert. 
13. Iar El a zis către ei: daţi-le voi să 
mănânce! Dar ei au zis: nu sunt cu noi 
mai mult de cinci pâini şi doi peşti; dar 
numai dacă ducându-ne noi, să cumpărăm 

alimente pentru tot poporul acesta. 
14. Pentru că erau cam cinci mii de 
bărbaţi. El însă a zis către discipolii Lui: 
aşezaţi-i pe jos în grupuri de vreo 
cincizeci.  
15. Şi au făcut aşa; şi i-au aşezat pe toţi. 
16. Iar El, luând cele cinci pâini şi cei doi 
peşti, privind în sus spre cer, le-a 
binecuvântat; apoi a frânt, şi a dat 

discipolilor să pună înaintea mulţimii. 
17. Şi au mâncat şi s-au săturat toţi; şi a 
fost ridicat ce le-a rămas, douăsprezece 
coşuri de frânturi. 
18. Apoi, rugându-Se El singur, discipolii 
erau împreună cu El; şi i-a întrebat, 
zicând: cine zic mulţimile a fi Eu?  
19. Dar ei, răspunzând, au zis: Ioan 

Botezătorul; iar alţii, Ilie; iar alţii, că un 
profet, cineva dintre cei vechi, a înviat. 

20. El însă le-a zis: dar voi, cine ziceţi a fi 
Eu? Iar Petru, răspunzând, a zis: 
Christosul lui Dumnezeu. 
21. Iar El, impunându-le, a poruncit să nu 
spună aceasta nici unuia, zicând:  
22. Fiul Omului trebuie să sufere multe, şi 

să fie lepădat de către cei bătrâni, şi de 
marii preoţi, şi de cărturari, şi să fie 
omorât; iar în ziua a treia să fie înviat. 
23. El a zis însă către toţi: dacă cineva 
vrea să vină înapoia Mea, să se lepede pe 
sine, şi să ia crucea lui zilnic, şi să Îmi 
urmeze. 
24. Deoarece, care are să vrea să salveze 

sufletul lui, îl va pierde; dar care are să 
piardă sufletul lui din cauza Mea, acesta îl 
va salva. 
25. Pentru că, ce foloseşte un om 
câştigând lumea întreagă; dar pierzându-
se, sau păgubindu-se pe sine?  
26. Dar care are să se ruşineze de Mine, şi 
de cuvintele Mele; de acesta Fiul Omului 

se va ruşina când are să vină în gloria Lui, 
şi a Tatălui, şi a sfinţilor îngeri. 
27. Dar vă zic adevărat: sunt unii dintre 
cei stând aici, care nicidecum nu au să 
guste moarte, până au să vadă Regatul lui 
Dumnezeu. 
28. Iar apoi, după cuvintele acestea, cam 
la opt zile, luând cu El pe Petru, şi pe 

Ioan, şi pe Iacob; S-a suit pe munte să Se 
roage. 
29. Şi rugându-Se El, chipul feţei Lui s-a 
făcut altfel; şi veşmântul Lui, alb 
strălucitor. 
30. Şi iată! Doi bărbaţi convorbeau cu El; 
care erau Moise şi Ilie;  
31. care apărând în glorie, vorbeau de 
plecarea Lui, care urma să fie împlinită în 

Ierusalim. 
32. Dar Petru, şi cei împreună cu El, erau 
îngreuiaţi de somn; însă trezindu-se, au 
văzut gloria Lui, şi pe cei doi bărbaţi, pe 
cei stând împreună cu El. 
33. Apoi, depărtându-se ei de la El, Petru 
a zis către Iesus: Învăţătorule! Este bine 
să fim noi aici; şi să facem trei colibe: una 

Ţie, una lui Moise, şi una lui Ilie. Nu ştia 
ceea ce zice. 
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34. Dar zicând el acestea, s-a făcut un 
nor, şi i-a umbrit; iar ei intrând în nor, au 
fost înfricoşaţi. 
35. Şi o voce s-a făcut din nor zicând: 
Acesta este Fiul Meu Cel ales, de El să 
ascultaţi. 

36. Apoi, vocea fiind făcută, Iesus a fost 
găsit singur; iar ei au tăcut, şi nu au relata 
nici unuia în zilele acelea nimic din cele 
ce au văzut. 
37. Iar apoi, în ziua următoare, coborând 
ei de pe munte, L-a întâmpinat o mulţime 
multă. 
38. Şi iată! Un bărbat din mulţime a 

strigat, zicând: Învăţătorule! Te rog să 
priveşti la fiul meu, pentru că îmi este 
unic-născut. 
39. Şi iată! Îl apucă un spirit; şi deodată 
strigă, şi îl zdruncină cu spumă, şi 
istovindu-l, cu greu se depărtează de el. 
40. Şi am rugat pe discipolii Tăi, ca să îl 
scoată; dar nu au putut. 

41. Iar răspunzând Iesus a zis: o, 
generaţie necredincioasă şi stricată; până 
când voi fi cu voi, şi vă voi suporta? Adu 
aici pe fiul tău!  
42. Dar încă apropiindu-se de El, 
demonul l-a trântit, şi l-a zdruncinat; iar 
Iesus a certat spiritul cel necurat, şi a 
vindecat copilul, şi l-a dat înapoi tatălui 

său. 
43. Şi toţi erau miraţi de măreţia lui 
Dumnezeu. Iar minunându-se toţi de toate 
cele făcute, Iesus a zis către discipolii 
Lui: 
44. voi puneţi în urechile voastre 
cuvintele acestea: Fiul Omului urmează 
să fie dat în mâinile oamenilor. 
45. Dar ei nu înţelegeau Cuvântul acesta; 

şi era ascuns de ei, ca să nu îl priceapă; şi 
se temeau să Îl întrebe despre Cuvântul 
acesta. 
46. Însă a intrat în ei o cugetare, aceasta: 
Cine ar fi mai mare dintre ei?  
47. Iar Iesus, văzând cugetarea inimii lor; 
luând un copilaş, l-a pus lângă El,  
48. şi le-a zis: care are să primească pe 

copilul acesta în Numele Meu, pe Mine 
Mă primeşte; iar care are să Mă 
primească pe Mine, primeşte pe Cel 

trimiţându-Mă. Pentru că cel mai mic 
fiind între voi toţi, acesta este mare. 
49. Iar Ioan răspunzând, a zis: 
Învăţătorule! Noi am văzut pe cineva 
scoţând demoni în Numele Tău; şi l-am 
oprit, pentru că nu urmează cu noi. 

50. Iesus însă a zis către el: nu opriţi! 
Deoarece care nu este împotriva noastră, 
este cu noi. 
51. Iar apoi, împlinindu-se zilele înălţării 
Lui, a îndreptat şi El faţa pentru a se duce 
la Ierusalim;  
52. Şi a trimis mesageri înaintea feţei Lui. 
Şi ei ducându-se, au intrat într-un sat al 

samaritenilor; ca să pregătească pentru El. 
53. Dar nu L-au primit; pentru că faţa Lui 
era pornită spre Ierusalim. 
54. Iar discipolii Lui, Iacob şi Ioan, 
văzând, au zis: Domnule! Vrei să zicem 
să coboare foc de la cer, şi să îi mistuie 
cum a făcut Ilie? 
55. El însă, întorcându-Se, i-a certat. 

56. Şi s-au dus în alt sat. 
57. Şi ducându-se ei pe drum, cineva a zis 
către El: Îţi voi urma oriunde ai să mergi. 
58. Şi Iesus i-a zis: vulpile au vizuini, şi 
păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului 
nu are unde să aplece capul. 
59. Iar către altul, a zis: Urmează-Mi! Dar 
el a zis: Permite-mi întâi, mergând, să 

îngrop pe tatăl meu. 
60. Iesus însă i-a zis: lasă morţii să 
îngroape pe morţii lor; iar tu, ducându-te, 
vesteşte Regatul lui Dumnezeu. 
61. A zis însă şi altul: am să Îţi urmez, 
Domnule! Dar întâi permite-mi să îmi iau 
rămas bun de la cei din casa mea. 
62. Dar Iesus a zis către el: nici unu, 
punând mâna pe plug, şi uitându-se la 

cele dinapoi; nu este potrivit pentru 
Regatul lui Dumnezeu. 

Capitolul 10 - Luca 

1. Iar după acestea, Domnul a rânduit pe 
alţi şaptezeci şi doi, şi i-a trimis doi câte 

doi înaintea feţei Lui, în orice cetate şi loc 
unde El urma să fie venit. 
2. Dar a zis către ei: secerişul este mult, 
dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi deci pe 
Domnul Secerişului, ca să scoată lucrători 
la secerişul Lui. 
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3. Mergeţi! Iată! Vă trimit ca pe miei în 
mijlocul lupilor. 
4. Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici 
sandale; şi nu salutaţi pe nici unu pe 
drum. 
5. Iar în orice casă aveţi să intraţi, întâi 

ziceţi: pace casei aceasta!  
6. Iar dacă are să fie acolo un fiu al păcii, 
se va odihni pacea voastră peste el; dar, 
dacă nu, ea se va întoarce la voi. 
7. Rămâneţi dar în aceeaşi casă, mâncând 
şi bând cele de-ale lor; pentru că vrednic 
este lucrătorul de plata lui. Nu vă mutaţi 
din casă în casă. 

8. Şi în oricare cetate aveţi să intraţi, şi au 
să vă primească; mâncaţi cele puse 
înainte vouă. 
9. Şi vindecaţi pe cei bolnavi din ea, şi 
ziceţi-le: s-a apropiat de voi Regatul lui 
Dumnezeu! 
10. Dar în oricare cetate aveţi să intraţi, şi 
nu au să vă primească; ieşind pe străzile 

ei, ziceţi:  
11. Chiar şi praful cel lipit nouă pe 
picioare, din cetatea voastră, vi-l 
scuturăm vouă; totuşi, aceasta să 
cunoaşteţi, că s-a apropiat Regatul lui 
Dumnezeu. 
12. Eu vă zic: Sodomei, în ziua aceea, îi 
va fi mai suportabil, decât cetăţii aceea. 

13. Vai de tine, Horazin! Vai de tine, 
Betsaida! Deoarece, dacă în Tir şi Sidon 
se făceau lucrările puternice, cele făcute 
în voi; de mult se căiau, stând în sac şi 
cenuşă. 
14. Totuşi, Tirului şi Sidonului le va fi 
mai suportabil la judecată, decât vouă. 
15. Şi tu, Capernaum, până la cer vei fi 
înălţat? Până la locuinţă morţilor vei fi 

coborât. 
16. Cel ascultând de voi, de Mine ascultă; 
şi cel respingându-vă, pe Mine Mă 
respinge; iar cel repingându-Mă, respinge 
pe Cel trimiţându-Mă. 
17. Dar cei şaptezeci şi doi s-au întors cu 
bucurie, zicând: Domnule! Şi demonii ne 
sunt supuşi în Numele Tău. 

18. El le-a zis: am văzut pe Satan căzând 
ca un fulger din cer. 
19. Iată! V-am dat autoritatea umblării pe 
şerpi şi scorpioni, şi peste toată puterea 

duşmanului; şi nimic nu vă va vătăma, 
nicidecum. 
20. Totuşi, nu vă bucuraţi de aceasta, că 
spiritele vă sunt supuse; ci, bucuraţi-vă că 
numele voastre au fost scrise în ceruri. 
21. În aceeaşi oră, El a fost înveselit în 

Spiritul Cel Sfânt, şi a zis: Te laud, Tată, 
Doamn al cerului şi al pământului; pentru 
că ai ascuns acestea de înţelepţi şi 
pricepuţi, şi le-ai dezvăluit pruncilor. Da, 
Tată! Pentru că aşa s-a făcut o bună 
plăcere înaintea Ta. 
22. Toate Mi-au fost date de Tatăl Meu, şi 
nici unu nu cunoaşte cine este Fiul, decât 

numai Tatăl, şi cine este Tatăl, decât 
numai Fiul, şi căruia are să vrea Fiul să i-l 
dezvăluie. 
23. Şi întorcându-Se către discipoli, a zis 
deoparte: fericiţi sunt ochii cei văzând 
cele ce vedeţi voi! 
24. Pentru că vă zic: mulţi profeţi şi regi 
au vrut să vadă cele ce vedeţi voi, şi nu au 

văzut; şi să audă cele ce auziţi, şi nu au 
auzit. 
25. Şi iată! Un cărturar s-a ridicat, 
încercându-L, zicând: Învăţătorule! Ce 
este de făcut ca să moştenesc viaţa 
eternă? 
26. Dar El a zis către acesta: în lege, ce a 
fost scris? Cum citeşti? 

27. Iar el răspunzând, a zis: să iubeşti pe 
Iehova, Dumnezeul tău, din întreagă 
inimă a ta, şi în întreg sufletul tău, şi în 
întreagă tăria ta, şi în întreagă mintea ta; 
şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
28. El însă i-a zis: drept ai răspuns; fă 
acestea şi vei trăi. 
29. Dar el, vrând să se îndreptăţească pe 
sine, a zis către Iesus: şi cine este 

aproapele meu? 
30. Răspunzând, Iesus a zis: un om 
cobora de la Ierusalim înspre Ierihon, şi a 
căzut între tâlhari; şi care dezbrăcându-l 
şi rănindu-l, s-au dus, lăsându-l pe 
jumătate mort.  
31. Dar din întâmplare, un preot cobora 
pe drumul acela; şi văzându-l, a trecut pe 

alături. 
32. Iar asemenea şi un levit; venind pe la 
acel loc, şi văzând, a trecut pe alături. 
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33. Un samaritean însă, călătorind, a venit 
la el; şi văzându-l, a fost înduioşat. 
34. Şi apropiindu-se, a legat rănile lui, 
turnând ulei şi vin; iar punându-l pe 
animalul lui de povară, l-a dus într-un 
han, şi a îngrijit de el. 

35. Iar dimineaţa, scoţând doi dinari, i-a 
dat hangiului, şi a zis: îngrijeşte de el; şi 
orice ai să mai cheltuieşti, eu la 
întoarcerea mea, îţi voi da înapoi. 
36. Cine dintre aceştia trei ţi se pare a se 
fi făcut un aproape al celui căzut între 
tâlhari? 
37. Iar el a zis: cel făcând mila cu el. 

Iesus însă i-a zis: Du-te şi fă şi tu 
asemenea. 
38. Iar ducându-se ei, El a intrat într-un 
sat. O femeie însă, cu nume Marta, L-a 
primit în casă. 
39. Şi cu ea era o soră, chemată Maria; şi 
care şezând la picioarele Domnului, 
asculta Cuvântul. 

40. Dar Marta era ocupată cu mult 
serviciu; iar apropiindu-se, a zis: 
Domnule! Nu Îţi pasă că sora mea m-a 
lăsat singură să servesc? Spune-i deci ca 
să mă ajute. 
41. Răspunzând însă, Domnul i-a zis: 
Marta, Marta, eşti îngrijorată şi tulburată 
pentru multe;  

42. iar nevoie este de puţine, sau chiar de 
unu. Pentru că Maria a ales partea bună, 
care nu va fi luată de la ea. 

Capitolul 11 - Luca 

1. Apoi, fiind El într-un loc, rugându-Se, 
când S-a odihnit, cineva dintre discipolii 

Lui, a zis către El: Domnule! Învăţă-ne să 
ne rugăm; precum şi Ioan a învăţat pe 
discipolii lui. 
2. Iar El le-a zis: când vă rugaţi, ziceţi: 
Tată! Fie sfinţit Numele Tău, vie Regatul 
Tău. 
3. pâinea noastră cea pentru existenţa 
zilnică, dă-ne nouă ce este pentru o zi. 

4. Şi iartă-ne păcatele noastre pentru că şi 
noi iertăm oricui greşindu-ne nouă. Şi să 
nu ne duci în ispită; ci, izbăveşte-ne de 
cel rău. 
5. Apoi a zis către ei: cine dintre voi, va 
avea un prieten, şi se va duce la el la miez 

de noapte, şi are să îi zică: prietene! 
Împrumută-mi trei pâini;  
6. pentru că un prieten a sosit la mine din 
drum, şi nu am ce să îi pun înainte. 
7. Şi acela, dinăuntru, răspunzând, să 
zică: nu îmi face tulburare; deja uşa a fost 

încuiată, iar copilaşii mei sunt cu mine în 
pat; nu pot, sculându-mă, să îţi dau. 
8. Eu vă zic: chiar dacă, sculându-se, nu îi 
va da pentru că este un prieten al lui; dar 
pentru stăruinţa lui, sculându-se îi va da 
câte are nevoie. 
9. Iar Eu vă zic: Cereţi, şi vă va fi dat; 
căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va 

deschide. 
10. Pentru că oricine cerând, primeşte; şi 
cel căutând, găseşte; şi celui bătând, îi va 
fi deschis. 
11. Dar cine dintre voi este tatăl de la care 
fiul cere pâine, îi va da piatră? Sau dacă îi 
va cere un peşte, îi va da un şarpe în loc 
de peşte? 

12. Sau dacă va cere un ou, îi va da un 
scorpion? 
13. Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri; cu cât mai 
mult Tatăl Cel din cer, va da Spirit Sfânt 
celor cerându-L. 
14. Şi a fost scos un demon de muţenie; 
iar demonul ieşind, mutul a vorbit; şi s-au 

mirat mulţimile. 
15. Dar unii dintre ei, ziceau: prin 
beelzebul, conducătorul demonilor, scoate 
El demonii. 
16. Iar alţii, încercăndu-L, cereau de la El 
un semn din cer. 
17. El însă, ştiind gândurile lor, le-a zis: 
orice regat dezbinat contra lui, este 
pustiit; şi o casă dezbinată contra unei 

case, se prăbuşeşte. 
18. Iar dacă şi Satan, a fost dezbinat 
contra lui; cum va dăinui regatul lui? 
Pentru că ziceţi că Eu scot demonii prin 
beelzebul. 
19. Dar dacă Eu scot demonii prin 
beelzebul, fiii voştri prin cine scot? De 
aceea ei vor fi ai voştri judecători. 

20. Dar, dacă Eu scot demonii printr-un 
deget al lui Dumnezeu; atunci Regatul lui 
Dumnezeu a ajuns la voi. 
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21. Când cel tare, are să păzească înarmat 
palatul lui; averile lui sunt în pace. 
22. Dar când unu mai tare decât el, 
venind asupra lui, are să îl învingă; ia tot 
armamentul lui, pe care se încrezuse, şi 
împarte prăzile lui. 

23. Cel nefiind cu Mine, este împotriva 
Mea; şi cel nestrângând cu Mine, 
risipeşte. 
24. Când spiritul necurat are să iasă din 
om, trece prin locuri fără ape, căutând 
odihnă; dar negăsind, atunci zice: mă voi 
întoarce în casa mea, de unde am ieşit. 
25. Şi venind, o găseşte neocupată; 

măturată şi împodobită. 
26. Atunci se duce şi ia pe lângă el alte 
şapte spirite mai rele decât el, şi intrând, 
locuiesc acolo; şi starea din urmă a 
omului acela se face, mai rea decât cea 
dintâi. 
27. Apoi, zicând El acestea, ridicând 
cineva o voce, o femeie din mulţime, I-a 

zis: fericit este pântecele cel purtându-Te, 
şi sânii pe care i-ai supt! 
28. Iar El a zis: mai degrabă fericiţi sunt 
cei auzind Cuvântul lui Dumnezeu, şi 
păzindu-l. 
29. Iar mulţimile îngrămădindu-se, El a 
început a zice: generaţia aceasta, este o 
generaţie rea; caută un semn, şi semn nu 

îi va fi dat, decât semnul lui Iona profetul. 
30. Pentru că, după cum Iona a fost făcut 
un semn pentru cei din Ninive, aşa va fi şi 
Fiul Omului pentru generaţia aceasta. 
31. O regină de la miazăzi va fi ridicată, 
la judecată, cu bărbaţii generaţiei aceasta, 
şi îi va condamna; pentru că a venit de la 
marginile pământului să audă 
înţelepciunea lui Solomon. Şi iată! Mai 

mult decât Solomon este aici. 
32. Bărbaţi niniviteni se vor ridica, la 
judecată, cu generaţia aceasta, şi o vor 
condamna; pentru că ei s-au pocăit la 
predica lui Iona. Şi iată! Mai mult decât 
Iona este aici. 
33. Nici unu, aprinzând o lampă, nu o 
pune în ascuns, nici sub baniţă, ci pe 

lampadar; pentru ca cei intrând, să vadă 
lumina. 
34. Lampa corpului este ochiul tău. Când 
ochiul tău este curat, întreg corpul tău 

este luminat; dar când este rău, şi corpul 
tău este întunecat. 
35. Deci priveşte; lumina cea din tine, nu 
este întuneric?  
36. Deci dacă corpul tău întreg, este 
luminat, neavând vreo parte întunecată, 

va fi în întregime luminat; ca şi când 
lampa te luminează cu strălucirea ei. 
37. Dar vorbind El, un fariseu L-a rugat 
ca să prânzească la el; iar El intrând, S-a 
aşezat la masă. 
38. Iar fariseul, văzând, s-a mirat că nu S-
a spălat întâi, înainte de prânz. 
39. Dar Domnul a zis către el: acum, voi 

fariseii curăţiţi exteriorul potirului şi al 
farfuriei; dar interiorul vostru este plin de 
jefuire şi de răutate. 
40. Nebunilor! Nu Cel făcând exteriorul, 
a făcut şi interiorul? 
41. Daţi totuşi milostenie pe cele fiind în 
interior; şi iată! Toate vă sunt curate. 
42. Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că 

daţi zeciuială din: menta şi ruta şi orice 
legumă; şi treceţi pe lângă judecata şi 
iubirea pentru Dumnezeu; însă pe acestea 
trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le 
neglijaţi. 
43. Vai de voi, fariseilor! Pentru că iubiţi 
scaunele dintâi în sinagogi, şi saluturile în 
pieţe. 

44. Vai de voi, cărturari şi farisei 
făţarnici! Pentru că sunteţi ca mormintele 
cele părăsite; şi oamenii, cei umblând 
deasupra nu au ştiut. 
45. Dar răspunzând, cineva dintre 
cărturari, Îi zice: Învăţătorule! Zicând 
acestea, şi pe noi ne ocărăşti. 
46. El însă a zis: vai şi de voi, 
cărturarilor! Pentru că împovăraţi oamenii 

cu poveri greu de purtat; iar voi, nu 
atingeţi poverile nici cu unu dintre 
degetele voastre. 
47. Vai de voi! Pentru că zidiţi 
mormintele profeţilor; dar părinţii voştri 
i-au omorât. 
48. Aşadar sunteţi martori, şi sunteţi de 
bună părere cu faptele părinţilor voştri; 

pentru că ei i-au omorât, iar voi zidiţi 
mormintele lor. 
49. De aceea şi Înţelepciunea lui 
Dumnezeu a zis: voi trimite la ei profeţi şi 
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apostoli, şi pe unii dintre ei îi vor omorî şi 
îi vor persecuta;  
50. ca să fie cerut de la generaţia aceasta 
sângele tuturor profeţilor, cel vărsat de la 
întemeierea lumii:  
51. De la sângele lui Abel, până la 

sângele lui Zaharia; cel omorât între altar 
şi casă. Da, vă zic! Va fi cerut de la 
generaţia aceasta. 
52. Vai de voi, cărturarilor!  Pentru că aţi 
luat cheia cunoaşterii; voi nu aţi intrat, şi 
aţi oprit pe cei intrând. 
53. Ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii 
au început să Îl preseze tare, şi să Îl facă 

să vorbească despre mai multe;  
54. pândindu-L, ca să prindă ceva din 
gura Lui, ca să Îl acuze. 

Capitolul 12 - Luca 

1. Fiind strânse împreună zeci de mii de 

mulţime, încât să se calce unii pe alţii; El 
a început să zică întâi către discipolii Lui: 
feriţi-vă de plămădeala fariseilor, care 
este făţărnicia. 
2. Dar nu este nimic acoperit, care nu va 
fi descoperit; şi ascuns, care nu va fi 
cunoscut. 
3. De aceea, oricâte aţi spus în întuneric, 

va fi auzit la lumină; şi ceea ce aţi vorbit 
la ureche, în cămăruţe, va fi predicat pe 
acoperişuri. 
4. Vă zic însă vouă, prietenilor Mei: nu vă 
temeţi de cei omorând corpul, şi după 
aceasta, neavând ce să mai facă. 
5. Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: 
temeţi-vă de Cel care după ce a omorât, 
are autoritate să arunce în gheena. Da, vă 

zic! Temeţi-vă de Acesta. 
6. Oare nu se vând cinci vrăbii cu doi 
asarioni? Şi nici una dintre ele nu este 
uitată înaintea lui Dumnezeu. 
7. Dar şi perii capului vostru, toţi au fost 
număraţi. Nu vă temeţi! Voi sunteţi mai 
de preţ decât multe vrăbii. 
8. Eu însă vă zic: oricine, care va 

mărturisi pentru Mine, înaintea 
oamenilor; şi Fiul Omului va mărturisi 
pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 
9. Dar cel lepădându-Mă, înaintea 
oamenilor; va fi lepădat înaintea îngerilor 
lui Dumnezeu. 

10. Şi oricine, care va spune un cuvânt 
împotriva Fiului Omului, îi va fi iertat; 
dar celui hulind împotriva Spiritului 
Sfânt, nu îi va fi iertat. 
11. Iar când au să vă aducă la singogi, şi 
la conducători, şi la autorităţi; să nu vă 

îngrijoraţi cum sau ce să vorbiţi în 
apărare, sau ce să ziceţi;  
12. pentru că Spiritul Sfânt vă va învăţa în 
ora aceea cele ce trebuie să ziceţi. 
13. Dar cineva din mulţime I-a zis: 
Învăţătorule! Spune fratelui meu să 
împartă cu mine moştenirea. 
14. El însă i-a zis: omule! cine M-a pus 

judecător sau împărţitor peste voi? 
15. Iar către ei, a zis: Luaţi seama şi 
păziţi-vă de orice lăcomie; pentru că nu 
prin îmbelşugarea cuiva este viaţa lui în 
averile lui. 
16. El însă a zis o parabolă către ei, 
zicând: ogorul unui om bogat a rodit bine. 
17. Şi cugeta în sine, zicând: ce voi face? 

Pentru că nu mai am unde strânge roadele 
mele. 
18. Şi a zis: aceasta voi face: voi dărâma 
depozitele mele, şi voi zidi mai mari; şi 
voi strânge acolo tot grâul meu şi bunurile 
mele. 
19. Şi voi zice sufletului meu: suflete! Ai 
multe bunuri, aşezate pentru mulţi ani; 

odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. 
20. Dar Dumnezeu i-a zis: nebune! 
Noaptea aceasta ei cer sufletul tău de la 
tine; iar cele ce ai pregătit, cui îi vor fi? 
21. Aşa este cel strângând comoară pentru 
el, dar nefiind bogat faţă de Dumnezeu. 
22. Dar El a zis către discipolii Lui: de 
aceea vă zic: nu fiţi îngrijoraţi pentru 
sufletul vostru, ce să mâncaţi nici pentru 

corpul vostru, ce să îmbrăcaţi. 
23. Pentru că sufletul este mai mult decât 
hrana, şi corpul decât îmbrăcămintea. 
24. Observaţi corbii, că nu seamănă, nici 
nu seceră; pentru ei nu este cămară, nici 
depozit; şi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât 
preţuiţi voi mai mult decât păsările? 
25. Dar cine dintre voi, fiind îngrijorat, 

poate adăuga un cot la creşterea lui? 
26. Deci, dacă nici ceva neînsemnat nu 
puteţi, de ce vă îngrijoraţi de celelalte? 
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27. Observaţi crinii, cum cresc; nu se 
ostenesc, nici nu ţes. Iar Eu vă zic: nici 
Solomon, în toată gloria lui, nu a fost 
îmbrăcat ca unu dintre aceştia. 
28. Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu 
iarba, astăzi fiind în câmp, iar mâine fiind 

aruncată în cuptor; cu cât mai mult pe voi, 
puţini credincioşilor! 
29. Şi voi, nu căutaţi ce să mâncaţi, şi ce 
să beţi, şi nu fiţi neliniştiţi;  
30. pentru că naţiunile lumii caută 
acestea; însă Tatăl vostru ştie că aveţi 
nevoie de acestea. 
31. Totuşi, căutaţi Regatul Lui, şi toate 

acestea vă vor fi adăugate. 
32. Nu te teme, turmă mică! Pentru că 
Tatăl vostru a bine plăcut să vă dea 
Regatul. 
33. Vindeţi averile voastre, şi daţi 
milostenie; faceţi-vă pungi neînvechindu-
se, o comoară nesecată în cerurile unde 
hoţ nu se apropie, nici molie nu strică. 

34. Pentru că unde este comoara voastră, 
acolo este şi inima voastră. 
35. Să fie coapsele voastre încinse, şi 
lămpile aprinse;  
36. Iar voi, asemănători unor oameni 
aşteptând pe domnul lor când are să se 
întoarcă de la nunţi; ca venind, şi bătând, 
ei să deschidă îndată. 

37. Fericiţi sunt sclavii aceia, pe care, 
venind, domnul îi va găsi veghind. 
Adevărat vă zic: El se va încinge, şi îi va 
aşeza la masă; iar apropiindu-se, îi va 
servi. 
38. Şi dacă are să vină la a doua, sau la a 
treia strajă, şi are să îi găsească aşa; 
fericiţi sunt aceia. 
39. Dar acestea să cunoaşteţi: dacă ştia 

stăpânul casei, la ce oră vine hoţul, 
veghea şi nu lăsa să fie spartă casa lui. 
40. Deci, şi voi, fiţi gata; pentru că Fiul 
Omului vine la ora ce nu vi se pare. 
41. Dar Petru I-a zis: Domnule! Către noi 
zici parabola aceasta, sau către toţi? 
42. Şi Domnul a zis: cine este atunci 
administratorul credincios, cel chibzuit; 

pe care îl va pune domnul peste 
servitorimea lui, pentru a da la timp 
măsura de grâu? 

43. Fericit este sclavul acela pe care, 
venind, domnul lui, îl va găsi făcând aşa. 
44. Adevărat vă zic: îl va pune peste toate 
averile lui. 
45. Dar dacă sclavul acela are să zică în 
inima lui, domnul meu întârzie să vină; şi 

să înceapă să bată pe servitori şi 
servitoare, şi să mănânce şi să bea şi să se 
îmbete.  
46. Va veni domnul sclavului acela într-o 
zi în care nu i se pare, şi la o oră pe care 
nu o cunoaşte; şi îl va tăia în două, şi va 
pune partea lui cu necredincioşii. 
47. Iar sclavul acela, cel cunoscând voinţa 

domnului lui; dar nepregătind, sau 
nefăcând după voinţa lui, va fi bătut cu 
multe lovituri. 
48. Dar cel necunoscând, însă făcând 
unele vrednice de lovituri, va fi bătut 
puţin. Iar oricui căruia i-a fost dat mult, 
va fi cerut mult de la el; şi căruia i-au 
încredinţat mult, vor cere mai mult de la 

el. 
49. Eu am venit să arunc foc pe pământ; 
şi ce vreau, decât să fie deja aprins. 
50. Dar am un botez pentru a fi botezat; şi 
cum sunt de apăsat până când are să fie 
îndeplinit. 
51. Vi se pare că am venit să dau pace pe 
pământ? Vă zic: Nu! Ci dezbinare. 

52. Pentru că, de acum, vor fi cinci 
dezbinaţi într-o casă; trei contra doi, şi 
doi contra trei. 
53. Vor fi dezbinaţi: tată asupra fiului, şi 
fiu asupra tatălui; mamă asupra fiicei, şi 
fiică asupra mamei; soacră asupra norei 
ei, şi noră asupra soacrei. 
54. Dar El le zicea şi mulţimilor: când 
aveţi să vedeţi un nor ridicându-se de la 

apus, îndată ziceţi: vine ploaie! Şi aşa se 
face. 
55. Iar când vedeţi suflând de la miazăzi, 
ziceţi: va fi arşiţă! Şi se face. 
56. Făţarnici! Faţa pământului şi a cerului 
ştiţi examina, dar timpul acesta, cum de 
nu ştiţi examina?  
57. Dar de ce nu judecaţi şi din sinea 

voastră ce este drept? 
58. Iar când mergi cu pârâşul tău la 
conducător, dă-ţi silinţă pe drum să te 
eliberezi de el; ca nu cumva să te târască 
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la judecător, şi judecătorul te va preda 
gardianului, şi gardianul, te va arunca în 
închisoare. 
59. Eu îţi zic: nicidecum nu ai să ieşi de 
acolo, până ai să plăteşti şi ultimul lepton. 

Capitolul 13 - Luca 

1. Dar chiar în timpul acela erau prezenţi 
unii anunţându-L despre galileenii al 
căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele 
lor. 
2. Şi răspunzând, Iesus le-a zis: vi se pare 

că galileenii aceştia, s-au făcut mai 
păcătoşi decât toţi galileenii; întrucât au 
suferit acestea? 
3. Eu vă zic: nu! Ci dacă nu aveţi să vă 
căiţi; toţi, veţi pieri asemenea. 
4. Sau cei optsprezece, peste care a căzut 
turnul în Siloam şi i-a omorât; vi se pare 
că ei s-au făcut mai păcătoşi decât toţi 

oamenii cei locuind în Ierusalim? 
5. Eu vă zic: nu! Ci dacă nu aveţi să vă 
căiţi; toţi, la fel veţi pieri. 
6. Şi le-a zis parabola aceasta: cineva 
avea un smochin plantat în via lui; şi a 
venit căutând rod în el, dar nu a găsit. 
7. A zis însă către viticultor: iată! Sunt 
trei ani de când vin, căutând rod în 

smochinul acesta; şi nu găsesc. Taie-l! De 
ce mai distruge pământul? 
8. Dar el, răspunzând, îi zice: Domnule! 
Lasă-l şi anul acesta; până ce îl voi săpa 
împrejur, şi voi pune gunoi. 
9. Dar dacă are să facă rod în următorul 
an? Iar dacă nu, îl vei tăia. 
10. Dar El îi învăţa întru-na dintre 
sinagogi în sabat. 

11. Şi iată! O femeie, având de 
optsprezece ani un spirit de neputinţă; şi 
era gârbovă, şi neputându-se îndrepta cu 
totul. 
12. Iar văzând-o, Iesus, a chemat-o şi i-a 
zis: femeie! Ai fost eliberată de neputinţa 
ta. 
13. Şi a pus mâinile peste ea, şi îndată a 

fost îndreptată; şi glorifica pe Dumnezeu. 
14. Dar răspunzând, conducătorul 
sinagogii; fiind mâniat pentru că a 
vindecat în sabat; a zis mulţimii: şase zile 
sunt în care trebuie să se lucreze; deci, 
vindecaţi-vă venind în ele, şi nu în ziua 
sabatului. 

15. Domnul însă i-a răspuns, şi a zis: 
făţarnici! Fiecare dintre voi, în sabat, nu 
dezleagă boul lui sau măgarul de la iesle; 
şi ducându-l, îl adapă? 
16. Dar aceasta, fiind o fiică a lui Abraam 
pe care Satan a legat-o, iată, de 

optsprezece ani; nu trebuia să fie 
dezlegată de legătura aceasta în ziua 
sabatului? 
17. Şi zicând El acestea, toţi cei stându-I 
împotrivă, au fost ruşinaţi; iar toată 
mulţimea se bucura pentru toate cele 
glorioase făcute de El. 
18. El deci a zis: cui este asemănător 

Regatul lui Dumnezeu, şi cu ce îl voi 
asemăna? 
19. El este asemănător unui grăunte de 
muştar, pe care luându-l un om, l-a 
aruncat într-o grădină de-a lui; şi a crescut 
şi s-a făcut arbore mare; şi păsările 
cerului s-au cuibărit în ramurile lui. 
20. Şi iarăşi a zis: cu ce voi asemănă 

Regatul lui Dumnezeu? 
21. Este asemănător unei plămădeli; pe 
care luând-o o femeie, a ascuns-o în trei 
măsuri de făină, până ce a fost dospită 
toată. 
22. Şi El umbla prin cetăţi şi prin sate, 
învăţându-i şi făcând o călătorie înspre 
Ierusalim. 

23. Dar cineva I-a zis: Domnule! Oare 
puţini sunt cei salvaţi? El însă a zis către 
ei: 
24. luptaţi-vă să intraţi prin uşa strâmtă; 
pentru că vă zic: mulţi vor căuta să intre, 
dar nu vor fi în stare, 
25. după ce stăpânul casei are să se ridice 
şi să încuie uşa; iar voi să începeţi să staţi 
afară şi să bateţi uşa, zicând: Domnule! 

Domnule! Deschide-ne! Iar răspunzând, 
vă va zice: nu ştiu de unde sunteţi! 
26. Atunci veţi începe să ziceţi: am 
mâncat înaintea Ta, şi am băut; iar Tu ne-
ai învăţat pe străzile noastre. 
27. Dar El va spune, zicându-vă: nu vă 
ştiu de unde sunteţi! Depărtaţi-vă de la 
Mine; toţi lucrători ai nedreptăţii! 

28. Acolo va plânsul şi scrâşnirea dinţilor; 
când aveţi să vedeţi pe Abraam, şi pe 
Isaac, şi pe Iacob, şi pe toţi profeţii în 
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Regatul lui Dumnezeu; iar pe voi, 
aruncaţi afară. 
29. Şi vor sosi de la răsărit şi apus, şi de 
la miazănoapte şi miazăzi; şi vor fi aşezaţi 
la masă în Regatul lui Dumnezeu. 
30. Şi iată! Sunt unii din urmă, care vor fi 

întâi; şi sunt unii dintâi, care vor fi în 
urmă. 
31. În aceeaşi oră, s-au apropiat unii 
farisei, zicându-I: ieşi şi du-Te de aici; 
pentru că Irod vrea să Te omoare. 
32. Iar El le-a zis: ducându-vă, ziceţi 
vulpii aceasta: iată! Scot demoni şi 
săvârşesc vindecări, astăzi şi mâine; iar în 

cea de a treia zi, sfârşesc. 
33. Totuşi, trebuie să călătoresc astăzi, şi 
mâine, şi următoarea zi; pentru că nu este 
posibil să fie omorât un profet afară din 
Ierusalim. 
34. Ierusalime, Ierusalime; cel omorând 
profeţii şi ucigând cu pietre pe cei trimişi 
la el. De câte ori am vrut să strâng pe 

copiii tăi, aşa ca o găină pe puiul ei sub 
aripi; dar nu aţi vrut. 
35. Iată! Vă este abandonată casa voastră; 
şi vă zic: nicidecum nu aveţi să Mă 
vedeţi, până aveţi să ziceţi: binecuvântat 
este Cel venind în Numele lui Iehova! 

Capitolul 14 - Luca 

1. Apoi, intrând El, în sabat, într-o casă a 
unuia dintre conducătorii fariseilor, ca să 
mănânce pâine; ei Îl pândeau. 
2. Şi iată! Un om având dropică, era 
înaintea Lui. 
3. Şi răspunzând, Iesus a zis către 
cărturari şi farisei, spunând: este permis a 

vindeca în sabat, sau nu? 
4. Dar ei tăceau. Iar El luându-l, l-a 
vindecat, şi l-a eliberat. 
5. Şi a zis către ei: al cui fiu sau bou, 
dintre voi, va cădea în fântână, şi nu îl va 
scoate îndată în zi de sabat? 
6. Şi nu au fost în stare să răspundă la 
acestea. 

7. Dar El a zis o parabolă către cei 
chemaţi; observând cum erau alese 
locurile dintâi; zicând către ei:  
8. Când ai să fi chemat de cineva la nuntă, 
să nu te aşezi la masă pe locul dintâi; nu 
cumva să fie chemat de el cineva mai 
onorat decât tine;  

9. şi venind, cel chemându-te pe tine şi pe 
el, îţi va zice: dă loc acestuia! Şi atunci să 
începi, cu ruşine, să ocupi locul din urmă. 
10. Ci, când ai să fi chemat, ducându-te, 
aşează-te pe locul din urmă; pentru ca, 
atunci când are să vină cel chemându-te, 

să îţi zică: prietene! Treci mai sus! Atunci 
va fi o glorie pentru tine înaintea tuturor 
celor aşezaţi la masă împreună cu tine. 
11. Pentru că oricine înălţându-se pe sine, 
va fi smerit; şi cel smerindu-se pe sine, va 
fi înălţat. 
12. Dar a zis şi celui invitându-L: când ai 
să faci un prânz sau o cină, nu chema pe 

prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe 
rudele tale, nici vecini bogaţi; ca nu 
cumva şi ei să te cheme pe tine, şi să ţi se 
facă răsplătire.  
13. Ci, când ai să faci ospăţ, chemă pe 
săraci, pe nevoiaşi, pe şchiopi, pe orbi,  
14. şi vei fi fericit; pentru că nu au nimic 
să îţi răsplătească, dar îţi va fi răsplătit la 

învierea drepţilor. 
15. Dar auzind acestea, cineva dintre cei 
aşezaţi la masă, I-a zis: fericit este cel 
care va mânca pâine în Regatul lui 
Dumnezeu. 
16. Iar El i-a zis: un om oarecare a făcut o 
cină mare, şi a chemat pe mulţi. 
17. Apoi a trimis pe sclavul lui, la ora 

cinei, să zică celor chemaţi: veniţi! Pentru 
că deja este totul gata. 
18. Şi au început toţi, ca într-un gând, să 
se scuze. Cel dintâi i-a zis: am cumpărat 
un ogor; şi am nevoie, ieşind, să îl văd. 
Te rog să mă ai scuzat.  
19. Iar altul a zis: Am cumpărat cinci 
perechi de boi, şi mă duc să îi încerc. Te 
rog să mă ai scuzat. 

20. Iar un altul a zis: m-am însurat, şi de 
aceea nu pot veni. 
21. Apoi, întorcându-se sclavul acela, a 
anunţat acestea domnului său. Atunci, 
mâniindu-se, stăpânul casei a zis 
sclavului său: ieşi repede în străzile şi 
uliţele cetăţii, şi adu aici pe cei săraci, şi 
pe nevoiaşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi. 

22. Şi sclavul a zis: Domnule! S-a făcut 
ceea ce ai poruncit, şi încă mai este loc. 
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23. Iar domnul a zis către sclav: ieşi la 
drumuri şi la garduri şi constrânge-i să 
intre; ca să fie umplută casa mea. 
24. Pentru că vă zic: nici unu dintre 
bărbaţii aceia, cei foşti chemaţi, nu vor 
gusta cina mea. 

25. Iar împreună cu El erau plecate 
mulţimi multe; şi întorcându-Se, a zis 
către ei: 
26. dacă cineva vine la Mine şi nu urăşte 
pe tatăl, şi pe mama, şi pe nevasta şi pe 
copiii, şi pe fraţii, şi pe surorile lui, şi 
chiar sufletul lui; nu poate fi un discipol 
al Meu. 

27. Cel care nu poartă crucea lui, şi nu 
vine înapoia Mea; nu poate fi un discipol 
al Meu. 
28. Pentru că, cine dintre voi, vrând să 
zidească un turn, nu mai întâi, aşezându-
se, socoteşte cheltuiala; dacă are pentru 
terminare. 
29. Pentru ca nu cumva, punându-i 

temelie, şi nefiind în stare să sfârşească; 
toţi cei privind, să înceapă a-i râde,  
30. zicând: omul acesta a început să 
zidească, dar nu a fost în stare să 
sfârşească. 
31. Sau care rege, plecând să se arunce în 
război cu alt rege, aşezându-se, nu se va 
consfătui întâi, dacă este posibil, cu zece 

mii să îl întâmpine pe cel venind cu 
douăzeci de mii asupra lui? 
32. Iar dacă nu, încă fiind el departe, 
trimiţând un mesager, cere cele pentru 
pace. 
33. Astfel deci, fiecare dintre voi, care nu 
renunţă la toate averile lui; nu poate fi un 
discipol al Meu. 
34. Sarea deci, este bună; dar dacă şi 

sarea are să fie fără gust, cu ce va fi 
dreasă? 
35. Nici pentru pământ, nici pentru gunoi, 
nefiind folositoare, o aruncă afară. Cel 
având urechi de auzit, să audă! 

Capitolul 15 - Luca 

1. Dar de El s-au apropiat toţi vameşii şi 
păcătoşii, să asculte la El. 
2. Şi murmurau fariseii şi cărturarii, 
zicând: Acesta primeşte pe păcătoşi, şi 
mănâncă împreună cu ei. 

3. Iar El a zis către ei parabola aceasta, 
spunând:  
4. Care om dintre voi, având o sută de oi, 
şi pierzând una dintre ele; nu lasă pe cele 
nouăzeci şi nouă în deşert, şi se duce după 
cea pierdută; până are să o găsească? 

5. Şi găsind-o, o pune pe umerii lui, 
bucurându-se. 
6. Şi venind acasă, chemă împreună 
prietenii şi vecinii lui, zicându-le: 
Bucuraţi-vă împreună cu mine; pentru că 
am găsit oaia mea cea pierdută. 
7. Vă zic: astfel va fi bucurie mai mare în 
cer pentru un păcătos, căindu-se; decât 

pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care nu 
au nevoie de căinţă. 
8. Sau care femeie având zece drahme, 
dacă are să piardă o drahmă; nu aprinde o 
lampă, şi mătură casa, şi caută cu grijă; 
până are să o găsească? 
9. Şi găsind-o, chemă împreună prietenele 
şi vecinele, zicând: bucuraţi-vă împreună 

cu mine; pentru că am găsit drahma pe 
care am pierdut-o. 
10. Vă zic: astfel se face bucurie înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos, 
căindu-se. 
11. Iar El a zis: un om oarecare avea doi 
fii. 
12. Şi cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui: 

tată! Dă-mi partea cuvenită de avere; iar 
el le-a împărţit averea. 
13. Şi nu după multe zile, fiul cel mai 
tânăr, strângând toate, s-a dus într-o ţară 
îndepărtată; şi acolo a risipit averea lui, 
vieţuind destrăbălat. 
14. Dar cheltuind el toate, s-a făcut o 
foamete mare în ţara aceea; şi el a început 
să fie lipsit. 

15. Şi ducându-se, s-a alipit de unu dintre 
cetăţenii ţării aceia; şi el l-a trimis pe 
câmpurile lui, să păzească porcii. 
16. Şi dorea să se sature din roşcovele pe 
care le mâncau porcii; dar nici unu nu i-a 
dat. 
17. Dar, venindu-şi în sine, a zis: câţi 
angajaţi ai tatălui meu sunt îmbelşugaţi de 

pâini, iar eu pier aici de foame! 
18. Ridicându-mă, voi pleca la tatăl meu, 
şi voi zice: „tată! Am păcătuit împotriva 
cerului şi înaintea ta. 
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19. Nu mai sunt vrednic să fiu chemat un 
fiu al tău; fă-mă ca pe unu dintre angajaţii 
tăi.” 
20. Şi ridicându-se, a venit la tatăl lui. 
Dar, fiind el încă departe, l-a văzut tatăl 
lui, şi s-a înduioşat; şi alergând, a căzut 

pe gâtul lui, şi l-a sărutat. 
21. Fiul însă i-a zis: Tată! Am păcătuit 
împotriva cerului şi împotriva ta. Nu mai 
sunt vrednic să fiu chemat un fiu al tău. 
22. Dar tatăl a zis către sclavii lui: 
„aduceţi repede un veşmânt lung, pe cel 
dintâi, şi îmbrăcaţi-l; şi daţi-i un inel în 
mâna lui, şi sandale în picioarele lui. 

23. Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat; 
înjunghiaţi, şi mâncând, să ne veselim. 
24. Pentru că fiul acesta al meu, era mort, 
şi iarăşi trăieşte; era pierdut, şi a fost 
găsit.” Şi au început să se veselească. 
25. Dar fiul lui cel mai bătrân era la 
câmp; şi când a venit, şi s-a apropiat de 
casă, a auzit muzică şi dansuri. 

26. Şi chemând pe unu dintre servitori, a 
întrebat ce să fie acestea. 
27. Iar el i-a zis: fratele tău a venit şi tatăl 
tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat; 
pentru că l-a primit înapoi sănătos. 
28. Dar el s-a mâniat şi nu a vrut să intre; 
însă tatăl lui, ieşind, îl ruga. 
29. Iar el, răspunzând, a zis tatălui său: 

iată! Eu de atâţia ani îţi servesc ca un 
sclav, şi niciodată nu am călcat o poruncă 
de-a ta; şi mie niciodată nu mi-ai dat un 
ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. 
30. Iar când a venit fiul acesta al tău, cel 
mâncând averea ta cu curve, i-ai 
înjunghiat viţelul cel îngrăşat. 
31. El însă i-a zis: copile! Tu eşti 
totdeauna cu mine, şi toate cele ale mele 

sunt ale tale. 
32. Trebuia însă să ne veselim şi să ne 
bucurăm; pentru că fratele acesta al tău 
era mort, şi trăieşte; şi era pierdut, şi a 
fost găsit. 

Capitolul 16 - Luca 

1. Dar El zicea şi către discipoli: era un 
om bogat, care avea un administrator; şi 
acesta i-a fost pârât ca risipind averile lui. 
2. Şi chemându-l, i-a zis: ce! Aceasta aud 
eu despre tine? Predă socoteala 

administrării tale; pentru că nu mai poţi 
administra. 
3. Dar administratorul a zis în sine: ce voi 
face? Pentru că domnul meu va lua 
administraţia de la mine. Să sap, nu sunt 
în stare; să cer, mă ruşinez. 

4. Ştiu ce voi face; pentru ca, atunci când 
am să fiu scos din administraţie, să mă 
primească în casele lor. 
5. Şi chemând pe fiecare dintre datornicii 
domnului său, a zis celui dintâi: cât 
datorezi domnului meu?  
6. Iar el a zis: o sută de baţi de ulei. El 
însă i-a zis: primeşte înscrisurile tale; şi 

aşezându-te, scrie repede cincizeci. 
7. Apoi a zis altuia: dar tu, cât datorezi? 
Iar el a zis: o sută de cori de grâu. El i-a 
zis: primeşte înscrisurile tale, şi scrie 
optzeci. 
8. Şi a lăudat domnul pe administratorul 
cel nedrept, pentru că a lucrat prevăzător. 
Pentru că fiii epocii aceasta, sunt, faţă de 

generaţia lor, mai înţelepţi decât fiii 
luminii. 
9. Şi eu vă zic: faceţi-vă prieteni din 
bogăţia nedreptăţii; pentru ca, atunci când 
ea are să se termine, ei să vă primească în 
corturile eterne. 
10. Cel credincios în puţin, este 
credincios şi în mult; şi cel nedrept în 

puţine, este nedrept şi în mult. 
11. Deci, dacă în bogăţia nedreaptă, nu 
va-ţi făcut credincioşi; cine vă va 
încredinţa pe cea adevărată? 
12. Şi dacă în ceea ce este al altuia, nu v-
aţi făcut credincioşi; cine vă va da ce este 
al vostru? 
13. Nici un servitor nu poate fi sclav la 
doi domni. Pentru că, sau pe unu îl va urî, 

şi pe celălalt îl va iubi; sau de unu se va 
alipi, şi va dispreţui pe celălalt. 
14. Auzeau însă toate acestea fariseii, cei 
fiind iubitori de bani de argint; şi Îl 
batjocoreau. 
15. Şi El le-a zis: voi sunteţi cei 
îndreptăţindu-vă pe sine înaintea 
oamenilor; dar Dumnezeu cunoaşte 

inimile voastre. pentru că ce este înălţat 
între oameni, este urâciune înaintea lui 
Dumnezeu. 
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16. Legea şi profeţii au fost până la Ioan; 
de atunci, Regatul lui Dumnezeu este 
binevestit, şi fiecare dă năvală în el. 
17. Dar mai uşor este să treacă cerul şi 
pământul, decât să cadă o liniuţă a literei 
legii. 

18. Oricine lăsând nevasta lui, şi 
însurându-se cu alta, comite adulter; şi cel 
însurat cu una lăsată de bărbat, comite 
adulter. 
19. A fost dar un om bogat, şi era 
îmbrăcat cu purpură şi in subţire; 
veselindu-se zilnic în lux. 
20. Iar un sărac, cineva cu nume Lazăr, 

era aruncat la poarta lui, cu bube 
ulcerând;  
21. şi dorind să se sature cu cele căzute de 
la masa bogatului. 
22. Apoi, săracul a murit; şi a fost dus de 
îngeri în sânul lui Abraam. Dar a murit şi 
bogatul; şi a fost îngropat. 
23. Şi în locuinţa morţilor, fiind în 

chinuri, ridicând ochii lui, vede pe 
Abraam de departe; şi pe Lazăr în 
sânurile lui. 
24. Şi el, strigând, a zis: Tată Abraam! 
Miluieşte-mă! Şi trimite pe Lazăr ca să 
atingă vârful degetului său de apă, şi să 
răcorească limba mea; pentru că sunt 
chinuit în văpaia aceasta. 

25. Dar Abraam a zis: copile! Aminteşte-
ţi că ai primit cele bune ale tale în viaţa 
ta; iar Lazăr, asemenea, pe cele rele. 
Acum însă, aici, el este mângâiat; iar tu, 
eşti chinuit. 
26. Şi pe lângă toate acestea, între noi şi 
voi, a fost statornicită o prăpastie; astfel 
ca, cei vrând să treacă de aici la voi, să nu 
poată; nici să treacă de acolo la noi. 

27. Iar el a zis: te rog deci, tată; ca să îl 
trimiţi în casa tatălui meu. 
28. Pentru că am cinci fraţi; să le 
mărturisească, ca să nu vină şi ei în locul 
acesta al chinului. 
29. Abraam însă îi zice: au pe Moise şi 
profeţii; să asculte de ei. 
30. Dar el a zis: nu, tată Abraam! Ci, dacă 

cineva dintre morţi are să se ducă la ei, se 
vor căi. 
31. El însă i-a zis: dacă nu ascultă de 
Moise şi de profeţi; nici dacă cineva 

dintre morţi are să învie, nu vor fi 
convinşi. 

Capitolul 17 - Luca 

1. Dar El a zis discipolilor Lui: este 
imposibil să nu vină ocaziile de poticnire; 
dar vai de cel prin care vin. 
2. Îi este de folos dacă este pusă o piatră 
de moară în jurul gâtului lui, şi era 
aruncat în mare; decât să facă să se 
poticnească pe unu dintre micuţii aceştia. 
3. Luaţi seama la voi înşivă. Dacă fratele 

tău are să păcătuiască, ceartă-l; şi dacă are 
să se căiască, iartă-i lui. 
4. Şi dacă de şapte ori pe zi are să 
păcătuiască împotriva ta, şi de şapte ori 
are să se întoarcă la tine, zicând: mă 
căiesc! Îi vei ierta lui. 
5. Şi apostolii au zis Domnului: adaugă-
ne credinţă!  

6. Iar Domnul a zis: dacă aveţi credinţă ca 
un bob de muştar, ziceţi sicomorului 
acesta: dezrădăcinează-te, şi plantează-te 
în mare! Şi el vi se supune. 
7. Cine dintre voi, având un sclav, arând 
sau păstorind, care venind înăuntru de la 
câmp, îi va zice: trecând, aşează-te îndată 
la masă!  

8. Oare însă nu îi va zice: pregăteşte-mi 
ce am să cinez; şi încingându-te, serveşte-
mi până am să mănânc şi să beau; şi după 
acestea vei mânca şi vei bea tu. 
9. El nu are recunoştinţă pentru sclav; 
acesta a făcut cele poruncite. 
10. Aşa şi voi, când aveţi să faceţi toate 
cele ce v-au fost poruncite, să ziceţi: 
„suntem sclavi netrebnici, am făcut ceea 

ce eram datori să facem.” 
11. Apoi, ducându-Se înspre Ierusalim, El 
a trecut prin mijlocul Samariei şi al 
Galileii. 
12. Şi intrând El într-un sat, L-au 
întâmpinat zece bărbaţi leproşi care 
stăteau la depărtare. 
13. Şi ei au ridicat voce, zicând: Iesuse! 

Învăţătorule! Miluieşte-ne! 
14. Şi văzându-i, le-a zis: ducându-vă, 
arătaţi-vă preoţilor! Şi mergând, au fost 
curăţiţi. 
15. Dar unu dintre ei, văzând că a fost 
vindecat; s-a întors, glorificând pe 
Dumnezeu cu voce mare. 
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16. Şi s-a proşternut la picioarele Lui, 
mulţumindu-I; şi el era samaritean. 
17. Răspunzând însă, Iesus a zis: oare nu 
cei zece au fost curăţiţi? Dar cei nouă, 
unde sunt?  
18. Nu s-au găsit, întorcându-se, să dea 

glorie lui Dumnezeu, decât acesta; cel de 
altă naţiune? 
19. Şi i-a zis: ridicându-te, du-te! 
Credinţa ta te-a scăpat. 
20. Fiind întrebat însă de farisei, când 
vine Regatul lui Dumnezeu; le-a răspuns 
şi a zis: nu vine Regatul lui Dumnezeu în 
mod vizibil. 

21. Nici nu vor zice: iată aici, sau acolo! 
Pentru că, iată! Regatul lui Dumnezeu 
este în mijlocul vostru. 
22. Dar El a zis către discipoli: vor veni 
zile când veţi dori să vedeţi una dintre 
zilele Fiului Omului; dar nu veţi vedea. 
23. Şi vă vor zice: iată acolo! Sau: iată 
aici! Să nu vă duceţi, nici să urmaţi. 

24. Pentru că aşa cum fulgerul, fulgerând 
dintr-o parte de sub cer, luminează până 
spre altă parte de sub cer; aşa va fi Fiul 
Omului. 
25. Dar întâi El trebuie să sufere multe, şi 
să fie respins de generaţia aceasta. 
26. Şi după cum se făcea în zilele lui Noe, 
aşa va fi şi în zilele Fiului Omului:  

27. Mâncau, beau, se însurau, se măritau; 
până într-o zi în care Noe a intrat în 
corabie; şi a venit potopul, şi i-a pierdut 
pe toţi. 
28. De asemenea, după cum se făcea în 
zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, 
vindeau, plantau, zideau;  
29. dar, într-o zi în care Lot a ieşit din 
Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, 

şi i-a pierdut pe toţi. 
30. Astfel va fi într-o zi în care Fiul 
Omului va fi dezvăluit. 
31. În ziua aceea, care va fi pe acoperişul 
casei, iar vasele lui în casă; să nu coboare 
să le ia. Şi cel din câmp, asemenea, să nu 
se întoarcă la cele dinapoi. 
32. Amintiţi-vă de nevasta lui Lot.  

33. Care are să caute să păstreze sufletul 
lui, îl va pierde; şi care îl va pierde, îl va 
păstra. 

34. Vă zic: noaptea aceea, vor fi doi pe un 
pat; unul va fi luat, şi celălalt va fi lăsat. 
35. Vor fi două măcinând; una va fi luată, 
iar cealaltă va fi lăsată. 
36. (v. 36 - text apocrif) 
37. Şi răspunzând, I-au zis: Unde 

Domnule? Iar El le-a zis: Unde este 
corpul, acolo şi vulturii vor fi strânşi 
împreună. 

Capitolul 18 - Luca 

1. Iar El le-a zis o parabolă, referitor la 

trebuinţa de a se ruga ei totdeauna, şi de a 
nu se descuraja, 
2. zicând: era un judecător într-o cetate; 
de Dumnezeu netemându-se, şi pe om 
nerespectându-l. 
3. Dar era o văduvă în cetatea aceea; şi 
venea la el, zicând: fă-mi dreptate faţă de 
împotrivitorul meu. 

4. Şi nu a vrut un timp; dar după acestea, 
a zis în sine: chiar dacă de Dumnezeu nu 
mă tem, nici pe om nu îl respect; 
5. dar, pentru că văduva aceasta îmi face 
necaz, îi voi face dreptate, ca să nu mă 
necăjească venind în continuare. 
6. Iar Domnul a zis: auziţi ce zice 
judecătorul cel nedrept?  

7. Dumnezeu însă, nu are să facă dreptate 
aleşilor Lui, cei strigându-I zi şi noapte; şi 
rabdă mult pentru ei? 
8. Vă zic: le va face dreptate în curând. 
Totuşi, Fiul Omului, venind, va găsi 
credinţă pe pământ? 
9. Zicea însă şi către unii, cei crezându-se 
pe sine că sunt drepţi, şi desconsiderând 
pe ceilalţi; parabola aceasta:  

10. Doi oameni s-au suit spre curtea 
templului să se roage: unu, fariseu; şi 
altul, vameş. 
11. Fariseul, stând, se ruga acestea pentru 
sine: Dumnezeule! Îţi mulţumesc pentru 
că nu sunt ca ceilalţi oameni: lacomi, 
nedrepţi, adulteri; sau chiar ca perceptorul 
acesta. 

12. Postesc de două ori pe săptămână, dau 
zeciuială din toate câte câştig. 
13. Vameşul însă, stând la distanţă, nu a 
vrut nici ochii să ridice spre cer; ci lovea 
pieptul lui, zicând: Dumnezeule! Iartă-mă 
pe mine, păcătosul! 
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14. Vă zic: acesta a coborât la casa lui 
îndreptăţit, spre deosebire de acela. 
Pentru că oricine, înălţându-se pe sine, va 
fi smerit; iar cel smerindu-se pe sine, va fi 
înălţat. 
15. Dar Îi aduceau şi pruncii, ca să se 

atingă de ei. Văzând însă, discipolii îi 
mustrau. 
16. Dar Iesus i-a chemat la El, zicând: 
lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu îi 
opriţi; pentru că a celor ca aceştia este 
Regatul lui Dumnezeu. 
17. Adevărat vă zic: care nu are să 
primească Regatul lui Dumnezeu ca un 

copilaş, nicidecum nu are să intre în el. 
18. Iar un conducător L-a întrebat, zicând: 
Învăţătorule bun! Ce să fac să moştenesc 
viaţă eternă? 
19. Iesus însă i-a zis: de ce Îmi zici bun? 
Nici unu nu este bun, decât Unu: 
Dumnezeu. 
20. Ştii poruncile: să nu comiţi adulter; să 

nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti 
fals; onorează pe tatăl tău şi pe mama. 
21. Dar el a zis: toate acestea le-am păzit 
din tinereţe. 
22. Auzind însă, Iesus i-a zis: încă una îţi 
lipseşte: vinde toate câte ai şi împarte la 
cei săraci, şi vei avea comoară în ceruri; 
şi vino, urmează-Mi. 

23. Dar el auzind acestea, s-a făcut tare 
întristat; pentru că era tare bogat.  
24. Văzându-l însă, Iesus a zis: cât de 
anevoie intră în Regatul lui Dumnezeu cei 
având bani! 
25. Pentru că mai uşor este să treacă o 
cămilă printr-o ureche de ac, decât să 
intre un bogat în Regatul lui Dumnezeu. 
26. Cei auzind însă, au zis: şi cine poate fi 

salvat? 
27. Dar El le-a zis: cele imposibile la 
oameni, sunt posibile la Dumnezeu. 
28. Petru însă a zis: iată! Noi lăsând cele 
ale noastre, Ţi-am urmat. 
29. Dar El le-a zis: adevărat vă zic: nu 
este nici unu care a lăsat casă, sau 
nevastă, sau fraţi, sau părinţi, sau copii, 

pentru Regatul lui Dumnezeu;  
30. care, să nu primească mult mai multe 
în timpul acesta, şi în epoca cea viitoare: 
viaţă eternă. 

31. Luând însă lângă El pe cei 
doisprezece, a zis către ei: iată! Ne suim 
la Ierusalim; şi vor fi împlinite toate cele 
ce au fost scrise prin profeţi despre Fiul 
Omului. 
32. Pentru că va fi dat naţiunilor, şi va fi 

batjocorit, şi va fi ocărât, şi va fi scuipat. 
33. Şi biciuindu-L, Îl vor omorî, şi în ziua 
cea de a treia va învia. 
34. Şi ei nu au priceput nimic din acestea; 
şi Cuvântul acesta era ascuns pentru ei, şi 
nu cunoşteau cele spuse. 
35. Apoi, apropiindu-Se El de Ierihon, un 
orb şedea lângă drum, cerşind. 

36. Auzind însă trecând o mulţime, a 
întrebat: ce ar fi aceasta? 
37. Iar ei i-au spus că trece Iesus 
Nazarineanul. 
38. Şi el a strigat, zicând: Iesuse! Fiule lui 
David, miluieşte-mă! 
39. Dar cei mergând înainte, îl mustrau; 
ca să tacă. El însă striga cu mult mai 

mult: Fiule lui David, miluieşte-mă!  
40. Iesus însă, stând, a poruncit să îl 
aducă la El; iar apropiindu-se de El, l-a 
întrebat:  
41. Ce vrei să îţi fac? Iar el a zis: 
Domnule! Să văd iarăşi. 
42. Şi Iesus i-a zis: să vezi iarăşi! 
Credinţa ta te-a scăpat. 

43. Şi el îndată a văzut iarăşi; şi i-a urmat 
Lui, glorificând pe Dumnezeu. Şi tot 
poporul, văzând a dat laudă lui 
Dumnezeu. 

Capitolul 19 - Luca 

1. Şi intrând, trecea prin Ierihon. 

2. Şi iată! Un bărbat, pe nume chemat 
Zacheu; şi el era perceptor şef, şi era 
bogat. 
3. Şi căuta să vadă pe Iesus, cine este; dar 
nu putea din cauza mulţimii, pentru că era 
mic la statură. 
4. Şi alergând înainte, s-a suit într-un 
sicomor, ca să Îl vadă; pentru că pe acolo 

urma să treacă. 
5. Şi când a venit pe locul acela, privind 
în sus, Iesus a zis către el: Zachee! 
Coboară grăbit! Pentru că astăzi Eu 
trebuie să rămân în casa ta. 
6. Şi grăbindu-se, a coborât; şi L-a primit, 
bucurându-se. 
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7. Şi văzând, toţi murmurau, zicând: a 
intrat la un bărbat păcătos să găzduiască. 
8. Dar Zacheu, stând, a zis către Domnul: 
Domnule! Iată! Jumătăţile averilor mele, 
le dau săracilor; şi dacă am luat ceva de-a 
cuiva prin învinuire falsă, dau înapoi 

împătrit. 
9. Iar Iesus, a zis către el: astăzi s-a făcut 
salvare casei aceasta; pentru că şi el este 
un fiu al lui Abraam. 
10. Pentru că Fiul Omului a venit să caute 
şi să salveze ce a fost pierdut. 
11. Dar ascultând ei acestea, adăugând, a 
zis o parabolă; El fiind prin apropierea 

Ierusalimului, şi lor le părea că Regatul 
lui Dumnezeu urmează să fie arătat 
îndată. 
12. Deci a zis: un om, cineva de neam 
ales, s-a dus într-o ţară îndepărtată, să îşi 
primească un regat, şi să se întoarcă. 
13. Chemând însă zece sclavi de-ai lui, le-
a dat zece mine, şi a zis către ei: 

negustoriţi până când vin eu. 
14. Dar cetăţenii lui îl urau; şi au trimis o 
solie înapoia lui, zicând: nu îl vrem pe 
acesta rege peste noi. 
15. Apoi, la întoarcerea lui, primind 
regatul, a zis să îi fie chemaţi sclavii aceia 
cărora le dăduse argintul; ca să cunoască 

ce au câştigat din negoţ. 

16. Iar cel dintâi a venit, zicând: 
Domnule! Mina ta a câştigat zece mine. 
17. Şi el i-a zis: Bine dar, sclavule bun! 
Pentru că în ceva neînsemnat te-ai făcut 
credincios; să fi, cu autoritate, peste zece 
cetăţi. 
18. Şi a venit cel de al doilea, zicând: 
mina ta, Domnule, a făcut cinci mine. 
19. Iar el a zis şi acestuia: şi tu, să te faci 

peste cinci cetăţi. 
20. Şi altul a venit, zicând: Domnule! Iată 
mina ta, pe care am avut-o pusă într-o 
batistă. 
21. Pentru că m-am temut de tine, fiindcă 
eşti un om aspru; iei ceea ce nu ai pus, şi 
seceri ceea ce nu ai semănat. 
22. El i-a zis: din gura ta te judec, 

sclavule rău! Ştiai că eu sunt un om 
aspru; luând ceea ce nu am pus, şi 
secerând ceea ce nu am semănat. 

23. De ce nu ai dat argintul meu la bancă; 
şi eu, venind, îl luam cu dobândă? 
24. Şi celor stând acolo, le-a zis: luaţi 
mina de la el, şi daţi-o celui având zece 
mine!  
25. Iar ei au zis: Domnule, are zece mine. 

26. Eu vă zic: „oricui, celui având, i se va 
da; dar de la cel neavând, chiar şi ceea ce 
are, va fi luat.” 
27. Iar pe duşmanii aceştia ai mei, cei 
nevrându-mă rege peste ei; aduceţi-i aici 
şi înjunghiaţi-i înaintea mea. 
28. Şi zicând acestea, a plecat înainte, 
suindu-Se înspre Ierusalim. 

29. Şi apropiindu-Se de Betfaghe şi 
Betania, către Muntele cel chemat al 
Măslinilor; El a chemat pe doi dintre 
discipoli,  
30. zicând: mergeţi în satul dinainte, în 
care intrând, veţi găsi un măgăruş legat, 
pe care nici unu dintre oameni nu a şezut 
vreodată; şi dezlegându-l, aduceţi-l. 

31. Şi dacă vă întreabă cineva, de ce îl 
dezlegaţi, veţi zice aşa: pentru că Domnul 
are nevoie de el. 
32. Iar ducându-se cei trimişi, au găsit 
după cum le zise El. 
33. Dar dezlegând ei măgăruşul, domnii 
lui, au zis către ei: De ce dezlegaţi 
măgăruşul? 

34. Ei însă, au zis: Domnul are nevoie de 
el. 
35. Şi l-au adus la Iesus; şi aruncând 
mantiile lor pe măgăruş, au pus pe Iesus 
deasupra. 
36. Iar plecând El, aşterneau mantiile lor 
pe drum. 
37. Dar apropiindu-Se El deja către 
coborâşul Muntelui Măslinilor, toată 

mulţimea discipolilor, bucurându-se, a 
început să laude pe Dumnezeu cu voce 
mare, pentru toate lucrările puternice pe 
care le-au văzut,  
38. zicând: „binecuvântat este Regele Cel 
venind în Numele lui Iehova! Pace în cer 
si glorie în locurile preaînalte!” 
39. Şi unii dintre fariseii din mulţime, au 

zis către El: Învăţătorule! Ceartă pe 
discipolii Tăi! 
40. Şi răspunzând, El a zis: Eu vă zic: 
dacă aceştia vor tăcea, pietrele vor striga. 
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41. Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a 
plâns pentru ea,  
42. zicând: dacă cunoşteai în ziua aceasta 
şi tu cele pentru pace! Dar acum a fost 
ascuns de ochii tăi. 
43. Pentru că vor veni zile peste tine, şi 

duşmanii îţi vor ridica întăritură, şi te vor 
încercui, şi te vor strâmtora din toate 
părţile. 
44. Şi te vor distruge, pe tine şi pe copiii 
tăi în tine, şi nu vor lăsa piatră pe piatră în 
tine; pentru că nu ai cunoscut timpul 
cercetării tale. 
45. Şi intrând în curtea templului, a 

început să scoată afară pe cei vânzând în 
ea, şi pe cei cumpărând,  
46. zicându-le: a fost scris: şi Casa Mea 
va fi o casă de rugăciune; dar voi aţi 
făcut-o peşteră de tâlhari. 
47. Şi El era zilnic, învăţându-i în curtea 
templului. Dar marii preoţi şi cărturarii şi 
fruntaşii poporului căutau să Îl piardă. 

48. dar nu găseau ce să Îi facă; pentru că 
tot poporul se ţinea de El, ascultând. 

Capitolul 20 - Luca 

1. Apoi, într-una din zile, învăţând El 
poporul în curtea templului, şi 

binevestind, s-au pus asupra Lui marii 
preoţi şi cărturarii împreună cu bătrânii;  
2. şi au spus, zicând către El: spune-ne, cu 
ce autoritate faci acestea; sau cine este 
Cel dându-Ţi autoritatea? 
3. Iar răspunzând, El a zis către ei: vă voi 
întreba şi eu un cuvânt, şi spuneţi-Mi:  
4. Botezul lui Ioan, era din cer, sau de la 
oameni? 

5. Iar ei cugetau în sine, zicând: dacă 
avem să zicem: din cer; va zice: de ce nu 
i-aţi crezut lui? 
6. Iar dacă avem să zicem: de la oameni; 
tot poporul ne va ucide cu pietre; pentru 
că este convins a fi Ioan un profet. 
7. Şi au răspuns a nu şti de unde. 
8. Iar Iesus le-a zis: nici Eu nu vă spun cu 

ce autoritate fac acestea. 
9. Dar El a început să zică către popor 
parabola aceasta: un om a plantat o vie; şi 
a arendat-o unor ţărani, şi a plecat din ţară 
pentru un timp destul de mult. 
10. Iar la timpul potrivit, a trimis la ţărani 
pe un sclav; ca să îi dea din rodul viei. 

Dar ţăranii, bătându-l, l-au trimis fără 
nimic. 
11. Şi a continuat să trimită alt sclav; dar 
ei bătându-l şi pe acela, şi dezonorându-l, 
l-au trimis fără nimic. 
12. Şi a continuat să trimită pe al treilea; 

dar ei rănindu-l şi pe acesta, l-au aruncat 
afară. 
13. Domnul viei însă a zis: ce am să fac? 
Voi trimite pe fiul meu cel iubit; poate pe 
acesta îl vor respecta. 
14. Dar văzându-l ţăranii, au cugetat între 
ei, zicând: acesta este moştenitorul; să îl 
omorâm, ca moştenirea să fie a noastră. 

15. Şi aruncându-l afară din vie, l-au 
omorât. Deci, ce va face domnul viei? 
16. Va veni şi va pierde pe ţăranii aceia, 
şi va da via altora. Iar ei auzind, au zis: să 
nu se facă aşa! 
17. El însă, privindu-i, a zis: ce este deci 
aceasta, ce a fost scris: „o piatră pe care 
au respins-o zidarii, aceasta a fost făcută 

cap de unghi? 
18. Oricare căzând pe piatra aceea, va fi 
sfărâmat; iar pe care are să cadă ea, îl va 
spulbera”. 
19. Şi cărturarii şi marii preoţi căutau în 
ora aceea să pună mâinile pe El; dar s-au 
temut de popor. Pentru că au cunoscut că 
pentru ei a zis parabola aceasta. 

20. Şi pândind, au trimis iscoditori 
prefăcându-se a fi drepţi, ca să prindă 
vreo cuvântare de-a Lui, pentru a-L preda 
conducerii şi autorităţi guvernatorului. 
21. Şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule! 
Ştim că zici şi înveţi drept, şi nu cauţi la 
faţă; ci înveţi calea lui Dumnezeu în 
adevăr. 
22. Este permis a se da impozit cezarului, 

sau nu?  
23. Înţelegând însă viclenia lor, a zis către 
ei: De ce Mă încercaţi? 
24. Arătaţi-Mi un dinar. A cui imagine şi 
inscripţie are? Iar ei au zis: ale cezarului. 
25. Iar El a zis către ei: atunci, daţi 
cezarului, cele ale cezarului; şi lui 
Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu. 

26. Şi nu au fost în stare să Îl prindă cu 
cuvântul înaintea poporului; şi mirându-
se pe răspunsul Lui, au tăcut. 
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27. Dar apropiindu-se unii dintre 
saducheii, cei zicând a nu fi înviere; L-au 
întrebat,  
28. zicând: Învăţătorule! Moise ne-a scris: 
dacă are să moară un frate al cuiva având 
nevastă, şi acesta are să fie fără copii; 

fratele lui să îi ia nevasta, şi să ridice 
urmaşi fratelui lui. 
29. Erau deci şapte fraţi; şi cel dintâi, 
luând o nevastă, a murit fără copii. 
30. Şi cel de al doilea,  
31. şi cel de al treilea a luat-o, dar tot la 
fel; şi cei şapte nu au lăsat copii, şi au 
murit. 

32. Pe urmă a murit şi femeia. 
33. Deci femeia, la înviere, a cui dintre ei 
este făcută nevastă? 
34. Şi Iesus le-a zis: fiii epocii aceasta se 
însoară şi se mărită;  
35. dar cei învredniciţi să ajungă la epoca 
aceea, şi la învierea cea dintre morţi; nici 
nu se însoară, nici nu se mărită. 

36. Pentru că nici nu mai pot muri, 
fiindcă sunt la fel cu îngerii; şi sunt fii ai 
lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 
37. Dar, că cei morţi sunt înviaţi a amintit 
şi Moise, la rug, când numeşte pe Iehova: 
Dumnezeul lui Abraam, şi Dumnezeul lui 
Isaac, şi Dumnezeul lui Iacob. 
38. El însă nu este un Dumnezeu al 

morţilor, ci al celor vii; fiindcă pentru El, 
toţi vieţuiesc. 
39. Iar răspunzând, unii dintre cărturari, 
au zis: Învăţătorule! Bine ai spus. 
40. Pentru că nu mai îndrăzneau să Îl 
întrebe nimic. 
41. El însă a zis către ei: cum zic ei la 
Christosul a fi Fiu al lui David?  
42. Pentru că însuşi David zice într-o 

carte a psalmilor: „Iehova a zis Domnului 
Meu: şezi la dreapta Mea;  
43. până am să pun pe duşmanii Tăi un 
scăunel al picioarelor Tale.” 
44. Deci David Îl cheamă Domn; atunci 
cum este Fiu al lui? 
45. Iar tot poporul ascultând, El a zis 
discipolilor Lui:  

46. Feriţi-vă de cărturarii cei vrând să 
umble în veşminte lungi, şi plăcându-le 
saluturi în pieţe, şi scaune dintâi în 
sinagogi, şi locuri dintâi la cine, 

47. care mănâncă casele văduvelor, şi la 
vedere se roagă îndelung; aceştia vor 
primi o condamnare mai aspră. 

Capitolul 21 - Luca 

1. Iar ridicând privirea, a văzut pe cei 
bogaţi aruncând darurile lor în trezorerie. 
2. Dar a văzut o văduvă nevoiaşă 
aruncând acolo doi leptoni;  
3. Şi a zis: adevărat vă zic: văduva 
aceasta, cea săracă, a aruncat mai mult 
decât toţi. 

4. Pentru că toţi aceştia au aruncat la 
daruri pentru Dumnezeu din belşugul lor; 
dar aceasta, din sărăcia ei, a aruncat toată 
averea ei pe care o avea. 
5. Iar unora zicând despre curtea 
templului, că a fost împodobită cu pietre 
frumoase şi cu daruri de mulţumire, El a 
zis:  

6. Acestea pe care le vedeţi; vor veni zile 
în care nu va fi lăsată aici piatră pe piatră 
care nu va fi dărâmată. 
7. Iar ei L-au întrebat, zicând: 
Învăţătorule! Dar când vor fi acestea? Şi 
care va fi semnul când urmează să se facă 
acestea? 
8. Iar El a zis: vedeţi să nu fiţi amăgiţi; 

pentru că mulţi vor veni în Numele Meu, 
zicând: Eu sunt! Şi: timpul s-a apropiat! 
Să nu vă duceţi după ei! 
9. Iar când aveţi să auziţi de războaie şi 
de tulburări, să nu fiţi înspăimântaţi; 
pentru că acestea trebuie să se facă întâi, 
dar nu este îndată sfârşitul. 
10. Atunci le-a zis: atunci va fi ridicată 
naţiune contra naţiune, şi regat contra 

regat. 
11. Şi vor fi cutremure mari, şi pe alocuri 
vor fi epidemii şi înfometări, vor fi 
spaime, cât şi semne mari în cer. 
12. Dar înaintea tuturor acestea, vor pune 
pe voi mâinile lor; şi vă vor persecuta 
predându-vă la sinagogi şi la închisori, 
fiind duşi pe la regi şi guvernatori; din 

cauza Numelui Meu. 
13. Dar aceasta vi se va întoarce spre 
mărturie. 
14. Puneţi deci în inimile voastre să nu 
cugetaţi dinainte o apărare. 
15. Pentru că Eu vă voi da o gură şi o 
înţelepciune, căreia nu vor putea sta 
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împotrivă sau contrazice toţi cei 
împotrivindu-vi-se. 
16. Dar veţi fi trădaţi şi de părinţi, şi de 
fraţi, şi de rude, şi de prieteni; şi vor 
omorî pe unii dintre voi,  
17. şi veţi fi urâţi din cauza Numelui 

Meu. 
18. Dar nici un păr de pe capul vostru nu 
are să piară. 
19. Prin răbdarea voastră veţi câştiga 
sufletele voastre. 
20. Iar când aveţi să vedeţi Ierusalimul 
încercuit de armate, atunci să cunoaşteţi 
că s-a apropiat pustiirea lui. 

21. Atunci cei din Iudeea să fugă în 
munţi, şi cei din mijlocul lui să se 
depărteze, şi cei de prin câmpuri să nu 
intre în el;  
22. pentru că acestea sunt zile de 
răzbunare, pentru a fi împlinite toate cele 
scrise. 
23. Vai de cele însărcinate, şi de cele 

alăptând în zilele acelea; pentru că va fi 
criză mare pe pământ, şi mânie asupra 
poporului acesta. 
24. Şi vor cădea prin  tăişul sabie, şi vor fi 
duşi captivi printre toate naţiunile; iar 
Ierusalimul va fi călcat de naţiuni, până 
ce au să fie împlinite nişte timpuri ale 
naţiunilor. 

25. Şi vor fi semne în soare, şi în lună, şi 
în stele; şi pe pământ strâmtorare a 
naţiunilor în nedumerire din cauza 
mugetului şi agitaţiei mării;  
26. unii dintre oameni leşinând de teamă 
şi aşteptare a celor venind asupra lumii; 
pentru că puterile cerurilor vor fi 
clătinate. 
27. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului 

venind într-un nor cu putere şi glorie 
multă. 
28. Dar, începând acestea să se facă, staţi 
drept şi ridicaţi capetele voastre; pentru 
că se apropie răscumpărarea voastră. 
29. Apoi le-a zis o parabolă: vedeţi 
smochinul şi toţi arborii?  
30. Când înverzesc deja, privind, 

cunoaşteţi de la ei că vara este deja 
aproape. 

31. Aşa şi voi, când aveţi să vedeţi 
acestea făcându-se; să cunoaşteţi că 
Regatul lui Dumnezeu este aproape. 
32. Adevărat vă zic: nicidecum nu are să 
treacă generaţia aceasta, până au să se 
facă toate. 

33. Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele mele nicidecum nu vor trece. 
34. Luaţi însă seama la voi; nu cumva să 
se îngreuneze inimile voastre cu mâncare 
multă, cu beţii, şi cu îngrijorările vieţii; şi 
să vină îndată peste voi ziua aceea. 
35. Pentru că va veni ca o cursă peste toţi 
cei locuind pe faţa pământului întreg. 

36. Vegheaţi deci în orice timp; rugându-
vă ca să fiţi în stare de a scăpa de toate 
acestea, cele urmând să se facă, şi de a sta 
înaintea Fiului Omului. 
37. Deci ziua era în curtea templului, 
învăţându-i; iar noaptea, ieşind, locuia pe 
Muntele cel chemat al Măslinilor. 
38. Şi tot poporul venea dimineaţa 

devreme la El în curtea templului, ca să Îl 
asculte. 

Capitolul 22 - Luca 

1. Dar se apropia sărbătoarea Azimelor, 
cea fiind zisă Paştele. 

2. Iar marii preoţi şi cărturarii căutau 
aceasta: cum să Îl omoare; pentru că se 
temeau de popor. 
3. Dar Satan a intrat în Iuda, cel chemat 
Iscariot; fiind din numărul celor 
doisprezece. 
4. Şi ducându-se, a vorbit împreună cu 
marii preoţi şi cu ofiţerii, aceasta: cum să 
Îl predea lor. 

5. Şi ei s-au bucurat şi au convenit să îi 
dea argint. 
6. Iar el a promis; şi căuta un timp potrivit 
să Îl predea lor, fără mulţime. 
7. Dar a venit ziua Azimelor în care 
trebuia sacrificat Paştele. 
8. Şi El a trimis pe Petru şi pe Ioan, 
zicând: ducându-vă, pregătiţi-ne Paştele, 

ca să mâncăm. 
9. Dar ei I-au zis: unde vrei să pregătim? 
10. Iar El le-a zis: iată! Intrând voi în 
cetate se va întâlni cu voi un om, ducând 
un ulcior cu apă; urmaţi-i în casa în care 
intră. 
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11. Şi veţi zice stăpânului casei: 
Învăţătorul îţi zice: unde este camera de 
oaspeţi, unde să mănânc Paştele cu 
discipolii Mei? 
12. Şi acela vă va arătă o cameră de sus 
mare, aşternută; acolo pregătiţi. 

13. Iar ducându-se, au găsit după cum le 
zisese El; şi au pregătit Paştele. 
14. Şi când s-a făcut ora, a şezut la masă; 
şi discipolii împreună cu El. 
15. Şi a zis către ei: cu dorinţă am dorit să 
mănânc Paştele acesta cu voi, înainte de 
suferinţa Mea;  
16. pentru că vă zic: nicidecum nu am să 

îl mai mănânc, până când are să fie 
împlinit în Regatul lui Dumnezeu. 
17. Şi luând un potir, mulţumind, a zis: 
luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi;  
18. pentru că vă zic: nicidecum nu am să 
mai beau din rodul viţei, până ce are să 
vină Regatul lui Dumnezeu. 
19. Şi luând o pâine, mulţumind, a frânt; 

şi le-a dat, zicând: acesta este corpul Meu, 
cel dându-se pentru voi; faceţi aceasta 
spre amintirea Mea. 
20. La fel şi potirul, după cină, zicând: 
potirul acesta este legământul nou, în 
sângele Meu; cel vărsându-se pentru voi. 
21. Totuşi, iată! Mâna celui trădându-Mă, 
este cu Mine; pe masă.  

22. Pentru că Fiul Omului se duce potrivit 
cu ce a fost stabilit; totuşi, vai de omul 
acela prin care este trădat. 
23. Iar ei au început să se întrebe între ei, 
aceasta: cine dintre ei ar fi cel urmând să 
facă aceasta? 
24. Dar s-a făcut şi o ceartă între ei, 
aceasta: cine dintre ei este considerat a fi 
mai mare? 

25. El însă le-a zis: regii naţiunilor 
domnesc asupra lor, şi cei având 

autoritate asupra lor sunt chemaţi 
binefăcători. 
26. Voi însă nu fiţi aşa; şi cel mai mare 
între voi, să fie ca cel mai tânăr; şi cel 
conducând, ca cel servind. 
27. Pentru că, cine este mai mare; cel 

şezând la masă, sau cel servind? Oare nu 
cel şezând la masă? Iar Eu sunt în 
mijlocul vostru ca Cel servind. 

28. Voi însă sunteţi cei rămânând mereu 
cu Mine în încercările Mele. 
29. Şi Eu vă rânduiesc un Regat, după 
cum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu; 
30. ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, 
în Regatul Meu; şi să şedeţi pe tronuri, 

judecând pe cele douăsprezece triburi ale 
lui Israel. 
31. Iar Domnul a zis: Simon! Simon! 
Iată! Satan a cerut să vă cearnă ca grâul. 
32. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să 
nu cadă credinţa ta; şi tu, cândva, 
întorcându-te, să întăreşti pe fraţii tăi. 
33. Iar el I-a zis: Domnule! Cu Tine sunt 

gata să mă duc şi în închisoare şi la 
moarte. 
34. Iar El a zis: Petre! Îţi zic: nu va cânta 
astăzi un cocoş, până Mă vei tăgădui de 
trei ori că Mă ştii. 
35. Apoi le-a zis: când v-am trimis fără 
pungă şi traistă şi sandale aţi avut lipsă de 
ceva? Iar ei au zis: De nici una. 

36. Iar El le-a zis: dar acum cel având o 
pungă, să o ia; de asemenea şi o traistă; şi 
cel neavând sabie, să vând mantia lui, şi 
să cumpere. 
37. Pentru că vă zic: aceasta, ce a fost 
scris, trebuie să fie împlinit în Mine: Şi a 
fost socotit cu nişte nelegiuiţi; pentru că şi 
ce este despre Mine, are împlinire. 

38. Iar ei au zis: Domnule! Iată aici două 
săbii. El însă le-a zis: destul este! 
39. Şi ieşind, S-a dus, după obicei, spre 
Muntele Măslinilor; iar Lui I-au urmat şi 
discipolii. 
40. Iar ajungând la acel loc, le-a zis: 
rugaţi-vă, ca să nu intraţi în încercare. 
41. Şi El S-a depărtat de ei, cam o 
aruncare de piatră; şi îngenunchind, Se 

ruga,  
42. zicând: Tată! Dacă vrei, dă la o parte 
potirul acesta de la Mine; totuşi, nu voinţa 
Mea, ci cea a Ta să se facă. 
43. Dar a fost văzut cu El un înger de-al 
cerului, întărindu-L.  
44. Şi făcându-Se în agonie, Se ruga mai 
stăruitor; şi sudoarea Lui, se făcea ca 

nişte picături de sânge, căzând pe pământ. 
45. Şi ridicându-Se de la rugăciune, 
venind către discipoli, i-a găsit dormind 
de întristare. 
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46. Şi le-a zis: de ce dormiţi? Sculându-
vă, rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită. 
47. Încă vorbind El, iată! O mulţime; şi 
cel zis Iuda, unu dintre cei doisprezece, 
mergea înaintea lor;  
48. şi s-a apropiat de Iesus, ca să Îl sărute. 

Iesus însă i-a zis: Iuda! Cu o sărutare 
trădezi pe Fiul Omului? 
49. Dar văzând cei din jurul Lui ce are să 
fie, au zis: Domnule! Să lovim cu sabie?! 
50. Şi unu, cineva dintre ei, a lovit pe 
sclavul marelui preot; şi a tăiat urechea 
lui cea dreaptă. 
51. Răspunzând însă, Iesus a zis: Lăsaţi! 

Până la aceasta! Şi atingând urechea, l-a 
vindecat. 
52. Iesus a zis însă către cei veniţi asupra 
Lui; mari preoţi, şi ofiţeri, şi bătrâni: aţi 
ieşit ca asupra unui tâlhar, cu săbii şi cu 
bâte? 
53. Zilnic fiind Eu cu voi în curtea 
templului, nu aţi întins mâinile asupra 

Mea; dar aceasta este ora voastră, şi 
autoritatea întunericului. 
54. Iar ei arestându-L, L-au dus şi L-au 
băgat în casa marelui preot. Petru însă 
urma de departe. 
55. Dar aprinzând un foc în mijlocul 
curţii, şi aşezându-se ei împreună; Petru 
s-a aşezat în mijlocul lor. 

56. Văzându-l însă o servitoare şezând la 
lumină, şi privind spre el, a zis: şi acesta 
era cu El. 
57. Dar Petru a tăgăduit, zicând: femeie, 
nu Îl ştiu! 
58. Şi după puţin, altcineva văzându-l, a 
zis: şi tu eşti dintre ei. Dar Petru a zis: 
omule, nu sunt! 
59. Şi trecând cam o oră, un altul insista, 

zicând: într-adevăr, şi acesta era cu El; 
pentru că şi el este galileean. 
60. Petru însă a zis: omule, nu ştiu ceea ce 
zici! Şi îndată, încă vorbind el, a cântat un 
cocoş. 
61. Şi întorcându-Se, Domnul S-a uitat la 
Petru; şi Petru şi-a reamintit de Cuvântul 
Domnului, cum i-a zis: înainte de a cânta 

astăzi un cocoş, Mă vei tăgădui de trei 
ori. 
62. Şi ieşind afară, a plâns amar. 

63. Şi bărbaţii, cei ţinându-L, Îl 
batjocoreau, bătându-L. 
64. Şi acoperindu-L Îl întrebau, zicând: 
profeţeşte, cine este cel lovindu-Te? 
65. Şi alte multe, hulind, ziceau împotriva 
Lui. 

66. Şi făcându-se ziuă, s-a strâns 
împreună bătrânimea poporului, mari 
preoţi, precum şi cărturari; şi L-au adus 
înapoi în Sinedriul lor, zicând:  
67. Dacă eşti Christosul, spune-ne! Iar El 
le-a zis: dacă am să vă spun, nicidecum 
nu aveţi să Mă credeţi;  
68. Iar dacă am să vă întreb, nicidecum 

nu aveţi să răspundeţi. 
69. Dar, de acum Fiul Omului va fi aşezat 
la dreapta puterii lui Dumnezeu. 
70. Iar toţi au zis: deci tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu? El însă zicea către ei: voi 
ziceţi că Eu sunt. 
71. Dar ei au zis: de ce mai avem nevoie 
de mărturie? Pentru că noi am auzit din 

gura Lui. 

Capitolul 23 - Luca 

1. Şi ridicându-se toată mulţimea lor, L-
au dus la Pilat. 
2. Au început însă să Îl acuze, zicând: pe 

Acesta L-am găsit abătând naţiunea 
noastră, şi oprind a da taxe cezarului, şi 
zicându-Se pe Sine a fi Christos, un Rege. 
3. Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu eşti 
Regele iudeilor? El însă răspunzând, a 
zis: Tu zici! 
4. Pilat însă a zis către marii preoţi şi 
către mulţime: nu găsesc nici o vină în 
Omul acesta. 

5. Dar ei stăruiau, zicând: aţâţă poporul 
învăţând prin Iudeea întreagă; şi începând 
din Galileea, până aici. 
6. Iar Pilat, auzind, a întrebat dacă Omul 
este galileean. 
7. Şi cunoscând că este din autoritatea lui 
Irod, L-a trimis la Irod; fiind şi el în 
Ierusalim în zilele acelea. 

8. Iar Irod, văzând pe Iesus, s-a bucurat 
tare mult; pentru că de mult timp a vrut să 
Îl vadă, din cauza auzirii despre El; şi 
spera să vadă vreun semn făcut de El. 
9. Întrebându-L dar cu destule de multe 
cuvinte, El însă nu i-a răspuns nimic. 
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10. Dar mari preoţi şi cărturarii stăteau 
acuzându-L vehement. 
11. Iar Irod, dispreţuindu-L împreună cu 
soldaţii lui, şi batjocorindu-L; 
îmbrăcându-L cu un veşmânt strălucitor, 
L-au trimis înapoi lui Pilat. 

12. În ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut 
prieteni unul cu altul; pentru că ei erau 
înainte într-o duşmănie între ei. 
13. Iar Pilat, chemând împreună marii 
preoţi, şi conducătorii, şi poporul,  
14. a zis către ei: mi-aţi adus Omul 
acesta, ca abătând poporul; şi iată! Eu, 
cercetându-L înaintea voastră nu am găsit 

în Omul acesta nici o vină dintre cele care 
acuzaţi împotriva Lui. 
15. Dar nici Irod, pentru că L-a trimis 
înapoi la noi; şi iată! Nimic vrednic de 
moarte nu a fost făcut de El.  
16. Deci pedepsindu-L, Îl voi elibera. 
17. (v. 17 - text apocrif) 
18. Dar ei strigau, cu o mulţime întreagă, 

zicând: Ia pe Acesta, şi eliberează-ne pe 
Baraba! 
19. Cel care era aruncat în închisoare 
pentru o răscoală făcută în cetate şi pentru 
omor. 
20. Iar Pilat li s-a adresat iarăşi, vrând să 
elibereze pe Iesus. 
21. Dar ei strigau, zicând: crucifică-L! 

Crucifică-L!  
22. El însă a zis a treia oară către ei: dar 
ce rău a făcut Acesta? Nici o vină de 
moarte nu am găsit în El; deci 
pedepsindu-L, am să Îl eliberez. 
23. Dar ei strigau cu strigăte mari, cerând 
a-L crucifica; şi vocile lor dominau. 
24. Şi Pilat a hotărât să se facă cererea 
lor. 

25. A eliberat deci pe cel aruncat în 
închisoare pentru răscoală şi omor, pe 
care îl cereau ei; iar pe Iesus, L-a predat 
voinţei lor. 
26. Şi ducându-L, prinzând pe Simon, un 
cirenian, venind de la ogor, au pus crucea 
asupra lui, ca să o ducă înapoia lui Iesus. 
27. Iar Lui Îi urma o mulţime multă de 

popor şi de femei care se băteau în piept 
şi Îl jeleau. 
28. Dar Iesus, întorcându-Se către ele, a 
zis: fiice ale Ierusalimului! Nu Mă 

plângeţi pe Mine; ci plângeţi-vă pe voi, şi 
pe copiii voştri. 
29. Pentru că, iată! Vin zile în care vor 
zice: fericite sunt sterpele şi pântecele 
care nu au născut, şi ţâţele care nu au 
alăptat. 

30. Atunci vor începe să zică munţilor: 
cădeţi peste noi! Şi dealurilor: acoperiţi-
ne! 
31. Pentru că, dacă ei fac acestea cu un 
lemn verde; ce are să fie făcut celui 
uscat? 
32. Dar erau duşi şi alţi doi răufăcători 
împreună cu El, să fie crucificaţi. 

33. Şi când au venit pe locul cel chemat 
Craniul, L-au crucificat acolo pe El şi pe 
cei doi răufăcători; pe unu la dreapta, iar 
pe unu la stânga. 
34. Iesus însă a zis: Tată! Iartă-le lor, 
pentru că nu ştiu ce fac!. Iar împărţind 
mantiile Lui, au aruncat sorţ.  
35. Şi poporul stătea privind. Dar râdeau 

şi conducătorii zicând: pe alţii i-a scăpat; 
scape-Se pe Sine, dacă Acesta este 
Christosul Dumnezeului; Cel Ales. 
36. Dar şi soldaţi Îl batjocoreau; 
apropiindu-se, dându-I oţet,  
37. şi zicând: dacă Tu eşti Regele 
iudeilor, scapă-Te pe Sine! 
38. Dar era şi o inscripţie deasupra Lui: 

Acesta este Regele iudeilor. 
39. Iar unu dintre răufăcătorii atârnaţi, Îl 
batjocorea, zicând: nu eşti Tu Christosul? 
Scapă-Te pe Sine, şi pe noi! 
40. Dar celălalt răspunzând, a zis, 
certându-l: nu te temi tu de Dumnezeu; 
pentru că eşti sub aceeaşi sentinţă. 
41. Dar noi suntem pe drept, pentru că 
primim cele cuvenite pentru cele ce am 

făptuit; însă Acesta nu a făptuit nimic 
nepotrivit. 
42. Şi zicea: Iesuse, aminteşte-Ţi de mine 
când ai să vii în Regatul Tău! 
43. Şi Iesus i-a zis: adevărat îţi zic: astăzi 
vei fi cu Mine în paradis. 
44. Şi era deja cam a şasea oră; şi s-a 
făcut întuneric pe întreg pământul, până la 

a noua oră,  
45. din cauza soarelui eclipsat; iar 
perdeaua templului a fost ruptă pe mijloc. 
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46. Şi strigând cu voce mare, Iesus a zis: 
„Tată! În mâinile Tale pun Spiritul Meu.” 
Iar zicând acestea, a expirat. 
47. Văzând însă centurionul ce s-a făcut, 
a glorificat pe Dumnezeu, zicând: „cu 
adevărat, Omul acesta era drept!” 

48. Şi toate mulţimile venite împreună la 
priveliştea aceasta, privind cele făcute; se 
întorceau, bătându-şi piepturile. 
49. Iar toţi cunoscuţii Lui, şi nişte femei, 
cele urmându-I Lui din Galileea, stăteau 
la depărtare, privind acestea. 
50. Şi iată! Un bărbat cu nume Iosif, fiind 
consilier, un bărbat bun şi drept;  

51. acesta nu a fost părtaş cu sfatul şi cu 
fapta lor. El era din Arimateea, o cetate a 
iudeilor; care aştepta Regatul lui 
Dumnezeu. 
52. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut 
corpul lui Iesus. 
53. Şi luându-L jos, L-a înfăşurat în 
giulgiu, şi L-a pus într-un mormânt săpat 

în stâncă; în care încă nu a fost pus nici 
unu. 
54. Şi era o zi a Pregătirii, şi asfinţea către 
sabat. 
55. Iar femeile care urmau; cele care erau 
venite cu El din Galileea; priveau 
mormântul şi cum a fost pus corpul Lui. 
56. Întorcându-se însă, au pregătit arome 

şi miruri. Apoi, în sabat s-au odihnit, 
potrivit cu porunca. 

Capitolul 24 - Luca 

1. Iar în ziua întâi a săptămânii, dis-de-
dimineaţă, ele au venit la mormânt; 
aducând aromele pe care le-au pregătit. 

2. Dar au găsit piatra rostogolită de la 
mormânt;  
3. iar intrând, nu au găsit corpul 
Domnului Iesus. 
4. Apoi, în nedumerirea lor despre 
aceasta, iată! Doi bărbaţi stăteau cu ele în 
veşminte strălucite. 
5. Iar ele, făcându-se înfricoşate, şi 

înclinând feţele spre pământ; ei au zis 
către ele: De ce căutaţi pe Cel viu, aici cu 
cei morţi? 
6. Nu este aici, ci a fost înviat. Amintiţi-
vă cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea,  

7. zicând: Fiul Omului trebuie să fie dat 
în mâinile oamenilor păcătoşi; şi are să fie 
crucificat, şi să învie în ziua a treia.  
8. Şi ele şi-au amintit de cuvintele Lui. 
9. Şi întorcându-se de la mormânt, au 
vestit toate acestea celor unsprezece şi 

tuturor celorlalţi. 
10. Erau deci: Maria Magdalena; şi Ioana; 
şi Maria, cea a lui Iacob. Dar şi celelalte 
împreună cu ele, ziceau acestea către 
apostoli. 
11. Şi apăreau înaintea lor ca un basm 
cuvintele acestea; şi nu le credeau. 
12. Dar Petru, ridicându-se, a alergat la 

mormânt; şi aplecându-se, vede fâşiile 
singure. Şi s-a dus, mirându-se în sine pe 
ce a fost făcut. 
13. Şi iată! Doi dintre ei, în ziua aceeaşi, 
erau plecaţi înspre un sat, depărat la 
şaizeci de stadii de Ierusalim; al cărui 
nume este Emaus. 
14. Şi ei conversau între ei despre toate 

acestea, cele întâmplate. 
15. Apoi, comentând ei şi cercetând 
împreună, şi însuşi Iesus apropiindu-Se, 
S-a dus împreună cu ei. 
16. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu Îl 
recunoască. 
17. Însă El a zis către ei: ce sunt cuvintele 
acestea pe care le schimbaţi unul cu altul, 

umblând? Iar ei au stat trişti. 
18. Iar răspunzând, unu cu nume Cleopa, 
a zis către El: Tu singur locuieşti ca străin 
la Ierusalim, şi nu cunoşti cele făcute în el 
în zilele acestea? 
19. Şi El le-a zis: Care? Iar ei I-au zis: 
cele despre Iesus Nazarineanul, care S-a 
făcut un bărbat-profet, puternic în lucrare 
şi în cuvânt; înaintea lui Dumnezeu şi a 

poporului întreg. 
20. Şi cum L-au dat marii preoţi şi 
conducătorii noştri ca să fie condamnat la 
moarte, şi L-au crucificat. 
21. Dar noi speram că El este Cel urmând 
să răscumpere pe Israel; însă cu toate 
acestea, această a treia zi trece, de când s-
au făcut toate acestea. 

22. Dar şi nişte femei, unele dintre ale 
noastre ne-au uimit. Prezentându-se 
dimineaţa devreme la mormânt,  
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23. şi negăsind corpul Lui, au venit, 
zicând că au văzut şi o viziune de îngeri 
care zic că El vieţuieşte. 
24. Şi s-au dus la mormânt unii dintre cei 
fiind împreună cu noi, şi au găsit aşa după 
cum au zis femeile; dar pe El nu L-au 

văzut. 
25. Apoi, El a zis către ei: o, nepricepuţi 
şi înceţi cu inima pentru a crede pe toate 
care le-au vorbit profeţii! 
26. Nu trebuia să sufere acestea 
Christosul, şi să intre în gloria Lui? 
27. Şi, începând de la Moise şi de la toţi 
profeţii, le-a explicat în toate Scripturile 

cele despre Sine. 
28. Şi s-au apropiat către satul la care se 
duceau; dar El se făcea a Se duce mai 
departe. 
29. Dar ei L-au obligat, zicând: rămâi cu 
noi; pentru că este către seară, şi ziua deja 
a trecut. Şi El a intrat, pentru a rămâne 
împreună cu ei. 

30. Apoi, şezând la masă cu ei, luând 
pâinea, a binecuvântat; şi frângând, le-a 
dat-o lor. 
31. Iar ochii lor au fost deschişi, şi L-au 
recunoscut; şi El S-a făcut invizibil de ei. 
32. Şi ziceau unul către altul: nu ardea 
inima noastră în noi, când ne vorbea pe 
drum, când ne explica Scripturile? 

33. Şi ridicându-se, în ora aceeaşi, s-au 
întors în Ierusalim; şi au găsit adunaţi pe 
cei unsprezece, şi pe cei împreună cu ei,  
34. zicând: cu adevărat a fost înviat 
Domnul, şi a fost văzut de Simon. 
35. Şi ei explicau cele de pe drum, şi cum 
li S-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. 

36. Dar vorbind ei acestea, El a stat în 
mijlocul lor, şi le-a zis: pacea vouă! 
37. Iar ei, făcându-se înspăimântaţi şi 
înfricoşaţi, le părea a vedea un spirit. 
38. Şi El le-a zis: de ce sunteţi tulburaţi, şi 
pentru ce se suie cugetări în inima 

voastră? 
39. Priviţi mâinile Mele şi picioarele 
Mele; căci Eu Însumi sunt. Pipăiţi-Mă şi 
vedeţi; pentru că un spirit nu are carne şi 
oase, după cum Mă vedeţi pe Mine având. 
40. Şi zicând aceasta, le-a arătat mâinile 
şi picioarele. 
41. Dar încă necrezând ei de bucurie, şi 

mirându-se, El le-a zis: Aveţi ceva de 
mâncare acolo? 
42. Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript. 
43. Şi luând, a mâncat înaintea lor. 
44. A zis însă către ei: acestea sunt 
cuvintele Mele, pe care le-am vorbit către 
voi, fiind încă împreună cu voi: că trebuie 
să fie împlinite toate cele scrise în legea 

lui Moise, şi în profeţi, şi în Psalmi, 
despre Mine. 
45. Atunci a deschis mintea lor, pentru a 
pricepe Scripturile. 
46. Şi le-a zis: aşa a fost scris: să sufere 
Christosul, şi să învie dintre morţi în ziua 
a treia. 
47. Şi să fie predicată pe baza Numelui 

Lui, o căinţă pentru iertare de păcate; la 
toate naţiunile, începând din Ierusalim. 
48. Iar voi sunteţi martori ai acestor 
lucruri. 
49. Şi iată! Eu trimit peste voi 
promisiunea Tatălui Meu; iar voi şedeţi în 
cetatea Ierusalim, până ce aveţi să fiţi 
îmbrăcaţi cu o putere de sus. 
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EVANGHELIA DUPĂ IOAN 
 

Capitolul 1 - Ioan 

1. În început era Cuvântul, şi Cuvântul 

era la Dumnezeul; şi un Dumnezeu era 
Cuvântul. 
2. Acesta, era în început la Dumnezeu. 
3. Totul a fost făcut prin El, şi fără El nu a 
fost făcut nici unu care a fost făcut. 
4. În El era viaţă, şi viaţa era lumina 
oamenilor. 
5. Şi lumina luminează în întuneric, şi 
întunericul nu a cuprins-o. 

6. A fost un om trimis de Dumnezeu, al 
cărui nume era Ioan. 
7. Acesta a venit pentru mărturie; ca să 
mărturisească despre lumină, ca toţi să 
creadă prin el. 
8. Nu era acela lumina, ci a venit ca să 
mărturisească despre lumină. 
9. Lumina cea adevărată era cea care 

luminează pe orice om venind în lume. 
10. El era în lume; şi lumea a fost făcută 
prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 
11. El a venit la cele ale Sale; dar cei ai 
Săi, nu L-au primit. 
12. Dar la câţi L-au primit, le-a dat 
dreptul să fie făcuţi copii ai lui 
Dumnezeu; adică celor crezând în 

Numele Lui; 
13. care au fost născuţi nu din sânge, nici 
dintr-o voinţă a cărnii, nici dintr-o voinţă 
a unui bărbat, ci din Dumnezeu. 
14. Şi Cuvântul S-a făcut carne, şi a locuit 
între noi; şi noi am privit gloria Lui, o 
glorie ca a unui unic-născut de la un Tată. 
El era plin de har şi de adevăr. 

15. Ioan mărturiseşte despre El; şi a 
strigat, zicând: Acesta era Cel despre care 
am zis: Cel venind după mine, S-a făcut 
înainte de mine; pentru că mai întâi de 
mine, era El. 
16. Pentru că din plinătatea Lui, noi toţi 
am primit; şi har peste har. 
17. Pentru că legea a fost dată prin Moise; 
harul şi adevărul s-au făcut prin Iesus 

Christos. 
18. Nici unu nu a văzut vreodată pe 
Dumnezeu; un Dumnezeu unic-născut, 

Cel fiind în sânul Tatălui, Acela L-a 
explicat. 
19. Şi aceasta este mărturia lui Ioan; când 
au trimis la el iudeii din Ierusalim preoţi 
şi leviţi, ca să îl întrebe: tu cine eşti? 

20. Şi el a mărturisit şi nu a tăgăduit, ci a 
mărturisit: eu nu sunt Christosul. 
21. Şi ei l-au întrebat: Dar ce?! Tu eşti 
Ilie? Şi el a zis: nu sunt! Eşti tu profetul? 
Şi a răspuns: nu! 
22. Deci i-au zis: cine eşti? Ca să dăm 
răspuns celor trimiţându-ne. Ce zici 
despre sine?  
23. El a zis: eu sunt o voce, strigând în 

deşert: îndreptaţi calea lui Iehova! După 
cum a zis profetul Isaia. 
24. Şi ei erau trimişi dintre farisei. 
25. Şi ei l-au întrebat, şi i-au zis: Deci de 
ce botezi, dacă nu eşti Christosul, nici 
Ilie, nici profetul? 
26. Ioan le-a răspuns, zicând: eu botez în 
apă, dar între voi stă Cel pe care voi nu Îl 

ştiţi;  
27. El este Cel venind după mine care S-a 
făcut înainte de mine, căruia eu nu sunt 
vrednic să dezleg cureaua sandalei Lui. 
28. Acestea s-au făcut în Betania, dincolo 
de Iordan; unde era Ioan, botezând. 
29. În ziua următoare, Ioan vede pe Iesus 
venind către el, şi zice: iată! Mielul lui 

Dumnezeu, Cel ridicând păcatul lumii! 
30. Acesta este Cel despre care am zis: 
după mine vine un bărbat, care S-a făcut 
înainte de mine, pentru că mai întâi de 
mine, a existat El. 
31. Şi eu nu Îl ştiusem; dar, ca El să fie 
arătat lui Israel, pentru aceasta am venit 
eu botezând în apă. 

32. Şi Ioan a mărturisit, zicând: am văzut 
Spiritul, coborând din cer, ca un 
porumbel; şi a rămas peste El. 
33. Şi eu nu L-am ştiut; dar Cel 
trimiţându-mă să botez în apă, Acela mi-a 
zis: peste care ai să vezi Spiritul, 
coborând şi rămânând peste El; Acesta 
este Cel botezând în Spirit Sfânt. 
34. Şi eu am văzut şi am mărturisit că 

Acesta este Fiul lui Dumnezeu. 
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35. În ziua următoare, Ioan stătea; şi doi 
dintre discipolii Lui. 
36. Şi privind la Iesus umblând, zice: iată! 
Mielul lui Dumnezeu! 
37. Şi l-au auzit cei doi discipoli ai lui 
vorbind; şi I-au urmat lui Iesus. 

38. Iar Iesus, întorcându-Se, şi văzându-i 
urmând, le zice: ce căutaţi? Ei însă I-au 
zis: Rabbi! Care tradus se zice: 
Învăţătorule! Unde locuieşti?  
39. El le zice: veniţi şi veţi vedea. Au 
venit deci, şi au văzut unde locuieşte; şi 
au rămas în ziua aceea lângă El. Era pe la 
a zecea oră. 

40. Andrei, fratele lui Simon Petru, era 
unu dintre cei doi; cei auzind de la Ioan, 
şi urmându-I Lui. 
41. Acesta găseşte întâi pe fratele său 
Simon, şi îi zice: noi am găsit pe Mesia! 
Care tradus înseamnă: Christos. 
42. El l-a adus la Iesus. Privindu-l, Iesus a 
zis: tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu vei fi 

chemat Chifa; care este tradus: Petru.    
43. În ziua următoare, El a vrut să iasă 
înspre Galileea; şi găseşte pe Filip. Şi 
Iesus îi zice: urmează-Mi! 
44. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea 
lui Andrei şi a lui Petru. 
45. Filip găseşte pe Natanael, şi îi zice: 
noi am găsit pe Cel pe care L-a scris 

Moise în lege, apoi profeţii: pe Iesus, Fiu 
al lui Iosif; Cel din Nazaret. 
46. Şi Natanael i-a zis: poate fi ceva bun 
din Nazaret? Filip îi zice: vino şi vezi! 
47. Iesus a văzut pe Natanael, venind 
către El; şi zice despre el: iată cu adevărat 
un israelit, în care nu este viclenie! 
48. Natanael Îi zice: de unde mă cunoşti? 
Iesus a răspuns, şi i-a zis: înainte de a te 

chema Filip, fiind tu sub smochin; Eu te-
am văzut. 
49. Natanael I-a răspuns: Rabbi! Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu; Tu eşti Rege al lui 
Israel!  
50. Iesus a răspuns, şi i-a zis: pentru că ţi-
am zis, că te-am văzut sub smochin, crezi 
tu? Unele mai mari decât acestea vei 

vedea. 
51. Apoi îi zice: adevărat! Adevărat vă 
zic: veţi vedea cerul deschis, şi pe îngerii 

lui Dumnezeu suindu-se şi coborând peste 
Fiul Omului. 

Capitolul 2 - Ioan 

1. Şi în ziua cea de a treia, s-a făcut o 
nuntă în Cana Galileii; şi mama lui Iesus 
era acolo. 
2. Dar a fost chemat şi Iesus, şi discipolii 
Lui la nuntă. 
3. Şi făcându-se lipsă de vin, mama lui 
Iesus zice către El: nu au vin. 
4. Şi Iesus îi zice: ce am Eu cu tine, 

femeie? Încă nu a sosit ora Mea. 
5. Mama Lui zice servilor: orice are să vă 
zică, faceţi. 
6. Iar acolo erau şase bazine de piatră, 
pentru apă, aşezate după regula de 
curăţire a iudeilor; în fiecare încăpând 
câte două sau trei măsuri. 
7. Iesus le zice: umpleţi bazinele cu apă. 

Şi le-au umplut până sus. 
8. Apoi le zice: Scoateţi acum, şi duceţi 
conducătorului mesei; iar ei au dus. 
9. Iar când a gustat conducătorul mesei 
apă făcută vin; şi nu ştia de unde este, dar 
ştiau servitorii cei scoţând apa; 
conducătorul mesei cheamă mirele, 
10. şi îi zice: orice om pune întâi vinul 

bun; şi când au să se îmbete, pe cel slab. 
Tu ai ţinut vinul cel bun până acum. 
11. Acest început al semnelor l-a făcut 
Iesus în Cana Galileii; şi a arătat gloria 
Lui, şi discipolii Lui au crezut în El. 
12. După aceasta, a coborât la 
Capernaum; El, şi mama Lui, şi fraţii şi 
discipolii Lui; şi acolo nu au rămas multe 
zile. 

13. Şi Paştele iudeilor era aproape; şi 
Iesus S-a suit la Ierusalim.  
14. Şi a găsit în curtea templului pe cei 
vânzând boi, şi oi, şi porumbei; şi pe 
schimbătorii de bani, şezând. 
15. Şi făcând un bici din frânghii, i-a scos 
afară pe toţi din curtea templului; chiar şi 
oile şi boii; şi a vărsat banii 

schimbătorilor, şi a răsturnat mesele. 
16. Şi celor vânzând porumbeii, le-a zis: 
ridicaţi acestea de aici! Nu faceţi casa 
Tatălui Meu o casă de negustorie! 
17. Discipolii Lui şi-au amintit că a fost 
scris: zelul pentru casa Ta, Mă va mistui 
pe Mine. 
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18. Deci iudeii au răspuns, şi I-au zis: ce 
semn ne arăţi, că faci acestea? 
19. Iesus a răspuns, şi le-a zis: dărâmaţi 
templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica. 
20. Atunci iudeii au zis: în patruzeci şi 
şase de ani a fost zidit templul acesta; şi 

Tu, în trei zile îl vei ridica? 
21. Acela însă zicea despre templul 
corpului Său. 
22. De aceea, când a fost înviat dintre 
morţi, discipolii Lui şi-au amintit că a zis 
aceasta; şi au crezut Scripturii, şi 
Cuvântului pe care l-a zis Iesus. 
23. Iar când era în Ierusalim, la Paşte, de 

sărbătoare; mulţi au crezut în Numele 
Lui, privind semnele Lui pe care le făcea. 
24. Dar Iesus nu Se încredinţa pe Sine, 
lor; pentru că îi cunoştea pe toţi, 
25. şi pentru că nu avea nevoie ca cineva 
să mărturisească despre om, deoarece El 
cunoştea ce era în om. 

Capitolul 3 - Ioan 

1. Dar era un om, dintre farisei; numele 
lui era: Nicodim, un conducător al 
iudeilor. 
2. Acesta a venit la el noaptea, şi I-a zis: 
Rabbi! Noi ştim că de la Dumnezeu ai 

venit ca Învăţător; pentru că nici unu nu 
poate face semnele acestea, pe care Tu le 
faci, dacă nu are să fie Dumnezeu cu El. 
3. Iesus a răspuns şi i-a zis: Adevărat! 
Adevărat îţi zic: dacă cineva nu are să fie 
născut de sus, nu poate vedea Regatul lui 
Dumnezeu. 
4. Nicodim zice către El: cum poate un 
om să fie născut, bătrân fiind? Oare poate 

intra a doua oară în pântecele mamei lui, 
şi să fie născut? 
5. Iesus a răspuns: adevărat! Adevărat îţi 
zic: dacă cineva nu are să fie născut din 
apă şi Spirit, nu poate intra în Regatul lui 
Dumnezeu. 
6. Ce a fost născut din carne, este carne; 
şi ce a fost născut din Spirit, este Spirit. 

7. Să nu te miri că ţi-am zis: trebuie să fiţi 
născuţi de sus. 
8. Vântul suflă încotro vrea, şi auzi 
sunetul lui; dar nu ştii de unde vine, şi 
unde merge. Astfel este tot cel născut din 
Spirit. 

9. Nicodim a răspuns şi I-a zis: cum se 
poate să se facă acestea? 
10. Iesus a răspuns şi i-a zis: tu eşti 
învăţătorul lui Israel, şi nu cunoşti 
acestea? 
11. Adevărat! Adevărat îţi zic: noi vorbim 

ceea ce ştim, şi mărturisim ceea ce am 
văzut; dar voi nu primiţi mărturia noastră. 
12. Dacă v-am spus cele pământeşti, şi nu 
credeţi; cum veţi crede dacă am să vă 
spun cele cereşti? 
13. Şi nici unu nu s-a suit în cer, decât 
numai Cel coborât din cer; Fiul Omului. 
14. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în 

deşert, aşa trebuie să fie înălţat Fiul 
Omului;  
15. pentru ca oricine crezând în El, să 
aibă viaţă eternă. 
16. Pentru că aşa a iubit Dumnezeu 
lumea, încât a dat pe Fiul Cel unic-născut; 
pentru ca oricine crezând în El, să nu fie 
pierdut, ci să aibă viaţă eternă. 

17. Pentru că Dumnezeu nu a trimis pe 
Fiul în lume, ca să judece lumea; ci ca 
lumea să fie salvată prin El. 
18. Cel crezând în El, nu este judecat; cel 
necrezând deja a fost judecat; pentru că 
nu a crezut în Numele unicului-născut, 
Fiu al lui Dumnezeu. 
19. Iar judecata este aceasta: că lumina a 

venit în lume, dar oamenii au iubit mai 
mult întunericul decât lumina; pentru că 
lucrările lor erau rele. 
20. Pentru că oricine, făcând rele, urăşte 
lumina, şi nu vine la lumină; ca să nu fie 
dezaprobate lucrările lui. 
21. Iar cel făcând adevărul, vine la 
lumină; ca să fie arătate lucrările lui, 
pentru că sunt lucrate în Dumnezeu. 

22. După acestea, Iesus şi discipolii Lui 
au venit în ţinutul Iudeii; şi acolo a rămas 
cu ei, şi boteza. 
23. Dar era şi Ioan, botezând la Enon, 
aproape de Salim, pentru că acolo era 
multă apă; şi veneau şi erau botezaţi. 
24. Pentru că Ioan încă nu era aruncat în 
închisoare. 

25. Atunci s-a făcut o discuţie între 
discipolii lui Ioan şi un iudeu, despre 
curăţire. 
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26. Apoi au venit la Ioan şi i-au zis: 
Rabbi! Cel care era cu tine dincolo de 
Iordan, căruia tu I-ai adus mărturie; iată! 
Acesta botează şi toţi vin la El. 
27. Ioan a răspuns şi a zis: un om nu 
poate primi nimic dacă nu i-ar fi fost dat 

din cer. 
28. Chiar voi mărturisiţi pentru mine că 
eu am zis: nu sunt eu Christosul; ci: sunt 
trimis înaintea Aceluia. 
29. Cel având mireasă, este mire; iar 
prietenul mirelui, cel stând şi ascultându-l 
cu bucurie, se bucură de vocea mirelui. 
Deci bucuria aceasta a mea a fost deplină.  

30. Acela trebuie să crească, iar eu să mă 
micşorez. 
31. Cel venind de sus, este deasupra 
tuturor; cel fiind de pe pământ, este din 
pământ, şi vorbeşte de pe pământ. Cel 
venind din cer, este deasupra tuturor. 
32. El, ceea ce a văzut şi a auzit, aceasta 
mărturiseşte; dar mărturia Lui, nici unu 

nu o primeşte. 
33. Cel primind mărturia Lui, a sigilat că 
Dumnezeu este Adevărat.  
34. Pentru că Cel pe care L-a trimis 
Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă 
Spiritul cu măsură. 
35. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate în 

mâinile Lui. 
36. Cel crezând în Fiul, are viaţă eternă; 
însă cel neascultând de Fiul, nu va vedea 
viaţă; ci mânia lui Dumnezeu rămâne 
peste el. 

Capitolul 4 - Ioan 

1. Deci când a cunoscut Domnul, că 
fariseii au auzit, că Iesus face şi botează 
mai mulţi discipoli decât Ioan;  
2. deşi chiar Iesus nu boteza, ci discipolii 
Lui,  
3. a lăsat Iudeea, şi S-a dus iarăşi înspre 
Galileea. 
4. El trebuia însă să treacă prin Samaria. 

5. A venit deci într-o cetate a Samariei, 
zisă Sihar; aproape de domeniul pe care l-
a dat Iacob lui Iosif, fiul lui. 
6. Iar acolo era izvorul lui Iacob. Iesus 
deci, ostenit de călătorie, şedea astfel la 
izvor. Era pe la ora a şasea. 

7. Vine o femeie din Samaria să scoată 
apă. Iesus i-a zis: dă-Mi să beau! 
8. Pentru că discipolii Lui plecaseră în 
cetate ca să cumpere hrană. 
9. Femeia cea samariteană, Îi zice deci: 
cum, Tu, iudeu fiind, ceri să bei de la 

mine; de la o femeie, samariteană fiind? 
Pentru că nu au legătură, iudei cu 
samariteni. 
10. Iesus a răspuns, şi i-a zis: dacă ştiai 
darul lui Dumnezeu, şi cine este Cel 
zicându-ţi: dă-Mi să beau; chiar tu cereai 
de la El, şi îţi dădea apă vie. 
11. Ea Îi zice: Domnule! nu ai nici măcar 

găleată, şi fântâna este adâncă. De unde ai 
deci apa cea vie?  
12. Eşti Tu oare mai mare decât tatăl 
nostru Iacob, care ne-a dat fântâna; şi el a 
băut din ea, şi fiii lui, şi turmele lui? 
13. Iesus a răspuns, şi i-a zis: oricine, 
bând din apa aceasta, va înseta iarăşi. 
14. Dar care are să bea din apa care Eu i-o 

voi da, nicidecum nu va înseta, în etern; 
ci, apa pe care i-o voi da, se va face în el 
un izvor de apă ţâşnitoare pentru viaţă 
eternă. 
15. Femeia a zis către El: Domnule! Dă-
mi apa aceasta; ca să nu însetez, nici să 
vin aici să scot. 
16. El îi zice: mergi! Cheamă pe bărbatul 

tău, şi vino aici. 
17. Femeia a răspuns, şi I-a zis: nu am 
bărbat. Iesus îi zice: bine ai zis că nu ai 
bărbat. 
18. Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi cel 
pe care îl ai acum, nu este bărbatul tău. 
Adevărat ai zis aceasta. 
19. Femeia Îi zice: Domnule! Văd că Tu 
eşti profet. 

20. Părinţii noştri s-au închinat pe 
muntele acesta; dar voi ziceţi că în 
Ierusalim este locul unde trebuie să se 
închine. 
21. Iesus îi zice: crede-Mi, femeie! Vine o 
oră, când nu vă veţi închina nici pe 
muntele acesta, nici în Ierusalim. 
22. Voi vă închinaţi la ceea ce nu ştiţi; noi 

ne închinăm la ceea ce ştim, pentru că 
salvarea este din iudei. 
23. Dar vine o oră, şi acum este, când 
închinătorii cei adevăraţi se vor închina 
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Tatălui în spirit şi adevăr; pentru că şi 
Tatăl caută pe cei închinându-se la El, ca 
aceştia. 
24. Dumnezeu este spirit, şi cei 
închinându-se la El, trebuie să se închine 
în spirit şi adevăr. 

25. Femeia I-a zis: ştiu că vine Mesia, Cel 
zis Christos; când are să vină Acela, ne va 
vesti toate. 
26. Iesus îi zice: Eu sunt, Cel vorbind cu 
tine!  
27. Şi atunci, au venit discipolii Lui; şi se 
mirau că vorbeşte cu o femeie. Totuşi, 
nici unu nu a zis: ce cauţi? Sau: de ce 

vorbeşti cu ea? 
28. Femeia a lăsat deci vasul ei; şi s-a dus 
în cetate, şi zice oamenilor:  
29. Veniţi de vedeţi un om, care mi-a 
spus toate cele ce am făcut; nu cumva 
Acesta este Christosul? 
30. Ei au ieşit din cetate, şi veneau către 
El. 

31. Între timp, discipolii Îl îndemnau, 
zicând: Rabbi! Mănâncă! 
32. Iar El le-a zis: Eu am de mâncat o 
mâncare pe care voi nu o ştiţi. 
33. Discipolii ziceau deci unii către alţii: 
oare nu I-a adus cineva să mănânce? 
34. Iesus le-a zis: mâncarea Mea este ca 
să fac voinţa Celui trimiţându-Mă, şi să 

îndeplinesc lucrarea Lui.  
35. Nu ziceţi voi, că mai sunt patru luni şi 
vine secerişul? Iată! Vă zic: Ridicaţi ochii 
voştri şi priviţi câmpiile, căci sunt deja 
albe pentru seceriş. 
36. Cel secerând, primeşte plată, şi 
strânge rod pentru viaţă eternă; ca să se 
bucure împreună cel semănând şi cel 
secerând. 

37. Pentru că în aceasta este Cuvântul 
adevărat: „altul este cel semănând, şi altul 
cel secerând.” 
38. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi 
nu aţi ostenit; alţii au ostenit, şi voi aţi 
intrat în osteneala lor. 
39. Iar din cetatea aceea, mulţi samariteni 
au crezut în El prin cuvântul femeii 

mărturisind că: „mi-a spus toate cele ce 
am făcut.” 

40. Venind deci la El, samaritenii Îl rugau 
să rămână la ei; şi a rămas acolo două 
zile. 
41. Şi mult mai mulţi au crezut prin 
Cuvântul Lui. 
42. Şi ziceau femeii: nu mai credem prin 

vorbirea ta; căci chiar noi am auzit, şi 
ştim că Acesta este cu adevărat: 
Salvatorul lumii, Christosul. 
43. Iar după cele două zile a ieşit de acolo 
înspre Galileea. 
44. Pentru că Însuşi Iesus mărturisea că 
un profet nu are onoare în patria lui. 
45. Când a venit deci în Galileea, L-au 

primit galileeni; văzând toate câte a făcut 
în Ierusalim la sărbătoare; pentru că şi ei 
veniseră la sărbătoare. 
46. A venit deci iarăşi în Cana Galileei; 
unde făcuse apa vin. Şi era un funcţionar 
regal, al cărui fiu era bolnav în 
Capernaum. 
47. Acesta, auzind că Iesus sosise din 

Iudeea în Galileea, s-a dus la El, şi Îl ruga 
ca să coboare şi să vindece pe fiul lui; 
pentru că urma să moară. 
48. A zis deci Iesus către el: dacă nu 
vedeţi semne şi minuni, nicidecum nu 
aveţi să credeţi. 
49. Funcţionarul regal zice către El: 
Domnule! Coboară înainte de a muri 

copilul meu. 
50. Iesus îi zice: du-te! Fiul tău vieţuieşte. 
Omul a crezut cuvântului pe care i l-a zis 
Iesus, şi a plecat. 
51. Dar coborând, deja sclavii lui l-au 
întâmpinat zicând: Băiatul tău vieţuieşte. 
52. I-a întrebat deci, de ora în care a avut 
o stare mai bună. Ei i-au zis deci: Ieri, la a 
şaptea oră, l-a lăsat febra. 

53. Tatăl a cunoscut deci, că la ora aceea, 
în care Iesus i-a zis: Fiul tău vieţuieşte. Şi 
a crezut, el şi casa lui întreagă. 
54. Iar acest al doilea semn, l-a făcut 
iarăşi Iesus; venind din Iudeea în 
Galileea. 

Capitolul 5 - Ioan 

1. După acestea, era o sărbătoare a 
iudeilor; şi Iesus S-a suit la Ierusalim. 
2. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor era 
o scăldătoare, cea zisă evreieşte: Betesda; 
având cinci pridvoare.  
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3. În acestea zăceau o mulţime a celor 
bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi,  
4. (v. 4 - text apocrif) 
5. Dar era acolo cineva, un om, având 
treizeci şi opt de ani în slăbiciunea lui. 
6. Văzându-l Iesus pe acesta zăcând, şi 

cunoscând că o are deja de mult timp, îi 
zice: Vrei să fi făcut sănătos? 
7. Bolnavul I-a răspuns: Domnule! Nu am 
un om ca să mă arunce în scăldătoare, 
când are să fie tulburată apa; iar până ce 
merg eu, coboară altul înaintea mea. 
8. Iesus îi zice: Scoală-te! Ridică patul 
tău, şi umblă! 

9. Şi îndată omul s-a făcut sănătos; şi a 
ridicat patul lui, şi umbla. Iar în ziua 
aceea era sabat. 
10. Deci iudeii au zis celui vindecat: este 
sabat, şi nu îţi este permis să ridici patul. 
11. Dar el le-a răspuns: Cel făcându-mă 
sănătos, Acela mi-a zis: ridică patul tău, şi 
umblă! 

12. Ei l-au întrebat: cine este omul, Cel 
zicându-ţi: ridică! Şi: umblă! 
13. Dar cel însănătoşit nu ştiuse cine este; 
pentru că Iesus S-a retras, fiind mulţime 
în acel loc. 
14. După acestea, Iesus l-a găsit în curtea 
templului, şi i-a zis: Iată! Ai fost făcut 
sănătos; nu mai păcătui, ca să nu ţi se facă 

ceva mai rău. 
15. Omul s-a dus, şi a zis iudeilor că Iesus 
este Cel făcându-l sănătos. 
16. Şi, din cauza aceasta, iudeii Îl 
persecutau pe Iesus; pentru că făcea 
acestea în sabat.  
17. Dar Iesus le-a răspuns: Tatăl Meu 
până acum lucrează, şi Eu lucrez. 
18. Pentru aceasta deci, căutau iudeii mai 

mult să Îl omoare; nu numai pentru că 
dezlega sabatul, ci şi pentru că zicea Tată, 
la Dumnezeu; făcându-Se pe Sine egal cu 
Dumnezeu. 
19. Iesus deci a răspuns şi le-a zis: 
adevărat! Adevărat vă zic: nu poate Fiul 
face de la Sine nimic, dacă nu vede pe 
Tatăl făcând ceva; pentru că cele pe care 

le face Acela, pe acestea şi Fiul asemenea 
le face. 
20. Pentru că Tatăl iubeşte pe Fiul, şi Îi 
arată toate pe care El le face; şi Îi va arăta 

lucrări mai mari decât acestea, ca voi să 
vă miraţi. 
21. Pentru că, precum Tatăl scoală morţii 
şi îi face vii; aşa şi Fiul, pe care vrea, îi 
face vii. 
22. Pentru că nici Tatăl, nu judecă pe nici 

unu; ci, toată judecată a dat-o Fiului;  
23. pentru ca toţi să onoreze pe Fiul, după 
cum onorează pe Tatăl. Cel neonorând pe 
Fiul, nu onorează pe Tatăl Cel trimiţându-
L. 
24. Adevărat! Adevărat vă zic: cel auzind 
Cuvântul Meu, şi crezând Celui 
trimiţându-Mă, are viaţă eternă, şi nu vine 

la judecată; ci, a trecut din moarte la 
viaţă. 
25. Adevărat! Adevărat vă zic: vine o oră, 
şi acum este, când cei morţi vor auzi 
vocea Fiului lui Dumnezeu; şi cei auzind, 
vor vieţui. 
26. Pentru că, precum Tatăl are viaţă în 
Sine, aşa a dat şi Fiului să aibă viaţă în 

Sine. 
27. Şi I-a dat autoritate să facă judecată; 
pentru că este Fiu al Omului. 
28. Nu fiţi miraţi de aceasta; pentru că 
vine o oră, în care toţi cei din morminte 
vor auzi vocea Lui;  
29. şi vor ieşi afară: cei care au făcut cele 
bune, pentru o înviere a vieţii; cei 

făptuind cele rele, pentru o înviere a 
judecăţii. 
30. Eu nu pot face nimic de la Mine; Eu 
judec după cum aud, şi judecata Mea este 
dreptă; pentru că nu caut voinţa Mea, ci 
voinţa Celui trimiţându-Mă. 
31. Dacă Eu am să mărturisesc despre 
Mine, mărturia Mea nu este adevărată.  
32. Altul este Cel mărturisind despre 

Mine; şi ştiu, că mărturia pe care o 
mărturiseşte despre Mine este adevărată. 
33. Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit 
adevărul. 
34. Dar Eu, nu de la om primesc mărturia; 
ci spun acestea, pentru ca voi să fiţi 
salvaţi. 
35. Acela era lampa cea arzând, dar voi 

aţi vrut să vă veseliţi pentru o oră în 
lumina lui. 
36. Eu însă am mărturia mai mare decât a 
lui Ioan; pentru că lucrările pe care Mi le-
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a dat Tatăl ca să le îndeplinesc, adică 
tocmai lucrările pe care le fac; 
mărturisesc despre Mine, că Tatăl M-a 
trimis. 
37. Şi Tatăl, Cel trimiţându-Mă; Acela a 
mărturisit despre Mine. Nici o voce a Lui, 

nu aţi auzit vreodată; nici nu aţi văzut o 
imagine a Lui. 
38. Şi Cuvântul Lui, nu îl aveţi, rămânând 
în voi; pentru că pe care Acela L-a trimis, 
Acestuia voi nu credeţi. 
39. Voi cercetaţi Scripturile, pentru că 
consideraţi că prin ele aveţi viaţă eternă; 
şi acelea, sunt cele mărturisind despre 

Mine. 
40. Însă, nu vreţi să veniţi la Mine, ca să 
aveţi viaţă. 
41. Eu nu primesc glorie de la oameni. 
42. Dar v-am cunoscut că nu aveţi în sine 
dragostea lui Dumnezeu. 
43. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, 
şi nu Mă primiţi; dacă un altul are să vină 

în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi. 
44. Cum puteţi crede voi; ca unii primind 
glorie de la alţii, şi nu căutaţi cea de le 
Dumnezeul Unic? 
45. Să nu vă pară că Eu vă voi acuza la 
Tatăl. Există acuzatorul vostru: Moise; în 
care voi aţi sperat. 
46. Pentru că, dacă credeaţi lui Moise; 

Îmi credeaţi şi Mie; căci despre Mine a 
scris acela. 
47. Dar, dacă scrierile aceluia, nu credeţi; 
cum veţi crede cuvintele Mele? 

Capitolul 6 - Ioan 

1. După acestea, Iesus S-a dus dincolo de 

Marea Galileii, adică a Tiberiadei. 
2. Iar Lui Îi urma o mulţime multă; pentru 
că au văzut semnele pe care le făcuse 
asupra bolnavilor. 
3. Însă Iesus a venit sus pe munte, şi 
şedea acolo cu discipolii Lui. 
4. Iar Paştele, sărbătoarea iudeilor, era 
aproape. 

5. Iesus deci, ridicând ochii, şi văzând că 
mulţime multă vine către El; zice către 
Filip: de unde avem să cumpărăm pâini, 
ca să mănânce aceştia? 
6. Dar El zicea acestea, încercându-l; 
pentru că ştia ce urma să facă.  

7. Filip I-a răspuns: pâini de două sute de 
dinari, nu le ajung; ca fiecare să ia puţin. 
8. Unu dintre discipolii Lui; Andrei, 
fratele lui Simon Petru, Îi zice: 
9. Este aici un băieţel, care are cinci pâini 
de orz şi doi peştişori; dar ce sunt acestea 

la atâţia? 
10. Iesus a zis: faceţi oamenii să se aşeze! 
Iar în acel loc, era iarbă multă; deci 
bărbaţii s-au aşezat, cam cinci mii la 
număr. 
11. Iesus deci, a luat pâinile, şi 
mulţumind, a împărţit celor aşezaţi; de 
asemenea, şi din peştişori, cât au vrut. 

12. Iar când s-au săturat, El zice 
discipolilor Lui: strângeţi frânturile 
rămase, ca să nu se piardă ceva. 
13. Au strâns deci, şi au umplut 
douăsprezece coşuri de frânturi, din cele 
cinci pâini de orz; care au rămas celor 
mâncând. 
14. Văzând deci oamenii, nişte semne pe 

care le făcuse, ziceau: Acesta este cu 
adevărat, Profetul Cel venind în lume. 
15. De aceea Iesus cunoscând că urmau 
să vină, şi să fie luat, ca să Îl facă Rege; 
S-a retras iarăşi înspre munte El singur. 
16. Dar când s-a făcut seară, discipolii 
Lui au coborât la mare. 
17. Şi intrând în corabie, mergeau dincolo 

de mare, înspre Capernaum. Şi se făcuse 
deja întuneric, şi Iesus încă nu venise la 
ei. 
18. Şi marea era răscolită de un vânt 
mare, suflând. 
19. Deci vâslind ei cam douăzeci şi cinci 
sau treizeci de stadii, văd pe Iesus 
umblând pe mare şi apropiindu-Se de 
corabie; şi s-au înfricoşat. 

20. Dar El le zice: Eu sunt, nu vă temeţi! 
21. Ei vroiau deci să Îl ia în corabie. Şi 
corabia a ajuns îndată pe pământul spre 
care mergeau. 
22. Dimineaţa, mulţimea cea stând 
dincolo de mare, a văzut că nu era altă 
corăbioară acolo, decât una; şi că Iesus nu 
intrase împreună cu discipolii Lui în 

corabie; ci s-au dus discipolii Lui singuri. 
23. Dar au venit corăbii din Tiberiada, 
aproape de locul unde au mâncat pâinea, 
după ce mulţumise Domnul. 
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24. Când a văzut deci mulţimea, că Iesus 
nu este acolo, nici discipolii Lui; s-au suit 
în corăbioare şi au venit la Capernaum, 
căutând pe Iesus. 
25. Şi găsindu-L dincolo de mare, I-au 
zis: Rabbi! Când ai venit aici? 

26. Iesus le-a răspuns şi a zis: adevărat! 
Adevărat vă zic: Mă căutaţi nu pentru că 
aţi văzut semne; ci, pentru că aţi mâncat 
din pâini şi v-aţi săturat. 
27. Lucraţi, nu pentru mâncarea cea 
pieritoare; ci, pentru mâncarea cea 
rămânând pentru viaţă eternă, pe care v-o 
va da Fiul Omului; pentru că pe Acesta L-

a sigilat Tatăl, adică Dumnezeu. 
28. Ei au zis deci către El: ce să facem ca 
să lucrăm lucrările lui Dumnezeu? 
29. Iesus a răspuns şi le-a zis: aceasta este 
lucrarea lui Dumnezeu: ca să credeţi în 
Cel pe care L-a trimis Acela. 
30. Ei I-au zis deci: ce semn faci deci Tu, 
ca să vedem şi să credem Ţie? Ce lucrezi? 

31. Părinţii noştri au mâncat mana în 
deşert, după cum este scris: „pâine din cer 
le-a dat să mănânce.” 
32. Iesus le-a zis: adevărat! Adevărat vă 
zic: Nu Moise v-a dat pâinea din cer; ci, 
Tatăl Meu vă dă pâinea cea adevărată din 
cer;  
33. pentru că pâinea lui Dumnezeu este 

cea coborându-se din cer şi dând viaţă 
lumii. 
34. Au zis deci către El: Domnule! Dă-ne 
totdeauna pâinea aceasta. 
35. Iesus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii! 
Cel venind la Mine, nicidecum nu are să 
flămânzescă; şi cel crezând în Mine, 
nicidecum nu va înseta, niciodată. 
36. Dar v-am zis, că M-aţi şi văzut; şi nu 

credeţi. 
37. Tot ce îmi dă, va veni la Mine; şi pe 
cel venind la Mine, nicidecum nu am să îl 
scot afară. 
38. Pentru că am coborât din cer, nu ca să 
fac voinţa Mea; ci, voinţa Celui 
trimiţându-Mă. 
39. Dar aceasta este voinţa Celui 

trimiţânu-Mă: ca tot ceea ce Mi-a dat, să 
nu pierd din acesta; ci, să îl înviez în ziua 
din urmă. 

40. Pentru că aceasta este voinţa Tatălui 
meu: ca oricine, văzând pe Fiul şi crezând 
în El, să aibă viaţă eternă; şi Eu îl voi 
învia în ziua din urmă. 
41. Deci murmurau iudeii despre El, 
pentru că a zis: Eu sunt pâinea cea 

coborâtă din cer,  
42. şi ziceau: nu este Acesta Iesus, Fiul 
lui Iosif; pe tatăl şi mama căruia noi îi 
ştim? Cum spune El deci: Am coborât din 
cer. 
43. Iesus a răspuns şi le-a zis: nu 
murmuraţi unii cu alţii. 
44. Nici unu nu poate veni la Mine, dacă 

nu are să îl atragă Tatăl, Cel trimiţându-
Mă; şi Eu îl voi învia în ziua din urmă. 
45. Este scris în profeţi: şi toţi vor fi 
învăţaţi de Dumnezeu. Oricine auzind de 
la Tatăl, şi învăţând; vine la Mine. 
46. Nu că pe Tatăl L-a văzut cineva, decât 
Cel fiind de la Dumnezeu; Acesta L-a 
văzut pe Tatăl. 

47. Adevărat! Adevărat vă zic: Cel 
crezând, are viaţă eternă. 
48. Eu sunt pâinea vieţii!  
49. Părinţii voştri au mâncat mana în 
deşert, şi au murit. 
50. Aceasta este pâinea cea coborând din 
cer: ca cineva să mănânce din ea, şi să nu 
moară.  

51. Eu sunt pâinea cea vieţuind, cea 
coborâtă din cer. Dacă cineva are să 
mănânce din pâinea aceasta, va vieţui în 
etern. Şi pâinea pe care însă Eu o voi da, 
este carnea Mea; pentru viaţa lumii. 
52. Iudeii deci se certau între ei, zicând: 
cum poate Acesta să ne dea carnea Lui să 
o mâncăm? 
53. Iesus le-a zis deci: adevărat! Adevărat 

vă zic: dacă nu aveţi să mâncaţi carnea 
Fiului Omului, şi nu aveţi să beţi sângele 
Lui; nu aveţi viaţă în voi înşivă. 
54. Cel mestecând carnea Mea, şi bând 
sângele Meu, are viaţă eternă; şi Eu îl voi 
învia în ziua din urmă. 
55. Deoarece carnea Mea este hrană 
adevărată, şi sângele Meu este băutură 

adevărată. 
56. Cel mestecând carnea Mea, şi bând 
sângele Meu; rămâne în Mine, şi Eu în el. 
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57. După cum M-a trimis Tatăl Cel viu, 
iar Eu trăiesc prin Tatăl; aşa şi cel 
mestecându-Mă, şi acela va trăi prin 
Mine. 
58. Aceasta este pâinea cea coborâtă din 
cer; nu aşa cum au mâncat părinţii şi au 

murit. Cel mestecând pâinea aceasta va 
trăi în etern. 
59. Acestea le-a zis în sinagogă, 
învăţându-i în Capernaum. 
60. Auzind deci, mulţi dintre discipolii 
Lui au zis: „şocantă este cuvântarea 
aceasta! Cine o poate asculta?” 
61. Iar Iesus, ştiind în Sine că discipolii 

murmură despre aceasta, le-a zis: Aceasta 
vă poticneşte? 
62. Dar dacă aveţi să priviţi pe Fiul 
Omului suindu-Se unde era mai înainte? 
63. Spiritul este Cel făcând viu, carnea nu 
foloseşte la nimic; cuvintele pe care Eu vi 
le-am vorbit, sunt Spirit şi sunt viaţă. 
64. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. 

Pentru că Iesus ştiuse de la început cine 
sunt cei necrezând, şi cine este cel 
trădându-L. 
65. Şi zicea: Pentru aceasta v-am zis că 
nici unu nu poate veni la Mine, dacă nu 
are să îi fie dat de Tatăl. 
66. De aceea, mulţi dintre discipolii Lui s-
au dus la cele lăsate în urmă; şi nu mai 

umblau cu El. 
67. Iesus a zis deci celor doisprezece: nu 
vreţi şi voi să mergeţi?  
68. Simon Petru I-a răspuns: Domnule, la 
cine ne vom duce? Tu ai cuvinte ale vieţii 
eterne. 
69. Şi noi am crezut, şi am cunoscut că 
Tu eşti Sfântul lui Dumnezeu. 
70. Iesus le-a răspuns: nu v-am ales Eu pe 

voi, cei doisprezece? Însă unu dintre voi 
este un Diavol. 
71. Iar El zicea de Iuda, al lui Simon 
Iscarioteanul; pentru că acesta urma să Îl 
trădeze; fiind dintre cei doisprezece. 

Capitolul 7 - Ioan 

1. Iar după acestea, Iesus umbla în 
Galileea; pentru că nu a vrut să umble în 
Iudeea, fiindcă iudeii căutau să Îl omoare. 
2. Iar sărbătoarea iudeilor „Înfigerea 
Corturilor” era aproape. 

3. Fraţii Lui au zis deci către El: treci de 
aici, şi mergi în Iudeea; pentru ca şi 
discipolii Tăi să vadă lucrările Tale pe 
care le faci; 
4. Pentru că nici unu nu face ceva în 
ascuns când el caută să fie cunoscut în 

public. Dacă faci acestea, arată-Te pe 
Sine lumii. 
5. Pentru că nici fraţii Lui, nu credeau în 
El. 
6. Iesus deci le zice: Timpul Meu încă nu 
este prezent, dar timpul vostru este 
totdeauna gata. 
7. Nu vă poate lumea urî pe voi, dar pe 

Mine Mă urăşte; pentru că mărturisesc 
despre ea, că lucrările ei sunt rele. 
8. Voi, suiţi-vă la sărbătoare; Eu încă nu 
Mă sui la sărbătoarea aceasta, pentru că 
timpul Meu încă nu s-a împlinit. 
9. Iar acestea zicându-le, a rămas în 
Galileea. 
10. Fiind însă suiţi fraţii Lui la sărbătoare, 

atunci S-a suit şi El; nu arătat, ci în 
ascuns. 
11. Iudeii deci Îl căutau la sărbătoare, şi 
ziceau: unde este Acela? 
12. Şi era murmur mult despre El în 
mulţimi. Unii chiar ziceau că este bun; 
alţii însă ziceau: nu! Ci amăgeşte 
mulţimea. 

13. Totuşi, nici unu nu vorbea public 
despre El, de teama iudeilor. 
14. Dar fiind deja la jumătatea sărbătorii, 
Iesus se suie la curtea templului şi îi 
învăţa. 
15. Iudeii deci se mirau, zicând: cum ştie 
Acesta carte, neînvăţând?! 
16. Iesus le-a răspuns şi le-a zis: 
„învăţătura Mea, nu este a Mea; ci, a 

Celui trimiţându-Mă. 
17. Dacă cineva are să vrea să facă voinţa 
Lui, va cunoaşte despre învăţătură; dacă 
este din Dumnezeu, sau Eu vorbesc de la 
Mine. 
18. Cel vorbind de la sine, îşi caută gloria 
lui; dar Cel căutând gloria Celui 
trimiţânu-L, Acesta este adevărat, şi nu 

este nedreptate în El.” 
19. Nu Moise v-a dat legea? Dar nici unu 
dintre voi nu respectă legea. De ce căutaţi 
să Mă omorâţi? 
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20. Mulţimea a răspuns: ai un demon! 
Cine caută să Te omoare? 
21. Iesus a răspuns şi le-a zis: am făcut o 
lucrare şi toţi vă miraţi de aceasta. 
22. Moise v-a dat circumcizia; nu că este 
de la Moise, ci de la patriarhi; şi în sabat, 

îl circumcideţi pe om. 
23. Dacă omul primeşte o circumcizie în 
sabat, ca să nu fie dezlegată legea lui 
Moise; vă mâniaţi pe Mine, pentru că am 
făcut sănătos un om întreg în sabat? 
24. Nu judecaţi după vedere, ci judecaţi 
judecata dreaptă. 
25. Deci unii dintre cei din Ierusalim, 

ziceau: nu este Acesta Cel pe care caută 
să Îl omoare?! 
26. Şi iată! El vorbeşte în public, şi ei nu 
Îi zic nimic. Nu cumva au cunoscut cu 
adevărat conducătorii, că Acesta este 
Christosul? 
27. Dar pe Acesta Îl ştim de unde este; 
însă când are să vină Christosul, nici unu 

nu ştie de unde este. 
28. Iesus deci, a strigat în curtea 
templului, învăţându-i şi zicând: şi pe 
Mine Mă ştiţi, şi ştiţi de unde sunt! Şi nu 
de la Mine însumi am venit; ci, Cel 
trimiţându-Mă este adevărat, pe care voi 
nu Îl ştiţi. 
29. Eu Îl ştiu, pentru că de la El sunt, şi 

Acela M-a trimis. 
30. Ei căutau deci să Îl prindă, dar nici 
unu nu a pus mâna pe El; pentru că încă 
nu venise ora Lui. 
31. Dar mulţi din mulţime au crezut în El, 
şi ziceau: Christosul, când are să vină, va 
face oare mai multe semne decât cele pe 
care le-a făcut Acesta? 
32. Fariseii au auzit mulţimea murmurând 

acestea despre El; şi marii preoţi şi 
fariseii au trimis servitori ca să Îl prindă. 
33. Iesus deci a zis: încă puţin timp mai 
sunt cu voi, şi merg la Cel trimiţându-Mă. 
34. Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi 
unde sunt Eu, voi nu puteţi veni. 
35. Iudeii au zis deci între ei: unde are de 
gând Acesta să plece, încât noi nu Îl vom 

găsi? Oare nu în diaspora grecilor are de 
gând să plece, şi să înveţe pe greci? 

36. Ce este cuvântul acesta pe care L-a 
zis: Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi 
unde sunt Eu, voi nu puteţi veni? 
37. Iar în ultima zi, cea mare a sărbătorii, 
Iesus stătea şi striga, zicând: „dacă cineva 
are să înseteze, să vină la Mine şi să bea! 

38. Cel crezând în Mine, după cum a zis 
Scriptura; dinăuntrul lui, vor curge râuri 
de apă vie.” 
39. Zicea însă acestea despre Spiritul pe 
care urmau să Îl primească cei crezând în 
El; pentru că Spirit încă nu era, deoarece 
Iesus încă nu fusese glorificat. 
40. Unii din mulţime deci, auzind 

cuvintele acestea, ziceau: Acesta este cu 
adevărat Profetul. 
41. Alţii ziceau: Acesta este Christosul, 
iar alţii ziceau: dar nu din Galileea vine 
Christosul. 
42. Nu a zis Scriptura, că din sămânţa lui 
David, şi de la Betleem, satul unde era 
David; vine Christosul? 

43. În mulţime s-a făcut deci o dezbinare 
din cauza Lui. 
44. Iar unii dintre ei au vrut să Îl prindă; 
dar nici unu nu a pus mâinile pe El. 
45. Servitorii deci au venit la marii preoţi 
şi la farisei, şi aceia le-au zis: de ce nu L-
aţi adus? 
46. Servitorii au răspuns: niciodată nu a 

vorbit aşa un om. 
47. Fariseii deci le-au răspuns: Nu cumva 
şi voi aţi fost amăgiţi? 
48. Nu cumva cineva dintre conducători a 
crezut în El? Sau dintre farisei? 
49. Dar mulţimea aceasta, cea 
necunoscând legea; este blestemată. 
50. Nicodim, fiind unu dintre ei, zice 
către ei:  

51. Legea noastră, oare judecă ea omul 
fără să se audă întâi de la el; şi eu să 
cunosc ce face el? 
52. Ei au răspuns şi i-au zis: nu eşti 
cumva şi tu din Galileea? Cercetează şi 
vezi, că din Galileea nu s-a ridicat nici un 
profet. 
53. (v. 53 - text apocrif) 

Capitolul 8 - Ioan 

(v. 1-11 - text apocrif) 
12. Iesus le-a vorbit deci iarăşi, zicând: 
Eu sunt lumina lumii! Cel urmându-Mi, 
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niciodată nu are să umble în întuneric; ci, 
va avea lumina vieţii. 
13. Fariseii I-au zis deci: Tu mărturiseşti 
despre Sine; mărturia Ta nu este 
adevărată.  
14. Iesus a răspuns şi le-a zis: deşi Eu 

mărturisesc despre Mine, mărturia Mea 
este adevărată; pentru că ştiu de unde am 
venit, şi unde merg. Voi însă nu ştiţi de 
unde vin, sau unde merg. 
15. Voi judecaţi potrivit cărnii; Eu nu 
judec pe nici unu. 
16. Dar şi dacă judec Eu, judecata Mea 
este dreptă; pentru că nu sunt singur, ci 

Eu şi Tatăl, Cel trimiţându-Mă. 
17. Dar şi în lege, cea a voastră, a fost 
scris; că mărturia a doi oameni, este 
adevărată. 
18. Eu sunt Cel mărturisind despre Mine; 
şi mărturiseşte despre Mine şi Tatăl, Cel 
trimiţându-Mă. 
19. Ei deci Îi ziceau: unde este Tatăl Tău? 

Iesus a răspuns: nici pe Mine nu Mă ştiţi, 
nici pe Tatăl Meu; dacă pe Mine Mă 
ştiaţi, şi pe Tatăl Meu Îl ştiaţi. 
20. Cuvintele acestea le-a vorbit în 
trezorerie, învăţându-i în curtea 
templului; şi nici unu nu L-a prins, pentru 
că încă nu venise ora Lui. 
21. Deci le-a zis iarăşi: Eu merg; şi Mă 

veţi căuta, şi veţi muri în păcatul vostru. 
Unde Eu merg, voi nu puteţi veni. 
22. Iudeii au zis deci: doar nu se va omorî 
pe Sine?! Pentru că zice: unde Eu merg, 
voi nu puteţi veni. 
23. Apoi le-a zis: voi sunteţi din cele de 
jos, Eu sunt din cele de sus; voi sunteţi 
din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea 
aceasta. 

24. V-am zis deci, că veţi muri în păcatele 
voastre; pentru că, dacă nu aveţi să 
credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele 
voastre. 
25. Deci I-au zis: Tu cine eşti? Iesus le-a 
zis: Ceea ce v-am spus de la început. 
26. Am multe de a vorbi şi de a judeca 
despre voi; dar Cel trimiţându-Mă este 

adevărat, şi Eu, pe cele ce le-am auzit de 
la El, pe acestea le vorbesc în lume. 
27. Ei nu cunoşteau că le zicea despre 
Tatăl. 

28. Iesus deci le-a zis: când aveţi să 
înălţaţi pe Fiul Omului, atunci veţi 
cunoaşte că Eu sunt; şi, că nu fac nimic 
de la Mine; ci, după cum M-a învăţat 
Tatăl, pe acestea le vorbesc. 
29. Şi Cel trimiţându-Mă, este cu Mine; 

Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că Eu 
fac totdeauna cele plăcute Lui. 
30. Vorbind El acestea, mulţi au crezut în 
El. 
31. Iesus zicea deci către iudeii cei 
crezându-I Lui: dacă voi rămâneţi în 
Cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat 
discipolii Mei;  

32. şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul 
vă va elibera. 
33. Ei au zis către El: suntem sămânţă de-
a lui Abraam, şi nici unuia nu am fost 
sclavi, niciodată. cum zici Tu: Veţi fi 
liberi? 
34. Iesus le-a răspuns: adevărat! Adevărat 
vă zic: oricine, făcând păcatul, este un 

sclav al păcatului. 
35. Iar sclavul nu rămâne în casă pentru 
totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna. 
36. Deci, dacă Fiul are să vă elibereze, 
veţi fi într-adevăr liberi. 
37. Ştiu că sunteţi sămânţă de-a lui 
Abraam; dar căutaţi să Mă omorîţi 
deoarece Cuvântul Meu nu are loc în voi. 

38. Eu vorbesc cele ce am văzut la Tatăl 
Meu; şi voi deci faceţi cele ce aţi auzit de 
la Tatăl vostru. 
39. Ei au răspuns şi I-au zis: tatăl nostru 
este Abraam. Iesus le-a zis: dacă sunteţi 
fii ai lui Abraam faceţi lucrările lui 
Abraam! 
40. Dar acum căutaţi să Mă omorîţi; pe 
Mine, un Om care v-am vorbit adevărul 

pe care L-am auzit de la Dumnezeu. 
Aceasta nu a făcut Abraam. 
41. Voi faceţi lucrările tatălui vostru. Ei I-
au zis: Noi nu am fost făcuţi din curvie; 
un Tată avem: Pe Dumnezeu. 
42. Iesus le-a zis: dacă Dumnezeu era 
Tată al vostru, Mă iubeaţi, pentru că Eu 
de la Dumnezeu am ieşit şi vin; pentru că 

nici nu am venit de la Mine Însumi, ci 
Acela M-a trimis. 
43. De ce nu cunoaşteţi cuvântarea Mea? 
Pentru că nu puteţi auzi Cuvântul Meu. 
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44. Voi sunteţi de la tatăl: Diavolul, şi 
vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. Acela 
de la început a fost un ucigaş; şi nu a stat 
în adevăr, pentru că nu este adevăr în el. 
Când are să vorbească minciuna, din cele 
ale lui vorbeşte; pentru că este un 

mincinos, şi tatăl ei. 
45. Iar pentru că Eu spun adevărul, Mie 
nu Îmi credeţi. 
46. Cine dintre voi Mă dovedeşte de 
păcat? Dacă spun un adevăr, voi de ce nu 
Îmi credeţi Mie? 
47. Cel fiind de la Dumnezeu, ascultă 
cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea nu 

ascultaţi, pentru că nu sunteţi de la 
Dumnezeu. 
48. Iudeii au răspuns şi I-au zis: nu zicem 
noi bine că Tu eşti samaritean şi ai 
demon? 
49. Iesus a răspuns: Eu nu am demon, ci 
Îl onorez pe Tatăl Meu; dar voi Îl 
dezonoraţi. 

50. Eu însă nu caut gloria Mea; este Cel 
căutând şi judecând. 
51. Adevărat! Adevărat vă zic: dacă 
cineva are să respecte Cuvântul Meu, 
nicidecum nu are să vadă moarte, în etern. 
52. Iudeii I-au zis: acum am cunoscut că 
ai demon. Abraam a murit, şi profeţii; şi 
Tu zici: dacă cineva are să respecte 

Cuvântul Meu, nicidecum nu are să guste 
moarte, în etern. 
53. Eşti Tu mai mare decât tatăl nostru 
Abraam, care a murit? Şi profeţii au 
murit. Cine te faci pe Sine? 
54. Iesus a răspuns: dacă Eu am să Mă 
glorific pe Mine, gloria Mea este nimic. 
Tatăl Meu este Cel glorificându-Mă, de 
care voi ziceţi: este Dumnezeul nostru. 

55. Dar nu L-aţi cunoscut, însă Eu Îl ştiu; 
şi dacă am să zic că nu L-am ştiut, voi fi 
asemănător vouă, un mincinos. Dar Îl 
ştiu, şi respect Cuvântul Lui. 
56. Abraam, tatăl vostru, s-a veselit că are 
să vadă ziua Mea; şi a văzut, şi s-a 
bucurat. 
57. Iudeii au zis deci către El: încă nu ai 

cincizeci de ani, şi ai văzut pe Abraam?! 

58. Iesus le-a zis: adevărat! Adevărat vă 
zic: înainte de a se naşte Abraam, Eu 
sunt. 

59. Au ridicat deci pietre ca să arunce 
asupra Lui; dar Iesus S-a ascuns şi a ieşit 
din curtea templului. 

Capitolul 9 - Ioan 

1. Şi trecând, a văzut un orb din naştere. 
2. Şi discipolii Lui L-au întrebat, zicând: 
Rabbi! Cine a păcătuit; acesta, sau părinţii 
lui, încât să fie născut orb? 
3. Iesus a răspuns: nici acesta nu a 
păcătuit, nici părinţii lui; ci, ca să fie 
arătate lucrările lui Dumnezeu în el. 

4. Noi trebuie să lucrăm lucrările Celui 
trimiţându-Mă, până este ziuă; vine o 
noapte când nici unu nu poate lucra. 
5. Până când am să fiu în lume, sunt o 
lumină a lumii. 
6. Zicând acestea, a scuipat pe pământ şi 
a făcut tină din scuipat; şi a pus tina Lui 
pe ochi. 

7. Şi i-a zis: mergi! Spală-te în 
scăldătoarea Siloam; care se traduce: 
Trimis. S-a dus deci, şi s-a spălat; şi a 
venit văzând. 
8. Vecinii deci, şi cei privindu-l mai 
înainte că era cerşetor, ziceau: Nu acesta 
este cel şezând şi cerşind? 
9. Alţii ziceau: Acesta este. Alţii ziceau: 

nu! Ci este asemănător cu el. Acela zicea: 
Eu sunt! 
10. Deci i-au zis: Deci cum au fost 
deschişi ochii tăi? 
11. Acela a răspuns: Omul, Cel zis: Iesus, 
a făcut tină, şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: 
mergi la scăldătoarea Siloam, şi spală-te. 
Ducându-mă deci, şi spălându-mă; am 
văzut iarăşi. 

12. Şi i-au zis: unde este Acela? El zice: 
nu ştiu. 
13. Ei îl duc la farisei pe cel cândva orb. 
14. Era însă sabat în ziua în care Iesus a 
făcut tina, şi a uns ochii lui. 
15. Deci iarăşi l-au întrebat, şi fariseii; 
cum a văzut iarăşi. Iar el le-a zis: a pus 
tină pe ochii mei; şi m-am spălat, şi văd. 

16. Deci unii dintre farisei, ziceau: Omul 
Acesta nu este de la Dumnezeu; pentru că 
nu respectă sabatul. Iar alţii ziceau: Cum 
poate face un om păcătos semne ca 
acestea? Şi era dezbinare între ei. 
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17. Au zis deci iarăşi orbului: tu ce zici 
despre El; pentru că a deschis ochii tăi? 
Iar el a zis: este un profet. 
18. Iudeii deci, nu au crezut despre el că a 
fost orb şi vedea iarăşi; până ce au chemat 
pe părinţii lui, ai celui văzând iarăşi. 

19. Şi i-au întrebat, zicând: acesta este 
fiul vostru care voi ziceţi că a fost născut 
orb? Cum deci vede acum? 
20. Au răspuns deci părinţii lui, şi au zis: 
ştim că acesta este fiul nostru, şi că a fost 
născut orb;  
21. dar cum vede acum, nu ştim; sau cine 
a deschis ochii lui, nu ştim. Întrebaţi-l! 

Are etate; el va vorbi despre sine. 
22. Acestea le-au zis părinţii lui pentru că 
se temeau de iudei; fiindcă deja iudeii 
conveniseră ca, dacă cineva are să Îl 
mărturisească a fi Christos, are să fie 
exclus din sinagogă. 
23. De aceea părinţii lui au zis: Are etate; 
întrebaţi-l! 

24. Au chemat deci a doua oară pe omul 
care a fost orb, şi i-au zis: Dă glorie lui 
Dumnezeu! Noi ştim că Omul Acesta este 
un păcătos. 
25. Acela a răspuns deci, şi a zis: dacă 
este un păcătos, nu ştiu; una ştiu, că orb 
fiind, acum văd. 
26. Deci i-au zis: ce ţi-a făcut? Cum a 

deschis ochii tăi? 
27. El le-a răspuns: v-am zis deja, şi nu 
aţi auzit. De ce vreţi iarăşi să auziţi? Vreţi 
şi voi să vă faceţi discipoli ai Lui?  
28. Şi ei l-au ocărât şi i-au zis: tu eşti 
discipol al Aceluia; dar noi suntem 
discipoli ai lui Moise. 
29. Noi ştim că lui Moise i-a vorbit 
Dumnezeu; dar Acesta, nu ştim de unde 

este. 
30. Omul a răspuns şi le-a zis: în aceasta 
este însă admirabilul; că voi nu ştiţi de 
unde este, şi El a deschis ochii mei. 
31. Ştim că Dumnezeu nu ascultă de 
păcătoşi; ci, dacă cineva are să fie temător 
de Dumnezeu, şi are să facă voinţa Lui, 
de acesta ascultă. 

32. Din epocă nu s-a auzit că a deschis 
cineva ochi de-ai unui născut orb. 
33. Dacă Acesta nu era de la Dumnezeu, 
nu putea face nimic. 

34. Ei au răspuns şi i-au zis: tu în 
întregime ai fost născut în păcate; şi tu ne 
înveţi pe noi? Şi l-au scos afară. 
35. Iesus a auzit că l-au scos afară; şi 
găsindu-l, a zis: „crezi tu în Fiul 
Omului?”  

36. Acela a răspuns şi a zis: şi cine este, 
Domnule; ca să cred în El? 
37. Iesus i-a zis: „L-ai şi văzut; şi Cel 
vorbind cu tine, Acela este.” 
38. Iar el a zis: „cred Domnule! Şi I s-a 
închinat Lui.” 
39. Şi Iesus a zis: „pentru judecată am 
venit Eu în lumea aceasta; ca cei 

nevăzând, să vadă; şi cei văzând, să se 
facă orbi.” 
40. Unii dintre farisei, cei fiind cu El, au 
auzit acestea, şi I-au zis: doar nu suntem 
şi noi orbi?! 
41. Iesus le-a zis: dacă eraţi orbi, nu 
aveaţi păcat; dar acum ziceţi: „vedem!” 
Păcatul vostru rămâne.  

Capitolul 10 - Ioan 

1. Adevărat! Adevărat vă zic: cel 
neintrând pe uşă în staulul oilor, ci 
suindu-se pe altundeva; acela este un hoţ 
şi un tâlhar. 

2. Dar cel intrând prin uşă, este un păstor 
al oilor. 
3. Acestuia, portarul îi deschide, şi oile 
ascultă vocea lui; şi pe oile lui le chemă 
după nume şi le duce afară. 
4. Când are să le scoată pe toate ale lui, se 
duce înaintea lor; şi oile îl urmează, 
pentru că ştiu vocea lui. 
5. Dar unui străin, nicidecum nu îi vor 

urma; ci, vor fugi de la el, pentru că nu 
cunosc vocea străinilor. 
6. Iesus le-a spus comparaţia aceasta, dar 
aceia nu au cunoscut ce însemna cele ce 
le vorbea. 
7. Deci Iesus iarăşi le-a zis: adevărat! 
Adevărat vă zic: Eu sunt uşa oilor!  
8. Toţi câţi au venit înainte de Mine, sunt 

hoţi şi tâlhari; dar oile nu au ascultat de 
ei. 
9. Eu sunt uşa! Dacă cineva are să intre 
prin Mine, va fi salvat; şi va intra şi va 
ieşi şi va găsi păşune. 
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10. Hoţul nu vine decât numai ca să fure, 
să înjunghie, şi să piardă. Eu am venit ca 
ele să aibă viaţă, şi să aibă din belşug. 
11. Eu sunt păstorul cel bun! Păstorul cel 
bun depune sufletul Lui pentru oi. 
12. Cel plătit, şi nefiind păstor, oile căruia 

nu sunt ale lui; vede lupul venind, şi lasă 
oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le 
împrăştie. 
13. Pentru că el este plătit, şi nu îi pasă de 
oi. 
14. Eu sunt păsătorul cel bun; şi le cunosc 
pe ale Mele, şi ale Mele Mă cunosc pe 
Mine,  

15. după cum Mă cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl 
cunosc pe Tatăl; şi depun sufletul Meu 
pentru oi. 
16. Şi am alte oi, care nu sunt din staulul 
acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc; şi 
vor auzi vocea Mea, şi se vor face o 
turmă, un păstor. 
17. Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl Meu, 

pentru că Eu depun sufletul Meu, ca să îl 
iau iarăşi. 
18. Nici unu nu l-a luat de la Mine; ci, Eu 
îl depun de la Sinea Mea. Am autoritate 
să îl depun, şi am autoritate să îl iau 
iarăşi. Porunca acesta am primit-o de la 
Tatăl Meu. 
19. Între iudei s-a făcut iarăşi dezbinare 

din cauza cuvintelor acestea. 
20. Iar mulţi dintre ei ziceau: are demon 
şi este nebun; de ce ascultaţi de El? 
21. Alţii ziceau: cuvintele acestea nu sunt 
ale unui demonizat; un demon nu poate 
deschide ochi de orbi. 
22. Atunci s-a făcut sărbătoarea Înnoirii 
în Ierusalim. Era iarnă.  
23. Şi Iesus umbla prin curtea templului, 

în pridvorul lui Solomon. 
24. Iudeii deci, L-au încercuit şi Îi ziceau: 
până când agiţi sufletul nostru? Dacă Tu 
eşti Christosul, spune-ne direct, în public. 
25. Iesus le-a răspuns: v-am spus, şi nu 
credeţi: lucrările pe care Eu le fac, în 
Numele Tatălui Meu; acestea mărturisesc 
despre Mine. 

26. Dar voi nu credeţi; pentru că nu 
sunteţi dintre oile Mele. 
27. Oile Mele ascultă vocea Mea; şi Eu le 
cunosc, şi Îmi urmează. 

28. Şi Eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum 
nu au să piară, în etern; şi nu le va răpi 
cineva din mâna Mea. 
29. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai 
mare decât toţi; şi nici unu nu le poate 
răpi din mâna Tatălui. 

30. Eu şi Tatăl, una suntem. 
31. Iudeii au luat iarăşi pietre ca să Îl 
ucidă cu pietre. 
32. Iesus le-a răspuns: Multe lucrări bune 
v-am arătat de la Tatăl; pentru care 
lucrare dintre ele Mă ucideţi cu pietre? 
33. Iudeii I-au răspuns: Pentru o lucrare 
bună, nu Te ucidem cu pietre; ci, pentru 

hulă, şi pentru că Tu, Om fiind, Te faci pe 
Sine: Dumnezeu. 
34. Iesus le-a zis: nu este scris în legea 
voastră: „eu am zis: sunteţi Dumnezei!?” 
35. Dacă a zis: „Dumnezei”, la aceia către 
care a fost transmis Cuvântul lui 
Dumnezeu; şi Scriptura nu poate fi 
anulată;  

36. voi, la care Tatăl L-a sfinţit şi L-a 
trimis în lume, Îi ziceţi: huleşte! Pentru că 
am zis: „sunt Fiu al lui Dumnezeu?!” 
37. Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să 
nu Îmi credeţi Mie! 
38. Dar dacă fac, chiar dacă nu Îmi 
credeţi, să credeţi lucrărilor; ca să 
cunoaşteţi şi să credeţi, că în Mine este 

Tatăl, şi Eu în Tatăl. 
39. Căutau deci iarăşi să Îl prindă, dar a 
ieşit din mâna lor. 
40. Şi S-a dus iarăşi dincolo de Iordan; în 
locul unde era întâi Ioan botezând; şi a 
rămas acolo. 
41. Şi mulţi veneau la El şi ziceau: Ioan 
nu a făcut nici un semn; dar toate câte a 
zis Ioan despre Acesta, erau adevărate. 

42. Şi mulţi au crezut în El acolo. 

Capitolul 11 - Ioan 

1. Dar cineva era bolnav; Lazăr din 
Betania, din satul Mariei şi al Martei, sora 
ei. 

2. Iar Maria era cea ungând pe Domnul cu 
mir şi ştergând picioarele Lui cu firele 
părului ei; fratele căreia, Lazăr, era 
bolnav. 
3. Surorile au trimis deci la El, zicând: 
Domnule! Iată! Cel pe care îl iubeşti, este 
bolnav. 
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4. Dar Iesus auzind, a zis: boala aceasta 
nu este spre moarte, ci spre gloria lui 
Dumnezeu; ca să fie glorificat Fiul lui 
Dumnezeu prin ea. 
5. Iesus însă iubea pe Marta, şi pe sora ei, 
şi pe Lazăr. 

6. Auzind deci că este bolnav, atunci a 
mai rămas două zile în locul în care era. 
7. Apoi, după aceasta, zice discipolilor: să 
mergem iarăşi în Iudeea.  
8. Discipolii I-au zis: Rabbi! Acum 
căutau iudeii să Te omoare cu pietre, şi 
iarăşi mergi acolo? 
9. Iesus a răspuns: nu sunt douăsprezece 

ore ale zilei? Dacă cineva are să umble 
ziua, nu se poticneşte; pentru că vede 
lumina lumii aceasta. 
10. Dar dacă cineva are să umble noaptea, 
se poticneşte; pentru că lumina nu este în 
el. 
11. A spus acestea, şi după aceasta, le 
zice: Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar 

Mă duc ca să îl trezesc din somn. 
12. Discipolii deci, I-au zis: Domnule! 
Dacă a adormit, va fi scăpat. 
13. Dar Iesus spunea despre moartea lui; 
iar acelora le părea că zice despre 
dormirea somnului. 
14. Atunci deci, Iesus le-a zis direct: 
Lazăr a murit. 

15. Şi Mă bucur pentru voi, că noi nu 
eram acolo; ca să credeţi. Dar să mergem 
la el. 
16. Deci Toma, cel zis Geamăn, a zis 
discipolilor: să mergem şi noi, ca să 
murim cu el! 
17. Venind deci Iesus, l-a găsit având deja 
patru zile în mormânt. 
18. Iar Betania era aproape de Ierusalim, 

ca la cincprezece stadii. 
19. Iar mulţi dintre iudei veniseră la 
Marta şi la Maria, ca să le mângâie pentru 
fratele lor. 
20. Deci Marta, auzind că Iesus vine, L-a 
întâmpinat; iar Maria şedea în casă. 
21. Marta a zis deci către Iesus: 
Domnule! Dacă erai aici, nu murea fratele 

meu. 
22. Dar şi acum ştiu că oricâte ai să ceri 
de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu. 
23. Iesus îi zice: fratele tău va învia!  

24. Marta Îi zice: ştiu că va învia la 
învierea din ziua din urmă. 
25. Iesus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; 
cel crezând în Mine, chiar dacă are să 
moară, va vieţui. 
26. Şi oricare, cel vieţuind şi crezând în 

Mine, nicidecum nu are să moară, în 
etern. Crezi aceasta? 
27. Ea Îi zice: Da, Domnule! Eu am 
crezut că Tu eşti Christosul, Fiul lui 
Dumnezeu; Cel venind în lume. 
28. Şi zicând aceasta, s-a dus şi a chemat 
pe Maria, sora ei, zicând pe ascuns: 
Învăţătorul este pe aici, şi te cheamă. 

29. Iar aceea auzind, s-a ridicat repede şi 
venea către El. 
30. Dar Iesus încă nu venise în sat, ci era 
în locul unde Îl întâmpinase Marta. 
31. Deci iudeii, cei fiind cu ea în casă şi 
mângâind-o, văzând pe Maria că s-a 
ridicat repede şi a ieşit, i-au urmat ei; 
părându-le că merge la mormânt, ca să 

plângă acolo. 
32. Maria deci, venind unde era Iesus, 
văzându-L, a căzut la picioarele Lui, 
zicându-I: Domnule! Dacă erai aici, nu 
murea fratele meu. 
33. Iesus deci, văzând-o plângând, şi pe 
iudeii cei veniţi cu ea, plângând; S-a 
mâhnit în spirit, şi S-a tulburat. 

34. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Ei I-au zis: 
Domnule! Vino şi vezi! 
35. Iesus lăcrima. 
36. Iudeii deci, ziceau: Iată, cum îl iubea!  
37. Iar unii dintre ei, ziceau: nu putea face 
Acesta, Cel deschizând ochii orbului; ca 
şi acesta să nu moară? 
38. Iesus deci, mâhnindu-Se iarăşi în 
Sine, vine la mormânt. Era însă o peşteră,  

şi o piatră aşezată peste ea. 
39. Iesus zice: ridicaţi piatra! Marta, sora 
celui mort, Îi zice: Domnule! Deja 
miroase; pentru că este de patru zile. 
40. Iesus îi zice: nu ţi-am spus, că dacă ai 
să crezi, vei vedea gloria lui Dumnezeu? 
41. Au ridicat deci piatra. Iar Iesus a 
ridicat ochii în sus, şi a zis: Tată! Îţi 

mulţumesc că ai ascultat de Mine. 
42. Eu însă, ştiam că totdeauna asculţi de 
Mine; dar am zis pentru mulţimea cea 
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stând împrejur; ca să creadă că Tu M-ai 
trimis. 
43. Şi acestea zicând, a strigat cu voce 
mare: Lazăre! Vino afară! 
44. Cel mort a ieşit; legat la picoare şi la 
mâini cu fâşii, şi faţa lui era legată 

împrejur cu o batistă. Iesus le zice: 
dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă. 
45. Mulţi deci dintre iudeii cei veniţi la 
Maria, şi văzând ceea ce a făcut, au crezut 
în El. 
46. Dar unii dintre ei sau dus la farisei, şi 
le-au spus cele ce a făcut Iesus. 
47. Deci marii preoţi şi fariseii, au strâns 

Sinedriul împreună, şi au zis: Ce facem? 
Pentru că Omul Acesta face multe semne. 
48. Dacă avem să Îl lăsăm aşa, toţi vor 
crede în El; şi vor veni romanii, şi vor lua 
şi locul nostru, şi naţiunea. 
49. Dar unu, cineva dintre ei, Caiafa, fiind 
mare preot al anului acela, le-a zis: Voi 
nu ştiţi nimic,  

50. nici nu cugetaţi; că vă este de folos să 
moară un om pentru popor, şi să nu piară 
naţiunea întreagă. 
51. Dar aceasta, nu a zis de la sine; ci, 
fiind mare preot al anului acela, a profeţit 
că Iesus urma să moară pentru naţiune. 
52. Şi nu doar pentru naţiunea singură; ci, 
ca să strângă împreună într-o naţiune, şi 

pe copiii lui Dumnezeu, cei împrăştiaţi. 
53. Din ziua aceea deci, s-au consfătuit ca 
să Îl omoare. 
54. Iesus deci, nu mai umbla în mod 
public între iudei; ci, S-a dus de acolo 
spre ţinutul aproape de deşert, într-o 
cetate zisă: Efraim; şi a rămas acolo cu 
discipolii. 
55. Dar Paştele iudeilor era aproape; şi 

mulţi din ţară s-au suit la Ierusalim 
înainte de Paşte, ca să se curăţească. 
56. Ei căutau deci pe Iesus, şi ziceau între 
ei, stând în curtea templului: Ce vi se 
pare? Că nicidecum nu are să vină la 
sărbătoare? 
57. Dar marii preoţi şi fariseii dăduseră 
porunci; ca, dacă cineva are să cunoască 

unde este, să reclame, ca să Îl prindă. 

 

 

 

Capitolul 12 - Ioan 

1. Iesus deci, cu şase zile înainte de Paşte, 
a venit în Betania; unde era Lazăr, pe care 

Iesus îl înviase dintre morţi. 
2. I-au făcut deci o cină acolo, şi Marta 
servea; iar Lazăr era unu dintre cei şezând 
la masă împreună cu El. 
3. Maria deci, luând un litron de mir de 
nard veritabil, de mare preţ, a uns 
picioarele lui Iesus şi a şters picioarele 
Lui cu firele ei de păr; iar casa s-a umplut 

de mirosul mirului. 
4. Dar Iuda Iscarioteanul; unu dintre 
discipolii Lui, care urma să Îl trădeze, 
zice:  
5. De ce nu a fost vândut mirul acesta 
pentru trei sute de dinari, şi dat săracilor? 
6. Dar zicea aceasta, nu pentru că lui îi 
păsa de cei săraci; ci, pentru că era hoţ, şi 

având punga, lua din cei puşi în ea. 
7. Iesus a zis deci: las-o! Ca să facă 
aceasta în vederea zilei îngropării Mele. 
8. Pentru că pe cei săraci totdeuna îi aveţi 
cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeuna. 
9. Deci mulţimea multă dintre iudei, a 
ştiut că El este acolo, şi au venit; nu 
numai pentru Iesus singur, ci ca să vadă şi 

pe Lazăr, pe care îl înviase dintre morţi. 
10. Dar marii preoţi s-au sfătuit ca să îl 
omoare şi pe Lazăr;  
11. pentru că din cauza lui, mulţi dintre 
iudei mergeau şi credeau în Iesus. 
12. În ziua următoare, mulţimea multă, 
cea venită în Ierusalim pentru sărbătoare, 
auzind că vine Iesus înspre Ierusalim;  
13. au luat ramuri de palmieri şi I-au ieşit 

în întâmpinare, şi strigau: Osana! 
Binecuvântat este Cel venind în Numele 
lui Iehova şi Regele lui Israel! 
14. Iar Iesus găsind un măgăruş, S-a 
aşezat pe El, după cum a fost scris: 
15. Nu te teme fiică a Sionului; iată! 
Regele tău vine şezând pe mânzul unei 
măgăriţe. 

16. Discipolii Lui nu au cunoscut acestea 
de prima dată; dar când a fost glorificat 
Iesus, atunci şi-au amintit că acestea erau 
scrise pentru El, şi că acestea I-au făcut 
Lui. 
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17. Mulţimea deci, cea fiind cu El când a 
chemat pe Lazăr din mormânt, şi l-a 
înviat dintre morţi; mărturisea. 
18. Pentru aceasta L-a şi întâmpinat 
mulţimea; pentru că a văzut, că El a făcut 
semnul acesta. 

19. Deci fariseii au zis între ei: vedeţi că 
nu câştigaţi nimic? Iată! Lumea s-a dus 
după El! 
20. Erau însă nişte greci, dintre cei 
suindu-se ca să se închine la sărbătoare. 
21. Aceştia deci, s-au apropiat de Filip, 
cel din Betsaida Galileii; şi l-au întrebat, 
zicând: domnule! Vrem să Îl vedem pe 

Iesus. 
22. Filip vine şi spune lui Andrei; vine 
Andrei şi Filip, şi spun lui Iesus. 
23. Dar Iesus le-a răspuns, zicând: a venit 
ora ca să fie glorificat Fiul Omului. 
24. Adevărat! Adevărat vă zic: dacă bobul 
de grâu, căzut în pământ, nu are să moară, 
el rămâne singur; dar dacă are să moară, 

aduce mult rod. 
25. Cel iubind sufletul lui, îl va pierde; şi 
cel urând sufletul lui, în lumea aceasta, îl 
va păstra pentru o viaţă eternă. 
26. Dacă cineva are să Îmi servească, să 
Îmi urmeze Mie! Şi unde sunt Eu, acolo 
va fi şi servitorul Meu; dacă cineva are să 
Îmi servească, Tatăl îl va onora. 

27. Acum sufletul Meu s-a tulburat; şi ce 
am să zic? Tată! Scapă-Mă din ora 
aceasta?! Dar pentru aceasta am venit în 
ora aceasta. 
28. Tată! Glorifică Numele Tău! Din cer 
a venit deci o voce: şi L-am glorificat, şi 
iarăşi Îl voi glorifica! 
29. Mulţimea deci, cea stând şi auzind, 
zicea: s-a făcut un tunet. Alţii ziceau: un 

înger I-a vorbit. 
30. Iesus a răspuns şi a zis: nu pentru 
Mine s-a făcut vocea aceasta, ci pentru 
voi. 
31. Acum este o judecată a lumii aceasta; 
acum conducătorul lumii aceasta va fi 
aruncat afară. 
32. Şi Eu, dacă am să fiu înălţat de pe 

pământ, pe toţi îi voi atrage la Mine. 
33. Zicea însă aceasta, semnalând cu ce 
fel de moarte urma să moară. 

34. Mulţimea deci, I-a răspuns: Noi am 
auzit din lege, că Christosul rămâne în 
etern; şi cum zici Tu că Fiul Omului 
trebuie să fie înălţat? Cine este Acesta: 
Fiul Omului? 
35. Iesus deci, le-a zis: încă puţin timp 

este lumina între voi. Umblaţi până când 
aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă 
întunericul; şi cel umblând în întuneric, 
nu ştie unde merge. 
36. Având lumina, credeţi în lumină; ca 
să vă faceţi fii ai luminii. Acestea zicea 
Iesus; şi ducându-Se, S-a ascuns de ei. 
37. Dar, deşi atâtea semne de-ale Lui au 

fost făcute înaintea lor, nu credeau în El;  
38. ca să fie împlinit Cuvântul lui Isaia 
profetul, pe care l-a zis: „Iehova! Cine a 
crezut mesajului nostru? Şi braţul lui 
Iehova, cui a fost descoperit?” 
39. Din cauza aceasta nu puteau crede, 
pentru că Isaia iarăşi a zis:  
40. „A orbit ochii lor, şi a împietrit inima 

lor; ca să nu vadă cu ochii, şi să nu 
înţeleagă cu inima, şi să nu se întoarcă, şi 
să îi vindec”. 
41. Isaia a spus acestea, pentru că a văzut 
gloria Lui, şi a vorbit despre El. 
42. Totuşi, chiar şi dintre conducători, 
mulţi au crezut în El; dar, din cauza 
fariseilor, nu Îl mărturiseau, ca să nu fie 

excluşi din sinagogă; 
43. pentru că au iubit gloria oamenilor, 
mai mult decât gloria lui Dumnezeu. 
44. Iesus însă a strigat, şi a zis: „cel 
crezând în Mine, nu crede în Mine; ci, în 
Cel trimiţându-Mă. 
45. Şi cel văzându-Mă, vede pe Cel 
trimiţânu-Mă.” 
46. Eu am venit lumină în lume; ca, 

oricine crezând în Mine, să nu rămână în 
întuneric. 
47. Şi dacă cineva are să audă cuvintele 
Mele, şi nu are să le păzească; Eu nu îl 
judec, pentru că nu am venit ca să judec 
lumea; ci, ca să salvez lumea. 
48. Cel respingându-Mă, şi neprimind 
cuvintele Mele, îl are pe cel judecându-l: 

Cuvântul pe care l-am vorbit, acela îl va 
judeca în ziua din urmă. 
49. Pentru că Eu nu am vorbit din Sinea 
Mea; ci, Tatăl Cel trimiţându-Mă, Acesta 
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Mi-a dat poruncă: ce am să zic, şi ce am 
să vorbesc. 
50. Şi ştiu că porunca Lui este viaţă 
eternă. Deci, cele ce Eu vorbesc; după 
cum Mi-a spus Tatăl, aşa vorbesc. 

Capitolul 13 - Ioan 

1. Iar înainte de sărbătoarea Paştelui, 
Iesus ştiind că a venit ora Lui, ca să treacă 
din lumea aceasta la Tatăl; iubind pe ai 
Lui, pe cei din lume; i-a iubit până la 
sfârşit. 

2. Şi făcându-se timpul cinei; fiind pus 
deja de Diavolul în inima lui Iuda al lui 
Simon Iscarioteanul ca să Îl trădeze;  
3. ştiind că Tatăl I-a dat toate în mâini, şi 
că a ieşit de la Dumnezeu, şi la 
Dumnezeu merge;  
4. S-a ridicat de la cină şi a dezbrăcat 
mantiile; şi luând un ştergar, S-a încins. 

5. Apoi toarnă apă în spălătoare şi a 
început să spele picioarele discipolilor şi 
să le şteargă cu ştergarul cu care era 
încins. 
6. Vine deci Simon Petru, şi acela Îi zice: 
Domnule! Tu speli picioarele mele? 
7. Iesus a răspuns şi i-a zis: ceea ce fac 
Eu, tu nu înţelegi acum; dar vei cunoaşte 

după acestea. 
8. Petru i-a zis: nicidecum nu ai să speli 
picioarele mele, în etern. Iesus i-a 
răspuns: Dacă nu am să te spăl, nu ai 
parte cu Mine. 
9. Simon Petru Îi zice: Domnule! Nu 
numai picioarele mele; ci, şi mâinile şi 
capul. 
10. Iesus îi zice: cel spălat, nu are nevoie 

să fie spălate decât picioarele, pentru că el 
întreg este curat; şi voi sunteţi curaţi, dar 
nu toţi. 
11. Pentru că ştiuse pe cel trădându-L; de 
aceea a zis: nu toţi sunteţi curaţi. 
12. Deci, când spălase picioarele lor şi 
luase mantiile Lui şi şedea, le zicea iarăşi: 
Înţelegeţi ce v-am făcut? 

13. Voi Mă chemaţi: Învăţătorul, şi 
Domnul; şi bine ziceţi, pentru că sunt. 
14. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, 
am spălat picioarele voastre; şi voi 
datoraţi să spălaţi picioarele unii altora. 
15. Pentru că v-am dat un exemplu; ca, 
după cum v-am făcut Eu, şi voi să faceţi. 

16. Adevărat! Adevărat vă zic: nu este 
sclav, mai mare decât domnul lui; nici 
trimis, mai mare decât cel trimiţându-l. 
17. Dacă ştiţi acestea, sunteţi fericiţi dacă 
aveţi să le faceţi.  
18. Nu vorbesc despre voi toţi. Eu ştiu pe 

cine am ales; dar, ca Scriptura să fie 
împlinită, cel mestecând pâinea Mea, a 
ridicat călcâiul lui împotriva Mea. 
19. Vă spun chiar de acum, înainte de a se 
face; ca să credeţi când are să se facă, că 
Eu sunt. 
20. Adevărat! Adevărat vă zic: cel 
primind pe oricine am să trimit Eu, pe 

Mine Mă primeşte; iar cel primindu-Mă, 
Îl primeşte pe Cel trimiţându-Mă. 
21. Zicând acestea, Iesus s-a tulburat în 
spirit; şi a mărturisit, şi a zis: Adevărat! 
Adevărat vă zic: unu dintre voi Mă va 
trăda. 
22. Discipolii se uitau unii la alţii, fiind 
nedumeriţi despre cine zice. 

23. Unu dintre discipolii Lui, pe care l-a 
iubit Iesus, era aşezat la masă lângă sânul 
lui Iesus. 
24. Simon Petru i-a făcut deci semn 
acestuia, şi îi zice: spune-I! Cine este 
despre care zice?  
25. Iar acela, căzând pe pieptul lui Iesus, 
Îi zice: Domnule! Cine este? 

26. Iesus deci răspunde: Acela este, 
căruia Eu îi voi afunda bucăţica, şi i-o voi 
da. Afundând deci bucăţica, o ia şi o dă la 
Iuda al lui Simon Iscarioteanul. 
27. Şi după bucăţică, atunci a intrat Satan 
în acela. Iesus deci, îi zice: ceea ce faci, 
fă mai repede! 
28. Dar nici unu dintre cei şezând la 
masă, nu a cunoscut pentru ce i-a zis 

aceasta. 
29. Pentru că unora le părea că deoarece 
Iuda avea punga, Iesus îi zice: cumpără 
cele de care avem nevoie pentru 
sărbătoare; sau, ca să dea ceva celor 
săraci. 
30. Primind deci acela bucăţica, îndată a 
ieşit. Era însă noapte. 

31. Când a ieşit deci, Iesus zice: acum a 
fost glorificat Fiul Omului, şi Dumnezeu 
a fost glorificat în El. 
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32. Dacă Dumnezeu a fost glorificat în El, 
şi Dumnezeu Îl va glorifica în Sinea Lui; 
şi Îl va glorifica îndată. 
33. Copilaşi! Încă puţin sunt cu voi. Mă 
veţi căuta; şi, după cum am zis iudeilor, 
că unde merg Eu, voi nu puteţi veni, aşa 

vă zic şi vouă acum. 
34. Vă dau o poruncă nouă: „să vă iubiţi 
unii pe alţii, după cum v-am iubit Eu, ca 
şi voi să vă iubiţi unii pe alţii. 
35. Într-aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi discipolii Mei, dacă aveţi dragoste 
între voi.” 
36. Simon Petru Îi zice: Domnule! Unde 

mergi? Iesus a răspuns: unde merg, tu nu 
poţi urma acuma; dar vei urma mai târziu. 
37. Petru Îi zice: Domnule! De ce nu pot 
să Îţi urmez acum? Voi da sufletul pentru 
Tine. 
38. Iesus răspunde: vei da sufletul tău 
pentru Mine? Adevărat îţi zic: Nicidecum 
nu are să cânte un cocoş, până ce ai să Mă 

tăgăduieşti de trei ori. 

Capitolul 14 - Ioan 

1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi 
în Dumnezeu, şi credeţi în Mine. 
2. În casa Tatălui Meu sunt multe 

locuinţe; iar de nu, Eu vă spuneam. 
Pentru că Mă duc să vă pregătesc loc. 
3. Şi dacă am să Mă duc, şi am să vă 
pregătesc loc, iarăşi vin şi vă voi lua la 
Mine; ca, unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 
4. Şi unde merg Eu, ştiţi calea? 
5. Toma Îi zice: Domnule! Nu ştim unde 
mergi; cum putem şti calea? 
6. Iesus îi zice: „Eu sunt calea, şi 

adevărul, şi viaţa; nici unu nu vine la 
Tatăl, decât numai prin Mine.” 
7. Dacă Mă cunoşteaţi pe Mine, Îl ştiaţi şi 
pe Tatăl Meu; şi chiar de acum Îl 
cunoaşteţi, şi L-aţi văzut. 
8. Filip Îi zice: Domnule! Arată-ne pe 
Tatăl, şi ne ajunge.  
9. Iesus îi zice: de atâta timp sunt cu voi, 

şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel văzându-
Mă, a văzut pe Tatăl; cum zici tu: arată-ne 
pe Tatăl?  
10. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl 
este în Mine? Cuvintele pe care Eu le 
spun, nu le vorbesc de la Mine; iar Tatăl 
rămânând în Mine face lucrările Lui. 

11. Credeţi-Mi! Pentru că Eu sunt în 
Tatăl, şi Tatăl este în Mine; iar de nu, 
credeţi datorită lucrărilor acestea. 
12. Adevărat! Adevărat vă zic: Cel 
crezând în Mine, va face şi el lucrările pe 
care le fac Eu; şi va face mai mari decât 

acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl, 
13. şi orice aveţi să cereţi în Numele 
Meu, voi face aceasta; ca să fie glorificat 
Tatăl în Fiul. 
14. Dacă aveţi să cereţi ceva în Numele 
Meu, Eu voi face aceasta. 
15. Dacă aveţi să Mă iubiţi, veţi respecta 
poruncile Mele;  

16. şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi vă va da un 
alt Mângâietor, ca să fie cu voi în etern:  
17. Spiritul adevărului, pe care lumea nu 
Îl poate primi; pentru că nu Îl vede, nici 
nu Îl cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi; pentru 
că rămâne la voi, şi este în voi. 
18. Nu vă voi lăsa orfani; Eu vin la voi. 
19. Încă puţin, şi lumea nu Mă mai vede. 

Dar voi Mă vedeţi; pentru că Eu 
vieţuiesc, şi voi vieţuiţi. 
20. În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu 
sunt în Tatăl Meu; şi voi în Mine, şi Eu în 
voi. 
21. Cel având poruncile Mele, şi 
respectându-le, acela este cel iubindu-Mă; 
iar cel iubindu-Mă, va fi iubit de Tatăl 

Meu. Dar şi Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta 
Lui. 
22. Iuda, nu Iscarioteanul, Îi zice: 
Domnule! Ce s-a făcut, că urmează să Te 
arăţi nouă, şi nu lumii? 
23. Iesus a răspuns, şi i-a zis: dacă cineva 
are să Mă iubească, va respecta Cuvântul 
Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi; şi vom veni 
la el, şi vom face locuinţă la el. 

24. Cel neiubindu-Mă, nu respectă 
Cuvintele Mele; şi Cuvântul pe care îl 
auziţi, nu este al Meu; ci, al Tatălui, Cel 
trimiţându-Mă. 
25. V-am vorbit acestea, rămânând încă 
cu voi. 
26. Dar Mângâietorul, Spiritul Cel Sfânt, 
pe care Îl va trimite Tatăl în Numele 

Meu; Acela vă va învăţa toate, şi vă va 
aminti toate pe care vi le-am spus Eu. 
27. Vă las pace, vă dau pace, pe cea a 
Mea; Eu nu v-o dau după cum v-o dă 
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lumea. Să nu fie tulburată inima voastră, 
nici să fie înspăimântată. 
28. Aţi auzit că Eu v-am spus: Eu merg şi 
vin la voi. Dacă Mă iubeaţi, v-aţi fi 
bucurat că Mă duc la Tatăl; pentru că 
Tatăl este mai mare decât Mine. 

29. Şi v-am spus acum, înainte de a se 
împlini; ca să credeţi când are să se 
împlinească.  
30. Nu voi mai vorbi multe cu voi; pentru 
că vine conducătorul lumii. Dar în Mine 
nu are nimic;  
31. ci, ca să cunoască lumea că iubesc pe 
Tatăl, şi după cum Mi-a dat poruncă 

Tatăl, aşa fac. Ridicaţi-vă, să mergem de 
aici! 

Capitolul 15 - Ioan 

1. Eu sunt viţa cea adevărată, şi Tatăl 
Meu este agricultorul. 

2. Orice mlădiţă în Mine, neaducând rod, 
o taie; şi pe oricare aducând rodul, o 
curăţă, ca să aducă rod mai mult. 
3. Voi sunteţi deja curaţi din cauza 
Cuvântului pe care vi l-am vorbit. 
4. Rămâneţi în Mine, şi Eu în voi. După 
cum mlădiţa nu poate aduce rod de la 
sine, dacă nu are să rămână în viţă; aşa 

nici voi, dacă nu aveţi să rămâneţi în 
Mine. 
5. Eu sunt viţa, şi voi mlădiţele. Cel 
rămânând în Mine, şi Eu în El; acesta 
aduce rod mult; pentru că fără Mine nu 
puteţi face nimic. 
6. Dacă cineva nu are să rămână în Mine, 
este aruncat afară, ca mlădiţa, şi se uscă; 
şi le strâng, şi le aruncă în foc, şi este 

arsă. 
7. Dacă aveţi să rămâneţi în Mine, şi 
cuvintele Mele au să rămână în voi; ceea 
ce aveţi să vreţi, cereţi, şi vi se va face. 
8. Într-aceasta este glorificat Tatăl Meu: 
ca să aduceţi rod mult, şi să Îmi faceţi 
discipoli. 
9. După cum M-a iubit Tatăl, şi Eu v-am 

iubit; rămâneţi în dragostea Mea. 
10. Dacă aveţi să respectaţi poruncile 
Mele, veţi rămâne în dragostea Mea; după 
cum Eu am respectat poruncile Tatălui 
Meu, şi rămân în dragostea Lui. 

11. V-am vorbit acestea, pentru ca 
bucuria Mea să fie în voi, şi bucuria 
voastră să fie deplină. 
12. Acesta este porunca Mea: ca să vă 
iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. 
13. Nici unu nu are dragoste mai mare 

decât aceasta; încât cineva să depună 
sufletul lui pentru prietenii lui. 
14. Voi sunteţi prietenii Mei; dacă aveţi 
să faceţi ceea ce vă poruncesc. 
15. Nu vă mai zic: sclavi; pentru că 
sclavul nu a ştiut ce face domnul lui; ci v-
am zis: prieteni, pentru că pe toate pe care 
le-am auzit de la Tatăl Meu, vi le-am 

încunoştinţat. 
16. Nu voi M-aţi ales, ci Eu v-am ales şi 
v-am rânduit ca voi să mergeţi şi să 
aduceţi rod, şi rodul vostru să rămână; 
pentru ca orice aveţi să cereţi de la Tatăl 
în Numele Meu, să vă dea. 
17. Vă poruncesc acestea, ca să vă iubiţi 
unii pe alţii. 

18. Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe 
Mine M-a urât înainte de voi. 
19. Dacă eraţi în lume, lumea iubea ce 
este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din 
lume, ci Eu v-am ales din lume, din cauza 
aceasta vă urăşte lumea. 
20. Amintiţi-vă de Cuvântul pe care vi l-
am zis: Nu este sclav mai mare decât 

domnul lui. Dacă pe Mine M-au 
persecutat, şi pe voi vă vor persecuta; 
dacă au respectat Cuvântul Meu, şi pe al 
vostru îl vor respecta. 
21. Dar toate acestea le vor face 
împotriva voastră, din cauza Numelui 
meu; pentru că nu Îl ştiu pe Cel 
trimiţându-Mă. 
22. Dacă nu veneam şi nu le vorbeam, nu 

aveau păcat; dar acum nu au scuză pentru 
păcatul lor. 
23. Cel urându-Mă, urăşte şi pe Tatăl 
Meu. 
24. Dacă nu făceam lucrările între ei, pe 
care nici un altul nu le făcea, nu aveau 
păcat; dar acum, au şi văzut, şi M-au urât 
şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. 

25. Dar ca să fie împlinit Cuvântul cel 
scris în legea lor: M-au urât fără motiv. 
26. Când are să vină Mângâietorul, pe 
care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, 
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Spiritul adevărului, care iese din partea 
Tatălui; Acela va mărturisi despre Mine. 
27. Dar şi voi mărturisiţi; pentru că 
sunteţi de la început cu Mine. 

Capitolul 16 - Ioan 

1. V-am vorbit acestea ca să nu vă 
poticniţi. 
2. Vă vor exclude din sinagogi; vine chiar 
o oră, ca la oricine omorându-vă, să i se 
pară că face un serviciu sacru lui: 
Dumnezeu. 

3. Şi vor face acestea, pentru că nu au 
cunoscut pe Tatăl, nici pe Mine. 
4. Dar v-am vorbit acestea pentru ca, 
atunci când are să vină ora voastră, să vă 
amintiţi de ele, că Eu v-am spus. Însă nu 
v-am spus acestea de la început, pentru că 
eram cu voi. 
5. Acum însă merg la Cel trimiţându-Mă, 

şi nici unu dintre voi nu Mă întreabă: 
unde mergi? 
6. Dar, pentru că v-am vorbit acestea, 
întristarea v-a umplut inima. 
7. Dar Eu vă zic adevărul: vă este de folos 
ca Eu să Mă duc; pentru că, dacă nu am 
să Mă duc, Mângâietorul nicidecum nu 
are să vină la voi; însă dacă am să mă 

duc, Îl voi trimite la voi. 
8. Şi venind Acela va dovedi lumea 
referitor la păcat, şi referitor la dreptate, şi 
referitor la judecată. 
9. Referitor la păcat: pentru că ei nu cred 
în Mine. 
10. Referitor la dreptate: Pentru că Eu 
merg la Tatăl Meu, şi nu Mă mai vedeţi. 
11. Referitor la judecată: Pentru că 

conducătorul lumii aceasta a fost judecat. 
12. Încă multe am a vă zice, dar nu le 
puteţi purta acum. 
13. Dar când are să vină Acela, Spiritul 
adevărului, vă va conduce înspre tot 
adevărul; pentru că nu va vorbi de la El, 
ci va vorbi câte aude, şi va vesti cele 
viitoare. 

14. Acela Mă va glorifica; pentru că va 
primi din ce este al Meu, şi vă va vesti. 
15. Toate câte are Tatăl, sunt ale Mele; 
din cauza aceasta am zis că primeşte din 
ce este al Meu, şi vă va vesti. 

16. Încă puţin, şi nu Mă mai priviţi; şi 
iarăşi puţin, şi Mă veţi vedea. Pentru că 
merg la Tatăl. 
17. Deci unii dintre discipolii Lui au zis 
între ei: ce este aceasta pe care ne-o zice: 
încă puţin, şi nu Mă mai priviţi; şi: iarăşi 

puţin, şi Mă veţi vedea; şi: că merg la 
Tatăl? 
18. Deci ziceau: ce este aceasta pe care o 
zice: puţin? Nu ştim ce vorbeşte. 
19. Iesus a cunoscut că au vrut să Îl 
întrebe, şi le-a zis: despre aceasta întrebaţi 
între voi, că am zis: încă puţin, şi nu Mă 
mai priviţi; şi: iarăşi puţin, şi Mă veţi 

vedea? 
20. Adevărat! Adevărat vă zic: voi veţi 
plânge şi veţi jeli, iar lumea se va bucura; 
dar întristarea voastră se va face într-o 
bucurie. 
21. Femeia când are să nască, are 
întristare, pentru că a venit ora ei; dar 
când are să fie născut copilaşul, nu îşi mai 

aminteşte de necaz, din cauza bucuriei că 
a fost născut un om în lume. 
22. Deci şi voi: acum chiar aveţi o 
întristare; dar iarăşi vă voi vedea, şi inima 
voastră se va bucura; şi nici unu nu va lua 
bucuria voastră de la voi. 
23. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba 
nimic. Adevărat! Adevărat vă zic: dacă 

aveţi să cereţi ceva de la Tatăl în Numele 
Meu, vă va da. 
24. Dar acum nu aţi cerut nimic în 
Numele Meu; cereţi şi veţi primi, pentru 
ca bucuria voastră să fie deplină.  
25. Am vorbit acestea prin comparaţii. 
Vine ora când nicidecum nu voi mai vorbi 
prin comparaţii; ci vă voi vesti direct 
despre Tatăl. 

26. În ziua aceea veţi cere în Numele 
Meu, şi nu vă zic că Eu voi ruga pe Tatăl 
pentru voi;  
27. pentru că Tatăl însuşi vă iubeşte, 
fiindcă voi M-aţi iubit, şi aţi crezut că am 
ieşit de la Dumnezeu. 
28. Am ieşit de la Tatăl, şi am venit în 
lume; iarăşi las lumea, şi Mă duc la Tatăl. 

29. Discipolii Lui, zic: Iată! Acum 
vorbeşti direct, şi nu spui nici o 
comparaţie. 
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30. Acum ştim că ştii toate, şi nu ai 
nevoie ca cineva să Te întrebe; într-
aceasta credem că ai ieşit de la 
Dumnezeu. 
31. Iesus le-a răspuns: Acum credeţi?! 
32. Iată! Vine ora, şi a venit, ca să fiţi 

risipiţi fiecare înspre cele ale lui, şi Mă 
veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, pentru 
că Tatăl este cu Mine. 
33. V-am vorbit acestea, ca în Mine să 
aveţi pace. În lume aveţi necaz; dar 
îndrăzniţi, Eu am învins lumea. 

Capitolul 17 - Ioan 

1. Iesus a vorbit acestea, şi ridicând ochii 
Lui spre cer, a zis: Tată! A venit ora, 
glorifică pe Fiul Tău! Ca şi Fiul să Te 
glorifice pe Tine,  
2. după cum I-ai dat autoritate peste orice 
carne, ca la toţi pe care I-ai dat Lui, să le 

dea viaţă eternă. 
3. Iar viaţa eternă este aceasta: ca să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iesus Christos pe care L-ai 
trimis. 
4. Eu Te-am glorificat pe pământ, 
sfârşind lucrarea pe care Mi-ai dat ca să o 
fac. 

5. Şi acum, glorifică-Mă Tu, Tată, la 
Tine, cu gloria pe care o aveam la Tine, 
înainte de a fi lumea. 
6. Eu am arătat Numele Tău oamenilor pe 
care Mi i-ai dat din lume. Erau ai Tăi, şi 
Mi i-ai dat Mie; şi au respectat Cuvântul 
Tău. 
7. Acum au cunoscut, că toate câte Mi-ai 
dat, sunt de la Tine; 

8. deoarece cuvintele pe care Mi le-ai dat, 
le-am dat lor; şi ei le-au primit, şi au 
cunoscut că am ieşit de la Tine, şi au 
crezut că Tu M-ai trimis. 
9. Eu cer pentru ei, nu cer pentru lume; ci, 
pentru cei pe care Mi i-ai dat, pentru că 
sunt ai Tăi. 
10. Şi toate cele ale Mele, sunt ale Tale; şi 

cele ale Tale, sunt ale Mele; şi am fost 
glorificat în ei. 
11. Şi Eu nu mai sunt în lume; dar ei sunt 
în lume, şi Eu vin la Tine. Tată Sfinte! 
Păstrează-i în Numele Tău pe cei care Mi 
i-ai dat; pentru ca să fie una, după cum 
suntem noi. 

12. Când am fost cu ei, Eu i-am păstrat în 
Numele Tău pe cei care Mi i-ai dat; şi i-
am păzit, şi nici unu dintre ei nu s-a 
pierdut, decât numai fiul pierzării; ca să 
fie împlinită Scriptura. 
13. Iar acum vin la Tine; dar vorebesc 

acestea în lume, ca să aibă bucuria Mea 
deplină în sinea lor. 
14. Eu le-am dat Cuvântul Tău; dar lumea 
i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, 
după cum Eu nu sunt din lume. 
15. Nu cer ca să îi iei din lume; ci, ca să îi 
păzeşti de cel rău. 
16. Ei nu sunt din lume, după cum Eu nu 

sunt din lume. 
17. Sfinţeşte-i în adevăr; Cuvântul Tău 
este adevăr. 
18. După cum M-ai trimis în lume, şi Eu 
i-am trimis în lume. 
19. Şi Eu Mă sfinţesc pentru ei; ca să fie 
şi ei sfinţi în adevăr. 
20. Dar nu cer numai pentru aceştia; ci, şi 

pentru cei crezând în Mine prin Cuvântul 
lor;  
21. ca toţi să fie una, după cum Tu, Tată, 
eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie 
una în noi, pentru ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis. 
22. Şi Eu le-am dat gloria pe care Mi-ai 
dat-o; pentru ca să fie una, după cum noi 

suntem una. 
23. Eu în ei şi Tu în Mine, ca să fie 
desăvârşiţi în unitate; ca să cunoască 
lumea că Tu M-ai trimis, şi i-ai iubit, 
după cum M-ai iubit pe Mine. 
24. Tată! Pe cei care Mi i-ai dat, vreau ca 
unde sunt Eu, să fie şi aceia cu Mine; ca 
să privească gloria Mea, pe care Mi-ai 
dat-o, pentru că M-ai iubit înainte de 

întemeierea lumii. 
25. Tată Drept! Lumea nu Te-a cunoscut, 
Eu însă Te-am cunoscut; şi aceştia au 
cunoscut că Tu M-ai trimis. 
26. Şi le-am încunoştinţat Numele Tău, şi 
Îl voi încunoştinţa; pentru ca dragostea cu 
care M-ai iubit, să fie în ei, şi Eu în ei. 

Capitolul 18 - Ioan 

1. Zicând acestea, Iesus a ieşit împreună 
cu discipolii Lui dincolo de pârâul 
Chedron; unde era o grădină, în care a 
intrat El şi discipolii Lui. 
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2. Dar ştia locul şi Iuda, cel trădându-L; 
pentru că de multe ori Iesus se întâlnea 
acolo cu discipolii Lui. 
3. Deci Iuda, luând cohorta şi servitori de-
ai marilor preoţi şi de-ai fariseilor; vine 
acolo cu făclii, şi cu felinare, şi cu arme. 

4. Iesus deci, ştiind toate cele venind 
peste El; a ieşit, şi le zice: Pe cine căutaţi? 
5. Ei I-au răspuns: Pe Iesus Nazarineanul! 
Iesus le zice: Eu sunt! Dar şi Iuda, cel 
trădându-L, stătea cu ei. 
6. Zicându-le deci: Eu sunt! S-au dus 
înapoi, şi au căzut la pământ. 
7. Deci iarăşi i-a întrebat: pe cine căutaţi? 

Iar ei au zis: pe Iesus Nazarineanul! 
8. Iesus a răspuns: v-am spus că Eu sunt. 
Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe 
aceştia să meargă;  
9. ca să fie împlinit Cuvântul pe care l-a 
zis: pe cei care Mi i-ai dat, nu am pierdut 
pe nici unu dintre ei. 
10. Simon Petru având deci sabie, a tras-

o; şi a lovit pe sclavul marelui preot, şi a 
tăiat urechea lui cea dreaptă. Iar numele 
sclavului era Malhus. 
11. Iesus a zis deci lui Petru: bagă sabia 
în teacă! Potirul pe care Mi l-a dat Tatăl, 
nu am să îl beau? 
12. Deci cohorta şi căpitanul şi servitorii 
iudeilor, au prins pe Iesus şi L-au legat. 

13. Şi L-au dus întâi la Ana; pentru că era 
socrul lui Caiafa, care era mare preot al 
anului acela. 
14. Iar Caiafa era cel sfătuind iudeii, că 
este de folos să moară un om pentru 
popor. 
15. Lui Iesus însă Îi urma Simon Petru, şi 
alt discipol; iar discipolul acela era 
cunoscut marelui preot, şi a intrat 

împreună cu Iesus în curtea marelui preot. 
16. Iar Petru stătea afară la uşă. 
Discipolul celălalt deci, cel cunoscut al 
marelui preot, a ieşit, şi a spus portăresei; 
şi l-a adus pe Petru înăuntru. 
17. Servitoarea, adică portăreasa, îi zice 
deci lui Petru: nu eşti şi tu dintre 
discipolii Omului Acesta? Acela zice: nu 

sunt! 
18. Iar sclavii şi servitorii stăteau, făcând 
foc de cărbuni; pentru că era rece, şi se 

încălzeau. Dar era şi Petru cu ei; stând, şi 
încălzindu-se. 
19. Marele preot a întrebat deci pe Iesus 
despre discipolii Lui şi despre învăţătura 
Lui. 
20. Iesus i-a răspuns: Eu am vorbit în 

mod public, lumii; Eu i-am învăţat 
totdeuna în sinagogă şi în curtea 
templului, unde toţi iudeii vin împreună; 
şi în secret nu am vorbit nimic. 
21. De ce Mă întrebi? Întrebă pe cei 
auzindu-Mă ce le-am vorbit. Iată! Aceştia 
ştiu cele ce am vorbit Eu. 
22. Iar acestea spunând El, unu dintre 

servitorii stând lângă El, a dat o palmă lui 
Iesus, zicând: aşa răspunzi marelui preot? 
23. Iesus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, 
mărturisesc despre rău; dar, dacă am 
vorbit bine, de ce Mă loveşti? 
24. Ana, L-a trimis deci legat la Caiafa, 
marele preot. 
25. Iar Simon Petru stătea şi se încălzea. 

Ei deci, i-au zis: nu eşti şi tu dintre 
discipolii Lui? Acela a tăgăduit, şi a zis: 
nu sunt! 
26. Unu dintre sclavii marelui preot, fiind 
o rudă a celui la care Petru tăiase urechea, 
zice: nu te-am văzut eu în grădină cu El? 
27. Petru deci, iarăşi a tăgăduit; şi îndată 
a cântat un cocoş. 

28. Îl duc deci pe Iesus de la Caiafa în 
pretorium. Era însă dimineaţa devreme. 
Dar ei nu au intrat în pretorium, ca să nu 
se spurce; ci să mănânce Paştele. 
29. A ieşit deci Pilat afară la ei, şi le zice: 
ce acuzaţie aduceţi Omului Acesta? 
30. Ei au răspuns şi i-au zis: dacă nu era 
Acesta un răufăcător, nu ţi-L predam. 
31. Pilat deci le-a zis: luaţi-L voi, şi 

judecaţi-L după legea voastră! Iudeii au 
zis: nouă nu ne este permis să omorâm pe 
nici unu. 
32. Ca să fie împlinit Cuvântul lui Iesus 
semnalând cu ce fel de moarte urma să 
moară. 
33. Pilat deci, a intrat iarăşi în pretorium; 
şi a chemat pe Iesus, şi I-a zis: Tu eşti 

regele iudeilor?  
34. Iesus a răspuns: de la sinea ta zici 
aceasta, sau alţii ţi-au zis depre Mine? 
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35. Pilat a răspuns: sunt eu iudeu? 
Naţiunea Ta, şi marii preoţi mi Te-au 
predat. Ce ai făcut? 
36. Iesus a răspuns: Regatul Meu nu este 
din lumea aceasta; dacă Regatul Meu era 
din lumea aceasta, servitorii Mei se 

luptau, ca să nu fiu predat iudeilor. Dar 
acum Regatul Meu nu este de aici. 
37. Deci Pilat I-a zis: deci Tu eşti Rege? 
Iesus a răspuns: tu zici că sunt Rege! Eu 
pentru aceasta am fost născut şi pentru 
aceasta am venit în lume, ca să 
mărturisesc adevărul. Oricare, fiind din 
adevăr, ascultă de vocea Mea. 

38. Pilat Îi zice: ce este adevărul? Şi 
zicând aceasta, a ieşit iarăşi la iudeii, şi le 
zice: Eu nu găsesc nici o vină în El. 
39. Dar este un obicei la voi, ca să vă 
eliberez pe unu la Paşte. Vreţi deci să vă 
liberez pe Regele iudeilor? 
40. Au strigat deci iarăşi toţi, zicând: nu 
pe Acesta, ci pe Baraba! Iar Baraba era 

tâlhar. 

Capitolul 19 - Ioan 

1. Atunci deci, Pilat a luat pe Iesus şi L-a 
biciuit. 
2. Şi soldaţii împletind o cunună din 

spini, au pus-o pe capul Lui; şi o mantie 
purpurie au aruncat pe El. 
3. Şi veneau către El, şi ziceau: Bucură-
Te, Regele iudeilor! Şi Îi dădeau palme. 
4. Iar Pilat a ieşit afară şi le zice: iată! Vi-
L aduc afară, ca să cunoaşteţi că nici o 
vină nu găsesc în El. 
5. Iesus deci, a ieşit afară purtând cununa 
spinoasă şi mantia purpurie. Şi Pilat le 

zice: Iată Omul! 

6. Când L-au văzut deci marii preoţi şi 
servitorii, au strigat, zicând: Crucifică! 
Crucifică-L! Pilat le zice: Luaţi-L voi şi Îl 
crucificaţi; pentru că eu nu găsesc vină în 
El! 
7. Iudeii i-au răspuns: noi avem o lege, şi 
după lege se cuvine să moară; pentru că 

S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. 
8. Când a auzit deci Pilat cuvântul acesta, 
s-a temut mai mult;  
9. şi a intrat iarăşi în pretorium, şi zice lui 
Iesus: de unde eşti Tu? Dar Iesus nu i-a 
dat răspuns. 

10. Pilat deci, Îi zice: mie nu îmi 
vorbeşti?! Nu ştii că am autoritate de a Te 
elibera, şi autoritate de a Te crucifica? 
11. Iesus i-a răspuns: nu aveai nici o 
autoritate împotriva Mea, dacă nu îţi era 
dată de sus. De aceea, cel predându-Mă 

ţie, are păcat mai mare. 
12. Din momentul acesta, Pilat căuta să Îl 
elibereze; dar iudeii strigau, zicând: dacă 
ai să eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al 
cezarului. 
13. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, a 
dus afară pe Iesus şi a şezut pe scaunul de 
judecată, într-un loc zis: pardoseală cu 

pietre; iar în evreieşte, Gabbata. 
14. Era însă Pregătire a Paştelui, pe la a 
şasea oră; şi le zice iudeilor: iată, Regele 
vostru! 
15. Aceia deci strigau: ia-L! Ia-L! 
Crucifică-L! Pilat le-a zis: să crucific pe 
Regele vostru? Marii preoţi au răspuns: 
noi nu avem rege decât numai pe cezar. 

16. Atunci deci, L-a predat lor ca să fie 
crucificat. Au luat deci pe Iesus. 
17. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit în locul 
cel zis al Craniului, care este zis evreieşte 
Golgota,  
18. unde L-au crucificat; şi cu El pe alţi 
doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe 
Iesus. 

19. Iar Pilat a scris şi un titlu, şi l-a pus pe 
cruce; era dar scris: „Iesus Nazarineanul, 
Regele iudeilor”. 
20. Deci mulţi dintre iudei, au citit titlul 
acesta; pentru că, locul unde a fost 
crucificat Iesus, era aproape de cetate; şi 
era scris evreieşte, greceşte, şi latineşte. 
21. Marii preoţi ai iudeilor, au zis deci lui 
Pilat: nu scrie, Regele iudeilor! Ci, că 

Acela a zis: sunt Rege al iudeilor. 
22. Pilat a răspuns: ce am scris, am scris!  
23. Soldaţii deci, când au crucificat pe 
Iesus, au luat mantiile Lui, şi au făcut 
patru părţi; fiecărui soldat o parte, şi 
cămaşa. Iar cămaşa era fără cusătură, 
ţesut în întrgime, începând de sus. 
24. Au zis deci între ei: să nu îl rupem, ci 

să dăm la sorţi pentru ea, a cui va fi; ca să 
fie împlinită Scriptura cea zicând: „Şi-au 
împărţit mantiile Mele între ei, şi pentru 
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cămaşa meu au aruncat sorţ.” Soldaţii au 
făcut deci acestea. 
25. Iar lângă crucea lui Iesus, stătea 
mama Lui, şi sora mamei Lui, Maria cea 
a lui Clopa şi Maria Magdalena. 
26. Iesus deci, văzând stând alături pe 

mama şi pe discipolul pe care îl iubea, îi 
zice mamei: femeie, iată fiul tău! 
27. Apoi zice discipolului: iată mama ta! 
Şi de la ora aceea, discipolul a luat-o la 
cele ale lui. 
28. După aceasta, Iesus ştiind că deja 
toate au fost îndeplinite, ca să fie 
împlinită Scriptura, zice: Mi-e sete. 

29. Era pus acolo un vas plin cu oţet. Deci 
punând într-un isop un burete plin cu oţet, 
l-au dus la gura Lui. 
30. Când au luat deci oţetul, Iesus a zis: 
S-a îndeplinit! Şi aplecând capul, a dat 
Spiritul. 
31. Deci iudeii, fiindcă era Pregătire, ca 
să nu rămână corprurile pe cruce în sabat; 

pentru că era mare ziua aceea a sabatului; 
au cerut la Pilat ca să fie zdrobite fluierele 
lor, şi să fie luaţi jos. 
32. Au venit deci soldaţii şi au zdrobit 
fluierele celui dintâi şi ale celuilalt 
crucificat împreună cu el. 
33. Dar venind la Iesus, când L-au văzut 
deja mort, nu au zdrobit fluierele Lui;  

34. ci, unu dintre soldaţi a împuns coasta 
Lui cu o suliţă; şi îndată a ieşit sânge şi 
apă. 
35. Şi cel văzând, a mărturisit, şi mărturia 
lui este adevărată; şi acela a ştiut că zice 
un adevăr, ca şi voi să credeţi. 
36. Pentru că acestea s-au făcut ca să fie 
împlintă Scriptura: „un os al Lui nu va fi 
zdrobit”. 

37. Şi iarăşi, cealaltă Scriptură, zice: „vor 
privi spre Cel pe care L-au străpuns”. 
38. Iar după acestea, Iosif din Arimateea; 
fiind discipol al lui Iesus, dar pe ascuns, 
de frica iudeilor; a cerut la Pilat ca să ia 
corpul lui Iesus, şi Pilat a aprobat. A venit 
deci şi a luat corpul Lui. 
39. Dar a venit şi Nicodim, cel venind 

mai întâi la El noaptea; aducând un 
amestec de smirnă şi aloe, cam la o sută 
de litroni. 

40. Au luat deci corpul lui Iesus, şi L-au 
înfăşurat în fâşii cu arome; după cum le 
este obicei iudeilor de a îngropa. 
41. Iar în locul unde a fost crucificat, era 
o grădină; şi în grădină un mormânt nou, 
în care nu a fost pus nici unu. 

42. Deci, din cauza Pregătirii iudeilor; 
pentru că mormântul era aproape, au pus 
acolo pe Iesus. 

Capitolul 20 - Ioan 

1. Iar în ziua dintâi a săptămânii, Maria 

Magdalena vine dis-de-dimineaţă la 
mormânt, fiind încă întuneric; şi vede 
piatra luată de la mormânt. 
2. Aleargă deci, şi vine la Simon Petru, şi 
la discipolul celălalt, pe care îl iubea 
Iesus, şi le zice: Au luat pe Domnul din 
mormânt, şi nu ştim unde L-au pus. 
3. A ieşit deci Petru şi discipolul celălalt, 

şi veneau spre mormânt. 
4. Iar cei doi alergau împreună; însă 
discipolul celălalt alerga înainte, mai 
repede decât Petru, şi a venit primul la 
mormânt. 
5. Şi aplecându-se, vede fâşiile întinse; 
dar totuşi nu a intrat. 
6. Vine deci, urmându-i, şi Simon Petru; 

şi a intrat în mormânt şi vede fâşiile 
întinse. 
7. Dar ştergarul, care a fost pe capul Lui, 
nu era întinsă cu fâşiile; ci înfăşurată într-
un loc aparte. 
8. Atunci deci, a intrat şi discipolul 
celălalt, cel venind primul la mormânt; şi 
a văzut, şi a crezut. 
9. Pentru că încă nu ştiau Scriptura, că El 

trebuie să fie înviat dintre morţi. 
10. Discipolii deci, s-au dus iarăşi la ei.  
11. Dar Maria stătea afară, plângând 
lângă mormânt. Plângând deci, s-a aplecat 
înspre mormânt;  
12. şi vede doi îngeri în alb, şezând unu 
către capul şi unu către picioarele unde 
fusese pus corpul lui Iesus. 

13. Şi aceia îi zic: femeie! De ce plângi? 
Ea le zice: Au luat pe Domnul meu, şi nu 
ştiu unde L-au pus. 
14. Zicând acestea, în cele din urmă s-a 
întors, şi vede pe Iesus stând; dar nu ştia 
că este Iesus. 
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15. Iesus îi zice: femeie! De ce plângi? Pe 
cine cauţi? Aceleia, părându-i că este 
grădinarul, Îi zice: domnule! Dacă tu L-ai 
dus, spune-mi unde L-ai pus; şi eu Îl voi 
lua. 
16. Iesus îi zice: Maria! Aceea, 

întorcându-se, Îi zice evreieşte: Rabuni! 
Ceea ce se traduce: Învăţătorule! 
17. Iesus îi zice: nu te atinge de Mine! 
Pentru că încă nu M-am suit la Tatăl Meu. 
Du-te dar la fraţii Mei, şi spune-le: Mă sui 
la Tatăl Meu şi Tatăl vostru; şi 
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru. 
18. Maria Magdalena vine, vestind 

discipolilor: am văzut pe Domnul! Şi că i-
a zis acestea. 
19. Fiind deci seară, în ziua aceea, cea 
dintâi a săptămânii; şi uşile fiind încuiate 
unde erau discipolii, de frica iudeilor; a 
venit Iesus şi a stat în mijloc, şi le zice: 
pace vouă! 
20. Şi zicând aceasta, le-a arătat şi 

mâinile şi coasta. S-au bucurat deci 
discipolii, văzând pe Domnul. 
21. Iesus deci, le-a zis iarăşi: pace vouă! 
După cum M-a trimis Tatăl, vă trimit şi 
Eu. 
22. Şi zicând aceasta a suflat înspre ei, şi 
le zice: luaţi Spirit Sfânt! 
23. Dacă aveţi să iertaţi păcatele cuiva, 

ele le vor fi iertate; dacă aveţi să ţineţi pe 
ale cuiva, ele vor fi ţinute. 
24. Dar Toma, unu dintre cei doisprezece, 
cel zis Geamăn; nu era cu ei când a venit 
Iesus. 
25. Discipolii ceilalţi i-au zis deci: am 
văzut pe Domnul! Iar el le-a zis: Dacă nu 
am să văd în mâinile Lui semnul cuielor, 
şi nu am să pun degetul meu în semnul 

cuielor, şi nu am să pun mâna mea în 
coasta Lui; nicidecum nu voi crede. 
26. Şi după opt zile, discipolii Lui, iarăşi 
erau înăuntru; şi Toma era cu ei. Iesus 
vine; uşile fiind încuiate; şi a stat în 
mijloc, şi a zis: pace vouă! 
27. Apoi zice lui Toma: adu degetul tău 
încoace, şi vezi mâinile Mele; şi adu 

mâna ta, şi o pune în coasta Mea; şi nu te 
face necredincios, ci credincios. 
28. Toma a răspuns, şi I-a zis: Domnul 
meu şi Dumnezeul meu! 

29. Iesus îi zice: pentru că M-ai văzut, ai 
crezut? Fericiţi sunt cei nevăzând, şi 
crezând. 
30. Iesus a mai făcut şi alte multe semne 
înaintea discipolilor Lui, care nu sunt 
scrise în cartea aceasta. 

31. Dar acestea au fost scrise ca să credeţi 
că Iesus este Christosul, Fiul lui 
Dumnezeu; şi ca să aveţi viaţă, crezând în 
Numele Lui. 

Capitolul 21 - Ioan 

1. După acestea, Iesus S-a arătat iarăşi 
discipolilor la Marea Tiberiadei. S-a 
arătat însă astfel:  
2. Erau împreună Simon Petru şi Toma 
cel zis Geamăn, şi Natanael cel din Cana 
Galileii, şi cei ai lui Zebedei, şi alţi doi 
dintre discipolii Lui. 
3. Simon Petru le zice: merg să pescuiesc. 

Ei au zis: venim şi noi împreună cu tine. 
Au ieşit şi s-au suit în corabie; şi în 
noaptea aceea nu au prins nimic. 
4. Iar făcându-se deja dimineaţă, Iesus 
stătea pe plajă; totuşi discipolii nu ştiau că 
este Iesus. 
5. Iesus deci, le zice: copilaşi! Nu aveţi 
ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: nu! 

6. Iar El le-a zis: aruncaţi plasa înspre 
părţile din dreapta ale corabiei, şi veţi 
găsi. Au aruncat deci, şi nu o mai puteau 
trage din cauza mulţimii peştilor. 
7. Discipolul acela, pe care îl iubea Iesus, 
zice deci lui Petru: este Domnul! Simon 
Petru deci, auzind că este Domnul, şi-a 
încins veşmântul, pentru că era gol; şi s-a 
aruncat în mare. 

8. Iar discipolii ceilalţi, au venit cu 
corăbioara; pentru că nu erau departe de 
pământ, decât cam la două sute de coţi; 
trăgând plasa cu peşti. 
9. Când s-au suit deci pe pământ, au văzut 
un foc de cărbune făcut, şi peşte aşezat 
deasupra; şi pâine. 
10. Iesus le zice: aduceţi din peştii pe care 

i-aţi prins acum. 
11. S-a suit deci Simon Petru, şi a tras 
plasa pe pământ plină de peşti mari; o 
sută cincizeci şi trei; şi atâţia fiind, nu s-a 
rupt plasa. 
12. Iesus le zice: veniţi să mâncaţi! Dar 
nici unu dintre discipoli nu îndrăznea să Îl 
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întrebe: Tu cine eşti? Ştiind că este 
Domnul. 
13. Iesus vine şi ia pâinea, şi le dă; şi 
peştele asemenea. 
14. Aceasta a fost deja a treia oară când 
Iesus S-a arătat discipolilor, fiind înviat 

dintre morţi. 
15. Deci când au mâncat, Iesus zice lui 
Simon Petru: Simon al lui Iona! Mă 
iubeşti mai mult decât aceştia? El I-a zis: 
Da, Domnule! Tu şti că Te iubesc. El îi 
zice: paşte mieii Mei! 
16. El îi zice iarăşi, a doua oară: Simon al 
lui Iona! Mă iubeşti? El Îi zice: Da, 

Domnule! Tu şti că Te iubesc. El îi zice: 
păstoreşte oile Mele! 
17. El îi zice a treia oară: Simon al lui 
Iona! Mă iubeşti? Petru s-a întristat, 
pentru că i-a zis a treia oară: mă iubeşti? 
Şi I-a zis: Domnule, Tu pe toate le şti; Tu 
cunoşti că Te iubesc. Iesus îi zice: paşte 
oile Mele! 

18. Adevărat! Adevărat îţi zic: când erai 
mai tânăr, te încingeai şi umblai unde ai 
vrut; dar când ai să îmbătrâneşti, vei 

întinde mâinile tale, şi altul te va încinge, 
şi te va duce unde nu vrei. 
19. Iar aceasta a zis, semnalând cu ce fel 
de moarte va glorifica pe Dumnezeu. Şi, 
zicând aceasta, îi spune: urmează-Mi! 
20. Petru, întorcându-se, vede venind pe 

discipolul pe care îl iubea Iesus; care s-a 
şi rezemat la cină pe pieptul Lui, şi care a 
zis: Domnule! Cine este cel trădându-Te? 
21. Văzându-l deci Petru pe acesta, zice 
lui Iesus: Domnule! Dar cu acesta ce va 
fi? 
22. Iesus îi zice: dacă vreau ca el să 
rămână până vin Eu, ce te priveşte? Tu 

urmează-Mi! 
23. A ieşit deci cuvântul acesta între fraţi, 
că discipolul acela nu moare. Dar Iesus 
nu i-a zis că nu moare; ci: dacă vreau ca 
el să rămână până vin Eu, ce te priveşte? 
24. Acesta este discipolul cel mărturisind 
despre acestea; şi ştim că mărturia lui este 
adevărată. 

25. Dar există şi alte multe pe care le-a 
făcut Iesus; care dacă s-ar fi scris una câte 
una, nici chiar lumea, presupun că nu ar 
cuprinde cărţile scrise. 
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FAPTELE APOSTOLILOR 

 

Capitolul 1 - Faptele Apostolilor 

1. Am făcut relatarea dintâi, o Teofile, 

despre toate cele care a început să facă, şi 
să îi înveţe;  
2. până în ziua în care a fost luat sus; 
dând poruncă prin Spirit Sfânt: apostolilor 
pe care i-a ales; 
3. şi cărora El S-a prezentat pe Sine viu, 
după suferinţa Lui, cu multe dovezi; fiind 
văzut de ei patruzeci de zile, şi spunând 
cele despre Regatul lui Dumnezeu. 

4. Şi întâlnindu-Se cu ei, le-a poruncit: să 
nu vă depărtaţi de Ierusalim; ci, să 
aşteptaţi promisiunea Tatălui, pe care aţi 
auzit-o de la Mine;  
5. Pentru că Ioan a botezat în apă, dar voi 
veţi fi botezaţi în Spirit Sfânt nu după 
multe aceste zile. 
6. Ei fiind deci veniţi împreună, L-au 

întrebat, zicând: în timpul acesta 
restabileşti Regatul lui Israel? 
7. El a zis către ei: nu este pentru voi, de a 
cunoaşte timpul sau perioade pe care 
Tatăl le-a pus în autoritatea Lui. 
8. Dar veţi primi putere, venind Spiritul 
Sfânt peste voi; şi veţi fi martori ai Mei în 
Ierusalim, şi în toată Iudeea şi Samaria, şi 

până la capătul pământului. 
9. Şi zicând acestea, a fost ridicat, fiind 
privit de ei, şi un nor L-a luat de la ochii 
lor. 
10. Şi ducându-Se El, cum erau ei aţintiţi 
spre cer; iată! Doi bărbaţi în veşminte 
albe au stat lângă ei;  
11. care au zis: bărbaţi galileeni! De ce 

staţi privind spre cer? Acest Iesus, Cel 
luat sus de la voi în cer; aşa va veni, 
precum L-aţi văzut ducându-Se în cer. 
12. Atunci s-au întors în Ierusalim, de la 
un Munte, cel chemat al Măslinilor; care 
este aproape de Ierusalim, având un drum 
de un sabat. 
13. Şi când au intrat, s-au suit în camera 
de sus; unde stăteau atât Petru, cât şi Ioan 

şi Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, 
Bartolomeu şi Matei, Iacob al lui Alfeu, şi 
Simon Zelotul, şi Iuda al lui Iacob. 

14. Toţi aceştia perseverau într-un cuget 
în rugăciune, împreună cu femeile,  
şi cu Maria, mama lui Iesus, şi cu fraţii 
Lui. 
15. Şi în zilele acelea, ridicându-se în 

mijlocul fraţilor, iar mulţimea numelor 
din acel loc era cam de o sută douăzeci; 
Petru a zis:  
16. Bărbaţi fraţi! Trebuia să fie împlinită 
Scriptura pe care Spiritul Cel Sfânt a 
spus-o dinainte, prin gura lui David, 
despre Iuda; cel făcându-se călăuză celor 
arestând pe Iesus;  
17. pentru că era numărat printre noi, şi a 

avut partea serviciului acesta. 
18. Acesta deci, a obţinut un ogor, dintr-o 
plată a nedreptăţii; şi căzând cu capul în 
jos, a plesnit prin mijloc, şi s-au vărsat 
toate măruntaiele lui. 
19. Şi s-a făcut cunoscut tuturor celor 
locuind în Ierusalim; încât ogorul acela, 
în dialectul lor, se cheamă Acheldama, 

adică: Ogor al sângelui. 
20. Pentru că în cartea psalmilor a fost 
scris: „facă-se locuinţa lui pustie, şi să nu 
fie locuitorul în ea; şi supravegherea lui 
să o ia altul!” 
21. Trebuie deci, dintre bărbaţii cei 
venind împreună cu noi în orice timp în 
care Domnul Iesus a intrat la noi şi a ieşit,  

22. începând de la botezul lui Ioan până 
în ziua în care a fost luat sus de la noi; să 
se facă unu dintre ei martor al învierii 
Lui, împreună cu noi. 
23. Şi au propus doi: pe Iosif, chemat 
Barsabas, care era chemat şi Iustos; şi pe 
Matia. 
24. Şi rugându-se, au zis: Tu, Domnule, 

cunoscător de inimă, al tuturor, arată pe 
unu pe care l-ai ales dintre aceştia doi,  
25. să ia locul supravegherii aceasta, şi al 
apostoliei de la care Iuda s-a abătut; ca să 
se ducă în locul lui. 
26. Şi le-au dat sorţi, şi sorţul a căzut pe 
Matia; şi a fost socotit împreună cu cei 
unsprezece apostoli. 
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Capitolul 2 - Faptele Apostolilor 

1. Şi împlinindu-se ziua Cinzecimii, erau 
toţi împreună într-acelaşi loc. 

2. Şi deodată, din cer, s-a făcut un sunet 
ca adus de un vânt violent, şi a umplut 
casa întreagă unde şedeau ei. 
3. Şi au văzut împărţindu-li-se limbi ca de 
foc, şi s-a aşezat câte una pe fiecare dintre 
ei. 
4. Şi toţi au fost umpluţi de Spirit Sfânt; 
şi au început să vorbească alte limbi, după 

cum le dădea Spiritul să rostească. 
5. Iar în Ierusalim erau iudei locuind 
temporar, bărbaţi evlavioşi din orice 
naţiune a celor de sub cer. 
6. Făcându-se dar răsunetul acesta, 
mulţimea a venit împreună, şi era 
nedumerită; pentru că, fiecare îi auzea 
vorbind în dialectul lui. 

7. Erau uimiţi şi se mirau, zicând: Iată! 
Toţi aceştia, cei vorbind, nu sunt 
galileeni?  
8. Şi cum auzim noi fiecare în dialectul 
nostru în care am fost născuţi? 
9. Parţi, şi mezi, şi elamiţi, şi cei locuind 
în Mesopotamia, în Iudeea şi în 
Capadocia, în Pont şi Asia, 

10. în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în 
părţile Libiei cea dinspre Cirena; şi 
romanii cei în trecere, atât iudei cât şi 
prozeliţi; 
11. cretani şi arabi; toţi îi auzim vorbind 
în limbile noastre măreţiile lui 
Dumnezeu. 
12. Toţi însă erau uimiţi şi nedumeriţi, 
zicând unul către altul: ce vrea să fie 

aceasta? 
13. Dar alţii, batjocorind, ziceau: sunt 
plini de vin dulce. 
14. Iar Petru, stând împreună cu cei 
unsprezece, a ridicat vocea lui şi le-a 
vorbit: „bărbaţi iudei şi toţi cei locuind în 
Ierusalim; să vă fie cunoscută aceasta, şi 
ascultaţi cuvintele mele! 

15. Pentru că ei nu sunt beţi, cum 
presupuneţi voi; fiindcă este a treia oră a 
zilei. 
16. Dar aceasta este ce a fost spus prin 
profetul Ioel:  
17. Şi va fi: „în zilele din urmă, zice 
Dumnezeu, voi turna din Spiritul Meu 

peste orice carne; şi fiii voştri, şi fiicele 
voastre vor profeţi, şi tinerii voştri vor 
vedea: viziuni, şi bătrânii voştri vor visa: 
vise. 
18. Şi chiar peste sclavii Mei, şi peste 
sclavele Mele, voi turna în zilele acelea 

din Spiritul Meu; şi vor profeţi. 
19. Şi voi da minuni sus în cer, şi semne 
jos pe pământ; sânge şi foc, şi abur de 
fum. 
20. Soarele va fi întors în întuneric, şi 
luna în sânge; înainte de a veni ziua lui 
Iehova, cea mare şi strălucită. 
21. Şi va fi aşa: oricine care are să cheme 

Numele de Iehova, va fi salvat.” 
22. Bărbaţi israeliţi! Ascultaţi cuvintele 
acestea! Iesus Nazarineanul, bărbat 
adeverit de Dumnezeu între voi prin 
lucrări puternice, prin minuni şi prin 
semne, prin care le-a făcut Dumnezeu 
prin El în mijlocul vostru, după cum ştiţi 
voi înşivă;  

23. pe Acesta, după planul hotărât şi după 
cunoaşterea dinainte a lui Dumnezeu, voi 
printr-o mână a unora fărădelege, 
pironindu-L, L-aţi suprimat;  
24. pe care Dumnezeu L-a înviat, 
dezlegând legăturile morţii, pentru că El 
nu era posibil să fie ţinut de aceasta. 
25. Pentru că David zice despre El: 

„priveam pe Iehova totdeauna înaintea 
Mea; pentru că El este la dreapta Mea, ca 
să nu fiu clătinat. 
26. De aceea s-a bucurat inima mea, şi s-a 
veselit limba mea; dar încă şi carnea mea 
va locui în speranţă;  
27. pentru că nu vei părăsi sufletul Meu în 
locuinţa morţilor, nici nu vei da pe 
Sfântul Tău să vadă stricăciune. 

28. Mi-ai încunoştinţat căile vieţi; Mă vei 
umple de veselie cu faţa Ta.” 
29. Bărbaţi fraţi; să fie permis să zic cu 
îndrăzneală către voi despre patriarhul 
David că a murit, şi a fost îngropat; şi 
mormântul lui este între noi până în zilele 
acestea. 
30. Fiind deci profet, şi ştiind că 

Dumnezeu i-a jurat cu jurământ, ca din 
rodul coapselor lui să stea pe tronul lui;  
31. văzând dinainte, a vorbit despre 
învierea lui Christos că nici nu a fost lăsat 
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în locuinţa morţilor, nici carnea Lui nu a 
văzut stricăciune. 
32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iesus, ai 
cărui martori suntem noi toţi. 
33. Deci, fiind înălţat prin dreapta lui 
Dumnezeu, şi primind de la Tatăl 

promisiunea Spiritului Sfânt; a turnat 
aceasta, pe care voi o şi vedeţi şi o auziţi. 
34. Pentru că David nu s-a suit în ceruri, 
însă El zice: „Iehova a zis Domnului meu: 
Şezi la dreapta Mea,  
35. până am să pun pe duşmanii Tăi un 
scăunel al picioarelor Tale.” 
36. Să cunoască deci cu siguranţă toată 

casa lui Israel; că Dumnezeu L-a făcut şi 
Domn şi Christos pe Acest Iesus pe care 
voi L-aţi crucificat. 
37. Auzind însă, au fost străpunşi în 
inimă; şi au zis către Petru şi către ceilalţi 
apostoli: ce să facem, bărbaţi fraţi? 
38. Iar Petru a zis către ei: căiţi-vă! Şi 
fiecare dintre voi să fie botezat în Numele 

Lui Iesus Christos pentru iertarea 
păcatelor voastre; şi veţi primi darul 
Sfântului Spirit. 
39. Fiindcă pentru voi este promisiunea, 
şi pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei 
din depărtare; pe câţi are să cheme 
Iehova, Dumnezeul nostru. 
40. Şi cu multe alte cuvinte mărturisea şi 

îi îndemna, zicând: salvaţi-vă din 
generaţia aceasta stricată. 
41. Cei primind deci Cuvântul lui, au fost 
botezaţi; şi au fost adăugate în ziua aceea 
cam trei mii de suflete. 
42. Iar ei perseverau în învăţătura 
apostolilor şi în comuniune, în frângerea 
pâinii şi în rugăciuni. 
43. Dar s-a făcut o teamă oricărui suflet; 

căci multe minuni şi semne erau făcute 
prin apostoli. 
44. Iar toţi credincioşii erau împreună, şi 
aveau toate în comun. 
45. Şi vindeau toate averile şi moşiile, şi 
le împărţeau tuturor; după cum avea 
cineva nevoie. 
46. Şi zilnic, perseverând într-un cuget în 

curtea templului, şi frângând pâine prin 
case; primeau de mâncare cu bucurie şi cu 
modestie de inimă; 

47. lăudând pe Dumnezeu şi având 
favoare la întreg poporul. Iar Domnul, în 
acelaşi timp, adăuga zilnic pe cei salvaţi. 

Capitolul 3 - Faptele Apostolilor 

1. Iar Petru şi Ioan se suiau spre curtea 
templului, la rugăciunea de la ora a noua. 
2. Şi a fost adus cineva, un bărbat şchiop 
din pântecele mamei lui; pe care îl puneau 
zilnic la poarta curţii templului, cea zisă 
Frumoasă, pentru a cere milostenie de la 
cei intrând în curtea templului;  

3. care văzând pe Petru şi pe Ioan urmând 
să intre în curtea templului, a cerut să 
primească milostenie. 
4. Dar Petru, uitându-se direct la el, 
împreună cu Ioan, a zis: uită-te la noi!  
5. Iar el era atent la ei, aşteptând să 
primească ceva de la ei. 
6. Petru însă a zis: argint şi aur nu am; dar 

ceea ce am, aceasta îţi dau, în Numele lui 
Iesus Christos Nazarineanul: umblă! 
7. Şi apucându-l de mâna dreaptă, l-a 
ridicat. Îndată însă au fost întărite tălpile 
lui şi gleznele; 
8. şi sărind, a stat în picioare şi a umblat; 
şi a intrat împreună cu ei în curtea 
templului, umblând şi sărind şi lăudând 

pe Dumnezeu. 
9. Şi l-a văzut tot poporul, umblând şi 
lăudând pe Dumnezeu. 
10. Dar l-au recunoscut că acesta era cel 
şezând pentru milostenie la poarta cea 
Frumoasă a curţii templului; şi au fost 
umpluţi de mirare şi de uimire pentru 
ceea ce i s-a întâmplat. 
11. Dar ţinându-se el de Petru şi de Ioan, 

tot poporul, mirat a alergat împreună către 
ei la porticul cel zis al lui Solomon. 
12. Iar Petru văzând, a răspuns către 
popor: bărbaţi israeliţi! De ce vă miraţi de 
aceasta, sau de ce vă uitaţi direct la noi, 
ca şi cum printr-o putere sau o evlavie a 
noastră l-am făcut să umble? 
13. Dumnezeul lui Abraam, şi Dumnezeul 

lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacob, şi 
Dumnezeul părinţilor noştri a glorificat pe 
Servitorul Său Iesus, pe care voi L-aţi 
trădat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat; iar 
acela judecând să fie eliberat. 



 

 133 

14. Dar voi aţi tăgăduit pe Cel Sfânt şi 
Drept, şi aţi cerut să vi se dăruiască un 
bărbat ucigaş;  
15. şi aţi omorât pe Începătorul vieţii, pe 
care Dumnezeu L-a înviat dintre morţi; ai 
cărui martori suntem noi. 

16. Şi prin credinţa în Numele Lui; pe 
acesta pe care îl priviţi şi îl ştiţi, l-a întărit 
Numele Lui; şi credinţa care este prin El, 
i-a dat lui întregirea aceasta înaintea 
voastră a tuturor. 
17. Şi acum fraţilor, ştiu că din 
necunoaştere aţi făptuit; precum şi 
conducătorii voştri. 

18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele 
ce anunţase dinainte prin gura tuturor 
profeţilor; că are de suferit Christosul. 
19. Căiţi-vă deci şi întoarceţi-vă, pentru a 
fi şterse păcatele voastre; încât să vină 
timpuri de înviorare de la faţa lui Iehova,  
20. şi să retrimită pe Christos Iesus, pe 
Cel rânduit vouă dinainte;  

21. pe care cerul trebuie să Îl primească 
până la timpurile de restabilire a toate; 
despre care a vorbit Dumnezeu prin gura 
sfinţilor Lui profeţi de demult. 
22. Moise chiar a zis: „Profet ca mine vă 
va ridica dintre fraţii voştri Iehova, 
Dumnezeul vostru; să ascultaţi de El în 
toate câte are să vorbească către voi. 

23. Dar va fi aşa: Orice suflet, care nu are 
să asculte de profetul acela, va fi nimicit 
din popor.” 
24. Dar şi toţi profeţii, de la Samuel şi cei 
urmând, câţi au vorbit şi au vestit zilele 
acestea. 
25. Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai 
legământului pe care Dumnezeu l-a 
încheiat cu părinţii voştri, zicând către 

Abraam: „şi în sămânţa ta vor fi 
binecuvântate toate familiile pământului.” 
26. Dumnezeu, înviind pe Servitorul Său, 
vi L-a trimis întâi vouă; binecuvântându-
vă prin întoarcerea fiecăruia de la 
rătăcirile voastre. 

Capitolul 4 - Faptele Apostolilor 

1. Vorbind însă ei către popor, au venit 
asupra lor preoţi şi comandantul curţi 
templului şi saducheii,  

2. fiind supăraţi de ce învaţă ei poporul şi 
vestesc prin Iesus: învierea cea dintre 
morţi;  
3. şi au pus mâinile pe ei, şi au fost puşi 
sub pază pentru dimineaţa, pentru că era 
deja seară. 

4. Mulţi însă dintre cei auzind Cuvântul, 
au crezut; şi s-a făcut un număr de 
bărbaţi, cam de cinci mii. 
5. Apoi, dimineaţa, strângându-se 
conducătorii şi bătrânii şi cărturarii lor în 
Ierusalim,  
6. şi Ana, marele preot, şi Caiafa, şi Ioan, 
şi Alexandru, şi câţi erau de neam de 

mare preot;  
7. şi punându-i în mijloc, au fost întrebaţi: 
cu ce putere, sau în ce nume aţi făcut voi 
aceasta? 
8. Atunci Petru, fiind umplut de Spirit 
Sfânt, a zis către ei: conducători ai 
poporului şi bătrâni!  
9. Dacă noi suntem astăzi cercetaţi despre 

o binefacere pentru un om slăbănog; prin 
cine a fost acesta scăpat;  
10. să vă fie cunoscut tuturor şi poporului 
întreg al lui Israel, că în Numele lui Iesus 
Christos Nazarineanul, pe care voi L-aţi 
crucificat, pe care Dumnezeu L-a înviat 
dintre morţi; prin Acesta, stă acesta 
înaintea voastră sănătos. 

11. Acesta este piatra cea dispreţuită de 
voi, zidarii, care a fost făcută în cap de 
unghi. 
12. Şi nu este în nici un altul salvarea; 
pentru că nici un nume nu este altul sub 
cer ce a fost dat între oameni, în care 
trebuie să fim noi salvaţi. 
13. Privind însă îndrăzneala lui Petru şi a 
lui Ioan, şi dându-şi seama că sunt 

oameni fără carte şi simpli, se mirau; şi i-
au recunoscut că au fost împreună cu 
Iesus. 
14. Şi văzând pe omul cel vindecat stând 
împreună cu ei, nu aveau nimic de spus 
împotrivă. 
15. Iar poruncindu-le să se ducă afară din 
Sinedriu; s-au sfătuit între ei, zicând:  

16. Ce avem să facem oamenilor aceştia? 
Pentru că prin ei a fost făcut un semn 
cunoscut, arătat tuturor locuitorilor 
Ierusalimului; şi nu putem tăgădui. 
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17. Dar ca să nu se răspândească mai mult 
în popor; să îi ameninţăm, să nu mai 
vorbească nici unuia dintre oameni pe 
baza Numelui acesta. 
18. Şi chemându-i, au poruncit să nu mai 
vorbească deloc, nici să îi înveţe pe baza 

Numelui: Iesus. 
19. Dar Petru şi Ioan, răspunzând, au zis 
către ei: judecaţi voi, dacă este drept 
înaintea lui Dumnezeu de a asculta mai 
mult de voi decât de Dumnezeu. 
20. Pentru că noi nu putem să nu vorbim 
cele ce am văzut şi am auzit. 
21. Iar ei, ameninţându-i, i-au eliberat; 

negăsind nimic cum să îi pedepsească, din 
cauza poporului; pentru că toţi glorificau 
pe Dumnezeu pentru ceea ce a fost făcut. 
22. Pentru că omul asupra căruia s-a făcut 
semnul acesta al vindecării, era de mai 
mult de patruzeci de ani. 
23. Fiind însă eliberaţi, au venit la cei ai 
lor; şi au vestit câte au zis către ei marii 

preoţi şi bătrânii. 
24. Iar ei auzind, au ridicat într-un cuget o 
voce către Dumnezeu, şi au zis: Stăpâne! 
Tu, Cel făcând cerul şi pământul şi marea 
şi toate cele din ele;  
25. Cel zicând prin Spirit Sfânt, prin gura 
servitorului Tău David, tatăl nostru: „de 
ce s-au înfuriat naţiuni, şi nişte popoare 

gândesc deşertăciuni?  
26. Regii pământului s-au ridicat, şi 
conducătorii s-au strâns împreună 
împotriva lui Iehova, şi împotriva 
Christosului Său.”   
27. Deoarece, într-adevăr, în cetatea 
aceasta, asupra Servitorului Tău Sfânt 
Iesus, pe care L-ai uns; s-au strâns 
împreună Irod, cât şi Ponţiu Pilat, 

împreună cu naţiuni şi popoare ale lui 
Israel;  
28. ca să facă câte mâna Ta şi sfatul Tău 
au hotărât dinainte să se facă. 
29. Şi pentru cele de acum; Iehova, uită-
Te la ameninţările lor, şi dă sclavilor Tăi 
să vorbească cu toată îndrăzneala;  
30. întinzând mâna Ta pentru vindecare şi 

pentru a fi făcute semne şi minuni prin 
Numele Servitorului Tău Sfânt: Iesus. 
31. Şi rugându-se ei, s-a clătinat locul în 
care erau strânşi împreună; şi au fost 

umpluţi toţi de Spiritul Sfânt, şi vorbeau 
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 
32. Iar în mulţimea celor crezând, era o 
inimă şi un suflet; şi nici unu nu zicea a fi 
a lui ceva din averile lui, ci toate erau 
comune. 

33. Şi cu mare putere apostolii dădeau 
mărturia despre: învierea Domnului Iesus; 
şi mare har era peste ei toţi. 
34. Pentru că nici într-o lipsă nu era 
cineva între ei; fiindcă toţi câţi erau 
posesori de moşii sau de case, vânzându-
le, aduceau preţul celor vândute,  
35. şi îl puneau lângă picioarele 

apostolilor; dar era împărţit fiecăruia după 
cum avea cineva nevoie. 
36. Astfel, Iosif, cel chemat de apostoli 
Barnaba; care este tradus: fiu al 
mângâierii; un levit, un cipriot prin 
naştere,  
37. având un ogor, vânzându-l, a adus 
banii şi i-a pus lângă picioarele 

apsotolilor. 

Capitolul 5 - Faptele Apostolilor 

1. Dar un bărbat, cineva cu nume Anania, 
împreună cu Safira, nevasta lui, a vândut 
o proprietate;  

2. şi a oprit din preţ, ştiind şi nevasta; şi 
aducând o parte a pus-o lângă picioarele 
apostolilor. 
3. Dar Petru a zis: Anania! De ce a 
umplut Satan inima ta, să minţi tu pe 
Spiritul Cel Sfânt, şi să opreşti din preţul 
ogorului? 
4. Oare rămânând, nu ţie îţi rămânea? Şi 
fiind vândută, oare nu era în autoritatea 

ta? De ce ai pus în inima ta fapta aceasta? 
Nu ai minţit unor oameni, ci lui 
Dumnezeu! 
5. Iar Anania, auzind cuvintele acestea, 
căzând, şi-a dat suflarea; şi s-a făcut o 
frică mare peste toţi cei auzind.  
6. Iar cei mai tineri, ridicându-se, l-au 
învelit; şi ducându-l afară, l-au îngropat. 

7. Apoi, la interval cam de trei ore, a 
intrat şi nevasta lui; neştiind ce s-a făcut. 
8. Iar Petru i-a răspuns, zicând: spune-mi 
dacă cu atâta aţi vândut ogorul? Ea însă a 
zis: da, cu atâta! 
9. Dar Petru a zis către ea: de ce v-aţi 
înţeles împreună să ispitiţi Spiritul lui 
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Iehova? Iată! Picioarele celor îngropând 
pe bărbatul tău sunt la uşă, şi te vor duce 
afară. 
10. Ea însă a căzut îndată lângă picioarele 
lui, şi şi-a dat suflarea. Iar cei mai tineri, 
intrând, au găsit-o moartă; şi ducând-o, au 

îngropat-o lângă bărbatul ei. 
11. Şi s-a făcut o teamă mare peste 
adunarea întreagă şi peste toţi cei auzind 
acestea. 
12. Iar prin mâinile apostolilor se făceau 
semne şi minuni multe în popor; şi toţi 
erau un cuget în porticul lui Solomon; 
13. dar nici unu dintre ceilalţi nu cuteza 

să se alipească de ei; însă poporul îi 
preamărea. 
14. Dar mai mult erau adăugaţi 
credincioşi Domnului; o mulţime de 
bărbaţi şi de femei. 
15. Aşa că şi pe străzi aduceau afară pe 
cei bolnavi, şi îi puneau pe paturi şi pe 
aşternuturi; ca, venind Petru, măcar 

umbra lui să umbrească pe cineva dintre 
ei. 
16. Dar s-a strâns şi mulţimea din cetăţile 
din jurul Ierusalimului; aducând bolnavi 
şi chinuiţi de spirite necurate, care erau 
vindecaţi toţi. 
17. Dar marele preot ridicându-se, şi toţi 
cei împreună cu el; aceasta fiind partida 

saducheilor; au fost umpluţi de invidie,  
18. şi au pus mâinile pe apostoli şi i-au 
pus în închisoarea publică. 
19. Dar un înger al lui Iehova, noaptea, a 
deschis uşile închisorii; şi scoţându-i, a 
zis:  
20. Duceţi-vă; şi oprindu-vă, vorbiţi 
poporului în curtea templului toate 
cuvintele vieţii aceasta. 

21. Iar ei auzind, au intrat de dimineaţă în 
curtea templului, şi îi învăţau. Sosind însă 
marele preot şi cei împreună cu el, au 
adunat împreună Sinedriul şi tot sfatul 
bătrânilor fiilor lui Israel; şi au trimis la 
închisoare ca să fie aduşi. 
22. Dar servitorii, ajungând, nu i-au găsit 
în închisoare; iar întorcându-se, au 

anunţat,  
23. zicând: închisoarea am găsit-o 
încuiată în toată siguranţa, şi gardienii 

stând înaintea uşilor; dar deschizând, nu 
am găsit pe nici unu înăuntru. 
24. Auzind însă ei cuvintele acestea, 
comandantul curţii templului şi marii 
preoţi, erau nedumeriţi despre ei; cum s-
ar face aceasta. 

25. Dar sosind cineva, le-a vestit: Iată! 
Bărbaţii pe care i-aţi pus în închisoare 
sunt în curtea tempului stând şi învăţând 
poporul. 
26. Atunci, comandantul, ducându-se 
împreună cu servitorii, i-au adus; nu cu 
violenţă, pentru că se temeau de popor, să 
nu fie ucişi cu pietre. 

27. Iar aducându-i, i-au pus în Sinedriu; şi 
marii preoţi îi întrebau,  
28. zicând: printr-o poruncă v-am 
poruncit să nu îi învăţaţi pe baza Numelui 
acesta; şi iată! Aţi umplut Ierusalimul de 
învăţătura voastră, şi vreţi să aduceţi 
asupra noastră sângelui Omului Acesta. 
29. Dar Petru şi apostolii au zis: trebuie să 

ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de 
oameni. 
30. Dumnezeul părinţilor noştri L-a înviat 
pe Iesus, pe care L-aţi omorât, atârnându-
L pe lemn. 
31. Pe Acesta, Dumnezeu L-a înălţat cu 
dreapta Sa, ca: Domn şi Salvator, ca să 
dea lui Israel căinţă şi iertare de păcate. 

32. Şi noi suntem martori ai cuvintelor 
acestea, precum este şi Spiritul Cel Sfânt, 
pe care Dumnezeu, L-a dat celor 
ascultând de El. 
33. Iar ei auzind, se înfuriau şi se sfătuiau 
să îi suprime. 
34. Dar ridicându-se cineva în Sinedriu, 
un fariseu cu nume Gamaliel, un învăţător 
al legii, onorat de tot poporul; a poruncit 

să scoată puţin oamenii afară. 
35. Apoi a zis către ei: Bărbaţi israeliţi! 
Luaţi seama la voi, referitor la oamenii 
aceştia; ce aveţi de gând să faceţi.  
36. Pentru că înainte de zilele acestea s-a 
ridicat Teudas, zicând a fi el însuşi 
cineva; căruia i-au aderat un număr cam 
de patru sute de bărbaţi; care a fost 

suprimat; şi toţi câţi au ascultat de el, au 
fost risipiţi, şi s-au făcut în nimic. 
37. După acesta s-a ridicat Iuda, 
galileeanul în zilele înscrierii, şi a atras 
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popor după el; şi acela a pierit, şi toţi câţi 
au ascultat de el au fost risipiţi. 
38. Şi acum eu vă spun: feriţi-vă de 
oamenii aceştia, şi lăsaţi-i; pentru că, dacă 
are să fie de la oameni, planul acesta sau 
lucrarea aceasta va fi nimictă. 

39. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu îi 
veţi putea nimici; şi nu cumva să fiţi 
găsiţi şi luptători împotriva lui 
Dumnezeu. 
40. Iar ei au fost convinşi de el; şi 
chemând apostolii, bătându-i, au poruncit 
să nu vorbească pe baza Numelui lui 
Iesus; şi i-au eliberat. 

41. Ei s-au dus deci din faţa Sinedriului, 
bucurându-se că au fost consideraţi 
vrednici să fie dezonoraţi pentru Numele 
Lui. 
42. Şi în orice zi, în templu şi prin case, 
nu încetau învăţându-i şi binevestind pe 
Iesus Christos. 

Capitolul 6 - Faptele Apostolilor 

1. Iar în zilele acelea, înmulţindu-se 
discipolii, s-a făcut un murmur al 
eleniştilor împotriva evreilor; pentru că 
văduvele lor erau trecute cu vederea la 
serviciul cel zilnic. 

2. Cei doisprezece însă chemând la ei 
mulţimea discipolilor, au zis: nu este 
plăcut, ca noi lăsând Cuvântul lui 
Dumnezeu, să servim la mese. 
3. Dar, fraţilor, căutaţi dintre voi şapte 
bărbaţi confirmaţi, plini de Spirit şi de 
înţelepciune pe care îi vom rândui pentru 
nevoia aceasta. 
4. Iar noi vom persevera în rugăciune şi 

serviciul Cuvântului. 
5. Şi cuvântul a plăcut înaintea mulţimii 
întregi. Şi au ales pe Ştefan, bărbat plin 
de credinţă şi de Spirit Sfânt; şi pe Filip; 
şi pe Prohor; şi pe Nicanor; şi pe Timon; 
şi pe Parmena; şi pe Nicolae, un prozelit 
din Antiohia; 
6. pe care i-au pus înaintea apostolilor şi, 

rugându-se au pus mâinile peste ei. 
7. Şi Cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi 
numărul discipolilor se înmulţea tare 
mult; şi mulţime multă de preoţi ascultau 
de credinţă. 
8. Iar Ştefan, plin de har şi de putere, 
făcea minuni şi semne mari în popor. 

9. Dar unii dintre cei din sinagoga cea 
zisă: a eliberaţilor, şi a cirenienilor, şi a 
alexandrinilor, şi a celor din Cilicia şi 
Asia; s-au ridicat disputând cu Ştefan;  
10. însă nu erau în stare să stea împotriva 
înţelepciunii şi spiritului cu care vorbea 

el. 
11. Atunci au pus nişte bărbaţi, zicând: l-
am auzit vorbind cuvinte de hulă 
împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu. 
12. Şi au întărâtat poporul şi pe cei 
bătrâni şi pe cărturari; şi năpustindu-se, l-
au răpit şi l-au adus în Sinedriu. 
13. Şi au pus martori falşi, zicând: omul 

acesta nu încetează, vorbind cuvinte 
împotriva locului acesta sfânt şi a legii. 
14. Pentru că l-am auzit zicând: Iesus 
Nazarineanul; Acesta va dărâma locul 
acesta, şi va schimba obiceiurile pe care 
ni le-a dat Moise. 
15. Şi uitându-se direct spre el, toţi cei 
şezând în Sinedriu au văzut faţa lui ca o 

faţă de înger. 

Capitolul 7 - Faptele Apostolilor 

1. Dar marele preot a zis: aşa sunt 
acestea? 
2. Iar el a spus: bărbaţi fraţi şi părinţi, 

ascultaţi! Dumnezeul gloriei s-a arătat 
tatălui nostru Abraam fiind în 
Mesopotamia, înainte de a locui el în 
Haran;  
3. şi a zis către el: „ieşi din ţara ta, şi din 
rudenia ta, şi vino în ţara pe care am să ţi-
o arăt”. 
4. Atunci, ieşind din ţara caldeenilor, a 
locuit în Haran; de acolo după ce moare 

tatăl lui, l-a strămutat în ţara aceasta, în 
care locuiţi voi acum;  
5. dar nu i-a dat moştenire în ea nici cât o 
urmă de picior; ci, a promis să i-o dea în 
posesie lui şi seminţiei lui după el; 
nefiindu-i nici un copil. 
6. Iar Dumnezeu a vorbit astfel: „sămânţa 
lui va locui vremelnic într-o ţară străină şi 

o vor subjuga, şi o vor asupri pentru patru 
sute de ani. 
7. Dar pe naţiunea căreia îi vor fi 
subjugat, o voi judeca Eu, a spus 
Dumnezeu; şi după acestea vor ieşi şi Îmi 
vor servi în locul acesta”. 
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8. Şi i-a dat un legământ al circumciziei; 
şi astfel a născut pe Isaac, şi l-a circumcis 
în ziua cea de a opta; apoi Isaac pe Iacob, 
şi Iacob pe cei doisprezece patriarhi. 
9. Dar patriarhi invidiind pe Iosif l-au 
vândut pentru Egipt; însă Dumnezeu era 

cu el,  
10. şi l-a scos din toate necazurile lui, şi i-
a dat har şi înţelepciune înaintea 
faraonului, a regelui Egiptului, şi l-a 
rânduit conducător peste Egipt şi peste 
casa lui întreagă. 
11. Dar a venit o foamete peste întreg 
 Egiptul şi Canaan, şi un necaz mare;  

şi părinţii noştri nu găseau hrană. 
12. Auzind însă Iacob că sunt grâne în 
Egipt, a trimis pe părinţii noştri întâi. 
13. Dar în cea de a doua oară, Iosif s-a 
făcut cunoscut fraţilor săi, şi a fost arătată 
lui Faraon familia lui Iosif. 
14. Iar Iosif trimiţând, a chemat la el pe 
tatăl său Iacob, şi toată rudenia de 

şaptezeci şi cinci de suflete. 
15. Şi Iacob a coborât în Egipt, şi a murit, 
el şi părinţii noştri. 
16. Şi au fost strămutaţi în Sihem, şi au 
fost puşi în mormântul care a fost 
cumpărat de Abraam cu preţ de argint de 
la fiii lui Emor, în Sihem. 
17. Dar după cum se apropia timpul 

promisiunii pe care a declarat-o 
Dumnezeu către Abraam, poporul creştea 
şi se înmulţea în Egipt;  
18. până ce s-a ridicat alt rege peste 
Egipt, care nu îl ştiuse pe Iosif. 
19. Acesta uneltind cu viclenie împotriva 
neamului nostru, a asuprit părinţii noştri, 
încât să fie făcuţi să lepede pruncii lor, 
pentru a nu fi lăsaţi vii. 

20. În acest timp a fost născut Moise, şi el 
era plăcut lui Dumnezeu; care a fost 
crescut trei luni în casa tatălui său. 
21. Dar lepădându-se de el, l-a luat fiica 
faraonului; şi l-a crescut ca pe un fiu al ei. 
22. Şi Moise a fost educat în toată 
înţelepciunea egiptenilor, şi era puternic 
în cuvintele şi în faptele lui. 

23. Iar când i s-a împlinit timpul de 
patruzeci de ani, s-a suit la inima lui să 
cerceteze pe fraţii lui, pe fiii lui Israel. 

24. Şi văzând pe cineva nedreptăţit, l-a 
apărat; şi a făcut răzbunare celui asuprit, 
omorând pe egiptean. 
25. Iar el considera să priceapă fraţii, că 
Dumnezeu le dă scăpare printr-o mână a 
lui, dar ei nu au priceput. 

26. Şi în ziua următoare li s-a arătat; ei 
bătându-se, iar el îi îndemna la pace, 
zicând: bărbaţi, sunteţi fraţi; de ce vă 
nedreptăţiţi între voi? 
27. dar cel nedreptăţind pe aproapele; l-a 
respins, zicând: cine te-a rânduit: 
conducător şi judecător peste noi? 
28. Doar nu vrei tu să mă omori precum 

ai omorât ieri pe egiptean! 
29. Iar Moise a fugit la cuvântul acesta; şi 
s-a făcut locuitor vremelnic în ţara 
Madian, unde a născut doi fii. 
30. Şi împlinindu-se patruzeci de ani, i s-a 
arătat un înger al lui Iehova în deşertul 
Muntelui Sinai, într-o flacără de foc a 
unui rug. 

31. Iar Moise văzând, s-a mirat pe 
vedenie; însă apropiindu-se el să observe, 
s-a făcut o voce a lui Iehova:  
32. Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi; 
Dumnezeul lui Abraam, şi al lui Isaac, şi 
a lui Iacob; şi făcându-se înspăimântat, 
Moise nu a îndrăznit să cerceteze. 
33. Dar Iehova i-a zis: dezleagă sandaua 

picioarelor tale; pentru că locul pe care ai 
stat, este pământ sfânt. 
34. Uitând-Mă, am văzut asuprirea 
poporului Meu cel din Egipt, şi am auzit 
suspinul lui; şi am coborât să îi scot. Şi 
acum, vino; te voi trimite în Egipt! 
35. Pe acest Moise, pe care l-au respins, 
zicând: cine te-a rânduit conducător şi 
judecător peste noi, pe acesta Dumnezeu 

l-a trimis conducător şi eliberator, 
împreună cu o mână de înger; cel 
arătându-i-se lui în rug. 
36. Acesta i-a adus afară, făcând minuni 
şi semne în ţara Egipt, şi în Marea Roşie, 
şi în deşert; patruzeci de ani. 
37. Acesta este Moise, cel zicând fiilor lui 
Israel: „un profet ca mine vă va ridica 

Iehova Dumnezeu dintre fraţii voştri de 
El să ascultaţi”. 
38. Acesta este cel fiind în adunarea din 
deşert, cu îngerul cel vorbindu-i în 



 

 138 

Muntele Sinai, şi cu părinţii noştri; care a 
primit cuvinte vii, pentru a ni le da nouă;  
39. căruia nu au vrut să i se facă 
ascultători părinţii noştri; ci l-au respins, 
şi în inima lor s-au întors spre Egipt,  
40. zicând lui Aaron: fă-ne nişte 

dumnezei, care se vor duce înaintea 
noastră; pentru că Moise acesta, care ne-a 
adus afară din ţara Egipt, nu ştim ce s-a 
făcut cu el. 
41. Şi au făcut un viţel în zilele acelea; şi 
au adus sacrificiu idolului, şi se veseleau 
de lucrările mâinilor lor. 
42. Dar Dumnezeu S-a întors de la ei şi i-

a dat să servească armatei cerului; după 
cum a fost scris într-o carte a profeţilor: 
„casă a lui Israel; voi nu aţi adus pentru 
Mine vite junghiate şi sacrificii patruzeci 
de ani în deşert? 
43. Dar aţi ridicat cortul lui Moloh şi 
steaua dumnezeului Remfan, figurile pe 
care le-aţi făcut pentru a vă închina lor; 

iar Eu vă voi strămuta dincolo de 
Babilon.” 
44. Cortul mărturiei era cu părinţii voştri 
în deşert; după cum poruncise Cel 
vorbind lui Moise, să îl facă după 
modelul pe care l-a văzut;  
45. pe care părinţii noştri primindu-l, l-au 
şi adus cu Iosua pe domeniul naţiunilor pe 

care Dumnezeu le-a alungat din faţa 
părinţilor noştri, până în zilele lui David;  
46. care a găsit har înaintea lui Dumnezeu 
şi a cerut să se găsească un locaş 
Dumnezeului lui Iacob;  
47. iar Solomon I-a zidit o casă. 
48. Dar Cel PreaÎnalt nu locuieşte în cele 
făcute de mâini, după cum zice profetul:  
49. „cerul Îmi este tron, şi pământul un 

scăunel al picioarelor Mele. Ce fel de 
casă Îmi veţi zidi Mie, zice Iehova; sau 
care este locul odihnei Mele? 
50. Nu mâna Mea a făcut toate acestea?” 
51. Fiind tari la cerbice, şi necircumcişi în 
inimă şi urechi; voi totdeauna vă opuneţi 
Spiritului Cel Sfânt, şi voi ca părinţii 
voştri. 

52. Pe cine dintre profeţi nu i-au 
persecutat părinţii voştri? Şi au omorât pe 
cei vestind dinainte despre venirea Celui 

Drept, ai căruit trădători şi ucigaşi v-aţi 
făcut acum voi,  
53. care aţi primit legea prin porunci de 
îngeri; dar nu aţi păzit-o. 
54. Dar auzind acestea au fost înfuriaţi în 
inimile lor, şi scrâşneau dinţii împotriva 

lui. 
55. Iar el fiind plin de Spirit Sfânt, 
privind direct spre cer, a văzut gloria lui 
Dumnezeu şi pe Iesus stând la dreapta lui 
Dumnezeu. 
56. Şi a zis: Iată! Văd cerurile deschise, şi 
pe Fiul Omului stând la dreapta lui 
Dumnezeu. 

57. Dar ei, strigând cu voce mare, au 
astupat urechile lor şi s-au repezit într-un 
cuget asupra lui;  
58. şi, aruncându-l afară din cetate, 
aruncau pietre; iar martorii au pus 
mantiile lor lângă picioarele unui tânăr 
chemat Saul,  
59. şi aruncau pietre pe Ştefan, cel 

invocând şi zicând: Domnule Iesus, 
primeşte spiritul meu! 
60. Iar îngenunchind, a strigat cu voce 
mare: Domnule! Să nu le ţii păcatul 
acesta. Şi zicând aceasta, a adormit. 

Capitolul 8 - Faptele Apostolilor 

1. Iar Saul era de bună părere cu ei pentru 
suprimarea lui. S-a făcut însă în ziua 
aceea o persecuţie mare peste adunarea 
cea din Ierusalim. Deci toţi, în afară de 
apostoli, au fost împrăştiaţi prin ţinuturile 
Iudeii şi ale Samariei. 
2. Iar pe Ştefan l-au dus să îl îngroape 
nişte bărbaţi evlavioşi, şi au făcut o 

plângere mare pentru el. 
3. Dar Saul pustia adunarea, intrând prin 
case; şi, trăgând atât bărbaţi cât şi femei, 
îi preda la închisoare. 
4. Cei împrăştiaţi deci, umblau 
binevestind Cuvântul. 
5. Iar Filip, coborând în cetatea Samariei, 
le predica pe Christos;  

6. şi mulţimile erau atente într-un cuget la 
cele spuse de Filip, auzind şi văzând 
semnele pe care le făcea. 
7. Pentru că mulţi dintre cei având spirite 
necurate, strigând cu voce mare, ieşeau 
afară; iar mulţi paralizaţi şi ologi erau 
vindecaţi. 
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8. S-a făcut dar multă bucurie în cetatea 
aceea. 
9. Dar un bărbat, cineva cu nume Simon, 
era dinainte în cetate, practicând magia şi 
uimind naţiunea Samariei, zicând că el 
este cineva mare;  

10. căruia îi dădeau atenţie toţi, de la mic 
la mare, zicând: acesta este puterea lui 
Dumnezeu, cea chemată: mare. 
11. Iar lui îi erau atenţi, pentru că de mult 
timp îi uimise cu magiile. 
12. Dar când au crezut lui Filip, 
binevestind despre cele ale Regatului lui 
Dumnezeu şi despre Numele lui Iesus 

Christos; au fost boteazaţi atât bărbaţi cât 
şi femei.  
13. Iar Simon a crezut şi el; şi fiind 
botezat, persevera alături de Filip; şi 
privind semne şi lucrări puternice făcute, 
a fost uimit. 
14. Auzind însă apostolii din Ierusalim că 
Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, 

au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan;  
15. care coborându-se, s-au rugat pentru 
ei ca să primească Spirit Sfânt. 
16. Pentru că El, nu era căzut peste nici 
unu dintre ei; ci, au fost numai botezaţi în 
Numele Domnului Iesus. 
17. Atunci au fost puse mâinile peste ei, 
şi au primit Spirit Sfânt. 

18. Văzând însă Simon că prin punerea 
mâinilor apostolilor este dat Spiritul Cel 
Sfânt, le-a adus bani,  
19. zicând: Daţi-mi şi mie autoritatea 
aceasta; ca, asupra căruia am să pun 
mâinile, să primească Spirit Sfânt. 
20. Petru însă a zis către el: argintul tău să 
fie cu tine în pierzare; pentru că ai 
considerat să dobândeşti darul lui 

Dumnezeu prin bani. 
21. Pentru tine nu este parte, nici sorţ în 
cuvântul acesta; pentru că inima ta nu este 
sinceră înaintea lui Dumnezeu. 
22. Deci căieşte-te de răutatea aceasta a 
ta, şi roagă-te de Domnul, poate îţi va fi 
iertată intenţia inimii tale;  
23. pentru că te văd fiind în fiere amară, 

şi într-o legătură a nedreptăţii. 
24. Iar Simon răspunzând, a zis: rugaţi-vă 
voi pentru mine către Domnul, ca să nu 
vină peste mine nimic din cele ce aţi zis. 

25. Deci ei, mărturisind şi vorbind 
Cuvântul Domnului, s-au întors în 
Ierusalim; şi binevesteau în multe sate ale 
samaritenilor. 
26. Dar un înger al lui Iehova a vorbit 
către Filip, zicând: ridică-te şi du-te spre 

miazăzi pe drumul cel coborând de la 
Ierusalim spre Gaza; acesta este pustiu. 
27. Şi ridicându-se, s-a dus; şi iată! Un 
bărbat etiopian, un eunuc, cineva cu 
putere de-al reginei Candace a 
etiopienilor, care era peste toată trezoreria 
ei; care venise în Ierusalim să se închine. 
28. Iar el se întorcea; şi şezând în carul 

lui, citea pe profetul Isaia. 
29. Dar Spiritul a zis lui Filip: „apropie-te 
şi alipeşte-te de carul acesta.” 
30. Iar Filip, alergând, l-a auzit citind pe  
profetul Isaia, şi a zis: deci chiar cunoşti 
cele ce citeşti? 
31. El însă a zis: dar cum aş putea, dacă 
nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe 

Filip, suindu-se, să şadă împreună cu el. 
32. Iar pasajul Scripturii pe care l-a citit, 
era acesta: „El a fost dus ca o oaie la 
înjunghiere, şi ca un miel fără voce 
înaintea celui tunzându-l, aşa nu deschide 
gura Lui;  
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luat-
ă. Cine va zugrăvi generaţia Lui? Pentru 

că viaţa Lui este luată de pe pământ.” 
34. Răspunzând însă lui Filip, eunucul a 
zis: te rog, despre cine zice profetul 
acesta? Despre sine, sau despre altcineva? 
35. Iar Filip deschizând gura lui, şi 
începând de la Scriptura aceasta, i-a 
binevestit pe Iesus. 
36. Dar ducându-se pe drum, au venit la 
ceva apă; şi eunucul zice: iată apă! Ce mă 

opreşte să fiu botezat? 
37. (v. 37 - text apocrif) 
38. Şi a poruncit să stea carul, şi au 
coborât amândoi în apă; atât Filip, cât şi 
eunucul; şi l-a botezat. 
39. Dar când au ieşit din apă, un Spirit al 
lui Iehova l-a răpit pe Filip, şi eunucul nu 
l-a mai văzut; dar s-a dus pe drumul lui 

bucurându-se. 
40. Iar Filip a fost găsit l-a Azot, şi 
umblând, binevestea în toate cetăţile; 
până ce a venit el în Cezareea. 
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Capitolul 9 - Faptele Apostolilor 

1. Iar Saul, suflând încă ameninţare şi 
ucidere împotriva discipolilor Domnului; 

venind la marele preot,  
2. a cerut de la el scrisori către sinagogile 
din Damasc; ca, dacă are să găsească pe 
cineva fiind de-al „Căii”, atât bărbaţi, cât 
şi femei; să îi aducă legaţi la Ierusalim. 
3. Iar călătorind, el a ajuns să fie aproape 
de Damasc; şi deodată a strălucit în jurul 
lui o lumină din cer. 

4. Şi căzând pe pământ, a auzit o voce, 
zicându-i: Saul! Saul! De ce Mă 
persecuţi? 
5. Iar el a zis: cine eşti Domnule? Iar El a 
zis: Eu sunt Iesus Nazarineanul pe care tu 
Îl persecuţi.  
Îţi este greu să dai cu piciorul în ţepuşe. 
6. Şi tremurând şi înspăimântat, a zis: 

Domnule! Ce vrei să fac? Şi Domnul i-a 
zis: ridică-te însă şi intră în cetate, şi ţi se 
va vorbi ce trebuie să faci tu. 
7. Iar bărbaţii, cei călătorind împreună cu 
el, stăteau muţi; auzind vocea, dar 
nevăzând pe nici unu. 
8. Dar Saul s-a ridicat de la pământ; însă 
deschizând ochii lui, nu vedea nimic; ci, 

ducându-l de mână, l-au adus în Damasc. 
9. Şi nu vedea de trei zile; şi nu a mâncat 
nici nu a băut. 
10. Dar era cineva, un discipol în Damasc 
cu nume Anania; şi Domnul a zis către el 
într-o viziune: Anania! Iar el a zis: Iată-
mă Domnule! 
11. Iar Domnul a zis către el: ridică-te! 
Du-te pe strada cea chemată „Dreaptă”, şi 

caută într-o casă, a lui Iuda, pe unu cu 
nume Saul, din Tars. Pentru că iată! El se 
roagă;  
12. şi a văzut în viziune un bărbat cu 
nume Anania, intrând şi punând mâinile 
peste el; ca să vadă iarăşi. 
13. Iar Anania a răspuns: Domnule! Am 
auzit de la mulţi despre bărbatul acesta; 

câte rele a făcut sfinţilor Tăi în Ierusalim. 
14. Şi aici are autoritate de la marii preoţi 
de a lega pe toţi cei chemând Numele 
Tău. 
15. Domnul însă i-a zis: du-te! Pentru că 
acesta Îmi este un vas ales; pentru a purta 

Numele Meu înaintea naţiunilor, precum 
şi a regilor, şi a fiilor lui Israel. 
16. Pentru că Eu îi voi arăta câte trebuie 
să sufere el pentru Numele Meu. 
17. Iar Anania s-a dus şi a intrat în casă; 
şi punând mâinile peste el, a zis: Saul, 

frate! Domnul m-a trimis la tine; Iesus, 
Cel arătându-ţi-se pe drumul pe care 
veneai; ca să vezi iarăşi şi să fi umplut de 
Spirit Sfânt. 
18. Şi îndată a căzut de pe ochii lui, ca 
nişte solzi, şi a văzut iarăşi; şi ridicându-
se, a fost botezat. 
19. Apoi luând hrană, a fost întărit; şi a 

rămas câteva zile cu discipolii cei din 
Damasc. 
20. Şi îndată, el predica în sinagogi pe 
Iesus; că Acesta este Fiul lui Dumnezeu. 
21. Iar toţi cei ascultând erau uimiţi, şi 
ziceau: nu este acesta cel cotropind în 
Ierusalim pe cei chemând Numele acesta? 
Şi aici, pentru aceasta venise; ca, 

legându-i, să îi ducă la marii preoţi. 
22. Saul însă se întărea mai mult; şi îi 
nedumerea pe iudeii cei locuind în 
Damasc, dovedind că Acesta era 
Christosul. 
23. Dar împlinindu-se zile destul de 
multe, iudeii s-au consfătuit să îl suprime;  
24. însă i s-a încunoştinţat lui Saul 

complotul lor. Dar ei păzeau şi porţile, zi 
şi noapte, ca să îl suprime. 
25. Luându-l însă discipolii lui noaptea, l-
au coborât peste zid, lăsându-l jos într-o 
coşniţă. 
26. Iar ajungând în Ierusalim, a încercat 
să se alipească discipolilor; dar toţi se 
temeau de el, necrezând că este discipol. 
27. Dar Barnaba, luându-l, l-a adus la 

discipoli; şi le-a relatat cum pe drum l-a 
văzut pe Domnul, şi că El îi vorbise, şi 
cum în Damasc a vorbit cu îndrăzneală în 
Numele lui Iesus. 
28. Şi era cu ei, intrând şi ieşind din 
Ierusalim;  
29. îndrăznind să vorbească public în 
Numele Domnului. Şi el vorbea şi disputa 

cu grecii; dar ei căutau să îl suprime. 
30. Cunoscând însă fraţii, l-au dus jos în 
Cezarea, şi l-au trimis în Tars. 
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31. Deci adunarea, în Iudeea întreagă şi în 
Galileea şi în Samaria avea pace; zidindu-
se, şi umblând în frică de Iehova; şi, prin 
mângâierea Spiritului Sfânt, se înmulţea. 
32. Apoi Petru, trecând pe la toţi, a 
coborât şi la sfinţii cei locuind în Lida. 

33. Iar acolo a găsit un om, cineva cu 
nume Eneas; de opt ani zăcând pe pat; 
care era paralizat. 
34. Şi Petru i-a zis: Eneas! Iesus Christos 
te vindecă; ridică-te şi fă-ţi patul! Şi 
îndată s-a sculat. 
35. Şi l-au văzut toţi cei locuind în Lida şi 
în Saron, şi ei s-au întors la Domnul. 

36. Iar în Iope era o discipolă, cineva cu 
nume Tabita, care tradus se zice Dorca. 
Ea era plină de fapte bune şi de 
milostenii, pe care le făcea. 
37. Dar în zilele acelea, înbolnăvindu-se, 
a murit; iar spălând-o, au pus-o într-o 
cameră de sus. 
38. Însă Lida fiind aproape de Iope, 

discipolii auzind că Petru este acolo, au 
trimis doi bărbaţi la el, rugându-l: să nu 
şovăieşti să vii până la noi! 
39. Iar Petru ridicându-se, a venit 
împreună cu ei; pe care, sosind, l-au dus 
în camera de sus. Şi toate văduvele 
stăteau lângă el, plângând şi arătând 
cămăşile şi mantiile câte făcuse Dorca, 

fiind cu ele. 
40. Petru însă, scoţând pe toţi afară şi 
îngenunchind, s-a rugat; şi întorcându-se 
către corp, a zis: Tabita, scoală-te! Iar ea 
a deschis ochii ei; şi văzând pe Petru, a 
şezut. 
41. Iar el dându-i mâna, a ridicat-o sus; şi 
chemând sfinţii şi văduvele, le-a 
prezentat-o vieţuind. 

42. S-a făcut însă cunoscut prin întreaga 
Iope; şi mulţi au crezut în Domnul. 
43. Apoi, el a rămas zile destul de multe 
în Iope, la cineva Simon, un tăbăcar. 

Capitolul 10 - Faptele Apostolilor 

1. Dar un bărbat, cineva din Cezareea cu 
nume Cornelius, un centurion din cohorta 
cea chemată: Italica;  
2. evlavios şi temător de Dumnezeu, 
împreună cu toată casa lui, făcând 
milostenii multe poporului, şi rugându-se 
totdeauna lui Dumnezeu;  

3. a văzut clar într-o viziune cam la ora a 
noua a zilei, un înger al lui Dumnezeu 
intrând la el şi zicându-i: Cornelius!  
4. Iar el privindu-l direct, şi făcându-se 
înfricoşat, a zis: ce este domnule? El însă 
i-a zis: rugăciunile tale şi milosteniile tale 

s-au suit spre amintire înaintea lui 
Dumnezeu. 
5. Şi acum, trimite nişte bărbaţi în Iope, şi 
cheamă-l pe Simon; pe cineva care este 
chemat şi Petru. 
6. Acesta găzduieşte la cineva Simon; un 
tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. 
Acesta îţi va spune ce trebuie să faci tu. 

7. Iar ducându-se îngerul cel vorbind cu 
el, chemând doi dintre servitori şi un 
soldat evlavios dintre cei devotaţi lui;  
8. şi explicându-le toate, i-a trimis la 
Iope. 
9. Iar în ziua următoare; aceia călătorind 
şi apropiindu-se de cetate; Petru s-a suit 
pe acoperiş să se roage, pe la ora a şasea. 

10. Dar a flămânzit, şi a vrut să guste. Iar 
unii dintre ei pregătind, s-a făcut peste el 
o uimire;  
11. şi priveşte cerul deschis şi coborând 
un vas, ceva ca o pânză mare lăsată jos pe 
pământ, cu patru colţuri;  
12. în care erau toate animalele cu patru 
picioare şi târâtoarele pământului şi 

păsările cerului. 
13. Şi s-a făcut o voce mare către el: 
ridicându-te, Petre; înjunghie şi mănâncă! 
14. Iar Petru a zis: nicidecum Iehova; 
pentru că niciodată nu am mâncat ceva 
întinat şi necurat. 
15. Şi o voce a zis iarăşi a doua oară către 
el: la cele ce Dumnezeu le-a curăţit, tu nu 
le zice întinate. 

16. Aceasta însă s-a făcut de trei ori; şi 
îndată vasul a fost luat sus în cer. 
17. Dar cum Petru era nedumerit în sine, 
ce ar fi viziunea pe care a văzut-o; iată! 
Bărbaţii cei trimişi de Cornelius, 
întrebând de casa lui Simon, stăteau la 
poartă;  
18. şi, strigând, întrebau dacă Simon, cel 

chemat şi Petru, găzduieşte acolo. 
19. Iar Petru, cugetând despre viziune, 
Spiritul a zis: Iată! Trei bărbaţi căutându-
te. 
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20. Ridică-te dar, coboră şi du-te 
împreună cu ei, neîndoindu-te de nimic; 
pentru că Eu i-am trimis. 
21. Petru însă, coborând la bărbaţi, a zis: 
Iată! Eu sunt cel pe care îl căutaţi; care 
este cauza pentru care vă prezentaţi? 

22. Iar ei au zis: Cornelius, centurion, un 
bărbat drept şi temător de Dumnezeu, şi 
mărturisit de naţiunea întreagă a iudeilor; 
a fost divin încunoştinţat de un înger sfânt 
să trimită să te cheme în casa lui şi să 
audă nişte cuvinte de la tine. 
23. Deci chemându-i înăuntru, el i-a 
găzduit; iar dimineaţa s-a sculat şi a ieşit 

împreună cu ei; şi unii dintre fraţii cei din 
Iope, au venit împreună cu el. 
24. În ziua următoare însă, a intrat în 
Cezareea. Iar Cornelius îi aştepta; 
chemând împreună pe rudele lui şi pe 
prietenii apropiaţi. 
25. Iar când Petru a intrat, Cornelius 
întâmpinându-l, căzându-i la picioare, i s-

a închinat. 
26. Dar Petru l-a ridicat, zicând: ridică-te, 
sunt un om!  
27. Şi discutând împreună cu el, a intrat, 
şi îi găseşte veniţi împreună pe mulţi. 
28. Şi a zis către ei: voi cunoaşteţi că este 
nepermis unui bărbat iudeu să se 
alipească sau să se apropie de unu de alt 

neam, dar mie Dumnezeu mi-a arătat să 
nu zic întinat sau necurat la nici un om. 
29. De aceea, trimiţând după mine, am 
venit fără împotrivire. Deci întreb, pentru 
ce motiv aţi trimis după mine? 
30. Şi Cornelius a zis: acum patru zile, 
posteam până la ora aceasta a noua, mă 
rugam în casa mea; şi iată! Un bărbat a 
stat înaintea mea într-un veşmânt 

strălucitor, 
31. şi zice: Cornelius! rugăciunea ta a fost 
ascultată, şi milosteniile tale au fost 
amintite înaintea lui Dumnezeu. 
32. Trimite deci la Iope, şi cheamă pe 
Simon care este chemat şi Petru; acesta 
găzduieşte în casa lui Simon, un tăbăcar 
de lângă mare care venind, îţi va vorbi. 

33. Am trimis deci îndată la tine, şi tu 
bine ai făcut venind. Acum deci, noi toţi 
ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu ca să 

auzim toate cele poruncite ţie de 
Dumnezeu. 
34. Iar Petru, deschizând gura, a zis: într-
adevăr, accept că Dumnezeu nu este 
părtinitor;  
35. ci, în oricare naţiune, cel temându-se 

de El şi lucrând dreptate, Îi este 
acceptabil Lui. 
36. El a trimis Cuvântul fiilor lui Israel, 
binevestind pace prin Iesus Christos; 
Acesta este Domn al tuturor. 
37. Voi ştiţi lucrarea făcută prin Iudeea 
întreagă, începând din Galileea, după 
botezul pe care l-a predicat Ioan;  

38. cum Dumnezeu a uns pe Iesus Cel din 
Nazaret cu Spirit Sfânt şi cu putere; care 
umbla făcând bine şi vindecând pe toţi cei 
asupriţi de Diavolul, pentru că Dumnezeu 
era cu El. 
39. Şi noi suntem martori ale tuturor celor 
pe care le-a făcut; atât în ţara Iudeilor; cât 
şi în Ierusalim. Dar pe care L-au 

suprimat, atârnându-L pe lemn. 
40. Pe Acesta, Dumnezeu L-a înviat în 
ziua a treia, şi L-a dat să fie făcut arătat;  
41. nu poporului tot, ci unor martori, cei 
aleşi dinainte de Dumnezeu; nouă, cei 
care am mâncat împreună şi am băut 
împreună cu El, după ce El a înviat dintre 
morţi. 

42. Şi ne-a poruncit să predicăm 
poporului, şi să mărturisim că Acesta este 
Cel rânduit de Dumnezeu: judecător al 
viilor şi al morţilor. 
43. Despre Acesta mărturisesc toţi 
profeţii: iertare de păcate va primi prin 

Numele Lui, oricine crezând în El. 
44. Încă vorbind Petru cuvintele acestea, 
Spiritul Cel Sfânt a căzut peste toţi cei 

auzind Cuvântul. 
45. Şi credincioşii din circumcizie, câţi au 
venit împreună cu Petru, au fost uimiţi că 
şi peste naţiuni a fost turnat: darul 
Spiritului Sfânt. 
46. Pentru că îi auzeau vorbind în limbi şi 
mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a 
răspuns:  

47. Oare poate opri cineva apa, pentru a 
nu fi botezaţi aceştia, care au primit 
Spiritul Cel Sfânt ca şi noi? 
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48. Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele 
lui Iesus Christos. Atunci l-au rugat să 
rămână câteva zile. 

Capitolul 11 - Faptele Apostolilor 

1. Iar apostolii şi fraţii, cei fiind în Iudeea 
au auzit că şi naţiunile au acceptat 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
2. Dar când Petru s-a suit la Ierusalim, cei 
din circumcizie, disputau cu el;  
3. zicând că el a intrat la nişte bărbaţi 
neavând circumcizie, şi a mâncat 

împreună cu ei. 
4. Iar Petru, începând, le-a explicat pe 
rând, zicând:  
5. Eu eram în cetatea Iope, rugându-mă, 
şi am văzut într-o uimire o viziune; un 
vas coborând, ceva ca o pânză mare lăsată 
jos, din cer, cu patru colţuri, şi a venit 
până la mine;  

6. spre care privind atent, am observat şi 
am văzut animalele cu patru picioare ale 
pământului, şi fiarele sălbatice, şi 
târâtoarele, şi păsările cerului. 
7. Am auzit însă şi o voce, zicându-mi: 
ridicându-te, Petre; înjunghie şi mănâncă!  
8. Dar am zis: nicidecum Iehova; pentru 
că ceva întinat sau necurat, niciodată nu a 

intrat în gura mea. 
9. Însă o voce din cer a răspuns a doua 
oară: la cele ce Dumnezeu le-a curăţit, tu 
nu le zice întinate! 
10. Iar aceasta s-a făcut de trei ori; şi 
toate au fost trase iarăşi în cer. 
11. Şi iată! Îndată, trei bărbaţi stăteau 
lângă casa în care eram noi; fiind trimişi 
din Cezareea la mine. 

12. Spiritul, mi-a zis însă să vin împreună 
cu ei, neîndoindu-mă. Iar împreună cu 
mine au venit şi fraţii aceştia şase; şi au 
intrat în casa bărbatului.  
13. Iar el ne-a spus cum a văzut îngerul în 
casa lui, stând şi zicând: trimite la Iope, şi 
cheamă pe Simon, cel zis şi Petru;  
14. care va vorbi către tine nişte cuvinte 

prin care vei fi salvat, tu şi toată casa ta. 
15. Dar începând să vorbesc; a căzut 
Spiritul Cel Sfânt peste ei; ca şi peste noi 
la început. 
16. Mi-am amintit însă de Cuvântul 
Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu 
apă, dar voi veţi fi botezaţi în Spirit Sfânt. 

17. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi 
dar, ca şi nouă, pe baza credinţei în  
Domnul Iesus Christos; cine eram eu să Îl 
pot opri pe Dumnezeu? 
18. Iar auzind acestea, s-au liniştit; şi 
glorificau pe Dumnezeu, zicând: deci 

Dumnezeu a dat şi naţiunilor căinţa 
pentru viaţă. 
19. Cei împrăştiaţi deci din cauza 
necazului cel făcut referitor la Ştefan, au 
trecut până în Fenicia şi în Cipru şi în 
Antiohia; nevorbind Cuvântul nici unuia, 
decât numai iudeilor. 
20. Dar unii dintre ei erau bărbaţi ciprioţi 

şi cirenieni, care venind în Antiohia, 
vorbeau şi către elenişti, binevestind pe 
Domnul Iesus. 
21. Şi mâna lui Iehova era cu ei; şi un 
număr mult crezând, s-a întors la 
Domnul. 
22. Dar vorba despre ei a fost auzită în 
urechile adunării cea fiind în Ierusalim, şi 

au trimis pe Barnaba până în Antiohia;  
23. care venind şi văzând harul lui 
Dumnezeu, s-a bucurat, şi îndemna pe toţi 
cu hotărârea inimii, să rămână în Domnul; 
24. pentru că era un bărbat bun, şi plin de 
Spirit Sfânt şi de credinţă; şi o mulţime 
multă a fost adăugată la Domnul. 
25. A ieşit însă la Tars, să îl caute pe 

Saul;  
26. şi găsindu-l, l-a adus în Antiohia. 
Apoi au rămas cu ei un an întreg să se 
ducă împreună cu ei în adunare, şi să 
înveţe o mulţime multă. Şi întâia dată 
discipolii au fost numiţi: creştini în 
Antiohia. 
27. Dar în zilele acestea au coborât nişte 
profeţi din Ierusalim în Antiohia. 

28. Ridicându-se însă unu dintre ei, cu 
nume Agab, a semnalat prin Spiritul: o 
foamete mare urmând să fie peste întreag 
pământul locuit; cea care s-a făcut sub 
Claudiu. 
29. Iar discipolii, după cum era cineva în 
stare, au hotărât să trimită fiecare dintre ei 
spre ajutor fraţilor cei locuind în Iudeea;  

30. ceea ce au şi făcut, trimiţându-l la 
bătrâni prin mâna lui Barnaba şi a lui 
Saul. 
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Capitolul 12 - Faptele Apostolilor 

1. Dar în timpul acela, regele Irod a pus 
mâinile să maltrateze pe unii dintre cei 

din adunare;  
2. iar pe Iacob fratele lui Ioan, l-a 
suprimat prin sabie. 
3. Văzând însă că aceasta place iudeilor, a 
continuat prin a-l aresta şi pe Petru; erau 
însă zilele Azimelor. 
4. Şi prinzându-l, l-a pus în închisoare, 
dându-l la patru grupe de patru soldaţi 

pentru a fi păzit; vrând să îl aducă după 
Paşte înaintea poporului. 
5. Deci Petru era păzit în închisoare; dar 
neîncetat era făcută rugăciune la 
Dumnezeu de către adunare, pentru el. 
6. Iar când Irod urma să îl scoată; în 
noaptea aceea, Petru dormea între doi 
soldaţi, legat cu două lanţuri; şi nişte 

gardieni înaintea uşilor, păzeau 
închisoarea. 
7. Şi iată! Un înger al lui Iehova a stat 
lângă el; şi o lumină a strălucit în clădire. 
Lovind însă coasta lui Petru, l-a trezit, 
zicând: Ridică-te repede! Şi lanţurile lui 
au căzut de pe mâinile lui. 
8. Iar îngerul a zis către el: încinge-te şi 

încalţă sandalele tale. Şi a făcut aşa. Şi i-a 
zis: îmbracă mantia ta, şi urmează-mi! 
9. Şi ieşind, îi urma; dar nu ştia că este 
adevărat ce se făcea prin înger; ci, i se 
părea că vede o viziune. 
10. Trecând însă de întâia gardă şi de a 
doua, au venit la poarta cea de fier, cea 
ducând spre cetate, care s-a deschis de la 
sine; şi ieşind, au mers înainte pe o stradă, 

şi îndată îngerul s-a depăratat de la el. 
11. Şi Petru, revenind în sine, a zis: acum 
ştiu, cu adevărat, că Iehova a trimis 
îngerul Lui, şi m-a scos din mâna lui Irod 
şi din toată aşteptarea poporului iudeilor. 
12. Şi cugetând, a venit la casa Mariei; 
mama lui Ioan zis şi Marcu; unde erau 
strânşi mulţi împreună, rugându-se. 

13. Şi bătând el la uşa porţii, o servitoare 
cu nume Roda, a venit să asculte. 
14. Şi recunoscând vocea lui Petru, de 
bucurie, nu a deschis poarta; ci, alergând 
înăuntru, a anunţat că Petru stă înaintea 
porţii. 

15. Ei însă au zis către ea: eşti neghioabă! 
Dar ea insista a fi aşa; iar ei ziceau: este 
îngerul lui. 
16. Petru însă, aştepta bătând; iar ei 
dezchizând, l-au văzut, şi erau uimiţi. 
17. Iar făcându-le cu mâna să fie liniştiţi, 

le-a relatat cum l-a scos Iehova din 
închisoare, şi a zis: vestiţi acestea lui 
Iacob şi fraţilor. Şi ieşind, a plecat în alt 
loc. 
18. Dar făcându-se ziuă, nu puţină 
tulburare era între soldaţi: oare ce s-a 
făcut cu Petru? 
19. Iar Irod, căutându-l şi negăsindu-l, 

cercetând gardienii, a poruncit să fie duşi 
la moarte. Şi coborând din Iudeea a rămas 
în Cezareea. 
20. Dar era întărâtat asupra tirienilor şi 
sidonienilor; ei însă s-au prezentat într-un 
cuget, şi convingând pe Blastos, cel fiind 
peste camera de dormit a regelui, au cerut 
pace; pentru că ţara lor se hrănea din cea 

regală. 
21. Însă într-o zi stabilită, Irod îmbrăcând 
veşmânt regal, şezând pe tribună, a 
cuvântat public către ei. 
22. Iar publicul striga: „voce de 
Dumnezeu, şi nu de om!”  
23. Îndată însă l-a lovit un înger al lui 
Iehova, pentru că nu a dat gloria lui 

Dumnezeu înaintea lor; şi mâncat fiind de 
viermi, şi-a dat suflarea. 
24. Dar Cuvântul lui Iehova creştea şi se 
înmulţea. 
25. Barnaba şi Saul însă, împlinind 
serviciul s-au întors din Ierusalim; luând 
împreună cu ei pe Ioan, zis şi Marcu. 

Capitolul 13 - Faptele Apostolilor 

1. În Antiohia însă, în adunare erau nişte 
profeţi şi învăţători: Barnaba şi Simeon 
cel chemat Niger, şi Luciu Cirenianul, şi 
Manaen cel crescut împreună cu tetrarhul 
Irod, şi Saul. 
2. Dar servind ei lui Iehova şi postind, 

Spiritul Cel Sfânt a zis: Puneţi-Mi dar 
deoparte acum pe Barnaba şi pe Saul 
pentru lucrarea la care i-am chemat. 
3. Atunci, postind, şi rugându-se, şi 
punând mâinile peste ei, i-au lăsat să 
plece.  
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4. Deci ei, trimişi de Spiritul Sfânt, au 
coborât în Seleucia; şi de acolo au plutit 
spre Cipru. 
5. Şi sosind în Salamina, vesteau 
Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile 
iudeilor, având însă şi servitor pe Ioan. 

6. Trecând însă prin insula întreagă până 
la Pafos, au găsit un bărbat magician, un 
profet fals iudeu, al cărui nume era 
Bariesus;  
7. care era împreună cu proconsulul: 
Sergius Paulus, un bărbat priceput. Acesta 
chemând la el pe Barnaba şi pe Saul, a 
căutat să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 

8. Dar Elima, magicianul; căci aşa este 
tradus numele lui; li se împotrivea, 
căutând să abată proconsulul de la 
credinţă. 
9. Dar Saul, cel ce este şi Pavel, umplut 
de Spirit Sfânt, privind direct spre el, a 
zis:  
10. O, tu plin de toată viclenia şi de toată 

înşelăciunea; fiu al Diavolului, duşman al 
oricărei dreptăţi; nu vei înceta să strâmbi 
căile cele drepte ale Domnului? 
11. Şi acum, iată! Mâna Domnului este 
peste tine; şi vei fi orb, nevăzând soarele 
până la un timp. Şi îndată a căzut peste el 
ceaţă şi întuneric; şi umblând împrejur, 
căuta o mână să îl conducă. 

12. Atunci proconsulul, văzând ce s-a 
făcut, a crezut; mirându-se de învăţătura 
Domnului. 
13. Pornind însă de la Pafos, Pavel şi cei 
împreună cu el, au venit în Perga 
Pamfiliei; iar Ioan, despărţindu-se de ei, 
s-a întors în Ierusalim. 
14. Dar ei trecând din Perga, au sosit în 
Antiohia Pisidiei; şi intrând în sinagogă în 

ziua sabatului, au şezut jos. 
15. Iar după citirea legii şi a profeţilor, 
conducătorii sinagogii, au trimis la ei, 
zicând: Bărbaţi fraţi! Dacă cineva dintre 
voi are un cuvânt de îndemn către popor, 
vorbiţi! 
16. Ridicându-se dar Pavel, şi mişcând cu 
mâna, a zis: „bărbaţi israeliţi, şi cei 

temându-vă de Dumnezeu, ascultaţi! 
17. Dumnezeul poporului acesta, Israel, a 
ales pe părinţii noştri şi a înălţat poporul 

în locuirea lui vremelnică în ţara 
Egiptului; şi cu braţ înalt i-a scos din el. 
18. Şi cam timp de patruzeci de ani a 
suportat apucăturile lor în deşert. 
19. Nimicind şapte naţiuni în ţara Canaan, 
le-a împărţit ţara lor prin sorţi. 

20. Şi după acestea, cam patrusute 
cincizeci de ani, le-a dat judecători până 
la profetul Samuel. 
21. Şi după aceea au cerut rege, şi 
Dumnezeu le-a dat pe Saul, un fiu al lui 
Chiş, bărbat din tribul lui Beniamin; timp 
de patruzeci de ani. 
22. Şi înlăturându-l, le-a ridicat pe David 

ca rege; despre care a şi zis, mărturisind: 
„am găsit pe David, cel al lui Iese, bărbat 
după inima Mea, care va face toate 
voinţele Mele”. 
23. Din sămânţa acestuia, Dumnezeu, 
după promisiune, a adus lui Israel un 
Salvator, pe Iesus;  
24. Ioan predicând înaintea feţei Lui, un 

botez al căinţei către tot poporul Israel. 
25. Dar când Ioan a împlinit alergarea a 
zis: cine mă presupuneţi a fi? Nu sunt eu; 
ci, iată! El vine după mine, căruia nu sunt 
vrednic să Îi dezleg sandaua picioarelor. 
26. Bărbaţi fraţi, fii ai neamului lui 
Abraam, şi cei fiind între voi temători de 
Dumnezeu; Cuvântul salvării aceasta, ne-

a fost trimis nouă. 
27. Pentru că cei locuind în Ierusalim şi 
conducătorii lor, necunoscându-L, şi nici 
vocile profeţilor, cele citite în fiecare 
sabat; le-au împlinit, judecându-L. 
28. Dar, deşi negăsind nici o vină de 
moarte, au cerut lui Pilat ca El să fie 
executat. 
29. iar ei împlinind toate cele ce au fost 

scrise despre El, luându-L jos de pe lemn, 
L-au pus într-un mormânt. 
30. Dar Dumnezeu L-a înviat dintre morţi 
pe El,  
31. care S-a arătat în mai multe zile celor 
suiţi împreună cu El din Galileea în 
Ierusalim, care acum sunt martori ai Lui 
către popor. 

32. Şi noi vă binevestim promisiunea 
făcută către părinţi;  
33. că Dumnezeu a împlinit aceasta 
pentru noi, copiii lor, înviind pe Iesus; 
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precum a fost scris în Psalmul cel de al 
doilea: „Fiu al Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-
am născut.” 
34. Dar pentru că L-a înviat dintre morţi, 
ne mai urmând a se întoarce în 
stricăciune, a spus-o astfel: „vă voi da 

cele sfinte promise lui David, cele de 
crezut.” 
35. De aceea şi în altul zice: „nu vei da pe 
Sfântul Tău să vadă stricăciune.” 
36. Pentru că David servind generaţia lui, 
după sfatul lui Dumnezeu, a adormit; şi a 
fost adăugat la părinţii săi, şi a văzut 
stricăciune. 

37. Dar Cel pe care Dumnezeu L-a înviat, 
nu a văzut stricăciune. 
38. Deci, să vă fie cunoscut, bărbaţi fraţi; 
că, prin Acesta vi se vesteşte iertare de 
păcate. 
39. Şi de toate de care nu aţi putut fi 
îndreptăţiţi prin legea lui Moise; în 
Acesta, oricine cel crezând, este 

îndreptăţit. 
40. Deci vedeţi să nu vină peste voi ce a 
fost spus prin profeţi:  
41. „Priviţi, voi cei dispreţuind, şi vă 
miraţi şi pieriţi; pentru că Eu lucrez o 
lucrare în zilele voastre, o lucrare pe care 
nu o credeţi nicidecum, dacă cineva are să 
v-o relateze.” 

42. Iar ieşind, ei au fost rugaţi să le 
vorbească cuvintele acestea în sabatul 
următor. 
43. Iar plecând ei de la sinagogă, mulţi 
dintre iudei şi dintre prozeliţii evlavioşi, 
au urmat lui Pavel şi lui Barnaba; care 
vorbind către ei, i-au convins să rămână 
în harul lui Dumnezeu. 
44. Dar în sabatul următor, aproape toată 

cetatea s-a strâns să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
45. Iar iudeii văzând mulţimile, s-au 
umplut de invidie; şi contraziceau cele 
vorbite de Pavel, hulind. 
46. Îndrăznind însă, Pavel şi Barnaba au 
zis: era necesar să vă fie vorbit întâi vouă 
Cuvântul lui Dumnezeu; dar întrucât îl 

respingeţi, şi nu vă judecaţi pe voi 
vrednici de viaţa eternă, iată! Ne 
întoarcem spre naţiuni. 

47. Pentru că aşa ne-a poruncit Iehova: 
„te-am pus pentru a fi o lumină a 
naţiunilor; pentru a fi tu spre mărturie 
până la marginea pământului.” 
48. Iar naţiunile auzind, se bucurau şi 
glorificau Cuvântul lui Dumnezeu. Şi au 

crezut câţi erau rânduiţi pentru viaţă 
eternă. 
49. Cuvântul lui Iehova se răspândea însă 
în tot ţinutul. 
50. Dar iudeii au întărâtat pe femeile 
devotate, pe cele proeminente, şi pe cei 
dintâi ai cetăţii; şi au ridicat o persecuţie 
împotriva lui Pavel şi Barnaba, şi i-au 

scos afară din hotarele lor. 
51. Ei însă, scuturând praful picioarelor 
împotriva lor, au venit în Iconia. 
52. Iar discipolii au fost umpluţi de 
bucurie şi de Spirit Sfânt. 

Capitolul 14 - Faptele Apostolilor 

1. Apoi, În Iconia, ei au intrat împreună în 
sinagoga iudeilor; şi au vorbit astfel încât 
o mulţime mare de iudei şi de greci, au 
crezut. 
2. Dar iudeii cei necredincioşi, au 
întărâtat şi au înrăit sufletele naţiunilor 
împotriva fraţilor. 

3. Deci au rămas destul de mult timp, 
vorbind cu îndrăzneală pe: Domnul, Cel 
adeverind Cuvântul harului Său; dând să 
fie făcute semne şi minuni prin mâinile 
lor. 
4. Dar mulţimea cetăţii s-a împărţit; şi 
unii erau împreună cu iudeii, iar unii 
împreună cu apostolii. 
5. Dar când s-a făcut o agitaţie violentă a 

naţiunilor şi a iudeilor împreună cu 
conducătorii lor ca să îi insulte şi să îi 
ucidă cu pietre;  
6. dându-şi seama, au fugit în cetăţile 
Licaoniei: Listra şi Derbe, şi în ţinutul din 
jur. 
7. Şi acolo binevesteau.  
8. Şi în Listra şedea cineva, un bărbat 

neputincios de picioare, olog din 
pântecele mamei lui; care nu a umblat 
niciodată. 
9. Acesta asculta pe Pavel vorbind; care 
uitându-se direct la el, şi văzând că are 
credinţă pentru a fi scăpat,  
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10. a zis cu voce mare: ridică-te drept pe 
picioarele tale! Şi el a sărit, şi umbla. 
11. Şi mulţimile văzând ceea ce a făcut 
Pavel, au ridicat vocea lor în licaoneană: 
Dumnezeii, asemănându-se oamenilor, au 
coborât la noi. 

12. Şi pe Barnaba îl chemau: Zeus; iar pe 
Pavel: Hermes; întrucât el era mânuitorul 
cuvântării. 
13. Iar preotul lui Zeus, cel fiind înaintea 
cetăţii, aducând tauri şi ghirlande la porţi, 
a vrut să sacrifice împreună cu mulţimile. 
14. Auzind însă apostolii Barnaba şi 
Pavel, rupând mantiile lor au sărit între 

mulţime, strigând şi zicând: 
15. Bărbaţi! De ce faceţi acestea? Şi noi 
suntem oameni cu slăbiciuni asemenea 
vouă; binevestindu-vă să vă întoarceţi de 
la deşertăciunile acestea, la un Dumnezeu 
vieţuind; care a făcut cerul, şi pământul, 
şi marea, şi toate cele din ele. 
16. Care în generaţiile trecute a lăsat toate 

naţiunile să umble pe căile lor;  
17. deşi El nu S-a lăsat fără martori; 
binefăcând, dându-vă ploi din cer, şi 
timpuri roditoare, umplând inimile 
voastre de hrană şi de veselie. 
18. Şi zicând acestea, cu greu au oprit 
mulţimile să nu le ofere sacrificii. 
19. Dar din Antiohia şi Iconia, au sosit 

iudei; şi convingând mulţimea şi lovind 
cu pietre pe Pavel, l-au târât afară din 
cetate, considerându-l a fi murit. 
20. Dar înconjurându-l discipolii, 
ridicându-se, a intrat în cetate; şi în ziua 
următoare a ieşit împreună cu Barnaba 
înspre Derbe. 
21. Şi binevestind în cetatea aceea, şi 
făcând discipoli pe destul de mulţi, s-au 

întors în Listra, şi în Iconia, şi în 
Antiohia;  
22. Întărind sufletele discipolilor, 
îndemnând să rămână în credinţă; şi, că 
prin multe necazuri trebuie să intrăm noi 
în Regatul lui Dumnezeu. 
23. Iar rugându-se cu posturi, rânduindu-
le bătrâni pentru adunare; i-au încredinţat 

Domnului în care crezuseră. 
24. Şi trecând prin Pisidia, au venit în 
Pamfilia;  

25. şi vorbind Cuvântul în Perga, au 
coborât în Atalia;  
26. şi de acolo au plutit spre Antiohia, de 
unde fuseseră predaţi harului lui 
Dumnezeu pentru lucrarea pe care au 
împlinit-o. 

27. Iar sosind şi strângând adunarea, au 
vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei; şi că a 
deschis naţiunilor o uşă a credinţei. 
28. Au rămas însă puţin timp împreună cu 
discipolii. 

Capitolul 15 - Faptele Apostolilor 

1. Iar unii, coborând din Iudeea, învăţau 
fraţii, că dacă nu aveţi să fiţi circumcişi, 
potrivit obiceiului lui Moise, nu puteţi fi 
salvaţi. 
2. Dar făcându-se tulburare şi dispută nu 
puţină de către Pavel şi Barnaba 
împotriva lor; au stabilit să se suie Pavel 

şi Barnaba şi alţi câţiva dintre ei, la 
apostolii şi bătrânii din Ierusalim, 
referitor la contrazicerea aceasta. 
3. Deci ei, petrecuţi de adunare, au trecut 
prin Fenicia şi Samaria, relatând 
întoarcerea naţiunilor; şi făceau o mare 
bucurie tuturor fraţilor. 
4. Iar sosind în Ierusalim, au fost primiţi 

de adunare, de apostoli şi de bătrâni; şi au 
vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei. 
5. S-au ridicat însă unii dintre cei din 
partida fariseilor credincioşi, zicând: 
trebuie să îi circumcidem, şi să le 
poruncim să respecte legea lui Moise. 
6. Dar apostolii şi bătrânii s-au strâns 
împreună să vadă despre cuvântul acesta. 
7. Însă făcându-se multă contrazicere, 

ridicându-se, Petru a zis către ei: bărbaţi 
fraţi! Voi cunoaşteţi, că din primele zile, 
Dumnezeu a ales între voi să audă 
naţiunile prin gura mea Cuvântul 
Evangheliei, şi să creadă. 
8. Şi Dumnezeu, Cel cunoscând inima, le-
a mărturisit, dându-le Spiritul Cel Sfânt 
ca şi nouă;  

9. şi nu a deosebit nimic între noi şi ei, 
curăţind inimile lor prin credinţă. 
10. Deci acum, de ce încercaţi pe 
Dumnezeu, punând jug pe gâtul 
discipolilor; pe care nici părinţii noştri, 
nici noi, nu am fost în stare să îl purtăm? 
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11. Ci, prin harul Domnului Iesus, credem 
să fim salvaţi, în acelaşi fel ca şi aceia. 
12. Iar mulţimea toată a tăcut; şi asculta 
pe Barnaba şi pe Pavel relatând câte 
semne şi minuni a făcut Dumnezeu prin ei 
între naţiuni. 

13. Dar după ce ei au tăcut, Iacob a 
răspuns, zicând: bărbaţi fraţi, ascultaţi-
mă!  
14. Simeon a relatat cum că întâi 
Dumnezeu a privit să ia dintre naţiuni un 
popor pentru Numele Său. 
15. Şi cu aceasta se potrivesc cuvintele 
profeţilor, după cum a fost scris:  

16. „După aceea, Mă voi întoarce şi voi 
rezidi cortul cel căzut al lui David, şi voi 
rezidi cele dărâmate ale lui;  
17. pentru ca ceilalţi dintre oameni să 
caute pe Iehova, şi toate naţiunile peste 
care a fost chemat Numele Meu;  
18. zice Iehova, Cel făcând acestea, 
cunoscute din vechime.” 

19. De aceea, eu judec să nu fie tulburaţi 
cei dintre naţiuni întorşi la Dumnezeu;  
20. ci, să li se scrie: să se abţină de la 
întinările idolilor, şi de la curvie, şi de la 
ce este sugrumat, şi de la sânge. 
21. Pentru că Moise, din generaţiile vechi, 
are în orice cetate pe cei predicându-l; 
fiind citit în sinagogi în fiecare sabat. 

22. Atunci li s-a părut potrivit apostolilor 
şi bătrânilor, împreună cu adunarea 
întreagă, să trimită bărbaţi aleşi dintre ei 
în Antiohia, împreună cu Pavel şi 
Barnaba: pe Iuda, cel chemat Barsabas şi 
pe Sila; bărbaţi conducători între fraţi;  
23. scriind prin mâna lor: apostolii şi 
fraţii bătrâni; către fraţi cei dintre naţiuni 
din Antiohia şi din Siria şi din Cilicia: 

îmbucurare! 
24. Întrucât am auzit că unii dintre ai 
noştri, cărora nu le-am poruncit, v-au 
tulburat cu cuvântări, zdruncinând 
sufletele voastre,  
25. ni s-a părut potrivit, făcându-ne de 
comun acord, alegând fraţi, să îi trimitem 
către voi împreună cu iubiţii noştri: 

Barnaba şi Pavel;  
26. adică, cu oameni expunând sufletele 
lor pentru Numele Domnului nostru Iesus 
Christos. 

27. Am trimis deci pe Iuda şi pe Sila; şi 
ei, prin cuvânt, anunţând toate acestea. 
28. Pentru că s-a părut potrivit Spiritului 
Cel Sfânt şi nouă, să nu fie pusă peste voi 
nici o greutate mai mare decât acestea, 
cele de necesitate:  

29. Să vă feriţi de cele jertfite idolilor şi 
de la sânge şi de la cele sugrumate şi de la 
curvie; de care păzindu-vă, bine veţi face. 
Fiţi sănătoşi! 
30. Deci ei fiind lăsaţi au coborât, în 
Antiohia, şi strângând mulţimea împreună 
au dat scrisoarea;  
31. iar citind, s-au bucurat pentru 

mângâiere. 
32. Şi Iuda şi Sila, fiind şi ei profeţi, au 
îndemnat fraţii şi i-au întărit prin multe 
cuvinte. 
33. Trecând însă un timp, au fost lăsaţi cu 
pace de la fraţi, către cei trimiţându-i. 
34. (v. 34 - text apocrif) 
35. Iar Pavel şi Barnaba au rămas în 

Antiohia, învăţându-i şi binevestind cu 
mulţi alţii Cuvântul Domnului. 
36. Dar după câteva zile, Pavel a zis către 
Barnaba: întorcându-ne deci, să cercetăm 
fraţii în fiecare cetate în care am vestit 
Cuvântul Domnului; să vedem cum se 
află. 
37. Barnaba însă, a hotărât să ia împreună 

cu el şi pe Ioan, cel chemat: Marcu. 
38. Dar Pavel considera că este drept, ca 
pe cel despărţit de ei în Pamfilia şi 
nevenind împreună cu ei în lucrare, acesta 
să nu fie luat împreună cu ei. 
39. S-a făcut însă o dispută, încât ei să fie 
despărţiţi unul de altul; şi Branaba luând 
pe Marcu să plutească spre Cipru. 
40. Iar Pavel, alegând pe Sila, a ieşit; 

fiind încredinţat de fraţi harului lui 
Iehova. 
41. Şi străbătea Siria şi Cilicia întărind 
adunările. 

Capitolul 16 - Faptele Apostolilor 

1. A ajuns însă şi în Derbe şi în Listra; şi 
iată! Acolo era un discipol, cineva cu 
nume: Timotei, fiu al unei femei iudeice 
credincioase, şi al unui tată grec;  
2. care era mărturisit de fraţii din Listra şi 
Iconia. 
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3. Pe acesta l-a vrut Pavel să iasă 
împreună cu el; şi luându-l, l-a circumcis, 
din cauza iudeilor cei fiind în locurile 
acelea; pentru că toţi ştiau că tatăl lui era 
grec. 
4. Iar străbătând cetăţile, îi învăţau să 

păzească: hotărârile cele judecate de 
apostolii şi bătrânii din Ierusalim. 
5. Deci adunările erau întărite în credinţă, 
şi creşteau zilnic cu numărul. 
6. Iar ei au trecut prin Frigia şi ţinutul 
Galatiei; fiind opriţi de Spiritul Sfânt să 
vorbească Cuvântul în Asia. 
7. Venind însă în Misia, au încercat să 

plece spre Bitinia; dar nu i-a lăsat Spiritul 
lui Iesus. 
8. Dar trecând prin Misia, au coborât în 
Troa. 
9. Şi noaptea, i s-a arătat lui Pavel o 
viziune: cineva, un bărbat macedonian 
stătea rugându-l, şi zicând: „trecând în 
Macedonia, ajută-ne!” 

10. Iar văzând viziunea, îndată am căutat 
să ieşim înspre Macedonia, considerând 
că Dumnezeu ne-a chemat să îi 
binevestim. 
11. Pornind deci din Troa, am plutit drept 
în Samotracia, şi în ziua următoare în 
Neapolis;  
12. şi de acolo în Filipi, care este prima 

cetate a acelei părţi a Macedoniei; o 
colonie. Iar în cetatea aceasta am rămas 
câteva zile. 
13. Şi în ziua sabatului am ieşit în afara 
porţii, lângă râu; unde presupuneam să fie 
un loc de rugăciune. Şi şezând, vorbeam 
femeilor venite împreună. 
14. Şi cineva, o femeie cu nume Lidia,  
o vânzătoare de purpură din cetatea 

Tiatira, închinătoare la Dumnezeu, 
asculta; inima căreia Domnul a deschis-o 
să dea atenţie celor vorbite de Pavel. 
15. Iar botezându-se, ea şi casa ei; ne-a 
rugat, zicând: dacă m-aţi considerat a fi 
credincioasă Domnului, intrând în casa 
mea, rămâneţi. Şi ne-a constrâns. 
16. Apoi, ducându-ne la rugăciune, ne-a 

întâmpinat o servitoare, cineva având un 
spirit al lui Piton; care prezicând, aducea 
mult câştig domnilor ei. 

17. Ea, urmând lui Pavel şi nouă; striga, 
zicând: oamenii aceştia sunt sclavi ai lui 
Dumnezeu Cel Preaînalt, care vă vestesc 
o cale a salvării. 
18. Iar ea a făcut aceasta în multe zile. 
Dar Pavel, fiind necăjit, întorcându-se, a 

zis spiritului: îţi poruncesc, în Numele lui 
Iesus Christos, să ieşi din ea! Şi a ieşit 
chiar în aceiaşi oră. 
19. Văzând însă domnii ei, că s-a dus 
speranţa câştigului lor; prinzând pe Pavel 
şi pe Sila, i-au târât în piaţă la 
conducători. 
20. Şi aducându-i la judecători, au zis: 

Oamenii aceştia, iudei fiind, agită cetatea 
noastră;  
21. şi vestesc obiceiuri care nu este 
permis să fie primite, nici să fie făcute; 
noi fiind romani.  
22. Şi mulţimea s-a ridicat împreună 
împotriva lor; şi judecătorii rupându-le 
mantiile, au poruncit să fie bătuţi cu 

nuiele. 
23. Şi dându-le multe lovituri, i-au 
aruncat în închisoare, poruncind 
gardianului să îi ţină în siguranţă; 
24. care primind o poruncă ca aceasta, i-a 
aruncat în închisoarea interioară, şi a 
încuiat picioarele lor în butuc. 
25. Dar pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila, 

rugându-se, lăudau pe Dumnezeu prin 
cântări; iar cei legaţi, îi auzeau. 
26. Însă deodată s-a făcut un cutremur 
mare, încât s-au clătinat temeliile 
închisorii; iar toate uşile s-au deschis 
îndată, şi legăturile tuturor au fost 
dezlegate. 
27. Iar gardianul, trezindu-se din somn şi 
văzând deschise uşile închisorii, trăgând 

sabia urma să se sinucidă, considerând că 
cei legaţi fugiseră. 
28. Dar Pavel a strigat cu voce mare 
zicând: Să nu îţi faci nimic rău, pentru că 
toţi suntem aici. 
29. Cerând însă nişte făclii, a sărit 
înăuntru; şi tremurând, a căzut înaintea lui 
Pavel şi a lui Sila;  

30. şi aducându-i afară, a zis: domnilor! 
Ce trebuie să fac eu, ca să fiu salvat? 
31. Iar ei au zis: „crede pe Domnul Iesus 
şi vei fi salvat, tu şi casa ta.” 
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32. Şi i-au vorbit Cuvântul lui Dumnezeu 
împreună cu toţi cei din casa lui. 
33. Şi luându-i la el în ora aceea a nopţi, 
i-a spălat de răni; şi a fost botezat îndată, 
el şi cei ai lui. 
34. Şi, aducându-i în casa lui, le-a pus 

masa şi, crezând în Dumnezeu, s-a 
bucurat cu toată casa lui. 
35. Dar făcându-se ziuă, judecătorii au 
trimis ofiţerii, zicând: eliberează-i pe 
oamenii aceia! 
36. Iar gardianul a anunţat cuvintele către 
Pavel: judecătorii au trimis să fiţi 
eliberaţi; deci acum ieşind, duceţi-vă în 

pace. 
37. Dar Pavel a zis către ei: bătându-ne în 
public, necondamnaţi, oameni romani 
fiind, ne-au aruncat în închisoare; şi acum 
ne scot în ascuns? Dar nu; ci, venind, să 
ne scoată ei! 
38. Ofiţerii au spus aceste cuvinte 
magistraţilor. Aceştia s-au temut când au 

auzit că ei erau cetăţeni romani. 
39. Şi venind, i-au rugat; şi ducându-i 
afară, le-au cerut să se ducă din cetate. 
40. Ieşind însă din închisoare, au intrat la 
Lidia; şi văzând pe fraţi, i-au încurajat, şi 
au ieşit. 

Capitolul 17 - Faptele Apostolilor 

1. Iar trecând prin Amfipolis şi prin 
Apolonia, au venit în Tesalonic; unde era 
o sinagogă a iudeilor. 
2. Dar potrivit cu obiceiul lui Pavel, el a 
intrat la ei; şi în trei sabate a discutat cu ei 
din Scripturi;  
3. explicând şi dovedind că Christosul 

trebuia să sufere şi să învie dintre morţi; 
şi că Acesta este Christosul, adică Iesus 
pe care eu vi-L vestesc. 
4. Şi unii dintre ei au fost convinşi, şi s-au 
alăturat lui Pavel şi lui Sila; precum şi 
mulţime multă dintre grecii evlavioşi, şi 
 nu puţine dintre cele dintâi femei. 
5. Dar iudeii, invidiind, şi luând cu ei 

nişte bărbaţi răi dintre haimanalele pieţei, 
şi făcând o mulţime, au alarmat cetatea; 
şi, năvălind asupra casei lui Iason, i-au 
căutat ca să îi aducă la popor. 
6. Dar negăsindu-i, au târât pe Iason şi pe 
nişte fraţi, la magistraţii şefi, strigând: cei 

răscolind lumea, aceştia sunt prezenţi şi 
aici;  
7. pe care Iason i-a primit. Şi aceştia toţi 
făptuiesc împotriva decretelor cezarului, 
zicând că este alt rege: Iesus. 
8. Ei au tulburat însă mulţimea şi pe 

magistraţii şefi, auzind acestea. 
9. Şi luând garanţie de la Iason şi de la 
ceilalţi, ei i-au eliberat. 
10. Fraţii însă, au trimis îndată, noaptea, 
pe Pavel şi pe Sila la Bereea; care sosind, 
au intrat în sinagoga iudeilor. 
11. Aceştia erau însă de neam mai ales 
decât cei din Tesalonic; care au primit 

Cuvântul cu toată bunăvoinţa, examinând 
zilnic Scripturile, dacă acestea sunt aşa. 
12. Deci mulţi dintre ei au crezut; şi 
dintre femeile grece cu vază, şi dintre 
bărbaţi nu puţini. 
13. Dar iudeii din Tesalonic, cunoscând 
că şi în Bereea a fost vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu de către Pavel; au venit şi 

acolo, aţâţând şi tulburând mulţimile. 
14. Dar atunci, fraţii au trimis îndată pe 
Pavel să se ducă până spre mare; însă atât 
Sila cât şi Timotei au rămas acolo. 
15. Iar cei însoţind pe Pavel, l-au dus 
până la Atena; şi primind ei poruncă către 
Sila şi Timotei ca să vină cât mai repede 
la el, au plecat. 

16. Însă aşteptându-i Pavel în Atena, se 
întărâta în el spiritul lui privind cetatea 
plină de idoli. 
17. În sinagogă deci, discuta cu iudeii şi 
cu cei devotaţi; şi în piaţă, în fiecare zi cu 
cei întâlniţi întâmplător. 
18. Dar unii dintre filosofii epicurei şi 
stoici i se împotriveau, şi unii ziceau: Ce 
ar vrea să zică vorbăreţul acesta? Iar alţii: 

pare a fi un vestitor de dumnezei străini. 
Pentru că binevestea pe Iesus Christos şi 
învierea. 
19. Luându-l însă, l-au dus pe  
Areio-pagos, zicând: putem cunoaşte ce 
este învăţătura aceasta nouă, cea vorbită 
de tine? 
20. Pentru că bagi în urechile noastre 

nişte lucruri străine. Vrem deci să 
cunoaştem ce vor să fie acestea. 
21. De altfel toţi atenienii şi străinii cei 
locuind temporar petreceau timpul cu 
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nimic altceva decât să spună sau să audă 
ceva mai nou. 
22. Iar Pavel, stând, în mijlocul Areio-
pagului, a zis: bărbaţi atenieni! În toate vă 
văd ca ţinând mult la dumnezei. 
23. Pentru că, trecând şi privind cele 

venerate ale voastre, am găsit şi un altar 
pe care a fost scris: „unui Dumnezeu 
necunoscut”. Deci ceea ce voi, 
necunoscând, veneraţi, aceasta vă vestesc 
eu. 
24. Dumnezeu, Cel făcând lumea, şi toate 
cele ce sunt în ea, Acesta fiind Domn al 
cerului şi al pământului; nu locuieşte în 

temple făcute de mâini omeneşti; 
25. nici nu este îngrijit de mâini omeneşti, 
ca având trebuinţă de ceva; El dând 
tuturor viaţă şi suflare şi toate cele. 
26. Şi a făcut din unu orice naţiune de 
oameni, ca să locuiască pe toată faţa 
pământului; hotărând: timpuri dinainte 
stabilite, şi hotarele locuinţei lor;  

27. ca ei să caute pe Dumnezeu; dacă într-
adevăr au să Îl bâjbâie şi să Îl găsească, 
deşi nefiind departe de fiecare dintre noi. 
28. Pentru că în El vieţuim şi ne mişcăm 
şi existăm, precum au spus şi unii dintre 
poeţii voştri: „pentru că şi descendenţi ai 
Lui suntem.” 
29. Fiind deci descendenţi de-ai lui 

Dumnezeu, să nu greşim să considerăm 
ce este Dumnezeiesc a fi asemănător 
aurului, sau argintului, sau pietrei; adică 
unei sclupturi a artei şi născocirii omului. 
30. Deci, trecând cu vederea timpurile 
necunoaşterii, Dumnezeu vesteşte acum 
oamenilor: toţi, de pretutindeni, să se 
căiască. 
31. Pentru că a stabilit o zi, în care 

urmează să judece lumea cu dreptate, 
printr-un bărbat pe care L-a rânduit; dând 
tuturor o dovadă: înviindu-L dintre morţi. 
32. Dar auzind de o înviere a morţilor, 
unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: te vom 
asculta despre aceasta şi altădată. 
33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. 
34. Dar unii bărbaţi, alipindu-se lui, au 

crezut; între ei Dionisie areopagitul, şi o 
femeie cu nume Damaris; şi alţii 
împreună cu ei. 

 

Capitolul 18 - Faptele Apostolilor 

1. După acestea, Pavel depărtându-se de 
Atena, a venit în Corint. 

2. Şi găsind un iudeu, cu nume Acuila, de 
neam din Pontus, venit de curând din 
Italia, şi pe Priscila, nevasta lui; prin 
porunca lui Claudiu de a fi depărtaţi toţi 
iudeii din Roma; a venit la ei. 
3. Şi fiind de aceeaşi meserie, a rămas la 
ei, şi lucrau; pentru că erau de meserie: 
făcători de corturi. 

4. Iar în sinagogă discuta în fiecare sabat, 
şi convingea şi pe iudei şi pe greci. 
5. Însă coborând Sila şi Timotei din 
Macedonia, Pavel s-a ocupat cu Cuvântul; 
mărturisind iudeilor pe Iesus ca fiind 
Christosul. 
6. Dar stând ei împotrivă, şi hulind, el a 
zis către ei, scuturând mantiile: Sângele 

vostru fie asupra capului vostru; eu sunt 
curat. De acum mă voi duce la naţiuni. 
7. Şi mutându-se de acolo, a venit într-o 
casă a cuiva cu nume: Titiu Iust, un 
închinător la Dumnezeu; casa căruia era 
alipită împreună cu sinagoga. 
8. Însă Crisp, conducătorul sinagogii a 
crezut în Domnul împreună cu casa lui 

întreagă; şi mulţi dintre corinteni, auzind, 
credeau şi erau botezaţi. 
9. Dar Domnul a zis noaptea lui Pavel 
printr-o viziune: nu te teme, ci vorbeşte şi 
să nu taci;  
10. pentru că Eu sunt cu tine, şi nici unu 
nu te va ataca ca să îţi facă rău; pentru că 
am mult popor în cetatea aceasta. 
11. Iar el, a şezut un an şi şase luni; 

învăţând între ei Cuvântul lui Dumnezeu. 
12. Dar, Gallion fiind proconsul al 
Ahaiei, iudeii s-au ridicat într-un cuget 
asupra lui Pavel; şi l-au dus la scaunul de 
judecată,  
13. zicând: acesta convinge oamenii să 
venereze, pe Dumnezeu, împotriva legii. 
14. Iar Pavel, urmând să deschidă gura, 

Gallion a zis către iudei: dacă era vreo 
nedreptăţire sau vreo faptă rea; o iudei; 
după cuviinţă vă acceptam. 
15. Dar dacă sunt controverse despre: 
Cuvânt, şi despre nume, şi despre legea 
voastră; veţi vedea voi; eu nu vreau să fiu 
judecător al acestora. 
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16. Şi i-a alungat de la scaunul de 
judecată. 
17. Iar toţi grecii apucând pe Sosten, 
conducătorul sinagogii, îl băteau înaintea 
scaunului de judecată; dar lui Gallion nu 
îi păsa nimic de acestea. 

18. Iar Pavel, rămânând încă zile destul 
de multe despărţindu-se de fraţi, a plutit 
spre Siria; şi împreună cu el: Priscila şi 
Acuila; tunzând capul în Chencrea, pentru 
că avea o promisiune. 
19. Au ajuns dar la Efes, şi pe aceia i-a 
lăsat acolo; iar el intrând în sinagogă, 
discuta cu iudeii. 

20. Dar ei, rugându-l să rămână mai mult 
timp, nu a acceptat;  
21. ci, despărţindu-se, şi zicând: mă voi 
întoarce iarăşi la voi, vrând Dumnezeu; s-
a îmbarcat de la Efes. 
22. Şi coborând în Cezareea, s-a suit la 
Ierusalim; şi salutând adunarea, a coborât 
în Antiohia. 

23. Şi trecând câtva timp, a ieşit, trecând 
pe rând prin ţinutul Galatiei şi al Frigiei; 
întărind pe toţi discipolii. 
24. Dar un iudeu, cineva cu nume Apolo, 
alexandrinean de neam, un bărbat 
elocvent, fiind puternic în Scripturi; a 
sosit în Efes. 
25. Acesta era instruit în calea lui Iehova; 

şi, înfierbântându-se în spirit, vorbea şi 
învăţa cu acurateţe cele despre: Iesus; 
cunoscând numai botezul lui Ioan. 
26. Şi acesta a început să vorbească cu 
îndrăzneală în sinagogă; iar auzindu-l 
Priscila şi Acuila, l-au luat la ei şi i-au 
explicat mai lămurit calea lui Dumnezeu. 
27. Vrând însă să treacă în Ahaia, fraţii au 
scris discipolilor îndemnându-i să îl 

primească; care sosind a ajutat mult celor 
crezând prin har.  
28. Pentru că el dovedea iudeilor cu tărie 
 în public, demonstrând prin Scripturi pe 
Iesus ca fiind Christosul. 

Capitolul 19 - Faptele Apostolilor 

1. Apoi, Apolo fiind în Corint, Pavel 
trecând prin părţile de sus, a venit în Efes; 
şi a găsit nişte discipoli,  
2. şi a zis către ei: aţi primit Spirit Sfânt, 
când aţi crezut? Iar ei au zis către el: Dar 
nici nu am auzit dacă este Spirit Sfânt. 

3. Şi el a zis: Deci în ce aţi fost botezaţi? 
Iar ei au zis:  în botezul lui Ioan. 
4. Pavel însă a zis: Ioan a botezat ca botez 
al căinţei; zicând poporului să creadă în 
Cel venind după el, adică în Iesus. 
5. Iar auzind, au fost botezaţi în Numele 

Domnului Iesus. 
6. Şi fiind puse mâinile lui Pavel peste ei, 
a venit Spiritul Cel Sfânt peste ei; şi 
vorbeau în limbi şi profeţeau. 
7. Iar toţi bărbaţii erau cam doisprezece. 
8. Intrând însă în sinagogă, a vorbit cu 
îndrăzneală pe timp de trei luni, discutând 
şi convingând despre Regatul lui 

Dumnezeu. 
9. Dar unii s-au împietrit şi nu au crezut, 
vorbind de rău Calea înaintea mulţimii; 
depărtându-se de ei, el a despărţit 
discipolii de ei, discutând zilnic în şcoala 
lui Tiran. 
10. Iar aceasta s-a făcut în doi ani, încât 
toţi cei locuind în Asia, atât iudei, cât şi 

greci, au auzit Cuvântul Domnului. 
11. Şi Dumnezeu făcea lucrări de putere 
neobişnuite prin mâinile lui Pavel;  
12. încât erau aduse peste cei bolnavi 
batiste şi şorţuri atinse de pielea lui; şi 
bolile dispăreau de la ei, şi spiritele cele 
rele ieşeau afară. 
13. Dar şi unii dintre exorciştii iudei, cei 

cutreierând, s-au apucat să folosească: 
Numele Domnului Iesus peste cei având 
spiritele cele rele, zicând: vă leg prin 
jurământ, pe baza lui Iesus, pe care Îl 
predică Pavel! 
14. Iar cei făcând aceasta, erau şapte fii ai 
unui iudeu, Sceva; un mare preot. 
15. Dar spiritul cel rău, răspunzând, le-a 
zis: pe Iesus Îl cunosc, şi pe Pavel îl 

cunosc; dar voi, cine sunteţi? 
16. Şi omul în care era spiritul cel rău, 
sărind asupra lor, dominându-i, i-a 
maltratat; încât au fugit goi şi răniţi din 
casa aceea. 
17. Iar aceasta s-a făcut cunoscută tuturor 
iudeilor şi grecilor cei locuind în Efes, şi 
a căzut o frică peste ei toţi; şi Numele 

Domnului Iesus era preamărit. 
18. Şi mulţi dintre cei crezând, veneau 
mărturisind şi declarând faptele lor. 
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19. Iar destul de mulţi dintre cei 
practicând vrăjitoria, strângând cărţile, le 
ardeau înaintea tuturor; şi au socotit 
preţurile lor, şi au găsit ca fiind: cinci zeci 
de mii de arginţi. 
20. Astfel, potrivit cu puterea Domnului, 

Cuvântul creştea şi se întărea. 
21. Iar împlinindu-se acestea, Pavel şi-a 
pus în spirit să se ducă la Ierusalim, 
trecând prin Macedonia şi Ahaia, zicând: 
după ce voi fi acolo, eu trebuie să văd şi 
Roma. 
22. Trimiţând însă în Macedonia pe doi 
dintre cei servindu-i lui, pe Timotei şi pe 

Erast; el a rămas un timp în Asia. 
23. Dar în timpul acela s-a făcut nu puţină 
tulburare privitoare la: Cale. 
24. Pentru că cineva un argintar cu nume 
Demetrios, făcând temple de argint ale 
Artemisei, aducea meşterilor nu puţin 
câştig;  
25. pe care strângându-i, şi pe lucrătorii 

de cele ca acestea, a zis: bărbaţi! 
Cunoaşteţi că din lucrarea aceasta este 
bunăstarea noastră;  
26. dar vedeţi şi auziţi că nu numai în 
Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel 
acesta, convingând, a abătut destulă 
mulţime, zicând că nu sunt dumnezei cei 
făcuţi de mâini.  

27. Dar nu numai partea aceasta este în 
pericol să vină în dispreţ; ci, şi templul 
marii dumnezeiţe Artemis urmează să fie 
socotit nimic, şi chiar să fie nimicită 
măreţia ei; pe care o venerează: Asia şi 
lumea întreagă. 
28. Iar auzind, făcându-se plini de furie, 
strigau, zicând: mare este Artemis a 
efesienilor! 

29. Şi cetatea s-a umplut de zarvă; şi s-au 
năpustit într-un cuget în teatru, răpind 
împreună cu ei pe Gaius şi pe Aristarh; 
nişte macedonieni, camarazi de drum ai 
lui Pavel. 
30. Iar Pavel vrând să intre în public, nu i-
au permis discipolii. 
31. Dar şi unii dintre funcţionari, fiindu-i 

prieteni, trimiţând la el, îl rugau să nu se 
ducă în teatru. 
32. Unii deci strigau una, alţii altceva; 
pentru că adunarea era confuză şi cei mai 

mulţi nu ştiau pentru ce motiv erau veniţi 
împreună. 
33. Iar din mulţime, l-au adus pe 
Alexandru; împingându-l iudeii înainte. 
Dar Alexandru, mişcând mâna, a vrut să 
se apare în public. 

34. Recunoscându-l însă că este iudeu, o 
voce s-a făcut din toţi, strigând cam două 
ore: mare este Artemis a efesienilor! 
35. Dar grefierul, astâmpărând mulţimea, 
zice: bărbaţi efeseni! Cine dintre oameni 
este care nu cunoaşte cetatea efesenilor, 
ca fiind păzitoare a templului marii 
Artemis care a căzut din cer? 

36. Acestea deci, fiind de necontrazis este 
de trebuinţă ca voi să fiţi liniştiţi, şi să nu 
făptuiţi nimic pripit;  
37. pentru că aţi adus bărbaţii aceştia, nici 
ca jefuitori de temple, nici hulind pe 
dumnezeiţa noastră. 
38. Deci, dacă Demetrios şi meşterii cei 
împreună cu el, au vreun cuvânt 

împotriva cuiva, zile de judecată se ţin, şi 
pronconsuli sunt; să se acuze unul pe 
altul. 
39. Dar dacă căutaţi ceva despre altele, va 
fi stabilit în adunarea legiuită. 
40. Pentru că suntem şi în pericol de a fi 
acuzaţi de răscoală pentru cea de astăzi; 
nefiind nici un motiv prin care vom putea 

da seamă despre tulburarea aceasta. 
41. Şi zicând acestea, a eliberat adunarea. 

Capitolul 20 - Faptele Apostolilor 

1. Iar după ce a încetat agitaţia, Pavel, 
trimiţând după discipoli; şi încurajându-i 
şi salutându-i, a ieşit ca să se ducă în 

Macedonia. 
2. Trecând însă prin părţile acelea, şi 
încurajând-i cu multe cuvinte, a venit în 
Elada. 
3. Şi, rămânând, trei luni; dar făcându-se 
un complot împotriva lui de către iudei 
când urma să fie dus spre Siria; a hotărât 
să se întoarcă prin Macedonia. 

4. L-au însoţit însă: Sopater al lui Pir din 
Bereea, iar dintre tesaloniceni Aristarh şi 
Secund, şi Gaius din Derbe, şi Timotei, 
iar din Asia Tihic şi Trofim. 
5. Aceştia însă, ducându-se înainte, ne-au 
aşteptat în Troa. 
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6. Iar noi, după zilele Azimelor, am plutit 
din Filipi; şi în cinci zile am venit la ei în 
Troa, unde am rămas şapte zile. 
7. Iar în ziua întâi a săptămânii, 
strângându-ne să frângem pâine, Pavel 
urmând să iasă în ziua următoare; a 

discutat cu ei, şi a întins cuvântarea până 
la miez de noapte. 
8. Iar în camera de sus unde eram strânşi, 
erau lămpi destul de multe;  
9. însă cineva, un tânăr cu nume Eutih, 
şezând pe fereastră, copleşit de un somn 
adânc; Pavel discutând îndelung; fiind 
doborât de somn, a căzut jos de la etajul 

al treilea, şi a fost ridicat mort. 
10. Dar Pavel, coborând, s-a aplecat 
asupra lui; şi îmbrăţişându-l, a zis: nu vă 
tulburaţi, pentru că sufletul lui este în el. 
11. Iar suindu-se şi frângând pâinea, şi 
gustând, şi discutând îndeajuns până în 
zori, astfel a ieşit. 
12. Au adus însă băiatul vieţuind, şi erau 

mângâiaţi nemăsurat. 
13. Iar noi ducându-ne înainte la corabie 
am fost duşi la Assos, de acolo urmând să 
îl luăm pe Pavel; pentru că aşa a fost 
stabilit, el urmând să meargă pe jos.  
14. Iar întâlnindu-se cu noi în Assos, 
luându-l, au venit în Mitilene. 
15. Şi de acolo, plutind, am ajuns în ziua 

următoare în dreptul lui Chios, iar în 
cealaltă zi am sosit în Samos, iar în 
următoarea, am venit în Milet. 
16. Pentru că Pavel judecase să plutească 
până la Efes, ca să nu fie făcut să rămână 
un timp în Asia; pentru că se grăbea, dacă 
are să fie posibil, să fie în ziua 
Cincizecimii în Ierusalim. 
17. Dar din Milet, trimiţând la Efes, a 

chemat pe bătrânii adunării. 
18. Iar sosind la el le-a zis: voi ştiţi din 
prima zi în care am păşit în  
Asia, cum am fost cu voi tot timpul,  
19. servind ca sclav: Domnului cu toată 
smerenia minţii şi cu lacrimi şi cu 
încercările cele întâmplate cu mine prin 
uneltirile iudeilor; 

20. cum nu am ţinut nimic din cele 
folositoare, să nu vă vestesc şi să nu vă 
învăţ în public şi prin case;  

21. mărturisind şi iudeilor şi grecilor: 
căinţa către Dumnezeu şi credinţa în 
Domnul nostru Iesus. 
22. Şi acum, iată! Eu legat cu spiritul, mă 
duc la Ierusalim, neştiind cele ce mi se 
vor întâmpla în el;  

23. decât că Spiritul Cel Sfânt îmi 
mărturiseşte în fiecare cetate, zicând că 
mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. 
24. Dar nici vorbă, eu nu îmi fac sufletul 
preţios, ca să sfârşesc alergarea mea şi 
serviciul pe care l-am primit de la 
Domnul Iesus, de a mărturisi: Evanghelia 
harului lui Dumnezeu. 

25. Şi acum, iată! Ştiu că nicidecum nu 
veţi mai vedea faţa mea, voi toţi printre 
care am trecut predicând Regatul. 
26. De aceea, vă mărturisesc în ziua de 
astăzi, că sunt curat de sângele tuturor;  
27. pentru că nu m-am ferit să vă vestesc 
tot planul lui Dumnezeu. 
28. Luaţi seama la voi şi la toată turma în 

care va pus Spiritul Cel Sfânt 
supraveghetori, ca să păstoriţi: adunarea 
Domnului, pe care a câştigat-o prin 
sângele propriu al Său. 
29. Eu ştiu că, după plecarea mea, vor 
intra între voi lupi grei, necruţând turma;  
30. şi dintre voi se vor ridica bărbaţi 
vorbind stricăciuni, ca să atragă discipolii 

după ei. 
31. De aceea, vegheaţi, amintindu-vă că 
trei ani, noapte şi zi, nu am încetat să vă 
îndemn cu lacrimi pe fiecare. 
32. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu 
şi Cuvântului harului Său, Cel putându-vă 
zidi şi da moştenirea între toţi cei sfinţiţi. 
33. Argint, sau aur, sau mantie a nici 
unuia nu am poftit. 

34. Voi cunoaşteţi că mâinile mele au 
servit pentru nevoile mele şi pentru cei 
fiind cu mine. 
35. Pe toate vi le-am arătat, pentru că 
astfel ostenind, trebuie să ajutaţi pe cei 
slabi şi să vă amintiţi de cuvintele 
Domnului Iesus, pentru că El a zis: Mai 
fericit este a da, decât a primi. 

36. Şi zicând acestea, s-a rugat, 
îngenunchind cu ei toţi. 
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37. Dar s-a făcut plâns destul de mult al 
tuturor, şi căzând pe gâtul lui Pavel, îl 
sărutau;  
38. îndureraţi mai mult pentru cuvântul pe 
care l-a zis, că ei urmează să nu mai vadă 
faţa lui. L-au condus însă spre corabie. 

Capitolul 21 - Faptele Apostolilor 

1. Iar despărţindu-ne de ei, îmbarcându-
ne am venit, plutind drept, la Cos, şi apoi 
în ziua următoare la Rodos, şi de acolo în 
Patara. 

2. Şi găsind o corabie trecând spre 
Fenicia, suindu-ne, am plecat. 
3. Apărând însă Cipru, şi lăsându-l la 
stânga, am plutit spre Siria, şi am cobrât 
în Tir; pentru că acolo se descărca corabia 
de povară. 
4. Iar găsind discipolii, am rămas acolo 
şapte zile. Aceştia, prin Spiritul, ziceau 

lui Pavel: să nu se suie la Ierusalim. 
5. Noi însă, când s-au împlinit zilele, 
ieşind, am plecat; pentrecându-ne toţi, 
împreună cu femei şi copii până afară din 
cetate. Şi îngenunchind pe ţărm, şi 
rugându-ne,  
6. ne-am îmbrăţişat unii pe alţii; şi ne-am 
suit în corabie; iar aceia s-au întors la cele 

ale lor. 
7. Iar noi, sfârşind plutirea, de la Tir, am 
sosit în Ptolemaida; şi salutând fraţii, am 
rămas la ei o zi. 
8. Iar în ziua următoare, ieşind, am venit 
în Cezareea; şi intrând în casa lui Filip 
evanghelistul, fiind dintre cei şapte, am 
rămas la el. 
9. Iar acesta avea patru fete fecioare, 

profeţind. 
10. Rămânând însă mai multe zile, a 
coborât cineva din Iudeea, un profet cu 
nume Agab;  
11. şi venind la noi, şi luând centura lui 
Pavel, legându-şi picioarele şi mâinile, a 
zis: acestea zice Spiritul Cel Sfânt, aşa 
vor lega iudeii în Ierusalim pe bărbatul a 

căruia este centura aceasta,  
şi îl vor preda în mâinile naţiunilor. 
12. Iar auzind acestea, noi şi cei din loc l-
am rugat să nu se suie la Ierusalim. 
13. Atunci Pavel a răspuns: ce faceţi, 
plângând şi frângând inima mea? Pentru 
că eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci şi 

să mor în Ierusalim pentru Numele 
Domnului Iesus. 
14. Dar el nefiind convins, am tăcut, 
zicând: facă-se voinţa lui Iehova! 
15. Iar după zilele acestea, pregătindu-ne, 
ne-am suit la Ierusalim. 

16. Dar au venit împreună cu noi şi dintre 
discipolii din Cezareea, ducându-ne să 
fim găzduiţi la cineva Manason, un vechi 
discipol din Cipru. 
17. Sosind însă noi în Ierusalim, fraţii ne-
au primit cu bucurie. 
18. Iar în ziua următoare, Pavel a intrat 
împreună cu noi la Iacob, şi toţi bătrânii 

erau prezenţi. 
19. Şi salutându-i, a relatat pe rând cele 
ce a făcut Dumnezeu între naţiuni prin 
serviciul lui. 
20. Iar ei, auzind, glorificau pe 
Dumnezeu, şi îi ziceau: vezi frate, câte 
zeci de mii, sunt cei crezând dintre iudei, 
şi toţi sunt zeloşi pentru lege. 

21. Dar ei au fost informaţi despre tine că 
înveţi pe toţi iudeii cei dintre naţiuni o 
lepădare de Moise, zicând: ei să nu 
circumcidă copii nici să umble potrivit cu 
datinile. 
22. Ce este deci de făcut? Toţi vor auzi că 
ai venit. 
23. Fă deci aceasta pe care ţi-o zicem: 

sunt la noi patru bărbaţi având o 
promisiune asupra lor. 
24. Luându-i pe aceştia, curăţeşte-te 
împreună cu ei, şi cheltuieşte pentru ei ca 
să îşi radă capul. Şi vor cunoaşte toţi că 
nu este nimic din cele ce au aflat despre 
tine; ci, tu umbli după rânduială şi păzind 
legea. 
25. Iar pentru cei credincioşi dintre 

naţiuni, noi judecând, am scris: „să se 
păzească ei de ceea ce este jertfit idolilor, 
şi de sânge, şi de ce este sugrumat, şi de 
curvie”. 
26. Atunci Pavel, luând oamenii, 
curăţindu-se împreună cu ei; în ziua 
următoare a intrat în templu, anunţând 
împlinirea zilelor curăţirii până ce va fi 

adus darul pentru fiecare din ei. 
27. Dar când urmau să se sfârşească cele 
şapte zile, iudeii din Asia, văzându-l în 
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templu, au întârâtat toată mulţimea şi au 
pus mâinile pe el, 
28. zicând: bărbaţi israeliţi, ajutaţi! 
Acesta este omul cel învăţând pe toţi de 
pretutindeni împotriva poporului şi a legii 
şi a locului acesta; încă şi pe nişte greci i-

a băgat în templu şi a întinat locul acesta 
sfânt. 
29. Pentru că văzuseră mai înainte pe 
Trofim efesianul împreună cu el în cetate, 
pe care considerau că Pavel l-a băgat în 
templu. 
30. Şi cetatea întreagă a fost mişcată, şi s-
a făcut o alergare împreună a poporului; 

şi apucându-l pe Pavel, l-au târât afară din 
templu, şi îndată uşile au fost închise. 
31. Şi căutând să îl omoare, s-a suit un 
raport la comandantul cohortei, că întreg 
Ierusalimul este în tumult;  
32. care luând îndată soldaţi şi centurioni, 
a alergat jos la ei; iar ei văzând 
comandantul şi soldaţii, au încetat să bată 

pe Pavel. 
33. Atunci comandantul, apropiindu-se, l-
a apucat şi a poruncit să fie legat cu două 
lanţuri; şi a întrebat cine ar fi şi ce a 
săvârşit. 
34. Dar unii din mulţime strigau una, alţi 
alta, şi el neputând cunoaşte cu siguranţă 
din cauza agitaţiei, a poruncit să îl ducă în 

cazarmă. 
35. Iar când urma să coboare treptele, l-au 
purtat soldaţii, din cauza violenţei 
mulţimii; 
36. pentru că mulţimea poporului urma, 
strigând: ia-l!  
37. Şi urmând să fie băgat în cazarmă, 
Pavel a zis comandantului: îmi este 
permis să zic ceva către tine? El însă a 

zis: cunoşti greceşte?  
38. Oare nu eşti tu egipteanul cel răsculat 
mai înainte de zilele acestea, şi scoţând în 
deşert pe cei patru mii de bărbaţi cu 
pumnale? 
39. Pavel însă a zis: eu sunt un om, un 
iudeu din Tars, cetăţean al unei cetăţi 
însemnate a Ciliciei. Te rog însă, permite-

mi să vorbesc către popor. 
40. Iar permiţându-i, Pavel stând pe 
trepte, a mişcat cu mâna către popor. 

Făcându-se deci linişte multă, s-a adresat 
în dialectul evreiesc, zicând:  

Capitolul 22 - Faptele Apostolilor 

1. Bărbaţi fraţi şi părinţi! Ascultaţi acum 
apărarea mea către voi. 
2. Auzind însă că li se adresează în 
dialectul evreiesc, au făcut mai multă 
linişte; şi el a zis: 
3. Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tars din 
Cilicia, dar crescut în cetatea aceasta la 
picioarele lui Gamaliel; instruit după 

stricteţea legii părinteşti, fiind zelos 
pentru Dumnezeu, precum sunteţi voi toţi 
astăzi. 
4. Care am persecutat Calea aceasta până 
la moarte, legând şi predând la închisori: 
bărbaţi şi femei;  
5. precum mărturiseşte despre mine 
marele preot şi toată bătrânimea; de la 

care primind şi scrisori către fraţii din 
Damasc, am plecat să aduc legaţi la 
Ierusalim şi pe cei fiind acolo, ca să fie 
pedepsiţi. 
6. Dar ducându-mă şi apropiindu-mă de 
Damasc, pe la amiază, deodată din cer a 
strălucit lumină multă în jurul meu. 
7. Şi am căzut la pământ; şi am auzit o 

voce, zicându-mi: Saul! Saul! De ce Mă 
persecuţi? 
8. Iar eu am răspuns: cine eşti Domnule? 
Şi a zis către mine: Eu sunt Iesus 
Nazarineanul, pe care tu Îl persecuţi. 
9. Însă cei fiind împreună cu mine, într-
adevăr au văzut lumina; şi s-au făcut 
înfricoşaţi, dar nu au auzit vocea cea 
vorbindu-mi. 

10. Am zis însă: ce să fac Domnule?  
Iar Domnul a zis către mine: ridicându-te, 
du-te în Damasc; şi acolo ţi se va vorbi 
despre toate care ţi-au fost rânduite să le 
faci. 
11. Dar cum nu vedeam din cauza gloriei 
luminii aceea, fiind dus de mână de către 
cei fiind împreună cu mine; am venit în 

Damasc. 
12. Însă cineva Anania, un bărbat 
evlavios  
potrivit legii, fiind mărturisit de toţi 
locuitorii iudei de acolo;  
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13. venind la mine şi stând lângă mine, 
mi-a zis: Saul, frate; vezi iarăşi! Şi eu în 
ora aceeaşi am privit iarăşi la el. 
14. Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor 
noştri te-a ales dinainte să cunoşti voinţa 
Lui, şi să vezi pe Cel drept şi să auzi voce 

din gura Lui;  
15. pentru că Îi vei fi martor către toţi 
oamenii despre cele ce ai văzut şi ai auzit. 
16. Şi acum, de ce tărăgănezi? Ridicându-
te, fi botezat; şi spălăt de păcatele tale, 
chemând Numele Lui. 
17. Apoi, întorcându-mă în Ierusalim, şi 
rugându-mă în curtea templului, am fost 

făcut într-o uimire; 
18. Şi L-am văzut zicându-mi: grăbeşte şi 
ieşi repede din Ierusalim; pentru că nu vor 
primi mărturia ta despre Mine. 
19. Şi eu am zis: Domnule! Ei au 
cunoscut că eu am fost cel închizând şi 
bătând prin sinagogi pe cei crezându-Te 
pe Tine;  

20. Şi când se vărsa sângele lui Ştefan, 
martorul Tău, am fost şi eu; stând pe 
aproape şi aprobând uciderea lui, şi 
păzind mantiile celor suprimându-l. 
21. Dar El a zis către mine: du-te; pentru 
că Eu am să te trimit departe între naţiuni. 
22. Iar ei l-au ascultat până la cuvântul 
acesta şi au ridicat vocile lor, zicând: Ia 

de pe pământ pe cel ca acesta, pentru că 
nu se cuvine ca el să trăiască! 
23. Şi strigând ei, şi rupând mantiile, şi 
aruncând praf în aer;  
24. Comandantul a poruncit să fie băgat 
el în cazarmă, zicând să fie cercetat cu 
biciuiri; ca să cunoască din care cauză 
strigau aşa împotriva lui. 
25. Dar întinzându-l pentru curele, Pavel 

a zis către centurionul cel stând lângă el: 
vă este permis să biciuiţi pe un om roman 
şi necondamnat? 
26. Auzind însă centurionul, ducându-se, 
a raportat comandantului, zicând: ce ai de 
gând să faci? Pentru că omul acesta este 
roman. 
27. Iar comandantul apropiindu-se, i-a 

zis: spune-mi, tu eşti roman? El însă a zis: 
da!  

28. Dar comandantul a răspuns: eu cu 
mulţi bani am cumpărat cetăţenia aceasta. 
Iar Pavel a zis: eu însă sunt născut aşa. 
29. Îndată deci, s-au depăratat de la el cei 
urmând să îl cerceteze; iar comandantul s-
a temut, cunoscând că este roman şi că 

era legat. 
30. Dar în ziua următoare, vrând să 
cunoască cu siguranţă de ce este acuzat de 
iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să vină 
împreună marii preoţi şi tot Sinedriul; şi 
aducându-l jos pe Pavel, l-a pus între ei. 

Capitolul 23 - Faptele Apostolilor 

1. Iar Pavel, privind direct la Sinedriu a 
zis: bărbaţi fraţi! Eu cu toată conştiinţa 
bună am trăit înaintea lui Dumnezeu până 
în ziua aceasta. 
2. Dar marele preot Anania a poruncit 
celor stând lângă el să bată gura lui. 

3. Atunci Pavel a zis către el: pe tine 
urmează să te bată Dumnezeu, perete 
văruit! Şi tu şezi judecându-mă după lege; 
şi, călcând legea, porunceşti să fiu bătut? 
4. Iar cei stând pe lângă el, au zis: pe 
marele preot al lui Dumnezeu îl ocărăşti? 
5. Şi Pavel a zis: nu am ştiut, fraţilor, că 
este mare preot; pentru că a fost scris: pe 

un conducător al poporului tău să nu îl 
vorbeşti de rău. 
6. Cunoscând însă Pavel, că o parte este 
cea a saducheilor iar alta a fariseilor, a 
strigat în Sinedriu: bărbaţi fraţi! Eu sunt 
fariseu, fiu de fariseu! Pentru o speranţă 
şi o înviere a morţilor sunt eu judecat! 
7. Dar vorbind el aceasta, s-a făcut o 
tulburare între farisei şi saduchei; şi 

mulţimea s-a dezbinat. 
8. Pentru că saducheii spun că nu este 
înviere, nici înger, nici spirit; iar fariseii 
le mărturisesc pe toate. 
9. S-a făcut însă strigăt mare; şi, 
ridicându-se unii dintre cărturarii părţii 
fariseilor, se certau, zicând: nu găsim 
nimic rău în omul acesta. Dar dacă i-a 

vorbit un înger? 
10. Dar făcându-se multă tulburare, 
comandantul, temându-se să nu fie Pavel 
sfâşiat de ei; a poruncit la grupa de 
soldaţi, coborând, să îl smulgă din 
mijlocul lor pentru a fi dus în cazarmă. 
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11. Însă în noaptea următoare, stând lângă 
el, Domnul i-a zis: îndrăzneşte! Pentru că, 
precum ai mărturisit cele despre Mine în 
Ierusalim, aşa trebuie să mărturiseşti şi în 
Roma. 
12. Iar făcându-se ziuă, iudeii făcând o 

bandă, s-au legat cu blestem; zicând că 
nici nu vor mânca, nici nu vor bea, până 
ce au să omoare pe Pavel. 
13. Erau însă mai mult de patruzeci cei 
făcând împreună conspiraţia aceasta;  
14. care apropiindu-se de marii preoţi şi 
de bătrâni, au zis: ne-am blestemat cu 
blestemul: să nu gustăm nimic până ce 

avem să omorâm pe Pavel. 
15. Acum deci, voi, împreună cu 
Sinedriul, explicaţi comandantului să îl 
aducă mâine jos la voi; ca şi cum ar urma 
să se cunoască mai cu siguranţă cele 
despre el; iar noi suntem gata să îl 
suprimăm. 
16. Auzind însă fiul sorei lui Pavel despre 

complot; sosind, şi intrând în cazarmă, a 
vestit lui Pavel. 
17. Iar Pavel, chemând pe unu dintre 
centurioni, a zis: adu-l pe tânărul acesta la 
comandantul, pentru că are ceva să îi 
vestească. 
18. El deci luându-l, l-a dus la 
comandant, şi zice: Pavel, cel legat, 

chemându-mă la el, m-a rugat să aduc pe 
tânărul acesta la tine, având să îţi 
vorbescă ceva. 
19. Iar comandantul, luând mâna lui, şi 
depărtându-se la o parte, a întrebat: Ce 
este ceea ce ai să îmi vesteşti? 
20. El însă a zis: iudeii s-au pus de acord, 
să te roage, ca să aduci mâine pe Pavel în 
Sinedriu; ca şi cum ar urma să se 

cerceteze mai cu siguranţă ceva despre el. 
21. Deci tu, să nu fi convins de ei; pentru 
că mai mult de patruzeci de bărbaţi dintre 
ei, îl pândesc; care s-au blestemat: nici să 
mănânce, nici să bea, până ce el are să fie 
suprimat; şi acum ei sunt gata, aşteptând 
promisiunea de la tine. 
22. Comandantul deci, a eliberat tânărul, 

poruncindu-i să nu vorbescă nici unuia că 
i-a arătat acestea. 
23. Şi chemând la el doi dintre centurioni, 
a zis: pregătiţi două sute de soldaţi şi 

şaptezeci de călăreţi şi două sute de 
lăncieri; ca să plece la Cezareea după a 
treia oară a nopţii;  
24. şi nişte animale de povară să stea gata, 
ca, purtându-l pe Pavel, să îl ducă în 
siguranţă la guvernatorul Felix;  

25. scriind o scrisoare, având această 
formă:  
26. Claudiu Lisias, către preaputernicul 
guvernator Felix: Bucurie!  
27. Pe bărbatul acesta, prins de către 
iudei, şi urmând să fie suprimat de ei; 
intervenind asupra lor cu armata, l-am 
scăpat, aflând că este roman. 

28. Şi vrând să cunosc motivul pentru 
care îl acuzau, l-am adus jos la Sinedriul 
lor. 
29. Pe el l-am găsit acuzat pentru 
controverse referitoare la legea lor; dar 
neavând nici o vină vrednică de moarte 
sau de lanţuri. 
30. Dar dezvăluindu-mi-se un complot 

pus împotriva bărbatului, l-am trimis 
îndată la tine; poruncind şi acuzatorilor să 
spună împotriva lui, înaintea ta. Cu bine! 
31. Deci soldaţii, potrivit cu ce li s-a 
poruncit, luându-l pe Pavel, l-au dus 
noaptea în Antipatris;  
32. iar în ziua următoare lăsând călăreţii 
să se ducă împreună cu el; s-au întors în 

cazarmă. 
33. Intrând ei în Cezareea, şi dând 
guvernatorului scrisoarea, i l-au prezentat 
pe Pavel. 
34. Dar citind-o, şi întrebând din ce 
provincie este, şi aflând că din Cilicia,  
35. a zis: am să te ascult când au să 
sosească şi acuzatorii tăi; poruncind să fie 
păzit în palatul lui Irod. 

Capitolul 24 - Faptele Apostolilor 

1. Dar după cinci zile, marele preot 
Anania s-a coborât cu unii bătrâni şi cu 
un orator: Tertul; care au informat 
guvernatorul împotriva lui Pavel. 

2. Iar el fiind chemat, Tertul a început să 
îl acuze, zicând: multă pace obţinând prin 
tine, şi reforme făcându-se naţiunii 
aceasta prin prevederea ta; noi, 
preaputernice Felix,  
3. le primim oricând şi oriunde cu toată 
mulţumirea. 
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4. Dar, ca să nu te obosesc mai mult, te 
rog să ne asculţi pe scurt în bunătatea ta. 
5. Pentru că am găsit pe bărbatul acesta, 
ca fiind o ciumă şi stârnind răscoală 
printre toţi iudeii cei din lume; şi este un 
conducător al sectei nazarinenilor,  

6. care a încercat să profaneze chiar şi 
templul, şi pe care l-am prins.  
7. (v. 7 - text apocrif) 
8. De la care, cercetând chiar tu, vei putea 
cunoaşte despre toate acestea de care noi 
îl acuzăm. 
9. Dar s-au alăturat şi iudeii, afirmând că 
acestea sunt aşa. 

10. Şi guvernatorul, făcându-i semn să 
vorbească, Pavel a răspuns: cunoscând că 
tu fiind de mulţi ani judecător în naţiunea 
aceasta, mă apăr vorbind cu plăcere cele 
despre mine; 
11. putând tu cunoaşte că nu sunt mai 
mult de douăsprezece zile de când m-am 
suit să mă închin în Ierusalim. 

12. Şi nici în templu, nu m-au găsit 
discutând cu cineva; sau făcând vreo 
răscoală a mulţimii, nici în sinagogi, nici 
prin cetate; 
13. nici nu pot să îţi dovedească despre 
cele de care mă acuză acum. 
14. Dar îţi mărturisesc aceasta; că, 
potrivit Căii, la care ei îi spun: sectă, aşa 

servesc Dumnezeului părintesc, crezând 
în toate cele ce sunt potrivit cu legea, şi în 
cele scrise în profeţi;  
15. având speranţă în Dumnezeu, pe care 
chiar şi ei o acceptă; că, urmeză să fie o 
înviere, atât a drepţilor cât şi a 
nedrepţilor. 
16. Pentru aceasta şi eu mă deprind să am 
totdeauna o conştiinţă nevinovată înaintea 

lui Dumnezeu şi a oamenilor. 
17. Iar după ani mulţi am sosit ca să fac 
milostenie naţiunii mele şi daruri, 
18. prin care m-au găsit curăţit în templu, 
nu cu mulţime, nici cu agitaţie.  
19. Dar erau nişte iudei din Asia, care 
trebuiau să se prezinte la tine, şi să acuze, 
dacă ar avea ceva împotriva mea; 

20. sau să spună chiar ei, ce mi-au găsit 
nedrept stând înaintea Sinedriului;  
21. decât doar numai pentru această 
singură rostire pe care am strigat-o stând 

între ei: „pentru învierea morţilor sunt eu 
judecat astăzi de voi!” 
22. Iar Felix ştiind exact cele despre Cale, 
i-a amânat, zicând: când are să coboare 
comandantul: Lisias, voi hotărî asupra 
celor referitoare la voi;  

23. poruncind centurionului să fie păzit şi 
să aibă îngăduinţă şi să nu oprească pe 
nici unu dintre cei ai lui să îi servească. 
24. Iar după câteva zile, venind Felix 
împreună cu nevasta lui; fiind iudeică; a 
trimis după Pavel şi l-a ascultat despre 
credinţa în Christos Iesus. 
25. Discutând însă despre dreptate şi 

înfrânare şi despre judecata viitoare, 
Felix, făcându-se înfricoşat, a răspuns: 
acum du-te; dar având timp potrivit, te 
voi rechema. 
26. Sperând însă totodată că îi vor fi daţi 
bani de către Pavel; de aceea, trimiţând şi 
mai des după el, conversa cu el. 
27. Iar împlinindu-se doi ani, Felix a 

primit un succesor, pe Porcius Festus. dar 
Felix, vrând să facă o favoare iudeilor, a 
lăsat pe Pavel legat. 

Capitolul 25 - Faptele Apostolilor 

1. Deci Festus, intrând în provincie, după 

trei zile s-a suit din Cezareea la Ierusalim. 
2. Şi marii preoţi şi cei dintâi ai iudeilor, 
l-au informat împotriva lui Pavel; şi îl 
rugau,  
3. cerând o favoare, contra lui: ca să îl 
trimită în Ierusalim; ei făcând o cursă ca 
să îl suprime pe drum. 
4. Festus a răspuns deci, că Pavel este 
ţinut în Cezareea, iar el urmează să plece 

în curând. 
5. Deci, a zis el, cei fiind în stare, 
coborând împreună cu mine, să îl acuze, 
dacă este ceva nepotrivit în acest bărbat. 
6. Rămânând însă la ei nu mai puţin de 
opt sau zece zile, coborând la Cezareea, 
şezând în ziua următoare pe scaunul de 
judecată, a poruncit să fie adus Pavel. 

7. Iar el sosind, iudeii cei coborâţi din 
Ierusalim au stat în jurul lui; aducând 
împotrivă multe şi grele acuzaţii, pe care 
nu erau în stare să le dovedească;  
8. Iar Pavel apărându-se, că, nici 
împotriva legii iudeilor, nici împotriva 
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templului, nici împotriva cezarului, nu am 
păcătuit ceva. 
9. Dar Festus, vrând să facă o favoare 
iudeilor, răspunzând lui Pavel, a zis: Vrei, 
suind la Ierusalim, să fi judecat acolo 
pentru acestea înaintea mea? 

10. Pavel însă a zis: eu stau înaintea 
scaunului de judecată al cezarului, unde 
trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am 
nedreptăţit cu nimic, precum şi tu cunoşti 
tare bine.  
11. Deci, dacă am făcut nedreptate, sau 
am făptuit ceva vrednic de moarte, nu cer 
să fiu scutit de a muri; dar, dacă nu este 

nimic din cele de care mă acuză aceştia, 
nici unu nu mă poate dărui lor. Eu apelez 
la cezar. 
12. Atunci Festus, convorbind cu 
consiliul, a răspuns: la cezar ai apelat, la 
cezar te vei duce! 
13. Dar după câteva zile, regele Agripa şi 
Berenice au sosit în Cezareea, salutându-l 

pe Festus. 
14. Şi rămânând acolo mai multe zile, 
Festus a informat regele cele referitoare la 
Pavel, zicând: cineva, un bărbat este lăsat 
de Felix legat;  
15. despre care aflându-mă în Ierusalim, 
marii preoţi şi bătrânii iudeilor au 
informat cerând o judecată împotriva lui;  

16. către care am răspuns, că nu este un 
obicei la romani să dăruiască pe vreun 
om, înainte ca cel acuzat să aibă de faţă 
acuzatorii, şi să primească ocazie de 
apărare referitor la acuzaţie. 
17. Deci venind ei împreună aici, 
nefăcând amânare, în ziua următoare, 
şezând pe scaunul de judecată, am 
poruncit să fie adus bărbatul,  

18. despre care, acuzatorii stând, nu au 
adus nici o acuzaţie de nişte rele despre 
care presupuneam eu. 
19. Dar aveau împotriva lui nişte dispute 
referitor la religia lor, şi despre cineva: 
Iesus; un mort, de care Pavel a afirmat că 
vieţuieşte. 
20. Iar eu, fiind nedumerit referitor la 

disputa despre acestea, l-am întrebat dacă 
ar vrea să plece la Ierusalim şi să fie 
judecat acolo despre acestea. 

21. Dar Pavel, apelând să fie el păzit 
pentru hotărârea: augustului, am poruncit 
să fie el păzit până ce am să îl trimit la 
cezar. 
22. Iar Agripa a zis către Festus: am vrut 
să îl aud pe om chiar eu. Mâine, zice el, îl 

vei auzi. 
23. Deci în ziua următoare, Agripa şi 
Berenice, venind cu mult fast şi intrând în 
auditoriu împreună cu comandanţii şi cu 
bărbaţii cei de seamă ai cetăţii; iar Festus 
poruncind, a fost adus Pavel. 
24. Şi Festus zice: rege Agripa; şi toţi 
bărbaţii cei prezenţi împreună cu noi! 

Priviţi pe acesta, despre care toată 
mulţimea iudeilor au apelat la mine, atât 
în Ierusalim, cât şi aici; strigând că el nu 
mai trebuie să trăiască. 
25. Dar eu mi-am dat seama că el nu a 
făptuit nimic vrednic de moarte, iar acesta 
apelând la augustul, am hotărât să îl 
trimit;  

26. despre care nu am ceva sigur să scriu 
domnitorului; de aceea l-am adus înaintea 
voastră, şi mai ales înaintea ta, rege 
Agripa, ca, făcându-se cercetarea, să am 
ce să scriu. 
27. Pentru că mi se pare necugetat, să 
trimit un deţinut, fără a semnala şi 
acuzaţiile împotriva lui. 

Capitolul 26 - Faptele Apostolilor 

1. Iar Agripa a zis către Pavel: îţi este 
permis să vorbeşti pentru tine. Atunci 
Pavel, întinzând mâna, s-a apărat: 
2. Despre toate, de care sunt acuzat de 
iudei, mă consider fericit, rege Agripa, 

urmând astăzi să mă apăr înaintea ta;  
3. mai ales, tu fiind un cunoscător al 
tuturor obiceiurilor şi al disputelor dintre 
iudei. De aceea te rog să mă asculţi: 
îndelung răbdător. 
4. Deci trăirea mea din tinereţe, cea făcută 
de la început în naţiunea mea şi în 
Ierusalim, au ştiut-o toţi iudeii;  

5. cunoscându-mă mai dinainte, dacă au 
să vrea să mărturisească; că, am vieţuit: 
fariseu, după cea mai strictă sectă a 
religiei noastre. 
6. Şi acum, stau aici, fiind judecat pentru 
o speranţă, cea promisă la, părinţii noştri, 
făcută de către Dumnezeu;  
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7. la care speră să ajungă cele 
douăsprezece triburi ale noastre; 
servindu-I neîncetat, noapte şi zi. Pentru 
această speranţă sunt acuzat de iudei, rege 
Agripa! 
8. De ce este judecat de necrezut de către 

voi, că: Dumnezeu învie morţi? 
9. Deci mi s-a părut că trebuie să 
făptuiesc multe împotriva Numelui lui 
Iesus Nazarineanul;  
10. ceea ce am şi făcut în Ierusalim, şi pe 
mulţi dintre sfinţi, eu i-am închis în 
închisoare, primind autoritate de la marii 
preoţi; şi urmând să fie suprimaţi, am 

votat împotriva lor. 
11. Şi în toate sinagogile, de multe ori 
pedepsindu-i, îi forţam să hulească; şi 
înfuriindu-mă tare împotriva lor, îi 
persecutam chiar şi în cetăţile din afară. 
12. Pentru acestea, ducându-mă spre 
Damasc cu autoritate şi cu o comisie de la 
marii preoţi;  

13. la amiază, pe drum, rege, am văzut 
strălucind în jurul meu şi a celor plecaţi 
împreună cu mine, o lumină din cer, mai 
presus de strălucirea soarelui. 
14. Şi căzând noi toţi pe pământ, am auzit 
o voce, zicând către mine în dialectul 
ebraic: Saul! Saul! De ce mă persecuţi? 
Este greu pentru tine să dai cu piciorul în 

ţepuşe. 
15. Iar eu am zis: cine eşti Domnule? Însă 
Domnul a zis: Eu sunt Iesus, pe care tu Îl 
persecuţi. 
16. Ridică-te dar, şi stai pe picioarele tale; 
fiindcă pentru aceasta M-am arătat ţie, ca 
să te rânduiesc servitor şi martor al celor 
în care M-ai văzut, şi al celor în care Mă 
voi arăta ţie,  

17. scăpându-te din acest popor şi dintre 
naţiunile la care Eu te trimit;  
18. ca să deschizi ochii lor, pentru a se 
întoarce de la întuneric la lumină, şi din 
autoritatea lui Satan, la Dumnezeu; pentru 
ca ei să primească: iertare de păcate şi 
moştenire între cei sfinţiţi prin credinţa în 
Mine. 

19. De aceea, rege Agripa, nu m-am făcut 
neascultător viziunii cereşti;  
20. ci, am vestit întâi celor din Damasc, şi 
din Ierusalim, şi în tot ţinutul Iudeii, cât şi 

naţiunilor; să se căiască şi să se întoarcă 
la Dumnezeu, făcând fapte vrednice de 
căinţă. 
21. Pentru aceasta, iudeii, prinzându-mă 
în curtea templului, încercau să mă 
omoare. 

22. Deci primind ajutorul cel de la 
Dumnezeu, stau până în zilele acestea, 
mărturisind şi la mic, şi la mare; 
nespunând nimic afară de cele ce au 
vorbit şi profeţii şi Moise, urmând să se 
facă; 
23. că, suferind Christosul, fiind primul 
din învierea morţilor, urmează să 

vestească: lumină poporului şi naţiunilor. 
24. Dar apărându-se el cu acestea, Festus 
cu voce mare, zice: eşti nebun Pavele! 
Învăţătura multă te duce la nebunie. 
25. Iar Pavel zice: nu sunt nebun, 
preaputernice Festus, ci rostesc cuvinte 
ale adevărului şi ale chibzuinţei;  
26. pentru că regele către care vorbesc cu 

îndrăzneală, cunoaşte despre acestea; 
fiindcă sunt convins că nici unu dintre 
acestea nu îi este ascuns, căci acestea nu 
s-au făcut într-un colţ. 
27. Crezi tu, rege Agripa, pe profeţi? Ştiu 
că tu crezi. 
28. Iar Agripa a zis către Pavel: curând 
mă convingi să mă fac creştin. 

29. Pavel însă zice: aş dori înaintea lui 
Dumnezeu, fie curând, fie mai târziu, nu 
numai tu, dar şi toţi cei ascultându-mă 
astăzi, să se facă precum sunt şi eu, afară 
de lanţurile acestea. 
30. Şi regele s-a ridicat, şi guvernatorul, 
şi Berenice, şi cei şezând împreună cu ei;  
31. Şi depărtându-se, vorbeau între ei, 
zicând: omul acesta nu făptuieşte nimic 

vrednic de moarte sau de lanţuri. 
32. Iar Agripa a zis lui Festus: omul 
acesta putea fi eliberat, dacă nu apela la 
cezar. 

Capitolul 27 - Faptele Apostolilor 

1. Iar hotărându-se să plutim noi spre 
Italia, au dat pe Pavel şi pe nişte alţi legaţi 
unui centurion cu numele: Iulius, al 
cohortei: Augusta. 
2. Suindu-ne dar într-o corabie de la 
Adramit, urmând să plutească spre 
locurile de jos ale Asiei; am pornit, fiind 
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împreună cu noi Aristarh, un macedonian 
din Tesalonic.  
3. Şi în cealaltă zi, am ajuns la Sidon; şi 
Iulius, tratând omenos pe Pavel, i-a 
permis, ducându-se la prieteni, să 
primească îngrijire. 

4. Şi pornind de acolo, am plutit pe lângă 
Cipru, pentru că vânturile erau contrare. 
5. Şi plutind prin marea Ciliciei şi a 
Pamfiliei, am venit jos în Mira Licia;  
6. şi acolo centurionul, găsind o corabie 
alexandrină plutind spre Italia, ne-a suit în 
ea. 
7. Iar în destul de multe zile, plutind 

încet, şi ajungând cu anevoie la Cnid; 
vântul neîmpingându-ne înainte; am plutit 
în jos spre Creta, pe la Salmone. 
8. Şi plutind cu anevoie pe lângă ea, am 
venit într-un loc chemat: „Limanuri 
bune”; lângă care era o cetate: Lasea. 
9. Şi trecând destul de mult timp, şi 
plutirea fiind deja periculoasă; pentru că 

trecuse deja şi postul, Pavel îi îndemna,  
10. zicându-le: bărbaţi! Văd că plutirea 
urmează să fie cu primejdie şi cu multă 
pierdere; nu numai a încărcăturii, şi a 
corabiei, dar şi a sufletelor noastre. 
11. Centurionul însă era convins mai mult 
de cârmaciul şi de căpitanul corabiei, 
decât de cele spuse de Pavel. 

12. Iar portul fiind nepotrivit pentru 
iernat, cei mai mulţi au sfătuit să se ducă 
de acolo, dacă ar putea cumva să urmeze 
să ajungă la Finix; un port al Cretei cu 
privire spre Sud-Vest şi spre Nord-Vest. 
13. Suflând însă uşor de la miazăzi, 
părându-le a stăpâni planul, ridicând 
ancora, au plutit pe lângă marginea 
Cretei. 

14. Dar nu după mult timp s-a stârnit 
dinspre ea un vânt furtunos, cel chemat: 
Eurachilon. 
15. Smucind însă corabia şi neputându-se 
împotrivi vântului, lăsându-ne, eram duşi. 
16. Şi trecând cu iuţeală pe lângă o insulă 
mică chemată: Clauda, cu anevoie am fost 
în stare să ne facem stăpâni pe barca de 

salvare;  
17. pe care ridicând-o sus; au folosit 
mijloace de ajutor, legând-o cu o funie 
trecută pe sub corabie; şi temându-se să 

nu cadă în Sirta, au coborât pânzele; 
astfel erau purtaţi. 
18. Fiind însă loviţi violent, în ziua 
următoare, am făcut o aruncare de povară;  
19. şi în a treia zi au aruncat cu mâinile 
lor echipamentul corabiei. 

20. Dar neapărând de mai multe zile nici 
soare, nici stele, şi nu puţină furtună fiind 
pusă, a fost luată orice speranţă rămasă 
pentru a ne scăpa.  
21. Fiind însă nehrăniţi de multe zile, 
atunci Pavel, stând în mijlocul lor, a zis: 
bărbaţi! Ascultând de mine, trebuia să nu 
fi plecat din Creta, şi să nu fi suferit 

primejdia aceasta şi pierderea. 
22. Şi acum, vă îndemn să fiţi cu voie 
bună; pentru că nici un suflet dintre ale 
voastre nu va fi pierdut, numai corabia. 
23. Pentru că un înger al lui Dumnezeu, al 
căruia sunt, şi căruia Îi servesc, a stat 
noaptea aceasta lângă mine,  
24. zicând: nu te teme, Pavele! Tu trebuie 

să stai înaintea cezarului; şi iată! 
Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei plutind 
cu tine. 
25. De aceea, bărbaţi, fiţi cu voie bună; 
pentru că eu cred pe Dumnezeu, că aşa va 
fi potrivit cu felul în care mi-a vorbit. 
26. Dar trebuie să naufragiem în o insulă. 
27. Iar făcându-se a patrusprezecea 

noapte, fiind purtaţi prin Adriatica, pe la 
miezul nopţii, marinarii au bănuit că li se 
apropie un pământ,  
28. şi coborând măsura, au găsit douăzeci 
de stânjeni; şi înaintând puţin şi coborând 
iarăşi măsura, au găsit cincisprezece 
stânjeni. 
29. Şi temându-se să nu cădem undeva în 
locuri stâncoase, aruncând patru ancore la 

cârmă, doreau să se facă ziuă. 
30. Dar marinarii, căutând să fugă din 
corabie, şi coborând barca de salvare în 
mare, sub motiv ca şi cum în partea 
dinainte urmând să arunce ancore;  
31. Pavel a zis centurionului şi soldaţilor: 
dacă aceştia nu au să rămână în corabie, 
voi nu puteţi fi scăpaţi. 

32. Atunci soldaţii au tăiat funiile bărcii 
de salvare şi au lăsat-o să cadă. 
33. Iar până ce urma să se facă ziuă, Pavel 
i-a îndemnat pe toţi să ia de mâncare, 
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zicând: astăzi sfârşiţi a patrusprezecea zi 
aşteptând, neluând nimic pentru voi. 
34. De aceea, vă îndemn să luaţi de 
mâncare, pentru că aceasta este pentru 
scăparea voastră; căci un fir al capului 
nici unuia dintre voi nu va pieri. 

35. Zicând însă acestea, şi luând pâine, a 
mulţumit lui Dumnezeu înaintea tuturor; 
şi frângând, a început să mănânce. 
36. Iar făcându-se toţi încurajaţi, au luat şi 
ei de mâncare pentru ei. 
37. Iar toate sufletele în corabie eram cam 
douăsute şaptezeci şi şase. 
38. Iar săturându-se de mâncare, au uşurat 

corabia aruncând grâul în mare. 
39. Dar când s-a făcut ziuă, nu au 
recunoscut pământul; însă au observat un 
golf având plajă, înspre care se sfătuiau 
dacă ar putea scoate corabia. 
40. Şi tăind ancorele, le-au lăsat în mare, 
slăbind totodată funiile cârmelor; şi 
ridicând pânza mică pentru vânt, se 

îndreptau spre plajă. 
41. Dar ajungând în jurul unei ridicături 
de nisip, au împotmolit nava; şi partea 
dinainte fiind înfiptă, a rămas nemişcată, 
iar partea dinapoi se sfărâma de violenţă. 
42. Dar s-a făcut un plan al soldaţilor ca 
să îi omoare pe cei legaţi, să nu fugă 
cineva înotând. 

43. Dar centurionul vrând să scape pe 
Pavel, i-a oprit de la planul lor şi a 
poruncit la cei putând înota, aruncându-se 
primii, să iasă la pământ;  
44. apoi restul, unii pe scânduri, iar unii 
pe ceva din corabie; şi aşa s-a făcut, ca 
toţi să fie scăpaţi pe pământ. 

Capitolul 28 - Faptele Apostolilor 

1. Şi fiind scăpaţi, atunci am cunoscut că 
insula se chema Malta. 
2. Şi barbarii au avut pentru noi omenie 
neobişnuită; pentru că aprinzând un foc, 
ne-au primit pe toţi, din cauza ploii cea 
căzută şi din cauza frigului. 

3. Iar Pavel, strângând o grămadă de 
vreascuri şi punându-le pe foc; o viperă 
ieşind din cauza căldurii, s-a agăţat de 
mâna lui. 
4. Iar barbarii văzând fiara atârnând de 
mâna lui, au zis între ei: desigur, omul 
acesta este un ucigaş; pe care, scăpat din 

mare, dumnezeiţa Dice nu a permis să 
vieţuiască. 
5. Deci el, scuturând fiara în foc, nu a 
suferit nici un rău. 
6. Iar ei aşteptau, el să urmeze să se 
umfle, sau să cadă deodată mort; dar 

aşteptând ei mult, şi nevăzând nimic 
deosebit făcându-se în el, renunţând, au 
zis că el este: „un Dumnezeu”. 
7. Iar în jurul locului acela erau moşii ale 
conducătorului insulei, cu nume Publius; 
care primindu-ne,  
ne-a găzduit cu bunăvoinţă trei zile. 
8. Însă tatăl lui Publius zăcea ţinut de 

febră şi dizenterie; la care Pavel intrând, 
şi rugându-se punând mâinile peste el, l-a 
vindecat. 
9. Dar făcându-se aceasta, şi ceilalţi din 
insulă având slăbiciuni, veneau şi erau 
însănătoşiţi;  
10. care ne-au şi onorat cu multe onoruri, 
şi pornind, ne-au pus cele pentru nevoi. 

11. Dar după trei luni, am plecat cu o 
corabie alexandrină cu emblema: 
Dioscurilor, iernată în insulă. 
12. Şi sosind la Siracuza, am rămas trei 
zile;  
13. de la care, ocolind, am ajuns la 
Regium; şi după o zi, făcându-se un vânt 
din miazăzi, am venit în următoarea zi la 

Puteoli;  
14. unde găsind fraţi, am fost rugaţi să 
rămânem la ei şapte zile. Şi aşa am venit 
la Roma. 
15. Şi fraţii de acolo, auzind cele despre 
noi, au venit în întâmpinarea noastră până 
la Forul lui Apiu şi la Trei Taverne; pe 
care văzându-i Pavel, mulţumind lui 
Dumnezeu, a luat curaj. 

16. Iar când am intrat în Roma, lui Pavel  
i s-a permis să rămână cu soldatul cel 
păzindu-l. 
17. Apoi, după trei zile, el a chemat pe cei 
fiind fruntaşi dintre iudei; iar venind ei 
împreună, a zis către ei: bărbaţi fraţi! Eu 
nefăcând nimic împotriva poporului sau a 
obiceiurilor părinteşti, legat fiind din 

Ierusalim, am fost predat în mâinile 
romanilor;  
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18. care cercetându-mă, au vrut să mă 
elibereze, pentru că nici o vină de moarte 
nu este în mine. 
19. Dar iudeii contrazicând, am fost 
nevoit să apelez la cezar; nu ca având 
ceva să acuz naţiunea mea. 

20. Deci pentru motivul acesta v-am 
chemat să vă văd şi să vă vorbesc; pentru 
că din cauza speranţei lui Israel am lanţul 
acesta. 
21. Iar ei au zis către el: noi nici scrisori 
despre tine nu am primit din Iudeea, nici 
sosind cineva dintre fraţi, nu a vestit sau 
vorbit ceva rău despre tine. 

22. Dar suntem vrednici să auzim de la 
tine cele ce gândeşti, pentru că despre 
secta aceasta ne este cunoscut că 
pretutindeni se vorbeşte împotriva ei. 
23. Stabilind însă cu el o zi, au venit mai 
mulţi la el în locuinţă; cărora le-a 
explicat, mărturisind Regatul lui 
Dumnezeu şi convingându-i despre Iesus, 

atât din legea lui Moise, cât şi din profeţi; 
de dimineaţa până seara. 
24. Şi unii erau convinşi de cele spuse, 
dar unii nu credeau. 

25. Iar nefiind de acord unii cu alţii, s-au 
dus; Pavel zicând un cuvânt: bine a vorbit 
Spiritul Cel Sfânt prin profetul Isaia către 
părinţii noştrii;  
26. zicând: „du-te la poporul acesta şi 
spune: cu auz veţi auzi, şi nicidecum nu 

aveţi să pricepeţi; şi privind, veţi privi, şi 
nicidecum nu aveţi să vedeţi. 
27. Pentru că inima poporului acesta s-a 
îngroşat, şi cu urechile au auzit greu, şi au 
închis ochii lor; nu cumva să vadă cu 
ochii, şi să audă cu urechile, şi să 
priceapă cu inima, şi să se întoarcă, şi să 
îi vindec.” 

28. Deci să vă fie cunoscut, că salvarea 
aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă 
naţiunilor, şi ele o vor asculta. 
29. (v. 29 - text apocrif) 
30. El a rămas însă doi ani întregi într-o 
locuinţă cu chirie; şi primea pe toţi cei 
intrând la el,  
31. predicând Regatul lui Dumnezeu, şi 

învăţând cele despre Domnul Iesus 
Christos cu toată îndrăzneala, neoprit. 
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE ROMANI 
 

Capitolul 1 - Romani 
1. Pavel, sclav al lui Iesus Christos, 

chemat să fie apostol, pus deoparte pentru 
Evanghelia lui Dumnezeu;  
2. pe care a promis-o dinainte prin 
profeţii Lui în Scripturi Sfinte;  
3. cea despre Fiul Său, Iesus Christos, 
Domnul nostru, Cel născut după carne 
dintr-o sămânţă a lui David,  
4. iar după spirit de sfinţenie, este Cel 
proclamat cu putere: Fiu al lui Dumnezeu, 

prin înviere dintre morţi;  
5. prin care am primit har şi apostolie 
pentru ascultare în toate naţiunile a unei 
credinţe pentru Numele Lui;  
6. între care sunteţi şi voi nişte chemaţi ai 
lui Iesus Christos. 
7. Către toţi cei fiind în Roma iubiţi ai lui 
Dumnezeu şi sfinţi prin chemare. Har 

vouă şi pace de la un Dumnezeu-Tată al 
nostru, şi de la un Domn-Iesus Christos. 
8. Întâi mulţumesc Dumnezeului meu, 
prin Iesus Christos referitor la voi toţi, 
pentru că credinţa voastră este vestită în 
lumea întreagă. 
9. Pentru că martor al meu este 
Dumnezeu, căruia Îi îndeplinesc serviciu 

sacru prin spiritul meu, prin Evanghelia 
Fiului Său, cum că neîncetat fac amintire 
de voi;  
10. cerând totdeauna în rugăciunile mele, 
dacă cumva, în sfârşit, prin voinţa lui 
Dumnezeu voi fi îngăduit să vin cândva la 
voi. 
11. Pentru că tânjesc să vă văd, ca să vă 

împărtăşesc vreun dar spiritual pentru a 
vă întări;  
12. adică să fiu mângâiat între voi, unu 
prin credinţa altuia, atât a vostră cât şi a 
mea. 
13. Dar nu vreau să nu cunoaşteţi, fraţilor, 
că de multe ori mi-am propus să vin la 
voi, ca să am vreun rod şi între voi ca şi 
în celelalte naţiuni; dar am fost oprit până 

acum. 
14. Eu sunt dator atât grecilor, cât şi 
barbarilor; atât unor înţelepţi, cât şi unor 
ignoranţi. 

15. Astfel, în ce depinde de mine, sunt 
gata să vă binevestesc şi vouă celor din 
Roma. 
16. Pentru că eu nu mă ruşinez de 
Evanghelie, fiindcă ea este o putere a lui 

Dumnezeu spre salvare pentru oricine cel 
crezând; atât pentru iudeu, întâi, cât şi 
pentru grec;  
17. pentru că în ea este dezvăluită o 
dreptate a lui Dumnezeu, din credinţă 
spre credinţă; după cum a fost scris: „dar 
cel drept va trăi din credinţă.” 
18. Pentru că o mânie a lui Dumnezeu 
este dezvăluită din cer peste orice 

neevlavie şi nedreptate a oamenilor cei 
înăbuşind adevărul în nedreptate. 
19. Pentru că ceea ce este cunoscut despre 
Dumnezeu este arătat în ei, deoarece 
Dumnezeu le-a arătat. 
20. Fiindcă cele nevăzute ale Lui, atât 
puterea Lui eternă, cât şi divinitatea Lui, 
se văd de la creaţia lumii, fiind înţelese 

prin cele făcute; pentru ca ei să fie de 
nedezvinovăţit. 
21. Deoarece cunoscând pe Dumnezeu, 
nu L-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu 
I-au mulţumit; ci, s-au făcut deşerţi în 
cugetările lor, şi inima lor fără pricepere 
s-a întunecat. 
22. Zicând că sunt înţelepţi, au înebunit;  

23. şi au schimbat gloria lui Dumnezeu 
nestricăcios cu o asemănare a unei 
imagini de om stricăcios, şi de păsări, şi 
de animale cu patru picioare, şi de 
târâtoare. 
24. De aceea Dumnezeu i-a dat poftelor 
inimilor lor, spre necurăţie, pentru a-şi 
dezonora corpurile lor între ei;  

25. care au schimbat adevărul lui 
Dumnezeu cu minciuna; şi s-au închinat 
şi au făcut serviciu sacru: creaturii în 
locul Creatorului; care este binecuvântat 
în epoci. Amen. 
26. De aceea, Dumnezeu i-a dat unor 
pasiuni ale dezonoarei; pentru că şi 
femeile lor au schimbat întrebuinţarea 
naturală, cu cea împotriva naturii. 

27. Asemenea şi bărbaţii, lăsând 
întrebuinţarea naturală a femeii, s-au 
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aprins în pofta lor între ei, bărbat cu 
bărbat făcând neruşinarea, şi primind în ei 
răsplata care trebuia pentru rătăcirea lor. 
28. Şi întrucât nu au considerat să aibă pe 
Dumnezeu în cunoştinţă, Dumnezeu i-a 
dat într-o minte stricată să facă cele 

necuvenite;  
29. fiind umpluţi cu orice nedreptate, 
răutate, lăcomie, înrăire; plini de invidie, 
de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de 
vicii; şoptitori, 
30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, 
obraznici, orgolioşi, lăudăroşi, născocitori 
de rele, neascultători de părinţi,  

31. nepricepuţi, călcători de învoieli, fără 
afecţiune, nemiloşi;  
32. care cunoscând dreptatea lui 
Dumnezeu; că cei făptuind cele ca acestea 
sunt vrednici de moarte; nu numai că ei le 
fac, dar sunt şi de acord cu cei făptuindu-
le. 

Capitolul 2 - Romani 
1. De aceea eşti de nedezvinovăţit, o, 
omule, oricine eşti tu cel judecând, pentru 
că în ceea ce judeci tu pe altul, te 
condamni pe tine; fiindcă tu cel judecând, 
le făptuieşti pe aceleaşi. 

2. Dar ştim că judecata lui Dumnezeu este 
după adevăr asupra celor făptuind cele ca 
acestea. 
3. Cugeţi însă aceasta, o, omule cel 
judecând pe cei făptuind cele ca acestea, 
şi cel făcându-le; că tu vei scăpa de 
judecata lui Dumnezeu? 
4. Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii şi 
îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări, 

necunoscând că bunătatea lui Dumnezeu 
te aduce la căinţă? 
5. Dar potrivit cu împietrirea ta, şi potrivit 
cu inima ta necăită, îţi depozitezi mânie 
pentru o zi de mânie şi de dezvăluire a 
unei judecăţi drepte a lui Dumnezeu; 
6. care va da fiecăruia după faptele lui;  
7. viaţă eternă celor căutând glorie şi 

onoare şi nestricăciune prin stăruinţă 
pentru faptă bună;  
8. dar mânie şi urgie celor certăreţi şi 
neascultători de adevăr ci ascultători de 
nedreptate;  

9. necaz şi strâmtorare peste orice suflet 
de om, cel făptuind răul; atât al iudeului, 
întâi, cât şi al grecului;  
10. dar glorie şi onoare şi pace oricui cel 
făptuind binele; atât iudeului, întâi, cât şi 
grecului. 

11. Pentru că la Dumnezeu nu este 
părtinire după faţă;  
12. deoarece câţi au păcătuit fără lege, vor 
şi pieri fără lege; şi câţi au păcătuit sub 
lege, vor fi judecaţi prin lege. 
13. Pentru că nu auzitorii legii sunt drepţi 
înaintea lui Dumnezeu, ci împlinitorii 
legii vor fi îndreptăţiţi. 

14. Deoarece, când naţiunile cele neavând 
lege, fac din natură cele ale legii, aceştia 
neavând lege, ei îşi sunt lege pentru ei;  
15. care arată lucrarea legii scrisă în 
inimile lor, mărturisind împreună cu ele: 
conştiinţa lor, şi cugetările acuzându-se 
sau apărându-se între ele. 
16. În ziua în care Dumnezeu judecă cele 

ascunse ale oamenilor, potrivit cu 
Evanghelia mea, prin Iesus Christos.  
17. Dar dacă tu te numeşti iudeu, şi te 
bazezi pe lege, şi te lauzi în Dumnezeu,  
18. şi Îi cunoşti voinţa, şi deosebeşti pe 
cele bune, fiind învăţat în lege, 
19. şi eşti convins că eşti o călăuză a 
orbilor, o lumină a celor din întuneric,  

20. un educator al celor fără de minte, un 
învăţător al copiilor, având în lege: forma 
cunoştinţei şi adevărului;  
21. tu deci, cel învăţând pe altul, pe tine 
nu te înveţi? Cel predicând: să nu furi! 
Furi?  
22. Cel zicând: să nu comiţi adulter! 
Comiţi adulter? Cel scârbindu-te idolii, 
jefuieşti temple? 

23. Tu, care te lauzi cu legea, Îl 
dezonorezi pe Dumnezeu prin călcarea 
legii? 
24. Pentru că Numele lui Dumnezeu este 
hulit din cauza voastră între naţiuni; după 
cum a fost scris. 
25. Pentru că circumcizia foloseşte dacă 
înfăptuieşti legea; dar dacă eşti un 

călcător al legii, circumcizia ta s-a făcut 
necircumcizie. 
26. Dar, dacă necircumcizia are să 
păzească cerinţele drepte ale legii; 
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necircumcizia lui, nu va fi considerată 
circumcizie?  
27. Şi necircumcizia cea fizică, împlinind 
legea, nu te va judeca pe tine; care cu 
Scriptură, şi circumcizie, eşti un călcător 
de lege? 

28. Pentru că iudeu nu este cel pe 
dinafară, şi nici circumcizie nu este cea 
pe dinafară, în carne;  
29. ci, iudeu este cel pe dinăuntru, şi 
circumcizie este cea a inimii, prin Spirit, 
nu prin literă; lauda căruia nu este de la 
oameni, ci de la Dumnezeu. 

Capitolul 3 - Romani 
1. Deci care este întâietatea iudeului, sau 
care este folosul circumciziei. 
2. Mult, în orice fel. Întâi pentru că lor le-
au fost încredinţate cuvintele lui 
Dumnezeu. 

3. Dar ce? Dacă unii nu au crezut, 
necredinţa lor va nimici credincioşia lui 
Dumnezeu? 
4. Nicidecum! Ci Dumnezeu să fie 
declarat adevărat, iar orice om să fie 
declarat: mincinos; după cum a fost scris: 
„ca să fi declarat drept prin cuvintele tale, 
şi să învingi la judecarea ta.” 

5. Dar dacă nedreptatea noastră seveşte să 
arate o dreptate a lui Dumnezeu, ce vom 
zice? Nu este nedrept Dumnezeu, Cel 
aducând mânia? Vorbesc ca un om. 
6. Nicidecum! Fiindcă atunci cum va 
judeca Dumnezeu lumea?  
7. Dar dacă prin minciuna mea, adevărul 
lui Dumnezeu s-a îmbelşugat spre gloria 
Lui; de ce mai sunt şi eu judecat ca 

păcătos? 
8. Şi de ce să nu zicem: să facem cele 
rele, ca să vină cele bune? După cum 
suntem huliţi, şi după cum spun unii că 
zicem noi; condamnarea lor este dreaptă. 
9. Deci ce? Venim noi înainte? Nu, 
nicidecum! Pentru că am acuzat deja şi pe 
iudei şi pe greci; ca fiind toţi sub păcat,  

10. după cum a fost scris: nu este drept 
nici unu. 
11. Nu este nici unu: pricepând, nu este 
nici unu: căutând pe Dumnezeu. 
12. Toţi s-au abătut, toţi laolaltă sunt 
netrebnici; nu este cel făcând bunătate, nu 
este măcar unu. 

13. Gâtul lor este o groapă deschisă; cu 
limbile lor au înşelat; venin de aspide este 
sub buzele lor. 
14. Gura lor este plină de blestem şi de 
amărăciune;  
15. picioarele lor sunt grabnice să verse 

sânge;  
16. ruină şi nenorocire sunt pe căile lor;  
17. şi nu au cunoscut o cale a păcii;  
18. nu este frică de Dumnezeu înaintea 
ochilor lor. 
19. Ştim însă că toate câte zice legea, 
vorbeşte celor de sub lege; pentru ca, 
orice gură să fie închisă; şi toată lumea să 

se facă vinovată înaintea lui Dumnezeu. 
20. De aceea, orice carne nu va fi 
îndreptăţită înaintea Lui din faptele legii, 
pentru că prin lege este cunoştinţa 
păcatului. 
21. Dar acum, fără lege, a fost arătată o 
îndreptăţire a lui Dumnezeu; fiind 
mărturisită de lege şi de profeţi;  

22. o îndreptăţire însă a lui Dumnezeu 
prin credinţă în Iesus Christos, pentru toţi 
cei crezând. Pentru că nu este deosebire;  
23. deoarece toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi 
de gloria lui Dumnezeu, 
24. fiind îndreptăţiţi, în dar, prin harul 
Său, prin răscumpărarea cea în Iesus 
Christos; 

25. pe care Dumnezeu L-a rânduit ca 
jertfă de ispăşire prin credinţa în sângele 
Lui; pentru arătarea dreptăţii Sale, 
referitor la lăsarea nepedepsită a păcatelor 
făcute înainte prin îngăduinţa lui 
Dumnezeu; 
26. pentru arătarea dreptăţii Sale în timpul 
de acum, astfel încât El să fie drept, dar şi 
îndreptăţind pe cel din credinţa în Iesus. 

27. Unde este deci lauda? A fost 
înlăturată. Prin ce fel de lege? A faptelor? 
Nu! Ci, printr-o lege a credinţei. 
28. Deoarece cugetăm că un om este 
îndreptăţit prin credinţă; fără fapte ale 
legii. 
29. Sau Dumnezeu este numai al iudeilor? 
Nu şi al naţiunilor? Da, şi al naţiunilor;  

30. întrucât Dumnezeu este Unu, care va 
îndreptăţii: circumcişii din credinţă, şi 
necircumcişii prin credinţă. 
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31. Deci prin credinţă desfiinţăm legea? 
Nicidecum! Ci întărim legea. 

Capitolul 4 - Romani 
1. Deci ce vom zice că a găsit Abraam, 
strămoşul nostru după carne?  
2. Pentru că, dacă Abraam a fost 
îndreptăţit din fapte, are laudă; dar nu 
către Dumnezeu. 
3. Pentru că, ce zice Scriptura? Iar 
Abraam a crezut lui Dumnezeu şi i s-a 
considerat pentru îndreptăţire. 

4. Dar celui lucrând, plata lui nu este 
considerată ca un har, ci ca o datorie. 
5. Iar celui nelucrând, dar crezând în Cel 
îndreptăţind pe cel neevlavios, credinţa 
lui este considerată pentru îndreptăţire. 
6. După cum şi David spune despre 
fericirea omului căruia Dumnezeu îi 
consideră o îndreptăţire fără fapte:  

7. Fericiţi sunt cei cărora li s-au iertat 
nelegiuirile, şi cărora li s-au acoperit 
păcatele! 
8. Fericit este bărbatul căruia Iehova 
nicidecum nu are să îi considere păcatul! 
9. Deci fericirea aceasta este pentru 
circumcizie? Pentru că zicem: credinţa i-a 
fost considerată lui Abraam pentru 

îndreptăţire. 
10. Deci cum a fost considerată? Fiind el 
în circumcizie, sau în necircumcizie? Nu 
în circumcizie, ci în necircumcizie. 
11. Şi a primit un semn, cel al 
circumciziei; ca sigiliu al îndreptăţirii 
credinţei cea din necircumcizie; pentru a 
fi el tată al tuturor credincioşilor din 
necircumcizie, pentru a li se considera şi 

lor îndreptăţirea;  
12. şi tată al circumciziei, nu numai al 
celor din circumcizie; ci şi al celor 
urmând pe urmele credinţei tatălui nostru 
Abraam, fiind el în necircumcizie. 
13. Pentru că nu prin lege i s-a dat lui 
Abraam sau seminţiei lui promisiunea ca 
el să fie moştenitor al lumii; ci, prin 

îndreptăţirea credinţei. 
14. Pentru că, dacă cei din lege sunt 
moştenitori, credinţa a fost zădărnicită, şi 
promisiunea a fost desfiinţată. 
15. Pentru că legea lucrează: mânie; dar 
unde nu este lege, nu este călcare de lege. 

16. De aceea promisiunea este din 
credinţă ca să fie după har, pentru a fi 
sigură promisiunea pentru toată sămânţa, 
nu numai pentru cea din lege; ci, şi pentru 
cea dintr-o credinţă ca a lui Abraam, care 
este tată al nostru al tuturor, 

17. după cum a fost scris: „te-am rânduit 
tată al multor naţiuni.” Un tată înaintea 
lui Dumnezeu în care a crezut; Cel făcând 
vii pe cei morţi, şi chemând cele nefiind, 
ca şi fiind. 
18. Care contrar speranţei, a crezut cu 
speranţă pentru a se face el un tată al 
multor naţiuni, potrivit cu ceea ce a fost 

spus: Aşa va fi sămânţa ta. 
19. Şi neslăbind în credinţă, a privit 
corpul lui neputincios; fiind cam de o sută 
de ani; şi la sterpiciunea pântecelui Sarei. 
20. Dar de promisiunea lui Dumnezeu nu 
s-a îndoit în necredinţă; ci, a fost întărit în 
credinţă; dând glorie lui Dumnezeu, 
21. şi fiind deplin încredinţat că ceea ce 

El a promis, este în stare şi să facă. 
22. De aceea lui i-a fost considerată 
pentru îndreptăţire. 
23. Dar nu numai din cauza lui este scris 
că i-a fost considerată;  
24. ci, şi din cauza noastră, cărora 
urmează să ne fie considerată, nouă celor 
crezând în Cel înviind dintre morţi pe 

Iesus, Domnul nostru; 
25. care a fost dat pentru păcătuirile 
noastre, şi a fost înviat pentru 
îndreptăţirea noastră. 

Capitolul 5 - Romani 
1. Deci, fiind îndreptăţiţi din credinţă, 

avem pace cu Dumnezeu prin Domnul 
nostru Iesus Christos;  
2. prin care am şi avut intrarea prin 
credinţă, în harul acesta în care stăm; şi să 
ne lăudăm din cauza speranţei gloriei lui 
Dumnezeu. 
3. Dar nu numai atât; ci, să ne lăudăm şi 
în necazuri, ştiind că necazul lucrează 

răbdare;  
4. iar răbdarea: caracter matur; caracterul 
matur: speranţă. 
5. Iar speranţa nu dezamăgeşte; pentru că, 
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în 
inimile noastre prin Spirit Sfânt, Cel dat 
nouă. 
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6. Pentru că, fiind noi încă slabi, Christos 
a murit pentru neevlavioşi la timp 
potrivit. 
7. Fiindcă pentru un drept, cu greu va 
muri cineva; pentru că pentru cel bun, 
poate cineva îndrăzneşte chiar să moară. 

8. Dar Dumnezeu ne arată dragostea Lui 
pentru noi; pentru că, noi fiind încă 
păcătoşi, Christos a murit pentru noi. 
9. Cu atât mai mult deci, fiind acum 
îndreptăţiţi prin sângele Lui, vom fi 
salvaţi prin El de la mânie. 
10. Pentru că, dacă duşmani fiind, am fost 
împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea 

Fiului Său; cu mult mai mult, fiind 
împăcaţi, vom fi salvaţi prin viaţa Lui. 
11. Dar nu numai atât; ci, ne şi lăudăm în 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Iesus 
Christos; prin care am primit acum 
împăcarea. 
12. De aceea, precum printr-un om a 
intrat: păcatul în lume, şi prin păcat: 

moartea; şi astfel moartea a trecut la toţi 
oamenii, pentru că toţi au păcătuit. 
13. Fiindcă până la lege era păcat în lume; 
dar nefiind lege, păcatul nu este 
considerat. 
14. Dar moartea a domnit de la Adam 
până la Moise şi peste cei nepăcătuind în 
asemănarea călcării lui Adam; care este o 

imagine a Celui urmând. 
15. Aşa şi darul harului, el dar nu este 
precum greşeala. Pentru că dacă prin 
greşeala celui unu, au murit cei mulţi; cu 
mult mai mult harul lui Dumnezeu şi 
darul prin har, cel al unui Om: Iesus 
Christos, s-au îmbelşugat pentru cei 
mulţi. 
16. Şi darul nu este ca judecata, printr-

unu păcătuind; pentru că judecata a fost 
de la unu, pentru condamnare, dar darul 
harului a fost din multe greşeli, spre 
îndreptăţire. 
17. Pentru că, dacă prin greşeala celui 
unu, moartea a domnit printr-unu; cu mult 
mai mult, cei primind belşugul harului şi 
al darului îndreptăţirii, vor domni în viaţă 

printr-Unu: Iesus Christos. 
18. Astfel deci, precum printr-o greşeală a 
unuia, a fost pentru condamnare pentru 
toţi oamenii; tot aşa, şi printr-o faptă 

dreaptă a Unuia, este pentru îndreptăţire 
pentru viaţă pentru toţi oamenii. 
19. Pentru că, după cum prin neascultarea 
unui om, cei mulţi au fost făcuţi: păcătoşi; 
aşa şi prin ascultarea Celui Unu, vor fi 
făcuţi cei mulţi: drepţi. 

20. Legea însă, s-a adăugat ca să se 
înmulţească greşeala; dar unde greşeala s-
a înmulţit, harul s-a îmbelşugat mult; 
21. pentru ca, după cum păcatul a domnit 
prin moarte; aşa şi harul să domnească 
prin îndreptăţire, pentru viaţă eternă, prin 
Iesus Christos, Domnul nostru. 

Capitolul 6 - Romani 
1. Deci ce vom zice? Să rămânem în 
păcat ca să se îmulţească harul?  
2. Nicidecum! Noi care am murit faţă de 
păcat, cum să trăim încă în el? 
3. Sau nu cunoaşteţi că toţi câţi am fost 

botezaţi în Christos Iesus, am fost 
botezaţi în moartea Lui? 
4. Deci am fost îngropaţi împreună cu El 
prin botezul în moarte; ca, după cum a 
fost înviat Christos dintre morţi prin 
gloria Tatălui, aşa şi noi să umblăm într-o 
înnoire a vieţii. 
5. Pentru că, dacă am fost făcuţi plantaţi 

împreună cu El în asemănarea morţii Lui, 
atunci şi în asemănarea vieţii vom fi 
plantaţi;  
6. cunoscând aceasta: că omul nostru cel 
vechi a fost crucificat împreună cu El, 
pentru ca corpul păcatului să fie inactiv, 
ca să nu mai servim noi ca sclavi: 
păcatului;  
7. Pentru că cel murind, este achitat 

referitor la păcat. 
8. Dar, dacă am murit împreună cu 
Christos, credem că vom şi trăi împreună 
cu El;  
9. ştiind că Christos, fiind înviat dintre 
morţi, nu mai moare; moartea nu mai 
domneşte peste El. 
10. Pentru că, în felul în care a  murit, El 

a murit faţă de păcat; iar în felul în care 
trăieşte, El trăieşte pentru Dumnezeu. 
11. Aşa şi voi, consideraţi-vă a fi morţi 
faţă de păcat; trăind însă faţă de 
Dumnezeu, în Christos Iesus. 
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12. Deci, păcatul să nu mai domnească în 
corpul vostru muritor spre ascultarea de 
poftele lui;  
13. nici nu oferiţi păcatului: mădularele 
voastre, ca arme ale nedreptăţii; ci, 
oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca 

vieţuind dintre morţi; şi mădularele 
voastre lui Dumnezeu, ca arme ale 
dreptăţii. 
14. Pentru că păcatul nu va domni peste 
voi, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har. 
15. Deci ce? Să păcătuim pentru că nu 
suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum! 
16. Nu ştiţi că celui căruia vă oferiţi pe 

voi înşivă ca sclavi, pentru ascultare, 
sunteţi sclavi ai celui de care ascultaţi: fie 
ai păcatului, spre moarte; fie ai ascultării, 
spre dreptate?  
17. Dar mulţumire lui Dumnezeu; pentru 
că eraţi sclavi ai păcatului, dar aţi ascultat 
din inimă de un tip de învăţătură în care 
aţi fost încredinţaţi. 

18. Fiind însă eliberaţi de păcat, aţi fost 
făcuţi sclavi: dreptăţi. 
19. Vorbesc omeneşte din cauza 
slăbiciunii cărnii voastre. Pentru că, 
precum aţi oferit mădularele voastre ca 
sclave necurăţiei şi nelegiuirii, pentru 
nelegiuire; aşa acum, oferiţi mădularele 
voastre ca sclave dreptăţii, pentru sfinţire. 

20. Deoarece când eraţi sclavi ai 
păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. 
21. Deci ce rod aveaţi atunci? Cele de 
care acum vă este ruşine; pentru că 
sfârşitul acelora este moarte. 
22. Dar acum, eliberaţi fiind de păcat, 
fiind însă făcuţi sclavi lui Dumnezeu, 
aveţi rodul vostru, pentru sfinţire; iar 
sfârşitul: viaţă eternă. 

23. Pentru că plata păcatului, este moarte; 
dar darul harului lui Dumnezeu, este viaţă 
eternă în Christos Iesus, Domnul nostru. 

Capitolul 7 - Romani 
1. Sau nu cunoaşteţi, fraţilor; pentru că 

vorbesc unor cunoscători ai legii; că legea 
domneşte peste om cât vieţuieşte? 
2. Pentru că femeia măritată, este legată 
prin lege de bărbatul cel vieţuind; dar, 
dacă bărbatul are să moară, este eliberată 
de sub legea bărbatului ei. 

3. Ca urmare deci, vieţuindu-i bărbatul, 
va fi numită adulteră, dacă va fi cu alt 
bărbat; dar dacă bărbatul ei are să moară, 
este liberă de lege, pentru a nu fi ea 
adulteră, fiind cu alt bărbat al ei. 
4. Astfel, fraţii mei şi voi aţi fost omorâţi 

faţă de lege, prin corpul lui Christos; 
pentru ca voi să fiţi ai Altuia, ai Celui 
înviat dintre morţi, ca să aducem rod: lui 
Dumnezeu. 
5. Deoarece, când eram în carne, 
pasiunile păcatelor, cele ce sunt prin lege, 
lucrau în mădularele noastre, ca să 
aducem rod morţii. 

6. Dar acum am fost dezlegaţi de lege, 
murind faţă de ceea în care am fost ţinuţi; 
astfel încât noi să servim ca sclavi într-o 
noutate a spiritului, şi nu într-o vechime a 
literei. 
7. Deci ce vom zice? Legea este păcat? 
Nicidecum! Ci păcatul nu l-am cunoscut 
decât prin lege; pentru că şi pofta, nu o 

ştiam dacă legea nu zicea: „Să nu 
pofteşti!” 
8. Dar păcatul, luând ocazie prin poruncă, 
a lucrat în mine orice poftă; pentru că, 
fără lege, păcatul era mort. 
9. Iar eu trăiam cândva fără lege; dar 
venind porunca, păcatul a înviat, iar eu 
am murit. 

10. Şi porunca, cea pentru viaţă, acesta s-
a dovedit a fi pentru moarte. 
11. Pentru că, păcatul, luând ocazie prin 
poruncă, m-a amăgit; şi prin el, m-a 
omorât. 
12. Aşa că, legea este sfântă, şi porunca 
este sfânt şi drept şi bun. 
13. Deci ceea ce este bun mi-a făcut 
moarte? Nicidecum! Ci păcatul, ca să se 

arate: păcat, mi-a lucrat: moarte prin ce 
este bun; pentru ca; păcatul să se facă, 
prin poruncă, peste măsură de păcătos. 
14. Pentru că ştim că legea este spirituală; 
dar eu sunt carnal, vândut sub păcat. 
15. Pentru că nu recunosc ceea ce lucrez. 
Fiindcă ceea ce vreau, aceasta nu 
făptuiesc; ci, ceea ce urăsc, aceasta fac. 

16. Iar dacă ceea ce nu vreau, aceasta fac; 
sunt de acord cu legea, că este bună. 
17. Dar acum nu mai lucrez eu aceasta; 
ci, păcatul, cel locuind în mine. 
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18. Pentru că ştiu că în mine, adică în 
carnea mea, nu locuieşte nimic bun; 
fiindcă voinţa este prezentă în mine, dar a 
lucra binele, nu. 
19. Pentru că nu fac un bine, pe care îl 
vreau; ci, un rău, pe care nu îl vreau, 

aceasta făptuiesc. 
20. Dar dacă aceasta fac, ceea ce nu 
vreau, nu mai lucrez eu aceasta; ci, 
păcatul, cel locuind în mine. 
21. Aşadar, în mine, cel vrând să fac 
binele găsesc legea că în mine răul este 
prezent. 
22. Pentru că după omul dinăuntru, îmi 

place de legea lui Dumnezeu,  
23. dar vâd în mădularele mele altă lege, 
războindu-se împotriva legii minţii mele, 
şi captivându-mă în legea păcatului, cea 
fiind în mădularele mele. 
24. Eu sunt un om nenorocit! Cine mă va 
izbăvi din corpul morţii aceasta? 
25. Mulţumire însă lui Dumnezeu, prin 

Iesus Christos, Domnul nostru! Astfel 
deci, eu cu mintea servesc ca sclav: legii 
lui Dumnezeu; dar cu carnea: legii 
păcatului. 

Capitolul 8 - Romani 
1. Aşadar, acum nu este nici o 
condamnare pentru cei ce sunt în Christos 
Iesus. 
2. Pentru că legea Spiritului de viaţă în 
Christos Iesus, m-a eliberat de legea 
păcatului şi a morţii. 
3. Pentru că; ceea ce era imposibil pentru 
lege, fiind slabă prin carne; Dumnezeu, 
trimiţându-L pe Fiul Său într-o asemănare 

a cărnii păcatului, şi pentru păcat, a 
condamnat păcatul în carne;  
4. pentru ca dreptatea legii să fie împlinită 
în noi cei neumblând potrivit cărnii, ci 
potrivit Spiritului.  
5. Pentru că, cei fiind potrivit cărnii, 
gândesc cele ale cărnii; dar cei fiind 
potrivit spiritului, gândesc cele ale 

Spiritului. 
6. Pentru că, mentalitatea cărnii, este 
moarte; dar mentalitatea Spiritului, este 
viaţă şi pace. 
7. Pentru că, mentalitatea cărnii, este 
duşmănie împotriva lui Dumnezeu; 

fiindcă nu este supusă legii lui 
Dumnezeu, deoarece nici nu poate. 
8. Iar cei fiind în carne, nu pot place: lui 
Dumnezeu. 
9. Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Spirit; 
dacă Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în 

voi. Dar, dacă cineva nu are Spiritul lui 
Christos, acesta nu este al Lui. 
10. Dar, dacă Christos este în voi, corpul 
este mort din cauza păcatului; însă 
Spiritul este viaţă, din cauza îndreptăţirii. 
11. Iar dacă Spiritul Celui înviind pe 
Iesus dintre morţi locuieşte în voi; Cel 
înviind pe Christos dintre morţi, va face 

vii şi corpurile voastre muritoare, prin 
Spiritului Său, Cel locuind în voi. 
12. Astfel deci, fraţilor, nu suntem datori 
cărnii, pentru a trăi potrivit cărnii;  
13. pentru că, dacă trăiţi potrivit cărnii, 
urmaţi să muriţi; dar, dacă prin Spirit 
omorâţi faptele corpului, veţi trăi. 
14. Pentru că oricâți sunt conduși de 

Spiritul lui Dumnezeu, aceștia sunt fii de 
Dumnezeu. 
15. Pentru că nu aţi primit spirit de 
sclavie, iarăşi spre frică; ci, aţi primit 
Spirit de înfiere, prin care strigăm: Abba! 
Tată!  
16. Chiar Spiritul mărturiseşte împreună 
cu spiritul nostru, că suntem copii ai lui 

Dumnezeu. 
17. Iar dacă suntem copii, suntem şi 
moştenitori; moştenitori ai lui Dumnezeu, 
însă moştenitori împreună cu Christos; 
dacă suferim împreună cu El, ca să fim şi 
glorificaţi împreună cu El. 
18. Pentru că, consider că suferinţele 
timpului de acum, nu sunt vrednice de 
comparat cu gloria cea urmând să fie 

dezvăluită în noi. 
19. Pentru că, aşteptarea stăruitoare a 
creaţiei aşteaptă dezvăluirea fiilor lui 
Dumnezeu. 
20. Deoarece creaţia a fost supusă 
deşertăciunii, nu de bunăvoie; ci, din 
cauza celui supunând-o;  
21. în speranţă că şi creaţia va fi eliberată 

de sclavia stricăciunii, pentru libertatea 
gloriei copiilor lui Dumnezeu. 
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22. Pentru că, ştim că toată creaţia 
suspină împreună, şi este împreună în 
dureri de naştere până acum. 
23. Dar nu numai aceasta; ci, şi noi, 
având pârga Spiritului, şi noi suspinăm în 
noi, aşteptând o înfiere; adică 

răscumpărarea corpului nostru. 
24. Pentru că am fost salvaţi în speranţă; 
dar o speranţă văzută, nu este speranţă. 
Căci cine speră ceea ce vede? 
25. Dar dacă sperăm ceea ce nu vedem, 
aşteptăm cu răbdare. 
26. La fel însă, şi Spiritul ajută slăbiciunii 
noastre. Pentru că nu ştim să ne rugăm 

precum trebuie. Dar însuşi Spiritul 
mijloceşte cu suspine nevorbite. 
27. Însă Cel cercetând inimile, ştie care 
este mentalitatea Spiritului; pentru că El 
mijloceşte pentru sfinţi potrivit cu 
Dumnezeu. 
28. Ştim însă că toate lucrează împreună 
spre bine pentru cei iubind pe Dumnezeu; 

pentru cei fiind chemaţi potrivit planului. 
29. Pentru că, pe care i-a cunoscut 
dinainte, i-a şi rânduit să fie conform 
imaginii Fiului Său; pentru a fi El un 
întâi-născut între mulţi fraţi. 
30. Iar pe care i-a rânduit, pe aceia i-a şi 
chemat; şi pe care i-a chemat, pe aceia i-a 
şi îndreptăţit; iar pe care i-a îndreptăţit, pe 

aceia i-a şi glorificat.  
31. Deci ce vom zice referitor la acestea? 
Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este 
împotriva noastră? 
32. Cel care nici pe Fiul nu L-a cruţat, ci 
L-a dat pentru noi toţi; cum nu ne va 
dărui toate împreună cu El? 
33. Cine va acuza împotriva aleşilor lui 
Dumnezeu? Dumnezeu este Cel 

îndrptăţindu-i!  
34. Cine este cel acuzând? Christos Iesus, 
Cel mort; mai mult însă, Cel înviat, şi 
care este la dreapta lui Dumnezeu, şi care 
mijloceşte pentru noi? 
35. Cine ne va despărţi de dragostea lui 
Christos? Necaz, sau strâmtorare, sau 
persecuţie, sau foamete, sau goliciune, 

sau pericol, sau sabie? 
36. După cum a fost scris: „din cauza Ta 
suntem omorâţi toată ziua; suntem 

consideraţi ca nişte oi pentru 
înjunghiere.” 
37. Dar în toate acestea, suntem mai mult 
decât învingători; prin Cel iubindu-ne. 
38. Pentru că sunt convins, că nici 
moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici 

stăpâniri nici prezente nici viitoare, nici 
puteri,  
39. nici înălţime, nici adâncime, nici vreo 
altă creatură; nu ne vor putea despărţi de 
dragostea lui Dumnezeu, cea fiind în 
Christos Iesus, Domnul nostru. 

Capitolul 9 - Romani 
1. Eu spun un adevăr în Christos, nu mint; 
conştiinţa mea mărturisind împreună cu 
mine în Spirit Sfânt; 
2. că îmi este o mare întristare şi o 
neîncetată durere în inima mea. 
3. pentru că doream să fiu un blestemat, 

despărţit de Christos, pentru fraţii mei, 
neamul meu după carne;  
4. care sunt israeliţi, ale cărora sunt 
înfierea, şi gloria, şi legămintele, şi darea 
legii, şi serviciul sacru, şi promisiunile,  
5. ai cărora sunt patriarhii, şi din care este 
Christosul după carne. Dumnezeu Cel 
fiind peste toţi, fie binecuvântat în epoci. 

Amen! 
6. Dar nu este ca şi cum a căzut Cuvântul 
lui Dumnezeu; pentru că nu toţi cei din 
Israel, aceştia sunt Israel; 
7. nici nu sunt toţi copii, pentru că sunt 
sămânţă ai lui Abraam; ci: În Isaac ţi se 
va chema o sămânţă. 
8. Adică: nu copiii cărnii sunt copii ai lui 
Dumnezeu; ci, copiii promisiunii sunt 

consideraţi sămânţă. 
9. Deoarece Cuvântul promisiunii este 
acesta: „pe timpul acesta voi veni, şi Sara 
va avea un fiu.” 
10. Dar nu numai aceasta; ci, şi Rebeca, 
fiind însărcinată de la unu, de la Isaac, 
tatăl nostru.  
11. Pentru că, încă nefiind ei născuţi, nici 

făptuind ceva bine sau rău; ca planul lui 
Dumnezeu potrivit alegerii, să rămână nu 
din fapte, ci de la Cel chemând; 
12. i s-a zis ei: „cel mai mare va servi ca 
sclav celui mai mic.” 
13. după cum a fost scris: „pe Iacob l-am 
iubit, dar pe Esau l-am urât.” 
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14. Deci ce vom zice? Nu este nedreptate 
la Dumnezeu? Nicidecum!  
15. Pentru că lui Moise, El îi zice: „voi 
milui, pe care îl miluiesc; şi Mă voi 
îndura, de care Mă îndur.” 
16. Astfel deci, alegerea nu depinde de 

cel vrând, nici de cel alergând; ci, de 
Dumnezeu Cel  miluind. 
17. Pentru că Scriptura zice lui faraon: 
„chiar pentru aceasta te-am ridicat; ca să 
arăt în tine puterea Mea, şi ca să fie vestit 
Numele Meu în tot pământul.” 
18. Aşadar, El miluieşte pe care vrea, dar 
împietreşte pe care vrea. 

19. Deci îmi vei zice: Atunci de ce mă 
mai acuză? Pentru că cine stă împotriva 
voinţei Lui? 
20. O, omule! Dar cine eşti tu, cel 
răspunzând înapoi lui Dumnezeu? Oare 
modelul va zice modelatorului: de ce m-ai 
făcut aşa? 
21. Sau olarul, nu are autoritate peste lut; 

din aceeaşi frământătură să facă fie un vas 
pentru onoare, fie altul pentru dezonoare? 
22. Dar dacă Dumnezeu, vrând să Îşi 
arate mânia, şi să facă cunoscută puterea 
Lui, a suportat cu multă îndelungă 
răbdare nişte vase ale mâniei, întocmite 
pentru pieire;  
23. şi ca să facă cunoscută bogăţia gloriei 

Lui peste nişte vase ale milei, pe care le-a 
pregătit dinainte pentru glorie? 
24. Adică pe noi, pe care ne-a chemat nu 
numai dintre iudei, ci şi dintre naţiuni;  
25. precum zice şi în Osea: „voi chema 
popor al Meu, pe nepoporul Meu; şi 
iubită, pe cea neiubită.” 
26. Şi va fi: În locul unde li s-a spus: „nu 
voi sunteţi poporul Meu”; acolo vor fi 

chemaţi: „fii ai Dumnezeului Cel viu.” 
27. Iar Isaia strigă despre Israel: „dacă 
numărul fiilor lui Israel are să fie ca 
nisipul mării, numai rămăşiţa va fi 
salvată. 
28. Pentru că Iehova va înfăptui Cuvântul 
pe pământ, complet şi grabnic.” 
29. Şi după cum a zis dinainte Isaia: 

„dacă Iehova Sabaot nu ne lăsa o 
sămânţă, eram făcuţi ca Sodoma şi eram 
asemănaţi cu Gomora.” 

30. Deci ce vom zice? Naţiunile cele 
neurmărind o dreptate, au obţinut 
dreptatea; dar, o dreptate ce este prin 
credinţă. 
31. Iar Israel, urmârind o lege a dreptăţii, 
nu a ajuns la legea aceasta. 

32. De ce? Pentru că nu au urmărit-o prin 
credinţă; ci, ca prin fapte. Ei s-au poticnit 
de piatra de pocticnire;  
33. după cum a fost scris: „iată! Pun în 
Sion o piatră de poticnire şi o stâncă de 
cădere; şi cel crezând în El, nu va fi făcut 
de ruşine.” 

Capitolul 10 - Romani 
1. Fraţilor! Buna plăcere a inimii mele şi 
cererea mea către Dumnezeu pentru ei, 
este pentru salvare. 
2. Pentru că le mărturisesc că au zel 
pentru Dumnezeu, dar nu potrivit 

cunoştinţei exacte. 
3. Pentru că, necunoscând dreptatea lui 
Dumnezeu; ci, căutând să îşi întemeieze 
dreptatea lor, nu s-au supus dreptăţi lui 
Dumnezeu. 
4. Pentru că Christos este sfârşit al legii, 
pentru o îndreptăţire pentru oricine cel 
crezând. 

5. Pentru că Moise scrie despre 
îndreptăţirea cea prin lege: „omul cel 
făcându-le, va trăi prin ele.” 
6. Dar îndreptăţirea prin credinţă, zice 
aşa: „nu zice în inima ta: cine se va sui în 
cer? Adică să Îl coboare pe Christos. 
7. Sau: cine se va coborî în abis? Adică să 
Îl aducă sus dintre morţi. 
8. Dar ce zice ea? Cuvântul este aproape 

de tine, în gura ta şi în inima ta; el este 
Cuvântul credinţei pe care îl predicăm,  
9. anume că: dacă ai să mărturiseşti cu 
gura ta pe Iesus ca Domn, şi ai să crezi în 
inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre 
morţi, vei fi salvat. 
10. Pentru că, cu inima se crede pentru 
îndreptăţire; iar cu gura, se mărturiseşte 

pentru salvare; 
11. fiindcă Scriptura zice: „oricine, 
crezându-L pe El, nu va fi făcut de 
ruşine.” 
12. Pentru că nu este deosebire între 
iudeu şi grec, fiindcă Domnul este 
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Acelaşi alt tuturor, fiind bogat pentru toţi 
cei ce-L invocă. 
13. Pentru că: „oricine care are să invoce 
Numele Domnului, va fi salvat.” 
14. Dar cum au să cheme pe Cel în care 
nu au crezut? Şi cum au să creadă în Cel 

de care nu au auzit? Şi cum au să audă 
fără predicatori? 
15. Şi cum au să predice dacă nu au să fie 
trimişi? După cum a fost scris: Ce plăcute 
sunt picioarele celor binevestind 
Evanghelia păcii, celor binevestind cele 
bune! 
16. Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. 

Pentru că Isaia zice: „Iehova! Cine a 
crezut mesajul nostru?” 
17. Aşadar credinţa este din auzire, iar 
auzirea este prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
18. Dar eu zic: oare nu au auzit? Desigur, 
glasul lor a ieşit peste tot pământul, şi 
cuvintele lor până la marginile 
pământului. 

19. Dar eu zic: oare Israel nu a cunoscut? 
Întâi, Moise zice: „eu vă voi face geloşi 
pe cei care nu sunt o naţiune, şi vă voi 
mânia pe o naţiune nepricepută.” 
20. Iar Isaia îndrăzneşte şi zice: „am fost 
găsit de cei necăutându-Mă, M-am arătat 
celor neîntrebând de Mine.” 
21. Dar către Israel zice: „ziua întreagă 

am întins mâinile Mele către un popor 
neascultător şi împotrivitor cu vorba.” 

Capitolul 11 - Romani 
1. Zic deci: A lepădat Dumnezeu pe 
poporul Lui? Nicidecum! Pentru că şi eu 
sunt israelit, dintr-o sămânţă al lui 

Abraam, din tribul lui Beniamin. 
2. Dumnezeu nu a lepădat pe poporul Lui, 
pe care l-a cunoscut dinainte. Sau nu ştiţi 
ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se 
plânge lui Dumnezeu împotriva lui Israel? 
3. „Iehova! Pe profeţii Tăi i-au omorât, 
altarele Tale le-au dărâmat; şi eu am fost 
lăsat singur, şi ei caută sufletul meu.” 

4. Dar ce îi spune răspunsul divin? Am 
păstrat pentru Mine şapte mii de bărbaţi, 
care nu au îndoit genunchiul înaintea lui 
Baal. 
5. Aşa şi în timpul de acum, s-a făcut o 
rămăşiţă potrivit unei alegeri a harului. 

6. Dar dacă este prin har, nu mai este prin 
fapte; deoarece atunci harul, nu mai este 
har. 
7. Deci ce? Ceea ce caută Israel, aceasta 
nu a obţinut; dar aleşii au obţinut, iar 
ceilalţi au fost împietriţi;  

8. după cum a fost scris: „Dumnezeu le-a 
dat un Spirit pentru a nu auzi; până în 
ziua de astăzi.” 
9. Şi David zice: „masa lor să se facă un 
laţ, şi o cursă, şi o piedică, şi o răsplată 
pentru ei. 
10. Să se întunece ochii lor, pentru a nu 
vedea; şi încovaie-le spatele lor, pentru 

totdeauna.” 
11. Zic deci: S-au poticnit ca să cadă? 
Nicidecum! Ci, prin greşeala lor, este 
salvarea naţiunilor; pentru a-i întărâta la 
gelozie. 
12. Dacă însă, greşeala lor este o bogăţie 
a lumii, şi împuţinarea lor o bogăţie a 
naţiunilor; cu cât mai mult, plinătatea 

primirii lor? 
13. Pentru că, vă spun vouă, naţiunilor: În 
cât eu sunt deci apostol al naţiunilor, 
glorific serviciul meu;  
14. poate cumva am să întărât la gelozie: 
carnea mea şi să salvez pe unii dintre ei. 
15. Pentru că, dacă lepădarea lor, este o 
împăcare a lumii; ce va fi primirea lor, 

decât viaţă dintre morţi? 
16. Iar dacă pârga este sfântă, este şi 
aluatul; şi dacă rădăcina este sfântă, sunt 
şi ramurile. 
17. Dar dacă unele dintre ramuri au fost 
rupte; iar tu, fiind măslin sălbatic ai fost 
altoit în ele şi ai fost făcut împreună-
părtaş al rădăcinii şi grăsimii măslinului;  
18. nu te lăuda către ramuri. Iar dacă te 

lauzi, nu tu porţi rădăcina; ci, rădăcina pe 
tine. 
19. Vei zice deci: Au fost rupte ramurile, 
ca să fiu altoit eu. 
20. Bine! Au fost rupte din cauza 
necredinţei; dar tu stai prin credinţă. Nu 
gândi lucruri înalte, ci teme-te. 
21. Pentru că dacă Dumnezeu nu a cruţat 

ramurile naturale, nici pe tine nu te va 
cruţa. 
22. Iată deci, o bunătate şi o asprime a lui 
Dumnezeu; o asprime peste cei căzuţi, 
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însă o bunătate peste tine, dacă rămâi în 
bunătate, altfel şi tu vei fi tăiat. 
23. Dar şi aceia, dacă nu rămân în 
necredinţă, vor fi altoiţi; pentru că 
Dumnezeu este puternic să îi altoiască 
iarăşi. 

24. Pentru că dacă tu ai fost tăiat din 
măslinul sălbatic natural, şi contrar 
naturii, ai fost altoit în măslinul bun; cu 
cât mai mult acestea, cele naturale, vor fi 
altoite în măslinul lor. 
25. Pentru că nu vreau să nu cunoaşteţi 
voi, fraţilor, misterul acesta; ca să nu fiţi 
înţelepţi în sinea voastră: lui Israel i s-a 

făcut împietrire în parte, până are să intre 
plinătatea naţiunilor. 
26. Şi astfel tot Israelul va fi salvat; după 
cum a fost scris: „Izbăvitorul va veni din 
Sion, El va îndepărta neevlavia de la 
Iacob;  
27. căci acesta este legământul Meu cu ei, 
când am să îndepărtez păcatele lor.” 

28. Într-adevăr, în privinţa Evangheliei, ei 
sunt duşmani din cauza voastră; dar în 
privinţa alegerii, sunt iubiţi, din cauza 
părinţilor. 
29. Pentru că darurile harului şi chemarea 
lui Dumnezeu, sunt fără regrete. 
30. Pentru că, precum voi odinioară nu aţi 
ascultat de Dumnezeu, iar acum aţi fost 

miluiţi din cauza neascultării acestora; 
31. aşa şi aceştia, nu au ascultat acum de 
mila către voi, ca să fie şi ei acum miluiţi. 
32. Pentru că Dumnezeu i-a închis pe toţi 
împreună în neascultare, ca să îi miluiască 
pe toţi. 
33. O, adânc de bogăţii, şi de 
înţelepciune, şi de cunoştinţă a lui 
Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt 

judecăţile Lui; şi de, de neînţelese sunt 
căile Lui! 
34. Pentru că, cine a cunocut gândul lui 
Iehova? Sau cine a fost făcut sfătuitorul 
Lui? 
35. Sau cine I-a dat dinainte, şi să i se 
redea?  
36. Pentru că din El, şi prin El, şi pentru 

El sunt toate. Lui fie-I gloria în epoci! 
Amen. 

 

Capitolul 12 - Romani 
1. Vă îndemn deci pe voi fraţilor, prin 
îndurările lui Dumnezeu, să prezentaţi 

corpurile voastre: sacrificiu viu, sfânt, 
bine-plăcut lui Dumnezeu; el este 
serviciul sacru al vostru: raţional. 
2. Să nu vă conformaţi epocii aceasta; ci, 
transformaţi-vă prin înoirea minţii 
voastre, pentru ca voi să deosebiţi care 
este voinţa lui Dumnezeu cea bună, şi 
bine-plăcută şi perfectă. 

3. Pentru că, prin harul cel dat mie, spun 
oricui fiind între voi, să nu gândească 
peste ceea ce trebuie să gândească; ci, să 
gândească pentru a fi cumpătat, precum a 
împărţit Dumnezeu fiecăruia o măsură de 
credinţă. 
4. Pentru că, după cum în corp avem 
multe mădulare, iar mădularele nu au 

toate aceeaşi lucrare;  
5. aşa suntem noi, cei mulţi, un corp în 
Christos; dar pentru a fi fiecare mădulare 
unii pentru alţii; 
6. însă având diferite daruri ale harului, 
potrivit harului cel dat nouă: fie profeţie 
potrivit cu măsura credinţei;  
7. fie serviciu, în servire; fie cel învăţând, 

în învăţătură;  
8. fie cel îndemnând, în îndemnare; fie cel 
împărţind, în sinceritate; fie cel stând 
înainte, în străduinţă; fie cel miluind, în 
voie bună.  
9. Dragostea să fie fără ipocrizie; urând 
răul, alipindu-vă binelui;  
10. iubindu-vă cu amabilitate unul pe 
altul în dragostea frăţească; dând 

întâietate unul la altul, în onoare;  
11. neşovăind în străduinţă; servind ca 
sclavi Domnului, fierbinţi în spirit;  
12. bucurându-vă în speranţă; răbdând în 
necaz; perseverând în rugăciune;  
13. împărtăşind nevoile sfinţilor; 
urmărind ospitalitatea. 
14. Binecuvântaţi pe cei persecutându-vă; 

binecuvântaţi, şi nu blestemaţi. 
15. Bucraţi-vă cu cei bucurându-se; 
plângeţi cu cei plângând. 
16. Gândind la fel între voi; negândind la 
cele înalte, ci conformându-vă celor 
smerite. Nu vă consideraţi înţelepţi faţă 
de voi înşivă. 
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17. Nerăsplătind nici unuia rău pentru 
rău; îngrijindu-vă de bine înaintea tuturor 
oamenilor. 
18. Dacă este posibil, în ce depinde de 
voi, fiţi în pace cu toţi oamenii; 
19. nerăzbunându-vă, iubiţilor; ci, daţi loc 

mâniei lui Dumnezeu, pentru că a fost 
scris: „răzbunarea este a Mea, Eu voi 
răsplăti, zice Iehova.” 
20. Dar dacă duşmanul tău flămânzeşte, 
hrăneşte-l; dacă însetează, dă-i să bea; 
pentru că, făcând aceasta, vei îngrămădi 
cărbuni de foc pe capul lui. 
21. Nu fi învins de rău; ci, învinge răul 

prin bine. 

Capitolul 13 - Romani 
1. Orice suflet să fie supus autorităţilor 
superioare. Pentru că nu este autoritate 
decât de la Dumnezeu; iar cele fiind, sunt 

rânduite, de Dumnezeu. 
2. Aşa că, cel opunându-se autorităţii, s-a 
împotrivit rânduielii cea a lui Dumnezeu; 
iar împotrivindu-se, vor primi pentru ei o 
judecată. 
3. Deoarece conducătorii nu sunt o frică 
pentru fapta bună; ci, pentru cea rea. Vrei 
însă să nu te temi de autoritate? Fă binele, 

şi vei avea laudă de la ea; 
4. pentru că ea îţi este un servitor al lui 
Dumnezeu pentru bine. Dar dacă ai să 
faci răul, teme-te! Pentru că nu degeaba 
poartă sabia; ci, el este un servitor al lui 
Dumnezeu, un răzbunător pentru mânie 
pentru cei făptuind răul. 
5. De aceea este o necesitate să fiţi 
supuşi, nu numai din cauza mâniei; ci, şi 

datorită conştiinţei. 
6. Pentru că din cauza aceasta plătiţi şi 
taxe, deoarece ei sunt servitori ai lui 
Dumnezeu; ocupându-se chiar cu aceasta. 
7. Daţi tuturor datoriile: celui taxa: taxa; 
celui vama: vama; celui teama: teama; 
celui onoarea: onoarea. 
8. Nu datoraţi nimănui nimic, decât de a 

vă iubi unul pe altul; pentru că cel iubind 
pe altul, a împlinit legea. 
9. Pentru că: „să nu comiţi adulter”, „să 
nu ucizi”, „să nu furi”, să nu pofteşti, şi 
orice altă poruncă mai este; se cuprinde în 
Cuvântul acesta: „să iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi.” 

10. Dragostea nu face rău aproapelui; 
dragostea este deci împlinirea legii. 
11. Şi aceasta, ştiind timpul, că este deja 
ora să vă treziţi din somn; pentru că 
salvarea noastră este acum mai aproape 
de noi, decât când am crezut. 

12. Noaptea a înaintat, iar ziua s-a 
apropiat. Să lepădăm deci faptele 
întunericului, dar să îmbrăcăm armele 
luminii. 
13. Să umblăm cuviincios, ca ziua; nu în 
chefuri şi beţii, nu în destrăbălări şi în 
desfrânări; nu în ceartă şi în invidie. 
14. Ci îmbrăcaţi-vă cu Domnul Iesus 

Christos, şi nu vă faceţi grijă de carne 
pentru poftele ei. 

Capitolul 14 - Romani 
1. Iar pe cel slab în credinţă, primiţi-l nu 
pentru o discernere de opinii. 

2. Vreunul crede că poate să mănânce de 
toate, dar cel slab mănâncă legume. 
3. Cel mâncând, să nu dispreţuiască pe cel 
nemâncând; şi cel nemâncând, să nu 
judece pe cel mâncând; pentru că 
Dumnezeu l-a primit. 
4. Cine eşti tu cel judecând pe un servitor 
al altuia? Pentru domnul lui stă sau cade 

el; dar va sta, pentru că Domnul poate să 
îl facă să stea. 
5. Pentru că vreunul judecă o zi deosebită 
de altă zi, iar vreunul judecă orice zi la 
fel. Fiecare să fie deplin convins în 
mintea lui. 
6. Cel respectând ziua, pentru Domnul o 
respectă, şi cel nerespectând ziua, pentru 
Domnul nu o respectă. Cel mâncând, 

pentru Domnul mănâncă, pentru că 
mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel 
nemâncând, pentru Domnul nu mănâncă, 
şi mulţumeşte lui Dumnezeu. 
7. Pentru că nici unu dintre noi nu 
vieţuieşte pentru sine, şi nici unu nu 
moare pentru sine. 
8. Pentru că, şi dacă avem să vieţuim, 

pentru Domnul: trăim; şi dacă avem să 
murim, pentru Domnul murim. Deci, şi 
dacă vieţuim, şi dacă murim, suntem ai 
Domnului. 
9. Fiindcă Christos pentru aceasta a murit 
şi a înviat, ca Domn şi peste morţi şi peste 
vii. 



 

 177 

10. Dar tu de ce judeci pe fratele tău? Şi 
tu de ce dispreţuieşti pe fratele tău? 
Pentru că toţi vom sta înaintea scaunului 
de judecata al lui Dumnezeu. 
11. Pentru că a fost scris: „viu sunt Eu! 
Zice Iehova, şi orice genunchi se va 

apleca înaintea Mea, şi orice limbă va 
mărturisi pe Dumnezeu.” 
12. Astfel deci, fiecare dintre noi va da lui 
Dumnezeu socoteală pentru sine. 
13. Deci să nu judecăm unul pe altul; ci, 
mai bine judecaţi aceasta: să nu puneţi 
fratelui o piatră de poticnire sau o piedică. 
14. Eu ştiu, şi sunt convins în Domnul 

Iesus, că nimic nu este necurat în sine, 
decât numai pentru cel considerând a fi 
ceva necurat, pentru acela este necurat. 
15. Pentru că, dacă fratele tău este 
întristat din cauza unei mâncări, nu mai 
umbli potrivit dragostei. Nu pierde, prin 
mâncarea ta, pe acela; pentru care a murit 
Christos. 

16. Deci binele vostru, să nu fie hulit. 
17. Pentru că Regatul lui Dumnezeu nu 
este mâncare şi băutură; ci, dreptate şi 
pace şi bucurie în Spirit Sfânt.  
18. Pentru că cel servind ca sclav într-
aceasta lui Christos, este bineplăcut lui 
Dumnezeu şi aprobat de oameni. 
19. Aşadar, să urmărim cele ale păcii şi 

cele ale zidirii cea între noi. 
20. Nu nimici lucrarea lui Dumnezeu din 
cauza unei mâncări. Toate sunt curate; dar 
este rău pentru omul cel mâncând spre 
poticnirea altuia. 
21. Bine este a nu mânca carne, nici a bea 
vin, nici să faci ceva în care fratele tău să 
se poticnească. 
22. Convingerea pe care o ai tu, să o ai 

înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel 
nejudecându-se pe sine în ceea ce aprobă. 
23. Dar dacă mănâncă cel îndoindu-se, 
este judecat; pentru că nu mănâncă din 
convingere. Iar tot ce nu este din 
convingere este păcat. 

Capitolul 15 - Romani 
1. Iar noi cei puternici suntem datori să 
purtăm slăbiciunile celor neputincioşi. 
2. Fiecare dintre noi să placă aproapelui 
spre bine, pentru zidire. 

3. Pentru că şi Christos, nu Şi-a plăcut 
Lui; ci, după cum a fost scris: Ocările 
celor ocărându-Te pe Tine, au căzut peste 
Mine. 
4. Pentru că toate câte au fost scrise 
dinainte, au fost scrise pentru învăţătura 

noastră; ca, prin răbdare şi prin mâgăierea 
Scripturilor, să avem speranţa. 
5. Dar Dumnezeul răbdării şi al 
mângâierii să vă dea aceeaşi gândire unii 
faţă de alţii, potrivit lui Christos Iesus;  
6. pentru ca, într-un cuget, printr-o gură, 
să glorificaţi pe Dumnezeu şi Tată al 
Domnului nostru Iesus Christos. 

7. De aceea primiţi-vă unul pe altul, după 
cum v-a primit şi pe voi Christos, pentru 
gloria lui Dumnezeu. 
8. Pentru că eu spun: Christos s-a făcut 
servitor al circumciziei pentru adevărul 
lui Dumnezeu, pentru a întări 
promisiunile date părinţilor;  
9. iar naţiunile să glorifice pe Dumnezeu 

pentru milă, după cum a fost scris: „de 
aceea Te voi mărturisi între naţiuni şi voi 
cânta psalmi Numelui Tău.” 
10. Şi iarăşi zice: „veseliţi-vă naţiuni, cu 
poporul Lui!” 
11. Şi iarăşi: „lăudaţi pe Iehova toate 
naţiunile, şi să Îl laude toate popoarele.” 
12. Şi iarăşi zice Isaia: „va fi rădăcina lui 

Iese, şi va fi Cel ridicat să conducă 
naţiuni; în El vor spera naţiuni.” 
13. Iar Dumnezeul speranţei să vă umple 
de toată bucuria şi de pace, în a crede, 
pentru a vă îmbelşuga în speranţă printr-o 
putere a Spiritului Sfânt. 
14. Dar, fraţii mei, am fost convins despre 
voi, că şi voi sunteţi plini de bunătate, 
fiind umpluţi cu toată cunoştinţa, putând 

şi să vă îndemnaţi unul pe altul. 
15. Însă în parte, v-am scris mai cu 
îndrăzneală fraţilor, ca unu readucându-vă 
aminte, din cauza harului cel dat mie de la 
Dumnezeu,  
16. pentru a fi eu un servitor religios al lui 
Christos Iesus pentru naţiuni, servind ca 
preot: Evanghelia lui Dumnezeu; pentru 

ca sacrificiul pentru naţiuni să se facă 
bine-primit, sfinţit prin Spirit Sfânt. 
17. Am deci ca laudă în Christos Iesus, 
cele referitoare la Dumnezeu. 
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18. Pentru că nu voi îndrăzni să vorbesc 
ceva despre cele ce nu a lucrat Christos 
prin mine pentru ascultarea naţiunilor, 
prin cuvânt şi faptă, 
19. printr-o putere a semnelor şi a 
minunilor, printr-o putere a Spiritului lui 

Dumnezeu. Astfel că, eu de la Ierusalim 
şi împrejur până în Iliricum, am răspândit 
Evanghelia lui Christos; 
20. străduindu-mă însă astfel să 
evenghelizez nu unde a fost numit deja 
Christos, ca să nu zidesc pe o temelie a 
altuia; 
21. ci, după cum a fost scris: „cei cărora 

nu li s-a vestit despre El, vor vedea; şi cei 
care nu au auzit, vor pricepe.” 
22. De aceea am şi fost împiedicat de 
multe ori să vin la voi. 
23. Dar acum, nemaiavând loc în 
ţinuturile acestea, însă având de destui de 
mulţi ani dorinţă să vin la voi,  
24. când am să plec spre Spania. Pentru 

că sper, trecând, să vă văd, şi să fiu 
condus de voi până acolo; după ce voi fi 
satisfăcut, în parte de voi. 
25. Acum însă, plec la Ierusalim, servind 
sfinţilor;  
26. pentru că Macedonia şi Ahaia au 
binevoit să facă o colectă pentru săracii 
dintre sfinţii cei din Ierusalim. 

27. Au binevoit pentru că şi datoare le 
sunt lor; căci dacă naţiunile s-au 
împărtăşit din cele spirituale ale lor, sunt 
datoare să le servească şi în cele pentru 
carne. 
28. Deci, îndeplinind aceasta, şi sigilând 
pentru ei rodul acesta, voi pleca în 
Spania, trecând pe la voi. 
29. Ştiu însă că, venind la voi, eu voi veni 

într-o plinătate a binecuvântării lui 
Christos. 
30. Vă rog însă, fraţilor, prin Domnul 
nostru Iesus Christos şi prin dragostea 
Spiritului, să luptaţi împreună cu mine în 
rugăciunile către Dumnezeu pentru mine; 
31. ca să fiu izbăvit de neascultătorii cei 
din Iudeea; şi serviciul, cel pentru 

Ierusalim, să se facă bine-primit de cei 
sfinţi. 

32. Pentru ca, venind la voi cu bucurie, 
printr-o voinţă a lui Dumnezeu, să mă 
înviorez împreună cu voi. 
33. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi! 
Amen. 

Capitolul 16 - Romani 
1. Vă recomand dar pe Fibe, sora noastră, 
fiind şi diakoniţă a adunării cea din 
Chencrea; 
2. să o primiţi în Domnul cum se cuvine 
pentru cei sfinţi, şi să o ajutaţi în orice 

lucrare în care are nevoie de voi; pentru 
că şi ea s-a făcut o ajutătoare a multora, şi 
chiar a mea. 
3. Salutaţi pe Priscila şi pe Acuila, 
colaboratorii mei în Christos Iesus;  
4. care pentru sufletul meu, şi-au pus 
gâtul lor; cărora nu le mulţumesc singur, 
ci toate adunările naţiunilor. 

5. Salutaţi şi adunarea din casa lor. 
Salutaţi pe Epenet, iubitul meu, care este 
primul rod al Asiei pentru Christos. 
6. Salutaţi pe Maria, care s-a ostenit mult 
pentru voi,  
7. salutaţi pe Andronic şi pe Iunia, rudele 
mele şi camarazii mei de închisoare, care 
sunt însemnaţi între apostoli, şi care au 

fost în Christos înainte de mine. 
8. Salutaţi pe Ampliatos, iubitul meu în 
Domnul. 
9. Salutaţi pe Urban, colaboratorul nostru 
în Christos; şi pe Stache, iubitul meu. 
10. Salutaţi pe Apele, cel adeverit în 
Christos. Salutaţi pe cei dintre ai lui 
Aristobul. 
11. Salutaţi pe Erodion, ruda mea. 

Salutaţi pe cei de-ai lui Narcis, cei fiind în 
Domnul. 
12. Salutaţi pe Trifena şi pe Trifosa, cele 
ostenindu-se în Domnul. Salutaţi pe 
Persida cea iubită, care s-a ostenit mult în 
Domnul. 
13. Salutaţi pe Ruf, cel ales în Domnul; şi 
pe mama lui şi a mea.  

14. Salutaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe 
Hermes, pe Patroba, pe Herma şi pe fraţii 
care sunt împreună cu ei. 
15. Salutaţi pe Filolog şi pe Iulia; pe Neru 
şi pe sora lui, şi pe Olimpa, şi pe toţi 
sfinţii care sunt împreună cu ei. 
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16. Salutaţi-vă unul pe altul cu un sărut 
sfânt. Vă salută toate adunările lui 
Christos. 
17. Vă îndemn însă, fraţilor, să luaţi 
seama la cei făcând dezbinările şi ocaziile 
de poticnire împotriva învăţăturii pe care 

voi aţi învăţat-o, şi feriţi-vă de ei. 
18. Pentru că, cei ca aceştia nu servesc ca 
sclavi: Domnului nostru Christos, ci 
pântecelui lor; şi prin cuvântul plăcut şi 
printr-o cuvântare frumoasă amăgesc 
inimile celor inocenţi. 
19. Pentru că ascultarea voastră a ajuns să 
fie cunoscută de toţi; mă bucur deci de 

voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte 
binele, şi inocenți în ce priveşte răul. 
20. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi în 
curând pe Satan sub picioarele voastre. 
Harul Domnului nostru Iesus Christos să 
fie cu voi, amen. 

21. Vă salută Timotei, colaboratorul meu; 
şi Luciu, şi Iason şi Sosipatros, rudele 
mele. 
22. Vă salută în Domnul, eu, Terţiu, cel 
scriind epistola. 
23. Vă salută Gaius, gazda mea şi a 

întregii adunări. Vă salută Erast, 
administratorul cetăţii; şi Cuart, fratele. 
24. (v. 24 - text apocrif) 
25. Iar Celui; putându-vă întări potrivit cu 
Evanghelia mea şi cu predicarea despre 
Iesus Christos, în acord cu dezvăluirea 
misterului ţinut ascuns din timpuri 
epocale,  

26. dar arătat acum şi prin scrierile 
profetice potrivit cu porunca 
Dumnezeului etern, fiind făcut cunoscut 
în toate naţiunile pentru ascultarea 
credinţei;  
27. singurului Dumnezeu înţelept, căruia 
să Îi fie gloria, prin Iesus Christos, în 
epoci! Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 180 

EPISTOLA ÎNTÂI CĂTRE CORINTENI 
 

Capitolul 1 - 1Corinteni 
1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iesus 

Christos printr-o voinţă a lui Dumnezeu, 
şi fratele Sosten;  
2. către adunarea lui Dumnezeu cea fiind 
în Corint, către cei sfinţiţi în Christos, 
chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi 
invocând în orice loc Numele Domnului 
nostru Iesus Christos; Domn al lor şi al 
nostru: 
3. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu: 

Tată al nostru, şi de la un Domn: Iesus 
Christos! 
4. Mulţumesc lui Dumnezeu, totdeauna 
despre voi, pentru harul lui Dumnezeu, 
cel dat vouă prin Christos Iesus;  
5. pentru că în toate aţi fost îmbogăţiţi 
prin El, în orice cuvânt şi în orice 
cunoştinţă,  

6. după cum a fost întărită mărturia lui 
Christos în voi;  
7. încât, voi să nu fiţi lipsiţi în nici un dar 

al harului, aşteptând dezvăluirea: 
Domnului nostru Iesus Christos, 
8. care vă va întări până la sfârşit, fiind de 
neacuzat în ziua Domnului nostru Iesus 
Christos. 

9. Credibil este Dumnezeu, prin care aţi 
fost chemaţi la comuniune cu Fiul Său 
Iesus Christos, Domnul nostru. 
10. Vă îndemn dar, fraţilor, prin Numele 
Domnului nostru Iesus Christos, ca toţi să 
vorbiţi în acelaşi fel, şi să nu fie dezbinări 
între voi; ci, potrivindu-vă în aceeaşi 
minte, şi în aceeaşi opinie. 

11. Pentru că mi s-a relatat despre voi, 
fraţi ai mei, prin cei ai lui Chloe, că între 
voi sunt certuri. 
12. Spun dar aceasta, pentru că fiecare 
dintre voi zice: eu sunt al lui Pavel! Iar eu 
a lui Apolo! Iar eu al lui Chifa! Iar eu al 
lui Christos! 
13. A fost Christos împărţit? Pavel a fost 
crucificat pentru voi? Sau în numele lui 

Pavel aţi fost botezaţi? 
14. Mulţumesc lui Dumnezeu, că nu am 
botezat pe nici unu dintre voi; decât pe 
Crisp şi pe Gaius;  

15. ca să nu zică cineva că aţi fost 
botezaţi în numele meu. 
16. Am botezat însă şi casa lui Ştefana; în 
rest, nu ştiu dacă am botezat pe altcineva. 
17. Pentru că Christos nu m-a trimis să 

botez, ci să evanghelizez; nu cu o 
înţelepciune a cuvântării, ca să nu 
zădărnicesc crucea lui Christos. 
18. Deoarece cuvântarea cea despre 
cruce, este o nebunie pentru cei pierduţi; 
pentru noi, cei salvaţi este o putere a lui 
Dumnezeu. 
19. Pentru că a fost scris: „voi nimici 
înţelepciunea înţelepţilor, şi voi înlătura 

priceperea celor pricepuţi. 
20. Unde este înţeleptul? Unde este 
cărturarul? Unde este certăreţul epocii 
aceasta? Nu a înebunit Dumnezeu 
înţelepciunea lumii aceasta? 
21. Pentru că, întrucât lumea prin 
înţelepciunea ei nu a cunoscut pe 
Dumnezeu; în înţelepciunea lui 

Dumnezeu, Dumnezeu a binevoit să 
salveze pe cei crezând prin nebunia 
predicării;  
22. deoarece iudeii cer semne, şi grecii 
caută înţelepciune,  
23. dar noi predicăm pe Christos 
crucificat; pentru iudei este un motiv de 
poticnire, iar pentru naţiuni este o 

nebunie;  
24. însă lor, celor chemaţi, atât iudei cât şi 
greci, îl predicăm pe Christos ca putere a 
lui Dumnezeu şi înţelepciune a lui 
Dumnezeu. 
25. Pentru că ceea ce este ceva nebun al 
lui Dumnezeu, este mai înţelept decât 
oamenii; şi ceea ce este ceva slab al lui 

Dumnezeu, este mai tare decât oamenii. 
26. Uitaţi-vă dar, fraţilor, la chemarea 
voastră; căci nu sunt mulţi înţelepţi 
potrivit cărnii, nici mulţi puternici, nici 
mulţi de neam ales. 
27. Dar Dumnezeu a ales cele ce sunt 
nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei 
înţelepţi; şi Dumnezeu a ales pe cele ce 
sunt slabe ale lumii, ca să ruşineze pe cei 

tari. 
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28. Şi Dumnezeu a ales pe cele ce sunt de 
neam neales ale lumii, şi pe cele 
dispreţuite şi pe cele nefiind, ca să 
desfiinţeze pe cele fiind; 
29. ca să nu se laude nici o carne înaintea 
lui Dumnezeu. 

30. Iar din El sunteţi voi în Christos Iesus 
care a fost făcut pentru noi înţelepciune 
de la Dumnezeu, şi îndreptăţire, şi 
sfinţire, şi răscumpărare; 
31. pentru că, după cum a fost scris: „cel 
lăudându-se, să se laude în Iehova.” 

Capitolul 2 – 1Corinteni 
1. Şi eu, fraţilor, venind la voi, nu am 
venit vestindu-vă misterul lui Dumnezeu 
cu o superioritate a cuvântării sau a 
înţelepciunii. 
2. Pentru că am hotărât să nu ştiu ceva 
între voi, decât pe Iesus Christos; şi, pe 

Acesta crucificat. 
3. Şi eu am fost la voi în slăbiciune şi în 
teamă şi în mult tremur. 
4. Şi cuvântarea mea şi predicarea mea nu 
erau în cuvinte convingătoare ale 
înţelepciunii; ci, într-o dovadă a Spiritului 
şi a puterii; 
5. pentru ca credinţa voastră să nu fie într-

o înţelepciune a oamenilor; ci, într-o 
putere a lui Dumnezeu. 
6. Noi dar vorbim cu o înţelepciune între 
cei desăvârşiţi, dar nu o înţelepciune a 
epocii aceasta, nici a conducătorilor 
epocii aceasta, cei nimicindu-se. 
7. Ci vorbim o înţelepciune a lui 
Dumnezeu, cea ascunsă în mister, pe care 
a rânduit-o Dumnezeu înaintea epocilor 

pentru gloria noastră;  
8. pe care nu a cunoscut-o nici unu dintre 
conducătorii epocii aceasta; pentru că, 
dacă o cunoşteau, nu crucificau pe 
Domnul gloriei. 
9. Dar după cum a fost scris: „cele ce ochi 
nu a văzut, ureche nu a auzit, şi la inima 
omului nu s-a suit; sunt cele câte a 

pregătit Dumnezeu pentru cei iubindu-L.” 
10. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a 
dezvăluit prin Spiritul Lui; pentru că 
Spiritul cercetează toate, chiar şi 
adâncurile lui Dumnezeu. 
11. Pentru că, cine dintre oameni ştie cele 
ale omului; decât spiritului omului, cel ce 

este în el? Aşa şi pe cele ale lui 
Dumnezeu, nu le cunoaşte nici unu; decât 
Spiritul lui Dumnezeu. 
12. Dar noi nu am primit spiritul lumii; ci, 
Spiritul Cel din Dumnezeu; ca să le ştim 
pe cele dăruite nouă de Dumnezeu;  

13. pe care le şi vorbim, nu în cuvinte 
învăţate prin înţelepciunea omenească, ci 
în cele învăţate prin Spirit; judecând cele 
spirituale, prin cele spirituale. 
14. Dar un om sufletesc, nu primeşte cele 
ale Spiritului lui Dumnezeu, deoarece 
sunt o nebunie pentru el; şi nu le poate 
cunoaşte pentru că ele se judecă spiritual. 

15. Iar cel spiritual judecă toate, el însă 
nu este judecat de nici unu. 
16. Pentru că: „cine a cunoscut mintea lui 
Iehova? Cine Îl va învăţa?” Noi însă 
avem mintea lui Christos. 

Capitolul 3 - 1Corinteni 
1. Şi eu, fraţilor, nu am putut să vă 
vorbesc ca unor spirituali; ci ca unor 
carnali, ca unor prunci în Christos. 
2. V-am dat lapte de băut, nu bucate; 
pentru că încă nu puteaţi suporta, şi nici 
acum nu puteţi,  
3. pentru că sunteţi încă carnali. 

Deoarece, când între voi este invidie şi 
ceartă, nu sunteţi carnali şi nu umblaţi 
potrivit unui om? 
4. Iar când cineva zice: eu sunt al lui 
Pavel! Iar altul: eu sunt al lui Apolo! Nu 
sunteţi voi oameni? 
5. Ce este deci Apolo? Dar ce este Pavel? 
Servitorii prin care aţi crezut, şi după cum 
a dat Domnul fiecăruia. 

6. Eu am plantat, Apolo a udat, dar 
Dumnezeu a făcut să crească. 
7. Aşa că, nici cel plantând nu este ceva, 
nici cel udând; ci, Dumnezeu, Cel făcând 
să crească. 
8. Dar cel plantând şi cel udând sunt una; 
însă fiecare va primi plata lui, după 
osteneala lui. 

9. Pentru că suntem colaboratori ai lui 
Dumnezeu, voi sunteţi un ogor, o clădire 
a lui Dumnezeu. 
10. Potrivit harului cel dat mie, ca un 
arhitect înţelept, am pus temelie; dar altul 
zideşte pe ea. Însă fiecare să ia seama 
cum zideşte deasupra. 
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11. Pentru că nici unu nu poate pune altă 
temelie decât cea pusă, care este Iesus 
Christos. 
12. Iar, dacă cineva zideşte pe temelie: 
aur, argint, pietre scumpe, lemne, fân, 
paie;  

13. lucrarea fiecăruia se va face arătată, 
pentru că ziua o va face cunoscută, 
fiindcă este dezvăluită prin foc; şi chiar 
focul va dovedi ce fel este lucrarea 
fiecăruia. 
14. Dacă lucrarea cuiva, pe care a zidit-o 
deasupra, va rămâne; el va primi plată. 
15. Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va fi 

păgubit; iar el va fi salvat, dar aşa ca prin 
foc. 
16. Nu ştiţi că sunteţi un templu al lui 
Dumnezeu, şi că Spiritul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi? 
17. Dacă cineva distruge templul lui 
Dumnezeu, pe acesta îl va distruge 
Dumnezeu; pentru că templul lui 

Dumnezeu, care sunteţi voi, este sfânt. 
18. Nici unu să nu se înşele pe sine. Dacă 
cuiva dintre voi consideră că este înţelept 
în epoca aceasta, să se facă nebun, ca să 
devină înţelept. 
19. Pentru că înţelepciunea lumii aceasta, 
este o nebunie împotriva lui Dumnezeu, 
fiindcă a fost scris: „El, Cel prinzând pe 

înţelepţi în viclenia lor.” 
20. Şi iarăşi: „Iehova cunoaşte cugetările 
înţelepţilor că sunt deşarte.” 
21. De aceea, nici unu să nu se laude cu 
oameni; pentru că toate sunt ale voastre:  
22. Fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie 
lume, fie viaţă, fie moarte, fie cele 
prezente, fie cele viitoare; toate sunt ale 
voastre;  

23. iar voi sunteţi ai lui Christos, iar 
Christos este al lui Dumnezeu. 

Capitolul 4 - 1Corinteni 
1. Aşa să ne considere orice om, ca pe 
nişte servitori ai lui Christos, şi 

administratori ai misterelor lui 
Dumnezeu. 
2. În rest, se cere administratorilor ca 
fiecare să fie găsit credincios. 
3. Dar pentru mine este ceva tare 
neînsemnat, ca să fiu judecat de voi sau 
un tribunal într-o zi de judecată 

omenescă; căci nici chiar eu nu mă judec 
pe mine. 
4. Pentru că nu sunt conştient de nimic 
împotriva mea; dar nu prin aceasta am 
fost îndreptăţit; iar Cel judecându-mă este 
Domnul. 

5. Aşa că nu judecaţi ceva înainte de 
timp, până ce are să vină Domnul; care va 
şi scoate la lumină cele ascunse ale 
întunericului, şi va arăta planurile 
inimilor; şi atunci lauda se va face 
fiecăruia de la Dumnezeu. 
6. Iar acestea, fraţilor, le-am spus despre 
mine şi Apolo, din cauza voastră; ca să 

învăţaţi prin noi acestea: nu gândiţi peste 
cele care au fost scrise; ca să nu vă făliţi 
unu prin unu, împotriva altuia. 
7. Pentru că, cine te face deosebit? Şi ce 
ai, pe care nu l-ai primit? Iar dacă l-ai 
primit, de ce te lauzi, ca şi cum nu l-ai 
primit? 
8. Deja sunteţi sătui! Deja sunteţi 

îmbogăţiţi! Domniţi fără noi! Şi chiar 
doream să domniţi, ca şi noi să domnim 
împreună cu voi. 
9. Pentru că mi se pare că Dumnezeu, pe 
noi apostolii, ne-a arătat ca pe nişte 
ultimi, ca pe nişte condamnaţi la moarte; 
pentru că am fost făcuţi un spectacol 
pentru lume, şi pentru îngeri, şi pentru 

oameni. 
10. Noi suntem nebuni din cauza lui 
Christos; iar voi înţelepţi în Christos; noi 
slabi, iar voi tari; voi glorioşi, iar noi 
dezonoraţi. 
11. Până în ora de acum flămânzim şi 
însetăm, şi suntem în lipsă de 
îmbrăcăminte, şi suntem bătuţi, şi 
pribegim, 

12. şi ostenim lucrând cu mâinile noastre; 
fiind ocărâţi, binecuvântăm; fiind 
persecutaţi, îndurăm; 
13. fiind defăimaţi ne rugăm. Am fost 
făcuţi ca nişte gunoaie ale lumii, şi ca o 
lepădătură a tuturor până acum. 
14. Nu scriu acestea ruşinându-vă, ci 
îndemnându-vă ca pe nişte copii ai mei. 

15. Pentru că dacă aţi avea zece mii de 
pedagogi în Christos, totuşi nu aveţi mulţi 
părinţi; fiindcă eu v-am născut în Christos 
Iesus prin Evanghelie. 
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16. Vă îndemn deci, să vă faceţi nişte 
imitatori ai mei. 
17. De aceea v-am trimis pe Timotei, care 
este copilul meu iubit şi credincios în 
Domnul; care vă va aminti căile mele cele 
în Christos, aşa cum învăţ eu pretutindeni 

în orice adunare. 
18. Iar unii s-au îngâmfat, ca şi cum eu nu 
am să vin la voi. 
19. Dar voi veni curând la voi; dacă are să 
vrea Domnul; şi voi cunoaşte nu 
cuvântarea celor îngâmfaţi, ci puterea. 
20. Pentru că Regatul lui Dumnezeu nu 
este în cuvântare, ci în putere. 

21. Ce vreţi? Să vin la voi cu nuiaua, sau 
cu dragoste şi cu spirit de blândeţe? 

Capitolul 5 - 1Corinteni 
1. Se aude peste tot că între voi este 
curvie, şi astfel de curvie care nu este nici 

între naţiuni; încât, cineva să aibă de 
nevastă pe a tatălui său. 
2. Şi voi sunteţi îngâmfaţi, şi nu v-aţi jelit 
mai degrabă; pentru ca cel săvârşind fapta 
aceasta, să fie înlăturat din mijlocul 
vostru. 
3. Pentru că eu, fiind absent cu corpul, dar 
prezent cu spiritul, am judecat deja ca şi 

fiind prezent, pe cel făptuind aşa;  
4. strângându-vă împreună în Numele 
Domnului Iesus, voi şi spiritul meu, 
împreună cu puterea Domnului nostru 
Iesus;  
5. ca să daţi pe cel ca acesta lui Satan, 
pentru distrugerea cărnii, ca spiritul lui să 
fie salvat în ziua Domnului. 
6. Lauda voastră nu este bună. Nu ştiţi că 

puţină drojdie dospeşte întreg aluatul? 
7. Renunţaţi deci la drojdia veche, ca să 
fiţi un aluat nou, precum sunteţi fără 
drojdie, pentru că şi Christos, Paştele 
nostru a fost sacrificat. 
8. De aceea să sărbătorim nu cu o 
plămădeală veche, nici cu o plămădeală a 
răutăţii şi a vicleniei; ci, cu azimi ale 

sincerităţi şi ale adevărului. 
9. V-am scris în epistolă să nu vă asociaţi 
cu curvari; 
10. oricum nu mă refer la curvarii lumii 
aceasta, sau la cei lacomi, sau la hoţi, sau 
la idolatri; deoarece atunci trebuia să 
ieşiţi din lume. 

11. Dar acum v-am scris să nu vă asociaţi 
cu cineva numit frate, dacă are să fie 
curvar, sau lacom, sau idolatru, sau 
defăimător, sau beţiv, sau acaparator; cu 
cel ca acesta, nici să nu mâncaţi 
împreună. 

12. Pentru că de ce să îi judec eu pe cei de 
afară? Nu judecaţi voi pe cei dinăuntru? 
13. Iar pe cei din afară îi judecă 
Dumnezeu. Scoateţi afară pe cel rău 
dintre voi. 

Capitolul 6 - 1Corinteni 
1. Îndrăzneşte cineva dintre voi, având o 
cauză împotriva altuia, să se judece 
înaintea celor nedrepţi, şi nu înaintea 
sfinţilor? 
2. Sau nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? 
Şi dacă lumea este judecată de voi, sunteţi 
voi nevrednici de judecăţi neînsemnate? 

3. Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? 
Atunci de ce nu şi pe cele ce ţin de viaţa 
aceasta? 
4. Deci, dacă aveţi judecăţi pentru cele ce 
ţin de viaţa aceasta; voi, pe cei dezagreaţi 
de adunare, pe aceştia îi puneţi: 
judecători? 
5. Pentru ruşinare vă zic. Astfel, nu este 

nici un înţelept între voi, nici unu care 
putea judeca între fraţii lui? 
6. Ci se judecă frate cu frate; şi aceasta 
înaintea unor necredincioşi. 
7. Deci este deja o înfrângere pentru voi 
că aveţi judecăţi între voi. De ce să nu fiţi 
mai degrabă nedreptăţiţi? De să nu fiţi 
mai degrabă păgubiţi? 
8. Dar voi nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi 

aceasta pe fraţi. 
9. Sau nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor 
moştenii Regatul lui Dumnezeu? Nu vă 
amăgiţi; nici curvarii, nici idolatrii, nici 
adulterii, nici efeminaţii, nici 
homosexualii,  
10. nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, 
nici calomniatorii, nici acaparatorii, nu 

vor moşteni Regatul lui Dumnezeu. 
11. Şi aşa eraţi unii, dar aţi fost spălaţi, 
dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi 
în Numele Domnului nostru Iesus 
Christos şi prin Spiritul Dumnezeului 
nostru. 
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12. Toate îmi sunt permise, dar nu toate 
folosesc; toate îmi sunt permise, dar eu nu 
voi fi sub autoritatea cuiva. 
13. Mâncărurile sunt pentru pântece, şi 
pântecele pentru mâncăruri, însă 
Dumnezeu va distruge şi pe acesta şi pe 

acelea. Dar corpul nu este pentru curvie; 
ci, pentru Domnul, şi Domnul pentru 
corp. 
14. Dumnezeu însă, şi pe Domnul L-a 
înviat, şi pe noi ne va învia prin puterea 
Lui. 
15. Nu ştiţi că corprurile vostre sunt 
mădulare ale lui Christos? Luând deci 

mădularele lui Christos, le voi face 
mădulare ale unei curve? Nicidecum! 
16. Sau nu ştiţi că cel alipindu-se cu curva 
este un corp? Pentru că El zice: „cei doi 
vor fi într-o carne”.  
17. Dar cel alipindu-se de Domnul, este 
un spirit. 
18. Fugiţi de curvie! Orice păcat pe care 

are să îl facă un om, este în afara 
corpului; dar curvarul păcătuieşte 
împotriva corpului său. 
19. Sau nu ştiţi că corpul vostru este un 
templu al Spiritului Sfânt Cel din voi, pe 
care Îl aveţi de la Dumnezeu; şi că nu 
sunteţi ai voştri? 
20. Pentru că aţi fost cumpăraţi cu un 

preţ. Glorificaţi deci pe Dumnezeu în 
corpul vostru. 

Capitolul 7 - 1Corinteni 
1. Iar despre cele ce mi-aţi scris; este bine 
pentru om să nu se atingă de femeie. 
2. Dar, din cauza curviilor, fiecare să aibă 

nevasta lui şi fiecare să aibă bărbatul ei. 
3. Bărbatul să dea datoria, nevestei; dar 
de asemenea şi nevasta, bărbatului. 
4. Nevasta nu are autoritate asupra 
corpului ei, ci bărbatul. Iar la fel, şi 
bărbatul nu are autoritate asupra corpului, 
ci nevasta. 
5. Nu vă lipsiţi unul de altul, decât prin 

înţelegere, pentru un timp, ca să aveţi 
timp să vă ocupaţi cu rugăciunea şi cu 
postul; şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu 
vă ispitească Satan prin nestăpânirea 
voastră. 
6. Zic însă acestea potrivit unei 
îngăduinţe, nu potrivit unei poruncă. 

7. Dar eu vreau să fie toţi oamenii ca şi 
mine; însă fiecare are un dar al său al 
harului, de la Dumnezeu; unu aşa, iar 
altul aşa. 
8. Iar celor necăsătorţi şi văduvelor le 
spun: este bine pentru ei dacă au să 

rămână ca şi mine. 
9. Dar, dacă nu se stăpânesc, să se 
căsătorescă; pentru că este mai bine să se 
căsătorească decât să ardă. 
10. Iar celor căsătoriţi, le poruncesc, nu 
eu, ci Domnul: nevasta să nu se despartă 
de bărbat. 
11. Dar şi dacă are să fie despărţită, să 

rămână nemăritată; sau să se împace cu 
bărbatul. Iar bărbatul să nu lase nevasta. 
12. Celorlalţi însă, le zic eu, nu Domnul: 
dacă vreun frate are nevastă 
necredincioasă, şi ea este de acord să 
locuiască cu el; să nu o lase. 
13. Şi o nevastă, care are bărbat 
necredincios, şi acesta este de acord să 

locuiască cu ea; să nu lase bărbatul. 
14. Pentru că bărbatul cel necredincios 
este sfinţit prin nevastă, şi nevasta 
necredncioasă este sfinţită prin frate; 
altfel copiii voştri sunt necuraţi, dar acum 
sunt sfinţi. 
15. Dar, dacă cel necredincios se 
desparte, să se despartă; în astfel de 

cazuri, fratele sau sora nu este înrobit; iar 
Dumnezeu ne-a chemat la pace. 
16. Pentru că, ce şti tu nevastă, dacă vei 
salva bărbatul? Sau ce şti tu bărbat dacă 
vei salva nevasta? 
17. Totuşi, fiecăruia cum i-a împărţit 
Domnul, cum a chemat Dumnezeu pe 
fiecare, aşa să umble. Şi astfel stabilesc 
eu în toate adunările. 

18. A fost cineva chemat, fiind 
circumcis? Să nu se facă necircumcis. A 
fost cineva chemat în necircumcizie? Să 
nu fie circumcis. 
19. Circumcizia este nimic, şi 
necircumcizia este nimic; ci, respectarea 
poruncilor lui Dumnezeu. 
20. Fiecare să rămână în chemarea aceea 

în care a fost chemat. 
21. Ai fost chemat fiind sclav? Să nu îţi 
pese; dar, şi dacă poţi să te faci liber, mai 
de grabă foloseşte-te. 
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22. Pentru că sclavul chemat în Domnul, 
este un eliberat al Domnului; asemenea şi 
cel liber, fiind chemat, este un sclav al lui 
Christos. 
23. Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ; nu 
vă faceţi sclavi ai oamenilor. 

24. Fiecare, fraţilor, în ceea ce a fost 
chemat, în aceasta să rămână lângă 
Dumnezeu. 
25. Despre cei virgini însă, nu am o 
poruncă de la Domnul; dar îmi dau o 
părere, ca unu miluit de Domnul să fiu 
credincios. 
26. Consider deci a fi bine aceasta din 

cauza necesităţii prezente; că este bine 
pentru om să fie astfel:  
27. Este legat cu o nevastă? Nu căuta 
dezlegare. Eşti dezlegat de nevastă? Nu 
căuta nevastă. 
28. Dar şi dacă ai să te însori, nu ai 
păcătuit; şi dacă fecioara are să se mărite, 
nu păcătuieşte. Dar cei ca aceştia vor avea 

necaz în carne; eu însă vă cruţ. 
29. Dar spun aceasta, fraţilor: timpul este 
scurtat; ca, de acum, şi cei având neveste, 
să fie ca şi cum nu ar avea;  
30. şi cei plângând, ca şi cum nu ar 
plânge; şi cei bucurându-se, ca şi cum nu 
s-ar bucura; şi cei cumpărând, ca şi cum 
nu ar poseda;  

31. şi cei folosind lumea aceasta, ca şi 
cum nu ar folosi; pentru că înfăţişarea 
lumii aceasta trece. 
32. Dar eu vreau să fiţi voi fără grijuri. 
Cel neînsurat, se îngrijeşte de cele ale 
Domnului; cum are să placă Domnului. 
33. Dar cel însurat, se îngrijeşte de cele 
ale lumii; cum are să placă nevestei, şi 
este împărţit. 

34. Şi femeia cea nemăritată, şi fecioara, 
se îngrijesc de cele ale Domnului; ca să 
fie sfinte şi cu corpul şi cu spiritul. Însă 
cea măritată se îngrijeşte de cele ale 
lumii; cum are să placă bărbatului. 
35. Iar aceasta vă spun spre folosul 
vostru, nu ca să arunc un laţ asupra 
voastră; ci, pentru bună cuviinţă şi pentru 

apropiere de Domnul fără distragere. 
36. Dar, dacă cineva consideră că nu se 
cuvine pentru fecioria lui, dacă are să fie 
trecut de floarea vârstei, şi aşa se cuvine 

să facă; să facă ce vrea: nu păcătuieşte; să 
se căsătorească. 
37. Dar, care stă tare în inima lui, 
neavând o necesitate; ci, are autoritate 
asupra voinţei lui, şi a hotărât în inima lui 
să îşi păstreze fecioria, bine va face. 

38. Astfel şi cel căsătorindu-şi fecioria 
lui, face bine; şi cel necăsătorind-o, va 
face mai bine. 
39. Nevasta a fost legată pentru cât timp 
vieţuieşte bărbatul ei; dar, dacă bărbatul 
are să moară, este liberă să se mărite cu 
care vrea, dar numai în Domnul. 
40. Dar, după părerea mea, este mai 

fericită dacă rămâne aşa. Pentru că 
consider că şi eu am un Spirit al lui 
Dumnezeu. 

Capitolul 8 - 1Corinteni 
1. Iar despre cele jertfite idolilor, ştim; 

pentru că toţi avem cunoştinţă. Cunoştinţa 
îngâmfă, dar dragostea zideşte. 
2. Iar dacă i se pare cuiva, că cunoaşte 
ceva; încă nu a cunoscut nimic, aşa cum 
trebuie să cunoască. 
3. Dar dacă cineva iubeşte pe Dumnezeu, 
acesta este cunoscut de El. 
4. Deci despre mâncatul celor jertfite 

idolilor, ştim că un idol este nimic în 
lume, şi că nu este nici un Dumnezeu, 
decât Unu. 
5. Pentru că, deşi sunt numiţi: 
„dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ; aşa 
cum sunt dumnezei mulţi şi domni mulţi;  
6. dar totuşi, pentru noi este un 
Dumnezeu: Tatăl, din care sunt toate, şi 
noi pentru El; şi un Domn: Iesus Christos, 

prin care sunt toate, şi noi prin El. 
7. Dar cunoştinţa nu este în toţi; pentru că 
unii, cu obieciul de până acum pentru 
idol, mănâncă jertfa adusă idolului; şi 
conştiinţa lor fiind slabă, se spurcă. 
8. Dar mâncarea nu ne va recomanda 
înaintea lui Dumnezeu; dacă nu mâncăm, 
nu suntem lipsiţi; dacă mâncăm, nu 

suntem îmbelşugaţi. 
9. Luaţi seama însă, nu cumva libertatea 
aceasta a voastră să se facă o piatră de 
poticnire pentru cei slabi. 
10. Pentru că, dacă cineva are să te vadă 
pe tine, cel având cunoştiinţă, şezând la 
masă în templul unui idol; conştiinţa lui 
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fiind slabă, nu va fi îndemnată pentru a 
mânca cele jertfite idolului? 
11. Pentru că, fratele cel slab, pentru care 
a murit Christos, se pierde prin conştiinţa 
ta. 
12. Iar păcatuind astfel împotriva fraţilor, 

şi rănind conştiinţa lor slabă, păcătuieşti 
împotriva lui Christos. 
13. De aceea, dacă o mâncare îl 
poticneşte pe fratele meu, nicidecum nu 
am să mănânc carne, în etern; ca să nu se 
poticnească fratele meu. 

Capitolul 9 - 1Corinteni 
1. Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? 
Nu am văzut eu pe Iesus, Domnul nostru? 
Nu sunteţi voi lucrarea mea în Domnul? 
2. Dacă nu sunt apostol pentru alţii, totuşi 
sunt pentru voi; pentru că voi sunteţi un 
sigiliu al apostoliei mele în Domnul. 

3. Apărarea mea împotriva celor 
judecându-mă este aceasta:  
4. Nu avem nicidecum, drept pentru a 
mânca şi a bea? 
5. Nu avem nicidecum, drept de a duce cu 
noi pe o soră; adică o nevastă ca şi ceilalţi 
apostoli, şi fraţii Domnului, şi Chifa? 
6. Sau numai eu şi Barnaba, nu avem 

drept de a nu lucra? 
7. Cine este vreodată în serviciu militar 
pe cheltuielile lui? Cine plantează vie, şi 
nu mănâncă rodul ei? Sau cine păstoreşte 
o turmă, şi nu mânâncă din laptele 
turmei? 
8. Vorbesc eu acestea potrivit unui om? 
Sau nu zice şi legea aceasta? 
9. Pentru că în legea lui Moise a fost 

scris: „să nu legi gura boului treierând.” 
Oare de boi îi pasă lui Dumnezeu? 
10. Sau zice anume pentru noi? Deoarece 
pentru noi a fost scris că plugarul este 
dator să are, în speranţă pentru a avea 
parte. 
11. Dacă noi am semănat vouă cele 
spirituale, este mare lucru dacă vom 

secera cele pentru carne ale voastre? 
12. Dacă alţii au parte de acest drept 
asupra voastră, nu mai degrabă noi? Dar 
nu am folosit dreptul acesta; ci, suportăm 
toate, ca să nu punem vreo piedică 
Evangheliei lui Christos. 

13. Nu ştiţi că cei lucrând cele sfinte 
mănâncă din cele ale templului; şi cei 
servind altarul au parte împreună cu 
altarul? 
14. Aşa şi Domnul, a poruncit celor 
vestind Evanghelia, să vieţuiască din 

Evanghelie. 
15. Dar eu nu m-am folosit de nici unu 
dintre acestea. Nu am scris însă acestea ca 
să se facă aşa cu mine; pentru că este bine 
pentru mine mai degrabă să mor, 
decât…Nici unu nu va zădărnici lauda 
mea. 
16. Pentru că, dacă am să evanghelizez, 

nu este pentru mine o laudă, fiindcă 
asupra mea este pusă o necesitate; pentru 
că este vai de mine dacă nu am să 
evanghelizez. 
17. Pentru că, dacă înfăptuiesc aceasta de 
bunăvoie, am o plată; dar dacă nu o 
înfăptuiesc de bunăvoie, aceasta este o 
administraţie care mi-a fost încredinţată. 

18. Deci care este plata mea? Ca 
evanghelizând să ofer Evanghelia fără 
cheltuială; ca să nu folosesc din plin 
dreptul meu în Evanghelie. 
19. Pentru că, fiind liber faţă de toţi, m-
am făcut sclav tuturor; ca să câştig pe cei 
mai mulţi. 
20. Şi m-am făcut pentru iudei ca un 

iudeu, ca să câştig pe iudei; pentru cei de 
sub lege, ca unu sub lege; eu nefiind sub 
lege; ca să câştig pe cei de sub lege; 
21. pentru cei fără lege, ca unu fără lege; 
eu nefiind fără legea lui Dumnezeu, ci 
fiind în legea lui Christos; ca să câştig pe 
cei fără lege. 
22. M-am făcut slab pentru cei slabi, ca să 
câştig pe cei slabi; m-am făcut tuturor, 

toate, ca să salvez pe unii dintre ei. 
23. Dar fac toate pentru Evanghelie, ca să 
mă fac copărtaş împreună cu ea. 
24. Nu ştiţi că cei alergând într-o cursă, 
toţi aleargă, dar unu primeşte premiul? 
Alergaţi deci ca să îl primiţi. 
25. Dar orice luptător se înfrânează în 
toate; aceia deci, ca să primescă o cunună 

stricăcioasă, iar noi una nestricăcioasă. 
26. De aceea, eu aşa alerg, nu ca nesigur; 
aşa lupt, nu ca lovind în aer. 
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27. Ci sunt aspru cu corpul meu, şi îl 
conduc ca pe un sclav; nu cumva 
predicând altora, eu să mă fac dezaprobat. 

Capitolul 10 - 1Corinteni 
1. Pentru că nu vreau, fraţilor, să nu 
cunoaşteţi voi că părinţii noştri toţi au fost 
sub nor şi toţi au trecut prin mare; 
2. şi toţi au fost botezaţi înspre Moise în 
nor şi în mare; 
3. şi toţi au mâncat aceeaşi mâncare 
spirituală;  

4. şi toţi au băut aceeaşi băutură 
spirituală, pentru că au băut dintr-o stâncă 
spirituală care îi urma, iar stânca era: 
Christos. 
5. Dar Dumnezeu nu a găsit plăcere în cei 
mai mulţi dintre ei, pentru că au fost 
doborâţi în deşert. 
6. Iar acestea au fost făcute exemplu 

pentru noi; pentru a nu fi noi poftitori de 
rele, precum au poftit şi aceia. 
7. Nici să vă faceţi idolatri, precum unii 
dintre ei, după cum a fost scris: Poporul a 
şezut să mănânce şi să bea, şi s-au ridicat 
să danseze. 
8. Nici să curvim, precum au curvit unii 
dintre ei, şi într-o zi au căzut douăzeci şi 

trei de mii. 
9. Nici să încercăm pe Iehova, după cum 
au încercat unii dintre ei, şi au pierit prin 
şerpi. 
10. Nici să murmuraţi, după cum au 
murmurat unii dintre ei, şi au fost nimiciţi 
prin Nimicitorul. 
11. Dar acestea s-au întâmplat acelora ca 
exemple; însă au fost scrise, pentru 

avertizarea noastră, peste care au ajuns 
sfârşiturile epocilor. 
12. Aşa că, cel părându-i-se că stă în 
picioare, să fie atent să nu cadă. 
13. Nu v-a ajuns vreo încercare decât 
omenească. Dar credibil este Dumnezeu, 
care nu va permite să fiţi încercaţi peste 
ceea ce puteţi; ci, împreună cu încercarea, 

va face şi ieşirea, ca să puteţi suporta. 
14. De aceea, iubiţii mei, fugiţi de 
idolatrie. 
15. Vă spun ca unor înţelepţi, judecaţi voi 
ceea ce spun. 
16. Potirul binecuvântării, pe care îl 
binecuvântăm, nu este o împărtăşire cu 

sângele lui Christos? Pâinea pe care o 
frângem, nu este o împărtăşire cu corpul 
lui Christos? 
17. Pentru că este o pâine, noi cei mulţi 
suntem un corp; fiindcă toţi ne 
împărtăşim dintr-o pâine. 

18. Uitaţi-vă la Israelul după carne: cei 
mâncând jertfele, nu sunt ei părtaşi ai 
altarului? 
19. Deci ce zic eu? Că un sacrificiu 
pentru idol este ceva? Sau că un idol este 
ceva? 
20. Nu! Ci, că cele ce jertfesc naţiunile, le 
jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu; 

iar eu nu vreau să vă faceţi voi părtaşi ai 
demonilor. 
21. Nu puteţi bea potirul Domnului, şi 
potirul demonilor; nu puteţi fi părtaşi ai 
mesei Domnului, şi ai mesei demonilor. 
22. Sau aţâţăm pe Domnul la gelozie? 
Suntem noi mai tari decât El? 
23. Toate sunt permise, dar nu toate sunt 

de folos; toate sunt permise, dar nu toate 
zidesc. 
24. Nici unu să nu caute folosul lui, ci pe 
cel al altuia. 
25. Mâncaţi tot ce este vândut în 
măcelărie; nejudecând nimic din cauza 
conştiinţei. 
26. Pentru că: „al lui Iehova este 

pământul şi tot ce îl umple.” 
27. Dacă vă cheamă cineva dintre cei 
necredincioşi, şi vreţi să vă duceţi; 
mâncaţi orice vă este pus înainte, 
nejudecând nimic din cauza conştiinţei. 
28. Dar dacă cineva are să vă zică: 
aceasta este o jertfă pentru idol; să nu 
mâncaţi, din cauza dezvăluitorului acela 
şi a conştiinţei. 

29. Spun conştiinţă, dar nu cea a ta; ci, 
cea altuia. Pentru că, de ce este judecată 
libertatea mea de altă conştiinţă? 
30. Dacă eu iau parte cu mulţumire, de ce 
sunt hulit pentru ceea ce mulţumesc? 
31. Astfel deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, 
fie că faceţi orice; să faceţi toate pentru 
gloria lui Dumnezeu. 

32. Nu vă faceţi motive de poticnire; nici 
pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru 
adunarea lui Dumnezeu; 
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33. după cum şi eu plac tuturor în toate, 
necăutând folosul meu; ci, pe cel al celor 
mulţi, ca să fie salvaţi. 

Capitolul 11 - 1Corinteni 
1. Faceţi-vă imitatori ai mei, după cum şi 
eu sunt al lui Christos. 
2. Vă laud dar, că în toate vă amintiţi de 
mine; şi ţineţi tradiţiile după cum vi le-am 
dat. 
3. Dar vreau să ştiţi că Christos este capul 
oricărui bărbat, iar bărbatul este capul 

femeii; Dumnezeu însă este capul lui 
Christos. 
4. Orice bărbat, rugându-se sau profeţind 
având ceva pe cap, face de ruşine capul 
lui.  
5. Iar orice femeie, rugându-se sau 
profeţind cu capul neacoperit, face de 
ruşine capul ei, pentru că este una şi 

aceeaşi cu cea rasă. 
6. Pentru că, dacă o femeie nu se acoperă, 
să se şi tundă! Dar dacă este ruşinos 
pentru o femeie să fie tunsă sau rasă; să se 
acopere! 
7. Pentru că un bărbat, într-adevăr, nu 
este dator să acopere capul, fiind o 
imagine şi o glorie a lui Dumnezeu; dar o 

femeie este o glorie a unui bărbat. 
8. Pentru că, nu bărbatul este din femeie; 
ci, femeia din bărbat. 
9. Pentru că nu a fost creat bărbatul 
pentru femeie, ci femeie pentru bărbat. 
10. De aceea, femeia este datoare să aibă 
pe cap: văl, din cauza îngerilor. 
11. Totuşi, în Domnul, nu este nici femeie 
fără bărbat; nici bărbat fără femeie. 

12. Pentru că, după cum femeia este din 
bărbat; aşa şi bărbatul este prin femeie. 
Iar toate cele sunt din Dumnezeu. 
13. Judecaţi în sinea voastră: Este 
cuviincios să se roage lui Dumnezeu o 
femeie neacoperită?  
14. Dar nu vă învaţă nici chiar natura, că 
dacă un bărbat are să fie cu păr lung, este 

o dezonoare pentru el? 
15. Dar dacă o femeie are să fie cu păr 
lung, este o glorie pentru ea; pentru că 
părul lung i-a fost dat în loc de 
învelitoare. 

16. Dar dacă cineva pare să fie iubitor de 
dispută, noi nu avem un astfel de obicei; 
nici adunările lui Dumnezeu. 
17. Dar, poruncind acestea, nu vă laud; 
pentru că vă strângeţi împreună nu spre 
mai bine, ci spre mai rău. 

18. Pentru că, mai întâi, aud că voi 
strângându-vă în adunare, sunt dezbinări 
între voi; şi în parte, ceva cred. 
19. Pentru că trebuie să fie şi secte între 
voi, ca să se facă arătaţi între voi şi cei 
aprobaţi.  
20. Deci voi, strângându-vă împreună 
într-acelaşi loc, nu este ca să mâncaţi: 

Cina Domnească; 
21. pentru că, la mâncare, fiecare ia 
înainte cina lui; şi vreunu este flămând, 
iar vreunu se îmbată. 
22. Nu aveţi deci case pentru a mânca şi a 
bea? Sau dispreţuiţi adunarea lui 
Dumnezeu, şi faceţi de ruşine pe cei 
neavând? Ce să vă zic? Vă voi lăuda? În 

aceasta nu vă laud. 
23. Pentru că eu am primit de la Domnul 
ceea ce v-am şi dat; că Domnul Iesus, în 
noaptea în care a fost trădat, a luat o 
pâine;  
24. şi mulţumind, a frânt şi a zis: „Luaţi 
mâncaţi; acesta este corpul Meu, cel frânt 
pentru voi; faceţi aceasta spre amintirea 

Mea.” 
25. La fel şi potirul, după Cină, zicând: 
„Potirul acesta este noul legământ în 
sângele Meu; faceţi aceasta, de câte ori 
veţi bea, spre amintirea Mea.” 
26. Pentru că, de câte ori veţi mânca 
pâinea aceasta, şi veţi bea potirul acesta, 
vestiţi moartea Domnului, până ce are să 
vină El. 

27. Aşa că, cel care are să mănânce 
pâinea, şi are să bea potirul Domnului în 
mod nevrednic, va fi vinovat de corpul şi 
sângele Domnului. 
28. Să se judece însă fiecare om pe sine; 
şi aşa să mănânce din pâine, şi să bea din 
potir. 
29. Pentru că cel mâncând şi bând, 

mănâncă şi bea o condamnare împotriva 
lui; dacă nu deosebeşte corpul Domnului. 
30. De aceea sunt mulţi slabi şi bolnavi 
între voi, şi dorm destui. 
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31. Dar dacă ne judecam pe noi înşine, nu 
eram judecaţi.  
32. Însă fiind judecaţi de Domnul, suntem 
pedepsiţi; ca să nu fim condamnaţi 
împreună cu lumea. 
33. Astfel, fraţii mei, venind împreună ca 

să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. 
34. Dacă cineva este flămând, să mănânce 
acasă; ca să nu vă strângeţi pentru 
judecată. Iar celelalte le voi rândui când 
am să vin. 

Capitolul 12 - 1Corinteni 
1. Dar despre darurile spirituale, fraţilor, 
nu vreau să fiţi necunoscători. 
2. Ştiţi că, atunci când eraţi naţiuni 
păgâne, eraţi duşi către idolii cei muţi, ca 
fiind călăuziţi aşa. 
3. De aceea fă încunoştinţez, că nici unu, 
vorbind printr-un Spirit al lui Dumnezeu, 

nu zice: Iesus este blestemat! Şi nici unu 
nu poate zice: Iesus este Domn! Decât 
prin Spirit Sfânt. 
4. Dar sunt diferite feluri de daruri ale 
harului, însă Spiritul este acelaşi;  
5. şi diferite feluri de servicii, dar acelaşi 
Domn; 
6. şi diferite feluri de lucrări, dar 

Dumnezeu este Acelaşi, Cel lucrând toate 
în toţi. 
7. Dar manifestarea Spiritului este dată 
fiecăruia spre folos. 
8. Pentru că, prin Spiritul, unuia îi este 
dată cuvântare pentru a da: înţelepciune; 
iar altuia: cuvântare pentru a da: 
cunoştinţă, potrivit aceluiaşi Spirit;  
9. altuia: credinţă, prin acelaşi Spirit; iar 

altuia: daruri ale harurilor de vindecări, 
prin acelaşi Unu singur Spirit; 
10. iar altuia: lucrări ale puterilor; iar 
altuia: profeţie; iar altuia: deosebire de 
spirite; iar altuia: diferite feluri de limbi; 
iar altuia: traducere a limbilor. 
11. Dar toate acestea le produce: Unul şi 
acelaşi Spirit, împărţind fiecăruia în parte, 

după cum vrea. 
12. Pentru că, după cum corpul este unu, 
şi are multe mădulare, iar toate 
mădularele corpului, multe fiind, sunt un 
corp; astfel este şi Christosul. 
13. Şi pentru că într-un Spirit, noi toţi 
într-un corp am fost botezaţi, fie iudei, fie 

greci, fie sclavi, fie liberi. Şi toţi am fost 
adăpaţi dintr-un Spirit. 
14. Pentru că corpul, nu este un mădular, 
ci multe. 
15. Dacă piciorul are să zică: pentru că nu 
sunt mână, nu sunt din corp; nu este 

pentru aceasta din corp? 
16. Şi dacă urechea are să zică: pentru că 
nu sunt ochi, nu sunt din corp; nu este 
pentru aceasta din corp? 
17. Dacă întreg corpul era ochi, unde ar fi 
auzul? Dacă întreg corpul era auz, unde ar 
fi mirosul? 
18. Dar acum Dumnezeu a pus 

mădularele, pe fiecare dintre ele, în corp 
după cum a vrut. 
19. Dacă toate erau însă un mădular, unde 
ar fi corpul? 
20. Dar acum sunt multe mădulare, însă 
un corp. 
21. Ochiul însă nu poate zice mâinii: nu 
am nevoie de tine. Sau, iarăşi, capul, 

picioarelor: nu am nevoie de voi. 
22. Dar mult mai mult, mădularele 
corpului, cele părând mai slabe, sunt 
necesare. 
23. Şi pe cele ale corpului, care ne par a fi 
mai dezonorabile, în jurul acestora punem 
onoare din belşug; şi cele neatrăgătoare 
ale noastre, au o formă mai bună. 

24. Dar cele atrăgătoare ale noastre nu au 
nevoie. Dumnezeu însă a întocmit corpul, 
dând onoare din belşug: mădularului lipsit 
de ea;  
25. ca să nu fie dezbinare în corp; ci, 
mădularele să fie îngrijite deopotrivă 
unele de altele. 
26. Şi dacă suferă un mădular, toate 
mădularele suferă împreună cu el; dacă 

este glorificat un mădular, toate 
mădularele se bucură împreună cu el. 
27. Voi însă sunteţi corp al lui Christos, şi 
mădulare fiecare în parte; 
28. şi pe care Dumnezeu le-a pus în 
adunare: întâi apostoli, al doilea profeţi, 
al treilea învăţători, apoi puteri 
miraculoase, apoi daruri ale harurilor de 

vindecări, servicii de ajutorări, conduceri, 
diferite feluri de limbi. 
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29. Nu sunt toţi: apostoli, nu sunt toţi: 
profeţi, nu sunt toţi: învăţători, nu sunt 
toţi cu puteri miraculoase,  
30. nu au toţi daruri ale harurilor de 
vindecări, nu vorbesc toţi în limbi, nu 
traduc toţi. 

31. Râvniţi însă darurile harului cele mai 
mari. Şi vă arat o cale nespus mai bună. 

Capitolul 13 - 1Corinteni 
1. Dacă am să vorbesc în limbile 
oamenilor şi ale îngerilor, dar să nu am 

dragoste, m-am făcut aramă sunătoare sau 
chimval răsunător. 
2. Şi dacă o să am dar de profeţie şi am să 
ştiu toate misterele şi toată cunoştinţa, şi 
dacă o să am toată credinţa încât să mut 
munţi; dar să nu am dragoste, sunt nimic. 
3. Şi dacă am să dau toate averile mele ca 
să hrănesc pe alţii, şi dacă am să dau 

corpul meu ca să ard; dar să nu am 
dragoste, nu îmi foloseşte nimic. 
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, 
este bună, dragostea nu este invidioasă, 
dragostea nu se laudă, nu se îngâmfă,  
5. nu se poartă necuviincios, nu caută cele 
ale ei, nu este iute la mânie, nu socoteşte 
răul,  

6. nu se bucură de nedreptate, ci se 
bucură cu adevărul;  
7. suportă toate, crede toate, speră toate, 
rabdă toate. 
8. Dragostea nu piere niciodată. Dar, fie 
profeţii, ele vor fi desfinţate; fie limbi, ele 
vor înceta; fie cunoştinţă, ea va fi 
desfiinţată.  
9. Deoarece cunoaştem în parte şi 

profeţim în parte;  
10. dar când are să vină ceea ce este 
complect; atunci, ceea ce este în parte va 
fi desfiinţat. 
11. Când eram copil, vorbeam ca un 
copil, cugetam ca un copil; când m-am 
făcut bărbat, am desfiinţat cele ale 
copilului. 

12. Pentru că, acum vedem neclar, ca într-
o oglindă; dar atunci: faţă către faţă. 
Acum cunosc în parte, însă atunci voi 
cunoaşte aşa cum am fost şi eu cunoscut. 
13. Acum dar, rămân acestea trei: 
Credinţă, speranţă şi dragoste; iar dintre 
acestea, cea mai mare este dragostea. 

Capitolul 14 – 1Corinteni 
1. Urmăriţi dragostea; dar râvniţi cele 
spirituale, însă, mai mult ca să profeţiţi. 

2. Pentru că, cel vorbind în limbă, nu 
vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; 
fiindcă nici unu nu înţelege, iar prin Spirit 
vorbeşte mistere. 
3. Dar cel profeţind, vorbeşte oamenilor: 
Zidire şi îndemnare şi încurajare. 
4. Cel vorbind în limbă se zideşte pe sine; 
dar cel profeţind, zideşte o adunare. 

5. Iar eu vreau să vorbiţi voi toţi în limbi, 
dar mai mult ca să profeţiţi. Pentru că cel 
profeţind este mai mare decât cel vorbind 
în limbi, în afară numai dacă are să 
traducă; pentru ca adunarea să primească 
zidire. 
6. Iar acum, fraţilor, dacă am să vin la voi 
vorbind în alte limbi, ce vă voi folosi, 

dacă nu am să vă vorbesc fie în 
dezvăluire, fie în cunoştinţă, fie în 
profeţie, fie în învăţătură? 
7. La fel, cele neînsufleţite, dând un 
sunet; fie un flaut, fie o harfă; dacă nu au 
să dea o deosebire tonurilor; cum va fi 
cunoscut ce este cântat cu fluier, sau ce 
este cântat cu harfă? 

8. Pentru că şi o trompetă, dacă are să dea 
un sunet neclar, cine se va pregăti de 
război? 
9. Aşa şi voi, prin limbă, dacă nu aveţi să 
daţi o cuvântare bine înţelesă; cum va fi 
cunoscut ce este vorbit? Pentru că veţi 
vorbi în aer. 
10. Sunt atâtea feluri de voci în lume, dar 
nici una fără ton. 

11. Dar dacă nu am să ştiu însemnătatea 
vocii, voi fi un străin pentru cel vorbind, 
şi cel vorbind va fi un străin pentru mine. 
12. Aşa şi voi, întrucât sunteţi râvnitori de 
cele ale Spiritului, căutaţi să fiţi 
îmbelşugaţi în ele, pentru zidirea adunării. 
13. De aceea, cel vorbind într-o limbă, el 
să se roage ca să traducă. 

14. Pentru că, dacă mă rog într-o limbă, 
spiritul meu se roagă; dar mintea mea este 
fără rod. 
15. Deci cum este? Mă voi ruga cu 
spiritul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi 
cânta cu spiritul dar şi cu mintea. 
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16. Altfel, dacă ai să binecuvântezi cu 
spiritul, cum va zice: „amenul” la 
mulţumirea ta, omul cel ocupând locul 
celui neînvăţat; întrucât nu ştie ce zici? 
17. Pentru că tu, într-adevăr, mulţumeşti 
frumos; dar celălalt nu se zideşte. 

18. Mulţumesc lui Dumnezeu, că eu 
vorbesc în limbi mai mult decât voi toţi. 
19. Dar, în adunare, vreau să vorbesc 
cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi 
pe alţii; decât zece mii de cuvinte într-o 
limbă. 
20. Fraţilor, nu vă faceţi copii cu mintea, 
ci fiţi copii cu răutatea; iar cu mintea, 

faceţi-vă oameni maturi. 
21. În lege a fost scris: „în alte limbi şi cu 
buze ale altora voi vorbi poporului acesta; 
şi nici aşa nu mă vor asculta, zice 
Iehova.”  
22. Aşa că limbile sunt: semn nu pentru 
credincioşi, ci pentru cei necredincioşi; 
iar profeţia nu este pentru cei 

necredincioşi, ci pentru cei credincioşi. 
23. Deci, dacă are să se strângă adunarea 
întreagă într-acelaşi loc, şi toţi au să 
vorbească în limbi, dar au să intre nişte 
oameni neînvăţaţi sau necredincioşi; nu 
vor zice că sunteţi nebuni? 
24. Dar dacă toţi au să profeţească, însă 
are să intre cineva necredincios sau un om 

neînvăţat; el este mustrat de toţi, este 
judecat de toţi. 
25. Cele ascunse ale inimii lui se fac 
arătate; şi astfel, căzând cu faţa la pământ, 
se va închina lui Dumnezeu, vestind că 
într-adevăr Dumnezeu este între voi. 
26. Deci cum este, fraţilor? Când aveţi să 
fiţi strânşi împreună, fiecare are un psalm, 
are o învăţătură, are o dezvăluire, are o 

vorbire în limbă, are o traducere; toate să 
fie făcute pentru zidire. 
27. Şi dacă cineva vorbeşte într-o limbă, 
să vorbească doi sau cel mult trei, şi pe 
rând; iar unu să traducă. 
28. Dar dacă nu are să fie un traducător, 
să tacă în adunare; însă să îşi vorbescă lui 
şi lui Dumnezeu. 

29. Iar profeţii să vorbescă doi sau trei, şi 
ceilalţi să judece. 
30. Dar dacă altuia şezând, are să i se 
descopere ceva; cel dintâi să tacă.  

31. Pentru că puteţi toţi să profeţiţi, câte 
unu; pentru ca toţi să înveţe şi toţi să fie 
îndemnaţi. 
32. Şi, spiritele profeţilor sunt supuse 
profeţilor;  
33. pentru că Dumnezeu nu este al 

dezordinii, ci al păcii; ca în toate 
adunările sfinţilor. 
34. Femeile să tacă în adunări, pentru că 
nu le este permis să vorbescă; ci, să fie 
supuse, după cum zice şi legea. 
35. Dar dacă vreau să înveţe ceva, să 
întrebe acasă pe bărbaţii lor; pentru că 
este ruşinos pentru femeie să vorbescă în 

adunare. 
36. Sau de la voi a ieşit Cuvântul lui 
Dumnezeu? Sau numai la voi a ajuns el? 
37. Dacă cuiva i se pare că este profet, 
sau spiritual; să recunoască cele ce vă 
scriu, pentru că sunt o poruncă a 
Domnului. 
38. Dar dacă cineva nu înţelege, să nu 

înţeleagă! 
39. Aşadar, fraţii mei, râvniţi profeţirea; 
şi nu opriţi vorbirea în limbi. 
40. Dar toate să fie făcute cuviincios şi în 
ordine. 

Capitolul 15 - 1Corinteni 
1. Vă încunoştinţez dar, vouă fraţilor, 
Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care 
aţi şi primit-o, în care şi staţi;  
2. prin care sunteţi şi salvaţi, dacă 
respectaţi acel cuvânt pe care vi l-am 
vestit; altfel în zadar aţi crezut.  
3. Pentru că v-am dat dintre cele dintâi pe 
care le-am primit şi eu: că Christos a 

murit pentru păcatele noastre, potrivit 
Scripturilor;  
4. şi că a fost îngropat, şi că a fost înviat 
în ziua cea de a treia, potrivit Scripturilor;  
5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor 
doisprezece. 
6. După aceea S-a arătat la peste cinci 
sute de fraţi deodată; dintre care cei mai 

mulţi trăiesc până acum, iar unii au 
adormit. 
7. După aceea S-a arătat lui Iacob, apoi 
tuturor apostolilor. 
8. Iar la urma tuturor, ca unuia născut 
înainte de timp, mi S-a arătat şi mie. 
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9. Pentru că eu sunt cel mai neînsemnat 
dintre apostoli, care nu sunt vrednic să fiu 
chemat apostol; pentru că am persecutat 
adunarea lui Dumnezeu. 
10. Dar printr-un har al lui Dumnezeu 
sunt ceea ce sunt; şi harul Lui, cel pentru 

mine nu s-a făcut zadarnic; ci, m-am 
ostenit mai mult decât toţi; dar nu eu, ci 
harul lui Dumnezeu, care este împreună 
cu mine. 
11. Deci fie eu, fie aceia, aşa predicăm şi 
aşa aţi crezut. 
12. Dar dacă Christos este predicat că a 
fost înviat dintre morţi, cum zic unii 

dintre voi că nu este înviere a morţilor? 
13. Iar dacă nu este înviere a morţilor, 
nici Christos nu a fost înviat. 
14. Dar dacă Christos nu a înviat, atunci 
predicarea noastră este zadarnică; şi 
zadarnică este şi credinţa voastră. 
15. Iar noi suntem găsiţi şi martori 
mincinoşi ai lui Dumnezeu; pentru că am 

mărturisit împotriva lui Dumnezeu că El a 
înviat pe Christos, pe care nu L-a înviat, 
dacă deci morţii nu sunt înviaţi. 
16. Pentru că, dacă morţii nu sunt înviaţi, 
nici Christos nu a fost înviat. 
17. Dar, dacă Christos nu a fost înviat, 
credinţa voastră este inutilă; voi sunteţi 
încă în păcatele voastre. 

18. Ca urmare, şi cei adormiţi în Christos 
sunt pierduţi. 
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta 
suntem nişte sperători în Christos; suntem 
mai de milă decât toţi oamenii. 
20. Dar acum, Christos a fost înviat dintre 
morţi, pârga celor adormiţi. 
21. Pentru că, întrucât prin om este 
moarte; şi înviere dintre morţi este prin 

om. 
22. Pentru că, după cum prin Adam toţi 
mor; aşa şi prin Christos, toţi vor fi făcuţi 
vii; 
23. dar fiecare în ceata lui: Christos, un 
prim rod; după aceea cei ai lui Christos, la 
prezenţa Lui. 
24. După aceea, va fi sfârşitul; când El va 

preda Regatul lui Dumnezeu şi Tatăl; 
când are să nimicească orice conducere şi 
orice autoritate şi orice putere. 

25. Pentru că El trebuie să domnească ca 
Rege până ce are să pună pe toţi duşmanii 
sub picioarele Lui. 
26. Ultimul duşman nimicit va fi: 
moartea. 
27. Pentru că El a supus toate sub 

picioarele Lui; dar, când zice că toate au 
fost supuse, se înţelege că în afară de Cel 
supunându-I toate. 
28. Iar când au să Îi fie supuse toate, 
atunci şi Fiul Însuşi se va supune Celui 
supunându-I toate Lui; pentru ca 
Dumnezeu să fie totul în toţi. 
29. Altfel, ce vor face cei botezaţi pentru 

cei morţi? Dacă morţii nu sunt înviaţi, de 
ce mai sunt şi botezaţi pentru ei? 
30. De ce suntem şi noi în pericol în orice 
oră? 
31. Pe lauda pe care o am, fraţilor, din 
cauza voastră în Christos Iesus, Domnul 
nostru: eu zilnic mor. 
32. Dacă, ca om zicând, m-am luptat cu 

fiare în Efes, care îmi este folosul? Dacă 
morţii nu sunt înviaţi, să mâncăm şi să 
bem; pentru că mâine murim. 
33. Nu fiţi amăgiţi: prietenii rele, strică 
obiceiuri folositoare. 
34. Treziţi-vă cum este drept, şi nu 
păcătuiţi! Pentru că unii nu au cunoştinţă 
de Dumnezeu; spre ruşinea voastră spun. 

35. Dar va zice cineva: Cum învie morţii? 
Dar cu ce fel de corp vin ei? 
36. Ignorantule! Ceea ce semeni tu, nu 
este făcut viu, dacă nu are să moară. 
37. Şi ceea ce semeni; tu nu semeni 
corpul cel viitor, ci un grăunte; poate de 
grâu, sau de oricare dintre celelalte. 
38. Iar Dumnezeu îi dă un corp după cum 
a vrut; şi fiecăreia dintre seminţe, un corp 

al ei. 
39. Nu orice carne este aceeaşi carne; ci, 
alta este a oamenilor, iar altă carne este a 
animalelor, iar altă carne este a păsărilor, 
iar alta este a peştilor. 
40. Şi sunt corpuri cereşti, şi sunt corpuri 
pământeşti; dar alta este gloria celor 
cereşti, iar alta este cea a celor 

pământeşti. 
41. Altă glorie este a soarelui, şi altă 
glorie este a lunii, şi altă glorie este a 
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stelelor;  pentru că, stea de stea se 
deosebeşte în glorie. 
42. Aşa este şi învierea morţilor. Este 
semănat în stricăciune, şi este înviat în 
nestricăciune;  
43. este semănat în dezonoare, este înviat 

în glorie; este semănat în slăbiciune, este 
înviat în putere. 
44. Este semănat corp sufletesc, este 
înviat corp spiritual. Dacă este corp 
sufletesc, este şi corp spiritual. 
45. Aşa şi a fost scris: „omul dintâi, 
Adam, a fost făcut un suflet viu”; Adam 
cel din urmă a fost făcut un Spirit ce dă 

viaţă. 
46. Dar întâi nu este cel spiritual, ci cel 
sufletesc; apoi, cel spiritual. 
47. Omul dintâi din pământ, este 
pământesc; omul al doilea este din cer. 
48. Cum este cel din ţărână, asemenea 
sunt cei din ţărână; şi cum este Cel ceresc, 
asemenea sunt cei cereşti. 

49. Şi după cum am purtat imaginea celui 
din ţărână, vom purta şi imaginea Celui 
ceresc. 
50. Dar aceasta spun fraţilor: carne şi 
sânge nu pot moşteni Regatul lui 
Dumnezeu; nici stricăciunea nu 
moşteneşte nestricăciunea. 
51. Iată! Vă spun un mister: nu vom fi 

adormiţi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi; 
52. într-un moment, într-o clipeală de 
ochi, la ultima trompetă. Pentru că 
trompeta va răsuna şi morţii vor fi înviaţi 
nestricăcioşi, şi noi vom fi schimbaţi. 
53. Pentru că stricăciunea aceasta trebuie 
să îmbrace nestricăciunea; şi muritorul 
acesta să îmbrace nemurire. 
54. Iar când stricăciosul acesta are să fie 

îmbrăcat cu nestricăciune, şi muritorul 
acesta are să fie îmbrcat cu nemurire; 
atunci se va împlini Cuvântul cel scris: 
„moartea a fost înghiţită în victorie.” 
55. „Unde este victoria ta, moarte? Unde 
este ţepuşul tău, moarte?” 
56. Iar ţepuşul morţii este păcatul; însă 
puterea păcatului este legea. 

57. Dar mulţumire lui Dumnezeu, Cel 
ducându-ne victoria prin Domnul nostru 
Iesus Christos. 

58. Aşadar, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, 
neclintiţi, sporind totdeauna în lucrarea 
Domnului; ştiind că osteneala vostră în 
Domnul, nu este zadarnică. 

Capitolul 16 - 1Corinteni 
1. Iar despre colecta cea pentru cei sfinţi; 
precum am poruncit adunărilor Galatiei, 
aşa faceţi şi voi. 
2. În prima zi a săptămânii fiecare dintre 
voi să pună deoparte, strângând după cum 
are să câştige; pentru ca nu când am să 

vin, atunci să se facă colecte. 
3. Iar când am să sosesc, pe cei care aveţi 
să îi aprobaţi prin scrisori, pe aceştia îi 
voi trimite să ducă darul vostru la 
Ierusalim. 
4. Iar dacă are să fie potrivit să mă duc şi 
eu, vor pleca împreună cu mine. 
5. Voi veni însă la voi când am să trec 

prin Macedonia; pentru că prin 
Macedonia trec. 
6. Dar poate voi rămâne la voi, sau voi şi 
ierna; pentru ca voi să mă petreceţi ori 
încotro am să plec. 
7. Pentru că nu vreau să vă văd acum în 
treacăt; ci, sper să rămân câtva timp la 
voi, dacă are să permită Domnul. 

8. Dar voi rămâne în Efes până la 
Cincizecime; 
9. pentru că mi s-a deschis o uşă mare şi 
cu folos, dar sunt împotrivitori mulţi. 
10. Dar, dacă are să vină Timotei, luaţi 
seama să fie neînfricoşat; pentru că el 
lucrează: lucrarea Domnului ca mine. 
11. Deci să nu îl dispreţuiască cineva. 
Petreceţi-l însă în pace, ca să vină la 

mine; pentru că îl aştept cu fraţii. 
12. Iar despre fratele Apolo; pe el l-am 
rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar 
oricum nu a avut voinţă să vină acum, 
însă va veni când are să aibă ocazie 
potrivită. 
13. Vegheaţi, staţi în credinţă, 
îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă! 

14. Toate ale voastre să fie făcute prin 
dragoste. 
15. Fraţilor, ştiţi casa lui Ştefana, că este 
un rod dintâi al Ahaiei, şi că ei, s-au pus 
în serviciul sfinţilor;  
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16. vă rog dar, ca şi voi să fiţi supuşi 
celor ca aceştia, şi tuturor celor 
colaborând şi ostenind. 
17. Mă bucur însă de prezenţa lui Ştefana 
şi a lui Fortunat şi al lui Ahaic; pentru ca 
aceştia au umplut lipsa voastră;  

18. deoarece au înviorat spiritul meu şi al 
vostru. Să recunoaşteţi deci pe cei ca 
aceştia. 
19. Vă salută adunările Asiei. Vă salută 
mult în Domnul, Acuila şi Priscila 
împreună cu adunarea din casa lor. 

20. Vă salută toţi fraţii. Salutaţi-vă unul 
pe altul cu o sărutare sfântă. 
21. Salutul este cu mâna mea, a lui Pavel. 
22. Dacă cineva nu iubeşte pe Domnul, să 
fie blestemat! Maranata! 
23. Harul Domnului Iesus Christos fie cu 

voi!  
24. Dragostea mea este cu voi toţi în 
Christos Iesus! Amen. 
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EPISTOLA A DOUA A LUI PAVEL CĂTRE CORINTENI 
 

Capitolul 1 - 2Corinteni 
1. Pavel, apostol al lui Christos Iesus, 

printr-o voinţă a unui Dumnezeu, şi 
fratele Timotei; către adunarea lui 
Dumnezeu cea fiind în Corint, împreună 
cu toţi sfinţii cei fiind în Ahaia întreagă:  
2. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu-
Tată al nostru, şi de la un Domn-Iesus 
Christos. 
3. Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tată al 
Domnului nostru Iesus Christos; Tatăl 

îndurărilor şi Dumnezeu al oricărei 
mângâieri;  
4. Cel mângâindu-ne în tot necazul 
nostru, pentru a putea noi mângâia pe cei 
ce sunt în orice necaz, prin mângâierea cu 
care noi suntem mângâiaţi de Dumnezeu. 
5. Pentru că, după cum sporesc în noi 
suferinţele pentru Christos, aşa sporeşte şi 

mângâierea noastră prin Christos. 
6. Dar, dacă suntem în necaz, este pentru 
mângâierea şi salvarea voastră; dacă 
suntem mângâiaţi, este pentru mângâierea 
voastră cea lucrând printr-o răbdare a 
aceloraşi suferinţe pe care le suferim şi 
noi. 
7. Şi speranţa noastră pentru voi este 

sigură; ştiind că, precum sunteţi părtaşi ai 
suferinţelor, aşa sunteţi şi ai mângâierii. 
8. Pentru că nu vrem să nu cunoaşteţi 
fraţilor, despre necazul nostru cel 
făcându-se în Asia, că am fost tare 
apăsaţi, peste putere; încât să disperăm 
chiar de a mai vieţui. 
9. Dar noi avem în noi sentinţa morţii; ca 

să nu fim încrezuţi în noi, ci în Dumnezeu 
Cel înviind morţii;  
10. care dintr-o aşa mare moarte ne-a 
izbăvit şi ne va izbăvi, în care sperăm că 
ne va mai izbăvi încă;  
11. colaborând şi voi cu rugăciunile 
pentru noi; astfel ca, pentru darul harului 
dat nouă prin multe persoane, să 
mulţumiţi prin mulţi pentru noi. 

12. Pentru că lauda noastră este aceasta: 
mărturia conştiinţei noastre că ne-am 
comportat în lume; dar mai ales faţă de 
voi; într-o sfinţenie şi o sinceritate de la 

Dumnezeu, şi nu cu o înţelepciune 
carnală, ci într-un har al lui Dumnezeu. 
13. Pentru că nu scriem altele decât  
cele ce citiţi şi recunoaşteţi; sper însă că 
veţi recunoaşte până la sfârşit, 

14. după cum ne-aţi şi recunoscut în parte 
că suntem o laudă a voastră, aşa cum şi 
voi sunteţi a noastră în ziua Domnului 
Iesus. 
15. Şi cu încrederea aceasta am vrut 
înainte să vin la voi, ca să aveţi al doilea 
har;  
16. şi să trec pe la voi spre Macedonia, şi 
iarăşi din Macedonia să vin la voi şi să fiu 

petrecut de voi spre Iudeea. 
17. Vrând deci aceasta, am lucrat cumva 
cu uşurătate? Sau cele pe care le hotărăsc, 
le hotărăsc potrivit cărnii; pentru ca în 
mine să fie Da-ul: da şi Nu-ul: nu? 
18. Dar credibil este Dumnezeu că, faţă 
de voi, cuvântarea noastră nu este da şi 
nu. 

19. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, Christos 
Iesus, Cel predicat între voi prin noi; prin 
mine şi Silvan şi Timotei; nu a fost făcut 
un Da şi Nu, ci a fost un Da, făcut în El. 
20. Pentru că, oricâte promisiuni sunt ale 
lui Dumnezeu, în El sunt acel Da; de 
aceea prin El este şi acel Amen către 
Dumnezeu spre glorie prin voi. 

21. Iar Cel confirmându-ne împreună cu 
voi în Christos, şi ungându-ne, este un 
Dumnezeu;  
22. Cel şi sigilându-ne şi dând arvuna 
Spiritului în inimile noastre. 
23. Iar eu chem pe Dumnezeu: martor 
pentru sufletul meu, că pentru a vă cruţa 
nu am venit încă în Corint. 

24. Nu că domnim peste credinţa voastră; 
ci, suntem colaboratori cu voi ai bucuriei 
voastre, pentru că staţi prin credinţă. 

Capitolul 2 - 2Corinteni 
1. Am hotărât însă pentru aceasta: să nu 
vin iarăşi la voi cu întristare. 

2. Pentru că, dacă vă intristez; atunci cine 
este cel înveselindu-mă, dacă nu cel 
întristat de mine? 
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3. Şi am scris chiar aceasta, ca, venind, să 
nu am întristare de la cei de care trebuia 
să mă bucur; încrezându-mă în voi toţi, că 
bucuria mea este a voastră a tuturor. 
4. Pentru că din mult necaz şi strângere de 
inimă v-am scris, printre multe lacrimi; 

nu ca să fiţi întristaţi, ci ca să cunoaşteţi 
dragostea pe care o am din belşug pentru 
voi. 
5. Dar, dacă cineva a întristat, nu pe mine 
m-a întristat; ci, în parte, ca să nu vă 
împovărez, pe voi toţi. 
6. Este destul pentru cel ca acesta 
pedeapsa aceasta, cea fiind de la cei mai 

mulţi;  
7. încât, dimpotrivă, voi să iertaţi şi să 
mângâiaţi; ca nu cumva cel ca acesta să 
fie înghiţit de întristarea prea multă. 
8. De aceea vă rog să arătaţi dragoste 
pentru el;  
9. pentru că, pentru aceasta am şi scris, ca 
să cunoasc dovada voastră, dacă sunteţi 

ascultători în toate. 
10. Iar căruia îi iertaţi ceva, îi iert şi eu; 
pentru că şi eu, ceea ce am iertat, dacă am 
iertat ceva, este pentru voi, în faţa lui 
Christos;  
11. ca să nu dăm câştig lui Satan asupra 
noastră, pentru că nu suntem 
necunoscători ai gândurilor lui. 

12. Dar venind în Troa pentru Evanghelia 
lui Christos, şi deschizându-mi-se o uşă în 
Domnul;  
13. nu am avut odihnă în spiritul meu, 
negăsind pe Tit, fratele meu; iar luându-
mi rămas bun de la ei, am ieşit spre 
Macedonia. 
14. Dar mulţumire fie lui Dumnezeu, Cel 
ducându-ne totdeauna în triumf în 

Christos, şi arătând prin noi mireasma 
cunoştinţei Lui în orice loc. 
15. Pentru că noi suntem o mireasmă a lui 
Christos, pentru Dumnezeu, printre cei 
salvaţi şi printre cei pierduţi. 
16. Pentru unii, suntem o mireasmă din 
moarte spre moarte; dar, pentru unii 
suntem o mireasmă din viaţă spre viaţă. 

Şi cine este capabil pentru acestea? 
17. Pentru că noi nu suntem ca cei mulţi, 
speculând Cuvântul lui Dumnezeu; ci ca 
din sinceritate, ci ca din Dumnezeu, 

înaintea lui Dumnezeu, vorbim în 
Christos. 

Capitolul 3 - 2Corinteni 
1. Începem iarăşi să ne recomandăm? Sau 
avem nevoie, ca unii, de scrisori de 
recomandare către voi, sau de la voi? 
2. Voi sunteţi epistola noastră, înscrisă în 
inimile noastre; cunoscută şi citită de toţi 
oamenii;  
3. Fiind arătaţi că sunteţi o epistolă a lui 
Christos, servită de noi, scrisă nu cu 

cerneală, ci cu un Spirit al unui 
Dumnezeu viu; nu în table de piatră, ci în 

table carnale, în inimi. 
4. Iar o încredere ca aceasta o avem prin 
Christos, către Dumnezeu. 
5. Nu că de la noi suntem destoinici să 
cugetăm ceva ca din noi; ci, destoinicia 
noastră este din Dumnezeu; 

6. care ne-a şi făcut destoinici ca servitori 
ai unui nou legămnânt, nu ai literei, ci ai 
Spiritului; pentru că litera omoară, dar 
Spiritul face viu. 
7. Dar, dacă serviciul morţii, întipărit cu 
litere în piatră, a fost făcut în glorie, încât 
fiii lui Israel să nu poată privi direct spre 
faţa lui Moise, din cauza gloriei feţei lui; 

aceea glorie fiind desfiinţată;  
8. cum nu va fi mai mult în glorie, 
serviciul Spiritului? 
9. Pentru că, dacă serviciul condamnării a 
fost o glorie, cu mult mai mult serviciul 
îndreptăţirii sporeşte în glorie. 
10. Pentru că şi cel ce a fost glorificat, nu 
a fost glorificat în această privinţă din 
cauza gloriei cea întrecându-l cu mult. 

11. Pentru că, dacă cel desfiinţat, a fost 
prin glorie; cu mult mai mult, cel rămas, 
este în glorie. 
12. Având deci o speranţă ca aceasta, o 
folosim cu multă îndrăzneală;  
13. şi nu precum Moise punea un văl pe 
faţa lui, pentru a nu privi direct la sfârşitul 
celui desfiinţat. 

14. Dar minţile lor s-au împietrit, pentru 
că, până în ziua de astăzi, acelaşi văl 
rămâne neridicat la citirea vechiului 
legământ; pentru că în Christos este el 
desfiinţat. 
15. Dar până astăzi, când Moise este citit, 
se aşează un văl pe inima lor. 
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16. Iar când are să se întoarcă la Domnul, 
vălul este luat. 
17. Iar Domnul este Spiritul; iar unde este 
Domnul-Spiritul, este libertate.  
18. Iar noi toţi, cu o faţă dezvelită, 
reflectând gloria Domnului, suntem 

transformaţi în acelaşi chip, din glorie în 
glorie, aşa ca de către un Domn-Spirit. 

Capitolul 4 - 2Corinteni 
1. De aceea având serviciul acesta, 
întrucât am fost miluiţi, noi nu 

descurajăm;  
2. ci, am renunţat la cele ascunse ale 
ruşinii; neumblând cu viclenie, nici 
falsificând Cuvântul lui Dumnezeu; ci, 
prin arătarea adevărului, ne recomandăm 
către orice conştiinţă a oamenilor, 
înaintea lui Dumnezeu. 
3. Şi dacă chiar este acoperită Evanghelia 

noastră, este acoperită în cei pierzându-
se; 
4. în care Dumnezeul epocii aceasta a 
orbit minţile necredincioşilor, pentru a nu 
le străluci lumina Evangheliei, cea a 
glorie lui Christos, care este o imagine a 
lui Dumnezeu. 
5. Pentru că nu ne predicăm pe noi, ci pe 

Christos Iesus: Domn; iar pe noi, sclavi ai 
voştri pentru Iesus. 
6. Pentru că, Dumnezeu Cel zicând: „din 
întuneric să strălucească lumină!” A 
strălucit în inimile noastre pentru o 
luminare a cunoştinţei gloriei lui 
Dumnezeu în faţa lui Iesus Christos. 
7. Dar avem comoara acesta în nişte vase 
de lut, pentru ca măreţia puterii să fie a 

lui Dumnezeu, şi nu din noi. 
8. Suntem necăjiţi în orice fel, dar nu 
strâmtoraţi; nedumeriţi, dar nu disperaţi;  
9. persecutaţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, 
dar nu pierduţi;  
10. purtând totdeauna în corp omorârea 
lui Iesus; pentru ca şi viaţa lui Iesus să fie 
arătată în corpul nostru. 

11. Pentru că, noi cei vieţuind, totdeuna 
suntem daţi spre moarte din cauza lui 
Iesus; pentru ca, şi viaţa lui Iesus să fie 
arătată în carnea noastră muritoare. 
12. Astfel că, în noi lucrează moartea, iar 
în voi viaţa. 

13. Având însă acelaşi Spirit al credinţei, 
potrivit cu ce a fost scris: „am crezut, de 
aceea am vorbit”; şi noi credem, de aceea 
şi vorbim; 
14. ştiind că Cel înviind pe Domnul Iesus, 
ne va învia şi pe noi împreună cu Iesus, şi 

ne va prezenta împreună cu voi. 
15. Fiindcă toate sunt pentru voi, pentru 
ca, harul, înmulţindu-se prin cei mai 
mulţi; să facă să sporească mulţumirea, 
spre gloria lui Dumnezeu. 
16. De aceea, nu ne descurajăm; ci, dacă 
omul nostru din afară se degradează, însă 
omul nostru dinăuntru este reînoit zi de 

zi. 
17. Pentru că, uşurinţa de o clipă a 
necazului nostru lucrează pentru noi o 
greutate eternă tot mai mare de glorie;  
18. noi neprivind la cele văzute, ci la cele 
nevăzute; pentru că, cele văzute sunt 
trecătoare, dar cele nevăzute sunt eterne. 

Capitolul 5 - 2Corinteni 
1. Pentru că ştim că, dacă are să fie 
desfiinţată casa pământescă a cortului 
nostru, avem în ceruri o clădire de la 
Dumnezeu; o casă eternă, nefăcută de 
mâini. 

2. Pentru că în aceasta suspinăm, tânjind 
să fiim îmbrăcaţi cu locuinţa noastră cea 
din cer;  
3. dacă într-adevăr, fiind şi îmbrăcaţi, nu 
vom fi găsiţi goi. 
4. Pentru că şi noi, cei fiind în cort, 
suspinăm împovăraţi; de care nu vrem să 
fim dezbrăcaţi, ci îmbrăcaţi peste el; 
pentru ca ce este muritor, să fie înghiţit de 

viaţă. 
5. Iar Cel făcându-ne chiar pentru aceasta, 
este Dumnezeu, Cel dându-ne arvuna 
Spiritului;  
6. fiind deci încurajaţi totdeauna, şi ştiind 
că fiind acasă în corp, suntem departe de 
Domnul;  
7. pentru că umblăm prin credinţă, nu prin 

vedere. 
8. Dar suntem cu curaj şi ne pare bine mai 
degrabă să fim departe de casă, afară din 
corp, dar să fim acasă la Domnul. 
9. De aceea ne şi străduim să îi fim 
bineplăcuţi; ori fiind acasă, ori fiind 
departe de casă. 
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10. Pentru că noi toţi trebuie să fim arătaţi 
înaintea scaunului de judecată al lui 
Christos; ca să primescă fiecare pentru 
cele pe care le-a făptuit prin corp; fie 
bine, fie rău. 
11. Cunoscând deci frica de Domnul, 

convingem pe oameni; iar noi am fost 
arătaţi lui Dumnezeu, dar sper să fim 
arătaţi şi în conştiinţele voastre. 
12. Nu ne recomandăm iarăşi către voi; 
ci, vă dăm un motiv de laudă pentru noi, 
ca să îl aveţi pentru cei lăudându-se pe 
faţă, şi nu în inimă. 
13. Pentru că, dacă suntem ne extaziem, 

este pentru Dumnezeu; dacă suntem cu 
mintea trează, este pentru voi. 
14. Pentru că dragostea lui Christos ne 
constrânge, noi judecând aceasta: că, dacă 
Unu a murit pentru toţi, ca urmare ei toţi 
au murit. 
15. Şi El a murit pentru toţi; ca, cei trăind, 
să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru Cel 

murind şi înviind pentru ei. 
16. Astfel încât, de acum, noi nu 
cunoaştem pe nici unu potrivit cărnii; şi 
dacă L-am cunoscut pe Christos potrivit 
cărni, acum însă nu Îl mai cunoaştem aşa. 
17. Încât, dacă este cineva în Christos, 
este o creaţie nouă, cele vechi au trecut; 
iată, s-au făcut noi.   

18. Dar toate sunt din Dumnezeu, Cel 
împăcându-ne cu Sine prin Christos, şi 
dându-ne serviciul împăcării. 
19. Ca şi cum un Dumnezeu era în 
Christos împăcând lumea cu Sine, 
neconsiderându-le greşelile lor; şi punând 
în noi Cuvântul împăcării. 
20. Deci suntem ambasadori în locul lui 
Christos, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna 

prin noi; vă îndemnăm în locul lui 
Christos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 
21. Pe Cel necunoscând păcat, El L-a 
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim făcuţi 
o dreptate a lui Dumnezeu prin El. 

Capitolul 6 - 2Corinteni 
1. Conlucrând însă cu El, vă şi îndemnăm 
ca să nu fie primit harul lui Dumnezeu în 
zadar. 
2. Pentru că, El zice: „la timp potrivit te-
am auzit şi într-o zi a salvării te-am 

ajutat.” Iată! Acum este un timp 
favorabil; iată! Acum este o zi a salvării. 
3. Noi, nedând prin nimic nici o ocazie de 
poticnire, pentru ca serviciul să nu fie 
defăimat;  
4. ci, în toate recomandându-ne ca 

servitori ai lui Dumnezeu, în multă 
răbdare, în necazuri, în nevoi, în 
strâmtorări,  
5. în bătăi, în închisori, în tulburări, în 
osteneli, în vegheri, în posturi,  
6. în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă 
răbdare, în bunătate, în Spirit Sfânt, în 
dragoste neprefăcută, 

7. într-o cuvântare a adevărului, într-o 
putere a lui Dumnezeu, prin armele 
dreptăţii cele de-a dreapta şi de-a stânga,  
8. prin glorie şi dezonoare, prin faimă rea 
şi prin faimă bună; ca amăgitori, dar 
adevăraţi; 
9. ca necunoscuţi, dar bine cunoscuţi; ca 
murind, şi iată, vieţuim; ca pedepsiţi, dar 

nu omorâţi;  
10. ca întristaţi, dar bucurându-ne 
totdeauna; ca săraci, dar îmbogăţind pe 
mulţi; ca nimic având, dar toate 
posedând. 
11. Gura nostră s-a deschis către voi, 
corintenilor; inima noastră s-a lărgit. 
12. Nu sunteţi strâmtoraţi în noi, ci sunteţi 

strâmtoraţi în afecţiunea voastră. 
13. Iar ca răsplata; spun ca unor copii: 
lărgiţi-vă şi voi! 
14. Nu vă înjugaţi nepotrivit, cu 
necredincioşi. Pentru că ce legătură este 
între dreptate şi fărădelege? Sau ce 
comuniune este între lumină şi întuneric? 
15. sau ce armonie este între Christos şi 
beliar? Sau ce parte are un credincios cu 

un necredincios? 
16. Sau ce acord are templul lui 
Dumnezeu cu idolii? Pentru că noi 
suntem un templu al unui Dumnezeu viu, 
după cum a spus Dumnezeu: „Eu voi 
locui între ei, şi voi umbla printre ei; şi 
Eu voi fi Un Dumnezeu al lor, şi ei vor fi 
un popor al meu.” 

17. De aceea, „ieşiţi din mijlocul lor, şi 
separaţi-vă, zice Iehova; şi nu vă atingeţi 
de ce este necurat, şi Eu vă voi primi;  
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18. şi vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi 
fice, spune Iehova-Atotputernic.” 

Capitolul 7 - 2Corinteni 
1. Având deci promisiunile acestea, 
iubţilor, să ne curăţim de orice întinăciune 
a cărnii şi a spiritului, desăvârşind o 
sfinţenie în teamă de Dumnezeu. 
2. Primiţi-ne! Nu am nedreptăţit pe nici 
unu, nu am corupt pe nici unu, nu am 
înşelat pe nici unu. 
3. Eu nu spun pentru a condamna; pentru 

că am spus dinainte că sunteţi în inimile 
noastre, pentru a muri împreună şi a 
vieţui împreună. 
4. Multă îmi este îndrăzneala către voi, 
multă îmi este lauda despre voi; am fost 
umplut cu mângâiere, sunt îmbelşugat cu 
bucurie peste tot necazul nostru. 
5. Pentru că, şi venind noi în Macedonia, 

carnea voastră nu a avut odihnă; ci fiind 
necăjiţi în orice fel; de afară lupte, 
dinăuntru temeri. 
6. Dar Dumnezeu, Cel mângâind pe cei 
smeriţi, ne-a mângâiat prin prezenţa lui 
Tit. 
7. Însă nu numai prin prezenţa lui, ci, şi 
prin mângâierea cu care a fost mângâiat 

de voi; relatându-ne despre dorinţa 
voastră, despre jalea voastră, despre zelul 
vostru pentru mine; încât eu mai mult m-
am bucurat. 
8. Pentru că, şi dacă v-am întristat prin 
acea epistolă, nu îmi pare rău. Chiar dacă 
mi-a părut rău; pentru că văd că epistola 
aceea v-a întristat, chiar dacă numai 
pentru o oră. 

9. Acum însă mă bucur, nu pentru că aţi 
fost întristaţi; ci, pentru că aţi fost 
întristaţi spre căinţă. Fiindcă aţi fost 
întristaţi potrivit lui Dumnezeu, ca să nu 
fiţi păgubiţi în nimic de la noi. 
10. pentru că întristarea potrivit lui 
Dumnezeu, lucrează o căinţă spre salvare, 
neregretată; dar întristarea lumii, lucrează 

moarte. 
11. Pentru că, iată! Tocmai întristarea 
aceasta, cea potrivit cu Dumnezeu, ce 
multă străduinţă a lucrat în voi! Ce 
apărare! Ce teamă! Ce indignare! Ce 
tânjire! Ce zel! Ce răzbunare! În toate v-
aţi dovedit a fi curaţi în aceea faptă. 

12. Aşadar, dacă chiar v-am şi scris, dar 
nu din cauza celui neîndreptăţind, dar nici 
din cauza celui nedreptăţit; ci, pentru ca 
străduinţa voastră cea pentru noi, să fie 
arătată la voi înaintea lui Dumnezeu. 
13. De aceea am fost mângâiaţi. Dar peste 

mângâierea noastră, ne-am bucurat din 
belşug datorită bucuriei lui Tit; pentru că 
spiritul lui a fost înviorat de voi toţi. 
14. Pentru că, dacă m-am lăudat lui cu 
ceva despre voi, nu am fost ruşinat; ci, 
precum pe toate vi le-am vorbit în adevăr, 
aşa şi lăudarea noastră înaintea lui Tit, a 
fost în adevăr. 

15. Şi înduioşările lui sunt din belşug 
pentru voi, amintindu-şi de ascultarea 
voastră a tuturor; cum l-aţi primit cu 
teamă şi cu tremur. 
16. Mă bucur că în toate mă încred în voi. 

Capitolul 8 - 2Corinteni 
1. Vă încunoştinţăm însă, fraţilor, de 
harul lui Dumnezeu, cel dat în adunările 
Macedoniei;  
2. că, prin multă încercare a necazului, 
belşugul bucuriei lor şi sărăcia lor adâncă, 
au sporit spre bogăţia dărniciei lor. 
3. Pentru că, mărturisesc, că au dat după 

putere şi peste putere; 
4. cerându-ne cu multă stăruinţă harul şi 
împărtăşirea serviciului cel pentru sfinţi. 
5. Şi nu după cum sperasem; ci, întâi s-au 
dat pe sine Domnului, şi nouă, prin voinţa 
lui Dumnezeu. 
6. Aşa că, noi am îndemnat pe Tit; ca, 
după cum începusem mai înainte, aşa să 
şi sfârşească între voi şi binefacerea 

aceasta. 
7. Dar, precum sporiţi în toate; în 
credinţă, şi în cuvânt, şi în cunoştinţă, şi 
în orice străduinţă, şi în dragostea din voi 
pentru noi; aşa să sporiţi în binefacerea 
aceasta. 
8. Nu spun ca o poruncă; ci, ca prin 
străduinţa altora să încerc şi sinceritatea 

dragostei voastre. 
9. Pentru că, voi cunoaşteţi harul 
Domnului nostru Iesus Christos, că El, 
bogat fiind, a sărăcit pentru voi; ca voi, 
prin sărăcia aceea să vă îmbogăţiţi. 
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10. Şi îmi dau o părere; pentru că aceasta 
vă este de folos vouă, care, de un an aţi 
început nu numai să faceţi, ci şi să vreţi. 
11. Acum dar, îndepliniţi şi înfăptuirea; 
pentru ca, după cum a fost bunăvoinţa de 
a vrea, aşa şi de a îndeplini din ce aveţi. 

12. Pentru că, dacă bunăvoinţa stă înainte, 
este bine primit cu ce are cineva, nu 
potrivit cu ce nu are. 
13. Deoarece, nu ca să fie uşurare pentru 
alţii şi strâmtorare pentru voi;  
14. ci, o egalizare; în timpul de acum 
belşugul vostru, să fie pentru lipsa altora; 
pentru ca şi belşugul acelora, să fie pentru 

lipsa voastră; încât să se facă o egalizare,  
15. după cum a fost scris: „cel având mult 
nu avea prea mult; şi cel având puţin, nu 
avea prea puţin.” 
16. Dar mulţumire fie lui Dumnezeu, Cel 
dând aceeaşi străduinţă pentru voi în 
inima lui Tit;  
17. pentru că a primit într-adevăr 

îndemnul; dar fiind mai străduitor, a 
plecat la voi cu bunăvoie. 
18. Noi însă am trimis cu el pe fratele, 
lauda căruia în Evanghelie este prin toate 
adunările. 
19. Dar nu numai atât; ci, a fost ales de 
adunări ca însoţitor al nostru în dăruirea 
aceasta cea administrată de noi, pentru 

gloria Domnului şi pentru a arăta 
bunăvoinţa voastră;  
20. ferindu-ne de aceasta: să nu ne 
blameze cineva prin colecta aceasta, cea 
administrată de noi; 
21. pentru că ne îngrijim de cele bune, nu 
numai înaintea Domnului, ci şi înaintea 
oamenilor.  
22. Noi însă l-am trimis împreună cu ei pe 

fratele nostru pe care l-am încercat de 
multe ori în multe, fiind zelos; dar acum 
este mult mai zelos, datorită multei lui 
încrederi în voi. 
23. Fie referitor la Tit, părtaş al meu şi 
conlucrător pentru voi, fie referitor la 
fraţii noştri; ei sunt trimişi ai adunărilor, o 
glorie a lui Christos. 

24. Deci arătaţi-le, în faţa adunărilor, 
dovada dragostei voastre şi a laudei 
noastre despre voi. 

 

Capitolul 9 - 2Corinteni 
1. Pentru că, despre serviciul colectei cea 
pentru sfinţi, este prea mult pentru mine 

ca să vă scriu. 
2. Pentru că eu cunosc bunăvoinţa 
voastră, cu care mă laud despre voi către 
macedonieni; că Ahaia este pregătită de 
anul trecut, şi zelul vostru a îmboldit pe 
cei mai mulţi. 
3. Am trimis însă pe fraţi, pentru că lauda 
noastră, cea despre voi, să nu fie 

zădărnicită referitor la aceasta;  
ca să fiţi pregătiţi după cum am spus; 
4. ca nu cumva, dacă au să vină împreună 
cu mine nişte macedonieni, şi să vă 
găsească nepregătiţi; noi, ca să nu zicem 
voi, să fim ruşinaţi în situaţia aceasta a 
laudei. 
5. Am considerat deci necesar să îndemn 

pe fraţi, ca să vină dinainte la voi şi să 
pregătească binecuvântarea voastră 
promisă dinainte; astfel, aceasta să fie 
gata ca o binecuvântare şi nu ca o 
zgârcenie. 
6. Dar aceasta zic: Cel semănând cu 
cruţare, va şi secera cu cruţarea lui; şi cel 
semănând cu binecuvântări, va şi secera 

cu binecuvântări. 
7. Fiecare să dea după cum a hotârât în 
inimă; nu cu întristare, sau din necesitate; 
pentru că Dumnezeu iubeşte pe un dătător 
voios. 
8. Dar Dumnezeu poate spori către voi 
orice har; pentru ca, având totdeauna 
toată îndestularea în orice; voi să sporiţi 
în orice faptă bună,  

9. după cum a fost scris: „El a împrăştiat, 
El a dat săracilor; dreptatea Lui rămâne în 
etern.” 
10. Iar Cel dând sămânţă semănătorului şi 
pâine pentru hrană, va da şi va mulţi 
sămânţa voastră, şi El va creşte roadele 
dreptăţii voastre;  
11. fiind îmbogăţiţi în toate, pentru orice 

dărnicie, care lucrează prin noi o 
mulţumire către Dumnezeu. 
12. Pentru că serviciul lucrării aceasta, nu 
numai că umple lipsurile sfinţilor, ci şi 
sporeşte prin multe mulţumiri către 
Dumnezeu;  
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13. prin dovada serviciului acesta, ei 
glorificând pe Dumnezeu pentru 
supunerea mărturisirii voastre la 
Evanghelia lui Christos, şi pentru 
bunăvoinţa comuniunii cu ei şi cu toţi. 
14. Şi în rugăciunea lor pentru voi, ei 

tânjesc după voi, datorită harului 
nemăsurat al lui Dumnezeu către voi. 
15. Mulţumire fie lui Dumnezeu pentru 
darul Lui de nespus. 

Capitolul 10 - 2Corinteni 
1. Dar eu însumi, Pavel, vă îndemn prin 
blândeţea şi bunătatea lui Christos; eu, 
care fiind de faţă, sunt smerit către voi; 
dar fiind absent, îndrăznesc către voi. 
2. Vă rog însă, ca fiind prezent, să nu 
îndrăznesc cu încrederea cu care consider 
să îndrăznesc împotriva unora, a celor 
considerându-ne ca umblând potrivit 

cărnii. 
3. Dar chiar umblând în carne, nu luptăm 
potrivit cărnii. 
4. Pentru că armele luptei noastre nu sunt 
carnale; ci, sunt puternice prin 
Dumnezeu, pentru dărâmarea fortăreţelor; 
5. dărâmând raţionamentele, şi orice 
înălţime ridicată împotriva cunoaşterii lui 

Dumnezeu, şi captivând orice gând pentru 
ascultarea de Christos;  
6. şi fiind gata să pedepsim orice 
neascultare, când ascultarea voastră are să 
fie deplină. 
7. La cele după înfăţişare vă uitaţi? Dacă 
cineva s-a încrezut în sine că este al lui 
Christos, să cugete iarăşi în sine aceasta: 
că, după cum El este al lui Christos, aşa şi 

noi. 
8. Pentru că şi dacă am să mă laud ceva 
mai mult despre autoritatea noastră, pe 
care ne-a dat-o Domnul pentru zidirea şi 
nu pentru dărâmarea voastră, nu voi fi de 
ruşine;  
9. ca să nu par ca vrând să vă înfricoşez 
prin epistolele mele. 

10. Pentru că ei zic: „epistolele sunt grele 
şi tari; dar prezenţa corpului este slabă, şi 
cuvântarea de dispreţuit.” 
11. Cel ca acesta să cugete aceasta: că, 
aşa cum suntem cu Cuvântul prin 
epistole, absenţi fiind; tot aşa suntem şi în 
faptă, prezenţi fiind. 

12. Pentru că nu îndrăznim să ne 
considerăm sau să ne comparăm pe noi, 
cu unii dintre cei recomandându-se pe ei. 
Dar ei măsurându-se pe ei prin ei, şi 
comparându-se pe ei cu ei, aceştia nu 
pricep. 

13. Noi însă nu ne vom lăuda dincolo de 
măsura câmpului de lucrare, pe care a 
împărţit-o Dumnezeu măsurii, ca să 
ajungem şi până la voi. 
14. Pentru că nu ne prea întindem, ca şi 
cum neajungând noi la voi; pentru că şi la 
voi, noi am ajuns cu Evanghelia lui 
Christos. 

15. Nu ne lăudăm dincolo de măsura 
noastră cu ostenelile altuia; dar având 
speranţă că, crescând credinţa voastră, ne 
vom lărgi între voi potrivit măsurii 
noastre, pentru o îmbelşugare;  
16. pentru a evangheliza părţile de 
dincolo de voi, nu pentru a ne lăuda în 
câmpul de lucrare al altuia; cu cele gata 

făcute. 
17. Iar „cel lăudându-se, laudă-se în 
Domnul.” 
18. Pentru că nu cel recomandându-se pe 
sine este aprobat, ci cel pe care Domnul îl 
recomandă. 

Capitolul 11 - 2Corinteni 
1. Aş dori să suportaţi puţin de la mine 
ceva mică nebunie! Dar voi chiar mă 
suportaţi! 
2. Că sunt zelos pentru voi, cu un zel al 
lui Dumnezeu; fiindcă v-am logodit cu un 
bărbat, pentru a prezenta lui Christos: o 
fecioară curată. 

3. Dar mă tem ca nu cumva, precum 
şarpele a amăgit pe Eva prin viclenia lui; 
să fie stricate minţile voastre de la 
sinceritatea şi curăţenia care sunt în 

Christos. 
4. Pentru că, într-adevăr, dacă cel venit 
predică: un alt Iesus pe care noi nu L-am 
predicat, sau primiţi: un al Spirit pe care 

nu L-aţi primit, sau o altă evanghelie pe 
care nu aţi primit-o; voi bine îl suportaţi. 
5. Deorece consider că eu nu sunt cu 
nimic mai prejos decât apostolii cei mai 
de seamă. 
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6. Dar chiar dacă sunt slab în cuvântare, 
însă nu în cunoştinţă; ci, în orice fel, 
arătându-ne în toate către voi. 
7. Sau am făcut vreun păcat smerindu-mă, 
ca voi să fiţi înălţaţi; pentru că v-am 
evanghelizat în dar Evanghelia lui 

Dumnezeu? 
8. Am jefuit alte adunări, primind 
provizii, pentru a fi în serviciul vostru? 
9. Şi, fiind prezent la voi, şi fiind lipsit, 
nu am împovărat pe nici unu; pentru că 
fraţii veniţi din Macedonia, au umplut 
lipsa mea. Şi în toate m-am ferit şi mă voi 
feri să vă fiu o povară. 

10. În mine este un adevăr al lui Christos: 
Lauda aceasta nu va fi amuţită în mine în 
ţinuturile Ahaiei. 
11. De ce? Pentru că nu vă iubesc? 
Dumnezeu ştie!  
12. Dar ceea ce fac, voi face şi ca să tai 
ocazia celor vrând o ocazie; ca, în ceea ce 
se laudă, să fie găsiţi aşa cum suntem noi. 

13. Pentru că cei ca aceştia sunt: apostoli 
mincinoşi, lucrători vicleni, transformaţi 
în „apostoli ai lui Christos”. 
14. Şi nu este o minune, pentru că însuşi 
Satan se transformă într-un înger de 
lumină. 
15. Deci nu este mare lucru dacă şi servii 
lui se transformă ca să fie servitori ai 

dreptăţii; sfârşitul cărora va fi după 
faptele lor. 
16. Iarăşi zic: să nu mă considere cineva 
că sunt fără minte; iar dacă nu, primiţi-mă 
şi dacă sunt ca un nebun, ca să mă laud şi 
eu puţin. 
17. Ceea ce vorbesc, eu nu vorbesc 
potrivit Domnului, ci ca într-o nebunie în 
situaţia aceasta de lăudare. 

18. Deoarece mulţi se laudă potrivit 
cărnii, am să mă laud şi eu. 
19. Pentru că voi suportaţi cu plăcere pe 
cei fără minte; voi fiind înţelepţi. 
20. Fiindcă voi suportaţi; dacă cineva vă 
face sclavi, dacă cineva vă mănâncă ceva, 
dacă cineva vă ia ceva, dacă cineva se 
înalţă, dacă cineva vă loveşte peste faţă. 

21. Spre dezonoare spun; ca şi cum noi 
am fost slabi. Dar în ceea ce îndrăzneşte 
cineva; în nebunie spun; îndrăznesc şi eu. 

22. Sunt ei evrei? Şi eu! Sunt ei israeliţi? 
Şi eu! Sunt ei o sămânţă a lui Abraam? Şi 
eu! 
23. Sunt ei servitori ai lui Christos? 
Vorbesc ca fiind nebun! Eu sunt mai 
mult! În osteneli, mai mult; în închisori, 

mai mult; în bătăi, peste măsură; aproape 
mort, de multe ori;  
24. de cinci ori am primit patruzeci de 
lovituri fără una;  
25. de trei ori am fost bătut cu nuiele; 
odată am fost lovit cu pietre; de trei ori 
am naufragiat; o noapte şi o zi le-am făcut 
în largul mării;  

26. în călătorii, de multe ori; în pericole 
pe râuri; în pericole de tâlhari; în pericole 
de la neamul meu; în pericole de la 
naţiuni; în pericole în cetate; în pericole 
în deşert; în pericole pe mare; în pericole 
între fraţi mincinoşi;  
27. în osteaneală şi în trudă; în vegheri, 
de multe ori; în foame şi sete; în posturi, 

de multe ori; în frig şi goliciune. 
28. Pe lângă cele de afară, este ceea ce 
apasă asupra mea zilnic: grija pentru toate 
adunările. 
29. Cine este slab, şi eu nu sunt slab? 
Cine este poticnit, şi eu nu ard? 
30. Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda 
cu cele ale slăbiciunii mele. 

31. Dumnezeu şi Tată al Domnului Iesus, 
Cel fiind binecuvântat în epoci; ştie că nu 
mint. 
32. În Damasc, guvernatorul regelui 
Aretas, păzea cetatea damascienilor, 
vrând să mă prindă. 
33. Dar am fost lăsat jos printr-o 
fereastră, într-un coş, prin zid; şi am fugit 
afară din mâinile lui. 

Capitolul 12 - 2Corinteni 
1. Nu este de folos să mă laud, dar 
trebuie. Voi veni dar la viziuni şi la 
dezvăluiri ale Domnului. 
2. Ştiu un om în Christos, care înainte cu 

patrusprezece ani; fie în corp, nu ştiu, fie 
în afara corpului, nu ştiu, Dumnezeu ştie; 
cel ca acesta a fost răpit până la al treilea 
cer. 
3. Şi îl ştiu pe omul cel ca acesta; fie în 
corp, fie fără corp, nu ştiu, Dumnezeu 
ştie;  
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4. că a fost răpit până în paradis, şi a auzit 
cuvinte de nerostit, care nu îi este permis 
omului să le vorbescă. 
5. Cu cel ca acesta mă voi lăuda; dar cu 
mine însumi nu mă voi lăuda, decât 
numai cu slăbiciunile mele. 

6. Pentru că dacă am să vreau să mă laud, 
nu voi fi nebun, deoarece voi spune un 
adevăr; dar mă feresc să nu mă considere 
cineva peste ceea ce mă vede sau aude de 
la mine. 
7. Şi ca să nu mă înalţ din cauza măreţiei 
dezvăluirilor, mi-a fost dat un ţepuş în 
carne, un sol al lui Satan; ca să mă 

pălmuiască, ca să nu mă înalţ. 
8. Pentru aceasta, de trei ori L-am rugat 
pe Domnul ca să îl depărteze de la mine. 
9. Şi El mi-a zis: harul Meu îţi ajunge, 
pentru că puterea se desăvârşeşte în 
slăbiciune. Ca să locuiască peste mine 
puterea lui Christos; 
10. de aceea, am plăcere în slăbiciuni, în 

ocări, în nevoi, în persecuţii şi strâmtorări 
pentru Christos; deoarece când sunt slab, 
atunci sunt puternic. 
11. M-am făcut nebun lăudându-mă? Voi 
m-aţi constrâns; pentru că eu trebuia să 
fiu recomandat de voi, fiindcă în nimic nu 
am fost în urma: „apostolilor cei mai de 
seamă”, deşi sunt nimic. 

12. Într-adevăr, semnele apostolului au 
fost lucrate între voi; prin orice: răbdare, 
şi prin semne, şi prin minuni, şi prin 
lucrări de putere. 
13. Pentru că, ce este ceea ce v-a făcut 
mai prejos decât celelalte adunări; decât 
numai că eu nu am fost povară pentru 
voi? Iertaţi-mi nedreptatea aceasta! 
14. Iată! Sunt gata să vin a treia oară la 

voi; şi nu vă voi fi o povară, pentru că nu 
caut cele ale voastre, ci pe voi; pentru că 
nu copii sunt datori să agonisească pentru 
părinţi, ci părinţii pentru copii. 
15. Eu dar, bucuros voi cheltui, şi mă voi 
cheltui pentru sufletele voastre. Dacă vă 
iubesc din belşug, sunt iubit mai puţin?  
16. Fie dar aşa: eu nu v-am îngreuiat; dar, 

fiind viclean, v-am prins prin înşelăciune! 
17. Oare prin vreunul dintre care i-am 
trimis la voi, am tras vreun avantaj prin 
el?  

18. Am rugat pe Tit, şi am trimis 
împreună cu el pe fratele; a tras oare 
vreun avantaj Tit? Nu am umblat noi în 
acelaşi spirit? Nu pe aceleaşi urme? 
19. De mult timp vi se pare că ne apărăm 
înaintea voastră! Noi vorbim înaintea lui 

Dumnezeu, în Christos; dar toate, 
iubiţilor, pentru zidirea voastră. 
20. Pentru că mă tem, ca nu cumva 
venind să vă găsesc nu aşa cum vreau; şi 
eu să fiu găsit de voi aşa cum nu vreţi; nu 
cumva să fie: ceartă, rivalitate, bârfiri, 
calomnii, îngâmfări, tulburări;  
21. ca nu cumva venind iarăşi, 

Dumnezeul meu să mă smerească înaintea 
voastră, şi să jelesc pe mulţi dintre cei 
păcătuind mai înainte; dar necăindu-se de 
necurăţia şi curvia şi destrăbălarea pe care 
le-au făptuit. 

Capitolul 13 - 2Corinteni 
1. Aceasta este a treia oară când vin la 
voi. Pe vorba a doi sau trei martori să fie 
sprijinit orice cuvânt. 
2. Am spus mai înainte, ca prezent a doua 
oară; şi zic dinainte acum, absent fiind, 
celor păcătuind mai înainte şi tuturor 
celorlalţi, că dacă iarăşi am să vin, nu voi 

cruţa;  
3. deoarece voi căutaţi o dovadă că Cel 
vorbind în mine este Christos, care către 
voi nu este slab, ci este puternic în voi. 
4. Pentru că şi El a fost crucificat din 
slăbiciune, dar vieţuieşte din puterea lui 
Dumnezeu; fiindcă şi noi suntem slabi în 
El, dar vom vieţui împreună cu El din 
puterea lui Dumnezeu către voi. 

5. Testaţi-vă pe voi, dacă sunteţi în 
credinţă; probaţi-vă pe voi! Sau nu vă 
cunoaşteţi pe voi că Iesus Christos este în 
voi? Numai dacă nu cumva sunteţi 
dezaprobaţi. 
6. Sper însă că veţi cunoaşte că noi nu 
suntem dezaprobaţi. 
7. Dar ne rugăm la Dumnezeu, ca să nu 

faceţi nimic rău; nu pentru că ne arătăm 
noi aprobaţi, ci ca voi să faceţi ce este 
bine, iar noi să fim ca şi nişte dezaprobaţi. 
8. Pentru că nu putem ceva împotriva 
adevărului, ci pentru adevăr. 
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9. Pentru că ne bucurăm când noi suntem 
slabi, iar voi sunteţi puternici; aceasta ne 
şi rugăm: perfecţionarea voastră. 
10. De aceea vă scriu acestea, fiind 
absent; pentru ca fiind prezent, să nu 
întrebuinţez severitate, potrivit cu 

autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul 
pentru zidire, şi nu pentru dărâmare. 
11. În rest, fraţilor, bucuraţi-vă, 
desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, gândiţi la 

fel, fiţi în pace; şi Dumnezeul dragostei şi 
al păcii va fi cu voi. 
12. Salutaţi-vă unul pe altul cu o sărutare 
sfântă. 
13. Vă salută toţi sfinţi.  
14. Harul Domnului Iesus Christos, şi 

iubirea lui Dumnezeu, şi comuniunea 
Spiritului Sfânt să fie cu voi toţi!  
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE GALATENI 
 

Capitolul 1 - Galateni 
1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici 

printr-un om, ci prin Iesus Christos şi 
printr-un Dumnezeu-Tată, Cel înviindu-L 
dintre morţi;  
2. şi toţi fraţii cei ce sunt împreună cu 
mine; către adunările Galatiei:  
3. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu-
Tată al nostru, şi de la un Domn-Iesus 
Christos; 
4. Cel dându-Se pe Sine pentru păcatele 

noastre, ca să ne scoată afară din epoca 
rea actuală, potrivit voinţei lui Dumnezeu 
şi Tată al nostru;   
5. căruia fie-I gloria în epocile epocilor! 
Amen. 
6. Mă mir că sunteţi abătuţi aşa repede de 
la Cel chemându-vă printr-un har al lui 
Christos, la o Evanghelie diferită. 

7. Dar nu este alta, ci sunt unii cei 
tulburându-vă şi vrând să strice 

Evanghelia lui Christos. 
8. Dar chiar dacă noi, sau un înger din cer 
are să vă „evanghelizeze” împotriva a 
ceea ce noi v-am evanghelizat vouă, să fie 
blestemat! 
9. Precum am spus înainte, spun iarăşi şi 

acum: dacă cineva vă „evanghelizează” 
vouă, afară de ceea ce aţi primit; să fie 
blestemat! 
10. Pentru că acum îi mulţumesc pe 
oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să 
plac oamenilor? Dacă mai plăceam 
oamenilor, nu mai eram sclav al lui 
Christos. 

11. Pentru că vă încunoştinţez, fraţilor, că 
Evanghelia cea binevestită de mine, nu 
este după om;  
12. deoarece nici eu nu am primit-o de la 
vreun om, nici nu am învăţat-o; ci printr-o 
dezvăluire a lui Iesus Christos. 
13. Pentru că aţi auzit de comportarea 
mea cândva în iudaism; că persecutam 
peste măsură: adunarea lui Dumnezeu, şi 

o pustiam. 
14. Şi înaintam în iudaism mai mult decât 
mulţi de o vârstă cu mine din neamul 

meu, fiind zelos din belşug pentru 
tradiţiile mele părinteşti. 
15. Dar când Dumnezeu, Cel punându-mă 
deoparte din pântecele mamei mele şi 
chemându-mă prin harul Lui, a binevoit 

16. să dezvăluie pe Fiu Lui prin mine, ca 
să Îl evanghelizez printre naţiuni; nu m-
am consfătuit cu carne şi sânge,  
17. nici nu m-am suit la Ierusalim la 
apostolii cei dinaintea mea; ci, m-am dus 
în Arabia, şi m-am întors iarăşi în 
Damasc. 
18. Apoi, după trei ani m-am suit la 
Ierusalim ca să îl vizitez pe Chifa, şi am 

rămas la el cincisprezece zile;  
19. dar nu am văzut pe altul dintre 
apostoli, decât pe Iacob, fratele 
Domnului. 
20. Iar cele ce vă scriu, iată! Înaintea lui 
Dumnezeu, nu mint. 
21. Apoi am venit în ţinuturile Siriei şi ale 
Ciliciei. 

22. Dar eram necunoscut la faţă 
adunărilor din Iudeea, cele în Christos; 
23. ci numai auziseră că cel persecutându-
ne cândva, acum evanghelizează credinţa 
pe care cândva o pustia;  
24. şi glorificau pe Dumnezeu din cauza 
mea. 

Capitolul 2 - Galateni 
1. Apoi, după patrusprezece ani, m-am 
suit iarăşi la Ierusalim cu Barnaba, luând 
împreună şi pe Tit. 
2. Dar m-am suit potrivit unei dezvăluiri, 
şi le-am prezentat Evanghelia pe care o 

predic eu printre naţiuni; dar în particular 
celor cu reputaţie; ca nu cumva să alerg, 
sau să fi alergat în zadar. 
3. Dar nici Tit, cel ce era împreună cu 
mine, fiind grec, nu a fost constrâns să fie 
circumcis 
4. din cauza fraţilor falşi furişaţi, care au 
venit să iscodească libertatea noastră pe 
care o avem în Christos Iesus, ca să ne 

facă sclavi; 
5. cărora nu le-am cedat cu supunere nici 
pentru o oră, pentru ca adevărul 
Evangheliei să rămână la voi. 
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6. Dar de la cei consideraţi a fi ceva; orice 
erau ei cândva, pentru mine nimic nu 
diferă, Dumnezeu nu primeşte după faţa 
omului; mie însă, cei consideraţi ca fiind 
ceva, nu m-au împărtăşit nimic. 
7. Ci dimpotrivă, văzând ei că mie mi-a 

fost încredinţată Evanghelia pentru 
necircumcizie, după cum lui Petru pentru 
circumcizie; 
8. pentru că Cel lucrând în Petru apostolia 
circumciziei, a lucrat şi în mine pentru 
naţiuni;  
9. şi cunoscând harul cel dat mie, Iacob şi 
Chifa şi Ioan, cei consideraţi a fi stâlpi, 

mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna 
dreaptă a comuniunii, pentru ca noi să 
mergem la naţiuni, iar ei la circumcizie; 
10. numai să ne amintim de cei săraci, 
ceea ce m-am şi străduit să fac. 
11. Iar când a venit Chifa în Antiohia, i-
am stat împotrivă pe faţă; pentru că era de 
condamnat. 

12. Pentru că, înainte de a veni unii de la 
Iacob, mânca împreună cu naţiunile; dar 
când au venit, s-a retras şi s-a separat, 
temându-se de cei din circumcizie. 
13. Şi s-au făţărnicit împreună cu el şi 
ceilalţi iudei, încât Barnaba a fost adus 
împreună cu ei în făţărnicia lor. 
14. Dar când am văzut că ei nu umblă 

drept, după adevărul Evangheliei, am zis 
lui Chifa înaintea tuturor: dacă tu, iudeu 
fiind, vieţuieşti ca naţiunile, şi nu ca 
iudeii; cum obligi pe naţiuni să se 
iudaizeze? 
15. Noi prin natură suntem iudei, şi nu 
nişte păcătoşi dintre naţiuni;  
16. dar ştiind că un om nu este îndreptăţit 
din fapte ale legii, decât numai prin 

credinţă în Christos Iesus; am crezut şi 
noi în Christos Iesus, ca să fim 
îndreptăţiţi din credinţă în Christos şi nu 
prin fapte ale legii; pentru că, prin fapte 
ale legii nu va fi îndreptăţită nici o carne. 
17. Dacă însă, căutând să fim îndreptăţiţi 
prin Christos, am fost găsiţi şi noi 
păcătoşi, este oare Christos un servitor al 

păcatului? Nicidecum! 
18. Pentru că dacă pe cele ce le-am 
dărâmat, pe acestea iarăşi le zidesc, mă 
dovedesc pe mine un călcător de lege. 

19. Pentru că eu, prin lege, am murit faţă 
de lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 
20. Am fost crucificat împreună cu 
Christos, dar nu mai trăiesc eu, ci 
Christos trăieşte în mine; iar viaţa pe care 
o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin 

credinţă; cea în Fiul lui Dumnezeu, Cel 
iubindu-mă şi dându-Se pe Sine pentru 
mine. 
21. Nu resping harul lui Dumnezeu; 
pentru că, dacă prin lege este îndreptăţire, 
atunci Christos a murit degeaba. 

Capitolul 3 - Galateni 
1. O, galateni fără minte! Cine v-a 
fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora 
Iesus Christos a fost descris: crucificat? 
2. Numai aceasta vreau să aflu de la voi: 
prin fapte ale legii aţi primit Spiritul; sau 
printr-o auzire a credinţei? 

3. Aşa de fără minte sunteţi? Începând în 
Spirit, acum sfârşiţi în carne? 
4. În zadar aţi suferit atâtea? Dacă, într-
adevăr, chiar în zadar! 
5. Deci Cel dându-vă Spiritul şi lucrând 
fapte puternice între voi, o face prin fapte 
ale legii, sau printr-o auzire a credinţei? 
6. După cum: Abraam a crezut în 

Dumnezeu şi i s-a considerat pentru 
îndreptăţire. 
7. Să cunoaşteţi deci că cei din credinţă, 
aceia sunt fii ai lui Abraam. 
8. Dar Scriptura, prevăzând că Dumnezeu 
îndreptăţeşte naţiunile prin credinţă, a 
binevestit dinainte lui Abraam: „în tine 
vor fi binecuvântate toate naţiunile 
pământului.” 

9. Aşa că cei din credinţă, sunt 
binecuvântaţi împreună cu credinciosul 
Abraam. 
10. Pentru că oricâţi sunt din faptele legii, 
sunt sub blestem; pentru că a fost scris: 
„blestemat este oricine care nu stăruie în 
toate cele scrise în cartea legii, ca să le 
facă.” 

11. Iar prin lege nici unu nu este 
îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu este 
lămurit, pentru că: „cel îndreptăţit va trăi 
din credinţă.” 
12. Legea însă nu este din credinţă, ci: cel 
făcând acestea, va trăi prin acestea. 
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13. Christos ne-a răscumpărat din 
blestemul legii, făcându-Se blestem 
pentru noi; pentru că a fost scris: 
„blestemat este oricine atârnat pe lemn;”  
14. pentru ca binecuvântarea lui Abraam 
să ajungă peste naţiuni în Iesus Christos, 

ca să primim, prin credinţă, promisiunea 
Spiritului. 
15. Fraţilor, spun potrivit omului; un 
legământ întărit, al unui om, nu îl 
anulează nimeni, nici nu îi adaugă ceva. 
16. Iar promisiunile au fost rostite „lui 
Abraam şi seminţei lui”; nu zice: Şi 
seminţelor lui; ca despre multe, ci ca 

despre una: „Şi Seminţei tale”; care este 
Christos. 
17. Aceasta zic dar: un legământ întărit 
dinainte de către Dumnezeu, nu îl înlătură 
legea făcută după patru sute treizeci de 
ani, încât să anuleze promisiunea. 
18. Pentru că, dacă moştenirea este din 
lege, nu mai este din promisiune; dar 

Dumnezeu a dăruit-o lui Abraam prin 
promisiune. 
19. Deci, de ce este legea? Ea a fost 
adăugată datorită călcărilor de lege, până 
ce are să vină Sămânţa, căreia I s-a făcut 
promisiunea; fiind rânduită prin îngeri, în 
mâna unui mijlocitor. 
20. Iar mijlocitorul nu este al unuia, dar 

Dumnezeu este Unu. 
21. Deci legea este împotriva 
promisiunilor lui Dumnezeu? Nicidecum! 
Pentru că, dacă era dată o lege; cea 
putând face viu; îndreptăţirea era într-
adevăr prin lege. 
22. Dar Scriptura a închis toate sub păcat, 
pentru ca promisiunea din credinţă în 
Iesus Christos, să fie dată celor crezând. 

23. Dar, înainte de a veni credinţa, noi 
eram păziţi sub lege, fiind închişi 
împreună pentru credinţa cea urmând să 
fie dezvăluită; 
24. încât legea a fost făcută un îndrumător 
al nostru înspre Christos, ca să fim 
îndreptăţiţi din credinţă. 
25. Însă, venind credinţa, nu mai suntem 

sub îndrumător;  
26. pentru că, prin credinţa în Iesus 
Christos, toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu. 

27. Deoarece câţi aţi fost botezaţi în 
Christos, L-aţi îmbrăcat pe Christos. 
28. Nu este iudeu, nici grec; nu este sclav, 
nici liber; nu este bărbat şi femeie; pentru 
că toţi sunteţi unu în Christos Iesus. 
29. Iar dacă voi sunteţi ai lui Christos, 

atunci sunteţi sămânţă a lui Abraam; 
moştenitori potrivit unei promisiunii. 

Capitolul 4 - Galateni 
1. Zic însă: cât timp moştenitorul este 
copil, nu se deosebeşte cu nimic de un 

sclav, chiar domn fiind peste toate;  
2. ci, este sub tutori şi administratori, 
până în ziua rânduită de tatăl lui. 
3. Aşa şi noi, când eram copii, eram făcuţi 
sclavi de cunoştinţele elementare ale 
lumii. 
4. Dar când a venit plinătatea timpului, 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui, născut din 

femeie, născut sub lege;  
5. ca să răscumpere pe cei de sub lege, ca 
să primim înfierea. 
6. Dar, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu a 
trimis Spiritul Fiului Său în inimile 
noastre, strigând: Abba! Tată! 
7. Astfel, nu mai eşti sclav, ci fiu; dar, 
dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin 

Dumnezeu. 
8. Atunci însă, într-adevăr, necunoscând 
pe Dumnezeu, aţi servit ca sclavi celor 
nefiind dumnezei potrivit naturii lor. 
9. Iar acum, cunoscând pe Dumnezeu, dar 
mai degrabă fiind cunoscuţi de 
Dumnezeu; cum vă întoarceţi iarăşi la 
cunoştinţele elementare, slabe şi sărace, 
cărora iarăşi vreţi să le serviţi ca sclavi 

lor? 
10. Voi respectaţi: zile, şi luni, şi timpuri, 
şi ani. 
11. Mă tem pentru voi, nu cumva să mă fi 
ostenit în zadar pentru voi. 
12. Vă rog, fraţilor, faceţi-vă ca mine; 
pentru că şi eu sunt ca voi. Nu m-aţi 
nedreptăţit cu nimic. 

13. Dimpotrivă, știți că în neputința 
corpului v-am vestit Evanghelia pentru 
prima dată. 
14. Şi nu aţi dispreţuit, nici nu aţi scuipat 
pe încercarea voastră prin carnea mea; ci 
m-aţi primit ca pe un înger al lui 
Dumnezeu, ca pe Christos Iesus. 
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15. Unde este deci fericirea voastră? 
Pentru că, vă mărturisesc, că, dacă era 
posibil, scoţând ochii voştrii, mi-i dădeaţi 
mie. 
16. M-am făcut, astfel, un duşman al 
vostru spunându-vă adevărul? 

17. Ei vă râvnesc, nu onorabil; ci, vor să 
vă despartă, ca să îi râvniţi pe ei. 
18. Este bine însă să fiţi râvnitori 
totdeauna în bine; şi nu numai în prezenţa 
mea;  
19. copilaşi ai mei, pentru care iarăşi sunt 
în durerile naşterii, până ce are să fie 
format Christos în voi. 

20. Dar vroiam să fiu acum prezent la voi, 
şi să schimb vocea mea; pentru că sunt 
nedumerit referitor la voi. 
21. Spuneţi-mi, voi cei vrând să fiţi sub 
lege, nu auziţi legea? 
22. Pentru că a fost scris că Abraam a 
avut doi fii; unu din servitoare şi unu din 
cea liberă. 

23. Dar cel din servitoare a fost născut 
potrivit cărnii; iar cel din cea liberă, prin 
promisiune. 
24. Ceea ce este spus simbolic, pentru că 
acestea sunt două legăminte; unu de la 
Muntele Sinai, născând pentru sclavie, 
care este Agar;  
25. iar Agar, este Muntele Sinai din 

Arabia, însă corespunde Ierusalimului de 
acum, pentru că ea serveşte ca sclavă 
împreună cu copiii ei.  
26. Dar Ierusalimul de sus, care este o 
mamă a noastră, este liber. 
27. Pentru că a fost scris: „veseleşte-te 
stearpă, cea nenăscând! Izbucneşte şi 
strigă, cea neavând durerile naşterii; 
pentru că mulţi sunt copiii celei părăsite, 

mai mulţi decât ai celei având bărbat.” 
28. Iar voi, fraţilor, sunteţi copii ai 
promisiunii, precum Isaac. 
29. Dar, după cum atunci, cel născut 
potrivit cărnii a persecutat pe cel născut 
potrivit Spiritului; aşa este şi acum. 
30. Însă ce zice Scriptura? Izgoneşte 
servitoarea şi pe fiul ei; pentru că fiul 

servitoarei nicidecum nu va moşteni 
împreună cu fiul celei libere. 
31. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copii 
ai servitoarei; ci ai celei libere. 

Capitolul 5 - Galateni 
1. Christos ne-a liberat pentru libertate; 
rămâneţi deci şi nu fiţi ţinuţi iarăşi într-un 

jug al sclaviei. 
2. Iată! Eu, Pavel, vă spun, că dacă aveţi 
să fiţi circumcişi, Christos nu vă va folosi 
la nimic. 
3. Dar mărturisesc iarăşi oricărui om 
circumcis, că este dator să respecte legea 
întreagă. 
4. Voi care vreţi să fiţi îndreptăţiţi prin 

lege, aţi fost despărţiţi de Christos; voi aţi 
căzut din har. 
5. Pentru că noi, prin Spirit, aşteptăm o 
speranţă a îndreptăţirii din credinţă. 
6. Pentru că în Christos Iesus, nici o 
circumcizie nu are vreo putere, nici o 
necircumcizie; ci, o credinţă lucrând prin 
dragoste. 

7. Voi alergaţi bine; cine v-a oprit ca să 
nu ascultaţi de adevăr? 
8. Convingerea aceasta nu este de la Cel 
chemându-vă. 
9. Puţină plămădeală dospeşte aluatul 
întreg. 
10. Eu am încredere în voi, în Domnul, că 
nu veţi cugeta altfel; iar cel tulburându-

vă, va purta condamnarea, oricine are să 
fie el. 
11. Iar eu, fraţilor, dacă mai predic 
circumcizia, de ce mai sunt persecutat? 
Atunci motivul poticnirii crucii a fost 
desfiinţat. 
12. Şi de se vor castra cei tulburându-vă!  
13. Pentru că voi la libertate aţi fost 
chemaţi, fraţilor; numai libertatea să nu 

fie ocazie pentru carne, ci serviţi ca 
saclavi, unii pentru alţii prin dragoste. 
14. Pentru că toată legea este împlinită 
într-un cuvânt; în acesta: „să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
15. Iar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unul 
pe altul, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii 
de alţii. 

16. Zic dar: umblaţi prin Spirit, şi 
nicidecum nu aveţi să împliniţi vreo poftă 
a cărnii. 
17. Deoarece carnea pofteşte împotriva 
Spiritului, iar Spiritul împotriva cărnii; 
pentru că acestea se împotrivesc unul 
alteia. 
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18. Dar, dacă sunteţi conduşi de Spirit, nu 
sunteţi sub lege. 
19. Însă sunt arătate faptele cărnii, care 
sunt: curvie, necurăţie, destrăbălare,  
20. idolatrie, vrăjitorie, duşmănii, ceartă, 
gelozie, mânii, ambiţii, dezbinări, erezii,  

21. invidii, beţii, chefuri şi cele 
asemănătoare acestora; despre care vă 
spun dinainte, după cum am mai spus, că 
cei făptuind cele ca acestea nu vor 
moşteni Regatul lui Dumnezeu. 
22. Dar roada Spiritului este: dragoste, 
bucurie, pace, îndelungă răbdare, 
bunătate, facere de bine, credincioşie,  

23. blândeţe, stăpânire de sine. Împotriva 
celor ca acestea nu este lege. 
24. Iar cei ai lui Christos Iesus, au 
crucificat carnea împreună cu pasiunile şi 
poftele ei. 
25. Dacă vieţuim prin Spirit să şi umblăm 
prin Spirit. 
26. Să nu ne facem glorie deşartă, 

întărâtându-ne unii pe alţii, invidiindu-ne 
unii pe alţii. 

Capitolul 6 - Galateni 
1. Fraţilor, chiar dacă un om are să fie 
căzut în vreo greşală, voi, cei spirituali, 

îndreptaţi-l pe cel ca acesta, în spirit de 
blândeţe; luând seama la tine, să nu fi şi 
tu ispitit. 
2. Purtaţi poverile unii altora, şi astfel 
împliniţi legea lui Christos. 
3. Pentru că, dacă i se pare cuiva a fi 
ceva, fiind nimic, se înşală pe sine. 
4. Dar fiecare să îşi testeze lucrarea lui; şi 
atunci va avea lauda numai referitor la 

sine şi nu referitor la altul. 
5. Pentru că fiecare îşi va purta sarcina 
lui. 

6. Cel învăţând Cuvântul, să 
împărtăşească din toate lucrurile 
materiale, celui învăţându-l. 
7. Nu vă amăgiţi! Un Dumnezeu nu este 
batjocorit; pentru că ceea ce are să 
semene un om, aceasta va şi secera. 

8. Pentru că cel semănând în carnea lui, 
va secera stricăciune; iar cel semănând în 
Spiritul, va secera din Spiritul viaţă 
eternă. 
9. Să nu renunţăm făcând binele; pentru 
că, la timp potrivit, vom secera, dacă nu 
disperăm. 
10. Aşadar, când avem ocazie, să lucrăm 

binele către toţi; mai ales însă către cei 
din casele credinţei. 
11. Uitaţi-vă cu ce litere mari v-am scris 
cu mâna mea! 
12. Câţi vreau să fie binevăzuţi în carne, 
aceştia vă obligă să fiţi circumcişi, numai 
că să nu fie persecutaţi pentru crucea lui 
Christos. 

13. Pentru că nici cei circumcişi nu 
păzesc legea; ci, vor ca voi să fiţi 
circumcişi, ca să se laude cu carnea 
voastră. 
14. Dar eu nicidecum nu mă laud decât cu 
crucea Domnului Iesus Christos; prin care 
o lume a fost crucificată faţă de mine, şi 
eu faţă de lume. 

15. Pentru că, în Christos Iesus, nici 
circumcizia nu este ceva, nici 
necircumcizia; ci o creaţie nouă. 
16. Şi câţi vor umbla după regula aceasta, 
pace fie peste ei şi milă; şi peste Israelul 
lui Dumnezeu. 
17. În rest, nici unu să nu îmi mai facă 
supărare; pentru că eu port în corpul meu: 
semnele lui Iesus. 

18. Harul Domnului nostru Iesus Christos 
să fie cu spiritul vostru, fraţilor! Amen. 
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE EFESENI 
 

Capitolul 1 - Efeseni 
1. Pavel, apostol al lui Iesus Christos, 

printr-o voinţă a unui Dumnezeu; către 
sfinţii cei fiind în Efes şi credincioşi în 
Christos Iesus:  
2. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu-
Tată al nostru, şi de la un Domn-Iesus 
Christos. 
3. Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tată al 
Domnului nostru Iesus Christos; Cel 
binecuvântându-ne cu orice binecuvântare 

spirituală în locurile cereşti, în Christos;  
4. după cum ne-a ales în El înainte de 
întemeierea lumii, ca să fim noi sfinţi şi 
fără reproş înaintea Lui, în dragoste;  
5. rânduindu-ne dinainte pentru înfiere 
prin Iesus Christos, pentru Sine, potrivit 
cu buna plăcere a voinţei Sale, 
6. spre lauda gloriei harului Său cu care 

ne-a miluit în Cel iubit;  
7. în care avem răscumpărarea prin 
sângele Lui, iertarea greşelilor, potrivit cu 
bogăţia harului Său;  
8. pe care l-a îmbelşugat către noi în toată 
înţelepciunea şi chibzuinţa;  
9. încunoştinţându-ne misterul voinţei 
Sale, potrivit cu buna Sa plăcere pe care 

Şi-a propus-o în Sine;  
10. pentru o administrare a plinătăţii 
timpurilor, ca să aducă toate împreună 
iarăşi prin Christos; cele din ceruri şi cele 
de pe pământ; 
11. prin El, în care am şi fost făcuţi 
moştenire, fiind rânduiţi dinainte potrivit 
unui plan al Celui lucrând toate după 

hotărârea voinţei Sale; 
12. ca să fim spre o laudă a gloriei Sale, 
noi cei sperând dinainte în Christos;  
13. în care şi voi, auzind Cuvântul 
adevărului, Evanghelia salvării voastre, în 
care şi crezând, aţi fost sigilaţi cu Spiritul 
Sfânt al promisiunii;  
14. care este o arvună a moştenirii 
noastre, pentru o răscumpărare a 

posesiunii Sale, spre o laudă a gloriei Lui. 
15. De aceea şi eu, auzind de credinţa cea 
din voi în Domnul Iesus şi de dragostea 
cea către toţi sfinţii,  

16. nu încetez mulţumind pentru voi, 
făcând amintire în rugăciunile mele;  
17. ca, Dumnezeul Domnului nostru Iesus 
Christos, Tatăl gloriei, să vă dea Spirit de 
înţelepciune şi de dezvăluire în 

cunoaşterea Lui;  
18. luminând ochii inimii voastre, ca să 
ştiţi voi care este speranţa chemării Lui, 
în cei sfinţi; 
19. şi ce este nemărginita mărime a 
puterii Lui către noi, cei crezând, potrivit 
lucrării puterii tăriei Lui. 
20. Pe care a lucrat-o în Christos, 
înviindu-l dintre morţi şi aşezându-L la 

dreapta Sa, în locuri cereşti; 
21. mai presus de orice conducere şi 
autoritate şi putere şi domnie şi de orice 
nume numit nu numai în epoca aceasta, ci 
şi în cea viitoare. 
22. Şi El a supus toate sub picioarele Lui, 
şi L-a dat cap peste toate,  
23. ale adunării; care este corpul Lui, 

plinătatea Celui umplând toate în toţi. 

Capitolul 2 - Efeseni 
1. Şi voi, fiind morţi în greşelile şi în 
păcatele voastre; 
2. în care aţi umblat cândva, potrivit 

epocii lumii acesteia, potrivit 
conducătorului autorităţii aerului, a 
spiritului cel lucrând acum în fiii 
neascultării; 
3. între care şi noi toţi vieţuiam cândva în 
poftele cărnii noastre, făcând voinţele 
cărnii şi ale cugetărilor, şi eram, potrivit 
naturii noastre, copii ai mâniei, ca şi 

ceilalţi. 
4. Dar Dumnezeu, fiind bogat în milă prin 
dragostea Lui multă cu care ne-a iubit;  
5. şi fiind noi morţi în greşeli, ne-a făcut 
vii împreună cu Christos; datorită harului 
sunteţi salvaţi! 
6. Şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat 
împreună în cele cereşti, în Christos 
Iesus;  

7. ca să arate în epocile viitoare bogăţia 
nemărginită a harului Său, în bunătate 
către noi, în Christos Iesus. 
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8. Pentru că datorită harului sunteţi 
salvaţi, prin credinţă. Şi aceasta nu este de 
la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 
9. Nu din fapte, ca să nu se laude cineva. 
10. Pentru că noi suntem creatura Lui, 
creaţi în Christos Iesus pentru fapte bune, 

pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte, 
ca să umblăm în ele. 
11. De aceea, amintiţi-vă că odinioară 
voi, naţiunile potrivit cărnii; voi cei fiind 
zişi necircumcizie de către cea fiind zisă 
circumcizie, făcută de mână în carne;  
12. voi eraţi în timpul acela fără Christos, 
înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel, şi străini 

de legămintele promisiunii; neavând 
speranţă, şi atei în lume. 
13. Dar acum, în El, voi cei fiind cândva 
departe, aţi fost făcuţi aproape prin 
sângele lui Christos. 
14. Pentru că El este pacea noastră, Cel 
făcând din cei doi: unu; şi a dărâmat zidul 
din mijloc al despărţirii,  

15. desfiinţând duşmănia prin carnea Lui, 
legea poruncilor cuprinsă în decrete; ca 
pe cei doi să îi creeze în Sine, într-un om 
nou, făcând pace; 
16. şi să îi împace cu Dumnezeu pe 
amândoi într-un corp, prin cruce, 
omorând duşmănia prin El. 
17. Şi venind, v-a binevestit pace, celor 

de departe, şi celor de aproape; 
18. pentru că, prin El avem amândoi 
intrarea la Tatăl, printr-un Spirit. 
19. Aşadar, nu mai sunteţi străini şi fără 
cetăţenie; ci, sunteţi cetăţeni ai sfinţilor şi 
ai casei lui Dumnezeu,  
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi a 
profeţilor, piatră unghiulară fiind Însuşi 
Christos Iesus,  

21. în care toată zidirea, îmbinată 
împreună, creşte pentru a fi un templu 
sfânt în Domnul; 
22. în care sunteţi şi voi zidiţi împreună, 
ca să fiţi o locuinţă a lui Dumnezeu prin 
Spirit. 

Capitolul 3 - Efeseni 
1. Pentru aceasta, eu, Pavel, legatul lui 
Christos pentru voi, naţiunile… 
2. Dacă, într-adevăr, aţi auzit de 
administrarea harului lui Dumnezeu, cea 
dată mie pentru voi,  

3. că prin dezvăluire mi-a fost 
încunoştinţat misterul, după cum am scris 
înainte pe scurt;  
4. prin care, citind, puteţi înţelege 
priceperea mea în misterul lui Christos; 
5. care în alte generaţii nu a fost 

încunoştinţat fiilor oamenilor, cum a fost 
dezvăluit acum sfinţilor Lui apostoli şi 
profeţilor, prin Spirit;  
6. că, naţiunile sunt: împreună 
moştenitoare şi un corp împreună şi 
împreună părtaşe cu noi ale promisiunii în 
Christos Iesus, prin Evanghelie;  
7. al cărei servitor am fost făcut, potrivit 

darului harului lui Dumnezeu, cel dat mie 
potrivit cu lucrarea puterii Lui. 
8. Mie, cel mai neânsemnat dintre toţi 
sfinţii, mi-a fost dat harul acesta, să 
evanghelizez naţiunilor: bogăţiile 
nepătrunse ale lui Christos;  
9. şi să le luminez tuturor care este 
administarea misterului cel ascuns din 

epoci în Dumnezeu, Cel creând toate, 
10. pentru ca înţelepciunea cea mult-
felurită a lui Dumnezeu să fie 
încunoştinţată acum, prin adunare: 
conducătorilor şi autorităţilor în locurile 
cereşti; 
11. potrivit planului epocilor pe care L-a 
făcut cu Christos Iesus, Domnul nostru,  

12. în care avem îndrăzneala şi o intrare 
cu încredere prin credinţa în El. 
13. De aceea, vă rog să nu vă descurajaţi 
din cauza necazurilor mele pentru voi, 
care sunt o glorie a voastră. 
14. Pentru aceasta aplec genunchi mei 
înaintea Tatălui,  
15. din care este numită orice familie, în 
ceruri şi pe pământ;  

16. ca să vă dea, potrivit bogăţiei gloriei 
Lui, să fiţi întăriţi cu putere prin Spiritul 
Lui, în omul dinăuntru; 
17. ca să locuiască Christos prin credinţă 
în inimile voastre; ca voi, fiind 
înrădăcinaţi şi întemeiaţi în dragoste,  
18. să fiţi în stare să înţelegeţi împreună 
cu toţi sfinţii care este lărgimea, şi 

lungimea, şi adâncimea, şi înălţimea;  
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Christos, 
cea întrecând cunoştinţa, ca să fiţi umpluţi 
cu toată plinătatea lui Dumnezeu. 
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20. Iar Celui putând face din belşug mai 
mult decât toate pe care le cerem sau le 
gândim, potrivit puterii cea lucrând în 
noi;  
21. Lui să Îi fie gloria în adunare şi prin 
Christos Iesus, pentru toate generaţiile, în 

epocile, epocilor! Amen. 

Capitolul 4 - Efeseni 
1. Vă îndemn deci eu, cel legat în 
Domnul, să umblaţi vrednici de chemarea 
cu care aţi fost chemaţi,  

2. cu toată smerenia şi blândeţea, cu 
îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe 
alţii în dragoste, 
3. străduindu-vă să respectaţi unitatea 
Spiritului, în legătura păcii. 
4. Este un corp şi un Spirit, după cum aţi 
fost chemaţi într-o speranţă a chemării 
voastre;  

5. un Domn, o credinţă, un botez,  
6. un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Cel ce 
este peste toţi şi prin toţi şi în toţi. 
7. Iar fiecăruia dintre noi i-a fost dat harul 
potrivit măsurii darului lui Christos. 
8. De aceea zice: „suindu-Se în înălţime, 
a dus captivi pe captivi, şi a dat daruri 
oamenilor.” 

9. Iar acest „S-a suit”, ce este, decât că 
înainte a şi coborât în părţile mai de jos 
ale pământului? 
10. Cel coborât; Acesta este şi Cel suit 
mai presus de toate cerurile, ca să umple 
toate. 
11. Şi El a dat pe unii apostoli, iar pe unii 
profeţi, iar pe unii evanghelizatori, iar pe 
unii păstori şi învăţători;  

12. pentru echiparea sfinţilor în lucrarea 
de serviciu, spre zidirea corpului lui 
Christos; 
13. până ce avem să ajungem cu toţii la 
unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului 
lui Dumnezeu, la starea de bărbat matur, 
la statura măsurii plinătăţii lui Christos;  
14. ca să nu mai fim prunci, loviţi de 

valuri şi purtaţi de orice vânt al 
învăţăturii, prin înşelătoria oamenilor, 
prin viclenie în uneltirea rătăcirii; 
15. ci, spunând adevărul, în dragoste, să 
creştem în toate, spre El care este capul; 
Christos, 

16. din care tot corpul, încheiat împreună 
şi legat împreună, prin orice încheietură 
de sprijin; face potrivit lucrării fiecărei 
părţi, în măsura ei, creşterea corpului 
pentru zidirea lui în dragoste. 
17. Spun deci aceasta, şi mărturisesc în 

Domnul; voi să nu mai umblaţi precum 
umblă naţiunile, într-o deşertăciune a 
minţii lor,  
18. fiind întunecaţi în minte, înstrăinaţi de 
viaţa lui Dumnezeu prin necunoştinţa cea 
fiind în ei, prin împietrirea inimii lor; 
19. care, fiind nesimţiţi, s-au dat pe ei 
destrăbălării, pentru a lucra cu lăcomie 

orice necurăţie. 
20. Dar voi nu aţi învăţat aşa de la 
Christos;  
21. dacă, într-adevăr, L-aţi auzit şi aţi fost 
învăţaţi prin El; după cum este adevăr în 
Iesus:  
22. Că, referitor la purtarea dinainte, voi 
să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi, cel 

stricat potrivit cu poftele înşelăciunii;  
23. dar să vă înoiţi în spiritul minţii 
voastre,  
24. şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, cel 
creat potrivit lui Dumnezeu, în dreptate şi 
într-o sfinţenie a adevărului. 
25. De aceea, lepădând minciuna, vorbiţi 
adevărul fiecare cu aproapele lui; pentru 

că suntem mădulare unii altora. 
26. Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi; soarele 
să nu apună peste mânia voastră, 
27. nici nu daţi loc Diavolului. 
28. Cel furând, să nu mai fure; ci, mai 
bine să se ostenească, lucrând binele cu 
mâinile, ca să aibă să dea celui având 
nevoie. 
29. Din gura voastră să nu iasă vreun 

cuvânt stricat; ci, dacă este vreunu bun, 
pentru zidire, după nevoie, ca să dea har 
ascultătorilor. 
30. Şi nu întristaţi Spiritul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care aţi fost sigilaţi 
pentru ziua răscumpărării. 
31. Orice amărăciune, şi furie, şi mânie, şi 
strigare, şi hulă să fie înlăturate de la voi; 

împreună cu orice răutate. 
32. Faceţi-vă însă plăcuţi unii către alţii, 
miloşi, iertând unul pe altul; după cum v-
a iertat şi Dumnezeu prin Christos. 
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Capitolul 5 - Efeseni 
1. Faceţi-vă deci imitatori ai lui 
Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi,  

2. şi umblaţi în dragoste; după cum şi 
Christos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine 
pentru noi ca dar şi jertfă lui Dumnezeu, 
pentru un miros plăcut. 
3. Iar curvie şi orice necurăţie sau 
lăcomie nici să nu fie numite între voi, 
precum se cuvine unor sfinţi;  
4. şi nici comportare ruşinoasă, şi vorbire 

nechibzuită, sau obscenităţi, care nu sunt 
cuviincioase; ci mai degrabă mulţumiri. 
5. Pentru că ştiţi aceasta, cunoscând că 
orice curvar, sau necurat, sau lacom, care 
este un idolatru; nu are moştenire în 
Regatul lui Christos şi al lui Dumnezeu. 
6. Nici unu să nu vă amăgească cu 
cuvinte deşarte; pentru că din cauza 

acestora vine mânia lui Dumnezeu peste 
fiii neascultării. 
7. Nu vă faceţi deci co-părtaşi ai lor!  
8. Deoarece cândva eraţi întuneric, dar 
acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi 
ca nişte copii ai luminii;  
9. pentru că roada luminii este în orice 
bunătate, şi dreptate, şi adevăr; 

10. examinând ce este bineplăcut 
Domnului. 
11. Şi nu fiţi co-părtaşi cu lucrările 
neroditoare ale întunericului; ci, mai bine 

respingeţi-le; 
12. pentru că cele făcute de ei în ascuns 
este ruşinos şi de a fi spus. 
13. Iar toate cele condamnate, sunt arătate 
de lumină; pentru că lumina este cea 

arătând orice. 
14. De aceea zic: trezeşte-te tu, cel 
dormind, şi înviază dintre cei morţi; şi 
Christos va străluci peste tine. 
15. Luaţi seama deci cu grijă cum 
umblaţi; nu ca neînţelepţi ci ca înţelepţi;  
16. răscumpărând timpul, pentru că zilele 
sunt rele. 

17. De aceea, nu fiţi fără minte; ci 
pricepeţi care este voinţa lui Iehova, 
18. şi nu vă îmbătaţi cu vin, în care este 
destrăbălare; ci, fiţi umpluţi cu Spirit,  
19. vorbind între voi cu psalmi şi cu 
cântări de laudă şi cu cântări spirituale, 

cântând şi lăudând pe Iehova în inima 
voastră,  
20. mulţumind totdeauna pentru toate lui 
Dumnezeu şi Tată, în Numele Domnului 
nostru Iesus Christos,  
21. supunându-vă unii altora în teamă de 

Christos. 
22. Nevestelor, supuneţi-vă bărbaţilor 
voştri, ca Domnului; 
23. pentru că bărbatul este cap al nevestei, 
după cum şi Christos este Cap al adunării, 
El, Salvatorul corpului. 
24. Dar, după cum adunarea este supusă 
lui Christos, aşa şi nevestele să fie supuse 

bărbaţilor în toate. 
25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, după 
cum şi Christos a iubit adunarea, şi S-a 
dat pe Sine pentru ea;  
26. ca să o sfinţească, curăţind-o în baia 
apei, prin cuvânt,  
27. ca să Îşi prezinte pentru Sine adunarea 
glorioasă, neavând pată sau zbârcitură, 

sau ceva din cele ca acestea; ci să fie 
sfântă şi fără cusur. 
28. Aşa datorează şi bărbaţii să îşi 
iubească nevestele, ca pe corpurile lor. 
Cel iubind nevasta lui, se iubeşte pe sine. 
29. Pentru că nici unu nu şi-a urât 
vreodată carnea lui; ci, o hrăneşte şi o 
îngrijeşte, precum şi Christos adunarea; 

30. pentru că suntem mădulare ale 
corpului Lui.  
31. De aceea va lăsa omul pe tată şi pe 
mamă, şi se va alipi de nevasta lui; şi cei 
doi vor fi într-o carne. 
32. Misterul acesta este mare, dar eu spun 
referitor la Christos şi la adunare. 
33. Însă şi voi, fiecare să îşi iubească 
nevasta ca pe sine; iar nevasta să se teamă 

de bărbat. 

Capitolul 6 - Efeseni 
1. Copii! ascultaţi în Domnul de părinţii 
voştri; pentru că aceasta este drept. 
2. Onorează-l pe tatăl tău şi pe mama ta; 

acesta este prima poruncă cu promisiune; 
3. ca să îţi meargă bine, şi să dăinuieşti 
îndelung pe pământ. 
4. Şi voi, taţilor, nu provocaţi la mânie pe 
copiii voştri; ci creşteţi-i în disciplina şi 
instruirea Domnului. 
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5. Sclavilor, ascultaţi de domnii cei 
potrivit cărnii, cu teamă şi tremur, în 
simplitatea inimii voastre, ca de Christos; 
6. nu într-un serviciu de sclavi de ochii 
lor, ca unii căutând să placă oamenilor; ci, 
ca sclavi ai lui Christos, făcând voinţa lui 

Dumnezeu din suflet,  
7. servind ca sclavi, ca Domnului, şi nu ca 
oamenilor;  
8. ştiind că fiecare, fie sclav, fie liber, 
dacă are să facă ceva bun, aceasta va 
primi de la Domnul. 
9. Şi voi domnilor, faceţi la fel către ei, 
lăsând ameninţarea; ştiind că şi Domnul 

lor şi al vostru este în ceruri, şi la El nu 
este părtinire.  
10. În rest, întăriţi-vă în Domnul şi în 
supremația puterii Lui. 
11. Îmbrăcaţi toată armura lui Dumnezeu, 
pentru a putea voi sta împotriva 
uneltirilor Diavolului; 
12. fiindcă pentru noi, lupta nu este 

împotriva sângelui şi a cărnii; ci, 
împotriva conducerilor, împotriva 
autorităţilor, împotriva puternicilor lumii 
întunericului acesta, împotriva puterilor 
spirituale ale răutăţii din locurile cereşti. 
13. De aceea, luaţi toată armura lui 
Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în 
ziua cea rea; şi înfăptuind toate să staţi 

tari. 
14. Staţi deci în picioare, încingându-vă 
mijlocul cu adevărul, şi îmbrăcând 
platoşa dreptăţii,  

15. şi v-aţi încălţat picioarele cu 
pregătirea pentru Evanghelia păcii. 
16. Peste toate luaţi scutul credinţei, cu 
care veţi putea stinge toate săgeţile 
arzătoare ale celui rău. 
17. Şi luaţi coiful salvării, şi sabia 

Spiritului, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
18. Rugându-vă în orice timp prin Spirit, 
cu orice rugăciune şi cerere, şi veghind 
pentru aceasta cu orice perseverență şi 
cerere pentru toţi sfinţii; 
19. şi pentru mine, ca să îmi fie dat 
cuvânt în deschiderea gurii mele, ca să 

încunoştinţez cu îndrăzneală misterul 
Evangheliei;  
20. pentru care sunt un ambasador în lanţ, 
ca să vorbesc în ea cu îndrăzneală, 
precum trebuie să vorbesc. 
21. Iar ca să ştiţi şi voi cele despre mine, 
ce făptuiesc, toate vi le va încunoştinţa 
Tihic, fratele iubit şi servitor credincios în 

Domnul;  
22. pe care l-am trimis la voi chiar pentru 
aceasta, ca să cunoaşteţi cele despre noi, 
şi să mângâie inimile voastre. 
23. Pace fraţilor, şi dragoste cu credinţă 
de la un Dumnezeu-Tată, şi de la un 
Domn-Iesus Christos. 
24. Harul să fie cu toţi cei iubind pe 

Domnul nostru Iesus Christos, în puritate!  
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE FILIPENI 
 

Capitolul 1 - Filipeni 
1. Pavel şi Timotei, sclavi ai lui Christos 

Iesus; către toţi sfinţii în Christos Iesus, 
cei fiind în Filipi împreună cu 
supraveghetorii şi diakonii.  
2. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu-
Tată al nostru, şi de la un Domn-Iesus 
Christos. 
3. Mulţumesc Dumnezeului meu pentru 
toată amintirea mea despre voi,  
4. totdeauna în orice cerere a mea pentru 

voi toţi, făcând cu bucurie cererea,  
5. pentru părtăşia la Evanghelie, din ziua 
dintâi până acum;  
6. încredinţându-mă chiar într-aceasta, că 
Cel începând în voi o lucrare bună, o va 
îndeplini până într-o zi a lui Iesus 
Christos. 
7. După cum este drept pentru mine să 

cuget aceasta despre voi toţi, pentru că 
mă aveţi în inima voastră; şi atât în 
lanţurile mele, cât şi în apărarea şi 
confirmarea Evangheliei, voi toţi fiind co-
părtaşi cu mine. 
8. Pentru că Dumnezeu îmi este martor, 
cum vă tânjesc pe voi toţi cu o înduioşare 
a lui Christos Iesus. 

9. Şi aceasta mă rog, ca dragostea voastră 
să fie tot mai îmbelşugată în cunoştinţă 
exactă şi în orice percepţie; 
10. ca voi să deosebiţi cele excelente, ca 
să fiţi curaţi şi fără reproş în ziua lui 
Christos; 
11. Fiţi umpluţi de rodul dreptăţii, cel prin 
Iesus Christos, pentru gloria şi lauda lui 

Dumnezeu. 
12. Dar vreau să ştiţi, fraţilor, că cele 
întâmplate de mine, au adus mai multă 
înaintare Evangheliei;  
13. astfel lanţurile mele au arătat ca fiind 
în Christos, în întreg pretoriul, şi tuturor 
celorlalţi. 
14. Şi cei mai mulţi dintre fraţii în 
Domnul, încrezându-se datorită lanţurilor 

mele; îndrăznesc din belşug să vorbescă 
fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 

15. Unii, într-adevăr, predică pe Christos 
şi din invidie şi ceartă; dar unii şi din 
bunăvoinţă;  
16. aceştia, într-adevăr, din dragoste, 
ştiind că sunt pus pentru apărarea 

Evangheliei;  
17. dar aceia, vestesc pe Christos din 
rivalitate, nu sincer, gândind să ridice 
necaz lanţurilor mele. 
18. Dar ce? Oricum, în orice fel, fie sub 
un pretext, fie în adevăr, Christos este 
vestit; şi într-aceasta eu mă bucur şi mă 
voi bucura. 
19. Pentru că ştiu că aceasta se va 

întoarce pentru mine spre salvare, prin 
cererea voastră şi prin sprijinul Spiritului 
lui Iesus Christos;  
20. potrivit cu aşteptarea şi speranţa mea 
că nu voi fi de ruşine în nimic; ci, cu toată 
îndrăzneala, ca totdeauna, Christos va fi 
preamărit şi acum în corpul meu, fie prin 
viaţă, fie prin moarte. 

21. Fiindcă pentru mine a vieţui este 
Christos, şi a muri este un câştig. 
22. Dar, dacă a vieţui în carne, aceasta 
este pentru mine roadă pentru lucrare, 
atunci nu cunosc ce voi alege. 
23. Sunt însă strâns de cele două: având 
dorinţa de a fi eliberat şi de a fi împreună 
cu Christos, pentru că este cu mult mai 

bine;  
24. dar rămânerea în carne este mai 
necesară pentru voi. 
25. Şi încrezându-mă în aceasta, ştiu că 
voi rămâne şi voi continua cu voi toţi, 
pentru înaintarea şi bucuria voastră în 
credinţă;  
26. pentru ca lauda voastră cu mine să fie 

din belşug în Christos Iesus, prin prezenţa 
mea iarăşi la voi. 
27. Numai să umblaţi vrednici de 
Evanghelia lui Christos; pentru ca, fie 
venind şi văzându-vă, fie fiind absent, să 
aud acestea despre voi: că staţi tari într-un 
Spirit, luptându-vă împreună cu un suflet 
pentru credinţa Evangheliei;  
28. şi nesperiindu-vă în nimic de 

împotrivitori, ceea ce este pentru ei o 
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dovadă de pierzare, iar pentru voi de 
salvare; şi aceasta de la Dumnezeu. 
29. Pentru că vouă vi s-a dăruit, referitor 
la Christos, nu numai să credeţi în El; ci, 
şi să suferiţi pentru El, 
30. având aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o 

în mine, şi auziţi acum că este în mine. 

Capitolul 2 - Filipeni 
1. Dacă este deci vreo încurajare, dacă 
este vreo mângâiere a dragostei, dacă este 
vreo comuniune a Spiritului, dacă sunt 

nişte duioşii şi îndurări,  
2. faceţi deplină bucuria mea ca să 
cugetaţi la fel, având aceeaşi dragoste, 
fiind împreună într-un suflet, una 
gândind, 
3. nimic din ambiţie egoistă, nici din 
glorie deşartă; ci, în smerenia minţii, unul 
pe altul considerându-l fiind mai presus 

decât el; 
4. neprivind fiecare la cele ale lui; ci 
fiecare şi la cele ale altora. 
5. Gândiţi aceasta în voi, ceea ce era şi în 
Christos Iesus;  
6. care în formă de Dumnezeu fiind, nu a 
considerat un lucru de uzurpat, ca să fie 
egal cu Dumnezeu;  

7. ci, S-a golit pe Sine, luând formă de 
sclav, făcându-se într-o asemănare a 
oamenilor. 
8. Şi, la înfăţişare fiind găsit ca un om, S-
a smerit pe Sine, făcându-se ascultător 
până la moarte; însă o moarte de cruce. 
9. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat 
foarte mult şi I-a dăruit Numele cel ce 
este mai presus de orice Nume,  

10. ca la Numele lui Iesus să se aplece 
orice genunchi, al celor din ceruri, şi al 
celor de pe pământ, şi al celor de sub-
pământ;  
11. şi orice limbă să mărturisească spre 
gloria lui Dumnezeu Tată, că Iesus 
Christos este Domn. 
12. Aşadar, iubiţii mei după cum 

totdeauna aţi ascultat, nu numai în 
prezenţa mea; ci, cu mult mai mult acum, 
în absenţa mea, lucraţi salvarea voastră cu 
frică şi tremur. 
13. Pentru că un Dumnezeu este Cel 
lucrând în voi şi voinţa şi înfăptuirea, 
după buna Lui plăcere. 

14. Faceţi toate fără murmur şi fără 
dispute;  
15. ca să vă faceţi fără cusur şi curaţi, 
copii ai lui Dumnezeu nevinovaţi în 
mijlocul unei generații strâmbe și stricate; 
în care străluciţi ca nişte luminători în 

lume,  
16. ţinând sus Cuvântul vieţii, spre laudă 
pentru mine într-o zi a lui Christos, că nu 
am alergat în zadar, nici nu m-am ostenit 
în zadar. 
17. Da chiar dacă sunt turnat peste jertfa 
şi serviciul credinţei voastre; mă bucur, şi 
mă bucur împreună cu voi toţi. 

18. Dar în acelaşi fel, bucuraţi-vă şi voi; 
şi bucuraţi-vă împreună cu mine. 
19. Sper însă, în Domnul Iesus, să vă 
trimit în curând pe Timotei; ca să fiu şi eu 
înviorat în suflet, cunoscând cele despre 
voi. 
20. Pentru că nu am pe nici unu cu suflet 
ca el, care va îngriji de cele ale voastre. 

21. Pentru că toţi caută cele ale lor, nu 
cele ale lui Christos. 
22. Iar voi cunoaşteţi adeverirea lui; că a 
servit ca sclav împreună cu mine, pentru 
Evanghelie, ca un copil: tatălui. 
23. Pe acesta deci, sper să îl trimit, îndată 
ce am să văd de cele despre mine. 
24. Dar am încredere în Domnul, că şi eu 

voi veni în curând. 
25. Am considerat însă necesar să îl trimit 
la voi pe Epafrodit, fratele şi împreună-
lucrător şi împreună-soldat al meu; dar un 
trimis al vostru şi un servitor pentru 
nevoia mea. 
26. Fiindcă tânjea după voi toţi; şi era 
mâhnit pentru că aţi auzit că a fost 
bolnav;  

27. pentru că a şi fost bolnav, aproape de 
moarte, însă Dumnezeu l-a miluit; dar nu 
numai pe el, ci şi pe mine, ca să nu am 
întristare peste întristare. 
28. L-am trimis deci mai în grabă; ca, 
văzându-l, să vă bucuraţi iarăşi, şi eu să 
fiu mai puţin întristat. 
29. Primiţi-l deci în Domnul, cu toată 

bucuria; şi aveţi onoare pentru cei ca 
aceştia. 
30. Pentru că din cauza lucrării lui 
Christos a ajuns până aproape de moarte, 
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riscându-şi sufletul; ca să umple lipsa 
voastra cea pentru servirea mea. 

Capitolul 3 - Filipeni 
1. Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în 
Domnul. Pentru mine nu este obositor să 
vă scriu aceleaşi, dar pentru voi este o 
siguranţă. 
2. Feriţi-vă de câini, feriţi-vă de lucrătorii 
răi, feriţi-vă de cei schilodiţi. 
3. Pentru că noi suntem circumcizia, cei 
îndeplinind un serviciu sacru printr-un 

Spirit al lui Dumnezeu; şi lăudându-ne în 
Christos Iesus, şi neâncrezându-ne în 
carne;  
4. deşi eu am motiv de bizuire şi în carne. 
Dacă vreun altuia i se pare că se poate 
încrede în carne, eu mai mult;  
5. eu, circumcis a opta zi; din neamul lui 
Israel; din tribul lui Beniamin; evreu din 

evrei; după lege, fariseu;  
6. după râvnă, persecutor al adunării; 
potrivit cu îndreptăţirea cea prin lege, 
fiind făcut fără reproş. 
7. Dar cele ce erau pentru mine câştig, pe 
acestea le-am considerat pierdere, din 
cauza lui Christos. 
8. Dar chiar şi consider deci a fi toate o 

pierdere, din cauza valorii mari a 
cunoaşterii lui Christos Iesus, Domnul 
meu; pentru care am pierdut toate şi le 
consider: gunoi; ca să câştig pe Christos,  
9. şi să fiu găsit în El nu având o 
îndreptăţire a mea, cea din lege; ci, cea 
prin credinţă în Christos, îndreptăţirea de 
la Dumnezeu pe baza credinţei,  
10. ca să Îl cunosc pe El şi puterea 

învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, 
conformându-mă morţii Lui, 
11. dacă am să ajung cumva la învierea 
cea dintre morţi. 
12. Nu că deja am primit premiul, sau că 
sunt deja: perfect; dar urmăresc, poate 
cumva am să îl şi apuc pe acela, pentru 
care am fost şi eu apucat de Christos. 

13. Fraţilor, eu încă nu mă consider că l-
am apucat, dar una fac; uitând cele din 
urmă, întinzându-mă însă spre cele 
dinainte;  
14. alerg potrivit unei ţinte, pentru 
premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, 
în Christos Iesus. 

15. Deci câţi suntem maturi, să cugetăm 
aceasta; şi dacă cugetaţi ceva diferit, 
Dumnezeu vă va dezvăluii şi aceasta. 
16. Totuşi, referitor la ceea ce am ajuns, 
să umblăm în acelaşi fel. 
17. Faceţi-vă împreună-imitatori ai mei, 

fraţilor, şi uitaţi-vă la cei umblând aşa, 
după cum ne aveţi model pe noi. 
18. Pentru că mulţi, despre care v-am 
spus de multe ori; iar acum spun şi 
plângând; umblă ca duşmani ai crucii lui 
Christos. 
19. Sfârşitul cărora este pierzare, 
Dumnezeu cărora este pântecele, şi gloria 

este în ruşinea lor; ei cugetând cele 
pământeşti. 
20. Pentru că cetăţenia noastră este în 
ceruri, de unde şi aşteptăm un Salvator; 
pe un Domn, pe: Iesus Christos;  
21. care va transforma corpul smereniei 
noastre, similar corpului gloriei Lui; 
datorită puterii lucrătoare, El putând chiar 

să îşi supună toate. 

Capitolul 4 - Filipeni 
1. Aşadar, fraţii mei iubiţi şi doriţi, 
bucuria şi cununa mea; staţi astfel tari în 
Domnul, iubiţilor! 

2. Îndemn pe Evodia şi îndemn pe 
Sintiche să fie cu aceeaşi cugetare în 
Domnul. 
3. Dar te rog şi pe tine, veritabil soţ de 
jug, ajută-le lor, cele care împreună cu 
mine au luptat prin Evanghelie; şi 
împreună cu Clement şi cu ceilalţi 
colaboratori ai mei, numele cărora sunt în 
cartea vieţii. 

4. Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul; 
iarăşi voi zice, bucuraţi-vă! 
5. Blândeţea voastră să fie cunoscută 
tuturor oamenilor; Domnul este aproape. 
6. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în toate, 
prin rugăciune şi prin cerere cu 
mulţumire, încunoştinţaţi lui Dumnezeu 
cererile voastre. 

7. Şi pacea lui Dumnezeu, cea întrecând 
orice raţiune, vă va păzi inimile voastre şi 
minţile în Christos Iesus. 
8. Încolo, fraţilor, câte sunt adevărate, 
câte sunt respectuoase, câte sunt drepte, 
câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte 
sunt vorbite de bine, dacă este vreo 
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virtute, dacă este vreo laudă; la acestea să 
cugetaţi. 
9. Şi cele ce aţi învăţat, şi aţi primit, şi aţi 
auzit, şi aţi văzut în mine; pe acestea 
înfăptuiţi-le, şi Dumnezeul păcii va fi cu 
voi. 

10. M-am bucurat însă tare mult în 
Domnul, că deja v-aţi înviorat gândirea 
despre mine; la care vă şi gândeaţi, dar va 
lipsit ocazia. 
11. Nu că spun datorită unei lipse, pentru 
că eu am învăţat să fiu mulţumit în 
oricare situaţii sunt. 
12. Ştiu şi să fiu smerit, ştiu şi să fiu 

îmbelşugat; în orice şi în toate am învăţat 
să fiu sătul, şi să fiu flămând; şi să fiu 
îmbelşugat, şi să fiu lipsit. 
13. Am tărie pentru toate în Cel întărindu-
mă. 
14. Dar bine aţi făcut împărtăşind cu mine 
necazul meu. 
15. Dar ştiţi şi voi, filipenilor, că la 

începutul Evangheliei când am ieşit din 
Macedonia, nici o adunare nu a împărtăşit 

cu mine, referitor la dare şi la primire; 
decât numai voi. 
16. Pentru că, şi în Tesalonic, şi odată şi 
chiar de două ori, mi-aţi trimis pentru 
nevoia mea. 
17. Nu că eu caut darul; ci caut roada, cea 

sporind în folosul vostru. 
18. Am însă de toate, şi sunt îmbelşugat; 
am fost umplut, primind de la Epafrodit 
cele de la voi: un miros de bună 
mireasmă, un sacrificiu primit, bine 
plăcut lui Dumnezeu. 
19. Dar Dumnezeul meu va împlini orice 
nevoie a voastră, potrivit bogăţiei Lui în 

glorie, prin Iesus Christos. 
20. Iar lui Dumnezeu şi Tată al nostru, să 
Îi fie gloria în epocile epocilor! Amen. 
21. Salutaţi pe fiecare sfânt în Christos 
Iesus. Vă salută fraţii cei ce sunt 
împreună cu mine. 
22. Vă salută toţi sfinţi, dar mai ales cei 
din casa cezarului. 

23. Harul Domnul Iesus Christos să fie cu 
spiritul vostru! Amin. 
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE COLOSENI 
 

Capitolul 1 - Coloseni 
1. Pavel, apostol al lui Christos Iesus, 

printr-o voinţă a unui Dumnezeu, şi 
Timotei, fratele;  
2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în 
Christos Iesus din Colose: har vouă şi 
pace de la un Dumnezeu: Tată al nostru, 
şi de la un Domn: Iesus Christos. 
3. Mulţumim lui Dumnezeu-Tată al 
Domnului nostru Iesus Christos, rugându-
ne totdeauna pentru voi;  

4. auzind despre credinţa voastră în 
Christos Iesus şi despre dragostea pe care 
o aveţi pentru toţi sfinţii,  
5. datorită speranţei cea păstrată pentru 
voi în ceruri, de care aţi auzit mai înainte 
în Cuvântul adevărului Evangheliei, 
6. cel fiind prezent în voi, precum este şi 
în toată lumea, rodind şi crescând, ca şi în 

voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi 
cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. 
7. După cum aţi învăţat de la Epafras, 
iubitul nostru cosclav, care este un 
servitor credincios al lui Christos pentru 
voi; 
8. cel relatându-ne despre dragostea 
voastră în spirit.  

9. De aceea şi noi, din ziua în care am 
auzit, nu încetăm rugându-ne pentru voi şi 
cerând ca să fiţi umpluţi de cunoaşterea 
exactă a voinţei Lui, în orice înţelepciune 
şi înţelegere spirituală;  
10. ca să umblaţi vrednici de Domnul, 
pentru a-I fi plăcuţi în toate, aducând rod 
în orice lucrare bună, şi crescând prin 

cunoaşterea lui Dumnezeu; 
11. fiind întăriţi cu toată puterea, potrivit 
tăriei gloriei Lui, pentru orice răbdare şi 
îndelungă răbdare, cu bucurie;  
12. mulţumind Tatălui, Cel făcându-vă 
destoinici pentru partea moştenirii 
sfinţilor în lumină;  
13. care ne-a eliberat din autoritatea 
întunericului, şi ne-a strămutat în Regatul 

Fiului dragostei Lui,  
14. în care avem răscumpărarea, iertarea 
păcatelor;  

15. care este o imagine a lui Dumnezeu 
cel nevăzut, prim-născut al întregii creaţii. 
16. Pentru că prin El au fost create toate, 
în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 
nevăzute; fie tronuri, fie domnii, fie 

conduceri, fie autorităţi; toate au fost 
create prin El şi pentru El. 
17. Şi El este înainte de toate, şi toate se 
menţin prin El. 
18. Şi El este capul corpului, al adunării; 
El este începutul, prim-născut dintre cei 
morţi, ca să fie El făcut primul în toate; 
19. pentru că Dumnezeu a bineplăcut ca 
toată plinătatea să locuiască în El,  

20. şi prin  El să împace toate pentru Sine; 
făcând pace prin  sângele crucii Lui; prin  
El, fie cele de pe pământ, fie cele din 
ceruri. 
21. Şi pe voi, cândva fiind înstrăinaţi şi 
duşmani cu mintea, în lucrările cele rele;  
22. acum însă v-a împăcat prin corpul 
cărnii Lui, prin moarte, ca să vă prezinte 

sfinţi şi fără cusur şi de neînvinuit 
înaintea Lui;  
23. dacă, într-adevăr rămâneţi în credinţă 
întemeiaţi şi întăriţi, şi neclintiţi de la 
speranţa Evangheliei, de care aţi auzit, 
cea predicată în toată creaţia cea de sub 
cer; al cărei servitor am fost făcut eu, 
Pavel. 

24. Acum mă bucur în suferinţele mele 
pentru voi şi împlinesc lipsurile 
necazurilor lui Christos în carnea mea, 
pentru corpul Lui, care este adunarea;  
25. al cărei servitor am fost făcut eu, 
potrivit cu administrarea lui Dumnezeu, 
cea dată mie pentru voi ca să întregesc 
Cuvântul lui Dumnezeu;  

26. adică misterul cel ascuns din epoci şi 
din generaţii, iar acum arătat sfinţilor Lui; 
27. cărora Dumnezeu a vrut să le 
încunoştinţeze care este bogăţia gloriei 
misterului acesta între naţiuni, care este: 
Christos în voi, speranţa gloriei;  
28. pe care noi Îl vestim, avertizând pe 
orice om şi învăţând pe orice om în toată 
înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice 

om, perfect în Christos. 
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29. Pentru aceasta mă şi ostenesc, luptând 
potrivit: puterii Lui lucrătoare, cea 
lucrând în mine cu putere. 

Capitolul 2 - Coloseni 
1. Pentru că vreau ca voi să ştiţi ce mare 
luptă am pentru voi, şi pentru cei din 
Laodiceea, şi pentru câţi nu au văzut faţa 
mea, în carne;  
2. ca să fie mângâiate inimile lor, fiind 
strâns uniţi împreună în dragoste, şi 
pentru toate bogăţiile deplinei siguranţe a 

priceperii, pentru cunoaşterea exactă a 
misterului lui Dumnezeu; care este 
Christos. 
3. în care sunt ascunse toate comorile 
înţelepciunii şi ale cunoştinţei. 
4. Spun aceasta, pentru ca nici unu să nu 
vă amăgească prin cuvântări 
convingătoare. 

5. Deoarece, chiar şi dacă în carne sunt 
absent, dar totuşi în spirit sunt împreună 
cu voi; bucurându-mă şi văzând ordinea 
voastră şi fermitatea credinţei voastre în 
Christos. 
6. Deci precum aţi primit pe Christos 
Iesus, pe Domnul, aşa umblaţi în El; 
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, şi 

stabiliţi în credinţă, după cum aţi fost 
învăţaţi, abundând în ea cu mulţumire. 
8. Luaţi seama să nu fie cineva care să vă 
ducă ca pradă prin filosofie şi prin 
amăgire deşartă, potrivit tradiţiei 
oamenilor, potrivit cunoştinţelor 
elementare ale lumii, şi nu potrivit lui 
Christos. 
9. pentru că în El locuieşte, trupeşte, toată 

plinătatea Dumnezeirii; 
10. şi voi sunteţi compleţi în El, care este 
capul oricărei conduceri şi autorităţi;  
11. în care aţi fost şi circumcişi cu o 
circumcizie nefăcută de mâini, în 
dezbrăcarea corpului cărnii, în 
circumcizia lui Christos; 
12. fiind îngropaţi împreună cu El în 

botez, în care aţi şi fost înviaţi împreună 
cu El, prin credinţa în puterea lucrătoare a 
lui Dumnezeu, Cel înviindu-L dintre 
morţi. 
13. Şi pe voi, fiind morţi în greşelile şi în 
necircumcizia cărnii voastre; El v-a făcut 

vii împreună cu El, iertându-vă toate 
greşelile;  
14. ştergând înscrisul cu poruncile ce erau 
împotriva noastră, care ne era potrivnic, şi 
l-a înlăturat din mijloc, prionindu-l pe 
cruce; 

15. dezarmând conducerile şi autorităţile, 
le-a expus în mod public, triumfând 
asupra lor prin ea. 
16. Deci să nu vă judece cineva privitor la 
mâncare şi privitor la băutură, sau privitor 
la sărbătoare, sau la lună nouă, sau la 
sabate;  
17. care sunt o umbră a celor viitoare, dar 

corpul este al lui Christos. 
18. Nici unu să nu vă facă să pierdeţi 
premiul, făcându-şi voinţa lui în  
smerenie şi închinare la îngeri, umblând 
potrivit cu cele văzute în viziuni, 
îngâmfat zadarnic de mintea cărnii lui; 
19. şi neţinându-se strâns de Capul, din 
care tot corpul, hrănit şi unit împreună 

prin încheieturi şi legături, creşte cu 
creşterea lui Dumnezeu. 
20. Dacă aţi murit împreună cu Christos, 
referitor la cunoştinţele elementare ale 
lumii; de ce, ca şi cum aţi vieţui în lume, 
vă supuneţi rânduielilor: 
21. Nu pune mâna, nici nu gusta, nici nu 
pipăi;  

22. care toate sunt spre consum prin 
întrebuinţare. Adică vă supuneţi 
rânduielilor potrivit poruncilor şi 
învăţăturilor oamenilor, 
23. cele care au într-adevăr o aparenţă de 
înţelepciune, într-o religie voită şi 
smerenie şi necruţare a corpului, dar nu în 
vreo onoare; ci sunt pentru satisfacerea 
cărnii. 

Capitolul 3 - Coloseni 
1. Deci, dacă aţi fost înviaţi împreună cu 
Christos, căutaţi cele de sus, unde este 
Christos şezând la dreapta lui Dumnezeu. 
2. Cugetaţi la cele de sus, nu la cele de pe 

pământ. 
3. Pentru că voi aţi murit, şi viaţa voastră 
a fost ascunsă împreună cu Christos în 
Dumnezeu. 
4. Când are să fie arătat Christos, viaţa 
noastră; atunci veţi fi arătaţi şi voi 
împreună cu El, în glorie. 



 

 221 

5. Omorâţi deci mădularele voastre cele 
de pe pământ: curvie, necurăţie, pasiune, 
poftă rea, şi lăcomia care este idolatrie;  
6. din cauza cărora vine mânia lui 
Dumnezeu;  
7. în care şi voi aţi umblat odinioară, când 

aţi vieţuit în acestea. 
8. Dar acum lepădaţi şi voi toate: Mânie, 
furie, răutate, hulă, vorbire ruşinoasă, din 
gura voastră. 
9. Nu vă minţiţi unul pe altul, voi fiind 
dezbrăcaţi de omul cel vechi împreună cu 
faptele lui;  
10. şi îmbrăcaţi cu cel nou, cel înnoit în 

cunoştinţă exactă, potrivit chipului Celui 
creându-l;  
11. unde nu este grec şi iudeu, 
circumcizie şi necircumcizie, barbar, scit, 
sclav, liber; ci Christos este totul în toţi. 
12. Îmbrăcaţi-vă deci ca aleşi ai lui 
Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, cu înduioşări 
ale compasiunii, cu bunătate, cu 

smerenie, cu îndelungă răbdare;  
13. îngăduindu-vă unul pe altul, şi iertând 
unii altora, dacă cineva o să aibă vreo 
plângere împotriva cuiva. După cum şi 
Iehova v-a iertat vouă, aşa şi voi. 
14. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi 
dragostea, care este legătura perfectă a 
unităţii. 

15. Şi pacea lui Christos, la care aţi şi fost 
chemaţi într-un corp, să domnească în 
inimile voastre; şi faceţi-vă mulţumitori. 
16. Cuvântul lui Christos să locuiască în 
voi abundent, în toată înţelepciunea; 
învăţându-vă şi îndemnându-vă unii pe 
alţii cu psalmi, cu cântări de laudă, şi cu 
cântări spirituale; cântând cu har lui: 
Dumnezeu în inimile voastre. 

17. Şi tot ce veţi face, prin cuvânt sau prin 
faptă, faceţi toate în Numele Domnului 
Iesus, mulţumind prin El, lui Dumnezeu-
Tată. 
18. Nevestelor, supuneţi-vă bărbaţilor 
voştri, precum se cuvine în Domnul. 
19. Bărbaţilor, iubiţi nevestele voastre şi 
nu fiţi amărâţi pe ele. 

20. Copii, ascultaţi de părinţii voştri în 
toate, pentru că aceasta este bine plăcut în 
Domnul. 

21. Taţilor, nu provocaţi copii voştri; ca 
să nu fie descurajaţi. 
22. Sclavilor, ascultaţi în toate de domnii 
voştri cei după carne; nu servind ca sclavi 
de ochii lor, ca plăcând oamenilor; ci, cu 
o sinceritate a inimii, temându-vă de 

Domnul.  
23. Ceea ce faceţi, lucraţi din suflet; ca 
Domnului, şi nu ca oamenilor;  
24. ştiind că de la Domnul veţi primi 
răsplata moştenirii. Serviţi ca sclavi: 
Domnului Christos. 
25. Pentru că cel făcând nedreptate, va 
primi nedreptatea pe care a făcut-o; şi nu 

este părtinire. 

Capitolul 4 - Coloseni 
1. Voi, domnilor, rânduiţi sclavilor ce este 
drept şi corect; ştiind că şi voi aveţi un 
Domn în cer. 

2. Perseveraţi în rugăciune, veghind în ea 
cu mulţumire;  
3. rugându-vă totodată şi pentru noi, ca 
Dumnezeu să ne deschidă o uşă a 
Cuvântului, ca să vorbim misterul lui 
Christos, pentru care sunt şi legat; 
4. ca să îl prezint, precum se cade să 
vorbesc eu. 

5. Umblaţi în înţelepciune către cei de 
afară, răscumpărând timpul. 
6. Cuvântul vostru să fie totdeauna prin 
har, dres cu sare; ca să ştiţi cum trebuie să 
răspundeţi voi fiecăruia. 
7. Toate cele referitoare la mine vi le va 
încunoştinţa Tihic, fratele iubit şi servitor 
credincios, şi sclav-împreună cu mine în 
Domnul;  

8. pe care l-am trimis la voi chiar pentru 
aceasta, ca să cunoaşteţi cele despre noi şi 
să mângâie inimile voastre;  
9. împreună cu Onesim, fratele credincios 
şi iubit, care este dintre voi. El vă va 
încunoştinţa toate cele de aici. 
10. Vă salută Aristarh, cel captiv 
împreună cu mine; şi Marcu, vărul lui 

Barnaba, referitor la care aţi primit 
porunci, iar dacă are să vină la voi, să îl 
primiţi,  
11. şi Iesus, cel zis Iustos; ei fiind din 
circumcizie. Aceştia singuri sunt 
colaboratori cu mine pentru Regatul lui 
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Dumnezeu, care au fost făcuţi o 
mângâiere pentru mine. 
12. Vă salută Epafras, cel ce este dintre 
voi, sclav al lui Christos Iesus, totdeauna 
luptând pentru voi în rugăciuni, ca să staţi 
perfecţi şi deplini în toată voinţa lui 

Dumnezeu. 
13. Pentru că mărturisesc despre el, că are 
multă osteneală pentru voi şi pentru cei 
din Laodiceea şi pentru cei din Ierapolis. 
14. Vă salută Luca, doctorul cel iubit, şi 
Dema. 

15. Salutaţi pe fraţii din Laodiceea, şi pe 
Nimfa şi adunarea din casa ei. 
16. Şi când epistola are să fie citită la voi, 
faceţi ca să fie citită şi în adunarea 
laodiceenilor; şi să citiţi şi voi pe cea din 
Laodiceea. 

17. Şi spuneţi lui Arhip: ia seama la 
seviciul pe care l-ai primit în Domnul ca 
să îl împlineşti. 
18. Salutul este cu mâna mea, a lui Pavel. 
Amintiţi-vă de lanţurile mele. Harul să fie 
cu voi!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 223 

EPISTOLA ÎNTÂI A LUI PAVEL CĂTRE TESALONICENI 
 

Capitolul 1 - 1Tesaloniceni 
1. Pavel şi Silvan şi Timotei; către 

adunarea tesalonicenilor care este în 
Dumnezeu, Tată al nostru, şi într-un 
Domn Iesus Christos: Har vouă şi pace.  
2. Mulţumim lui Dumnezeu totdeauna 
pentru voi toţi, făcând amintire de voi în 
rugăciunile noastre;  
3. amintindu-ne neîncetat de lucrarea 
credinţei voastre, şi de osteneala 
dragostei, şi de răbdarea speranţei în 

Domnul nostru Iesus Christos, înaintea lui 
Dumnezeu şi Tată al nostru; 
4. ştiind, fraţi iubiţi de Dumnezeu, 
alegerea voastră. 
5. Pentru că Evanghelia noastră nu a fost 
adusă la voi numai în cuvântare; ci, şi 
prin putere, şi prin Spirit Sfânt, şi cu 
multă siguranţă, după cum ştiţi în ce fel 

ne-am comportat între voi, pentru voi. 
6. Şi voi v-aţi făcut imitatorii noştri şi ai 
Domnului, primind Cuvântul în mult 
necaz, cu o bucurie a Spiritului Sfânt;  
7. încât voi v-aţi făcut un model pentru 
toţi credincioşii, în Macedonia şi Ahaia. 
8. Pentru că, de la voi, Cuvântul lui 
Iehova a răsunat nu numai în Macedonia 

şi Ahaia; ci, credinţa voastră cea către 
Dumnezeu s-a răspândit în orice loc, încât 
nu avem nevoie să vorbim noi ceva. 
9. Pentru că ei vestesc despre noi ce fel de 
intrare am avut către voi, şi cum v-aţi 
întors la Dumnezeu de la idoli, ca să 
serviţi ca sclavi unui Dumnezeu viu şi 
adevărat; 

10. şi să aşteptaţi pe Fiul Lui din ceruri, 
pe care l-a înviat dintre cei morţi; pe 
Iesus, Cel scăpându-ne de mânia cea 
viitoare. 

Capitolul 2 - 1Tesaloniceni 
1. Pentru că voi, fraţilor, ştiţi că intrarea 
noastră cea către voi, nu a fost făcută 
zadarnic. 
2. Ci, suferind mai înainte şi fiind 
batjocoriţi în Filipi, după cum ştiţi, am 
îndrăznit în Dumnezeul nostru să vorbim 
către voi Evanghelia lui Dumnezeu în 
multă luptă. 

3. Pentru că îndemnul nostru nu era din 
rătăcire, nici din necurăţie, nici din 
vicleşug; 
4. ci, după cum am fost aprobaţi de 
Dumnezeu să ni se încredinţeze 

Evanghelia, aşa vorbim; nu ca plăcând 
unor oameni, ci unui Dumnezeu, cel 
testând pentru aprobare inimile noastre. 
5. Pentru că niciodată nu ne-am prezentat 
cu cuvântare de linguşire, după cum ştiţi, 
nici cu lăcomie ascunsă; Dumnezeu este 
martor. 
6. Nici căutând glorie de la oameni, nici 
de la voi, nici de la alţii; deşi putem fi cu 

greutate ca apostoli ai lui Christos; 
7. ci, ne-am făcut blânzi în mijlocul 
vostru, precum o doică îngrijeşte pe copii 
ei. 
8. Astfel tânjind după voi, ne-a bineplăcut 
să vă dăm nu numai Evanghelia lui 
Dumnezeu; ci şi sufletele noastre, pentru 
că v-aţi făcut iubiţi nouă. 

9. Pentru că vă amintiţi, fraţilor, de 
osteneala şi truda noastră; lucrând noapte 
şi zi, pentru a nu îngreuia pe cineva dintre 
voi, am predicat pentru voi Evanghelia lui 
Dumnezeu. 
10. Voi şi Dumnezeu sunteţi martori, cum 
ne-am făcut evlavioşi şi drepţi şi liberi de 
reproş către voi, cei credincioşi;  

11. după cum ştiţi, îndemnându-vă şi 
mângâindu-vă pe fiecare dintre voi ca un 
tată pe copii lui,  
12. şi mărturisindu-vă pentru a umbla voi 
în mod vrednic de Dumnezeu, cel 
chemându-vă la Regatul şi gloria Lui. 
13. Şi de aceea, şi noi mulţumim lui 
Dumnezeu neîncetat; pentru că primind 

Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, 
aţi primit nu un cuvânt al oamenilor; ci, 
după cum este cu adevărat, ca pe un 
cuvânt al lui Dumnezeu, care lucrează în 
voi cei credincioşi. 
14. Pentru că voi, fraţilor, v-aţi făcut 
imitatori ai adunărilor lui Dumnezeu, ale 
celor fiind în Christos Iesus în Iudeea; 
fiindcă şi voi aţi suferit aceleaşi de la cei 

din neamul vostru, ca şi ei de la iudeii, 
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15. cei omorând şi pe Domnul Iesus şi 
profeţii; persecutându-ne şi pe noi, şi 
neplăcând lui Dumnezeu, şi sunt 
împotrivitori tuturor oamenilor;  
16. oprindu-ne să vorbim naţiunilor ca să 
fie salvate, pentru ca păcatul lor să umple 

totdeauna măsura; dar mânia lui 
Dumnezeu a venit peste ei până la urmă. 
17. Dar noi, fraţilor, fiind orfani de voi 
pentru „o oră”, cu faţa, nu cu inima; ne-
am străduit tare mult să vedem faţa 
voastră cu multă dorinţă. 
18. De aceea am vrut să venim la voi, 
chiar eu, Pavel, odată, şi chiar de două 

ori; dar Satan ne-a împiedicat. 
19. Pentru că cine este speranţa noastră, 
sau bucurie sau cunună de laudă? Nu 
sunteţi chiar voi, înaintea Domnului 
nostru Iesus, la venirea Lui? 
20. Pentru că voi sunteţi gloria şi bucuria 
noastră. 

Capitolul 3 - 1Tesaloniceni 
1. De aceea, nemai răbdând, am 
considerat de bine, să fim lăsaţi singuri în 
Atena;  
2. şi am trimis pe Timotei, fratele nostru 
şi servitor al lui Dumnezeu, în Evanghelia 

lui Christos, să vă întărească şi să vă 
încurajeze în credinţa voastră; 
3. pentru ca nici unu să nu fie clătinat în 
necazurile acestea, pentru că voi ştiţi că la 
aceasta suntem rânduiţi. 
4. Pentru că şi când eram la voi, vă 
spuneam dinainte că urmăm să fim 
necăjiţi; după cum s-a şi făcut, şi ştiţi. 
5. De aceea, şi eu, nemai răbdând, l-am 

trimis să cunoască credinţa voastră; ca nu 
cumva să vă fi ispitit: ispititorul, şi 
osteneala noastră să fie făcută în zadar. 
6. Dar Timotei tocmai venind la noi de la 
voi, şi binevestindu-ne despre credinţa şi 
dragostea voastră, şi că aveţi totdeauna o 
bună amintire despre noi; tânjind să ne 
vedeţi, după cum şi noi pe voi; 

7. de aceea am fost mângâiaţi, fraţilor 
referitor la voi, în toată strâmtorarea şi 
necazul nostru, prin credinţa voastră;  
8. pentru că acum trăim, dacă staţi tari în 
Domnul. 
9. Pentru că ce mulţumiri putem da în 
schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru 

toată bucuria cu care ne bucurăm din 
cauza voastră înaintea Dumnezeului 
nostru ? 
10. Cerând tare mult, noapte şi zi, să 
vedem faţa voastră şi să împlinim 
lipsurile credinţei voastre. 

11. Dar chiar Dumnezeu şi Tată al nostru, 
şi Domnul nostru Iesus, să îndrepte 
drumul nostru către voi. 
12. Iar pe voi, Domnul să vă facă să 
sporiţi şi să vă îmbelşugaţi în dragoste 
unul către altul şi către toţi, după cum şi 
noi către voi,  
13. pentru întărirea inimilor voastre ca să 

fiţi fără reproş în sfinţenie înaintea lui 
Dumnezeu şi Tată al nostru, la venirea 
Domnului nostru cu toţi sfinţii Lui. 

Capitolul 4 - 1Tesaloniceni 
1. Încolo deci, fraţilor, vă rugăm şi vă 

îndemnăm în Domnul Iesus, ca, după cum 
aţi primit de la noi cum trebuie să umblaţi 
voi şi să plăceţi lui Dumnezeu, precum şi 
umblaţi; să sporiţi mai mult. 
2. Pentru că ştiţi ce porunci v-am dat prin 
Domnul Iesus. 
3. Pentru că aceasta este voinţa lui 
Dumnezeu: sfinţirea voastră; să vă feriţi 

de curvie,  
4. să ştie fiecare dintre voi să aibă vasul 
lui în sfinţenie şi onoare, 
5. nu în pasiunea poftei aşa ca şi 
naţiunile, cele neştiind pe Dumnezeu;  
6. ca nimeni să nu fie cu vicleşug, şi să nu 
neîndreptăţească în treburi pe fratele lui, 
pentru că Iehova este răzbunător pentru 
toate acestea, după cum v-am şi spus noi 

dinainte şi am mărturisit deplin. 
7. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat la 
necurăţie, ci la sfinţenie. 
8. De aceea, cel dispreţuind acestea, nu 
dispreţuieşte pe un om; ci pe Dumnezeu, 
Cel dând Spiritul Lui Cel Sfânt în voi. 
9. Iar despre dragostea frăţească nu aveţi 
nevoie să vă scriu; pentru că voi sunteţi 

învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe 
alţii. 
10. Pentru că aceasta şi faceţi către toţi 
fraţii cei din întreaga Macedonie. Dar vă 
îndemn, fraţilor, să sporiţi mai mult;  
11. şi să vă străduiţi să fiţi liniştiţi şi să vă 
înfăptuiţi pe cele ale voastre şi să lucraţi 
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cu mâinile voastre, după cum v-am 
poruncit;  
12. ca să umblaţi cuviincios către cei de 
afară, şi să nu aveţi nevoie de nimic. 
13. Nu vrem însă, fraţilor, să nu 
cunoaşteţi voi despre cei adormiţi; ca să 

nu fiţi întristaţi ca şi ceilalţi, cei neavând 
speranţă. 
14. Pentru că, dacă credem că Iesus a 
murit şi a înviat; aşa şi Dumnezeu va 
aduce cu El pe cei adormiţi, prin Iesus.  
15. Pentru că vă spuneam aceasta prin 
Cuvântul Domnului; că noi, cei vieţuind, 
cei rămânând până la prezența Domnului, 

nicidecum nu îi vom întrece pe cei 
adormiţi. 
16. Pentru că Însuşi Domnul, prin strigăt 
de comandă, prin voce de Arhanghel şi 
printr-o trompetă a lui Dumnezeu; se va 
coborî din cer, şi cei morţi în Christos vor 
învia întâi. 
17. Apoi noi, cei vieţuind, cei rămaşi, 

vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, 
pentru întâmpinarea Domnului în aer; şi 
astfel vom fi totdeauna împreună cu 
Domnul. 
18. De aceea, mângâiaţi-vă unul pe altul 
cu aceste cuvinte. 

Capitolul 5 - 1Tesaloniceni 
1. Iar despre timpuri şi perioade, fraţilor, 
nu aveţi nevoie să vi se scrie;  
2. pentru că voi ştiţi exact că ziua 
Domnului vine aşa ca un hoţ noaptea. 
3. Deoarece când ei zic: pace şi siguranţă, 
atunci deodată vine peste ei o nimicire 
precum durerea naşterii peste cea 

însărcinată, şi nicidecum nu au să scape. 
4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, 
ca ziua aceea să vă apuce ca un hoţ. 
5. Pentru că voi toţi sunteţi fii ai luminii, 
şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai 
întunericului. 
6. Aşadar, să nu dormim ca ceilalţi; ci, să 
veghem, şi să fim treji. 

7. Pentru că cei dormind, dorm noaptea; 
şi cei îmbătându-se, se îmbată noaptea. 

8. Iar noi, fiind ai zilei, să fim treji; 
îmbrăcând o platoşă a credinţei şi a 
dragostei, şi un coif al speranţei salvării. 
9. Pentru că Dumnezeu nu ne-a rânduit 
pentru mânie; ci, pentru dobândirea 
salvării prin Domnul nostru Iesus 

Christos; 
10. Cel murind pentru noi; ca, fie că 
veghem, fie că dormim, să trăim totodată 
împreună cu El. 
11. De aceea, mângâiaţi-vă unii pe alţii şi 
zidiţi-vă unul pe altul; după cum şi faceţi. 
12. Vă rugăm însă, fraţilor să recunoaşteţi 
pe cei ostenind între voi şi stând înaintea 

voastră în Domnul şi mustrându-vă; 
13. şi să îi stimaţi din abundenţă, în 
dragoste, din cauza lucrării lor. Fiţi în 
pace între voi! 
14. Vă îndemnăm însă, fraţilor, mustraţi 
pe cei dezordonaţi, mângâiaţi pe cei cu 
suflete deprimate, sprijiniţi pe cei slabi, 
răbdaţi îndelung pe toţi. 

15. Luaţi seama să nu dea cineva înapoi 
cuiva: rău pentru rău; ci, totdeauna 
urmăriţi binele, unii către alţii şi către toţi.  
16. Bucuraţi-vă totdeauna! 
17. Rugaţi-vă neîncetat! 
18. Mulţumiţi pentru toate; pentru că 
aceasta este o voinţă a lui Dumnezeu, prin 
Christos Iesus, pentru voi. 

19. Nu stingeţi Spiritul! 
20. Nu dispreţuiţi profeţiile;  
21. cercetaţi toate, ţineţi ce este bun. 
22. Feriţi-vă de orice formă a răutăţii. 
23. Iar Dumnezeul păcii să vă sfinţească 
în întregime; şi întreg spiritul vostru, şi 
sufletul, şi corpul, să fie păstrate fără 
reproş la prezenţa Domnului nostru Iesus 
Christos. 

24. Cel chemându-vă este credibil, care 
va şi face. 
25. Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi. 
26. Salutaţi pe toţi fraţi cu o sărutare 
sfântă. 
27. Vă implor în Domnul, să fie citită 
epistola tuturor fraţilor. 
28. Harul Domnului nostru Iesus Christos 

să fie cu voi! Amen. 
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EPISTOLA A DOUA LUI PAVEL CĂTRE TESALONICENI 
 

Capitolul 1 - 2Tesaloniceni 
1. Pavel şi Silvan şi Timotei; către 

adunarea tesalonicenilor care este în 
Dumnezeu, Tată al nostru, şi într-un 
Domn-Iesus Christos: 
2. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu, 
Tată al nostru şi de la Domnul Iesus 
Christos. 
3. Suntem datori să mulţumim totdeauna 
lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, după 
cum se cuvine; deoarece credinţa voastră 

creşte tare mult, şi dragostea fiecăruia 
dintre voi toţi, sporeşte unii către alţii;  
4. încât noi ne lăudăm cu voi în adunările 
lui Dumnezeu, pentru răbdarea şi credinţa 
voastră în toate persecuţiile voastre şi în 
necazurile pe care le suportaţi. 
5. Aceasta este o dovadă a judecăţii 
drepte a lui Dumnezeu, ca voi să fiţi 

consideraţi vrednici de Regatul lui 
Dumnezeu, pentru care şi suferiţi;  
6. întrucât este drept din partea lui 
Dumnezeu să dea înapoi necaz celor 
necăjindu-vă;  
7. iar vouă celor necăjiţi, odihnă cu noi, la 
dezvăluirea Domnului Iesus din cer, cu 
îngerii puterii Lui, 

8. într-o flacără; dând răzbunare celor 
neştiindu-L pe Dumnezeu şi celor 
neascultând de Evanghelia Domnului 
nostru Iesus;  
9. care vor suferi pedeapsă o pieire eternă 
de la faţa Domnului şi de la gloria tăriei 
Lui;  
10. când are să vină ca să fie glorificat în 

sfinţii Lui, şi admirat, în ziua aceea, prin 
toţi cei crezând; pentru că mărturia 
noastră către voi a fost crezută. 
11. De aceea ne şi rugăm totdeauna 
pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă 
considere vrednici de chemare, şi să facă 
deplină orice bună plăcere a bunătăţii şi 
lucrare a credinţei cu putere; 
12. astfel ca Numele Domnului nostru 

Iesus să fie glorificat în voi, şi voi în El, 
potrivit cu harul Dumnezeului nostru. 

 

 

Capitolul 2 - 2Tesaloniceni 
1. Vă rugăm însă, fraţilor, referitor la 

prezența Domnului nostru Iesus Christos 
şi strângerea noastră împreună cu El;  
2. să nu fiţi repede clătinaţi din minte; 
nici să fiţi înspăimântaţi; nici printr-un 
spirit, nici printr-o cuvântare, nici printr-o 
scrisoare ca fiind de la noi, ca şi cum ziua 
Domnului este aici. 
3. Să nu vă amăgească cineva în nici un 
fel; pentru că ziua nu va veni dacă nu are 

să vină întâi apostazia şi să fie dezvăluit 
omul nelegiuirii, fiul pierzării;  
4. cel împotrivându-se şi ridicându-se mai 
presus de orice este zis: „Dumnezeu”, sau 
de ce orice obiect al închinării; încât el se 
aşează în templul lui Dumnezeu, 
demonstrând că este Dumnezeu. 
5. Nu vă amintiţi că, fiind încă la voi, vă 

spuneam acestea? 
6. Şi acum ştiţi ce îl opreşte, pentru a fi el 
dezvăluit la timpul lui. 
7. Pentru că misterul nelegiuirii lucrează 
deja, dar numai până când cel oprind 
acum, are să fie luat din mijloc;  
8. şi atunci va fi dezvăluit cel nelegiuit, 
pe care Domnul Iesus îl va înlătura cu 

suflarea gurii Lui şi îl va desfiinţa cu 
arătarea prezenţei Sale;  
9. pe cel a cărui prezenţă este potrivit 
lucrării lui Satan, în orice lucrare 
puternică şi semne şi miracole false; 
10. şi în orice amăgire a nedreptăţii 
pentru cei pieritori, pentru că nu au primit 
dragostea adevărului, pentru a fi ei 

salvaţi. 
11. Şi de aceea, Dumnezeu a trimis o 
putere lucrătoare de rătăcire, pentru ca ei 
să creadă minciuna,  
12. ca să fie judecaţi toţi cei necrezând 
adevărul, ci bineplăcându-le în 
nedreptate. 
13. Noi însă suntem datori să mulţumim 
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţi 

iubiţi de Domnul; pentru că Dumnezeu v-
a ales de la început pentru salvare, pentru 
o sfinţire a Spiritului şi pentru o credinţă 
a adevărului;  
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14. la care v-a chemat prin Evanghelia 
noastră, pentru dobândirea gloriei 
Domnului nostru Iesus Christos. 
15. Aşadar, fraţilor, fiţi fermi şi ţineţi 
tradiţiile pe care le-aţi învăţat, fie prin 
cuvântare, fie prin scrisoarea noastră. 

16. Iar însuşi Domnul nostru Iesus 
Christos, şi Dumnezeu-Tatăl nostru, Cel 
iubindu-ne şi dându-ne mângâiere şi 
speranţă bună prin har;  
17. să mângâie inimile voastre, şi să vă 
întărească în orice faptă şi cuvânt bun. 

Capitolul 3 - 2Tesaloniceni 
1. Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca 
Cuvântul Domnului să se răspândească şi 
să fie glorificat, după cum este şi la voi;  
2. ca să fim scăpaţi de oameni 
necuviincioşi şi răi, deoarece credinţa nu 
este a tuturor. 

3. Dar Domnul este credibil; care vă va 
întări, şi vă va păzi de cel rău. 
4. Avem însă încredere în Domnul, 
referitor la voi; că faceţi şi veţi face cele 
ce poruncim. 
5. Iar Domnul să îndrepte inimile voastre 
spre dragostea lui Dumnezeu şi spre 
răbdarea lui Christos. 

6. Dar vă poruncim, fraţilor, în Numele 
Domnului Iesus Christos, să vă depărtaţi 
de orice frate umblând dezordonat între 
voi, şi nu după tradiţiile primite de la noi. 
7. Pentru că voi ştiţi cum trebuie să ne 
imitaţi, fiindcă noi nu am fost dezordonaţi 
între voi;  

8. nici nu am mâncat gratis pâine de la 
cineva; ci, lucând noapte şi zi, cu 
osteneală şi trudă, pentru a nu îngreuia pe 
cineva dintre voi. 
9. Nu că nu avem drept; dar ca să ne dăm 
model vouă, pentru a fi noi imitaţi. 

10. Dar şi când eram la voi, v-am 
poruncit aceasta: dacă cineva nu vrea să 
lucreze, nici să mănânce! 
11. Pentru că auzim de unii umblând 
dezordonat între voi; nelucrând nimic, ci 
ocupându-se de altele. 
12. Iar celor ca aceştia le poruncim şi îi 
îndemnăm în Domnul Iesus Christos, ca 

în linişte lucrând, să mănânce pâinea lor. 
13. Voi însă, fraţilor, să nu vă pierdeţi 
inima făcând ce este bine. 
14. Dar dacă cineva nu ascultă de 
cuvântul nostru prin scrisoarea aceasta, pe 
acesta însemnaţi-l; nu vă asociaţi cu el, ca 
să se ruşineze. 
15. Şi nu îl consideraţi ca pe un duşman, 

ci avertizaţi-l ca pe un frate. 
16. Iar el, Domnul păcii, să vă dea pacea 
totdeauna, în orice fel. Domnul să fie cu 
toţi. 
17. Salutul este cu mâna mea, a lui Pavel; 
care este un semn în orice scrisoare; aşa 
scriu eu: 
18. Harul Domnului nostru Iesus Christos 

să fie cu voi toţi! Amen. 
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EPISTOLA ÎNTÂI A LUI PAVEL CĂTRE TIMOTEI 
 

Capitolul 1 - 1Timotei 
1. Pavel, apostol a lui Christos Iesus, 

potrivit unei porunci a unui Dumnezeu-
Salvator al nostru, şi a lui Christos Iesus-
speranţa noastră;  
2. către Timotei, adevărat copil în 
credinţă: har, milă, pace de la un 
Dumnezeu-Tată al nostru, şi de la 
Christos Iesus-Domnul nostru. 
3. Aşa cum te-am îndemnat, eu plecând în 
Macedonia; tu să rămâi în Efes, ca să 

porunceşti unora să nu îi înveţe altceva,  
4. nici să ia aminte la mituri şi la 
genealogii nesfârşite; care duc mai 
degrabă la dispute decât la o administrare 
divină, cea prin credinţă. 
5. Iar scopul poruncii este: dragoste dintr-
o inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi 
dintr-o credinţă neprefăcută;  

6. de la care unii abătându-se, s-au întors 
spre vorbărie goală;  
7. vrând să fie învăţători ai legii, 
neînţelegând nici cele ce spun, nici cele 
despre care afirmă cu tărie. 
8. Dar noi ştim că legea este bună, dacă se 
foloseşte cineva de ea: corect; 
9. ştiind aceasta, că legea nu este dată 

pentru un drept; ci, pentru nelegiuiţi şi 
nesupuşi, pentru neevlavioşi şi păcătoşi, 
pentru nesfinţi şi lumeşti, pentru bătăuşi 
de tată şi bătăuşi de mamă, pentru ucigaşi 
de oameni, 
10. pentru curvari, pentru homosexuali, 
pentru hoţi de oameni, pentru mincinoşi, 
pentru falşi-jurători, şi dacă este orice 

altceva ce stă împotrivă învăţăturii 
sănătose;  
11. potrivit cu Evanghelia gloriei 
fericitului Dumnezeu, care mi-a fost 
încredinţată mie. 
12. Mulţumirea mea Celui întărindu-mă, 
lui Iesus Christos, Domnul nostru; pentru 
că m-a considerat credincios, punându-mă 
în serviciu,  

13. deşi mai întâi fiind un hulitor, şi un 
persecutor, şi un batjocoritor; dar am fost 
miluit, pentru că am făcut necunoscând, 
în necredinţă. 

14. Dar harul Domnului nostru s-a 
îmbelşugat tare mult cu credinţă, şi cu 
dragoste, cea în Christos Iesus. 
15. Credibil este Cuvântul, şi vrednic de 
toată primirea: Christos Iesus a venit în 

lume pentru a salva pe păcătoşi, dintre 
care primul sunt eu. 
16. Dar de aceea am fost miluit, pentru ca 
Iesus Christos să arate întâi în mine: toată 
îndelunga răbdare, pentru a fi eu un 
exemplu al celor urmând să creadă în El, 
pentru viaţă eternă. 
17. Iar Regelui epocilor, Nemuritorului, 
Nevăzutului, singurului Dumnezeu; fie-I 

onoare şi glorie în epocile epocilor. 
Amen. 
18. Porunca acesta ţi-o încredinţez, copile 
Timotee, potrivit cu profeţiile aduse mai 
înainte despre tine, ca prin ele să lupţi 
lupta cea bună; 
19. având o credinţă şi o conştiinţă bună 
pe care unii lepădând-o, au naufragiat 

referitor la credinţă; 
20. dintre care sunt Imeneu şi Alexandru, 
pe care i-am predat lui Satan, ca să fie 
disciplinaţi să nu hulească. 

Capitolul 2 - 1Timotei 
1. Îndemn deci, înainte de toate, să fie 
făcute: cereri, rugăciuni, mijlociri, 
mulţumiri, pentru toţi oamenii; 
2. pentru regi, şi pentru toţi cei fiind în 
poziţii superioare; ca să ducem o viaţă 
calmă şi liniştită, în toată evalavia şi 
seriozitatea. 
3. Pentru că aceasta este bine şi bine-

primit înaintea lui Dumnezeu, Salvatorul 
nostru;  
4. care vrea să fie salvaţi toţi oameni şi să 
vină la cunoştiinţa exactă a adevărului. 
5. pentru că este un Dumnezeu, şi un 
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, un 
om: Christos Iesus,  
6. Cel dându-Se pe Sine preţ de 
răscumpărare pentru toţi; mărturia a fost 

la timpurile ei,  
7. pentru care eu am fost rânduit: 
predicator şi apostol, un învăţător al 
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naţiunilor în credinţă şi adevăr; spun un 
adevăr nu mint. 
8. Vreau deci să se roage bărbaţii în orice 
loc, ridicând mâini sfinte; fără mânie şi 
dispute. 
9. Similar, femeile împodobindu-se în 

veşmânt cuviincios, cu modestie şi 
cumpătare; să se împodobească nu cu 
împletituri ale părului şi cu aur sau cu 
perle sau cu veşminte scumpe;  
10. ci, cu fapte bune, cum se cuvine 
femeilor profesând: teama de Dumnezeu. 
11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată 
supunerea. 

12. Dar femeii nu îi permit să îi înveţe, 
nici să domnească asupra bărbatului; ci să 
fie în tăcere. 
13. Pentru că întâi a fost întocmit: Adam, 
apoi Eva. 
14. Şi Adam nu a fost amăgit; femeia 
însă, fiind amăgită, a ajuns la călcare de 
poruncă. 

15. Dar va fi salvată prin naşterea de 
copii, dacă au să rămână în credinţă şi în 
dragoste şi în sfinţenie, cu cumpătare. 

Capitolul 3 - 1Timotei 
1. Credibil este Cuvântul: dacă cineva 

aspiră: supraveghere, bun lucru doreşte. 
2. Supraveghetorul deci, trebuie să fie 
fără reproş, bărbat al unicei femei, 
cumpătat, prudent, disciplinat, ospitalier, 
capabil de a învăţa;  
3. nu un băutor de vin, nu bătăuş; 
necertăreţ, neiubitor de bani, 
4. conducându-şi bine casa lui, având 
copii în supunere cu toată seriozitatea. 

5. Dar, dacă cineva nu ştie să îşi conducă 
casa lui, cum va îngriji de adunarea lui 
Dumnezeu? 
6. Deci, să nu fie recent convertit; ca nu 
îngâmfându-se, să cadă în osânda cea 
pentru Diavolul. 
7. Dar trebuie să aibă şi o mărturie bună 
de la cei din afară, ca să nu cadă în dispreţ 

şi în cursa Diavolului. 
8. Diakonii, similar, să fie serioşi, nu 
duplicitari în cuvânt, nu dedaţi la vin 
mult, nu avari de câştig ruşinos; 
9. având misterul credinţei într-o 
conştiinţă curată. 

10. Dar şi aceştia, să fie întâi testaţi prin 
încercare; apoi să servească, fiind fără 
reproş. 
11. Femeile, la fel, să fie serioase, nu 
calomniatoare, treze, credincioase în 
toate. 

12. Diakonii să fie bărbaţi ai unicei femei, 
conducând bine copiii şi casele lor. 
13. Pentru că cei servind bine, îşi 
dobândesc o poziţie bună, şi multă 
îndrăzneală în credinţa cea în Christos 
Iesus. 
14. Îţi scriu acestea, sperând să vin la tine 
în curând. 

15. Dar dacă am să întârzîi, ca să şti cum 
trebuie să te comporţi în casa lui 
Dumnezeu; care este o adunare a unui 
Dumnezeu vieţuind; stâlp şi temelie a 
adevărului. 
16. Şi fără îndoială: mare este misterul 
evlaviei: Cel care a fost arătat în carne, a 
fost îndreptăţit în Spirit, a fost văzut de 

îngeri, a fost predicat între naţiuni, a fost 
luat în glorie. 

Capitolul 4 - 1Timotei 
1. Dar Spiritul spune clar că în timpurile 
din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, 

luând aminte la spirite înşelătoare şi la 
învăţăturile demonilor; 
2. printr-o ipocrizie a unor cuvântători de 
minciuni, însemnaţi cu fier roşu în 
conştiinţa lor,  
3. a unora: oprind căsătoria, poruncind 
abţinerea de la mâncăruri pe care 
Dumnezeu le-a creat pentru a fi luate cu 
mulţumire de către cei credincioşi şi 

cunoscători ai adevărului. 
4. Pentru că orice creatură a lui 
Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de 
aruncat, fiind primit cu mulţumire; 
5. fiindcă este sfinţit printr-un cuvânt al 
lui Dumnezeu şi prin rugăciune. 
6. Punând acestea înaintea fraţilor, vei fi 
un servitor bun al lui Christos Iesus; 

hrănit cu cuvintele credinţei şi ale 
învăţăturii bune căreia i-ai urmat. 
7. Dar de miturile lumeşti şi băbeşti, 
fereşte-te; exersează-te însă în evalvie. 
8. Pentru că exersarea trupească, la puţin 
este folositoare; dar evalavia este 
folositoare la toate, ea având o 
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promisiune a vieţii, a celei de acum şi a 
celei viitoare. 
9. Credibil este Cuvântul şi vrednic de 
toată primirea;  
10. fiindcă pentru aceasta ne ostenim şi 
ne luptăm, pentru că am sperat într-un 

Dumnezeu viu, care este Izbăvitor al 
tuturor oamenilor, mai ales al 
credincioşilor. 
11. Porunceşte acestea, şi învaţă-i. 
12. Nici unu să nu dispreţuiască tinereţea 
ta; ci fă-te un exemplu al credincioşilor în 
cuvântare, în purtare, în dragoste, în 
credinţă, în curăţie. 

13. Până vin eu, dă atenţie citirii, 
îndemnării, învăţării. 
14. Nu neglija darul harului din tine care 
ţi-a fost dat prin profeţie, cu punerea 
mâinilor bătrânimii. 
15. Meditează la acestea, fi în acestea; 
pentru ca înaintarea ta să fie arătată 
tuturor. 

16. Ia aminte la tine şi la învăţătura dată; 
rămâi în acestea, pentru că făcând acestea 
te vei salva pe tine şi pe cei ascultând de 
tine. 

Capitolul 5 - 1Timotei 
1. Nu mustra aspru pe un om bătrân, ci 
îndeamnă-l ca pe un tată; pe tineri, ca pe 
fraţi;  
2. pe femei bătrâne, ca pe mame; pe 
tinere, ca pe surori; în toată curăţia. 
3. Onoreză pe văduve, pe cele fiind într-
adevăr văduve. 
4. Dar, dacă o văduvă are copii sau 
nepoţi, ei să înveţe întâi să fie evlavioşi în 

casa lor, şi să dea înapoi recompensă 
părinţilor; pentru că aceasta este de primit 
înaintea lui Dumnezeu. 
5. Iar cea într-adevăr văduvă şi rămasă 
singură, speră în Dumnezeu şi stăruie 
noapte şi zi în cereri şi rugăciuni. 
6. Dar cea trăind: desfătându-se; deşi 
vieţuind, a murit.  

7. Porunceşte şi acestea, ca să fie fără 
reproş.  
8. Iar dacă cineva nu îngrijeşte de ai lui, şi 
mai ales de ai casei; a tăgăduit credinţa, şi 
este mai rău decât un necredincios. 

9. O văduvă să fie înscrisă pe listă nu la 
mai puţin de şaizeci de ani; nevastă a 
unicului bărbat,  
10. fiind mărturisită în fapte bune, dacă a 
crescut copii, dacă a fost ospitalieră, dacă 
a spălat picioarele sfinţilor, dacă a ajutat 

pe necăjiţi, dacă a urmărit orice faptă 
bună. 
11. Dar pe văduve mai tinere, respingeţi-
le; deoarece, când au să se înfierbânte 
împotriva lui Christos, ele vreau să se 
mărite,  
12. astfel au condamnare, pentru că au 
lepădat credinţa dintâi. 

13. Totodată însă, învaţă să fie şi leneşe, 
cutreierând casele din jur; dar nu sunt 
numai leneşe, ci şi limbute şi iscoditoare, 
vorbind cele necuvenite. 
14. Vreau deci ca văduvele mai tinere să 
se mărite, să nască copii, să 
gospodărească casa, să nu dea 
adeversarului nici o ocazie de defăimare;  

15. pentru că unele s-au întors deja în 
urma lui Satan. 
16. Dacă vreo credincioasă are văduve, să 
le ajute, şi să nu fie împovărată adunarea; 
ca să ajute celor cu adevărat văduve. 
17. Bătrânii, cei conducând bine să fie 
învredniciţi de îndoită onoare; mai ales 
cei ostenind în cuvânt şi în învăţarea 

altora. 
18. Pentru că Scriptura zice: „să nu legi 
gura boului trierând; şi, vrednic este 
lucrătorul de plata lui.” 
19. Împotriva unui bătrân, nu primi 
acuzaţie, decât numai pe baza a doi sau 
trei martori. 
20. Iar pe cei păcătuind, mustră-i înaintea 
tuturor; ca şi ceilalţi să aibă teamă. 

21. Îţi mărtursisec solemn înaintea lui 
Dumnezeu şi a lui Christos Iesus şi a 
îngerilor aleşi, ca să păzeşti acestea fără 
prejudecată; nimic făcând potrivit unei 
părtiniri. 
22. Nu pune mâinile grabnic peste nici 
unu; nici să fi părtaş păcatelor altora. 
Ţine-te curat. 

23. Nu bea numai apă; ci întrebuinţează 
puţin vin, din cauza stomacului şi a 
deselor tale îmbolnăviri. 
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24. Păcatele unor oameni sunt arătate 
dinainte, mergând înainte la judecată; iar 
pentru unii ele urmează. 
25. La fel, şi faptele cele bune, sunt 
arătate dinainte; iar cele ce sunt altfel, nu 
pot fi ascunse. 

Capitolul 6 - 1Timotei 
1. Câţi sunt sclavi sub jug, să considere 
pe stăpâni vrednici de toată onoarea, ca 
Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu 
fie hulite. 

2. Iar cei având stăpâni credincioşi, să nu 
îi dispreţuiască, pentru că sunt fraţi; ci, 
mai mult să le servească ca sclavi, pentru 
că cei primind buna lor lucrare, sunt 
credinioşi, şi iubiţi. Învaţă-i acestea şi 
îndeamnă-i. 
3. Dacă cineva vă învaţă altceva, şi nu se 
apropie de cuvinte sănătoase, cele ale 

Domnului nostru Iesus Christos, şi de 
învăţătura cea potrivit evalviei;  
4. el este îngâmfat, neînţelegând nimic; 
ci, este înbolnăvit de dispute şi de lupte 
de cuvinte, din care se nasc: invidie, 
ceartă, reproş, bănuieli rele, 
5. dispute constante ale unor oameni 
corupţi la minte şi lipsiţi de adevăr; 

considerând evalvia a fi un câştig.  
6. Dar evlavia cu mulţumire de sine, este 
un câştig mare. 
7. Pentru că nu am adus nimic în lume, 
fiindcă nici nu putem scoate ceva din ea. 
8. Dar având hrană şi cu ce să ne 
acoperim, vom fi mulţumiţi cu acestea. 
9. Iar cei vrând să se înbogăţească, cad în 
tentaţie şi în cursă şi în multe pofte 

nebune şi vătămătoare, care adâncesc 
oamenii în moarte şi pierzare. 
10. Pentru că iubirea de bani este o 
rădăcină a tuturor relelor; pe care unii 

râvnindu-i, au rătăcit de la credinţă, şi s-
au străpuns cu multe dureri. 
11. Dar tu, o omule al lui Dumnezeu, fugi 
de acestea; urmăreşte însă: dreptate, 
evlavie, credinţă, dragoste, răbdare, 
blândeţe. 

12. Luptă-te lupta cea bună a credinţei, 
apucă viaţa eternă pentru care ai fost 
chemat, şi ai mărturisit mărturisirea cea 
bună înaintea multor martori. 
13. Îţi poruncesc înaintea lui Dumnezeu 
Cel făcând toate vii, şi înaintea lui 
Christos Iesus, Cel mărturisind înaintea 
lui Ponţiu Pilat mărturisirea cea bună;  

14. Tu să respecţi porunca fără pată, fără 
reproş până la arătarea Domnului nostru 
Iesus Christos. 
15. Cea pe care la timpurile Lui potrivite, 
o va arăta fericitul şi singur-Suveran, 
Regele celor domnind ca regi, şi Domnul 
celor domnind ca domni. 
16. Singurul având nemurire, locuind într-

o lumină de neapropiat de ea, pe care nici 
un om nu L-a văzut, nici nu-L poate 
vedea; căruia să Îi fie onoare şi putere 
eternă. Amen. 
17. Porunceşte celor bogaţi din epoca de 
acum să nu se îngâmfe, nici să spere într-
o bogăţie nesigură; ci într-un Dumnezeu, 
Cel oferindu-ne toate din belşug, spre 

desfătare; 
18. să lucreze ce este bine, să fie bogaţi în 
fapte bune, să fie darnici, împărtăşitori,  
19. strângând comori pentru ei, o temelie 
bună pentru viitor, ca să apuce viaţa 
adevărată. 
20. O, Timotee, păzeşte ce ţi-a fost 
încredinţat, ferindu-te de vorbăriile goale 
şi lumeşti, şi de contradicţiile fals 

numitei: cunoştinţe; 
21. pe care unii, profesând-o, s-au abătut 
de la credinţă. Harul să fie cu voi! 
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EPISTOLA A DOUA LUI PAVEL CĂTRE TIMOTEI 
 

Capitolul 1 - 2Timotei 
1. Pavel, apostol al lui Christos Iesus, 

printr-o voinţă a unui Dumnezeu, potrivit 
cu promisiunea vieţii cea în Christos 
Iesus; 
2. către Timotei-copil iubit: har, milă, 
pace de la un Dumnezeu-Tată, şi de la 
Christos Iesus, Domnul nostru. 
3. Mulţumiri am lui Dumnezeu, căruia îi 
fac serviciu sacru din strămoşi într-o 
conştiinţă curată, că neîncetat am amintire 

despre tine în rugăciunile mele, noapte şi 
zi; 
4. amintindu-mi de lacrimile tale, tânjind 
să te văd, ca să fiu umplut de bucurie;  
5. aducându-mi aminte de credinţa 
neprefăcută din tine, care a locuit întâi în 
bunica ta Lois şi în mama ta Eunice, dar 
sunt convins că şi în tine; 

6. din care cauză îţi amintesc să reaprinzi 
darul harului care este în tine prin punerea 
mâinilor mele. 
7. Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un 
spirit de timiditate; ci, de putere, şi de 
dragoste şi de cumpătare. 
8. Deci să nu îţi fie ruşine de mărturisirea 
Domnului nostru, nici de mine, legatul 

Lui; ci, suferă răul împreună cu 
Evanghelia, potrivit puterii lui 
Dumnezeu,  
9. Cel salvându-ne şi chemându-ne cu 
chemare sfântă, nu potrivit faptelor 
noastre; ci, potrivit planului Lui, şi 
harului cel dat nouă în Christos Iesus, 
înainte de timpuri epocale;  

10. dar arătat acum prin apariţia: 
Salvatorului nostru Christos Iesus, Cel 
desfiinţând moartea şi iluminând viaţă şi 
nestricăciunea prin Evanghelie. 
11. Pentru care am fost rânduit eu 
predicator şi apostol şi învăţător. 
12. Din care cauză şi sufăr acestea; dar nu 
mă ruşinez, pentru că ştiu cui I-am crezut; 
şi sunt convins că este în stare să 

păzească ce I-am încredinţat până în ziua 
aceea. 

13. Să ai un model de cuvinte sănătoase 
pe care le-ai auzit de la mine, în credinţă 
şi dragoste, cele în Christos Iesus. 
14. Lucrul acela bun, cel încredinţat ţie, 
păzeşte-l prin Spirit Sfânt, Cel locuind în 

noi. 
15. Şti acestea, că toţi cei din Asia s-au 
întors de la mine; dintre care sunt Figel şi 
Ermogen. 
16. Domnul să dea milă casei lui Onisifor, 
pentru că de multe ori m-a reînsufleţit, şi 
nu s-a ruşinat de lanţul meu; 
17. ci, fiind în Roma, m-a căutat stăruitor 
şi m-a găsit. 

18. Domnul să îi dea să găsească milă de 
la Iehova în ziua aceea. Şi cât a servit el 
în Efes, tu cunoşti mai bine. 

Capitolul 2 - 2Timotei 
1. Tu deci, copilul meu, întăreşte-te în 

harul cel în Christos. 
2. Şi cele ce ai auzit de la mine, înaintea 
multor martori, încredinţează acestea unor 
oameni credincioşi, care vor fi destoinici 
să înveţe şi pe alţii. 
3. Suferă împreună răul, ca un soldat bun 
al lui Christos. 
4. Nici unu, fiind în armată nu se încurcă 

cu cele ale vieţii; ca să placă celui luându-
l în armată. 
5. Iar dacă cineva are să concureze în 
lupte, nu este încununat dacă nu are să 
lupte după reguli. 
6. Ţăranul cel ostenind, trebuie să ia parte 
primul din roade. 
7. Gândeşte la ceea ce îţi spun, pentru că 

Domnul îţi va da pricepere în toate. 
8. Aminteşte-ţi de Iesus Christos, înviat 
dintre morţi; dintr-o sămânţă a lui David; 
potrivit Evangheliei mele,  
9. în care sufăr răul până la lanţuri, ca un 
răufăcător. Dar Cuvântul lui Dumnezeu 
nu a fost legat. 
10. De aceea, rabd toate pentru cei aleşi; 
ca şi ei să obţină salvarea cea în Christos 

Iesus, cu glorie eternă. 
11. Credibil este Cuvântul: dacă am murit 
împreună cu El, vom şi vieţui împreună 
cu El;  
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12. dacă răbdăm, vom şi domni împreună 
cu El; dacă Îl vom tăgădui, şi Acela ne va 
tăgădui pe noi;  
13. dacă suntem necredincioşi, Acela 
rămâne credincios; pentru că nu se poate 
tăgădui pe Sine. 

14. Aminteşte-le acestea, îndemnându-i 
solemn înaintea lui Dumnezeu să nu se 
lupte referitor la cuvinte, la nimic 
folositoare, decât la dărâmarea celor 
auzind. 
15. Străduieşte-te să te prezinţi aprobat lui 
Dumnezeu; un lucrător care să nu se 
ruşineze, împărţind corect Cuvântul 

adevărului. 
16. Iar de vorbăriile deşarte, lumeşti, 
fereşte-te; pentru că ei vor înainta mai 
mult în neevlavie,  
17. şi cuvântul lor va roade ca o cangrenă; 
dintre care este Imeneu şi Filet, 
18. care s-au abătut de la adevăr, spunând 
că învierea deja s-a făcut; şi răstoarnă 

credinţa unora. 
19. Totuşi, temelia tare a lui Dumnezeu 
stă, având sigiliul acesta: Iehova cunoaşte 
pe cei fiind ai Lui; şi: Oricine, cel 
numind, Numele de: Iehova, să se 
depărtez de nedreptate. 
20. Dar într-o casă mare nu sunt numai 
vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de 

lut; şi unele sunt pentru onoare, iar unele 
pentru dezonoare. 
21. Deci, dacă cineva are să se cureţe de 
aceştia, va fi un vas pentru onoare; sfinţit, 
bine folositor Stăpânului, pregătit pentru 
orice lucrare bună. 
22. Dar fugi de poftele tinereţii; însă 
urmăreşte: dreptate, credinţă, dragoste, 
pace; împreună cu cei chemând pe Iehova 

dintr-o inimă curată. 
23. Fereşte-te de dispute nebune şi 
nechibzuite, ştiind că nasc certuri. 
24. Dar un sclav al lui Iehova nu trebuie 
să se certe; ci, să fie blând către toţi, în 
stare să îi înveţe, răbdător al răului,  
25. corectând cu blândeţe pe cei 
împotrivitori; poate Dumnezeu are să le 

dea căinţă în cunoaşterea exactă a 
adevărului; 

26. şi au să îşi revină la o minte sănătoasă 
din laţul Diavolului, fiind prinşi de vii de 
către el, pentru a face voinţa lui. 

Capitolul 3 - 2Timotei 
1. Cunoaşte dar aceasta, că în zilele din 
urmă vor veni timpuri grele. 
2. Pentru că oamenii vor fi iubitori de 
sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, 
hulitori, neascultători de părinţi, 
nemulţumitori, nesfinţi, 
3. fără afecţiune naturală, neînduplecaţi, 

clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori 
de bine,  
4. trădători, încăpăţânaţi, îngâmfaţi, 
iubitori mai mult de plăceri decât iubitori 
de Dumnezeu,  
5. având o formă de evlavie, dar negând 
puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia. 
6. Pentru că dintre aceştia sunt cei 

pătrunzând prin case şi subjugând femei 
uşuratice împovărate de păcate, mânate 
de felurite pofte; 
7. învăţând totdeauna şi neputând veni 
niciodată la cunoştinţa exactă a 
adevărului. 
8. Iar în felul în care Ianes şi Iambres s-au 
împotrivit lui Moise, aşa şi aceştia, se 

împotrivesc adevărului; oameni stricaţi la 
minte, dezaprobaţi referitor la credinţă. 
9. Dar nu vor înainta mai mult, pentru că 
nebunia lor va fi arătată tuturor, precum a 
fost făcută şi a acelora. 
10. Tu însă, ai urmat îndeaproape 
învăţătura mea, purtarea, scopul, credinţa, 
îndelunga răbdare, dragostea, 
perseverenţa,  

11. persecuţiile, suferinţele; câte mi s-au 
făcut în Antiohia, în Iconia, în Listra; ce 
fel de persecuţii am îndurat. Dar din toate 
m-a scăpat Domnul. 
12. Şi toţi însă, cei vrând să trăiască 
evlavios în Christos Iesus, vor fi 
persecutaţi. 
13. Dar oamenii răi şi amăgitori, vor 

înainta spre mai rău; amăgind şi fiind 
amăgiţi. 
14. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi 
pe care ai fost convins să le crezi, ştiind 
de la cine ai învăţat;  
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15. şi că de copil şti Sfintele Scripturi cele 
putându-te înţelepţi spre salvare prin 
credinţa cea în Christos Iesus. 
16. Toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu, şi de folos pentru: învăţătură, 
pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru 

disciplinare în dreptate; 
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
complect, deplin pregătit pentru orice 
lucrare bună. 

Capitolul 4 - 2Timotei 
1. Te îndemn solemn înaintea lui 
Dumnezeu şi a lui Christos Iesus, Cel 
urmând să judece pe vii şi pe morţi; 
pentru arătarea Lui şi pentru Regatul Lui: 
2. Predică Cuvântul, stăruieşte la timp 
potrivit şi nepotrivit, mustră, ceartă, 
îndeamnă cu toată îndelunga răbdare şi 
învăţătura. 

3. Pentru că va fi un timp când nu vor 
suporta învăţătura sănătoasă; ci, îşi vor 
îngrămădi învăţători după poftele lor, 
gâdilându-le auzul; 
4. şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr, şi 
vor fi întorşi la mituri. 
5. Tu însă fi treaz în toate; suferă răul, fă 
lucrarea de evanghelist, împlineşte 

serviciul tău. 
6. Pentru că eu sunt deja turnat ca 
sacrificiu de băutură, şi timpul plecării s-a 
apropiat. 
7. M-am luptat lupta cea bună, am sfârşit 
alergarea, am respectat credinţa. 
8. De acum îmi este rezervată cununa 
dreptăţii, pe care mi-o va da în ziua aceea 
Domnul, Judecătorul cel drept; însă nu 

numai mie, ci şi tuturor celor iubind 
arătarea Lui. 
9. Străduieşte-te să vii reprede la mine. 
10. Pentru că Dema m-a părăsit, iubind 
epoca de acum, şi a plecat în Tesalonic; 
Crescens în Galatia, Tit în Dalmaţia.  

11. Numai Luca este cu mine. Luând pe 
Marcu, adu-l cu tine; pentru că îmi este 
folositor pentru serviciu. 
12. Iar pe Tihic l-am trimis în Efes. 
13. Venind, adu mantia pe care am lăsat-o 
în Troa, la Carp; şi cărţile, mai ales 
pergamentele. 
14. Alexandru, căldărarul, mi-a arătat 

multe rele; Domnul îi va plăti potrivit cu 
faptele lui. 
15. Păzeşte-te şi tu de el, pentru că tare s-
a împotrivit cuvintelor noastre. 
16. La întâia mea apărare, nici unu nu a 
venit cu mine; ci toţi m-au părăsit. Să nu 
li se fie socotit! 
17. Dar Domnul a stat lângă mine şi m-a 

întărit; pentru ca, prin mine, predicarea să 
fie împlinită şi să o audă toate naţiunile; 
şi am fost scăpat din gura leului. 
18. Domnul mă va scăpa de orice lucrare 
rea şi mă va salva pentru Regatul Lui cel 
ceresc; căruia să Îi fie gloria în epocile 
epocilor. Amen. 
19. Salută pe Priscila şi pe Acuila, şi casa 

lui Onisifor. 
20. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim 
l-am lăsat în Milet, fiind bolnav 
21. Străduieşte-te să vii înainte de iarnă. 
Te salută Eubul şi Pudens şi Linus şi 
Claudia şi toţi fraţii. 
22. Domnul Iesus Christos să fie cu 
spiritul tău! Harul să fie cu voi!  
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE TIT 

 

Capitolul 1 - Tit 
1. Pavel, sclav al lui Dumnezeu, dar 

apostol al lui Iesus Christos, potrivit 
credinţei aleşilor lui Dumnezeu şi 
cunoştinţei exacte a adevărului cel 
potrivit evlaviei, 
2. pe baza unei speranţe a vieţii eterne pe 
care Dumnezeu nemincinos a promis-o 
înainte de timpuri epocale;  
3. dar la timpuri potrivite a arătat 
Cuvântul Lui, în predicarea care mi-a fost 

încredinţată potrivit unei porunci a lui 
Dumnezeu, Salvatorul nostru;  
4. către Tit, copil adevărat potrivit 
credinţei comune: har şi pace de la un 
Dumnezeu: Tată şi de la Christos Iesus: 
Salvatorul nostru. 
5. Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca 
să organizezi cele rămase şi să rânduieşti 

bătrâni în fiecare cetate, precum ţi-am 
poruncit eu: 
6. Dacă este cineva fără reproş, bărbat al 
unicei neveste, având copii credincioşi, 
nu sub acuzaţie de destrăbălare sau 
nesupuşi. 
7. Pentru că supraveghetorul trebuie să fie 
fără reproş ca administrator al lui 

Dumnezeu, nu încăpăţânat, nu mânios, nu 
dedat la vin, nu bătăuş, nici lacom de 
câştig ruşinos;  
8. ci, ospitalier, iubitor de bine, cumpătat, 
drept, sfânt, disciplinat, 
9. ţinându-se de Cuvântul cel credibil 
potrivit cu învăţătura; ca să fie în stare să 
şi încurajeze prin învăţătura cea 

sănătoasă, cât şi să mustre pe cei 
contrazicând. 
10. Pentru că sunt mulţi nesupuşi, limbuţi, 
şi amăgitori, mai ales cei din circumcizie,  
11. cărora trebuie să li se închidă gura; 
care răstoarnă familii întregi, învăţându-i 
cele ce nu se cade, pentru un câştig 
ruşinos. 
12. Cineva dintre ei, un profet de-al lor, a 

zis: „cretanii sunt totdeauna mincinoşi, 
bestii rele, pântece leneşe. 

13. Mărturia aceasta este adevărată; din 
care cauză, mustră-i aspru, ca să fie 
sănătoşi în credinţă, 
14. nedând atenţie miturilor iudaice şi 
poruncilor oamenilor întorşi de la adevăr. 

15. Toate sunt curate pentru cei curaţi; 
dar pentru cei întinaţi şi necredincioşi, 
nimic nu este curat; ci, şi mintea, şi 
conştiinţa lor sunt necurate. 
16. Ei mărturisesc că Îl ştiu pe 
Dumnezeu; dar cu faptele Îl tăgăduiesc, 
fiind detestabili şi neascultători şi 
dezaprobaţi pentru orice lucrare bună. 

Capitolul 2 - Tit 
1. Tu însă vorbeşte cele ce se potrivesc cu 
învăţătura sănătoasă:  
2. Bătrânii să fie treji, serioşi, cumpătaţi, 
sănătoşi în credinţă, în dragoste, în 
răbdare. 

3. La fel bătrânele, să fie în comportare 
cum se cuvine sfinţilor; nu clevetitoare, 
nici făcute sclave vinului mult, învăţând 
pe alţii ce este bine; 
4. ca să povăţuiască tinerele, să fie 
iubitoare de bărbaţii lor, să fie iubitoare 
de copii,  
5. cumpătate, curate, gospodine bune, 

supuse bărbaţilor lor; ca să nu fie hulit 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
6. La fel, îndeamnă tinerii să fie 
cumpătaţi;  
7. prezentându-te pe tine în toate un 
exemplu de fapte bune, de necorupţie în 
învăţătură, de seriozitate, 
8. de cuvântare sănătoasă de neînvinuit; 

pentru ca împotrivitorul să fie făcut de 
ruşine, neavând să vorbescă nimic rău 
despre voi. 
9. Sclavii să fie supuşi stăpânilor lor în 
toate; să fie bineplăcuţi, necontrazicând,  
10. nefurând; ci, arătând toată buna 
credincioşie, ca în toate să fie împodobită 
învăţătura cea a Dumnezeului nostru 
Salvator. 

11. Pentru că harul lui Dumnezeu, 
Salvator pentru toţi oamenii, a fost arătat;  
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12. instruindu-ne ca, tăgăduind neevlavia 
şi poftele lumeşti, să trăim în epoca de 
acum: cumpătat şi drept şi evlavios; 
13. aşteptând speranţa fericită, şi apariţia: 
gloriei marelui Dumnezeu, şi a 
Salvatorului nostru Iesus Christos, 

14. care s-a dat pe Sine pentru noi, ca să 
ne răscumpere din orice nelegiuire, şi să 
Îşi curăţească pentru posesiunea Lui, un 
popor zelos pentru fapte bune. 
15. Vorbeşte acestea, şi îndeamnă, şi 
mustră cu toată autoritatea. Nici unu să nu 
te dispreţuiască. 

Capitolul 3 - Tit 
1. Aminteşte-le să fie subordonaţi 
conducătorilor, autorităţilor; să asculte, să 
fie gata pentru orice lucrare bună,  
2. să nu hulească pe nici unu, să nu fie 
certăreţi; să fie îngăduitori, arătând 

blândeţe către toţi oamenii. 
3. Pentru că şi noi eram cândva fără 
minte, rătăciţi, servind ca sclavi 
feluritelor pofte şi plăceri, trăind în 
răutate şi invidie, urâţi de alţii, urându-ne 
unii pe alţii. 
4. Dar a fost arătată bunătatea, şi 
dragostea de oameni a Salvatorul nostru: 

Dumnezeu. 
5. El ne-a salvat, nu din fapte, cele în 
dragoste pe care le-am făcut noi; ci, 

potrivit milei Lui, prin baia renaşterii şi 
reînnoirea Spiritului Sfânt, 
6. pe care L-a vărsat din belşug peste noi, 
prin Iesus Christos, Salvatorul nostru; 
7. pentru ca, fiind îndreptăţiţi prin harul 
Aceluia, să ne facem moştenitori, potrivit 

speranţei vieţii eterne. 
8. Credibil este Cuvântul, şi despre 
acestea vreau să afirmi cu tărie; pentru ca 
cei crezând în Dumnezeu, să aibe grijă să 
fie cei dintâi în fapte bune. 
9. Fereşte-te dar de dispute prosteşti, şi de 
genealogii, şi de certuri, şi de lupte 
referitoare la lege; pentru că sunt 

nefolositoare şi zadarnice. 
10. Respinge un om eretic, după întâia 
sau a doua mustrare;  
11. ştiind că cel ca acesta a fost corupt şi 
păcătuieşte, fiind prin sine condamnat. 
12. Când am să trimit la tine pe Artema 
sau pe Tihic, străduieşte-te să vii la mine 
în Nicopolis; pentru că acolo am hotărât 

să iernez. 
13. Pe Zena, expertul legii, şi pe Apolo, 
trimite-i cu grijă; ca să nu le lipsească 
nimic. 
14. Să înveţe însă şi ai noştri să fie cei 
dintâi în fapte bune pentru trebuinţele 
necesare, ca să nu fie neroditori. 
15. Te salută toţi cei ce sunt cu mine. 

Salută pe cei iubindu-ne în credinţă. 
Harul să fie cu voi toţi!  
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EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE FILIMON 

 

Capitolul 1 - Filimon 

1. Pavel, prizonier al lui Christos Iesus, şi 

fratele Timotei; către Filimon cel iubit şi 
împreună-lucrător cu noi,  
2. şi către sora Apfia şi către Arhipos, 
împreună-soldat cu noi, şi către adunarea 
din casa ta: 
3. Har vouă şi pace de la un Dumnezeu, 
Tată al nostru, şi de la un Domn: Iesus 
Christos. 
4. Mulţumesc Dumnezeului meu, făcând 

totdeauna amintire de tine în rugăciunile 
mele,  
5. auzind despre dragostea ta şi despre 
încrederea pe care o ai în Domnul Iesus şi 
pentru toţi sfinţii;  
6. astfel încât împărtăşirea credinţei tale, 
să se facă lucrătoare prin cunoaşterea 
oricărui bine; cel în noi, pentru Christos 

Iesus. 
7. Pentru că am avut multă bucurie şi 
mângâiere pe baza dragostei tale, fiindcă 
afecţiunile înduioşate ale sfinţilor au fost 
înviorate prin tine, frate. 
8. De aceea, deşi având multă îndrăzneală 
în Christos să îţi poruncesc ce se cuvine,  
9. te rog mai mult din cauza dragostei; eu 

fiind cel care sunt, Pavel, un bătrân, iar 
acum şi un prizonier al lui Christos Iesus. 
10. Te rog pentru copilul meu, pe care l-
am născut în lanţurile mele: Onisim,  
11. odinioară nefolositor pentru tine, dar 
acum folositor şi ţie şi mie;  
12. pe care ţi l-am trimis înapoi, acesta 
reprezintă: afecţiunile mele înduioşate; 

13. pe care am vrut să îl ţin la mine, ca să 
îmi servească în locul tău, în lanţuri 
pentru Evanghelie. 
14. Dar nu am vrut să fac nimic fără 
decizia ta; pentru ca binele tău să nu fie 

ca potrivit unei obligaţii, ci potrivit 
bunăvoinţei. 
15. Pentru că poate de aceea a fost 
despărţit de tine pentru un timp scurt, ca îl 
ai etern;  
16. Dar nu sclav, ci mai presus decât un 
sclav: ca un frate iubit, mai ales pentru 
mine, dar cu atât mai mult pentru tine; 
atât în carne, cât şi în Domnul. 

17. Deci, dacă mă consideri: părtaş, 
primeşte-l ca pe mine. 
18. Iar dacă te-a nedreptăţit în ceva, sau 
îţi datorează ceva; socoteşte-mi mie 
aceasta. 
19. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea; eu 
voi plăti, ca să nu îţi spun că şi tu îmi 
datorezi. 

20. Da frate, eu am folos de la tine în 
Domnul: linişteşte afecţiunile mele 
înduioşate, în Christos. 
21. Ţi-am scris, încrezându-mă în 
ascultarea ta, ştiind că vei face şi peste 
cele ce îţi spun. 
22. Dar totodată pregăteşte-mi o gazdă, 
pentru că sper că prin rugăciunile voastre, 

vă voi fi dăruit. 
23. Te salută Epafras, cel împreună-
prizonier cu mine în Christos Iesus, 
24. Marcu, Aristarh, Dema, Luca; 
împreună-lucrătorii cu mine. 
25. Harul Domnului Iesus Christos să fie 
cu spiritul vostru! Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 238 

EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE EVREI 

 

Capitolul 1 - Evrei 
1. Dumnezeu, vorbind în vechime în 

multe părţi şi în multe feluri părinţilor 
prin profeţi;  
2. în zilele acestea din urmă ne-a vorbit 
prin Fiul, pe care L-a stabilit moştenitor a 
toate, prin care a făcut şi lumile;  
3. care fiind o reflectare a gloriei şi o 
reprezentare a Fiinţei Lui, şi ţinând toate 
prin Cuvântul puterii Lui; făcând o 
curăţire a păcatelor, S-a aşezat la dreapta 

maiestăţii în înălţimi; 
4. făcându-Se cu atât mai superior decât 
îngerii, cu cât a moştenit un Nume mai 
deosebit decât ei. 
5. Deoarece, cui dintre îngeri a zis 
vreodată: „tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am 
născut? Şi iarăşi: Eu Îi voi fi Tată, şi El 
Îmi va fi Fiu?” 

6. Dar când are să Îl aducă iarăşi pe Cel 
întâi-născut în lume, zice: „şi toţi îngerii 
lui Dumnezeu să I Se închine!” 
7. Şi despre îngeri zice: „Cel făcând pe 
îngerii Lui spirite şi pe servii Lui flacără 
de foc.” 
8. Iar către Fiul: „tronul Tău, 
Dumnezeule, este în epocile epocilor; şi 

sceptrul dreptăţii, este un sceptrul al 
Regatului Tău. 
9. Tu ai iubit dreptatea şi ai urât 
nelegiuirea; de aceea Te-a uns 
Dumnezeu, Dumnezeul Tău, cu ulei de 
veselie mai mult decât pe partenerii Tăi.” 
10. Şi: la început Tu, Iehova, ai întemeiat 
pământul; şi cerurile sunt lucrări ale 

mâinilor Tale. 
11. Ele vor pieri, dar Tu rămâi mereu; şi 
toate se vor învechi ca o mantie,  
12. şi le face sul ca pe o mantie, şi vor fi 
schimbate; dar Tu eşti acelaşi, şi anii Tăi 
nu se vor sfârşi. 
13. Dar către cine dintre îngeri a zis 
vreodată: „şezi la dreapta Mea, până ce 
am să pun pe duşmanii Tăi scăunel 

picioarelor Tale?” 
14. Nu sunt toţi spirite servind, trimise 
pentru serviciu pentru cei urmând să 
moştenescă salvare? 

Capitolul 2 - Evrei 
1. De aceea trebuie mai mult să luăm noi 

aminte la cele auzite, nu cumva să 
alunecăm pe alături... 
2. Pentru că, dacă Cuvântul vorbit prin 
îngeri s-a făcut neclintit, şi orice călcare 
şi neascultare a primit o răsplată dreaptă; 
3. cum vom scăpa noi, nepăsându-ne de o 
salvare aşa de mare; care luând un început 
prin a fi vorbită de Domnul, a fost 
confirmată pentru noi de către cei auzind-

o. 
4. Dumnezeu mărturisind împreună cu ei, 
prin semne şi prin minuni şi prin felurite 
lucrări de putere şi prin împărţiri ale 
Spiritului Sfânt, potrivit voinţei Lui. 
5. Pentru că nu unor îngeri a supus El 
viitorul pământ locuit, despre care 
vorbim. 

6. Dar cineva a mărturisit undeva zicând: 
„ce este un om, ca să Îţi aminteşti de el; 
sau un fiu al omului, ca să îl cercetezi? 
7. L-ai făcut puţin mai prejos de îngeri, l-
ai încununat cu glorie şi onoare, şi l-ai 
pus peste lucrările mâinilor Tale. 
8. Ai pus toate sub picioarele lui.” Pentru 
că, supunându-i toate, nimic nu i-a lăsat 

nesupus; dar acum însă, încă nu vedem că 
i se supun toate. 
9. Dar pe Iesus, făcut puţin mai prejos de 
îngeri, Îl vedem încununat cu glorie şi 
onoare din cauza suferirii morţii; astfel ca 
prin harul lui Dumnezeu să guste moarte 
pentru toţi. 
10. Pentru că se cuvenea Lui, pentru care 

sunt toate şi prin care sunt toate, aducând 
pe mulţi fii la glorie; să facă complet prin 
suferinţe pe Fondatorul salvării lor. 
11. Pentru că şi Cel sfinţind şi cei sfinţiţi, 
toţi sunt din Unu; din care cauză nu se 
ruşinează să îi cheme fraţi,  
12. zicând: „am să vestesc Numele Tău 
fraţilor Mei, am să Îţi când laude în 
mijlocul adunării.” 

13. Şi iarăşi: „Eu mă voi încrede în El; şi 
iarăşi: Iată! Eu şi copiii pe care Mi i-a dat 
Dumnezeu.” 
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14. Deci, deoarece copiii sunt părtaşi ai 
sângelui şi cărnii, asemănător a luat şi El 
parte la aceleaşi suferinţe; pentru ca, prin 
moarte să desfiinţeze pe cel având puterea 
morţii, adică pe Diavolul; 
15. şi să elibereze pe aceştia, câţi prin 

frică de moarte, erau supuşi sclaviei în 
toată viaţa. 
16. Pentru că, desigur nu de îngeri se 
îngrijeşte, ci de sămânţa lui Abraam se 
îngrijeşte. 
17. De aceea trebuia să fie făcut 
asemănător fraţilor Lui în toate, ca să fie 
făcut mare preot milos şi credibil în cele 

referitoare la Dumnezeu, pentru a face 
ispăşire pentru păcatele poporului. 
18. pentru că, în ceea ce El a suferit fiind 
încercat; poate ajuta celor încercaţi. 

Capitolul 3 - Evrei 
1. De aceea, fraţi sfinţi, părtaşi ai unei 
chemări cereşti, luaţi aminte la apostolul 
şi marele preot al mărturisirii noastre, la 
Iesus; 
2. Fiind credincios Celui făcându-L, 
precum a fost Moise în casa Lui întreagă. 
3. Pentru că Acesta a fost considerat 
vrednic de mai multă glorie decât Moise; 

după cum, cu atât mai multă onoare are 
cel construind-o, decât casa. 
4. Pentru că orice casă este zidită de 
cineva; dar Cel zidind toate este 
Dumnezeu. 
5. Şi Moise, ca servitor, a fost credincios 
în casa Lui întreagă, pentru mărturie a 
celor urmând să fie vorbite; 
6. dar Christos, ca Fiu, peste casa Lui, ai 

cărui casă suntem noi; dacă avem să 
ţinem tare până la sfârşit, îndrăzneala şi 
lauda speranţei. 
7. De aceea, după cum zice Spiritul Cel 
Sfânt: „astăzi dacă auziţi vocea Lui,  
8. nu împietriţi inimile voastre, ca în 
provocare, în ziua încercării în deşert; 
9. unde părinţii voştri M-au ispitit prin 

probare, şi au văzut lucrările Mele 
patruzeci de ani. 
10. De aceea am fost dezgustat de 
generaţia aceasta, şi am zis: „Ei totdeauna 
se rătăcesc în inimă, şi nu au cunoscut 
căile Mele; 

11. aşa că am jurat în mânia Mea: „nu vor 
intra în odihna Mea.” 
12. Luaţi seama, fraţilor, nu cumva să fie 
în cineva dintre voi: o inimă rea, 
necredincioasă, depărtându-vă de la un 
Dumnezeu viu. 

13. Ci, îndemnându-vă unul pe altul în 
fiecare zi, până ce se zice astăzi; ca să nu 
fie cineva dintre voi împietrit prin 
amăgirea păcatului. 
14. Pentru că ne-am făcut parteneri ai lui 
Christos, dacă avem să ţinem tare 
începutul încrederii până la sfârşit; 
15. fiind zis: „astăzi, dacă auziţi vocea 

Lui, nu împietriţi inimile voastre ca în 
provocare.” 
16. Pentru că, auzind, au provocat? Oare 
nu toţi cei ieşiţi din Egipt prin Moise? 
17. Şi asupra cărora S-a dezgustat 
patruzeci de ani? Oare nu asupra celor 
păcătuind, ale căror corpuri au căzut în 
deşert? 

18. Şi cărora S-a jurat să nu intre în 
odihna Lui, dacă nu celor neascultători? 
19. Şi vedem că nu au putut intra din 
cauza necredinţei. 

Capitolul 4 - Evrei 
1. Să ne temem deci, nu cumva rămânând 
promisiunea intrării în odihna Lui, să i se 
pară cuiva dintre voi că a rămas în urmă. 
2. Pentru că şi noi am fost binevestiţi 
după cum au fost şi aceia; dar Cuvântul 
auzirii nu a folosit la aceia, nefiind 
amestecat cu credinţă în cei auzind. 
3. Pentru că noi, cei crezând, intrăm în 
odihnă, după cum a zis: „am jurat în 

mânia mea: Ei nu vor intra în odihna 
Mea”; deşi lucrările au fost făcute de la 
întemeierea lumii. 
4. Pentru că a zis undeva astfel despre 
ziua a şaptea: „şi Dumnezeu S-a odihnit 
în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.” 
5. Şi în locul acesta, iarăşi: „ei nu vor 
intra în odihna Mea.” 

6. Deci, pentru că rămâne să intre unii în 
ea, şi cei dintâi binevestiţi nu au intrat din 
cauza neascultării; 
7. hotăreşte iarăşi o zi, un astăzi; zicând 
în David, după atâta timp: „astăzi, dacă 
auziţi vocea Lui, nu împietriţi inimile 
voastre.” 
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8. Pentru că, dacă Iosua le dădea odihna, 
nu vorbea El după aceea despre altă zi. 
9. Aşadar, rămâne o odihnă sabatică 
pentru poporul lui Dumnezeu.  
10. Pentru că, cel intrând în odihna Lui, s-
a odihnit şi el de lucrările lui; precum 

Dumnezeu de ale Lui. 
11. Să ne străduim deci să intrăm în 
odihna aceea, pentru ca să nu cadă cineva 
în acelaşi exemplu de neascultare. 
12. Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este 
viu şi lucrător, şi mai tăietor decât orice 
sabie cu două tăişuri, şi pătrunzând până 
la despărţirea: sufletului şi a spiritului, a 

încheieturilor şi a măduvei; şi este 
judecător critic al gândurilor şi al 
intenţiilor inimii. 
13. Şi nu este vreo creaţie nevăzută 
înaintea Lui; ci, toate sunt goale şi expuse 
înaintea ochilor Lui, către care dăm 
socoteala. 
14. Având deci un important mare preot, 

străbătând cerurile, pe Iesus, Fiul lui 
Dumnezeu; să ţinem tare mărturisirea. 
15. Pentru că nu avem un mare preot 
neputând suferi împreună cu slăbiciunile 
noastre; ci, Unu încercat în toate 
asemenea ca noi, dar fără păcat. 
16. Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de 
tronul harului, ca să primim milă şi să 

găsim har, pentru ajutor la timpul potrivit. 

Capitolul 5 - Evrei 
1. Pentru că orice mare preot, fiind luat 
dintre oameni, este rânduit pentru oameni 
în cele referitoare la Dumnezeu, ca să 
aducă daruri şi jertfe pentru păcate; 

2. putând fi îngăduitor cu cei neştiutori şi 
rătăciţi, întrucât şi el este cuprins de 
slăbiciune. 
3. Şi din cauza ei, este dator să aducă 
jertfe pentru păcate; după cum pentru 
popor, aşa şi pentru sine. 
4. Şi nu ia pentru sine cineva acea onoare; 
ci, fiind chemat de Dumnezeu, după cum 

a fost şi Aaron. 
5. Aşa şi Christos, nu El S-a glorificat pe 
Sine ca să fie făcut mare preot; ci Cel 
vorbind către El: „Tu eşti Fiul Meu, Eu 
astăzi Te-am născut.” 

6. După cum zice şi în alt loc: „Tu eşti 
preot în etern după rânduiala lui 
Melhisedec.” 
7. El, în zilele cărnii Lui, aducând şi 
cereri şi rugăciuni stăruitoare, cu strigăt 
tare şi lacrimi către Cel putându-L salva 

din moarte; şi fiind ascultat din cauza 
evlaviei Lui;  
8. deşi fiind Fiu, a învăţat ascultarea din 
cele ce a suferit. 
9. Şi, fiind făcut complet, S-a făcut pentru 
toţi cei ascultând de El, cauzator al unei 
salvări eterne,  
10. fiind numit de Dumnezeu mare preot 

după rânduiala lui Melhisedec;  
11. despre care Cuvântul este mult de 
spus şi greu de explicat, întru-cât v-aţi 
făcut greoi cu auzurile. 
12. Pentru că, deşi datorită timpului 
trebuia să fiţi învăţători, voi aveţi iarăşi 
nevoie să vă înveţe cineva cunoştinţele 
elementare ale începuturilor Cuvintelor 

lui Dumnezeu; şi v-aţi făcut ca unii având 
nevoie de lapte, şi nu de hrană tare. 
13. Pentru că oricine, având parte de 
lapte, este nedeprins în Cuvântul dreptăţii, 
pentru că este copil; 
14. iar hrana tare este pentru cei maturi, 
cei având simţurile deprinse prin 
întrebuinţare, pentru deosebirea binelui şi 

a răului. 

Capitolul 6 - Evrei 
1. De aceea, lăsând Cuvântul lui Christos, 
cel al începutului, să fim aduşi la 
maturitate; nepunând iarăşi temelia 
căinţei de faptele moarte, şi a credinţei în 

Dumnezeu,  
2. a învăţăturii botezurilor, şi a punerii 
mâinilor, şi a învierii morţilor, şi a 
judecăţii eterne. 
3. Şi vom face aceasta, dacă are să 
permită Dumnezeu. 
4. Pentru că este imposibil, ca cei odată 
luminaţi şi gustând darul cel ceresc, şi 

făcându-se părtaşi ai Spiritului Sfânt,  
5. şi gustând Cuvântul bun al lui 
Dumnezeu, şi puterile epocii viitoare;  
6. dar fiind căzuţi, să fie restauraţi iarăşi 
în căinţă, crucificând iarăşi pentru ei pe 
Fiul lui Dumnezeu şi făcându-L de 
batjocură. 
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7. Pentru că un pământ, cel adăpat de 
ploaia venită deseori peste el, şi născând 
o vegetaţie folositoare acelora pentru care 
este şi cultivat, primeşte binecuvântarea 
de la Dumnezeu. 
8. Dar, aducând din el: spini şi mărăcini, 

este dezaprobat şi aproape de blestem; 
sfârşitul căruia este în ardere. 
9. Dar suntem convinşi despre voi, 
iubiţilor, de lucruri mai bune ţinând de 
salvare, chiar dacă vorbim astfel. 
10. Pentru că Dumnezeu nu este nedrept 
ca să uite de lucrarea voastră şi de 
dragostea pe care aţi arătat-o pentru 

Numele Lui; sevind în continuare. 
11. Dar dorim ca fiecare dintre voi să 
arate aceeaşi străduinţă pentru deplina 
siguranţă a speranţei până la sfârşit; 
12. ca să nu vă faceţi leneşi, ci imitatori ai 
celor moştenind promisiunile prin 
credinţă şi îndelungă răbdare. 
13. Pentru că Dumnezeu, promiţând lui 

Abraam, întrucât nu avea pe nici unu mai 
mare să jure; a jurat pe Sine, zicând:  
14. Desigur, „binecuvântând, te voi 
binecuvânta; şi înmulţind, te voi înmulţi.” 
15. Şi astfel, îndelung răbdând, a obţinut 
promisiunea. 
16. Pentru că oamenii jură pe cel ce este 
mai mare, şi jurământul este pentru ei un 

sfârşit al oricărei contraziceri, fiind spre 
întărire. 
17. Astfel Dumnezeu vrând să arate din 
belşug moştenitorilor promisiunii şi 
neschimbarea voinţei Lui, a intervenit cu 
un jurământ;  
18. ca, prin două lucruri neschimbătoare, 
în care Dumnezeu este imposibil să 
mintă; să avem o mângâiere tare, noi cei 

adăpostindu-ne ca să apucăm speranţa 
pusă înainte,  
19. pe care o avem ca o ancoră a 
sufletului, şi sigură, şi tare, şi ea intrând 
înăuntrul perdelei,  
20. unde Iesus a intrat pentru noi ca 
premergător, fiind făcut mare preot în 
etern, după rânduiala lui Melhisedec. 

Capitolul 7 - Evrei 
1. Pentru că acest Melhisedec, regele 
Salemului, preot al lui Dumnezeu Cel 
Preaînalt, cel întâmpinând pe Abraam 

întors de la măcelul regilor şi 
binecuvântându-l,  
2. căruia Abraam i-a împărţit zeciuială 
din toate; fiind tradus întâi: „rege al 
dreptăţii”, iar apoi şi „rege al Salemului”, 
adică rege al păcii;  

3. fără tată, fără mamă, fără genealogie, 
neavând nici început al zilelor, nici sfârşit 
al vieţii, dar fiind asemănat cu Fiul lui 
Dumnezeu; rămâne preot perpetuu. 
4. Priviţi dar, cât de mare a fost acesta, 
căruia patriarhul Abraam i-a dat zeciuială 
din pradă. 
5. Şi într-adevăr, cei dintre fiii lui Levi, 

primind preoţia, au poruncă, potrivit legii, 
să ia zecuială de la popor; adică de la 
fraţii lor, deşi sunt ieşiţi din coapsele lor. 
6. Dar cel neavând genealogia din ei, a 
luat zecuială de la Abraam şi l-a 
binecuvântat pe cel având promisiunile. 
7. Însă, fără nici o contrazicere, cel mic 
este binecuvântat de cel mai mare. 

8. Şi aici primesc zeciuială oameni 
muritori; dar acolo, unu fiind mărturisit că 
vieţuieşte. 
9. Şi, cum am zice, prin Abraam, chiar şi 
Levi, cel primind zecuială, a dat zecuială;  
10. pentru că era încă în coapsele tatălui 
său când l-a întâmpinat Melhisedec. 
11. Dacă deci, într-adevăr perfecţiunea 

era prin preoţia levitică; pentru că pe 
temeiul ei a primit poporul legea; ce 
nevoie mai era să se ridice un alt fel de 
preot după rânduiala lui Melhisedec, şi să 
nu fie numit după rânduiala lui Aaron? 
12. Pentru că schimbându-se preoţia, se 
face din necesitate şi o schimbare a legii. 
13. Pentru că Cel despre care sunt zise 
acestea, face parte dintr-un alt trib, din 

care nici unu nu a servit la altar. 
14. Pentru că este cunoscut că Domnul 
nostru a răsărit din Iuda, trib despre care 
Moise nu a vorbit nimic referitor la 
preoţi. 
15. Şi este încă mult mai evident dacă, 
după asemănarea lui Melhisedec, se ridică 
un alt fel de preot;  

16. care a fost făcut nu potrivit cu legea 
unei porunci carnale, ci potrivit cu 
puterea unei vieţi nepieritoare. 
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17. Pentru că se aduce mărturie: „Tu eşti 
preot în etern, după rânduiala lui 
Melhisedec.” 
18. Pentru că se face o desfiinţare a unei 
porunci de mai înainte, din cauza 
slăbiciunii şi nefolosului lui;  

19. fiindcă, într-adevăr, legea nu a 
desăvârşit nimic; dar se face o aducere a 
unei speranţe mai bune, prin care ne 
apropiem de Dumnezeu. 
20. Şi, întrucât El nu a fost făcut preot 
fără jurământ; 
21. pentru că aceia sunt preoţi făcuţi fără 
jurământ, dar El cu jurământ prin Cel 

zicând către El: „Iehova a jurat şi nu se va 
căii: „Tu eşti preot în etern după rânduiala 
lui Melhisedec.” 
22. Cu atât mai mult, Iesus S-a făcut un 
garant al unui legământ mai bun. 
23. Şi ei erau mulţi făcuţi preoţi, din 
cauza morţii fiind împiedicaţi să rămână. 
24. Dar El, din cauza rămânerii Lui în 

etern, are preoţia de neschimbat. 
25. De aceea şi poate salva deplin pe cei 
apropiindu-se de Dumnezeu prin El, 
vieţuind totdeauna ca să mijlocească 
pentru ei. 
26. pentru că un mare preot ca Acesta se 
şi potrivea pentru noi: sfânt, nevinovat, 
neîntinat, despărţit de cei păcătoşi şi făcut 

mai înalt decât cerurile; 
27. care nu are nevoie, ca marii preoţi, să 
aducă zilnic sacrificii, întâi pentru 
păcatele lui, apoi pentru cele ale 
poporului; pentru că a făcut aceasta 
numai odată pentru totdeauna, aducându-
Se pe Sine. 
28. Pentru că legea rânduieşte mari preoţi 
pe oameni având slăbiciune; dar Cuvântul 

jurământului, cel făcut în urma legii, 
rânduieşte pe un Fiu făcut perfect în 
etern. 

Capitolul 8 - Evrei 
1. Iar important în cele spuse este că 

avem un mare preot ca Acesta, care S-a 
aşezat la dreapta tronului maiestăţii în 
ceruri, 
2. ca serv al celor sfinte şi al cortului cel 
adevărat, pe care l-a ridicat Iehova şi nu 
omul. 

3. Pentru că orice mare preot este rânduit 
să aducă: daruri şi jertfe; de aceea este 
necesar să aibă şi Acesta ceva să aducă. 
4. Deci, dacă era pe pământ, nici nu era 
preot; fiind preoţi cei aducând darurile 
potrivit legii,  

5. care servesc imaginii reprezentative şi 
umbrei locurilor cereşti; după cum Moise, 
urmând să săvârşească cortul, a fost 
încunoştinţat prin poruncă divină: „dar 
vezi, zice El, să faci toate după modelul 
cel arătat ţie pe munte.” 
6. Dar acum El a obţinut un serviciu cu 
atât mai înalt, cu cât este şi mijlocitor al 

unui legământ mai bun care a fost stabilit 
legal pe promisiuni mai bune. 
7. Pentru că, dacă acela, cel dintâi, era 
fără cusur; nu se căuta loc pentru al 
doilea. 
8. Pentru că, mustrându-i, zice: „iată! Vin 
zile, zice Iehova, şi voi încheia un nou 
legământ cu casa lui Israel şi cu casa lui 

Iuda;  
9. nu potrivit legământului pe care l-am 
făcut cu părinţii lor în ziua în care am 
apucat mâna lor ca să îi scot din ţara 
Egiptului; pentru că ei nu au rămas în 
legământul Meu, şi Mie nu Mi-a păsat de 
ei, zice Iehova. 
10. Pentru că acesta este legământul pe 

care îl voi încheia cu casa lui Israel, după 
zilele acelea, zice Iehova: „Voi pune 
legile Mele în mintea lor, şi le voi scrie în 
inimile lor; şi Eu le voi fi Dumnezeu, şi ei 
Îmi vor fi popor. 
11. Şi nu are să mai înveţe fiecare pe 
concetăţeanul lui, şi fiecare pe fratele lui, 
zicând: „cunoaşte pe Iehova!” pentru că 
toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic 

până la cel mai mare 
12. Pentru că voi fi milostiv cu 
nedreptăţile lor, şi nicidecum nu am să 
Îmi mai amintesc de păcatele lor.” 
13. Zicând:„Un nou”; El a învechit pe cel 
dintâi; iar ce este învechit şi a îmbătrânit 
este aproape de dispariţie. 

Capitolul 9 - Evrei 
1. Deci şi cel dintâi, avea reguli de 
serviciu şi sfântul locaş pământesc. 
2. Pentru că a fost construit un cort, cel 
dintâi, care este zis Sfânta, în care erau 
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lampadarul, şi masa, şi pâinile pentru 
punerea înainte;  
3. iar după perdeaua a doua, un cort, cel 
zis Sfânta Sfintelor;  
4. având o tămâietoare de aur pentru 
tămâiere, şi chivotul legământului 

acoperit peste tot cu aur, în care era vasul 
de aur având: mana şi toiagul cel 
înmugurit al lui Aaron şi tablele 
legământului. 
5. Iar deasupra lui erau heruvimii gloriei, 
umbrind scaunul îndurării. Despre acestea 
nu este acum de vorbit amănunţit. 
6. Iar acestea fiind astfel construite, 

preoţii intră totdeauna în cortul dintâi 
săvârşind serviciile. 
7. Dar în al doilea intră numai marele 
preot, odată pe an; nu fără sânge, pe care 
îl aduce pentru sine şi pentru păcatele din 
neştiinţă ale poporului. 
8. Spiritul Sfânt arătând clar aceasta; 
anume că încă nu a fost arătată calea către 

Sfânta Sfintelor, având încă existenţă: 
întâiul cort;  
9. care este o asemănare pentru o anumită 
perioadă; potrivit căruia sunt aduse şi 
daruri şi jertfe, ele neputând desăvârşi pe 
închinător, referitor la conştiinţă,  
10. constând numai în mâncări şi băuturi 
şi diferite scufundări, adică reguli ale 

cărnii impuse până la un timp de 
îndreptare. 
11. Dar Christos, venit ca mare preot al 
bunurilor viitoare, prin cortul mai mare şi 
mai perfect; nefăcut de mâini, adică 
nefiind din creaţia aceasta,  
12. şi nu prin sânge de ţapi şi de viţei, ci 
prin sângele Lui; a intrat odată pentru 
totdeauna în Sfânta Sfintelor, obţinând o 

răscumpărare eternă.  
13. Pentru că, dacă sângele ţapilor şi al 
taurilor, şi cenuşa unei juninci, stropind 
pe cei întinaţi, îi sfinţeşte pentru curăţirea 
cărnii;  
14. cu cât mai mult sângele lui Christos, 
care prin Spirit etern S-a oferit pe Sine 
jertfă fără cusur lui: Dumnezeu; va curăţi 

conştiinţa noastră de fapte moarte, ca să 
facem serviciu sacru unui Dumnezeu viu. 
15. Şi de aceea este El mijlocitor al unui 
legământ nou; pentru ca, murind pentru 

răscumpărare din călcările de sub 
legământul dintâi, cei chemaţi să 
primească promisiunea moştenirii eterne. 
16. Pentru că unde este un legământ este 
necesară moartea făcătorului de legământ. 
17. Pentru că un legământ este valabil 

după moarte, întrucât nu este tare atunci 
când vieţuieşte cel făcând legământul. 
18. De aceea nici cel dintâi nu a fost 
inaugurat fără sânge. 
19. Pentru că, fiecare poruncă potrivit 
legii, fiind rostită de Moise către tot 
poporul; luând sângele viţeilor şi al 
ţapilor, cu apă şi lână stacojie şi isop, a 

stropit cartea şi tot poporul,  
20. zicând: Acesta este sângele 
legământului pe care l-a poruncit 
Dumnezeu pentru voi. 
21. De asemenea, a stropit cu sânge şi 
cortul şi vasele pentru serviciu. 
22. Şi după lege, aproape toate sunt 
curăţite cu sânge; şi fără vărsare de sânge 

nu se face iertare. 
23. Era deci necesar ca imaginile celor 
din ceruri să fie curăţite prin acestea; dar 
cele cereşti, prin jertfe mai bune decât 
acestea. 
24. Pentru că Christos nu a intrat în locuri 
sfinte făcute de mâini, adică în imagini 
ale celor adevărate; ci chiar în cer, ca să 

Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea 
feţei lui Dumnezeu. 
25. Nici ca să Se aducă jertfă pe Sine de 
multe ori, precum marele preot intră în 
fiecare an în Sfânta Sfintelor prin sânge 
străin; 
26. fiindcă atunci El trebuia să sufere 
deseori de la întemeierea lumii. Dar 
acum, la sfârşitul epocii, S-a arătat odată, 

pentru înlăturarea păcatului prin jertfa 
Lui. 
27. Şi după cum oamenilor le este rânduit 
să moară odată, iar după aceasta este o 
judecată;  
28. aşa şi Christos, fiind jertfit o singură 
dată ca să poarte păcatele multora; Se va 
arăta a doua oară, fără legătură cu 

păcatele, la cei aşteptându-L pentru 
salvare. 
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Capitolul 10 - Evrei 
1. Pentru că legea, având o umbră a 
bunurilor viitoare, nu însăşi întruchiparea 

lucrurilor; nu poate niciodată, prin 
aceleaşi jertfe pe care le aduc în 
continuare în fiecare an; să desăvârşească 
pe cei apropiindu-se. 
2. Pentru că, nu încetau ele să fie aduse 
din cauză că cei servind, odată curăţiţi, nu 
mai aveau nici o conştiinţă de păcate? 
3. Dar în ele este o amintire de păcate în 

fiecare an;  
4. pentru că este imposibil ca sânge de 
tauri şi de ţapi să înlăture păcate. 
5. De aceea, intrând în lume, El zice: „Tu 
nu ai vrut jertfă şi dar, ci Mi-ai pregătit un 
corp;  
6. arderi de tot şi sacrificii pentru păcat nu 
Ţi-au plăcut. 

7. Atunci am zis: iată! Eu vin! În sulul 
cărţii a fost scris despre Mine; ca să fac 
voinţa Ta, Dumnezeule!” 
8. Zicând mai sus: „Tu nu ai vrut nici nu 
Ţi-au plăcut arderi de tot şi daruri şi jertfe 
pentru păcat”; care sunt aduse potrivit 
legii. 
9. Atunci a zis: „iată! Eu vin să fac voinţa 

Ta, Dumnezeule!” Adică El desfiinţează 
ce este întâi, ca să statornicească ce este 
al doilea. 
10. În această voinţă suntem noi sfinţiţi, 
prin jertfirea: corpului lui Iesus Christos, 
odată pentru totdeauna. 
11. Şi într-adevăr, orice preot stă zilnic 
servind public, şi aducând aceleaşi jertfe, 
de multe ori; care niciodată nu pot 

înlătura păcate. 
12. Dar Acesta, aducând o singură jertfă 
pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna 
la dreapta lui Dumnezeu;  
13. de acum aşteptând până ce duşmanii 
Lui au să fie puşi scăunel al picioarelor 
Lui. 
14. Pentru că, printr-o singură jertfă a 

făcut perfecţi pentru totdeauna pe cei 
sfinţiţi. 
15. Dar şi Spiritul Cel Sfânt ne 
mărturiseşte; pentru că, după ce a zis:  
16. Acesta este legământul pe care îl voi 
încheia cu ei după zilele acelea; Iehova 

zice apoi: „Voi pune legile Mele în 
inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor; 
17. şi, nicidecum nu Îmi voi aminti de 
păcatele lor şi de nelegiuirile lor. 
18. Iar unde este iertare de acestea, nu 
mai este jertfă pentru păcat. 

19. Având deci, fraţilor, îndrăzneală 
pentru intrarea în Sfânta Sfintelor, prin 
sângele lui Iesus,  
20. pe o cale nouă şi vie pe care a 
inagurat-o pentru noi prin perdea, adică 
prin corpul Lui,  
21. şi având un mare preot peste casa lui 
Dumnezeu;  

22. să ne apropiem cu inimă adevărată, în 
deplină siguranţă a credinţei, având 
inimile stropite de o conştiinţă rea, şi 
spălaţi la corp cu apă curată. 
23. Să ţinem cu tărie mărturisirea 
speranţei neclintită, deoarece credibil este 
Cel promiţând; 
24. şi să veghem unii asupra altora pentru 

a ne stimula la dragoste şi la fapte bune, 
25. nepărăsind adunarea noastră, după 
cum le este obicei unora; ci, încurajându-
ne, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi 
apropiindu-se ziua. 
26. Pentru că, păcătuind noi în mod 
intenţionat după ce am primit cunoştinţa 
exactă a adevărului; nu mai rămâne nici o 

jertfă pentru păcate; 
27. ci, o aşteptare înfricoşătoare a unei 
judecăţi, ci a unei indignări de foc 
urmând să mistuie pe împotrivitori. 
28. Respingând cineva o lege a lui Moise, 
moare fără milă, pe mărturia a doi sau trei 
martori. 
29. De cât mai aspră pedeapsă vi se pare 
că va fi considerat vrednic cel călcând în 

picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi 
considerând spurcat sângele prin care a 
fost sfinţit, şi insultând Spiritul harului? 
30. Pentru că Îl ştim pe Cel zicând: 
„răzbunarea este a Mea, zice Iehova. Eu 
voi răsplăti!” Şi iarăşi: „Iehova va judeca 
pe poporul Lui!” 
31. Este înfricoşător să cazi în mâinile 

unui Dumnezeu viu! 
32. Amintiţi-vă însă de zilele de mai 
înainte, în care luminându-vă, aţi răbdat 
multă luptă de suferinţe;  
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33. pe de o parte fiind puşi ca într-un 
teatru prin defăimări şi necazuri, şi pe de 
alta făcându-vă părtaşi ai celor trecând 
prin astfel de împrejurări. 
34. Pentru că aţi şi compătimit cu cei 
legaţi şi aţi primit cu bucurie răpirea 

averilor voastre; cunoscând că voi aveţi o 
avere mai bună, şi rămânând. 
35. Nu lepădaţi deci încrederea voastră, 
care are mare răsplătire. 
36. Pentru că aveţi nevoie de răbdare; ca, 
făcând voinţa lui Dumnezeu, să primiţi 
promisiunea. 
37. Pentru că încă puţin, tare puţin, şi Cel 

venind va sosi şi nu va întârzia. 
38. Iar cel drept al Meu va trăi din 
credinţă; dar, dacă are să dea înapoi, 
sufletul Meu nu are bună plăcere în el. 
39. Dar voi nu sunteţi de felul unuia dând 
înapoi spre pierzare; ci de felul unuia 
având credinţă pentru păstrarea sufeltului. 

Capitolul 11 - Evrei 
1. Iar credinţa este o siguranţă a celor 
sperate, o convingere a lucrurilor 
nevăzute. 
2. Pentru că prin aceasta au fost 
confirmaţi cei din vechime. 

3. Prin credinţă înţelegem că lumile au 
fost întocmite printr-un cuvânt al lui 
Dumnezeu, astfel că ce este văzut nu a 
fost făcut din ce este arătat. 
4. Prin credinţă, Abel a adus lui 
Dumnezeu o jertfă mai bun decât Cain; 
prin care a fost confirmat că este drept, 
Dumnezeu confirmând despre darurile 
lui; şi prin ea, deşi mort, el încă vorbeşte. 

5. Prin credinţă, Enoh a fost mutat, ca să 
nu vadă moarte; şi nu a fost găsit, pentru 
că Dumnezeu l-a mutat, fiindcă înaintea 
mutării a fost confirmat că este bineplăcut 
lui Dumnezeu. 
6. Iar fără credinţă este imposibil să Îi 
bineplăcem; pentru că cel apropindu-se de 
Dumnezeu, trebuie să creadă că El există 

şi se face răsplătitor celor căutându-L. 
7. Prin credinţă, Noe, fiind divin 
încunoştinţat despre cele încă nevăzute, 
cuprins de teamă sfântă, a construit o arcă 
pentru salvarea casei lui; prin care a 
condamnat lumea, şi s-a făcut moştenitor 
al dreptăţii cea potrivit credinţei. 

8. Prin credinţă, Abraam, fiind chemat, a 
ascultat să plece într-un loc pe care urma 
să îl primească ca moştenire; şi a ieşit, 
necunoscând unde merge. 
9. Prin credinţă a locuit vremelnic în ţara 
promisiunii, ca într-una străină; locuind în 

corturi, cu Isaac şi Iacob, împreună 
moştenitori ai aceleiaşi promisiuni. 
10. Pentru că el aştepta cetatea cea având 
temelii, al cărei arhitect şi constructor este 
Dumnezeu. 
11. Prin credinţă chiar şi Sara a primit 
putere pentru concepere de sămânţă chiar 
şi peste un timp potrivit al vârstei, pentru 

că a considerat credibil pe Cel promiţând. 
12. De aceea, şi dintr-unu singur au fost 
născuţi precum sunt stelele cerului în 
mulţime, şi ca nisipul cel de lângă malul 
mării, cel nenumărabil; şi toate acestea 
dintr-unu ca mort. 
13. Toţi aceştia au murit în credinţă, 
neobţinând promisiunile; ci, văzându-le 

de departe, şi salutându-le, şi mărturisind 
că sunt străini şi călători pe pământ. 
14. Pentru că cei zicând unele ca acestea, 
arată că ei caută o partie. 
15. Şi, într-adevăr, dacă îşi aminteau de 
aceea din care ieşiseră, aveau timp să 
revină. 
16. Dar acum, ei râvnesc după una mai 

bună; adică una cerească. De aceea, 
Dumnezeu nu se ruşinează de ei, ca să fie 
chemat Dumnezeu al lor; pentru că le-a 
pregătit o cetate. 
17. Prin credinţă, Abraam, fiind încercat, 
a adus jertfă pe Isaac; şi el, cel primind 
promisiunile, îl aducea jerfă pe unicul 
născut;  
18. despre care i-a fost vorbit: „în Isaac ţi 

se va numi sămânţa”;  
19. considerând că Dumnezeu poate să îl 
învie chiar dintre morţi; de unde, ca 
figurativ, l-a şi primit. 
20. Prin credinţă, şi referitor la cele 
viitoare, Isaac a binecuvântat pe Iacob şi 
pe Esau. 
21. Prin credinţă, Iacob fiind pe moarte, a 

binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui Iosif, 
şi s-a închinat pe vârful toiagului său. 
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22. Prin credinţă, Iosif, fiind pe sfârşit, a 
amintit de exodul fiilor lui Israel; şi a 
poruncit referitor la oasele lui. 
23. Prin credinţă, Moise, fiind născut, a 
fost ascuns trei luni de părinţii lui; pentru 
că au văzut copilaşul frumos, şi nu s-au 

temut de porunca regelui. 
24. Prin credinţă, Moise, făcându-se 
mare, a refuzat să fie chemat fiu al fiicei 
lui faraon; 
25. alegând mai bine să fie maltratat 
împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât 
să aibă desfătarea vremelnică a păcatului; 
26. considerând ocara mai mare bogăţie 

decât comorile Egiptului, pentru că privea 
înspre răsplată. 
27. Prin credinţă, a părăsit Egiptul, 
netemându-se de mâna regelui; pentru că 
a perseverat, ca văzându-L pe Cel 
nevăzut. 
28. Prin credinţă, a instituit Paştele şi 
stropirea sângelui, pentru ca Cel nimicind 

pe cei întâi-născuţi să nu îi atingă. 
29. Prin credinţă, au trecut Marea Roşie, 
ca pe pământ usact; pe care egiptenii 
încercând să o treacă, au fost înghiţiţi. 
30. Prin credinţă, au căzut zidurile 
Ierihonului, fiind înconjurate şapte zile.  
31. Prin credinţă, Rahab, curva, nu a 
pierit împreună cu cei neascultărori; ea 

primind iscoadele cu pace. 
32. Şi ce am să mai zic? Pentru că nu îmi 
va ajunge timpul relatând despre Gedeon, 
şi Barac, şi Samson, şi Iefta, şi David, şi 
Samuel, şi despre profeţi; 
33. care prin credinţă, cucerind regate, au 
lucrat dreptate, au obţinut promisuni, au 
astupat gurile leilor, 
34. au stins puterea focului, au scăpat de 

tăişurile sabiei, din slăbiciune au fost 
făcuţi puternici, s-au făcut tari în război, 
au alungat armatele străinilor. 
35. Nişte femei au primit prin înviere pe 
morţii lor; alţii însă au fost torturaţi, 
neacceptând liberarea prin răscumpărare; 
ca să obţină o înviere mai bună. 
36. Iar alţii au primit încercare prin 

batjocuri şi biciuiri, şi încă şi prin legături 
şi închisoare; 
37. au fost ucişi cu pietre, au fost 
încercaţi, au fost tăiaţi cu fierestrăul, au 

murit prin ucidere cu sabie, au pergrinat 
în cojoce şi piei de capre, fiind în lipsuri, 
fiind necăjiţi, fiind maltrataţi;  
38. ei, de care lumea nu era vrednică; au 
rătăcit prin deşerturi şi în munţi şi în 
peşteri şi în crăpăturile pământului. 

39. Şi toţi aceştia, fiind confirmaţi prin 
credinţă, nu au obţinut promisiunea;  
40. Dumnezeu prevăzând ceva bun pentru 
noi, ca să nu fie ei făcuţi perfecţi fără noi. 

Capitolul 12 - Evrei 
1. De aceea şi noi, având împrejurul 
nostru atâta nor de martori, lepădând 
orice povară şi păcatul cel înfăşurându-ne 
uşor; să alergăm cu perseveranţă în 
alergarea cea stându-ne înainte, 
2. privind la Iesus; Începătorul şi 
Desăvârșitorul credinţei; care pentru 
bucuria cea stându-I înainte, a răbdat o 

cruce, dispreţuind ruşine, şi S-a aşezat la 
dreapta tronului lui Dumnezeu. 
3. Cugetaţi dar la Cel răbdând de la cei 
păcătoşi o vorbire contrară către El; ca să 
nu obosiţi, fiind descurajaţi în sufletele 
voastre. 
4. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la 
sânge, luptând împotriva păcatului; 

5. şi aţi uitat îndemnul care vă este spus 
ca unor fii: „fiul Meu, nu dispreţui 
disciplinarea lui Iehova, nici nu te 
descuraja mustrat fiind de El. 
6. Pentru că Iehova disciplinează pe care 
îl iubeşte, şi biciuieşte pe orice fiu pe care 
îl primeşte.” 
7. Voi răbdaţi pentru disciplinare; 
Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte 

fii. Pentru că, cine este fiu pe care nu îl 
disciplinează tata? 
8. Dar, dacă sunteţi fără o disciplină, de 
care toţi s-au făcut părtaşi; sunteţi 
bastarzi, şi nu fii. 
9. Apoi am avut educatori pe părinţii 
cărnii noastre, şi i-am respectat; oare nu 
vom fi supuşi mult mai mult Tatălui 

spiritelor, şi vom trăi? 
10. Pentru că ei ne disciplinau pentru 
puţine zile, după părerea lor; dar El, 
pentru folosul nostru, în împărtăşirea 
sfinţeniei Lui. 
11. Dar orice disciplinare, pentru prezent, 
nu pare să fie pentru bucurie, ci pentru 
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întristare; iar mai pe urmă dă celor 
educaţi prin ea un rod de pace al dreptăţii. 
12. De aceea, ridicaţi mâinile lăsate în jos 
şi genunchii paralizaţi, 
13. şi faceţi cărări drepte pentru picioarele 
voastre; pentru ca ce este şchiop să nu fie 

scos din încheietură, ci mai degrabă să fie 
vindecat. 
14. Urmăriţi: pacea cu toţi, şi sfinţirea, 
fără care nici unul nu va vedea pe 
Domnul;  
15. supraveghind să nu fie cineva lipsit de 
harul lui Dumnezeu, să nu vă tulbure vreo 
rădăcină de amărăciune crescută în sus, şi 

mulţi să fie întinaţi prin ea; 
16. să nu fie cineva curvar, sau lumesc ca 
Esau, care pentru o mâncare a vândut 
drepturile lui de întâi-născut. 
17. Pentru că ştiţi că şi după aceea, vrând 
să moştenească binecuvântarea, a fost 
respins, deşi a căutat-o cu lacrimi; pentru 
că nu a găsit loc pentru căinţă. 

18. Pentru că voi nu v-aţi apropiat de un 
munte putând fi pipăit, şi aprins de foc; 
nici de negură, şi de întuneric, şi de 
furtună,  
19. şi de sunet de trompetă, şi de sunet de 
cuvinte din cauza căruia cei auzindu-l au 
cerut să nu li se mai adauge vreun cuvânt. 
20. Pentru că nu suportau ce era poruncit: 

„chiar dacă un animal are să atingă 
muntele, să fie ucis cu pietre.” 
21. Şi ce era arătat era aşa de înfricoşător, 
încât Moise a zis: „sunt înfricoşat şi 
tremur.” 
22. Dar v-aţi apropiat de un munte, adică 
de Sion; şi de o cetate a unui Dumnezeu 
viu, adică de un Ierusalim ceresc; şi de 
zecile de mii de îngeri într-o adunare de 

sărbătoare;  
23. şi de o adunare a întâilor-născuţi scrişi 
în ceruri; şi de un Judecător, adică de un 
Dumnezeu al tuturor; şi de nişte spirite 
ale unor drepţi făcuţi: perfecţi;  
24. şi de un Mijlocitor al unui nou 
legământ, adică de Iesus; şi de un sânge al 
stropirii vorbind mai bine decât al lui 

Abel. 
25. Luaţi seama, să nu respingeţi pe Cel 
vorbind; pentru că, dacă nu au scăpat 
aceia respingând pe cel divin-

încunoştinţând pe pământ; cu atât mai 
mult noi, cei abătuţi de la Cel avertizând 
din ceruri;  
26. a cărui voce a clătinat atunci 
pământul, iar acum a promis, zicând: „Eu 
voi clătina încă odată nu numai pământul, 

ci şi cerul.” 
27. Iar acest „încă odată”, arată o 
schimbare a celor clătinate, ca fiind 
făcute; ca să rămână cele nefiind 
clătinate. 
28. De aceea, primind un Regat de 
neclătinat; să avem har, prin care să 
facem serviciu sacru, bine-plăcut lui 

Dumnezeu, cu evlavie şi reverenţă. 
29. Pentru că, Dumnezeul nostru este şi 
un foc mistuitor. 

Capitolul 13 - Evrei 
1. Dragostea frăţească să rămână. 

2. Nu uitaţi ospitalitatea, pentru că prin 
aceasta, unii, neştiind, au găzduit îngeri. 
3. Amintiţi-vă de cei legaţi, ca şi cum aţi 
fi legaţi împreună cu ei; de cei maltrataţi, 
ca fiind şi voi în corp. 
4. Căsătoria să fie onorabilă în toate, şi 
patul neîntinat; pentru că Dumnezeu va 
judeca pe curvari şi pe adulteri. 

5. Felul de viaţă să fie fără iubire de bani, 
mulţumindu-vă cu cele prezente; pentru 
că El a zis: „nicidecum nu am să te las, şi 
nicidecum nu am să te părăsesc;” 
6. încât încurajându-ne, să zicem: „Iehova 
îmi este ajutor, şi nu mă voi teme. Ce îmi 
va face un om?” 
7. Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care 
v-au vorbit Cuvântul; al căror rezultat al 

purtării, privindu-l, imitaţi-le credinţa. 
8. Iesus Christos este acelaşi; ieri, şi 
astăzi, şi în epoci. 
9. Nu fiţi abătuţi cu învăţături felurite şi 
străine; pentru că este bine să fie întărită 
inima cu har, nu cu mâncăruri, prin care 
cei umblând, nu le-a folosit. 
10. Noi avem un altar din care nu au 

autoritate să mănânce cei făcând serviciu 
sacru în cort.  
11. Pentru că corpurile animalelor acelea, 
al căror sânge este adus de marele preot 
în Sfânta Sfintelor; sunt arse în afara 
tabarei. 
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12. De aceea şi Iesus, ca să sfinţească 
poporul cu sângele Lui, a suferit în afara 
porţii. 
13. Deci să ieşim la El, în afara taberei, 
purtând ocara Lui. 
14. Pentru că nu avem aici o cetate 

rămânând, ci o căutăm pe cea viitoare. 
15. Prin El să aducem deci totdeauna lui 
Dumnezeu o jertfă de laudă; adică rodul 
buzelor mărturisind Numele Lui. 
16. Nu uitaţi însă de facerea de bine, şi de 
părtăşia prin dărnicie; pentru că 
Dumnezeu are bunăplăcere în jertfe ca 
acestea. 

17. Ascultaţi de conducătorii voştri, şi 
fiţi-le supuşi; pentru că ei veghează 
asupra sufletelor voastre ca unii dând 
socoteală, ca să facă aceasta cu bucurie, şi 
nu suspinând; aceasta fiind păgubitor 
pentru voi. 
18. Rugaţi-vă pentru noi; pentru că 
suntem convinşi că avem o conştiinţă 

bună, vrând să ne purtăm bine în toate. 

19. Dar eu tare mult vă rog să faceţi 
aceasta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. 
20. Iar Dumnezeul păcii, Cel ridicând 
dintre morţi pe Păstorul Cel Mare al oilor, 
prin sângele legământului etern; adică pe 
Domnul nostru Iesus;  

21. să vă desvărşească pentru orice 
lucrare bună, ca să faceţi voinţa Lui; 
lucrând în voi ce este bineplăcut înaintea 
Lui prin Iesus Christos; căruia să Îi fie 
gloria în epocile epocilor. Amen. 
22. Vă rog însă, fraţilor, să primiţi 
Cuvântul de îndemnare; pentru că vi l-am 
şi trimis pe scurt. 

23. Să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost 
eliberat; cu care, dacă are să vină curând, 
vă voi vedea. 
24. Salutaţi pe toţi conducătorii voştri; şi 
pe toţi sfinţii. Vă salută cei din Italia. 
25. Harul să fie cu voi toţi! 
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EPISTOLA LUI IACOB 

 

Capitolul 1 - Iacob 

1. Iacob, sclav al unui Dumnezeu, şi al 

unui Domn: Iesus Christos; către cele 
douăsprezece triburi, cele din diaspora: 
fiţi bucuroşi! 
2. Fraţii mei, consideraţi o mare bucurie 
când aveţi să ajungeţi în felurite încercări, 
3. cunoscând că încercarea credinţei 
voastre, lucrează răbdare. 
4. Dar răbdarea trebuie să aibă o lucrare a 
ei perfectă, pentru ca să fiţi perfecţi şi 

întregi, nelipsiţi de nimic. 
5. Iar dacă cineva dintre voi este lipsit de 
înţelepciune, să ceară de la Dumnezeu, 
Cel dând tuturor cu generozitate şi 
nereproşând; şi ea îi va fi dată. 
6. Dar să ceară cu credinţă, neîndoindu-se 
de nimic; pentru că cel îndoit este 
asemenea valului mării, dus de vânt şi 

aruncat oriunde. 
7. Pentru că omul acela să nu presupună 
că va primi ceva de la Iehova; 
8. el este un bărbat cu suflet împărţit, 
nestatornic în toate căile lui. 
9. Iar fratele cel umil, să se laude în 
înălţarea lui;  
10. însă cel bogat, în umilinţa lui, pentru 

că va trece ca o floare a ierbii. 
11. Pentru că soarele răsare cu arşiţă şi 
uscă iarba, şi floarea ei cade, şi 
frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa şi 
bogatul se va vesteji în căile lui. 
12. Fericit este bărbatul care rabdă ispita; 
pentru că făcându-se aprobat prin 
încercare, va primi cununa vieţii, pe care 

El a promis-o celor iubindu-L. 
13. Nici unu, ispitit fiind, să nu zică: sunt 
ispitit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu 
este de neispitit cu rele, şi El nu ispiteşte 
pe nici unu. 
14. Ci fiecare este ispitit fiind atras de 
pofta lui.  
15. Apoi pofta, zămislind, naşte: păcat, 
iar păcatul săvârşit aduce moarte. 

16. Nu fiţi duşi în eroare, iubiţi fraţi ai 
mei. 
17. Orice dăruire bună şi orice dar perfect 
este de sus; coborându-se de la Tatăl 

luminilor, la care nu este schimbare sau 
umbră de mutare. 
18. El după voinţa Lui, ne-a născut prin 
Cuvântul adevărului, pentru ca noi să fim 
nişte roade dintâi ale creaturilor Lui. 

19. Aşa că, iubiţi fraţi ai mei, orice om se 
fie grabnic la auzire, încet la vorbire, 
încet la mânie; 
20. pentru că mânia omului nu lucrează o 
dreptate a lui Dumnezeu. 
21. De aceea, lepădând orice murdărie şi 
revărsare de răutate; primiţi cu blândeţe 
Cuvântul sădit, cel putând salva sufletele 
voastre. 

22. Faceţi-vă dar împlinitori ai 
Cuvântului, şi nu numai auzitori, 
amăgindu-vă cu cugetări false. 
23. Pentru că, dacă cineva este un auzitor 
al Cuvântului, şi nu un împlinitor; acesta 
este ca un bărbat, privind faţa lui naturală 
într-o oglindă. 
24. Pentru că s-a privit şi s-a dus, şi îndată 

a uitat cum era el. 
25. Dar cel privind în legea perfectă a 
libertăţii, şi rămânând în ea nefăcându-se 
un auzitor al uitării, ci un împlinitor al 
lucrării; acesta va fi fericit în înfăptuirea 
lui. 
26. Dacă i se pare cuiva că este religios, 
neţinându-şi limba în frâu, ci amâgindu-şi 

inima; religia acestuia este deşartă. 
27. O religie curată şi neîntinată înaintea 
unui Dumnezeu şi Tată, este aceasta: a 
îngriji de orfani şi de văduve în necazurile 
lor, a se păstra nepătat de lume. 

Capitolul 2 - Iacob 

1. Fraţii mei, să nu aveţi credinţa 
Domnului nostru Iesus Christos al gloriei; 
primind cu părtinire? 
2. Pentru că, dacă are să intre în sinagoga 
voastră un bărbat cu un inel de aur, în 
veşmânt strălucitor; dar are să intre şi un 
sărac în veşminte murdare,  
3. iar voi aveţi să vă uitaţi la cel purtând 

veşmântul cel strălucitor, şi ziceţi: tu şezi 
aici bine; şi aveţi să îi ziceţi săracului: tu 
stai acolo, sau aşează-te lângă scăunelul 
meu de la picioare; 
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4. oare nu judecaţi părtinitor între voi? Şi 
oare nu v-aţi făcut judecători cu cugetări 
rele? 
5. Ascultaţi fraţi ai mei iubiţi: nu a ales 
Dumnezeu pe cei săraci înaintea lumii, ca 
să fie bogaţi în credinţă şi moştenitori ai 

Regatului pe care l-a promis celor 
iubindu-L? 
6. Dar voi aţi dezonorat pe cel sărac. Oare 
nu bogaţii vă asupresc, şi nu ei vă trag în 
tribunale? 
7. Oare nu hulesc ei numele cel bun, cel 
chemat peste voi? 
8. Dacă, într-adevăr, împliniţi o lege 

regală, potrivit Scripturii: „iubeşte pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi”; bine 
faceţi. 
9. Dar dacă primiţi după înfăţişare, lucraţi 
un păcat; fiind dezaprobaţi de lege ca 
nişte călcători ai ei. 
10. Pentru că oricine are să respecte legea 
întreagă, dar are să greşească în una; s-a 

făcut vinovat de toate. 
11. Pentru că, Cel zicând: „să nu comiţi 
adulter”; a zis şi: „să nu ucizi.” Dar dacă 
nu ai să comiţi adulter, însă ai să ucizi; te-
ai făcut un călcător al legii. 
12. Vorbiţi aşa, şi faceţi aşa, ca unii 
urmând să fie judecaţi printr-o lege a 
libertăţii;  

13. pentru că judecata va fi fără milă 
pentru cel nefăcând milă. Mila se laudă 
împotriva judecăţii. 
14. Ce folos este, fraţii mei, dacă cineva 
zice că are credinţă, dar nu are fapte? 
Poate credinţa să îl salveze? 
15. Dacă un frate sau o soră sunt lipsiţi de 
veşminte şi lipsiţi de hrana zilnică,  
16. iar cineva dintre voi are să zică: 

mergeţi în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă; 
dar nu le daţi cele de trebuinţă ale 
corpului; ce folos este? 
17. Aşa şi credinţa; dacă nu are fapte este 
moartă în ea însăşi. 
18. Dar va zice cineva: tu ai credinţă, şi 
eu am fapte. Arată-mi credinţa ta fără 
faptele, şi eu îţi voi arăta credinţa din 

faptele mele. 
19. Tu crezi că este un Dumnezeu. Bine 
faci; şi demonii cred şi se înfioară. 

20. Dar vrei să cunoşti, o omule deşert; că 
credinţa fără fapte este moartă? 
21. Abraam, tatăl nostru, nu a fost 
îndreptăţit el din fapte, aducând pe fiul 
său Isaac pe altar?  
22. Vezi căci credinţa lucra împreună cu 

faptele lui, şi din fapte, credinţa a fost 
făcută perfectă;  
23. şi a fost împlinită Scriptura cea 
zicând: „iar Abraam a crezut pe 
Dumnezeu, şi i s-a considerat spre 
îndreptăţire”; şi a fost chemat: „prieten al 
lui Dumnezeu.” 
24. Vedeţi că omul este îndreptăţit din 

fapte şi nu numai din credinţă. 
25. Similar însă şi Rahab curva, nu a fost 
îndreptăţită ea din fapte, primind 
mesagerii şi scoţându-i pe altă cale? 
26. Pentru că, precum corpul fără spirit 
este mort, aşa şi credinţa fără fapte este 
moartă. 

Capitolul 3 - Iacob 

1. Nu mulţi vă faceţi învăţători fraţii mei; 
ştiind că vom primi o judecată mai aspră. 
2. Pentru că toţi greşim în multe. Dacă nu 
greşeşte cineva în cuvânt, acesta este un 
bărbat perfect, în stare să îşi ţină în frâu şi 

corpul întreg. 
3. Dar, dacă punem frâie în gurile cailor 
ca ei să ne asculte, cârmuim şi întreg 
corpul lor. 
4. Iată! Şi corăbiile fiind aşa de mari şi 
mânate de vânturi tari; sunt conduse de o 
cârmă mică unde vrea intenţia 
cârmaciului. 
5. Astfel şi limba, este un mădular mic, 

dar se laudă cu lucruri mari. Iată! Un foc 
cât de mic, aprinde o pădure cât de mare. 
6. Şi limba este un foc; lumea nedreptăţii. 
Limba este rânduită între mădularele 
noastre; ea, cea murdărind întreg corpul şi 
aprinzând roata vieţii, şi fiind aprinsă de 
gheena. 
7. Pentru că orice fel de animale, şi de 

păsări, şi de târătoare, şi de vietăţi de 
mare; este îmblânzit de natura 
omenească; 
8. dar limba, nici unu dintre oameni nu o 
poate îmblânzi. Ea este un rău de 
neînfrânat; plină de otravă aducătoare de 
moarte. 
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9. Cu ea binecuvântăm pe Iehova şi Tată; 
şi cu ea blestemăm pe oamenii cei făcuţi 
după o asemănare a lui Dumnezeu. 
10. Din aceeaşi gură iese binecuvântare şi 
blestem. Fraţii mei, nu trebuie să se facă 
acestea aşa. 

11. Oare izvorul, ţâşneşte din aceeaşi 
crăpătură: dulcele şi amarul? 
12. Fraţii mei, poate face un smochin: 
măsline? Sau o viţă, smochine? Nici o 
apă sărată nu face apă dulce. 
13. Cine este înţelept şi cunoscător între 
voi? Să arate din purtarea lui bună, 
faptele lui, printr-o blândeţe a 

înţelepciunii. 
14. Dar, dacă aveţi în inimile voastre 
invidie amară şi ambiţie egoistă; nu vă 
lăudaţi, şi nu minţiţi împotriva adevărului. 
15. Aceasta nu este înţelepciunea cea 
coborând de sus; ci, este pământească, 
sufletească, demonică. 
16. Pentru că unde este invidie şi ambiţie 

egoistă; acolo este dezordine, şi orice 
lucrare rea. 
17. Dar înţelepciunea de sus, întâi este: 
curată, apoi paşnică, blândă, uşor de 
convins, plină de milă şi de roade bune, 
nepărtinitoare, nefăţarnică. 
18. Iar roada dreptăţii este semănată în 
pace, pentru cei făcând pace. 

Capitolul 4 - Iacob 

1. De unde sunt războaie şi de unde sunt 
lupte între voi? Oare nu de aici, din 
plăcerile voastre cele luptând în 
mădularele voastre? 
2. Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi şi 

invidiaţi, şi nu puteţi obţine; vă luptaţi şi 
vă războiţi. Voi nu aveţi, pentru că voi nu 
cereţi. 
3. Voi cereţi, şi nu primiţi; pentru că 
cereţi rău, ca să cheltuiţi în plăcerile 
voastre. 
4. Adulteri şi adultere; nu ştiţi că prietenia 
lumii este duşmănie cu Dumnezeu. Deci, 

care are să vrea să fie prieten al lumii se 
face duşman cu Dumnezeu. 
5. Sau vi se pare că în zadar zice 
Scriptura: „Spiritul care locuieşte în noi, 
tânjeşte cu gelozie?” 

6. Dar El dă un har mai mare! De aceea 
ea zice: „Dumnezeu se împotriveşte 
îngâmfaţilor, dar dă har smeriţilor.” 
7. Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu; dar 
împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de 
la voi. 

8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va 
apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, 
păcătoşilor; şi purificaţi-vă inimile, voi cu 
suflete împărţite. 
9. Simţiţi-vă ticăloşia; şi jeliţi, şi plângeţi. 
Râsul vostru, să se întoarcă în jale; şi 
bucuria, în mâhnire. 
10. Smeriţi-vă înaintea lui Iehova, şi El vă 

va înălţa. 
11. Nu vorbiţi unul împotriva altuia, 
fraţilor. Cel vorbind împotriva fratelui, 
sau cel judecând pe fratele lui; vorbeşte 
împotriva legii, şi judecă legea. Iar dacă 
judeci legea, nu eşti împlinitor al legii; ci 
judecător. 
12. Unu este dătător al legii şi judecător; 

Cel putând salva şi pierde. Iar tu cine eşti, 
cel judecând pe aproapele? 
13. Veniţi acum, cei zicând: astăzi sau 
mâine vom pleca în cetatea aceea, şi vom 
sta acolo un an, şi vom neguţători şi vom 
câştiga;  
14. voi, care nu cunoaşteţi cum va fi viaţa 
voastră de mâine. Pentru că sunteţi un 

abur, apărând pentru puţin şi după aceea 
dispărând. 
15. În loc, voi să ziceţi: Dacă are să vrea 
Iehova, şi vom vieţui; vom face şi 
aceasta, şi aceea. 
16. Dar acum vă lăudaţi în îngâmfările 
voastre; orice lăudare ca aceasta este rea. 
17. Deci unuia, ştiind face bine şi 
nefăcând, îi este păcat. 

Capitolul 5 - Iacob 

1. Veniţi acum, bogaţilor; plângeţi, 
tânguindu-vă de nenorocirile voastre cele 
venind peste voi. 
2. Bogăţia voastră a putrezit, şi mantiile 

voastre sunt roase de molii. 
3. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi 
rugina lor va fi mărturie împotriva 
voastră, şi va mânca carnea voastră ca un 
foc. Voi aţi strâns comori în zilele din 
urmă. 
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4. Iată! Plata lucrătorilor cei secerând 
câmpiile voastre, cea oprită de voi; strigă. 
Şi strigătele secerătorilor au intrat în 
urechile lui Iehova Sabaot. 
5. Aţi vieţuit în lux pe pământ, şi v-aţi 
desfătat; v-aţi hrănit inimile voastre  într-

o zi de înjunghiere. 
6. Aţi condamnat, aţi ucis pe cel drept; el 
nu vi se împotriveşte. 
7. Fiţi deci îndelung răbdători, fraţilor, 
până la prezenţa Domnului. Iată! Ţăranul 
aşteaptă rodul preţios al pământului; 
îndelung răbdând pentru aceasta, până are 
să primească ploaie timpurie şi târzie. 

8. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi 
inimile voastre; pentru că prezenţa 
Domnului s-a apropiat. 
9. Nu oftaţi fraţilor, unul împotriva altuia; 
ca să nu fiţi judecaţi. Iată! Judecătorul stă 
înaintea uşilor. 
10. Fraţilor, luaţi exemplu de suferinţa şi 
îndelunga răbdare a profeţilor, cei 

vorbind în Numele lui Iehova. 
11. Iată! Fericim pe cei răbdând: aţi auzit 
de răbdarea lui Iov, şi aţi văzut sfârşitul 
dat de Iehova; pentru că Iehova este mult 
înduioşat şi compătimitor. 
12. Dar înainte de toate, fraţii mei: nu 
juraţi; nici pe cer, nici pe pământ, nici cu 
vreun alt jurământ. Ci „da” al vostru, să 

fie „da”; şi „nu”, să fie „nu”; ca să nu 
cădeţi sub condamnare.  
13. Suferă cineva dintre voi? Să se roage! 
Este cineva vesel? Să cânte cântări de 
laudă! 
14. Este cineva bolnav între voi? Să 

cheme bătrânii adunării la el, şi să se 
roage pentru el; uns fiind cu ulei în 
Numele Domnului. 
15. Şi rugăciunea credinţei va scăpa pe 
cel bolnav, şi Domnul îl va ridica; şi dacă 
a făcut păcate, îi vor fi iertate. 
16. Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele, şi 
rugaţi-vă unul pentru altul; ca să fiţi astfel 

vindecaţi. Mult poate o rugăciune 
energică a unui drept. 
17. Ilie era un om cu o natură asemenea 
nouă, şi s-a rugat cu o rugăciune pentru a 
nu ploua; şi nu a plouat pe pământ trei ani 
şi şase luni. 
18. Şi s-a rugat iarăşi; şi cerul a dat 
ploaie, şi pământul a dat rodul lui. 

19. Fraţii mei, dacă cineva are să se 
rătăcească de la adevăr, şi cineva are să îl 
întoarcă;  
20. să ştie că cel întorcând pe păcătos 
dintr-o rătăcire a căi lui, va salva sufletul 
lui din moarte şi va acoperi o mulţime de 
păcate. 
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EPISTOLA ÎNTÂI A LUI PETRU 
 

Capitolul 1 - 1Petru 

1. Petru apostol al lui Iesus Christos; către 

locuitorii străini ai diasporei: Pontului, 
Galatiei, Capadociei, Asiei şi Bitiniei;  
2. aleşi potrivit unei cunoaşteri dinainte a 
unui Dumnezeu-Tată, într-o sfinţire a 
Spiritului, pentru ascultare şi stropire cu 
sânge al lui Iesus Christos: Har vouă şi 
pace; să vă fie înmulţite! 
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tată 
al Domnului nostru Iesus Christos; Cel 

renăscându-ne după mare mila Lui, 
pentru o speranţă vie, prin învierea lui 
Iesus Christos dintre morţi;  
4. la o moştenire nestricăcioasă şi 
neîntinată şi neveştejită; păstrată în ceruri 
pentru voi,  
5. cei păziţi de o putere a unui Dumnezeu, 
prin credinţă, pentru o salvare gata să fie 

dezvăluită în timpul din urmă. 
6. În ea voi vă veseliţi, deşi acum, pentru 
puţin timp, dacă trebuie sunteţi întristaţi 
prin felurite încercări; 
7. pentru ca probarea credinţei voastre, 
mult mai de preţ decât aurul cel pierind, 
dar probat prin foc; să fie găsită pentru 
laudă, şi glorie, şi onoare, la dezvăluirea 

lui Iesus Christos;  
8. pe care nevăzându-L, Îl iubiţi; în care, 
nevăzându-L acum, dar crezând, vă 
veseliţi cu o bucurie de nespus şi 
glorificată;  
9. primind ca sfârşit al credinţei: o salvare 
a sufletelor. 
10. O salvare pentru care au căutat şi au 

cercetat profeţii, cei profeţind despre 
harul cel pentru voi; 
11. cercetând pentru care sau în ce fel de 
timp arăta Spiritul Cel din ei, Cel 
mărturisind dinainte suferinţele lui 
Christos, şi gloriile de după acestea; 
12. cărora le-a fost dezvăluit că nu pentru 
ei, ci pentru voi serveau ei acestea, care 
v-au fost vestite prin cei evanghelizându-

vă pe voi prin Spirit Sfânt trimis din cer. 
Spre acestea îngerii tânjesc să privească. 
13. De aceea, încingându-vă coapsele 
minţii voastre, fiind treji; să speraţi deplin 

în harul cel aducându-vi-se la dezvăluirea 
lui Iesus Christos. 
14. Ca nişte copii ai ascultării, 
neconformându-vă după poftele dinainte, 
în necunoştinţa voastră; 

15. ci, după cum Cel chemându-vă este 
sfânt, faceţi-vă şi voi sfinţi în toată 
purtarea;  
16. pentru că a fost scris: „fiţi sfinţi, 
pentru că Eu sunt Sfânt.” 
17. Şi dacă chemaţi Tată pe Cel judecând 
fără a privi feţele, potrivit cu lucrarea 
fiecăruia; purtaţi-vă cu temere în timpul 
locuirii voastre vremelnice; 

18. ştiind că nu cu cele stricăcioase, cu 
argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din 
purtarea voastră deşartă primită de la 
strămoşi;  
19. ci, cu un sânge scump, ca al unui miel 
fără cusur şi fără pată, adică al lui 
Christos. 
20. El fiind dinainte cunoscut, înainte de 

întemeierea lumii, dar fiind arătat la 
sfârşitul acestor timpuri pentru voi,  
21. cei credincioşi prin El, în Dumnezeu, 
Cel înviindu-L dintre morţi şi dându-I 
glorie; astfel încât credinţa şi speranţa 
voastră să fie în Dumnezeu. 
22. Curăţite fiind sufletele voastre prin 
ascultarea adevărului, pentru o dragoste 

frăţească nefăţarnică; iubiţi-vă mult unul 
pe altul; 
23. voi fiind renăscuţi nu dintr-o sămânţă 
stricăcioasă, ci dintr-una nestricăcioasă; 
printr-un cuvânt al unui Dumnezeu viu şi 
rămânând. 
24. Pentru că orice carne este ca iarba, şi 
toată gloria ei ca o floare a ierbii; iarba s-

a uscat şi floarea a căzut;  
25. dar Cuvântul lui Iehova rămâne în 
etern. Iar acesta este Cuvântul cel 
evanghelizat către voi. 

 

 

 

 

 

 



 

 254 

Capitolul 2 - 1Petru 

1. Lepădând deci orice răutate şi orice 
vicleşug şi ipocrizii şi invidii şi orice 

vorbiri de rău;  
2. ca nişte copii curând născuţi, să tânjiţi 
după laptele raţional, nefalsificat; ca să 
creşteţi prin el spre salvare, 
3. dacă aţi gustat că Domnul este bun; 
4. de care apropiindu-vă, adică de o piatră 
vieţuind, respinsă de oameni, dar aleasă şi 
de preţ pentru Dumnezeu; 

5. şi voi, ca nişte pietre vieţuind, sunteţi 
zidiţi ca o casă spirituală pentru o preoţie 
sfântă, ca să aduceţi jertfe spirituale bine 
primite de Dumnezeu, prin Iesus Christos. 
6. De aceea este cuprins în Scriptură: 
„iată! Pun în Sion o piatră, ca vârf de 
unghi; aleasă, de preţ; şi cel crezând în El, 
nu are să fie ruşinat”. 

7. Onoarea este deci pentru voi, cei 
crezând; dar pentru cei necrezând este o 
piatră pe care au respins-o zidarii, făcută 
cap de unghi; 
8. şi este o piatră de poticnire şi o stâncă 
de cădere. Ei se poticnesc, neascultând de 
Cuvânt; la aceasta au fost şi rânduiţi. 
9. Dar voi sunteţi un neam ales, o preoţie 

regală, o naţiune sfântă, un popor pentru 
posesia Lui, ca să vestiţi virtuţile Celui 
chemându-vă din întuneric la lumina Lui 
minunată; 
10. voi, care odinioară nu eraţi un popor, 
dar acum sunteţi un popor al unui 
Dumnezeu; voi cei nemilostiviţi, dar 
acum milostiviţi. 
11. Iubiţilor, vă îndemn ca pe nişte străini 

şi peregrini, să vă feriţi de poftele carnale 
care se războiesc împotriva sufletului, 
12. având purtarea voastră bună între 
naţiuni; pentru ca, în ceea ce vorbesc 
împotriva voastră ca de nişte răufăcători; 
din faptele voastre bune privite de ele, să 
glorifice pe Dumnezeu într-o zi a 
cercetării. 

13. Supuneţi-vă deci, pentru Domnul, 
oricărei porunci omeneşti; fie regelui ca 
fiind superior, 
14. fie guverantorilor ca fiind trimişi de 
El pentru pedepsirea răufăcătorilor şi 
pentru lăudarea făcătorilor de bine. 

15. Pentru că aşa este voinţa lui 
Dumnezeu: Făcând bine, să amuţiţi 
ignoranţa oamenilor fără minte;  
16. ca fiind voi liberi, dar neavând 
libertatea ca o învelitoare a răutăţii; ci ca 
nişte sclavi ai unui Dumnezeu. 

17. Onoraţi pe toţi, iubiţi frăţietatea, 
temeţi-vă de Dumnezeu, onoraţi pe 
regele. 
18. Servitorii de casă să fie supuşi 
stăpânilor cu toată frica; nu numai celor 
buni şi blânzi, ci şi celor dificili. 
19. Pentru că aceasta, este un har dacă 
cineva din cauza conştiinţei către 

Dumnezeu, suportă întristare suferind pe 
nedrept. 
20. Pentru că ce fală este dacă păcătuind 
şi fiind pălmuiţi; veţi răbda? Dar dacă, 
făcând bine şi suferind, veţi răbda, 
aceasta este un har de la Dumnezeu. 
21. Pentru că la aceasta aţi fost chemaţi; 
deoarece şi Christos a suferit pentru voi, 

lăsându-vă un exemplu, ca să urmaţi 
urmelor Lui;  
22. El care nu a făcut păcat, nici nu a fost 
găsit vicleşug în gura Lui; 
23. care fiind insultat, nu a insultat; 
suferind, nu a ameninţat; ci S-a dat pe 
Sine: Celui judecând drept; 
24. care a purtat păcatele noastre în 

corpul Lui pe lemn; pentru ca 
desfăcându-ne faţă de păcate, să trăim 
pentru dreptate; prin rănile căruia aţi fost 
însănătoşiţi. 
25. Pentru că eraţi ca nişte oi rătăcite; dar 
acum v-aţi întors la Păstorul şi 
Supraveghetorul sufletelor voastre. 

Capitolul 3 - 1Petru 

1. Asemenea, nevestelor, supuneţi-vă 
bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu 
ascultă de cuvânt, să fie câştigaţi fără 
cuvânt, prin purtarea nevestelor lor; 
2. văzând purtarea voastră curată şi în 
temere. 

3. Podoaba voastră să nu fie cea de afară, 
a împletiturii părului, şi a purtării 
bijuteriilor de aur, sau a îmbrăcării 
mantiilor;  
4. ci, omul cel ascuns al inimii, în 
nestricăciunea unui spirit blând şi liniştit, 
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care este de mare preţ înaintea lui 
Dumnezeu. 
5. Pentru că astfel odinioară şi femeile 
sfinte, cele sperând în Dumnezeu; se 
împodobeau supunându-se bărbaţilor lor;  
6. precum Sara asculta de Abraam, 

chemându-l: domn; ai cărei copii v-aţi 
făcut făcând binele şi netemându-vă de 
nici o intimidare. 
7. Tot aşa voi bărbaţilor, locuiţi împreună 
cu ele potrivit cu cunoştinţa, dând onoare 
vasului femeiesc, ca unuia mai slab; ca 
fiind şi împreună-moştenitoare ale harului 
vieţii; pentru a nu fi împiedicate 

rugăciunile voastre. 
8. În sfârşit, fiţi toţi cu acelaşi gând; 
simţind împreună, fiind iubitori de fraţi, 
înduioşaţi, smeriţi, 
9. nerestituind rău pentru rău, sau insultă 
pentru insultă; ci dimpotrivă: 
binecuvântând, pentru că la aceasta aţi 
fost chemaţi, ca să moşteniţi 

binecuvântare. 
10. „Pentru că cel vrând să iubească viaţa, 
şi să vadă zile bune, să oprească limba de 
la rău, şi buzele pentru a nu vorbi 
viclenie. 
11. Să se abată însă de la rău, şi să facă 
binele; să caute pace şi să o urmărească. 
12. Pentru că ochii lui Iehova sunt peste 

drepţi, şi urechile Lui spre rugăciunea lor; 
dar faţa lui Iehova este împotriva 
făcătorilor de rele.” 
13. Şi cine este cel făcându-vă rău, dacă 
aveţi să vă faceţi imitatori ai binelui. 
14. Dar şi dacă aţi suferi pentru dreptate, 
sunteţi fericiţi. Iar de intimidarea lor, nu 
vă temeţi, nici nu fiţi tulburaţi;  
15. ci sfinţiţi în inimile voastre pe Iesus 

ca Domn, fiind gata totdeauna pentru 
răspuns de apărare oricui cerându-vă 
socoteală referitor la speranţa cea din voi; 
dar cu blândeţe şi respect, 
16. având o conştiinţă bună; pentru ca, în 
ceea ce sunteţi vorbiţi împotrivă ca 
răufăcători, să fie ruşinaţi cei defăimând: 
purtarea voastră cea bună în Christos. 

17. Pentru că este mai bine; dacă aşa ar 
vrea voinţa lui Dumnezeu; să suferiţi 
făcând bine, decât făcând rău. 

18. Pentru că şi Christos a suferit odată 
pentru totdeauna pentru păcate; Un drept 
pentru nişte nedrepţi; ca să vă aducă lui 
Dumnezeu. El fiind omorât în carne, dar 
fiind făcut viu în spirit; 
19. în care, ducându-Se, a predicat şi 

spiritelor din închisoare, 
20. odinioară neascultătoare; când aştepta 
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu în 
zilele lui Noe, ale unuia construind o 
corabie, în care puţini, adică opt suflete, 
au fost scăpate prin apă;  
21. a cărei copie: botezul, vă salvează 
acum şi pe voi, nu o îndepărtare a 

murdăriei cărnii, ci o cerere către 
Dumnezeu a unei conştiinţe bune, prin 
învierea lui Iesus Christos; 
22. care ducându-Se în cer, este la dreapta 
lui Dumnezeu, fiindu-I supuşi îngeri şi 
autorităţi şi puteri. 

Capitolul 4 - 1Petru 

1. Christos deci, suferind în carne pentru 
noi, înarmaţi-vă şi voi cu aceiaşi gândire; 
pentru că cel suferind în carne a terminat 
cu păcatele, 
2. ca să nu mai trăiască timpul rămas în 
carne pentru poftele oamenilor, ci pentru 

voinţa lui Dumnezeu. 
3. Pentru că ne este de ajuns timpul 
trecut, pentru a fi lucrat voinţa naţiunilor; 
umblând în destrăbălări, în pofte, în beţii, 
în ospeţe, în chefuri şi idolatrii nelegiuite;  
4. în care se miră, că voi nu alergaţi 
împreună cu ei la aceeaşi revărsare de 
destrăbălare: hulindu-vă;  
5. ei care vor da socoteală Celui gata de a 

judeca pe vii şi pe morţi. 
6. Fiindcă pentru aceasta le-a fost 
evanghelizat şi morţilor; pentru ca să fie 
judecaţi potrivit oamenilor, în carne; dar 
să trăiască potrivit lui Dumnezeu, în 
Spirit. 
7. Iar sfârşitul la toate s-a apropiat; fiţi 
deci cumpătaţi, fiţi treji pentru rugăciuni; 

8. având înainte de toate o dragoste 
fierbinte între voi, pentru că dragostea 
acoperă o mulţime de păcate. 
9. Fiţi ospitalieri unii cu alţii, fără 
murmur. 
10. Fiecare, după cum a primit un dar al 
harului, aşa să vă serviţi între voi, ca 
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administratori buni ai harului felurit al lui 
Dumnezeu. 
11. Dacă vorbeşte cineva, să fie ca nişte 
cuvinte ale lui Dumnezeu; dacă serveşte 
cineva, să fie ca din tăria pe care o dă 
Dumnezeu; pentru ca în toate să fie 

glorificat Dumnezeu prin Iesus Christos; 
pentru care sunt gloria şi puterea în 
epocile epocilor. Amen. 
12. Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins 
peste voi, făcut vouă pentru încercare, ca 
de ceva străin întâmplându-se cu voi;  
13. ci, după cum împărtăşiţi suferinţele 
lui Christos, bucuraţi-vă; pentru ca şi la 

dezvăluirea gloriei Lui să vă bucuraţi: 
veselindu-vă. 
14. Dacă sunteţi ocărâţi pentru Numele 
lui Christos, fericiţi sunteţi; pentru că 
Spiritul gloriei lui Dumnezeu se odihneşte 
peste voi. 
15. Pentru că nimeni dintre voi, să nu 
sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca 

răufăcător, sau ca amestecându-se în 
treburile altuia. 
16. Dar, dacă suferă ca şi creştin, să nu se 
ruşineze; şi să glorifice pe Dumnezeu în 
numele acesta. 
17. Pentru că este timpul de a începe 
judecata de la casa lui Dumnezeu; iar 
dacă începe întâi de la noi, care va fi 

sfârşitul celor neascultători de Evanghelia 
lui Dumnezeu? 
18. Şi dacă cel drept este de abia salvat; 
atunci cel neevlavios şi păcătos unde se 
va arăta? 
19. De aceea, şi cei suferind potrivit 
voinţei lui Dumnezeu, să îşi încredinţeze 
sufletele credibilului Creator, în facere de 
bine. 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 5 - 1Petru 

1. Îndemn pe bătrânii dintre voi; eu, cel 
bătrân împreună cu ei, şi martor al 

suferinţelor lui Christos, şi părtaşul 
gloriei urmând să fie dezvăluită:  
2. Păstoriţi turma lui Dumnezeu cea 
dintre voi; nu din constrângere, ci de 
bunăvoie, potrivit lui Dumnezeu; nici 
pentru câştig ruşinos, ci de bună voie; 
3. nici ca domnind peste părţile 
încredinţate vouă, ci făcându-vă exemple 

ale turmei. 
4. Şi arătându-Se Păstorul Cel Mare, veţi 
primi cununa neveştejită a gloriei. 
5. Tot astfel, voi tinerilor, supuneţi-vă 
bătrânilor. Toţi însă, încingându-vă unii 
către alţii cu smerenia minţii; pentru că 
Dumnezeu stă împotriva lăudăroşilor; dar 
dă har smeriţilor. 

6. Smeriţi-vă deci sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, ca să vă înalţe la timp 
potrivit; 
7. aruncând asupra Lui toată îngrijorarea 
voastră, pentru că Lui Îi pasă de voi. 
8. Fiţi treji, vegheaţi! Pentru că 
împotrivitorul vostru: Diavolul, dă 
târcoale ca un leu răcnind, căutând pe 

cine să înghită; 
9. căruia împotriviţi-vă fiind tari în 
credinţă, ştiind că acelaşi suferinţe se 
împlinesc în frăţietatea voastră din lume. 
10. Iar Dumnezeul oricărui har, Cel 
chemându-vă la gloria Lui eternă prin 
Christos; voi puţin suferind; El vă va 
finisa, vă va stabiliza, şi vă va face tari. 
11. Lui să Îi fie puterea în epocile 

epocilor! Amen. 
12. Prin Silvan, fratele credincios, aşa îl 
consider; v-am scris pe scurt, îndemnând 
şi mărturisind că acesta este un har 
adevărat al lui Dumnezeu, în care staţi. 
13. Vă salută pe voi adunarea din 
Babilon; şi Marcu, fiul meu. 
14. Salutaţi-vă unul pe altul cu o sărutare 

a dragostei. Pace vouă tuturor celor în 
Christos Iesus!  
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EPISTOLA A DOUA A LUI PETRU 
 

Capitolul 1 - 2Petru 

1. Simon Petru, sclav şi apostol al lui 

Iesus Christos; către cei obţinând o 
credinţă la fel de preţioasă cu a noastră, 
printr-o dreptate a Dumnezeului nostru şi 
a unui Salvator: Iesus Christos: 
2. Har vouă, şi pace; să vă fie înmulţite 
printr-o cunoaştere exactă a lui 
Dumnezeu şi a lui Iesus Christos, Domnul 
nostru. 
3. Întrucât divina Lui putere, dăruindu-ne 

toate cele referitoare la viaţă şi evlavie, 
prin cunoaşterea Celui chemându-ne prin 
glorie şi virtute; 
4. prin care ne-au fost dăruite 
promisiunile cele mai mari şi preţioase; 
ca prin acestea să vă faceţi părtaşi ai 
naturii divine, scăpând de stricăciunea cea 
din lume prin poftă, 

5. tocmai pentru aceasta însă, contribuind 
cu toată străduinţa, adăugaţi la credinţa 
voastră: virtutea; iar la virtute: 
cunoaşterea;  
6. iar la cunoaştere: înfrânarea; iar la 
înfrânare: răbdarea; iar la răbdare: 
evlavia; 
7. iar la evalvie: afecţiunea frăţească; iar 

la afecţiunea frăţească: dragostea. 
8. Pentru că acestea fiind în voi şi 
sporind; vă fac să nu fiţi nici leneşi, nici 
neroditori în cunoaşterea Domnului 
nostru Iesus Christos. 
9. Pentru că cel în care nu sunt prezente 
acestea, este orb, este miop, uitând de 
curăţirea păcatelor vechi. 

10. De aceea, fraţilor, străduiţi-vă mai 
mult să faceţi chemarea şi alegerea 
voastră sigure; pentru că, făcând acestea, 
nu aveţi să cădeţi niciodată. 
11. Pentru că astfel vi se va da din belşug 
intrarea în Regatul etern al Domnului 
nostru şi Salvator: Iesus Christos. 
12. De aceea, voi avea de gând să vă 
amintesc mereu despre acestea; deşi le 

ştiţi, şi sunteţi stabilizaţi în adevărul 
acesta. 
13. Dar consider drept, cât sunt în cortul 
acesta, să vă trezesc prin aducere aminte; 

14. ştiind că depunerea cortului meu este 
grabnică; după cum mi-a arătat şi Domnul 
nostru Iesus Christos. 
15. dar mă voi strădui ca şi după plecarea 
mea să fie făcută oricând amintirea 

acestora. 
16. Pentru că nu urmând nişte mituri 
iscusit alcătuite v-am încunoştinţat 
puterea şi prezenţa Domnului nostru Iesus 
Christos; ci, noi fiind făcuţi martori 
oculari ai măreţiei Aceluia. 
17. Pentru că, primind de la un 
Dumnezeu-Tată: onoare şi glorie, o astfel 
de voce I-a fost adusă de gloria măreaţă: 

„acesta este Fiul Meu, iubitul Meu; în 
care am bună plăcere.” 
18. Şi noi am auzit vocea aceasta adusă 
din cer, fiind împreună cu El pe muntele 
cel sfânt. 
19. Şi avem mai sigur Cuvântul profetic, 
la care bine faceţi luând aminte; ca la o 
lampă strălucind într-un loc întunecos, 

până ce are să crape de ziuă, şi are să 
răsară un luceafăr în inimile voastre. 
20. Aceasta cunoscând voi întâi, că orice 
profeţie a Scripturii nu este făcută de o 
deliberare particulară; 
21. pentru că nu printr-o voinţă a omului 
a fost adusă cândva vreo profeţie; ci, nişte 
oameni sfinţi au vorbit de la Dumnezeu, 

purtaţi de Spirit Sfânt. 

Capitolul 2 - 2Petru 

1. S-au făcut însă şi profeţi mincinoşi în 
popor; precum şi între voi vor fi învăţători 
mincinoşi, care vor introduce erezii ale 

pierzării; tăgăduind şi pe Stăpânul Cel 
cumpărându-i, aducând pentru ei o 
pierzare grabnică. 
2. Şi mulţi vor urma destrăbălările lor; din 
cauza cărora calea adevărului va fi hulită. 
3. Şi, prin lăcomie, cu cuvinte false, vor 
să câştige de la voi. Pentru ei judecata de 
demult nu întârzie, şi pierzarea lor nu 
aţipeşte. 

4. Pentru că, dacă Dumnezeu nu a cruţat 
pe îngerii cei păcătuind; ci, aruncându-i 
într-un adânc, cu lanţuri ale întunericului; 
i-a predat, fiind păstraţi pentru judecată. 
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5. Şi nu a cruţat o lume veche; ci a păzit 
pe Noe, pe alt optulea; un predicator al 
dreptăţii; aducând potop peste o lume de 
neevlavioşi. 
6. Şi cetăţile Sodoma şi Gomora, 
făcându-le cenuşă; le-a condamnat, 

punându-le exemplu pentru nişte 
neevlavioşi din viitor;  
7. şi a izbăvit pe un drept, pe Lot, cel 
chinuit de purtarea în destrăbălare a celor 
nelegiuiţi. 
8. Pentru că cel drept, locuind printre ei; 
prin vedere şi auzire îşi chinuia zi de zi 
sufletul lui drept cu fapte nelegiuite. 

9. Deci Iehova ştie să izbăvească din 
încercare pe evlavioşi, dar să păstreze pe 
nedrepţi pentru o zi de judecată; pentru 
pedeapsă. 
10. Dar mai ales pe cei umblând potrivit 
cărnii, într-o poftă a necurăţiei şi 
desconsiderând domnia. Îndrăzneţi, 
încăpăţânaţi; ei nu tremură hulind gloriile. 

11. Pe când îngerii, cu tărie şi cu putere 
mai mare fiind; nu aduc înaintea lui 
Iehova o acuzaţie hulitoare împotriva lor. 
12. Dar aceştia, ca nişte vieţuitoare 
naturale fără raţiune, născute pentru 
prindere şi nimicire, hulind referitor la 
cele ce nu cunosc; vor fi şi ei nimiciţi în 
stricăciunea lor,  

13. suportând ca nedrepţi o plată a 
nedreptăţii lor, ei considerând o plăcere 
desfătarea de zi cu zi; sunt pete şi 
murdării, desfătându-se în amăgirile lor 
ospătând împreună cu voi;  
14. având ochi plini de adulter şi 
neoprindu-se de la păcat, ademenind 
suflete nestatornice, având inimă deprinsă 
la lăcomie, copii ai blestemului. 

15. Părăsind o cale dreaptă, s-au rătăcit; 
urmând calea lui Balaam, fiul lui Beor, 
care a iubit o plată a nedreptăţii. 
16. Dar a avut o mustrare pentru călcarea 
lui de lege; o măgăriţă fără voce  

omenească, rostind cu voce de om, a oprit 
nebunia „profetului”. 
17. Aceştia sunt fântâni fără apă, nori duşi 

de furtună, cărora li s-a păstrat: negura 
întunericului. 
18. Pentru că, rostind cuvinte umflate ale 
deşertăciunii; ademenesc prin pofte ale 

cărnii, prin destrăbălări, pe cei tocmai 
scăpând de cei umblând în rătăcire, 
19. promiţându-le libertate, ei fiind sclavi 
ai stricăciunii. Pentru că, de care a fost 
învins cineva, acestuia i s-a făcut sclav. 
20. Pentru că, dacă scăpând de 

necurăţeniile lumii, printr-o cunoaştere a 
Domnului şi Salvator: Iesus Christos; dar 
încurcându-se iarăşi în acestea, sunt 
învinşi de ele; li s-au făcut cele de pe 
urmă stări mai rele decât cele dintâi. 
21. Pentru că era mai bine pentru ei să nu 
fi cunoscut calea dreptăţii; decât, 
cunoscând-o, să se întoarcă de la porunca 

sfântă cea dată lor. 
22. Lor li s-a întâmplat zicerea 
proverbului adevărat: „câine întors la 
vărsătura lui; şi scroafă spălată, la 
tăvălirea în mocirlă.” 

Capitolul 3 - 2Petru 

1. Iubiţilor, vă scriu deja această a doua 
scrisoare, în ele vă trezesc mintea curată 
prin amintire,  
2. ca să vă amintiţi de cuvintele spuse 
dinainte de profeţii sfinţi, şi de porunca 
Domnului şi Salvatorului, spusă prin 
apostolii voştrii;  

3. cunoscând întâi aceasta, că în zilele din 
urmă vor veni batjocoritori cu batjocură, 
umblând potrivit poftelor lor;  
4. şi zicând: „unde este promisiunea 
venirii Lui? Pentru că, de când au adormit 
părinţii, toate rămân aşa de la începutul 
creaţiei.” 
5. Fiindcă pentru ei este ascunsă aceasta, 
după voinţa lor; anume că din vechime 

erau: ceruri şi pământ din apă şi prin apă, 
aşezat prin Cuvântul lui Dumnezeu; 
6. prin acestea, lumea de atunci, fiind 
inundată de apă; a fost pierdută. 
7. Dar cerurile şi pământul de acum sunt 
păstrate prin acelaşi cuvânt, pentru foc; 
fiind ţinute pentru o zi de judecată, şi de 
pierzare a oamenilor neevlavioşi. 

8. Dar aceasta una, să nu fie ascunsă 
pentru voi, iubiţilor; că o zi la Iehova este 
ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi. 
9. Iehova nu întârzie promisiunea, cum o 
consideră unii, întârziere; ci, este 
îndelung răbdător cu voi, nevrând să fie 
cineva pierdut; ci toţi să vină la căinţă. 
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10. Ziua lui Iehova va veni însă ca un hoţ; 
în ea, cerurile vor trece cu vuiet mare, iar 
elementele fiind încălzite, vor fi 
descompuse; şi pământul şi lucrările de 
pe el vor fi găsite. 
11. Deci fiind astfel descompuse, cum 

trebuie să fiţi voi, în purtare sfântă şi 
evlavie,  
12. aşteptând şi grăbind ziua lui 
Dumnezeu; din cauza căreia, cerurile, 
fiind aprinse, vor fi descompuse; şi 
elementele, încălzindu-se, se vor topi? 
13. Dar noi, potrivit promisiunii Lui, 
aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în 

care locuieşte dreptate. 
14. De aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, 
străduiţi-vă să fiţi găsiţi de El în pace, 
nepătaţi şi nevinovaţi. 

15. Şi consideraţi îndelunga răbdare a 
Domnului nostru o salvare; după cum v-a 
scris şi iubitul nostru frate Pavel, potrivit 
înţelepciunii date lui;  
16. precum şi în toate epistolele lui, 
vorbind în ele despre acestea; în care sunt 

unele greu de înţeles, pe care cei 
neînvăţaţi şi instabili le sucesc ca şi pe 
celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. 
17. Deci voi, iubiţilor, cunoscând 
dinainte, păziţi-vă ca nu cumva, fiind 
aduşi împreună cu ei de rătăcirea celor 
nelegiuiţi; să cădeţi din fermitatea 
voastră. 

18. Ci, creşteţi în har şi într-o cunoaştere 
a Domnului nostru şi Salvator-Iesus 
Christos. Lui să Îi fie gloria; şi acum, şi 
într-o zi a eternităţii!  
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EPISTOLA ÎNTÂI A LUI IOAN 
 

Capitolul 1 - 1Ioan 

1. Ceea ce a fost de la început, ceea ce am 

auzit, ceea ce am văzut cu ochii noştri, 
ceea ce am privit şi au pipăit mâinile 
noastre, referitor la Cuvântul vieţii; 
2. iar viaţa a fost arătată, şi noi am văzut 
şi mărturisim şi vă vestim viaţa cea 
eternă, care a fost la Tatăl şi ne-a fost 
arătată. 
3. Ceea ce am văzut şi am auzit vă vestim 
şi vouă, pentru ca şi voi să aveţi 

comuniune cu noi; şi comuniunea noastră 
este cu Tatăl şi cu Fiul Său: Iesus 
Christos. 
4. Şi noi scriem acestea, pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină. 
5. Și acesta este mesajul pe care l-am 
auzit de la El, și vi-l vestim; că 
Dumnezeu este lumină şi în El nu este 

nici un întuneric. 
6. Dacă avem să zicem că avem părtăşie 
cu El, şi avem să umblăm în întuneric; 
minţim, şi nu practicăm adevărul. 
7. Dar, dacă avem să umblăm în lumină, 
după cum El este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Iesus 
Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat. 

8. Dacă avem să zicem că nu avem păcat, 
ne amăgim pe noi; şi adevărul nu este în 
noi. 
9. Dacă mărturisim păcatele noastre, El 
este de încredere şi drept; ca să ne ierte 
păcatele, şi să ne curăţească de orice 
nedreptate. 
10. Dacă avem să zicem că nu am 

păcătuit, Îl facem mincinos; şi Cuvântul 
Lui nu este în noi. 

Capitolul 2 - 1Ioan 

1. Copilaşii mei, vă scriu acestea ca să nu 
păcătuiţi. Dar, dacă cineva are să 

păcătuiască avem la Tatăl un Mijlocitor, 
pe Iesus Christos, adică pe un Drept. 
2. Şi El este o ispăşire pentru păcatele 
noastre, dar nu numai pentru ale noastre, 
ci şi pentru ale lumii întregi. 
3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, 
dacă respectăm poruncile Lui. 

4. Cel zicând: „L-am cunoscut”; dar 
nerespectând poruncile Lui, este un 
mincinos, şi adevărul lui Dumnezeu nu 
locuieşte în el. 
5. Dar cel care are să respecte Cuvântul 

Lui, într-aceasta dragostea lui este într-
adevăr perfectă; prin aceasta ştim că 
suntem în El. 
6. Cel zicând că rămâne în El, datorează 
să umble şi el după cum a umblat Acela. 
7. Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă; ci 
una veche, pe care aţi avut-o de la 
început. Porunca cea veche este Cuvântul 
pe care l-aţi auzit. 

8. Vă scriu iarăşi o poruncă nouă, ceea ce 
este adevărat în el şi în voi; pentru că 
întunericul trece, şi lumina cea adevărată 
deja străluceşte. 
9. Cel zicând că este în lumină, şi urând 
pe fratele lui; este în întuneric până acum. 
10. Cel iubind pe fratele lui, rămâne în 
lumină, şi în el nu este ocazie de 

poticnire. 
11. Dar cel urând pe fratele lui, este în 
întuneric; şi umblă în întuneric, şi nu ştie 
unde merge, pentru că întunericul a orbit 
ochii lui. 
12. Vă scriu, copilaşilor, pentru că 
păcatele v-au fost iertate prin Numele 
Lui. 

13. Vă scriu părinţilor, pentru că aţi 
cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă 
scriu, tinerilor, pentru că aţi învins pe cel 
rău. V-am scris copilaşilor, pentru că aţi 
cunoscut pe Tatăl. 
14. V-am scris, părinţilor, pentru că aţi 
cunoscut pe Cel ce este de la început. V-
am scris, tinerilor, pentru că sunteţi tari; şi 

Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi 
aţi învins pe cel rău. 
15. Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în 
lume. Dacă cineva are să iubească lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el. 
16. Pentru că tot ce este în lume: pofta 
cărnii, şi pofta ochilor, şi lăudăroşenia 
vieţii; nu este din Tatăl, ci este din lume. 
17. Şi lumea trece, şi pofta ei; dar cel 

făcând voinţa lui Dumnezeu, rămâne în 
etern. 
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18. Copilaşilor, este ora din urmă; şi, 
după cum aţi auzit că vine Anticristul, şi 
acum s-au făcut mulţi Anticrişti, de la 
aceasta cunoaştem că este ora din urmă. 
19. Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau de ai 
noştri. Pentru că, dacă erau de ai noştri, 

rămăneau cu noi; ci ca să fie arătaţi că nu 
toţi sunt de ai noştri. 
20. Şi voi aveţi ungere de la Cel sfânt; voi 
toţi cunoaşteţi. 
21. Nu v-am scris pentru că nu ştiţi 
adevărul; ci, pentru că îl ştiţi, şi pentru că 
orice minciună nu este din adevăr. 
22. Cine este mincinosul, dacă nu cel 

tăgăduind că Iesus este Christosul? 
Acesta este Anticristul, cel tăgăduind pe 
Tatăl şi pe Fiul. 
23. Oricine, tăgăduind pe Fiul, nu are nici 
pe Tatăl. Cel mărturisind pe Fiul, are şi pe 
Tatăl. 
24. Voi ceea ce aţi auzit de la început, să 
rămână în voi; dacă are să rămână în voi 

ceea ce aţi auzit de la început, şi voi veţi 
rămâne în Fiul şi în Tatăl. 
25. Şi aceasta este promisiunea pe care El 
ne-a promis-o: viaţa cea eternă. 
26. V-am scris acestea despre cei 
înşelându-vă. 
27. Şi voi: ungerea pe care aţi primit-o de 
la El, rămâne în voi, şi nu aveţi nevoie să 

vă înveţe cineva; ci, precum ungerea Lui 
vă învaţă despre toate, ea este şi adevărată 
şi nu este o minciună; şi după cum v-a 
învăţat ea, rămâneţi în El. 
28. Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El; 
pentru că, dacă El are să fie arătat, să 
avem îndrăzneală şi să nu fim ruşinaţi 
dinaintea Lui, la prezenţa Lui. 
29. Dacă ştiţi că El este drept, să cunoşteţi 

că oricine practicând dreptatea, a fost 
născut din El. 

Capitolul 3 - 1Ioan 

1. Vedeţi ce fel de iubire ne-a dăruit 
Tatăl, că să fim chemaţi copii ai lui 

Dumnezeu; şi suntem. De aceea nu ne 
cunoaşte lumea, pentru că nu L-a 
cunoscut pe El. 
2. Iubiţilor, acum suntem copii ai lui 
Dumnezeu, şi încă nu s-a arătat ce vom fi; 
dar ştim că dacă El are să fie arătat, vom 

fi asemănători Lui; pentru că Îl vom 
vedea precum este. 
3. Şi oricine, având speranţa aceasta în El, 
se curăţeşte; după cum El este curat. 
4. Oricine, practicând păcatul, practică şi 
nelegiuirea; şi păcatul este nelegiuirea. 

5. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ridice 
păcatele noastre; şi în El nu este păcat. 
6. Oricine, rămânând în El, nu 
păcătuieşte; oricine păcătuind, nu L-a 
văzut, nici nu Îl cunoaşte. 
7. Copilaşilor, nici unu să nu vă 
amăgească! Cel practicând dreptatea, este 
drept; după cum El este drept. 

8. Cel practicând păcatul este din 
Diavolul; pentru că Diavolul păcătuieşte 
de la început. Pentru aceasta S-a arătat: 
Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească 
lucrările Diavolului. 
9. Oricine, fiind născut din Dumnezeu, nu 
practică păcatul, pentru că sămânţa Lui 
rămâne în el; şi nu poate păcătui, pentru 

că este născut din Dumnezeu. 
10. Prin aceasta sunt arătaţi copii lui 
Dumnezeu, şi copii Diavolului: oricine 
nepracticând dreptate, nu este din 
Dumnezeu; şi nici cel neiubind pe fratele 
lui. 
11. Pentru că aceasta este vestea pe care 
aţi auzit-o de la început; ca să ne iubim 

unii pe alţii. 
12. Nu precum era Cain din cel rău, şi a 
ucis pe fratele lui. Şi din ce cauză l-a 
ucis? Pentru că lucrările lui erau rele; iar 
cele ale fratelui său erau drepte. 
13. Nu vă miraţi fraţilor, dacă vă urăşte 
lumea. 
14. Noi ştim că am trecut din moarte la 
viaţă, pentru că iubim fraţii. Cel neiubind 

pe fratele, rămâne în moarte. 
15. Oricine, urând pe fratele lui, este un 
ucigaş de oameni; şi ştiţi că orice ucigaş 
de oameni, nu are viaţă eternă rămânând 
în el. 
16. Prin aceasta am cunoscut dragostea, 
pentru că El Şi-a pus sufletul lui pentru 
noi; şi noi datorăm să punem sufletele 

pentru fraţi. 
17. Dar, care o să aibă bunătăţile lumii, şi 
are să privească pe fratele lui având o 
nevoie, şi are să închidă simţămintele lui 
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către el; cum rămâne în el dragostea lui 
Dumnezeu? 
18. Copilaşilor mei, să nu iubim cu 
cuvântul, nici cu limba; ci prin faptă şi 
adevăr. 
19. Prin aceasta vom cunoaşte că suntem 

din adevăr, şi vom convinge inima 
noastră înaintea Lui. 
20. Pentru că, dacă are să ne condamne 
inima noastră, Dumnezeu este mai mare 
decât inima noastră, şi cunoaşte toate. 
21. Iubiţilor, dacă inima nu are să ne 
condamne; avem îndrăzneală la 
Dumnezeu. 

22. Şi ceea ce avem să cerem, primim de 
la El; pentru că respectăm poruncile Lui, 
şi facem cele plăcute înaintea Lui. 
23. Şi acesta este porunca Lui: să credem 
în Numele Fiului Său Iesus Christos; şi să 
ne iubim unii pe alţii, după cum ne-a dat 
poruncă. 
24. Şi cel respectând poruncile Lui, 

rămâne în El, şi El în el. Şi prin aceasta 
cunoaştem că El rămâne în noi: datorită 
Spiritului pe care ni L-a dat. 

Capitolul 4 - 1Ioan 

1. Iubiţilor, nu credeţi în orice spirit, ci, 

probaţi spiritele, dacă sunt din 
Dumnezeu; pentru că mulţi profeţi 
mincinoşi au ieşit în lume. 
2. Prin aceasta cunoaşteţi Spiritul lui 
Dumnezeu: Orice spirit, care mărturiseşte 
pe Iesus venit în carne, este din 
Dumnezeu;  
3. şi orice spirit, care nu mărturiseşte pe 
Iesus Christos venit în carne, nu este din 

Dumnezeu; şi acesta este cel al lui 
Anticrist, de care aţi auzit că vine, şi 
acum este deja în lume. 
4. Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu, 
şi i-aţi învins; pentru că mai mare este Cel 
ce este în voi, decât cel ce este în lume. 
5. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca 
din lume; şi lumea îi ascultă. 

6. Noi suntem din Dumnezeu; cel 
cunoscând pe Dumnezeu, ne ascultă; cel 
ce nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. 
Prin aceasta cunoaştem Spiritul 
Adevărului, şi spiritul rătăcirii. 
7. Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; 
pentru că dragostea este din Dumnezeu. 

Şi oricine iubind, este născut din 
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 
8. Cel neiubind, nu a cunoscut pe 
Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este 
dragoste. 
9. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui 

Dumnezeu către noi; că Dumnezeu a 
trimis în lume pe Fiul Său Cel unic-
născut, ca noi să trăim prin El. 
10. În aceasta este dragostea: nu că noi L-
am iubit pe Dumnezeu; ci, că El ne-a iubit 
pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca ispăşire 
pentru păcatele noastre. 
11. Iubiţilor, dacă aşa ne-a iubit 

Dumnezeu; şi noi datorăm să ne iubim 
unii pe alţii. 
12. Pe Dumnezeu, nici unu nu L-a văzut 
vreodată; dacă avem să ne iubim unii pe 
alţii, Dumnezeu rămâne în noi; şi 
dragostea Lui este perfectă în noi. 
13. Prin aceasta cunoaştem că rămânem 
în El, şi El în noi: pentru că ne-a dat din 

Spiritul Lui. 
14. Şi noi am privit şi mărturisim că Tatăl 
a trimis pe Fiul ca Salvator al lumii. 
15. Cel care are să mărturisească, că Iesus 
este Fiul lui Dumnezeu; Dumnezeu 
rămâne în el, şi el în Dumnezeu. 
16. Şi noi am cunoscut şi am crezut 
dragostea pe care o are Dumnezeu către 

noi. Dumnezeu este dragoste; şi cel 
rămânând în dragoste, rămâne în 
Dumnezeu, şi Dumnezeu în el. 
17. Prin aceasta a fost dragostea făcută 
perfectă cu noi, ca să avem îndrăzneală în 
ziua judecăţii; pentru că, precum este El, 
suntem şi noi în lumea aceasta. 
18. În dragoste nu este frică, ci dragostea 
perfectă aruncă afară frica; pentru că frica 

are pedeapsă, iar cel temându-se nu a fost 
făcut perfect în dragoste. 
19. Noi iubim pe Dumnezeu, pentru că El 
ne-a iubit întâi. 
20. Dacă cineva are să zică: eu iubesc pe 
Dumnezeu, şi are să urască pe fratele lui, 
pe care l-a văzut; nu poate iubi pe 
Dumnezeu pe care nu L-a văzut. 

21. Şi porunca acesta îl avem de la El; ca, 
cel iubind pe Dumnezeu, să iubească şi pe 
fratele lui. 
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Capitolul 5 - 1Ioan 

1. Oricine, crezând că Iesus este 
Christosul, a fost născut din Dumnezeu; şi 

oricine iubind pe Cel născând, iubeşte şi 
pe cel născut din El. 
2. Prin aceasta cunoaştem că iubim pe 
copiii lui Dumnezeu: când iubim pe 
Dumnezeu, şi împlinim poruncile Lui. 
3. Pentru că aceasta este dragostea către 
Dumnezeu: ca să respectăm poruncile 
Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele. 

4. Pentru că tot ce a fost născut din 
Dumnezeu, învinge lumea; şi aceasta este 
victoria cea învingând lumea: credinţa 
noastră. 
5. Dar cine este cel învingând lumea, dacă 
nu cel crezând că Iesus este Fiul lui 
Dumnezeu. 
6. Acesta este Cel venit cu apă şi sânge, 

Iesus Christos; nu numai cu apa, ci cu apa 
şi cu sângele; şi Spiritul este Cel 
mărturisind, pentru că Spiritul este 
Adevărul. 
7. Pentru că trei sunt cei mărturisind:  
8. Spiritul şi apa şi sângele; şi cei trei sunt 
una. 
9. Dacă primim mărturia oamenilor, 

mărturia lui Dumnezeu este mai mare; 
pentru că aceasta este mărturia lui 
Dumnezeu, pe care a mărturisit-o despre 
Fiul Său. 
10. Cel crezând în Fiul lui Dumnezeu, are 
mărturisirea în sine; cel necrezând pe 
Dumnezeu, L-a făcut mincinos, pentru că 

nu a crezut în mărturia pe care a 
mărturisit-o Dumnezeu despre Fiul Său. 
11. Şi aceasta este mărturia: că Dumnezeu 
ne-a dat viaţă eternă; şi viaţa aceasta este 
în Fiul Său. 
12. Cel având pe Fiul are viaţa; cel 

neavând pe Fiul, nu are viaţa. 
13. V-am scris acestea, ca să ştiţi că aveţi 
viaţă eternă; voi, cei crezând în Numele 
Fiului lui Dumnezeu. 
14. Şi aceasta este îndrăzneala pe care o 
avem la El: Că, dacă avem să cerem ceva 
potrivit voinţei Lui, ne ascultă. 
15. Şi dacă ştim că ne ascultă ceea ce 

avem să cerem, ştim că avem cele ce 
cerem de la El. 
16. Dacă cineva are să vadă pe fratele lui 
păcătuind un păcat nu spre moarte, să 
ceară; şi El îi va da viaţa, pentru cei 
păcătuind nu spre moarte. Este un păcat 
spre moarte, nu despre acela spun să se 
roage. 

17. Orice nedreptate este păcat, dar este 
păcat nu spre moarte. 
18. Ştim că oricine, fiind născut din 
Dumnezeu nu păcătuieşte; ci, Cel născut 
din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se 
atinge de el. 
19. Ştim că suntem din Dumnezeu, şi 
lumea întreagă zace în cel rău. 

20. Dar ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit 
şi ne-a dat minte ca să cunoaştem pe Cel 
Adevărat; şi suntem în Cel Adevărat prin 
Fiul Său Iesus Christos. Acesta este 
Dumnezeul Adevărat şi viaţa cea eternă. 
21. Copilaşilor, păziţi-vă de idoli.  
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EPISTOLA A DOUA A LUI IOAN 
 

Capitolul 1 - 2Ioan 

1. Bătrânul, către aleasa doamnă şi către 

copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr; şi nu 
numai eu ci şi toţi cei cunoscând 
adevărul;  
2. din cauza adevărului cel rămânând în 
noi şi va fi cu noi în etern. 
3. Cu voi fie har, milă, pace; de la un 
Dumnezeu Tată, şi de la Iesus Christos, 
Fiul Tatălui; prin adevăr şi dragoste. 
4. Tare m-am bucurat că am găsit pe unii, 

dintre copiii tăi umblând în adevăr, după 
cum am primit noi poruncă de la Tatăl. 
5. Şi acum te rog, doamnă; nu ca 
scriindu-ţi o poruncă nouă, ci pe care o 
avem de la început: „ca să ne iubim unii 
pe alţii.” 
6. Şi aceasta este dragostea: ca să umblăm 
potrivit poruncilor Lui. Acesta este 

porunca, după cum aţi auzit de la început: 
„ca să umblaţi în dragoste.” 

7. Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în 
lume, ei nemărturisind pe Iesus Christos 
venit în carne. Acesta este amăgitorul şi 
Anticristul. 
8. Luaţi seama la voi, ca să nu pierdeţi 

ceea ce am lucrat noi; ci să primiţi o plată 
deplină. 
9. Oricine mergând înainte, şi 
nerămânând în învăţătura lui Christos, nu 
îl are pe Dumnezeu; cel rămânând în 
învăţătură acesta, are şi pe Tatăl şi pe 
Fiul. 
10. Dacă cineva vine la voi, şi nu aduce 
învăţătura aceasta, să nu îl primiţi în casă, 

şi să nu îi ziceţi: fi bucuros!  
11. Pentru că cel zicându-i: fi bucuros! Se 
face părtăş cu faptele lui cele rele. 
12. Având multe să vă scriu, nu am vrut 
cu hârtie şi cerneală; ci sper să vin la voi 
să vă vorbesc gură către gură; pentru ca 
bucuria voastră să fie deplină. 
13. Copiii surorii tale cea adunată, te 

salută.  
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EPISTOLA A TREIA A LUI IOAN 
 

Capitolul 1 - 3Ioan 

1. Bătrânul; către iubitul Gaius pe care eu 

îl iubesc în adevăr.  
2. Iubitule, mă rog să îţi meargă bine în 
toate, şi să fi sănătos, după cum îi merge 
bine sufletului tău. 
3. Pentru că m-am bucurat tare mult 
venind fraţi, şi mărturisind despre 
adevărul tău; după cum tu umbli în 
adevăr. 
4. Bucurie mai mare nu am, decât aceasta: 

să fi auzit de copiii mei umblând în 
adevăr. 
5. Iubitule, tu faci cu credincioşie ceea ce 
lucrezi pentru fraţi, şi aceasta chiar şi 
pentru străini,  
6. care au mărturisit despre dragostea ta 
înaintea adunării; pe care vei face bine 
trimiţându-i în mod vrednic de 

Dumnezeu. 
7. Pentru că ei au plecat pentru Numele 
Lui, neluând nimic de la cei dintre 
naţiuni. 
8. Noi deci datorăm să primim pe cei ca 
aceştia, ca să ne facem împreună-lucrători 
cu adevărul. 

9. Am scris ceva adunării, dar Diotref, cel 
plăcându-i să fie întâiul între ei; nu ne 
primeşte. 
10. De aceea, dacă am să vin, voi aminti 
de faptele lui pe care le face, clevetindu-

ne cu cuvinte rele. Şi nemulţumindu-se cu 
acestea, nici el nu primeşte fraţii; şi pe cei 
vrând să îi primească, îi împiedică şi îi 
exclude din adunare. 
11. Iubitule! Nu imita ce este rău, ci ce 
este bine. Cel făcând bine, este din 
Dumnezeu; cel făcând rău, nu L-a văzut 
pe Dumnezeu. 
12. Lui Demetre i s-a adus mărturie de 

către toţi, chiar şi de către adevăr; dar şi 
noi mărturisim, şi şti că mărturia noastră 
este adevărată. 
13. Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau 
să îţi scriu cu cerneală şi condei. 
14. Sper însă să te văd curând, şi vom 
vorbi gură către gură. 
15. Pace ţie! Te salută prietenii. Salută 

prietenii pe nume.  
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EPISTOLA LUI IUDA 

 
1. Iuda, sclav al lui Iesus Christos, dar 
frate al lui Iacob; către cei chemaţi, fiind 
iubiţi în Dumnezeu-Tată, şi păstraţi în 
Iesus Christos: 
2. Milă vouă şi pace şi dragoste, să fie 

înmulţite. 
3. Iubiţilor, dând toată sârguinţa să vă 
scriu despre salvarea noastră comună; am 
avut obligaţia să vă scriu, îndemnându-vă 
să luptaţi pentru credinţa dată sfinţilor 
odată pentru totdeauna. 
4. Pentru că s-au strecurat unii oameni, 
cei demult scrişi dinainte pentru judecata 
aceasta, neevlavioşi; schimbând harul 

Dumnezeului nostru în destrăbălare şi 
tăgăduind pe singurul nostru Stăpân: 
Dumnezeu şi pe Domnul Iesus Christos. 
5. Dar vreau să vă amintesc; deşi ştiind 
voi odată pentru totdeauna; că Dumnezeu, 
scăpând pe popor din ţara Egiptului, după 
aceea a nimicit pe cei necrezând. 
6. Şi pe îngeri, pe cei nepăstrând starea 

lor dintâi, ci părăsind locuinţa lor; El i-a 
păstrat în lanţuri eterne, sub întuneric, 
pentru judecata zilei cea mare; 
7. după cum Sodoma şi Gomora şi 
cetăţile din jurul lor, curvind în mod 
asemănător cu aceştia, şi umblând după 
carnea altuia; sunt puse înainte ca 
exemplu, suferind pedeapsa judiciară a 

unui foc etern. 
8. Asemenea, desigur, şi aceşti visători îşi 
întinează carnea, dispreţuiesc domnia şi 
hulesc gloriile. 
9. Dar Mihael, arhanghelul, când, 
disputând cu Diavolul, a discutat despre 
corpul lui Moise; nu a îndrăznit să aducă 
împotrivă o acuzaţie de hulă, ci a zis: 

„Iehova să te certe!” 
10. Aceştia însă hulesc toate câte nu le 
ştiu; şi, în câte cunosc prin fire ca 
vieţuitoarele fără minte, într-acestea se 
strică. 
11. Vai de ei! Pentru că s-au dus pe calea 
lui Cain, şi s-au repezit în rătăcirea lui 
Balaam pentru o plată; şi au pierit în 
vorbirea împotrivitoare a lui Core. 

12. Aceştia sunt stânci ascunse la mesele 
voastre de dragoste, ospătându-se fără 

teamă împreună cu voi, şi păstorindu-se 
pe ei; nişte nori fără apă purtaţi de 
vânturi; nişte pomi tomnatici fără rod; de 
două ori morţi; dezrădăcinaţi;  
13. nişte valuri înfuriate ale mării, 

spumegând ruşinile lor; nişte stele 
rătăcitoare cărora le este păstrată negura 
întunericului în etern. 
14. Dar Enoh, al şaptelea de la Adam, a 
profeţit şi el despre aceştia zicând: Iată! A 
venit Iehova cu zecile de mii de sfinţi ai 
Lui;  
15. ca să facă judecată împotriva tuturor, 
şi să dovedească pe toţi neevlavioşii 

despre faptele lor neevlavioase pe care le-
au făcut fără evlavie; şi despre toate 
asprimile, pe care le-au vorbit împotriva 
Lui nişte păcătoşi neevlavioşi. 
16. Aceştia sunt cârtitori, nemulţumiţi de 
soarta lor, umblând potrivit poftelor lor; 
gura lor vorbeşte cuvinte trufaşe, 
admirând persoane pentru câştig. 

17. Dar voi, iubiţilor, amintiţi-vă de 
cuvintele cele dinainte spuse de apostolii 
Domnului nostru Iesus Christos; 
18. pentru că ei v-au zis: „în timpul din 
urmă vor fi batjocoritori umblând potrivit 
poftelor lor cele neevlavioase.” 
19. Aceştia sunt cei făcând dezbinări, 
sufleteşti, neavând Spirit. 

20. Dar voi, iubiţilor, zidindu-vă în 
credinţa voastră sfântă, rugându-vă prin 
Spirit Sfânt;  
21. păstraţi-vă în dragostea lui 
Dumnezeu, aşteptând mila Domnului 
nostru Iesus Christos, pentru o viaţă 
eternă. 
22. Şi înduraţi-vă de cei care sunt îndoiţi; 

23. iar pe alţii salvaţi-i cu teamă, 
smulgându-i din foc; urând şi cămaşa 
pătată de carne. 
24. Iar Celui, putând să vă păzească 
neclătinaţi şi să vă pună înaintea gloriei 
Sale fără cusur, în exultare;  
25. singurului Dumnezeu Salvator al 
nostru, prin Iesus Christos-Domnul 
nostru, să Îi fie glorie, măreţie, putere şi 

autoritate, înainte de orice epocă şi acum,  
şi în toate epocile. Amen.
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APOCALIPSA LUI IOAN 
 

Capitolul 1 - Apocalipsa 

1. O dezvăluire a lui Iesus Christos, pe 

care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate 
sclavilor Săi cele ce trebuie să se facă în 
curând. Şi El a prezentat-o prin semne, 
trimiţând-o prin îngerul Său, sclavului 
Său Ioan; 
2. care a mărturisit Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi mărturia lui Christos, câte a 
văzut. 
3. Fericit este cel citind, şi cel auzind 

cuvintele profeţiei, şi respectând cele 
scrise în ea; pentru că timpul este 
aproape. 
4. Ioan; către cele şapte adunări care sunt 
în Asia: har vouă şi pace de la Cel fiind şi 
Cel ce a fost şi Cel venind, şi de la cele 
şapte Spirite care sunt înaintea tronului 
Său; 

5. şi de la Iesus Christos, martorul Cel 
credibil, Cel întâi-născut dintre cei morţi, 
şi Conducător al regilor pământului. 
Celui, iubindu-ne şi eliberându-ne din 
păcatele noastre prin sângele Lui, 
6. şi ne-a făcut un Regat, preoţi pentru 
Dumnezeu şi Tată al Său; Lui să Îi fie 
gloria şi puterea în epocile epocilor. 

Amen. 
7. Iată! El vine cu norii, şi orice ochi Îl va 
vedea; şi cei care L-au străpuns. Şi toate 
triburile pământului se vor jeli din cauza 
Lui. Da! Amen. 
8. Eu sunt Alfa şi Omega, zice Iehova 
Dumnezeu; Cel fiind, Cel ce a fost şi Cel 
venind; Cel Atotputernic.  

9. Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună-
părtaş cu voi la necazul şi la Regatul şi la 
răbdarea în Iesus; eram în insula cea 
chemată Patmos, din cauza Cuvântului lui 
Dumnezeu şi a mărturiei lui Iesus. 
10. În ziua Domnească am fost în Spirit, 
şi am auzit înapoia mea o voce mare, ca a 
unei trompete,  
11. zicând: ceea ce vezi, scrie într-o carte, 

şi trimite celor şapte adunări: la Efes, şi la 
Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la 
Sardis, şi la Filadelfia, şi la Laodiceea. 

12. Şi m-am întors să văd vocea care 
vorbea cu mine; şi întorcându-mă am 
văzut şapte lampadare de aur. 
13. Şi în mijlocul lampadarelor pe cineva 
asemănător Fiului Omului, îmbrăcat până 

la picioare şi încins la piept cu un brâu de 
aur. 
14. Iar capul şi părul Lui erau albe ca o 
lână albă, ca o zăpadă; şi ochii Lui, ca o 
flacără de foc;  
15. şi picioarele Lui, asemănătoare aramei 
fine, ca fiind arsă în cuptor; şi vocea Lui, 
ca un sunet de ape multe;  
16. şi având în mâna Lui dreaptă şapte 

stele; şi din gura Lui ieşind o sabie 
ascuţită cu două tăişuri; şi înfăţişarea Lui 
cum luminează soarele în puterea lui. 
17. Şi când L-am văzut, am căzut la 
picioarele Lui, ca mort; şi El a pus 
dreapta Lui peste mine, zicând: Nu te 
teme! Eu sunt! Cel dintâi, şi Cel din 
urmă,  

18. şi Cel vieţuind; şi am fost mort, dar 
iată! Sunt viu în epocile epocilor; şi am 
cheile morţii şi ale locuinţei morţilor. 
19. Scrie deci cele ce ai văzut, şi cele ce 
sunt, şi cele ce urmează să se facă după 
acestea. 
20. Misterul celor şapte stele, pe care le-ai 
văzut pe dreapta Mea, şi cele şapte 

lampadare de aur: cele şapte stele, sunt 
îngeri ai celor şapte adunări; şi cele şapte 
lampadare, sunt cele şapte adunări.  

Capitolul 2 - Apocalipsa 

1. Îngerului adunării din Efes, scrie-i: 

acestea zice Cel ţinând cele şapte stele în 
dreapta Lui, Cel umblând în mijlocul 
celor şapte lampadare de aur: 
2. Ştiu faptele tale, şi osteneala ta, şi 
răbdarea ta; şi că nu poţi suporta pe cei 
răi; şi ai testat pe cei zicându-şi apostoli şi 
nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi;  
3. şi ai răbdare, şi ai suferit din cauza 
Numele Meu, şi nu ai obosit. 

4. Dar am împotriva ta, că ai părăsit 
dragostea ta cea dintâi. 
5. Aminteşte-ţi de unde ai căzut; şi 
căieşte-te, şi fă faptele dintâi. Dar dacă 
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nu; vin la tine, şi voi muta lampadarul tău 
din locul lui, dacă nu ai să te căiești. 
6. Dar ai aceasta; că urăşti faptele 
Nicolaiţilor; pe care şi eu le urăsc. 
7. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunărilor, Spiritul: celui învingând, îi voi 

da să mănânce din pomul vieţii; care este 
în paradisul lui Dumnezeu. 
8. Şi îngerului adunării din Smirna, scrie-
i: acestea zice Cel dintâi şi Cel din urmă, 
care a fost mort şi vieţuieşte:  
9. Ştiu necazul tău, şi sărăcia ta; dar eşti 
bogat. Şi hula de la cei zicându-se a fi 
iudei, şi nu sunt; ci o sinagogă a lui Satan. 

10. Nu te teme de cele ce urmează să 
suferi. Iată! Diavolul urmează să arunce 
dintre voi în închisoare, ca să fiţi 
încercaţi; şi veţi avea necaz zece zile. Fi 
credincios până la moarte, şi îţi voi da 
cununa vieţii. 
11. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunării, Spiritul: cel învingând, nu are să 

fie nicidecum vătămat de moartea cea de 
a doua. 
12. Şi îngerului adunării din Pergam, 
scriei: acestea zice Cel având sabia cea 
ascuţită, cu două tăişuri: 
13. Ştiu unde locuieşti: unde este tronul 
lui Satan; şi ţii cu tărie Numele Meu, şi 
nu ai tăgăduit credinţa Mea chiar şi în 

zilele lui Antipas, martorul Meu, 
credinciosul Meu; care a fost omorât la 
voi, unde locuieşte Satan. 
14. Dar am puţine împotriva ta; că ai 
acolo pe unii ţinând învăţătura lui 
Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o 
piatră de poticnire înaintea fiilor lui 
Israel, ca să mănânce din cele sacrificate 
idolilor şi să curvească. 

15. Aşa ai şi tu pe unii ţinând tot aşa 
învăţătura nicolaiţilor. 
16. Căieşte-te deci! Dar dacă nu; vin la 
tine curând, şi Mă voi război cu ei cu 
sabia gurii Mele. 
17. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunărilor, Spiritul: celui învingând, îi voi 
da mana cea ascunsă. Şi îi voi da o 

pietricică albă; şi pe pietricică un nume 
nou, pe care nici unu nu îl ştie, decât cel 
primindu-l. 

18. Şi îngerului adunării din Tiatira, scrie-
i: acestea zice Fiul lui Dumnezeu, Cel 
având ochii Lui ca o flacără de foc, şi 
picioarele Lui asemănătoare aramei fine: 
19. Ştiu faptele, şi dragostea, şi credinţa, 
şi serviciul şi răbdarea ta, şi faptele tale 

cele din urmă mai multe decât cele dintâi. 
20. Dar am împotriva ta; că laşi pe femeia 
Izabela, cea zicându-se profeteasă, şi ea 
învaţă şi amăgeşte pe sclavii Mei, să 
curvească şi să mănânce cele sacrificate 
idolilor. 
21. Şi i-am dat timp ca să se căiască; dar 
nu vrea să se căiască de curvia ei. 

22. Iată! O voi arunca pe un pat; şi pe cei 
curvind cu ea, într-un necaz mare; dacă 
nu se vor căi de faptele ei. 
23. Iar pe copiii ei, îi voi omorî cu 
moarte; şi toate adunările vor cunoaşte, că 
Eu sunt Cel cercetând rinichi şi inimi; şi 
vă voi da fiecăruia potrivit cu faptele 
voastre. 

24. Dar vă zic vouă, celorlalţi din Tiatira, 
câţi nu aveţi învăţătura aceasta, care nu 
aţi cunoscut adâncurile lui Satan, după 
cum zic ei: nu pun asupra voastră altă 
povară. 
25. Totuşi, ceea ce aveţi, ţineţi cu tărie 
până ce vin! 
26. Şi celui învingând, şi celui respectând 

până la sfârşit lucrările Mele; îi voi da 
autoritate peste naţiuni. 
27. Şi le va păstori cu un sceptru de fier 
aşa cum sunt sfărmate vasele cele de lut; 
precum am primit şi Eu de la Tatăl Meu. 
28. Şi îi voi da steaua cea de dimineaţă. 
29. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunărilor, Spiritul. 

Capitolul 3 - Apocalipsa                                     

1. Şi îngerului adunării din Sardis, scrie-i: 
acestea zice Cel având cele şapte Spirite 
ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu 
faptele tale; că ai nume că trăieşti, dar eşti 
mort. 

2. Fi veghetor, şi întăreşte celelalte lucruri 
care urmau să moară; pentru că nu am 
găsit faptele tale perfecte înaintea 
Dumnezeului Meu. 
3. Aminteşte-ţi deci, cum ai primit şi ai 
auzit; şi respectă şi te căieşte. Dacă deci, 
nu ai să veghezi, voi veni ca un hoţ; şi nu 
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ai să cunoşti nicidecum la ce oră voi veni 
peste tine. 
4. Dar ai în Sardis puţine nume care nu au 
murdărit mantiile lor; şi ei vor umbla cu 
Mine în veşminte albe, pentru că sunt 
vrednici. 

5. Cel învingând, va fi îmbrăcat astfel în 
mantii albe; şi nu voi şterge nicidecum 
numele lui din cartea vieţii, şi voi 
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu 
şi înaintea îngerilor Lui. 
6. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunărilor, Spiritul. 
7. Şi îngerului adunării din Filadelfia, 

scrie-i: acestea zice Cel Sfânt, Cel 
Adevărat, Cel având cheia lui David, Cel 
deschizând şi nici unu nu va încuia, Cel 
încuind şi nici unu nu va deschide. 
8. Ştiu faptele tale. Iată! Am pus înaintea 
ta o uşă deschisă, pe care nici unu nu o 
poate încuia; pentru că ai putere mică, dar 
ai respectat Cuvântul Meu, şi nu ai 

tăgăduit Numele Meu. 
9. Iată! Iţi dau din sinagoga lui Satan pe 
cei zicându-se a fi iudei şi nu sunt. Iată! Îi 
voi face ca să vină şi să se închine 
înaintea picioarelor tale, şi au să cunoască 
că Eu te-am iubit. 
10. Pentru că ai respectat Cuvântul 
răbdării Mele, şi Eu te voi păzi de ora 

încercării; cea urmând să vină peste 
pământul întreg, ca să încerce pe cei 
locuind pe pământ. 
11. Eu vin curând; ţine tare ceea ce ai, ca 
nici unu să nu ia cununa ta. 
12. Pe cel învingând îl voi face o coloană 
în templul Dumnezeului Meu, şi nu are să 
mai iasă afară nicidecum; şi voi scrie pe 
el Numele Dumnezeului Meu, şi numele 

cetăţii Dumnezeului meu: Noul Ierusalim, 
cel coborând din cer de la Dumnezeul 
Meu; precum şi Numele Meu cel nou. 
13. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunărilor, Spiritul. 
14. Şi îngerului adunării din Laodiceea, 
scrie-i: acestea zice Cel ce este Amen, 
Martorul Cel Credibil şi Adevărat, 

începutul creaţiei lui Dumnezeu:  
15. Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, 
nici fierbinte. Aş vrea să fi fost rece, sau 
fierbinte. 

16. Astfel, pentru că eşti călduţ, nici 
fierbinte, nici rece; urmeză să te vărs din 
gura mea. 
17. Pentru că zici: sunt bogat şi m-am 
îmbogăţit şi nu am nevoie de nimic, şi nu 
şti că tu eşti cel nenorocit şi vrednic de 

milă, şi sărac, şi orb, şi gol. 
18. Te sfătuiesc să cumperi de la Mine 
aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; 
şi mantii albe, ca să te îmbraci, şi să nu 
fie arătată ruşinea goliciunii tale; şi alifie 
pentru ochi să ungi ochii tăi ca să vezi. 
19. Eu mustru şi disciplinez pe câţi am să 
îi iubesc; fi deci zelos şi căieşte-te. 

20. Iată! Eu stau la uşă şi bat. Dacă cineva 
are să audă vocea Mea, şi are să deschidă 
uşa; voi intra la el, şi voi cina cu el, şi el 
cu Mine. 
21. Celui învingând îi voi da să se aşeze 
cu Mine în tronul Meu; aşa cum şi Eu am 
învins şi M-am aşezat cu Tatăl Meu în 
tronul Lui. 

22. Cel având ureche; să audă ce zice 
adunării, Spiritul. 

Capitolul 4 - Apocalipsa 

1. După acestea am văzut: Şi iată! O uşă 
deschisă în cer, şi vocea cea dintâi pe care 

o auzisem ca a unei trompete, vorbind cu 
mine, zicând: Suie-te aici, şi îţi voi arăta 
cele ce trebuie să se facă după acestea. 
2. Îndată am fost făcut în Spirit. Şi iată! În 
cer era aşezat un tron, şi pe tron şezând 
Cineva. 
3. Şi Cel şezând era la vedere asemănător 
pietrei de iaspis şi de sardiu; şi în jurul 
tronului era un curcubeu, la vedere 

asemănător smaraldului. 
4. Şi împrejurul tronului erau douăzeci şi 
patru de tronuri; şi pe tronuri douăzeci şi 
patru de bătrâni şezând, îmbrăcaţi în 
mantii albe, şi pe capetele lor erau cununi 
de aur. 
5. Şi din tron ies fulgere şi voci şi tunete; 
şi şapte lămpi de foc arzând înaintea 

tronului, care sunt cele şapte Spirite ale 
lui Dumnezeu. 
6. Şi înaintea tronului era ca o mare de 
sticlă, asmănătoare cristalului; şi în 
mijlocul tronului şi împrejurul tronului 
erau patru vieţuitoare, pline de ochi 
înainte şi înapoi. 
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7. Şi vieţuitoarea cea dintâi, era 
asemănătoare leului; şi vieţuitoarea a 
doua, era asemănătoare viţelului; şi 
vieţuitoarea a treia, având faţa ca a unui 
om; şi vieţuitoarea a patra era 
asemănătoare vulturului zburând. 

8. Şi cele patru vieţuitoare, având fiecare 
dintre ele şase aripi; sunt pline de ochi 
împrejur şi înăuntru, şi nu au odihnă zi şi 
noapte, zicând: sfânt, sfânt, sfânt este 
Iehova Dumnezeu Cel Atotputernic; Cel 
ce a fost, Cel fiind şi Cel venind. 
9. Şi când vieţuitoarele vor da glorie şi 
onoare şi mulţumire, Celui şezând pe 

tron, Celui vieţuind în epocile epocilor;  
10. cei douăzeci şi patru de bătrâni vor 
cădea înaintea Celui şezând pe tron, şi se 
vor închina Celui vieţuind în epocile 
epocilor, şi vor arunca cununile lor 
înaintea tronului, zicând: 
11. Vrednic eşti, Iehova şi Dumnezeul 
nostru, să primeşti gloria şi onoarea şi 

puterea; pentru că Tu ai creat toate, şi prin 
voinţa Ta sunt şi au fost create. 

Capitolul 5 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut în mâna dreaptă a Celui 
şezând pe tron un sul, scrisă pe dinăuntru 

şi pe dinafară, sigilată cu şapte sigilii. 
2. Şi am văzut un înger tare anunţând cu 
voce mare: cine este vrednic să deschidă 
sulul, şi să desfacă sigilile lui? 
3. Şi nici unu din cer, nici de pe pământ, 
nici de sub pământ, nu putea deschide 
sulul, nici să se uite în el. 
4. Şi eu am plâns mult, pentru că nici unu 
nu a fost găsit vrednic să deschidă sulul, 

nici să se uite în el. 
5. Şi unu dintre bătrâni, îmi zice: nu 
plânge! Iată! Leul din tribul lui Iuda, 
rădăcina lui David; a învins, ca să 
deschidă sulul, şi cele şapte sigilii ale ei. 
6. Şi am văzut în mijlocul tronului şi al 
celor patru vieţuitoare, şi în mijlocul 
bătrânilor, un Miel, stând ca junghiat; 

având şapte coarne şi şapte ochi, care sunt 
cele şapte Spirite ale lui Dumnezeu, 
trimise spre tot pământul. 
7. Şi El a venit şi a luat sulul din mâna 
dreaptă a Celui şezând pe tron. 
8. Şi când a luat sulul, cele patru 
vieţuitoare şi cei douăzeci şi patru de 

bătrâni s-au proşternut înaintea Mielului; 
având fiecare o harfă şi cupe de aur pline 
cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.  
9. Şi ei cântau un cântec nou, zicând: 
„vrednic eşti să iei sulul, şi să deschizi 
sigiliile lui; pentru că ai fost înjunghiat, şi 

ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin 
sângele Tău; din orice trib, şi limbă şi 
popor şi naţiune;  
10. şi i-ai făcut un Regat şi preoţi pentru 
Dumnezeul nostru, şi ei vor domni ca regi 
peste pământ.” 
11. Şi am văzut şi am auzit voce de îngeri 
mulţi, împrejurul tronului, şi al 

vieţuitoarelor, şi al bătrânilor; şi numărul 
lor era de zeci de mii de zeci de mii, şi 
mii de mii, 
12. zicând cu voce mare: „vrednic este 
Mielul Cel junghiat să primească puterea, 
şi bogăţii, şi înţelepciune, şi tărie, şi 
onoare, şi glorie, şi binecuvântare.” 
13. Şi orice creatură care este în cer, şi pe 

pământ, şi sub pământ, şi pe mare, şi pe 
toate cele din ele, le-am auzit zicând: 
„Celui şezând pe tron, şi Mielului; să fie 
binecuvântarea, şi onoarea, şi gloria, şi 
puterea, în epocile epocilor.” 
14. Şi cele patru vieţuitoare ziceau: 
Amen! Şi bătrânii s-au proşternut, şi s-au 
închinat. 

Capitolul 6 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut când Mielul a deschis unu 
dintre cele şapte sigilii; şi am văzut pe 
una dintre cele patru vieţuitoare zicând, 
cu voce ca de tunet: Vino! 
2. Şi am văzut: Şi iată! Un cal alb; şi cel 

şezând pe el având un arc, şi i s-a dat o 
cunună; şi a ieşit învingând şi ca să 
învingă. 
3. Şi când a deschis sigiliul cel de al 
doilea, am văzut pe vieţuitoarea a doua 
zicând: Vino! 
4. Şi a ieşit un altul, un cal roşu aprins; şi 
celui şezând pe el i s-a dat să ia pacea de 

pe pământ, şi ca să se înjunghie unii pe 
alţii; şi i s-a dat o sabie mare. 
5. Şi când a deschis sigiliul cel de al 
treilea, am văzut pe vieţuitoarea a treia 
zicând: Vino! Şi am văzut: Şi iată! Un cal 
negru; şi cel şezând pe el având o balanţă 
în mâna lui. 
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6. Şi am auzit ca o voce în mijlocul celor 
patru vieţuitoare zicând: o măsură de grâu 
pentru un dinar, şi trei măsuri de orz 
pentru un dinar; şi să nu vatămi uleiul şi 
vinul! 
7. Şi când a deschis sigiliul cel de al 

patrulea, am auzit vocea vieţuitoarei a 
patra zicând: Vino! 
8. Şi am văzut: Şi iată! Un cal gălbui-
verzui; şi cel şezând deasupra lui, numele 
lui era: moartea; şi locuinţa morţilor urma 
cu el. Şi li s-a dat autoritate peste a patra 
parte a pământului ca să omoare cu sabie 
şi cu foamete, şi cu moarte, şi prin fiarele 

pământului. 
9. Şi când a deschis sigiliul cel de al 
cincilea, am văzut sub altar sufletele celor 
înjunghiaţi din cauza Cuvântului lui 
Dumnezeu şi din cauza mărturiei pe care 
au ţinut-o;  
10. şi strigau cu voce mare, zicând: Până 
când, Stăpânul Cel Sfânt şi Adevărat; nu 

judeci, şi nu răzbuni, sângele nostru de la 
locuitorii pământului? 
11. Şi li s-a dat fiecăruia un veşmânt alb; 
şi li s-a spus ca să se odihneascâ încă 
puţin timp, până au să fie complectaţi şi 
de cei împreună-sclavi cu ei şi fraţii lor 
cei urmând să fie omorâţi ca şi ei. 
12. Şi am văzut când a deschis sigiliul cel 

de al şaselea: S-a făcut un cutremur mare, 
şi soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, 
şi luna întreagă s-a făcut ca un sânge,  
13. şi stelele cerului au căzut pe pământ; 
precum un smochin aruncă fructele lui 
târzii, fiind scuturat de un vânt mare. 
14. Şi cerul, s-a îndepărtat ca un sul 
înfăşurându-se, şi orice munte şi insulă au 
fost mutate din locurile lor. 

15. Şi regii pământului, şi cei mari, şi 
centurionii, şi cei bogaţi, şi cei tari, şi 
orice sclav şi liber, s-au ascuns în 
peşterile şi în stâncile pământului. 
16. Şi ei zic munţilor şi stâncilor: cădeţi 
peste noi, şi ascundeţi-ne de la faţa Celui 
şezând pe tron şi de la mânia Mielului; 
17. pentru că a venit ziua cea mare a 

mâniei lor, şi cine poate să reziste? 

 

 

Capitolul 7 - Apocalipsa 

1. După aceasta am văzut patru îngeri 
stând pe cele patru colţuri ale pământului, 

ţinând cele patru vânturi ale pământului; 
ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe 
mare, nici peste vreun copac. 
2. Şi am văzut alt înger, suindu-se de la 
răsărit de soare, având sigiliul lui 
Dumnezeu vieţuind; şi a strigat cu voce 
mare către cei patru îngeri, cărora li s-a 
dat să vatăme pământul şi marea,  

3. zicând: „să nu vătămaţi pământul, nici 
marea, nici copacii; până ce avem să 
sigilăm pe sclavii Dumnezeului nostru pe 
frunţile lor.” 

4. Şi am auzit numărul celor sigilaţi: o 
sută patruzeci şi patru de mii; sigilaţi din 
fiecare trib al lui Israel. 
5. Din tribul lui Iuda, douăsprezece mii de 

sigilaţi; din tribul lui Ruben, 
douăsprezece mii; din tribul lui Gad, 
douăsprezece mii;  
6. din tribul lui Aşer, douăsprezece mii; 
din tribul lui Neftali, douăsprezece mii; 
din tribul lui Manase, douăsprezece mii;  
7. din tribul lui Simeon, douăsprezece 
mii; din tribul lui Levi, douăsprezece mii; 

din tribul lui Isahar, douăsprezece mii;  
8. din tribul lui Zabulon, douăsprezece 
mii; din tribul lui Iosif, douăsprezece mii; 
din tribul lui Beniamin, douăsprezece mii 
de sigilaţi.  
9. După acestea am văzut: Şi iată! O 
mulţime mare, pe care nici unu nu o poate 
număra, din orice naţiune şi triburi şi 
popoare şi limbi; stând înaintea tronului şi 

înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte 
albe şi cu ramuri de palmier în mâinile 
lor. 
10. Şi ei strigă cu voce mare, zicând: 
„salvarea este a Dumnezeului nostru Cel 
şezând pe tron, şi a Mielului.” 
11. Şi toţi îngerii stăteau împrejurul 
tronului şi al bătrânilor şi al celor patru 

vieţuitoare. Şi au căzut înaintea tronului, 
pe feţele lor; şi s-au închinat lui 
Dumnezeu, 
12. zicând: „amen! Binecuvântarea, şi 
gloria, şi înţelepciunea, şi mulţumirea, şi 
onoarea, şi puterea, şi tăria, fie-I 
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Dumnezeului nostru, în epocile epocilor. 
Amen.” 
13. Şi unu dintre cei bătrâni a răspuns, 
zicându-mi: „Aceştia, cei îmbrăcaţi în 
veşmintele cele albe; cine sunt, şi de unde 
vin?” 

14. Şi i-am zis: Domnul meu, tu şti. Şi 
mi-a zis: „Aceştia sunt cei veniţi din 
necazul cel mare; şi ei au spălat 
veşmântele lor, şi le-au albit în sângele 
Mielului. 
15. De aceea sunt ei înaintea tronului lui 
Dumnezeu, şi Îi servesc zi şi noapte în 
templul Lui; şi Cel şezând pe tron, va 

întinde cortul peste ei. 
16. Nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai 
înseta, nici nu are să îi mai dogorească 
soarele, nici vreo arşiţă; 
17. pentru că Mielul Cel din mijlocul 
tronului, îi va păstori şi îi va duce la 
izvoarele apelor vieţii; şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii lor.” 

Capitolul 8 - Apocalipsa 

1. Şi când a deschis sigiliul cel de al 
şaptelea, s-a făcut tăcere în cer cam 
jumătate de oră. 
2. Şi am văzut pe cei şapte îngeri care 

stăteau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au 
dat şapte trompete. 
3. Şi a venit alt înger, şi a stat pe altar; 
având o tămâietoare de aur. Şi i s-a dat 
tămâie multă, ca să o ofere cu rugăciunile 
tuturor sfinţilor pe altarul cel de aur, cel 
dinaintea lui Dumnezeu. 
4. Şi fumul tămâiei s-a suit cu rugăciunile 
sfinţilor, din mâna îngerului dinaintea 

tronului. 
5. Şi îngerul a luat tămâietoarea şi a 
umplut-o din focul altarului, şi a aruncat 
spre pământ; şi s-au făcut tunete, şi voci, 
şi cutremur. 
6. Şi cei şapte îngeri, cei având cele şapte 
trompete, s-au pregătit ca să răsune. 
7. Şi cel dintâi a răsunat. Şi s-au făcut 

grindină şi foc amestecate în sânge, şi au 
fost aruncate pe pământ; şi a treia parte a 
pământului a fost arsă, şi toată iarba verde 
a fost arsă. 
8. Şi îngerul al doilea a răsunat. Şi ca un 
munte mare arzând cu foc a fost aruncat 

în mare. Şi a treia parte a mării s-a făcut 
sânge; 
9. şi a treia parte dintre creaturile cele din 
mare, cele având suflete, au murit; şi a 
treia parte a corăbiilor au fost nimicite. 
10. Şi îngerul al treilea a răsunat. Şi a 

căzut din cer o stea mare, arzând ca o 
lampă; şi a căzut peste a treia parte a 
râurilor, şi peste izvoarele apelor. 
11. Şi numele stelei se numeşte: Pelin; şi 
a treia parte a apelor s-a făcut în pelin. Şi 
mulţi oameni au murit din cauza apelor; 
pentru că au fost făcute amare. 
12. Şi îngerul al patrulea a răsunat. Şi a 

fost lovită a treia parte a soarelui, şi a 
treia parte a lunii, şi a treia parte a 
stelelor; ca să fie întunecată a treia parte 
din ele, şi ziua să nu lumineze a treia 
parte a ei, şi noaptea de asemenea. 
13. Şi am văzut: Şi am auzit un vultur, 
zburând în mijlocul cerului, zicând cu 
voce mare: „vai, vai, vai de cei locuind pe 

pământ, din cauza celorlalte voci ale 
trompetei celor trei îngeri, cei urmând să 
răsune.” 

Capitolul 9 - Apocalipsa 

1. Şi îngerul al cincilea a răsunat. Şi am 

văzut o stea din cer căzând spre pământ; 
şi lui i s-a dat cheia fântânii abisului. 
2. Şi el a deschis fântâna abisului, şi s-a 
ridicat fum din fântână ca un fum al unui 
cuptor mare; şi soarele şi aerul au fost 
întunecate de fumul fântânii. 
3. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ. 
Şi li s-a dat autoritate, precum au 
autoritate scorpionii pământului. 

4. Şi li s-a zis să nu vatăme iarba 
pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun 
copac; ci numai pe oamenii cei care nu au 
sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. 
5. Şi li s-a dat ca să nu îi omoare, ci ca să 
fie chinuiţi cinci luni; şi chinul lor era ca 
şi chinul unui scorpion când are să înţepe 
pe vreun om. 

6. Şi în zilele acelea oamenii vor căuta 
moartea, şi nu o vor găsi nicidecum; şi 
vor tânji să moară, şi moartea fuge de ei. 
7. Şi înfăţişările lăcustelor erau 
asemănătoare cailor pregătiţi pentru 
război. Şi pe capetele lor erau ca nişte 
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cununi asemănătoare aurului; şi feţele lor 
erau ca nişte feţe de oameni. 
8. Şi aveau păr, ca un păr de femeie; şi 
dinţii lor erau ca ai unor lei. 
9. Şi aveau platoşe, ca nişte platoşe de 
fier; şi răsunetul aripilor lor era ca 

răsunetul carelor cu mulţi cai, alergând la 
război. 
10. Şi aveau cozi asemănătoare 
scorpionilor; şi ţepi. Şi autoritatea lor era 
în cozile lor, ca să vatăme oamenii cinci 
luni. 
11. Ele au rege peste ele pe îngerul 
abisului; numele lui este în evreieşte: 

Abadon, şi în greceşte are nume de: 
Apolion. 
12. Vaiul cel dintâi a trecut. Iată! Mai vin 
încă două vaiuri după acestea. 
13. Şi îngerul al şaselea a răsunat. Şi am 
auzit o voce din cele patru coarne ale 
altarului cel de aur, cel dinaintea lui 
Dumnezeu; 

14. zicând îngerului al şaselea, cel având 
trompeta: dezleagă pe cei patru îngeri 
legaţi la râul cel mare Eufrat! 
15. Şi au fost dezlegaţi cei patru îngeri, 
cei pregătiţi pentru aceea oră şi ziuă şi 
lună şi an; ca să omoare a treia parte a 
oamenilor. 
16. Şi numărul armatei cavaleriei era 

două zeci de mii de ori zece mii; am auzit 
numărul lor. 
17. Şi astfel am văzut caii în viziune, şi pe 
cei şezând pe ei: Având platoşa de foc, şi 
de hiacint, şi de pucioasă. 
18. Prin plăgile acestea trei, au fost 
omorâţi a treia parte a oamenilor; de focul 
şi de fumul şi de pucioasa ieşind din 
gurile lor. 

19. Pentru că autoritatea cailor este în 
gura lor şi în cozile lor; deoarece cozile 
lor sunt asemănătoare şerpilor, având 
capete, şi cu ele vatămă. 
20. Şi restul oamenilor, care nu au fost 
omorâţi prin plăgile acestea, nu s-au căit 
de faptele mâinilor lor; ca să nu se 
închine la demonii şi la idolii cei de aur, 

şi cei de argint, şi cei de aramă, şi cei de 
piatră, şi cei de lemn; care nu pot nici 
vedea, nici auzi, nici umbla. 

21. Şi nu s-au căit de uciderile lor, nici de 
vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de 
furturile lor. 

Capitolul 10 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut un alt înger tare, coborând 
din cer, îmbrăcat cu un nor, şi curcubeul 
era pe capul lui, şi faţa lui era ca soarele, 
şi picioarele lui erau ca nişte coloane de 
foc; 
2. şi având în mâna lui un sul deschis. Şi 
a pus piciorul lui cel drept pe mare, iar pe 

cel stâng pe pământ; 
3. şi a strigat cu voce mare precum 
răcneşte un leu. Şi când a strigat, cele 
şapte tunete au vorbit cu vocile lor. 
4. Şi când au vorbit cele şapte tunete am 
vrut să scriu; şi am auzit o voce din cer, 
zicând: „sigilează cele ce au vorbit cele 
şapte tunete, şi nu le scrie!” 

5. Şi îngerul pe care l-am văzut stând pe 
mare şi pe pământ, a ridicat mâna lui cea 
dreaptă spre cer,  
6. şi a jurat pe Cel vieţuind în epocile 
epocilor; care a creat cerul şi cele din el, 
şi pământul şi cele de pe el, şi marea şi 
cele din ea; că nu va mai fi timp;  
7. ci, în zilele vocii îngerului al şaptelea, 

când urmează să răsune, va fi sfârşit 
misterul lui Dumnezeu, precum a 
binevestit sclavilor Lui, profeţii. 
8. Şi vocea pe care am auzit-o vorbind din 
cer, a vorbit iarăşi cu mine, şi zicând: 
„mergi, ia sulul cel deschis în mâna 
îngerului cel stând pe mare şi pe pământ!” 
9. Şi m-am dus la înger, zicându-i să îmi 
dea sulul. Şi el îmi zice: „Ia-l şi 

mănâncăl! Şi el va amărî stomacul tău, 
dar în gura ta va fi dulce ca o miere.” 
10. Şi am luat sulul din mâna îngerului, şi 
l-am mâncat; şi în gura mea a fost ca o 
miere dulce, şi când am mâncat-o, 
stomacul meu s-a amărât. 
11. Şi îmi zice: „tu trebuie să profeţeşti 
iarăşi referitor la popoare, şi la naţiuni, şi 

la limbi, şi la regi mulţi.” 

Capitolul 11 - Apocalipsa 

1. Şi mi s-a dat o trestie asemănătoare 
unui sceptru, zicând: ridică-te şi măsoară 
templul lui Dumnezeu, şi altarul, şi pe cei 

închinându-se în el. 
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2. Iar curtea cea din afara templului, las-o 
deoparte şi să nu o măsori; pentru că a 
fost dată naţiunilor, şi ele vor călca 
cetatea cea sfântă: patruzeci şi două de 
luni. 
3. Şi voi da celor doi martori ai mei, şi 

vor profeţi o mie două sute şaizeci de zile, 
îmbrăcaţi în sac. 
4. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele 
două lampadare, stând înaintea 
Dumnezeului pământului. 
5. Şi dacă cineva vrea să îi vatăme, iese 
foc din gura lor şi îi mistuie pe duşmanii 
lor; şi dacă cineva vrea să îi vatăme, aşa 

trebuie să fie şi el omorât. 
6. Aceştia au autoritatea să încuie cerul, 
ca să nu cadă ploaie în zilele profeţiei lor, 
şi au autoritate peste ape să le schimbe în 
sânge; şi să lovească pământul cu orice 
plagă, ori de câte ori vor vrea. 
7. Şi când au să sfârşească mărturia lor, 
fiara cea ridicându-se din abis, va face 

război cu ei; şi îi va învinge şi îi va omorî. 
8. Şi cadavrele lor vor fi pe strada cetăţii 
cea mare, care spiritual este chemată: 
Sodoma şi Egipt; unde a fost crucificat şi 
Domnul lor. 
9. Şi unii dintre popoare, şi triburi, şi 
limbi, şi naţiuni, văd cadavrele lor trei 
zile şi jumătate; şi nu lasă să fie puse 

cadavrele lor în mormânt. 
10. Şi cei locuind pe pământ se bucură de 
ei şi se veselesc, şi vor trimite daruri unii 
altora; pentru că aceştia, cei doi profeţi, 
au chinuit pe cei locuind pe pământ. 
11. Şi după cele trei zile şi jumătate, a 
intrat în ei un Spirit de viaţă din 
Dumnezeu, şi au stat pe picioarele lor; şi 
o teamă mare a căzut peste cei privindu-i. 

12. Şi au auzit o voce mare din cer, 
zicându-le: suiţi-vă aici! Şi s-au suit spre 
cer, în nor; şi duşmanii lor i-au privit. 
13. Şi în ora aceea s-a făcut un cutremur 
mare; şi a zecea parte a cetăţii a căzut; şi 
au fost omorâţi în cutremur şapte mii de 
nume de oameni. Şi cei rămaşi s-au 
înfricoşat, şi au dat glorie Dumnezeului 

cerului. 
14. Vaiul cel de al doilea a trecut. Iată! 
Vaiul cel de al treilea vine curând. 

15. Şi îngerul al şaptelea a răsunat. Şi s-
au făcut voci mari în cer, zicând: Regatul 
lumii s-a făcut al Domnului nostru şi al 
Christosului Său; şi El va domni ca Rege 
în epocile epocilor. 
16. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, cei 

şezând înaintea lui Dumnezeu pe tronurile 
lor, au căzut pe feţele lor şi s-au închinat 
lui Dumnezeu,  
17.zicând: „îţi mulţumim Iehova, 
Dumnezeu Cel Atotputernic, Cel fiind, şi 
Cel ce ai fost; că ai luat puterea Ta cea 
mare şi domneşti ca Rege. 
18. Şi naţiunile s-au mâniat; şi a venit 

mânia Ta, şi timpul morţilor ca să fie 
judecaţi, şi să dai plata sclavilor Tăi, 
profeţilor, şi sfinţilor, şi celor temându-se 
de Numele Tău, celor mici şi celor mari; 
şi să distrugi pe cei stricând pământul.” 
19. Şi templul lui Dumnezeu, cel din cer, 
a fost deschis; şi chivotul legământului 
Său, a fost văzut în templul Său. Şi s-au 

făcut fulgere, şi voci, şi tunete, şi 
cutremur, şi grindină mare. 

Capitolul 12 - Apocalipsa 

1. Şi în cer a fost văzut un semn mare: o 
femeie îmbrăcată cu soarele, şi luna sub 

picioarele ei, şi cu o cunună de 
douăsprezece stele pe capul ei. 
2. Şi fiind însărcinată şi striga fiind în 
durerile naşterii şi chinuindu-se să nască. 
3. Şi în cer a fost văzut un alt semn; şi 
iată! Un balaur mare, roşu ca focul, având 
şapte capete şi zece coarne; şi pe capetele 
lui: şapte coroane. 
4. Şi coada lui trage a trei parte a stelelor 

cerului şi le aruncă înspre pământ. Şi 
balaurul a stat înaintea femeii cea urmând 
să nască; ca atunci când ea are să nască, 
să mănânce copilul ei. 
5. Şi ea a născut un fiu, de parte 
bărbătească; care urmează să păstorească 
toate naţiunile cu un sceptru de fier. Şi 
copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la 

tronul Lui. 
6. Şi femeia a fugit în deşert; unde are 
acolo un loc pregătit de Dumnezeu, ca ei 
să o hrănească acolo o mie două sute 
şaizeci de zile. 
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7. Şi în cer s-a făcut război: Mihail şi 
îngerii lui s-au războit cu balaurul; şi 
balaurul şi îngerii lui s-au războit, 
8. şi nu a fost mai tare, nici loc nu s-a mai 
găsit pentru ei în cer. 
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, 

cel chemat: Diavol şi Satan, cel amăgind 
pământul întreg, a fost aruncat spre 
pământ; şi îngerii lui au fost aruncaţi cu 
el. 
10. Şi am auzit în cer o voce mare, 
zicând: „acum s-a făcut izbăvirea, şi 
puterea, şi Regatul Dumnezeului nostru, 
şi autoritatea Christosului Său; pentru că 

acuzatorul fraţilor noştri, cel acuzându-i 
zi şi noapte înaintea Dumnezeului nostru, 
a fost aruncat jos. 
11. Şi ei l-au învins din cauza sângelui 
Mielului, şi din cauza Cuvântului 
mărturiei lor; şi nu au iubit sufletul lor, 
până la moarte. 
12. De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi 

locuind în ele! Vai de pământ şi de mare! 
Pentru că Diavolul a coborât la voi; având 
mânie, ştiind că are puţin timp.  
13. Şi când Balaurul a văzut că a fost 
aruncat pe pământ, a persecutat pe femeia 
care a născut copilul de parte bărbătească. 
14. Şi femeii i-au fost date cele două aripi 
ale vulturului cel mare, ca să zboare 

înspre deşert, înspre locul ei; acolo unde 
este hrănită: un timp, şi timpuri, şi 
jumătate de timp; departe de faţa şarpelui. 
15. Şi şarpele a aruncat din gura lui, după 
femeie, apă ca un râu; ca să o facă să fie 
dusă de râu. 
16. Şi pământul a ajutat femeia; şi 
pământul a deschis gura lui, şi a înghiţit 
râul pe care l-a aruncat balaurul din gura 

lui. 
17. Şi balaurul s-a mâniat pe femeie, şi s-
a dus să facă război cu rămăşiţele 
seminţei ei; cei respectând poruncile lui 
Dumnezeu, şi având mărturia lui Iesus. 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 13 - Apocalipsa 

1. Şi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut 
ridicându-se din mare o fiară având zece 

coarne şi şapte capete; şi pe capetele ei 
erau zece coroane, şi pe capetele ei, nume 
de hulă. 
2. Şi fiara pe care am văzut-o era 
asemănătoare leopardului, şi picioarele ei 
ca ale unui urs, şi gura ei ca gura unui leu. 
Şi balaurul i-a dat puterea sa, şi tronul 
său, şi autoritatea sa. 

3. Şi unu dintre capetele ei era ca 
înjunghiat de moarte; şi rana morţi ei a 
fost vindecată. Şi întreg pământul se mira 
în urma fiarei. 
4. Şi s-au închinat balaurului, pentru că a 
dat autoritatea sa fiarei; şi s-au închinat 
fiarei, zicând: Cine este asemănător fiarei, 
şi cine se poate război cu ea? 

5. Şi i s-a dat o gură de vorbit lucruri mari 
şi hule; şi i s-a dat autoritate să lucreze 
patruzeci şi două de luni. 
6. Şi ea a deschis gura ei pentru hule 
împotriva lui Dumnezeu, ca să hulească 
Numele şi cortul Lui, şi pe cei locuind în 
cer. 
7. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să 

îi învingă; şi i s-a dat autoritate peste 
orice trib, şi popor, şi limbă, şi naţiune. 
8. Şi se vor închina la ea toţi cei locuind 
pe pământ; numele cărora nu a fost scris, 
de la întemeierea lumii, în cartea vieţii 
Mielului Cel junghiat. 
9. Dacă cineva are ureche, să audă! 
10. Dacă cineva este pentru captivitate, 
merge în captivitate; dacă cineva va 

omorî cu sabie, el trebuie să fie omorât cu 
sabie. Aici este răbdarea şi credinţa 
sfinţilor. 
11. Şi am văzut altă fiară ridicându-se din 
pământ; şi având două coarne 
asemănătoare mielului, şi vorbea ca un 
balaur. 
12. Şi ea exercită toată autoritatea fiarei 

dintâi înaintea ei; şi face pământul şi pe 
cei locuind pe el ca să se închine la fiara 
cea dintâi, a cărei rană de moarte fusese 
vindecată. 
13. Şi ea face semne mari; încât să facă să 
se coboare chiar foc din cer pe pământ, 
înaintea oamenilor. 



 

 276 

14. Şi amăgeşte pe cei locuind pe pământ 
prin semnele care i s-au dat să le facă 
înaintea fiarei, zicând celor locuind pe 
pământ să facă o imagine a fiarei care are 
rana de sabie şi vieţuia. 
15. Şi i s-a dat să dea spirit: imaginii 

fiarei; încât imaginea fiarei să şi 
vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi 
câţi nu au să se închine imaginii fiarei. 
16. Şi face ca la toţi cei mici, şi cei mari, 
şi cei bogaţi, şi cei săraci, şi cei liberi, şi 
cei sclavi; să li se dea un semn pe mâna 
lor cea dreaptă, sau pe fruntea lor;  
17. şi, ca cineva să nu poată cumpăra sau 

vinde, decât cel având semnul, numele 
fiarei, sau numărul numelui ei. 
18. Aici este înţelepciunea. Cel având 
minte, să calculeze numărul fiarei; pentru 
că este număr de om, şi numărul ei este: 
şase sute saizeci şi şase. 

Capitolul 14 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut: şi iată! Mielul stând pe 
Muntele Sion; şi cu El o sută patruzeci şi 
patru de mii, având scris pe frunţile lor 
Numele Său şi Numele Tatălui Său. 
2. Şi am auzit o voce din cer, ca un sunet 
de ape multe şi ca un sunet de tunet mare; 

şi vocea pe care am auzit-o, era ca a 
cântăreţilor cu harfa cântând la harfele 
lor. 
3. Şi cântau o cântare nouă înaintea 
tronului şi înaintea celor patru vieţuitoare 
şi a bătrânilor. Şi nici unu nu putea învăţa 
cântarea, decât numai cei o sută patruzeci 
şi patru de mii, cei răscumpăraţi de pe 
pământ. 

4. Ei sunt cei ce nu s-au întinat cu femei, 
pentru că sunt feciori. Aceştia sunt cei 
urmând Mielului oriunde merge; aceştia 
au fost răscumpăraţi dintre oameni, o 
pârgă pentru Dumnezeu şi pentru Miel. 
5. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună; ei 
sunt fără cusur. 
6. Şi am văzut alt înger zburând în 

mijlocul cerului; având o Evanghelie 
eternă să evanghelizeze la cei locuind pe 
pământ, şi la orice naţiune, şi trib, şi 
limbă, şi popor,  
7. zicând cu voce mare: „temeţi-vă de 
Dumnezeu, şi daţi-I glorie; pentru că a 
venit ora judecăţii Lui; şi închinaţi-vă 

Celui făcând cerul şi pământul, şi marea 
şi izvoarele apelor!” 
8. Şi alt înger, al doilea, a urmat, zicând: 
„a căzut, a căzut Babilonul cel mare; care 
a adăpat toate naţiunile din vinul mâniei 
curviei ei!” 

9. Şi alt înger, al treilea, le-a urmat, 
zicând cu voce mare: „dacă cineva se 
închină la fiară şi la imaginea ei, şi 
primeşte un semn pe fruntea lui, sau pe 
mâna lui;  
10. va bea şi el din potirul mâniei lui 
Dumnezeu; cel turnat neamestecat în cupa 
mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi 

pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi 
înaintea Mielului. 
11. Şi fumul chinului lor se suie în 
epocile epocilor; şi nu au repaus zi şi 
noapte cei închinându-se la fiară şi la 
imaginea ei; şi dacă cineva primeşte 
semnul numelui ei. 
12. Aici este răbdarea sfinţilor, cei 

respectând poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa în Iesus.” 
13. Şi am auzit o voce din cer, zicând, 
scrie: „fericiţi sunt morţii, cei murind de 
acum în Domnul! Da, zice Spiritul; ca să 
se odihnească de ostenelile lor, pentru că 
faptele lor urmează cu ei.” 
14. Şi am văzut: Şi iată! Un nor alb, şi pe 

nor şezând cineva asemănător Fiului 
Omului; având pe capul Lui o cunună de 
aur, şi în mâna Lui o seceră ascuţită. 
15. Şi alt înger a ieşit din templu, strigând 
cu voce mare Celui şezând pe nor: 
„trimite secera Ta şi seceră; pentru că a 
venit ora să seceri, fiindcă s-a uscat 
secerişul pământului.” 
16. Şi Cel şezând pe nor a aruncat secera 

Lui pe pământ; şi pământul a fost secerat. 
17. Şi alt înger a ieşit din templul cel din 
cer, având şi el o seceră ascuţită. 
18. Şi alt înger a ieşit din altar, cel având 
autoritate peste foc; şi a strigat cu voce 
mare către cel având secera cea ascuţită, 
zicând: „trimite secera ta cea ascuţită şi 
seceră ciorchinii viei pământului, pentru 

că strugurii ei s-au copt.” 
19. Şi îngerul a aruncat secera lui pe 
pământ şi a secerat via pământului şi i-a 
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aruncat în teascul cel mare al mâniei lui 
Dumnezeu. 
20. Şi teascul a fost călcat afară din 
cetate; şi din teasc a ieşit sânge până la 
frâiele cailor, pe o mie şase sute de stadii. 

Capitolul 15 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut în cer alt semn mare şi 
minunat: şapte îngeri, având şapte plăgi, 
cele din urmă; pentru că prin ele este 
împlinită mânia lui Dumnezeu. 
2. Şi am văzut o mare sticloasă 

amestecată cu foc; şi pe învingătorii 
fiarei, şi ai imaginii ei, şi ai numărului 
numelui ei, stând pe marea cea sticloasă, 
având harfele lui Dumnezeu. 
3. Şi ei cântă cântarea lui Moise, sclavul 
lui Dumnezeu; şi cântarea Mielului, 
zicând: „mari şi minunate sunt lucrările 
Tale, Iehova, Dumnezeul Cel 

Atotputernic! Drepte şi adevărate sunt 
căile Tale, Regele naţiunilor! 
4. Cine nu are să se teamă, Iehova, şi nu 
va glorifica Numele Tău? Pentru că Tu 
singur eşti sfânt; fiindcă toate naţiunile 
vor veni şi se vor închina înaintea Ta, 
deorece judecăţile Tale drepte au fost 
arătate.” 

5. Şi după acestea am văzut şi a fost 
deschis templul cortului mărturiei în cer;  
6. şi cei şapte îngeri, având cele şapte 
plăgi, au ieşit din templu; îmbrăcaţi în in 
curat, strălucit, şi încinşi împrejurul 
pieptului cu brâie de aur. 
7. Şi una din cele patru vieţuitoare a dat 
celor şapte îngeri, şapte cupe de aur, pline 
cu mânia lui Dumnezeu Cel vieţuind în 

epocile epocilor. 
8. Şi templul a fost umplut de fum, din 
gloria lui Dumnezeu şi din puterea Lui; şi 
nici unu nu putea intra în templu până au 
să fie sfârşite cele şapte plăgi ale celor 
şapte îngeri. 

Capitolul 16 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut o voce mare din templu, 
zicând celor şapte îngeri: Mergeţi şi 
vărsaţi pe pământ cele şapte cupe ale 
mâniei lui Dumnezeu. 
2. Şi cel dintâi s-a dus, şi a vărsat cupa lui 
pe pământ; şi s-a făcut o ulceraţie rea şi 

de nevindecat peste oamenii cei având 

semnul fiarei, şi peste cei închinându-se 
imaginii ei. 
3. Şi cel de al doilea a vărsat cupa lui în 
mare; şi ea s-a făcut sânge, ca a unui 
mort; şi orice suflet vieţuind a murit; 
adică cele ce sunt în mare. 

4. Şi cel de al treilea, a vărsat cupa lui în 
râuri şi în izvoarele apelor, şi ele s-au 
făcut sânge. 
5. Şi am auzit îngerul apelor zicând: 
„drept eşti, Cel fiind şi Cel ce ai fost, Cel 
Sfânt; pentru că ai judecat acestea. 
6. Pentru că ei au vărsat sânge de sfinţi, şi 
de profeţi, şi sânge le-ai dat să bea; 

vrednici sunt.” 
7. Şi am auzit altarul zicând: „da, Iehova, 
Dumnezeul Cel Atotputernic; adevărate şi 
drepte sunt judecăţile Tale!” 
8. Şi cel de al patrulea a vărsat cupa lui 
peste soare; şi i s-a dat să dogorească 
oamenii cu foc. 
9. Şi oamenii au fost dogorâţi cu arşiţă 

mare; şi au hulit Numele lui Dumnezeu 
Cel având autoritatea peste plăgile 
acestea, şi nu s-au căit ca să Îi dea glorie. 
10. Şi cel de al cincilea a vărsat cupa lui 
peste tronul fiarei; şi regatul ei s-a făcut 
întunecos, şi îşi muşcau limbile de durere. 
11. Şi au hulit pe Dumnezeul cerului din 
cauza durerilor lor, şi din cauza 

ulceraţilor lor; şi nu s-au căit de faptele 
lor. 
12. Şi cel de al şaselea a vărsat vasul lui 
peste râul cel mare, Eufrat; şi apa lui a 
secat, ca să fie pregătită calea regilor de la 
răsărituri de soare. 
13. Şi am văzut ieşind din gura 
balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura 
profetului mincinos, trei spirite necurate, 

ca nişte broaşte. 
14. Pentru că sunt spirite de demoni, 
făcând semne; cei care se duc la regii 
pământului întreg, ca să îi strângă spre 
războiul zilei cea mare a Dumnezeului 
Cel Atotputernic. 
15. Iată! Eu vin ca un hoţ. Fericit este cel 
veghind şi păzind mantiile lui; ca să nu 

umble gol, şi să fie văzută ruşinea lui. 
16. Şi el i-a strâns în locul cel chemat 
evreieşte: Armaghedon. 
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17. Şi cel de al şaptelea a vărsat cupa lui 
în aer; şi o voce mare a ieşit din templu şi 
de la tron, zicând: „s-a făcut!” 
18. Şi s-au făcut fulgere, şi voci, şi tunete, 
şi s-a făcut un cutremur aşa de mare. 
19. Şi cetatea cea mare a fost făcută în 

trei părţi; şi cetăţile naţiunilor au căzut, şi 
Babilonul cel mare a fost amintit înaintea 
lui Dumnezeu, ca să îi dea potirul vinului 
furiei mâniei Lui. 
20. Şi orice insulă a fugit, şi munţi nu au 
mai fost găsiţi. 
21. Şi grindină mare, de un talant, se 
coboară din cer peste oameni; şi oamenii 

au hulit pe Dumnezeu din cauza plăgii 
grindinei, pentru că plaga ei este tare 
violentă. 

Capitolul 17 - Apocalipsa 

1. Şi unu dintre cei şapte îngeri, cei având 

cele şapte cupe; a venit şi a vorbit cu 
mine, zicând: „vino, îţi voi arăta judecata 
curvei cea mare; cea şezând pe ape multe,  
2. cu care au curvit regii pământului, şi 
cei locuind pe pământ s-au îmbătat de 
vinul curviei ei.” 
3. Şi m-a dus, în Spirit, într-un deşert. Şi 
am văzut o femeie şezând pe o fiară 

stacojie, plină cu nume de hulă; având 
şapte capete şi zece coarne. 
4. Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi 
stacojiu, şi împodobită cu aur şi pietre 
preţioase şi perle; având în mâna ei un 
potir de aur, plin de urâciuni şi de 
necurăţiile curviei ei. 
5. Şi pe fruntea ei, fiind scris un nume: 
mister, Babilonul cel mare; mama 

curvelor şi a urâciunilor pământului. 
6. Şi am văzut femeia îmbătată de sângele 
sfinţilor şi de sângele martorilor lui Iesus. 
Şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare. 
7. Şi îngerul mi-a zis: „de ce te-ai mirat? 
Îţi voi spune misterul femeii şi a fiarei cea 
purtând-o; cea având şapte capete şi zece 
coarne. 

8. Fiara pe care ai văzut-o, a fost şi nu 
mai este; şi urmează să se suie din abis, şi 
merge spre pierzare. Şi cei locuind pe 
pământ, ale căror nume nu a fost scris de 
la întemeierea lumii în cartea vieţii; se vor 
mira, văzând fiara că a fost, şi nu este, şi 
va fi prezentă. 

9. Aici este mintea, cea având 
înţelepciune: cele şapte capete sunt şapte 
munţi, unde femeia şade pe ei, şi sunt 
şapte regi:  
10. Cinci au căzut, unul este, altul încă nu 
a venit; şi când are să vină, el trebuie să 

rămână puţin. 
11. Şi fiara care a fost şi nu este, ea este al 
optulea; şi este din cei şapte, şi merge 
spre pierzare. 
12. Şi cele zece coarne, pe care le-ai 
văzut, sunt zece regi, care încă nu au 
primit regat; dar primesc autoritate, ca 
regi, o oră împreună cu fiara. 

13. Aceştia au un gând; şi dau fiarei 
puterea şi autoritatea lor. 
14. Aceştia se vor război cu Mielul, şi 
Mielul îi va învinge; pentru că este Domn 
al domnilor, şi Rege al regilor; şi cei ce 
sunt cu El sunt chemaţi, şi aleşi, şi 
credincioşi.” 
15. Şi mi-a zis: „apele pe care le-ai văzut, 

unde şade curva, sunt popoare, şi mulţimi, 
şi naţiuni, şi limbi. 
16. Şi cele zece coarne pe care le-ai 
văzut, şi fiara; aceştia vor urî curva şi o 
vor face pustiită şi goală, şi cărnurile ei le 
vor mânca, şi pe ea o vor arde în foc. 
17. Pentru că Dumnezeu a dat în inimile 
lor să facă gândul Lui; şi să realizeze un 

acord şi să dea fiarei regatul lor, până vor 
fi îndeplinite cuvintele lui Dumnezeu. 
18. Şi femeia pe care ai văzut-o este 
cetatea cea mare, cea având regat peste 
regii pământului. 

Capitolul 18 - Apocalipsa 

1. După acestea am văzut alt înger 
coborându-se din cer, având autoritate 
mare; şi pământul a fost luminat de gloria 
lui. 
2. Şi a strigat cu voce tare, zicând: „a 
căzut, a căzut Babilonul cel mare! Şi s-a 
făcut o locuinţă a demonilor, şi închisoare 
a oricărui spirit necurat, şi închisoare a 

oricărei păsări necurate şi urâcioase; 
3. pentru că naţiunile au băut din vinul 
furiei curviei ei, şi regii pământului au 
curvit cu ea şi negustorii pământului s-au 
îmbogăţit din puterea luxului ei. 
4. Şi am auzit altă voce din cer, zicând: 
„ieşiţi din ea, poporul Meu; ca să nu fiţi 
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părtaşi împreună cu ea la păcatele ei, şi ca 
să nu primiţi din plăgile ei! 
5. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit 
până la cer; şi Dumnezeu Şi-a amintit de 
nedreptăţile ei. 
6. Răsplătiţi-i precum v-a răsplătit şi ea 

vouă; şi restituiţi-i îndoit potrivit cu 
faptele ei. În potirul în care a amestecat 
ea, amestecaţi-i îndoit! 
7. Pe cât s-a glorificat pe sine, şi a trăit în 
lux; pe atât daţi-i chin şi jale! Pentru că ea 
zice în inima ei: „Şed ca o regină, şi nu 
sunt văduvă; şi nu am să văd durere 
nicidecum.” 

8. De aceea într-o singură zi vor veni 
plăgile ei; moarte şi jale şi foamete. 
Pentru că tare este Iehova, Dumnezeu Cel 
judecând-o. 
9. Şi regii pământului, cei curvind cu ea şi 
trăind în lux, vor plânge şi se vor tângui 
pentru ea; când au să vadă fumul arederii 
ei;  

10. stând la depărtare de teama chinului 
ei, zicând: „vai, vai cetatea cea mare, 
Babilon, cetatea cea tare! Pentru că într-o 
singură oră a venit judecata ta!” 
11. Şi negustorii pământului plâng şi 
jelesc pentru ea, pentru că nici unu nu mai 
cumpără stocul lor de mărfuri; 
12. stoc de aur şi de argint şi de piatră 

scumpă şi de perle şi de in subţire şi de 
purpură şi de mătase şi de pânză stacojie 
şi de orice lemn aromat şi de orice vas de 
fildeş şi de orice vas de lemn preţios şi de 
aramă şi de fier şi de marmură,  
13. şi scorţişoară şi aromă şi mir şi tămâie 
şi vin şi ulei şi cai şi căruţe şi sclavi şi 
suflete de oameni. 
14. Şi rodul copt al poftei sufletului tău, 

s-a dus de la tine; şi toate cele grase şi 
strălucite, au pierit de la tine; şi nu le vor 
mai găsi nicidecum. 
15. Negustorii de acestea, cei îmbogăţiţi 
de la ea vor sta departe, de teama chinului 
ei; plângând şi jelind, 
16. zicând: „vai, vai, cetatea cea mare, 
cea îmbrăcată cu in subţire şi purpură şi 

pânză stacojie, şi împodobită cu aur şi 
pietre scumpe şi perle. 
17. Pentru că într-o singură oră a fost 
pustiită atâta bogăţie!” Şi orice cârmaci, 

şi oricare călătorind pe mare, şi marinari, 
şi toţi câţi lucrează pe mare; au stat 
departe. 
18. Şi văzând fumul arderii ei, strigau, 
zicând: „care este similară cetăţii cea 
mare?” 

19. Şi aruncau ţărână pe capetelelor; şi 
strigau plângând şi jelind, zicând: „vai, 
vai, cetatea cea mare; în care toţi cei 
având corăbii pe mare, s-au îmbogăţit din 
scumpeturile ei! Pentru că într-o singură 
oră a fost pustiită!” 
20. Veseleşte-te de ea, cerule; şi voi 
sfinţilor, şi apostolilor, şi profeţilor! 

Pentru că Dumnezeu a decis judecata 
voastră asupra ei!” 
21. Şi un înger tare a ridicat o piatră mare 
ca de moară; şi a aruncat-o în mare, 
zicând: „cu astfel de violenţă va fi aruncat 
Babilonul, cetatea cea mare; şi nu are să 
mai fie găsită nicidecum! 
22. Şi voce de cântăreţi din harfă, şi de 

muzicanţi, şi de flautişti, şi de trompetişti, 
nu are să mai fie auzită nicidecum în tine; 
şi orice meşter, de orice meşteşug, nu are 
să mai fie găsit nicidecum în tine; 
23. şi lumină de lampă, nu are să mai 
lumineze nicidecum în tine; şi voce de 
mire şi de mireasă, nu are să mai fie 
auzită nicidecum în tine. Pentru că 

negustorii tăi erau cei mai mari ai 
pământului; pentru că prin vrăjitoria ta au 
fost amăgite toate naţiunile, 
24. şi în ea a fost găsit sânge de profeţi şi 
de sfinţi, şi al tuturor celor junghiaţi pe 
pământ.” 

Capitolul 19 - Apocalipsa 

1. După acestea, am auzit în cer ca o voce 
de mulţime multă, zicând: Aleluia! 
Salvarea şi gloria şi puterea sunt ale 
Dumnezeului nostru. 
2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate 
şi drepte, fiindcă a judecat pe curva cea 
mare, cea care a stricat pământul cu 

curvia ei; şi a răzbunat sângele sclavilor 
Lui din mâna ei. 
3. Şi a zis a doua oară: Aleluia! Şi fumul 
ei se suie în epocile epocilor. 
4. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, şi 
cele patru vieţuitoare, s-au proşternut şi s-
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au închinat lui Dumnezeu Cel şezând pe 
tron, zicând: „amen! Aleluia!” 
5. Şi de la tron a ieşit o voce mare, 
zicând: „lăudaţi pe Dumnezeul nostru, 
toţi sclavii Lui; şi cei temându-se de El, 
cei mici şi cei mari!” 

6. Şi am auzit o voce de mulţime multă, 
ca un sunet de ape multe, şi ca un sunet 
de tunete tari, zicând: „Aleluia! Pentru că 
Iehova, Dumnezeul nostru Cel 
Atotputernic, domneşte ca Rege. 
7. Să ne bucurăm, şi să ne veselim, şi să Îi 
dăm Lui gloria; pentru că a venit nunta 
Mielului, şi nevasta Lui s-a pregătit. 

8. Şi i s-a dat să îmbrace in subţire, 
strălucitor, curat; pentru că inul subţire 
sunt faptele drepte ale sfinţilor.” 
9. Şi mi-a zis: Scrie: „fericiţi sunt cei 
chemaţi la cina nunţii Mielului!” Şi mi-a 
zis: „acestea sunt cuvintele adevărate ale 
lui Dumnezeu.” 
10. Şi m-am proşternut înaintea 

picioarelor lui, ca să mă închin lui. Şi îmi 
zice: „vezi, nu face aceasta! Eu sunt un 
împreună-sclav cu tine, şi cu fraţii tăi cei 
având mărturia despre Iesus. Închină-te 
lui Dumnezeu! Pentru că mărturia lui 
Iesus, este Spiritul profeţiei. 
11. Şi am văzut cerul deschis, şi iată! Un 
cal alb; şi Cel şezând pe el fiind chemat: 

Credincios şi Adevărat. Şi El judecă şi se 
războieşte în dreptate. 
12. Iar ochii Lui erau ca o flacără de foc, 
şi pe capul Lui erau multe coroane având 
un Nume scris, pe care nici unu nu îl ştie, 
decât numai El. 
13. Şi este îmbrăcat cu o mantie stropită 
cu sânge; şi Numele Lui a fost chemat: 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

14. Şi armatele cele din cer, Îi urmau Lui 
pe cai albi; îmbrăcate cu in subţire, alb, 
curat. 
15. Şi din gura Lui iese o sabie ascuţită, 
ca să lovească naţiunile cu ea; şi El le va 
păstori cu un sceptru de fier. Şi El calcă 
teascul vinului furiei mâniei Dumnezeului 
Cel Atotputernic.  

16. Şi pe mantia şi pe coapsa Lui, are 
scris un Nume: „Regele regilor, şi Domn 
al domnilor.” 

17. Şi am văzut un înger stând în soare, şi 
a strigat cu voce mare, zicând tuturor 
păsărilor, cele zburând în mijlocul 
cerului: „veniţi, strângeţi-vă la cina cea 
mare a lui Dumnezeu;  
18. ca să mâncaţi carne de regi, şi carne 

de comandanţi, şi carne a unor puternici, 
şi carne de cai, şi a celor şezând pe ei, şi 
carne de oameni liberi cât şi de sclavi, şi 
de mici, şi de mari. 
19. Şi am văzut fiara şi pe regii 
pământului şi armatele lor, strânse ca să 
facă război cu Cel şezând pe cal şi cu 
armata Lui. 

20. Şi fiara a fost prinsă, şi cu ea profetul 
mincinos; cel făcând înaintea ei semne 
prin care a amăgit pe cei primind semnul 
fiarei, şi pe cei închinându-se imaginii ei. 
Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de 
foc, cel arzând cu pucioasă. 
21. Şi ceilalţi au fost omorâţi cu sabia 
Celui şezând pe cal, cea ieşind din gura 

Lui; şi toate păsările s-au săturat din 
carnea lor. 

Capitolul 20 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut un înger, coborându-se din 
cer; având în mâna lui cheia abisului şi un 

lanţ mare. 
2. Şi a apucat pe balaur; şarpele cel vechi, 
care este Diavol şi Satan, şi l-a legat 
pentru o mie de ani. 
3. Şi l-a aruncat în abis, şi a încuiat şi a 
sigilat deasupra lui; ca să nu mai 
amăgească naţiunile până ce au să se 
sfârşească cei o mie de ani. După acestea 
trebuie să fie dezlegat pentru puţin timp. 

4. Şi am văzut nişte tronuri; şi ei au şezut 
pe ele, şi li s-a dat să facă judecată. Şi am 
văzut sufletele celor executaţi din cauza 
mărturiei despre Iesus şi din cauza 
Cuvântului lui Dumnezeu, şi cei care nu 
s-au închinat la fiară nici la imaginea ei, 
şi nu au primit semnul pe fruntea şi pe 
mâna lor; şi ei au revenit la viaţă, şi au 

domnit ca regi cu Christos o mie de ani.  
5. Aceasta este învierea cea dintâi. 
6. Fericit şi sfânt este cel având parte de 
învierea cea dintâi! Asupra acestora 
moartea a doua nu mai are autoritate; ci, 
vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui 
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Christos, şi vor domni ca regi cu El, cei o 
mie de ani. 
7. Şi când au să fie sfârşiţi cei o mie de 
ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea 
lui;  
8. şi va ieşi să amăgească naţiunile, cele 

ce sunt în cele patru colţuri ale 
pământului; pe Gog şi pe Magog; ca să îi 
strângă pentru război. Numărul lor este ca 
nisipul mării. 
9. Şi s-au suit pe lăţimea pământului, şi 
au înconjurat tabăra sfinţilor, şi cetatea 
cea iubită; şi a coborât foc din cer, şi i-a 
mistuit. 

10. Şi Diavolul, cel înşelându-i a fost 
aruncat în lacul de foc şi de pucioasă, 
unde este şi fiara şi profetul mincinos; şi 
vor fi chinuiţi zi şi noapte, în epocile 
epocilor. 
11. Şi am văzut un tron mare, alb, şi pe 
Cel şezând pe el.  
12. Şi am văzut pe cei morţi, pe cei mari 

şi pe cei mici; stând înaintea tronului. Şi 
nişte suluri au fost deschise; şi alt sul a 
fost deschis, care este cartea vieţii. Şi 
morţii au fost judecaţi din cele scrise în 
suluri, potrivit cu faptele lor. 
13. Şi marea a dat pe morţii cei din ea; şi 
moartea şi locuinţa morţilor au dat pe 
morţii cei din ele. Şi au fost judecaţi, 

fiecare potrivit cu faptele lui. 
14. Şi moartea şi locuinţa morţilor au fost 
aruncate în lacul de foc. Aceasta este 
moartea cea de a doua: Lacul de foc. 
15. Şi dacă cineva nu a fost găsit scris în 
cartea vieţii, a fost aruncat în lacul de foc. 

Capitolul 21 - Apocalipsa 

1. Şi am văzut cer nou şi pământ nou, 
pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi s-
au dus; şi marea nu mai este. 
2. Şi am văzut cetatea sfântă, Noul 
Ierusalim, coborându-se din cer de la 
Dumnezeu; pregătită ca o mireasă 
împodobită pentru bărbatul ei. 

3. Şi am văzut o voce mare dinspre tron 
zicând: „iată! Cortul lui Dumnezeu este 
cu oamenii! Şi El va locui cu ei, şi ei vor 
fi popoarele Lui; şi Dumnezeu Însuşi va fi 
cu ei. 
4. Şi El va şterge orice lacrimă din ochii 
lor; şi moartea nu va mai fi, nici întristare, 

nici strigăt, nici durere, nu va mai fi; 
pentru că cele dintâi s-au dus. 
5. Şi Cel şezând pe tron a zis: „iată! Eu 
fac toate noi. Şi zice: Scrie! Deoarece 
cuvintele acestea sunt credibile şi 
adevărate.” 

6. Şi el mi-a zis: „Ele s-au împlinit! Eu 
sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. 
Eu voi da celui însetat din izvorul apei 
vieţii în dar. 
7. Cel învingând va moşteni acestea; şi 
Eu îi voi fi Dumnezeu, şi el Îmi va fi fiu. 
8. Dar cei laşi, şi necredincioşi, şi 
dezgustători, şi ucigaşi, şi curvari, şi 

vrăjitori, şi idolatri, şi toţi mincinoşii; 
partea lor este în lacul cel arzând cu foc şi 
cu pucioasă, care este moartea cea de a 
doua.” 
9. Şi a venit unu dintre cei şapte îngeri, 
cei având cele şapte cupe, cele pline cu 
cele şapte plăgi, cele din urmă; şi a vorbit 
cu mine, zicând: „vino aici; îţi voi arăta 

mireasa, nevasta Mielului.” 
10. Şi m-a dus, în Spirit, pe un munte 
mare şi înalt; şi mi-a arătat cetatea cea 
sfântă, Ierusalim, coborând din cer, de la 
Dumnezeu, 
11. având gloria lui Dumnezeu. 
Luminătorul ei era asemănător pietrei 
preţioase, ca o piatră de iaspis cristalin;  

12. având un zid mare şi înalt, având 
douăsprezece porţi, şi la porţi doisprezece 
îngeri; şi nume scrise, cele ce sunt ale 
celor douăsprezece triburi ale fiilor lui 
Israel. 
13. Spre răsărit, trei porţi; şi spre 
miazănoapte, trei porţi; şi spre miazăzi, 
trei porţi; şi spre apus, trei porţi. 
14. Şi zidul cetăţii, având douăsprezece 

temelii; şi pe ele cele douăsprezece nume 
ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 
15. Şi cel vorbind cu mine avea o măsură, 
o trestie de aur; ca să măsoare cetatea, şi 
porţile ei, şi zidul ei. 
16. Şi cetatea este aşezată în patru colţuri; 
şi lungimea ei este cât lăţimea. Şi el a 
măsurat cetatea cu trestia; douăsprezece 

mii de stadii: Lungimea, şi lăţimea, şi 
înălţimea ei sunt egale. 
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17. Şi a măsurat zidul ei; o sută patrueci 
şi patru de coţi, după o măsură de om, 
care este a unui înger. 
18. Şi materialul zidului era iaspis; şi 
cetatea era de aur curat, asemănător sticlei 
curate. 

19. Temeliile zidului cetăţii fiind 
împodobite cu orice fel de piatră 
preţioasă: Temelia cea dintâi: iaspis; cea 
de a doua: safir; cea de a treia: halchedon; 
cea de a patra: smarald;  
20. cea de a cincea: sardonix; cea de a 
şasea: sardiu; cea de a şaptea: crisolit; cea 
de a opta: beril; cea de a noua: topaz; cea 

de a zecea: crisopraz; cea de a 
unsprăzecea: hiacint; cea de a 
douăsprezecea: ametist. 
21. Şi cele douăsprezece porţi erau 
douăsprezece perle; fiecare dintre porţi 
era dintr-o perlă. Şi strada cetăţii era de 
aur curat, ca o sticlă transparentă. 
22. Şi nu am văzut templu în ea; pentru că 

Iehova, Dumnezeul Cel Atotputernic este 
templul ei, şi Mielul. 
23. Şi cetatea nu are nevoie de soare, nici 
de lună, ca să lumineze pentru ea; pentru 
că gloria lui Dumnezeu a luminat-o, şi 
lampa ei este Mielul. 
24. Şi naţiunile vor umbla prin lumina ei, 
şi regii pământului aduc gloria lor în ea. 

25. Şi porţile ei nu au să fie încuiate ziua 
nicidecum; pentru că noapte nu va fi 
acolo. 
26. Şi în ea vor aduce gloria şi onoarea 
naţiunilor. 
27. Şi nicidecum nu are să intre în ea ceva 
întinat, şi cel făcând urâciune şi minciună; 
ci numai cei scrişi în cartea vieţii 
Mielului. 

Capitolul 22 - Apocalipsa 

1. Şi el mi-a arătat un râu de apă a vieţii, 
strălucitor ca un cristal; ieşind din tronul 
lui Dumnezeu şi al Mielului. 
2. În mijlocul străzii ei, şi de o parte şi de 

alta a râului, este arborele vieţii; făcând 
douăsprezece roade, dând rodul lui în 
fiecare lună; şi frunzele arborelui sunt 
pentru vindecarea naţiunilor. 
3. Şi orice blestem nu va mai fi. Şi tronul 
lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea; şi 

sclavii Lui Îi vor aduce serviciu sacru 
Lui; 
4. şi ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui 
va fi scris pe frunţile lor. 
5. Şi nu va mai fi noapte; şi nu au nevoie 
de lumină de lampă şi de lumină de soare, 

pentru că Iehova Dumnezeu va lumina 
peste ei. Şi vor domni ca regi în epocile 
epocilor. 
6. Şi mi-a zis: „cuvintele acestea sunt 
credibile şi adevărate. Şi Iehova, 
Dumnezeul Spiritelor profeţilor, a trimis 
pe îngerul Lui să arate sclavilor Săi cele 
ce trebuie să se întâmple în curând.” 

7. Şi iată! Eu vin curând! Fericit este cel 
respectând cuvintele cărţii aceasta. 
8. Şi eu, Ioan, sunt cel auzind şi văzând 
acestea; şi când am auzit şi am văzut, m-
am proşternut ca să mă închin înaintea 
picioarelor îngerului cel arătându-mi 
acestea.  
9. Şi el mi-a zis: „vezi, nu face aceasta! 

Eu sunt un împreună-sclav cu tine, şi cu 
fraţii tăi, profeţii, şi cu cei respectând 
cuvintele cărţii aceasta. Închină-te lui 
Dumnezeu!” 
10. Şi mi-a zis: „să nu sigilezi cuvintele 
profeţiei cărţii aceasta; pentru că timpul 
este aproape. 
11. Cel nedrept să mai nedreptăţească; şi 

cel spurcat, să mai fie spurcat; şi cel 
drept, să mai facă dreptate; şi cel sfânt, să 
mai fie sfinţit.” 
12. Iată! Eu vin curând, şi plata Mea este 
cu Mine; ca să dau fiecăruia precum este 
fapta lui. 
13. Eu sunt Alfa şi Omega; Cel Dintâi şi 
cel din Urmă; Începutul şi Sfârşitul. 
14. Fericiţi sunt cei spălând veşmintele 

lor; pentru ca dreptul lor să fie asupra 
arborelui vieţii, şi să intre prin porţi în 
cetate. 
15. Afară sunt câinii, şi vrăjitorii, şi 
curvarii, şi ucigaşii, şi idolatrii, şi oricine 
iubind şi făcând minciuna. 
16. Eu, Iesus, am trimis pe îngerul Meu, 
ca să vă mărturisească acestea prin 

adunări. Eu sunt rădăcina şi urmaşul lui 
David; steaua cea strălucitoare de 
dimineaţă. 
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17. Şi Spiritul şi mireasa zic: „vino!” Şi 
cel auzind, să zică: Vino! Şi cel însetând, 
să vină; cel vrând, să ia apa vieţii în dar! 
18. Eu mărturisesc oricui auzind cuvintele 
cărţii aceasta: dacă cineva are să adauge 
la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile 

cele scrise în cartea aceasta. 
19. Şi dacă cineva are să scoată din 
cuvintele cărţii profeţiei aceasta, 

Dumnezeu va scoate partea lui de la 
arborele vieţii şi din cetatea cea sfântă; 
cele despre care au fost scrise în cartea 
aceasta. 
20. Cel mărturisind acestea, zice: „Da, Eu 
vin curând!” Amen! Vino Domnule 

Iesuse! 
21. Harul Domnului Iesus Christos să fie 
cu toţi sfinţii! Amen. 
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PSALMII 
 

Psalmul 1 

1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul 

celor răi şi nu stă pe calea păcătoşilor şi 
nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori; 
2. ci plăcerea lui este în legea lui Iehova 
şi cugetă la legea Lui zi şi noapte. 
3. Și el este ca un pom sădit lângă pâraie 
de apă, care îşi dă rodul la timpul lui şi a 
cărui frunză nu se veştejeşte; şi tot ce face 
prosperă. 
4. Nu tot aşa sunt cei răi; ci ei sunt ca 

pleava pe care o spulberă vântul. 
5. De aceea cei răi nu vor rămâne în 
picioare la judecată, nici păcătoşii în 
adunarea celor drepţi. 
6. Pentru că Iehova cunoaşte calea celor 
drepţi, dar calea celor răi va pieri. 

Psalmul 2 

1. Pentru ce se agită naţiunile şi cugetă 
popoarele deşertăciune? 

2. Regii pământului se ridică şi 
conducătorii se sfătuiesc împreună 
împotriva lui Iehova şi împotriva Unsului 
Său: 

3. „Să Le rupem legăturile şi să aruncăm 
departe de noi funiile Lor!“ 

4. Cel care locuieşte în ceruri va râde, 
Iehova Îşi va bate joc de ei. 
5. Atunci le va vorbi în mânia Sa şi-i va 
îngrozi în furia Sa: 
6. „Şi Eu am uns pe Regele Meu peste 
Sion, muntele sfinţeniei Mele“. 

7. Voi vesti hotărârea: „Iehova Mi-a zis: 
«Tu eşti Fiul Meu; Eu astăzi Te-am 
născut. 
8. Cere-Mi şi-Ţi voi da naţiunile de 
moştenire şi marginile pământului în 
stăpânire: 
9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier, le 
vei sfărâma ca pe vasul unui olar»“. 

10. Şi acum, regilor, fiţi înţelepţi, primiţi 
învăţătură, judecători ai pământului: 
11. Serviți lui Iehova cu teamă şi 
bucuraţi-vă tremurând! 
12. Sărutaţi pe Fiul, ca să nu Se mânie şi 
să nu pieriţi pe cale, pentru că mânia Lui 
se va aprinde curând. Ferice de toţi care 
se încred în El. 

Psalmul 3 

Un psalm al lui David, făcut cu prilejul 

fugii lui dinaintea fiului său Absalom 
1. Iehova, ce mulţi sunt dușmanii mei, ce 
numeroşi sunt cei care se ridică împotriva 
mea! 
2. Mulţi spun despre sufletul meu: „Nu 
mai este salvare pentru el la Dumnezeu!“ 
Oprire. 
3. Dar Tu, Iehova, eşti un scut în jurul 
meu. Tu eşti gloria mea şi Cel care îmi 

înalţă capul. 
4. Cu glasul meu voi striga către Iehova şi 
El îmi va răspunde de pe muntele 
sfinţeniei Sale. Oprire. 
5. Eu m-am culcat şi am adormit; m-am 
trezit, pentru că Iehova mă susţine. 
6. Nu mă voi teme de zecile de mii ale 
poporului, care s-au ridicat împotriva mea 

de jur împrejur. 
7. Ridică-Te, Iehova; scapă-mă  
Dumnezeul meu! Pentru că i-ai lovit peste 
obraz pe toţi dușmanii mei, ai zdrobit 
dinţii celor răi. 
8. A lui Iehova este salvarea; 
binecuvântarea Ta fie peste poporul Tău. 
Oprire. 

Psalmul 4 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui 
David. 
1. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul 

dreptăţii mele: m-ai scos la loc larg din 
strâmtorare; îndură-Te de mine şi ascultă-
mi rugăciunea! 
2. Fii ai oamenilor, până când va fi dată 
de ruşine gloria mea? Până când veţi iubi 
deşertăciunea, veţi căuta minciuna? 
Oprire. 
3. Dar să ştiţi că Iehova Şi-a ales pe cel 

evlavios, Iehova va auzi când voi striga 
către El. 
4. Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi; cugetaţi în 
inimile voastre în patul vostru şi fiţi 
liniştiţi. Oprire. 
5. Aduceţi jertfe de dreptate şi încredeţi-
vă în Iehova. 
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6. Mulţi spun: „Cine ne va arăta binele?“ 
Înalţă peste noi lumina feţei Tale, Iehova! 
7. Tu mi-ai pus bucurie în inimă mai mult 
decât în timpul când grâul lor şi mustul 
lor erau din belşug. 
8. Mă voi culca şi voi dormi în pace 

pentru că numai Tu, Iehova, mă faci să 
locuiesc în siguranţă. 

Psalmul 5 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
cu flautele. Un psalm al lui David. 

1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, 
Iehova; ia aminte la suspinul meu. 
2. Ascultă glasul strigătului meu, Regele 
meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine 
mă rog. 
3. Iehova, dimineaţa vei auzi glasul meu; 
dimineaţa mă voi îndrepta spre Tine şi voi 
aştepta. 

4. Pentru că Tu nu eşti un Dumnezeu 
căruia să-I placă răutatea. Cel rău nu va 
locui cu Tine. 
5. Cei trufaşi nu vor rămâne înaintea 
ochilor Tăi; Tu-i urăşti pe toţi lucrătorii 
nelegiuirii. 
6. Tu vei face să piară cei care vorbesc 
minciuni. Pe omul sângelui şi înşelător, 

Iehova îl urăşte. 
7. Dar eu, în belşugul bunătăţii Tale, voi 
intra în casa Ta; mă voi închina înaintea 
templului sfinţeniei Tale, în temere de 
Tine. 
8. Iehova, condu-mă în dreptatea Ta, din 
cauza duşmanilor mei; netezeşte calea Ta 
înaintea mea. 
9. Pentru că nu este nimic adevărat în 

gura lor; lăuntrul lor este stricăciune, 
gâtlejul lor este un mormânt deschis, cu 
limba lor linguşesc. 
10. Să fie vinovaţi, Dumnezeule, să cadă 
prin propriile lor planuri; alungă-i din 
cauza mulţimii fărădelegilor lor, pentru că 
s-au răzvrătit împotriva Ta. 
11. Şi toţi cei care se încred în Tine se vor 

bucura: vor cânta de bucurie întotdeauna 
şi Tu îi vei ocroti; şi cei care iubesc 
Numele Tău se vor veseli în Tine. 
12. Pentru că Tu, Iehova, îl vei 
binecuvânta pe cel drept, ca un scut îl vei 
înconjura cu bunăvoinţă. 

Psalmul 6 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe instrumente cu corde. Pe harpa cu opt 

corde. Un psalm al lui David. 
1. Iehova, nu mă mustra în mânia Ta şi nu 
mă disciplina în furia Ta. 
2. Îndură-Te de mine, Iehova, pentru că 
sunt fără putere; vindecă-mă, Iehova, 
pentru că îmi tremură oasele. 
3. Sufletul meu este foarte tulburat: şi Tu, 
Iehova, până când? 

4. Întoarce-Te, Iehova, scapă-mi sufletul; 
salvează-mă, pentru bunătatea Ta. 
5. Pentru că în moarte nu este aducere-
aminte de Tine; în locuinţa morţilor, cine 
Îţi va mulţumi? 
6. Sunt obosit de geamătul meu, toată 
noaptea îmi scald aşternutul, îmi înmoi 
patul cu lacrimile mele. 

7. Ochiul meu se topeşte de întristare, 
îmbătrâneşte din cauza tuturor 
asupritorilor mei. 
8. Depărtaţi-vă de la mine, toţi lucrătorii 
nelegiuirii, pentru că Iehova a auzit glasul 
plângerii mele! 
9. Iehova a auzit cererea mea; Iehova a 
primit rugăciunea mea. 

10. Toţi dușmanii mei vor fi daţi de ruşine 
şi foarte tulburaţi; se vor întoarce, vor fi 
daţi de ruşine dintr-o dată. 

Psalmul 7 

O cântare de jale a lui David, cântată lui 

Iehova din cauza cuvintelor beniamitului 
Cuş. 
1. Iehova Dumnezeul meu, în Tine m-am 
încrezut: salvează mă de toţi urmăritorii 
mei şi scapă-mă, 
2. ca să nu-mi sfâşie sufletul ca un leu 
care zdrobeşte şi să nu fie nici un 
salvator. 
3. Iehova, Dumnezeul meu, dacă am făcut 

aceasta, dacă este nelegiuire în mâinile 
mele, 
4. dacă am răsplătit cu rău celui care era 
în pace cu mine; da, l-am eliberat pe cel 
care mă asuprea fără temei, 
5. să-mi urmărească dușmanul sufletul şi 
să-l ajungă şi să calce la pământ viaţa 
mea şi să-mi aşeze gloria în ţărână. 

Oprire. 
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6. Ridică-Te, Iehova, în mânia Ta; înalţă-
Te împotriva furiei asupritorilor mei şi 
trezeşte-Te pentru mine: Tu ai poruncit 
judecata. 
7. Şi adunarea popoarelor Te va 
înconjura; şi peste ea întoarce-Te pe 

înălţime. 
8. Iehova va judeca popoarele. Judecă-
mă, Iehova, după dreptatea mea şi după 
corectitudinea mea care este în mine. 
9. Să se sfârşească răutatea celor răi şi 
întăreşte-l pe cel drept, Tu, care cercetezi 
inimile şi rinichii, Dumnezeule drept! 
10. Scutul meu este de la Dumnezeu, care 

îi salvează pe cei drepţi cu inima. 
11. Dumnezeu este un judecător drept şi 
un Dumnezeu care Se mânie în fiecare zi. 
12. Dacă el nu se întoarce, Îşi va ascuţi 
sabia: Şi-a încordat arcul şi l-a pregătit, 
13. şi a pregătit pentru el instrumentele 
morţii; săgeţile Sale le-a făcut arzătoare. 
14. Iată, el este în durerile naşterii pentru 

nelegiuire şi zămisleşte necaz şi naşte 
minciună. 
15. A săpat o groapă şi a adâncit-o; şi a 
căzut în groapa pe care a făcut-o. 
16. Răutatea lui se va întoarce asupra 
capului lui şi violenţa lui va coborî pe 
creştetul lui. 
17. Voi lăuda pe Iehova pentru dreptatea 

Lui şi voi cânta psalmi Numelui: Iehova, 
Celui Preaînalt. 

Psalmul 8 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe ghitit. Un psalm al lui David. 
1. Iehova Stăpânul nostru, cât de minunat 

este Numele Tău pe tot pământul! Tu ai 
pus măreţia Ta mai presus de ceruri. 
2. Din gura pruncilor şi a sugarilor Ţi-ai 
întemeiat laudă, din cauza adversarilor 
Tăi, ca să amuţeşti pe duşman şi pe 
răzbunător. 
3. Când privesc cerurile Tale, lucrarea 
degetelor Tale, luna şi stelele pe care Tu 

le-ai întemeiat, 
4. îmi zic: „Ce este omul, ca să Ţi 
aminteşti de el, şi fiul omului, ca să-l 
cercetezi? 
5. L-ai făcut cu puţin mai prejos decât 
îngerii şi l-ai încununat cu glorie şi cu 
onoare. 

6. L-ai făcut să stăpânească peste lucrările 
mâinilor Tale; ai pus toate sub picioarele 
lui: 
7. oi şi boi, toate, şi, de asemenea, fiarele 
câmpului; 
8. păsările cerurilor şi peştii mării, tot ce 

străbate cărările mărilor“. 
9. Iehova, Stăpânul nostru, cât de minunat 
este Numele Tău pe tot pământul! 

Psalmul 9 

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă 

ca şi "Mori pentru fiul". Un psalm al lui 
David. 
1. Voi mărturisi pe Iehova prin tot omul 
lăuntric, voi arăta toate lucrările 
admirabile ale Tale. 
2. Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine, 
voi cânta psalmi Numelui Tău, Preaînalte. 
3. Când dușmanii mei au dat înapoi, s-au 

poticnit şi au pierit dinaintea Ta: 
4. pentru că Tu mi-ai susţinut dreptul şi 
cauza mea, Tu Te-ai aşezat pe tron, 
judecând cu dreptate. 
5. Ai mustrat naţiunile, l-ai făcut pe cel 
rău să piară; le-ai şters numele în epocile 
epocilor. 
6. O, dușmanule! Distrugerile s-au sfârşit 

pentru totdeauna: tu ai distrus şi cetăţi; 
chiar amintirea lor a pierit cu ele. 
7. Dar Iehova şade pe tron pentru 
totdeauna; Şi-a pregătit tronul Său pentru 
judecată. 
8. Şi va judeca lumea cu dreptate, va face 
judecată popoarelor cu nepărtinire. 
9. Şi Iehova va fi un turn înalt pentru cel 
asuprit, un turn înalt în timpuri de necaz. 

10. Şi cei care cunosc Numele Tău se vor 
încrede în Tine, pentru că Tu nu-i 
părăseşti pe cei care Te caută, Iehova. 
11. Cântaţi psalmi lui Iehova care 
locuieşte în Sion; spuneţi printre popoare 
faptele Sale. 
12. Pentru că Cel care răzbună sângele Îşi 
aminteşte de ei, nu uită strigătul celor 

întristaţi. 
13. Îndură-Te de mine, Iehova! Priveşte 
întristarea mea din partea celor care mă 
urăsc, Tu, care mă ridici din porţile 
morţii, 
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14. ca să spun toată lauda Ta la porţile 
fiicei Sionului. Mă voi bucura în salvarea 
Ta. 
15. Naţiunile s-au cufundat în groapa pe 
care au făcut-o; piciorul lor s-a prins în 
cursa pe care au ascuns-o. 

16. Iehova S-a făcut cunoscut, a făcut 
judecată: cel rău este prins în laţ, în 
lucrarea mâinilor lui. (Joc de 
instrumente). Oprire. 
17. Cei răi se vor întoarce în locuinţa 
morţilor, toate naţiunile care-L uită pe 
Dumnezeu. 
18. Pentru că cel sărac nu va fi 

întotdeauna uitat; speranţa celor întristaţi 
nu va pieri pentru totdeauna. 
19. Ridică-Te, Iehova, ca să nu învingă 
omul: naţiunile să fie judecate înaintea 
Ta! 
20. Iehova, umple-i de teamă, ca să ştie 
naţiunile că nu sunt decât oameni. Oprire. 

Psalmul 10 

1. De ce, Iehova, stai departe, Te ascunzi 
în timpuri de necaz? 
2. Cel rău, în mândria lui, îl urmăreşte 
aprig pe cel întristat; vor fi prinşi în 
cursele pe care le-au urzit. 

3. Pentru că cel rău se îngâmfă cu dorinţa 
sufletului lui şi-l binecuvântează pe cel 
lacom, Îl dispreţuieşte pe Iehova. 
4. Cel rău, în trufia feţei lui, spune: „El nu 
cercetează!“ Toate gândurile lui sunt: „Nu 
este Dumnezeu!“ 
5. Căile lui reuşesc întotdeauna; 
judecăţile Tale sunt prea înalte ca să-i fie 
înainte; el suflă împotriva tuturor 

adversarilor lui. 
6. El zice în inima lui: „Nu voi fi clătinat, 
din generaţie în generaţie nu voi fi în 
nenorocire!“ 
7. Gura lui este plină de blestem şi de 
înşelăciune şi de asuprire; sub limba lui 
este răutate şi nelegiuire. 
8. Stă la pândă în locurile ascunse ale 

satelor; ochii lui pândesc pe cel fără 
ajutor. 
9. Pândeşte în ascuns, ca un leu din 
hăţişul lui; pândeşte ca să-l prindă pe cel 
întristat; îl prinde pe cel întristat, 
trăgându-l în cursa lui. 

10. Se ghemuieşte, se pleacă, şi cei fără 
ajutor cad prin tăria lui. 
11. El zice în inima lui: „Dumnezeu a 
uitat. Îşi ascunde faţa, nu va vedea 
niciodată“. 
12. Ridică-Te, Iehova, Dumnezeule, 

ridică-Ţi mâna! Nu uita pe cei întristaţi! 
13. Pentru ce-L dispreţuieşte cel rău pe 
Dumnezeu? El zice în inima lui: „Tu nu 
vei cerceta!“ 
14. Tu ai văzut, pentru că priveşti necazul 
şi întristarea, ca să le răsplăteşti cu mâna 
Ta. Cel fără ajutor Ţi se încredinţează 
Ţie, Tu eşti ajutorul orfanului. 

15. Zdrobeşte braţul celui rău şi 
cercetează nelegiuirea celui rău până n-o 
vei mai găsi. 
16. Iehova este Rege în epocile epocilor; 
naţiunile au pierit din ţara Sa. 
17. Iehova, Tu ai ascultat dorinţa celor 
întristaţi! Tu le-ai întărit inima, Tu Ţi-ai 
plecat urechea, 

18. ca să faci dreptate celui orfan şi celui 
asuprit, pentru ca omul care este din 
ţărână să nu mai înspăimânte. 

Psalmul 11 

Către mai-marele cântăreţilor. Compus 

de David. 
1. M-am încrezut în Iehova. Pentru ce 
spuneţi sufletului meu: „Fugiţi, păsări, 
spre muntele vostru“? 
2. Pentru că, iată, cei răi întind arcul, îşi 
pregătesc săgeata pe coardă, ca să tragă în 
întuneric asupra celor drepţi cu inima. 
3. Dacă sunt distruse temeliile, ce va face 
cel drept? 

4. Iehova este în templul sfinţeniei Sale, 
Iehova Îşi are tronul în ceruri. Ochii Săi 
privesc, pleoapele Sale cercetează pe fiii 
oamenilor. 
5. Iehova cercetează pe cel drept şi pe cel 
rău; şi sufletul Său îl urăşte pe cel care 
iubeşte violenţa. 
6. El va ploua peste cei răi curse, foc şi 

pucioasă şi partea paharului lor va fi un 
vânt arzător. 
7. Pentru că Iehova este drept, iubeşte 
dreptatea; cei drepţi vor vedea faţa Sa. 
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Psalmul 12 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe harpa cu opt corde. Un psalm al lui 

David. 
1. Salvează-ne, Iehova, pentru că cel 
evlavios nu mai este, pentru că dispar cei 
credincioşi dintre fiii oamenilor. 
2. Ei vorbesc neadevăr unul către altul; 
vorbesc cu buză linguşitoare, cu inimă 
făţarnică. 
3. Iehova va tăia toate buzele linguşitoare, 

limba care vorbeşte lucruri mari, 
4. pe cei care spun: „Cu limba noastră 
vom învinge; buzele noastre sunt cu noi: 
cine este stăpân peste noi?“ 
5. „Din cauza asupririi celor întristaţi, din 
cauza geamătului celor săraci, acum Mă 
voi ridica“, spune Iehova, „voi pune în 
siguranţă pe cel împotriva căruia se suflă 

cu dispreţ“. 
6. Cuvintele lui Iehova sunt cuvinte 
curate, argint curăţit în cuptor de pământ, 
purificat de şapte ori. 
7. Tu, Iehova, îi vei păzi, îi vei apăra de 
generaţia aceasta în epocă. 
8. Cei răi umblă pretutindeni când 
josnicia este înălţată printre fiii 

oamenilor. 

Psalmul 13 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Până când, Iehova, mă vei uita 

neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa 
de mine? 
2. Până când mă voi sfătui în sufletul 
meu, cu durere în inima mea, în fiecare 
zi? Până când se va ridica dușmanul meu 
mai presus de mine? 
3. Priveşte, răspunde-mi, Iehova, 
Dumnezeul meu. Luminează-mi ochii, ca 
nu cumva să adorm somnul morţii, 

4. ca nu cumva să spună duşmanul meu: 
„L-am învins!“, ca să nu se bucure 
adversarii mei când mă clatin. 
5. Dar eu m-am încrezut în bunătatea Ta; 
omul meu lăuntric se va bucura în 
salvarea Ta. 
6. Voi cânta lui Iehova, pentru că mi-a 
făcut bine. 

 

Psalmul 14 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 

1. Nebunul zice în inima lui: „Nu este 
Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii, au 
făcut lucruri urâte; nu este nici unul care 
să facă binele. 
2. Iehova a privit din ceruri peste fiii 
oamenilor, ca să vadă dacă este vreunul 
cu pricepere, care-L caută pe Dumnezeu. 
3. Toţi s-au abătut, toţi s-au stricat; nu 

este nici unul care să facă binele, nici 
unul măcar. 
4. Nu au cunoştinţă lucrătorii nelegiuirii? 
Ei mănâncă pe poporul Meu cum 
mănâncă pâine; nu-L cheamă pe Iehova. 
5. Acolo s-au temut cu mare frică, pentru 
că Dumnezeu este în mijlocul generaţiei 
celui drept. 

6. Râdeţi voi de planul celui întristat, dar 
Iehova este adăpostul lui. 
7. O, de ar veni din Sion salvarea lui 
Israel! Când va aduce Iehova înapoi pe 
cei captivi ai poporului Său, Iacob se va 
veseli, Israel se va bucura. 

Psalmul 15 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova, cine va sta în cortul Tău? Cine 
va locui pe muntele sfinţeniei Tale? 
2. Cel care umblă fără vină şi lucrează 
dreptate şi vorbeşte adevărul din inima 
lui; 

3. el nu defăimează cu limba lui, nu face 
rău semenului său şi nu face ca aproapele 
său să fie dispreţuit; 
4. în ochii lui, omul josnic este de 
dispreţuit, dar îi onorează pe cei care se 
tem de Iehova; el, dacă jură în paguba lui, 
nu schimbă promisiunea; 
5. nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită 
împotriva celui nevinovat. Cel care face 

acestea nu se va clătina niciodată. 

Psalmul 16 

O cântare a lui David. 
1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că în 
Tine mă încred. 

2. Eu am spus lui Iehova: „Tu eşti 
Stăpânul meu! Bunătatea mea nu se înalţă 
până la Tine! “ 
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3. Despre sfinţii care sunt pe pământ şi 
despre cei aleşi ai spus: „Toată plăcerea 
Mea este în ei“. 
4. Durerile celor care aleargă după un alt 
dumnezeu se vor înmulţi; nu voi turna 
darurile lor de băutură de sânge şi nu voi 

pune numele lor pe buzele mele. 
5. Iehova este partea moştenirii mele şi a 
paharului meu; Tu îmi asiguri sorţul. 
6. Frânghiile de măsurat mi-au căzut în 
locuri plăcute, da, am o moştenire 
frumoasă. 
7. Voi binecuvânta pe Iehova care mă 
sfătuieşte; chiar în timpul nopţilor, 

lăuntrul meu mă învaţă. 
8. Am pus întotdeauna pe Iehova înaintea 
mea; pentru că El este la dreapta mea, nu 
mă voi clătina. 
9. De aceea mi se bucură inima şi mi se 
veseleşte sufletul, chiar carnea mea se va 
odihni în siguranţă. 
10. Pentru că nu vei părăsi sufletul meu în 

locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca 
Sfântul Tău să vadă putrezirea. 
11. Îmi vei face cunoscută cărarea vieţii; 
faţa Ta este belşug de bucurie, la dreapta 
Ta sunt desfătări pentru totdeauna. 

Psalmul 17 

O rugăciune a lui David. 
1. Ascultă, Iehova, cauza dreaptă, ia 
aminte la strigătul meu, pleacă urechea la 
rugăciunea mea, care nu se înalţă de pe 
buze înşelătoare. 
2. Dreptul meu să vină din prezenţa Ta, 
ochii Tăi să privească la dreptate. 
3. Tu mi-ai cercetat omul dinăuntru, m-ai 

cercetat noaptea, m-ai încercat în cuptor, 
n-ai găsit nimic; gândul meu nu este altfel 
decât cuvântul meu. 
4. În ce priveşte faptele oamenilor, după 
Cuvântul buzelor Tale, eu m-am păzit de 
căile celui violent. 
5. Când Tu îmi ţii paşii pe cărările Tale, 
picioarele nu mi se clatină. 

6. Te-am chemat, pentru că îmi vei 
răspunde, Dumnezeule: pleacă-Ţi urechea 
spre mine, ascultă cuvintele mele. 
7. Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, 
Tu, care prin dreapta Ta salvezi de 
adversari, pe cei care se încred în Tine. 

8. Păzeşte-mă ca lumina ochiului, 
ascunde-mă sub umbra aripilor Tale 
9. de cei răi, care mă asupresc, de 
dușmanii mei de moarte, care mă 
înconjoară. 
10. Sunt închişi în propria lor grăsime; cu 

gura lor vorbesc cu mândrie. 
11. Acum ne înconjoară la fiecare pas al 
nostru; îşi îndreaptă ochii ca să ne arunce 
la pământ. 
12. Este asemenea unui leu lacom să 
sfâşie şi ca un leu tânăr care pândeşte în 
locuri ascunse. 
13. Ridică-Te, Iehova, ia-o înaintea lui, 

doboară-l! Scapă-mi sufletul de cel rău cu 
sabia Ta, 
14. de oameni, cu mâna Ta, Iehova, de 
oamenii lumii acesteia; partea lor este în 
această viaţă şi le umpli pântecele cu 
bunurile Tale ascunse. Ei au fii din belşug 
şi lasă prisosul lor copiilor lor. 
15. Eu voi vedea faţa Ta în dreptate; când 

mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău. 

Psalmul 18 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David, servitorul lui Iehova. El a 
îndreptat către Iehova cuvintele cântării 

acesteia, în ziua când Iehova l-a scăpat 
din mâna tuturor duşmanilor săi şi din 
mâna lui Saul. El a zis: 
1. Te iubesc, Iehova, tăria mea! 
2. Iehova este stânca mea şi cetăţuia mea 
şi salvatorul meu; Dumnezeul meu, 
stânca mea în care mă încred, scutul meu 
şi tăria salvării mele, turnul meu cel înalt! 
3. Voi chema pe Iehova care este vrednic 

de laudă şi voi fi scăpat de dușmanii mei. 
4. M-au înconjurat legăturile morţii şi m-
au înspăimântat şuvoaiele nelegiuirii. 
5. M-au înfăşurat legăturile Locuinţei 
morţilor, m-au prins laţurile morţii. 
6. În strâmtorarea mea L-am chemat pe 
Iehova şi am strigat către Dumnezeul 
meu. Din templul Său a auzit glasul meu 

şi strigătul meu a ajuns înaintea Lui, la 
urechile Sale. 
7. Atunci pământul s-a zguduit şi s-a 
cutremurat şi temeliile munţilor s-au 
clătinat şi s-au zguduit, pentru că El Se 
mâniase. 
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8. Fum se ridica din nările Lui şi foc 
mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni 
aprinşi ţâşneau din ea. 
9. Şi a plecat cerurile şi a coborât; şi un 
întuneric gros era sub picioarele Lui. 
10. Călărea pe un heruvim şi zbura şi 

plutea pe aripile vântului. 
11. A făcut din întuneric ascunzătoarea 
Lui, cortul Lui împrejurul Lui: întuneric 
de ape, nori deşi ai cerurilor. 
12. Din strălucirea care era înaintea Lui 
treceau norii Săi deşi: grindină şi cărbuni 
de foc. 
13. Şi Iehova a tunat din ceruri şi Cel 

Preaînalt a făcut să-I răsune glasul: 
grindină şi cărbuni de foc. 
14. Şi-a aruncat săgeţile şi i-a împrăştiat; 
şi a aruncat fulgere multe şi i-a risipit. 
15. Atunci s-au văzut albiile apelor şi s-au 
descoperit temeliile lumii, la mustrarea 
Ta, Iehova, prin vuietul suflării nărilor 
Tale. 

16. El Şi-a întins mâna din înălţime, m-a 
apucat, m-a scos din ape mari; 
17. m-a scăpat de dușmanul meu puternic 
şi de cei care mă urau, pentru că erau mai 
puternici decât mine. 
18. S-au aruncat asupra mea în ziua 
necazului meu, dar Iehova a fost sprijinul 
meu. 

19. Şi m-a scos la loc larg, m-a scăpat, 
pentru că Şi-a găsit plăcerea în mine. 
20. Iehova mi-a răsplătit după dreptatea 
mea, mi-a dat după curăţia mâinilor mele, 
21. pentru că am păzit căile lui Iehova şi 
nu m-am îndepărtat cu răutate de 
Dumnezeul meu, 
22. pentru că toate judecăţile Lui au fost 
înaintea mea şi nu am îndepărtat de la 

mine hotărârile Lui. 
23. Şi am fost drept înaintea Lui şi m-am 
păzit de nelegiuirea mea. 
24. Şi Iehova  mi-a răsplătit după 
dreptatea mea, după curăţia mâinilor mele 
înaintea ochilor Săi. 
25. Cu cel bun, Te arăţi bun, cu omul 
perfect, Te arăţi perfect. 

26. Cu cel pur Te arăţi pur, cu cel viclean 
Te porţi după viclenia lui. 
27. Pentru că Tu vei salva poporul 
întristat şi vei coborî ochii trufaşi. 

28. Pentru că Tu faci să lumineze lumina 
mea: Iehova Dumnezeul meu luminează 
întunericul meu. 
29. Deoarece cu Tine alerg împotriva unei 
cete înarmate şi cu Dumnezeul meu trec 
peste zid. 

30. Dumnezeu: calea Lui este perfectă; 
Cuvântul lui Iehova este încercat, El este 
un scut pentru toţi cei care se încred în El. 
31. Pentru că cine este Dumnezeu în afară 
de Iehova? Şi cine este o stâncă în afară 
de Dumnezeul nostru? 
32. Dumnezeu, Care mă încinge cu putere 
şi-mi face calea perfectă, 

33. Care îmi face picioarele ca ale 
cerboaicelor şi mă face să stau pe 
înălţimile mele, 
34. Care îmi deprinde mâinile la luptă şi 
braţele mele întind un arc de aramă! 
35. Şi Tu mi-ai dat scutul salvării Tale, şi 
dreapta Ta m-a susţinut şi bunătatea Ta 
m-a făcut mare. 

36. Tu mi-ai pus în loc larg paşii sub 
mine şi gleznele nu mi s-au clătinat. 
37. I-am urmărit pe dușmanii mei şi i-am 
ajuns şi nu m-am întors până nu i-am 
nimicit. 
38. I-am zdrobit şi nu s-au putut ridica; au 
căzut sub picioarele mele. 
39. Şi Tu m-ai încins cu putere pentru 

luptă; ai plecat sub mine pe cei care se 
ridicau împotriva mea. 
40. Şi ai făcut ca dușmanii mei să-şi 
întoarcă spatele spre mine; şi i-am nimicit 
pe cei care mă urau. 
41. Ei strigau, dar nu era nici un salvator; 
strigau către Iehova, dar nu le-a răspuns. 
42. Şi i-am sfărâmat ca pulberea în vânt, 
i-am aruncat departe, ca noroiul străzilor. 

43. Tu m-ai scăpat din neînţelegerile 
poporului; m-ai făcut cap al naţiunilor; un 
popor pe care nu-l cunoşteam îmi 
servește. 
44. Îndată ce au auzit cu urechea lor, m-
au ascultat; fiii străinului mi se supun 
linguşindu-mă. 
45. Fiii străinului şi-au pierdut inima şi au 

ieşit tremurând din locurile lor ascunse. 
46. Viu este Iehova şi binecuvântată fie 
Stânca mea! Şi înălţat fie Dumnezeul 
salvării mele, 
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47. Dumnezeu, Care m-a răzbunat şi mi-a 
supus popoarele, 
48. Care m-a scăpat de dușmanii mei! Da, 
m-ai înălţat deasupra celor care se ridică 
împotriva mea, m-ai scăpat de omul 
violent. 

49. De aceea, Iehova, Te voi lăuda printre 
naţiuni şi voi cânta psalmi Numelui Tău. 
50. El, Care a dat mari izbăviri regelui 
Său şi arată bunătate unsului Său: lui 
David şi seminţei lui, în epocă. 

Psalmul 19 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu şi 
întinderea arată lucrarea mâinilor Sale. 
2. O zi istoriseşte altei zile acest lucru şi o 
noapte îl face cunoscut altei nopţi; 
3. nu este nici o vorbire şi nu sunt 

cuvinte, glasul lor nu se aude. 
4. Sfoara lor se întinde peste tot pământul 
şi vorbirea lor până la marginea lumii. În 
ele a întins un cort soarelui. 
5. El iese ca un mire din camera lui de 
nuntă; ca un viteaz, se bucură să-şi alerge 
cursa. 
6. Ieşirea lui este la un capăt al cerurilor 

şi drumul său până la celălalt capăt; şi 
nimic nu se ascunde de căldura sa. 
7. Legea lui Iehova este perfectă, 
înviorând sufletul. Mărturia lui Iehova 
este sigură, făcând înţelept pe cel simplu. 
8. Rânduielile lui Iehova sunt drepte, 
înveselind inima. Porunca lui Iehova este 
curată, luminând ochii. 
9. Teama de Iehova este curată, rămânând 

în epocă. Judecăţile lui Iehova sunt 
adevăr, sunt drepte toate împreună. 
10. Ele sunt mai de preţ decât aurul şi 
decât mult aur fin; şi mai dulci decât 
mierea şi decât picurul din faguri. 
11. Şi servitorul Tău este învăţat prin ele; 
este o mare răsplată în păzirea lor. 
12. Cine îşi înţelege greşelile? Curăţeşte-

mă de cele ascunse ale mele! 
13. Păzeşte, de asemenea, pe servitorul 
Tău de păcatele mândriei, să nu 
stăpânească ele peste mine; atunci voi fi 
perfect şi voi fi nevinovat de o mare 
fărădelege. 

14. Fie cuvintele gurii mele şi cugetarea 
omului lăuntric plăcute înaintea Ta, 
Iehova, Stânca mea şi Răscumpărătorul 
meu! 

Psalmul 20 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Să-ţi răspundă Iehova în ziua 
necazului! Să te ocrotească Numele 
Dumnezeului lui Iacob! 
2. Să-ţi trimită ajutor din locaşul sfânt şi 

să te întărească din Sion. 
3. Să-Şi amintească de toate darurile tale 
şi să-ţi primească arderea-de-tot! Oprire. 
4. Să-ţi dea după inima ta şi să-ţi 
împlinească toate planurile! 
5. Ne vom bucura de salvarea Ta şi în 
Numele Dumnezeului nostru vom ridica 
steagurile noastre. Iehova să împlinească 

toate cererile tale! 
6. Acum ştiu că Iehova salvează pe unsul 
Său; El îi va răspunde din cerurile 
sfinţeniei Sale, prin fapte puternice de 
salvare ale dreptei Sale. 
7. Unii se încred în care şi alții în cai, dar 
noi ne încredem în Numele de Iehova, 
Dumnezeul nostru. 

8. Ei s-au plecat şi au căzut; dar noi 
suntem ridicaţi şi stăm în picioare. 
9. Salvează-ne, Iehova! Să ne răspundă 
Regele în ziua când vom chema. 

Psalmul 21 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Iehova, regele se va bucura de puterea 
Ta şi cât de mult se va veseli el în 
salvarea Ta! 
2. Tu i-ai dat dorinţa inimii lui şi nu ai 
refuzat cererea buzelor lui. Oprire. 
3. Pentru că îl întâmpini cu 
binecuvântările bunătăţii, ai pus pe capul 

lui o coroană de aur curat. 

4. A cerut de la Tine viaţa: Tu i-ai dat - 
viaţă lungă în epocă şi pentru epocă! 
5. Mare este gloria lui în salvarea Ta; l-ai 
îmbrăcat cu strălucire şi măreţie. 
6. Pentru că l-ai rânduit în epocă spre 
binecuvântări, l-ai umplut de bucurie 
înaintea feţei Tale. 



 

 292 

7. Pentru că regele se încrede în Iehova, şi 
prin bunătatea Celui Preaînalt, nu se va 
clătina. 
8. Mâna ta îi va găsi pe toţi dușmanii tăi; 
dreapta ta îi va ajunge pe cei care te 
urăsc. 

9. Îi vei face ca un cuptor de foc în timpul 
prezenţei tale; Iehova, în mânia Sa, îi va 
înghiţi şi focul îi va mistui. 
10. Vei face să piară rodul lor de pe 
pământ şi sămânţa lor dintre fiii 
oamenilor. 
11. Pentru că au uneltit rău împotriva ta, 
au pus la cale planuri pe care nu le-au 

putut împlini. 
12. Pentru că îi vei face să întoarcă 
spatele, când îţi vei pregăti corzile arcului 
tău împotriva feţei lor. 
13. Fii înălţat, Iehova, în puterea Ta! Noi 
vom cânta şi vom lăuda puterea Ta. 

Psalmul 22 

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă 
ca şi "Căprioara zorilor". Un psalm al lui 
David. 
1. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! 
Pentru ce m-ai părăsit şi stai departe de 
salvarea mea, de cuvintele geamătului 

meu? 
2. Dumnezeul meu! Strig ziua şi nu-mi 
răspunzi; şi noaptea, şi nu am odihnă. 
3. Totuşi Tu eşti Cel Sfânt, Tu, care 
locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel. 
4. Părinţii noştri s-au încrezut în Tine; s-
au încrezut şi Tu i-ai scăpat. 
5. Au strigat către Tine şi au fost salvaţi; 
s-au încrezut în Tine şi n-au fost daţi de 

ruşine. 
6. Dar eu sunt vierme, şi nu om: ocara 
oamenilor şi dispreţuitul poporului. 
7. Toţi cei care mă văd îşi bat joc de 
mine, îşi deschid gura, dau din cap: 
8. „Se încrede în Iehova, să-l scape, să-l 
salveze, pentru că Îşi găseşte plăcerea în 
el!“ 

9. Dar Tu eşti Cel care m-ai scos din 
pântece; Tu mi-ai dat încredere la sânii 
mamei mele. 
10. Din pântece Ţi-am fost dat Ţie; din 
pântecele mamei mele, Tu eşti 
Dumnezeul meu. 

11. Nu Te depărta de mine, pentru că 
necazul este aproape, pentru că nu este 
nimeni să ajute. 
12. Mulţi tauri m-au înconjurat, cei 
puternici din Basan m-au împresurat. 
13. Şi-au deschis gura împotriva mea ca 

un leu care sfâşie şi răcneşte. 
14. Sunt vărsat ca apa şi toate oasele mi 
se desfac. Inima îmi este ca ceara, se 
topeşte înăuntrul meu. 
15. Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se 
lipeşte limba de cerul gurii; şi m-ai adus 
în ţărâna morţii. 
16. Pentru că nişte câini m-au înconjurat, 

o ceată de răufăcători m-a împresurat; mi-
au străpuns mâinile şi picioarele. 
17. Îmi pot număra toate oasele: ei se uită 
la mine şi mă privesc; 
18. îşi împart hainele mele între ei şi 
pentru cămaşa mea aruncă sorţi. 
19. Dar Tu, Iehova, nu Te depărta! Tăria 
mea, grăbeşte-Te să-mi ajuţi! 

20. Scapă-mi sufletul de sabie, pe mine 
singurul de laba câinelui. 
21. Scapă-mă din gura leului. Mi-ai 
răspuns dintre coarnele bivolilor. 
22. Voi vesti Numele Tău fraţilor mei, Te 
voi lăuda în mijlocul adunării. 
23. Cei care vă temeţi de Iehova, lăudaţi-
L; toată sămânţa lui Iacob, glorificaţi-L; 

şi temeţi-vă de El, toată sămânţa lui 
Israel. 
24. Pentru că El n-a dispreţuit, nici n-a 
desconsiderat necazul celui întristat şi nu 
Şi-a ascuns faţa de la el; ci, când a strigat 
către El, l-a auzit. 
25. De la Tine vine lauda mea în adunarea 
cea mare. Îmi voi împlini promisiunile 
înaintea celor care se tem de El. 

26. Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; 
cei care-L caută pe Iehova Îl vor lăuda; 
inima voastră va trăi pentru totdeauna. 
27. Toate marginile pământului îşi vor 
aminti şi se vor întoarce la Iehova şi toate 
familiile naţiunilor se vor închina înaintea 
Ta. 
28. Pentru că regatul este a lui Iehova şi 

El stăpâneşte între naţiuni. 
29. Toţi cei puternici ai pământului vor 
mânca şi se vor închina: toţi cei care 
coboară în ţărână se vor pleca înaintea 
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Lui, şi cel care nu-şi poate păstra sufletul 
viu. 
30. O sămânţă Îi va sluji; se va vorbi 
despre Iehova generaţiei care va veni. 
31. Vor veni şi vor istorisi dreptatea Lui 

unui popor care se va naşte - că El a făcut 
aceasta. 

Psalmul 23 

O cântare a lui David. 
1. Iehova este Păstorul meu: nu voi duce 
lipsă de nimic. 
2. El îmi dă odihnă în păşuni verzi, mă 
duce la ape liniştite. 

3. El îmi înviorează sufletul; mă conduce 
pe cărări drepte, datorită Numelui Său. 
4. Chiar dacă aş umbla prin valea umbrei 
morţii, nu mă tem de nici un rău: pentru 
că Tu eşti cu mine; toiagul Tău şi nuiaua 
Ta mă mângâie. 
5. Tu îmi întinzi o masă înaintea 
dușmanilor mei; mi-ai uns capul cu 

untdelemn, paharul meu este plin de dă pe 
deasupra. 
6. Da, bunătatea şi îndurarea mă vor 
însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi 
locui în casa lui Iehova, zile îndelungate. 

Psalmul 24 

Un psalm al lui David. 
1. Al lui Iehova este pământul şi tot ce 
cuprinde el, lumea şi cei care locuiesc în 
ea; 
2. pentru că El l-a întemeiat pe mări şi El 
l-a întărit pe râuri. 
3. Cine se va sui pe muntele lui Iehova? 

Şi cine va sta în locul sfinţeniei Sale? 
4. Cel care are mâinile nevinovate şi 
inima curată, care nu-şi înalţă sufletul la 
deşertăciune şi nu jură ca să înşele. 
5. El va primi binecuvântare de la Iehova 
şi dreptate de la Dumnezeul salvării lui. 
6. Aceasta este generaţia celor care-L 
cheamă, a celor care caută faţa Ta; 

Iacobe! Oprire. 
7. Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-
vă, porţi ale epocii, şi va intra Regele 
gloriei. 
8. Cine este acest Rege al gloriei? Iehova 
cel tare şi puternic, Iehova cel puternic în 
luptă. 

9. Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-
vă, porţi ale epocii, şi va intra Regele 
gloriei. 
10. Cine este acest Rege al gloriei? 
Iehova al oştirilor, El este Regele gloriei. 
Oprire. 

Psalmul 25 

Un psalm al lui David. 
1. La Tine, Iehova, îmi înalţ sufletul. 
2. Dumnezeul meu, în Tine mi-am pus 
încrederea; să nu fiu dat de ruşine, să nu 

triumfe dușmanii mei asupra mea. 
3. Nu, nici unul din cei care Te aşteaptă 
pe Tine nu va fi dat de ruşine; de ruşine 
vor fi cei care lucrează cu viclenie, fără 
temei. 
4. Fă-mi cunoscut căile Tale, Iehova, 
învaţă-mă cărările Tale! 
5. Condu-mă în adevărul Tău şi învaţă-

mă, pentru că Tu eşti Dumnezeul salvării 
mele; pe Tine Te aştept toată ziua. 
6. Aminteşte-Ţi de îndurarea Ta, Iehova, 
şi de bunătatea Ta, pentru că sunt 
dintotdeauna. 
7. Nu-Ţi aminti de păcatele tinereţii mele, 
nici de nelegiuirile mele; după îndurarea 
Ta, aminteşte-Ţi de mine, pentru 

bunătatea Ta, Iehova. 
8. Iehova este bun şi drept, de aceea arată 
El păcătoşilor calea. 
9. El îi face pe cei smeriţi să umble în 
dreptate şi îi învaţă pe cei smeriţi calea 
Sa. 
10. Toate cărările lui Iehova sunt îndurare 
şi adevăr pentru cei care păzesc 
legământul Său şi mărturiile Sale. 

11. Pentru Numele Tău, Iehova, îmi vei 
ierta nelegiuirea, pentru că este mare. 
12. Cine este omul care se teme de 
Iehova? El îl va învăţa calea pe care s-o 
aleagă. 
13. Sufletul său va locui în mijlocul 
binelui, sămânţa sa va stăpâni pământul. 
14. Iehova se destăinuie celor care se tem 

de El, pentru a le face cunoscut 
legământul Său. 
15. Ochii mei sunt întotdeauna către 
Iehova, pentru că El îmi scoate picioarele 
din cursă. 
16. Întoarce-Te spre mine şi îndură-Te de 
mine, pentru că sunt singur şi întristat. 
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17. Necazurile inimii mele s-au mărit; 
scoate-mă din strâmtorarea mea. 
18. Priveşte întristarea mea şi durerile 
mele şi iartă-mi toate păcatele. 
19. Priveşte pe dușmanii mei, pentru că 
sunt mulţi şi mă urăsc cu o ură violentă. 

20. Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă; să nu 
fiu dat de ruşine, pentru că m-am încrezut 
în Tine. 
21. Corectitudinea şi dreptatea să mă 
păzească, pentru că în Tine îmi pun 
speranţa. 
22. Dumnezeule, răscumpără pe Israel din 
toate necazurile lui. 

Psalmul 26 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova, judecă-mă, pentru că am 
umblat în corectitudinea mea şi m-am 
încrezut în Iehova: nu mă voi clătina. 

2. Cercetează-mă, Iehova, şi încearcă-mă; 
purifică-mi: rinichii şi inima, 
3. pentru că bunătatea Ta este înaintea 
ochilor mei şi am umblat în adevărul Tău. 
4. Nu m-am aşezat alături de oamenii de 
nimic şi nu am umblat cu cei vicleni. 
5. Am urât adunarea celor care fac răul şi 
nu mă voi aşeza cu cei răi. 

6. Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie şi 
voi înconjura altarul Tău, Iehova, 
7. ca să fac să se audă glas de mulţumire 
şi să istorisesc toate lucrările Tale 
minunate. 
8. Iehova, am iubit locaşul casei Tale şi 
locul unde este gloria Ta. 
9. Nu lua sufletul meu împreună cu 
păcătoşii, nici viaţa mea împreună cu 

oamenii sângelui, 
10. în ale căror mâini sunt răutăţi şi a 
căror dreaptă este plină de mită. 
11. Dar eu voi umbla în nevinovăţia mea. 
Răscumpără-mă şi îndură-Te de mine. 
12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: 
voi binecuvânta pe Iehova în adunări. 

Psalmul 27 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova este lumina mea şi salvarea 
mea: de cine să mă tem? Iehova este tăria 
vieţii mele: de cine să-mi fie frică? 
2. Când cei răi, adversarii mei şi dușmanii 

mei, s-au apropiat de mine ca să-mi 

mănânce carnea, s-au împiedicat şi au 
căzut. 
3. Chiar dacă o oştire ar tăbărî împotriva 
mea, inima mea nu se va teme; chiar dacă 
se va ridica război împotriva mea, tot voi 
avea încredere. 

4. Un lucru i-am cerut lui Iehova, pe 
acesta îl voi căuta: să locuiesc în casa lui 
Iehova toate zilele vieţii mele, ca să văd 
frumuseţea lui Iehova şi să întreb în 
templul Său. 
5. Pentru că, în ziua cea rea, El mă va 
ascunde în coliba Sa, mă va păstra ascuns 
în taina cortului Său, El mă va înălţa pe o 

stâncă. 
6. Şi acum mi se va înălţa capul deasupra 
dușmanilor mei care sunt în jurul meu; şi 
voi aduce în cortul Său jertfe în strigăte 
de bucurie; voi cânta şi voi cânta psalmi 
lui Iehova. 
7. Ascultă, Iehova; cu glasul meu strig: 
îndură-Te de mine şi răspunde-mi. 

8. Inima mea spune din partea Ta: căutaţi 
faţa Mea. Voi căuta faţa Ta, Iehova! 
9. Nu-Ţi ascunde faţa de mine, nu 
îndepărta cu mânie pe servitorul Tău. Tu 
ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu 
mă părăsi, Dumnezeul salvării mele! 
10. Dacă m-ar părăsi tatăl meu şi mama 
mea, Iehova mă va primi. 

11. Iehova, învaţă-mă calea Ta şi condu-
mă pe cărarea cea dreaptă, din cauza 
dușmanilor mei. 
12. Nu mă lăsa la bunul plac al 
dușmanilor mei; pentru că martori falşi se 
ridică împotriva mea, şi cei care suflă 
violenţă. 
13. Dacă n-aş fi avut încredere că voi 
vedea bunătatea lui Iehova pe pământul 

celor vii…! 
14. Aşteaptă-L pe Iehova; întăreşte-te şi 
să ţi se încurajeze inima: da, aşteaptă-L 
pe Iehova. 

Psalmul 28 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova, strig, către Tine, Stânca mea! 
Nu Te întoarce de la mine tăcând, ca nu 
cumva, dacă păstrezi tăcere faţă de mine, 
să ajung asemenea celor care coboară în 
groapă. 
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2. Ascultă glasul cererilor mele când strig 
către Tine, când îmi ridic mâinile către 
locul sfinţeniei Tale! 
3. Nu mă lua împreună cu cei răi, nici cu 
lucrătorii nelegiuirii, care vorbesc de pace 
cu aproapele lor, dar în inima lor este 

răutate! 
4. Dă-le după lucrarea lor şi după răutatea 
faptelor lor; dă-le după lucrarea mâinilor 
lor, răsplăteşte-le după ceea ce au făcut! 
5. Pentru că nu iau aminte la lucrările lui 
Iehova, nici la lucrarea mâinilor Sale, El 
îi va surpa şi nu-i va mai zidi. 
6. Binecuvântat să fie Iehova, pentru că a 

auzit glasul cererilor mele! 
7. Iehova este tăria mea şi scutul meu; în 
El s-a încrezut inima mea şi am fost 
ajutat; şi inima mea este plină de veselie 
şi-L voi lăuda în cântarea mea. 
8. Iehova este tăria lor şi El este cetăţuia 
salvatoare a unsului Său. 
9. Salvează pe poporul Tău şi 

binecuvântează moştenirea Ta; şi 
păstoreşte-i şi înalţă-i în epocă. 

Psalmul 29 

Un psalm al lui David. 
1. Daţi lui Iehova, fii ai celor puternici, 

daţi lui Iehova: glorie şi tărie! 
2. Daţi lui Iehova gloria Numelui Său! 
Adoraţi-L pe Iehova în sfântă splendoare! 
3. Glasul lui Iehova este peste ape; 

Dumnezeul gloriei tună - Iehova pe ape 
mari. 
4. Glasul lui Iehova este puternic, glasul 
lui Iehova este măreţ. 
5. Glasul lui Iehova sfărâmă cedrii: 
Iehova sfărâmă cedrii Libanului 

6. şi-i face să salte ca un viţel, Libanul şi 
Sirionul ca un bivol tânăr. 
7. Glasul lui Iehova face să izbucnească 
flăcări de foc. 
8. Glasul lui Iehova face să tremure 
deșertul; Iehova face să tremure deșertul 
Cades. 
9. Glasul lui Iehova face cerboaicele să 
nască şi dezbracă pădurile; şi în templul 

Său totul spune: „Glorie!“ 
10. Iehova şade peste potop, Iehova şade 
ca rege pentru totdeauna! 

11. Iehova va da putere poporului Său, 
Iehova va binecuvânta pe poporul Său cu 
pace. 

Psalmul 30 

Un psalm. O cântare pentru sfinţirea 
Casei, compusă de David. 
1. Te voi înălţa, Iehova, pentru că m-ai 
ridicat şi nu i-ai lăsat pe dușmanii mei să 
se bucure de mine. 
2. Iehova, Dumnezeul meu, am strigat 
către Tine şi m-ai vindecat. 

3. Iehova, Tu mi-ai scos sufletul din 
locuinţa morţilor; Tu mi-ai păstrat viaţa, 
dintre cei care coboară în groapă. 
4. Cântaţi psalmi lui Iehova, voi, sfinţii 
Săi, şi lăudaţi amintirea sfinţeniei Sale. 
5. Pentru că o clipă este mânia Sa, o viaţă, 
bunăvoinţa Sa; seara rămâne plânsul şi 
dimineaţa este un cântec de bucurie. 

6. Şi eu, când îmi mergea bine, spuneam: 
„Niciodată nu mă voi clătina“. 
7. Iehova, prin bunăvoinţa Ta ai întărit 
muntele meu. Ţi-ai ascuns faţa, am fost 
tulburat; 
8. Iehova, am strigat către Tine şi I-am 
cerut Dumnezeului meu: 
9. „Ce folos este acolo în sângele meu, 

dacă voi coborî în groapă? Te va lăuda 
ţărâna? Va vesti ea adevărul Tău? 
10. Ascultă, Iehova, şi îndură-Te de mine! 
Iehova, fii ajutorul meu!“ 
11. Tu mi-ai schimbat jalea în veselie, mi-
ai dezlegat sacul şi m-ai încins cu 
bucurie, 
12. pentru ca sufletul să-Ţi cânte psalmi 
şi să nu tacă. Iehova, Dumnezeul meu, 

întotdeauna Te voi lăuda! 

Psalmul 31 

Către mai marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. În Tine, Iehova, mi-am pus încrederea; 

să nu fiu dat de ruşine niciodată: 
salvează-mă în dreptatea Ta! 
2. Pleacă-Ţi urechea spre mine; salvează-
mă degrabă! Fii pentru mine o stâncă de 
adăpost, o casă, un loc întărit, ca să mă 
salvezi! 
3. Pentru că Tu eşti stânca mea şi cetăţuia 
mea; pentru Numele Tău, condu-mă şi 

călăuzeşte mă! 
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4. Scoate-mă din cursa pe care mi-au 
întins-o în ascuns, pentru că Tu eşti tăria 
mea. 
5. În mâna Ta îmi încredinţez Spiritul; Tu 
m-ai răscumpărat, Iehova, Dumnezeul 
adevărului! 

6. Urăsc pe cei care se alipesc de idoli 
deşerţi; cât despre mine, mă încred în 
Iehova. 
7. Mă voi veseli şi mă voi bucura în 
bunătatea Ta, pentru că Tu ai privit 
întristarea mea, Tu ai cunoscut necazurile 
sufletului meu 
8. şi nu m-ai dat în mâna dușmanului; mi-

ai pus picioarele la loc larg. 
9. Îndură-Te de mine, Iehova, pentru că 
sunt în strâmtorare! Ochiul meu se 
topeşte de întristare, sufletul meu şi 
pântecele meu; 
10. mi se sfârşeşte viaţa în întristare şi 
anii mei în suspin; mi se usucă puterea 
din cauza nelegiuirii mele şi mi se topesc 

oasele. 
11. Din cauza tuturor duşmanilor mei, 
sunt o batjocură şi pentru vecinii mei, mai 
mult, şi o groază pentru cunoscuţii mei; 
cei care mă văd afară fug de mine. 
12. Sunt uitat de inima lor ca un mort; am 
ajuns ca un vas sfărâmat. 
13. Pentru că am auzit defăimările 

multora - spaimă din toate părţile! - când 
s-au sfătuit împreună împotriva mea: ei 

uneltesc să-mi ia viaţa. 
14. Dar eu mă încred în Tine, Iehova; eu 
spun: „Tu eşti Dumnezeul meu!“ 
15. Zilele mele sunt în mâna Ta; scapă-
mă din mâna dușmanilor mei şi de cei 
care mă urmăresc. 
16. Fă să strălucească faţa Ta peste 
servitorul Tău! Salvează-mă, în bunătatea 

Ta! 
17. Iehova, să nu fiu dat de ruşine pentru 
că Te-am chemat; să fie daţi de ruşine cei 
răi, să tacă în locuinţa morţilor. 
18. Să amuţească buzele mincinoase care 
vorbesc cu trufie împotriva celui drept, cu 
mândrie şi dispreţ! 
19. Ce mare este bunătatea Ta pe care ai 
păstrat-o pentru cei care se tem de Tine, 

pe care o arăţi celor care se încred în 
Tine, înaintea fiilor oamenilor! 

20. Tu îi ascunzi la adăpostul feţei Tale 
de uneltirile omului, îi ocroteşti într-o 
colibă limbile puse pe ceartă. 
21. Binecuvântat fie Iehova, pentru că El 
a arătat bunătatea Sa minunată faţă de 
mine într-o cetate întărită. 

22. Şi eu spuneam în neliniştea mea: 
„Sunt secerat dinaintea ochilor Tăi!“ 
Totuşi Tu ai auzit glasul cererilor mele 
când am strigat către Tine. 
23. Iubiţi pe Iehova, toţi sfinţii Săi! 
Iehova păzeşte pe cei credincioşi şi 
răsplăteşte din plin celui care lucrează cu 
mândrie. 

24. Întăriţi-vă şi inima să vă fie tare, voi 
toţi care-L aşteptaţi pe Iehova! 

Psalmul 32 

Un psalm al lui David. O învăţătură. 
1. Ferice de acela a cărui fărădelege este 

iertată, al cărui păcat este acoperit! 
2. Ferice de omul căruia Iehova nu-i 
socoteşte nelegiuirea şi în spiritul căruia 
nu este viclenie! 
3. Când tăceam, mi se topeau oasele de 
geamătul meu toată ziua. 
4. Pentru că zi şi noapte mâna Ta apăsa 
asupra mea; mi s-a schimbat vigoarea în 

seceta verii. Oprire. 
5. Ţi-am făcut cunoscut păcatul meu şi nu 
mi-am acoperit nelegiuirea; am spus: 
„Voi mărturisi lui Iehova fărădelegile 
mele“. Şi Tu ai iertat nelegiuirea 
păcatului meu. Oprire. 
6. De aceea, orice evlavios să se roage 
Ţie la timpul când poţi fi găsit. Cu 
siguranţă, în potop de ape mari, acestea 

nu-l vor ajunge. 
7. Tu eşti adăpostul meu; Tu mă păzeşti 
de necaz, Tu mă înconjori cu cântări de 
salvare. Oprire. 
8. „Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea 
pe care trebuie să mergi; Eu te voi sfătui, 
având ochiul Meu asupra ta“. 
9. Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr, care n-

au pricepere, a căror podoabă sunt frâul şi 
zăbala pentru a-i struni când nu vor să se 
apropie de tine. 
10. Multe întristări sunt pentru cel rău, 
dar cel care se încrede în Iehova va fi 
înconjurat de bunătate. 
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11. Bucuraţi-vă în Iehova şi veseliţi-vă, 
voi, cei drepţi! Și strigaţi de bucurie, voi, 
toţi cei drepţi cu inima! 

Psalmul 33 

1. Voi cei drepți, bucurați-vă în Iehova! 
Oamenilor drepți le stă bine lauda. 
2. Lăudaţi pe Iehova cu harfa, cântaţi-I 
psalmi pe lira cu zece coarde. 
3. Cântaţi-I o cântare nouă! Cântaţi cu 
măiestrie din instrumentele voastre, cu 
strigăt de bucurie, 

4. deoarece Cuvântul lui Iehova este drept 
şi toată lucrarea Sa este în adevăr. 
5. El iubeşte dreptatea şi judecata; 
pământul este plin de bunătatea lui 
Iehova. 
6. Cerurile au fost făcute prin Cuvântul 
lui Iehova şi toată oştirea lor prin suflarea 
gurii Lui. 

7. El adună laolaltă apele mării, El pune 
adâncurile în cămări. 
8. Tot pământul să se teamă de Iehova! 
Toţi locuitorii lumii să se teamă înaintea 
Lui! 
9. Pentru că El a spus şi a fost; El a 
poruncit şi a luat fiinţă. 
10. Iehova răstoarnă sfatul naţiunilor, 

zădărniceşte hotărârile popoarelor. 
11. Sfatul lui Iehova rămâne pentru 
totdeauna, hotărârile inimii Sale, din 
generaţie în generaţie. 
12. Ferice de naţiunea al cărei Dumnezeu 
este Iehova, de poporul pe care l-a ales ca 
moştenire a Lui! 
13. Iehova priveşte din ceruri; El îi vede 
pe toţi fiii oamenilor. 

14. Din locaşul Său cel pregătit, El ia 
aminte la toţi locuitorii pământului. 
15. El este Cel care le întocmeşte tuturor 
inima, El ia aminte la toate lucrările lor. 
16. Un rege nu este salvat prin mulţimea 
oştirii sale; viteazul nu este scăpat prin 
mărimea puterii sale. 
17. Calul este în zadar pentru a învinge şi 

nu salvează nicidecum prin mărimea 
puterii lui. 
18. Iată, ochiul lui Iehova este peste cei 
care se tem de El, peste cei care aşteaptă 
bunătatea Lui, 
19. ca să le scape sufletul de la moarte şi 
să-i păstreze în viaţă în timpul foametei. 

20. Sufletul nostru aşteaptă pe Iehova. El 
este ajutorul nostru şi scutul nostru. 
21. Da, în El ni se va bucura inima, 
deoarece în sfântul Său Nume ne-am pus 
încrederea. 
22. Fie, Iehova, bunătatea Ta peste noi, 

după cum am aşteptat noi de la Tine. 

Psalmul 34 

Un psalm alcătuit de David, când s-a 
purtat ca nebunul în faţa lui Abimelec şi a 
plecat izgonit de el. 

1. Voi binecuvânta pe Iehova în orice 
timp, lauda Lui va fi întotdeauna în gura 
mea. 
2. Sufletul meu se va lăuda cu Iehova, cei 
blânzi vor auzi aceasta şi se vor bucura. 
3. Măriţi pe Iehova împreună cu mine şi 
să înălţăm împreună Numele Său! 
4. Eu L-am căutat pe Iehova şi El mi-a 

răspuns şi m-a scăpat de toate temerile 
mele. 
5. Ei au privit spre El şi au fost luminaţi şi 
feţele lor n-au rămas de ruşine. 
6. Acest întristat a strigat şi Iehova l-a 
auzit şi l-a salvat din toate necazurile lui. 
7. Îngerul lui Iehova Îşi aşază tabăra în 
jurul acelora care se tem de El şi-i scapă. 

8. Gustaţi şi vedeţi că Iehova este bun! 
Ferice de omul care se încrede în El! 
9. Temeţi-vă de Iehova, voi, sfinţii Săi, 
pentru că nimic nu le lipseşte celor care 
se tem de El. 
10. Leii tineri duc lipsă şi flămânzesc, dar 
cei care-L caută pe Iehova nu duc lipsă de 
nici un bine. 
11. Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă: vă voi 

învăţa temerea de Iehova. 
12. Cine este omul căruia îi place viaţa, 
care iubeşte zilele, ca să vadă binele? 
13. Păzeşte-ţi limba de rău şi buzele de a 
rosti viclenie. 
14. Depărtează-te de rău şi fă binele, 
caută pacea şi urmăreşte-o. 
15. Ochii lui Iehova privesc spre cei 

drepţi şi urechile Lui sunt la strigătul lor. 
16. Faţa lui Iehova este împotriva celor 
care fac răul, ca să le şteargă amintirea de 
pe pământ. 
17. Cei drepţi strigă şi Iehova aude şi-i 
scapă din toate necazurile lor. 
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18. Iehova este aproape de cei cu inima 
zdrobită şi-i salvează pe cei cu spiritul 
mâhnit. 
19. Multe sunt necazurile celui drept, dar 
Iehova îl scapă din toate: 
20. El îi păzeşte toate oasele, nici unul din 

ele nu este zdrobit. 
21. Răul îl va ucide pe cel rău şi cei care-l 
urăsc pe cel drept vor fi condamnaţi. 
22. Iehova răscumpără sufletul 
servitorilor Săi; şi nici unul din cei care se 
încred în El nu va fi condamnat. 

Psalmul 35 

Un psalm al lui David. 
1. Ceartă-Te Tu, Iehova, cu cei care se 
ceartă cu mine; luptă-Te Tu cu cei care se 
luptă cu mine! 
2. Ia pavăza şi scutul şi ridică-Te în 
ajutorul meu. 

3. Întinde suliţa şi închide calea înaintea 
celor care mă urmăresc! Spune sufletului 
meu: „Eu sunt salvarea ta“. 
4. Ruşinaţi şi înfruntaţi să fie cei care-mi 
caută viaţa; să fie daţi înapoi şi încurcaţi 
cei care plănuiesc nenorocirea mea. 
5. Să fie ca pleava înaintea vântului şi 
Îngerul lui Iehova să-i alunge. 

6. Calea să le fie întunecoasă şi 
alunecoasă şi Îngerul lui Iehova să-i 
urmărească! 
7. Pentru că fără temei au pregătit în 
ascuns o cursă pentru mine, fără motiv au 
săpat o groapă pentru sufletul meu. 
8. O distrugere să vină peste el pe 
neaşteptate şi cursa lui, pe care a ascuns-
o, să-l prindă: să cadă în ea spre 

distrugere. 
9. Şi sufletul meu se va veseli în Iehova, 
se va bucura de salvarea Lui. 
10. Toate oasele mele vor spune: „Iehova, 
cine este ca Tine, care-l scapi pe cel 
întristat de cel care este mai puternic 
decât el, da, pe cel întristat şi pe cel sărac 
de cel care îl jefuieşte?“ 

11. Martori violenţi se ridică, mă întreabă 
ce nu ştiu. 
12. Îmi întorc rău pentru bine; sufletul 
meu este părăsit. 
13. Iar eu, când ei erau bolnavi, mă 
îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul în 

post şi rugăciunea mea se întorcea în 
sânul meu. 
14. M-am purtat ca şi cu prietenul meu, 
ca şi cu fratele meu; m-am plecat trist, ca 
unul care-şi jeleşte mama. 
15. Dar, la poticnirea mea, ei s-au bucurat 

şi s-au adunat; defăimătorii s-au strâns 
împotriva mea şi eu n-am ştiut. M-au 
sfâşiat şi nu au încetat; 
16. ca nişte făţarnici batjocoritori la 
ospeţe, au scrâşnit din dinţi împotriva 
mea. 
17. Domnule, până când vei privi? Scapă-
mi sufletul din distrugerile lor, pe 

singurul de leii tineri! 
18. Îţi voi aduce mulţumiri în adunarea 
cea mare, Te voi lăuda în mijlocul unui 
popor mare. 
19. Să nu se bucure de mine cei care pe 
nedrept îmi sunt duşmani, să nu-şi facă 
semne cu ochiul cei care mă urăsc fără 
temei! 

20. Pentru că ei nu vorbesc de pace; ci 
cugetă înşelătorii împotriva oamenilor 
liniştiţi ai ţării. 
21. Şi şi-au deschis larg gura împotriva 
mea; au spus: „Ha, ha! Ochiul nostru a 
văzut!“ 
22. Tu ai văzut, Iehova! Nu tăcea; 
Domnule, nu Te depărta de mine! 

23. Trezeşte-Te şi ridică-Te, ca să-mi faci 
dreptate, Dumnezeu şi Domnul meu, ca 
să mă aperi! 
24. Judecă-mă după dreptatea Ta, Iehova, 
Dumnezeul meu; şi să nu se bucure ei de 
mine! 
25. Să nu zică în inima lor: „Aha, ce 
doream!“ Să nu spună: „L-am înghiţit!“ 
26. Să fie toţi ruşinaţi şi înfruntaţi, cei 

care se bucură de nenorocirea mea. Să fie 
acoperiţi de ruşine şi ocară cei care se 
înalţă cu mândrie împotriva mea! 
27. Să strige de bucurie şi să se 
veselească cei care găsesc plăcere în 
dreptatea mea şi să zică neîncetat: „Mărit 
să fie Iehova, care Îşi găseşte plăcerea în 
pacea servitorului Său!“ 

28. Şi limba mea va vorbi despre 
dreptatea Ta, lauda Ta, toată ziua. 
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Psalmul 36 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David, Servitorul lui Iehova. 

1. Fărădelegea celui rău spune înăuntrul 
inimii mele: „Nu este teamă de 
Dumnezeu înaintea ochilor lui“, 
2. pentru că se măguleşte în ochii lui, 
chiar când nelegiuirea lui apare vrednică 
de ură. 
3. Cuvintele gurii lui sunt nelegiuire şi 
înşelăciune; a încetat să fie înţelept, să 

facă binele. 
4. Cugetă nelegiuire în patul lui; se află 
pe o cale care nu este bună; nu respinge 
răul. 
5. Iehova, bunătatea Ta este în ceruri; 
credincioşia Ta, până la nori. 
6. Dreptatea Ta este ca munţii lui 
Dumnezeu; judecăţile Tale sunt un mare 

adânc. Iehova, Tu izbăvești pe om şi pe 
animal. 
7. Cât de scumpă este bunătatea Ta, 
Dumnezeule! Astfel fiii oamenilor se 
adăpostesc la umbra aripilor Tale. 
8. Ei se vor sătura din belşug din 
grăsimea casei Tale şi-i vei adăpa din râul 
desfătărilor Tale. 

9. Pentru că la Tine este izvorul vieţii; în 
lumina Ta vom vedea lumina. 
10. Continuă bunătatea Ta faţă de cei care 
Te cunosc şi dreptatea Ta faţă de cei 
drepţi cu inima! 
11. Să nu m-ajungă piciorul mândriei şi 
mâna celor răi să nu mă alunge! 
12. Acolo au căzut lucrătorii nelegiuirii: 
au fost răsturnaţi şi n-au putut să se ridice. 

Psalmul 37 

Un psalm al lui David. 
1. Nu te mânia din cauza celor care fac 
răul, nu fi invidios pe cei care practică 
nelegiuirea; 

2. pentru că vor fi cosiţi îndată ca iarba şi 
se vor veşteji ca iarba verde. 
3. Încrede-te în Iehova şi fă binele; 
locuieşte în ţară şi hrăneşte-te cu 
credincioşia; 
4. şi desfătează-te în Iehova şi El îţi va 
împlini cererile inimii tale! 
5. Încredinţează lui Iehova calea ta şi 

încrede-te în El: şi El va lucra; 

6. şi va face să iasă dreptatea ta ca lumina 
şi dreptul tău ca ziua la amiază. 
7. Rămâi liniştit în Iehova şi aşteaptă-L 
cu răbdare. Nu te mânia din cauza celui 
care prosperă în calea lui, din cauza 
omului care-şi împlineşte intenţiile rele. 

8. Lasă mânia şi părăseşte furia; nu te 
mânia, aceasta duce numai la rău. 
9. Pentru că cei care fac răul vor fi tăiaţi 
şi cei care-L aşteaptă pe Iehova vor 
stăpâni ţara. 
10. Încă puţin, şi cel rău nu va mai fi; şi 
vei privi locul său şi nu va mai fi. 
11. Şi cei blânzi vor moşteni ţara şi se vor 

desfăta într-un belşug de pace. 
12. Cel rău unelteşte împotriva celui drept 
şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui: 
13. Iehova va râde de el, pentru că vede 
că-i vine ziua. 
14. Cei răi au scos sabia şi şi-au întins 
arcul ca să-l doboare pe cel întristat şi 
sărac, ca să-i înjunghie pe cei care umblă 

în dreptate: 
15. sabia lor va intra în inima lor şi 
arcurile lor se vor sfărâma. 
16. Mai mult face puţinul celui drept, 
decât belşugul multor răi; 
17. pentru că braţele celor răi vor fi 
zdrobite, dar Iehova susţine pe cei drepţi. 
18. Iehova cunoaşte zilele celor fără pată 

şi moştenirea lor va fi pentru totdeauna: 
19. ei nu vor fi ruşinaţi în timp de necaz şi 
se vor sătura în zilele de foamete. 
20. Pentru că cei răi vor pieri, şi dușmanii 
lui Iehova, ca grăsimea mieilor: vor pieri, 
ca fumul vor pieri. 
21. Cel rău ia cu împrumut şi nu dă 
înapoi, dar cel drept se îndură şi dă; 
22. pentru că cei binecuvântaţi de El vor 

stăpâni ţara, dar cei blestemaţi de El vor fi 
nimiciţi. 
23. De Iehova sunt întăriţi paşii omului şi 
El Îşi găseşte plăcerea în calea lui: 
24. dacă va cădea, nu se va prăbuşi de tot, 
pentru că Iehova îi susţine mâna. 
25. Am fost tânăr şi am îmbătrânit şi n-
am văzut pe cel drept părăsit, nici 

sămânţa lui cerşind pâine: 
26. el este îndurător în orice zi şi dă cu 
împrumut şi sămânţa lui va fi o 
binecuvântare. 
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27. Depărtează-te de rău şi fă binele, şi 
rămâi în epocă; 
28. pentru că Iehova iubeşte dreptatea şi 
nu-i va părăsi pe sfinţii Săi: ei vor fi păziţi 
întotdeauna, dar sămânţa celor răi va fi 
nimicită. 

29. Cei drepţi vor stăpâni ţara şi vor locui 
în ea pentru mult timp. 
30. Gura celui drept rosteşte înţelepciune 
şi limba lui vorbeşte dreptate; 
31. legea Dumnezeului său este în inima 
lui, paşii lui nu se vor clătina. 
32. Cel rău pândeşte pe cel drept şi caută 
să-l omoare; 

33. Iehova nu-l va lăsa în mâna lui şi nu-l 
va condamna când va fi judecat. 
34. Aşteaptă-L pe Iehova şi păzeşte calea 
Lui; şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: 
vei vedea când cei răi vor fi nimiciţi. 
35. L-am văzut pe cel rău în mare putere 
şi întinzându-se ca un copac verde în 
locul său de naştere. 

36. Dar a trecut şi, iată, nu mai era; şi l-
am căutat şi nu s-a mai găsit. 
37. Ia seama la cel integru şi priveşte pe 
cel drept, pentru că sfârşitul acestui om 
este pacea. 
38. Dar cei care se răzvrătesc vor fi 
nimiciţi împreună; viitorul celor răi va fi 
tăiat. 

39. Dar salvarea celor drepţi este de la 
Iehova, tăria lor în timp de necaz. 
40. Şi Iehova îi va ajuta şi-i va scăpa: îi 
va scăpa de cei răi şi-i va salva, pentru că 
s-au încrezut în El. 

Psalmul 38 

Un psalm al lui David. Spre aducere 
aminte. 
1. Iehova, nu mă mustra în mânia Ta şi nu 
mă pedepsi în aprinderea Ta. 
2. Pentru că săgeţile Tale m-au străpuns şi 
mâna Ta a coborât asupra mea. 
3. Nimic nu este sănătos în carnea mea 
din cauza mâniei Tale; nici un pic de pace 

în oasele mele, din cauza păcatului meu. 
4. Pentru că nelegiuirile mele au trecut 
peste capul meu ca o povară apăsătoare, 
sunt prea grele pentru mine. 
5. Rănile mele miros greu, curg, din 
cauza nebuniei mele. 

6. Sunt copleşit şi gârbovit peste măsură; 
toată ziua umblu jelind. 
7. Pentru că coapsele mele sunt pline de 
arsură şi nimic sănătos nu este în carnea 
mea. 
8. Sunt sfârşit şi zdrobit peste măsură; 

răcnesc de durere în frământarea inimii 
mele. 
9. Iehova, toată dorinţa mea este înaintea 
Ta şi geamătul meu nu-Ţi este ascuns. 
10. Inima îmi bate puternic, puterea m-a 
părăsit; cât despre lumina ochilor mei, 
nici ea nu mai este cu mine. 
11. Cei care mă iubesc şi însoţitorii mei s-

au depărtat de rana mea. Şi cei apropiaţi 
stau departe. 
12. Şi cei care caută viaţa mea îmi întind 
curse; şi cei care îmi caută răul vorbesc 
răutăţi şi gândesc înşelăciuni toată ziua. 
13. Şi eu, ca un surd, nu aud; şi, ca un 
mut, nu deschid gura. 
14. Şi am ajuns ca un om care nu aude şi 

în gura căruia nu sunt răspunsuri. 
15. Pentru că pe Tine Te aştept, Iehova! 
Tu vei răspunde, Iehova, Dumnezeul 
meu! 
16. Pentru că am spus: „Să nu se bucure 
ei de mine! Când îmi alunecă piciorul, ei 
se înalţă împotriva mea“. 
17. Pentru că sunt aproape să cad şi 

durerea mea este întotdeauna înaintea 
mea; 
18. pentru că îmi voi mărturisi 
nelegiuirea; sunt neliniştit din cauza 
păcatului meu. 
19. Şi dușmanii mei sunt plini de viaţă, 
sunt puternici; şi cei care mă urăsc fără 
temei sunt mulţi. 
20. Şi cei care răsplătesc cu rău pentru 

bine îmi sunt adversari, pentru că eu 
urmăresc ce este bine. 
21. Iehova, nu mă părăsi! Dumnezeul 
meu, nu Te depărta de mine! 
22. Grăbeşte-Te să mă ajuţi, Iehova, 
salvarea mea! 

Psalmul 39 

Către mai-marele cântăreţilor: către 
Iedutun. Un psalm al lui David. 
1. Am zis: „Îmi voi păzi căile, ca să nu 
păcătuiesc cu limba mea: voi pune frâu 



 

 301 

gurii mele cât timp este cel rău înaintea 
mea“. 
2. Am fost mut, în tăcere; am tăcut când 
era vorba de bine; şi durerea mea a 
crescut. 
3. Inima mea ardea înăuntrul meu; în 

cugetarea mea s-a aprins focul, am vorbit 
cu limba mea: 
4. „Iehova, fă-mi cunoscut sfârşitul meu 
şi cât este măsura zilelor mele; fă-mă să 
ştiu cât de trecător sunt“. 
5. Iată, Tu mi-ai dat zile cât un lat de 
mână şi durata vieţii mele este ca nimic 
înaintea Ta; în adevăr, orice om care stă 

în picioare este numai o suflare. Oprire. 
6. În adevăr, omul umblă ca o umbră; în 
adevăr, se frământă în zadar, 
îngrămădeşte bunuri şi nu ştie cine le va 
strânge. 
7. Şi acum, ce aştept eu, Iehova? Speranţa 
mea este în Tine. 
8. Scapă-mă de toate nelegiuirile mele; nu 

mă lăsa batjocurii nebunului. 
9. Am rămas mut, nu mi-am deschis gura, 
pentru că Tu ai făcut aceasta. 
10. Depărtează lovitura Ta de la mine. 
Sunt mistuit de loviturile mâinii Tale. 
11. Când îl pedepseşti pe om, mustrându-l 
din cauza nelegiuirii, faci să dispară 
frumuseţea lui precum molia; în adevăr, 

orice om este numai o suflare. Oprire. 
12. Ascultă-mi rugăciunea, Iehova, şi 
pleacă urechea la strigătul meu. Nu fi 
surd la lacrimile mele, pentru că sunt un 
străin, un pribeag înaintea Ta, ca toţi 
părinţii mei. 
13. Abate-Ţi privirile de la mine şi îmi 
voi regăsi puterea înainte de a mă duce şi 
să nu mai fiu. 

Psalmul 40 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. L-am aşteptat cu răbdare pe Iehova; şi 
El S-a plecat spre mine şi mi-a auzit 

strigătul. 
2. M-a scos din groapa pieirii, din noroiul 
mocirlei, şi mi-a pus picioarele pe stâncă, 
mi-a întărit paşii. 
3. Şi mi-a pus în gură o cântare nouă, 
lauda Dumnezeului nostru. Mulţi vor 

vedea aceasta şi se vor teme şi se vor 
încrede în Iehova. 
4. Ferice de omul care şi-a pus încrederea 
în Iehova şi nu se îndreaptă spre cei 
mândri şi spre cei care se abat spre 
minciună. 

5. Tu ai înmulţit, Iehova, Dumnezeul 
meu, lucrările Tale minunate şi gândurile 
Tale faţă de noi: nu se pot înşirui înaintea 
Ta. Să le vestesc şi să le spun, sunt prea 
numeroase pentru a le istorisi. 
6. În jertfă şi dar de mâncare nu Ţi-ai 
găsit plăcerea: mi-ai străpuns urechile; n-
ai cerut ardere-de-tot, nici jertfă pentru 

păcat. 
7. Atunci am zis: „Iată, vin; în sulul cărţii 
este scris despre mine. 
8. Este desfătarea mea, Dumnezeul meu, 
să fac plăcerea Ta, şi legea Ta este 
înăuntrul inimii mele“. 
9. Am vestit dreptatea în adunarea cea 
mare; iată, nu mi-am oprit buzele, Iehova, 

Tu o ştii. 
10. N-am ascuns dreptatea Ta în lăuntrul 
meu, am vorbit despre credincioşia Ta şi 
despre salvarea Ta; n-am ascuns 
bunătatea Ta şi adevărul Tău adunării 
celei mari. 
11. Tu, Iehova, nu îndepărta de la mine 
îndurările Tale; bunătatea Ta şi adevărul 

Tău să mă păzească întotdeauna. 
12. Pentru că m-au înconjurat rele fără 
număr, nelegiuirile mele m-au ajuns şi nu 
pot să le privesc; sunt mai multe decât 
perii capului meu şi inima mea m-a 
părăsit. 
13. Să-Ţi placă, Iehova, să mă scapi. 
Iehova, grăbeşte-Te să mă ajuţi! 
14. Să fie toţi împreună ruşinaţi şi 

încurcaţi cei care-mi caută sufletul ca să-l 
piardă! Să fie daţi înapoi şi să fie 
înfruntaţi cei care-şi găsesc plăcerea în 
nenorocirea mea! 
15. Să fie pustiiţi din cauza ruşinii lor cei 
care-mi zic: „Ha-ha! Ha-ha!“ 
16. Să se bucure şi să se veselească în 
Tine toţi cei care Te caută! Cei care 

iubesc salvarea Ta să zică neîncetat: 
„Mărit să fie Iehova!“ 
17. Eu însă sunt întristat şi sărac: Iehova 
Se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul meu 
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şi salvatorul meu; Dumnezeul meu, nu 
întârzia. 

Psalmul 41 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Ferice de cel care-l înţelege pe sărac! 
În ziua răului, Iehova îl va scăpa. 
2. Iehova îl va păzi şi-l va păstra în viaţă: 
va fi fericit pe pământ şi nu-l vei lăsa în 
voia duşmanilor lui. 
3. Iehova îl va susţine pe patul de zăcere; 

Tu îi vei primeni tot patul său când va fi 
bolnav. 
4. Am zis: „Iehova, ai milă de mine, 
vindecă-mi sufletul, pentru că am păcătuit 
împotriva Ta“. 
5. Dușmanii mei îmi doresc răul: „Când 
va muri şi când îi va pieri numele?“ 
6. Şi dacă vine unul să mă vadă, vorbeşte 

neadevăruri; inima lui îşi adună 
nelegiuire; iese afară şi vorbeşte despre 
ea. 
7. Toţi cei care mă urăsc şoptesc 
împreună împotriva mea; plănuiesc răul 
împotriva mea: 
8. „O lucrare a lui Belial se ţine de el, şi 
acum, pentru că zace, nu se va mai 

ridica“. 
9. Chiar şi prietenul meu apropiat, în care 
mă încredeam, care mânca pâinea mea, a 
ridicat călcâiul împotriva mea. 
10. Dar Tu, Iehova, ai milă de mine şi 
ridică-mă şi le voi răsplăti. 
11. Prin aceasta cunosc că Tu Îţi găseşti 
plăcerea în mine, că dușmanul meu nu 
triumfă asupra mea. 

12. Şi pe mine, Tu m-ai păstrat în 
nevinovăţia mea şi m-ai aşezat înaintea 
Ta în epocă. 
13. Binecuvântat fie Iehova, Dumnezeul 
lui Israel, din eternitate în eternitate! 
Amen, da, amen! 

Psalmul 42 

Către mai marele cântăreţilor. O 
învăţătură a fiilor lui Core. 
1. Cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, 
Dumnezeule! 
2. Sufletul meu însetează după 

Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. 

Când voi veni şi mă voi arăta înaintea lui 
Dumnezeu? 
3. Lacrimile mele au fost pâinea mea zi şi 
noapte, când mi se zicea toată ziua: 
„Unde este Dumnezeul tău?“ 
4. Îmi aminteam de acestea şi-mi vărsam 

sufletul în mine: cum mergeam cu 
mulţimea, cum înaintam împreună cu ei, 
cu strigăt de bucurie şi de laudă, până la 
casa lui Dumnezeu, o mulţime în 
sărbătoare. 
5. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi 
eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi 
speranţa în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl 

voi lăuda: faţa Sa este salvarea. 
6. Dumnezeul meu, sufletul meu este 
mâhnit înăuntrul meu, de aceea îmi 
amintesc de Tine din ţara Iordanului şi 
din Hermon, din muntele Miţear. 
7. Un adânc cheamă un alt adânc, la 
vuietul căderilor Tale de apă; toate 
valurile Tale şi talazurile Tale au trecut 

peste mine. 
8. Ziua, Iehova va porunci bunătatea Sa; 
şi noaptea, cântarea Lui va fi cu mine, o 
rugăciune către Dumnezeul vieţii mele. 
9. Voi spune către Dumnezeu, stânca 
mea: „Pentru ce m-ai uitat? Pentru ce 
umblu în jale din cauza apăsării 
dușmanului?“ 

10. Ca o zdrobire în oasele mele este 
batjocura adversarilor mei, când îmi spun 
toată ziua: „Unde este Dumnezeul tău?“ 
11. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, 
şi de ce eşti frământat înăuntrul meu? 
Pune-ţi speranţa în Dumnezeu, pentru că 
iarăşi Îl voi lăuda. El este salvarea feţei 
mele şi Dumnezeul meu. 

Psalmul 43 

1. Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără-mi 
cauza împotriva unei naţiuni fără evlavie! 
Scapă-mă de omul înşelător şi nelegiuit! 
2. Pentru că Tu eşti Dumnezeul tăriei 
mele; pentru ce m-ai respins? Pentru ce 

umblu în jale din cauza asupririi 
dușmanului? 
3. Trimite lumina Ta şi adevărul Tău; ele 
mă vor conduce, mă vor aduce la muntele 
sfinţeniei Tale şi la locuinţele Tale! 
4. Şi voi veni la altarul lui Dumnezeu, la 
Dumnezeu, bucuria veseliei mele, şi Te 
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voi lăuda cu harfa, Dumnezeule, 
Dumnezeul meu! 
5. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi 
de ce eşti frământat înăuntrul meu? Pune-
ţi speranţa în Dumnezeu, pentru că iarăşi 
Îl voi lăuda: El este salvarea feţei mele şi 

Dumnezeul meu. 

Psalmul 44 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al fiilor lui Core. O învăţătură. 
1. Dumnezeule, am auzit cu urechile 

noastre, părinţii noştri ne-au istorisit 
lucrarea pe care ai făcut-o în zilele lor, în 
zilele de demult. 
2. Tu, cu mâna Ta, ai alungat naţiuni şi i-
ai sădit pe ei, ai lovit popoare şi i-ai întins 
pe ei. 
3. Pentru că nu prin sabia lor au luat ţara 
în stăpânire şi nu braţul lor i-a salvat, ci 

dreapta Ta şi braţul Tău şi lumina feţei 
Tale, pentru că Ţi-ai găsit plăcerea în ei. 
4. Tu eşti Regele meu, Dumnezeule; 
porunceşte salvarea pentru Iacob! 
5. Prin Tine îi vom doborî pe dușmanii 
noştri, prin Numele Tău îi vom călca în 
picioare pe cei care se ridică împotriva 
noastră. 

6. Pentru că nu în arcul meu mă încred şi 
nu sabia mea mă va salva; 
7. ci Tu ne-ai salvat de dușmanii noştri şi 
i-ai făcut de ruşine pe cei care ne urăsc. 
8. Cu Dumnezeu ne lăudăm toată ziua şi 
vom lăuda pentru totdeauna Numele Tău. 
Oprire. 
9. Dar Tu ne-ai respins şi ne-ai făcut de 
ruşine şi nu mai ieşi cu oştirile noastre; 

10. ne-ai făcut să dăm înapoi dinaintea 
dușmanului şi cei care ne urăsc au jefuit 
pentru ei înşişi; 
11. ne-ai dat ca pe nişte oi de mâncat şi 
ne-ai împrăştiat printre naţiuni; 
12. ai vândut pe poporul Tău pe nimic şi 
n-ai prosperat prin preţul vânzării lor; 
13. ne-ai făcut de ocară faţă de vecinii 

noştri, de batjocura şi de râsul celor din 
jurul nostru; 
14. ne-ai făcut un proverb printre naţiuni, 
o clătinare de cap printre popoare. 
15. Toată ziua dispreţul meu este înaintea 
mea şi ruşinea feţei mele m-a acoperit, 

16. din cauza glasului celui care insultă şi 
batjocoreşte, din cauza duşmanului şi a 
răzbunătorului. 
17. Toate acestea au venit peste noi şi noi 
nu Te-am uitat şi n-am fost necredincioşi 
legământului Tău; 

18. inima noastră nu s-a întors înapoi şi 
paşii noştri nu s-au abătut din calea Ta, 
19. deşi ne-ai zdrobit în locuinţa şacalilor 
şi ne-ai acoperit cu umbra morţii. 
20. Dacă am fi uitat Numele 
Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins 
mâinile către un dumnezeu străin, 
21. n-ar fi cercetat Dumnezeu aceasta? 

pentru că El cunoaşte misterele inimii. 
22. Dar din cauza Ta suntem daţi morţii 
toată ziua, suntem socotiţi ca nişte oi de 
tăiat. 
23. Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Iehova? 
Ridică-Te! Nu ne respinge pentru 
totdeauna! 
24. Pentru ce Îţi ascunzi faţa şi uiţi 

întristarea şi apăsarea noastră? 
25. Pentru că sufletul nostru este 
încovoiat până în ţărână, pântecele nostru 
este lipit de pământ. 
26. Ridică-Te, ajută-ne şi răscumpără-ne, 
pentru bunătatea Ta! 

Psalmul 45 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
cum se cântă: "Crinii". Un psalm al fiilor 
lui Core. O învăţătură. O cântare a celui 
preaiubit.  
1. Inima mea clocoteşte de un cuvânt bun; 
spun ce am compus despre regele. Limba 
mea este pana unui scriitor iscusit. 

2. Tu eşti mai frumos decât fiii 
oamenilor; harul este turnat pe buzele 
Tale: de aceea Dumnezeu Te-a 
binecuvântat în epocă. 
3. Încinge-Ţi sabia la coapsă, viteazule, 
măreţia Ta şi splendoarea Ta; 
4. şi, victorios în măreţia Ta, înaintează 
pentru adevăr, blândeţe şi dreptate, şi 

dreapta Ta Îţi va arăta fapte 
înfricoşătoare. 

5. Săgeţile Tale sunt ascuţite - sub Tine 

vor cădea popoare - în inima duşmanilor 
Regelui. 
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6. Tronul Tău, Dumnezeule, este în 
epocile epocilor; sceptrul Regatului Tău, 
este un sceptru de dreptate. 
7. Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea; 
de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău 
Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai 

presus decât pe tovarăşii Tăi. 
8. Toate veşmintele Tale sunt smirnă, 
aloe şi casie; din palate de fildeş Te-au 
înveselit instrumente cu coarde. 
9. Fiice de regi sunt printre doamnele 
Tale de onoare; regina stă la dreapta Ta în 
aur de Ofir. 
10. Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă-ţi 

urechea; şi uită pe poporul tău şi casa 
tatălui tău; 
11. şi Regele îţi va dori frumuseţea; 
pentru că este Domnul tău, adoră-l! 
12. Şi cu un dar, fiica Tirului, cei mai 
bogaţi din popor vor căuta bunăvoinţa ta. 
13. Fiica Regelui este plină de glorie 
înăuntru; veşmântul său este întreţesut cu 

aur. 
14. Ea va fi adusă Regelui în veşminte 
brodate; fecioarele care o urmează, 
însoţitoarele ei, îţi vor fi aduse. 
15. Vor fi aduse cu bucurie şi veselie, vor 
intra în palatul Regelui. 
16. În locul părinţilor tăi vor fi fiii tăi; îi 
vei pune căpetenii peste toată ţara. 

17. Voi aminti Numele Tău în toate 
generaţiile; de aceea popoarele Te vor 
lăuda în epocile epocilor. 

Psalmul 46 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al fiilor lui Core. De cântat pe alamot. O 

cântare. 
1. Dumnezeu este adăpostul şi tăria 
noastră, un ajutor în necazuri, întotdeauna 
uşor de găsit. 
2. De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s-
ar răsturna pământul şi s-ar clătina munţii 
în inima mărilor, 
3. chiar dacă apele lor ar vui şi ar 

spumega, de s-ar cutremura munţii prin 
înălţarea lor. Oprire. 
4. Este un râu ale cărui pâraie înveselesc 
cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al 
locuinţelor Celui Preaînalt. 

5. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se 
va clătina. Dumnezeu o va ajuta în 
revărsatul zorilor. 
6. Naţiunile vuiesc, regatele se clatină; El 
a făcut să I se audă glasul: pământul se 
topeşte. 

7. Iehova oştirilor este cu noi, Dumnezeul 
lui Iacob este un turn înalt pentru noi. 
Oprire. 
8. Veniţi, priviţi faptele lui Iehova, ce 
pustiiri a făcut pe pământ. 
9. El a făcut să înceteze războaiele până la 
marginea pământului; El zdrobeşte arcul 
şi frânge suliţa, arde carele în foc. 

10. Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt 
Dumnezeu: Eu voi fi înălţat printre 
naţiuni, voi fi înălţat pe pământ. 
11. Iehova oştirilor este cu noi, 
Dumnezeul lui Iacob este un turn înalt 
pentru noi. Oprire. 

Psalmul 47 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al fiilor lui Core. 
1. Bateţi din palme, toate popoarele! 
Strigaţi către Dumnezeu cu cântec de 
bucurie! 
2. Pentru că Iehova, Cel Preaînalt, este de 

temut, un Rege mare peste tot pământul. 
3. El ne-a supus popoare şi naţiuni sub 
picioarele noastre. 
4. El a ales moştenirea noastră, gloria lui 
Iacob, pe care l-a iubit. Oprire. 
5. Dumnezeu S-a suit în cântec de triumf, 
Iehova, în sunetul trâmbiţei. 
6. Cântaţi psalmi lui Dumnezeu, cântaţi 
psalmi! Cântaţi psalmi Regelui nostru, 

cântaţi psalmi! 
7. Pentru că Dumnezeu este Rege peste 
tot pământul: cântaţi psalmi cu 
înţelepciune! 
8. Dumnezeu este rege peste naţiuni, 
Dumnezeu stă pe tronul sfinţeniei Sale. 
9. Mai-marii popoarelor s-au adunat la 
poporul Dumnezeului lui Abraam; pentru 

că ale lui Dumnezeu sunt scuturile 
pământului. El este înălţat nespus de 
mult. 
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Psalmul 48 

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core. 
1. Iehova este mare şi foarte vrednic de 

laudă în cetatea Dumnezeului nostru, pe 
muntele sfinţeniei Sale. 
2. Frumos în înălţime, bucuria întregului 
pământ este muntele Sionului, în părţile 
de nord, cetatea Marelui Rege; 
3. Dumnezeu este cunoscut în palatele ei 
ca un turn înalt. 
4. Pentru că, iată, regii s-au adunat, au 

trecut împreună: 
5. au văzut: au fost uimiţi; au fost 
tulburaţi, au fugit înspăimântaţi. 
6. Acolo i-a apucat un tremur, o teamă ca 
a unei femei care naşte. 
7. Prin vântul de la răsărit ai zdrobit 
corăbiile din Tarsis. 
8. Cum am auzit, aşa am văzut în cetatea 

lui Iehova oştirilor, în cetatea 
Dumnezeului nostru: Dumnezeu o 
întăreşte în epocă. Oprire. 
9. Dumnezeule, la bunătatea Ta ne-am 
gândit în mijlocul templului Tău! 
10. Dumnezeule, ca Numele Tău, aşa este 
lauda Ta, până la marginile pământului; 
dreapta Ta este plină de dreptate. 

11. Să se bucure muntele Sionului, să se 
veselească fiicele lui Iuda, pentru 
judecăţile Tale. 
12. Înconjuraţi Sionul şi ocoliţi-l; 
număraţi turnurile sale, 
13. luaţi aminte la întăritura sa, cercetaţi 
palatele sale, ca să povestiţi generaţiei 
care va veni. 
14. Pentru că acest Dumnezeu este 

Dumnezeul nostru în epocile epocilor; El 
va fi călăuza noastră până la moarte. 

Psalmul 49 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al fiilor lui Core. 

1. Voi, toate popoarele, ascultaţi aceasta; 
voi, toţi locuitorii lumii, plecaţi urechea, 
2. fii ai oamenilor de rând şi fii ai celor 
mari, bogatul şi săracul deopotrivă! 
3. Gura mea va vorbi înţelepciune şi 
cugetarea inimii mele va fi pricepere. 
4. Mă voi pleca spre parabolă, voi 
deschide cu harfa enigma mea. 

5. Pentru ce m-aş teme în ziua cea rea, 
când mă înconjoară nelegiuirea celor care 
mă urmăresc îndeaproape? 
6. Ei se încred în averea lor şi se 
mândresc în belşugul bogăţiei lor. 
7. Un om nu va putea nicidecum să-l 

răscumpere pe fratele său, nici să-I dea lui 
Dumnezeu un preţ de răscumpărare 
pentru el. 
8. Pentru că răscumpărarea sufletului lor 
este aşa de scumpă, că trebuie să renunţe 
la ea în epocă, 
9. ca să trăiască pentru totdeauna, să nu 
vadă groapa. 

10. Pentru că el vede că înţelepţii mor, 
nebunul şi prostul pier deopotrivă şi lasă 
altora averea lor. 
11. Gândul lor lăuntric este că veșnice le 
sunt casele, locuinţele lor din generaţie în 
generaţie: ei dau numele lor ţinuturilor. 
12. Dar omul în cinste nu rămâne; el este 
asemenea fiarelor care pier. 

13. Această cale a lor este nebunia lor; şi 
cei care vin după ei găsesc plăcere în 
cuvintele lor. Oprire. 
14. Zac în locuinţa morţilor ca oile; 
moartea se va hrăni cu ei, iar dimineaţa 
cei drepţi vor stăpâni peste ei; şi 
frumuseţea lor va fi mistuită în locuinţa 
morţilor, fără să mai aibă locuinţă. 

15. Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul 
meu din mâna Locuinţei morţilor, pentru 
că mă va primi. Oprire. 
16. Nu te teme când se îmbogăţeşte un 
om, când gloria casei lui creşte; 
17. pentru că nu va lua nimic când va 
muri: gloria lui nu va coborî după el; 
18. cu toate că în timpul vieţii lui şi-a 
binecuvântat sufletul; şi eşti lăudat când o 

duci bine, 
19. tot la generaţia părinţilor săi va 
merge: nu vor vedea lumina niciodată. 
20. Omul în cinste şi fără pricepere, este 
asemenea fiarelor care pier. 

Psalmul 50 

Un psalm al lui Asaf. 
1. Dumnezeu, Dumnezeu Iehova a vorbit 
şi a chemat pământul de la răsăritul 
soarelui până la apusul lui. 
2. Din Sion, perfecţiunea frumuseţii, 
Dumnezeu a strălucit. 
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3. Dumnezeul nostru va veni şi nu va 
tăcea. Focul va mistui înaintea Lui şi o 
furtună puternică va fi în jurul Lui. 
4. El va chema cerurile de sus şi 
pământul, ca să judece pe poporul Său: 
5. „Strângeţi-Mi pe sfinţii Mei, care au 

făcut legământ cu Mine prin jertfă“. 
6. Şi cerurile vor vesti dreptatea Sa, 
pentru că Dumnezeu Însuşi este 
Judecător. Oprire. 
7. „Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; 
Israele, şi voi mărturisi în mijlocul tău. Eu 
sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. 
8. Nu te voi mustra pentru jertfele tale, 

nici pentru arderile tale de tot, care sunt 
continuu înaintea Mea. 
9. Nu voi lua nici un taur din casa ta, nici 
ţapi din staulele tale. 
10. Pentru că orice animal al pădurii este 
al Meu, vitele pe mii de dealuri. 
11. Cunosc toate păsările munţilor şi tot 
ce se mişcă pe câmp este al Meu. 

12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune 
ţie, pentru că a Mea este lumea şi tot ce 
cuprinde ea. 
13. Voi mânca Eu carnea taurilor? şi voi 
bea sângele ţapilor? 
14. Adu jertfă lui Dumnezeu lauda şi 
împlineşte-ţi promisiunile faţă de Cel 
Preaînalt. 

15. Şi cheamă-Mă în ziua necazului: Eu 
te voi salva şi tu Mă vei glorifica! 
16. Dar celui rău, Dumnezeu îi zice: «Ce 
ai tu ca să înşiri rânduielile Mele şi să pui 
legământul Meu în gura ta, 
17. tu, care urăşti mustrarea şi care ai 
aruncat cuvintele Mele înapoia ta? 
18. Când vedeai un hoţ, te învoiai cu el, şi 
partea ta era cu cei adulteri; 

19. îţi dai gura la rău şi limba ta urzeşte 
vicleşug; 
20. stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, 
defăimezi pe fiul mamei tale; 
21. ai făcut acestea şi am tăcut. Ai gândit 
că sunt ca tine, dar te voi mustra şi ţi le 
voi pune sub ochi». 
22. Luaţi seama deci la aceasta, voi, care-

L uitaţi pe Dumnezeu, ca să nu vă sfâşii şi 
să nu fie nimeni care să vă scape! 

23. Cel care aduce jertfă de laudă Mă 
glorifică şi celui care-şi rânduieşte calea îi 
voi arăta salvarea lui Dumnezeu“. 

Psalmul 51  

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David, când a venit la el prorocul 
Natan, după ce David intrase la Bat-
Şeba. 
1. Ai milă de mine, Dumnezeule, după 
bunătatea Ta! După măreţia îndurărilor 
Tale, şterge-mi fărădelegile. 

2. Spală-mi deplin fărădelegea mea şi 
curăţeşte-mă de păcatul meu. 
3. Pentru că-mi cunosc nelegiuirile şi 
păcatul meu este întotdeauna înaintea 
mea. 
4. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am 
păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea 
ochilor Tăi; aşa că eşti îndreptăţit când 

vorbeşti, eşti curat când judeci. 
5. Iată, am fost născut în nelegiuire şi în 
păcat m-a zămislit mama mea. 
6. Iată, Ţie Îţi place adevărul în omul 
dinăuntru şi mă vei face să cunosc 
înţelepciunea. 
7. Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; 
spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada. 

8. Fă-mă să aud veselie şi bucurie, ca să 
se bucure oasele pe care le-ai zdrobit. 
9. Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele şi 
şterge toate nelegiuirile mele. 
10. Creează în mine o inimă curată, 
Dumnezeule, şi înnoieşte înăuntrul meu 
un spirit statornic. 
11. Nu mă îndepărta de la faţa Ta şi nu 
lua de la mine Spiritul Tău Cel Sfânt. 

12. Dă-mi iarăşi bucuria salvarii Tale şi 
susţine-mă cu un Spirit binevoitor. 
13. Pe cei care încalcă legea îi voi învăţa 
căile Tale şi păcătoşii se vor întoarce la 
Tine. 
14. Scapă-mă de vina sângelui, 
Dumnezeule, Dumnezeul salvării mele: 
limba mea va cânta tare dreptatea Ta. 

15. Domnule, deschide-mi buzele, şi gura 
mea va vesti lauda Ta. 
16. Pentru că nu-Ţi place jertfa, altfel aş 
aduce-o; arderea-de-tot nu-Ţi este 
plăcută. 
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17. Jertfe pentru Dumnezeu sunt un spirit 
zdrobit. Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti 
o inimă zdrobită şi smerită! 
18. Fă bine Sionului, în bunătatea Ta; 
zideşte zidurile Ierusalimului. 
19. Atunci vei găsi plăcere în jertfe ale 

dreptăţii: în arderea de-tot şi în jertfa 
întreagă; atunci se vor aduce tauri pe 
altarul Tău. 

Psalmul 52  

Către mai-marele cântăreţilor. O 

învaţătură a lui David, cu ocazia celor 
spuse lui Saul de către Doeg Edomitul, 
când zicea: “David a intrat in casa lui 
Ahimelec”.   
1. Pentru ce te mândreşti cu răul, omule 
puternic? Bunătatea lui Dumnezeu ţine 
toată ziua. 
2. Limba ta născoceşte răutăţi, ca un brici 

ascuţit, lucrând viclenie. 
3. Ai iubit răul mai mult decât binele, 
minciuna mai mult decât Cuvântul drept. 
Oprire. 
4. Ai iubit toate cuvintele nimicirii, limbă 
vicleană! 
5. De aceea Dumnezeu te va sfărâma 
pentru totdeauna; te va lua şi te va smulge 

din cortul tău şi te va dezrădăcina din 
pământul celor vii. Oprire. 
6. Şi cei drepţi vor vedea şi se vor teme şi 
vor râde de el: 
7. „Iată omul care nu-L lua pe Dumnezeu 
ca tărie a sa, ci s-a încrezut în mulţimea 
bogăţiilor lui şi s-a întărit în lăcomia lui“. 
8. Dar eu sunt ca un măslin verde în casa 
lui Dumnezeu; mă voi încrede în 

bunătatea lui Dumnezeu în epocile 
epocilor. 
9. Te voi lăuda în epoci, pentru că Tu ai 
făcut aceasta; şi voi aştepta în Numele 
Tău, pentru că este bun înaintea sfinţilor 
Tăi. 

Psalmul 53 

Către mai marele cântăreţilor. De cântat 
pe flaut. O învăţătură a lui David. 
1. Nebunul zice în inima lui: „Nu este 
Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii şi au 
făcut răutăţi dezgustătoare; nu este nici 
unul care să facă binele. 

2. Dumnezeu a privit din ceruri peste fiii 
oamenilor, să vadă dacă este vreunul care 
să priceapă, care să-L caute pe 
Dumnezeu. 
3. Toţi s-au abătut, toţi împreună s-au 
stricat; nu este nici unul care să facă 

binele, nici unul măcar. 
4. N-au cunoştinţă lucrătorii nelegiuirii? 
Ei mănâncă pe poporul Meu cum 
mănâncă pâine; nu-L cheamă pe 
Dumnezeu. 
5. Acolo unde nu era motiv de frică au 
fost cuprinşi de frică; pentru că 
Dumnezeu risipeşte oasele celui care 

tabără împotriva ta. I-ai făcut de ruşine, 
pentru că Dumnezeu i-a dispreţuit. 
6. O, de ar veni din Sion salvarea lui 
Israel! Când Dumnezeu va aduce înapoi 
pe captivii poporului Său, Iacob se va 
veseli, Israel se va bucura. 

Psalmul 54 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
cu instrumente cu coarde. O învăţătură a 
lui David, când au venit zifiţii să spună 
lui Saul: "Ştiţi că David este ascuns 
printre noi?" 
1. Dumnezeule, salvează-mă prin Numele 

Tău şi fă-mi dreptate prin puterea Ta. 
2. Dumnezeule, ascultă-mi rugăciunea, 
pleacă urechea la cuvintele gurii mele. 
3. Pentru că străini s-au ridicat împotriva 
mea şi oameni violenţi îmi caută viaţa; ei 
nu L-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. 
Oprire. 
4. Iată, Dumnezeu este ajutorul meu; 
Iehova este între cei care susţin sufletul 

meu. 
5. El va întoarce răul asupra duşmanilor 
mei: nimiceşte-i, după adevărul Tău. 
6. Îţi voi oferi jertfe de bunăvoie, voi 
lăuda Numele Tău, Iehova, pentru că eşti 
bun; 
7. pentru că El m-a scăpat din orice necaz 
şi ochiul meu a privit peste dușmanii mei. 
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Psalmul 55 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe instrumente cu coarde. O învăţătură a 

lui David. 
1. Pleacă urechea, Dumnezeule, la 
rugăciunea mea şi nu Te ascunde de 
cererea mea! 
2. Ascultă-mă şi răspunde-mi! Sunt 
tulburat în plângerea mea şi gem, 
3. de glasul duşmanului, de apăsarea celui 
rău: pentru că ei aruncă nelegiuire peste 

mine şi mă urmăresc cu mânie. 
4. Inima mea este neliniştită înăuntrul 
meu şi spaime de moarte au căzut asupra 
mea. 
5. Frică şi cutremur au venit peste mine şi 
un fior de groază m-a acoperit. 
6. Şi am spus: O, de aş avea aripi ca un 
porumbel, aş zbura şi m-aş odihni. 

7. Iată, aş fugi departe, aş rămâne în 
deșert. Oprire. 
8. M-aş grăbi să scap departe de vântul 
năprasnic, de furtună. 
9. Înghite-i, Iehova, împarte-le limba; 
pentru că am văzut violenţă şi certuri în 
cetate. 
10. Zi şi noapte îi dau ocol pe ziduri; şi 

nelegiuire şi răutate sunt în mijlocul ei; 
11. stricăciunea este în mijlocul ei şi 
asuprirea şi înşelăciunea nu se depărtează 
din pieţele ei. 
12. Pentru că nu un duşman m-a insultat, 
aş fi suportat; nu cel care mă urăşte s-a 
îngâmfat împotriva mea, atunci m-aş fi 
ascuns de el; 
13. ci tu, un om ca mine, sfătuitorul meu 

şi prietenul meu: 
14. noi am avut dulci destăinuiri 
împreună, am mers cu mulţimea la casa 
lui Dumnezeu. 
15. Să-i apuce moartea, să coboare vii în 
locuinţa morţilor! Pentru că răutatea este 
în locuinţa lor, în mijlocul lor. 
16. Cât despre mine, eu strig către 

Dumnezeu; şi Iehova mă va salva. 
17. Seara şi dimineaţa şi la amiază, cuget 
şi plâng; şi El va auzi glasul meu. 
18. El a răscumpărat în pace sufletul meu 
din lupta care era împotriva mea: pentru 
că mulţi au fost în jurul meu. 

19. Dumnezeu a auzit şi-i va copleşi: El, 
care rămâne din vechime. Oprire. Pentru 
că nu este nici o schimbare în ei şi nu se 
tem de Dumnezeu. 
20. El şi-a întins mâinile peste cei care 
sunt în pace cu el, a profanat legământul 

Său. 
21. Gura lui era alunecoasă ca untul, dar 
în inima lui era război; cuvintele lui erau 
moi ca untdelemnul, dar sunt săbii scoase. 
22. Aruncă asupra lui Iehova povara ta şi 
El te va susţine. El nu va îngădui 
niciodată să se clatine cel drept. 
23. Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în 

adâncul pieirii. Oamenii sângelui şi ai 
vicleniei nu vor ajunge la jumătatea 
zilelor lor; dar eu mă voi încrede în Tine. 

Psalmul 56 

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă 

ca "Porumbel din stejari depărtaţi". O 
cântare de laudă a lui David, când 
filistenii l-au prins la Gat. 
1. Îndură-Te de mine, Dumnezeule! 
Pentru că omul ar vrea să mă înghită. 
Luptând împotriva mea toată ziua, mă 
asupreşte. 
2. Toată ziua dușmanii mei ar vrea să mă 

înghită, pentru că mulţi sunt cei care luptă 
împotriva mea cu trufie. 
3. În ziua în care mă îngrozesc, în Tine 
mă încred. 
4. În Dumnezeu voi lăuda Cuvântul Său; 
în Dumnezeu mă încred: nu mă voi teme; 
ce-mi poate face carnea? 
5. Toată ziua îmi sucesc cuvintele, toate 
gândurile lor sunt împotriva mea spre rău! 

6. Se adună, se ascund, îmi urmăresc 
paşii, pentru că pândesc sufletul meu. 
7. Vor scăpa ei prin nelegiuire? 
Prăbuşeşte popoarele cu mânie, 
Dumnezeule! 
8. Tu numeri rătăcirile mele; pune 
lacrimile mele în burduful Tău: nu sunt 
ele în cartea Ta? 

9. Atunci dușmanii mei vor da înapoi, în 
ziua când voi striga; ştiu aceasta, pentru 
că Dumnezeu este pentru mine. 
10. În Dumnezeu voi lăuda Cuvântul; în 
Iehova voi lăuda Cuvântul. 
11. În Dumnezeu mă încred: nu mă voi 
teme; ce-mi poate face omul? 
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12. Jurămintele pe care Ţi le am făcut 
sunt asupra mea, Dumnezeule; Îţi voi 
aduce jertfe de mulţumire. 
13. Pentru că mi-ai salvat sufletul de la 
moarte; nu-mi vei păzi picioarele de 
cădere, ca să umblu înaintea lui 

Dumnezeu în lumina celor vii? 

Psalmul 57 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
că "Nu nimici." A lui David, când a fugit 
în peşteră, dinaintea lui Saul. 

1. Îndură-Te de mine, Dumnezeule, 
îndură-Te de mine! Pentru că în Tine se 
adăposteşte sufletul meu; şi sub umbra 
aripilor Tale mă adăpostesc, până vor 
trece nenorocirile. 
2. Voi striga către Dumnezeul cel 
Preaînalt, către Dumnezeu, care toate mi-
a împlinit. 

3. El a trimis din ceruri şi m-a salvat, El a 
acoperit de ruşine pe cel care voia să mă 
înghită. Oprire. Dumnezeu a trimis 
bunătatea Sa şi adevărul Său. 
4. Sufletul meu este în mijlocul leilor; 

stau culcat printre cei care suflă flăcări - 
fiii oamenilor, ai căror dinţi sunt suliţe şi 
săgeţi şi a căror limbă este o sabie 
ascuţită. 
5. Înalţă-Te, Dumnezeule, mai presus de 

ceruri, gloria Ta să fie peste tot pământul! 
6. Ei au pregătit un laţ pentru paşii mei; 
sufletul meu s-a încovoiat; au săpat o 
groapă înaintea mea, au căzut în mijlocul 
ei. Oprire. 
7. Inima mea este tare, Dumnezeule, 
inima mea este tare: voi cânta, da, voi 
cânta psalmi. 

8. Trezeşte-te, suflete al meu! Treziţi-vă, 
liră şi harfă! Mă voi trezi în zori. 
9. Te voi lăuda printre popoare, Iehova! 
Îţi voi cânta psalmi printre popoare! 
10. Pentru că bunătatea Ta este mare până 
la ceruri, şi adevărul Tău până la nori. 
11. Înalţă-Te, Dumnezeule, mai presus de 
ceruri; gloria Ta să fie peste tot pământul! 

 

 

 

 

 

Psalmul 58 

Către mai-marele cântăreţilor. Ca "Nu 
nimici". O cântare de laudă a lui David. 

1. Tace dreptatea cu adevărat? o vorbiţi 
voi?  Judecaţi voi cu dreptate, fii ai 
oamenilor? 
2. Dimpotrivă, în inimă comiteţi 
nedreptăţi, cumpăniţi violenţa în ţară. 
3. Cei răi se abat de la naştere, rătăcesc 
din pântece, vorbind minciuni. 
4. Veninul lor este ca veninul unui şarpe, 

ca vipera surdă, care-şi astupă urechea, 
5. care nu ascultă de glasul 
fermecătorilor, al vrăjitorului iscusit în 
vrăjitorii. 
6. Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii în 
gură! Smulge colţii leilor tineri, Iehova! 
7. Să se topească precum apele care se 
scurg! Când îşi potrivesc săgeţile, să fie 

ca tocite! 
8. Să fie ca un melc care se topeşte 
mergând! Ca stârpitura unei femei: să nu 
vadă soarele! 
9. Mai înainte ca oalele voastre să fi 
simţit spinii, verzi sau arzând, îi va lua 
vârtejul. 
10. Cel drept se va bucura când va vedea 

răzbunarea; îşi va spăla picioarele în 
sângele celui rău. 
11. Şi omul va zice: „Sigur, este un rod 
pentru cel drept; sigur, este un Dumnezeu 
care judecă pe pământ!“ 

Psalmul 59 

Către mai-marele cântăreţilor. Pe "Nu 
nimici". O cântare a lui David, când Saul 
a trimis să-i împresoare casa, ca să-l 
omoare. 
1. Scapă-mă de dușmanii mei, Dumnezeul 
meu! Pune-mă la adăpost de cei care se 
ridică împotriva mea. 
2. Scapă-mă de lucrătorii nelegiuirii şi 

salvează-mă de oamenii sângelui. 
3. Pentru că, iată, îmi pândesc sufletul; 

cei puternici s-au adunat împotriva mea - 
nu pentru nelegiuirea mea, nici pentru 
păcatul meu, Iehova! 
4. Fără vreo vină a mea, ei aleargă şi se 
pregătesc; trezeşte-Te să mă întâmpini şi 
priveşte! 
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5. Şi Tu, Iehova, Dumnezeul oştirilor, 
Dumnezeul lui Israel, ridică-Te ca să 
cercetezi toate naţiunile; nu Te îndura de 
nici unul din urzitorii nelegiuirii. Oprire. 
6. Se întorc seara, urlă ca un câine şi 
înconjoară cetatea. 

7. Iată, varsă insulte din gura lor, săbii 
sunt pe buzele lor, pentru că ei zic: „Cine 
aude?“ 
8. Dar Tu, Iehova, vei râde de ei, Îţi vei 
bate joc de toate naţiunile. 
9. Puterea mea! voi lua seama la Tine; 
pentru că Dumnezeu este turnul meu 
înalt. 

10. Dumnezeul îndurării mele mă va 
întâmpina; Dumnezeu mă va face să 
privesc asupra duşmanilor mei. 
11. Nu-i ucide, ca să nu uite poporul meu; 
fă-i să rătăcească prin puterea Ta şi 
prăbuşeşte-i, Domnule, scutul nostru! 
12. Păcatul gurii lor este cuvântul buzelor 
lor; să fie prinşi în mândria lor, şi pentru 

blestemul şi pentru minciuna pe care le 
rostesc! 
13. Nimiceşte-i cu mânie, nimiceşte-i şi 
să nu mai fie, ca să ştie că Dumnezeu 
domneşte în Iacob până la marginile 
pământului. Oprire. 
14. Şi se întorc seara, urlă ca un câine şi 
înconjoară cetatea. 

15. Rătăcesc încoace şi încolo după 
mâncare; murmură, dacă nu sunt sătui. 
16. Dar eu voi cânta puterea Ta şi, 
dimineaţa, voi lăuda bunătatea Ta; pentru 
că mi-ai fost un turn înalt şi un loc de 
scăpare în ziua necazului meu. 
17. Puterea mea! Ţie Îţi voi cânta psalmi, 
pentru că Dumnezeu este turnul meu 
înalt, Dumnezeul îndurării mele. 

Psalmul 60 

Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă 
ca şi "Crinul mărturiei". O cântare a lui 
David, spre învăţătură; făcută când purta 
război cu sirienii din Mesopotamia şi cu 

sirienii din Ţoba, şi când Ioab s-a întors 
si a lovit în Valea Sării douăsprezece mii 
de edomiţi. 
1. Dumnezeule, ne-ai respins, ne-ai 
împrăştiat, Te-ai mâniat; întoarce-ne 
iarăşi! 

2. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat; 
repară-i spărturile, pentru că se clatină. 
3. Ai făcut pe poporul Tău să vadă greul, 
ne-ai făcut să bem vin ameţitor. 
4. Ai dat un steag celor care se tem de 
Tine, ca să-l înalţe pentru adevăr. Oprire. 

5. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie scăpaţi, 
salvează cu dreapta Ta şi răspunde-mi! 
6. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa: 
„Mă voi bucura mult, voi împărţi Sihemul 
şi voi măsura valea Sucot. 
7. Al Meu este Galaadul şi al meu 
Manase; şi Efraim este tăria capului Meu; 
Iuda este legiuitorul Meu; 

8. Moab este ligheanul în care Mă spăl; 
asupra Edomului Îmi arunc sandaua; 
Filistia, scoate strigăte de bucurie pentru 
mine! 
9. Cine mă va conduce în cetatea cea 
tare? Cine mă va duce până la Edom? 
10. Nu Tu, Dumnezeule, care ne ai 
respins? Şi nu ieşi, Dumnezeule, cu 

oştirile noastre? 
11. Dă-ne ajutor împotriva dușmanului, 
pentru că zadarnic este ajutorul omului. 
12. Cu Dumnezeu vom face fapte mari şi 
El va călca în picioare pe dușmanii noştri. 

Psalmul 61 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe instrumente cu coarde. Un psalm al lui 
David. 
1. Ascultă, Dumnezeule, strigătul meu, ia 
aminte la rugăciunea mea. 
2. De la marginea pământului voi striga 
către Tine, când inima îmi va fi copleşită. 
Mă vei conduce pe o stâncă prea înaltă 

pentru mine. 
3. Pentru că Tu ai fost un adăpost pentru 
mine, un turn tare înaintea dușmanului. 
4. Voi locui în cortul Tău pentru 
totdeauna. Mă voi adăposti în ascunzişul 
aripilor Tale. Oprire. 
5. Pentru că Tu, Dumnezeule, ai ascultat 
jurămintele mele, mi-ai dat moştenirea 

celor care se tem de Numele Tău. 
6. Vei adăuga zile la zilele regelui: anii 
săi vor fi ca generaţie după generaţie. 
7. Va rămâne în epocă înaintea lui 
Dumnezeu. Porunceşte ca bunătatea şi 
adevărul să-l păzească. 
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8. Astfel voi cânta psalmi Numelui Tău în 
epocă, împlinindu-mi jurămintele zi de zi. 

Psalmul 62 

Către mai-marele cântăreţilor. După 
Iedutun. Un psalm al lui David. 
1. Numai în Dumnezeu rămâne liniştit 
sufletul meu; de la El vine salvarea mea. 
2. Numai El este stânca mea şi salvarea 
mea, turnul meu înalt; nu mă voi clătina 
mult. 
3. Până când vă veţi năpusti asupra unui 

om, să-l doborâţi toţi ca pe un perete 
aplecat, ca pe un zid gata să cadă? 
4. Ei se sfătuiesc numai să-l doboare din 
înălţimea lui; îşi găsesc plăcerea în 
minciună; cu gura lor binecuvântează, dar 
în inima lor blestemă. Oprire. 
5. Dar tu, suflete al meu, odihneşte-te în 
pace în Dumnezeu, pentru că de la El vine 

ce aştept. 
6. Numai El este stânca mea şi salvarea 
mea, turnul meu înalt: nu mă voi clătina. 
7. La Dumnezeu este salvarea mea şi 
gloria mea, stânca tăriei mele; adăpostul 
meu este în Dumnezeu. 
8. Încrede-te în El în toate timpurile, 
poporule; vărsaţi-vă inima înaintea Lui: 

Dumnezeu este adăpostul nostru. Oprire. 
9. Fiii oamenilor de rând sunt numai o 
suflare, fiii celor mari sunt minciună; puşi 
în cumpănă împreună, sunt mai puţin 
decât o suflare. 
10. Nu vă încredeţi în asuprire şi nu vă 
puneţi speranţa deşartă în hoţie; când 
creşte bogăţia, nu vă lipiţi inima de ea. 
11. O dată a vorbit Dumnezeu, de două 

ori am auzit aceasta: că puterea este a lui 
Dumnezeu. 
12. Şi a Ta, Dumnezeule, este bunătatea, 
pentru că Tu răsplăteşti fiecărui om după 
fapta lui. 

Psalmul 63 

Un psalm al lui David, Făcut când era în 
pustia lui Iuda. 
1. Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, 
pe Tine Te caut în zori de zi; sufletul meu 
însetează după Tine, carnea mea tânjeşte 
după Tine, într-un pământ sec şi uscat, 
fără apă. 

2. Aşa Te-am privit în sfântul locaş, ca să 
văd puterea Ta şi gloria Ta. 
3. Pentru că bunătatea Ta este mai bună 
decât viaţa, buzele mele Te vor lăuda. 
4. Aşa Te voi binecuvânta toată viaţa 
mea, îmi voi ridica mâinile în Numele 

Tău. 
5. Sufletul meu se va sătura ca de măduvă 
şi de grăsime şi gura mea va lăuda cu 
buze de bucurie. 
6. Când îmi amintesc de Tine în patul 
meu, mă gândesc la Tine în vegherile 
nopţii: 
7. pentru că Tu ai fost ajutorul meu şi la 

umbra aripilor Tale voi cânta de veselie. 
8. Sufletul meu Te urmează de aproape; 
dreapta Ta mă susţine. 
9. Dar cei care caută să-mi ia viaţa vor 
merge în părţile de jos ale pământului; 
10. vor fi daţi puterii sabiei, vor fi partea 
şacalilor. 
11. Dar regele se va bucura în Dumnezeu; 

oricine jură pe El se va lăuda, pentru că 
gura celor care vorbesc minciună va fi 
astupată. 

Psalmul 64 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 

al lui David. 
1. Ascultă-mi, Dumnezeule, glasul în 
plângerea mea! Păzeşte-mi viaţa de 
spaima dușmanului! 
2. Ascunde-mă de uneltirea celor răi, de 
mulţimea gălăgioasă a lucrătorilor 
nelegiuirii, 
3. care şi-au ascuţit limba ca o sabie şi şi-
au potrivit săgeata: un cuvânt amar; 

4. ca să tragă din ascunzători asupra celui 
integru: deodată trag asupra lui şi nu se 
tem. 
5. Ei se încurajează într-un lucru rău, se 
înţeleg împreună ca să ascundă curse; ei 
zic: „Cine va vedea?“ 
6. Pun la cale nelegiuiri: „Am terminat; 
planul este pregătit!“ Un adânc este 

lăuntrul şi inima fiecăruia. 
7. Dar Dumnezeu va trage o săgeată 
asupra lor; deodată sunt răniţi. 
8. Şi limba lor îi va face să cadă unul 
peste altul; toţi cei care-i văd vor da din 
cap. 
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9. Şi toţi oamenii se vor teme şi vor 
istorisi fapta lui Dumnezeu şi vor privi cu 
înţelepciune lucrarea Sa. 
10. Cel drept se va bucura în Iehova şi se 
va încrede în El; şi toţi cei drepţi cu inima 
se vor lăuda. 

Psalmul 65 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. O cântare. 
1. Pe Tine, Dumnezeule, Te aşteaptă 
lauda în tăcere, în Sion, şi Îţi va fi 

împlinit jurământul. 
2. Tu, care asculţi rugăciunea, la Tine va 
veni orice făptură. 
3. Nelegiuirile m-au copleşit; Tu vei ierta 
fărădelegile noastre. 
4. Ferice de cel pe care l-ai ales Tu şi l-ai 
apropiat: el va locui în curţile Tale. Ne 
vom sătura de bunătatea casei Tale, a 

templului Tău cel sfânt. 
5. Ne vei răspunde prin lucruri 
înfricoşătoare, cu dreptate, Dumnezeul 
salvării noastre, Tu, încrederea tuturor 
marginilor pământului şi a depărtărilor 
mării! 
6. Cel care prin puterea Sa a întemeiat 
munţii, Cel încins cu tărie, 

7. care potoleşte urletul mărilor, urletul 
valurilor lor şi zarva popoarelor! 
8. Şi cei care locuiesc la margini ale 
pământului se tem de semnele Tale. Tu 
faci să cânte de bucurie venirea dimineţii 
şi a serii. 
9. Tu ai cercetat pământul, l-ai adăpat şi-l 
îmbogăţeşti din belşug: râul lui 
Dumnezeu este plin de apă. Tu le 

pregăteşti grânele, pentru că aşa l-ai 
rânduit. 
10. Îi adăpi brazdele, îi netezeşti bulgării, 
îl înmoi cu ploi, îi binecuvântezi rodul. 
11. Încununezi anul cu bunătatea Ta şi 
paşii Tăi picură belşugul. 
12. Picură peste păşunile deșertlui, şi 
dealurile se încing cu bucurie. 

13. Păşunile sunt îmbrăcate cu turme şi 
văile se acoperă de grâne: ele scot strigăte 
de bucurie, da, cântă. 

 

 

 

Psalmul 66 
Către mai-marele cântăreţilor. O 
cântare. Un psalm. 
1. Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, tot 
pământul! 
2. Cântaţi gloria Numelui Său! Faceţi 
glorioasă lauda Lui! 

3. Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de 
înfricoşătoare sunt lucrările Tale! Din 
cauza mărimii puterii Tale, dușmanii Tăi 
Te linguşesc. 
4. Tot pământul Ţi se va închina şi-Ţi va 
cânta psalmi; va cânta psalmi Numelui 
Tău“. Oprire. 
5. Veniţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu. 
El este înfricoşător în faptele Sale faţă de 

fiii oamenilor. 
6. El a prefăcut marea în uscat; au trecut 
fluviul cu piciorul; acolo ne-am bucurat 
în El. 
7. El stăpâneşte prin puterea Sa pentru 
totdeauna. Ochii Săi urmăresc naţiunile, 
ca să nu se înalţe cei răzvrătiţi. Oprire. 
8. Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul 

nostru şi faceţi să se audă glasul laudei 
Sale, 
9. El, care ne-a păstrat sufletul în viaţă şi 
n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. 
10. Pentru că Tu, Dumnezeule, ne-ai 
încercat; ne-ai încercat cum se încearcă 
argintul; 
11. ne-ai adus în laţ, ai pus o greutate 

copleşitoare pe rinichii noştri; 
12. ai lăsat oamenii să treacă peste capul 
nostru; am trecut prin foc şi prin apă şi 
ne-ai adus la un loc de belşug. 
13. Voi intra în casa Ta cu arderi-de-tot, 
îmi voi împlini jurămintele faţă de Tine, 
14. ce au promis buzele mele şi ce a 
vorbit gura mea în necazul meu. 

15. Îţi voi aduce animale grase ca arderi-
de-tot, cu tămâia berbecilor; Îţi voi jertfi 
tauri cu ţapi. Oprire. 
16. Veniţi, ascultaţi, toţi cei care vă 
temeţi de Dumnezeu, şi voi spune ce a 
făcut El pentru sufletul meu. 
17. Am strigat cu gura mea către El şi El 
a fost înălţat prin limba mea. 
18. Dacă aş fi privit nelegiuirea în inima 

mea, Iehova nu m-ar fi auzit: 
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19. totuşi Dumnezeu a auzit, a fost atent 
la glasul rugăciunii mele. 
20. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care 
n-a respins rugăciunea mea, nici 
bunătatea Sa de la mine! 

Psalmul 67 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
pe instrumente cu coarde. Un psalm. O 
cântare. 
1. Dumnezeu să Se îndure de noi şi să ne 
binecuvânteze, să facă să strălucească faţa 

Sa peste noi! Oprire. 
2. Ca să se cunoască pe pământ calea Ta, 
printre toate naţiunile salvarea Ta! 
3. Să Te laude popoarele, Dumnezeule, 
toate popoarele să Te laude! 
4. Să se bucure naţiunile şi să cânte de 
bucurie, pentru că vei judeca popoarele cu 
dreptate şi vei conduce naţiunile pe 

pământ. Oprire. 
5. Să Te laude popoarele, Dumnezeule, 
toate popoarele să Te laude! 
6. Pământul îşi va da rodul; Dumnezeu, 
Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta. 
7. Dumnezeu ne va binecuvânta; şi toate 
marginile pământului se vor teme de El. 

Psalmul 68 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. O cântare. 
1. Să se ridice Dumnezeu, să se împrăştie 
dușmanii Săi şi să fugă dinaintea Lui cei 
care-L urăsc! 

2. Îi vei risipi cum se risipeşte fumul, cei 
răi vor pieri dinaintea lui Dumnezeu cum 
se topeşte ceara înaintea focului! 
3. Dar cei drepţi se vor bucura, vor sălta 
înaintea lui Dumnezeu şi se vor veseli cu 
bucurie. 
4. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi psalmi 
Numelui Său! Faceţi drum Celui care 
înaintează prin deșerturi: Numele Lui este 

Iah; şi bucuraţi-vă înaintea Lui. 
5. În sfântul Său locaş, Dumnezeu este 
tatăl orfanilor şi apărătorul văduvelor. 
6. Dumnezeu îi face pe cei singuri să 
locuiască într-o familie; pe cei încătuşaţi 
îi scoate ca să se bucure de belşug; dar cei 
răzvrătiţi locuiesc într-un loc uscat. 

7. Dumnezeule, când ai ieşit înaintea 
poporului Tău, când ai umblat prin deșert 

- Oprire 
8. s-a cutremurat pământul, chiar cerurile 
au picurat înaintea lui Dumnezeu; acel 
Sinai s-a cutremurat înaintea lui 
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. 

9. Dumnezeule, Tu ai turnat ploaie de 
belşug şi, când a fost slăbită moştenirea 
Ta, Tu ai întărit-o. 
10. Turma Ta a locuit în ea; Tu ai 
pregătit, în bunătatea Ta, bunuri pentru 
cel întristat, Dumnezeule. 
11. Iehova a dat Cuvânt; mare este oştirea 
vestitoarelor. 
12. Regii oştirilor fug; ei fug, iar cea care 

rămâne acasă împarte prada. 
13. Când vă odihniţi în staule, sunteţi ca 
aripile unei porumbiţe acoperite de argint 
şi al cărei penaj este ca aurul verde. 
14. Când Cel Atotputernic i-a împrăştiat 
în ea pe regi, ţara a devenit albă, ca 
zăpada din Ţalmon. 
15. Un munte al Basanului este muntele 

lui Dumnezeu, un munte cu multe piscuri, 
un munte al Basanului. 
16. Pentru ce, munţi cu multe piscuri, 
priviţi cu invidie muntele pe care 
Dumnezeu Şi l-a dorit ca locuinţă? Da, 
Iehova va locui acolo pentru totdeauna. 
17. Carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de 
mii, mii şi mii; Domnul este în mijlocul 

lor: un Sinai în locaşul sfânt. 
18. Te-ai suit pe înălţime, ai luat sclavia 
roabă, ai primit daruri în om, chiar şi pe 
cei răzvrătiţi, pentru ca Iah Dumnezeu să 
aibă locuinţă. 
19. Binecuvântat să fie Iehova, care zilnic 
ne copleşeşte cu darurile Sale, Dumnezeu, 
salvarea noastră. Oprire. 

20. Dumnezeul nostru este Dumnezeul 
salvării; şi de la Iehova Dumnezeu sunt 
izbăvirile de la moarte. 
21. Da, Dumnezeu va zdrobi capul 
dușmanilor Săi, creştetul capului celui 
care umblă în nelegiuirile lui. 
22. Iehova a zis: „Îi voi aduce înapoi din 
Basan, îi voi aduce înapoi din adâncurile 
mării, 
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23. ca să-ţi înmoi piciorul în sânge, ca 
limba câinilor tăi să şi aibă partea din 
dușmani. 
24. Ei au văzut umbletele Tale, 
Dumnezeule, umbletele Dumnezeului 
meu, Regelui meu, în locaşul sfânt: 

25. cântăreţii mergeau înainte, apoi 
cântăreţii din instrumente cu coarde, în 
mijloc fecioare cântând din tamburine. 
26. Binecuvântaţi în adunări pe 
Dumnezeu, pe Iehova, voi, cei din izvorul 
lui Israel! 
27. Acolo este Beniamin, cel mic, 
conducătorul lor; căpeteniile lui Iuda, 

ceata lor; căpeteniile lui Zabulon, 
căpeteniile lui Neftali. 
28. Dumnezeul tău a poruncit puterea ta. 
Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru 
noi! 
29. Datorită templului Tău, la Ierusalim, 
regii Îţi vor aduce daruri. 
30. Mustră fiara din trestii, mulţimea 

taurilor, cu viţeii popoarelor: fiecare se 
supune oferind bucăţi de argint. Risipeşte 
popoarele care îşi găsesc plăcerea în 
război. 
31. Cei mari vor veni din Egipt; Etiopia 
se va grăbi să-şi întindă mâinile spre 
Dumnezeu. 
32. Cântaţi lui Dumnezeu, regi ai 

pământului, cântaţi psalmi lui Iehova. 

Oprire. 
33. Celui care călăreşte pe cerurile 
cerurilor din vechime! Iată, El face să 
răsune glasul Său, un glas puternic. 
34. Recunoaşteţi puterea lui Dumnezeu: 
măreţia Lui este peste Israel şi puterea 
Lui în nori. 
35. Înfricoşător eşti Dumnezeule, din 
sfintele Tale locaşuri! Dumnezeul lui 

Israel, El dă putere şi tărie poporului. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! 

Psalmul 69 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
ca şi "Crinii". Un psalm al lui David. 
1. Salvează-mă, Dumnezeule, pentru că 

mi-au pătruns apele până la suflet! 
2. Mă afund în noroi adânc şi nu este loc 
de pus piciorul; am intrat în adâncimile 
apelor şi şuvoiul m-a acoperit! 

3. Am obosit strigând, mi s-a uscat gâtul, 
mi se topesc ochii aşteptându-L pe 
Dumnezeul meu. 
4. Cei care mă urăsc fără temei sunt mai 
mulţi decât perii capului meu; cei care vor 
să mă piardă, care pe nedrept îmi sunt 

duşmani, sunt puternici; atunci am dat 
înapoi ce n-am furat. 
5. Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, 
şi greşelile mele nu Ţi sunt ascunse. 
6. Să nu fie daţi de ruşine din cauza mea 
cei care Te aşteaptă pe Tine, Stăpâne 
Iehova al oştirilor! Să nu se ruşineze din 
cauza mea cei care Te caută pe Tine, 

Dumnezeul lui Israel! 
7. Fiindcă pentru Tine am purtat 
dispreţul; ruşinea mi-a acoperit faţa. 
8. Am ajuns un străin pentru fraţii mei şi 
un necunoscut pentru fiii mamei mele. 
9. Pentru că râvna casei Tale m-a mistuit 
şi insultele celor care Te insultă pe Tine 
au căzut asupra mea. 

10. Şi am plâns, sufletul meu a postit; şi 
aceasta a fost spre dispreţul meu. 
11. Când mi-am făcut veşmânt de sac, am 
ajuns un proverb pentru ei. 
12. Cei care stau la poartă vorbesc de 
mine şi sunt cântecul beţivilor. 
13. Dar cât despre mine, rugăciunea mea 
este către Tine, Iehova, la timpul potrivit: 

Dumnezeule, în bunătatea Ta cea mare, 
răspunde-mi, după adevărul salvării Tale! 
14. Scoate-mă din noroi, şi să nu mă mai 
afund! Să fiu scăpat de cei care mă urăsc 
şi din adâncimile apelor! 
15. Să nu mă acopere şuvoaiele de ape şi 
să nu mă înghită adâncul şi groapa să nu-
şi închidă gura peste mine! 
16. Răspunde-mi, Iehova, pentru că bună 

este bunătatea Ta; după belşugul 
îndurărilor Tale, întoarce-Te spre mine 
17. şi nu-Ţi ascunde faţa de sclavul Tău, 
pentru că sunt în strâmtorare. Răspunde-
mi degrabă! 
18. Apropie-Te de sufletul meu, fii 
răscumpărătorul lui! Răscumpără-mă din 
cauza dușmanilor mei! 

19. Tu cunoşti ocara mea şi ruşinea mea 
şi dispreţul meu: toţi adversarii mei sunt 
înaintea Ta. 
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20. Ocara mi-a frânt inima şi sunt 
copleşit; şi am aşteptat compătimire, dar 
degeaba, şi mângâietori, dar n-am găsit 
nici unul. 
21. Şi mi-au pus fiere în mâncare şi, în 
setea mea, mi-au dat să beau oţet. 

22. Masa lor să fie o cursă înaintea lor, şi 
prosperitatea un laţ; 
23. să li se întunece ochii, ca să nu vadă, 
şi coapsele să li se clatine neîncetat. 
24. Varsă-Ţi furia peste ei şi să i ajungă 
aprinderea mâniei Tale. 
25. Pustie să le fie locuinţa şi nimeni să 
nu locuiască în corturile lor. 

26. Pentru că ei îl persecută pe cel pe care 
l-ai lovit Tu şi vorbesc de durerea celor 
răniţi de Tine. 
27. Adaugă nelegiuire la nelegiuirea lor, 
şi să nu intre în dreptatea Ta; 
28. să fie şterşi din cartea vieţii şi să nu 
fie înscrişi cu cei drepţi. 
29. Dar eu sunt nenorocit şi sufăr: 

salvarea Ta, Dumnezeule, să mă ridice pe 
înălţime! 
30. Voi lăuda Numele lui Dumnezeu în 
cântare şi îl voi preamări cu mulţumire; 
31. şi va fi mai plăcut lui Iehova decât un 
taur, un bou cu coarne şi cu copita 
despicată. 
32. Cei întristaţi vor vedea şi se vor 

bucura; voi, care-L căutaţi pe Dumnezeu, 
inima voastră va trăi. 
33. Pentru că Iehova îi aude pe cei săraci 
şi nu-i dispreţuieşte pe cei încătuşaţi ai 
Săi. 
34. Să-L laude cerurile şi pământul, 
mările şi tot ce se mişcă în ele. 
35. Pentru că Dumnezeu va salva Sionul 
şi va zidi cetăţile lui Iuda; şi vor locui 

acolo şi-l vor stăpâni; 
36. şi sămânţa servitorilor Săi îl va 
moşteni şi cei care iubesc Numele Său 
vor locui în el. 

Psalmul 70 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David, spre aducere aminte. 
1. Grăbeşte-Te, Dumnezeule, să mă 
salvezi; Iehova, să mă ajuţi! 
2. Să fie daţi de ruşine şi încurcaţi cei 
care-mi caută viaţa; să dea înapoi şi să se 

ruşineze cei care găsesc plăcere în 
necazul meu; 
3. să se retragă din cauza ruşinii lor cei 
care zic: „Ha! Ha!“ 
4. Toţi cei care Te caută să se veselească 
şi să se bucure în Tine; şi cei care iubesc 

salvarea Ta să spună întotdeauna: „Mărit 
să fie Dumnezeu!“ 
5. Dar eu sunt întristat şi sărac: 
Dumnezeule, grăbeşte-Te la mine! Tu eşti 
ajutorul meu şi Salvatorul meu: Iehova, 
nu întârzia! 

Psalmul 71 

1. În Tine, Iehova, mă încred: să nu fiu 
dat de ruşine niciodată. 
2. Salvează-mă, în dreptatea Ta, şi scapă-
mă; pleacă-Ţi urechea spre mine şi 
salvează-mă; 
3. fii pentru mine stânca de locuit, la care 

să alerg întotdeauna; Tu ai poruncit să fiu 
salvat, pentru că Tu eşti stânca mea şi 
cetăţuia mea. 
4. Dumnezeul meu, scapă mă din mâna 
celui rău, din mâna celui nedrept şi 
asupritor. 
5. Pentru că Tu eşti speranţa mea, Stăpâne 
Iehova, încrederea mea din tinereţea mea. 

6. Pe Tine m-am sprijinit de la naştere; Tu 
m-ai scos din pântecele mamei mele: pe 
Tine Te voi lăuda întotdeauna. 
7. Sunt ca o minune pentru mulţi; dar Tu 
eşti adăpostul meu tare. 
8. Gura mea este plină de lauda Ta, de 
gloria Ta, toată ziua. 
9. Nu mă respinge la bătrâneţe; nu mă 
părăsi când îmi slăbeşte puterea. 

10. Pentru că dușmanii mei vorbesc 
împotriva mea şi cei care-mi pândesc 
viaţa se sfătuiesc împreună, 
11. spunând: „L-a părăsit Dumnezeu; 
urmăriţi-l şi prindeţi-l, pentru că nu este 
nimeni care să-l scape!“ 
12. Dumnezeule, nu fi departe de mine! 
Dumnezeul meu, grăbeşte-Te să vii în 

ajutorul meu! 
13. Să fie daţi de ruşine, să piară cei care 
sunt dușmani ai sufletului meu! Să fie 
acoperiţi de ocară şi de ruşine cei care 
caută nenorocirea mea. 
14. Dar eu voi spera întotdeauna şi Îţi voi 
aduce neîncetat toate laudele Tale. 
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15. Gura mea va spune toată ziua 
dreptatea Ta, salvarea Ta: pentru că nu le 
cunosc măsura. 
16. Voi merge în puterea Stăpânului 
Iehova Dumnezeu; voi aminti dreptatea 
Ta, numai a Ta. 

17. Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din 
tinereţea mea, şi până acum am vestit 
lucrările Tale minunate. 
18. Şi chiar până la bătrâneţe şi păr 
cărunt, Dumnezeule, nu mă părăsi, până 
voi face cunoscut braţul Tău generaţiei 
acesteia, puterea Ta tuturor celor care vor 
veni. 

19. Şi dreptatea Ta, Dumnezeule, este 
foarte înaltă. Tu ai făcut lucruri mari: 
Dumnezeule, cine este ca Tine? 
20. Tu, care ne-ai făcut să vedem necazuri 
multe şi grele, ne vei da din nou viaţa şi 
ne vei scoate din nou din adâncurile 
pământului. 
21. Vei spori măreţia mea şi Te vei 

întoarce şi mă vei mângâia. 
22. Şi eu Te voi lăuda cu lira, voi lăuda 
adevărul Tău, Dumnezeul meu, Îţi voi 
cânta psalmi cu harfa, Sfântul lui Israel! 
23. Buzele mele şi sufletul meu, pe care l-
ai răscumpărat, vor striga de bucurie când 
Îţi voi cânta psalmi. 
24. Şi limba mea va spune toată ziua 

dreptatea Ta; pentru că vor fi daţi de 
ruşine, pentru că vor fi încurcaţi cei care 
caută nenorocirea mea. 

Psalmul 72  
Un psalm pentru Solomon. 
1. Dumnezeule, dă judecăţile Tale 

regelui, şi dreptatea Ta fiului regelui. 
2. El va judeca pe poporul Tău cu 
dreptate, şi pe întristaţii Tăi cu 
nepărtinire. 
3. Munţii vor aduce pace poporului, ca şi 
dealurile, prin dreptate. 
4. El va face dreptate întristaţilor 
poporului, va salva pe fiii săracului şi va 

zdrobi pe asupritor. 
5. Ei se vor teme de Tine, din generaţie în 
generaţie, cât va fi soarele şi luna. 
6. El va coborî ca ploaia pe câmpul cosit, 
ca ploile abundente care adapă pământul. 
7. În zilele lui, cel drept va înflori; şi va fi 
belşug de pace până nu va mai fi luna. 

8. Şi el va domni de la mare la mare şi de 
la râu până la marginile pământului. 
9. Înaintea lui se vor pleca locuitorii 
deșertlui şi dușmanii săi vor linge ţărâna. 
10. Regii Tarsisului şi ai insulelor vor 
aduce daruri, regii din Seba şi Saba vor 

prezenta tribut. 
11. Da, toţi regii se vor pleca înaintea lui, 
toate naţiunile îi vor sluji. 
12. Pentru că el va scăpa pe săracul care 
strigă şi pe întristatul care n-are ajutor. 
13. Va avea milă de cel lipsit şi de cel 
sărac şi va salva sufletele săracilor. 
14. Va răscumpăra sufletul lor din 

asuprire şi violenţă şi sângele lor va fi 
preţios în ochii lui. 
15. Şi el va trăi şi i se va da din aurul 
Sebei şi se vor ruga neîncetat pentru el; şi 
el va fi binecuvântat toată ziua. 
16. Va fi belşug de grâne pe pământ, pe 
vârful munţilor; rodul lui se va legăna ca 
Libanul; şi cei din cetate vor înflori ca 

iarba pământului. 
17. Numele lui va fi pentru totdeauna; 
Numele lui va dăinui înaintea soarelui: şi 
se vor binecuvânta în el; toate naţiunile îl 
vor numi fericit. 
18. Binecuvântat să fie Iehova 
Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care 
singur face lucruri minunate! 

19. Şi binecuvântat să fie Numele Său 
glorios pentru totdeauna! Şi tot pământul 
să fie plin de gloria Lui! Amen, da, amen! 
20. Rugăciunile lui David, fiul lui Isai, s-
au sfârşit. 

Psalmul 73 

Un psalm al lui Asaf. 
1. În adevăr, Dumnezeu este bun faţă de 
Israel, faţă de cei cu inima curată. 
2. Şi pentru mine, puţin a lipsit ca să-mi 
alunece picioarele; aproape gata să-mi 
alunece paşii; 
3. pentru că îi invidiam pe cei aroganţi, 
văzând prosperitatea celor răi. 

4. Pentru că n-au tulburări până la 
moartea lor şi corpul lor este sănătos. 
5. Nu au parte de necazuri omeneşti şi nu 
sunt loviţi ca oamenii. 
6. De aceea mândria le este ca un colier, 
violenţa îi acoperă ca un veşmânt; 
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7. le ies ochii de grăsime; depăşesc 
imaginaţiile inimii lor: 
8. batjocoresc şi vorbesc cu răutate de 
asuprire; vorbesc de sus, 
9. îşi înalţă gura până la ceruri şi limba 
lor cutreieră pământul. 

10. De aceea poporul Lui se întoarce spre 
ei şi li se toarnă apă din belşug, 
11. Și ei spun: „Cum va cunoaşte 
Dumnezeu? şi este cunoştinţă la Cel 
Preaînalt?“ 
12. Iată, aceştia sunt cei răi şi ei prosperă 
în lume, îşi adună bogăţii. 
13. În adevăr, în zadar mi-am curăţit 

inima şi mi-am spălat mâinile în 
nevinovăţie: 
14. pentru că am fost lovit toată ziua şi 
pedepsit în fiecare dimineaţă. 
15. Dacă aş fi zis: „Voi vorbi astfel“, iată, 
aş fi fost necredincios generaţiei fiilor 
Tăi. 
16. Când m-am gândit să înţeleg aceasta, 

a fost o muncă grea în ochii mei, 
17. până am intrat în locaşurile sfinte ale 
lui Dumnezeu: am înţeles sfârşitul lor. 
18. În adevăr, îi pui în locuri alunecoase, 
îi faci să cadă în ruine. 
19. Cum sunt distruşi într-o clipă! Sunt 
sfârşiţi, mistuiţi de spaime. 
20. Ca un vis la deşteptare, Iehova, le vei 

dispreţui chipul când Te vei trezi. 
21. Când mi se frământa inima şi mă 
chinuiam înăuntrul meu, 
22. eram prost şi nu ştiam, eram o fiară 
înaintea Ta. 
23. Dar eu sunt întotdeauna cu Tine: Tu 
m-ai apucat de mâna dreaptă, 
24. mă vei călăuzi cu sfatul Tău şi, după 
aceea, mă vei primi în glorie. 

25. Pe cine am eu în ceruri? Şi n-am avut 
plăcere pe pământ decât în Tine. 
26. Carnea mea şi inima mea se topesc; 
Dumnezeu este stânca inimii mele şi 
partea mea pentru totdeauna. 
27. Pentru că, iată, cei care sunt departe 
de Tine vor pieri; Tu îi vei nimici pe toţi 
cei care curvesc abătându-se de la Tine. 

28. Dar pentru mine este bine să mă 
apropii de Dumnezeu: mi-am pus 
încrederea în Stăpânul Iehova, ca să 
istorisesc toate faptele Tale. 

Psalmul 74 

O învăţătură a lui Asaf. 
1. Dumnezeule, pentru ce ne-ai respins 

pentru totdeauna? Fumegă mânia Ta 
împotriva turmei păşunii Tale? 
2. Aminteşte-Ţi de adunarea Ta, pe care 
ai câştigat-o din vechime, pe care ai 
răscumpărat-o ca să fie partea Ta de 

moştenire - de muntele Sionului, unde ai 
locuit! 
3. Înalţă-Ţi paşii spre locurile pustiite 
neîncetat: dușmanul a stricat totul în 
sfântul locaş. 

4. Adversarii Tăi răcnesc în mijlocul 
locurilor Tale de adunare; au pus semnele 
lor ca semne. 
5. Un om se făcea cunoscut când ridica 
securea în desişul pădurii; 
6. şi acum, cu securi şi ciocane, îi 
zdrobesc toate sculpturile împreună. 
7. Au pus foc sfântului Tău locaş, au 

profanat până la pământ locuinţa Numelui 
Tău. 
8. Au spus în inima lor: „Să-i nimicim pe 
toţi!“ Au ars toate locurile de închinare 
ale lui Dumnezeu în ţară. 
9. Semnele noastre nu le mai vedem; nu 
mai este nici un profet şi printre noi nu 
este nimeni care să ştie până când. 

10. Până când, Dumnezeule, va rosti 
adversarul batjocuri? Va dispreţui 
dușmanul Numele Tău pentru totdeauna? 
11. Pentru ce Îţi tragi mâna şi dreapta Ta? 
Scoate-o din sânul Tău: nimiceşte-i! 
12. Totuşi Dumnezeu este Regele meu 
din vechime, lucrând izbăviri în mijlocul 
pământului. 

13. Tu ai despicat marea prin puterea Ta, 
Tu ai zdrobit capetele monştrilor în ape. 
14. Tu ai sfărâmat capetele leviatanului, l-
ai dat ca hrană celor care populează 
deşertul. 
15. Tu ai făcut să tâşnească izvorul şi 
pârâul, Tu ai secat râurile din vechime 
curgătoare. 
16. A Ta este ziua, a Ta şi noaptea; Tu ai 

întemeiat luna şi soarele. 
17. Tu ai aşezat toate marginile 
pământului; vara şi iarna, Tu le-ai 
întocmit. 



 

 318 

18. Aminteşte-Ţi de aceasta, că duşmanul 
L-a batjocorit pe Iehova şi un popor 
nebun a dispreţuit Numele Tău. 
19. Nu da fiarei sălbatice sufletul 
porumbiţei Tale; nu uita pentru totdeauna 
turma întristaţilor Tăi. 

20. Ai în vedere legământul! Pentru că 
locurile întunecoase ale pământului sunt 
pline de locuinţe ale violenţei. 
21. Să nu se întoarcă ruşinat cel asuprit; 
cel întristat şi săracul să laude Numele 
Tău! 
22. Ridică-Te, Dumnezeule, apără-Ţi 
cauza! Aminteşte-Ţi cum Te insultă cel 

nebun toată ziua. 
23. Nu uita glasul adversarilor Tăi: 
agitaţia celor care se ridică împotriva Ta 
creşte mereu. 

Psalmul 75 

Către mai-marele cântăreţilor. Ca "Nu 
nimici". Un psalm al lui Asaf. O cântare. 
1. Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; şi 
Numele Tău este aproape: lucrările Tale 
minunate o spun. 
2. Când va veni timpul cuvenit, Eu voi 
face judecată dreaptă. 
3. Pământul şi toţi locuitorii săi s-au topit: 

Eu i-am întărit stâlpii. Oprire. 
4. Am zis celor mândri: „Nu vă 
îngâmfaţi!“ Şi celor răi: „Nu ridicaţi 
cornul!“ 
5. Nu vă ridicaţi cornul atât de sus, nu 
vorbiţi cu mândrie, cu gâtul întins! 
6. Pentru că nici de la răsărit, nici de la 
apus, nici din deșert nu vine înălţarea, 
7. pentru că Dumnezeu este Cel care 

judecă: El coboară pe unul şi înalţă pe 
altul. 
8. Pentru că în mâna lui Iehova este un 
potir; şi el spumegă de vin, e plin de 
amestecătură. Şi El varsă din el; da, toţi 
cei răi de pe pământ îi vor suge drojdiile, 
le vor bea. 
9. Dar eu întotdeauna voi istorisi, voi 

cânta psalmi Dumnezeului lui Iacob. 
10. Şi toate puterile celor răi le voi 
îndepărta; puterile celor drepţi vor fi 
înălţate. 

 

 

Psalmul 76 

Către mai marele cântăreţilor. De cântat 
cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui 

Asaf. O cântare. 
1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, 
Numele Său este mare în Israel. 
2. Şi cortul Său este în Salem, şi locuinţa 
Lui în Sion; 
3. acolo El a zdrobit fulgerele arcului, 
scutul şi sabia şi lupta. Oprire. 
4. Tu eşti mai strălucitor, mai măreţ decât 

munţii de pradă. 
5. Cei cu inima tare au fost jefuiţi, şi-au 
dormit somnul; şi nici unul dintre viteji 
nu şi-a putut folosi mâinile. 
6. La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacob, 
şi carul şi calul sunt aruncaţi într-un somn 
de moarte. 
7. Tu eşti de temut! Şi cine poate sta 

înaintea Ta, când Te mânii? 
8. Ai făcut să se audă judecata din ceruri; 
pământul s-a temut şi a tăcut, 
9. când Tu Te-ai ridicat, Dumnezeule, 
pentru judecată, pentru salvarea tuturor 
celor întristaţi de pe pământ. Oprire. 
10. Pentru că mânia omului Te va lăuda; 
cu rămăşiţa mâniei Te vei încinge. 

11. Faceţi jurăminte şi împliniţi-le faţă de 
Iehova Dumnezeul vostru! Toţi cei din 
jurul Lui să aducă daruri Celui de temut. 
12. El va zdrobi spiritul căpeteniilor; El 
este de temut pentru regii pământului. 

Psalmul 77 

Către mai-marele cântăreţilor. După 
Iedutun. Un psalm al lui Asaf. 
1. Glasul meu se îndreaptă către 
Dumnezeu şi voi striga; glasul meu se 
îndreaptă către Dumnezeu şi El mă va 
asculta. 
2. În ziua necazului meu L-am căutat pe 
Iehova; mâna mea era întinsă în timpul 

nopţii şi nu a obosit; sufletul meu refuza 
să fie mângâiat. 
3. Îmi aminteam de Dumnezeu şi 
gemeam; mă plângeam şi spiritul îmi era 
copleşit. Oprire. 
4. Tu îmi ţii pleoapele deschise; sunt 
tulburat şi nu pot vorbi. 
5. Mă gândesc la zilele de altădată, la anii 

de demult. 
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6. Îmi amintesc noaptea de cântarea mea; 
cuget în inima mea şi spiritul meu caută 
stăruitor. 
7. Va respinge Iehova pentru totdeauna? 
Şi nu-Şi va mai arăta El bunăvoinţa? 
8. A încetat bunătatea Lui pentru 

totdeauna? S-a sfârşit Cuvântul din 
generaţie în generaţie? 
9. A uitat Dumnezeu să fie îndurător? Sau 
Şi-a închis îndurările în mânie? Oprire. 
10. Şi am zis: „Aceasta este slăbiciunea 
mea“. Și-a schimbat Cel Preaînalt mâna 
dreaptă? 
11. îmi voi aminti, de faptele lui Iah; 

pentru că îmi voi aminti de minunile Tale 
de altădată 
12. şi voi gândi la toată lucrarea Ta şi voi 
cugeta la faptele Tale. 
13. Dumnezeule, calea Ta este în sfântul 
locaş. Cine este un dumnezeu măreţ ca 
Dumnezeu? 
14. Tu eşti Dumnezeu care face minuni; 

Tu ai făcut cunoscută puterea Ta printre 
popoare. 
15. Ai răscumpărat cu braţul pe poporul 
Tău, pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif. 
Oprire. 
16. Apele Te-au văzut, Dumnezeule, 
apele Te-au văzut, au tremurat, şi 
adâncurile s-au zguduit. 

17. Norii au turnat ape; cerurile au făcut 
să răsune un glas şi săgeţile Tale s-au 
răspândit. 
18. Glasul tunetului Tău era în vârtej, 
fulgerele au luminat lumea; pământul s-a 
cutremurat şi s-a zguduit. 
19. Calea Ta era în mare şi cărările Tale 
în apele mari; şi urmele Tale nu s-au 
cunoscut. 

20. Ai condus pe poporul Tău ca pe o 
turmă, prin mâna lui Moise şi a lui Aaron. 

Psalmul 78 

O învăţătură a lui Asaf. 
1. Ascultă, poporul meu, legea mea; 

pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele. 
2. Îmi voi deschide gura în parabolă, voi 
vesti lucruri ascunse de demult, 
3. pe care le-am auzit şi le-am cunoscut şi 
pe care ni le-au istorisit părinţii noştri. 
4. Nu vom ascunde de fiii lor, vom 
istorisi generaţiei care va veni laudele lui 

Iehova şi puterea Lui şi lucrările Lui 
minunate pe care le-a făcut. 
5. Pentru că El a aşezat o mărturie în 
Iacob şi a pus o lege în Israel, pe care a 
poruncit părinţilor noştri să le aducă la 
cunoştinţă fiilor lor, 

6. pentru ca generaţia care va veni, fiii 
care se vor naşte, să le cunoască, să se 
ridice şi să le istorisească fiilor lor; 
7. şi să-şi pună încrederea în Dumnezeu şi 
să nu uite faptele lui Dumnezeu şi să 
păzească poruncile Lui; 
8. şi să nu fie ca părinţii lor, o generaţie 
încăpăţânată şi răzvrătită, o generaţie care 

nu şi a întărit inima şi al cărei spirit nu a 
fost credincios faţă de Dumnezeu. 
9. Fiii lui Efraim, înarmaţi, trăgând cu 
arcul, au dat înapoi în ziua luptei. 
10. N-au ţinut legământul lui Dumnezeu 
şi au refuzat să umble în legea Lui; 
11. şi au uitat faptele Sale şi lucrările Sale 
minunate pe care Li le arătase. 

12. Sub privirile părinţilor lor a făcut 
minuni în ţara Egiptului, în câmpia 
Ţoanului. 
13. A despicat marea şi i-a făcut să treacă; 
şi a făcut apele să stea ca o grămadă; 
14. şi i-a condus ziua cu un nor şi toată 
noaptea cu o lumină de foc. 
15. A despicat stânci în deșert şi le-a dat 

să bea ca din adâncuri, din belşug; 
16. şi a făcut să ţâşnească izvoare din 
stâncă şi a făcut să curgă ape ca râuri. 
17. Totuşi, ei au continuat să păcătuiască 
împotriva Lui, să se răzvrătească 
împotriva Celui Preaînalt în deșert. 
18. Şi L-au ispitit pe Dumnezeu în inimile 
lor, cerând mâncare după pofta lor; 
19. şi au vorbit împotriva lui Dumnezeu; 

au spus: „Ar putea Dumnezeu să întindă o 
masă în deșert?“ 
20. Iată, El a lovit stânca şi au ţâşnit ape 
şi s-au revărsat râuri. „Ar putea El să dea 
şi pâine sau să facă rost de carne pentru 
poporul Său?“ 
21. De aceea, Iehova a auzit şi S-a mâniat 
şi focul s-a aprins împotriva lui Iacob şi 

mânia, de asemenea, s-a ridicat împotriva 
lui Israel, 
22. pentru că n-au crezut în Dumnezeu şi 
nu şi-au pus încrederea în salvarea Lui. 
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23. Totuşi, El a poruncit norilor de sus şi 
a deschis uşile cerurilor; 
24. şi a plouat peste ei mană, ca să 
mănânce, şi le-a dat grâul cerurilor: 
25. omul a mâncat pâinea celor puternici; 
le-a trimis hrană din belşug. 

26. El a făcut să sufle în ceruri vântul de 
est şi, prin puterea Sa, a adus vântul de 
sud; 
27. şi a plouat carne peste ei ca pulberea, 
şi păsări înaripate ca nisipul mării; 
28. şi le-a făcut să cadă în mijlocul taberei 
lor, în jurul locuinţelor lor. 
29. Ei au mâncat şi s-au săturat bine: El 

le-a dat ceea ce pofteau. 
30. Nu se abătuseră încă de la pofta lor, 
mâncarea lor era încă în gura lor, 
31. când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat 
împotriva lor şi i-a ucis pe cei mai tari ai 
lor şi i-a doborât pe cei aleşi ai lui Israel. 
32. Cu toate acestea, ei tot au păcătuit şi 
n-au crezut în lucrările Lui minunate. 

33. Şi El le-a curmat zilele ca o suflare şi 
anii lor în spaimă. 
34. Când îi ucidea, atunci se interesau de 
El şi se întorceau şi-L căutau pe 
Dumnezeu de dimineaţă; 
35. şi îşi aminteau iar că Dumnezeu este 
stânca lor, iar Dumnezeul Cel Preaînalt, 
Răscumpărătorul lor. 

36. Dar Îl înşelau cu gura lor şi Îl minţeau 
cu limba lor; 
37. şi inima lor nu era tare pentru El şi n-
au fost credincioşi legământului Său. 
38. Dar El a fost îndurător, a iertat 
nelegiuirea şi nu a nimicit; ci, de multe 
ori, Şi-a abătut mânia şi nu Şi-a trezit 
toată furia. 
39. Şi Şi-a amintit că erau carne, o suflare 

care trece şi nu se mai întoarce. 
40. De câte ori s-au răzvrătit împotriva 
Lui în deșert şi L-au îndurerat în 
pustietate! 
41. Şi s-au întors din nou şi L-au ispitit pe 
Dumnezeu şi L-au întristat pe Sfântul lui 
Israel! 
42. Nu şi-au amintit de mâna Lui, de ziua 

când i-a răscumpărat de la asupritor, 
43. când a pus semnele Sale în Egipt şi 
minunile Sale în câmpia Ţoanului 

44. şi le-a prefăcut în sânge râurile şi 
şuvoaiele lor de apă, încât n-au putut să 
bea; 
45. a trimis împotriva lor muşte care i-au 
mâncat şi broaşte care i-au nimicit; 
46. şi a dat roadele lor omizii, şi munca 

lor lăcustei; 
47. le-a distrus viile cu grindină, iar 
smochinii lor, cu lapoviţă; 
48. şi a dat vitele lor grindinei, şi turmele 
lor fulgerelor. 
49. A aruncat asupra lor mânia Sa 

aprinsă, furia şi indignarea şi necazul - o 
ceată de îngeri ai nenorocirii. 
50. A deschis o cale mâniei Sale, nu le-a 
cruţat sufletul de moarte, ci a dat viaţa lor 

pradă ciumei; 
51. şi i-a lovit pe toţi întâii-născuţi în 
Egipt, cele dintâi roade ale puterii în 
corturile lui Ham. 
52. Şi a făcut pe poporul Său să plece, ca 
pe nişte oi, şi i-a condus ca pe o turmă în 
deșert; 
53. şi i-a condus în siguranţă, încât să nu 

le fie frică, şi marea i a acoperit pe 
dușmanii lor. 
54. Şi i-a adus în hotarul Lui cel sfânt, 
acest munte pe care dreapta Sa l-a 
câştigat. 
55. Şi a alungat dinaintea lor naţiuni şi le-
a împărţit cu sfoara o moştenire şi a făcut 
ca triburile lui Israel să locuiască în 

corturile lor. 
56. Dar ei L-au ispitit şi s-au răzvrătit 
împotriva lui Dumnezeu Cel Preaînalt şi 
n-au păzit mărturiile Sale; 
57. ci au dat înapoi şi au lucrat cu 
necredincioşie, ca părinţii lor; s-au abătut 
ca un arc înşelător. 
58. Şi L-au mâniat cu înălţimile lor şi I-au 

stârnit gelozia cu chipurile lor cioplite. 
59. Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat şi S-a 
dezgustat foarte mult de Israel. 
60. Şi a părăsit locaşul din Şilo, cortul pe 
care-l ridicase între oameni; 
61. şi a dat puterea Sa în captivitate, şi 
frumuseţea Sa în mâna asupritorului. 
62. Şi a dat sabiei pe poporul Său şi S-a 
mâniat foarte mult pe moştenirea Sa: 
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63. focul i-a mistuit pe tinerii Săi şi 
fecioarele Sale n-au fost sărbătorite cu 
cântări de nuntă; 
64. preoţii Săi au căzut prin sabie şi 
văduvele lor n-au plâns. 
65. Atunci Iehova S-a trezit ca din somn, 

ca un viteaz care strigă însufleţit de vin, 
66. şi i-a lovit din spate pe dușmanii Săi 
şi i-a rânduit spre ruşine pentru totdeauna. 
67. Şi a respins cortul lui Iosif şi n-a ales 
seminţia lui Efraim, 
68. ci a ales seminţia lui Iuda, muntele 
Sion, pe care l-a iubit. 
69. Şi a zidit sfântul Său locaş ca locurile 

preaînalte, ca pământul pe care l-a 
întemeiat în epocă. 
70. Şi l-a ales pe David, servitorul Său, şi 
l-a luat de la staulele oilor; 
71. l-a adus din urma oilor care alăptau, 
ca să păstorească pe Iacob, poporul Său, 
şi pe Israel, moştenirea Sa. 
72. Şi el i-a păstorit după integritatea 

inimii lui şi i-a condus cu iscusinţa 
mâinilor lui. 

Psalmul 79 

Un psalm al lui Asaf. 
1. Dumnezeule, naţiunile au năvălit în 

moştenirea Ta, au profanat templul Tău 
cel sfânt, au transformat Ierusalimul în 
dărâmături. 
2. Corpurile neînsufleţite ale servitorilor 
Tăi le-au dat ca hrană păsărilor cerurilor, 
carnea sfinţilor Tăi fiarelor pământului. 
3. Le-au vărsat sângele ca apa în jurul 
Ierusalimului şi n-a fost nimeni ca să-i 
înmormânteze. 

4. Am ajuns de ocară pentru vecinii 
noştri, de râs şi de batjocură pentru cei 
din jurul nostru. 
5. Până când, Iehova? Te vei mânia 
pentru totdeauna? Va arde gelozia Ta ca 
focul? 
6. Varsă-Ţi mânia peste naţiunile care nu 
Te-au cunoscut şi peste regatele care nu 

cheamă Numele Tău; 
7. pentru că au mâncat pe Iacob şi i-au 
pustiit locuinţa. 
8. Nu-Ţi aminti împotriva noastră de 
nelegiuirile strămoşilor; să ne întâmpine 
degrabă îndurările Tale, pentru că suntem 
foarte înjosiţi. 

9. Ajută-ne, Dumnezeul salvării noastre, 
pentru gloria Numelui Tău! Şi scapă-ne şi 
iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău. 
10. Pentru ce să zică naţiunile: „Unde este 
Dumnezeul lor?“ Să fie cunoscută printre 
naţiuni, înaintea ochilor noştri, 

răzbunarea sângelui vărsat al servitorilor 
Tăi! 
11. Să ajungă înaintea Ta geamătul celui 
încătuşat! După măreţia braţului Tău, 
păzeşte pe fiii morţii; 
12. şi întoarce vecinilor noştri de şapte ori 
în sânul lor ocara cu care Te-au insultat 
pe Tine, Iehova! 

13. Şi noi, poporul Tău şi turma păşunii 
Tale, Îţi vom mulţumi în epocă; din 
generaţie în generaţie vom vesti lauda Ta. 

Psalmul 80 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 

ca şi "Crinii mărturiei". Un psalm al lui 
Asaf. 
1. Păstor al lui Israel, pleacă urechea, Tu, 
Cel care-l conduci pe Iosif ca pe o turmă! 
Tu, Cel care şezi între heruvimi, 
străluceşte! 
2. Trezeşte-Ţi puterea înaintea lui Efraim 
şi Beniamin şi Manase şi vino să ne 

salvezi! 
3. Dumnezeule, întoarce-ne! Şi fă să 
strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi. 
4. Iehova, Dumnezeul oştirilor, până când 
va fumega mânia Ta împotriva rugăciunii 
poporului Tău? 
5. I-ai hrănit cu o pâine de lacrimi şi i-ai 
adăpat cu lacrimi din plin. 
6. Ai făcut din noi un motiv de ceartă 

pentru vecinii noştri şi dușmanii noştri îşi 
bat joc de noi. 
7. Dumnezeul oştirilor, întoarce-ne! Şi fă 
să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi. 
8. Ai adus o viţă din Egipt; ai alungat 
naţiunile şi ai sădit-o: 
9. ai pregătit loc înaintea ei şi a prins 
rădăcini şi a umplut ţara. 

10. Munţii au fost acoperiţi de umbra ei şi 
ramurile ei erau cedrii lui Dumnezeu. 
11. Şi-a întins lăstarii până la mare şi 
mlădiţele ei până la râu. 
12. Pentru ce i-ai dărâmat gardurile, încât 
toţi cei care trec pe drum o smulg? 
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13. Mistreţul din pădure o râmă şi fiara 
câmpului o mănâncă. 
14. Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te, Te 
rugăm; priveşte din ceruri şi vezi şi 
cercetează via aceasta 
15. şi răsadul pe care dreapta Ta l-a sădit 

şi mlădiţa pe care Ţi-ai întărit-o. 
16. Ea este arsă de foc, este tăiată; ei pier 
la mustrarea feţei Tale. 
17. Fie mâna Ta peste omul dreptei Tale, 
peste fiul omului pe care Ţi l-ai întărit. 
18. Şi nu ne vom întoarce de la Tine. 
Înviorează-ne, şi vom chema Numele 
Tău. 

19. Iehova, Dumnezeul oştirilor, întoarce-
ne! Fă să strălucească faţa Ta şi vom fi 
salvaţi. 

Psalmul 81 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 

la ghitit. Un psalm al lui Asaf. 
1. Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, 
puterea noastră; scoateţi strigăte de 
bucurie către Dumnezeul lui Iacob. 
2. Înălţaţi o cântare, faceţi să răsune 
tamburina, harfa plăcută, cu lira. 
3. Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă, la 
timpul rânduit, în ziua sărbătorii noastre; 

4. pentru că este o lege pentru Israel, o 
poruncă a Dumnezeului lui Iacob. 
5. El a aşezat-o ca o mărturie în Iosif, 
când a ieşit traversând ţara Egiptului, 
unde am auzit o limbă pe care n-o 
cunoşteam. 
6. Am îndepărtat povara de pe umărul 
său, mâinile sale au fost eliberate de coş. 
7. Ai strigat în necaz şi te-am scăpat; ţi-

am răspuns din locul ascuns al tunetului; 
te-am încercat la apele Meriba. Oprire. 
8. Ascultă, poporul Meu, şi îţi voi 
mărturisi; Israele, dacă M-ai asculta! 
9. Să nu fie printre voi nici un dumnezeu 
străin şi să nu te închini unui dumnezeu 
străin. 
10. Eu sunt Iehova Dumnezeul tău, care 

te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi 
gura larg şi o voi umple. 
11. Dar poporul Meu n-a ascultat de 
glasul Meu şi Israel nu M-a vrut. 
12. Atunci i-am lăsat în împietrirea inimii 
lor, au umblat după sfaturile lor. 

13. Dacă M-ar asculta poporul Meu, dacă 
ar umbla Israel pe căile Mele! 
14. Îndată i-aş supune pe dușmanii lor şi 
Mi-aş întoarce mâna împotriva 
adversarilor lor. 
15. Cei care-L urăsc pe Iehova I s-ar 

supune; şi timpul lor ar ţine în epocă. 
16. El i-ar hrăni cu grăsimea grâului; şi 
te-aş sătura cu miere din stâncă. 

Psalmul 82 

Un psalm al lui Asaf. 

1. Dumnezeu stă în adunarea lui 
Dumnezeu; El judecă în mijlocul 
dumnezeilor. 
2. Până când veţi judeca nedrept şi veţi 
accepta pe cei răi? Oprire. 
3. Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, 
faceţi dreptate celui întristat şi celui 
nevoiaş. 

4. Salvaţi pe cel slab şi pe cel sărac, 
scăpaţi-i din mâna celor răi. 
5. Ei nu cunosc, nici nu înţeleg, umblă în 
întuneric; toate temeliile pământului se 
clatină. 
6. Am zis: „Sunteţi dumnezei şi toţi 
sunteţi fii ai Celui Preaînalt. 
7. Dar veţi muri ca omul şi veţi cădea ca 

una din căpetenii“. 
8. Ridică-Te, Dumnezeule, judecă 
pământul; pentru că Tu vei moşteni toate 
naţiunile. 

Psalmul 83 

O cântare. Un psalm al lui Asaf. 
1. Dumnezeule, nu păstra tăcerea; nu 
tăcea, Dumnezeule, şi nu rămâne liniştit! 
2. Pentru că, iată, dușmanii Tăi se agită şi 
cei care Te urăsc, înalţă capul. 
3. Urzesc cu viclenie planuri împotriva 
poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva 
celor ascunşi ai Tăi. 
4. Ei au zis: „Veniţi, şi să-i nimicim ca 

naţiune şi să nu mai fie amintit numele lui 
Israel“. 
5. Pentru că s-au sfătuit împreună cu o 
inimă, au făcut o alianţă împotriva Ta: 
6. corturile Edomului şi ismaeliţii, 
Moabul şi hagareniţii, 
7. Ghebal, şi Amon, şi Amalec, Filistia cu 
locuitorii Tirului; 
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8. şi Asiria s-a unit cu ei; ei sunt un braţ 
pentru fiii lui Lot. Oprire. 
9. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui 
Iabin, la pârâul Chison, 
10. care au pierit la En-Dor, care au 
devenit gunoi pentru pământ. 

11. Fă-le conducătorilor lor ca lui Oreb şi 
Zeeb, şi tuturor căpeteniilor lor, ca lui 
Zebah şi Ţalmuna; 
12. pentru că au spus: „Să luăm în 
stăpânire locuinţele lui Dumnezeu“. 
13. Dumnezeul meu, fă-i ca vârtejul, ca 
pleava înaintea vântului. 
14. Ca focul care mistuie pădurea şi ca 

flacăra care aprinde munţii, 
15. aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta şi 
înspăimântă-i cu vijelia Ta. 
16. Acoperă-le feţele de ruşine, ca să 
caute Numele Tău, Iehova! 
17. Să fie daţi de ruşine şi să fie 
înspăimântaţi pentru totdeauna, să fie 
încurcaţi şi să piară; 

18. şi să ştie că Tu, al cărui nume este 
Iehova, numai Tu eşti Cel Preaînalt peste 
tot pământul. 

Psalmul 84 

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 

la ghitit. Un psalm al fiilor lui Core. 
1. Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, 
Iehova al oştirilor! 
2. Sufletul meu doreşte şi chiar tânjeşte 
după curţile lui Iehova; omul lăuntric şi 
carnea mea strigă după Dumnezeul cel 
viu. 
3. Chiar vrabia a găsit o casă, şi rândunica 
un cuib pentru ea, unde şi-a pus puii; 

altarele Tale, Iehova al oştirilor, Regele 
meu şi Dumnezeul meu! 
4. Ferice de cei care locuiesc în casa Ta; 
ei Te vor lăuda fără încetare! Oprire. 
5. Ferice de omul a cărui putere este în 
Tine: în inima lor sunt croite drumuri! 
6. Trecând prin valea plângerii, ei o fac 
un izvor; şi ploaia timpurie o acoperă cu 

binecuvântări. 
7. Ei merg din putere în putere, se 
înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în 
Sion. 
8. Iehova, Dumnezeul oştirilor, ascultă 
rugăciunea mea; pleacă urechea, 
Dumnezeul lui Iacob! Oprire. 

9. Tu, scutul nostru, vezi, Dumnezeule, şi 
priveşte faţa unsului Tău. 
10. Pentru că mai bună este o zi în curţile 
Tale decât o mie în altă parte. Aş vrea 
mai bine să stau în pragul casei 
Dumnezeului meu, decât să locuiesc în 

corturile răutăţii. 
11. Pentru că Iehova Dumnezeu este un 
soare şi un scut; Iehova va da har şi 
glorie; nu va refuza nici un bine celor 
care umblă în nevinovăţie. 
12. Iehova al oştirilor, ferice de omul care 
se încrede în Tine! 

Psalmul 85 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al fiilor lui Core. 
1. Iehova, Tu ai fost binevoitor ţării Tale, 
ai adus înapoi pe captivii lui Iacob. 
2. Ai iertat nelegiuirea poporului Tău, le-

ai acoperit toate păcatele. Oprire. 
3. Ţi-ai abătut toată furia, Te-ai întors din 
aprinderea mâniei Tale. 
4. Întoarce-ne, Dumnezeul salvării 
noastre, şi fă să înceteze supărarea Ta faţă 
de noi. 
5. Te vei mânia pe noi pentru totdeauna? 
Vei face ca mânia Ta să ţină din generaţie 

în generaţie? 
6. Nu vrei să ne înviorezi iarăşi, pentru ca 
poporul Tău să se bucure în Tine? 
7. Iehova, arată-ne bunătatea Ta şi dă-ne 
salvarea Ta. 
8. Voi asculta ce va spune Dumnezeu, 
Iehova, pentru că El va vorbi de pace 
poporului Său şi sfinţilor Săi. Dar ei să nu 
se mai întoarcă la nebunie. 

9. Da, salvarea Lui este aproape de cei 
care se tem de El, pentru ca gloria să 
locuiască în ţara noastră. 
10. Bunătatea şi adevărul s-au întâlnit, 
dreptatea şi pacea s-au sărutat. 
11. Adevărul va răsări din pământ şi 
dreptatea va privi din ceruri. 
12. Şi Iehova va da ce este bine şi ţara 

noastră îşi va da rodul. 
13. Dreptatea va merge înaintea Lui şi va 
pune paşii Săi pe cale. 
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Psalmul 86 

O rugăciune a lui David. 
1. Iehova, pleacă-Ţi urechea, răspunde-

mi, pentru că sunt întristat şi sărac. 
2. Păzeşte-mi sufletul, pentru că sunt unul 
dintre sfinţi! Tu, Dumnezeul meu, 
salvează pe servitorul Tău care se încrede 
în Tine. 
3. Îndură-Te de mine, Iehova, pentru că 
strig către Tine toată ziua. 
4. Înveseleşte sufletul servitorului Tău, 

pentru că spre Tine, Iehova, îmi înalţ 
sufletul. 
5. Pentru că Tu, Iehova, eşti bun şi gata să 
ierţi şi bogat în bunătate către toţi cei care 
Te cheamă. 
6. Iehova, pleacă urechea la rugăciunea 
mea şi ia aminte la glasul cererilor mele. 
7. În ziua necazului meu Te voi chema, 

pentru că îmi vei răspunde. 
8. Iehova, nimeni nu este ca Tine între 
dumnezei şi nimic nu este ca faptele Tale. 
9. Toate naţiunile pe care le-ai făcut vor 
veni şi se vor închina înaintea Ta, Iehova, 
şi vor glorifica Numele Tău. 
10. Pentru că Tu eşti mare şi faci lucrări 
minunate, Tu eşti Dumnezeu, numai Tu. 

11. Iehova, învaţă-mă calea Ta. Voi 
umbla în adevărul Tău: fă-mi inima 
neîmpărţită, ca să se teamă de Numele 
Tău. 
12. Te voi lăuda din toată inima mea, 
Iehova, Dumnezeul meu, şi voi glorifica 
Numele Tău pentru totdeauna. 
13. Pentru că mare este bunătatea Ta faţă 
de mine şi Tu mi-ai salvat sufletul din 

adânca Locuinţă a morţilor. 
14. Dumnezeule, nişte îngâmfaţi s-au 
ridicat împotriva mea şi adunarea celor 
violenţi îmi caută viaţa; şi nu Te-au pus 
înaintea lor. 
15. Dar Tu, Iehova, eşti un Dumnezeu 
îndurător şi milos, încet la mânie şi bogat 
în bunătate şi adevăr. 

16. Întoarce-Te spre mine şi îndură-Te de 
mine, dă puterea Ta sclavului Tău şi 
salvează pe fiul sclavei Tale. 
17. Arată-mi un semn spre bine, ca să 
vadă cei care mă urăsc şi să fie daţi de 
ruşine; pentru că Tu, Iehova, m-ai ajutat 
şi m-ai mângâiat. 

Psalmul 87 

Un psalm al fiilor lui Core. O cântare. 
1. Temelia Lui este în munţii sfinţeniei. 

2. Iehova iubeşte porţile Sionului mai 
mult decât toate locuinţele lui Iacob. 
3. Lucruri glorioase se spun despre tine, 
cetate a lui Dumnezeu. Oprire. 
4. Voi aminti de Rahab şi de Babilon 
celor care mă cunosc; iată Filistia şi Tir, 
cu Etiopia: acesta s-a născut acolo. 
5. Şi despre Sion se va spune: acesta şi 

acela s-au născut în el; şi El, Cel 
Preaînalt, îl va întări. 
6. Când Iehova va înscrie popoarele, va 
număra: Acesta s-a născut acolo. Oprire. 
7. Cei care cântă şi joacă vor spune: Toate 
izvoarele mele sunt în Tine. 

Psalmul 88 

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core. 
Către mai-marele cântăreţilor. De cântat 
cu flautul. O învăţătură a lui Heman, 
ezrahitul. 
1. Iehova, Dumnezeul salvării mele, zi şi 
noapte am strigat înaintea Ta. 

2. Să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta, 
pleacă-Ţi urechea la strigătul meu. 
3. Pentru că sufletul meu este sătul de rele 
şi viaţa mea se apropie de locuinţa 
morţilor. 
4. Sunt socotit printre cei care coboară în 
groapă, sunt ca un om fără putere, 
5. întins printre cei morţi, asemenea celor 

ucişi care sunt culcaţi în mormânt, de care 
nu-Ţi mai aminteşti şi care sunt 
îndepărtaţi de la mâna Ta. 
6. M-ai pus în groapa cea mai adâncă, în 
locuri întunecoase, în adâncuri. 
7. Mânia Ta apasă greu asupra mea şi m-
ai copleşit cu toate valurile Tale. Oprire. 
8. Ai îndepărtat de la mine pe cunoscuţii 
mei, m-ai făcut o urâciune pentru ei; sunt 

închis şi nu pot ieşi. 
9. Mi se topeşte ochiul de întristare; Te-
am chemat, Iehova, în fiecare zi; mi-am 
întins mâinile către Tine. 
10. Vei face o minune pentru cei morţi? 
Sau se vor ridica umbrele să Te laude? 
Oprire. 
11. Se va istorisi bunătatea Ta în 

mormânt, credincioşia Ta în Adânc? 
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12. Se va cunoaşte minunea Ta în 
întuneric şi dreptatea Ta în ţara uitării? 
13. Dar eu, Iehova, strig către Tine şi de 
dimineaţă Te întâmpină rugăciunea mea. 
14. Iehova, pentru ce îmi respingi 
sufletul, îmi ascunzi faţa Ta? 

15. Din tinereţe sunt necăjit şi trag să 
mor; sunt cuprins de spaimele Tale, nu 
ştiu unde sunt. 
16. Flăcările mâniei Tale au trecut peste 
mine, spaimele Tale m-au nimicit: 
17. m-au înconjurat ca nişte ape toată 
ziua, m-au cuprins toate împreună. 
18. Ai îndepărtat de la mine pe 

credincioși și prieteni, cunoscuţii mei sunt 
întuneric. 

Psalmul 89 

O învăţătură a lui Etan Ezrahitul. 
1. Voi cânta întotdeauna bunătăţile lui 

Iehova; din generaţie în generaţie voi face 
cunoscut credincioşia Ta cu gura mea. 
2. Pentru că am zis: „Bunătatea va fi 
întărită pentru totdeauna; chiar în ceruri 
vei întări credincioşia Ta“. 
3. „Am făcut legământ cu alesul Meu, i-
am jurat lui David, servitorul Meu: 
4. «Îţi voi întări sămânţa pentru totdeauna 

şi îţi voi zidi tronul din generaţie în 
generaţie»“. Oprire. 
5. Şi cerurile vor lăuda minunea Ta, 
Iehova, şi credincioşia Ta în adunarea 
sfinţilor. 
6. Pentru că cine se poate asemăna cu 
Iehova în cer? Cine este asemenea lui 
Iehova între fiii celor puternici? 
7. Dumnezeu este foarte de temut în 

adunarea sfinţilor şi înfricoşător în 
mijlocul tuturor celor care-L înconjoară. 
8. Iehova, Dumnezeul oştirilor, cine este 
ca Tine, puternic, Iah? Şi credincioşia Ta 
Te înconjoară. 
9. Tu stăpâneşti mândria mării; când se 
ridică valurile ei, Tu le potoleşti. 
10. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un om 

ucis; cu braţul tăriei Tale i-ai risipit pe 
dușmanii Tăi. 
11. Ale Tale sunt cerurile şi al Tău 
pământul; lumea şi tot ce cuprinde ea, Tu 
le-ai întemeiat. 

12. Nordul şi sudul, Tu le-ai creat; 
Taborul şi Hermonul strigă de bucurie în 
Numele Tău. 
13. Al Tău este braţul puterii; mâna Ta 
este tare, dreapta Ta este mult înălţată. 
14. Dreptatea şi judecata sunt temelia 

tronului Tău; bunătatea şi adevărul merg 
înaintea feţei Tale. 
15. Ferice de poporul care cunoaşte 
strigătul de bucurie! Ei umblă în lumina 
feţei Tale, Iehova! 
16. Ei se bucură toată ziua în Numele Tău 
şi se înalţă în dreptatea Ta. 
17. Pentru că Tu eşti gloria puterii lor şi, 

după buna Ta plăcere, puterea noastră va 
fi mult înălţată. 
18. Pentru că Iehova este scutul nostru şi 
Sfântul lui Israel, Regele nostru. 
19. Atunci ai vorbit în viziune despre 
Sfântul Tău şi ai spus: „Am dat ajutor 
unui om puternic, am înălţat mult pe unul 
ales din popor. 

20. L-am găsit pe David, servitorul Meu; 
l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt; 
21. mâna Mea îl va sprijini şi braţul Meu 
îl va întări; 
22. Dușmanul nu-l va supune şi fiul 
nelegiuirii nu-l va apăsa. 
23. Ci voi zdrobi pe adversarii săi 
înaintea feţei lui şi voi lovi pe cei care-l 

urăsc. 
24. Şi credincioşia Mea şi bunătatea Mea 
vor fi cu el şi puterea lui se va înălţa prin 
Numele Meu. 
25. Şi voi pune mâna lui pe mare, şi 
dreapta lui pe râuri. 
26. El va striga către Mine: «Tu eşti Tatăl 
meu, Dumnezeul meu şi stânca salvării 
mele!» 

27. Şi Eu îl voi face cel întâi-născut, cel 
mai înălţat dintre regii pământului. 
28. Îi voi păstra bunătatea Mea pentru 
totdeauna şi legământul Meu îi va fi 
asigurat. 
29. Şi îi voi face sămânţa să dăinuiască 
pentru totdeauna şi tronul său ca zilele 
cerurilor. 

30. Dacă fiii săi vor părăsi legea Mea şi 
nu vor umbla în judecăţile Mele, 
31. dacă vor profana hotărârile Mele şi nu 
vor păzi poruncile Mele, 
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32. atunci voi cerceta fărădelegea lor cu 
nuiaua şi nelegiuirea lor cu lovituri; 
33. dar nu-Mi voi retrage bunătatea Mea 
de la el şi nu voi dezminţi credincioşia 
Mea, 
34. nu-Mi voi călca legământul şi nu voi 

schimba ce a ieşit de pe buzele Mele. 
35. Am jurat odată pe sfinţenia Mea, nu-l 
voi minţi pe David. 
36. Sămânţa lui va dăinui pentru 
totdeauna şi tronul lui ca soarele înaintea 
Mea; 
37. ca luna va fi întărit pentru totdeauna şi 
martorul în cer este tare“. Oprire. 

38. Dar Tu l-ai respins şi l-ai dispreţuit, 
Te-ai mâniat împotriva unsului Tău. 
39. Ai nesocotit legământul servitorului 
Tău, i-ai profanat coroana până la 
pământ; 
40. i-ai dărâmat toate zidurile, i-ai ruinat 
întăriturile. 
41. Toţi care trec pe drum îl jefuiesc; a 

ajuns de batjocura vecinilor lui. 
42. Ai înălţat dreapta asupritorilor lui, i-ai 
înveselit pe toţi dușmanii lui, 
43. da, ai întors tăişul sabiei lui şi nu l-ai 
susţinut în luptă. 
44. Ai făcut să înceteze strălucirea lui şi i-
ai aruncat tronul la pământ. 
45. I-ai scurtat zilele tinereţii, l-ai acoperit 

de ruşine. Oprire. 
46. Iehova, până când Te vei ascunde 
pentru totdeauna? Va arde mânia Ta ca un 
foc? 
47. Adu-Ţi aminte cât de trecător sunt: 
pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi fiii 
oamenilor? 
48. Care om trăieşte şi nu va vedea 
moartea? Îşi va salva el sufletul din mâna 

Locuinţei morţilor? Oprire. 
49. Unde sunt, Iehova, îndurările Tale 
dintâi, pe care, în credincioşia Ta, le-ai 
jurat lui David? 
50. Adu-Ţi aminte, Iehova, de ocara 
servitorilor Tăi, pe care o port în sânul 
meu de la multe popoare, 
51. cu care dușmanii Tăi au batjocorit, 

Iehova, cu care au batjocorit paşii unsului 
Tău. 
52. Binecuvântat să fie Iehova pentru 
totdeauna! Amen, da, amen! 

Psalmul 90 

O rugăciune a lui Moise, omul lui 
Dumnezeu. 

1. Iehova, Tu ai fost locuinţa noastră din 
generaţie în generaţie. 
2. Mai înainte de a se fi născut munţii şi 
ca Tu să fi format pământul şi lumea, din 
eternitate în eternitate Tu eşti Dumnezeu. 
3. Tu îl întorci pe om în ţărână şi zici: 
„Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor!“ 
4. Pentru că o mie de ani, în ochii Tăi, 

sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o 
strajă în noapte. 

5. Îi duci ca un torent; sunt ca un somn - 
dimineaţa sunt ca iarba care înverzeşte: 
6. dimineaţa înfloreşte şi înverzeşte, seara 
este tăiată şi se usucă. 
7. Pentru că suntem mistuiţi de mânia Ta 
şi înspăimântaţi de furia Ta. 
8. Ai pus nelegiuirile noastre înaintea Ta, 
cele ascunse ale noastre în lumina feţei 

Tale. 
9. Pentru că toate zilele noastre trec sub 
mânia Ta; ne sfârşim anii ca un geamăt. 
10. Zilele anilor noştri ajung la şaptezeci 
de ani şi dacă, datorită puterii, ajung la 
optzeci de ani, totuşi mândria lor este 
durere şi deşertăciune; pentru că trec 
repede şi noi zburăm. 

11. Cine cunoaşte puterea mâniei Tale şi 
furia Ta, potrivit cu temerea de Tine? 
12. Învaţă-ne să ne numărăm astfel zilele, 
ca să căpătăm o inimă înţeleaptă. 
13. Întoarce-Te, Iehova, până când? Ai 
compasiune față de servitorii Tăi. 
14. Satură-ne dimineaţa de bunătatea Ta, 
ca să cântăm de veselie şi să ne bucurăm 

toate zilele noastre. 
15. Bucură-ne, tot atâtea zile cât ne-ai 
întristat, tot atâţia ani cât am văzut răul. 
16. Să se arate servitorilor Tăi lucrarea 
Ta, şi fiilor lor măreţia Ta. 
17. Şi bunăvoinţa lui Iehova 
Dumnezeului nostru să fie peste noi; şi 
întăreşte lucrarea mâinilor noastre peste 
noi; da, lucrarea mâinilor noastre, 

întăreşte-o. 
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Psalmul 91 

1. Cel care locuieşte în locul ascuns al 
Celui Preaînalt va rămâne la umbra Celui 

Atotputernic. 
2. Spun despre Iehova: „Adăpostul meu şi 
cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă 
încred“. 
3. Pentru că El te va salva din laţul 
păsărarului, de ciuma distrugătoare. 
4. El te va acoperi cu penele Sale şi te vei 
adăposti sub aripile Sale; adevărul Său 

este scut şi pavăză. 
5. Nu te vei teme de groaza nopţii, nici de 
săgeata care zboară ziua, 
6. nici de ciuma care umblă în întuneric, 
nici de pieirea care pustieşte în plină zi. 
7. O mie vor cădea alături de tine şi zece 
mii la dreapta ta; dar de tine nu se va 
apropia. 

8. Doar vei privi cu ochii tăi şi vei vedea 
răsplătirea celor răi. 
9. Pentru că: „Iehova este adăpostul 
meu!“ Din Cel Preaînalt faci locuinţa ta, 
10. nici un rău nu ţi se va întâmpla şi nici 
o rană nu se va apropia de cortul tău. 
11. Pentru că El va porunci îngerilor Săi 
pentru tine, ca să te păzească în toate căile 

tale: 
12. ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ţi 
loveşti piciorul de vreo piatră. 
13. Vei păşi peste leu şi peste șarpele 
veninos, vei călca în picioare leul tânăr şi 
şarpele. 
14. „Pentru că Mă iubeşte, îl voi salva, îl 
voi pune pe înălţime, pentru că a cunoscut 
Numele Meu. 

15. Mă va chema şi îi voi răspunde; voi fi 
cu el în strâmtorare, îl voi salva şi îl voi 
glorifica. 
16. Îl voi sătura cu zile îndelungate şi-i 
voi arăta salvarea Mea“. 

Psalmul 92 

Un psalm. O cântare pentru ziua 
Sabatului. 
1. Bine este să lăudăm pe Iehova şi să 
cântăm psalmi Numelui Tău, Preaînalte; 
2. să vestim bunătatea Ta dimineaţa, şi 
credincioşia Ta, nopţile, 
3. cu instrumentul cu zece coarde şi cu 

lira; pe joc de instrumente cu harfa. 

4. Pentru că Tu, Iehova, m-ai bucurat prin 
fapta Ta, voi cânta de bucurie datorită 
lucrărilor mâinilor Tale. 
5. Cât de mari sunt lucrările Tale, Iehova! 
Gândurile Tale sunt foarte adânci. 
6. Omul prost nu cunoaşte aceasta şi 

nebunul nu înţelege. 
7. Când cei răi răsar ca iarba şi toţi 
lucrătorii nelegiuirii înfloresc, este ca să 
fie nimiciţi pentru totdeauna. 
8. Dar Tu, Iehova, eşti înălţat pentru 
totdeauna. 
9. Pentru că, iată, dușmanii Tăi, Iehova, 
pentru că, iată, dușmanii Tăi vor pieri, toţi 

lucrătorii nelegiuirii vor fi risipiţi. 
10. Dar Tu vei înălţa cornul meu ca pe al 
bivolului; eu voi fi uns cu untdelemn 
proaspăt. 
11. Şi ochiul meu va privi peste dușmanii 
mei şi urechile mele vor auzi despre cei 
răi care se ridică împotriva mea. 
12. Cel drept va înverzi ca palmierul, va 

creşte ca cedrul din Liban. 
13. Cei sădiţi în casa lui Iehova vor înflori 
în curţile Dumnezeului nostru. 
14. Ei vor aduce rod şi la bătrâneţe, vor fi 
plini de sevă şi verzi, 
15. pentru ca să arate că Iehova este 
drept. El este stânca mea şi nu este nici o 
nedreptate în El. 

Psalmul 93 

1. Iehova este rege, este îmbrăcat cu 
măreţie; Iehova S-a îmbrăcat, S-a încins 
cu putere: de aceea lumea este tare, nu se 
va clătina. 
2. Tronul Tău este întărit dintotdeauna, 

Tu eşti din eternitate. 
3. Râurile s-au înălţat, Iehova, râurile şi-
au înălţat glasul, râurile şi au înălţat 
valurile mugind. 
4. Iehova, în locurile înalte, este mai 
puternic decât glasul apelor mari, decât 
valurile puternice ale mării. 
5. Mărturiile Tale sunt foarte sigure. 

Sfinţenia îşi are locul în casa Ta, Iehova, 
zile îndelungate. 

Psalmul 94 

1. Dumnezeul răzbunărilor, Iehova, 
Dumnezeul răzbunărilor, să se arate 

strălucirea Ta! 
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2. Ridică-Te, judecător al pământului! 
Răsplăteşte celor mândri! 
3. Până când cei răi, Iehova, până când se 
vor bucura cei răi, 
4. vor rosti, vor spune cuvinte arogante, 
se vor lăuda toţi lucrătorii nelegiuirii? 

5. Ei calcă pe poporul Tău, Iehova, şi 
apasă moştenirea Ta. 
6. Ucid pe văduvă şi pe străin şi omoară 
pe orfani; 
7. şi zic: nu va vedea Iah şi nu va lua 
aminte Dumnezeul lui Iacob. 
8. Înţelegeţi voi, cei fără minte din popor! 
Şi voi, nebunilor, când vă veţi înţelepţii? 

9. Cel care a sădit urechea nu va auzi? 
Cel care a întocmit ochiul nu va vedea? 
10. Cel care învaţă naţiunile nu va 
pedepsi, El, care-i învaţă cunoştinţa pe 
oameni? 
11. Iehova cunoaşte gândurile omului, că 
sunt deşertăciune. 
12. Ferice de omul pe care-l disciplinezi 

Tu: Iah, şi-l înveţi din legea Ta, 
13. ca să-l pui la adăpost de zilele rele, 
până se va săpa groapa pentru cel rău! 
14. Pentru că Iehova nu va lăsa pe 
poporul Său şi nu va părăsi moştenirea 
Sa; 
15. pentru că judecata se va întoarce la 
dreptate şi toţi cei drepţi cu inima o vor 

urma. 
16. Cine se va ridica pentru mine 
împotriva celor răi? Cine va sta cu mine 
împotriva lucrătorilor nelegiuirii? 
17. Dacă n-ar fi fost Iehova ajutorul meu, 
puţin ar fi lipsit ca sufletul meu să 
locuiască în tăcere. 
18. Când am zis: „Mi-alunecă piciorul!“, 
bunătatea Ta, Iehova, m-a susţinut. 

19. În mulţimea gândurilor dinăuntrul 
meu, mângâierile Tale au făcut plăcere 
sufletului meu. 
20. Va fi unit cu Tine tronul răutăţii, care 
face din asuprire o lege? 
21. Ei se strâng contra sufletului celui 
drept şi condamnă sângele nevinovat. 
22. Dar Iehova va fi turnul meu înalt şi 

Dumnezeul meu, stânca mea de adăpost. 
23. El va întoarce asupra lor nelegiuirea 
lor şi-i va nimici pentru răutatea lor; 
Iehova Dumnezeul nostru îi va nimici. 

Psalmul 95 

1. Veniţi, să cântăm tare lui Iehova, să 
strigăm de bucurie către stânca salvării 

noastre! 
2. Să venim înaintea Lui cu laudă, să 
strigăm de bucurie către El cu psalmi. 
3. Pentru că Iehova este un Dumnezeu 
mare şi un Rege mare, mai presus de toţi 
dumnezeii. 
4. Adâncurile pământului sunt în mâna 
Lui şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. 

5. A Lui este marea şi El a făcut-o; şi 
uscatul, mâinile Lui L-au întocmit. 
6. Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm, 
să îngenunchem înaintea lui Iehova care 
ne-a făcut! 
7. Pentru că El este Dumnezeul nostru; şi 
noi suntem poporul păşunii Lui şi turma 
mâinii Lui. Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, 

8. „nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca 
în ziua de la Masa, în deșert, 
9. unde părinţii voştri M-au ispitit, M-au 
încercat şi au văzut lucrarea Mea. 
10. Patruzeci de ani M-am dezgustat de 
generaţia aceasta şi am zis: «Este un 
popor a cărui inimă se rătăceşte; şi n-au 
cunoscut căile Mele». 

11. Astfel că am jurat în mânia Mea: «Nu 
vor intra în odihna Mea!»“ 

Psalmul 96 

1. Cântaţi lui Iehova o cântare nouă; 
cântaţi lui Iehova, tot pământul! 

2. Cântaţi lui Iehova, binecuvântaţi 
Numele Lui, vestiţi din zi în zi salvarea 
Lui! 
3. Istorisiţi printre naţiuni gloria Lui, 
printre toate popoarele lucrările Sale 
minunate! 
4. Pentru că mare este Iehova şi foarte 
vrednic de laudă; El este de temut mai 
presus de toţi dumnezeii. 

5. Pentru că toţi dumnezeii popoarelor 
sunt idoli, dar Iehova a făcut cerurile. 
6. Măreţie şi splendoare sunt înaintea Lui, 
putere şi frumuseţe în sfântul Său locaş. 
7. Familii de popoare, daţi lui Iehova, daţi 
lui Iehova glorie şi putere! 
8. Daţi lui Iehova gloria Numelui Său! 
Aduceţi un dar de mâncare şi intraţi în 

curţile Lui! 
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9. Închinaţi-vă lui Iehova în sfântă 
splendoare, tremuraţi înaintea Lui, tot 
pământul! 
10. Spuneţi printre naţiuni: „Iehova este 
rege! De aceea lumea este tare, nu se va 
clătina“. El va judeca popoarele cu 

dreptate. 
11. Să se bucure cerurile şi să se 
veselească pământul, să mugească marea 
şi tot ce o umple! 
12. Să se bucure câmpia şi tot ce este pe 
ea! Atunci toţi copacii pădurii vor cânta 
de bucurie 
13. înaintea lui Iehova, pentru că El vine, 

pentru că El vine să judece pământul. El 
va judeca lumea cu dreptate şi popoarele 
după credincioşia Sa. 

Psalmul 97 

1. Iehova este rege: să se veselească 

pământul, să se bucure insulele cele 
multe! 
2. Nori şi negură sunt în jurul Lui, 
dreptatea şi judecata sunt temelia tronului 
Său. 
3. Un foc merge înaintea Lui şi mistuie de 
jur-împrejur pe adversarii Săi. 
4. Fulgerele Sale luminează lumea; 

pământul a văzut şi s-a cutremurat. 
5. Munţii s-au topit ca ceara înaintea lui 
Iehova, înaintea Stăpânului întregului 
pământ. 
6. Cerurile vestesc dreptatea Sa şi toate 
popoarele văd gloria Sa. 
7. Să se ruşineze toţi cei care slujesc unui 
chip cioplit, care se laudă cu idoli; voi, 
toţi dumnezeii, închinaţi-vă Lui. 

8. Sionul a auzit şi s-a bucurat şi fiicele 
lui Iuda s-au veselit de judecăţile Tale, 
Iehova! 
9. Pentru că Tu, Iehova, Tu eşti Cel 
Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti 
foarte înălţat, mai presus de toţi 
dumnezeii. 
10. Voi, care-L iubiţi pe Iehova, urâţi 

răul; El păzeşte sufletele sfinţilor Săi, îi 
scapă din mâna celor răi. 
11. Lumina este semănată pentru cel drept 
şi bucuria pentru cei drepţi cu inima. 
12. Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Iehova 
şi lăudaţi amintirea sfinţeniei Sale! 

Psalmul 98 

Un psalm. 
1. Cântaţi lui Iehova o cântare nouă, 

pentru că a făcut lucruri minunate: 
dreapta Sa şi braţul sfinţeniei Sale au 
lucrat salvarea pentru El. 
2. Iehova a făcut cunoscut salvarea Sa, Şi-
a descoperit dreptatea în ochii naţiunilor. 
3. Şi-a amintit de bunătatea Sa şi de 
credincioşia Sa faţă de casa lui Israel; 
toate marginile pământului au văzut 

salvarea Dumnezeului nostru. 
4. Strigaţi de bucurie către Iehova, tot 
pământul! Izbucniţi şi strigaţi cu cântări 
de triumf şi cântaţi psalmi! 
5. Cântaţi psalmi lui Iehova cu harfa, cu 
harfa şi cu glas de cântare! 
6. Cu trâmbiţe şi sunet de corn, strigaţi de 
bucurie înaintea Regelui: Iehova! 

7. Să mugească marea şi tot ce o umple, 
lumea şi cei care locuiesc în ea, 
8. să bată din palme râurile, să cânte de 
bucurie munţii împreună 
9. înaintea lui Iehova! Pentru că El vine 
să judece pământul: El va judeca lumea 
cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire. 

Psalmul 99 

1. Iehova este rege, să tremure popoarele! 
El şade între heruvimi: să se cutremure 
pământul! 
2. Iehova este mare în Sion şi înălţat mai 
presus de toate popoarele. 

3. Să laude Numele Tău cel mare şi 

înfricoşător - El este sfânt - 
4. şi puterea Regelui care iubeşte 
judecata. Tu întemeiezi dreptatea, Tu faci 
judecată şi dreptate în Iacob. 
5. Înălţaţi pe Iehova Dumnezeul nostru şi 
închinaţi-vă înaintea aşternutului 
picioarelor Sale: El este sfânt! 
6. Moise şi Aaron, dintre preoţii Săi, şi 
Samuel, dintre cei care cheamă Numele 

Său, au strigat către Iehova şi El le-a 
răspuns. 
7. Le-a vorbit în stâlpul de nor: ei au păzit 
mărturiile Sale şi legea pe care le-a dat-o. 
8. Iehova, Dumnezeul nostru, Tu le-ai 
răspuns: Tu ai fost pentru ei un 
Dumnezeu iertător şi răzbunător al 
faptelor lor. 
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9. Înălţaţi pe Iehova Dumnezeul nostru şi 
închinaţi-vă pe muntele sfinţeniei Lui: 
pentru că Iehova Dumnezeul nostru este 
sfânt! 

Psalmul 100 

Un psalm de mulţumire. 
1. Strigaţi de bucurie către Iehova, tot 
pământul! 
2. Slujiţi lui Iehova cu bucurie, veniţi 
înaintea Lui cu cântări de triumf! 
3. Să ştiţi că Iehova este Dumnezeu. El 

ne-a făcut, şi nu noi; suntem poporul Lui 
şi turma păşunii Lui. 
4. Intraţi pe porţile Lui cu mulţumiri, în 
curţile Sale cu laude! Lăudaţi-L, 
binecuvântaţi-I Numele! 
5. Pentru că Iehova este bun; bunătatea 
Lui rămâne pentru totdeauna şi 
credincioşia Lui din generaţie în 

generaţie. 

Psalmul 101 

Un psalm al lui David. 
1. Voi cânta bunătatea şi judecata; Ţie, 
Iehova, Îţi voi cânta psalmi. 

2. Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale 
perfectă: când vei veni la mine? Voi 
umbla în curăţia inimii mele înăuntrul 
casei mele. 
3. Nu voi pune înaintea ochilor mei nici 
un lucru al lui Belial; urăsc purtarea celor 
care se abat: ea nu se va lipi de mine. 
4. Inima stricată se va depărta de la mine; 

nu voi cunoaşte răul. 
5. Pe cel care-l vorbeşte de rău în ascuns 
pe aproapele său îl voi nimici; nu-l voi 
suferi pe cel care are ochi mândri şi inimă 
îngâmfată. 
6. Ochii mei vor fi peste cei credincioşi 
din ţară, ca să locuiască lângă mine: cel 
care umblă pe o cale perfectă, acela îmi 
va sluji. 

7. Cel care practică înşelăciunea nu va 
locui înăuntrul casei mele; cel care spune 
minciuni nu va sta înaintea ochilor mei. 
8. În fiecare dimineaţă îi voi nimici pe toţi 
cei răi din ţară, ca să stârpesc din cetatea 
lui Iehova pe toţi lucrătorii nelegiuirii. 

 

 

 

Psalmul 102 

Rugăciune unui necajit, când este coplesit 
şi îşi varsă plângerea înaintea lui Iehova. 

1. Ascultă-mi rugăciunea, Iehova, şi să 
ajungă strigătul meu până la Tine! 
2. Nu-mi ascunde faţa Ta în ziua 
necazului meu, pleacă-Ţi urechea spre 
mine; răspunde-mi degrabă în ziua când 
strig. 
3. Pentru că zilele mele pier ca fumul şi 
oasele îmi ard ca un tăciune. 

4. Inima îmi este lovită şi se usucă 
întocmai ca iarba; pentru că am uitat să-
mi mănânc pâinea. 
5. Mi se lipesc oasele de carne, de glasul 
geamătului meu. 
6. Am ajuns ca un pelican din deșert, sunt 
ca o cucuvea din dărâmături. 
7. Veghez şi sunt ca o pasăre singuratică 

pe un acoperiş. 
8. Dușmanii mei mă batjocoresc toată 
ziua; cei furioşi împotriva mea jură pe 
mine. 
9. Pentru că am mâncat cenuşă ca pâine şi 
mi-am amestecat băutura cu lacrimi, 
10. din cauza furiei Tale şi a mâniei Tale; 
pentru că Tu m-ai ridicat şi m-ai aruncat 

jos. 
11. Zilele mele sunt ca o umbră care se 
lungeşte şi mă usuc ca iarba. 
12. Dar Tu, Iehova, rămâi pentru 
totdeauna, şi amintirea Ta din generaţie în 
generaţie. 
13. Tu Te vei ridica, Te vei îndura de 
Sion; pentru că este timpul să Te înduri 
de el, pentru că a venit timpul hotărât. 

14. Pentru că servitorilor Tăi le plac 
pietrele sale şi au milă de ţărâna lui. 
15. Şi naţiunile se vor teme de Numele: 
Iehova şi toţi regii pământului de gloria 
Ta. 
16. Pentru că Iehova va rezidi Sionul, Se 
va arăta în gloria Sa. 
17. El va privi la rugăciunea celui lipsit şi 

nu va dispreţui rugăciunea lor. 
18. Aceasta se va scrie pentru generaţia 
care va veni; şi poporul care va fi creat va 
lăuda pe Iah; 
19. pentru că a privit din înălţimea 
sfântului Său locaş; Iehova a privit din 
ceruri spre pământ, 
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20. ca să audă suspinul celui încătuşat şi 
să-i dezlege pe fiii morţii; 
21. ca să fie vestit în Sion Numele: 
Iehova şi lauda Sa în Ierusalim, 
22. când se vor aduna popoarele şi 
regatele împreună, ca să slujească lui 

Iehova. 
23. El mi-a frânt puterea în drum, mi-a 
scurtat zilele; 
24. am zis: „Dumnezeul meu, nu mă lua 
la jumătatea zilelor mele; anii Tăi sunt din 
generaţie în generaţie! 
25. Tu ai întemeiat pământul la început şi 
cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale; 

26. ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; şi 
toate se vor învechi ca o haină, le vei 
schimba ca pe un veşmânt şi se vor 
schimba, 
27. dar Tu eşti Acelaşi şi anii Tăi nu se 
vor sfârşi. 
28. Fiii servitorilor Tăi vor rămâne şi 
sămânţa lor se va întări înaintea Ta“. 

Psalmul 103 

Un psalm al lui David. 
1. Binecuvântează, suflete al meu, pe 
Iehova! Şi tot ce este în mine Numele Său 
cel sfânt! 

2. Binecuvântează, suflete al meu, pe 
Iehova! Şi nu uita nici una din 
binefacerile Lui: 
3. El, care-ţi iartă toate nelegiuirile tale, 
care-ţi vindecă toate bolile tale, 
4. care-ţi răscumpără viaţa din groapă, 
care te încununează cu bunătate şi 
îndurări, 
5. care-ţi satură de bunătăţi simțurile; te 

înnoieşti ca vulturul, întinerind. 
6. Iehova face dreptate şi judecată tuturor 
celor asupriţi. 
7. El a făcut cunoscut căile Sale lui 
Moise, faptele Sale fiilor lui Israel. 
8. Iehova este îndurător şi plin de milă, 
încet la mânie şi plin de bunătate. 
9. El nu va mustra fără încetare, nici nu-

Şi va ţine mânia pentru totdeauna. 
10. El nu ne-a făcut după păcatele 
noastre, nici nu ne-a răsplătit după 
nelegiuirile noastre. 
11. Pentru că, pe cât sunt de înalte 
cerurile faţă de pământ, atât de mare este 

bunătatea Lui faţă de cei care se tem de 
El; 
12. cât este de departe răsăritul de apus, 
atât a îndepărtat El nelegiuirile noastre de 
la noi. 
13. Cum se îndură un tată de fii, aşa Se 

îndură Iehova de cei care se tem de El. 
14. Pentru că El ştie din ce suntem făcuţi: 
Îşi aminteşte că suntem ţărână. 
15. Omul: zilele lui sunt ca iarba; 
înfloreşte ca floarea câmpului, 
16. pentru că trece vântul peste ea şi nu 
mai este şi locul său n-o mai recunoaşte. 
17. Dar bunătatea lui Iehova este 

dintotdeauna şi pentru totdeauna peste cei 
care se tem de El şi dreptatea Lui pentru 
fiii fiilor, 
18. pentru cei care păzesc legământul Său 
şi îşi amintesc de rânduielile Lui ca să le 
împlinească. 
19. Iehova Şi-a întărit tronul Său în ceruri 
şi Regatul Lui stăpâneşte peste tot. 

20. Binecuvântaţi pe Iehova, îngerii Săi 
puternici în tărie, care împliniţi Cuvântul 
Său, ascultând de glasul Cuvântului Său! 
21. Binecuvântaţi pe Iehova, toate oştirile 
Lui, servitorii Lui, care faceţi voința Lui! 
22. Binecuvântaţi pe Iehova, toate 
lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii 
Lui! Binecuvântează, suflete al meu, pe 

Iehova! 

Psalmul 104 

1. Binecuvântează, suflete al meu, pe 
Iehova! Iehova, Dumnezeul meu, Tu eşti 
foarte mare, Tu eşti îmbrăcat în măreţie şi 
splendoare! 

2. Cel care Se înveleşte cu lumina ca şi cu 
o manta; întinde cerurile ca un cort; 
3. Cel care pune bârnele cămărilor Lui 
înalte în ape; din nori Îşi face car; umblă 
pe aripile vântului; 
4. Cel care face îngerii Săi: spirite, 
servitorii Săi: flăcări de foc. 
5. El a aşezat pământul pe temeliile lui: el 

nu se va clătina în epocă. 
6. L-ai acoperit cu adâncul ca şi cu un 
veşmânt; apele stăteau deasupra munţilor: 
7. la mustrarea Ta, ele au fugit, la glasul 
tunetului Tău, s-au grăbit să fugă, 
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8. munţii s-au ridicat, văile s-au coborât, 
până la locul pe care l-ai rânduit Tu 
pentru ele. 
9. Tu ai pus o margine peste care nu vor 
trece; nu se vor mai întoarce să acopere 
pământul. 

10. El este Cel care a trimis izvoarele în 
văi, ele curg între munţi, 
11. ele adapă toate fiarele câmpului; 
măgarii sălbatici îşi potolesc setea; 
12. lângă ele locuiesc păsările cerului; ele 
fac să le răsune glasul între ramuri. 
13. El este Cel care adapă munţii din 
cămările Sale înalte; pământul se satură 

cu rodul lucrărilor Tale; 
14. Cel care face să crească iarbă pentru 
vite şi plante pentru a sluji omului, făcând 
să iasă pâine din pământ, 
15. şi vin, care înveseleşte inima omului; 
cu untdelemn face să strălucească faţa; şi 
cu pâine întăreşte inima omului. 
16. Copacii lui Iehova se satură, cedrii 

Libanului, pe care i-a sădit, 
17. unde îşi fac păsările cuiburi; 
chiparoşii sunt locuinţa berzei. 
18. Munţii cei înalţi sunt pentru ţapii 
sălbatici; stâncile, adăpost pentru şafani. 
19. El este Cel care a făcut luna pentru 
anotimpuri; soarele îşi cunoaşte apusul. 
20. Tu aduci întuneric şi se face noapte: 

atunci ies toate fiarele pădurii după pradă; 
21. puii de leu răcnesc după pradă şi-şi 
cer hrana de la Dumnezeu. 
22. Soarele răsare, ele se retrag şi se culcă 
în vizuinele lor. 
23. Omul iese la lucrul său şi la munca sa 
până seara. 
24. Cât de multe sunt lucrările Tale, 
Iehova! Toate le-ai făcut cu înţelepciune. 

Pământul este plin de bogăţiile Tale. 
25. Marea aceasta mare şi întinsă în toate 
părţile! Acolo se mişcă vietăţi fără număr, 
mici şi mari. 
26. Acolo umblă corăbiile, leviatanul 
acela pe care l-ai făcut Tu, ca să se joace 
în ea. 
27. Toate aşteaptă de la Tine, ca să le dai 

hrana la timp. 
28. Tu le dai, ele adună; Tu Îţi deschizi 
mâna, ele se satură de bunătăţi. 

29. Îţi ascunzi faţa, ele se tulbură; le iei 
suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor. 
30. Trimiţi Spiritul Tău: ele sunt create şi 
înnoieşti faţa pământului. 
31. Gloria lui Iehova va fi pentru 
totdeauna: Iehova Se va bucura de 

lucrările Sale. 
32. El priveşte spre pământ, şi el se 
cutremură; atinge munţii şi ei fumegă. 
33. Voi cânta lui Iehova toată viaţa mea, 
voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât 
voi fi. 
34. Fie plăcută Lui cugetarea mea; eu mă 
voi bucura în Iehova. 

35. Păcătoşii se vor sfârşi de pe pământ şi 
cei răi nu vor mai fi. Binecuvântează, 
suflete al meu, pe Iehova! Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 105 

1. Lăudaţi pe Iehova, chemaţi Numele 

Lui! Faceţi cunoscut printre popoare 
faptele Lui! 
2. Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi. Gândiţi-vă 
la toate lucrările Lui minunate! 
3. Glorificaţi-vă în sfântul Său Nume: să 
se bucure inima celor care-L caută pe 
Iehova! 
4. Căutaţi pe Iehova şi puterea Lui, 

căutaţi neîncetat faţa Lui. 
5. Amintiţi-vă de lucrările Lui minunate 
pe care le-a făcut, de semnele Lui şi de 
judecăţile gurii Lui, 
6. voi, sămânţă a lui Abraam, servitorul 
Său, fii ai lui Iacob, aleşii Săi! 
7. El, Iehova este Dumnezeul nostru; 
judecăţile Lui sunt pe tot pământul. 
8. El Şi-a amintit întotdeauna de 

legământul Său, de Cuvântul pe care l-a 
poruncit pentru o mie de generaţii, 
9. pe care l-a făcut cu Abraam şi de 
jurământul Său către Isaac. 
10. Şi l-a întărit lui Iacob ca hotărâre, lui 
Israel ca legământ pentru totdeauna, 
11. spunând: „Ţie îţi voi da ţara 
Canaanului, sorţul moştenirii voastre“, 

12. când erau un număr mic de oameni, 
foarte puţini şi străini în ea, 
13. şi mergeau de la naţiune la naţiune, de 
la un regat la un alt popor, 
14. El n-a îngăduit nimănui să-i 
asuprească şi a mustrat regi pentru ei, 
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15. zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi 
nu faceţi nici un rău profeţilor Mei!“ 
16. Şi a chemat foamete peste pământ; a 
frânt tot toiagul pâinii. 
17. A trimis un om înaintea lor: Iosif a 
fost vândut ca sclav. 

18. I-au strâns picioarele în butuci, 
sufletul său a intrat în fiare, 
19. până la timpul când s-a împlinit ce a 
spus: Cuvântul lui Iehova, l-a încercat. 
20. Regele a trimis şi l-a dezlegat; 
stăpânitorul popoarelor l-a eliberat. 
21. L-a pus domn peste casa lui şi 
cârmuitor peste toate avuţiile lui: 

22. ca să lege după plac pe căpeteniile lui 
şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea. 
23. Atunci Israel a intrat în Egipt şi Iacob 
a locuit ca străin în ţara lui Ham. 
24. Şi El a înmulţit foarte mult pe poporul 
Său şi l-a făcut mai puternic decât 
asupritorii lui. 
25. Le-a schimbat inima ca să urască pe 

poporul Său, ca să uneltească împotriva 
servitorilor Săi. 
26. L-a trimis pe Moise, servitorul Său, 
pe Aaron, pe care-l alesese. 
27. Ei au pus semnele Lui între ei şi 
minuni în ţara lui Ham. 
28. A trimis negură şi s-a făcut întuneric; 
şi nu s-au răzvrătit împotriva Cuvântului 

Său. 
29. Le-a schimbat apele în sânge şi le-a 
omorât peştii. 
30. Ţara lor a forfotit de broaşte, până în 
camerele regilor lor. 
31. El a vorbit, şi au venit tăuni, ţânţari în 
toate hotarele lor. 
32. În loc de ploaie, le-a dat grindină, 
flăcări de foc în ţara lor. 

33. Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a 
sfărâmat copacii din ţinutul lor. 
34. El a vorbit, şi au venit lăcustele şi 
omizi fără număr; 
35. şi au devorat orice verdeaţă din ţara 
lor şi au devorat rodul pământului lor. 
36. Şi a lovit pe orice întâi născut în ţara 
lor, cel dintâi al întregii lor puteri. 

37. Şi i-a scos cu argint şi cu aur; şi nu 
era nici unul care să se clatine în triburile 
lui. 

38. Egiptul s-a bucurat de plecarea lor, 
pentru că frica de ei căzuse asupra lor. 
39. El a întins un nor drept acoperământ 
şi un foc ca să lumineze noaptea. 
40. Ei au cerut, şi El a adus prepeliţe şi i-a 
săturat cu pâine din ceruri. 

41. A deschis stânca şi au ţâşnit ape; au 
curs ca un râu în locuri uscate, 
42. pentru că Şi-a amintit de Cuvântul 
Său cel sfânt, de Abraam, servitorul Său. 
43. Şi a scos pe poporul Său cu bucurie, 
pe aleşii Săi cu strigăt de bucurie. 
44. Şi le-a dat ţările naţiunilor, şi au 
stăpânit munca popoarelor, 

45. ca să păzească rânduielile Lui şi să 
respecte legile Lui. Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 106 

1. Lăudaţi pe Iah!  Lăudaţi pe Iehova 
pentru că este bun, pentru că bunătatea 

Lui este pentru totdeauna. 
2. Cine va spune faptele puternice ale lui 
Iehova? Cine va face să răsune toată 
lauda Sa? 
3. Ferice de cei care păzesc judecata, care 
practică dreptatea în orice timp. 
4. Aminteşte-Ţi de mine, Iehova, cu 
bunăvoinţă faţă de poporul Tău! 

Cercetează-mă prin salvarea Ta, 
5. ca să văd binele aleşilor Tăi, să mă 
bucur de bucuria naţiunii Tale, să mă laud 
cu moştenirea Ta! 
6. Noi am păcătuit împreună cu părinţii 
noştri, am săvârşit nelegiuirea, am lucrat 
cu răutate. 
7. Părinţii noştri, în Egipt, n-au fost atenţi 
la lucrările Tale minunate; nu şi-au 

amintit de mulţimea îndurărilor Tale, ci s-
au răzvrătit lângă mare, la Marea Roşie. 
8. Totuşi El i-a salvat, pentru Numele 
Său, ca să arate puterea Sa. 
9. Şi a mustrat Marea Roşie, şi ea a secat; 
şi i-a trecut prin adâncuri ca prin deșert. 
10. Şi i-a salvat din mâna celui care-i ura 
şi i-a răscumpărat din mâna dușmanului. 

11. Şi apele i-au acoperit pe asupritorii 
lor: n-a rămas nici unul din ei. 
12. Atunci au crezut cuvintele Lui, au 
cântat lauda Lui. 
13. Au uitat repede lucrările Lui, n-au 
aşteptat sfatul Său. 
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14. Şi au fost plini de poftă în deșert şi L-
au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. 
15. Şi El le-a dat ce au cerut, dar a trimis 
uscăciune în sufletele lor. 
16. L-au invidiat pe Moise în tabără, pe 
Aaron, sfântul lui Iehova: 

17. pământul s-a deschis şi l-a înghiţit pe 
Datan şi a acoperit ceata lui Abiram. 
18. Şi un foc s-a aprins în ceata lor; o 
flacără i-a mistuit pe cei răi. 
19. Au făcut un viţel în Horeb şi s-au 
închinat unui chip turnat. 
20. Şi au schimbat gloria lor cu imaginea 
unui bou care mănâncă iarbă. 

21. L-au uitat pe Dumnezeu, Salvatorul 
lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, 
22. lucrări minunate în ţara lui Ham, 
lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie. 
23. Şi a spus că i-ar fi omorât, dacă 
Moise, alesul Său, n-ar fi stat la spărtură 
înaintea Lui ca să abată mânia Lui, să nu-i 
omoare. 

24. Şi au dispreţuit ţara cea plăcută; n-au 
crezut Cuvântul Său; 
25. şi au murmurat în corturile lor: n-au 
ascultat de glasul lui Iehova. 
26. Şi El Şi-a ridicat mâna împotriva lor, 
că-i va face să cadă în deșert 
27. şi că va face să cadă sămânţa lor 
printre naţiuni şi-i va împrăştia prin ţări. 

28. Şi ei s-au alipit de Baal-Peor şi au 
mâncat jertfele morţilor. 
29. Şi L-au provocat prin faptele lor şi a 
izbucnit o plagă printre ei. 
30. Atunci s-a ridicat Fineas şi a făcut 
judecată şi plaga a fost oprită. 
31. Şi aceasta i s-a socotit ca dreptate din 
generaţie în generaţie, pentru totdeauna. 
32. Şi L-au mâniat la apele Meriba şi a 

fost rău pentru Moise din cauza lor, 
33. pentru că i-au întărâtat Spiritul; şi el a 
vorbit nechibzuit cu buzele lui. 
34. N-au nimicit popoarele, cum le 
spusese Iehova, 
35. ci s-au amestecat cu naţiunile şi au 
învăţat faptele lor 
36. şi au servit idolilor lor, iar ei le-au fost 

o cursă. 
37. Şi au jertfit demonilor pe fiii lor şi pe 
fiicele lor 

38. şi au vărsat sânge nevinovat, sângele 
fiilor lor şi al fiicelor lor, pe care i-au 
jertfit idolilor Canaanului; şi ţara a fost 
profanată de sânge. 
39. Şi s-au întinat prin faptele lor şi au 
curvit prin practicile lor. 

40. Şi mânia lui Iehova s-a aprins 
împotriva poporului Său şi El S-a 
dezgustat de moştenirea Sa. 
41. Şi i-a dat în mâna naţiunilor şi cei 
care-i urau au stăpânit peste ei. 
42. Şi dușmanii lor i-au asuprit şi au fost 
supuşi sub mâna lor. 
43. De multe ori El i-a scăpat, dar ei L-au 

întristat prin sfatul lor şi au fost înjosiţi 
prin nelegiuirea lor. 
44. Dar El a privit la necazul lor, când a 
auzit strigătul lor. 
45. Şi Şi-a amintit, în favoarea lor, de 
legământul Său şi I-a părut rău, după 
mulţimea îndurărilor Sale. 
46. Şi a făcut să găsească milă înaintea 

tuturor celor care-i luaseră captivi. 
47. Salvează-ne, Iehova Dumnezeul 
nostru, şi adună-ne dintre naţiuni, ca să 
lăudăm sfântul Tău Nume, ca să ne 
lăudăm cu lauda Ta! 
48. Binecuvântat să fie Iehova, 
Dumnezeul lui Israel, din eternitate şi 
pentru eternitate! Şi tot poporul să zică: 

„Amen! Lăudaţi pe Iah! “ 

Psalmul 107 

1. Lăudaţi pe Iehova, pentru că este bun, 
pentru că bunătatea Lui este pentru 
totdeauna! 
2. Aşa să spună cei răscumpăraţi ai lui 

Iehova, pe care i-a răscumpărat din mâna 
asupritorului 
3. şi i-a adunat din ţări, de la răsărit şi de 
la apus, de la nord şi de la mare. 
4. Ei rătăceau prin deșert, pe o cale 
neumblată, nu găseau cetate de locuit. 
5. Flămânzi şi însetaţi, sufletul li se 
sfârşea în ei. 

6. Atunci au strigat către Iehova în 
strâmtorarea lor; El i-a scăpat din 
necazurile lor 
7. şi i-a condus pe o cale dreaptă, ca să 
ajungă într-o cetate de locuit. 
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8. O, de L-ar lăuda pe Iehova pentru 
bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui 
minunate faţă de fiii oamenilor! 
9. Pentru că El a săturat sufletul însetat şi 
a umplut de bunătăţi sufletul flămând. 
10. Cei care locuiau în întuneric şi în 

umbra morţii, încătuşaţi în apăsare şi în 
fiare, 
11. pentru că s-au răzvrătit împotriva 
cuvintelor lui Dumnezeu şi au dispreţuit 
sfatul Celui Preaînalt; 
12. şi El le-a smerit inima prin suferinţă, 
s-au poticnit şi nu era nimeni care să-i 
ajute. 

13. Atunci au strigat către Iehova în 
strâmtorarea lor; El i-a scăpat din 
necazurile lor. 
14. I-a scos din întuneric şi din umbra 
morţii şi le-a rupt lanţurile. 
15. O, de L-ar lăuda pe Iehova pentru 
bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui 
minunate faţă de fiii oamenilor! 

16. Pentru că El a zdrobit porţile de aramă 
şi a sfărâmat zăvoarele de fier. 
17. Nebunii, pentru calea fărădelegii lor şi 
din cauza fărădelegilor lor, sunt chinuiţi. 
18. Sufletul lor se dezgustase de orice 
hrană şi se apropiau de porţile morţii. 
19. Atunci au strigat către Iehova în 
strâmtorarea lor; El i-a scăpat din 

necazurile lor. 
20. A trimis Cuvântul Său şi i-a vindecat 
şi i-a scos din gropile lor. 
21. O, de L-ar lăuda pe Iehova pentru 
bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui 
minunate faţă de fiii oamenilor! 
22. Şi să aducă jertfe de mulţumire şi să 
istorisească lucrările Lui cu strigăt de 
bucurie. 

23. Cei care coboară pe mare în corăbii, 
care fac comerţ pe ape mari, 
24. aceia văd lucrările lui Iehova şi 
lucrările Lui minunate în adânc. 
25. Pentru că El a vorbit şi a stârnit vânt 
furtunos, care a ridicat valurile mării. 
26. Se ridică spre ceruri, coboară în 
adâncuri, sufletul lor se topeşte din cauza 

primejdiei; 
27. se întorc şi se clatină ca un om beat şi 
toată înţelepciunea lor ajunge zadarnică. 

28. Atunci au strigat către Iehova în 
strâmtorarea lor; şi El i-a scos din 
necazurile lor. 
29. El opreşte furtuna, schimbând-o în 
linişte, şi valurile se potolesc. 
30. Şi ei se bucură că s-au liniştit şi El îi 

conduce în portul pe care-l doreau. 
31. O, de L-ar lăuda pe Iehova pentru 
bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui 
minunate faţă de fiii oamenilor! 
32. Să-L înalţe în adunarea poporului şi 
să-L laude în sfatul bătrânilor! 
33. El schimbă râurile în deșert şi 
izvoarele de apă în pământ uscat, 

34. pământul roditor în pământ sărat, din 
cauza răutăţii locuitorilor lui. 
35. El schimbă deșertul în iaz de apă şi 
pământul uscat în izvoare de apă. 
36. Şi acolo El îi face să locuiască pe cei 
flămânzi şi ei întemeiază o cetate de 
locuit; 
37. şi seamănă câmpii şi sădesc vii, care 

le aduc rod. 
38. Şi El îi binecuvântează şi ei se 
înmulţesc mult; şi El nu lasă să li se 
micşoreze turmele; 
39. şi ei sunt împuţinaţi şi copleşiţi prin 
asuprire, nenorocire şi suferinţă. 
40. El varsă dispreţ asupra celor mari şi-i 
face să rătăcească printr-un deșert fără 

drum, 
41. dar El ridică pe cel sărac din întristare 
şi înmulţeşte familiile ca nişte turme. 
42. Cei drepţi vor vedea şi se vor bucura 
şi orice nelegiuire îşi va închide gura. 
43. Cine este înţelept va lua seama la 
aceste lucruri şi va înţelege îndurările lui 
Iehova. 

Psalmul 108 

O cântare. Un psalm al lui David. 
1. Inima mea este tare, Dumnezeule! Voi 
cânta, da, voi cânta psalmi chiar cu 
sufletul meu. 
2. Treziţi-vă, liră şi harfă! Mă voi trezi în 

zori. 
3. Te voi lăuda printre popoare, Iehova, 
şi-Ţi voi cânta psalmi printre popoare: 
4. pentru că bunătatea Ta este mare, mai 
presus de ceruri, şi adevărul Tău până la 
nori. 
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5. Înalţă-Te, Dumnezeule, mai presus de 
ceruri şi gloria Ta să fie peste tot 
pământul! 
6. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie scăpaţi, 
salvează prin dreapta Ta şi răspunde-mi! 
7. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa: 

„Mă voi bucura mult, voi împărţi Sihemul 
şi voi măsura valea Sucot. 
8. Al Meu este Galaadul, al Meu Manase; 
şi Efraim este tăria capului Meu; Iuda este 
legiuitorul Meu; 
9. Moab este ligheanul în care Mă spăl; 
asupra Edomului Îmi arunc sandaua; 
Filistia, scoate strigăte de bucurie pentru 

Mine!“ 
10. Cine mă va conduce în cetatea cea 
tare? Cine mă va duce până la Edom? 
11. Nu Tu, Dumnezeule, care ne ai 
respins? Şi nu ieşi, Dumnezeule, cu 
oştirile noastre? 
12. Dă-ne ajutor împotriva duşmanului, 
pentru că zadarnic este ajutorul omului. 

13. Cu Dumnezeu vom face fapte mari; şi 
El îi va călca în picioare pe dușmanii 
noştri. 

Psalmul 109 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 

al lui David. 
1. Dumnezeul laudei mele, nu tăcea! 
2. Pentru că gura celui rău şi gura 
înşelăciunii s-au deschis împotriva mea, 
vorbesc împotriva mea cu limbă 
mincinoasă 
3. şi m-au înconjurat cu cuvinte de ură şi 
luptă împotriva mea fără temei. 
4. Pentru dragostea mea, ei mi-au fost 

adversari, dar eu mă rog. 
5. Şi ei mi-au întors rău pentru bine şi ură 
pentru dragostea mea. 
6. Pune peste el un nelegiuit, şi un 
adversar să stea la dreapta lui. 
7. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat 
şi rugăciunea să-i fie ca un păcat! 
8. Zilele lui să fie puţine şi slujba lui s-o 

ia altul! 
9. Fiii lui să rămână orfani şi soţia lui, 
văduvă! 
10. Fiii lui să fie vagabonzi şi să 
cerşească şi să umble căutându-şi pâinea 
departe de locurile lor pustiite! 

11. Cămătarul să arunce plasa peste tot ce 
este al lui şi străinii să-i jefuiască munca! 
12. Să nu fie nimeni care să-şi întindă 
bunătatea peste el şi nimeni să nu se 
îndure de orfanii lui! 
13. Urmaşii lui să fie lepădaţi, să li se 

şteargă numele în generaţia următoare! 
14. Nelegiuirea părinţilor lui să fie 
amintită înaintea lui Iehova şi păcatul 
mamei lui să nu se şteargă! 
15. Să fie neîncetat înaintea lui Iehova, ca 
să le şteargă amintirea de pe pământ, 
16. pentru că nu şi-a amintit să se îndure, 
ci a persecutat pe cel întristat şi sărac şi 

pe cel cu inima zdrobită, ca să-l ucidă. 
17. Şi a iubit blestemul, să vină peste el! 
Şi nu şi-a găsit plăcerea în binecuvântare, 
să fie departe de el! 
18. Să fie îmbrăcat cu blestemul ca haină 
a lui şi să intre înăuntrul lui ca apa, şi în 
oasele lui ca untdelemnul! 
19. Să-i fie ca un veşmânt cu care se 

acoperă şi ca un brâu cu care să se încingă 
întotdeauna! 
20. Aceasta să fie, de la Iehova, răsplata 
adversarilor mei şi a celor care vorbesc de 
rău împotriva sufletului meu. 
21. Dar Tu, Iehova, Stăpâne, lucrează 
pentru mine, datorită Numelui Tău; 
pentru că îndurarea Ta este bună, 

salvează-mă, 
22. pentru că sunt întristat şi sărac şi 
inima îmi este rănită înăuntrul meu. 
23. Trec ca o umbră când se alungeşte, 
sunt aruncat încoace şi încolo ca lăcusta. 
24. Genunchii mi se clatină de post şi 
carnea mi-a slăbit, este fără grăsime. 
25. Şi eu am ajuns de batjocura lor; când 
mă văd, ei dau din cap. 

26. Ajută-mă, Iehova, Dumnezeul meu! 
Salvează-mă, după bunătatea Ta, 
27. şi ei să ştie că aceasta este mâna Ta, 
că Tu, Iehova, ai făcut aceasta! 
28. Ei să blesteme, dar Tu 
binecuvântează. Dacă se ridică, să se 
ruşineze şi servitorul Tău să se bucure. 
29. Adversarii mei să fie îmbrăcaţi cu 

dispreţ şi să se acopere cu ruşinea lor ca şi 
cu o manta. 
30. Voi mulţumi mult lui Iehova cu gura 
mea şi Îl voi lăuda în mijlocul mulţimii, 
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31. pentru că a stat la dreapta celui sărac, 
ca să-l salveze de cei care-i judecau 
sufletul. 

Psalmul 110 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova a zis Domnului meu: „Şezi la 
dreapta Mea, până îi voi pune pe 
dușmanii Tăi: aşternut al picioarelor 
Tale“. 
2. Iehova va trimite din Sion sceptrul 
puterii Tale: „Domneşte în mijlocul 

dușmanilor Tăi!“ 
3. În ziua puterii Tale, poporul Tău va fi 
un dar de bunăvoie în sfântă splendoare; 
din sânul aurorei va veni la Tine roua 
tinerilor Tăi. 
4. Iehova a jurat şi nu-I va părea rău: „Tu 
eşti preot pentru totdeauna, după 
rânduiala lui Melhisedec“. 

5. Iehova la dreapta Ta îi va zdrobi pe 
regi în ziua mâniei Sale. 
6. El va judeca printre naţiuni, va umple 
cu corpuri moarte; va zdrobi pe 
conducătorul unei ţări mari. 
7. El va bea din pârâu pe cale, de aceea îşi 
va înălţa capul. 

Psalmul 111 

1. Lăudaţi pe Iah!  Voi lăuda pe Iehova cu 
toată inima, în sfatul celor drepţi şi în 
adunare. 
2. Mari sunt lucrările lui Iehova, cercetate 
de toţi cei care îşi găsesc plăcerea în ele. 

3. Lucrarea Lui este glorioasă şi măreaţă 
şi dreptatea Lui rămâne pentru totdeauna. 
4. El a lăsat o aducere-aminte a lucrărilor 
Sale minunate, Iehova este plin de 
îndurare şi milos. 
5. El dă hrană celor care se tem de El; Îşi 
aminteşte întotdeauna de legământul Său. 
6. El a arătat poporului Său puterea 
lucrărilor Sale, ca să le dea moştenirea 

naţiunilor. 
7. Lucrările mâinilor Sale sunt adevăr şi 
judecată; toate rânduielile Lui sunt sigure, 
8. întărite pentru totdeauna, pentru 
eternitate, făcute în adevăr şi dreptate. 
9. A trimis poporului Său răscumpărarea, 
a poruncit legământul Său pentru 
totdeauna; Numele Lui este sfânt şi 

înfricoşător. 

10. Teama de Iehova este începutul 
înţelepciunii; toţi cei care le împlinesc vor 
avea o bună înţelegere; lauda Lui rămâne 
pentru totdeauna. 

Psalmul 112 

1. Lăudaţi pe Iah!  Ferice de omul care se 
teme de Iehova, care găseşte multă 
plăcere în poruncile Lui! 
2. Sămânţa lui va fi puternică în ţară; 
generaţia celor drepţi va fi binecuvântată. 
3. Averea şi bogăţiile vor fi în casa lui şi 

dreptatea lui rămâne pentru totdeauna. 
4. Lumina răsare în întuneric pentru cei 
drepţi. El este plin de îndurare şi milos şi 
drept. 
5. Ferice de omul care este îndurător şi dă 
cu împrumut! El îşi va susţine cauza în 
judecată; 
6. de aceea nu se va clătina niciodată. 

Amintirea celui drept va fi pentru 
totdeauna. 
7. Nu se va teme de o veste rea; inima lui 
este tare, încrezându se în Iehova; 
8. inima lui este întărită; el nu se teme, 
până când va privi peste dușmanii săi. 
9. El răspândeşte, dă săracilor; dreptatea 
lui rămâne pentru totdeauna; cornul său 

se va înălţa în glorie. 
10. Cel rău va vedea şi se va mânia, va 
scrâşni din dinţi şi se va topi. Dorinţa 
celor răi va pieri. 

Psalmul 113 

1. Lăudaţi pe Iehova!  Lăudaţi, voi, 
servitori ai lui Iehova, lăudaţi Numele lui 
Iehova! 
2. Fie Numele lui Iehova binecuvântat, de 
acum şi pentru totdeauna! 
3. De la răsăritul soarelui până la apusul 
lui, fie Numele lui Iehova lăudat! 
4. Iehova este preaînalt, mai presus de 
toate naţiunile; gloria Lui este mai presus 

de ceruri. 
5. Cine este ca Iehova Dumnezeul nostru? 
El Şi-a aşezat locuinţa în înălţime. 
6. El Se pleacă să privească în ceruri şi pe 
pământ. 
7. El îl ridică din ţărână pe cel sărac, îl 
înalţă din gunoi pe cel lipsit, 
8. ca să şadă cu cei mari, cu cei mari ai 

poporului Său. 
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9. El face ca femeia stearpă să locuiască 
într-o casă, o mamă veselă în mijlocul 
copiilor ei. Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 114 

1. Când a ieşit Israel din Egipt, casa lui 
Iacob dintr-un popor de limbă străină, 
2. Iuda a fost sfântul Său locaş, Israel 
stăpânirea Sa. 
3. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a 
întors înapoi, 
4. munţii au sărit ca berbecii, dealurile ca 

mieii. 
5. Ce ai tu, mare, de fugi? tu, Iordanule, 
de te întorci înapoi? 
6. Voi, munţilor, de săriţi ca berbecii? 
voi, dealurilor, ca mieii? 
7. Cutremură-te înaintea Stăpânului, 
pământule, înaintea Dumnezeului lui 
Iacob, 

8. care a schimbat stânca în iaz de apă, 
piatra tare în izvor de ape! 

Psalmul 115 

1. Nu nouă, Iehova, nu nouă, ci Numelui 
Tău dă-i glorie, pentru bunătatea Ta, 

pentru adevărul Tău! 
2. Pentru ce să zică naţiunile: „Unde este 
dar Dumnezeul lor?“ 
3. Dar Dumnezeul nostru este în ceruri: 
tot ce I-a plăcut a făcut. 
4. Idolii lor sunt argint şi aur, lucrarea 
mâinilor omului. 
5. Au gură şi nu vorbesc, au ochi şi nu 

văd, 
6. au urechi şi nu aud, au nas şi nu miros, 
7. au mâini şi nu ating, au picioare şi nu 
umblă, nu scot nici un sunet din gâtul lor. 
8. Da, cei care i-au făcut, toţi cei care se 
încred în ei, sunt ca ei. 
9. Israele, încrede-te în Iehova! El este 
ajutorul lor şi scutul lor. 
10. Casă a lui Aaron, încredeţi-vă în 

Iehova! El este ajutorul lor şi scutul lor. 
11. Cei care vă temeţi de Iehova, 
încredeţi-vă în Iehova! El este ajutorul lor 
şi scutul lor. 
12. Iehova Şi-a amintit de noi: El va 
binecuvânta, va binecuvânta casa lui 
Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, 
13. va binecuvânta pe cei care se tem de 

Iehova, pe cei mici împreună cu cei mari. 

14. Iehova vă va înmulţi, pe voi şi pe 
copiii voştri. 
15. Voi sunteţi binecuvântaţi de Iehova, 
care a făcut cerurile şi pământul. 
16. Cerurile sunt cerurile lui Iehova, dar 
pământul l-a dat fiilor oamenilor. 

17. Nu morţii Îl laudă pe Iah, nici toţi cei 
care coboară în tăcere; 
18. ci noi Îl vom binecuvânta pe Iah, de 
acum şi pentru totdeauna. Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 116 

1. Iubesc pe Iehova, pentru că a auzit 
glasul meu, cererile mele. 
2. Pentru că Şi-a plecat urechea spre 
mine, de aceea Îl voi chema în tot timpul 
zilelor mele. 
3. Legăturile morţii mă înconjuraseră şi 
mă ajunseseră spaimele Locuinţei 
morţilor; găsisem necaz şi întristare; 

4. dar am chemat Numele lui Iehova: „Te 
rog, Iehova, scapă-mi sufletul!“ 
5. Iehova este plin de îndurare şi drept; şi 
Dumnezeul nostru este milos. 
6. Iehova păzeşte pe cei simpli; eram 
doborât şi El m-a salvat. 
7. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, 
pentru că Iehova ţi-a făcut bine! 

8. Pentru că Tu ai salvat sufletul meu de 
la moarte, ochii mei de lacrimi, picioarele 
mele de cădere. 
9. Voi umbla înaintea lui Iehova pe 
pământul celor vii. 
10. Am crezut, de aceea am vorbit. Am 
fost foarte necăjit. 
11. În neliniştea mea, spuneam: „Orice 
om este mincinos!“ 

12. Cum voi răsplăti lui Iehova toate 
binefacerile Lui faţă de mine? 
13. Voi înălţa paharul salvării şi voi 
chema Numele de Iehova; 
14. îmi voi împlini jurămintele faţă de 
Iehova, înaintea întregului Său popor. 
15. Scumpă este în ochii lui Iehova 
moartea sfinţilor Săi. 

16. Te rog, Iehova, pentru că sunt cu 
adevărat sclavul Tău; sunt sclavul Tău, 
fiul sclavei Tale; Tu mi-ai dezlegat 
legăturile. 
17. Ţie Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire 
şi voi chema Numele lui Iehova. 
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18. Îmi voi împlini jurămintele faţă de 
Iehova, da, înaintea întregului Său popor, 
19. în curţile casei lui Iehova, în mijlocul 
tău, Ierusalime. Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 117 

1. Lăudaţi pe Iehova, toate naţiunile; 
măriţi-L, toate popoarele! 
2. Pentru că mare este bunătatea Lui faţă 
de noi şi adevărul lui Iehova rămâne 
pentru totdeauna. Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 118 

1. Lăudaţi pe Iehova, pentru că este bun, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
2. Să spună Israel: „Pentru că bunătatea 
Lui rămâne pentru totdeauna!“ 

3. Să spună casa lui Aaron: „Pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“ 
4. Să spună cei care se tem de Iehova: 
„Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna!“ 
5. În necaz L-am chemat pe Iah, Iah mi-a 
răspuns şi m-a scos la loc larg. 
6. Iehova este pentru mine, nu mă voi 

teme; ce-mi va face omul? 
7. Iehova este pentru mine între cei care 
mă ajută; şi eu voi privi peste cei care mă 
urăsc. 
8. Mai bine este să-ţi pui încrederea în 
Iehova, decât să te încrezi în om; 
9. mai bine este să-ţi pui încrederea în 
Iehova decât să te încrezi în cei mari. 

10. Toate naţiunile mă înconjuraseră; şi în 
Numele Iehova le-am nimicit. 
11. Mă înconjuraseră, da, mă 
înconjuraseră; şi în Numele lui Iehova le-
am nimicit. 
12. Mă înconjuraseră ca nişte albine; s-au 
stins ca un foc de spini: şi în Numele lui 
Iehova le am nimicit. 
13. Tu m-ai împins foarte tare, ca să cad, 

dar Iehova m-a ajutat. 
14. Iah este tăria mea şi cântarea mea şi 
El a devenit salvarea mea. 
15. Strigătul de triumf şi de salvare este în 
corturile celor drepţi: dreapta lui Iehova 
face fapte mari! 
16. Dreapta lui Iehova este înălţată, 
dreapta lui Iehova face fapte mari! 

17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi istorisi 
faptele lui Iah. 
18. Iah m-a disciplinat cu asprime, dar nu 
m-a dat morţii. 
19. Deschideţi-mi porţile dreptăţii; voi 
intra prin ele, voi lăuda pe Iah. 

20. Aceasta este poarta lui Iehova: cei 
drepţi vor intra prin ea. 
21. Îţi voi mulţumi pentru că mi-ai 
răspuns şi ai devenit salvarea mea. 
22. Piatra pe care au lepădat-o ziditorii a 
ajuns cap de unghi. 
23. De la Iehova a fost aceasta; este 
minunat în ochii noştri. 

24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o 
Iehova; să ne bucurăm şi să ne veselim în 
ea. 
25. Iehova, salvează-ne, Te rog! Iehova, 
dă prosperitate, Te rog! 
26. Binecuvântat fie cel care vine în 
Numele lui Iehova! V-am binecuvântat 
din casa lui Iehova. 

27. Iehova este Dumnezeu şi El ne-a dat 
lumină. Legaţi cu funii jertfa până la 
coarnele altarului. 
28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi Te voi 
lăuda; Dumnezeul meu, Te voi înălţa. 
29. Lăudaţi pe Iehova, pentru că este bun, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 

Psalmul 119 

1. Ferice de cei complet ascultători pe 
cale, care umblă în legea lui Iehova. 
2. Ferice de cei care păzesc mărturiile 
Sale, care Îl caută din toată inima, 
3. da, care nu fac nici o nedreptate; ei 

umblă în căile Sale. 
4. Tu ai poruncit rânduielile Tale, ca să 
fie păzite cu grijă. 
5. O, de-ar urmări căile mele să păzească 
hotărârile Tale! 
6. Atunci nu-mi va fi ruşine când voi lua 
seama la toate poruncile Tale. 
7. Te voi lăuda cu o inimă dreaptă, când 

voi învăţa judecăţile dreptăţii Tale. 
8. Voi păzi hotărârile Tale, nu mă părăsi 
de tot! 
9. Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? 
Ținându-se după Cuvântul Tău. 
10. Te-am căutat din toată inima mea; nu 
mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. 
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11. Am ascuns Cuvântul Tău în inima 
mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. 
12. Binecuvântat eşti, Iehova, învaţă-mă 
hotărârile Tale. 
13. Am istorisit cu buzele mele toate 
judecăţile gurii Tale. 

14. M-am bucurat pe calea mărturiilor 
Tale ca de toate bogăţiile. 
15. Voi medita la rânduielile Tale şi voi 
lua seama la cărările Tale. 
16. Mă voi desfăta în hotărârile Tale, nu 
voi uita Cuvântul Tău. 
17. Fă bine servitorului Tău, şi voi trăi şi 
voi păzi Cuvântul Tău. 

18. Deschide-mi ochii, şi voi vedea 
lucrurile minunate care sunt în legea Ta. 
19. Sunt străin în ţară; nu-mi ascunde 
poruncile Tale. 
20. Întotdeauna sufletul îmi este zdrobit 
de dor după judecăţile Tale. 
21. Tu i-ai mustrat pe cei mândri, cei 
blestemaţi, care se abat de la poruncile 

Tale. 
22. Ridică de peste mine batjocura şi 
dispreţul, pentru că am păzit mărturiile 
Tale. 
23. Chiar cei mari s-au aşezat să 
vorbească împotriva mea; servitorul Tău 
meditează la hotărârile Tale. 
24. Mărturiile Tale, de asemenea, sunt 

desfătarea mea, sfătuitorii mei. 
25. Sufletul mi se lipeşte de ţărână; fă-mă 
să trăiesc după Cuvântul Tău. 
26. Am istorisit căile mele şi Tu mi-ai 
răspuns; învaţă-mă hotărârile Tale. 
27. Fă-mă să înţeleg calea rânduielilor 
Tale şi voi medita la minunile Tale. 
28. Sufletul meu se topeşte în lacrimi, din 
cauza întristării: întăreşte-mă, după 

Cuvântul Tău. 
29. Depărtează de la mine calea minciunii 
şi, în îndurarea Ta, dă-mi legea Ta. 
30. Am ales calea credincioşiei, am pus 
înaintea mea judecăţile Tale. 
31. Rămân alipit de mărturiile Tale: 
Iehova, nu mă lăsa de ruşine! 
32. Voi alerga pe calea poruncilor Tale, 

când îmi vei scoate inima la larg. 
33. Învaţă-mă, Iehova, calea hotărârilor 
Tale şi o voi păzi până la sfârşit. 

34. Dă-mi pricepere şi voi păzi legea Ta 
şi o voi ţine din toată inima. 
35. Fă-mă să umblu pe cărarea poruncilor 
Tale, pentru că în ea îmi găsesc plăcerea. 
36. Pleacă-mi inima la mărturiile Tale şi 
nu la câştig. 

37. Abate-mi ochii ca să nu privească 
deşertăciunea; fă-mă să trăiesc în calea 
Ta. 
38. Întăreşte Cuvântul Tău pentru 
servitorul Tău care se teme de Tine. 
39. Depărtează de la mine dispreţul de 
care mă tem, pentru că judecăţile Tale 
sunt bune. 

40. Iată, mi-a fost dor de rânduielile Tale: 
fă-mă să trăiesc în dreptatea Ta. 
41. Şi să vină la mine bunătatea Ta, 
Iehova, salvarea Ta, după Cuvântul Tău; 
42. şi voi avea ce să răspund celui care 
mă batjocoreşte, pentru că m-am încrezut 
în Cuvântul Tău; 
43. şi nu lua de tot din gura mea Cuvântul 

adevărului, pentru că am aşteptat 
judecăţile Tale. 
44. Atunci voi păzi legea Ta neîncetat, în 
epocile epocilor. 
45. Şi voi umbla în loc larg, pentru că am 
căutat rânduielile Tale. 
46. Şi voi vorbi despre mărturiile Tale 
înaintea regilor şi nu mi va fi ruşine. 

47. Şi îmi voi găsi desfătarea în poruncile 
Tale pe care le-am iubit. 
48. Şi îmi voi ridica mâinile spre 
poruncile Tale pe care le-am iubit şi voi 
medita la hotărârile Tale. 
49. Aminteşte-Ţi de Cuvântul către 
servitorul Tău, pe care m-ai făcut să-l 
aştept. 
50. Aceasta este mângâierea mea în 

întristarea mea, că al Tău Cuvânt m-a 
făcut să trăiesc. 
51. Cei mândri m-au batjocorit mult: eu 
nu m-am abătut de la legea Ta. 
52. Mi-am amintit de judecăţile Tale de 
altădată, Iehova, şi m-am mângâiat. 
53. O mânie arzătoare m-a cuprins din 
cauza celor răi care părăsesc legea Ta. 

54. Hotărârile Tale mi-au fost cântări în 
casa pribegiei mele. 
55. Mi-am amintit noaptea de Numele 
Tău, Iehova, şi am păzit legea Ta. 
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56. Aceasta mi-a fost pentru că am păzit 
rânduielile Tale. 
57. Partea mea, Iehova, am spus, este să 
păzesc cuvintele Tale. 
58. Am căutat faţa Ta din toată inima: 
îndură-Te de mine, după Cuvântul Tău. 

59. M-am gândit la căile mele şi mi-am 
întors paşii spre mărturiile Tale. 
60. M-am grăbit şi n-am întârziat să 
păzesc poruncile Tale. 
61. Legăturile celor răi m-au înconjurat; 
n-am uitat legea Ta. 
62. Mă trezesc la miezul nopţii ca să Te 
laud pentru judecăţile dreptăţii Tale. 

63. Sunt asociatul tuturor celor care se 
tem de Tine şi al celor care păzesc 
rânduielile Tale. 
64. Pământul este plin de bunătatea Ta, 
Iehova; învaţă-mă hotărârile Tale! 
65. Tu i-ai făcut bine servitorului Tău, 
Iehova după Cuvântul Tău. 
66. Învaţă-mă o bună înţelegere şi 

cunoştinţă, pentru că m-am încrezut în 
poruncile Tale. 
67. Mai înainte de a fi umilit, rătăceam; 
dar acum păzesc Cuvântul Tău. 
68. Tu eşti bun şi binefăcător; învaţă-mă 
hotărârile Tale! 
69. Cei mândri au născocit minciuni 
împotriva mea; eu voi păzi rânduielile 

Tale din toată inima. 
70. Inima lor este îngroşată ca grăsimea; 
eu îmi găsesc desfătarea în legea Ta. 
71. Este bine pentru mine că am fost 
smerit, ca să învăţ hotărârile Tale. 
72. Legea gurii Tale este mai bună pentru 
mine decât mii de bucăţi de aur şi de 
argint. 
73. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au 

întocmit: dă-mi pricepere, şi voi învăţa 
poruncile Tale. 
74. Cei care se tem de Tine mă vor vedea 
şi se vor bucura, pentru că aştept 
Cuvântul Tău. 
75. Ştiu, Iehova, că judecăţile Tale sunt 
dreptate şi că din credincioşie m-ai 
smerit. 

76. Fie, Te rog, bunătatea Ta mângâierea 
mea, după Cuvântul Tău faţă de servitorul 
Tău. 

77. Să vină peste mine îndurările Tale şi 
voi trăi; pentru că legea Ta este desfătarea 
mea. 
78. Cei mândri să fie daţi de ruşine, 
pentru că m-au asuprit fără temei; eu 
cuget la rânduielile Tale. 

79. Cei care se tem de Tine să se întoarcă 
la mine şi cei care cunosc mărturiile Tale. 
80. Fie inima mea fără vină în hotărârile 
Tale, ca să nu-mi fie ruşine! 
81. Mi se sfârşeşte sufletul după salvarea 
Ta; aştept Cuvântul Tău. 
82. Mi se topesc ochii după Cuvântul 
Tău; şi am spus: „Când mă vei mângâia?“ 

83. Pentru că am ajuns ca un burduf pus 
în fum; eu nu uit hotărârile Tale. 
84. Câte sunt zilele servitorului Tău? 
Când vei face judecată asupra celor care 
mă persecută? 
85. Cei mândri mi-au săpat gropi; aceasta 
nu este după legea Ta. 
86. Toate poruncile Tale sunt 

credincioşie; ei mă persecută fără temei: 
ajută-mă! 
87. Puţin a lipsit să mă şteargă de pe 
pământ; dar eu n-am părăsit rânduielile 
Tale. 
88. Fă-mă să trăiesc după bunătatea Ta şi 
eu voi păzi mărturia gurii Tale. 
89. Iehova, Cuvântul Tău este întărit în 

ceruri pentru totdeauna. 
90. Credincioşia Ta este din generaţie în 
generaţie; Tu ai întemeiat pământul şi el 
rămâne tare. 
91. Prin judecăţile Tale aceste lucruri 
rămân tari astăzi, pentru că toate Îţi sunt 
servitori. 
92. Dacă n-ar fi fost legea Ta desfătarea 
mea, aş fi pierit în necazul meu. 

93. Niciodată nu voi uita rânduielile Tale, 
pentru că prin ele m-ai făcut să trăiesc. 
94. Al Tău sunt, salvează-mă, pentru că 
am căutat rânduielile Tale. 
95. Cei răi mă aşteaptă ca să mă omoare; 
eu sunt atent la mărturiile Tale. 
96. Am văzut sfârşitul oricărei 
perfecţiuni; porunca Ta este foarte 

întinsă. 
97. Cât iubesc legea Ta! Toată ziua cuget 
la ea. 
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98. Poruncile Tale mă fac mai înţelept 
decât dușmanii mei, pentru că ele sunt 
întotdeauna cu mine. 
99. Am mai multă pricepere decât toţi 
învăţătorii mei, pentru că meditez la 
mărturiile Tale. 

100. Înţeleg mai mult decât bătrânii, 
pentru că păzesc rânduielile Tale. 
101. Mi-am păzit picioarele de orice cale 
rea, ca să păzesc Cuvântul Tău. 
102. Nu m-am abătut de la judecăţile 
Tale, pentru că Tu m-ai învăţat. 
103. Ce dulce este Cuvântul Tău pentru 
cerul gurii mele! Mai mult decât mierea 

pentru gura mea! 
104. Prin rânduielile Tale am primit 
pricepere, de aceea urăsc orice cale a 
minciunii. 
105. Cuvântul Tău este o candelă pentru 
piciorul meu şi o lumină pentru cărarea 
mea. 
106. Am jurat, şi voi ţine, să păzesc 

judecăţile dreptăţii Tale. 
107. Sunt foarte întristat, Iehova, fă-mă să 
trăiesc după Cuvântul Tău. 
108. Primeşte, Te rog, Iehova, darurile de 
bunăvoie ale gurii mele şi învaţă-mă 
judecăţile Tale. 
109. Sufletul meu este neîncetat în mâna 
mea, dar nu uit legea Ta. 

110. Cei răi mi-au întins o cursă, dar nu 
m-am rătăcit de la rânduielile Tale. 
111. Mărturiile Tale îmi sunt moştenire 
pentru totdeauna, pentru că ele sunt 
bucuria inimii mele. 
112. Mi-am plecat inima să împlinesc 
hotărârile Tale pentru totdeauna, până la 
sfârşit. 
113. Urăsc pe cei cu inima prefăcută, dar 

iubesc legea Ta. 
114. Tu eşti adăpostul meu şi scutul meu; 
aştept Cuvântul Tău. 
115. Depărtaţi-vă de la mine, voi, care 
faceţi răul, şi eu voi păzi poruncile 
Dumnezeului meu! 
116. Susţine-mă, după Cuvântul Tău, şi 
voi trăi şi nu mă lăsa să fiu dat de ruşine 

în aşteptarea mea. 
117. Susţine-mă, şi voi fi salvat şi voi 
privi neîncetat hotărârile Tale. 

118. Tu i-ai respins pe toţi cei care s-au 
abătut de la hotărârile Tale, pentru că 
viclenia lor este minciună. 
119. Ai îndepărtat pe toţi cei răi de pe 
pământ, ca zgura; de aceea iubesc 
mărturiile Tale. 

120. Mi se înfioară carnea de frica Ta şi 
mă tem de judecăţile Tale. 
121. Am făcut judecată şi dreptate; nu mă 
lăsa în voia asupritorilor mei. 
122. Fii garantul servitorului Tău spre 
bine; să nu mă asuprească cei mândri. 
123. Mi se topesc ochii după salvarea Ta 
şi după Cuvântul dreptăţii Tale. 

124. Lucrează pentru servitorul Tău după 
bunătatea Ta şi învaţă-mă hotărârile Tale. 
125. Eu sunt servitorul Tău; dă-mi 
pricepere şi voi cunoaşte mărturiile Tale. 
126. Este timpul ca Iehova să lucreze; ei 
au desfiinţat legea Ta. 
127. De aceea iubesc poruncile Tale mai 
mult decât aurul, da, mai mult decât aurul 

fin. 
128. De aceea socotesc drepte toate 
rânduielile cu privire la toate; urăsc orice 
cale a minciunii. 
129. Mărturiile Tale sunt minunate, de 
aceea le păzeşte sufletul meu. 
130. Descoperirea cuvintelor Tale 
luminează, dând pricepere celor simpli. 

131. Mi-am deschis gura şi am suspinat, 
pentru că doresc fierbinte poruncile Tale. 
132. Întoarce-Te spre mine şi îndură-Te 
de mine, cum obişnuieşti faţă de cei care 
iubesc Numele Tău. 
133. Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău; şi 
nici o nelegiuire să nu stăpânească peste 
mine. 
134. Răscumpără-mă din asuprirea 

omului, şi voi păzi rânduielile Tale. 
135. Fă să strălucească faţa Ta peste 
servitorul Tău şi învaţă-mă hotărârile 
Tale. 
136. Râuri de apă curg din ochii mei, 
pentru că nu se păzeşte legea Ta. 
137. Tu eşti drept, Iehova, şi judecăţile 
Tale sunt drepte. 

138. Tu ai poruncit mărturiile Tale în 
dreptate şi în nespusă credincioşie. 
139. Zelul meu mă mistuie, pentru că 
asupritorii mei au uitat cuvintele Tale. 
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140. Cuvântul Tău este foarte curat şi 
servitorul Tău îl iubeşte. 
141. Sunt mic şi dispreţuit; nu uit 
rânduielile Tale. 
142. Dreptatea Ta este dreptate pentru 
totdeauna şi legea Ta este adevăr. 

143. Necazul şi strâmtorarea m-au 
cuprins; poruncile Tale sunt desfătarea 
mea. 
144. Dreptatea mărturiilor Tale este 
pentru totdeauna; dă-mi pricepere şi voi 
trăi. 
145. Am strigat din toată inima; 
răspunde-mi, Iehova! Voi păzi hotărârile 

Tale. 
146. Strig către Tine; salvează-mă şi voi 
păzi mărturiile Tale. 
147. Am întrecut revărsatul zorilor şi am 
strigat; am aşteptat Cuvântul Tău. 
148. Ochii mei au întrecut străjile nopţii 
ca să meditez la Cuvântul Tău. 
149. Ascultă glasul meu, după bunătatea 

Ta, Iehova! Fă-mă să trăiesc după 
judecata Ta. 
150. Cei care urmăresc răutatea se 
apropie; ei sunt departe de legea Ta. 
151. Iehova, Tu eşti aproape şi toate 
poruncile Tale sunt adevăr. 
152. De mult am cunoscut, din mărturiile 
Tale, că Tu le-ai întemeiat pentru 

totdeauna. 
153. Priveşte la suferinţa mea şi scapă-
mă, pentru că nu am uitat legea Ta. 
154. Apără-mi cauza şi răscumpără-mă, 
fă-mă să trăiesc după Cuvântul Tău. 
155. Salvarea este departe de cei răi, 
pentru că ei nu caută hotărârile Tale. 
156. Multe sunt îndurările Tale, Iehova; 
fă-mă să trăiesc după judecăţile Tale. 

157. Mulţi sunt persecutorii mei şi 
asupritorii mei; nu m-am abătut de la 
mărturiile Tale. 
158. I-am văzut pe înşelători şi m-am 
dezgustat, pentru că ei nu păzesc 
Cuvântul Tău. 
159. Vezi cât de mult iubesc rânduielile 
Tale; Iehova, fă-mă să trăiesc după 

bunătatea Ta. 
160. Tot Cuvântul Tău este adevăr şi 
orice judecată a dreptăţii Tale este pentru 
totdeauna. 

161. Cei mari m-au persecutat fără temei, 
dar inima mea tremură la Cuvântul Tău. 
162. Mă bucur de Cuvântul Tău ca unul 
care găseşte o pradă mare. 
163. Urăsc minciuna şi n-o pot suferi; 
iubesc legea Ta. 

164. De şapte ori pe zi Te laud pentru 
judecăţile dreptăţii Tale. 
165. Mare este pacea celor care iubesc 
legea Ta şi nimic nu-i face să se 
poticnească. 
166. Aştept salvarea Ta, Iehova, şi 
împlinesc poruncile Tale. 
167. Sufletul meu a păzit mărturiile Tale 

şi le iubesc foarte mult. 
168. Am păzit rânduielile Tale şi 
mărturiile Tale, pentru că toate căile mele 
sunt înaintea Ta. 
169. Să ajungă strigătul meu înaintea Ta, 
Iehova! dă-mi pricepere, după Cuvântul 
Tău. 
170. Să ajungă cererea mea înaintea Ta. 

Scapă-mă, după Cuvântul Tău. 
171. Buzele mele vor revărsa laudă, când 
mă înveţi hotărârile Tale. 
172. Limba mea va vorbi cu putere de 
Cuvântul Tău, pentru că toate poruncile 
Tale sunt dreptate. 
173. Fie mâna Ta în ajutorul meu, pentru 
că am ales rânduielile Tale. 

174. Am dorit mult salvarea Ta, Iehova, 
şi legea Ta este desfătarea mea. 
175. Să trăiască sufletul meu, şi Te va 
lăuda; şi judecăţile Tale să-mi fie ajutor. 
176. Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe 
servitorul Tău, pentru că nu uit poruncile 
Tale. 

Psalmul 120 

O cântare a treptelor. 
1. L-am chemat pe Iehova în necazul meu 
şi mi-a răspuns. 
2. Iehova, scapă-mi sufletul de buza 
mincinoasă, de limba înşelătoare. 
3. Ce ţi se va da şi ce ţi se va adăuga ţie, 

limbă înşelătoare? 
4. Săgeţi ascuţite ale unui viteaz, cu 
cărbuni aprinşi de ienupăr. 
5. Vai de mine, pentru că stau pentru un 
timp la Meşec, locuiesc în corturile 
Chedarului! 



 

 344 

6. Sufletul meu a locuit prea mult cu cei 
care urăsc pacea! 
7. Eu sunt pentru pace; dar, când vorbesc 
eu, ei sunt pentru război. 

Psalmul 121 

O cântare a treptelor. 
1. Îmi ridic ochii spre munţi; de unde îmi 
va veni ajutorul?  
2. Ajutorul meu vine de la Iehova, care a 
făcut cerurile şi pământul. 
3. El nu va îngădui să ţi se clatine 

piciorul; Cel care te păzeşte nu va 
dormita. 
4. Iată, Cel care păzeşte pe Israel nu va 
dormita, nici nu va dormi. 
5. Iehova este Cel care te păzeşte, Iehova 
este umbra ta pe mâna ta dreaptă. 
6. Soarele nu te va bate ziua, nici luna 
noaptea. 

7. Iehova te va păzi de orice rău, îţi va 
păzi sufletul. 
8. Iehova va păzi ieşirea ta şi intrarea ta, 
de acum şi pentru totdeauna. 

Psalmul 122 

O cântare a treptelor. A lui David. 
1. M-am bucurat când mi-au spus: „Să 
mergem la casa lui Iehova!“ 
2. Picioarele noastre stau în porţile tale, 
Ierusalime! 
3. Ierusalime, care eşti zidit ca o cetate 
făcută dintr-o bucată! 
4. Acolo se suie triburile, triburile lui Iah, 

o mărturie pentru Israel, ca să laude 
Numele lui Iehova. 
5. Pentru că acolo sunt aşezate tronurile 
de judecată, tronurile casei lui David. 
6. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului; 
cei care te iubesc vor prospera. 
7. Pacea să fie între zidurile tale, 
prosperitatea în palatele tale. 
8. Pentru fraţii mei şi prietenii mei voi 

spune: Pacea să fie înăuntrul tău. 
9. Pentru casa lui Iehova Dumnezeului 
nostru voi căuta binele tău. 

Psalmul 123 

O cântare a treptelor. 

1. Îmi ridic ochii spre Tine, care locuieşti 
în ceruri. 
2. Iată, ca ochii sclavilor către mâna 
stăpânilor lor, ca ochii sclavei către mâna 

stăpânei ei, aşa sunt ochii noştri către 
Iehova Dumnezeul nostru, până Se va 
îndura de noi. 
3. Îndură-Te de noi, Iehova, îndură-Te de 
noi, pentru că suntem sătui peste măsură 
de dispreţ. 

4. Sufletul nostru este sătul peste măsură 
de batjocura celor fără griji, de dispreţul 
celor mândri. O cântare a treptelor. A lui 
David. 

Psalmul 124 

O cântare a treptelor. A lui David. 

1. De n-ar fi fost Iehova pentru noi, - să 

spună Israel - 
2. de n-ar fi fost Iehova pentru noi, când 
s-au ridicat oamenii împotriva noastră, 
3. atunci ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a 
aprins mânia împotriva noastră, 
4. atunci apele ne-ar fi acoperit, un râu ar 
fi trecut peste sufletul nostru; 
5. atunci apele umflate ar fi trecut peste 
sufletul nostru. 
6. Binecuvântat să fie Iehova, care nu ne-

a dat pradă dinţilor lor! 
7. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din 
laţul păsărarilor: laţul s-a rupt şi noi am 
scăpat. 
8. Ajutorul nostru este în Numele lui 
Iehova, care a făcut cerurile şi pământul. 

Psalmul 125 

O cântare a treptelor. 
1. Cei care se încred în Iehova sunt ca 
muntele Sionului, care nu se clatină; el 
rămâne pentru totdeauna. 
2. Ierusalim! Munţii sunt în jurul lui şi 
Iehova este în jurul poporului Său, de 

acum şi pentru totdeauna. 
3. Pentru că toiagul răutăţii nu se va 
odihni în partea celor drepţi, pentru ca cei 
drepţi să nu-şi întindă mâinile spre 
nelegiuire. 
4. Iehova, fă bine celor buni şi celor 
drepţi cu inima. 
5. Iar pe cei care se abat pe căile lor 

sucite, Iehova îi va face să meargă cu 
lucrătorii nelegiuirii. Pacea să fie peste 
Israel! 

 

 



 

 345 

Psalmul 126 

O cântare a treptelor. 
1. Când a întors Iehova pe captivii 

Sionului, eram ca cei care visează. 
2. Atunci gura ne era plină de râs şi limba 
de strigăte de bucurie. Atunci se spunea 
printre naţiuni: „Iehova  a făcut lucruri 
mari pentru ei!“ 
3. Iehova a făcut lucruri mari pentru noi: 
suntem bucuroşi. 
4. Întoarce, Iehova, pe captivii noştri ca 

pâraiele din sud. 
5. Cei care seamănă cu lacrimi vor secera 
cu cântec de bucurie. 
6. Cel care merge plângând, purtând 
sămânţa de semănat, se va întoarce cu 
cântec de bucurie, purtându-şi snopii. 

Psalmul 127 

O cântare a treptelor. A lui Solomon. 
1. Dacă nu zideşte Iehova casa, în zadar 
lucrează cei care o zidesc; dacă nu 
păzeşte Iehova cetatea, în zadar veghează 
cel care o păzeşte. 
2. În zadar vă treziţi de dimineaţă, vă 

culcaţi târziu şi mâncaţi pâinea durerilor. 
Astfel, El dă somn preaiubitului Său. 
3. Iată, fiii sunt o moştenire de la Iehova, 
rodul pântecelui este o răsplată. 
4. Ca nişte săgeţi în mâna unui viteaz, aşa 
sunt fiii tinereţii. 
5. Ferice de omul care şi-a umplut tolba 
cu ele; lor nu le va fi ruşine când vor 

vorbi cu dușmanii la poartă. 

Psalmul 128 

O cântare a treptelor. 
1. Ferice de oricine se teme de Iehova şi 
umblă în căile Lui. 
2. Pentru că vei mânca din munca 

mâinilor tale, vei fi fericit şi-ţi va merge 
bine. 
3. Soţia ta va fi ca o viţă roditoare 
înăuntrul casei tale; fiii tăi, ca nişte 
ramuri de măslin în jurul mesei tale. 
4. Iată, aşa va fi binecuvântat omul care 
se teme de Iehova. 
5. Iehova să te binecuvânteze din Sion! Şi 

să vezi binele Ierusalimului în toate zilele 
vieţii tale 
6. şi să vezi pe fiii fiilor tăi! Pacea să fie 
peste Israel! 

Psalmul 129 

O cântare a treptelor. 
1. Adesea m-au asuprit, din tinereţea mea, 

- s-o spună Israel - 
2. adesea m-au asuprit, din tinereţea mea, 
dar nu m-au învins. 
3. Plugarii au arat pe spatele meu, au tras 
brazdele lor lungi. 
4. Iehova este drept; El a tăiat funiile 
celor răi. 
5. Să fie acoperiţi de ruşine şi să dea 
înapoi toţi cei care urăsc Sionul! 
6. Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care 

se usucă înainte de a fi smulsă, 
7. cu care secerătorul nu-şi umple mâna, 
nici legătorul de snopi braţul, 
8. şi trecătorii nu spun: „Binecuvântarea 
lui Iehova să fie peste voi! Vă 
binecuvântăm în Numele lui Iehova!“ 

Psalmul 130 

O cântare a treptelor. 
1. Din adâncuri Te chem, Iehova! 
2. Iehova, ascultă glasul meu! Urechile 
Tale să fie atente la glasul cererilor mele. 
3. Iah, dacă vei lua aminte la nelegiuiri, 
Iehova, cine va rămâne? 

4. Dar la Tine este iertare, ca să fii de 
temut. 
5. Eu Îl aştept pe Iehova, sufletul meu 
aşteaptă, şi sper în Cuvântul Său. 
6. Sufletul meu Îl aşteaptă pe Iehova mai 
mult decât străjerii dimineaţa, da, decât 
străjerii dimineaţa. 
7. Israele, pune-ţi speranţa în Iehova; 

pentru că la Iehova este bunătate şi la El 
este belşug de răscumpărare! 
8. Şi El va răscumpăra pe Israel din toate 
nelegiuirile lui. 

Psalmul 131 

O cântare a treptelor. A lui David. 
1. Iehova, inima mea nu este mândră şi 
ochii mei nu se înalţă şi nu umblu în 
lucruri prea mari şi prea minunate pentru 
mine. 
2. Dar nu mi-am liniştit şi nu mi-am 
potolit eu sufletul ca un copil înţărcat 
lângă mama lui? Sufletul meu este în 
mine ca un copil înţărcat. 

3. Israele, pune-ţi speranţa în Iehova, de 
acum şi pentru totdeauna! 
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Psalmul 132 

O cântare a treptelor. 
1. Iehova, aminteşte-Ţi de David, de toate 

necazurile lui! 
2. Cum i-a jurat el lui Iehova, a făcut un 
jurământ Puternicului lui Iacob: 
3. „Nu voi intra în cortul casei mele, nu 
mă voi sui pe aşternutul patului meu, 
4. nu voi îngădui ochilor mei să doarmă, 
pleoapelor mele să dormiteze, 
5. până nu voi găsi un loc pentru Iehova, 

locaşuri pentru Puternicul lui Iacob“. 
6. Iată, noi am auzit de el la Efrata, l-am 
găsit în câmpiile Iaar. 
7. „Să intrăm în locaşurile Lui, să ne 
închinăm înaintea aşternutului picioarelor 
Lui! 
8. Ridică-Te, Iehova, la odihna Ta, Tu şi 
chivotul puterii Tale! 

9. Preoţii Tăi să se îmbrace cu dreptate şi 
sfinţii Tăi să cânte de bucurie! 
10. Pentru David, servitorul Tău, nu 
întoarce faţa de la unsul Tău!“ 
11. Iehova i-a jurat lui David în adevăr, 
nu Se va întoarce de la aceasta: „Din 
rodul corpului tău voi pune pe tronul tău. 
12. Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu 

şi mărturiile Mele, în care îi voi învăţa, 
fiii lor vor şedea pentru totdeauna pe 
tronul tău“. 
13. Pentru că Iehova a ales Sionul, l-a 
dorit ca locuinţă a Lui; şi a zis: 
14. „Acesta este odihna Mea pentru 
totdeauna, aici voi locui, pentru că l-am 
dorit. 
15. Voi binecuvânta din belşug hrana sa, 

voi sătura cu pâine pe săracii săi; 
16. şi-i voi îmbrăca pe preoţii săi cu 
salvare; şi sfinţii săi vor izbucni în cântări 
de bucurie. 
17. Acolo voi face să înmugurească 
puterea lui pentru David, voi pregăti o 
lumină pentru unsul Meu. 
18. Îi voi acoperi pe dușmanii săi cu 

ruşine şi cununa lui va înflori peste el“. 

 

 

 

 

 

Psalmul 133 

O cântare a treptelor. A lui David. 
1. Iată ce bine şi ce plăcut este să 

locuiască fraţii uniţi împreună! 
2. Este ca untdelemnul preţios pe cap, 
care curge pe barbă, pe barba lui Aaron, 
care curge pe marginea veşmintelor lui; 
3. ca roua Hermonului, care coboară pe 
munţii Sionului, pentru că acolo a 
poruncit Iehova: binecuvântarea, viaţa 
pentru totdeauna. 

Psalmul 134 

O cântare a treptelor. 
1. Iată, binecuvântaţi pe Iehova, toţi 
servitorii lui Iehova, care staţi nopţile în 
casa lui Iehova! 

2. Ridicaţi-vă mâinile spre sfântul locaş şi 
binecuvântaţi pe Iehova! 
3. Iehova, care a făcut cerurile şi 
pământul, să te binecuvânteze din Sion! 

Psalmul 135 

1. Lăudaţi pe Iah!  Lăudaţi Numele lui 
Iehova; lăudaţi-L, servitori ai lui Iehova, 
2. care staţi în casa lui Iehova, în curţile 
casei Dumnezeului nostru! 
3. Lăudaţi pe Iah, pentru că Iehova este 
bun; cântaţi psalmi Numelui Său, pentru 
că este plăcut. 
4. Pentru că Iah Şi-a ales pe Iacob, pe 

Israel ca o comoară deosebită a Lui. 
5. Pentru că eu ştiu că Iehova este mare şi 
că Stăpânul nostru este mai presus de toţi 
dumnezeii. 
6. Iehova a făcut tot ce I-a plăcut în ceruri 
şi pe pământ, în mări şi în toate 
adâncurile. 
7. El care face să se ridice norii de la 
marginea pământului, care face fulgere 

pentru ploaie, care face să iasă vântul din 
vistieriile Lui; 
8. El, care i-a lovit pe întâii-născuţi ai 
Egiptului, de la om până la animal; 
9. care a trimis semne şi minuni în 
mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui 
Faraon şi împotriva tuturor servitorilor 
lui; 

10. care a lovit multe naţiuni şi a ucis regi 
puternici: 
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11. pe Sihon, regele amoriţilor, şi pe Og, 
regele Basanului, şi toate regatele 
Canaanului; 
12. şi care le-a dat ţara de moştenire, de 
moştenire lui Israel, poporul Său. 
13. Iehova, Numele Tău este pentru 

totdeauna, Iehova, amintirea Ta este din 
generaţie în generaţie, 
14. pentru că Iehova va judeca pe poporul 
Său şi Se va întoarce cu bunăvoinţă spre 
servitorii Săi. 
15. Idolii naţiunilor sunt argint şi aur, 
lucrare a mâinilor omului: 
16. au gură şi nu vorbesc, au ochi şi nu 

văd, 
17. au urechi şi nu aud, nici nu este vreo 
răsuflare în gura lor. 
18. Cei care-i fac, toţi cei care se încred în 
ei, sunt ca ei. 
19. Casă a lui Israel, binecuvântaţi pe 
Iehova! Casă a lui Aaron, binecuvântaţi 
pe Iehova! 

20. Casă a lui Levi, binecuvântaţi pe 
Iehova! Voi, care vă temeţi de Iehova, 
binecuvântaţi pe Iehova! 
21. Binecuvântat să fie, din Sion, Iehova 
care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe 
Iah!  

Psalmul 136 

1. Lăudaţi pe Iehova, pentru că este bun, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
2. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
3. Lăudaţi pe Domnul domnilor, pentru că 

bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 
4. Pe Cel care singur face minuni mari, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
5. Care a făcut cerurile cu înţelepciune, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
6. Care a întins pământul pe ape, pentru 

că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
7. Care a făcut luminători mari, pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 
8. Soarele, ca să stăpânească ziua, pentru 
că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 

9. Luna şi stelele, ca să stăpânească 
noaptea, pentru că bunătatea Lui rămâne 
pentru totdeauna! 
10. Care a lovit Egiptul în întâii săi 
născuţi, pentru că bunătatea Lui rămâne 
pentru totdeauna! 

11. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
12. Cu mână tare şi cu braţ întins, pentru 
că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
13. Care a împărţit în două Marea Roşie, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 

totdeauna! 
14. Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
15. Şi a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în 
Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui 
rămâne pentru totdeauna! 
16. Care a condus pe poporul Său prin 

deșert, pentru că bunătatea Lui rămâne 
pentru totdeauna! 
17. Care a lovit regi mari, pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 
18. Şi a ucis regi puternici, pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 
19. Pe Sihon, regele amoriţilor, pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 

20. Şi pe Og, regele Basanului, pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 
21. Şi a dat ţara lor de moştenire, pentru 
că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
22. De moştenire lui Israel, servitorul 
Său, pentru că bunătatea Lui rămâne 
pentru totdeauna! 
23. Care Şi-a amintit de noi în înjosirea 

noastră, pentru că bunătatea Lui rămâne 
pentru totdeauna! 
24. Şi ne-a scăpat de dușmanii noştri, 
pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
25. Care dă pâine la orice carne, pentru că 
bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna! 
26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, 

pentru că bunătatea Lui rămâne pentru 
totdeauna! 
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Psalmul 137 

1. Lângă râurile Babilonului, acolo ne-am 
aşezat şi am plâns, când ne-am amintit de 

Sion. 
2. În sălciile din mijlocul lui ne am 
atârnat harfele. 
3. Pentru că acolo, cei care ne luaseră 
sclavi ne cereau cântări şi cei care ne 
făceau să gemem, bucurie: „Cântaţi-ne 
din cântările Sionului“. 
4. Cum să cântăm o cântare a lui Iehova 

pe un pământ străin? 
5. Dacă te voi uita, Ierusalime, dreapta 
mea să uite pe ea. 
6. Să mi se lipească limba de cerul gurii 
mele, dacă nu-mi voi aminti de tine, dacă 
nu voi înălţa Ierusalimul mai presus de 
cea dintâi dintre bucuriile mele! 
7. Iehova, aminteşte-Ţi de fiii Edomului 

care, în ziua Ierusalimului, ziceau: 
„Radeţi-l, radeţi-l până la temeliile sale!“ 
8. Fiică a Babilonului, care vei fi distrusă, 
ferice de cel care-ţi va face la fel cum ne-
ai făcut tu! 
9. Ferice de cel care-i va apuca pe pruncii 
tăi şi-i va zdrobi de stâncă! 

Psalmul 138 

Un psalm al lui David. 
1. Te voi lăuda din toată inima mea, voi 
cânta psalmii Tăi înaintea dumnezeilor. 
2. Mă voi închina spre templul sfinţeniei 
Tale şi voi lăuda Numele Tău, pentru 

bunătatea Ta şi pentru adevărul Tău, 
pentru că Tu ai înălţat Cuvântul Tău 
împreună cu întregul Tău Nume. 
3. În ziua când am strigat, mi-ai răspuns, 
m-ai încurajat puternic în sufletul meu. 
4. Toţi regii pământului Te vor lăuda, 
Iehova, când vor auzi cuvintele gurii 
Tale; 
5. şi vor cânta căile lui Iehova, pentru că 

mare este gloria lui Iehova. 
6. Pentru că Iehova este foarte înălţat, dar 
îi priveşte pe cei înjosiţi şi îi cunoaşte de 
departe pe cei mândri. 
7. Dacă umblu în mijlocul necazului, Tu 
mă vei face să trăiesc, Îţi vei întinde mâna 
împotriva mâniei duşmanilor mei şi 
dreapta Ta mă va salva. 

8. Iehova va împlini ceea ce este pentru 
mine. Iehova, bunătatea Ta este pentru 
totdeauna; nu părăsi lucrările mâinilor 
Tale. 

Psalmul 139 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Iehova, Tu m-ai cercetat şi mă cunoşti, 
2. Tu ştii când mă aşez şi când mă ridic, 
de departe îmi pătrunzi gândul. 
3. Tu ştii când umblu şi când mă culc şi 

cunoşti toate căile mele. 
4. Încă nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi, 
iată, Iehova, Tu îl cunoşti în totul. 
5. Tu mă ţii strâns pe dinapoi şi pe 
dinainte şi Ţi-ai pus mâna peste mine. 
6. O cunoştinţă prea minunată pentru 
mine! Este atât de înaltă, că n-o pot 
ajunge. 

7. Unde să mă duc de la Spiritul Tău şi 
unde să fug de la faţa Ta? 
8. Dacă mă sui în ceruri, Tu eşti acolo; 
dacă mă culc în locuinţa morţilor, iată, Tu 
eşti acolo; 
9. dacă aş lua aripile zorilor, dacă aş locui 
la capătul mării, 
10. şi acolo mâna Ta mă va conduce şi 

dreapta Ta mă va apuca. 
11. Dacă aş spune: „Cel puţin întunericul 

mă va acoperi“, - atunci noaptea va fi 
lumină în jurul meu; 
12. chiar întunericul nu este întunecos 
pentru Tine şi noaptea străluceşte ca ziua, 
întunericul este ca lumina. 
13. Pentru că Tu mi-ai întocmit rinichii, 
Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele. 
14. Te voi lăuda că m-ai făcut într-un 

mod uimitor şi admirabil. Minunate sunt 
lucrările Tale şi sufletul meu o ştie foarte 
bine. 
15. Oasele mele nu au fost ascunse de 
Tine când am fost făcut în locul secret, 
ţesut ca o broderie, în locurile de jos ale 
pământului. 
16. Ochii Tăi m-au văzut când eram doar 
un embrion şi în cartea Ta au fost scrise 

toate mădularele mele: zi de zi se formau 
când nu era încă nici unul. 
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17. Şi cât de scumpe îmi sunt gândurile 
Tale, Dumnezeule, cât de mare este 
numărul lor! 
18. Dacă aş vrea să le număr, sunt mai 
numeroase decât nisipul. Când mă 
trezesc, sunt tot cu Tine! 

19. De l-ai ucide, Dumnezeule, pe cel 
rău! Şi voi, oameni ai sângelui, depărtaţi-
vă de mine! 
20. Ei, care vorbesc cu răutate împotriva 
Ta, dușmanii Tăi, care te cheamă în 
deşert! 
21. Să nu-i urăsc eu, Iehova, pe cei care 
Te urăsc şi să nu-mi fie scârbă de cei care 

se ridică împotriva Ta? 
22. Îi urăsc cu o ură perfectă; sunt 
dușmani pentru mine. 
23. Cercetează-mă, Dumnezeule, şi 
cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi 
cunoaşte-mi gândurile! 
24. Şi vezi dacă este în mine vreo cale rea 
şi condu-mă pe calea eternă! 

Psalmul 140 

Către mai-marele cântăreţilor. Un psalm 
al lui David. 
1. Iehova, scapă-mă de omul rău! 
Păzeşte-mă de omul violent, 

2. care cugetă răutăţi în inimă; în fiecare 
zi se strâng pentru război. 
3. Îşi ascut limba ca un şarpe, venin de 
viperă este sub buzele lor. Oprire. 
4. Iehova, fereşte-mă de mâinile celui rău, 
păzeşte-mă de omul violent, care 
gândeşte să mi împiedice paşii! 
5. Cei mândri mi-au ascuns o cursă şi 
laţuri, au întins o plasă pe cale, mi-au pus 

capcane. Oprire. 
6. Am zis lui Iehova: „Tu eşti Dumnezeul 
meu. Pleacă urechea, Iehova, la glasul 
cererilor mele. 
7. Iehova Stăpânul este tăria salvării 
mele. Tu mi-ai acoperit capul în ziua 
bătăliei. 
8. Nu împlini, Iehova, dorinţa celui rău, 

nu lăsa să-i reuşească planul: ei se vor 
îngâmfa“. Oprire. 
9. Iar capul celor care mă înconjoară, să-i 
acopere răutatea buzelor lor! 
10. Cărbuni aprinşi să cadă asupra lor. Fă-
i să cadă în foc, în ape adânci, ca să nu se 
mai ridice! 

11. Să nu se întărească omul cu limbă rea 
în ţară; pe omul violent, răul să-l 
urmărească până la ruină! 
12. Ştiu că Iehova va apăra cauza celui 
necăjit, dreptul celor săraci. 
13. Da, cei drepţi vor lăuda Numele Tău, 

cei integri vor locui înaintea Ta. 

Psalmul 141 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova, Te-am chemat, grăbeşte-Te, la 
mine. Pleacă urechea la glasul meu când 

strig către Tine. 
2. Rugăciunea mea să se îndrepte ca 
tămâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor 
mele, ca jertfa de seară! 
3. Pune, Iehova, o strajă gurii mele, 
păzeşte uşa buzelor mele. 
4. Nu-mi abate inima la vreun lucru rău, 
ca să fac fapte rele cu oamenii care sunt 

lucrători ai nelegiuirii: şi să nu mănânc 
din mâncărurile lor gustoase. 
5. Să mă lovească cel drept, este o 
favoare; şi să mă mustre, este untdelemn 
pe cap; capul meu nu-l va refuza, pentru 
că rugăciunea mea va fi şi împotriva 
faptelor lor rele. 
6. Judecătorii lor vor fi aruncaţi de pe 

stâncă şi ei vor auzi cuvintele mele, 
pentru că sunt plăcute. 
7. Cum se taie şi se despică pământul, 
oasele noastre sunt risipite la gura 
Locuinţei morţilor. 
8. Pentru că ochii mei sunt spre Tine, 
Iehova Stăpâne, în Tine mă încred; nu-mi 
părăsi sufletul! 
9. Păzeşte-mă de cursa pe care mi-au 

întins-o ei şi de capcanele lucrătorilor 
nelegiuirii. 
10. Cei răi să cadă în plasele lor, iar eu să 
trec pe lângă ele! 

Psalmul 142 

O învăţătură a lui David, când era în 
peşteră. O rugăciune. 
1. Cu glasul meu strig către Iehova; cu 
glasul meu Îl rog pe Iehova. 
2. Îmi vărs plângerea înaintea Lui, fac 
cunoscut necazul meu înaintea Lui. 
3. Când spiritul meu era copleşit în mine, 
atunci Tu îmi cunoşteai cărarea. Pe calea 

pe care umblam, mi-au ascuns o cursă. 
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4. Priveşte la dreapta şi vezi: nimeni nu 
mă cunoaşte, orice loc de scăpare este 
pierdut pentru mine; nimeni nu se 
îngrijeşte de sufletul meu. 
5. Am strigat către Tine, Iehova. Am zis: 
„Tu eşti adăpostul meu, partea mea pe 

pământul celor vii“. 
6. Ia aminte la strigătul meu, pentru că 
sunt foarte apăsat, scapă mă de cei care 
mă persecută, pentru că sunt mai tari 
decât mine. 
7. Scoate sufletul meu din închisoare, ca 
să laud Numele Tău. Cei drepţi mă vor 
înconjura, pentru că Tu îmi vei face bine. 

Psalmul 143 

Un psalm al lui David. 
1. Iehova, ascultă-mi rugăciunea, pleacă 
urechea la cererile mele! În credincioşia 
Ta, răspunde-mi, în dreptatea Ta! 

2. Şi nu intra la judecată cu servitorul tău, 
pentru că înaintea Ta nici un om viu nu 
este drept. 
3. Pentru că dușmanul urmăreşte sufletul 
meu, îmi calcă viaţa la pământ: mă face 
să locuiesc în locuri întunecoase, ca cei 
morţi de demult. 
4. Şi spiritul meu este copleşit în mine, 

inima mea este nemângâiată înăuntrul 
meu. 
5. Îmi amintesc de zilele de altădată, mă 
gândesc la toate faptele Tale, cuget la 
lucrarea mâinilor Tale. 
6. Îmi întind mâinile spre Tine; sufletul 
meu însetează după Tine, ca un pământ 
uscat. Oprire. 
7. Iehova, grăbeşte-Te, răspunde-mi! Mi 

se topeşte spiritul: nu-mi ascunde faţa Ta! 
Altfel voi fi ca cei care coboară în groapă. 
8. Fă-mă să aud dimineaţa bunătatea Ta, 
pentru că mă încred în Tine. Arată-mi 
calea pe care să umblu, pentru că la Tine 
îmi înalţ sufletul. 
9. Scapă-mă de dușmanii mei, Iehova; în 
Tine mă ascund. 

10. Învaţă-mă să fac voința Ta, pentru că 
Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel 
bun să mă conducă într-o ţară a dreptăţii. 
11. Pentru Numele Tău, Iehova, fă-mă să 
trăiesc; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul 
din necaz. 

12. Şi, în bunătatea Ta, nimiceşte-i pe 
dușmanii mei şi distruge-i pe toţi 
asupritorii sufletului meu, pentru că eu 
sunt servitorul Tău. 

Psalmul 144 

Un psalm al lui David. 
1. Binecuvântat să fie Iehova, stânca mea, 
care-mi deprinde mâinile pentru luptă, 
degetele mele pentru bătălie, 
2. Bunătatea mea şi cetăţuia mea, turnul 
meu înalt şi salvatorul meu, scutul meu şi 

Cel în care mă adăpostesc, Cel care-mi 
supune poporul meu! 
3. Iehova, ce este omul ca să iei 
cunoştinţă de el, fiul omului, ca să ţii 
seama de el? 
4. Omul este ca o suflare, zilele lui sunt 
ca umbra care trece. 
5. Iehova, pleacă cerurile Tale şi coboară! 

Atinge munţii, şi vor fumega! 
6. Fă să strălucească fulgerul şi împrăştie-
i! Trimite-Ţi săgeţile şi pune-i pe fugă! 
7. Întinde-Ţi mâinile din înălţime, 
salvează-mă şi scapă-mă din apele mari, 
din mâna fiilor celor străini, 
8. a căror gură vorbeşte deşertăciune şi a 
căror dreaptă este o dreaptă a minciunii. 

9. Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare 
nouă, Îţi voi cânta psalmi cu lira de zece 
coarde, 
10. Ţie, care dai salvare regilor, care-l 
scapi pe David, servitorul Tău, de sabia 
vătămătoare. 
11. Salvează-mă şi scapă-mă din mâna 
fiilor celor străini, a căror gură vorbeşte 
deşertăciune şi a căror dreaptă este o 

dreaptă a minciunii. 
12. Pentru ca fiii noştri să fie ca nişte 
plante care cresc în tinereţea lor, fiicele 
noastre ca nişte pietre de unghi sculptate 
în felul unui palat. 
13. Grânarele noastre să fie pline, dând de 
toate; turmele noastre să fie înmulţite cu 
miile, cu zecile de mii, în păşunile 

noastre; 
14. vacile noastre să fie prăsitoare, să nu 
fie nici o ruptură şi nici o ieşire şi nici un 
strigăt pe străzile noastre. 
15. Ferice de un astfel de popor! Ferice de 
poporul al cărui Dumnezeu este Iehova! 
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Psalmul 145 

1. Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Regele 
meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în 

epocile epocilor. 
2. În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi 
lăuda Numele Tău în epocile epocilor. 
3. Mare este Iehova şi foarte vrednic de 
laudă şi măreţia Sa este nepătrunsă. 
4. Generaţie către generaţie va lăuda 
lucrările Tale şi va istorisi faptele Tale 
puternice. 

5. Voi vorbi de glorioasa splendoare a 
măreţiei Tale şi de faptele Tale minunate. 
6. Şi ei vor spune puterea faptelor Tale 
înfricoşătoare şi eu voi vesti faptele Tale 
cele mari. 
7. Ei vor face să răsune amintirea marei 
Tale bunătăţi şi vor cânta tare dreptatea 
Ta. 

8. Iehova este îndurător şi milos, încet la 
mânie şi mare în bunătate. 
9. Iehova este bun faţă de toţi şi îndurările 
Lui sunt peste toate lucrările Sale. 
10. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, 
Iehova, şi sfinţii Tăi Te vor binecuvânta! 
11. Ei vor vorbi despre gloria Regatului 
Tău şi vor vesti puterea Ta, 

12. ca să fie cunoscute fiilor oamenilor 
faptele Sale puternice şi măreţia glorioasă 
a Regatului Tău. 
13. Regatul Tău este un Regat al tuturor 
epocilor şi stăpânirea Ta este în toate 
generaţiile. 
14. Iehova îi susţine pe toţi cei care cad şi 
îi ridică pe toţi cei încovoiaţi. 
15. Ochii tuturor aşteaptă de la Tine şi Tu 

le dai hrana lor la timpul ei. 
16. Tu Îţi deschizi mâna şi saturi după 
dorinţă tot ce are viaţă. 
17. Iehova este drept în toate căile Sale şi 
bun în toate lucrările Sale. 
18. Iehova este aproape de toţi cei care-L 
cheamă, de toţi cei care-L cheamă în 
adevăr. 

19. El împlineşte dorinţa celor care se tem 
de El; le aude strigătul şi-i scapă. 
20. Iehova păzeşte pe toţi cei care-L 
iubesc, dar nimiceşte pe toţi cei răi. 
21. Gura mea va rosti lauda lui Iehova şi 
orice făptură să binecuvânteze Numele 
Lui cel sfânt, în epocile epocilor! 

Psalmul 146 

1. Lăudaţi pe Iahl!  Laudă, suflete al meu, 
pe Iehova! 

2. Voi lăuda pe Iehova cât voi trăi, voi 
cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi. 
3. Nu vă încredeţi în cei mari, în fiul 
omului, în care nu este salvare. 
4. Suflarea lui iese, el se întoarce în 
pământul lui; în aceeaşi zi planurile lui 
pier. 
5. Ferice de acela care-L are pe 

Dumnezeul lui Iacob ca ajutor al lui, a 
cărui speranţă este în Iehova Dumnezeul 
său, 
6. care a făcut cerurile şi pământul, marea 
şi tot ce este în ele, care păzeşte adevărul 
pentru totdeauna, 
7. care face judecată pentru cei asupriţi, 
care dă pâine celor flămânzi: Iehova îi 

eliberează pe cei încătuşaţi. 
8. Iehova deschide ochii orbilor, Iehova îi 
ridică pe cei încovoiaţi, Iehova îi iubeşte 
pe cei drepţi. 
9. Iehova îi păzeşte pe străini; susţine pe 
orfan şi pe văduvă, dar suceşte calea celor 
răi. 
10. Iehova va fi Rege pentru totdeauna; 

Dumnezeul tău, Sioane, este din generaţie 
în generaţie! Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 147 

1. Lăudaţi pe Iah, pentru că este bine! 
Cântaţi psalmi Dumnezeului nostru, 

pentru că este plăcut: se cuvine laudă. 
2. Iehova zideşte Ierusalimul, adună pe 
cei risipiţi ai lui Israel; 
3. El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită şi 
le leagă rănile. 
4. El socoteşte numărul stelelor: le dă 
nume la toate. 
5. Mare este Domnul nostru, şi mare în 
putere; înţelepciunea Lui este 

nemărginită. 
6. Iehova îi susţine pe cei smeriţi, El îi 
înjoseşte până la pământ pe cei răi. 
7. Răspundeţi lui Iehova cu mulţumire, 
cântaţi psalmi cu harfa Dumnezeului 
nostru, 
8. care acoperă cerurile cu nori, care 
pregăteşte ploaie pentru pământ, care face 

să răsară iarbă pe munţi, 
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9. care dă vitelor hrana lor, puilor de corb 
care strigă. 
10. El nu-Şi găseşte plăcere în puterea 
calului, nu are plăcere în picioarele 
omului. 
11. Plăcerea lui Iehova este în cei care se 

tem de El, în cei care şi pun speranţa în 
bunătatea Lui. 
12. Ierusalime, laudă pe Iehova! Sioane, 
laudă pe Dumnezeul tău! 
13. Pentru că El întăreşte zăvoarele 
porţilor tale, El binecuvântează pe fiii tăi 
în mijlocul tău, 
14. El dă pace în hotarele tale, te satură cu 

grăsimea grâului. 
15. El trimite porunca Sa pe pământ, 
Cuvântul Său aleargă foarte repede. 
16. El dă zăpadă ca lâna, presară bruma 
ca cenuşa; 
17. El aruncă gheaţa Sa ca nişte bucăţi; 
cine poate sta înaintea gerului Său? 
18. El trimite Cuvântul Său şi le topeşte; 

face să sufle vântul Său: apele curg. 
19. El descoperă cuvintele Sale lui Iacob, 
hotărârile Sale şi judecăţile Sale lui Israel. 
20. El n-a făcut aşa cu nici o naţiune; şi 
ele n-au cunoscut judecăţile Lui. Lăudaţi 
pe Iah! 

Psalmul 148 

1. Lăudaţi pe Iah!  Lăudaţi pe Iehova din 
ceruri! Lăudaţi-L în locurile înalte! 
2. Lăudaţi-L, toţi îngerii Săi! Lăudaţi-L, 
toate oştirile Sale! 
3. Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, 
toate stelele luminii! 
4. Lăudaţi-L, ceruri ale cerurilor şi voi, 

ape, care sunteţi mai presus de ceruri. 
5. Să laude Numele lui Iehova; pentru că 
El a poruncit, şi au fost create. 
6. Şi le-a aşezat în epocile epocilor; a dat 
o hotărâre şi nu va trece. 
7. Lăudaţi pe Iehova de pe pământ, voi, 
monştri ai mării şi toate adâncurile; 
8. foc şi grindină, zăpadă şi abur, vânt al 

furtunii care împlineşti Cuvântul Său, 
9. munţi şi toate dealurile, pomi roditori şi 
toţi cedrii, 
10. fiare şi toate vitele, reptile şi păsări 
înaripate, 

11. regi ai pământului şi toate popoarele, 
cei mari şi toţi judecătorii pământului, 
12. feciori şi fecioare, bătrâni şi tineri: 
13. să laude Numele lui Iehova, pentru că 
Numele Său este foarte înălţat; măreţia Sa 
este mai presus de pământ şi de ceruri 

14. şi El a înălţat cornul poporului Său, 
lauda tuturor sfinţilor Săi, a fiilor lui 
Israel, poporul care este aproape de El. 
Lăudaţi pe Iah! 

Psalmul 149 

1. Lăudaţi pe Iah!  Cântaţi lui Iehova o 
cântare nouă, lauda Lui în adunarea 
sfinţilor! 
2. Să se bucure Israel de Cel care l-a 
făcut, fiii Sionului să se veselească de 
Regele lor! 
3. Să laude Numele Său cu joc, să-I cânte 
psalmi cu tamburina şi cu harfa! 

4. Pentru că Iehova găseşte plăcere în 
poporul Său, El îi împodobeşte pe cei 
smeriţi cu salvare. 
5. Să se bucure sfinţii în glorie, să cânte 
de bucurie în paturile lor! 
6. Laudele preaînalte ale lui Dumnezeu să 
fie în gura lor şi o sabie cu două tăişuri în 
mâna lor, 

7. ca să împlinească răzbunare împotriva 
naţiunilor, pedepse asupra popoarelor; 
8. ca să-i lege pe regii lor cu lanţuri şi pe 
onorații lor cu obezi de fier; 
9. ca să împlinească împotriva lor 
judecata care este scrisă. Această glorie 
este pentru toţi sfinţii Săi. Lăudaţi pe Iah!  

Psalmul 150 

1. Lăudaţi pe Iah!  Lăudaţi pe Dumnezeu 
în sfântul Său locaş! Lăudaţi-L în 
întinderea puterii Lui! 
2. Lăudaţi-L în faptele Sale puternice! 
Lăudaţi-L pentru întinderea măreţiei Sale! 
3. Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă! 

Lăudaţi-L cu lira şi cu harfa! 
4. Lăudaţi-L cu tamburină şi cu joc! 
Lăudaţi-L cu instrumente cu coarde şi cu 
fluier! 
5. Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, 
lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare! 
6. Tot ce are suflare să laude pe Iah! 
Lăudaţi pe Iah!  
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PROVERBELE 
 

Capitolul 1 - Proverbe 

1. Proverbele lui Solomon, fiul lui David, 
rege al lui Israel, 

2. pentru a cunoaşte înţelepciunea şi 
îndrumarea, pentru a deosebi cuvintele 
înțelegerii, 
3. pentru a primi îndrumare în prevedere, 
dreptate, judecată şi nepărtinire; 
4. ca să dea chibzuinţă celor simpli, 
cunoştinţă şi discernământ celui tânăr; 
5. cine este înţelept va auzi şi va adăuga 

învăţătură şi cel inteligent va primi sfaturi 
înţelepte; 
6. ca să înţeleagă un proverb şi o pildă, 
cuvintele înţelepţilor şi ghicitorile lor. 
7. Temerea de Iehova este începutul 
cunoştinţei; nebunii dispreţuiesc 
înţelepciunea şi îndrumarea. 
8. Ascultă, fiul meu, îndrumarea tatălui 

tău şi nu părăsi învăţătura mamei tale. 
9. Pentru că ele vor fi o cunună de har 
pentru capul tău şi lănţişoare în jurul 
gâtului tău. 
10. Fiul meu, dacă nişte păcătoşi te vor 
ademeni, nu te învoi. 
11. Dacă vor zice: „Vino cu noi, să 
pândim sânge, să întindem curse fără 
temei celui nevinovat; 

12. să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa 
morţilor; şi întregi, ca pe cei care se 
coboară în groapă: 
13. vom găsi tot felul de averi scumpe, ne 
vom umple casele cu pradă; 
14. aruncă sorţul tău printre noi: vom 
avea toţi o pungă“, 
15. fiul meu, să nu porneşti la drum cu ei, 

fereşte-ţi piciorul de cărarea lor; 
16. pentru că picioarele lor aleargă spre 
rău şi se grăbesc să verse sânge. 
17. Pentru că în zadar se întinde laţul 
înaintea ochilor tuturor celor înaripate. 
18. Şi aceştia îşi pândesc sângele lor 
înşişi, întind cursă pentru sufletele lor. 
19. Aşa sunt cărările oricui este lacom de 

câştig: el ia viaţa stăpânilor lui. 
20. Înţelepciunea strigă afară, îşi înalţă 
glasul în locuri largi; 

21. proclamă la capătul străzilor 
zgomotoase, la porțile deschise în cetate 
îşi rosteşte cuvintele: 
22.  „Până când, nepricepuţilor, veţi iubi 
nepriceperea şi batjocoritorii îşi vor găsi 
plăcerea în batjocura lor şi nebunii vor urî 

cunoştinţa? 
23. Întoarceţi-vă la mustrarea mea! Iată, 
voi revărsa Spiritul meu peste voi, vă voi 
face cunoscut cuvintele mele. 
24. Deoarece eu am chemat şi voi aţi 
refuzat, mi-am întins mâna şi nimeni n-a 
luat seama, 
25. ci aţi respins orice sfat al meu şi n-aţi 

vrut nici o mustrare a mea, 
26. voi râde şi eu în nenorocirea voastră, 
îmi voi bate joc, când vă va cuprinde 
frica. 
27. Când vă va cuprinde frica deodată, ca 
o furtună, şi nenorocirea voastră va veni 
ca o vijelie, când necaz şi strâmtorare vor 
veni peste voi, 

28. atunci mă vor chema, dar nu voi 
răspunde; mă vor căuta îndată, dar nu mă 
vor găsi, 
29. pentru că au urât cunoştinţa şi n-au 
ales temerea de Iehova, 
30. n-au vrut nici un sfat al meu, au 
dispreţuit orice mustrare a mea, 
31. deci vor mânca din rodul căii lor şi se 
vor sătura cu sfaturile lor. 

32. Pentru că rătăcirea celor simpli îi va 
ucide şi bunăstarea nebunilor îi va nimici, 
33. dar oricine mă ascultă va locui în 
siguranţă şi va fi liniştit, fără frică de 
rău“. 

Capitolul 2 - Proverbe 

1. Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele 
şi vei păstra la tine poruncile mele, 
2. încât să-ţi pleci urechea la înţelepciune, 
să-ţi îndrepţi inima spre înțelegere, 
3. da, dacă vei striga după înțelegere, vei 
înălţa glasul pentru înţelegere, 
4. dacă o vei căuta ca pe argint şi o vei 

cerceta ca pe comorile ascunse, 
5. atunci vei înțelege temerea de Iehova şi 
vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 
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6. Pentru că Iehova dă înţelepciune; din 
gura Lui ies cunoştinţa şi înțelegere. 
7. El păstrează sfatul sănătos pentru cei 
drepţi, El este scut celor care umblă în 
integritate, 
8. păzind căile judecăţii drepte şi ţinând 

calea celor sfinţi ai Săi. 
9. Atunci vei deosebi dreptatea şi judecata 
şi nepărtinirea, orice cărare bună. 
10. Când înţelepciunea va intra în inima 
ta şi cunoştinţa va fi plăcută sufletului 
tău, 
11. discreţia te va susţine, înțelegerea te 
va păzi, 

12. ca să te scape de calea celui rău, de 
omul care rosteşte înşelăciuni, 
13. de cei care părăsesc cărările dreptăţii, 
ca să umble pe căile întunericului, 
14. care se bucură să facă rău, se 
desfătează în înşelăciunile celui rău, 
15. ale căror cărări sunt sucite, şi care 
sunt stricaţi în căile lor; 

16. ca să te scape de femeia străină, de 
străina care ademeneşte prin cuvintele ei, 
17. care părăseşte pe prietenul tinereţii ei 
şi uită legământul Dumnezeului ei; 
18. iar casa ei se pleacă spre moarte şi 
cărările ei duc la cei morţi: 
19. toţi cei care merg la ea nu se mai 
întorc şi nu ajung pe cărările vieţii; 

20. ca să umbli pe calea celor buni şi să ţii 
cărările celor drepţi! 
21. Pentru că cei drepţi vor locui în ţară şi 
cei integri vor rămâne în ea; 
22. dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară şi cei 
necredincioşi vor fi dezrădăcinaţi din ea. 

Capitolul 3 - Proverbe 

1. Fiul meu, nu uita învăţătura mea şi 
inima ta să păzească poruncile mele; 
2. pentru că ele îţi vor adăuga lungime 
zilelor şi ani de viaţă şi pace. 
3. Bunătatea şi adevărul să nu te 
părăsească. Leagă-le în jurul gâtului tău; 
scrie-le pe tăbliţa inimii tale: 

4. şi vei căpăta favoare şi bună înţelegere 
în ochii lui Dumnezeu şi ai omului. 
5. Încrede-te în Iehova cu toată inima ta şi 
nu te sprijini pe înțelegerea ta! 
6. Cunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi 
va netezi cărările. 

7. Nu fi înţelept în ochii tăi; teme-te de 

Iehova şi depărtează-te de rău. 
8. Aceasta va fi sănătate pentru corpul tău 
şi înviorare pentru oasele tale. 
9. Onorează pe Iehova cu avutul tău şi cu 
cele dintâi roade din tot venitul tău: 
10. astfel grânarele ţi se vor umple cu 
belşug şi teascurile tale se vor revărsa de 

must. 
11. Fiul meu, nu dispreţui îndrumarea lui 
Iehova şi nici nu desconsidera mustrarea 
Lui; 
12. pentru că Iehova îl mustră pe acela pe 
care îl iubeşte, ca un tată pe fiul în care îşi 
găseşte plăcerea. 
13. Ferice de omul care găseşte 

înţelepciune şi de omul care dobândeşte 
înțelegere! 
14. Pentru că dobândirea ei este mai bună 
decât câştigarea argintului şi venitul ei 
este mai bun decât al aurului fin. 
15. Este mai de preţ decât coralii şi tot ce-
ţi poţi dori nu este egal cu ea. 
16. În dreapta ei este lungime de zile; în 

stânga ei, bogăţii şi onoare. 
17. Căile ei sunt căi plăcute şi toate 
cărările ei sunt pace. 
18. Ea este un pom al vieţii pentru cei 
care o îmbrăţişează şi cel care se ţine de 
ea cu tărie este binecuvântat. 
19. Iehova prin înţelepciune a fundat 
pământul, și a fixat cerurile prin 

înțelegere. 
20. Prin cunoştinţa Lui, a deschis 
abisurile şi cerurile picură rouă. 
21. Fiul meu, să nu se depărteze acestea 
dinaintea ochilor tăi. Păzeşte 
înţelepciunea eficientă şi planul; 
22. şi ele vor fi viaţă pentru sufletul tău şi 
podoabă pentru gâtul tău. 
23. Atunci vei umbla în siguranţă pe calea 

ta şi piciorul tău nu se va poticni. 
24. Când te vei culca, nu te vei teme; da, 
te vei culca şi somnul îţi va fi dulce. 
25. Nu te teme de spaima neaşteptată, nici 
de pustiirea celor răi, când vine; 
26. pentru că Iehova va fi încrederea ta şi-
ţi va feri piciorul să fie prins. 
27. Nu opri binele de la cei cărora li se 

cuvine, când este în puterea mâinii tale 
să-l faci. 
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28. Nu zice aproapelui tău: „Pleacă şi 
vino din nou, şi mâine îţi voi da“, când ai 
la tine. 
29. Nu plănui răul împotriva aproapelui 
tău, văzând că locuieşte în siguranţă lângă 
tine. 

30. Nu te certa fără motiv cu cineva, dacă 
nu ţi-a făcut nici un rău. 
31. Nu invidia pe omul violent şi nu alege 
nici una din căile lui. 
32. Pentru că cel stricat este o urâciune 
pentru Iehova, dar prietenia Sa este cu cei 
drepţi. 
33. Blestemul lui Iehova este în casa celui 

rău, dar El binecuvântează locuinţa celor 
drepţi. 
34. El, în adevăr, Îşi bate joc de cei 
batjocoritori, dar dă har celor smeriţi. 
35. Cei înţelepţi vor moşteni gloria, dar 
ruşine va fi înălţarea nebunilor. 

Capitolul 4 - Proverbe 

1. Ascultaţi, fiilor, îndrumarea unui tată şi 
luaţi seama să cunoaşteţi înțelegerea; 
2. pentru că vă dau o bună învăţătură; nu 
părăsiţi învăţătura mea. 
3. Pentru că eu am fost fiu la tatăl meu, 
delicat şi singur în ochii mamei mele. 

4. Şi el mă învăţa şi-mi zicea: „Inima ta 
să păstreze cuvintele mele; păzeşte 
poruncile mele şi trăieşte! 
5. Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte 
înțelegere. Nu uita, nici nu te abate de la 
cuvintele gurii mele. 
6. N-o părăsi, şi ea te va susţine; iubeşte-
o, şi ea te va păzi. 
7. Începutul înţelepciunii obține 

înțelepciune şi, prin tot ce a achiziționat, 
obține înțelegere. 
8. Înalţ-o, şi ea te va înălţa, ea te va duce 
la onoare, dacă o vei îmbrăţişa. 
9. Ea va da capului tău o ghirlandă de har, 
te va împodobi cu o coroană de glorie. 
10. Ascultă, fiul meu, şi primeşte 
cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor 

înmulţi. 
11. Te voi învăţa calea înţelepciunii, te 
voi conduce pe cărările dreptăţii. 
12. Când vei merge, paşii tăi nu vor fi 
strâmtoraţi; şi când vei alerga, nu te vei 
poticni. 

13. Ţine cu tărie îndrumarea, nu-i da 
drumul! Păzeşte-o, pentru că ea este viaţa 
ta! 
14. Nu intra pe cărarea celor răi şi nu 
merge pe calea celor nelegiuiţi. 
15. Fereşte-te de ea, nu trece pe ea, abate-

te de la ea şi treci mai departe! 
16. Pentru că ei nu dorm, dacă n-au făcut 
rău, şi nu au somn, dacă n-au făcut pe 
cineva să cadă. 
17. Pentru că ei mănâncă pâinea răutăţii şi 
beau vinul violenţei. 
18. Dar calea celor drepţi este ca lumina 
strălucitoare, care luminează tot mai mult, 

până când ziua e deplină. 
19. Calea celor răi este ca întunericul 
gros: ei nu ştiu de ce se poticnesc. 
20. Fiul meu, ia aminte la cuvintele mele, 
pleacă-ţi urechea la spusele mele! 
21. Să nu se depărteze de ochii tăi, 
păstrează-le în adâncul inimii tale! 
22. Pentru că ele sunt viaţă pentru cei care 

le află, şi sănătate pentru toată carnea lor. 
23. Păzeşte-ţi inima mai mult decât tot ce 
se păzeşte, pentru că din ea ies izvoarele 
vieţii. 
24. Depărtează de la tine înşelăciunea 
gurii şi alungă de la tine stricăciunea 
buzelor. 
25. Ochii tăi să privească drept şi 

pleoapele tale să caute drept înaintea ta. 
26. Cumpăneşte cărarea picioarelor tale şi 
toate căile tale să fie bine rânduite. 
27. Nu te abate nici la dreapta, nici la 
stânga; depărtează-ţi piciorul de la rău! 

Capitolul 5 - Proverbe 

1. Fiul meu, ia seama la înţelepciunea 
mea; pleacă-ţi urechea la înțelegerea mea, 
2. ca să păstrezi discreţia, şi buzele tale să 
păstreze cunoştinţa. 
3. Pentru că buzele femeii străine picură 
miere şi cerul gurii ei este mai alunecos 
decât untdelemnul; 
4. dar la urmă ea este amară ca pelinul, 

ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. 
5. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei 
conduc în locuinţa morţilor. 
6. Ca nu cumva să se gândească la calea 
vieţii, căile ei rătăcesc: ea nu ştie. 
7. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă 
abateţi de la cuvintele gurii mele. 
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8. Depărtează-ţi calea de la ea şi nu te 
apropia de uşa casei ei, 
9. ca nu cumva să dai onoarea ta altora, şi 
anii tăi celui nemilos; 
10. ca nu cumva străinii să se sature cu 
averea ta şi roadele trudei tale să fie în 

casa altuia, 
11. şi să jeleşti la sfârşitul tău, când 
carnea ta şi corpul tău vor pieri, 
12. şi să zici: „Cum am urât eu 
îndrumarea şi a dispreţuit inima mea 
mustrarea, 
13. şi n-am ascultat de glasul învăţătorilor 
mei, nici nu mi-am plecat urechea la cei 

care mă îndrumau! 
14. Eram deja aproape de orice rău, în 
mijlocul mulţimii şi al adunării!“ 
15. Bea ape din fântâna ta, şi ape 
curgătoare din puţul tău. 
16. Să se reverse izvoarele tale ca pâraiele 
de apă pe străzi? 
17. Să fie numai ale tale, nu şi ale 

străinilor cu tine! 
18. Izvorul tău să fie binecuvântat şi 
bucură-te de soţia tinereţii tale. 
19. Ca o cerboaică iubită şi o căprioară 
plăcută, sânii ei să-ţi facă plăcere în orice 
timp, fii îmbătat neîncetat de dragostea ei. 
20. Şi de ce, fiul meu, să fii îmbătat de o 
femeie străină şi să îmbrăţişezi sânul 

alteia? 
21. Deoarece căile omului sunt înaintea 
ochilor lui Iehova şi El reglează toate 
cărările lui. 
22. Pe cel rău propriile lui nelegiuiri îl vor 
prinde şi va fi ţinut cu funiile păcatului 
său. 
23. El va muri din lipsă de îndrumare şi 
se va rătăci în mărimea nebuniei lui. 

Capitolul 6 - Proverbe 

1. Fiul meu, dacă te-ai pus garant pentru 
aproapele tău, dacă ai bătut palma cu un 
străin, 
2. eşti prins în cursă prin cuvintele gurii 

tale, eşti înlănţuit de cuvintele gurii tale; 
3. fă aceasta acum, fiul meu, şi 
eliberează-te, pentru că ai căzut în mâna 
aproapelui tău: du-te, smereşte-te şi 
insistă pe lângă aproapele tău. 
4. Nu da somn ochilor tăi, nici aţipire 
pleoapelor tale. 

5. Eliberează-te, ca o căprioară din mâna 
vânătorului şi ca o pasăre din mâna 
păsărarului. 
6. Mergi la furnică, leneşule, ia seama la 
căile ei şi fii înţelept; 
7. care nu are nici o căpetenie, 

supraveghetor sau conducător, 
8. îşi pregăteşte pâinea vara, îşi adună 
hrana la seceriş. 
9. Până când, leneşule, vei sta culcat? 
Când te vei scula din somnul tău? 
10. Puţin somn, puţină aţipire, puţină 
încrucişare a mâinilor pentru odihnă, 
11. şi sărăcia ta va veni ca un hoţ şi lipsa 

ta ca un om înarmat. 
12. Un om al lui Belial, un om rău este 
cel care umblă cu înşelăciunea gurii; 
13. el clipeşte din ochi, vorbeşte cu 
picioarele, face semne cu degetele. 
14. Înşelăciuni sunt în inima lui; el 
unelteşte răul în orice timp, seamănă 
neînţelegeri. 

15. De aceea nenorocirea lui va veni 
deodată, într-o clipă va fi zdrobit şi fără 
îndreptare. 
16. Aceste şase le urăşte Iehova, da, şapte 
sunt o urâciune pentru sufletul Său: 
17. ochii mândri, o limbă mincinoasă, şi 
mâini care varsă sânge nevinovat, 
18. o inimă care unelteşte planuri rele, 

picioare care se grăbesc să alerge la rău, 
19. un martor fals care suflă minciuni şi 
cel care seamănă neînţelegeri între fraţi. 
20. Fiul meu, păzeşte porunca tatălui tău 
şi nu părăsi învăţătura mamei tale! 
21. Leagă-le neîncetat de inima ta, 
prinde-le în jurul gâtului tău! 
22. Când vei merge, te va conduce; când 
vei dormi, te va păzi; şi te vei trezi, va 

vorbi cu tine. 
23. Pentru că porunca este o lampă şi 
învăţătura o lumină; şi mustrările 
îndrumării sunt calea vieţii: 
24. ca să te păzească de femeia rea, de 
limba linguşitoare a femeii străine. 
25. Nu-i pofti frumuseţea în inima ta, nici 
să nu te prindă cu pleoapele ei. 

26. Pentru că printr-o femeie curvă omul 
ajunge doar la o bucată de pâine şi soţia 
altuia vânează sufletul scump. 
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27. Poate un om să ia foc în sân şi să nu-i 
ardă hainele? 
28. Poate cineva să umble pe cărbuni 
aprinşi şi să nu-şi frigă picioarele? 
29. Aşa şi cel care intră la soţia 
aproapelui său: oricine se va atinge de ea 

nu va fi nevinovat. 
30. Nu este dispreţuit un hoţ, dacă fură ca 
să-şi sature sufletul când este flămând; 
31. dar când este prins, va da înapoi 
înşeptit; va da toată averea casei lui. 
32. Oricine comite adulter cu o femeie 
este fără minte; cel care o face îşi distruge 
propriul său suflet. 

33. Va căpăta rană şi dispreţ şi nu i se va 
şterge ruşinea. 
34. Pentru că gelozia este furia bărbatului 
şi el nu va cruţa în ziua răzbunării. 
35. Nu se va uita la nici un preţ de 
răscumpărare, nici nu va fi mulţumit, 
chiar dacă vei înmulţi darurile. 

Capitolul 7 - Proverbe 

1. Fiul meu, păzeşte cuvintele mele şi 
păstrează cu tine poruncile mele! 
2. Păzeşte poruncile mele şi trăieşte; şi 
învăţătura mea, ca lumina ochiului tău. 
3. Leagă-le la degetele tale, scrie-le pe 

tăbliţa inimii tale! 
4. Spune înţelepciunii: „Tu eşti sora 
mea!“ Şi numeşte înțelegerea ruda ta, 
5. ca ele să te ferească de femeia străină, 
de străina care linguşeşte prin cuvintele 
ei. 
6. Pentru că la fereastra casei mele am 
privit printre zăbrelele mele 
7. și am zărit printre cei neîncercaţi, am 

observat printre fii un tânăr fără minte, 
8. trecând pe strada apropiată de colţul ei 
şi mergea pe cale spre casa ei, 
9. în amurg, în seara zilei, în întunecimea 
nopţii şi în întuneric. 
10. Şi, iată, l-a întâmpinat o femeie având 
înfăţişarea unei curve şi inima şireată. 
11. Era gălăgioasă şi fără astâmpăr; 

picioarele nu-i stăteau acasă: 
12. când afară, când în pieţe; şi pândea la 
orice colţ. 
13. Şi l-a apucat şi l-a sărutat, cu faţă 
neruşinată i-a zis: 
14. „Am jertfe de pace cu mine; astăzi 
mi-am împlinit promisiunile. 

15. De aceea am ieşit să te întâlnesc, să-ţi 
caut stăruitor faţa şi te-am găsit! 
16. Mi-am împodobit patul cu cuverturi 
tapisate, de in colorat, din Egipt; 
17. mi-am stropit aşternutul cu mir, aloe 
şi scorţişoară. 

18. Vino să ne îmbătăm de iubire până 
dimineaţa, să ne desfătăm cu dezmierdări. 
19. Pentru că soţul nu este acasă; a plecat 
într-o călătorie lungă, 
20. a luat punga de bani cu el, va veni 
acasă în ziua de lună plină“. 
21. Cu ispitirea ei multă, ea l-a ademenit; 
cu linguşirea buzelor ei, l-a convins. 

22. El a mers deodată după ea, cum 
merge un bou la înjunghiere şi ca un cerb 
care aleargă spre cursă, 
23. până când o săgeată îi străpunge 
ficatul: cum se grăbeşte o pasăre spre laţ 
şi nu ştie că îşi pierde viaţa. 
24. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi 
aminte la cuvintele gurii mele. 

25. Să nu ţi se abată inima pe căile ei, să 
nu rătăceşti pe cărările ei. 
26. Pentru că ea a doborât pe mulţi, 
rănindu-i, şi toţi cei ucişi de ea au fost 
puternici. 
27. Casa ei este calea spre locuinţa 
morţilor, coborând la cămările morţii. 

Capitolul 8 - Proverbe 

1. Nu strigă înţelepciunea şi nu face 
înțelegerea să i se audă glasul? 
2. Îşi ia locul pe vârful locurilor înalte, pe 
drum, la răspântii; 
3. lângă porţi, la intrarea cetăţii, la 
trecerea spre uşi, ea strigă tare: 

4. „Către voi, oamenilor, strig! Şi glasul 
meu este către fiii oamenilor! 
5. Voi, cei simpli, înţelegeţi chibzuinţa; şi 
voi, nebunilor, fiţi înţelegători cu inima! 
6. Ascultaţi, pentru că voi vorbi lucruri 
măreţe şi deschiderea buzelor mele va fi 
pentru lucruri drepte; 
7. pentru că cerul gurii mele va rosti 

adevăr, iar răutatea este o urâciune pentru 
buzele mele. 
8. Toate cuvintele gurii mele sunt în 
dreptate, nu este nimic sucit sau stricat în 
ele. 
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9. Toate sunt clare pentru cel care 
înțelege şi drepte pentru cei care găsesc 
cunoştinţă. 
10. Primiţi îndrumarea mea, şi nu 
argintul, şi cunoştinţă mai bine decât 
aurul ales: 

11. pentru că înţelepciunea este mai bună 
decât rubinele şi toate lucrurile de dorit 
nu sunt egale cu ea. 
12. Eu, înţelepciunea, locuiesc cu 
chibzuinţa şi găsesc cunoştinţa cugetării. 
13. Temerea de Iehova este urârea răului. 
Eu urăsc mândria şi îngâmfarea şi calea 
rea şi gura înşelătoare. 

14. Ale mele sunt sfatul şi înţelepciunea 
sănătoasă: eu sunt inteligenţa; eu am 
putere. 
15. Prin mine domnesc regii şi dau 
hotărâri drepte conducătorii. 
16. Prin mine stăpânesc căpeteniile şi cei 
mari, toţi judecătorii pământului. 
17. Eu iubesc pe cei care mă iubesc şi cei 

care mă caută mă vor găsi. 
18. Bogăţii şi onoare sunt cu mine, bunuri 
statornice şi dreptate. 
19. Rodul meu este mai bun decât aurul 
fin, da, decât aurul curat; şi câştigul meu, 
decât argintul ales. 
20. Eu umblu pe calea dreptăţii, în 
mijlocul cărărilor judecăţii, 

21. ca să fac pe cei care mă iubesc să 
moştenească avere; şi le voi umple 
vistieriile. 
22. Iehova ma făcut: început al căii Lui, 
înaintea lucrărilor Sale din acel timp. 
23. Din epocă am fost fundată, ca cap, 
înainte de a fi pământul. 
24. Când nu erau adâncuri am fost 
născută, când nu erau izvoare bogate în 

apă. 
25. Înainte de a fi fost întemeiaţi munţii, 
înaintea dealurilor, am fost născută, 
26. când El încă nu făcuse pământul, nici 
câmpiile, nici începutul pulberii lumii. 
27. Când El pregătea cerurile, eu eram 
acolo; când trăgea un cerc pe faţa 
adâncului, 

28. când aşeza norii sus, când fântânile 
adâncului deveneau tari, 

29. când impunea mării hotărârea Sa, ca 
apele să nu treacă peste porunca Lui, când 
stabilea temeliile pământului, 
30. atunci eu Îi eram meşter şi zilnic Îi 
eram desfătare, veselindu-mă întotdeauna 
înaintea Lui, 

31. veselindu-mă în partea locuită a 
pământului Său; şi desfătările mele erau 
în fiii oamenilor. 
32. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi ferice 
de cei care ţin căile mele! 
33. Ascultaţi îndrumarea şi fiţi înţelepţi şi 
n-o respingeţi. 
34. Ferice de omul care mă ascultă, 

veghind zilnic la porţile mele, aşteptând 
la uşorii uşilor mele. 
35. Pentru că cine mă găseşte, găseşte 
viaţa şi va obţine bunăvoinţa lui Iehova. 
36. Dar cine păcătuieşte împotriva mea îşi 
face rău sufletului său. Toţi cei care mă 
urăsc iubesc moartea“. 

Capitolul 9 - Proverbe 

1. Înţelepciunea şi-a construit casa, a 
cioplit cei şapte stâlpi ai ei; 
2. şi-a înjunghiat jertfa, şi-a amestecat 
vinul, şi-a pregătit şi masa. 
3. Şi-a trimis servitoarele; ea strigă pe 

vârfurile locurilor înalte ale cetăţii: 
4. „Cine este neștiutor să vină aici!“ Celui 
fără minte îi zice: 
5. „Veniţi, mâncaţi din pâinea mea şi beţi 
din vinul pe care l-am amestecat. 
6. Lăsaţi neștiința şi trăiţi; şi mergeţi pe 
calea înțelegerii!“ 
7. Cine corectează pe un batjocoritor 
capătă ruşine; şi cine mustră pe cel rău 

capătă o pată. 
8. Nu mustra pe un batjocoritor, ca nu 
cumva să te urască. Mustră pe un înţelept, 
şi te va iubi. 
9. Dă unui înţelept, şi el va deveni mai 
înţelept; învaţă pe un drept, şi el va spori 
în învăţătură. 
10. Temerea de Iehova este începutul 

înţelepciunii şi cunoştinţa Celui Sfânt este 
înțelegerea. 
11. Pentru că prin mine, zilele ţi se vor 
înmulţi şi ţi se vor adăuga ani de viaţă. 
12. Dacă eşti înţelept, pentru tine însuţi 
eşti înţelept; şi dacă eşti batjocoritor, 
singur vei suferi. 
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13. Femeia nebună este gălăgioasă; ea 
este proastă şi nu ştie nimic. 
14. Şi se aşază la intrarea casei sale, pe un 
scaun, în locurile înalte ale cetăţii, 
15. ca să cheme pe trecătorii care merg 
drept pe căile lor: 

16. „Cine este neștiutor să se abată 
încoace!“ Şi celui fără minte, ea îi zice: 
17. „Dulci sunt apele furate şi pâinea 
furată pe furiş este plăcută!“ 
18. Dar el nu ştie că acolo sunt morţii; 
oaspeţii ei sunt în adâncurile Locuinţei 
morţilor. 

Capitolul 10 - Proverbe 

1. Proverbele lui Solomon. Un fiu înţelept 
îl înveseleşte pe tată, dar un fiu nebun 
este mâhnirea mamei sale. 
2. Comorile răutăţii nu folosesc la nimic, 
dar dreptatea scapă de la moarte. 

3. Iehova nu va îngădui să flămânzească 
sufletul celui drept, dar respinge lăcomia 
celor răi. 
4. Cine lucrează cu mână leneşă 
sărăceşte, dar mâna celor harnici 
îmbogăţeşte. 
5. Cine adună vara este un fiu înţelept, 
cine doarme la seceriş este un fiu care 

face ruşine. 
6. Pe capul celui drept sunt binecuvântări, 
dar gura celor răi acoperă violenţa. 
7. Amintirea celui drept va fi spre 
binecuvântare, dar numele celor răi va 
putrezi. 
8. Cel înţelept cu inima primeşte porunci, 
dar cel nebun cu buzele va cădea. 
9. Cine umblă în integritate umblă în 

siguranţă, dar cine îşi suceşte căile va fi 
cunoscut. 
10. Cine face cu ochiul provoacă mâhnire 
şi cel nebun cu buzele va cădea. 
11. Gura celui drept este un izvor de 
viaţă, dar gura celor răi acoperă violenţa. 
12. Ura stârneşte certuri, dar dragostea 
acoperă toate fărădelegile. 

13. Înţelepciunea se găseşte pe buzele 
celui înțelept, dar o nuia este pentru 
spatele celui fără minte. 
14. Înţelepţii păstrează cunoştinţa, dar 
gura nebunului este distrugere apropiată. 
15. Averea bogatului este cetatea sa tare; 
distrugerea săracilor este sărăcia lor. 

16. Munca celui drept este pentru viaţă; 
câştigul celui rău pentru păcat. 
17. Respectarea îndrumării este cărarea 
spre viaţă, dar cine părăseşte mustrarea se 
rătăceşte. 
18. Cine acoperă ura cu buze mincinoase 

şi cine răspândeşte defăimarea este 
nebun. 
19. În mulţimea vorbelor nu lipseşte 
păcatul, dar cine îşi stăpâneşte buzele 
lucrează înţelept. 
20. Limba celui drept este argint ales; 
inima celor răi este puţin lucru. 
21. Buzele celui drept păstoresc pe mulţi, 

dar nebunii mor din lipsă de minte. 
22. Binecuvântarea lui Iehova 
îmbogăţeşte şi El nu adaugă nici o durere 
la ea. 
23. Pentru nebun este ca o joacă să facă 
răutate, dar un om priceput are 
înţelepciune. 
24. De ce se teme cel rău, i se va 

întâmpla, dar dorinţa celor drepţi va fi 
împlinită. 
25. Cum trece vârtejul, aşa nu mai este 
cel rău; dar cel drept are o temelie pentru 
totdeauna. 
26. Ca oţetul pentru dinţi şi ca fumul 
pentru ochi, aşa este leneşul pentru cei 
care îl trimit. 

27. Temerea de Iehova lungeşte zilele, 
dar anii celor răi vor fi scurtaţi. 
28. Speranţa celor drepţi este bucurie, dar 
aşteptarea celor răi va pieri. 
29. Calea lui Iehova este putere pentru cel 
integru, dar distrugere pentru lucrătorii 
nelegiuirii. 
30. Cel drept niciodată nu se va clătina, 
dar cei răi nu vor locui în ţară. 

31. Gura celui drept scoate înţelepciune, 
dar limba înşelătoare va fi tăiată. 
32. Buzele celui drept cunosc ce este 
plăcut, dar gura celor răi este înşelăciune. 

Capitolul 11 - Proverbe 

1. O balanţă falsă este o urâciune pentru 
Iehova, dar o greutate plină este 
desfătarea Lui. 
2. Mândria aduce ruşinea; dar cu cei 
smeriţi este înţelepciunea. 
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3. Integritatea celor drepţi îi călăuzeşte, 
dar viclenia celor necredincioşi îi 
distruge. 
4. Averea nu foloseşte în ziua mâniei, dar 
dreptatea scapă de la moarte. 
5. Dreptatea celui integru îi netezeşte 

calea, dar cel rău cade prin propria lui 
răutate. 
6. Dreptatea celor drepţi îi eliberează, dar 
cei înşelători sunt prinşi în propria lor 
lăcomie. 
7. Când moare un om rău, piere 
aşteptarea, şi speranţa celor păcătoşi 
piere. 

8. Cel drept este scăpat din necaz şi cel 
rău vine în locul lui. 
9. Făţarnicul distruge pe aproapele său cu 
gura; dar cei drepţi sunt eliberaţi prin 
cunoştinţă. 
10. Când le merge bine celor drepţi, 
cetatea se bucură; şi când pier cei răi este 
strigăt de bucurie. 

11. Cetatea se înalţă prin binecuvântarea 
celor drepţi, dar se surpă prin gura celor 
răi. 
12. Cine dispreţuieşte pe aproapele său 
este fără inimă; dar omul priceput tace. 
13. Cine umblă cu vorba dezvăluie lucruri 
ascunse, dar cel cu spirit credincios 
ascunde lucrul. 

14. Unde nu este sfat, poporul cade; dar 
mulţimea sfătuitorilor dă siguranţă. 
15. Îi va merge rău celui care se pune 
garant pentru altul, dar cel care îl urăşte 
pe cel care se pune garant este în 
siguranţă. 
16. Femeia plăcută dobândeşte onoare şi 
cei violenţi dobândesc bogăţii. 
17. Omul milos îşi face bine sufletului 

său, dar cel crud îşi tulbură propria carne. 
18. Cel rău face o lucrare înşelătoare, dar 
cine seamănă dreptate are o răsplată 
sigură. 
19. Aşa cum dreptatea este spre viaţă, tot 
aşa cine urmăreşte răul este spre moartea 
sa. 
20. Cei stricaţi cu inima sunt o urâciune 

pentru Iehova, dar cei corecţi pe cale sunt 
desfătarea Lui. 

21. Hotărât, cel rău nu va fi considerat 
nevinovat, dar sămânţa celor drepţi va fi 
salvată. 
22. O femeie frumoasă şi fără minte este 
un inel de aur în râtul unui porc. 
23. Dorinţa celor drepţi este numai bine; 

aşteptarea celor răi este mânie. 
24. Este unul care împrăştie şi totuşi 
prosperă; şi este unul care opreşte mai 
mult decât este drept, dar numai spre 
lipsă. 
25. Sufletul care binecuvântează va fi 
săturat şi cel care udă pe alţii va fi udat şi 
el. 

26. Cel care reţine grâul este blestemat de 
popor; dar binecuvântarea este pe capul 
celui care-l vinde. 
27. Cine caută stăruitor binele caută 
bunăvoinţă; dar răul va veni peste cel 
care-l caută cu stăruinţă. 
28. Cine se încrede în bogăţiile lui va 
cădea, dar cei drepţi vor înverzi ca frunza. 

29. Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt; 
şi nebunul va fi servitorul celui înţelept cu 
inima. 
30. Rodul celui drept este un pom al vieţii 
şi cel înţelept câştigă suflete. 
31. Iată, cel drept va fi răsplătit pe 
pământ: cu atât mai mult răul şi 
păcătosul! 

Capitolul 12 - Proverbe 

1. Cine iubeşte disciplina iubeşte 
cunoştinţa, dar cine urăşte mustrarea este 
prost. 
2. Cel bun va primi bunăvoinţa lui 
Iehova, dar pe omul uneltitor de rele îl va 

condamna. 
3. Omul nu se va întări prin răutate, dar 
rădăcina celor drepţi nu se va clătina. 
4. Femeia vrednică este o cunună pentru 
soţul ei, dar cea care îi face ruşine este ca 
putregaiul în oasele lui. 
5. Gândurile celor drepţi sunt drepte; 
sfaturile celor răi sunt înşelăciune. 

6. Cuvintele celor răi sunt curse ca să 
verse sânge, dar gura celor drepţi îi va 
scăpa. 
7. Răsturnaţi-i pe cei răi şi nu vor mai fi; 
dar casa celor drepţi va rămâne. 
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8. Un om este preţuit după înţelepciunea 
lui, dar cel cu inima stricată va fi 
dispreţuit. 
9. Mai bine cel smerit şi care are un 
servitor, decât cel care se consideră mare 
şi duce lipsă de pâine. 

10. Un om drept se îngrijeşte de viaţa 
animalului său, dar, în lăuntrul lor, cei răi 
sunt nemiloşi. 
11. Cine îşi ară ogorul se va sătura cu 
pâine, dar cine umblă după deşertăciuni 
este fără minte. 
12. Cel rău doreşte câştigul celor răi, dar 
rădăcina celor drepţi este roditoare. 

13. În greşeala cu buzele este o cursă rea, 
dar cel drept va ieşi din strâmtorare. 
14. Un om se satură de bunuri prin rodul 
gurii; şi omului i se va da răsplata 
mâinilor lui. 
15. Calea nebunului este dreaptă în ochii 
săi, dar cel înţelept ascultă sfatul. 
16. În aceeaşi zi: nebunul îşi face 

cunoscută mânia, dar omul prevăzător 
acoperă dezonoarea. 
17. Cine rosteşte adevărul vesteşte 
dreptate, dar un martor fals: înşelăciunea. 
18. Cine vorbeşte cu uşurătate este 
asemenea străpungerilor unei săbii, dar 
limba înţeleptului este vindecare. 
19. Buza adevărului va fi întărită pentru 
totdeauna, dar limba minciunii este numai 

pentru o clipă. 
20. Înşelăciunea este în inima celor care 
urzesc răul, dar bucuria este pentru 
sfătuitorii la pace. 
21. Nici un rău nu se va întâmpla celui 
drept, dar cei răi se vor umple de rău. 
22. Buzele mincinoase sunt o urâciune 
pentru Iehova, dar cei care lucrează după 

adevăr sunt desfătarea Lui. 
23. Un om chibzuit ascunde cunoştinţa, 
dar inima nebunilor vesteşte nebunia. 
24. Mâna celor harnici va conduce, dar 
lenevia va da tribut. 
25. Apăsarea din inima omului o face să 
se plece, dar un cuvânt bun o înveseleşte. 
26. Cel drept călăuzeşte pe aproapele său, 

dar calea celor răi îi rătăceşte. 
27. Leneşul nu frige ce a vânat, dar 
averea scumpă omului este pentru cel 
harnic. 

28. Pe calea dreptăţii este viaţă şi pe calea 
ei nu este moarte. 

Capitolul 13 - Proverbe 

1. Un fiu înţelept ascultă îndrumarea 
tatălui, dar cel batjocoritor n-ascultă 
mustrarea. 
2. Un om va mânca bine din rodul gurii, 
dar sufletul înşelătorilor: violenţă. 
3. Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte 
sufletul; distrugere va fi pentru cine îşi 
deschide larg buzele. 

4. Sufletul leneşului doreşte şi n-are 
nimic, dar sufletul celor harnici va fi 
săturat. 
5. Cel drept urăşte minciuna, dar cel rău 
se face neplăcut şi ajunge de ruşine. 
6. Dreptatea îl păzeşte pe cel care este 
integru pe cale, dar răutatea îl răstoarnă 
pe păcătos. 

7. Unul face pe bogatul şi n-are nimic; 
altul face pe săracul şi are avere mare. 
8. Răscumpărarea pentru viaţa unui om 
este bogăţia sa; dar săracul n-aude 
mustrarea. 
9. Lumina celor drepţi arde voioasă, dar 
lampa celor răi se va stinge. 
10. Din mândrie vine numai ceartă, dar 

înţelepciunea este cu cei care se lasă 
sfătuiţi. 
11. Averea strânsă prin deşertăciune 
scade, dar cine strânge prin muncă o va 
spori. 
12. Speranţa amânată îmbolnăveşte 
inima, dar dorinţa împlinită este un pom 
al vieţii. 
13. Cine dispreţuieşte Cuvântul se va 

distruge, dar cine se teme de poruncă va fi 
răsplătit. 
14. Învăţătura înţeleptului este un izvor de 
viaţă, ca să abată de la laţurile morţii. 
15. Buna înţelegere aduce bunăvoinţă, dar 
calea celor înşelători este aspră. 
16. Orice chibzuit lucrează cu cunoştinţă, 
dar nebunul dă de gol nebunia. 

17. Solul rău cade în nenorocire, dar 
trimisul credincios aduce sănătate. 
18. Sărăcia şi ruşinea vor fi pentru cine 
refuză îndrumarea, dar cine ia seama la 
mustrare va fi onorat. 
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19. Dorinţa împlinită este dulce pentru 
suflet; dar este o urâciune pentru nebuni 
să se depărteze de rău. 
20. Cine umblă cu înţelepţii devine 
înţelept, dar cine se însoţeşte cu nebunii 
îşi va face rău. 

21. Răul urmăreşte pe păcătoşi; dar binele 
celor drepţi va fi răsplătit. 
22. Un om bun lasă o moştenire fiilor 
fiilor săi, dar averea păcătosului este 
păstrată pentru cel drept. 
23. Multă hrană este în arătura săracilor, 
dar este pierdere din lipsă de judecată. 
24. Cine cruţă nuiaua urăşte pe fiul său, 

dar cine îl iubeşte stăruie în disciplinarea 
lui. 
25. Cel drept mănâncă până i se satură 
sufletul, dar pântecele celor răi va duce 
lipsă. 

Capitolul 14 - Proverbe 

1. Înţelepciunea femeilor le zideşte casa, 
dar nebunia o surpă cu mâinile ei. 
2. Cine umblă în dreptatea lui se teme de 
Iehova, dar cel sucit în căile lui Îl 
dispreţuieşte. 
3. În gura nebunului este o nuia a 
mândriei, dar buzele înţelepţilor îi păzesc. 

4. Unde nu sunt boi, ieslea este goală; dar 
mult câştig este în puterea boului. 
5. Un martor credincios nu va minţi, dar 
un martor fals rosteşte minciuni. 
6. Un batjocoritor caută înţelepciune şi nu 
este, dar cunoştinţa este uşoară pentru cel 
inteligent. 
7. Depărtează-te de cel nebun, pentru că 
nu pe buzele lui găseşti cunoştinţa. 

8. Înţelepciunea celui chibzuit este să-şi 
înţeleagă calea, dar nebunia nebunilor 
este înşelăciune. 
9. Nebunii îşi bat joc de păcat, dar între 
cei drepţi este bunăvoinţă. 
10. Inima îşi cunoaşte propria amărăciune 
şi un străin nu se amestecă în bucuria ei. 
11. Casa celor răi va fi răsturnată, dar 

cortul celor drepţi va înflori. 
12. Este o cale care pare dreaptă omului, 
dar sfârşitul ei sunt: căile morţii. 
13. Chiar când râde, inima este plină de 
durere; şi sfârşitul bucuriei este 
întristarea. 

14. Inima care se abate se va sătura de 
propriile căi, iar omul de bine se va sătura 
de ce este în el însuşi. 
15. Cel simplu crede orice vorbă, dar cel 
chibzuit ia seama la umblarea lui. 
16. Înţeleptul se teme şi se depărtează de 

rău, dar nebunul este îngâmfat şi încrezut. 
17. Cel iute la mânie se poartă cu nebunie 
şi omul intrigilor se face urât. 
18. Cei proști moştenesc nebunie, dar cei 
chibzuiţi sunt încununaţi cu cunoştinţă. 
19. Cei răi se pleacă înaintea celor buni; 
şi cei nelegiuiţi, la porţile celui drept. 
20. Săracul este urât chiar şi de aproapele 

său, dar bogatul are mulţi prieteni. 
21. Cine dispreţuieşte pe aproapele său 
păcătuieşte, dar ferice de cine se îndură 
de cei întristaţi! 
22. Nu se rătăcesc cei care uneltesc răul? 
Dar bunătatea şi adevărul sunt pentru cei 
care plănuiesc binele. 
23. În orice muncă este câştig, dar 

vorbăria buzelor aduce numai lipsuri. 
24. Bogăţia este cununa înţelepţilor; 
nebunia celor nebuni este nebunie. 
25. Un martor adevărat scapă suflete, dar 
înşelăciunea rosteşte minciuni. 
26. În temerea de Iehova este tăria 
încrederii: şi copiii săi vor avea un loc de 
adăpost. 

27. Temerea de Iehova este un izvor de 
viaţă, ca să abată de la laţurile morţii. 
28. În mulţimea poporului stă gloria 
regelui, dar în lipsa poporului stă pieirea 
conducătorului. 
29. Să fii încet la mânie este mare 
înțelegere, dar cel cu spiritul nerăbdător 
înalţă nebunia. 
30. O inimă sănătoasă este: viaţa cărnii, 

dar gelozia: putrezirea oaselor. 
31. Cine asupreşte pe sărac jigneşte pe 
Creatorul său, dar cine Îl onorează se 
îndură de cel nevoiaş. 
32. Cel rău este izgonit prin răutatea lui, 
dar cel drept este plin de încredere la 
moartea sa. 
33. Înţelepciunea se odihneşte în inima 

celui inteligent, dar ce este în nebun se 
face cunoscut. 
34. Dreptatea înalţă o naţiune, dar păcatul 
este ruşinea popoarelor. 
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35. Bunăvoinţa regelui este pentru un 
servitor înţelept, dar mânia sa este pentru 
cel care face ruşine. 

Capitolul 15 - Proverbe 

1. Un răspuns blând abate furia, dar un 
cuvânt aspru stârneşte mânia. 
2. Limba înţelepţilor foloseşte drept 
cunoştinţa, dar gura nebunilor revarsă 
nebunie. 
3. Ochii lui Iehova sunt în orice loc, 
privind la cei răi şi la cei buni. 

4. Blândeţea limbii este un pom al vieţii, 
dar strâmbătatea din ea este o zdrobire a 
spiritului. 
5. Nebunul dispreţuieşte îndrumarea 
tatălui său, dar cine ia aminte la mustrare 
devine chibzuit. 
6. În casa celui drept este o mare 
comoară, dar în venitul celui rău este 

tulburare. 
7. Buzele înţelepţilor răspândesc 
cunoştinţă, dar nu tot aşa este inima 
nebunilor. 
8. Jertfa celor răi este o urâciune pentru 
Iehova, dar rugăciunea celor drepţi este 
desfătarea Sa. 
9. Calea celui rău este o urâciune pentru 

Iehova, dar El iubeşte pe cel care 
urmăreşte dreptatea. 
10. O aspră corectare este pentru cel care 
părăseşte cărarea; cine urăşte mustrarea 
va muri. 
11. Locuinţa morţilor şi abisul sunt 
înaintea lui Iehova: cu cât mai mult 
inimile fiilor oamenilor! 
12. Un batjocoritor nu iubeşte pe unul 

care-l mustră; el nu va merge spre cei 
înţelepţi. 
13. O inimă voioasă înveseleşte faţa, dar, 
prin întristarea inimii, spiritul este înfrânt. 
14. Inima unuia inteligent caută 
cunoştinţă, dar gura nebunilor se hrăneşte 
cu nebunie. 
15. Toate zilele celui întristat sunt rele, 

dar o inimă fericită este un ospăţ 
neîncetat. 
16. Mai bine puţin, cu temere de Iehova, 
decât o mare avere cu tulburare. 
17. Mai bun este un prânz de verdeţuri şi 
dragoste, decât un bou îngrăşat şi ură. 

18. Omul mânios stârneşte ceartă, dar cel 
încet la mânie potoleşte neînţelegerea. 
19. Calea leneşului este ca un gard de 
spini, dar cărarea celor drepţi este netedă. 
20. Un fiu înţelept face bucurie tatălui, 
dar un om nebun dispreţuieşte pe mama 

lui. 
21. Nebunia este bucurie pentru cel fără 
minte, dar un om înțelegător îşi îndreaptă 
calea. 
22. Fără sfat, planurile nu izbutesc, dar 
prin mulţimea sfătuitorilor sunt întărite. 
23. Un om are bucurie prin răspunsul 
gurii lui şi ce bun este un cuvânt la timpul 

lui! 
24. Cărarea vieţii duce în sus pentru cel 
înţelept, ca să se depărteze de locuinţa 
morţilor, de jos. 
25. Iehova va dezrădăcina casa celor 
mândri, dar va întări hotarul văduvei. 
26. Gândurile rele sunt o urâciune pentru 
Iehova, dar cuvintele curate îi sunt 

plăcute. 
27. Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, 
dar cine urăşte mita va trăi. 
28. Inima celui drept se gândeşte ce să 
răspundă, dar gura celor răi revarsă 
lucruri rele. 
29. Iehova este departe de cei răi, dar 
aude rugăciunea celor drepţi. 

30. Lumina ochilor înveseleşte inima, o 
veste bună întăreşte oasele. 
31. Urechea care ascultă mustrarea de 
viaţă va rămâne printre înţelepţi. 
32. Cine refuză îndrumarea îşi 
dispreţuieşte sufletul, dar cine ascultă 
mustrarea capătă minte. 
33. Temerea de Iehova este îndrumarea 
înţelepciunii şi înaintea onoarei este 

smerenia. 

Capitolul 16 - Proverbe 

1. Planurile inimii sunt ale omului, dar 
răspunsul limbii este de la Iehova. 
2. Toate căile omului sunt curate în ochii 

lui, dar Iehova cântăreşte spiritele. 
3. Încredinţează-ţi lui Iehova lucrările, şi 
gândurile tale vor fi întărite. 
4. Iehova a făcut orice lucru pentru scopul 
său, da, chiar şi pe cel rău pentru ziua 
nenorocirii. 
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5. Orice inimă îngâmfată este o urâciune 
pentru Iehova; hotărât, el nu va fi 
considerat nevinovat. 
6. Prin bunătate şi adevăr este ispăşită 
nelegiuirea şi prin temerea de Iehova se 
abate de la rău. 

7. Când Îi plac lui Iehova căile unui om, îi 
pune chiar şi pe dușmanii săi în pace cu 
el. 
8. Mai bine puţin cu dreptate, decât mari 
venituri fără dreptate. 
9. Inima omului îşi propune calea, dar 
Iehova îi îndreaptă paşii. 
10. O hotărâre divină este pe buzele 

regelui: gura lui nu va greşi în judecată. 
11. Balanţa dreaptă şi cântarul sunt ale lui 
Iehova; toate greutăţile din sac sunt 
lucrarea Lui. 
12. Este o urâciune pentru regi să comită 
răutate, pentru că tronul se întăreşte prin 
dreptate. 
13. Buzele drepte sunt desfătarea regilor 

şi ei îl iubesc pe cel care vorbeşte drept. 
14. Mânia regelui sunt solii morţii, dar un 
om înţelept o va potoli. 
15. În lumina feţei regelui este viaţă şi 
bunăvoinţa lui este ca norul unei ploi 
târzii. 
16. Cu mult mai bine este să dobândeşti 
înţelepciune decât aur fin! Şi mai de preţ 

dobândirea inteligenţei decât a argintului! 
17. Calea celor drepţi este să se depărteze 
de rău; acela care ia aminte la calea sa îşi 
păzeşte sufletul. 
18. Mândria merge înaintea pieirii, şi un 
spirit îngâmfat înaintea căderii. 
19. Mai bine este să fii într-un spirit 
smerit cu cei blânzi, decât să împarţi 
prada cu cei mândri. 

20. Cine ia seama la cuvânt va găsi binele 
şi oricine se încrede în Iehova este fericit! 
21. Cel înţelept cu inima este numit 
inteligent; şi dulceaţa buzelor sporeşte 
învăţătura. 
22. Înţelepciunea este un izvor de viaţă 
pentru cel care o are, dar să îndrumi pe 
nebun este nebunie. 

23. Inima celui înţelept dă prudență gurii 
lui şi sporește învățătura pe vorbele lui. 

24. Cuvintele plăcute sunt un fagure de 
miere, dulci pentru suflet şi sănătate 
pentru oase. 
25. Este o cale care pare dreaptă omului, 
dar sfârşitul ei sunt căile morţii. 
26. Cel care lucrează, pentru el lucrează, 

pentru că gura lui îl obligă. 
27. Un om al lui Belial sapă pentru rău şi 
pe buzele lui este ca un foc arzător. 
28. Un om înşelător seamănă ceartă şi un 
purtător de vorbe dezbină prieteni buni. 
29. Un om violent amăgeşte pe aproapele 
său şi-l duce pe o cale care nu este bună. 
30. Cine închide ochii ca să plănuiască 

lucruri înşelătoare; muşcându-şi buzele, 
săvârşeşte răul. 
31. Perii albi sunt o cunună de glorie; 
dacă ea se găseşte pe calea dreptăţii. 
32. Cel încet la mânie este mai de preţ 
decât cel viteaz, şi cel care îşi stăpâneşte 
spiritul, decât cel care ia o cetate. 
33. Se aruncă sorţul în poală, dar orice 

hotărâre este a lui Iehova. 

Capitolul 17 - Proverbe 

1. Mai bine o bucată de pâine uscată şi 
linişte, decât o casă plină de carne dar 
ceartă. 

2. Un servitor înţelept va stăpâni peste un 
fiu care face ruşine şi va avea parte de 
moştenire printre fraţi. 
3. Vasul topitorului este pentru argint şi 
cuptorul pentru aur, dar Iehova încearcă 
inimile. 
4. Răufăcătorul pleacă urechea la buze 
nelegiuite; mincinosul pleacă urechea la 
limba stricată. 

5. Cine râde de un sărac jigneşte pe 
Creatorul său. Cine se bucură de 
nenorocire nu va fi considerat nevinovat. 
6. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor 
şi gloria copiilor sunt părinţii lor. 
7. Vorbirea aleasă nu se potriveşte unui 
om josnic, cu atât mai puţin buzele 
mincinoase unui om de seamă. 

8. Un dar este o piatră preţioasă în ochii 
celui care îl are: ori încotro se îndreaptă, 
reuşeşte. 
9. Cine acoperă greşeala caută dragoste, 
dar cine o repetă dezbină prieteni buni. 
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10. O mustrare îl pătrunde pe cel care are 
discernământ mai adânc decât o sută de 
lovituri pe un nebun. 
11. Un răzvrătit caută numai răul, dar un 
sol nemilos va fi trimis împotriva lui. 
12. Mai bine să întâlneşti o ursoaică 

lipsită de puii ei, decât un nebun în 
nebunia lui. 
13. Celui care răsplăteşte binele cu rău nu 
i se va depărta răul de casă. 
14. Începutul certei este cum s-ar da 
drumul apelor; părăseşte cearta înainte de 
a se aprinde. 
15. Cine îndreptăţeşte pe cel rău şi cine 

condamnă pe cel drept sunt amândoi o 
urâciune pentru Iehova. 
16. La ce foloseşte un preţ în mâna unui 
nebun ca să cumpere înţelepciune, când el 
n-are minte deloc? 
17. Prietenul iubeşte oricând şi un frate se 
naşte pentru strâmtorare. 
18. Un om fără minte bate palma, 

punându-se garant pentru aproapele său. 
19. Cine iubeşte greşeala iubeşte cearta; 
cine îşi înalţă poarta caută pieirea. 
20. Cine are o inimă stricată nu găseşte 
nici un bine şi cel cu limba sucită cade în 
rău. 
21. Cine naşte un nebun spre durerea lui 
şi tatăl unui om rău n-are bucurie. 

22. O inimă veselă dă sănătate, dar un 
spirit zdrobit usucă oasele. 
23. Un om rău scoate un dar din sân, ca să 
strice căile judecăţii. 
24. Înţelepciunea este înaintea celui care 
are discernământ, dar ochii nebunului 
sunt la marginile pământului. 
25. Un fiu nebun este supărare pentru 
tatăl său şi amărăciune pentru cea care l-a 

născut. 
26. Nu este bine să-l pedepseşti pe cel 
drept, nici să-i loveşti pe mai-mari pentru 
dreptatea lor. 
27. Cine are cunoştinţă îşi controlează 
cuvintele şi un om înțelegător are un spirit 
calm. 
28. Chiar un nebun, când tace, este 

considerat înţelept; iar cel care îşi închide 
buzele, inteligent. 
 
 

Capitolul 18 - Proverbe 

1. Cine se izolează caută plăcerea lui, este 
cu totul împotriva oricărei înţelepciuni. 

2. Un nebun nu-şi găseşte plăcerea în 
înțelegere; ci, numai în descoperirea 
inimii sale. 
3. Când vine cel rău, vine şi dispreţul; şi 
cu dispreţul, ruşinea. 
4. Cuvintele gurii unui om sunt ape 
adânci; izvorul înţelepciunii este un izvor 
care ţâşneşte. 

5. Nu este bine să cauţi la faţa celui rău, 
ca să-l nedreptăţeşti pe cel drept la 
judecată. 
6. Buzele unui nebun stârnesc ceartă şi 
gura lui aduce lovituri. 
7. Gura unui nebun este distrugerea lui şi 
buzele lui sunt un laţ pentru sufletul său. 
8. Cuvintele unui purtător de vorbe sunt 

ca nişte bucate alese şi coboară în 
cămările sufletului. 
9. Acela care este leneş în lucrul său este 
frate cu nimicitorul. 
10. Numele lui Iehova este un turn tare: 
cel drept aleargă în el şi se aşază într-un 
adăpost înalt. 
11. Bogăţia celui bogat este cetatea lui 

tare şi ca un zid înalt în închipuirea lui. 
12. Înainte de cădere, inima omului este 
îngâmfată; şi smerenia este înaintea 
onoarei. 
13. A răspunde înainte să fi ascultat, 
aceasta este nebunie şi ruşine pentru cine 
o face. 
14. Spiritul omului îi sprijină neputinţa, 
dar cine poate susţine un spirit zdrobit? 

15. Inima celui inteligent dobândeşte 
cunoştinţă şi urechea înţelepţilor o caută. 
16. Darul unui om îi face loc şi-l aduce 
înaintea celor mari. 
17. Cine vine întâi în cauza lui pare drept; 
apoi vine aproapele său şi-l cercetează. 
18. Sorţul pune capăt certurilor şi 
hotărăşte între cei puternici. 

19. Un frate jignit este mai greu de 
câştigat decât o cetate tare şi certurile sunt 
ca zăvoarele unui palat. 
20. Cu rodul gurii sale se satură pântecele 
omului; cu rodul buzelor lui este săturat. 
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21. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii 
şi cei care o iubesc vor mânca din rodul 
ei. 
22. Cine a găsit o soţie a găsit un lucru 
bun şi a primit har de la Iehova. 
23. Săracul vorbeşte cu rugăminţi, dar 

bogatul răspunde cu asprime. 
24. Un om cu prieteni se va ruina, dar 
există un prieten mai apropiat decât un 
frate. 

Capitolul 19 - Proverbe 

1. Mai de preţ este un sărac care umblă în 
integritatea lui, decât cel stricat cu buzele 
sale şi nebun. 
2. De asemenea, nu este bine ca un suflet 
să fie fără cunoştinţă; şi cel grăbit în 
umblare face paşi greşiţi. 
3. Nebunia omului îi suceşte calea şi 
inima lui se întărâtă împotriva lui Iehova. 

4. Bogăţia aduce mulţi prieteni, dar 
săracul este despărţit de prietenul său. 
5. Un martor fals nu va fi considerat 
nevinovat şi cine rosteşte minciuni nu va 
scăpa. 
6. Mulţi caută bunăvoinţa unui om de 
seamă şi fiecare este prieten cu un om 
care dăruieşte. 

7. Toţi fraţii unui sărac îl urăsc: cu atât 
mai mult se depărtează de el prietenii săi! 
El îi urmăreşte prin cuvinte, ei nu sunt de 
găsit. 
8. Cine dobândeşte minte îşi iubeşte 
sufletul; cine păzeşte înțelegerea va găsi 
binele. 
9. Un martor fals nu va fi considerat 
nevinovat şi cine rosteşte minciuni va 

pieri. 
10. Traiul bun nu se potriveşte unui 
nebun, cu atât mai puţin unui servitor să 
aibă stăpânire peste căpetenii. 
11. Discreţia unui om îl face încet la 
mânie şi este glorie pentru el să treacă 
peste o greşeală. 
12. Mânia regelui este ca răcnetul unui 

leu, dar bunăvoinţa sa este ca roua pe 
iarbă. 
13. Un fiu nebun este nenorocirea tatălui 
său şi certurile unei soţii sunt ca o 
streaşină care picură neîncetat. 

14. Casa şi averea sunt o moştenire de la 
părinţi, dar o soţie chibzuită este de la 
Iehova. 
15. Lenea cufundă într-un somn adânc şi 
sufletul leneş va flămânzi. 
16. Cine păzeşte porunca îşi păzeşte 

sufletul; cine îşi dispreţuieşte căile va 
muri. 
17. Cine se îndură de sărac împrumută pe 
Iehova şi El îi va reda ceea ce a dat. 
18. Cercetează-l pe fiul tău cât timp este 
speranţă, dar să nu-ţi pui sufletul ca să-l 
omori. 
19. Un om aprig la mânie va fi pedepsit; 

pentru că, dacă-l vei scăpa, va trebui s-o 
faci din nou. 
20. Ascultă sfatul şi primeşte îndrumarea, 
ca să fii înţelept la sfârşitul tău. 
21. Multe sunt gândurile în inima omului, 
dar planul lui Iehova, acela se împlineşte. 
22. Ceea ce face farmecul unui om este 
bunătatea lui; şi un sărac este mai de preţ 

decât un mincinos. 
23. Temerea de Iehova duce la viaţă şi cel 
care o are se va odihni satisfăcut, fără să 
fie vizitat de rău. 
24. Un leneş îşi pune mâna în vas şi nu şi-
o duce nici măcar la gură. 
25. Bate-l pe batjocoritor, şi cel simplu va 
lua seama; mustră-l pe cel inteligent, şi el 

va înţelege cunoştinţa. 
26. Cine ruinează pe tată şi a-lungă pe 
mamă este un fiu care face ruşine şi aduce 
dispreţ. 
27. Încetează, fiul meu, să asculţi 
îndrumarea care îndepărtează de cuvintele 
cunoştinţei. 
28. Un martor al lui Belial batjocoreşte 
judecata şi gura celor răi înghite 

nelegiuirea. 
29. Judecăţile sunt pregătite pentru 
batjocoritori şi biciuirile pentru spatele 
nebunilor. 

Capitolul 20 - Proverbe 

1. Vinul este batjocoritor, băutura tare 
este zgomotoasă; oricine se abate la ele 
nu este înţelept. 
2. Mânia unui rege este ca răcnetul unui 
leu: cine îl provoacă la mânie păcătuieşte 
împotriva propriului său suflet. 
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3. Este o onoare pentru cineva să se 
retragă din ceartă, dar orice nebun se 
aruncă în ea. 
4. Leneşul nu va ara din cauza iernii; la 
seceriş va cerşi şi nu va avea nimic. 
5. În inima omului, sfatul este o apă 

adâncă şi un om cu înțelegere scoate din 
ea. 
6. Mulţi oameni îşi vor vesti propria 
bunătate; dar cine va găsi un om 
credincios? 
7. Cel drept umblă în integritatea lui; 
ferice de copiii săi după el! 
8. Un rege care şade pe tronul judecăţii 

risipeşte tot răul cu ochii săi. 
9. Cine poate zice: „Mi-am curăţit omul 
lăuntric, sunt curat de păcatul meu“? 
10. Greutăţi diferite, măsuri diferite: 
amândouă sunt o urâciune pentru Iehova. 
11. Chiar un copil se cunoaşte din faptele 
lui, dacă purtarea lui este curată şi dacă 
este dreaptă. 

12. Şi urechea care aude şi ochiul care 
vede, Iehova le-a făcut pe amândouă. 
13. Nu iubi somnul, ca nu cumva să 
sărăceşti; deschide-ţi ochii şi vei fi săturat 
cu pâine. 
14. „Rău! Rău!“ zice cumpărătorul, dar se 
laudă după ce a plecat. 
15. Există aur şi o mulţime de corali, dar 

buzele cunoştinţei sunt o bijuterie 
preţioasă. 
16. Ia-i haina, pentru că s-a pus garanţie 
pentru altul şi ţine-l garanţie din pricina 
unor străini. 
17. Pâinea înşelăciunii este dulce pentru 
om, dar după aceea gura lui se va umple 
cu pietriş. 
18. Planurile sunt întărite prin sfat; şi fă 

războiul cu sfat bun. 
19. Cine umblă cu vorba descoperă 
lucruri ascunse; de aceea nu te amesteca 
cu cel vorbăreţ. 
20. Celui care blestemă pe tatăl său sau pe 
mama sa i se va stinge lampa în mijlocul 
întunericului. 
21. O moştenire căpătată în grabă la 

început nu va fi binecuvântată la sfârşit. 
22. Nu zice: „Voi răsplăti cu rău!“ 
Aşteaptă pe Iehova şi El te va elibera! 

23. Greutăţi diferite sunt o urâciune 
pentru Iehova şi o balanţă falsă nu este 
bună. 
24. Paşii omului sunt de la Iehova; şi cum 
poate un om să-şi înţeleagă propria cale? 
25. Este o cursă pentru un om să spună în 

grabă: „Este sfinţit!“ şi să cerceteze 
numai după ce a promis. 
26. Un rege înţelept risipeşte pe cei răi şi 
aduce roata peste ei. 
27. Suflarea omului este o lampă a lui 
Iehova, cercetând toate cămările 
sufletului. 
28. Îndurarea şi adevărul îl păstrează pe 

rege şi prin bunătate îşi întăreşte tronul. 
29. Gloria tinerilor este puterea lor şi 
frumuseţea bătrânilor este capul cărunt. 
30. Bătăile care rănesc curăţă răul, şi 
loviturile, cămările sufletului. 

Capitolul 21 - Proverbe 

1. Inima regelui este în mâna lui Iehova 
nişte izvoare de apă: El o îndreaptă 
încotro vrea. 
2. Orice cale a omului este dreaptă în 
ochii săi, dar Iehova cântăreşte inimile. 
3. A practica dreptatea şi judecata este 
mai plăcut lui Iehova decât jertfa. 

4. Ochii trufaşi şi o inimă îngâmfată, 
lampa celor răi, sunt păcat. 
5. Gândurile celor harnici duc numai la 
belşug, dar ale oricui este grăbit, numai la 
lipsă. 
6. Dobândirea comorilor printr-o limbă 
mincinoasă este o răsuflare trecătoare a 
celor care caută moartea. 
7. Pustiirea îi mătură pe cei răi, pentru că 

refuză să facă ce este drept. 
8. Calea unui om vinovat este foarte 
sucită, dar lucrarea celui curat este 
dreaptă. 
9. Este mai bine să locuieşti într-un colţ al 
acoperişului decât să ai o femeie 
certăreaţă şi o casă în comun. 
10. Sufletul celui rău doreşte răul, 

aproapele său nu găseşte bunăvoinţă în 
ochii lui. 
11. Când batjocoritorul este pedepsit, cel 
simplu devine înţelept; şi când cel înţelept 
este învăţat, el primeşte cunoştinţă. 
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12. Unul care este drept priveşte cu 
înţelepciune casa celui rău. El răstoarnă 
pe cei răi în nenorocire. 
13. Cine îşi astupă urechile la strigătul 
săracului va striga şi el şi nu va fi auzit. 
14. Un dar în ascuns potoleşte mânia, şi 

un cadou în sân, furia aprinsă. 
15. Este bucurie pentru cel drept să facă 
ce este drept, dar aceasta este ruină pentru 
lucrătorii nelegiuirii. 
16. Omul care rătăceşte de la calea 
prudenței va locui în adunarea celor 
morţi. 
17. Cine iubeşte veselia va fi un sărac; 

cine iubeşte vinul şi untdelemnul nu va fi 
bogat. 
18. Cel rău este o răscumpărare pentru cel 
drept şi cel înşelător în locul celor drepţi. 
19. Este mai bine să locuieşti într-un 
pământ pustiu, decât cu o femeie 
certăreaţă şi supărăcioasă. 
20. O comoară scumpă şi untdelemn sunt 

în locuinţa unui înţelept, dar un om nebun 
le înghite. 
21. Cine urmează dreptatea şi bunătatea 
găseşte viaţă, dreptate şi onoare. 
22. Un înţelept cucereşte cetatea celor 
puternici şi surpă tăria încrederii ei. 
23. Cine îşi ţine gura şi limba îşi păzeşte 
sufletul de necazuri. 

24. Mândru, îngâmfat, batjocoritor este 
numele celui care lucrează cu mânie şi 
îngâmfare. 
25. Pofta leneşului îl ucide, pentru că 
mâinile lui refuză să lucreze: 
26. pofteşte cu lăcomie toată ziua; dar cel 
drept dă şi nu reţine. 
27. Jertfa celor răi este urâciune: cu atât 
mai mult când este adusă cu un scop rău! 

28. Un martor mincinos va pieri, dar omul 
care ascultă va vorbi întotdeauna. 
29. Un om rău îşi împietreşte faţa, dar cel 
drept îşi întăreşte calea. 
30. Nu este nici înţelepciune, nici 
pricepere, nici sfat împotriva lui Iehova. 
31. Calul este pregătit pentru ziua luptei, 
dar izbăvirea este a lui Iehova. 

Capitolul 22 - Proverbe 

1. Un nume bun este mai de preţ decât 
mari bogăţii şi bunăvoinţa este mai bună 
decât argintul şi aurul. 

2. Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu 
altul; Iehova este Cel care i-a făcut pe 
toţi. 
3. Un om perspicace vede răul şi se 
ascunde, dar cei simpli merg înainte şi 
sunt pedepsiţi. 

4. Răsplata smereniei, a temerii de 
Iehova, este: bogăţii, onoare şi viaţă. 
5. Spini și curse sunt pe calea celui sucit; 
cine îşi păzeşte sufletul se depărtează de 
ele. 
6. Antrenează-l pe copil, pe calea pe care 
trebuie să meargă, şi când va fi bătrân, nu 
se va abate de la ea. 

7. Bogatul stăpâneşte peste săraci şi 
datornicul este servitorul creditorului. 
8. Cine seamănă nedreptate va secera 
nelegiuire şi nuiaua mâniei lui va avea un 
sfârşit. 
9. Cine are ochi binevoitor va fi 
binecuvântat, pentru că dă săracului din 
pâinea lui. 

10. Alungă pe batjocoritor şi cearta se va 
sfârşi, iar neînţelegerea şi ruşinea vor 
înceta. 
11. Regele este prietenul celui care 
iubeşte curăţia de inimă, pe ale cărui buze 
este har. 
12. Ochii lui Iehova păstrează cunoştinţa, 
dar răstoarnă cuvintele celui viclean. 

13. Leneşul zice: „Este un leu afară, voi fi 
ucis pe străzi!“ 
14. Gura femeilor străine este o groapă 
adâncă; cel care nu este plăcut lui Iehova 
va cădea în ea. 
15. Nebunia este lipită de inima copilului; 
nuiaua disciplinei o va îndepărta de la el. 
16. Cine asupreşte pe sărac o face ca să se 
îmbogăţească; cine dă celui bogat sigur 

va duce lipsă. 
17. Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele 
înţelepţilor şi îndreaptă-ţi inima la 
învăţătura mea. 
18. Pentru că este plăcut dacă le vei păstra 
înăuntrul tău; ele se vor potrivi împreună 
pe buzele tale. 
19. Pentru ca încrederea ta să fie în 

Iehova, ţi-am făcut cunoscut eu ţie astăzi. 
20. Nu ţi-am scris eu lucruri minunate în 
sfaturi şi cunoştinţă, 
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21. ca să-ţi fac cunoscut siguranţa 
cuvintelor adevărului, ca să răspunzi 
cuvinte ale adevărului celor care te 
probează. 
22. Nu jefui pe sărac pentru că este sărac, 
nici nu asupri la poartă pe cel întristat, 

23. pentru că Iehova le va apăra cauza şi 
va prăda sufletul celor care-i prădează. 
24. Nu te împrieteni cu un om mânios şi 
nu merge cu un om furios, 
25. ca nu cumva să înveţi cărările lui şi 
să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. 
26. Nu fi dintre cei care bat palma, dintre 
cei care sunt garanţi pentru datorii. 

27. Dacă n-ai nimic să plăteşti, de ce să-ţi 
ia patul de sub tine? 
28. Nu muta vechea piatră de hotar pe 
care au pus-o părinţii tăi. 
29. Ai văzut un om harnic în lucrul său? 
El va sta înaintea regilor, nu va sta 
înaintea celor neînsemnaţi. 

Capitolul 23 - Proverbe 

1. Când te aşezi să mănânci cu un 
conducător, ia seama bine cine este 
înaintea ta; 
2. şi pune-ţi un cuţit în gâtlej, dacă eşti 
om mâncăcios. 

3. Nu pofti bunătăţile lui, pentru că sunt 
hrană amăgitoare. 
4. Nu te trudi să devii bogat; lasă-te de 
propria ta pricepere: 
5. îţi vei pune ochii pe ea, s-a dus; pentru 
că, în adevăr, îşi face aripi şi zboară ca un 
vultur spre ceruri. 
6. Nu mânca hrana celui care are un ochi 
rău, nici nu pofti bunătăţile lui, 

7. pentru că, aşa cum gândeşte în sufletul 
său, aşa este el. „Mănâncă şi bea“, îţi va 
zice; dar inima lui nu este cu tine. 
8. Bucăţica pe care ai mâncat-o o vei 
vărsa şi vei irosi cuvintele tale dulci. 
9. Nu vorbi în auzul unui nebun, pentru 
că va dispreţui înţelepciunea cuvintelor 
tale. 

10. Nu muta vechea piatră de hotar şi nu 
intra în ogoarele orfanilor, 
11. pentru că Răscumpărătorul lor este 
puternic: El le va apăra cauza împotriva 
ta. 
12. Pune-ţi inima la învăţătură şi urechile 
la cuvintele cunoştinţei. 

13. Nu cruţa copilul de corectare, pentru 
că îl vei bate cu nuiaua, nu va muri. 
14. Îl vei bate cu nuiaua, dar îi vei elibera 
sufletul din locuinţa morţilor. 
15. Fiul meu, dacă inima ta va fi 
înţeleaptă, inima mea se va bucura, da, a 

mea; 
16. şi rinichii mei se vor veseli, când 
buzele tale vor vorbi lucruri drepte. 
17. Inima ta să nu-i invidieze pe păcătoşi, 
ci teme-te de Iehova toată ziua. 
18. Pentru că sigur este un viitor, iar 
aşteptarea ta nu va fi zadarnică. 
19. Tu, fiul meu, ascultă şi fii înţelept şi 

îndreaptă-ţi inima pe cale. 
20. Nu fi printre băutorii de vin, printre 
mâncăcioşii neînfrânaţi. 
21. Pentru că beţivul şi mâncăciosul vor 
sărăci; şi somnolenţa îmbracă în zdrenţe. 
22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut şi 
nu dispreţui pe mama ta, când este în 
vârstă. 

23. Cumpără adevărul şi nu-l vinde; 
înţelepciunea, disciplina şi înțelegerea. 
24. Tatăl celui drept se va bucura mult şi 
cine a dat naştere unui înţelept se va 
bucura de el. 
25. Să se bucure tatăl tău şi mama ta şi să 
aibă bucurie cea care te-a născut. 
26. Fiul meu, dă-mi inima ta, şi ochii tăi 

să-şi găsească plăcerea în căile mele. 
27. Pentru că o prostituată este o groapă 
adâncă, iar o femeie străină, un puţ 
îngust; 
28. de asemenea, ea pândeşte ca un hoţ şi 
înmulţeşte pe cei vicleni între oameni. 
29. Pentru cine este: „Of!“? Pentru cine 
este: „Vai de mine!“? Ale cui certurile? A 
cui plângerea? Ale cui rănile fără motiv? 

A cui roşeaţa ochilor? 
30. Ale celor care întârzie mult la vin, ale 
celor care merg să încerce vinul 
amestecat. 
31. Nu te uita la vin când este roşu, când 
sclipeşte în pahar şi alunecă uşor. 
32. La sfârşit muşcă asemenea unui şarpe 
şi înţeapă ca o viperă. 

33. Ochii tăi vor privi femei străine şi 
inima ta va spune lucruri stricate. 



 

 370 

34. Şi vei fi asemenea celui culcat în 
inima mării şi asemenea celui culcat pe 
vârful unui catarg: 
35. „M-au bătut, nu mă doare! m-au lovit, 
n-am ştiut! Când mă voi trezi? Îl voi 
căuta din nou!“ 

Capitolul 24 - Proverbe 

1. Nu fi invidios pe oamenii răi, nici nu 
dori să fii cu ei; 
2. pentru că inima lor cugetă la distrugere 
şi buzele lor vorbesc despre răutate. 

3. Prin înţelepciune se construiește o casă 
şi prin înțelegere este întărită; 
4. şi prin cunoştinţă se umplu cămările cu 
toate bunurile scumpe şi plăcute. 
5. Un om înţelept este puternic şi un om 
al cunoştinţei îşi întăreşte puterea; 
6. deoarece cu un sfat bun vei purta 
războiul şi în mulţimea sfătuitorilor este 

eliberare. 
7. Înţelepciunea este prea înaltă pentru 
nebun, el nu-şi va deschide gura la poartă. 
8. Cine se gândeşte să facă rău va fi numit 
răufăcător. 
9. Intenţia nebuniei este păcat şi 
batjocoritorul este o urâciune pentru 
oameni. 

10. Dacă îţi pierzi curajul în ziua 
necazului, puterea ta este mică. 
11. Scapă pe cei care sunt duşi la moarte 
şi nu te retrage de la cei care merg 
clătinându-se la măcel. 
12. Dacă zici: „Iată, noi n-am ştiut 
aceasta!“, nu va lua seama Cel care 
cântăreşte inimile? Şi Cel care îţi păzeşte 
sufletul ştie aceasta şi răsplăteşte omului 

după lucrarea sa. 
13. Mănâncă miere, fiul meu, pentru că 
este bună; şi un fagure este dulce pentru 
cerul gurii tale. 
14. Tot aşa, cunoaşte înţelepciunea pentru 
sufletul tău; dacă ai găsit-o, va fi un viitor 
şi aşteptarea ta nu va fi zadarnică. 
15. Răule, nu pândi locuinţa celui drept! 

Nu pustii locul său de odihnă! 
16. Pentru că cel drept cade de şapte ori şi 
iarăşi se ridică, dar cei răi se afundă în 
rău. 
17. Nu te bucura când cade dușmanul tău 
şi să nu ţi se veselească inima când el se 
împiedică, 

18. pentru ca nu cumva Iehova să vadă 
aceasta şi să fie rău în ochii Săi şi să-Şi 
întoarcă mânia de la el! 
19. Nu te nelinişti din cauza 
răufăcătorilor, nu fi invidios pe cei răi, 
20. pentru că nu va fi nici un viitor pentru 

cel rău; lampa celor răi se va stinge. 
21. Fiul meu, teme-te de Iehova şi de 
rege; nu te amesteca cu cei schimbători, 
22. pentru că nenorocirea lor va veni 
deodată; şi cine cunoaşte ruina unora sau 
a altora? 
23. Aceste lucruri de asemenea vin de la 
cei înţelepţi: Nu este bine să cauţi la 

înfăţişare în judecată. 
24. Cine zice celui rău: „Eşti drept!“, va fi 
blestemat de popoare, va fi urât de 
naţiuni. 
25. Dar cei care îl mustră vor fi plăcuţi şi 
o bună binecuvântare va veni peste ei. 
26. Sărută buzele cine dă un răspuns 
drept. 

27. Pregăteşte-ţi afară lucrarea şi pune-ţi 
ogorul în ordine şi după aceea 
construiește-ţi casa. 
28. Nu fi martor împotriva aproapelui tău 
fără motiv; ai vrea tu să înşeli cu buzele 
tale? 
29. Nu zice: „Îi voi face cum mi-a făcut, 
voi răsplăti omului după lucrarea sa“. 

30. Am trecut pe lângă ogorul unui leneş 
şi pe lângă via unui om fără minte. 
31. Şi, iată, peste tot era năpădit de spini 
și mărăcinii îl acoperiseră şi zidul de 
piatră era surpat. 
32. M-am uitat, am pus la inimă, am 
văzut, am primit învăţătură: 
33. puţin somn, puţină aţipire, puţină 
încrucişare a mâinilor pentru odihnă 

34. şi sărăcia ta va veni ca un hoţ, iar 
lipsurile tale, ca un om înarmat. 

Capitolul 25 - Proverbe 

1. Acestea de asemenea sunt proverbe ale 
lui Solomon, pe care le-au transcris 

oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. 
2. Gloria lui Dumnezeu este să ascundă 
un lucru, dar gloria regilor este să 
cerceteze un lucru. 
3. Cerurile în înălţime şi pământul în 
adâncime şi inima regilor sunt de 
nepătruns. 
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4. Scoate zgura din argint şi va ieşi un vas 
pentru argintar; 
5. scoate pe cel rău dinaintea regelui şi 
tronul lui se va întări în dreptate. 
6. Nu te considera mare în prezenţa 
regelui şi nu te aşeza în locul celor mari; 

7. pentru că mai bine este să ţi se zică: 
„Vino mai sus!“, în fața celui mare pe 
care îl văd ochii tăi, decât să fii pus mai 
jos. 
8. Nu participa în grabă la o ceartă, ca nu 
cumva să nu ştii ce să faci la sfârşitul ei, 
când aproapele tău te-ar face de ruşine. 
9. Discută-ţi cauza cu aproapele tău, dar 

nu dezvălui secretul altuia, 
10. ca nu cumva cel care aude să te facă 
de ruşine şi faima ta cea rea să nu se mai 
schimbe. 
11. Ca nişte mere de aur în coşuleţe de 
argint este un cuvânt spus la timp. 
12. Ca un cercel de aur şi o podoabă de 
aur fin este un înţelept care mustră, pentru 

o ureche atentă. 
13. Ca frigul zăpezii în timpul secerişului 
este un mesager credincios pentru cei care 
îl trimit: pentru că înviorează sufletul 
stăpânilor săi. 
14. Nori şi vânt fără ploaie, aşa este un 
om care se laudă cu un dar fals. 
15. Prin îndelungă-răbdare este convins 

un conducător şi o limbă dulce zdrobeşte 
oase. 
16. Ai găsit miere? Mănâncă atât cât este 
suficient pentru tine, ca nu cumva să te 
saturi de ea şi s-o verşi. 
17. Pune-ţi rar piciorul în casa aproapelui 
tău, ca nu cumva să se sature de tine şi să 
te urască. 
18. Ca un ciocan şi o sabie şi o săgeată 

ascuţită este un om care depune mărturie 
falsă împotriva aproapelui său. 
19. Ca un dinte rupt şi un picior care se 
clatină este încrederea într-un înşelător în 
ziua necazului. 
20. Ca unul care se dezbracă de haină pe 
vreme rece şi ca oţetul pe sodă, aşa este 
cel care cântă cântece unei inimi triste. 

21. Dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i 
pâine să mănânce; şi, dacă este însetat, 
dă-i apă să bea: 

22. pentru că vei îngrămădi cărbuni de 
foc pe capul lui şi Iehova îţi va răsplăti. 
23. Vântul de nord aduce ploaie; tot aşa, 
limba defăimătoare, o faţă mânioasă. 
24. Este mai bine să locuieşti într-un colţ 
al acoperişului, decât să ai o femeie 

certăreaţă şi o casă în comun. 
25. Ca apele reci pentru un suflet însetat, 
aşa este o ştire bună dintr-o ţară 
îndepărtată. 
26. Ca o fântână tulbure şi un izvor stricat 
este cel drept care se clatină înaintea celui 
rău. 
27. Nu este bine să mănânci multă miere; 

şi a cerceta lucrurile grele este o greutate. 
28. Cine nu are stăpânire asupra spiritului 
său este o cetate dărâmată, fără ziduri. 

Capitolul 26 - Proverbe 

1. Ca zăpada vara şi ca ploaia la seceriş, 

aşa nu se potriveşte gloria pentru un 
nebun. 
2. Ca vrabia când sare ici şi colo, ca 
rândunica atunci când zboară, aşa şi 
blestemul neîntemeiat nu va veni. 
3. Biciul este pentru cal, frâul pentru 
măgar şi nuiaua pentru spatele nebunilor. 
4. Nu răspunde unui nebun după nebunia 

lui, ca să nu fii şi tu asemenea lui. 
5. Răspunde unui nebun după nebunia lui, 
ca să nu fie înţelept în ochii lui. 
6. Cine trimite o ştire prin mâna unui 
nebun îşi taie picioarele, bea nedreptate. 
7. Picioarele ologului atârnă moale; aşa 
este un proverb în gura nebunilor. 
8. Ca o pungă de nestemate într-o 
grămadă de pietre, aşa este cel care dă 

onoare unui nebun. 
9. Ca un spin care intră în mâna unuia 
beat, aşa este un proverb în gura 
nebunilor. 
10. Un stăpân care murdărește pe oricine: 
așa este ca cel ce angajează şi pe nebun şi 
pe trecători. 
11. Cum un câine se întoarce la vărsătura 

lui, un nebun îşi repetă nebunia. 
12. Ai văzut pe cineva înţelept în ochii 
săi? Este mai multă speranţă pentru un 
nebun decât pentru el. 
13. Leneşul zice: „Este un leu fioros pe 
drum! Un leu este în mijlocul străzilor!“ 
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14. Cum se întoarce uşa în balamalele ei, 
aşa şi leneşul în patul lui. 
15. Leneşul îşi pune mâna în vas: îi este 
greu s-o ducă iarăşi la gură. 
16. Un leneş este mai înţelept în ochii săi 
decât şapte care răspund cu judecată. 

17. Ca unul care apucă un câine de urechi 
este trecătorul care se amestecă într-o 
ceartă care nu-l priveşte. 
18. Ca un nebun care aruncă tăciuni de 
foc, săgeţi şi moarte, 
19. aşa este un om care-l înşală pe 
aproapele său şi zice: „N-a fost doar o 
glumă?“ 

20. Unde nu sunt lemne, focul se stinge; 
şi unde nu este purtător de vorbe, cearta 
încetează. 
21. Cărbuni pentru jăratic şi lemn pentru 
foc, aşa este un om certăreţ pentru 
aprinderea certei. 
22. Cuvintele unui purtător de vorbe sunt 
ca nişte bucate alese şi care coboară în 

părţile cele mai dinăuntru ale pântecelui. 
23. Buze arzătoare şi o inimă rea sunt ca 
un vas de pământ acoperit cu zgură de 
argint. 
24. Cine urăşte se preface cu buzele lui, 
dar adună înşelăciune înăuntrul lui. 
25. Când glasul lui este plăcut, nu-l crede, 
pentru că şapte urâciuni sunt în inima lui. 

26. Deşi ura este acoperită de 
prefăcătorie, răutatea lui se va arăta în 
adunare. 
27. Cine sapă o groapă va cădea în ea; şi 
piatra se întoarce peste cel care o 
rostogoleşte. 
28. O limbă mincinoasă urăşte pe cei care 
sunt răniţi de ea şi o gură linguşitoare 
lucrează ruină. 

Capitolul 27 - Proverbe 

1. Nu te lăuda cu ziua de mâine, pentru că 
nu ştii ce va aduce o zi. 
2. Altul să te laude, iar nu gura ta; un 
străin, şi nu buzele tale. 

3. O piatră este grea şi nisipul este greu, 
dar supărarea unui nebun este mai grea 
decât amândouă. 
4. Furia este crudă şi mânia este cumplită; 
dar cine poate rezista înaintea geloziei? 
5. O mustrare pe faţă este mai bună decât 
o dragoste ascunsă. 

6. Rănile celui care iubeşte sunt 
credincioşie, dar sărutările celui care 
urăşte sunt înşelătoare. 
7. Sufletul sătul calcă în picioare fagurele 
de miere, dar pentru sufletul flămând 
orice lucru amar este dulce. 

8. Ca o pasăre care rătăceşte de la cuibul 
ei, aşa este un om care rătăceşte de la 
locul lui. 
9. Untdelemnul şi mireasma înveselesc 
inima; şi bunătatea unui prieten este sfatul 
care vine din inimă. 
10. Nu părăsi pe prietenul tău şi pe 
prietenul tatălui tău şi nu intra în casa 

fratelui tău în ziua nenorocirii tale. Mai 
bine este un vecin aproape decât un frate 
departe. 
11. Fii înţelept, fiul meu, şi înveseleşte-mi 
inima, ca să am ce să răspund celui care 
îmi reproșează. 
12. Un om perspicace vede răul şi se 
ascunde; cei simpli trec înainte şi sunt 

pedepsiţi. 
13. Ia-i haina, pentru că este garanţie 
pentru altul şi ţine-l garant pentru o 
femeie străină. 
14. Binecuvântarea aproapelui cu voce 
tare dis-de-dimineaţă este socotită ca un 
blestem. 
15. O streaşină care picură neîncetat într-

o zi ploioasă şi o femeie certăreaţă se 
aseamănă. 
16. Cine o va opri opreşte vântul şi 
dreapta sa apucă untdelemn. 
17. Fierul se ascute cu fier; tot aşa, un om 
provoacă fața prietenului său. 
18. Cine îngrijeşte de smochin va mânca 
din rodul lui, iar cine îl păzeşte pe 
stăpânul său va fi onorat. 

19. După cum în apă faţa răspunde feţei, 
aşa şi inima omului, omului. 
20. Locuinţa morţilor şi abisul sunt 
nesătule; aşa şi ochii omului: nu se satură 
niciodată. 
21. Vasul topitorului este pentru argint şi 
cuptorul pentru aur; aşa şi omul pentru 
gura care-l laudă. 

22. Dacă-l vei pisa pe nebun în piuă 
printre grăunţe cu un pisălog, tot nu se va 
îndepărta nebunia de la el. 
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23. Ia seama bine la înfăţişarea turmelor 
tale; uită-te bine la cirezile tale, 
24. pentru că averea nu este pentru 
totdeauna; şi cununa din generaţie în 
generaţie! 
25. Fânul este îndepărtat şi se arată iarba 

verde şi iarba munţilor este strânsă. 
26. Mieii sunt pentru îmbrăcămintea ta şi 
ţapii sunt preţul unui ogor; 
27. şi laptele caprelor este destul pentru 
hrana ta, pentru hrana casei tale şi pentru 
viaţa servitoarelor tale. 

Capitolul 28 - Proverbe 

1. Cel rău fuge când nu-l urmăreşte 
nimeni, dar cei drepţi îndrăznesc ca un 
leu tânăr. 
2. Din pricina fărădelegii unei ţări, capii 
ei sunt mulţi, dar printr-un om priceput în 
cunoştinţă se prelungeşte statornicia. 

3. Un sărac care-i asupreşte pe cei 
neajutoraţi este un şuvoi de ploaie care 
lasă fără pâine. 
4. Cei care părăsesc legea îi laudă pe cei 
răi, dar cei care păzesc legea se luptă cu 
ei. 
5. Oamenii răi nu înţeleg judecata, dar cei 
care-L caută pe Iehova înţeleg totul. 

6. Mai mult preţuieşte săracul care umblă 
în integritate, decât cel stricat care umblă 
pe două căi, deşi este bogat. 
7. Cine păzeşte legea este un fiu 
inteligent, dar cine se asociază cu cei 
destrăbălaţi aduce ruşine tatălui său. 
8. Cine îşi înmulţeşte averea prin camătă 
şi prin câştig nedrept o adună pentru cel 
care este milos cu cei săraci. 

9. Cine îşi întoarce urechea ca să n-audă 
legea – chiar şi rugăciunea lui este o 
urâciune. 
10. Cine face pe cei drepţi să rătăcească 
pe o cale rea va cădea el însuşi în groapa 
sa; dar cei integri vor moşteni binele. 
11. Un om bogat este înţelept în ochii săi, 
dar săracul care are discernământ îl 

cercetează. 
12. Când înving cei drepţi este mare 
glorie, dar când se înalţă cei răi, oamenii 
se ascund. 
13. Cine îşi acoperă fărădelegile nu va 
prospera, dar cine le mărturiseşte şi le 
părăseşte va căpăta dragoste. 

14. Fericit este omul care se teme 
întotdeauna, dar cine îşi împietreşte inima 
va cădea în nenorocire. 
15. Ca un leu care răcneşte şi un urs care 
caută pradă, aşa este un conducător rău 
peste un popor sărac. 

16. Conducătorul lipsit de înțelegere este 
şi un mare asupritor; cine urăşte lăcomia 
îşi va lungi zilele. 
17. Un om împovărat de sângele cuiva va 
fugi până la groapă; nimeni să nu-l 
oprească. 
18. Cine umblă în dreptate va fi salvat, 
dar cine este stricat, umblând pe două căi, 

va cădea deodată. 
19. Cine îşi ară ogorul se va sătura cu 
pâine, dar cine umblă după oameni de 
nimic se va sătura de sărăcie. 
20. Un om credincios este binecuvântat 
mult, dar cine se grăbeşte să se 
îmbogăţească nu va rămâne nevinovat. 
21. Nu este bine să cauţi la înfăţişare; 

chiar pentru o bucată de pâine, omul va 
păcătui. 
22. Cine are un ochi rău aleargă după 
avere şi nu ştie că sărăcia va veni peste el. 
23. Cel care mustră pe un om va căpăta 
după aceea mai multă favoare decât cel 
care linguşeşte cu limba. 
24. Cine jefuieşte pe tatăl său şi pe mama 

sa şi zice: „Nu este păcat!“ este tovarăş cu 
un nimicitor. 
25. Cine se îngâmfă în suflet stârneşte 
ceartă, dar cine se încrede în Iehova va 
prospera. 
26. Cine se încrede în propria lui inimă 
este un nebun, dar cine umblă cu 
înţelepciune va fi eliberat. 
27. Cine dă săracului nu va duce lipsă, 

dar cine îşi ascunde ochii va fi copleşit de 
blesteme. 
28. Când se înalţă cei răi, oamenii se 
ascund; dar când pier, cei drepţi se 
înmulţesc. 

Capitolul 29 - Proverbe 

1. Omul care, mustrat des, îşi înţepeneşte 
grumazul, va fi zdrobit deodată şi fără 
leac. 
2. Când se înmulţesc cei drepţi, poporul 
se bucură; dar când conduce cel rău, 
poporul geme. 
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3. Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte 
pe tatăl său, dar un asociat al 
prostituatelor risipeşte averea. 
4. Un rege întăreşte ţara prin judecată 
dreaptă, dar cine ia mită o răstoarnă. 
5. Un om care îl linguşeşte pe aproapele 

său îi întinde un laţ pentru paşii lui. 
6. În nelegiuirea unui om rău este o cursă, 
dar cel drept va cânta şi se va bucura. 
7. Cel drept ia cunoştinţă de cauza 
săracilor; cel rău nu are înţelegere. 
8. Oamenii batjocoritori pun cetatea pe 
foc, dar înţelepţii abat mânia. 
9. Dacă un om înţelept se ceartă cu un 

nebun, fie că se mânie, fie că râde, n-are 
odihnă. 
10. Cei însetaţi de sânge urăsc pe cel 
integru, dar cei drepţi se îngrijesc de 
sufletul lui. 
11. Un nebun îşi arată toată mânia 
spiritului, dar înţeleptul şi-o stăpâneşte. 
12. Dacă un conducător ascultă de cuvinte 

mincinoase, toţi servitorii săi sunt răi. 
13. Săracul şi asupritorul se întâlnesc: 
Iehova le luminează ochii la amândoi. 
14. Un rege care judecă pe săraci cu 
credincioşie îşi va întări tronul pentru 
totdeauna. 
15. Nuiaua şi mustrarea dau înţelepciune, 
dar un copil lăsat în voia lui aduce ruşine 

mamei lui. 
16. Când se înmulţesc cei răi, fărădelegea 
se înmulţeşte, dar cei drepţi vor vedea 
căderea lor. 
17. Corectează-ţi fiul, şi el îţi va da 
odihnă şi va oferi desfătări sufletului tău. 
18. Când nu este nici o viziune, poporul 
este fără frâu; dar ferice de cel care 
respectă legea. 

19. Un servitor nu este corectat prin 
cuvinte: el, în adevăr, înţelege, dar nu 
răspunde. 
20. Ai văzut pe cineva grăbit în cuvintele 
lui? Este mai multă speranţă pentru un 
nebun decât pentru el. 
21. Cine îşi răsfaţă din copilărie 
servitorul, la urmă îl va avea ca fiu al 

casei. 
22. Un om mânios stârneşte ceartă şi un 
om furios face multe păcate. 

23. Mândria unui om îl înjoseşte, dar cel 
smerit în spirit va primi onoare. 
24. Cine împarte cu hoţul îşi urăşte 
sufletul; aude planul, dar nu spune ceva. 
25. Frica de om întinde o cursă, dar cine 
îşi pune încrederea în Iehova este apărat. 

26. Mulţi caută faţa conducătorului, dar 
judecata dreaptă a omului este de la 
Iehova. 
27. Un om nedrept este o urâciune pentru 
cei drepţi şi cine este drept pe cale este o 
urâciune pentru cel rău. 

Capitolul 30 - Proverbe 

1. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, 
profeţia rostită de omul acesta pentru 
Itiel, chiar pentru Itiel şi Ucal: 
2. În adevăr, eu sunt mai prost decât 
oricine şi nu am perspicacitate omului; 
3. n-am învăţat înţelepciune, nici n-am 

cunoştinţa Celui Sfânt. 
4. Cine s-a suit în ceruri şi s-a coborât? 
Cine a adunat vântul în pumnii săi? Cine 
a legat apele într-o manta? Cine a întărit 
toate marginile pământului? Care este 
Numele Său şi care este Numele fiului 
Său, dacă ştii? 
5. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este 

curat. El este un scut pentru cei care îşi 
pun încrederea în El. 
6. Nu adăuga la cuvintele Lui, ca să nu te 
mustre şi să fii găsit mincinos. 
7. Două lucruri Îţi cer; nu mi le refuza 
înainte de a muri: 
8. depărtează de la mine deşertăciunea şi 
minciunile; nu mi da nici sărăcie, nici 
bogăţie; hrăneşte-mă cu pâinea de care 

am nevoie zilnic, 
9. ca nu cumva, fiind sătul, să Te 
tăgăduiesc şi să zic: „Cine este Iehova?“ 
Sau ca nu cumva, fiind sărac, să fur şi să 
iau în deşert Numele Dumnezeului meu. 
10. Nu vorbi prea mult despre servitorul 
stăpânului său, ca nu cumva să te 
blesteme şi să fii considerat vinovat. 

11. Este o generaţie care blestemă pe tatăl 
său şi nu binecuvântează pe mama sa. 
12. Este o generaţie care este curată în 
ochii ei, deşi nu este spălată de necurăţia 
ei. 
13. Este o generaţie a cărei ochi sunt 
trufaşi şi cum îşi înalţă pleoapele!  
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14. o generaţie ai cărei dinţi sunt săbii, şi 
măselele ei, cuţite, ca să devoreze pe cei 
întristaţi de pe pământ şi pe cei nevoiaşi 
dintre oameni. 
15. Lipitoarea are două fiice: „Dă! Dă!“ 
Sunt trei lucruri niciodată sătule, patru 

care nu zic „Este de ajuns!“: 
16. Locuinţa morţilor şi pântecele steril, 
pământul care nu se satură de apă şi focul 
care nu zice: „Este de ajuns!“ 
17. Ochiul care-şi bate joc de tată şi 
dispreţuieşte ascultarea de mamă va fi 
scobit de corbii din vale şi va fi mâncat de 
vulturii tineri. 

18. Sunt trei lucruri prea minunate pentru 
mine şi patru pe care nu le înţeleg: 
19. calea unui vultur pe cer, calea unui 
şarpe pe o stâncă, calea unei corăbii în 
mijlocul mării şi calea unui bărbat la o 
tânără. 
20. Aşa este calea unei femei adultere. Ea 
mănâncă şi îşi şterge gura şi zice: „N-am 

făcut ceva rău“. 
21. Sub trei lucruri se cutremură pământul 
şi sub patru nu mai poate: 
22. sub un servitor când el domnește şi 
sub un nebun când se satură cu carne; 
23. sub o femeie dispreţuită când se 
mărită şi sub o servitoare atunci când 
moşteneşte pe stăpâna ei. 

24. Sunt patru fiinţe mici pe pământ şi 
sunt deosebit de înţelepte: 
25. furnicile, un popor fără putere, totuşi 
îşi pregătesc hrana vara; 
26. şafanii sunt doar un popor slab, totuşi 
îşi fac casa în stâncă; 
27. lăcustele n-au rege, totuşi pornesc 
toate în cete; 
28. prinzi păianjenul cu mâinile, totuşi 

este în palatele regilor. 
29. Sunt trei care au un pas măreţ şi patru 
au un mers frumos: 
30. leul puternic între animale, care nu se 
abate dinaintea nimănui; 
31. un cal bine încins la coapse sau ţapul 
şi un rege împotriva căruia nimeni nu se 
poate ridica. 

32. Dacă ai lucrat nebuneşte, îngâmfându-
te, sau dacă ai gândit rău, pune mâna la 
gură! 

33. Pentru că stoarcerea laptelui dă unt şi 
lovirea nasului dă sânge şi întărâtarea 
mâniei dă ceartă. 

Capitolul 31 - Proverbe 

1. Cuvintele regelui Lemuel, cuvintele 
divine cu care mama lui îl învăţa: 
2. Ce să-ţi spun, fiul meu? Şi ce să-ţi 
spun, fiul pântecelui meu? Şi ce să-ţi 
spun, fiul promisiunilor mele? 
3. Nu da femeilor tăria ta, nici căile tale 
celor care distrug pe regi. 

4. Lemuele, nu este pentru regi, nu este 
pentru regi să bea vin, nici pentru 
conducători să zică: „Unde este băutura 
tare? “ 
5. Ca nu cumva să bea şi să uite legea şi 
să sucească judecata vreunuia dintre fiii 
întristării. 
6. Daţi băutură tare celui care este gata să 

piară şi vin celui cu sufletul amărât: 
7. să bea şi să-şi uite sărăcia şi să nu-şi 
mai amintească de necazul lui. 
8. Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru 
cauza tuturor celor părăsiţi. 
9. Deschide-ţi gura, judecă drept şi fă 
dreptate celui întristat şi nevoiaş. 
10. Cine poate găsi o femeie virtuoasă? 

Pentru că preţul ei este cu mult mai 
presus de coralii. 
11. Inima soţului ei se încrede în ea şi el 
nu va duce lipsă de venit. 
12. Ea îi face bine şi nu rău, în toate zilele 
vieţii ei. 
13. Ea caută lână şi in şi lucrează de 
bunăvoie cu mâinile ei. 
14. Ea este asemenea corăbiilor 

negustorilor: îşi aduce hrana de departe. 
15. Şi ea se trezeşte când încă este noapte 
şi dă de mâncare casei ei şi datoria zilei 
servitoarelor ei. 
16. Ea se gândeşte la un ogor şi-l 
cumpără; din rodul mâinilor ei plantează 
o vie. 
17. Ea îşi încinge coapsele cu putere şi îşi 

întăreşte braţele. 
18. Ea vede că este bun câştigul ei; 
lumina ei nu se stinge noaptea. 
19. Ea pune mâinile pe furcă şi palmele ei 
ţin fusul. 
20. Ea îşi întinde mâna către cel întristat; 
şi îşi întinde mâinile către cel nevoiaş. 
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21. Ea nu se teme de zăpadă pentru casa 
ei, pentru că toată casa ei este îmbrăcată 
în stacojiu. 
22. Ea îşi face singură cuverturi; 
îmbrăcămintea ei este in subţire şi 
purpură. 

23. Soţul ei este cunoscut la porţi, când 
stă între bătrânii ţării. 
24. Ea face cămăşi de in şi le vinde şi 
oferă cingători negustorului. 
25. Putere şi demnitate sunt 
îmbrăcămintea ei şi ea râde de ziua care 
vine. 

26. Ea îşi deschide gura cu înţelepciune şi 
pe limba ei este legea bunătăţii. 
27. Supraveghează căile casei ei şi nu 
mănâncă pâinea leneviei. 
28. Fiii ei se ridică şi o numesc fericită şi 
soţul ei o laudă: 

29. „Multe fiice au lucrat cu putere, dar tu 
le întreci pe toate“. 
30. Farmecul este înşelător şi frumuseţea 
este deşartă; femeia temătoare de Iehova, 
aceea va fi lăudată. 
31. Răsplătiți-o pentru rodul mâinilor ei şi 
propriile ei lucrări s-o laude la porţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 377 

ECLEZIAST  
 

Capitolul  1 - Ecleziast 

1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, 

rege în Ierusalim. 

2. Deşertăciunea deşertăciunilor, zice 
Eclesiastul, deşertăciunea 
deşertăciunilor! Totul este deşertăciune! 

3. Ce folos are omul din toată munca lui 
cu care se muncește sub soare? 

4. Generaţie trece şi generaţie vine, dar 
pământul este stabilit pentru timp 
îndelungat. 

5. Şi soarele răsare şi soarele apune şi se 

grăbeşte spre locul său unde răsare. 

6. Vântul se duce spre sud şi se întoarce 

spre nord; se duce şi se întoarce; şi vântul 
revine la circuitul lui. 

7. Toate râurile curg în mare şi marea nu 
se umple; spre locul de unde vin râurile, 

într-acolo se reîntorc iarăşi. 

8. Toate lucrurile sunt pline de 
neîmplinire, aşa cum nimeni nu poate 
spune. Ochiul nu se satură văzând, nici 

urechea nu se mulţumeşte auzind. 

9. Ce a fost, aceea va fi; şi ce sa făcut, 
aceea se va face; şi nu este nimic nou sub 
soare. 

10. Este ceva despre care s-ar putea 
spune: „Iată, acesta este nou“? Era deja 
în epocile care au fost înainte. 

11. Nu este nici o aducere-aminte de cele 
trecute; nici nu va fi amintire despre cele 
care vor veni, pentru cei care vor fi după 
aceea. 

12. Eu, Eclesiastul, am fost rege peste 
Israel în Ierusalim. 

13. Şi mi-am pus inima să caut şi să 

cercetez prin înţelepciune despre tot ce se 
face sub ceruri: aceasta este o preocupare 
obositoare pe care a dat o Dumnezeu 
fiilor oamenilor, ca să fie ocupați cu ea. 

14. Am văzut toate lucrările care se fac 

sub soare; şi, iată, totul este deşertăciune 
şi goană după vânt! 

15. Ce este strâmb nu se poate îndrepta şi 

ce lipseşte nu se poate număra. 

16. Am vorbit cu omul meu lăuntric, 
zicând: „Iată, am ajuns mare şi am 
dobândit înţelepciune mai mult decât toţi 

cei care au fost înainte de mine peste 
Ierusalim şi inima mea a văzut multă 
înţelepciune şi cunoştinţă“. 

17. Şi mi-am pus omul meu lăuntric la 

cunoaşterea înţelepciunii şi la 
cunoaşterea nebuniei şi a prostiei; am 
aflat că aceasta de asemenea este goană 
după vânt. 

18. Pentru că în multă înţelepciune este 

mult necaz; şi cel care înmulţeşte 
cunoştinţa înmulţeşte întristarea. 

Capitolul 2 - Ecleziast 

1. Am zis în lăuntrul meu: „Vino acum 

să te încerc cu bucurie: deci bucură-te de 
plăcere!“ Dar, iată, aceasta de asemenea 
este deşertăciune. 

2. Am zis despre râsete: „Nebunie!“ Şi 
despre bucurie: „Ce foloseşte aceasta?“ 

3. Am căutat în lăuntrul meu cum să-mi 
înveselesc corpul cu vin, în timp ce îmi 
voi conduce lăuntrul meu cu 
înţelepciune, şi cum să stăpânesc prostia, 
până voi vedea ce este bine pentru fiii 

oamenilor să facă sub ceruri în toate 
zilele vieţii lor. 

4. Mi-am făcut lucruri mari: mi-am 
construit case, mi-am plantat vii. 

5. Mi-am făcut grădini şi parcuri şi am 
plantat pomi în ele, de orice fel de rod. 

6. Mi-am făcut iazuri de apă, să ud cu ele 

pădurea unde cresc arborii. 

7. Am dobândit sclavi şi sclave şi am 

avut sclavi născuţi în casa mea; am avut 
de asemenea mari averi de cirezi şi 
turme, mai mult decât toţi cei care au fost 
înainte de mine în Ierusalim. 

8. Mi-am adunat argint şi aur şi comori 

ca ale regilor şi ale provinciilor; mi-am 
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adus cântăreţi şi cântăreţe şi confortul 
fiilor oamenilor: o soţie şi ţiitoare. 

9. Şi am devenit mare şi i-am întrecut pe 

toţi cei care au fost înainte de mine în 
Ierusalim; totuşi înţelepciunea mea a 
rămas cu mine. 

10. Şi orice au dorit ochii mei nu le am 

refuzat, nu mi-am oprit inima de la nici o 
bucurie; pentru că inima mea s-a bucurat 
de toată truda mea şi aceasta mi-a fost 
partea din toată munca mea. 

11. Apoi am privit la toate lucrările pe 

care mâinile mele le-au lucrat şi la 
munca cu care m-am muncit ca să le fac; 
şi, iată, totul era deşertăciune şi goană 
după vânt şi nu am avut nici un folos sub 
soare. 

12. Şi m-am întors să privesc 

înţelepciunea şi nebunia şi prostia. Pentru 
că ce va face omul care vine după rege? 
Ceea ce s-a făcut deja! 

13. Şi am văzut că înţelepciunea întrece 

cu atât nebunia, cu cât lumina întrece 
întunericul. 

14. Înţeleptul îşi are ochii în cap, dar 

nebunul umblă în întuneric. Dar tot eu 
am observat că acelaşi lucru se întâmplă 
tuturor. 

15. Şi am zis în inima mea: „Cum se 

întâmplă nebunului, aşa mi se va 
întâmpla chiar mie; şi atunci pentru ce 
am fost eu mai înţelept?“ Atunci am zis 
în inima mea că aceasta, de asemenea, 
este deşertăciune. 

16. Pentru că nu va fi nici o amintire 

pentru totdeauna a înţeleptului mai mult 
decât a nebunului; pentru că totul se va 
uita deja în zilele care vin. Şi cum moare 
înţeleptul întocmai ca nebunul? 

17. Şi am urât viaţa, pentru că lucrarea 
care se face sub soare mi-a fost o povară; 
pentru că totul este deşertăciune şi goană 
după vânt. 

18. Şi am urât toată munca mea cu care 
m-am muncit sub soare, pentru că trebuie 
s-o las omului care va fi după mine. 

19. Şi cine ştie dacă el va fi înţelept sau 

nebun? Totuşi el va stăpâni peste toată 

munca mea cu care m-am trudit şi cu 
care am fost înţelept sub soare. Aceasta 
de asemenea este deşertăciune. 

20. Atunci am ajuns până acolo că inima 

mi s-a abătut spre disperare pentru 
lucrarea cu care m am trudit sub soare. 

21. Pentru că este un om a cărui muncă a 

fost cu înţelepciune şi cu cunoştinţă şi cu 
îndemânare şi lasă unui om care nu s-a 
muncit cu ea, să fie partea lui. Aceasta de 
asemenea este deşertăciune şi un mare 
rău. 

22. Căci ce are omul din toată munca sa 
şi din munca inimii sale cu care s-a 
chinuit sub soare? 

23. Pentru că toate zilele lui sunt dureri, 

iar osteneala lui, necaz; chiar noaptea 
lăuntrul lui nu are odihnă. Aceasta de 
asemenea este deşertăciune. 

24. Nu este nimic mai bun pentru om 

decât să mănânce şi să bea şi să-şi facă 
sufletul să se bucure de munca lui. Am 
văzut, de asemenea, că şi aceasta este din 
mâna lui Dumnezeu. 

25. Căci cine poate mânca şi cine se 
poate veseli mai mult decât mine? 

26. Pentru că El dă unui om care este bun 

în ochii Săi înţelepciune şi cunoştinţă şi 
bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să 
strângă şi să adune, pentru ca să dea celui 
care este bun înaintea lui Dumnezeu. 
Aceasta, de asemenea, este deşertăciune 
şi goană după vânt. 

Capitolul 3 - Ecleziast 

1. Pentru orice lucru este o vreme şi 
pentru orice ocupaţie un timp sub ceruri: 

2. un timp pentru a se naşte şi un timp 
pentru a muri; un timp pentru a planta şi 

un timp pentru a smulge ce este plantat; 

3. un timp pentru a ucide şi un timp 
pentru a vindeca; un timp pentru a 
dărâma şi un timp pentru a construi; 

4. un timp pentru a plânge şi un timp 
pentru a râde; un timp pentru a jeli şi un 
timp pentru a dansa de bucurie; 

5. un timp pentru a arunca pietre şi un 
timp pentru a strânge pietre; un timp 
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pentru a îmbrăţişa şi un timp pentru a se 
feri de îmbrăţişare; 

6. un timp pentru a căuta şi un timp 

pentru a pierde; un timp pentru a păstra şi 
un timp pentru a arunca; 

7. un timp pentru a rupe şi un timp pentru 

a coase; un timp pentru a tăcea şi un timp 
pentru a vorbi; 

8. un timp pentru a iubi şi un timp pentru 
a urî; un timp pentru război şi un timp 

pentru pace. 

9. Ce folos are cel care lucrează din truda 
lui? 

10. Am văzut grija pe care a dat-o 
Dumnezeu fiilor oamenilor, ca să fie 
ocupați cu ea. 

11. El a făcut orice lucru frumos la 
timpul său; a pus şi eternitatea în inima 
lor, încât omul nu poate cuprinde de la 
început până la sfârşit lucrarea pe care o 
face Dumnezeu. 

12. Am înţeles că nu este nimic mai bun 
pentru ei decât să se bucure şi să facă 
bine în viaţa lor; 

13. şi, de asemenea, ca fiecare om să 
mănânce şi să bea şi să vadă binele în 
toată munca lui, acesta este darul lui 
Dumnezeu. 

14. Am înţeles că tot ce face Dumnezeu 
va fi pentru totdeauna; nu este nimic de 
adăugat la aceasta şi nimic de scăzut din 
ea; şi Dumnezeu a făcut, ca ei să se 
teamă înaintea Lui. 

15. Ceea ce este a fost de mult şi ceea ce 
va fi a fost deja; şi Dumnezeu aduce 
înapoi ce a trecut. 

16. Şi, mai mult, am văzut sub soare că, 

în locul pentru judecată, acolo era 
răutate; şi că, în locul pentru dreptate, 
acolo era răutate. 

17. Am zis în inima mea: „Dumnezeu va 

judeca pe cel drept şi pe cel rău, pentru 
că este rânduit un timp pentru orice 
lucrare şi pentru orice faptă“. 

18. Am zis în inima mea: „Aşa este cu 

fiii oamenilor, ca Dumnezeu să-i încerce 

şi ca ei să vadă că nu sunt decât 
animale“. 

19. Pentru că ce se întâmplă fiilor 

oamenilor se întâmplă şi animalelor; 
chiar acelaşi lucru li se întâmplă: cum 
moare unul, aşa moare şi celălalt; şi o 
suflare au toţi, iar omul n-are nici o 
superioritate faţă de animal, pentru că 
totul este deşertăciune. 

20. Toţi merg spre acelaşi loc, toţi sunt 
din ţărână şi toţi se întorc în ţărână. 

21. Cine cunoaşte spiritul fiilor 

oamenilor? Merge el sus, şi spiritul 
animalelor merge el jos, în pământ? 

22. Şi am văzut că nimic nu este mai bine 

decât ca omul să se bucure de ceea ce 
face, pentru că aceasta este partea lui; 
pentru că cine-l va aduce să vadă ce va fi 
după el? 

Capitolul  4 - Ecleziast 

1. Şi m-am întors şi am văzut toate 

asupririle care se fac sub soare: şi iată 
lacrimile celor asupriţi şi nici un 
mângâietor pentru ei! Şi puterea era de 
partea asupritorilor lor, iar ei n-aveau 
nici un mângâietor. 

2. Atunci am lăudat pe cei morţi, care au 

murit deja, mai mult decât pe cei vii, care 
trăiesc încă. 

3. Şi mai bine decât amândoi este cel 

care încă nu este, care n-a văzut lucrul 
rău care se face sub soare. 

4. Şi am văzut toată truda şi toată 
iscusinţa la lucru: aceasta este gelozia 

omului faţă de aproapele său. Aceasta de 
asemenea este deşertăciune şi goană 
după vânt. 

5. Nebunul îşi încrucişează mâinile şi 

mănâncă propria lui carne. 

6. Mai bine un pumn plin de odihnă 
decât amândouă mâinile pline de trudă şi 
goană după vânt. 

7. Şi m-am întors şi am văzut: 
deşertăciune sub soare: 

8. este unul şi fără un al doilea şi n-are 
nici fiu, nici frate, totuşi toată truda lui 
nu are sfârşit şi ochiul său nu se satură de 
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bogăţii. Şi: „Pentru cine mă trudesc eu şi-
mi lipsesc sufletul de bine?“ Aceasta de 
asemenea este deşertăciune şi o 
preocupare neplăcută. 

9. Mai bine doi decât unul, pentru că au o 
bună plată pentru truda lor. 

10. Pentru că, dacă ar cădea, unul va 

ridica pe însoțitorul lui; dar vai de cine 
este singur când cade şi nu are pe altul 
să-l ridice! 

11. Iarăşi, dacă se culcă doi împreună, le 

este cald; dar cum poate unul singur să se 
încălzească? 

12. Şi dacă ar învinge cineva pe unul, doi 

îi vor rezista; şi o funie împletită în trei 
nu se rupe uşor. 

13. Mai bine un tânăr sărac şi înţelept, 
decât un rege bătrân şi nebun, care nu 

primeşte să fie avertizat; 

14. pentru că din închisoare a ieşit el ca 
să domnească şi s-a născut sărac în 
regatul lui. 

15. Am văzut pe toţi cei vii care umblă 
sub soare, cu copilul, urmaşul care-i va 
ocupa locul. 

16. Fără sfârşit era tot poporul, toţi care 
stăteau înaintea lor; totuşi cei care vor 
veni după el nu se vor bucura de el. Cu 
adevărat, şi aceasta este deşertăciune şi 
goană după vânt. 

Capitolul 5 - Ecleziast 

1. Păzeşte-ţi piciorul când mergi în casa 
lui Dumnezeu şi apropie-te mai bine să 
asculţi decât să aduci jertfa nebunilor; 
pentru că ei nu ştiu că fac rău. 

2. Nu te pripi cu gura ta şi să nu ţi se 

grăbească lăuntrul tău să rostească ceva 
înaintea lui Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu este în ceruri şi tu pe pământ; 
pentru aceasta, cuvintele tale să fie 
cumpătate! 

3. Pentru că un vis vine din mulţimea 
treburilor, şi un glas al nebunului, din 
mulţimea cuvintelor. 

4. Când faci o promisiune lui Dumnezeu, 
nu întârzia s-o împlineşti, pentru că El nu 

găseşte nici o plăcere în nebuni; 
împlineşte ce ai promis! 

5. Mai bine este să nu promiţi decât să 

promiţi şi să nu împlineşti. 

6. Nu îngădui gurii tale să-ţi îndrepte 
carnea spre păcat şi nu zice înaintea 

îngerului că a fost o greşeală. Pentru ce 
să Se mânie Dumnezeu la glasul tău şi să 
nimicească lucrarea mâinilor tale? 

7. Pentru că în mulţimea visurilor sunt 

deşertăciuni, tot aşa şi în mulţimea 
cuvintelor; dar teme te de Dumnezeu! 

8. Dacă vezi asuprirea celui sărac şi 
judecata şi dreptatea încălcate prin 

violenţă într-o provincie, să nu te miri de 
aceasta; pentru că un mai-înalt veghează 
peste cel înalt, şi sunt alţii mai înalți. 

9. Mai mult, pământul este de folos în 

toate privinţele: regele este dependent de 
ogor. 

10. Cel care iubeşte argintul nu se va 
sătura de argint, nici cel care iubeşte 

belşugul, de câştig. Aceasta, de 
asemenea, este deşertăciune. 

11. Când se înmulţesc bunurile, se 
înmulţesc cei care le mănâncă; şi ce folos 

are stăpânul lor, decât că le priveşte cu 
ochii săi? 

12. Dulce este somnul lucrătorului, fie că 
a mâncat puţin, fie mult; dar pe cel bogat, 

belşugul nu-l lasă să doarmă. 

13. Este un rău dureros pe care l-am 
văzut sub soare: bogăţii păstrate spre răul 
celui care le stăpâneşte; 

14. sau acele bogăţii se pierd printr-o 
întâmplare rea; şi dacă a născut un fiu, nu 
rămâne nimic în mâna lui. 

15. Cum a ieşit gol din pântecele mamei 
lui, aşa se va întoarce, cum a venit; şi nu 
va lua nimic din truda lui, să ducă în 
mâna lui. 

16. Şi acesta, de asemenea, este un rău 
dureros: că în toate privinţele, aşa cum a 
venit, aşa se va duce; şi ce folos are el că 
s-a trudit pentru vânt? 
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17. În toate zilele lui, de asemenea, el 
mănâncă în întuneric şi are mult necaz şi 
boală şi supărare. 

18. Iată ce am văzut bun şi frumos: ca să 

mănânce şi să bea şi să vadă binele în 
toată truda lui cu care se trudeşte sub 
soare, în toate zilele vieţii lui pe care i le-
a dat Dumnezeu; pentru că aceasta este 
partea lui. 

19. De asemenea, orice om căruia i a dat 
Dumnezeu bogăţii şi bunuri şi putere, să 
mănânce din ele şi să şi ia partea şi să se 
bucure de truda lui: aceasta este un dar al 
lui Dumnezeu; 

20. pentru că nu-şi va aminti mult de 
zilele vieţii lui, pentru că Dumnezeu dă 
un răspuns în bucuria inimii lui. 

Capitolul 6 - Ecleziast 

1. Este un rău pe care l-am văzut sub 
soare şi este des printre oameni: 

2. unul căruia îi dă Dumnezeu bogăţii, 

bunuri şi onoare şi sufletului său nu-i 
lipseşte nimic din tot ce doreşte, dar 
Dumnezeu nu-i dă putere să mănânce din 
ele, ci un străin mănâncă din ele; aceasta 
este deşertăciune şi un rău dureros. 

3. Dacă un om naşte o sută de fii şi 

trăieşte mulţi ani, astfel că zilele anilor 
lui sunt multe, dar nu i se satură sufletul 
de bine şi n-are nici înmormântare, zic: 
un născut prematur este mai bine decât 
el, 

4. pentru că vine în deşertăciune şi pleacă 
în întuneric şi numele său este acoperit 
cu întuneric; 

5. mai mult, n-a văzut şi nici n-a 

cunoscut soarele: acesta are odihnă mai 
degrabă decât acela. 

6. Şi chiar dacă ar fi trăit de două ori o 

mie de ani, tot n-ar fi văzut nici un bine; 
nu merg toţi spre acelaşi loc? 

7. Toată truda omului este pentru gura lui 

şi totuşi sufletul nu se satură. 

8. Căci ce avantaj are înţeleptul mai mult 
decât prostul? Ce are cel sărac care ştie 
să umble înaintea celor vii? 

9. Mai bine este ce vezi cu ochii decât 
rătăcirea sufletului; aceasta de asemenea 
este deşertăciune şi goană după vânt. 

10. Ceea ce este, deja i s-a pus numele, şi 

ce este omul se cunoaşte şi el nu poate să 
se judece cu cel care este mai puternic 
decât el. 

11. Pentru că sunt multe lucruri care 

înmulţesc deşertăciunea, ce folos are 
omul? 

12. Pentru că cine ştie ce este bine pentru 

om în viaţă, în toate zilele vieţii lui 
deşarte pe care o petrece ca o umbră? 
Pentru că cine poate spune omului ce va 
fi după el sub soare? 

Capitolul 7 - Ecleziast 

1. Mai mult face un renume decât 

untdelemnul preţios, şi ziua morţii decât 
ziua naşterii. 

2. Mai bine să mergi în casa de jale, 
decât să mergi în casa de ospăţ, întrucât 

acolo vezi sfârşitul oricărui om; şi cel 
care trăieşte îşi pune la inimă lucrul 
acesta. 

3. Mai bună este mâhnirea decât râsul, 

pentru că, prin întristarea feţei, inima se 
face mai bună. 

4. Inima înţelepţilor este în casa de jale, 
dar inima nebunilor în casa de veselie. 

5. Mai bine este pentru un om să asculte 
mustrarea înţeleptului, decât să asculte 
cântarea nebunilor. 

6. Pentru că, asemeni pârâitului spinilor 
sub oală, aşa este râsul nebunului: 
aceasta de asemenea este deşertăciune. 

7. Cu siguranţă, asuprirea îl înnebuneşte 

pe înţelept şi darul nimiceşte inima. 

8. Mai bun este sfârşitul unui lucru decât 

începutul lui. Mai bun este un spirit 
răbdător decât un spirit îngâmfat. 

9. Nu te grăbi să te mânii în spiritul tău, 
pentru că mânia se odihneşte în sânul 

nebunilor. 

10. Nu spune: „Cum se face că zilele de 
mai înainte erau mai bune decât 
acestea?“ Pentru că nu cu înţelepciune 

întrebi despre lucrul acesta. 
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11. Înţelepciunea este bună ca şi o 
moştenire, şi folositoare celor care văd 
soarele. 

12. Pentru că în umbra înţelepciunii, în 

umbra banilor; dar avantajul cunoaşterii 
este că înţelepciunea le protejează viața 
celor care o au! 

13. Priveşte lucrarea lui Dumnezeu: căci 

cine poate face drept ce a făcut El 
strâmb? 

14. În ziua prosperităţii, bucură-te de 

bine; şi în ziua nenorocirii ia seama: tot 
Dumnezeu a pus pe una alături de 
cealaltă, ca omul să nu afle nimic de 
după el. 

15. Am văzut de toate în zilele 

deşertăciunii mele: este unul drept care 
piere în dreptatea lui şi este unul rău care 
îşi lungește zilele în răutatea lui. 

16. Nu fi prea drept, nici nu te face prea 

înţelept! Pentru ce să te distrugi pe tine 
însuţi? 

17. Nu fi prea rău, nici nu fi nebun! 

Pentru ce să mori înainte de timpul tău? 

18. Este bine să apuci aceasta şi, de 
asemenea, nici de la aceea să nu-ţi 

opreşti mâna: pentru că cel care se teme 
de Dumnezeu iese din toate. 

19. Înţelepciunea întăreşte pe cel înţelept 
mai mult decât zece oameni puternici 

care sunt într-o cetate. 

20. Cu siguranţă, nu este nici un om 
drept pe pământ, care să facă binele şi să 
nu păcătuiască. 

21. De asemenea, nu lua aminte la toate 
vorbele care se spun, ca nu cumva să 
auzi pe servitorul tău vorbindu-te de rău. 

22. Pentru că ştie lăuntrul tău că şi tu la 
fel i-ai vorbit de rău de multe ori pe alţii. 

23. Toate acestea le-am încercat cu 

înţelepciune. Am zis: „Voi fi înţelept!“ 
Dar aceasta era departe de mine. 

24. Departe a rămas ceea ce era departe 

și adânc a rămas ce era adânc, cine le 
poate găsi? 

25. M-am întors, eu şi lăuntrul meu, ca să 
cunosc şi să cercetez şi să caut 

înţelepciunea şi rațiunea şi să cunosc şi 
nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei. 

26. Şi am găsit mai amară decât moartea: 

femeia, a cărei inimă este laţuri şi curse, 
ale cărei mâini sunt lanţuri: cel plăcut lui 
Dumnezeu va scăpa de ea, dar cel 
păcătos va fi prins de ea. 

27. Iată, aceasta am găsit, spune 

Eclesiastul, punând una lângă alta ca să 
le găsesc explicația, 

28. aceasta caută încă sufletul meu şi n-

am găsit: un bărbat între o mie am găsit, 
dar n-am găsit o femeie între toate 
acelea. 

29. Iată numai ce am găsit: că Dumnezeu 

l-a făcut pe om drept; dar ei au căutat 
multe născociri. 

Capitolul  8 - Ecleziast 

1. Cine este asemenea celui înţelept? Şi 

cine cunoaşte explicaţia lucrurilor? 
Înţelepciunea omului face să-i 
strălucească faţa şi asprimea feţei lui se 
schimbă. 

2. Eu zic: Păzeşte porunca regelui şi 
aceasta din cauza jurământul față de 

Dumnezeu. 

3. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui; nu 
stărui într-un lucru rău, pentru că el face 
orice îi place, 

4. deoarece cuvântul unui rege este cu 
autoritate, şi cine-i va zice: «Ce faci?»“ 

5. Cel care păzeşte porunca nu va 
cunoaşte nici o nenorocire şi inima 
omului înţelept cunoaşte timpul şi 
judecata, 

6. deoarece pentru orice lucru este un 

timp şi o judecată; pentru că nenorocirea 
omului este mare peste el, 

7. pentru că el nu ştie ce va fi; căci cine-i 

poate spune cum va fi? 

8. Nu este nici un om care să aibă 
stăpânire asupra spiritului, să oprească 

spiritul, şi nimeni nu are putere asupra 
zilei morţii; şi nu este nici o scăpare în 
război; şi răutatea nu va scăpa pe cei care 
o făptuiesc. 
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9. Toate acestea le-am văzut şi mi am 
îndreptat inima spre orice lucrare care se 
face sub soare: este un timp când un om 
stăpâneşte peste altul spre nenorocirea 
lui. 

10. Şi am mai văzut pe cei răi 
înmormântaţi şi ducându-se; şi cei care 
lucrau cu dreptate au plecat de la locul 
sfânt şi au fost uitaţi în cetate. Aceasta de 
asemenea este deşertăciune. 

11. Pentru că sentinţa împotriva unei 
fapte rele nu se execută imediat, de 
aceea, în ei, inima fiilor oamenilor este 
plină ca să facă rău. 

12. Deşi un păcătos face rău de o sută de 
ori şi îşi prelungeşte zilele, totuşi ştiu că 
va fi bine de cei care se tem de 
Dumnezeu, pentru că ei se tem înaintea 

Lui. 

13. Dar nu va fi bine de cel rău, nici nu-şi 
va prelungi zilele ca o umbră, pentru că 
el nu se teme înaintea lui Dumnezeu. 

14. Este o deşertăciune care se face pe 
pământ: că sunt drepţi cărora li se 
întâmplă potrivit cu fapta celor răi şi sunt 
răi cărora li se întâmplă potrivit cu fapta 

celor drepţi. Am zis că şi aceasta este 
deşertăciune. 

15. Şi am lăudat bucuria, pentru că nu 
este nimic bun pentru om sub soare decât 

să mănânce şi să bea şi să fie vesel; 
pentru că aceasta va rămâne cu el din 
munca lui în zilele vieţii lui pe care i le-a 
dat Dumnezeu sub soare. 

16. Când mi-am pus inima să cunosc 

înţelepciunea şi să mă uit la lucrarea care 
se face pe pământ – pentru că, sunt unii 
care nu văd somn cu ochii lor nici zi, nici 
noapte. 

17. atunci am văzut că toată lucrarea este 

a lui Dumnezeu, că omul nu poate 
înţelege lucrarea care se face sub soare; 
pentru că, oricât s-ar munci omul să 
caute, totuşi nu va găsi; şi chiar dacă un 
înţelept gândeşte că ştie, nu va fi în stare 
să înţeleagă. 

 

 

Capitolul 9 - Ecleziast 

1. Pentru că toate acestea mi-am pus 
omul dinăuntru, să cercetez toate acestea: 
că cei drepţi şi înţelepţii şi faptele lor 
sunt în mâna lui Dumnezeu; omul nu 
cunoaşte nici dragostea, nici ura. Totul 
este înaintea lor. 

2. Toate sunt la fel tuturor: aceeaşi 
întâmplare celui drept şi celui rău, celui 
bun, şi celui curat şi celui necurat, celui 
care jertfeşte şi celui care nu jertfeşte. 
Cum este cel bun, aşa este şi cel păcătos; 
cel care jură, ca şi cel care se teme de 

jurământ. 

3. Acesta este un rău în tot ce se face sub 
soare, că acelaşi accident se întâmplă 
tuturor; şi, de asemenea, lăuntrul fiilor 

oamenilor este plin de rău, iar prostia 
este în lăuntrul lor cât trăiesc; şi după 
aceea se duc la cei morţi. 

4. Deoarece pentru cel care este unit cu 

toţi cei vii există speranţă; deoarece un 
câine viu este mai bun decât un leu mort. 

5. Pentru că cei vii ştiu că vor muri, dar 
cei morţi nu ştiu nimic, nici nu mai au 

vreo răsplată, fiindcă amintirea lor se 
uită. 

6. Dragostea lor de asemenea, şi ura lor, 
şi ardoarea lor a pierit deja şi nu mai au 

nici o parte niciodată în tot ce se face sub 
soare. 

7. Mergi, mănâncă-ţi pâinea cu bucurie şi 
bea-ţi vinul cu inimă bună, pentru că 
Dumnezeu a primit deja lucrările tale. 

8. Hainele să-ţi fie albe întotdeauna şi 
untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. 

9. Bucură-te de viaţă cu soţia pe care o 
iubeşti, în toate zilele vieţii deşertăciunii 
tale, pe care El ţi-a dat-o sub soare, în 
toate zilele deşertăciunii tale; pentru că 
aceasta este partea ta în viaţă şi în truda 
ta cu care te oboseşti sub soare. 

10. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu 
puterea ta; pentru că în Locuinţa 
morţilor, unde te duci, nu este nici 
lucrare, nici plan, nici cunoştinţă, nici 

înţelepciune. 
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11. M-am întors şi am văzut sub soare că 
alergarea nu este pentru cei rapizi, nici 
lupta pentru cei puternici; nici chiar 
pâine pentru cei înţelepţi, nici bogăţii 
pentru cei cu discernământ, nici favoare 
pentru cei care au cunoştinţe; pentru că 

timpul şi împrejurările îi întâlnesc pe toţi. 

12. Pentru că, de asemenea, omul nu-şi 
cunoaşte timpul; ca peştii prinşi în plasa 
înşelătoare şi ca păsările prinse în laţ, ca 

ei sunt prinşi în cursă fiii oamenilor într-
un timp al nenorocirii, care cade deodată 
asupra lor. 

13. Am văzut de asemenea aceasta ca 

înţelepciune sub soare şi a fost mare 
pentru mine: 

14. era o cetate mică şi puţini oameni în 
ea; şi a venit un rege mare împotriva ei şi 

a împresurat-o şi a ridicat întărituri mari 
împotriva ei. 

15. Şi se afla în ea un om sărac și 
înţelept, care a scăpat cetatea prin 

înţelepciunea lui, dar nimeni nu şi-a adus 
aminte de omul acela sărac. 

16. Atunci am zis: „Înţelepciunea este 
mai bună decât tăria“, dar înţelepciunea 

omului sărac este dispreţuită şi cuvintele 
lui nu sunt ascultate. 

17. Cuvintele înţelepţilor sunt ascultate 
în linişte mai mult decât strigătul celui 

care stăpâneşte printre nebuni. 

18. Înţelepciunea este mai bună decât 
armele de război; dar un singur păcătos 
strică mult bine. 

Capitolul  10 - Ecleziast 

1. Muştele moarte fac să miroasă urât să 
fermenteze untdelemnul făcătorului de 
mir; tot aşa, puţină nebunie este mai grea 
decât înţelepciunea şi onoarea. 

2. Inima înţeleptului este la dreapta lui, 

dar inima nebunului la stânga lui. 

3. Şi chiar când cel care este nebun 

umblă pe cale, îi lipseşte mintea şi spune 
oricui că este nebun. 

4. Dacă spiritul conducătorului se ridică 
împotriva ta, nu-ţi părăsi locul, pentru că 

liniştea calmează păcatele mari. 

5. Este un rău pe care l-am văzut sub 
soare, ca o greşeală care vine de la 
conducător: 

6. nebunia este aşezată în mari demnităţi, 

iar cei bogaţi stau într-o poziţie de jos. 

7. Am văzut sclavi călare şi căpetenii 

mergând pe jos ca nişte sclavi. 

8. Cel care sapă o groapă va cădea în ea 
şi pe cel care dărâmă un zid îl muşcă un 
şarpe. 

9. Cel care mută pietre se răneşte cu ele; 
cel care despică lemne se poate lovi cu 
ele. 

10. Dacă fierul este tocit şi nu i se ascute 
tăişul, atunci este nevoie de mai multă 
putere; dar înţelepciunea este de folos ca 
să dea reuşită. 

11. Dacă şarpele muşcă pentru că nu este 
descântec, atunci descântătorul nu are 
nici un folos. 

12. Cuvintele din gura înţeleptului sunt 
plăcute; dar buzele nebunului îl înghit pe 
el însuşi. 

13. Începutul cuvintelor gurii lui este 

prostie, iar sfârşitul vorbirii lui este 
nebunie răutăcioasă. 

14. Şi nebunul înmulţeşte cuvintele. 

Omul nu ştie ce va fi; şi cine-i va spune 
ce va fi după el? 

15. Munca nebunilor îi oboseşte, pentru 

că ei nu ştiu cum să meargă spre cetate. 

16. Vai de tine, ţară, când regele tău este 
un copil şi căpeteniile tale se ospătează 
dimineaţa! 

17. Ferice de tine, ţară, când regele tău 
este un fiu nobil, şi căpeteniile tale 
mănâncă la timp, pentru întărire, iar nu 
pentru beţie! 

18. De multă lene construcţia cade şi prin 
lenevirea mâinilor picură în casă. 

19. Ospăţul se face pentru veselie şi vinul 

înveseleşte viaţa, dar banii răspund la 
toate. 

20. Nu blestema pe rege nici chiar în 

gândul tău şi nu blestema pe cel bogat în 
dormitorul tău: pentru că pasărea 
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cerurilor va duce glasul şi cea care are 
aripi va da pe faţă cuvintele. 

Capitolul  11 - Ecleziast 

1. Aruncă-ţi pâinea pe ape, pentru că 

după multe zile o vei găsi. 

2. Împarte la şapte şi chiar la opt, pentru 
că nu ştii ce rău va veni peste pământ. 

3. Dacă norii sunt plini de ploaie, se 
golesc pe pământ; şi dacă un copac cade 
spre sud sau spre nord, în locul unde 
cade copacul, acolo va rămâne. 

4. Cel care se uită după vânt nu va 
semăna şi cel care priveşte la nori nu va 
secera. 

5. Cum nu ştii care este calea vântului, 

cum se fac oasele în pântecele celei 
însărcinate, tot aşa nu cunoşti lucrarea lui 
Dumnezeu, care face totul. 

6. Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa şi seara 

nu lăsa să ţi se odihnească mâna; pentru 
că nu ştii care va reuşi: aceasta sau aceea 
sau dacă amândouă vor fi la fel de bune. 

7. Cu adevărat, dulce este lumina şi este 

plăcut pentru ochi să vadă soarele. 

8. Iar dacă un om trăieşte mulţi ani, să se 

bucure în ei toţi; totuşi să-şi amintească 
de zilele de întuneric, pentru că vor fi 
multe; tot ce vine este deşertăciune. 

9. Bucură-te, tinere, în tinereţea ta şi să te 

înveselească inima ta în zilele tinereţii 
tale şi umblă pe căile inimii tale şi după 
privirea ochilor tăi; dar să ştii că, pentru 
toate acestea, Dumnezeu te va chema la 
judecată. 

10. Îndepărtează deci necazul din inima 

ta şi alungă răul din carnea ta, deoarece 
tinereţea şi zorile vieţii sunt deşertăciune. 

Capitolul  12 - Ecleziast 

1. Şi adu-ţi aminte de Creatorul tău în 

zilele tinereţii tale, înainte de a veni 
zilele cele rele şi de a se apropia anii 
despre care vei zice: „N-am nici o 
plăcere în ei“, 

2. înainte de a se întuneca soarele şi 
lumina şi luna şi stelele şi de a se 

întoarce norii după ploaie, 

3. în ziua când tremură paznicii casei şi 
se încovoaie cei tari şi încetează 
râşnitorii, pentru că sunt puţini, şi se 
întunecă cei care se uită pe ferestre 

4. şi se închid uşile dinspre stradă; când 
slăbeşte uruitul râşnitorilor şi te trezeşti 
la glasul păsării şi se aud înăbuşit toate 
fiicele cântării; 

5. te temi, de asemenea, de ce este înalt şi 
spaimele sunt pe cale şi migdalul este în 
floare şi lăcusta este o povară şi dorinţa 
s-a dus, pentru că omul merge spre casa 
lui de lungă durată şi bocitorii cutreieră 
străzile; 

6. înainte ca funia de argint să se 
slăbească şi vasul de aur să se sfărâme şi 
urciorul să se spargă la izvor şi roata să 
se strice la fântână 

7. şi ţărâna să se întoarcă în pământ, cum 
era, şi spiritul să se întoarcă la 
Dumnezeu, care l-a dat. 

8. Deşertăciunea deşertăciunilor, spune 
Eclesiastul, totul este deşertăciune! 

9. Şi mai mult, pentru că Eclesiastul a 

fost înţelept, a mai învăţat pe popor 
cunoaşterea, şi el a cugetat şi a căutat, a 
pus în ordine multe proverbe. 

10. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte 

plăcute; şi ceea ce s-a scris este drept, 
cuvinte ale adevărului. 

11. Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte 

ţepuşe, şi culegerile lor, ca nişte piroane 
înfipte: sunt date de un singur păstor. 

12. și, pe lângă aceasta, fiul meu, ia 
seama la ele; a face multe cărţi n-are 

sfârşit şi mult studiu este o oboseală a 
cărnii. 

13. Să ascultăm încheierea tuturor celor 
spuse: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte 

poruncile Lui! Pentru că aceasta este 
datoria oricărui om. 

14. Pentru că Dumnezeu va aduce orice 
faptă la judecată, cu orice lucru ascuns, 

fie bun, fie rău. 
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ANEXA I. 

 

EVANGHELIA DESPRE DOMNUL IESUS CHRISTOS: 
 

1) VENIREA ÎN EXISTENȚĂ A FIULUI: 
Biblia vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, ca fiind născut din Dumnezeu (1Ioan 5:18; 
Ioan 1:14), de aceea El este numit: Fiul lui Dumnezeu (Matei 16:16; Ioan 3:16-18; 
20:31).  

El a venit în existență în începutul primei zile a creației (comp. Apocalipsa 3:14 cu 
Geneza 1:1; 1Ioan 2:13,14), prin rostirea lui Dumnezeu, El a ieșit din Tatăl ca Cuvânt 
(Isaia 55:11).  
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm: De ce Iesus este numit Fiu a lui Dumnezeu? 
Când a venit El în existență? Cine L-a adus în existență? 
 

2) FIUL LUI DUMNEZEU ÎN CER: 
După ce s-a născut din Tatăl, Fiul lui Dumnezeu a fost numit: „Cuvântul” (Ioan 1:1,2; 
1Ioan 1:1-3), deoarece El împlinea poruncile Tatălui, dar a mai fost numit: 
„înţelepciunea” (Proverbe 8:12,22-30 comp. cu 1Corinteni 1:24), deoarece, El avea 

nevoie să aibă înțelepciune pentru a ști cum să împlinească poruncile Tatălui. 
Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Cuvântul Său (Evrei 11:3; Psalm 33:6), sau cu 
ajutorul Înţelepciunii şi a priceperii (Ieremia 10:12), da, toate au fost făcute prin El 
(Geneza 1:26; Ioan 1:2-3; Coloseni 1:16).  
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm:  Cum a fost numit Fiul și de ce? Prin ce a 
creat Dumnezeu toate lucrurile? 
 
3) VENIREA LUI IESUS PE PĂMÂNT: 
O altă etapă a vieții Fiului, începe cu golirea Lui de forma Sa divină, spirituală şi 
cerească, El a devenit ca o sămânță ce era înainte de modelare. Iar Spiritul Sfânt L-a 

transferat pe Fiul ca sămânță, dezbrăcat de glorie și de divinitatea Sa, din cer în Maria. 
Fecioara Maria era sămânța lui David, adică provenea din linie genealogică a regelui 
David, din Avraam, iar unirea seminței din cer cu ovulul Maria, ce constituia „sămânța 

lui David” (Ioan 7:42; Romani 1:1-3; 2Timotei 2:8), sămânța lui Avraam (Galateni 
3:16), a făcut ca Iesus după carne să provină din David, însă ca sămânță spirituală El 
provenea din cer (Ioan 3:31; 8:22). Dumnezeu a avut grijă ca aceea sămânță venită din 
David să fie curată, fără păcat (comp. Cu Maleahi 3:15), și să conțină doar 
caracteristicile pozitive din sfinții: Abraam, Isaac, Iacob, David, etc. Astfel ca Fiul să nu 
moștenească păcatul transmis de Adam rasei umane (Luca 2:21-24; Romani 5:12). 
Spiritul Sfânt a lucrat la formarea omului Iesus în Maria, fără ca Iesus să moștenească 
păcatul de la Adam (Luca 1:28-35). Astfel El a devenit om perfect, fără păcat 
echivalentul lui Adam înainte de căderea acestuia în păcat (Romani 5:14-15,19; 

1Corinteni 15:45).  
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm: Cum a venit Iesus pe pământ? De ce este El 
numit: sămânța lui David? A avut păcat El, ce fel de om a fost El? 
 
4) LUCRAREA FIULUI PE PĂMÂNT: 
La 30 de ani s-a botezat în apă, atunci a fost uns cu Spiritul Sfânt, devednind Rege și 
Domn (Matei 3:16-17; Evrei 1:8-9). Apoi cca. 3 ani a făcut lucrarea lui Dumnezeu, 
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predicând, făcând discipoli, exorcizând, vindecând, făcând minuni, înviind morții (Fapte 
2:22; 10:38). 
Domnul Iesus a venit pe pământ din mai multe motive, după cum urmează: (1) Să-şi dea 
viaţa ca răscumpărare pentru păcatele omenirii (Marcu 10:45); (2) Să ne înveţe adevărul 
atât prin cuvinte (Luca 4:43), cât şi prin fapte, lăsându-ne un exemplu perfect (1Petru 
2:21). Iesus L-a dezvăluit mai bine pe Dumnezeu prin persoana Sa, ca oamenii să-l poată 
cunoaşte pe Dumnezeul nevăzut (2Corinteni 5:19; Ioan 1:18; 14:7-9). (3) Iesus a devenit 
cea mai potrivită persoană pentru rolul de Mare Preot deoarece a trecut prin aceleaşi 

ispite ca oamenii, astfel poate să Îi înţeleagă bine când aceştia sunt ispitiţi (Evrei 4:15; 
5:8-10). (4) A împlinit legământul Abraamic şi Davidic cu privire la o sămânţă ce va 
conduce pe scaunul lui David şi prin ea vor fi binecuvântate toate naţiunile (Geneza 22:18; 
2Samuel 7:13-16; Luca 1:31-33; Galateni 3:16). (5) Domnul Iesus Christos a zidit un alt 
popor: adunarea Sa, începând cu facerea primilor discipoli la care le-a dat porunci şi 
rânduieli (Matei 16:18-19; Ioan 13:14-16,34; Fapte 1:2,8). 
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm: Ce s-a întâmplat la 30 de ani în viața lui 
Iesus? Ce lucrare a pornit atunci? Pentru ce a venit El pe pământ? 
 

5) MOARTEA SA PE CRUCE: 

El a fost răstignit de soldații romani la îndemnurile conducătorilor religioși evrei (Ioan 
18:35; 19:6-7).  
Sacrificiul său, prin moarte a realizat următoarele lucruri: (1) Şi-a dat viaţa ca preţ de 
răscumpărare, adică fiind pedepsit în locul nostru deoarece din cauza păcatului noi trebuia 
să murim (2Corinteni 5:14-15; Marcu 10:45; 1Timotei 2:5-6); (2) prin sângele Lui se şterg 
păcatele (Efeseni 1:7; 1Ioan 1:7) şi astfel oamenii care cred în El sunt împăcaţi cu 
Dumnezeu (Romani 5:1; Coloseni 1:20); (3) Prin moartea Sa, au fost nimicite lucrările 
Diavolului (1Ioan 3:8; Evrei 2:14); (4) Prin moartea Sa, s-a pus capăt legii lui Moise 
(Coloseni 2:14; Efeseni 2:15); (5) s-a pus capăt diferenţei dintre iudei şi neamuri (Efeseni 
2:11-19; Fapte 15:9-11).  
 

Întrebări pentru cei cu care discutăm: De ce a murit Iesus? Ce a realizat moartea Sa 
pe cruce? Ce poate face sângele Lui? 
 
6) ÎNVIEREA LUI IESUS: 
Dumnezeu prin spiritul Sfânt de viață l-a înviat din morți pe Iesus a treia zi (1Corinteni 
15:3,4; Evrei 13:20; Romani 8:11).  
Iesus a înviat într-un corp spiritual (1Corinteni 15:44; 2Corinteni 3:17-18; Filipeni 3:21; 
1Timotei 3:16), însă pentru ca apostolii să înțeleagă că a înviat din morți, și trăiește, El 
și-a transformat (materializat) acest corp spiritual într-un corp fizic, după cum aburul se 
poate transforma în apă, iar apa în gheață. În mod asemănător, Iesus după înviere a 
apărut și dispărut ca un spirit, dar a și fost văzut și pipăit ca corp de carne (Luca 24:13-
31,36-40; Ioan 20:19-29). La înviere El a primit toată autoritatea în cer și pe pământ 

(Matei 28:18).  
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm: Cine l-a înviat pe Iesus și cum? În ce corp a 
înviat El? Cum de s-a arătat în chip vizibil apostolilor? Ce a primit El l-a înviere? 
 
7) ÎNĂLȚAREA LA CER: 
După 40 de zile de la înviere, El s-a Înălţat la cer (Fapte 1:3) şi S-a prezentat înaintea 
Tatălui cu sângele Său (Evrei 9:12,24).  
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Atunci El a început să-şi exercite autoritatea primită la învierea Sa peste îngeri şi peste 
adunarea Sa (Efeseni 1:20-23; 1Petru 3:22), şi chiar peste autorităţile guvernamentale 
umane (1Petru 2:13-14). 
De atunci, aşteptă ziua când toţi duşmanii Săi vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Sale 
(Psalm 110:1-2; Evrei 10:12-13).  
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm: Când s-a înălțat Iesus la cer? Cu ce s-a 
prezentat în fața Tatălui? Peste cine a început să-și exercite autoritatea? Ce așteaptă El 

de atunci? 
 
8) VENIREA DIN NOU A DOMNULUI: 
O altă etapă a vieţii lui Iesus, va începe la venirea Sa în glorie pe pământ a doua oară 
(Evrei 9:28; Ioan 14:2,3). El va pleca din al treilea cer, de la dreapta Tatălui (Fapte 
3:20-21; Coloseni 3:1), și va ajunge în cerul material (primul cer), la nivelul norilor, și 
atunci venirea Lui va deveni una vizibilă, El se va arăta într-un corp vizibil, „cu norii” 
(Apocalipsa 1:7), sau „pe nori” (Matei 24:30), și astfel își va răpi, în primul rând: 
adunarea Sa, care este mireasa Sa, această întâlnire dintre adunare și Domnul va fi în 
văzduh (1Tesaloniceni 4:15-17). 
Apoi, El se va coborî pe muntele Măslinilor (Zaharia 14:3,4). De fapt, El „va veni în 

acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11). Astfel venirea Sa, va fi 
vizibilă pentru oricine (Zaharia 12:10; Luca 21:27; Apocalipsa 1:7; Fapte 1:9-11). 
Domnul Iesus, a plecat de pe Muntele Măslinilor în mod vizibil, până când un nor l-a 
ascuns de privirea ucenicilor, apoi de acolo în mod invizibil a plecat în cerurile 
spirituale aşezându-se la dreapta lui Dumnezeu (Fapte 1:9-11), revenirea Lui va fi 
reversul acestui proces.  
Astfel se arătă lui Israel ca aceștia să se căiască de faptul că ei L-au dat la moarte pe 
Fiul lui Dumnezeu (Zaharia 12:10; Romani 11:24-26). Iar apoi Domnul îi va apăra de 
armatele venite contra lor (Zaharia 14:1-16), dar îi nimicește pe cei răi (Apocalipsa 
19:11-21). 
Astfel prin venirea Sa, îi va judeca și pedepsi pe cei răi (Matei 25:31-46), şi astfel va 

instaura regatul de o mie de ani, în care El va conduce cu sfinţii (Apocalipsa 5:9-10; 
20:6; Daniel 7:22,27). 
 
Întrebări pentru cei cu care discutăm: Cum va fi venirea Fiului omului, invizibilă sau 
vizibilă? Ce va face El la venirea Lui în văzduh, pe Muntele Măslinilor, și contra celor 
răi? Ce regat va instaura El? 
 
9) DOMNIA SA DE 1000 ANI ȘI PREDAREA DOMNIEI TATĂLUI: 
Domnul va conduce ca rege peste pământ o mie de ani. Iesus Christos va fi rege peste 
pământ şi Îl va readuce la starea de paradis, asemănător cu Grădina Edenului (Matei 
19:28; Isaia 32:15-17; 35:1-2,7: 65:17-22). 
Iar ultima etapă, începe cu sfârşitul mileniului, când după ce Iesus a domnit o mie de ani 

(Apocalipsa 20:6), şi după ce a fost nimicită orice stăpânire rea, chiar şi moartea va fi 
stârpită, atunci Iesus va preda domnia primită de la Tatăl, din nou Tatălui, deoarece El 
şi-a îndeplinit misiunea, de a nimici pe dușmani şi a face ca Dumnezeu să fie totul în 
toţi (1Corinteni 15:24-28). Atunci va începe veşnicia, iar Fiul va continua să existe 
alături de Tatăl, ca şi la început, iar domnia lui Iesus nu va avea sfârşit (Luca 1:33; 
Daniel 7:27), în sensul că efectul domniei Sale va fi etern. 
  
Întrebări pentru cei cu care discutăm: Cât va conduce Iesus? Ce se va întâmpla la 
sfârșitul mileniului? La cine predă Fiul domnia? 
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ANEXA II. 

 

Condiții ale salvării și obținerii vieții veșnice: 
 
1) Auzirea Evangheliei sau a veștii bune (Efeseni 1:13). Trebuie să auzim Evanghelia 
care ne înștiințează că Dumnezeu ne-a creat drepți dar omul a păcătuit, și noi ca urmași 
a lui Adam: păcătuim și călcăm legea lui Dumnezeu fie din greșeală, fie voit (Ecleziast 

7:29; Romani 5:12) și suntem vinovați în fața Sfântului Dumnezeu! – Romani 3:10-12. 
Însă Dumnezeu ne poruncește să ne căim: Fapte 2:38; 3:19; 17:30. 
 
2) Evanghelia ne îndemnă la: căința față de Dumnezeu (Fapte 20:21; Evrei 6:1-2). 
Cuvântul „căință” (SCC) tradus în unele Biblii cu „pocăință” (BC), însemnă părere de 
rău pentru gândurile, vorbele și faptele rele prin care am călcal legea lui Dumnezeu. 
Cuvântul pentru „căinţă” din grecescul „metanoeo”, tradus însemnă: „schimbarea 
minţii”, astfel schimbându-ne: mentalitatea modul cum vedem lucrurile, schimbăm nu 

doar gândirea, ci și vorbirea și faptele care izvorăsc din gândirea noastră. 
Însușindu-ne legea lui Christos, a Noului Legământ, vedem prin Spiritul Sfânt (Ioan 
16:8), cât de păcătoși sau nelegiuiți am fost, și astfel în virtutea acestei cunoștințe ne 
căim total de toate călcările legii lui Iesus. 
Căința aceasta duce însă la fapte schimbate, la un alt mod de viață! 
 
3) Evanghelia ne îndemnă la: credința în Iesus (Fapte 16:31; 20:21; Efeseni 1:13). 
Cuvântul grecesc „pistis”, care este tradus cu „credinţă” are și sensul de „credincioșie”, 

arătând că credința aceasta duce la credincioșie, loialitate nu este doar una formală. Iar 
credința nu este doar o acceptare pasivă; ci, o încredere neclintită în lucrurile în care sperăm 
(Evrei 11:1), o încredere în Dumnezeu (Evrei 11:6), în Christos (Ioan 14:1), în promisiunile lui 
Dumnezeu (Evrei 6:12), și ea vine din inimă (Romani 10:9). 
A crede în Iesus, nu înseamnă doar a crede că El există, sau că El este Fiul lui Dumnezeu, a 
crede în Iesus, însemnă a te încrede în El, în ce priveşte salvarea ta, nebizuindu-te pe faptele 
tale bune, pe evlavia ta; ci, pe El şi jertfa Lui. Credința în El implică a ne încrede în El în toate 
domeniile vieţii, şi a asculta în toate de El (Ioan 3:36). Ascultarea de Domnul, datorită 

încrederii în El duce la: 
 
4) A deveni discipol a Lui prin învățarea poruncilor Lui și împlinirea lor (Matei 
28:19-20; Ioan 4:1). 
Conform cu Matei 28:19-20, SCC: “Ducându-vă deci, faceți discipoli din toate 

naţiunile: învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la sfârşitul epocii”. 
Un credincios devine discipol al Lui învățând toate câte Învățătorul a poruncit și apoi 

împlinindu-le în viață!  
De aceea, prima dată omul este făcut: discipol sau ucenic prin învățătură și prin 
ascultarea lui și apoi este botezat (Ioan 4:1). Ascultarea de Domnul implică: lepădare de 
sine, a lua crucea zilnic şi a-L urma pe Domnul (Matei 16:24; Luca 9:23), a i te dedica 
Lui pe deplin (2Corinteni 8:5). Și doar după ce credinciosul și-a însușit învățătura 
Domnului, o trăiește. Apoi urmează: 
  
5) Mărturia cu gura de dinainte de botez (Romani 10:9-10). 
Omul care a devenit discipol al Domnului prin căință, credință, învățarea și împlinirea 

poruncilor Domnului, este dus la o apă curgătoare, unde el are ocazia să își 
mărturisească credința în Domnul Iesus. Astfel, înainte de scufundarea în apă, el va rosti 
o rugăciune la Iesus în care va mărturisi din inimă că Dumnezeu l-a înviat pe Iesus, Fiul 
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Său și l-a făcut Domn, și în această calitate Îl invocă pentru a primi spălarea de păcate 
(Romani 10:9-10; Fapte 22:16). 
Această rugăciune va fi o mărturie publică în fața martorilor nevăzuți (îngerii) și în fața 
martorilor văzuți (credincioșii prezenți), după cum se spune la 1Timotei 6:12.  
Apoi urmează: 
  

6) Botezul sau scufundarea în apă curgătoare în Numele lui Iesus Christos (Fapte 
2:38; 19:5). 
În limba greacă pentru botez este expresia: „baptizo”, ce înseamnă: „scufundare, 
cufundare, afundare, imersiune”. Astfel, botezul în apă este o scufundare completă într-
o apă curgătoare (Matei 3:5-6; vezi și Ezechiel 47:1-12), pentru o clipă, care se face în 
Numele lui Iesus Christos mediatorul Noului Legământ (Fapte 2:38; Fapte 10:48). 
Botezul în Numele lui Iesus însemnă o scufundare în persoana lui Iesus (comp.Fapte 
2:38 cu Romani 6:3). Astfel, în botezul în apă, noi murim faţă de păcat, faţă de lume, 

carnea păcătoasă este tăiată, fiind circumciși de Christos, suntem îngropați cu Christos 
față de viața veche, iar când am ieşit din apă, înviem împreună cu Christos la o viaţă 
nouă pentru Dumnezeu (Romani 6:2-11; Coloseni 2:11-12). 
Botezul este „cererea” către Dumnezeu (1Petru 3:21, SCC). El mai este „baia 

renaşterii” (Tit 3:5 SCC), și este locul unde ne naştem din apă şi Spirit (Ioan 3:5), 
devenind astfel fii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12-13). 
În botez experimentăm: îmbrăcarea noastră cu Christos (Galateni 3:27), unde inimile 
noastre vor fi: „stropite de o conştiinţă rea, şi spălaţi la corp cu apă curată”(Evrei 

10:22). Botezul realizează toate aceste lucruri, doar dacă cel care s-a botezat, a 
îndeplinit condițiile de dinainte de botez! După ce am ieșit din apa botezului urmează: 
  

7) La ieșirea din apă, rugăciunea la Dumnezeu, pentru a primi Spiritul de 
înfiere (Luca 3:21; Romani 8:15-17). 
Conform Bibliei, cei care s-au născut ca fii prin botezul în apă, ei imediat sunt înfiați! 
În Galateni 4:6-7, se spune: „Dar, pentru că sunteţi fii, Dumnezeul a trimis Spiritul 

Fiului Său în inimile noastre, strigând: Abba! Tată! Astfel, nu mai eşti sclav, ci fiu; 

dar, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu”.  
În primul rând, observăm că fiilor lui Dumnezeu născuţi din El, Dumnezeu le trimite 
Spiritul Fiului Său, care strigă: Tată. Astfel, li se toarnă dragostea lui Dumnezeu prin 
Spiritul în inimile lor (Romani 5:5). Înfierea sau adopţiunea, este o mărturie publică şi 
dublă a Spiritului Sfânt şi a spiritului nostru, că nu mai suntem robi ai Satanei, ci am 
devenit fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu Christos (Romani 8:15-17). 
Dacă naşterea din nou este o lucrare lăuntrică, în om, înfierea ne duce 
să strigăm cuvintele: „Tată”, este ca un certificat exterior, care atestă că un om este fiu 
al lui Dumnezeu! – Romani 8:15-17.  
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ANEXA III. 

 

Dovezi din Scripturi: 

 
Fapte 17:3, SCC: “explicând şi dovedind că Christosul trebuia să sufere şi să învie 

dintre morţi...”. 
Fapte 18:28, SCC: “…demonstrând prin Scripturi pe Iesus ca fiind Christosul”. 

 

Biblia, cartea lui Dumnezeu: 
 De cine a fost scrisă Biblia? – 2Petru 1:21.
 De unde vine mesajul ei şi pentru cine a fost dat? – 2Timotei 3:16-17. 
 Ce informaţii importante cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu? - 1Corinteni 8:6; 10:11; 
Psalm 19:7-8. 
 Cum putem trage foloase din Sfintele Scripturi? – Iosua 1:8; Luca 11:28; Proverbe 
16:20. 
 Care vor fi foloasele de durată dacă studiezi Biblia? – Ioan 17:3. 
 

Adevăratul Dumnezeu în Biblie: 
 Cine este Adevăratul Dumnezeu în Biblie? – 1Corinteni 8:5-6;  Apocalipsa 4:11. 

 Care este Numele Său personal? – Psalm 83:18; 99:6. 
 Unde locuieşte Dumnezeu, şi ce fel de corp are El? – 1Regi 8:43;  Ioan 4:24. 
 Ce calităţi principale are Cel Preaînalt? – 1Ioan 4:8; Deuteronom 32:4; Iov 12:13; 
Isaia 6:3. 
 Avem nevoie de icoane sau alte obiecte pentru a ne închina lui? – Exod 20:4-5; Ioan 
4:23-24; Romani 1:22-23,25. 
 Cum putem să ne apropiem de Dumnezeu? – Ioan 4:23-24; Psalm 145:18. 
 

Fiul lui Dumnezeu: Iesus Christos: 
 Are Iesus Christos o existenţă înainte de a se naşte din Maria? – Ioan 3:31; 8:23; 
17:5. 

 Are Domnul Iesus un început în existenţa Sa? – Coloseni 1:15-16; Apocalipsa 3:14. 
 Când a fost El născut din Tatăl? – 1Ioan 2:13-14; 5:18. 
 De ce a venit Iesus pe pământ? – Marcu 10:45; Ioan 18:37. 
 Ce a făcut ca suflet în locuința morților? – Fapte 2:24-32; 1Petru 3:18-20; Luca 
23:43. 
 A înviat Domnul Iesus? – 1Corinteni 15:4; Fapte 1:2-3. 
 Ce titluri a primit Iesus după înălţarea la cer? – Fapte 5:31; Evrei 4:14; Coloseni 
1:16,18; Apocalipsa 19:16. 
 Este Fiul egal cu Tatăl? – Ioan 14:28; 1Corinteni 11:3; 15:24-28. 
 Ce este pentru creştini Domnul Iesus? – Ioan 14:6; 1Timotei 2:5. 
 

Spiritul Sfânt: 
 Care sunt denumirile Spiritului Sfânt? – Ioan 16:13; Romani 1:4; 8:9. 
 Spiritul Sfânt o persoană spirituală – Matei 12:31-32; 28:19; Ioan 14:16; 16:13-15; 
Fapte 13:1-4. 
 Care sunt rolurile Spiritului Sfânt? – Ioan 1:33; 14:26; 16:13. 
 Care sunt roada Spiritului Sfânt? – Galateni 5:22-23. 
 Care sunt darurile Spiritului Sfânt? – Romani 12:6-8; 1Corinteni 12:8-10; 28-30; 
Efeseni 4:11; 1Petru 4:9-11. 
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Trinitatea falsă: 
 Este Fiul și Spiritul distinct de Dumnezeu, astfel ei nu fac parte din Ființa lui 
Dumnezeu? – Romani 15:30; 2Corinteni 13:14. 
 Este Dumnezeu doar Tatăl? – Ioan 17:1-3; 1Corinteni 8:6; Iuda 1:25. 
 Este Tatăl mai mare ca toți? – Ioan 10:29; 14:28. 
 Trăiește Fiul prin Sine sau prin Tatăl? – Ioan 6:57; 2Corinteni 13:4. 
 Prin cine trăiește Spiritul? – Coloseni 1:15-17; Evrei 1:3. 

 Sunt lucruri pe care Fiul nu le cunoaște? – Marcu 13:32; Fapte 1:6-7. 
 Cunoaște Spiritul toate, sau cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu pentru a-și 
spori cunoștiințele? – 1Corinteni 2:10. 
 

Modalismul Fals: 
 Este Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, trei ființe spirituale distincte? – Matei 3:16-17; 
Romani 15:30; 2Corinteni 13:14. 
 Fiul lui Dumnezeu există dinainte de Maria? – Proverbe 30:4; Ioan 1:1,14; 1Ioan 1:1-
3; 1:15; 3:31; 8:23; 16:27-28. 
 Este Spiritul diferit de Dumnezeu? – Isaia 48:16; Romani 8:26-27. 
 Este Spiritul diferit de Iesus? – Ioan 14:16; Marcu 12:31-32. 

 Cine este Dumnezeu? - Ioan 17:1-3; 1Corinteni 8:6. 
 Cine este Iesus? – Matei 16:16; Romani 15:6; 2Corinteni 1:3; 2Ioan 1:3. 
 Cine este Spiritul Sfânt? – Ioan 1:32-33; 14:26; 16:13-15; Fapte 10:19-20; 13:1-4. 

 
Cerul – Îngerii: 
 Când a făcut Dumnezeu cerul spiritual? – Geneza 1:1. 
 Cum este descris acesta de Pavel? – 2Corinteni 13:1-4. 
 Care sunt categoriile de îngeri? - Cele patru făpturi vii sau heruvimi (Ezechiel 1:5-10; 
10:15,20); serafimi (Isaia 6:5-7); cele şapte spirite (Apocalipsa 1:4; 4:4-7); căpeteniile 
sau arhanghelii (Efeseni 1:21); domniile (Coloseni 1:16) numite şi gloriile (2Petru 
2:10); autorități (Efeseni 3:10; Coloseni 1:16); puteri (1Petru 3:22); santinele (comp. cu 
Daniel 4:17); îngeri (Matei 18:10; Evrei 1:14). 
 Ce roluri au îngerii și ce lucrări fac? - Evrei 1:14; Fapte 12:6-9; Psalm 34:7; Fapte 
8:26; 10:3; 27:23-24. 
 La venirea Domnului, ce rol vor avea îngerii? – Matei 24:32; Apocalipsa 19:14; 

2Tesaloniceni 1:7-8. 
 

Răscumpărarea prin jertfa lui Iesus: 
 De ce a fost necesară jertfa lui Iesus? - dreptatea lui Dumnezeu, care cere ca pedeapsă: 
„viaţă pentru viaţă”, (Deuteronom 19:21)!  
 Ce a însemnat prețul de răscumpărare? - o viaţă integră, (Isaia 53:3; Matei 27:26-
31); moartea Sa pe cruce (Filipeni 2:8), unde a purtat păcatul lui Adam, al Evei şi al 
tuturor copiilor lui (Ioan 1:29; 1Timotei 2:6). Iesus a fost pedepsit cu moartea în locul 
oamenilor păcătoşi. El a suferit pedeapsa pentru toate păcatele oamenilor (Evrei 2:9; 
2Corinteni 5:21). 
 Ce a răscumpărat Iesus prin jertfa Sa? – omul ca întreg (Romani 8:16,23). 

 Cum va folosi Domnul în viitor prețul  de răscumpărare? - (1Corinteni 15:50-54; 
Romani 8:11,17-23; Apocalipsa 21:1-5).  
  

Iertarea, salvarea şi îndreptăţirea omului:                            
 Se pot oamenii auto-salva? – Psalm 49:7-9. 
 Se obține viața veșnică prin fapte? – Romani 6:23; Efeseni 2:5,9. 
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 Ce este harul lui Dumnezeu? – favoare nemeritată (Luca 7:41-42). 
 Pe ce bază iartă Dumnezeu? – Evrei 8:12; 1Corinteni 1:30; 6:11; Evrei 10:10,14. 
 Salvat de ce, de unde, de cine? - de mânia lui Dumnezeu, datorată păcatului (Romani 
5:9; 1Tesaloniceni 4:9), apoi salvat din întuneric, din moarte spirituală, din regatul celui 
rău şi transferat în Regatul lui Christos (Efeseni 2:1-6; Coloseni 1:13), salvat dintr-un 
mod de viaţă, deşert de vieţuire (1Petru 1:18-19), din această lume, din această epocă 
(Galateni 1:4; Ioan 15:19). 
 La toți Dumnezeu le oferă posibilitatea salvării, dar cine o primește? - Viața veșnică 

este un dar oferit prin har (Romani 6:23), dar El se dă în Christos, nu în afara lui Iesus, 
în El este viața (1Ioan 5:10-11). Astfel pentru a intra pe terenul vieţii veşnice, este 
necesară: auzirea Evangheliei (Efeseni 1:13); căinţa în sinceritate față de Dumnezeu, 
pentru că Spiritul te-a convins prin Cuvânt că ești păcătos (Fapte 2:38; 3:19; Ioan 16:8), 
credinţa din inimă în Domnul Iesus Christos (Ioan 3:16-21,36), a deveni discipol al 
Domnului însușindu-ți poruncile și împlinindu-le (Matei 28:19-20; Ioan 4:1); apoi 
înainte de scufundare: faci o rugăciune adresată lui Iesus, prin care mărturisești public 
că Iesus Christos este Domn (Romani 10:9-10; Fapte 22:16), apoi: botezul în apă în 
Numele Domnului Iesus, unde ne unim cu El şi primim iertarea păcatelor (Fapte 22:16; 
Romani 6:3-5), în final la ieșirea din apă: rugăciunea la Tatăl (Luca 3:21) pentru înfiere 
(Romani 8:15-16). 

 

Există o predestinare a oamenilor: 
 Sunt oamenii total depravați? – Nu, căci: 1) exista suflarea divină care luminează 
mintea oamenilor (Iov 32:8; Proverbe 20:27); 2) există legea divină care sfinţeşte 
oamenii în adevăr (Ioan 17:17); 3) există conştiinţa omului care este ca o lege lăuntrică 
(Romani 2:14-15). 
 Pe ce bază a ales Dumnezeu pe creștini și i-a scris în cartea vieții? – nu pe baza 
predestinării, nici a unei alegeri în afara meritelor oamenilor, ci tocmai pe baza 
cunoștiinței de mai dinainte că unii vor crede (1Petru 1:2,5; Romani 8:29; Apocalipsa 
13:8; 17:8). 
 Jertfa de răscumpărare este pentru toți oamenii sau doar pentru cei aleși? – Romani 

3:22-23; 1Timotei 2:1-7; Ioan 1:9-13; Evrei 2:9. 
 Poate fi harul respins de oameni, sau să nu aducă rod? – 2Corinteni 6:1; Luca 7:29-
30; Matei 22:1-14; Luca 14:15-24). 
 Se poate pierde salvarea (mântuirea)? – Evrei 6:4-8; 10:26-30,35-39. Salvarea 
depinde de a rămâne în Christos, care este viața veșnică (Ioan 15:1-6), și de faptul ca El 
să rămână în noi (1Ioan 5:11-12). 
 

Speranța Cerească: 
 Ce speranţă au avut cei dinainte de venirea lui Christos? – Daniel 12:13; Evrei 
11:10-16 
 Când a început chemarea pentru intrarea în Regatul cerurilor ca mireasă a lui 
Christos? – Matei 11:11-12; Ioan 3:29; Efeseni 3:5-6. 

 Cine şi cum a deschis perspectiva de a merge la cer? – Evrei 10:19-20; 1Petru 1:10-
12 
 Câte speranţe au creştinii? – Efeseni 4:4 
 Când se va încheia strângerea aleşilor pentru cer ca corp şi mireasă a lui Christos? 
– Romani 11:25-26 
 Când şi cum vor ajunge creştinii în cer? – 1Corinteni 15:23,42-44, 50-54; 
1Tesaloniceni 4:15-17 
 Ce roluri vor avea sfinţii în cer? – Apocalipsa 5:9-10; 20:6; 1Corinteni 6:2-3 
 Cum va fi paradisul în cer? – 1Corinteni 2:9; Apocalipsa 21:16-27 
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Pământul și oamenii care vor moșteni pământul: 
 Cu ce scop a fost creat pământul? – Isaia 45:18; Psalm 115:16 
 Cu ce scop a fost creat omul? – Geneza 1:28; 2.15 
 Cine va locui pământul ca supravieţuitori ai sfârşitului? – Ezechiel 37:21-25; Mica 
4:1-4; Zaharia 14:16; Isaia 2.2-4. 
 Când şi cum va avea loc învierea generală şi judecata finală? - Apocalipsa 20:11-15; 
Isaia 26:19  

 Cine va mai fi astfel în Regatul lui Dumnezeu? - Ioan 5:28-29; Daniel 12:2,13 
 Cum va fi paradisul de pe pământ? – Isaia cap. 35; 65:17-25 
 Ce se va întâmpla la sfârşitul mileniului cu cerul şi pământul fizic? – Apocalipsa 
20:11; 21:1; Matei 24:35. 
 

Diavolul şi capcanele lui: 
 Cum a devenit un înger al lui Dumnezeu: Satan şi Diavol? – Ezechiel 28:13-17; Isaia 
14:12-15 
 Ce doreşte el din partea fiinţelor vii? – Matei 4:8-10. 
 Cum a intrat el în stăpânirea pământului? - Geneza 3:1-6; Romani 6:16. 
 Care sunt puterile Satanei? – 1) mândria (Iacob 4:6), 2) moartea (Evrei 2:14-15),  

3) iubirea de sine (2Timotei 3:2), 4) înţelepciunea drăcească (Iacob 3:15-16). 
 Care sunt metodele lui de a-i înşela pe oameni? – 1Ioan 2:16; Deuteronom 18:10-12; 
2Corinteni 11:13-15; 1Corinteni 15:33. 
 Cum putem lupta contra lui? – Iacob 4:7; 1Petru 5:5-11; Apocalipsa 12:11. 
 

Naşterea din nou: 
 Când a început lucrarea nașterii din nou? - Romani 8:29; Matei 3:16-17. 
 De ce trebuie să ne naştem din nou? – Ioan 3:3; 1Ioan 5:1,4 
 Ce este naşterea din nou sau din apă și Spirit? – Ioan 3:5; Tit 3:5. 
 Care este elementul prin care ne naştem din nou? – 1Petru 1:23. 
 Ce speranţă are cineva născut din nou? – 1Petru 1:3-4. 

 Cum poate şti cineva dacă este născut din nou? – 1Ioan 3:7-10; 2Corinteni 13:5; 
Evrei 10:22. 
 

Botezul în Spirit Sfânt: 
 În care pasaje apare această expresie? - Matei 3:11; Marcu 1:8; Luca 3:16; Ioan 
1:33; Fapte 1:4,5; 11:15-17. 
 Ce este botezul în Spirit? - botezul în Spiritul Sfânt, este botezul (scufundarea – 
afundarea) în care Domnul Iesus Christos este Botezătorul, sau Cel ce botează pe 
credincios (Luca 3:16; Ioan 1:33); substanţa în care eşti cufundat este Spiritul Sfânt 
(Fapte 1:5; 2:2-4). 
 Care este condiția pentru botezul în Spirit Sfânt? - Credința în Domnul Iesus ca 
urmare a auzirii Evangheliei (Efeseni 1:13-14; Fapte 19:2). 

 Cum se manifestă acest botez? – Fapte 2:1-4,39; 10:44-48; 11:15-17. 
 Care este rolul primirii darului limbilor? – Luca 24:49; Fapte 1:8; 1Corinteni 14:4. 

 

Noul Legământ și legea lui Christos: 
 Ce este Noul Legământ? – Noul Legământ, este un angajament între Dumnezeu şi 
oameni din orice naţiune (Galateni 3:26-29). Dumnezeu a promis că va face un nou 
legământ cu Israelul (Ieremia 31:31-33; Fapte 13:24-26; 18:4-6), însă datorită împietririi 
lor spirituale, şi oameni din orice naţiune au fost invitaţi să intre în acest Nou Legământ 
(Fapte 3:24-26; 18:5-6; Romani 11:7-24).  
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 Cine este Mijlocitorul Noului Legământ? - Fiul lui Dumnezeu, Iesus Christos, care s-
a dat ca jertfă pentru toţi oamenii (1Timotei 2:5-6).  
 Care sunt efectele acestui legământ? - Cei ce devin părtaşi la el, li se iertă păcatele, 
devin poporul lui Dumnezeu, au legea lui Dumnezeu scrisă nu pe table sau pe hârtie; ci, 
în minte şi inimă, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu, astfel acest legământ ne duce într-
o părtăşie apropiată cu Dumnezeu, care ne învăţă prin Spiritul său, nu printr-o clasă 
preoţească ca şi în Vechiul Legământ. De asemenea, cei din Noul Legământ au 
perspectiva de a intra în locul preasfânt adică în cer; nu într-o ţară pământească cum a 

fost Canaan (Evrei 8:8-12; 10:14-20) şi de a deveni o naţiune de preoţi (1Petru 2:9).  
 Cum mai este numită legea lui Christos? - Legea lui Dumnezeu (1Corinteni 9:21), 
legea lui Christos (Galateni 6:2), legea Spiritului de viaţă (Romani 8:2), legea credinţei 
(Romani 3:27), legea libertăţii (Iacob 2:12); legea desăvârşită a libertăţii (Iacob 1:25); 
legea regală (Iacob 2:8), poruncile lui Dumnezeu (Apocalipsa 12:17; 14:12); poruncile 
lui Christos (Ioan 14:15,21; Ioan 15:10; 1Ioan 2:3). 
 Câte porunci conține legea lui Christos? – De la Matei la Apocalipsa sunt peste 100 
de porunci care pot fi comprimate în trei, după cum vom vedea în continuare.  

 

Dragostea sau iubirea: 
 De câte porunci depinde legea Noului legământ: 1. Dragostea de Dumnezeu (1Ioan 

5:3); 2. dragostea față de Domnul Iesus (1Corinteni 16:22; Efeseni 6:24); 3. iubirea de 
aproapele (Galateni 5:14). 
 Ce implică porunca de a-ți iubi aproapele? - A iubi: a) fraţi de credinţă (Galateni 
6:10; 1Tesaloniceni 4:9-11; Evrei 13:1), b) familia (Efeseni 6:1-4; Coloseni 3:18-20; 
1Timotei 5:3-4), c) oamenii în general (2Petru 1:7), d) pe duşmani (Matei 5:38-48). 
 Cum poți dovedi că-L iubești pe Dumnezeu? – 1Ioan 5:3. 
 Cum poți dovedi că-L iubești pe Christos? – Ioan 14:15. 
 Cum poți arăta că îți iubești aproapele? – Romani 13:9-10; Matei 7:12. 
 Cum se comportă iubirea? – 1Corinteni 13:4-8. 
 Cât de mult trebuie să ne iubim fraţii de credinţă? – 1Ioan 3:16-18. 
 Ce implică a ne iubi duşmanii? – Luca 6:27-36. 

 Cum putem cultiva iubire? – 1Petru 1:22-23. 

 

Lucrări sfinte: 
 Ce este botezul în apă? – 1Petru 3:21. 
 Ce realizează botezul? – Romani 6:3-6; Coloseni 2:11-12; Galateni 3:27; Tit 3:5; 
Evrei 10:22. 
 În numele cui trebuie să fim botezaţi? – Fapte 8:16; 19:5; Romani 6:3. 
 Ce este punerea mâinilor? – un lucrător a lui Dumnezeu îşi pune mâinile şi cere în 
rugăciune, la nivel invizibil Christos îşi pune mâinile şi îi transmite lucrul cerut:  
a) Primirea Spiritului Sfânt ca botez, ce implică primirea darului vorbirii în alte limbi 
(Fapte 8:17-19; 19:6; 2Timotei 1:6).  

b) Primirea de alte daruri spirituale ca: apostolatul (Fapte 13:1-4; 1Timotei 4:11-14), 
păstorirea (1Timotei 5:17-22), diakonia (Fapte 6:1-6). Transmiterea acestor daruri şi 
investirea în slujbele respective a oamenilor rânduiţi de Spiritul Sfânt şi descoperiţi prin 
profeţi sau adunare (1Timotei 4:14; Fapte 6:3; 13:1-2).  
c) Pentru primirea vindecării. Punerea mâinilor era practicată de Domnul Iesus şi pentru 
vindecarea bolnavilor (Marcu 5:23; 6:5; Luca 4:40), dar şi apostolii au folosit-o în acest 
scop (Fapte 5:12; 14:3; 19:11; 28:8) cat şi alţi discipoli (Fapte 9:12).  
d) Pentru binecuvântarea copiilor (Matei 19:13-15; Marcu 10:16). 
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 Ce este sărutul frățesc? - Este o manifestare a dragostei frăţeşti curate, o dragoste ce 
se exprimă prin gesturi ca îmbrăţişare şi sărut (Fapte 20:37; 21:6). Sărutul frăţesc face 
parte din salutul creştin (Romani 16:16; 1Corinteni 16:20; 2Corinteni 13:12; 
1Tesaloniceni 5:26; 1Petru 5:14). 
 Ce este Cina Domnească? – 1Corinteni 10:16-17. 
 Ce este pâinea și vinul? - (Marcu 14:22-24; 1Corinteni 11:27-29). 
 Din câte părți este compusă Cina Domnească? – 1) Masa de dragoste unde are loc 
frângerea pâinii (Fapte 2:42; 20:6); 2) spălarea picioarelor (Ioan 13:4-17); 3) 

împărtășirea cu corpul și sângele Domnului (Matei 26:26-28); 4) cântarea de laudă 
(Matei 26:30; Psalm 113-118).  
 Cine se poate împărtăși? – Fapte 2:38-42. 
 Ce sunt mesele de dragoste? – comp. 2Petru 2:13; Iuda 12; cu Deuteronom 14:22-29. 
 Ce este ungerea cu untdelemn? – ungerea cu undelemn (în greacă ,,aleipho” = a unge 
prin frecare sau frecţionare) arată la nivel vizibil, ungerea vindecătoare a Spiritului ce o 
săvârşeşte Iesus Christos la nivel spiritual, invizibil ochiului omenesc. Ea este folosită 
pentru vindecarea bolnavilor fizici, de apostoli și bătrâni cu rugăciune (Marcu 6:12-13; 
Iacob 5:12-14). 
 Trebuie spălați oaspeții pe picioare? – (1Timotei 5:10; Romani 12:10). 
 

Viaţa sfântă: 
 Ce înseamnă a fi sfinţi? – Levetic 20:26; 1Tesaloniceni 4:7 
 În câte domenii trebuie să fim sfinţi? –1Petru 1:15-16 
 Care sunt mijloacele prin care Dumnezeu ne sfinţeşte? – Evrei 10:10; Ioan 17:17; 
1Petru 1:2. 
 Cum putem fi sfinţi din punct de vedere spiritual? – Deuteronom 7:25-26; 2Corinteni 
6:14-18. 
 Dar din punct de vedere moral? – 1Corinteni 6:9-11. 
 Cum putem avea mintea curată? – Filipeni 4:8; Proverbe 16:20. 
 Ce înseamnă a fi sfânt în vorbire? – Efeseni 4:29,31; 5:3-5. 
 Cum privesc creştinii curăţenia fizică? – Deuteronom 23:13; Zaharia 3:3-5; 

2Corinteni 7:1. 
 Ce învaţă Biblia despre sfinţenia vieţii? – Exod 20:13; 21:22-23; Deuteronom 22:8. 
 Dar despre viaţa animalelor? – Proverbe 12:10; Geneza 3:21; 9:3-4. 
 

Viaţa de familie: 
 După învăţătura lui Christos, câte persoane sunt implicate într-o căsătorie? – Matei 
19:4-6. 
 Trebuie ca căsnicia să fie înregistrată legal? – Tit 3:1; 1Corinteni 7:2. 
 Ce responsabilităţi are soţul în căsnicie? – Efeseni 5:23; 6:4; 1Timotei 5:8. 
 Cum se va comporta el cu soţia? – Efeseni 5:25,28; 1Petru 3:7. 
 Care este rolul soţiei? – Tit 2:5; Proverbe 1:8; 31:13-27. 
 Cum se va comporta ea cu soţul? – Efeseni 5:22-33; 1Petru 3:1. 

 Ce trebuie să manifeste copii faţă de părinţi? – Efeseni 6:1-4; Coloseni 3:20-21. 
 Ce ne învaţă Biblia despre divorţ şi recăsătorire? – Matei 5:32; 19:9; Romani 7:2-3; 
1Corinteni 7:2-3. 
 

Adunarea creştină: 
 Ce este “adunarea”? - 2Corinteni 6:16; Coloseni 1:24; Efeseni 2:19-22; 1Timotei 
3:15. 
 În câte forme există adunarea? – Adunarea mondială (Coloseni 1:18; Efeseni 1:20-
23; 5:27-29); adunarea locală (1Corinteni 11:18; 14:19,28). 



 

 397 

 Cine este capul adunării? – Efeseni 1:22. 
 Pe ce este zidită adunarea? – Efeseni 2:20-22. 
 Care este rolul adunării? - 1Petru 2:9; 1Timotei 3:15; Matei 28:19-20; Efeseni 4:11-
16.  
 Poate un credincios să progreseze spiritual fără a fi integrat în adunarea lui 
Christos? - Proverbe 18:1; Evrei 10:24-27; 1Corinteni 12:12-27. 
 Care sunt slujbele în adunarea creştină? - Evrei 7:18-28; Efeseni 4:11; 1Timotei 2:7; 
3:1,8. 

 Care este rolul acestor slujbe? – Efeseni 4:11-16 
 

Rugăciunea: 
 La cine trebuie să te rogi? – Matei 6:9; Ioan 4:23-24; 16:23 
 Prin cine ne rugăm? – 1Timotei 2:5; Efeseni 5:20; Iuda 1:20; Romani 8:26,27 
 Care rugăciuni sunt ascultate? – 1Ioan 5:14; Proverbe 28:9; Iacob 1:5,6; 4:3. 
 Care sunt câteva lucruri pentru care ne putem ruga? – Matei 6:9-13; Filipeni 4:6,7. 
 Există vreo regulă cu privire la poziţia sau locul unde ne rugăm? – Ioan 4:21-24; 
1Timotei 2:8; Neemia 2:1-5; Isaia 38:2. 
 

Postul: 

 Ce este postul? – Postul este abţinerea de la întrebuinţarea mâncării de orice fel, 
pentru un timp hotărât (Estera 4:16; Matei 4:2).  
 Descrieţi câteva tipuri de post care apare în Biblie? – Matei 4:2; Exod 34:28; Estera 
4:16; 1Regi 19:8; Fapte 9:9; 2Samuel 1:12; 3:35; Daniel 10:2-3. 
 Enumeraţi câteva motive pentru care trebuie să postim? – Matei 6:18; 2Samuel 
11:11; 2Cronici 20:1-29; Ioel 1:14,15; 2:1,12-17; Luca 2:37-38. 
 Sunt obligaţi discipolii Domnului Iesus să postească? – Matei 6:16; 9:14-17; Luca 
5:33-39. 
 Ce lucrări este bine să însoţească postul? – Isaia 58:4-7,10; Fapte 13:2-3. 
 Care trebuie să fie dispoziţia noastră când postim? – Isaia 58:5; Ioel 2:12-13; Matei 
6:16. 

 

Starea morţilor, judecata, pedeapsa: 
 Există ceva care supravieţuieşte morţii din om? – Matei 10:28; Ecleziast 12:7; 
Apocalipsa 6:9-10 
 Unde merg când mor cei răi? – Luca 16:18-31. 
 Unde au mers când au murit sfinţii din Scripturile ebraice? – Luca 16:22. 
 Unde merg când mor, creştinii? – 2Corinteni 1:10; Filipeni 1:20-23. 
 Ce este sufletul? – Geneza 2:7; compară 1Petru 2:11 cu 3:4, vezi şi 2Corinteni 4:16. 
 Ce este suflarea de viaţă? – Iov 34:12-15; Ecleziast 12:7. 
 Care este pedeapsa finală pentru cei răi? – Marcu 9:43-48; Apocalipsa 14:10-11; 
20:10-15. 
 

Zilele din urmă, începutul durerilor, necazul cel mare: 
 Are importanță Cuvântul profetic? - 1Tesaloniceni 5:1-4; 2Petru 1:19. 
 Când au început zilele din urmă? – Evrei 1:2; Fapte 2:17. 
 Când a început perioada numită: începutul durerilor? – Matei 24:4-5; Apocalipsa 
6:1-2. 
 Ce evenimente au loc în această perioadă? - Matei 24:4-8, Marcu 13:5-8; Luca 21:8-
11; Apocalipsa 6:1-8. 
 Ce este timpul sfârșitului? - Expresia: „timpul sfârşitului”, apare în Daniel 8:17; 
11:40; 12:4,9. Este vorba, conform Bibliei, de o perioadă de 3 ani, jumătate, sau trei 
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timpuri şi jumătate (Daniel 12:4,7; Apocalipsa 12:6,14). Această perioadă mai este 
numită şi „necazul cel mare” (comp. Daniel 12:11 cu Matei 24:15-21).  
 Cum va începe această perioadă? – Apocalipsa cap. 12. 
 Cine va conduce atunci lumea? - Satan îi va da puterea unui om pe care Biblia îl 
numeşte cu numele: „anticrist” (1Ioan 2:18), el este descris sub forma unei fiare cu 
şapte capete şi zece coarne (Apocalipsa 13:1; 17:7); ca om al fărădelegii, fiul pierzării 

(2Tesaloniceni 2:3), el va introduce un sistem ce va controla: financiar, economic, 
religios şi politic, întreaga lume, el va introduce un semn, un număr: şase sute şaizeci şi 
şase (Apocalipsa 13:15-18).  
 Cât durează venirea Domnului și cum mai este numită ea? – Ziua Domnului, este 
vorba de o zi de 24 de ore (Luca 17:30; 1Corinteni 1:8; 5:5; 2Corinteni 1:14; 
1Tesaloniceni 5:2; 2Tesaloniceni 2:2). 
 Ce evenimente au loc în această zi? – Venirea și prezența Sa are ca efect, apariția de 
cataclisme cosmice, adică: semnul Fiului Omului (Matei 24:29-30); Răpirea adunării 

(1Tesaloniceni 4:14-17); apoi Domnul va izbăvi pe Israel de duşmanii lui (Zaharia 
12:10; cap. 14); distrugerea celor răi (Apcalipsa 19:11-20); iar Satan şi îngerii lui vor fi 
aruncaţi în abis (Apocalipsa 20:1-3; Isaia 24:21-23). 
 

 

 

ANEXA IV. 

Unități de măsură în Biblie: 
 

Valorile indicate mai jos sunt estimări bazate pe dovezi biblice şi pe descoperiri 
arheologice. Toate echivalentele moderne din această secţiune sunt aproximative. 
Pentru a calcula valoarea actuală a aurului sau a argintului, aflaţi preţul gramului la 
cotaţia actuală şi înmulţiţi cu numărul de grame indicat. 
 

MONEDE DUPĂ GREUTATEA LOR, ÎN SCRIPTURILE EBRAICE 
1 ghera = 1⁄20 dintr-un siclu = 0,57 g – Exod 30:13. 
1 reba (un sfert de siclu) = 5 ghere= 2,85 g – 1Samuel 9:8. 
1 beca (o jumătate de siclu) = 10 ghere= 5,7 g – Exod 38:26. 

1 siclu = 2 beca  = 11,4 g – Geneza 23:15. 
1 daric (persan, de aur) = 8,4 g – 1Cronici 29:7. 
1 mină (maneh) = 50 de sicl = 570 g – Ezechiel 45:12. 
1 talant = 60 de mine = 34,2 kg – Exod 25:39. 
 

MONEDE GRECEŞTI ŞI ROMANE DUPĂ GREUTATEA LOR, ÎN 

SCRIPTURILE CREȘTINE                                   
1 lepton (evreiesc, de cupru sau bronz) = 1⁄2 dintr-un codrant – Luca 21:2. 

1 codrant (roman, de cupru sau bronz) = 2 leptoni (leptale) – Marcu 12:42. 
1 As sau asarion (roman de cupru sau bronz) = 4 codranţi = 8 leptale – Matei 10:29. 
1 dinar (roman, de argint) = 16 aşi = 3,85 g = plata pentru o zi de muncă – Matei 20:2. 
1 drahmă (grecească, de argint) = 3,40 g – Luca 15:8. 
1 didrahmă (grecească, de argint) = 2 drahme = 6,80 g. 
1 tetradrahmă (1 stater de argint) = 4 drahme = 13,6 g – Matei 17:27. 
O mină: 100 de drahme, 340 g (Luca 19:13) = aproximativ salariul pe o sută de zile. 
1 talant = 60 de mine, 20,4 kg, (Matei 18:24; Apocaipsa 16:21) = aproximativ salariu pe 

20 de ani.  
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LICHIDE 
1 log = 1⁄4 dintr-un cab = 0,31 litri – Levitic  4:10. 
1 cab = 4 logi  = 1,22 litri – 2Regi 6:25. 
1 hin = 3 cabi = 3,67 litri – Exod 29:40. 
1 bat = o efă = 6 hini = 22 litri – Ezechiel 45:11. 
1 cor = 10 baţi = 220 litri – Ezechiel 45:14. 

1 litru = 327g, – Ioan 12:3. 
 

UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU SOLIDE 
1 cab = 4 logi = 1,22 litri. 
1 omer = o zecimă din efă = 2,2 litri – Exod 16:36. 
1 sea = 3 1⁄3 omeri = 7,33 litri – Geneza 18:6. 
1 efă = 3 sea = 22 litri. 
1 homer (cor)= 10 efe = 220 litri –  Ezechiel 45:14. 

 

UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIME 
1 deget = 1⁄4 dintr-un lat de palmă = 1,85 cm – Ieremia 52:21. 
1 lat de palmă = 4 degete = 7,4 cm – Exod 25:25. 
1 palmă  = 3 laţi de palmă = 22,2 cm – 1Samuel 17:4. 
1 cot = 2 palme = 44,5 cm – Geneza 6:15. 
1 cot lung = 7 laţi de palmă = 51,8 cm. 
1 trestie  = 6 coţi  = 2,67 m – Ezechiel 40:5. 

1 stânjen  = 1,8 m. 
1 stadie = 185 m – Luca 24;13; Ioan 6:19; 11:18. 
1 mila = 1 479,5 de metri – Matei 5:41. 
1 drum de sabat = cca. 1 km = 500 de coți – Fapte 1:12. 
 
 

ANEXA V. 
 

Săptămâna: Foarte devreme în istoria sa, omul a grupat zilele în cicluri de şapte. 
Făcând aceasta, el a urmat exemplul Creatorului său, care şi-a încununat cele şase zile 
de creare cu a şaptea zi.  
Noe a grupat zilele în cicluri de şapte. În ebraică, termenul „săptămână“ se referă 
literalmente la o unitate sau la o perioadă alcătuită din şapte elemente (Geneza 2:2-3; 
8:10,12; 29:27). 
Săptămâna de 7 zile, începea seara se sfârșea seara (Geneza cap.1). Astfel ziua întâi a 
săptămânii începea sâmbătă seara la apusul sorelului până duminică la apusul sorelui. 
 

Ora: Împărţirea zilei în 24 de ore le este atribuită egiptenilor.  
Actuala împărţire a orei în 60 de minute provine din matematica babiloniană, bazată pe 
un sistem sexagesimal (adică pe numărul 60).  
            Scripturile ebraice nu fac nicio menţiune la împărţirea timpului în ore. În loc să 
împartă ziua în ore, Scripturile ebraice indică timpul prin expresii ca: „de dimineaţă“, 
„la prânz“, „în miezul zilei“ şi „pe înserate“ (Geneza 24:11; 43:16; Deuteronom 
28:29; 1Regi 18:26).  
În timpurile biblice, se obișnuia să se facă de strajă (pază, veghere), îndeosebi pe timpul 

nopții. În Judecători 7:19, se vorbește despre „straja de la mijloc”, conform textului 
ebraic și Septuagintei, adică straja de „la miezul nopții” (GBV 2001, n.s.), de aici se 
deduce că în trecut noaptea era împărțită în trei perioade de strajă (pază), cu grupurile 
aferente fiecărei perioade.  
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Însă, pe timpul lui Iesus, evreii au adoptat sistemul grecesc și roman, care împărțea 
noaptea în patru străji. De aceea, în  Evanghelii găsim: „a patra strajă a nopţi” (Matei 
14:25, SCC). 
Domnul Iesus s-a referit la toate cele patru străji când le-a spus discipolilor Lui: 

„Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi când vine domnul casei; sau seara, sau la miez de 
noapte, sau la cântat de cocoş, sau dimineaţa” (Marcu 13:35). Prima dintre aceste 

străji este: „seara”, care începea la apusul soarelui și ținea până în jurul orei 9 seara. A 
doua strajă, numită: ‚straja de la miez de noapte’, începea în jurul orei 9 seara și ținea 
până la miezul nopții. Iar a treia strajă: „la cântat de cocoș”, începea la miezul nopții și 
ținea până în jurul orei 3 dimineața.  Iar ultima strajă, a patra, începea în jurul orei 3 
dimineața și ținea până la răsărit, ea era straja de dimineață! 
Însă în Scripturile creştine apar de multe ori cuvintele „ora“ şi „oră“ (Ioan 12:23; 
Matei 20:2-6,12, SCC).  
Orele erau calculate de la răsăritul soarelui, aproximativ de la şase dimineaţa. Biblia 

menţionează „a treia oră“ (Marcu 15:25, SCC), care ar corespunde orei nouă 
dimineaţa. Iar la „a şasea oră“ (Luca 23:44, SCC), este menţionat ca fiind momentul 
când s-a făcut întuneric peste Ierusalim, după ce Iesus a fost răstignit pe cruce. Acest 
moment ar corespunde în prezent orei 12 de la miezul zilei.  
Se relatează, de asemenea, că Iesus şi-a dat ultima suflare pe cruce: „la a noua oră“, 
adică în jurul orei trei după-amiaza (Matei 27:45-46). 
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