MARCU

EVANGHELIA DUPĂ MARCU
Lucrarea
lui Ioan
Botezătorul
(Mt. 3.1-12;
Lc. 3.1-18;
Ioan 1.19-28)
1 *Mt. 14.33.
Lc. 1.35.
Ioan 1.34.
2 *Mal. 3.1.
Mt. 11.10.
Lc. 7.27.
3 *Is. 40.3.
Ioan 1.15,23.
4 *Ioan 3.23.

6 *Mt. 3.4.
**Lev. 11.22.

7 *Mt. 3.11.
Ioan 1.27.
Fap. 13.25.
8 *Fap. 1.5;
11.16; 19.4.
**Is. 44.3.
Ioel 2.28.
Fap. 2.4;
10.45;
11.15,16.
1 Cor. 12.13.

Botezul lui
Isus
(Mt. 3.13-17;
Lc. 3.21-22;
Ioan 1.29-34)

11 *Ps. 2.7.
Mt. 3.17.
Cap. 9.7.

Ispitirea lui
Isus
(Mt. 4.1-11;
Lc. 4.1-13)
13 *Mt. 4.11.

1

Începutul Evangheliei lui
Isus Hristos, Fiu* al lui Dumne2 zeu a , după cum este scris în
Isaia profetulb: „Iată*, Eu trimit
înaintea feţei Tale pe solul Meu,
3 care Îţi va pregăti caleac; glas*
al unuia care strigă în pustiu:
«Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărăriled»“.
4
A venit Ioan* botezând în
pustiu şi predicânde un botez al
pocăinţei spre iertarea păcatelor.
5 Şi tot ţinutul Iudeii şi toţi cei
din Ierusalim ieşeau la el şi erau
botezaţi de el în râul Iordan,
6 mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan
era îmbrăcat* cu o haină din păr
de cămilă şi cu un brâu din piele
în jurul mijlocului său şi mânca
lăcuste** şi miere sălbatică.
7 Şi predica, spunând: „După
mine vine* Cel care este mai
puternic decât mine, căruia nu
sunt vrednic să mă plec să-I
8 dezleg cureaua sandalelor. Eu*,
în adevăr, v-am botezat în apă,
dar El vă va boteza cuf** Duh
Sfânt“.
9
Şi a fost că, în zilele acelea,
Isus a venit din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în
10 Iordan. Şi îndată, ieşind din apă,
a văzut cerurile deschiseg şi pe
Duhul, ca un porumbel, cobo11 rând peste El. Şi a venit un glas
din ceruri: „Tu* eşti Fiul Meu
Preaiubith, în Tinei Îmi găsesc
plăcerea“.
12
Şi îndată Duhul L-a dusj afa13 ră, în pustiu. Şi a fostk în pustiu
patruzeci de zile, fiind ispitit de
Satan; şi era cu fiarele sălbatice; şi îngerii Îi* slujeau.

Şi, după ce Ioan a fost închisl, Isus a venit în Galileea
predicând* Evanghelia Împără15 ţieim lui Dumnezeu şi spunând:
„S-a* împlinit timpul şi s-a
apropiat** Împărăţia lui Dumnezeu; pocăiţi-vă şi credeţi în
Evanghelie!“
16
Şi, trecândn pe lângă Marea
Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe
Andrei, fratele lui Simonm, aruncând un năvod în mare, pen17 tru că erau pescari. Şi Isus le-a
spus: „Veniţi după Mine şi vă
voi face să deveniţi pescari de
18 oameni“. Şi îndată, lăsându-şi*
19 plasele, L-au urmat. Şi* mergând de acolo puţino mai departe, i-a văzut pe Iacov, al lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui; şi
ei erau în corabie, reparând pla20 sele. Şi îndată i-a chemat; şi,
lăsându-l pe tatăl lor, Zebedei, în
corabie, cu cei tocmiţi, au mers
după El.
21
Şi ei* ·au mers în Capernaum.
Şi îndată, în sabat, intrând în
22 sinagogă, îi învăţap. Şi* erau
uimiţi de învăţătura Lui, pentru
că El îi învăţa ca având autoritateq, şi nu în felul cărturari23 lor. Şi era în* sinagoga lor un
om cur duh necurat şi el striga,
24 spunând: „Ah!m Ce* avem noi
a face cu Tine, Isuse, Nazarineanule? Ai venit ca să ne distrugi? Te ştiu Cine eşti: Sfântul
25 lui Dumnezeu“. Şi Isus l-a*
mustrat, spunând: „Taci şi ieşi
26 din el!“ Şi duhul necurat, după
ce l-a scuturat* şi a strigat cu
27 glas tare, a ieşit din el. Şi toţi
erau uimiţi, încât se întrebau
14

Chemarea primilor ucenici
(Mt. 4.12-22;
Lc. 4.14-15;
5.1-11;
Ioan 1.40-42)
14 *Mt. 4.23.
15 *Dan. 9.25.
Gal. 4.4.
Ef. 1.10.
**Mt. 3.2;
4.17.

18 *Mt. 19.27.
19 *Mt. 4.21.

Isus scoate un
duh necurat
(Lc. 4.31-37)
21 *Mt. 4.13.
22 *Mt. 7.28.

23 *Lc. 4.33.
24 *Mt. 8.29.

25 *Vers. 34.
26 *Cap. 9.20.

a Unele ms. omit „Fiu al lui Dumnezeu“ b Unele ms. „în profeţi“ c Unele ms. ad. „înaintea Ta“ d Lit.
„faceţi drepte cărările Lui“ e Unele ms. „A venit Ioan Botezătorul în pustiu, predicând“ f Lit. „în“, cu
sensul de „în puterea Duhului Sfânt“, având natura sau caracterul Duhului Sfânt g Sau „despărţite“
h Sau „cel Preaiubit“ i Unele ms. „în care“ j Lit. „Îl duce“; sau „Îl mână“ k Unele ms. ad. „acolo“ l Lit.
„predat“ m Unele ms. omit n Unele ms. „umblând“ o Unele ms. omit „puţin“; alte ms. omit „de acolo“
p Unele ms. „El, în sinagogă, îi învăţa“ q Sau „putere“ r Lit. „în“, cu sensul de „în puterea“ (şi în 5.2)
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Vindecări în
casa lui Petru
(Mt. 8.14-17;
Lc. 4.38-44)

32 *Mt. 8.16.
Lc. 4.40.

34 *Cap. 3.12.
Lc. 4.41.
Fap. 16.17;
16.18.

35 *Lc. 4.42.

38 *Lc. 4.43.
**Is. 61.1.
Ioan 16.28;
17.4.
39 *Mt. 4.23.
Lc. 4.44.

Vindecarea
unui lepros
(Mt. 8.1-4;
Lc. 5.12-16)

între ei, spunând: „Ce este
aceasta? ce învăţătură nouă este
aceasta? pentru că El porunceşte
cu autoritate şi duhurilor necuratea
28 şi ele Îl ascultă!“ Şi faima Lui s-a
răspândit îndată în tot ţinutul din
jur al Galileii.
29
Şi îndată, ieşind din sinagogă, au intrat în casa lui Simon şi a
lui Andrei, cu Iacov şi cu Ioan.
30 Şi soacra lui Simon zăcea cu febră; şi îndată ·I-au vorbit despre
31 ea; şi El S-a apropiat şi a ridicat-o, apucând-o de mână; şi îndatăb
a lăsat-o febra; şi ea le slujea.
32
Şi, când s-a făcut seară*, când
a apus soarele, au adus la El pe
toţi cei care erau bolnavi şi pe cei
33 demonizaţi; şi toată cetatea era
34 adunată la uşă. Şi a vindecat pe
mulţi care sufereau de felurite
boli; şi a scos mulţi demoni şi
nu-i* lăsa pe demoni să vorbească, pentru că Îl ştiau.
35
Şi, trezindu-Se* dis-de-dimineaţă, pe când era încă noapte,
a ieşit şi a mers într-un loc pustiu
36 şi Se ruga acolo. Şi Simon şi cei
care erau cu el au mers după
37 El; şi, găsindu-L, ·I-au spus: „Toţi
38 Te caută“. Şi El ·le-a spus: „Să*
mergem în altă partec, prin aşezările învecinate, ca să predic şi
acolo, fiindcă pentru** aceasta am
39 ieşit“. Şi predica* în sinagogile
lor, în toată Galileea, şi scotea
demonii.
40
Şi ·a venit la El un lepros, rugându-L şi îngenunchind înaintea
Lui şi spunându-I: „Dacă vrei,
41 poţi să mă curăţeşti“. Iar Isus,
făcându-I-se milă, întinzând mâna, l-a atinsd şi ·i-a spus: „Vreau,
42 fii curăţit!“ Şi, pe când vorbea Ele,
îndată s-a depărtat lepra de la el
43 şi a fost curăţit. Şi, poruncindu-i
44 cu tărie, îndată l-a trimis şi ·i-a zis:

„Vezi să nu spui nimănui nimic, ci 44 *Lev. 14.3;
14.4,10.
mergi, arată-te preotului şi adu
Lc. 5.14.
pentru curăţirea ta ceea ce* a
rânduit Moise, ca mărturie pentru
45 ei“. Dar* el, ieşind, a început să
5.15.
vestească multe şi să răspân- 45 *Lc.
**Cap. 2.13.
dească lucrul acesta, încât El nu
mai pu-tea să intre pe faţă în cetate,
ci era afară, în locuri pustii; şi**
veneau la El din toate părţile.
Vindecarea
2 Şi a intrat din nou în Ca- unui
paralitic
pernaum, după câteva zile, şi s-a
(Mt. 9.1-8;
2 auzit că este în casă. Şi îndată s-au Lc. 5.17-26)
adunat mulţi, încât nu mai era loc
nici la uşă; şi El le vestea Cu3 vântul. Şi ·au venit la El nişte
oameni aducând un paralitic pur4 tat de patru inşi; şi, neputând să
se apropie de El, prin mulţime, au
descoperit acoperişul unde era
El şi, desfăcându-l, au coborât
patulf pe care zăcea paraliticul.
5 Iar Isus, văzându-le credinţa, ·i-a
spus paraliticului: „Copile, păca6 tele taleg sunt iertate“. Dar erau
acolo unii dintre cărturari, şezând
7 şi gândind în inimile lor: „Pentru 7 *Iov 14.4.
ce vorbeşte Acesta astfel? HuIs. 43.25.
leşte!h Cine* poate să ierte păcatele, decât Unul singur, Dum8 nezeu?“ Şi îndată Isus, cunos8 *Mt. 9.4.
când* în duhul Său că astfel gândesc ei în sinea lor, le-a spus:
„De ce gândiţi acestea în inimile
9 voastre? Ce* este mai uşor, a spune paraliticului: «Iertate îţib sunt 9 *Mt. 9.5.
păcatele», sau a spune: «Ridică-te şib ia-ţi patul şi umblă»?
10 Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului
are autoritatei pe pământ să ierte
păcatele“, ·i-a zis paraliticului:
11 „Ţie îţi spun: «Ridică-te, jia-ţi pa12 tul şi du-te acasă!»“ Şi s-a ridicat îndată şi, luându-şik patul,
a ieşit înaintea tuturor, încât
toţi erau uimiţi şi-L glorificau pe
Dumnezeu, spunând: „Niciodată

a Multe ms. „O învăţătură nouă? El porunceşte şi duhurilor necurate cu autoritate“; sau „O învăţătură nouă
cu autoritate? El porunceşte şi duhurilor necurate“ b Unele ms. omit c Unele ms. omit „în altă parte“
d Unele ms. „Şi, făcându-I-se milă, întinzând mâna, El l-a atins“ e Unele ms. omit „pe când vorbea El“
f Lit. „patul mic“ g Unele ms. ad. „îţi“ h Unele ms. „Pentru ce vorbeşte El hule astfel?“ i Sau „putere“
j Unele ms. ad. „şi“ k Unele ms. „luând“
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Chemarea
lui Levi
(Mt. 9.9-13;
Lc. 5.27-32)

15 *Mt. 9.10.

17 *Mt. 9.12;
9.13; 18.11.
Lc. 5.31,32;
19.10.
1 Tim. 1.15.

Postul
(Mt. 9.14-17;
Lc. 5.33-39)

Isus, Domn
şi al
sabatului
(Mt. 12.1-8;
Lc. 6.1-5)
23 *Deut. 23.25.

n-am văzut aşa ceva!“
13
Şi El a ieşit din nou lângă
mare şi toată mulţimea venea
14 la El şi El îi învăţa. Şi, trecând
pe acolo, l-a văzut pe Levi, al lui
Alfeu, şezând la vamă, şi ·i-a spus:
„Urmează-Mă!“ Şi el s-a ridicat
15 şi L-a urmat. Şi a fost că, pe* când
stătea la masă în casa lui, mulţi
vameşi şi păcătoşi erau la masă
cu Isus şi cu ucenicii Săi; pentru
16 că erau mulţi şi Îl urmau. Şi
cărturarii şi fariseii, văzându-L
mâncând cu păcătoşii şi cu
vameşiia, au spus ucenicilor Săi:
„De ce mănâncă şi beab cu vame17 şii şi păcătoşii?“ Şi Isus, auzind,
·le-a spus: „Nu* cei sănătoşi c
au nevoie de doctor, ci cei care
sunt bolnavi. N-am venit să chem
pe cei drepţi, ci pe păcătoşid“.
18
Şi ucenicii lui Ioan şi fariseiie
posteau; şi ei ·au venit şi ·I-au
spus: „De ce ucenicii lui Ioan şi
ucenicii fariseilorf postesc, iar
19 ucenicii Tăi nu postesc?“ Şi Isus
le-a spus: „Pot să postească prietenii mireluig în timp ce mirele
este cu ei? Cât timp îl au pe mire
20 cu ei, nu pot să postească. Dar vor
veni zile când mirele va fi luat de
la ei şi atunci vor posti în ziua
21 aceeah. Nimeni nu coase un petic
de stofă nouă la o haină veche; dacă
ar coasei, peticul nou rupe din cea
veche şi se face o ruptură mai rea.
22 Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; dacă ar punei, vinulj
sparge burdufurile şi vinul se varsăk
şi burdufurile se vor distrugel; ci vinul nou se pune în burdufuri noim“.
23
Şi a fost că, în sabat, El mergea prin semănături; şi ucenicii
Săi, făcându-şi drum, au început
24 să smulgă* spicen. Şi fariseii I-au
spus: „Iată, de ce fac ei în sabat

25 ce

nu este permis?“ Şi El le-a
spus: „N-aţi citit niciodată ce* a
făcut David, când a avut nevoie
şi a flămânzit, el şi cei care erau
26 cu el? cum a intrat în casa lui
Dumnezeu, în zilele lui Abiatar,
marele preoto, şi a mâncat pâinile
punerii înainte, pe care* nu este
permis să le mănânce decât preoţii, şi a dat chiar şi celor care erau
27 împreună cu el?“ Şi le-a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om, nu
28 omul pentru sabat; aşa că Fiul Omului este Domn* şi al sabatului“.
3 Şi a intrat din nou în sinagogă; şi acolo era un om având mâna
2 paralizatăp. Şi Îl pândeau dacă-l
va vindeca în sabat, ca să-L poată
3 acuza. Şi El ·a spus omului care
avea mâna paralizatăp: „Ridică-te
4 şi vino în mijloc!“ Şi ·le-a zis:
„Este permis în sabat a face bine,
sau a face rău? a salva un suflet,
sau a omorî?“ Dar ei tăceau.
5 Şi, privind împrejur la ei cu mânie, foarte întristat de împietrirea inimii lor, ·a spus omului: „Întinde-ţi mâna!“ Şi a întins-o, şi
6 mâna lui s-a refăcutq. Şi fariseii*,
ieşind îndată, au ţinut sfat cu irodianii** împotriva Lui, cum să-L
omoare.
Şi Isus S-a retras cu ucenicii
7
Săi spre mare; şi o mare mulţime
din Galileea Îl urmar, şi din Iude8 ea, şi din Ierusalim, şi din Idumeea şi de dincolo de Iordan; şi cei
din jurul Tirului şi Sidonului, o
mare mulţime, auzind ce făcea, au
9 venit la El. Şi le-a spus ucenicilor
Săi să-I ţină la îndemână o corăbioară, din cauza mulţimii, ca să
10 nu-L îmbulzească; pentru că vindecase pe mulţi, încât toţi câţi
aveau bolis Îl împresurau, ca să-L
11 atingă. Şi duhurile* necurate, când

3:11
25 *1 Sam.21.6.

26 *Ex. 29.32;
29.33.
Lev. 24.9.

28 *Mt. 12.8.

Omul cu mâna
paralizată
(Mt. 12.9-14;
Lc. 6.6-11)

6 *Mt. 12.14.
**Mt. 22.16.

Felurite
vindecări
(Mt. 4.23-25;
Lc. 6.17-19)

11 *Cap. 1.23;
1.24.
Lc. 4.41.

a Unele ms. „cu vameşii şi păcătoşii“ b Unele ms. omit „şi bea“ c Sau „tari“ d Unele ms. ad. „la
pocăinţă“ e Unele ms. „şi cei ai fariseilor“ f Unele ms. „şi ai fariseilor“ g Lit. „fiii camerei de nuntă“
h Unele ms. „în zilele acelea“ i Lit. „altfel“ j Unele ms. ad. „nou“ k Unele ms. „se pierde“ l Unele
ms. „şi vinul se pierde, şi burdufurile“ m Unele ms. omit „ci vinul nou se pune în burdufuri noi“ n Sau „au
început să meargă, smulgând spice“ o Unele ms. „mare preot“ p Lit. „uscată“ q Unele ms. „s-a făcut
sănătoasă ca cealaltă“ r Unele ms. omit „Îl“; alte ms. omit „Îl urma“ s Sau „răni“
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11 **Mt. 14.33.
Cap. 1.1.

Îl vedeau, cădeau înaintea Lui şi
strigau, spunând: „Tu** eşti Fiul
12 *Mt. 12.16. 12 lui Dumnezeu!“ Şi le* mustra mult,
Cap. 1.25,34.
ca să nu-L facă să fie cunoscut.
Şi* ·S-a suit la munte şi ·a
Rânduirea celor 13
doisprezece
chemat la Sine pe cine a vrut
(Mt. 10.1-4;
Lc. 6.12-16) 14 El. Şi au venit la El; şi a rânduit
doisprezece ca să fie cu El şi ca
13 *Lc. 9.1.
15 să-i trimită să predice şi să aibă
autoritatea să vindece bolile şib
16 *Ioan 1.42. 16 să scoată demonii. Şi a rânduit
pe Simon, căruia i-a* dat numele
17 Petru; şi pe Iacov, al lui Zebedei,
şi pe Ioan, fratele lui Iacov, şi
le-a dat numele Boanerghes, a18 dică: „Fii ai tunetului“; şi pe Andrei şi pe Filip şi pe Bartolomeu şi pe Matei şi pe Toma
şi pe Iacov, al lui Alfeu, şi pe
Tadeu şi pe Simon Canaanitulc
19 şi pe Iuda Iscarioteanul, care L-a
şi vândut.
Şi ·au intrat în casă. Şi din
20
Isus şi
Beelzebul
nou mulţimead ·s-a adunat, în(Mt. 12.22-37;
cât* ·nu puteau nici pâine să
Lc. 11.14-23;
12.10)
21 mănânce. Şi, când au auzit ai
Săie, au venit ca să-L prindă,
20 *Cap. 6.31.
pentru că* spuneau: „Şi-a ieşit
21 *Ioan 7.5;
10.20.
22 din minţi!“ Şi cărturarii, care co22 *Mt. 9.34;
borâseră de la Ierusalim, spu10.25.
Ioan 7.20;
neau: „Are* pe Beelzebulf“ şi:
8.48,52;
„Prin căpetenia demonilor scoate
10.20.
23 demonii“. Şi*, chemându-i la
23 *Mt. 12.26.
Sine, le-a spus în parabole: „Cum
poate Satan să-l scoată afară pe
24 Satan? Şi dacă o împărăţie este
dezbinată împotriva ei însăşi, împărăţia aceea nu poate dăinui.
25 Şi dacă o casă este dezbinată
împotriva ei însăşi, casa aceea
26 nu poate dăinui. Şi dacă Satan
se ridică împotriva lui însuşi şi
este dezbinat, nu poate dăinui,
27 ci are un sfârşit. Darg nimeni*
27 *Is. 49.24.
nu poate să jefuiască bunurile
Mt. 12.29.
celui tare, intrând în casa lui,
dacă nu va lega întâi pe cel tare;
a Sau „putere“

28 şi

atunci îi va jefui casa. Adevărat* vă spun că toate păcatele
vor fi iertate fiilor oamenilor şi
orice huleh cu care vor huli;
29 dar oricine va huli împotriva
Duhului Sfânt nu va avea iertare
niciodată, ci este vinovat de un
30 păcat eterni“ (pentru că spuneau:
„Are duh necurat“).
31
Şi j ·au venit fraţii Lui şi
mama Luik şi, stând afară, au
32 trimis la El ca să-L cheme. Şi
mulţimea şedea împrejurul Lui.
Şi I-au spusl: „Iată, afară, mama
33 Ta şi fraţii Tăim, Te caută“. Şi
El le-a răspuns, zicând: „Cine
este mama Mea sau fraţii Mei?“
34 Şi, privind în jur la cei care
şedeau împrejurul Lui, ·a spus:
„Iată mama Mea şi fraţii Mei:
35 pentru că oricine va face voia lui
Dumnezeu, acela Îmi este frate
saun sorăo saun mamă“.
4 Şi din nou a început să-i înveţe lângă mare. Şi s-a adunat
la El o mare mulţime, încât El,
intrând în corabie, S-a aşezat
în ea, pe mare; şi toată mulţimea
era aproape de mare, pe ţărm.
2 Şi îi învăţa multe în parabole şi,
în* învăţătura Sa, le spunea:
3 „Ascultaţi! Iată, semănătorul a
4 ieşit să semene. Şi a fost că, pe
când semăna, una a căzut lângă
drum, şi au venit păsărilep şi au
5 mâncat-o. Şi alta a căzut pe locul
stâncos, unde nu avea mult pământ, şi îndată a răsărit, pentru că
6 nu avea pământ adânc; şi, când
a răsărit soareleq, a fost arsă şi,
pentru că nu avea rădăcină,
7 s-a uscat. Şi alta a căzut între
spini; şi spinii au crescut şi au înă8 buşit-o şi n-a dat rod. Şi alta
a căzut pe pământul cel bun şi
a dat* rod, răsărind şi crescând;
şi a adus: una treizeci, şi una

28 *Mt. 12.31.
Lc. 12.10.
1 Ioan 5.16.

Mama şi fraţii
lui Isus
(Mt. 12.46-50;
Lc. 8.19-21)

Parabola
semănătorului
(Mt. 13.1-23;
Lc. 8.4-15)

2 *Cap. 12.38.

8 *Ioan 15.5.
Col. 1.6.

b Unele ms. omit „să vindece bolile şi“
c Foarte probabil cuvântul ebraic pentru
d
e
termenul grecesc „Zelotul“
Unele ms. „o mulţime“ Sau „rudele Sale“ f Sau „Beelzebub“ g Unele
h
ms. omit
Sau „toate hulele“ i Unele ms. „ci este supus la judecată eternă“ j Unele ms. „Atunci“
k Unele ms. „mama Lui şi fraţii Lui“; alte ms. omit „Lui“ l Unele ms. „Îi spun“ m Unele ms. ad. „şi surorile
Tale“ n Lit. „şi“ o Unele ms. „sora Mea“ p Unele ms. ad. „cerului“ q Unele ms. „răsărind soarele“
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9 şaizeci,

şi una o sută“. Şi le-a
„Cine are urechi de auzit,
10 *Mt. 13.10. 10 să audă“. Şi, când* a fost singur,
Lc. 8.9.
cei din jurul Lui împreună cu cei
doisprezece L-au întrebat despre
11
paraboleb. Şi le-a spus: „Vouă
11 *1 Cor. 5.12.
Col. 4.5.
vă este dat să cunoaşteţic taina
1 Tes. 4.12.
Împărăţiei lui Dumnezeu; dar
1 Tim. 3.7.
pentru cei* de afară, toate sunt
12 date în parabole; pentru ca*, vă12 *Is. 6.9.
zând, să vadă şi să nu cunoască;
Mt. 13.14.
Lc. 8.10.
şi,
auzind, să audă şi să nu înţeIoan 12.40.
leagă, ca nu cumva să se întoarcăd
Fap. 28.26.
Rom. 11.8. 13 şi să li se ierte păcatelee“. Şi ·le-a
spus: „Nu înţelegeţi parabola
aceasta? Şi cum veţi cunoaşte
14
toate
parabolele? Semănătorul*
14 *Mt. 13.19.
15 seamănă Cuvântul. Şi aici
sunt cei de lângă drum, unde Cuvântul este semănat; şi, când aud,
îndată vine Satan şi ia Cuvântul
16 care a fost semănat în eif. Şi, la
fel, sunt cei semănaţi pe locurile
stâncoase sunt cei care, când aud
Cuvântul, îndată îl primesc cu
17 bucurie, şi nu au rădăcină în ei
înşişi, ci sunt numai pentru un
timp; apoi, când vine necaz
sau persecuţie din cauza Cuvân18 tului, îndată se poticnesc. Şi alţiig
sunt cei semănaţi între spini:
aceştia sunt cei care au auzith
19 *1 Tim. 6.9; 19 Cuvântul; şi grijile veaculuii şi
6.17.
înşelăciunea* bogăţiei şi poftele
după alte lucruri, intrând în ei,
înăbuşă Cuvântul, şi el devine
20 neroditor. Şi cei care sunt semănaţi
pe pământul cel bun sunt cei care
aud Cuvântul şi îl primesc şi
rodesc: unul treizeci, şi unul şaizeci, şi unul o sută“.
Lumina 21
Şi* le-a spus: „Oare este adusă
(Lc. 8.16-18)
lumina ca să fie pusă sub baniţă sau
21 *Mt. 5.15.
sub pat? nu ca să fie aşezată în
Lc. 11.33.
22 *Mt. 10.26. 22 sfeşnic? Pentru că* nu este nimic
Lc. 12.2.
ascuns care nu va fi descoperit, nici
nu a fost ceva tăinuit, decât ca să
spusa:

4:39

23 vină la lumină. Dacă* are cineva 23 *Mt. 11.15.
Vers. 9.
24 urechi de auzit, să audă“. Şi le-a 24 *Mt. 7.2.

spus: „Fiţi atenţi la ce auziţi! Cu*
ce măsură măsuraţi, vi se va mă25 sura şi vi se va adăugaj. Pentru că*
oricui are i se va da; şi celui care
nu are, şi ceea ce are i se va lua“.
26
Şi a spus: „Aşa* este Împărăţia lui Dumnezeu, ca şi cum un
om aruncă sămânţa pe pământ;
27 şi doarme şi se trezeşte, noapte şi
zi, şi sămânţa încolţeşte şi creşte,
28 fără să ştie el cum. kPământul rodeşte de la sine: întâi fir, apoi
29 spic, apoi grâu deplin în spic. Iar
când rodul este copt, îndată trimite*
secera, pentru că a sosit secerişul“.
30
Şi a spus: „Cu cel* să asemănăm Împărăţia lui Dumnezeu?
sau în ce parabolă s-o arătăm?
31 Cu un grăunte de muştar care,
când este semănat pe pământ, este
mai mic decât toate seminţele care
32 sunt pe pământ; şi, când a fost semănat, creşte şi se face mai mare
decât toate verdeţurile şi face
ramuri mari, încât păsările cerului se pot cuibări sub umbra lui“.
33
Şi* cu multe asemenea parabole le vestea Cuvântul, după
34 cum puteau ei să audă; iar fără
parabolă nu le vorbea; şi, deoparte, le explica ucenicilor Săi
pe toate.
35
Şi, în* ziua aceea, când s-a făcut seară, ·le-a spus: „Să trecem
36 dincolo!“ Şi, dând drumul mulţimii, ei ·L-au luat, aşa cum era, în
corabie. Dar erau şi alte corăbiim
37 cu El. Şi ·s-a făcut o furtună puternică de vânt şi valurile loveaun
în corabie, încât era aproape să
38 se umple. Şi El era la cârmăo, dormind pe căpătâi. Şi ei Îl trezesc
şi-I spun: „Învăţătorule, nu-Ţi
39 pasă că pierim?“ Şi, trezindu-Se,
a mustrat vântul şi a spus mării:

Lc. 6.38.

25 *Mt. 13.12;
25.29.
Lc. 8.18;
19.26.

Parabola
seminţei
26 *Mt. 13.24.

29 *Apoc.14.15

Parabola
grăuntelui
de muştar
(Mt. 13.31-32;
Lc. 13.18-19)
30 *Fap. 2.41;
4.4; 5.14;
19.20.

33 *Mt. 13.34.
Ioan 16.12.

Potolirea
furtunii
(Mt. 8.23-27;
Lc. 8.22-25)
35 *Mt. 8.18.

a Unele ms. „a spus“
b Unele ms. „parabolă“
c Unele ms. omit „să cunoaşteţi“
d Să se întoarcă
e
f
g
la Dumnezeu
Unele ms. omit „păcatele“
Unele ms. „în inimile lor“
Unele ms. „aceştia“
h Unele ms. „aud“ i Unele ms. ad. „acestuia“ j Unele ms. ad. „vouă, celor care auziţi“ k Unele ms. ad.
„Pentru că“ l Unele ms. „Cum“ m Unele ms. „corăbioare“ n Sau „se prăvăleau peste“ o Sau „pupa“,

partea din urmă a corăbiei
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4:40

„Linişte! Taci!“ Şi vântul a stat
40 şi s-a făcut linişte mare. Şi le-a
spus: „Pentru ce sunteţi fricoşia?
Cum de nu aveţi credinţă? b “
41 Şi s-au temut cu mare teamă şi
ziceau unii către alţii: „Cine deci
este Acesta, că şi vântul şi marea
ascultă de El?“
Vindecarea 5
Şi au venit de cealaltă parte
unui demonizat
a
mării,
în ţinutul gadarenilorc.
(Mt. 8.28-34;
Lc. 8.26-39) 2 Şi îndată ce a ieşit din corabie,
.
L-a întâmpinat, din morminte, un
3 om cu duh necurat, care îşi avea
locuinţa în morminte; şi nimeni nu
putea să-l lege nici chiar cu lan4 ţuri; pentru că fusese deseori legat cu obezi şi cu lanţuri, şi lanţurile fuseseră rupte de el, şi obezile
sfărâmate; şi nimeni nu putea să-l
5 stăpânească. Şi tot timpul, noapte
şi zi, era în morminte şi în munţid,
strigând şi tăindu-se cu pietre.
6 Dar, văzându-L pe Isus de departe,
7 a alergat şi I s-a închinat şi, strigând cu glas tare, a spuse: „Ce am
eu a face cu Tine, Isuse, Fiu al
Dumnezeului celui Preaînalt? Te
jurf pe Dumnezeu, nu mă chinui“.
8 Pentru că El îi spunea: „Ieşi din
9 acest om, duh necurat!“ Şi îl întreba: „Care-ţi este numele?“ Şi el I-a
spusg: „«Legiune» este numele meu,
10 pentru că suntem mulţi“. Şi L-a
rugat mult să nu-i trimităh afară
11 din ţinut. Şi acolo, lângă muntei,
era o turmă mare de porci păscând.
12 Şi eij L-au rugat, spunând: „Trimite-ne în porci, ca să intrăm în ei!“
13 Şi Isusk le-a dat voie îndatăl. Şi
duhurile necurate, ieşind, au intrat
în porci şi turma s-a repezit de pe
malul abrupt în mare (şi eraum
cam două mii) şi s-au înecat în
14 mare. Şi cei care îi păşteaun au fugit şi au vestito în cetate şi în ţinut.

Şi au ieşitp să vadă ce s-a întâm15 plat. Şi ei ·au venit la Isus şi ·l-au
văzut pe cel demonizat, care avusese legiunea, şezândq îmbrăcat
16 şi întreg la minte; şi s-au temut. Şi
cei care văzuseră acele lucruri le-au
istorisit cum se întâmplase cu de17 monizatul şi despre porci. Şi au* 17 *Mt. 8.34.
Fap. 16.39.
început să-L roage să plece din
18 ţinuturiler lor. Şi, pe când intra El 18 *Lc. 8.38.
în corabie, cel* care fusese demo19 nizat Îl ruga să fie cu El. Dar Isuss
nu l-a lăsat, ci ·i-a spus: „Du-te
acasă, la ai tăi, şi spune-le tot ce
ţi-a făcut Domnul şi cum a avut
20 milă de tine“. Şi a plecat şi a început să vestească în Decapole tot
ce îi făcuse Isus; şi toţi se minunau.
21
Şi*, trecând Isus din nou cu Vindecarea
corabia de cealaltă parte, o mare unei femei
şi învierea
mulţime s-a adunat la El; şi El fiicei
lui Iair
22 era lângă mare. Şi, iatăl, ·a venit (Mt. 9.18-26;
unul din mai-marii sinagogii, cu Lc. 8.40-56)
numele Iair. Şi, văzându-L, ·a că- 21 *Mt. 9.1.
23 zut la picioarele Lui; şi L-a
rugat mult, spunând: „Fetiţa mea
este pe moarte; Te rog să vii şi
să-Ţi puit mâinile peste ea, ca să
se vindece şi să trăiască u “.
24 Şi a plecat cu el; şi o mare mulţime Îl urma şi-L îmbulzea.
25 *Lev. 15.25.
25
Şi o femeie care de doispreMt. 9.20.
26 zece ani avea* hemoragie şi care
suferise mult de la mulţi doctori
şi cheltuise tot ce avea şi nu-i
folosise la nimic, ba încă îi
27 mergea mai rău, auzind despre
Isus, venind prin mulţime pe
28 dinapoi, I-a atins haina. Pentru că
spunea: „Dacă voi atinge numai
29 hainele Lui, voi fi vindecatăv“. Şi
îndată izvorul sângelui ei a secat
şi a cunoscut în trupul eiw că a
30 fost vindecată de boalăx . Şi îndată Isus, cunoscând în Sine

a Unele ms. „aşa de fricoşi“ b Unele ms. „N-aveţi credinţă încă?“ c Unele ms. „gherasenilor“; alte ms.
„gherghesenilor“ d Unele ms. „în munţi şi în morminte“ e Unele ms. „spune“ f Lit. „Te conjur“, cu sensul
de implorare g Lit. „Îi spune“; unele ms. „a răspuns“; alte ms. „a răspuns, zicând“ h Unele ms. „să nu îl
trimită“ i Unele ms. „munţi“ j Unele ms. „toţi demonii“; alte ms. „demonii“ k Unele ms. omit; alte ms.
„Domnul Isus“ l Unele ms. omit m Unele ms. omit „şi erau“ n Unele ms. „cei care păşteau porcii“
o Unele ms. „au spus aceasta“ p Unele ms. „s-au dus“ q Unele ms. ad. „şi“ r Lit. „hotarele“ s Unele
ms. „Şi El“ t Unele ms. „să pui“ u Unele ms. „şi va trăi“ v Sau „mântuită“ w Unele ms. „în trup“ x Lit.

„rană“ (şi în v. 34)
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că* ieşise putere din Ela, întorcându-Se în mulţime, a spus:
31 „Cine Mi-a atins hainele?“ Şi
ucenicii Săi I-au spus: „Vezi mulţimea care Te îmbulzeşte, şi spui:
32 «Cine M-a atins?»“ Şi El privea
în jur, s-o vadă pe aceea care fă33 cuse aceasta. Dar femeia, temându-se şi tremurând, ştiind ce se
petrecuse în ea, a venit şi a căzut
înaintea Lui şi I-a spus tot ade34
vărul.
Şi El i-a spus: „Fiică, cre34 *Mt. 9.22.
dinţa* ta te-a vindecatb; mergi în
Cap. 10.52.
Fap. 14.9.
pace şi fii vindecată de boala ta“.
35
Pe când vorbea El încă*, vin
35 *Lc. 8.49.
unii de la mai-marele sinagogii,
spunând: „Fiica ta a murit; pentru
36 ce-L mai superi pe Învăţătorul?“ Iar
Isusc, auzind cuvântul rostit, ·i-a
spus mai-marelui sinagogii: „Nu te
37 teme; crede numai“. Şi n-a lăsat pe
nimeni să-L însoţească, decât pe
Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele
38 lui Iacov. Şi a venitd la casa maimarelui sinagogii şi ·a văzut tulburare şie oameni plângând şi bocind
39 mult. Şi, intrând, ·le-a spus: „Pen39 *Ioan 11.11.
tru ce faceţi tulburare şi plângeţi?
40 Copila n-a murit, ci* doarme“. Şi
40 *Fap. 9.40.
râdeau de El. Dar* El, scoţându-i
pe toţi afară, ·a luat cu Sine pe tatăl
copilei şi pe mama ei şi pe cei care
erau cu El şi ·a intrat acolo unde
41 era întinsăe copila. Şi, apucând mâna copilei, ·i-a spus: „Talita cumi“,
care tradus înseamnă: „Fetiţo, ridi42 că-te îţi spun!“ Şi îndată fetiţa s-a
ridicat şi umbla, pentru că avea doi43 *Mt. 8.4;
sprezece ani. Şi s-au uimit cu mare
9.30; 12.16;
uimire. Şi El le-a* poruncit cu tărie
43
17.9.
ca nimeni să nu ştie aceasta şi a spus
Cap. 3.12.
Lc. 5.14.
să i se dea copilei să mănânce.
Isus
6 Şi a ieşit de acolo şi a venit
la Nazaret
în patria Sa; şi ucenicii Săi Îl ur(Mt. 13.54-58;
Lc. 4.16-30) 2 mau. Şi, când a venit sabatul, a început să-i înveţe în sinagogă; şi
mulţi, auzind, erau uimiţi, spu30 *Lc. 6.19;
8.46.

nând: „De* unde are El aceste lucruri şi ce este înţelepciunea dată
Lui? şi cum se fac astfel de lucrări
3 de putere prin mâinile Lui? Nu
este Acesta tâmplarul, fiul Mariei
şi frate* al lui Iacov, şi al lui Iose,
şi al lui Iuda, şi al lui Simon? şi
nu sunt surorile Lui aici, la noi?“
4 Şi se poticneau** de El. Dar
Isus le-a spus: „Un profet nu* este
dispreţuit decât în patria lui şi
între rudele luie şi în casa lui“.
5 Şi n-a* putut să facă nici o lucrare de putere acolo, decât că, punându-Şif mâinile peste câţiva
6 bolnavi, i-a vindecat. Şi S-a* mirat de necredinţa lor. Şi străbătea** satele din jur, învăţându-i.
7
Şi* ·a chemat la Sine pe cei
doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat autoritateg asupra duhurilor necurate.
8 Şi le-a poruncit să nu ia nimic
pentru drum, decât toiag; nici trais9 tă, nici pâine, nici bani la brâu; ci
să* fie încălţaţi cu sandale; şi
10 să nu îmbraceh două hainei. Şi*
le-a spus: „Oriunde veţi intra în
casă, acolo rămâneţi, până când
11 veţi ieşi de acolo. Şi* în orice loc
în care nu vă vor primi, nici nu
vă vor ascultaj, plecând de acolo,
scuturaţi** praful de pe picioarele
12 voastre, ca mărturie pentru eik“. Şi
au plecat şi predicau ca oamenii să
13 se pocăiască. Şi scoteau mulţi
demoni şi ungeau* cu untdelemn pe
mulţi bolnavi şi îi vindecau.
14
Şi a auzit împăratul Irod (pentru că Numele Său se făcuse cunoscut) şi a spus: „Ioan Botezătorul a înviat dintre morţi şi de
aceea se manifestă lucrările de
15 putere prin el“. Şie alţii* spuneau:
„Este Ilie“. Şi alţii spuneau: „Este
un profet lca unul dintre profeţi“.
16 Dar* Irod, când a auzit, spunea:

6:16
2 *Ioan 6.42.

3 *Mt. 12.46.
Gal. 1.19.
**Mt. 11.6.

4 *Mt. 13.57.
Ioan 4.44.

5 *Gen.19.22;
32.25.
Mt. 13.58.
Cap. 9.23.
6 *Is. 59.16.
**Mt. 9.35.
Lc. 13.22.

Trimiterea
celor
doisprezece
(Mt. 10.1-15;
Lc. 9.1-6)
7 *Cap. 3.13;
3.14.
9 *Fap. 12.8.
10 *Mt. 10.11.
Lc. 9.4;
10.7,8.
11 *Mt. 10.14.
Lc. 10.10.
**Fap.13.51;
18.6.

13 *Iac. 5.14.

Uciderea
lui Ioan
Botezătorul
(Mt. 14.1-12;
Lc. 3.19-20;
9.7-9)
15 *Mt. 16.14.
Cap. 8.28.
16 *Mt. 14.2.

a Sau „cunoscând în Sine puterea ieşită din El“ b Sau „te-a mântuit“ c Unele ms. ad. „îndată“ d Lit.
„vine“; unele ms. „ei vin“ e Unele ms. omit f Unele ms. „punând“ g Sau „putere“ h Unele ms. „şi, a
zis El, nu îmbrăcaţi“ i Sau „cămăşi“ j Unele ms. „pentru câţi nu vă vor primi, nici nu vă vor asculta“
k Unele ms. ad. „adevărat vă spun, mai uşor va fi pentru Sodoma şi Gomora în ziua judecăţii, decât pentru
cetatea aceea“ l Unele ms. ad. „sau“
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18 *Lev. 18.16;
20.21.

20 *Mt. 14.5;
21.26.

21 *Mt. 14.6.
**Gen. 40.20

23 *Est. 5.3,6;
7.2.

26 *Mt. 14.9.

6:17

„Ioan, căruia eu i-am tăiat capul,
el este; el a înviat dintre morţia“.
17 Pentru că Irod însuşi trimisese şi
îl prinsese pe Ioan şi-l legase în
închisoare, din cauza Irodiadei,
soţia lui Filip, fratele său, pentru
18 că se căsătorise cu ea. Pentru că
Ioan îi spunea lui Irod: „Nu-ţi*
este permis s-o ai pe soţia frate19 lui tău“. Iar Irodiada îl ura şi voia
20 să-l omoare şi nu putea, pentru
că Irod se* temea de Ioan, ştiindu-l om drept şi sfânt, şi-l ocrotea; şi, auzindu-l, stătea pe gân21 durib şi-l asculta cu plăcere. Şi*
a venit o zi potrivită, când Irod,
de ziua** naşterii sale, a dat o
masă celor mari ai săi şi ofiţerilorc şi căpeteniilor Galileii.
22 Şi, intrând fiica Irodiadei însăşi
şi dansând, a plăcut lui Irod şi
celor care stăteau împreună cu
el la masă. Şi împăratul i-a spus
fetei: „Cere-mi orice vrei şi-ţi
23 voi da“; şi i-a jurat: „Orice-mi*
vei cere, îţi voi da, până la jumă24 tate din împărăţia mea“. Şi ea a
ieşit şi i-a spus mamei sale: „Ce
să cer?“ Şi ea i-a zis: „Capul lui
25 Ioan Botezătorul“. Şi îndată, intrând cu grabă la împărat, i-a cerut, spunând: „Vreau să-mi dai
imediat pe o farfurie capul lui
26 Ioan Botezătorul“. Şi împăratul*
s-a întristat foarte mult; dar, din
cauza jurămintelor şi a celor care
stăteau la masă împreună cu el,
n-a vrut să-şi încalce cuvântul
27 faţă de ead. Şi îndată împăratul,
trimiţând pe unul din gardă, a
ordonat să fie adus capul lui. Şi a
mers şi i-a tăiat capul în închi28 soare şi a adus capul lui pe o farfurie şi i l-a dat fetei; şi fata i l-a dat
29 mamei sale. Şi ucenicii lui, auzind,
au venit şi i-au luat trupul şi l-au
pus într-un mormânt.

Prima
Şi apostolii s-au adunat la
înmulţire a
Isus şi I-au spus toate, atât ce
pâinilor
făcuseră, cât şi ce îi învăţaseră pe (Mt. 14.13-21;
Lc. 9.10-17;
31 oameni. Şi El le-a spus: „Veniţi
Ioan 6.1-13)
voi înşivă deoparte, într-un loc
pustiu, şi odihniţi-vă puţin“. Pen- 31 *Cap. 3.20.
tru că* erau mulţi care veneau şi
care plecau şi ei nu aveau timp
32 nici să mănânce. Şi au plecat cu corabia deoparte, într-un loc pustiu.
33 Şi mulţi i-au văzut plecând şi i-au
recunoscute şi au alergat împreună acolo, pe jos, din toate cetăţile,
34 şi au ajuns înaintea lorf. Şi*, ieşind
34 *Mt. 9.36;
din corabie, Isusg a văzut o mare
14.14.
**Lc. 9.11.
mulţime şi I s-a făcut milă de ei,
pentru că erau ca nişte oi fără
păstor; şi a** început să-i înveţe
35 multe. Şi*, ceasul fiind deja târziu, 35 *Mt. 14.15.
Lc. 9.12.
ucenicii Săi, venind la El, ·I-au
spus: „Locul este pustiu şi ceasul
36 este deja târziu; dă-le drumul, ca să
meargă în ţinutul şi în satele
din jur şi să-şi cumpere pâine,
37 pentru că n-au ce să mănânceh“. Şi 37 *Num.11.13;
El, răspunzând, le-a spus: „Daţi-le
11.22.
2 Împ. 4.43.
voi să mănânce“. Şi ei ·I-au spus:
„Să* mergem şi să cumpărăm pâinii
de două sute de dinari şi să le dăm
38 să mănânce?“ Şi El ·le-a spus: 38 *Mt. 15.34.
Cap. 8.5.
„Câte pâini aveţi? Mergeţi şij vedeţi“. Şi, când au ştiut, ei ·au spus:
39 „Cinci*, şi doi peşti“. Şi El le-a
poruncit să-i pună pe toţi să stea
40 jos, în grupurik, pe iarba verde. Şi
s-au aşezat în rânduril de câte o sută
41 şi de câte cincizeci. Şi, luând cele 41 *1 Sam. 9.13
Mt. 26.26.
cinci pâini şi cei doi peşti, privind
spre cer, a binecuvântat* şi a frânt
pâinile, şi le-a dat ucenicilor Săij,
ca să le pună înaintea lor; şi a
42 împărţit tuturor cei doi peşti; şi toţi
43 au mâncat şi s-au săturat; şi au
ridicat douăsprezece coşniţem pline
cu firimituri şi cu rămăşiţele de la
44 peşti. Şi cei care mâncaseră din
pâini eraun cinci mii de bărbaţi.
30

a Unele ms. omit „dintre morţi“ b Lit. „făcea multe“ c Comandanţi peste o mie de oameni d Sau „n-a
vrut s-o refuze“ e Unele ms. „şi mulţimile i-au văzut plecând şi mulţi L-au recunoscut“ f Unele ms. ad.
„şi s-au adunat la El“ g Unele ms. omit „Isus“ sau îl plasează în alt loc în verset h Unele ms. „şi să-şi
cumpere ceva să mănânce“ i Unele ms. „pâine“ j Unele ms. omit k Lit. „grupuri-grupuri“ l Lit. „rândurirânduri“ m Coş de mână, pentru călătorie, în care poartă un om hrana pentru o zi n Unele ms. ad. „cam“
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Isus umblă 45
Şi îndată El i-a obligat pe ucepe mare
nicii
Săi să intre în corabie şi să
(Mt. 14.22-33;
Ioan 6.16-21)
treacă înainte de cealaltă parte,

48 *Lc. 24.28.

52 *Cap. 8.17;
8.18.
**Cap. 3.5;
16.14.

Vindecări la
Ghenezaret
(Mt. 14.34-36)

56 *Mt. 9.20.
Cap. 5.27,28.
Fap. 19.12.

Fariseii
şi tradiţia
(Mt. 15.1-9)

spre Betsaida, în timp ce El ·dă46 dea drumula mulţimii. Şi, după
ce le-a dat drumulb, a mers pe
47 munte ca să Se roage. Şi, când
s-a făcut seară, corabia era în mijlocul mării, iar El singur pe ţărm.
48 Şi, văzându-ic chinuindu-se cu vâslirea, pentru că vântul le era împotrivă, pe la a patra strajă din
noapte ·a venit la ei, umblând pe
mare, şi voia* să treacă pe lângă
49 ei. Dar ei, văzându-L umblând pe
mare, au gândit că este o nălucăd
50 şi au strigat; pentru că toţi L-au
văzut şi s-au tulburat. Şi îndată
El a vorbit cu ei şi ·le-a spus: „Îndrăzniţi; Eu sunt, nu vă temeţi!“
51 Şi S-a suit la ei în corabie, şi vântul s-a potolit. Şi erau peste măsură
dee uimiţi în ei înşişi şi se minu52 nauf; pentru că nu* înţeleseseră
nimic prin minunea cu pâinile,
deoarece inima** le era împietrită.
53
Şi, după ce au trecut dincolo,
au venit în ţinutul Ghenezaretului
54 şi au tras la mal. Şi, la ieşirea lor
din corabie, oamenii, recunoscân55 du-L îndată, au alergat prin tot
ţinutul acela şi au început să aducă
pe paturi pe cei care erau bolnavi,
acolo unde auzeau că este El.
56 Şi oriunde intra, în sate sau în
cetăţi sau în cătune, îi puneau pe
cei bolnavi în pieţe şi Îl rugau ca*
numai margineag hainei Lui să
o atingă; şi toţi câţi Îl atingeau
erau vindecaţi.
7 Şi fariseii şi unii dintre cărturari, venind din Ierusalim, s-au a2 dunat la El; şi, văzându-i pe unii dintre ucenicii Săi mâncând pâine cu
mâinile necurate, adică nespălate,
3 îi condamnauh (pentru că fariseii şi

7:15

toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile
cu grijă, nu mănâncă, ţinând tradiţia
4 bătrânilori; şi, când vin de la piaţă,
dacă nu se îmbăiazăj, nu mănâncă;
şi sunt multe altele pe care le-au
primit ca să le ţină: spălareak paharelor şi a urcioarelor şi a vaselor
5 de aramă şi a paturilor); atunci* fa- 5 *Mt. 15.2.
riseii şi cărturarii ·L-au întrebat:
„De ce nu umblă ucenicii Tăi potrivit tradiţiei bătrânilor, ci mănâncă
6 pâinea cu mâini necuratel?“ Dar El,
răspunzândh, le-a spus: „Bine a pro- 6 *Is. 29.13.
Mt. 15.8.
feţit Isaia despre voi, făţarnicilor,
după cum este scris: «Poporul*
acesta Mă onorează cu buzele, dar
inima luim este departe de Mine.
7 Dar în zadar Mi se închină ei,
învăţând ca învăţături porunci ale
8 oamenilor». Pentru căn, părăsind
porunca lui Dumnezeu, ţineţi tradiţia oamenilor: spălareak urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe
9 altele ca acestea“. Şi El le-a spus:
„Bine mai înlăturaţi porunca lui
Dumnezeu, ca să ţineţi tradiţia
10 voastră. Pentru că Moise a spus: 10 *Ex. 20.12.
«Onorează* pe tatăl tău şi pe mama
Deut. 5.16.
Mt. 15.4.
ta»; şi: «Cine** vorbeşte de răuo pe
**Ex. 21.17.
tată sau pe mamă să moară negreLev. 20.9.
Pr. 20.20.
11 şitp». Dar voi spuneţi: «Dacă un om
11 *Mt. 15.5;
h
h
spune tatălui său sau mamei sale :
23.18.
Orice ai putea folosi de la mine este
corban* (adică: consacrat lui
12 Dumnezeu)», şi nu-l mai lăsaţi să
facă nimic pentru tatăl său sau pentru
13 mama sa, desfiinţând Cuvântul lui
Dumnezeu prin tradiţia voastră, pe
care aţi dat-o; şi faceţi multe de felul
acesta“.
Şi, chemând din nou la Sineq Lucruri care
14
mulţimea, le-a spus: „Ascultaţi-Mă întinează
pe om
15 toţi şi înţelegeţi. Nu este nimic din (Mt. 15.10-20)
afara omului care, intrând în el,
să-l poată întina; ci acelea care ies
din elr sunt cele care-l întinează

a Unele ms. „până dă drumul“ b Sau „după ce Şi-a luat rămas bun de la ei“ c Unele ms. „i-a văzut ... şi
pe la a patra“ d Gr. „fantasma“ e Unele ms. omit „peste măsură de“ f Unele ms. omit „şi se minunau“
g Sau „ciucurele“ h Unele ms. omit i Sau „ceea ce a fost dat de bătrâni (datina)“ j Lit. „botează“
k Lit. „botezul“ l Unele ms. „nespălate“ m Lit. „lor“ n Unele ms. omit „Pentru că“ şi ultima parte a
versetului, începând cu „spălarea“ o Sau „blestemă“ p Lit. „de moarte să moară“ q Unele ms.
„chemând la Sine toată“ r Unele ms. „din om“

1041

MARCU
16 *Mt. 11.15.

7:16

oma. Dacă* are cineva urechi
auzit, să audă“.b Şi, când* a
intrat în casă, ieşind din mulţime,
ucenicii Săi L-au întrebat despre
18 parabola aceea. Şi El ·le-a spus:
„Şi voi sunteţi fără pricepere?
Nu înţelegeţi că orice intră din
afară în om nu-l poate întina,
19 pentru că nu intră în inima lui,
ci în pântece şi iese în hazna?“
Aceasta a zis, făcând curată orice
20 hrană. Şi a spus: „Ce iese din om,
21 aceea îl întinează pe om. Pentru
că* dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, adultere,
22 curvii, ucideri, furturi, lăcomii, răutăţi, înşelăciuni, destrăbălări, un
23 ochi rău, hulă, trufie, nebunie; toate aceste rele ies dinăuntru şi îl
întinează pe om“.
24
Şi El S-a ridicat şi a plecat
de acolo în ţinuturilec Tirului şi
ale Sidonuluid. Şi, intrând într-o
casăe, dorea să nu ştie nimeni; şi
25 n-a putut fi ascuns. Ci îndatăf o
femeie, a cărei fetiţă avea un duh
necurat, auzind despre El, a venit
26 şi a căzut la picioarele Lui (şi femeia era grecoaică, de origine siro-feniciană) şi L-a rugat să scoa27 tă demonul din fiica ei. Dar Isusg
i-a spus: „Lasă să se sature întâi
copiiih, pentru că nu este binei să
iei pâinea copiilorh şi s-o arunci la
28 căţeij“. Dar ea a răspuns şi ·I-a zis:
„Da, Doamne, dar şi căţeii de sub
masă mănâncă din firimiturile
29 copiilork“. Şi El i-a spus: „Pentru
acest cuvânt, du-te; a ieşit demo30 nul din fiica ta“. Şi, ducându-se
acasă, a găsit că demonul ieşise,
iar fiica ei era culcată pe pat.
31
Şi*, plecând din nou din ţinuturilec Tirului şi ale Sidonuluid, a
venitl lângă Marea Galileii, prin

16 pe
17 *Mt. 15.15. 17 de

21 *Gen. 6.5;
8.21.
Mt. 15.19.

Femeia sirofeniciană
(Mt. 15.21-28)

Vindecarea
unui surdomut
31 *Mt. 15.29.

32 mijlocul ţinuturilorc Decapolei. Şi 32 *Mt. 9.32.
Lc. 11.14.

·I-au adus* un surd care nu putea
vorbi bine şi ·L-au rugat să-Şi
33 punăm mânan peste el. Şi, luându-l 33 *Cap. 8.23.
Ioan 9.6.
deoparte din mulţime, Şi-a pus
degetele pe urechile lui şi, scui34 pând*, i-a atins limba; şi, privind* 34 *Cap. 6.41.
Ioan 11.41;
spre cer, a suspinat** şi ·i-a
17.1.
**Ioan11.33;
zis: „Efata“, adică: „Deschide-te“.
35 Şi îndată* i s-au deschis urechile, 35 11.38.
*Is. 35.5,6.
şi i s-a dezlegat legătura limbii
Mt. 11.5.
36 şi vorbea corect. Şi le-a* porun- 36 *Cap. 5.43.
cit să nu spună nimănui; dar, cu
cât le poruncea Elg, cu atât eig Îl
37 vesteau mai mult. Şi erau uimiţi
peste măsură, spunând: „Toate le
faceo bine; El îi face pe surzi să
audă şi pe muţi să vorbească“.
acelea fiind din nou A doua înmul8 În zilele
ţire a pâinilor
o marep mulţime şi neavând ce (Mt.
15.32-39)
să mănânce, Isusq i-a chemat la
Sine pe ucenicii Săig şi ·le-a spus:
2 „Mi-e milă de mulţime, pentru că
stau deja de trei zile cu Mine şi
3 n-au ce să mănânce; şi, dacă le voi
da drumul la casele lor flămânzi,
vor leşina pe drum; pentru căr unii
4 dintre ei au venit de departe“. Şi
ucenicii Săi I-au răspuns: „De unde
va putea cineva să-i sature pe aceştia cu pâine, aici, într-un loc
5 pustiu?“ Şi El i-a întrebat*: „Câte 5 *Mt. 15.34.
Cap. 6.38.
pâini aveţi?“ Şi ei au spus: „Şap6 te“. Şi El a poruncit mulţimii să se
aşeze pe pământ; şi, luând cele şapte pâini, a mulţumit, le-a frânt şi
le-a dat ucenicilor Săi, ca să le
pună înainte; şi ei le-au pus îna7 intea mulţimii. Şi aveau câţiva 7 *Mt. 14.19.
Cap. 6.41.
peştişori; şi, după ce i-a binecuvântat*, a dorit ca şi aceştia să fie puşi
8 înaintea lorg. Şi au mâncat şi s-au
săturat. Şi au ridicat prisosul de
9 firimituri: şapte coşuris. Şit erau
cam patru mii; şi le-a dat drumul.

a Lit. „omul“, la fel în v.20 şi 23 b Unele ms. omit v.16 c Lit. „hotarele“ d Unele ms. omit „şi ale
Sidonului“ e Unele ms. „în casă“ f Unele ms. „Pentru că“ g Unele ms. omit h Aici, „copiii“ în sensul
de apartenenţă la o familie i Unele ms. „drept“ j Gr. cuvânt cu sens mai dispreţuitor decât „câini“ k
Aici, „copiii“ în sens general l Unele ms. „plecând din nou din ţinuturile Tirului, a venit prin Sidon“ m
Unele ms. „să pună“ n Unele ms. „mâinile“ o Sau „le-a făcut“ p Unele ms. „fiind o foarte mare“ q
Unele ms. omit „Isus“ r Unele ms. „şi“ s Coş mai mare, purtat de două persoane, folosit pentru a
transporta peşte t Unele ms. ad. „cei care mâncaseră“
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10 *Mt. 15.39.

Aluatul
fariseilor şi
al lui Irod
(Mt. 16.1-12;
Lc. 11.29)
11 *Mt. 12.38.
Ioan 6.30.

14 *Mt. 16.5.
15 *Mt. 16.6.
Lc. 12.1.
16 *Mt. 16.7.
17 *Cap. 6.52.

19 *Mt. 14.20.
Cap. 6.43.
Lc. 9.17.
Ioan 6.13.
20 *Mt. 15.37.
Vers. 8.

Vindecarea
unui orb la
Betsaida
23 *Cap. 7.33.

Şi îndată*, intrând în corabie cu
ucenicii Săi, a venit în părţile
Dalmanutei.
11
Şi fariseii au ieşit* şi au început să discute aprins împotriva Lui,
cerând de la El un semn din cer,
12 ca să-L ispitească. Şi, suspinânda
în duhul Său, ·a zis: „Pentru ce cere
generaţia aceasta un semn? Adevărat vă spun: Nicidecum nu i se
va dab un semn acestei generaţii“.
13 Şi i-a lăsat şi, intrând din nou în
corabie, a plecat spre partea
cealaltă.
14
Şi* au uitat să ia pâini şi nu
aveau decât o pâine cu ei în co15 rabie. Şi El le-a* poruncit, spunând: „Fiţi atenţi, feriţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui
16 Irod!“ Şi ei se gândeau în ei înşişi,
spunândc: „Pentru că* nu avem
17 pâini“. Şi Isusd, ştiind aceasta,
·le-a spus: „Pentru ce vă gândiţi
că nu aveţi pâini? Nu* pricepeţi
încă, nici nu înţelegeţi? Aveţi ini18 mae împietrită? Având ochi, nu vedeţi? şi, având urechi, nu auziţi?
19 şi nu vă amintiţi? Când* am frânt
cele cinci pâini pentru cei cinci
mii, câte coşniţe pline cu firimituri
aţi ridicat?“ Ei ·I-au spus: „Două20 sprezece“. „Şi când* am frânt cele
şapte pentru cei patru mii, câte coşuri pline cu firimituri aţi ridicat?“
21 Şi ei au spus: „Şapte“. Şi El le-a
spus: „Cum nu înţelegeţi încăf?“
22
Şi El a venitg la Betsaida. Şi
·I-au adus un orb şi ·L-au rugat să-l
23 atingă. Şi, luându-l de mână
pe orb, l-a scos afară din sat şi, scuipând* pe ochii lui, Şi-a push mâinile peste el şi l-a întrebat dacă
24 zăreşte cevai. Şi el, privind în sus, a
spus: „Zăresc oameni, pentru că îi
vădj ca nişte copaci umblând“.
10

8:37

25 Apoi

Şi-a pus din nou mâinile pe
ochii lui şi el a văzut limpedek.
Şi a fost vindecat şi vedea totull
26 desluşit. Şi l-a trimis la el acasă,
spunând: „Nu intra în satm“.
27
Şi Isus şi ucenicii Săi au ple- Mărturia lui
despre
cat în satele din Cezareea lui Fi- PetruIsus
lip; şi pe drum i-a întrebat pe (Mt. 16.13-20;
ucenicii Săi, spunându-le: „Cine zic Lc. 9.18-21)
28 oamenii că sunt Eu?“ Şi ei I-au 28 *Mt. 14.2.
răspuns, zicândn: „Ioan* Botezătorul; şi alţii, Ilie; iar alţii, unul din29 tre profeţi“. Şi El i-a întrebato: „Dar 29 *Mt. 16.16.
Ioan 6.69;
voi, cine ziceţi că sunt Eu?“ Şi Pe11.27.
x
tru, răspunzând, I-a spus : „Tu* eşti
30 Hristosul“. Şi* El le-a poruncit cu 30 *Mt. 16.20.
tărie să nu spună nimănui despre El.
31
Şi a* început să-i înveţe că Primul anunţ
Fiul Omului trebuie să sufere mul- al morţii şi al
învierii Sale
te şi să fie respins de bătrâni şi de (Mt. 16.21-28;
preoţiip de seamă şi de cărturari şi Lc. 9.22-27)
să fie omorât şi după trei zile 31 *Mt. 17.22.
32 să învieze. Şi El le vorbea deschis
despre acest lucru. Şi Petru, luându-L deoparte, a început să-L
33 mustre. Iar El, întorcându-Se şi văzându-i pe ucenicii Săi, l-a certat
pe Petru, spunândq: „Pleacă înapoia Mea, Satan! pentru că gândurile
tale nu sunt la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor“.
34
Şi, chemând la Sine mulţimea, Urmarea
împreună cu ucenicii Săi, lui Isus
le-a spus: „Oricine* vrea să vină 34 *Mt. 10.38;
16.24.
după Mine, să se lepede de sine
Lc. 9.23;
însuşi şi să-şi ia crucea şi să Mă
14.27.
35 urmeze. Pentru că oricine* va
vrea să-şi salveze viaţa, şi-o va 35 *Ioan 12.25.
pierde; dar oricine îşi va pierde viaţar pentru Mine şi pentru Evanghelie,
36 s şi-o va salva. Pentru că, ce
i-ar folosi unui om dacă ar câştiga
toată lumea, şi şi-ar pierde sufletul?
37 Pentru că, ce va da t un om
în schimb pentru sufletul său?

a Unele ms. ad. „adânc“; alte ms. ad. „cu glas tare“ b Lit. „dacă se va da“ - o formă ebraică uzuală, ca în
Ev. 3.11; Ps. 95.7-11 c Unele ms. omit d Unele ms. „El“ e Unele ms. ad. „încă“ f Unele ms. omit „încă“;
alte ms. omit „Cum“ g Lit. „El vine“; unele ms. „ei vin“ h Unele ms. „a pus“, la fel în v. 25 i Unele ms.
„l-a întrebat: «Zăreşti ceva?»“ j Unele ms. omit „pentru că îi văd“ k Unele ms. „l-a făcut să privească în
sus“ l Unele ms. „pe toţi oamenii“ m Unele ms. ad. „nici nu spune cuiva în sat“ n Unele ms. „Şi ei I-au
o Unele ms. „le spune“
p Unele ms. nearticulat
vorbit, spunând“; alte ms. „Şi ei au răspuns“
q Unele ms. „şi spune“ r Unele ms. ad. „proprie“ s Unele ms. ad. „acela“ t Unele ms. „ce ar da“
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38 *Mt. 10.33. 38
Lc. 9.26;
12.9.
**Rom. 1.16
2 Tim. 1.8;
2.12.

8:38

Pentru că* de oricine se** va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele,
în această generaţie adulteră şi
păcătoasă, şi Fiul Omului Se va
ruşina de el când va veni în gloria
Tatălui Său, cu sfinţii îngeri“.
1 *Mt. 16.28. (9) Şi le-a spus: „Adevărat* vă spun,
Lc. 9.27.
sunt unii dintre cei care stau aici
**Mt. 24.30;
25.31.
care nicidecum nu vor gusta moarLc. 22.18.
tea până nu vor vedea Împărăţia**
lui Dumnezeu venită în putere“.
Transfigurarea 2
Şi, după şase zile, Isus ·i-a luat
(Mt. 17.1-13;
cu
Sine
pe Petru şi pe Iacov şi
Lc. 9.28-36)
pe Ioan şi ·i-a dus pe un munte
înalt, singuri, deoparte; şi a fost
3 *Dan. 7.9.
3 transfigurata înaintea lor şi haineMt. 28.3.
le Lui au devenit strălucitoare,
foarte albeb*, aşa cum nici un
înălbitor de pe pământ nu poate
4 înălbic. Şi li s-a arătat Ilie, împreună cu Moise, şi vorbeau cu Isus.
5 Şi Petru, răspunzând, ·I-a spus lui
Isus: „Rabi, este bine ca noi să
fim aici şi să facem trei corturid:
pentru Tine unul şi pentru Moise
6 unul şi pentru Ilie unul“. Pentru că
nu ştia ce să spună, pentru că
7 erau plini de teamă. Şi a venit un
nor umbrindu-ie; şi a venit un glas
din norf: „Acesta este Fiul Meu
Preaiubitg, de El să ascultaţi!“
8 Şi deodată, privind în jur, n-au
mai văzut pe nimeni, decât pe
9
Isus singur cu ei. Şi, pe* când
9 *Mt. 17.9.
coborau de pe munte, le-a poruncit să nu spună nimănui ce au
văzut, decât atunci când Fiul
Omului va fi înviat dintre morţi.
10 Şi au păstrat cuvântul acela, întrebându-se între ei ce este în11 vierea dintre morţi. Şi L-au între11 *Mal. 4.5.
Mt. 17.10.
bat, spunând: „Pentru ce spun cărturariih că* trebuie să vină întâi
12 Ilie?“ Şi El, răspunzând, le-a spus:
„Ilie, în adevăr, venind întâi, res-

tabileşte toate. Şi cum* este 12 *Ps. 22.6.
Is. 53.2,3.
scris despre Fiul Omului că trebuie
Dan. 9.26.
**Lc. 23.11.
să sufere multe şi să** fie disFilip. 2.7.
13 preţuiti? Dar Eu vă spun că Ilie* a 13 *Mt. 11.14;
17.12.
şi venit şi ei i-au făcut ce au vrut,
Lc. 1.17.
după cum este scris despre el“.
j
14
Şi, când a venit la ucenici, a Vindecarea
văzut o mare mulţime în jurul lor, unui lunatic
(Mt. 17.14-21;
şi pe cărturari discutând aprins Lc. 9.37-43)
15 cu ei. Şi îndată toată mulţimea,
văzându-L, a fost uimită şi, aler16 gând la El, Îl saluta. Şi El i-a întrebatk: „Despre ce discutaţi cu
17 ei?“ Şi unul din mulţime I-a răspunsl: „Învăţătorule, l-am adus la
Tine pe fiul meu, care are un duh
18 mut. Şi oriunde îl apucă, îl trânteşte; şi face spumă şi scrâşneşte
din dinţi şi rămâne nemişcatm; şi
le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoa19 tă şi n-au putut“. Iar El, răspunzându-len, ·a spus: „O, generaţie necredincioasă, până când voi fi cu
voi? până când vă voi îngădui?
20 Aduceţi-l la Mine“. Şi l-au adus la 20 *Cap. 1.26.
El; şi, când L-a văzut, îndată duLc. 9.42.
hul* l-a scuturat cu putere şi, căzând la pământ, se zvârcolea, fă21 când spumă. Şi El l-a întrebat pe
tatăl lui: „Cât timp este de când i se
întâmplă aceasta?“ Şi el a spus:
22 „Din copilărie; şi deseori l-a aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l distrugă; dar, dacă poţi să faci ceva,
23 ai milă de noi şi ajută-ne!“ Şi Isus
17.20.
i-a spus: „«Dacă* poţi!» Toate sunt 23 *Mt.
Cap. 11.23.
o
Lc. 17.6.
posibile pentru acela care crede “.
Ioan 11.40.
24 Şi îndată tatăl copilului, strigând, a
spusp: „Cred, Doamneq, ajută ne25 credinţei mele!“ Iar Isus, văzând că
mulţimea se aduna alergând, a mustrat duhul necurat, spunându-i: „Duh
mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi
afară din el şi să nu mai intri în el“.
26 Şi, strigând şi scuturându-l r

a Sau „S-a schimbat la faţă“ b Unele ms. ad. „ca zăpada“ c Unele ms. ad. „astfel“ d Sau „colibe“
e În sensul că i-a înconjurat şi i-a acoperit; era un nor luminos, „gloria minunată“; cuvânt folosit şi
f Unele ms. ad. „spunând“
referitor la norul care acoperea şi umplea de glorie Cortul Întâlnirii.
g Sau „cel Preaiubit“ h Sau „Cărturarii spun“ i Sau „socotit drept nimic“ j Unele ms. „când au venit
... au văzut“ k Unele ms. „a întrebat pe cărturari“ l Unele ms. „răspunzând, a spus“ m Sau „rigid“,
„epuizat“ n Unele ms. „răspunzându-i“ o Unele ms. „Dacă poţi crede, toate sunt posibile pentru acela care
crede.“ p Unele ms. ad. „cu lacrimi“ q Unele ms.omit „Doamne“ r Unele ms. „scuturând“
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28 *Mt.17.19.

Al doilea anunţ
al morţii şi al
învierii Sale
(Mt. 17.22-23;
Lc. 9.43-45)

Mai mare în
Împărăţia
cerurilor
(Mt. 18.1-5;
Lc. 9.46-50)
35 *Mt. 20.26;
20.27.
Cap. 10.43.
Lc. 22.26.

36 *Mt. 18.2.
Cap. 10.16.
37 *Mt. 10.40.
Lc. 9.48.

38 *Num. 11.28.
Lc. 9.49.

39 *1 Cor.12.3.

mult, duhul a ieşit. Şi ela a devenit
ca mort, încât mulţi spuneau: „A
27 murit!“ Dar Isus, apucându-l de
mână, l-a ridicat; şi el a stat în
picioare.
Şi, când* a intrat în casă, uce28
nicii Săi L-au întrebat deoparte:
„Noi de ce n-am putut să-l scoa29 tem?“ Şi le-a spus: „Acest fel de
demoni nu poate ieşi prin nimic,
decât prin rugăciune şi postb“.
30
Şi, ieşind de acolo, treceau
prin Galileea; şi El nu voia să ştie
31 cineva unde era. Pentru că îi
învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea:
„Fiul Omului Se dă în mâinile oamenilor şi ei Îl vor omorî; şi, după
ce va fi omorât, după trei zilec va
32 învia“. Dar ei nu înţelegeau vorbirea
aceasta şi se temeau să-L întrebe.
33
Şi El a venitd la Capernaum;
şi, fiind în casă, i-a întrebat:
„Despre ce discutaţie pe drum?“
34 Şi ei tăceau, pentru că pe drum
se întrebaseră unul pe altul cine
35 să fie mai mare. Şi, stând jos, i-a
chemat pe cei doisprezece şi ·le-a
spus: „Dacă vrea cineva* să fie
cel dintâi, să fie cel din urmă
dintre toţi şi slujitor al tuturor“.
36 Şi, luând* un copilaş, l-a pus în
mijlocul lor; şi, luându-l în braţe,
37 le-a spus: „Oricine va primi pe
unul singur dintre aceşti copilaşi
în Numele Meu, pe Mine Mă
primeşte; şi oricine* Mă va primi
pe Mine, nu pe Mine Mă primeşte,
ci pe Cel care M-a trimis pe
38 Mine“. Şi Ioan* I-a răspuns, zicând: „Învăţătorule, noi am văzut
pe cinevaf scoţând demoni în Numele Tău; şi l-am oprit, pentru că
39 nu ne urmag“. Dar Isus le-a spus:
„Nu-l opriţi; pentru că* nu este
nimeni care să facă o minune în
Numele Meu şi îndată să poată

40 să

Mă vorbească de rău. Pentru
că, cine* nu este împotriva noas41 trăh, este pentru noii. Pentru că oricine* vă va da să beţi un pahar
cu apă în Numele Meuj, pentru
că sunteţi ai lui Hristos, adevărat
vă spun, nicidecum nu-şi va pierde răsplata.
42
Şi oricine va face să se poticnească unul singur dintre micuţiik
care cred în Minel, este mai bine
pentru el dacă i se pune o piatră
de moarăm în jurul gâtului şi este
43 aruncat în mare. Şi dacă* mâna
ta te face să te poticneşti, taie-o;
este mai bine pentru tine să intri
în viaţă ciung, decât, având cele
două mâini, să te duci în gheenă,
44 în focul nestins, unde* viermele
lor nu moare şi focul nu se stin45 ge.n 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 fii aruncat în gheenă,
46 în focul nestinso, unde viermele
lor nu moare şi focul nu se stin47 ge.n Şi dacă* ochiul tău te face să
te poticneşti, scoate-l; este mai
bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât, având doi ochi,
să fii aruncat în gheena focului,
48 unde viermele lor nu moare şi
49 focul nu se stinge. Pentru că fiecare va fi sărat cu foc şi orice*
50 jertfă va fi sărată cu sarep. Sarea
este bună*; dar, dacă sarea îşi
pierde gustul, cu ce o veţi drege?
Să aveţi** sare în voi înşivă şi
fiţi† în pace unii cu alţii“.
suindu-Se* de acolo, ·a ve10nit înŞi,ţinuturile
q Iudeii şij der cealaltă parte a Iordanului; şi din nou
·s-au strâns mulţimi la El şi, după
cum obişnuia, din nou îi învăţa.

10:1
40 *Mt. 12.30.
41 *Mt. 10.42.

Prilejuri de
poticnire
(Mt. 18.6-9;
Lc. 17.1-2)

43 *Deut. 13.6;
13.9.
Mt. 5.30;
18.8.

44 *Is. 66.24.

47 *Mt. 5.29;
18.9.

49 *Lev. 2.13.
Ezec. 43.24.
50 *Mt. 5.13.
Lc. 14.34.
**Ef. 4.29.
Col. 4.6.
†Rom.12.18;
14.19.
2 Cor. 13.11.
Ev. 12.14.

Căsătoria şi
divorţul
(Mt. 19.1-12)
1 *Ioan 10.40;
11.7.

a Copilul

b Unele ms. omit „şi post“ c Unele ms. „a treia zi“ d Unele ms. „au venit“ e Unele ms. ad.
„între voi“ f Unele ms. ad. „care nu ne urmează“ g Unele ms. omit „pentru că nu ne urma“ h Sau
j Unele ms. omit k Unele ms. „aceşti micuţi“ l Unele ms. omit „în Mine“
„voastră“ i Sau „voi“
m Sau „piatră mare de moară“ învârtită cu ajutorul unui măgar; mai mare decât piatra de moară învârtită
manual. n Unele ms. omit tot versetul o Unele ms. omit „în focul nestins“ p Unele ms. omit „şi orice
jertfă va fi sărată cu sare“ q Lit. „hotarele“ r Unele ms. „prin“
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2 *Mt. 19.3.

4 *Deut. 24.1.
Mt. 5.31;
19.7.

6 *Gen. 1.27;
5.2.
7 *Gen. 2.24.
1 Cor. 6.16.
Ef. 5.31.

11 *Mt. 5.32;
19.9.
Lc. 16.18.
Rom. 7.3.
1 Cor. 7.10;
7.11.

Isus şi copilaşii
(Mt. 19.13-15;
Lc. 18.15-17)
14 *1 Cor. 14.20
1 Pet. 2.2.

15 *Mt. 18.3.

Isus şi bogatul
(Mt. 19.16-30;
Lc. 18.18-30)

10:2

venind* la El fariseii a, Îl
întrebau, ispitindu-L: „Este permis unui bărbat să-şi lase soţia?“
3 Iar El, răspunzând, le-a spus: „Ce
4 v-a poruncit Moise?“ Şi ei au
spus: „Moise* a permis să-i scrie
o carte de despărţire şi s-o lase“.
5 Şi Isus, răspunzând, le-a spus:
„Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris el această poruncă.
6 Dar, de la începutul creaţiei,
«Dumnezeub i-a* făcut bărbat şi
7 femeie. De aceea* va lăsa omul
pe tatăl său şi pe mama sa şi se
8 va lipi de soţia sa, şi cei doi vor
fi un singur trupc»; astfel că nu
mai sunt doi, ci un singur trup.
9 Deci ce a unitd Dumnezeu, omul
10 să nu despartă“. Şi din nou, în
casă, uceniciie L-au întrebat de11 spre aceastaf. Şi El ·le-a spus:
„Oricine* îşi va lăsa soţia şi se
va căsători cu alta, comite adulter
12 faţă de ea. Şi dacă o femeie îşi
va lăsa soţul şig se va căsătorih
cu altul, comite adulter“.
13
Şi aduceau copilaşi la El, ca
să-i atingă. Dar ucenicii i-au mustrat pe cei care îi aduceau i .
14 Dar Isus, văzând aceasta, s-a
mâhnit şi le-a spus: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şij nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui Dum15 nezeu este a unora* ca ei. Adevărat vă spun: Oricine* nu va primi
Împărăţia lui Dumnezeu ca un
copilaş, nicidecum nu va intra în
16 ea“. Şi, luându-i în braţe, punându-Şik mâinile peste ei, i-a binecuvântatl.
17
Şi, pe când ieşea la drum, un
om a alergat la El şi, îngenunchind
înaintea Lui, Îl întreba: „Bunule
Învăţător, ce să fac ca să moş18 tenesc viaţa eternă?“ Iar Isus i-a
spus: „Pentru ce Mă numeşti bun?
2 Şi,

Nimeni nu este bun, decât Unul

19 singur, Dumnezeu. Ştii poruncile: 19 *Ex. 20.

nu* comite adulter; nu ucidem; nu
fura; nu mărturisi fals;
nu înşela; onorează pe tatăl tău şi
20 pe mama ta“. Şi el, răspunzând,
I-a spus: „Învăţătorule, toate acestea le-am ţinut din tinereţea
21 mea“. Şi Isus, uitându-Se la el,
l-a iubit şi i-a spus: „Un singur
lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ce
ai şi dă săracilor şi vei avea
comoară* în cer; şi vino, urmea22 ză-Măn“. Dar el, întristat de acest
cuvânt, a plecat mâhnit, pentru că
23 avea multe proprietăţi. Şi Isus,
privind* în jur, ·le-a spus ucenicilor Săi: „Cât de greu vor intra în
Împărăţia lui Dumnezeu cei care
24 au bogăţii!“ Şi ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui. Şi Isus,
răspunzând din nou, ·le-a spus:
„Copii, cât de greu este pentru
cei* care se încred în bogăţiio să
intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
25 Mai uşor este să treacăp o cămilă
prin urechea acului, decât să intre
un bogat în Împărăţia lui Dumne26 zeu“. Şi erau foarte uimiţi, zicând
unii către alţii: „Şi cine poate fi
27 mântuit?“ Dar Isus, privind la ei,
·a spus: „La oameni este imposibil, dar nu la* Dumnezeu; pentru
că toate sunt posibile la Dum28 nezeu“. q Petru* a început să-I spună: „Iată, noi am lăsat toate
29 şi Te-am urmat“. r Isus, răspunzândj, a spus: „Adevărat vă spun,
nu este nimeni care a lăsat casă,
sau fraţi, sau surori, sau tată, sau
mamăs, sau copii, sau ogoare,
pentru Mine şit pentru Evan30 ghelie, care* să nu primească
însutit acum, în timpul acesta: case
şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi
ogoare, cu persecuţii, şi, în veacul

Rom. 13.9.

21 *Mt. 6.19;
6.20; 19.21.
Lc. 12.33;
16.9.

23 *Mt. 19.23.
Lc. 18.24.

24 *Iov 31.24.
Ps. 52.7;
62.10.
1 Tim. 6.17.

27 *Ier. 32.17.
Mt. 19.26.
Lc. 1.37.

28 *Mt. 19.27.
Lc. 18.28.

30 *2 Cr. 25.9.
Lc. 18.30.

a Unele ms. „farisei“ b Unele ms. „El“ c Lit. „spre o singură carne“ d Lit. „a înjugat împreună“ e Unele
ms. ad. „Săi“ f Unele ms. „acelaşi lucru“ g Unele ms. „Şi dacă, după ce şi-a lăsat soţul“ h Unele ms. „va
fi căsătorită“ i Unele ms. omit „pe cei care îi aduceau“ j Unele ms. omit k Unele ms. „punând“ l Unele
ms. „îi binecuvântează“ m Nu comite crimă n Unele ms. ad. „luând crucea“ o Unele ms. omit „pentru
cei care se încred în bogăţii“ p Unele ms. „să intre“ q Unele ms. ad. „Şi“ r Unele ms. ad. „Dar“; alte ms.
ad. „Şi“ s Unele ms. ad. „sau soţie“ t Unele ms. omit „pentru Mine şi“
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31 *Mt. 19.30;
20.16.
Lc. 13.30.

Al treilea
anunţ al
morţii şi al
învierii Sale
(Mt. 20.17-19;
Lc. 18.31-34)
32 *Cap. 8.31;
9.31.
Lc. 9.22.

Cererea fiilor
lui Zebedei
(Mt. 20.20-28)

41 *Mt. 20.24.
42 *Lc. 22.25.

43 *Mt. 20.26;
20.27.
Cap. 9.35.
Lc. 9.48.

11:4

31 care vine, viaţă eternă. Dar mulţi* 44 voi va fii slujitorul vostru; şi ori-

din cei dintâi vor fi cei din urmă
şi cei din urmă vor fi cei dintâi“.
32
Şi erau pe drum, suindu-se la
Ierusalim, şi Isus mergea înaintea
lor; şi se minunau şi, urmându-L,
se temeau. Şi, luându-i* din nou
la Sine pe cei doisprezece, a
început să le spună ce urma să I
33 se întâmple: „Iată, ne suim la
Ierusalim, şi Fiul Omului va fi
predat preoţilor de seamă şi cărturarilor şi Îl vor condamna la
moarte şi Îl vor da în mâna naţi34 unilor şi Îl vor batjocori şi Îl vor
biciui şi Îl vor scuipa şi Îl vor omorî; şi după trei zilea va învia“.
35
Şi ·au venit la El Iacov şi Ioan,
fiii lui Zebedei, spunândb: „Învăţătorule, vrem să ne faci ce Îţic
36 vom cere“. Şi El le-a spus: „Ce
37 vreţi să fac pentru voi?“ Şi ei I-au
spus: „Dă-ne ca să şedem unul la
dreapta Ta şi unul la stânga Tad,
38 în gloria Tae“. Dar Isus le-a spus:
„Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi
paharul pe care îl beau Eu sauf să
fiţi botezaţi cu botezul cu care
39 sunt botezat Eu?“ Şi ei I-au spus:
„Putem“. Şi Isus le-a spus: „Paharul pe care-l beau Eu îl veţi beag;
şi cu botezul cu care sunt botezat
40 Eu veţi fi botezaţi; dar a şedea la
dreapta Mea sauf la stânga Mead
nu este al Meu să dau, ci se va da
acelora pentru care s-a pregătit“.
41 Şi cei zece, auzind*, au început
să se supere pe Iacov şi pe Ioan.
42 Dar Isus, chemându-i la Sine, ·le-a
spus: „Ştiţi* că cei care sunt consideraţi că stăpânesc peste naţiuni domnesc peste ele; şi cei mari
ai lor exercită autoritate asupra lor.
43 Dar* între voi nu esteh aşa; ci
oricine ar vrea să fie mare între

a Unele ms. „a treia zi“

cine ar vrea să fie cel dintâi în-

45 tre voi va fii robul tuturor; pentru

că şi Fiul* Omului n-a venit ca să
I se slujească, ci ca El să slujească şi** să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi“.
46
Şi ei ·au venit la Ierihon; şi,
pe când ieşea din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime,
fiulj lui Timeu, Bartimeu, orbul, şe47 dea lângă drum cerşindk. Şi, auzind că este Isus Nazarineanul, a
început să strige şi să spună:
„Fiu al lui David, Isuse, ai milă de
48 mine!“ Şi mulţi îl mustrau ca să
tacă; dar el striga şi mai tare: „Fiu
49 al lui David, ai milă de mine!“ Şi
Isus, oprindu-Se, a spus ca el să
fie chematl; şi ei ·l-au chemat pe
orb, spunându-i: „Îndrăzneşte; ri50 dică-te, te cheamă“. Şi el, aruncându-şi haina, a sărit în susm şi a
51 venit la Isus. Şi Isus, răspunzând,
i-a spusn: „Ce vrei să-ţi fac?“ Şi
orbul I-a spus: „Rabuni, să văd!“
52 Şi Isus i-a spus: „Mergi! Credinţa* ta te-a vindecato“. Şi îndată a
văzut şi L-a urmatp pe drum.
11 Şi, când ·se apropiau ei de Ierusalim, de Betfaghe şi Betania,
spre Muntele Măslinilor, El ·i-a
trimis pe doi dintre ucenicii Săi
2 şi ·le-a spus: „Mergeţi în satul
dinaintea voastră; şi îndată ce veţi
intra în el, veţi găsi un măgăruş
legat, pe care nimeni dintre oameni nu s-a aşezat încăd; dezlega3 ţi-l şi aduceţi-l. Şi, dacă vă va
spune cineva: «Pentru ce faceţi
aceasta?», să ziceţi: «Domnul are
nevoie de el»; şi îndată îl va
4 trimiteq aici“. Şi au mers şi au găsit un măgăruşr legat la uşă, afară,
la cotitura drumului, şi ·l-au

45 *Ioan 13.14.
Filip. 2.7.
**Mt. 20.28.
1 Tim. 2.6.
Tit 2.14.

Vindecarea
orbului
Bartimeu
(Mt. 20.29-34;
Lc. 18.35-43)

52 *Mt. 9.22.

Intrarea în
Ierusalim
(Mt. 21.1-11;
Lc. 19.28-40;
Ioan 12.12-19)

b Unele ms. „spunându-I“

c Unele ms. omit „Îţi“; alte ms. omit tot ce urmează
după „Învăţătorule, vrem“ până la „ca să şedem unul la ...“ d Unele ms. omit e Sau „ca în gloria Ta să
şedem unul la dreapta Ta şi unul la stânga Ta“; sau „ca să stăm în gloria Ta“ f Unele ms. „şi“ g Unele ms.
ad. „în adevăr“ h Unele ms. „să nu fie“ i Sau „să fie“ j Unele ms. „un fiu al“ k Unele ms. „un cerşetor
orb şedea lângă drum“; alte ms. „şedea orb şi cerşetor lângă drum“ l Unele ms. „Isus, oprindu-Se, a spus:
«Chemaţi-l!»“ m Unele ms. „s-a ridicat“ n Unele ms. „îi spune“ o Sau „te-a mântuit“ p Unele ms. ad.
„pe Isus“ q Unele ms. „îl trimite“ r Unele ms. „măgăruşul“
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11:5

5 dezlegat.

8 *Mt. 21.8.
9 *Ps. 118.26.

10 *Ps. 148.1.

11 *Mt. 21.12.

Smochinul
neroditor
(Mt. 21.18-19)

Curăţirea
templului
(Mt. 21.12-17;
Lc. 19.45-47;
Ioan 2.14-16)

17 *Is. 56.7.
**Ier. 7.11.

18 *Mt. 21.45;
21.46.
Lc. 19.47.

Şi unii dintre cei care
stăteau acolo le-au spus: „Ce fa6 ceţi de dezlegaţi măgăruşul?“ Şi
ei le-au spus cum le poruncisea
7 Isus; şi i-au lăsat. Şi au adus
măgăruşul la Isus şi îşi aruncaub
8 hainele pe el; şi S-a aşezat pe el.
Şi mulţi* îşi aşterneau hainele pe
drum şi alţii tăiau ramuri din co9 pacic. Şi cei care mergeau înainte
şi cei care urmau strigaud: „Osana!
Binecuvântat* fie Cel care vine în
10 Numele Domnului! Binecuvântată
fie Împărăţia care vinee, a tatălui
nostru, David! Osana* în celef
11 preaînalte!“ Şig* a intrat în Ierusalim şih în templui; şi, privind în
jur la toate, ceasul fiind deja târziuj, a plecat la Betania cu cei
doisprezece.
12
Şi a doua zi, când ieşeau din
13 Betania, Isus a flămânzit; şi, văzând
de departek un smochin care avea
frunze, a mers să vadă dacă va
găsil ceva în el; şi, ajungând la el,
n-a găsit nimic decât frunze, pentru
că nu era timpul smochinelor.
14 Şig, luând cuvântul, a zis: „Nimeni
să nu mai mănânce rod din tine
niciodată!“ Şi ucenicii Săi au auzit.
15
Şi ei ·au venit la Ierusalim; şi
Elm, intrând în templui, a început
să-i scoată afară pe cei care vindeau şi cumpărau în templui; şi a
răsturnat mesele schimbătorilor
de bani şi scaunele celor care vin16 deau porumbei; şi nu permitea
nimănui să poarte vreun vasn
17 prin templui. Şi îi învăţa, spunându-leo: „Nu este scris: «Casa*
Mea va fi numită casă de rugăciune pentru toate naţiunile»? Dar
voi** aţi făcut din ea «peşteră de
18 tâl-hari»“. Şi preoţii de seamă şi
cărturariip au* auzit şi căutau cum

a Unele ms. „le spusese“

c Unele ms. „şi alţii aşterneau ramuri, tăindu-le de
pe câmpuri“; alte ms. ad. „şi le aşterneau pe drum“ d Unele ms. ad. „spunând“ e Unele ms. ad. „în
Numele Domnului“ f Cerurile g Unele ms. ad. „Isus“ h Unele ms. omit i Gr. „hieron“, ansamblul
curţilor şi al clădirilor templului j Sau „fiind deja pe înserat“ k Unele ms. „văzând departe“ l Lit. „dacă
m Unele ms. „Isus“
n Sau „pachet“, „unealtă“
o Unele ms. „şi le spunea“
poate va găsi“
p Unele ms. „Şi cărturarii şi preoţii de seamă“ q Unele ms. ad. „Pentru că“ r Sau „va cere“ s Unele
ms. „că veţi primi“ t Lit. „se va face pentru voi“ u Unele ms. omit v. 26 v Sau „putere“

1048

b Unele ms. „îşi aruncă“

să-L omoare; pentru că se temeau 18 **Mt. 7.28.
Cap. 1.22.
de El, deoarece toată** mulţimea
Lc. 4.32.
era uimită de învăţătura Lui.
19 Şi, când se făcea seară, El ieşea
afară din cetate.
20
Şi dis-de-dimineaţă*, pe când
Puterea
credinţei
treceau, au văzut smochinul uscat
(Mt. 21.20-22)
21 din rădăcini. Şi Petru, amintindu-şi
ce se întâmplase, ·I-a spus: „Rabi, 20 *Mt. 21.19.
iată, smochinul pe care l-ai bles22 temat s-a uscat“. Şi Isus, răspunzând, ·le-a spus: „Aveţi credinţă în
23 Dumnezeu. qAdevărat* vă spun că 23 *Mt. 17.20;
21.21.
oricine va zice muntelui acestuia:
Lc. 17.6.
«Ridică-te şi aruncă-te în mare», şi
nu se va îndoi în inima lui, ci va
crede că ceea ce spune se face, va
24 avea orice va spuner. De aceea vă
24 *Mt. 7.7.
spun: Tot* ce veţi cere rugându-vă,
Lc. 11.9.
Ioan 14.13;
credeţi că aţi primits, şi veţi aveat.
15.7; 16.24.
25 Şi, când staţi în rugăciune, să
Iac. 1.5,6.
iertaţi*, dacă aveţi ceva împotriva 25 *Mt. 6.14.
Col. 3.13.
cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care
este în ceruri să vă ierte greşelile
26 voastre. Dar, dacă* voi nu iertaţi, 26 *Mt. 18.35.
nici Tatăl vostru care este în ceruri
nu va ierta greşelile voastre“.u
27
Şi ei ·au venit din nou la Ieru- Autoritatea
lui Isus
salim. Şi, pe când mergea El prin
(Mt. 21.23-27;
i
templu , preoţii de seamă şi cărtu- Lc. 20.1-8)
28 rarii şi bătrânii ·au venit la El şi
·I-au spus: „Cu ce autoritatev faci
acestea? şi cine Ţi-a dat autoritatea aceasta, ca să faci acestea?“
29 Şi Isus, răspunzândh, le-a spus:
„Vă voi întreba şi Eu un singur
lucru şi răspundeţi-Mi şi vă voi
spune cu ce autoritate fac acestea:
30 „Botezul lui Ioan era din cer, sau
31 de la oameni? Răspundeţi-Mi!“ Şi
se gândeau în ei înşişi, spunând:
„Dacă vom zice: «Din cer», va
spune: «Atuncih de ce nu l-aţi cre32 zut?» Iar dacă vom zice: «De la
oameni»“– se temeau de popor;

MARCU 12:26
32 *Mt. 3.5;
14.5.
Cap. 6.20.

Parabola
viticultorilor
(Mt. 21.33-46;
Lc. 20.9-19)

10 *Ps. 118.22.

12 *Mt. 21.45;
21.46.
Cap. 11.18.
Ioan 7.25;
7.30,44.

Tributul
Cezarului
(Mt. 22.15-22;
Lc. 20.20-26)

pentru că toţi* considerau că Ioan
în adevăr, profet. Şi ei, răspunzând, ·I-au spus lui Isus: „Nu
ştim“. Şi Isus, răspunzânda, ·le-a
spus: „Nici Eu nu vă spun cu ce
autoritate fac acestea“.
12 Şi a început să le vorbească
în parabole: „Un om a plantat o
vie şi a împrejmuit-o cu gard şi a
săpat o groapă pentru teasc şi a
zidit un turn şi a arendat-o unor
viticultori şi a plecat din ţară.
2 Şi, la timpul potrivit, a trimis la
viticultori un rob, ca să primească
de la viticultori din roadele viei.
3 Dar ei l-au luat şi l-au bătut şi l-au
4 trimis înapoi fără nimic. Şi a
trimis din nou la ei un alt rob; şi
pe acelab l-au rănit la cap şi l-au
5 trimis înapoi cu insulte c . Şi a
trimis din noud un altul; şi pe
acela l-au omorât; şi pe mulţi
alţii, pe unii bătându-i, iar pe alţii
6 omorându-i. Mai avânde un singur
fiu preaiubitf, l-a trimis şi pe elg
la ei, la urmă, spunând: «Îl vor res7 pecta pe fiul meu». Dar viticultorii aceia au zis între ei: «Acesta
este moştenitorul; veniţi, să-l omorâm, şi moştenirea va fi a noas8 tră!» Şi l-au luat şi l-au omorât şi
9 l-au scos afară din vie. Ce va face
decia stăpânul viei? Va veni şi-i
va omorî pe viticultori şi via o va
10 da altora. N-aţi citit nici Scriptura
aceasta: «Piatra* pe care au lepădat-o ziditorii, aceasta a ajunsh
11 cap de unghi. Aceasta a fost de la
Domnul şi este minunat în ochii
12 noştri»?“ Şi* căutau să-L prindă
şi s-au temut de mulţime; pentru
că au înţeles că despre eii spusese
parabola; şi L-au lăsat şi au plecat.
Şi ·au trimis la El pe unii din13
tre farisei şi dintre irodiani, ca
14 să-L prindă cu vorba. Şi ei, venind, ·I-au spus: „Învăţătorule,
33 era,

ştim că eşti adevărat şi că nu-Ţi
pasă de nimeni, pentru că nu priveşti la înfăţişarea oamenilor, ci
îi înveţi cu adevărat calea lui
Dumnezeu. Se cuvine să dăm tribut Cezarului, sau nu? Să dăm,
15 sau să nu dăm?“ Dar El, cunoscându-le făţărnicia, le-a spus:
„Pentru ce Mă ispitiţi? Aduce16 ţi-Mi un dinar, ca să-l văd“. Şi
I-au adus. Şi El ·le-a spus: „Ale cui
sunt chipul acesta şi inscripţia?“ Şi
ei I-au spus: „Ale Cezarului“. Şi
17 Isus, răspunzânda, le-a spusj: „Daţi
Cezarului cele ale Cezarului şi lui
Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu!“
Şi se minunau de El.
Şi ·au venit la El nişte sa- Întrebarea
18
saducheilor
duchei, care zic că nu este învie- despre
înviere
19 re; şi-L întrebau, spunând: „Învă- (Mt. 22.23-33;
ţătorule, Moise* ne-a scris că, Lc. 20.27-40)
dacă va muri fratele cuiva şi va 18 *Fap. 23.8.
lăsa o soţie în urmă şi nu va lăsa 19 *Deut. 25.5.
copii, fratele său s-o ia pe soţia lui
şi să-i ridice urmaşk fratelui său.
20 Eraul şapte fraţi; şi cel dintâi a
luat o soţie şi, murind, n-a lăsat
21 urmaş; şi al doilea a luat-o şi a
murit şi nici el n-a lăsatm urmaş;
22 şi al treilea la fel. Şi cei şapten
n-au lăsat urmaş. La urma tuturor
23 a murit şi femeia. La învierel, când
vor înviao, căruia dintre ei îi va fi
soţie? pentru că cei şapte au avut-o
24 de soţie“. Şi Isus, răspunzânda,
le-a spus: „Nu pentru aceasta vă
rătăciţi voi, necunoscând nici
Scripturile, nici puterea lui Dum25 nezeu? Pentru că, atunci când vor 25 *1 Cor. 15.42;
15.49,52.
învia dintre morţi, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt*
26 ca îngeriip în ceruri. Iar despre cei 26 *Ex. 3.6.
morţi, că înviază, n-aţi citit în cartea lui Moise, la textul despre
rugq, cum i-a vorbit Dumnezeu, spunând: «Eu* sunt Dumnezeul lui
Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi

a Unele ms. omit

b Unele ms. „în acela au aruncat pietre şi“ c Unele ms. „şi l-au insultat“; alte ms. „l-au
trimis înapoi, insultându-l“ d Unele ms. omit „din nou“ e Unele ms. „avea“; alte ms. ad. „deci“ f Unele
ms „preaiubitul său“ g Unele ms. omit „şi pe el“ h Sau „a fost făcută“ i Sau „împotriva lor“ j Unele
ms. „a spus“ k Lit. „sămânţă“ (şi în v.20-22) l Unele ms. ad. „deci“ m Unele ms. „nelăsând“ n Unele
ms. ad. „au luat-o şi“ o Unele ms. omit „când vor învia“ p Unele ms. ad. „care sunt“ q Arbust spinos
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27 Dumnezeul lui Iacov»? Ela nu este

Porunca cea
mare
(Mt. 22.34-40;
Lc. 10.25-28)

29 *Deut. 6.4.

31 *Lev. 19.18.
Mt. 22.39.
Rom. 13.9.
Gal. 5.14.
Iac. 2.8.
32 *Deut. 4.39.
Is. 45.6,14;
46.9.

33 *1 Sam.15.22
Osea 6.6.
Mica 6.6,7,8.

34 *Mt. 22.46.

Al cui fiu este
Hristosul
(Mt. 22.41-46;
Lc. 20.41-44)
36 *2 Sam. 23.2.
**Ps. 110.1.

Dumnezeul celor morţi, ci al celor
viib. Voi decic vă rătăciţi mult“.
28
Şi, apropiindu-se unul dintre
cărturarii care îi auzise discutând
împreună, văzândd că le-a răspuns
bine, L-a întrebat: „Care este cea
dintâi poruncă dintre toate?“
29 Şi Isus i-a răspuns: „Cea dintâi
poruncă dintre toatee este: «Ascultă*, Israele! Domnul Dumnezeul
nostru este un singur Domn»,
30 şi: «Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din
tot sufletul tău şi cuf tot cugetul tău
şi din toată puterea ta». Aceasta
31 este cea dintâi poruncăg. Şi o a
doua, asemenea eih, este aceasta:
«Să-l* iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi». Nu este altă
poruncă mai mare decât acestea“.
32 Şi cărturarul I-a spus: „Bine,
Învăţătorule, ai vorbit potrivit
adevărului, pentru că* Ela este
Unul singur şi nu este altul afară
33 de El. Şi a-L iubi din toată inima
şi cuf toată priceperea şi din tot
sufletuli şi cuf toată puterea, şi a-l
iubi pe aproape ca pe sine este*
mai mult decât toate arderile-de34 tot şi jertfele“. Şi Isus, văzând că
a răspuns cu pricepere, i-a spus:
„Tu nu eşti departe de Împărăţia
lui Dumnezeu“. Şi* nimeni nu
mai îndrăznea să-L întrebe.
35
Şi Isus, răspunzând, spunea,
învăţându-i în templuj: „Cum spun
cărturarii că Hristosul este fiu al
36 lui David? Pentru căk David însuşi
a spus prin* Duhul Sfânt:
«Domnul** a zis Domnului meu:
Şezi la dreapta Mea până voi pune
pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut al
37 picioarelor Talel». David însuşi
decim Îl numeşte Domn; şi cum

este El fiu al lui?“ Şi marea
mulţime Îl asculta cu bucurie.
38
Şi în* învăţătura Sa le spunea:
„Feriţi-vă** de cărturarii cărora le
place să umble în haine lungi, căro39 ra le plac şi saluturile în pieţe şi
scaunele de seamă în sinagogi şi
40 locurile de seamă la mese, care devorează casele văduvelor şi de
ochii lumii se roagă îndelung. Aceştia vor primi mai aspră sentinţă“.
41
Şi Isus, stând jos în faţa vistieriei, privea cum mulţimea arunca bani în* vistierie; şi mulţi bo42 gaţi aruncau mult. Şi o văduvă
săracă a venit şi a aruncat doi
43 bănuţin, care fac un bano. Şi, chemând la Sine pe ucenicii Săi,
le-a zisp: „Adevărat vă spun, această* văduvă săracă a aruncat mai
mult decât toţi cei care au arun44 cat în vistierie. Pentru că toţi au
aruncat din prisosul lor, dar ea,
din sărăcia ei, a aruncat tot* ce
avea, tot ce-i rămăsese ca să
trăiască“.
13 Şi, pe când ieşea din templuj,
unul din ucenicii Săi ·I-a spus:
„Învăţătorule, priveşte ce pietre
2 şi ce clădiri!“ Şi Isus, răspunzândc, i-a spus: „Vezi aceste clădiri mari? Nu* va fi lăsată piatră
pe piatră care nu va fi dărâmată“.
3 Şi, pe când şedea El pe Muntele
Măslinilor, în faţa templuluij ,
Petru şi Iacov şi Ioan şi Andrei
4 L-au întrebat deoparte: „Spune-ne* când vor fi acestea şi care
este semnul când se vor împlini
5 toate acestea“. Şi Isus, răspunzându-lec, a început să spună: „Vedeţi* să nu vă amăgească cineva.
6 Pentru căk vor veni mulţi în Numele Meu, spunând: «Eu sunt»; şi
7 vor amăgi pe mulţi. Iar când veţi

Mustrarea
cărturarilor
(Mt. 23.5-7,14;
Lc. 20.45-47)
38 *Cap. 4.2.
**Lc.11.43.

Văduva săracă
(Lc. 21.1-4)
41 *2 Împ. 12.9

43 *2 Cor. 8.12.

44 *Deut. 24.6.
1 Ioan 3.17.

Dărâmarea
templului şi
începutul
durerilor
(Mt. 24.1-51;
Lc. 21.5-36)
2 *Lc. 19.44.

4 *Mt. 24.3.
Lc. 21.7.

5 *Ier. 29.8.
Ef. 5.6.
2 Tes. 2.3.

a Unele ms. „Dumnezeu“
b Unele ms. „El nu este Dumnezeu al celor morţi, ci Dumnezeu al celor vii“
c Unele ms. omit d Sau „ştiind“ e Unele ms. „Cea dintâi dintre toate poruncile“; alte ms. „Cea dintâi
este“; alte ms. „Cea dintâi dintre toate“ f Lit. „din“ g Unele ms. omit „Aceasta este cea dintâi poruncă“
h Unele ms. omit „asemenea ei“
i Unele ms. omit „şi din tot sufletul“
j Gr. „hieron“
k Unele ms.
l
m
omit „Pentru că“
Unele ms. „pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale“
Unele ms. omit „deci“; alte ms.
„Dacă deci David“ n Gr. „lepton“, cea mai mică monedă evreiască (de aramă) o Gr. „kodrantes“, un
sfert dintr-un „asarion“ p Unele ms. „le zice“
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auzi de războaie şi de zvonuri de
războaie, să nu vă tulburaţi; pentru căa trebuie să fie toate acestea,
8 dar nu va fi încă sfârşitul. Pentru
8 *Mt. 24.8.
că se va ridica naţiune contra naţiune şi împărăţie contra împărăţie; şib vor fi cutremure în diferite locuri, şi vor fi foamete şi
tulburăric. Acestea* vor fi începu9 turi ale durerilor. Dar voi luaţi sea9 *Mt. 10.17;
ma* la voi înşivă, pentru căa vă vor
10.18; 24.9.
Apoc. 2.10.
da pe mâna sinedriilor şi
sinagogilor; veţi fi bătuţi şi veţi
fi aduşi înaintea guvernatorilor şi
a împăraţilor pentru Mine, ca
10 *Mt. 24.14. 10 mărturie pentru ei. Şi Evanghelia
trebuie să fie vestită întâi* tuturor
11 *Mt. 10.19. 11 naţiunilor. Dar, când* vă vor duce
Lc. 12.11;
ca să vă dea în mâinile lor, nu vă
21.14.
**Fap. 2.4;
îngrijoraţi dinainte cu privire la ce
4.8,31.
veţi spuned; ci orice vi se va da în
ceasul acela, aceea vorbiţi; pentru
că nu voi sunteţi cei care vorbiţi,
12 *Mica 7.6. 12 ci** Duhul Sfânt. Şi frate va* da la
Mt. 10.21;
moarte pe frate şi tatăl pe copil; şi
24.10.
copiii se vor ridica împotriva
Lc. 21.16.
părinţilor şi vor face să fie omo13 *Mt. 24.9.
13 râţie; şi veţi* fi urâţi de toţi pentru
Lc. 21.17.
**Dan.12.12.
Numele Meu; dar cine** va răbda
Mt. 10.22;
până
la sfârşit, acela va fi mântuit.
24.13.
Dar, când* veţi vedea urâciuUrâciunea 14
pustiirii
nea pustiiriif stând** unde nu tre14 *Mt. 24.15.
buie (cine citeşte să înţeleagă), a**Dan. 9.27.
tunci cei† din Iudeea să fugă în
†Lc. 21.21.
15 munţi; şi cine este pe acoperişul
casei să nu coboare în casăg, nici
să nu intre ca să ia ceva din casa
16 lui; şi cine este la câmp să nu se
întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.
17
Dar vai* de cele însărcinate şi de
17 *Lc. 21.23;
cele care alăptează în acele zile!
23.29.
18 Şi rugaţi-vă cah să nu fie iarna;
19 *Dan. 9.26; 19 pentru că* în zilele acelea va fi
12.1.
necaz aşa cum n-a mai fost de
Ioel 2.2.
la începutul creaţiei pe care a creMt. 24.21.
at-o Dumnezeu, până acum, şi
a Unele ms. omit „pentru că“

b Unele ms. omit

20 niciodată

nu va mai fi. Şi, dacă
n-ar fi scurtat Domnul zilele aceleab, n-ar fi fost mântuită nici o
făpturăj; dar, datorită celor aleşi,
pe care i-a ales El, a scurtat zilele
21 aceleab. Şi atunci*, dacă cineva 21 *Mt. 24.23.
Lc. 17.23;
vă va spune: «Iată, aici este Hris21.8.
i
tosul!», sau : «Iată acolo!», să nu
22 credeţi. Pentru că se vor ridica
falşi Hristoşi şi falşi profeţi şi vor
facek semne şi minuni, ca să amăgească, dacă este posibil, chiarb
23 pe cei aleşi. Dar voi luaţi seama*! 23 *2 Pet. 3.17.
Iatăb, v-am spus toate dinainte.
24
Iar în* zilele acelea, dupăl ne- Venirea
Fiului
cazul acela, soarele se va întuneOmului
25 ca, şi luna nu-şi va da lumina şi
stelele vor cădea din cer şi pu- 24 *Dan. 7.10.
Ţef. 1.15.
terile care sunt în ceruri vor fi clăMt. 24.29.
Lc. 21.25.
26 tinate. Şi atunci* Îl vor vedea pe
26 *Dan. 7.13;
Fiul Omului venind în nori cu ma7.14.
Mt. 16.27;
27 re putere şi glorie. Şi atunci îi va
24.30.
trimite pe îngerii Săib şi îi va strânCap. 14.62.
b
Fap. 1.11.
ge pe aleşii Săi din cele patru
1 Tes. 4.16.
vânturi, de la marginea pământului
2 Tes. 1.7,10
28 până la marginea cerului. Dar de*
Apoc. 1.7.
24.32.
la smochin învăţaţi parabola: când 28 *Mt.
Lc. 21.29.
ramura lui este deja fragedă şi
dă frunze, cunoaşteţi că vara este
29 aproape; aşa şi voi, când veţi vedea întâmplându-se acestea, să
30 ştiţi că estem aproape, la uşi. Adevărat vă spun că nicidecum nu va
trece această generaţie, până nu
31 vor avea loc toate acestea. Cerul
şi pământul vor trece, dar cuvinte- 31 *Is. 40.8.
le* Mele nicidecum nu vor trece.
32
Dar, despre ziua aceea saun Îndemn la
despre ceasul acelao, nimeni nu veghere
ştie: nici îngerii care suntp în cer,
33 nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi 33 *Mt. 24.42;
25.13.
seama*, vegheaţi şi rugaţi-văq;
Lc. 12.40;
pentru că nu ştiţi când este timpul:
21.34.
Rom. 13.11.
34 este* ca un om care pleacă din
1 Tes. 5.6.
ţară, îşi lasă casa şi dă robilor săi 34 *Mt. 24.45;
25.14.
autoritate şib fiecăruia lucrarea

c Unele ms. omit „în diferite locuri, şi vor fi foamete şi
d Unele ms. ad. „nici nu vă pregătiţi vorbirea“
e Prin

tulburări“; alte ms. omit numai „şi tulburări“
instanţe juridice f În sensul: care pustieşte; unele ms. ad. „despre care s-a spus prin profetul Daniel“
g Unele ms. omit „în casă“
h Unele ms. ad. „fuga voastră“
i Unele ms. „şi“; alte ms. omit
j Lit.
k
l
m
n
o
„carne“
Lit. „vor da“
Sau „cu“
Sau „El este“
Unele ms. „şi“
Unele ms. „sau ceasul“
p Unele ms. omit „care sunt“
q Unele ms. omit „şi rugaţi-vă“
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35 *Mt. 24.42;
24.44.

Sfat împotriva
lui Isus
(Mt. 26.3-5;
Lc. 22.1,2;
Ioan 11.45-53)
1 *Mt. 26.2.
Ioan 11.55;
13.1.

Ungerea lui
Isus la Betania
(Mt. 26.6-13;
Ioan 12.1-8)
3 *Lc. 7.37.

7 *Deut. 15.11.

Trădarea
lui Iuda
(Mt. 26.14-16;
Lc. 22.3-6)

13:35

lui; şi i-a poruncit portarului să
Vegheaţi* deci, pentru
că nu ştiţi când vine stăpânul casei: seara, sau la miezul nopţii,
sau la cântatul cocoşului, sau di36 mineaţa; ca nu cumva, venind pe
neaşteptate, să vă găsească dor37 mind. Iar ce vă spun vouă, spun
tuturor: vegheaţi!“
14 Iar după două* zile erau Paştele şi Azimele; şi preoţii de
seamă şi cărturarii căutau cum
să-L prindă prin viclenie şi să-L
2 omoare; pentru căa spuneau: „Nu
în sărbătoare, ca nu cumva să fie
tulburare în popor“.
3
Şi*, când era în Betania, în
casa lui Simon Leprosul, pe când
stătea la masă, a venit o femeie
având un vas de alabastru cu mir
de nard curat, foarte scump; şib,
spărgând vasul de alabastru, a
4 turnat mirul pe capul Lui. Şi erau
unii supăraţi în ei înşişi şi spuneauc: „Pentru ce s-a făcut această
5 risipă de mir? Pentru că mirul
acestad se putea vinde cu mai mult
de trei sute de dinari şi să se dea
săracilor“; şi vorbeau cu multă
6 mânie împotriva ei. Dar Isus a
spus: „Lăsaţi-o; de ce îi faceţi supărare? Ea a făcut o lucrare bună
7 faţă de Mine. Pentru că pe* săraci
întotdeauna îi aveţi cu voi şi,
oricând vreţi, le puteţi face bine,
dar pe Mine nu Mă aveţi întot8 deauna. Ea a făcut ce a putut: Mi-a
uns trupul mai înainte pentru înmor9 mântare. Şib adevărat vă spun:
oriunde va fi predicată Evanghelia aceastab, în toată lumea, se va
vorbi şi despre ce a făcut femeia
aceasta, spre amintirea ei“.
Şi Iuda Iscarioteanul, unul din
10
cei doisprezece, a mers la preoţii
de seamă, ca să-L dea în mâinile
11 lor. Şi ei, când au auzit, s-au bucurat şi au promis să-i dea bani; şi
35 vegheze.

el căuta cum să-L dea în mâinile
lor la timp potrivit.
12
Şi, în cea dintâi zi a Azimelor,
când jertfeau paştele, ucenicii Săi
·I-au spus: „Unde vrei să mergem
şi să pregătim, ca să mănânci paş13 tele?“ Şi ·i-a trimis pe doi dintre
ucenicii Săi şi ·le-a spus: „Mergeţi
în cetate; şi vă va întâmpina un om
ducând un urcior cu apă; urmaţi-l.
14 Şi unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: «Învăţătorul zice:
Unde este camera Meab de oaspeţi, în care să mănânc paştele cu
15 ucenicii Mei?» Şi el vă va arăta o
cameră mare de sus, aşternută gata;
16 eacolo pregătiţi pentru noi“. Şi
ucenicii Săib au plecat şi au ajuns
în cetate şi au găsit după cum le
spusese El; şi au pregătit paştele.
Şi, când s-a făcut seară, ·a ve17
18 nit cu cei doisprezece. Şi, pe când
stăteau ei la masă şi mâncau, Isus
a spus: „Adevărat vă spun că unul
dintre voi Mă va preda, cel care
19 mănâncă împreună cu Mine“. Şi au
început să se întristeze şi să-I spună unul câte unul: „Nu cumva sunt
20 eu?f“ Dar El a răspuns şig le-a zis:
„Este unul din cei doisprezece, cel
careh înmoaie cu Mine în farfurie.
21 Fiul* Omului Se duce, în adevăr,
după cum este scris despre El,
dar vai de omul acela prin care
este vândut Fiul Omului! Bine
erab pentru omul acela dacă nu
s-ar fi născut“.
22
Şi, pe când* mâncau ei, Isusi,
luând pâine, binecuvântând, a
frânt-o şi le-a dat-o şi a spus:
„Luaţi, j acesta este trupul Meu“.
23 Şi, luând paharulk, mulţumind,
24 le-a dat; şi au băut toţi din el. Şi
le-a spus: „Acesta este sângele
Meu, al noului legământl, cel care
25 se varsă pentru mulţi. Adevărat vă
spun că nicidecum nu voi mai bea
din rodul viţei, până în ziua aceea

Sărbătorirea
Paştelui
(Mt. 26.17-24;
Lc. 22.7-13;
22. 21-23;
Ioan 13.21-30)

Descoperirea
trădătorului
(Mt. 26.20-25;
Lc. 22.21-23;
Ioan 13.21-30)

21 *Mt. 26.24.
Lc. 22.22.

Instituirea
Cinei Domnului
(Mt. 26.26-30;
Lc. 22.15-20;
1 Cor. 11.23-25)
22 *Lc. 22.19.
1 Cor. 11.23.

a Unele ms. „şi“ sau „dar“ b Unele ms. omit c Unele ms. omit „şi spuneau“ d Unele ms. omit „mirul“;
alte ms. omit „acesta“ e Unele ms. ad. „şi“ f Unele ms. ad. „şi altul: «Nu cumva sunt eu?»“ g Unele ms.
omit „a răspuns şi“ h Sau „unul care“ i Unele ms. „El“ j Unele ms. ad. „mâncaţi“ k Unele ms. „un
pahar“ l Unele ms. „al legământului“
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26 *Mt. 26.30.

Înştiinţarea
ucenicilor
(Mt. 26.31-35;
Lc. 22.31-34;
Ioan 13.36-38)
27 *Zah. 13.7.
28 *Cap. 16.7.

Isus în
Ghetsimani
(Mt. 26.36-46;
Lc. 22.39-46)
32 *Ioan 18.1.

34 *Ioan 12.27.

36 *Rom. 8.15.
Gal. 4.6.
**Ev. 5.7.
†Ioan 5.30;
6.38.

38 *Rom. 7.23.
Gal. 5.17.

când îl voi bea noua în Împărăţia
26 lui Dumnezeu“. Şi, după ce* au
cântat o cântare de laudăb, au ieşit spre Muntele Măslinilor.
27
Şi Isus ·le-a spus: „Toţi vă veţi
poticni c, pentru că este scris:
«Voi* bate păstorul, şi oile se
28 vor risipi». Dar, după* învierea
Mea, voi merge înaintea voastră
29 în Galileea“. Iar Petru I-a spus:
„Chiar dacă toţi se vor poticni,
30 totuşi eu nu“. Şi Isus ·i-a zis:
„Adevărat îţi spun că tud, astăzi,
în noaptea aceasta, mai înainte de
a cânta de două ori cocoşule, Mă
31 vei tăgădui de trei ori“. Dar elf
spunea cu mai multă tărie: „Chiar
dacă ar trebui să mor cu Tine,
nicidecum nu Te voi tăgădui“. Şi
toţi spuneau la fel.
32
Şi* ei ·au venit într-un loc al
cărui nume este Ghetsimani; şi ·le-a
spus ucenicilor Săi: „Şedeţi aici,
33 până Mă voi ruga“. Şi ·i-a luat cu
Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe
Ioan. Şi a început să Se întristeze
34 şi să Se tulbure adâncg. Şi ·le-a
spus: „Sufletul* Meu este foarte
întristat, până la moarte; rămâneţi
35 aici şi vegheaţi“. Şi, mergând puţin mai înainte, a căzut la pământ;
şi Se ruga ca, dacă este posibil,
să treacă de la El ceasul acela.
36 Şi spunea: „Ava*, Tată, la Tine
toate** sunt posibile; depărtează
paharul acesta de la Mine; dar†
nu ce vreau Eu, ci ceea ce vrei Tu
37 fie“. Şi ·a venit şi ·i-a găsit dormind şi ·i-a spus lui Petru: „Simone, dormi? N-ai fost în stare un
38 singur ceas să veghezi? Vegheaţi
şi rugaţi-vă, ca să nu intraţi în
ispită. Duhul*, în adevăr, este plin
de râvnăh, dar carnea, fără pu39 tere“. Şi, mergând din nou, S-a
40 rugat, spunând acelaşi cuvânt. Şi,
întorcându-Se, i-a găsit din nou
dormind, pentru că ochii le erau

îngreuiaţi; şi nu ştiau ce să-I răsŞi ·a venit a treia oară şi
·le-a zis: „Dormiţi de acum şi
odihniţi-vă. Destul; a* venit ceasul; iată, Fiul Omului este dat în
42 mâinile păcătoşilor. Ridicaţi-vă*,
să mergem; iată, s-a apropiat cel
care Mă vinde“.
43
Şi îndată, pe când vorbea El
încă, vine Iudai, junul din cei doisprezece, şi cu el o mared mulţime cu săbii şi cu ciomege, de la
preoţii de seamă şi de la cărturari
44 şi de la bătrâni. Iar cel care L-a
vândut le dăduse un semn, spunând: „Pe care-L voi săruta, Acela este; apucaţi-L şi duceţi-L
45 sub pază“. Şi, venind, apropiindu-se îndată de El, ·a spus: „Ra46 bi!k“; şi L-a sărutat multl. Şi au
pus mâinile pe El şi L-au apucat.
47 Iar unul din cei care stăteau pe
lângă El, scoţându-şi sabia, l-a
lovit pe robul marelui preot şi
48 i-a tăiat urechea. Şi Isus*, răspunzând, le-a spus: „Aţi ieşit ca
împotriva unui tâlhar, cu săbii şi
49 cu ciomege, ca să Mă prindeţi? În
fiecare zi eram cu voi în templum,
învăţându-vă, şi nu M-aţi prins.
Dar aceasta este ca să* se împli50 nească Scripturile“. Şi* toţi L-au
51 părăsit şi au fugit. Şi un tânăr Îl
urma, cu o învelitoare de in aruncată pe trupul gol; şi ein ·l-au
52 apucat; dar el, lăsând învelitoarea de in în urmă, a fugito gol.
53
Şi L-au dus pe Isus la marele
preot; şi ·s-au adunat la el toţi
preoţii de seamă şi bătrânii şi căr54 turarii. Şi Petru, de departe, L-a
urmat până înăuntru, în curtea
marelui preot; şi şedea cu slujito55 rii şi se încălzea la focp. Şi preoţii* de seamă şi tot sinedriul căutau mărturie împotriva lui Isus, ca
56 să-L omoare, şi nu găseau. Pentru
că mulţi mărturiseau fals împo41 pundă.

41 *Ioan 13.1.

42 *Mt. 26.46.
Ioan 18.1,2.

Arestarea
lui Isus
(Mt. 26.47-56;
Lc. 22.47-53;
Ioan 18.3-11)

48 *Mt. 26.55.
Lc. 22.52.
49 *Ps. 22.6.
Is. 53.7.
Lc. 22.37;
24.44.
50 *Ps. 88.8.
Vers. 27.

Isus înaintea
sinedriului
(Mt. 26.57-68;
Lc. 22.54-55;
22.63-71;
Ioan 18.12-13;
18.19-24)
55 *Mt. 26.59.

a Nu din nou, ci într-un fel nou b Un psalm c Unele ms. ad. „de Mine în noaptea aceasta“ d Unele ms.
omit e Lit. „cocoş“ (şi în v. 68, 72) f Unele ms. „Petru“ g Sau „să Se tulbure în duh“ h Lit. „este gata“
i Unele ms. ad. „Iscarioteanul“ j Unele ms. ad. „fiind“ k Unele ms. ad. „Rabi“ l Sau „L-a acoperit cu
sărutări“ m Gr. „hieron“ n Unele ms. „tinerii“ o Unele ms. ad. „de ei“ p Lit. „la lumina focului“
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triva Lui şi mărturiile lor nu se
Şi unii s-au ridicat şi
au mărturisit fals împotriva Lui,
58 spunând: „Noi L-am auzit spunând:
«Eu* voi dărâma templula acesta,
care este făcut de mâini, şi în trei
zile voi zidi altul, care nu este făcut
59 de mâini»“. Şi nici aşa nu se potri60 vea mărturia lor. Şi* marele preot,
ridicându-se în mijloc, L-a întrebat
pe Isus, spunând: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împo61 triva Ta?“ Dar* El tăcea şi nu răspundea nimic. Marele** preot L-a
întrebat din nou şi ·I-a spus: „Tu eşti
Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?“
62 Şi Isus a spus: „Eu sunt. Şi-L* veţi
vedea pe Fiul Omului şezând la
dreapta puterii şi venind cu norii
63 cerului“. Şi marele preot, sfâşiindu-şi hainele, ·a zis: „Ce nevoie mai
64 avem de martori? Aţi auzit hula. Ce
gândiţi?“ Şi ei toţi L-au condam65 nat ca fiind vinovat de moarte. Şi
unii au început să-L scuipe şi să-I
acopere faţa şi să-L bată cu pumnii
şi să-I spună: „Profeţeşte!“ Iar
slujitorii Îl loveau cu palmeleb.
66
Şi* Petru fiind jos, în curte, ·a
venit una dintre servitoarele mare67 lui preot; şi, văzându-l pe Petru
încălzindu-se, ·s-a uitat la el şi ·i-a
spus: „Şi tu erai cu Nazarineanul
68 Isus“. Dar el a tăgăduit, spunând:
„Nu ştiu, nici nu înţeleg ce spui“.
Şi a ieşit în pridvor; şi a cântat co69 coşul. Şi* servitoarea, văzându-l, a
început să spună din nou celor care
stăteau acolo: „Acesta este dintre
70 ei“. Şi el a tăgăduit din nou. Şi, puţin
după* aceea, cei care stăteau acolo
i-au spus din nou lui Petru: „Cu
adevărat eşti dintre ei, pentru că**
71 şi tu eşti galileeanc“. Dar el a început
să se blesteme şi să se jure: „Nu-L
cunosc pe Omul acesta despre care
72 vorbiţi“. Şi* a doua oară a cântat
cocoşul. Şi Petru şi-a amintit
57 potriveau.
58 *Cap. 15.29.
Ioan 2.19.

60 *Mt. 26.62.

61 *Is. 53.7.
**Mt. 26.63.

62 *Mt. 24.30;
26.64.
Lc. 22.69.

Tăgăduirea
lui Petru
(Mt. 26.69-75;
Lc. 22.54-62;
Ioan 18.15-18;
18.25-27)
66 *Mt. 26.58.

69 *Mt. 26.71.
Lc. 22.58.
Ioan 18.25.
70 *Mt. 26.73.
Lc. 22.59.
Ioan 18.26.
**Fap. 2.7.

72 *Mt. 26.75.

cuvântul pe care i l-a spus Isus:
„Mai înainte de a cânta cocoşul
de două ori, Mă vei tăgădui de trei
ori“; şi, gândindu-se la aceasta,
plângea.
Şi* îndată, dimineaţa, preoţii de
15seamă,
ţinând sfat cu bătrânii
şi cu cărturarii şi cu tot sinedriul,
L-au legat pe Isus şi L-au dus şi
2 L-au dat în mâna lui Pilat. Şi Pilat L-a întrebat: „Tu* eşti Împăratul iudeilor?“ Şi El, răspunzând,
3 i-a spus: „Tu zici“. Şi preoţii de
4 seamă Îl acuzau de multe. Şi Pilat L-a întrebat din nou, spunând:
„Nu răspunzi nimic? Iată* câte
mărturisesc ei împotriva Tad!“
5 Dar Isus* n-a mai răspuns nimic,
6 încât Pilat se mira. Iar la* sărbătoare le elibera un întemniţat,
7 pe oricare-l cereau ei. Şi era unul
numit Baraba, legat cu cei răsculaţie care comiseseră omor în
8 răscoală. Şi mulţimea, strigândf,
a început să-i ceară să le facă aşa
9 cum obişnuia pentru ei. Dar Pilat
le-a răspuns, zicând: „Vreţi să vi-L
eliberez pe Împăratul iudeilor?“
10 Pentru că ştia că preoţii de seamă
din invidie Îl dăduseră în mâna
11 lui. Dar preoţii* de seamă au agitat mulţimea, ca să le elibereze mai
12 bine pe Baraba. Şi Pilat, răspunzând, le-a spus din nou: „Ce vreţi
deci să fac cu Acela pe care Îl nu13 miţig Împărath al iudeilor?“ Şi ei
au strigat din nou: „Răstigneşte-L!“
14 Şi Pilat le-a spus: „Dar ce rău a
făcut?“ Dar ei au strigat şi mai
15 tarei: „Răstigneşte-L!“ Şi Pilat*,
dorind să facă pe plac mulţimii,
le-a eliberat pe Baraba; şi, după
ce L-a biciuit, L-a dat pe Isus ca
să fie răstignit.
16
Şi ostaşii L-au dus înăuntru, în
curtea palatului, care este pretoriuj; şi ei ·au adunat toată ceatak.
17 Şi ·L-au îmbrăcat în purpură şi,

Isus înaintea
lui Pilat
(Mt. 27.1,2;
27.11-26;
Lc. 23.1-7;
23.13-25;
Ioan 18.28-40;
19.1-16)
1 *Ps. 2.2.
Lc. 22.66.
Fap. 3.13;
4.26.
2 *Mt. 27.11.
4 *Mt. 27.13.

5 *Is. 53.7.
Ioan 19.9.
6 *Mt. 27.15.
Lc. 23.17.
Ioan 18.39.

11 *Mt. 27.20.
Fap. 3.14.

15 *Mt. 27.26.
Ioan 19.1,16.

Isus batjocorit
de ostaşi
(Mt. 27.27-31;
Ioan 19.2,3)

a Gr. „naos“, templul propriu-zis b Sau „cu nuielele“ (vezi Mica 5.1); alte ms. „L-au primit cu bătăi“
c Unele ms. ad. „şi vorbirea ta este aşa“ d Unele ms. „Iată de câte Te învinuiesc ei“ e Unele ms. ad.
„împreună cu el“ f Unele ms. „suindu-se“ g Unele ms. omit „Acela pe care Îl numiţi“ h Unele ms.
„Împăratul“ i Unele ms. „şi mai mult“ j Sala în care judeca guvernatorul roman k Lit. „cohorta“
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Răstignirea
lui Isus
(Mt. 27.32-44;
Lc. 23.26-43;
Ioan 19.17-24)
22 *Mt. 27.33.
Lc. 23.33.
Ioan 19.17.
23 *Mt. 27.34.
24 *Ps. 22.18.
Lc. 23.34.
Ioan 19.23.
25 *Mt. 27.35.
Lc. 23.33.
Ioan 19.18.
26 *Mt. 27.37.
Ioan 19.19.
27 *Mt. 27.38.

28 *Is. 53.12.
Lc. 22.37.
29 *Ps. 22.7.
**Cap. 14.58
Ioan 2.19.

32 *Mt. 27.44.
Lc. 23.39.

Moartea
lui Isus
(Mt. 27.45-56;
Lc. 23.44-49;
Ioan 19.30)

împletind o cunună de spini, ·I-au
18 pus-o pe cap. Şi au început să-L
salute: „Salutare a, Împărate al
19 iudeilor!“ Şi Îl băteau peste cap cu
o trestie şi Îl scuipau şi, plecân20 du-şi genunchii, I se închinau. Şi,
după ce şi-au bătut joc de El,
L-au dezbrăcat de purpură şi L-au
îmbrăcat cu hainele Lui; şi ·L-au
dus afară ca să-L răstignească.
21
Şi ·l-au obligat pe un trecător
care venea de la câmp, pe un oarecare Simon, un cirenean, tatăl lui
Alexandru şi al lui Ruf, să meargă
22 cu ei, ca să-I ducă crucea. Şi ·L-au
dus* la loculb numit Golgota, care
23 tradus este „Locul Căpăţânii“. Şi
I-au* dat să beac vin amestecat
24 cu smirnă, dar El n-a luat. Şi, după
ce L-au răstignit, au* împărţitd
hainele Lui între ei, aruncând sorţi
pentru ele, ca să ştie ce să ia fie25 care. Şi era* al treilea ceas, şi L-au
26 răstignit. Şi inscripţia acuzaţiei
Lui era scrisă* deasupra: „Împăra27 tul iudeilor“. Şi împreună* cu El
·au răstignit doi tâlhari: unul la
dreapta Luie şi unul la stânga Lui.
28 Şi s-a împlinit Scriptura care zice:
«Şi a* fost socotit printre cei fără
29 de lege».f Şi trecătorii* Îl huleau,
dând din capg şi spunând: „Uă,
Cel** care dărâmi templulh şi în trei
30 zile îl zideşti; mântuieşte-Te pe Tine
31 Însuţi şi coboară de pe cruce!“ iLa
fel şi preoţii de seamă, bătându-şi
joc de El între ei, cu cărturarii,
spuneau: „Pe alţii i-a mântuit; pe
Sine Însuşi nu Se poate mântui!
32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să coboare acum de pe cruce, ca să
vedem şi să credem!“ Şi cei* răstigniţi împreună cu El Îl insultau.
Şi, când a venit ceasul al şa33
selea, s-a făcut întuneric peste toată ţaraj, până la ceasul al nouălea.
34 Şi, la ceasul al nouălea, Isus a stri-

gat cu glas tare, spunânde: „Eloi*, 34 *Ps. 22.1.
Mt. 27.46.
Eloi, lama sabactani?“, care tradus
înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pără35 sit?“ Şi unii dintre cei care stăteau
acolo, când au auzit aceste cuvinte,
au spus: „Iată, îl cheamă pe Ilie!“
36 Şi unul, alergând* şi umplând un bu- 36 *Mt. 27.48.
Ioan 19.29.
rete cu oţet, l-a pus într-o trestie şik
**Ps. 69.21.
Îi dădea** să bea, spunând: „Lăsaţi,
să vedem dacă vine Ilie să-L ia jos!“
27.50.
37
Şi* Isus, scoţând un strigăt 37 *Mt.
Lc. 23.46.
38 tare, Şi-a dat duhul. Şi perdeaua*
Ioan 19.30.
27.51.
templuluih s-a rupt în două de sus 38 *Mt.
Lc. 23.45.
39 până jos. Şi* centurionul, care 39 *Mt. 27.54.
Lc. 23.47.
stătea în faţa Lui, când a văzut
că Şi-a dat duhul strigând astfel,
a spus: „Cu adevărat, Omul aces40 ta era Fiu al lui Dumnezeu!“ Şi 40 *Mt. 27.55.
Lc. 23.49.
erau* şi nişte femei privind de**
**Ps. 38.11.
departe, printre care erau şi Maria
din Magdala, şi Maria, mama lui
Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Sa41 lome, care, de asemenea, când era 41 *Lc. 8.2,3.
El în Galileea, Îl urmau* şi-I slujeau, şi multe altele, care s-au suit
cu El la Ierusalim.
Şi, când se făcuse deja seară, Înmormânta42
pentru că era Pregătirea, care este rea lui Isus
(Mt. 27.57-61;
43 înainte de sabat, venindl Iosif din Lc. 23.50-56;
Arimateea, un consilierm onorabil, Ioan 19.38-42)
care aştepta* şi el Împărăţia lui 43 *Lc.2.25,38.
Dumnezeu, a îndrăznit şi a intrat
la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.
44 Şi Pilat s-a mirat că era deja mort;
şi, chemându-l la sine pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de
45 mult; şi, când a aflat de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupuln.
46 Şi*, după ce a cumpărat pânză 46 *Mt. 27.59;
de in, oL-a luat jos, L-a înfăşurat
27.60.
Lc. 23.53.
în pânza de in şi L-a pus într-un
Ioan 19.40.
mormânt care era săpat în stâncă;
şi a prăvălit o piatră la uşa mor47 mântului. Şi Maria din Magdala
şi Maria, mama lui Iosep, priveau
unde L-au pus.

a Lit. „Bucură-Te“, formulă prescurtată de salut; aici cu sens dispreţuitor
b Unele ms. „la un loc“
c Unele ms. omit „să bea“ d Unele ms. „împart“ e Unele ms. omit f Unele ms. omit v. 28 g Lit.
h Gr. „naos“
i Unele ms. ad. „Şi“ sau „Iar“
j Sau „peste tot pământul“
„clătinându-şi capetele“
k Unele ms. „şi, punându-l într-o trestie“ l Unele ms. „a venit“ m Membru al sinedriului n Unele ms.
„trupul mort“ o Unele ms. ad. „şi“ p Sau „Iosif“
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16:1

MARCU
Învierea lui
Isus
(Mt. 28.1-8;
Lc. 24.1-12;
Ioan 20.1-18)

16

Şi, după ce a trecut sabatul,
Maria din Magdala, şi Maria,
mama lui Iacov, şi Salome au*
cumpărat miresme, ca să vină
1 *Lc. 23.56.
2 să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă,
2 *Lc. 24.1.
în* întâia zi a săptămânii, ele ·au
Ioan 20.1.
venit la mormânt, pe când răsărea
3 soarele. Şi ziceau între ele: „Cine
ne va răsturna piatra de la uşa mor4 mântului?“ Şi, privind în sus, ·au
văzut că piatra fusese răsturnată;
5
pentru că era foarte mare. Şi*,
5 *Lc. 24.3.
intrând în mormânt, au văzut pe
Ioan 20.11;
20.12.
un tânăr şezând în dreapta, îmbrăcat în veşmânt lung, alb; şi s-au în6 *Mt. 28.5-7. 6 spăimântat; dar el* ·le-a spus: „Nu
vă înspăimântaţi! Îl căutaţi pe
Isus Nazarineanul, Cel răstignit.
El a înviat! Nu este aici. Iată locul
7 unde fusese pus . Dar duceţi-vă,
spuneţi ucenicilor Săi şi lui Petru
că El merge înaintea voastră în
Galileea; acolo Îl veţi vedea, după
7 *Mt. 26.32.
8 cum* v-a spus“. Şi au ieşita şi au
Cap. 14.28.
fugit de la mormânt; şi le-a cuprins
tremur şi uimire; şi n-au spus
nimănui nimic, pentru că se temeau.
bIar după ce a înviat dis-deIsus după
9
înviere
dimineaţă, în întâia zi a săptămâ(Mt. 28.9-10;
nii, S-a* arătat întâi Mariei din
28.16-20;
Lc. 24.13-53)
Magdala, din** care scosese şapte
9 *Ioan 20.14. 10 demoni. Ea* a mers şi a vestit aces**Lc. 8.2.
10 *Lc. 24.10.
Ioan 20.18.
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tea celor care fuseseră cu El, care
şi plângeau. Şi ei*, auzind
că este viu şi că a fost văzut de ea,
12 n-au crezut. Şi, după acestea, li
S-a arătat cu altă înfăţişare la* doi
dintre ei, pe când erau pe drum,
13 ducându-se la câmp. Şi ei au mers
şi au vestit celorlalţi; nici pe ei nu
14 i-au crezut. cDupă aceea*, pe când
stăteau la masă, li S-a arătat celor
unsprezece şi i-a mustrat pentru
necredinţa lor şi împietrirea inimii
lor, pentru că nu i-au crezut pe cei
15 care-L văzuseră înviatd. Şi* le-a
spus: „Mergeţi în toată lumea şi**
predicaţi Evanghelia la toată
16 creaţia. Cine* va crede şi va fi
botezat va fi mântuit; şi** cine nu
17 va crede va fi condamnat. Şi aceste
semne îi vor însoţi pe cei care vor
crede: în* Numele Meu vor scoate
demoni; vor** vorbi în limbi noi;
18 vor ridica în mână şerpi*; şi, dacă
vor bea ceva de moarte, enu-i va
vătăma; vor** pune mâinile peste
cei bolnavi, şi ei se vor face bine“.
19
Domnulf deci, după* ce le-a
vorbit, a** fost înălţatg la cer şi
S-a† aşezat la dreapta lui Dum20 nezeu. Şi ei, plecând, au predicat
pretutindeni, Domnul lucrând cu
ei şi* întărind cuvântul prin semnele care-l urmau. Aminh.
11 jeleau

a Unele ms. ad. „în grabă“
b Unele ms. omit versetele 9-20 c Unele ms.
d
e Unele ms. ad.
ad. „Şi“ sau „Dar“
Unele ms. ad. „dintre morţi“
f
„nicidecum“
Unele ms. ad. „Isus“; alte ms. omit „Domnul“ g Lit. „primit
h
sus“
Unele ms. omit „Amin“

11 *Lc. 24.11.
12 *Lc. 24.13.

14 *Lc. 24.36.
Ioan 20.19.
1 Cor. 15.5.
15 *Mt. 28.19.
Ioan 15.16.
**Col. 1.23.
16 *Ioan 3.18;
3.36.
Fap. 2.38;
16.30-32.
Rom. 10.9.
1 Pet. 3.21.
**Ioan 12.48
17 *Lc.10.17.
Fap. 5.16;
8.7; 16.18;
19.12.
**Fap. 2.4;
10.46; 19.6.
1 Cor. 12.10;
12.28.
18 *Lc. 10.19.
Fap. 28.5.
**Fap. 5.15;
5.16; 9.17;
28.8.
Iac. 5.14,15.

Înălţarea
lui Isus
19 *Fap. 1.2,3.
**Lc. 24.51.
†Ps. 110.1.
Fap. 7.55.
20 *Fap. 5.12;
14.3.
1 Cor. 2.4,5.
Ev. 2.4.

