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   Evanghelia celor 12 Apostoli (A Vieţii Desăvârşite) 
 

 

    PREFAŢĂ 

 

Această Evanghelie a celor Doisprezece Apostoli (Evanghelişti) a Graţiei Divine 

întru Iisus Hristos este unul dintre cele mai vechi şi mai complete texte creştine. Evanghelia 

celor Doisprezece Apostoli a fost comunicată editorilor în numeroase fragmente la momente 

diferite de către Emmanuel Swedenborg, Anna Kingsford, Edward Maitland şi un preot din 

secolele trecute, numit Placidus, provenind din ordinul franciscan. Aceştia au tradus-o din 

original şi au oferit-o editorilor pentru a face adăugirile necesare la cele patru Evanghelii 

canonice. 

Conţinutul acestei Evanghelii străvechi aduce la lumină învăţătura hristică în toată 

puritatea ei originară, însă pentru a beneficia din plin de aceasta sunt necesare o lectură 

lipsită de prejudecăţi dogmatice, un suflet deschis şi o minte inteligentă. De exemplu, odată 

citită, scena oferirii Noii Legi pe Sfântul Munte (cap. XLVI) nu poate fi uitată, deşi nu a fost 

însoţită de „întuneric, fulgere sau sunete de trompetă”. 

Lectura textului complet al Evangheliei conferă sentimentul reconstituirii unui puzzle 

din fragmentele împărţite în mod inegal în Evangheliile canonice, la care se adaugă multe 

episoade care erau incomplete sau lipsă în Noul Testament. Frumuseţea şi profunzimea 

spirituală a vieţii desăvârşite a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se dezvăluie tainic, 

completând ceea ce cunoşteam deja şi pregătindu-ne pentru întâlnirea cu plenitudinea 

faptelor şi învăţăturilor Sale care este revelată în Marea Evanghelie a lui Ioan, comunicată 

direct de Iisus Hristos prin mesagerul său Jacob Lorber. 

 

 

       PROLOG 

 

Din Vecii vecilor este Gândul cel etern şi Gândul este Cuvântul şi Cuvântul este 

Fapta, iar acestea trei sunt una în Legea Eternă, şi Legea este cu Dumnezeu şi Legea purcede 

din Dumnezeu. Toate lucrurile sunt create prin Legea Divină şi fără Aceasta nu este nimic 

creat care să existe, în Cuvânt este Viaţă şi Substanţă, Focul şi Lumina. Iubirea şi 

înţelepciunea sunt Una pentru Mântuirea tuturor. Iar Lumina luminează în întuneric şi 

întunericul nu o ascunde. Cuvântul este Focul Unul, cel dătător de Viaţă, care strălucind în 

lume devine focul şi lumina fiecărui suflet care vine pe lume. Eu sunt lumea, lumea este în 

Mine, iar lumea nu cunoaşte aceasta. Eu vin în propria mea Casă şi prietenii Mei nu Mă 

primesc. Dar celor care Mă primesc şi Mi se supun le este dată puterea să devină fiii şi fiicele 

lui Dumnezeu, celor care cred în Sfântul Nume, care s-au născut nu din voinţa sângelui şi a 

cărnii, ci din Dumnezeu. Iar Cuvântul s-a întrupat şi a sălăşluit printre noi, a cărui slavă plină 

de Graţie Divină am văzut-o. Iată Bunătatea, Adevărul şi Frumuseţea lui Dumnezeu!  

 

         CAP. I  
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   FAMILIA ŞI NAŞTEREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL 

 

1. Era în zilele lui Irod, regele iudeilor, un preot cu numele Zaharia din ceata 

preoţească a lui Abia; iar soţia lui era dintre fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta. 

2. Erau  amândoi drepţi  înaintea  lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate 

poruncile şi rânduielile Domnului. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpă 

şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 

3. Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit 

la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul lui Iehova. Iar toată mulţimea 

poporului, în ceasul tămâierii, era afară şi se ruga. 

4. Şi i s-a arătat atunci îngerul Domnului Dumnezeu, stând deasupra altarului 

tămâierii. Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el. Dar îngerul a zis către  

el: „Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, soţia ta, îţi va 

naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 

5. Iar tu te vei bucura şi vei fi fericit. Şi mulţi se vor minuna la naşterea sa, pentru că 

el va fi mare în faţa lui Dumnezeu, şi nici carne nu va mânca, nici băutură ameţitoare nu va 

bea. Şi vă fi plin de Duh Sfânt, chiar din pântecele mamei sale
1
. 

6. Şi pe mulţi dintre fiii lui Israel îi va întoarce el la Domnul Dumnezeu. Şi el va 

merge înaintea Lui cu duhul şi cu puterea lui Iile, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii 

şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit.” 

7. Şi a zis Zaharia către înger: „După ce voi cunoaşte aceasta? Căci acum eu sunt 

bătrân, iar soţia mea este înaintată în vârstă.” Atunci îngerul, răspunzând, i-a zis: „Eu sunt 

Gabriel, cel care este mereu în prezenţa lui Dumnezeu. Am fost trimis să îţi vorbesc şi să-ţi 

binevestesc aceste lucruri minunate. 

8. Iată că de acum vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi 

îndeplinite acestea, iar atunci limba ta va fi din nou dezlegată, ca să crezi în cuvintele mele, 

care se vor împlini toate la timpul lor.” 

9. Poporul îl aştepta afară pe Zaharia şi se mira că întârzie atât de mult în templu. Şi 

ieşind, Zaharia nu putea deloc să vorbească. Ei au înţeles atunci că acesta avusese o viziune 

în templu, pentru că el le-a vorbit prin semne, dar a rămas fără glas. 

10. Şi când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, Zaharia s-a dus la casa sa. Iar 

după aceste zile, Elisabeta, soţia lui, a zămislit şi cinci luni şi-a tăinuit sarcina, zicând: „Aşa 

mi-a făcut mie Domnul Dumnezeu în zilele în care a vrut să ridice dintre oameni ocara mea.” 

 

______________________________ 
1
 Din cele mai vechi timpuri până azi, două dintre calificările necesare pentru Patriarhat în Biserica 

siriană sunt ea mama candidatului ales să nu fi mâncat carne cel puţin pe întreaga perioadă de sarcină şi copilul 

să nu fi gustat pe toată perioada copilăriei din carnea vreunui animal şi nici din vreo băutură tare. 

Este un fapt recunoscut acela că Apostolii nu au mâncat carne şi nu au băut băuturi tari, după cum 

apare şi din această Evanghelie, la fel ca şi învăţătorul lor, căci „slujitorii nu sunt deasupra stăpânului lor”, şi 

precum Apostolii au fost şi primii creştini ai Bisericii din Ierusalim. Hegesippus, primul scriitor creştin, spune 

despre „Ioan, primul Episcop creştin al Ierusalimului”, că „a fost consacrat încă din pântecele mamei sale. El nu 

a băut nici vin (pur) nici vreo altă băutură tare, nici nu a mâncat din carnea vreunei vietăţi; briciul nu a atins 

vreodată capul său.” 

 

 

      CAP. II  
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 IMACULATA CONCEPŢIE A LUI IISUS HRISTOS 

 

1. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gabriel de la Dumnezeu, într-o cetate din 

Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema 

Iosif, din casa lui David. Iar numele acestei fecioare era Maria. 

2. Acum, Iosif era o Minte dreaptă şi raţională, şi era priceput la lucrul lemnului şi al 

pietrei. Iar Maria era un Suflet cald şi înţelept, şi ea cosea perdele pentru Templu. Amândoi   

erau plini de puritate înaintea lui Dumnezeu. Şi de la ei a venit Iisus, cel numit Hristos. 

3. Intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, Maria, cea care eşti plină de har, 

pentru că Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi Binecuvântat fie rodul 

pântecelui tău.” 

4. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de Cuvântul lui şi cugeta în sine: „Ce fel de 

închinăciune poate să fie aceasta?” Şi îngerul i-a zis: „Nu te teme, Maria, căci ai primit har 

de la Dumnezeu şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte un Copil divin, iar El va fi mare şi va 

fi numit un Fiu al Celui Preaînalt. 

5. Şi Domnul Dumnezeu îi va da Acestuia tronul lui David, părintele său. Şi El va 

împărăţi pentru totdeauna peste casa lui Iacov, iar Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” 

6. Şi a zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” 

Răspunzând, îngerul i-a zis: „Sfântul Duh va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va 

umbri, o Maria, şi de aceea Sfântul care Se va naşte din tine va fi numit Hristos, Copilul lui 

Dumnezeu, iar Numele Său pe pământ va fi Iisus, pentru că îi va mântui din păcatele lor pe 

oamenii care vor respecta şi se vor supune din inimă Legii Sale. 

7. De aceea tu nu vei mânca carne, nici nu vei bea băuturi tari, deoarece Copilul tău 

divin va fi consacrat lui Dumnezeu încă din pântecele mamei sale, şi nici el nu va mânca 

carne, nici nu va bea băuturi tari şi nici nu-şi va tunde părul capului. 

8. Iată că Elisabeta, verişoara ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţea ei. Iar aceasta 

este a şasea lună pentru ea, care până nu demult era numită stearpă. Căci pentru Dumnezeu 

nimic  nu este  cu neputinţă.” Atunci, Maria a spus: „Iată roaba Domnului. Fie mie după 

Cuvântul tău.” Şi îngerul a plecat de la ea. 

9. În aceeaşi zi, îngerul Gabriel i-a apărut lui Iosif într-un vis şi i-a zis: „Bucură-te, 

Iosif, cel care eşti plin de har, pentru că Domnul este cu tine.” 

10. Cugetând la aceste cuvinte, Iosif s-a tulburat, iar îngerul Domnului Dumnezeu i-a 

zis atunci: „Nu te teme, Iosif, tu Fiu al lui David, căci ai primit har de la Dumnezeu, şi iată că 

soţia ta Maria va da naştere unui Copil şi îi vei pune numele Iisus, pentru că El îi va mântui 

pe oameni din păcatele lor.” 

11. Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească ceea ce au zis profeţii: „Iată că într-o 

prea curată Fecioară va fi conceput un Copil divin, un Fiu căruia aceasta îi va pune numele 

Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este în noi.” 

12. În acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a 

seminţiei lui Iuda, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 

13. Când a auzit Elisabeta salutarea Măriei, pruncul a săltat în pântecele ei şi 

Elisabeta s-a umplut de puterea Duhului, şi cu glas mare a strigat atunci şi a zis: 

„Binecuvântată eşti tu între femei şi Binecuvântat este rodul pântecelui tău.  

14. De unde mie aceasta, ca să vină la mine Mama Domnului meu? Căci iată, îndată 

ce a ajuns la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. 

Fericită este cea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul Dumnezeu.” 
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15. Şi a zis Maria: „Slăveşte suflete al meu pe Domnul, Cel Etern, şi se bucură 

sufletul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că ai căutat spre smerenia roabei Tale. 

Căci iată, de acum toate neamurile mă vor numi cea Binecuvântată. 

16. Căci Tu, Doamne Dumnezeule, care eşti atotputernic, m-ai mărit pe mine, şi Sfânt 

este Numele Tău. Şi mila Ta se manifestă din neam în neam pentru cei care se tem de Tine. 

17. Ţi-ai arătat tăria cu braţul Tău şi i-ai înspăimântat pe cei mândri în cugetul inimii 

lor.” 

 

     CAP. III 

 

  NAŞTEREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL 

 

1. După ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Au auzit vecinii şi 

rudele ei că Domnul Dumnezeu şi-a arătat compasiunea Sa infinită faţă de ea şi toţi se 

bucurau împreună cu ea. 

2. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi îl numeau 

Zaharia, după numele tatălui său. Întrebată fiind care va fi numele copilului, mama lui a zis: 

„Se va numi Ioan.” Atunci, ei au zis către ea: „Nimeni din neamul tău nu poartă numele 

acesta.” 

3. Şi au făcut semn tatălui său, cum ar vrea el să fie numit. Şi cerând o tăbliţă, el a 

scris: „Ioan este numele său.” Şi toţi s-au mirat, pentru că îndată i s-a deschis gura şi i s-a 

descleştat limba, şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. 

4. Frica i-a cuprins atunci pe toţi cei care locuiau împrejurai lor. În tot ţinutul muntos 

al Iudeii s-au vestit cu repeziciune toate aceste cuvinte. Şi toţi cei care le auzeau le puneau la 

inimă, zicând: „Ce fel de copil va fi acesta!” Căci mâna lui Iehova era cu el.  

5. Iar Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând: „Binecuvântat 

eşti Tu, o Dumnezeul lui Israel, pentru că ai cercetat şi ai făcut răscumpărare poporului Tău. 

Şi ne-ai ridicat putere   de  mântuire  în  casa  lui David, slujitorul Tău, precum ai vorbit  prin   

gura sfinţilor Tăi profeţi, de la începutul lumii. 

6. Că vom fi mântuiţi din mâna vrăjmaşilor noştri şi a tuturor celor ce  ne  urăsc  pe 

noi. Ca să se împlinească mila promisă părinţilor noştri, ca ei să-şi aducă aminte de 

legământul Tău cel Sfânt. 

7. Jurământul pe care l-ai făcut către Avraam, părintele nostru, ca, fiind izbăviţi din 

mâna vrăjmaşilor, să Te slujim fără frică, în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Tale, în 

toate zilele vieţii noastre. 

8. Iar acest prunc se va numi Profetul Celui Preaînalt, pentru că el va merge înaintea 

feţei Tale, o Doamne Dumnezeule, ca să pregătească căile Tale, ca să dea poporului Tău 

cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor. 

9. Prin marea milă a Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de 

Sus, ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele 

noastre pe calea păcii.” 

10. Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul şi misiunea lui a fost tăinuită până în ziua 

arătării lui către Israel. 

 

    CAP. IV  
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  NAŞTEREA LUI IISUS HRISTOS 

 

1. Acum era vremea să se nască Iisus. În zilele acelea, Cezarul Augustus a poruncit să 

se înscrie toată lumea. Şi toţi oamenii din Siria au mers să se înscrie, fiecare în cetatea sa, şi 

era în miezul iernii. 

2. Atunci s-a urcat şi Iosif cu Maria din Galileea, din cetatea Nazaret, Betleem 

(pentru că ei erau din casa şi din neamul lui David),  ca să se  înscrie împreună cu Maria,  

soţia lui iubită, care era însărcinată. 

3. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Şi a născut 

într-o Peşteră, l-a înfăşat şi l-a pus  într-o  iesle,  care  se găsea în peşteră, căci nu mai era nici 

o cameră de găzduire pentru ei la hanul din acel loc. Iată că peştera s-a umplut de multe 

lumini strălucitoare, câte douăsprezece de fiecare parte, asemănându-se cu Soarele în slava 

sa. 

4. În aceeaşi peşteră erau o capră, un cal, un măgar, o oaie, iar în spatele ieslei era o 

pisică împreună cu puii ei, şi erau şi porumbei deasupra, iar fiecare era cu perechea sa, 

masculul cu femela. 

5. Aşa s-a născut el în mijlocul animalelor pe care, prin salvarea omului din ignoranţă 

şi egoism, le-a mântuit din suferinţele lor, prin manifestarea fiilor şi a fiicelor lui Dumnezeu. 

6. Iar în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea 

împrejurul turmei lor. Şi când au venit, iată că îngerul lui Dumnezeu s-a arătat deasupra lor şi 

slava Celui Preaînalt a strălucit împrejurul lor, iar ei s-au înfricoşat. 

7. Atunci, îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare, 

care va fi peste tot poporul, că vi s-a născut astăzi, în cetatea lui David, un Mântuitor care 

este Hristos, Cel Sfânt al lui Dumnezeu. Şi acesta va fi semnul pentru voi: veţi găsi pruncul 

înfăşat în scutece, culcat într-o iesle.” 

8. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe 

Domnul şi zicând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor 

binevoitori.”  

9. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii cu alţii: „Să 

mergem deci la Betleem, să vedem aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a făcut cunoscute.” 

10. Au venit în grabă şi au găsit pe Maria şi pe Iosif în peşteră, iar pe Copil culcat 

într-o iesle. După ce au văzut aceste lucruri, au vestit ceea ce le-a fost spus despre acest 

Copil. 

11. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele ce le spuneau păstorii; însă Maria păstra toate 

aceste cuvinte, punându-le în inima sa. Iar păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând  pe   

Dumnezeu  pentru toate câte auziseră şi văzuseră. 

12. Când s-au împlinit opt zile, ca să taie împrejur copilul, i-au pus numele Iisus, 

după cum a fost numit de înger, înainte de a fi zămislit în pântece. Iar când s-au împlinit 

zilele curăţirii ei, după legea lui Moise, ei au adus copilul la Ierusalim, ca să-l prezinte 

înaintea lui Dumnezeu (după cum este scris în legea lui Moise, ca fiecare întâi-născut de 

parte bărbătească să fie numit Sfânt şi închinat Domnului). 

13. Iată că era un om în Ierusalim, având numele Simeon; omul acesta era drept şi 

devotat, aşteptând mângâierea lui Israel; iar Duhul Sfânt era asupra lui. Acestuia i s-a revelat 

că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul lui Dumnezeu. 

14. Din îndemnul Duhului a venit el la templu; iar când părinţii au adus pe copilul 

Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul legii el l-a perceput pe Copil ca pe o Coloană 
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nesfârşită de lumină. Apoi, Simeon l-aluat pe Copil în braţe, a Binecuvântat pe Dumnezeu şi 

a zis: 

15. Acum slobozeşte pe robul tău în pace, după Cuvântul tău. Pentru că ochii mei au 

văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feţei tuturor oamenilor, să fii lumină ce 

luminează pe păgâni şi slavă poporului tău Israel.” Şi părinţii lui se minunau de aceste lucruri 

care se spuneau despre El.  

16. Apoi, Simeon i-a Binecuvântat şi a zis către Maria,  mama lui:  „Iată, acest Copil 

este pus spre căderea şi spre ridicarea din nou a multora din Israel; şi ca un Semn care va 

stârni împotriviri (şi prin sufletul tău va trece sabie), ca să fie revelate gândurile din multe 

inimi.” 

17. Era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel,  din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci 

bătrâneţe, care nu se depărta de templu, ci îl slujea pe Dumnezeu noaptea şi ziua în posturi şi 

în rugăciuni. 

18. Venind şi ea în acel ceas, mulţumea lui Dumnezeu şi vorbea despre Copil tuturor 

celor care aşteptau izbăvire în Ierusalim. După ce au săvârşit toate după lege, s-au întors în 

Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 

 

       CAP. V  

 

     MANIFESTAREA LUI IISUS CĂTRE MAGI 

 

1. Atunci când Iisus s-a născut în Betleemul Iudeei, în zilele lui Irod regele, iată că au 

venit nişte Magi de la răsărit de Ierusalim, care se purificaseră şi nu au pus în gură nici carne 

nici băuturi tari, ca să-l poată găsi pe Hristosul pe care îl căutau. Ei spuneau: „Unde este Cel 

ce s-a născut Rege al iudeilor, căci noi am văzut la răsărit Steaua Lui şi am venit să ne 

închinăm Lui?” 

2. Când a auzit aceste lucruri, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu 

el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, Irod le-a poruncit să-i spună unde ar 

trebui să se nască Hristos. 

3. Iar ei i-au zis: „În Betleemul Iudeei, pentru că aşa este scris de proorocul: «Şi tu, 

Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din 

tine va apărea un Conducător care va păstori poporul meu Israel.»“ 

4. Atunci Irod, chemând în ascuns pe Magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a 

arătat Steaua. Apoi, trimiţându-i la Betleem, le-a zis: „Mergeţi şi cercetaţi cu de amănuntul 

despre Prunc şi, când îl veţi găsi, vestiţi-mi şi mie ca, venind şi eu, să mă închin Lui.” 

5. După ce l-au ascultat pe rege, ei au plecat. Şi iată, Steaua pe care Magii de la 

răsărit au văzut-o şi îngerul acelei Stele mergeau înaintea lor, până ce a venit şi a stat 

deasupra locului unde era Copilul, iar Steaua avea înfăţişarea a şase raze de lumină. 

6. Pe când mergeau ei pe drumul lor, cu cămile şi asini încărcaţi de daruri, şi erau 

atenţi la cer, privind Steaua ce îi călăuzea către Copil, ei au uitat pentru puţin timp de 

animalele însetate şi istovite de povară şi de căldura zilei, iar Steaua s-a ascuns vederii lor. 

7. În zadar stăteau şi se uitau, privind cu tulburare unul la celălalt. Apoi şi-au amintit 

de cămile şi de asini şi s-au grăbit să le ia poverile ca să se poată odihni. 

8. Era în drumul lor, lângă Betleem, o fântână. Pe când s-au oprit ca să scoată apă 

pentru animale, iată Steaua pe care o pierduseră le-a apărut din nou, reflectată în nemişcarea 

apei. 
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9. Când au văzut-o, aceştia s-au bucurat nespus de mult. 

10. Apoi i-au mulţumit lui Dumnezeu care şi-a revărsat Graţia Sa asupra lor chiar 

atunci când ei şi-au arătat mila faţă de animalele însetate. 

11. Intrând în casă, au văzut pe Copil împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la 

pământ, s-au închinat Lui, şi deschizând vistieriile lor, i-au adus Lui darurile lor: aur, tămâie 

şi smirnă. 

12. Apoi, fiind avertizaţi, în vis, de Dumnezeu să nu se mai întoarcă la Irod, au mers 

în ţara lor pe o altă cale. Şi au aprins un foc după obiceiul lor şi l-au adorat pe Dumnezeu în 

acea Flacără. 

13. După plecarea lor, iată că îngerul lui Dumnezeu i s-a arătat în vis lui Iosif, zicând: 

„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugiţi în Egipt şi rămâneţi acolo până ce-ţi voi spune, 

fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.” 

14. Şi sculându-se, Iosif a luat noaptea Copilul şi pe mama   Lui,   a  plecat  în Egipt 

şi a rămas acolo aproape şapte ani, până la moartea lui Irod, ca să se împlinească Cuvântul 

spus de Dumnezeu prin proorocul: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.” 

15. Elisabeta, auzind şi ea acest lucru, luându-şi fiul a urcat pe un munte şi l-a ascuns. 

Iar Irod şi-a trimis oamenii la Zaharia, în templu, şi ei i-au zis: „Unde este copilul tău?” 

Iar el a răspuns: „Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu şi locuiesc tot timpul în templu. Nu ştiu 

unde este.” 

16. Iar Irod i-a trimis din nou, zicând: „Spune-mi cu adevărat unde este fiul tău, nu 

ştii că viaţa ta e în mâinile mele?” Iar Zaharia a răspuns: „Dumnezeu îmi este martor, că dacă 

verşi sângele meu, spiritul meu va merge la Dumnezeu, pentru că verşi sânge nevinovat.” 

17. Iar ei l-au ucis pe Zaharia în Templu, între locul Sfânt şi altar; şi oamenii au 

cunoscut aceasta, pentru că s-a auzit o voce: „Zaharia a fost ucis: şi sângele său nu se va 

spăla până la venirea răzbunătorului.” După un timp, preoţii au tras la sorţi conducătorul, şi a 

căzut Simeon, care i-a luat locul. 

18. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de Magii cei înţelepţi, s-a mâniat foarte tare 

şi, trimiţând, a ucis toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai 

mici decât atât, după timpul pe care îl aflase de la magii înţelepţi. 

19. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin proorocul Ieremia, zicând: „Glas în 

Rama s-a auzit, plângere, tânguire şi mare doliu. Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să fie 

mângâiată, pentru că ei nu mai sânt." 

20. Însă la moartea lui Irod, iată ca îngerul lui Dumnezeu i-a apărut într-un vis lui 

Iosif în Egipt, zicând: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi întoarce-te în pământul lui 

Israel: căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Copilului." 

21. Sculându-se, el a luat atunci Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui 

Israel. Venind, ei s-au stabilit într-un oraş numit Nazaret; iar El a fost numit nazaritean. 

 

 

      CAP. VI  

 

  COPILĂRIA ŞI TINEREŢEA LUI IISUS 

 

1. Acum, Iosif şi Maria, părinţii lui, urcau la Ierusalim în fiecare an la sărbătoarea 

Paştelui evreiesc şi participau la sărbătoare după obiceiul fraţilor lor, care se înfrânau de la 

vărsarea sângelui şi de la mâncatul cărnii şi consumul băuturilor tari. Iar când a fost El de 

http://www.scribd.com/doc/3152998/JAKOB-LORBER-Copilaria-lui-Iisus
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doisprezece ani, a mers la Ierusalim cu ei, după obiceiul sărbătorii. 

2. Sfârşindu-se zilele de sărbătoare, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în 

Ierusalim, iar părinţii Lui nu ştiau aceasta. Crezând ei că Iisus este în grupul tovarăşilor de 

drum, au mers cale de o zi. Apoi, L-au căutat printre rude şi printre cunoscuţi şi, negăsindu-

L, s-au întors la Ierusalim ca să-L caute. 

3. Iar după trei zile L-au găsit în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i     

şi punându-le întrebări. Şi toţi care îl auzeau se minunau de înţelegerea şi de răspunsurile 

Lui. 

4. Când L-au văzut, Iosif şi Maria au rămas uimiţi, iar mama Lui a zis către El: 

„Fiule, de ce te-ai purtat aşa cu noi? Iată, tatăl tău şi cu mine Te-am căutat îndureraţi.” Iar El 

a zis către ei: „Cum aşa de M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” 

Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care El l-a spus lor. Însă mama Lui a păstrat toate aceste 

cuvinte în inima ei. 

5. Văzându-l atunci un anumit profet, a zis către El: „Iată că Iubirea şi înţelepciunea 

lui Dumnezeu sunt una în Tine, de aceea în timpul ce va veni vei fi numit Iisus Hristos, 

fiindcă prin Hristos va salva Dumnezeu omenirea care este acum amară ca marea, dar se va 

transforma în dulceaţă, însă acestei generaţii Mireasa nu i se va manifesta, nici vremii ce va 

să vină.” (Vezi „Cele trei zile petrecute de Iisus la Templu la 12 ani”, n.r.) 

6. Iar El a coborât eu ei, şi a venit în Nazaret şi le era supus. Şi El făcea roţi, juguri şi 

mese, cu mare pricepere. Şi Iisus sporea în statură şi cu harul Dumnezeu şi la oameni. 

7. Într-o zi, Copilul Iisus a venit într-un loc unde era pusă o capcană pentru păsări, şi 

acolo erau nişte băieţi. Şi Iisus a zis către ei: „Cine a pus această capcană pentru creaturile 

inocente ale lui Dumnezeu? Iată într-o capcană vor fi ei prinşi, în acest fel.” Şi a văzut 

douăsprezece vrăbii care erau moarte. 

8. El şi-a pus atunci mâinile peste ele, zicându-le: „Mergeţi, zburat departe şi să vă 

amintiţi şi să vă amintiţi de Mine câte zile veţi trăi.” Iar acestea s-au ridicat şi au 

zburat cu zgomot. Văzând aceasta, iudeii erau uimiţi şi au povestit preoţilor. 

9. Multe alte minuni a făcut acest Copil, florile se vedeau cum înfloresc sub 

picioarele Lui, unde creşterea lor fusese zădărnicită de pământul sterp. Iar tovarăşii Lui erau 

copleşiţi de El. 

10. După aceasta, într-o zi Copilul Iisus se juca împreună cu tovarăşii Săi mai mici 

decât El, iar aceştia s-au adunat în jurul Lui şi L-au ales să fie regele lor. După ce El s-a 

aşezat, ei au luat o ramură de măslin înflorit şi I-au făcut o coroană pe care I-au aşezat-o pe 

cap şi o trestie în mâini, ca un sceptru. 

11. Şi apoi I s-au închinat, zicând: „Salutare, Regele Israelului!” Iar El a zis către ei:   

„Liniştiţi-vă, căci nu ştiţi ce spuneţi. Să nu ziceţi nimănui. Aceste lucruri nu trebuie să le 

ziceţi voi, ci cei cărora le este dat.” 

12. Iar ei s-au minunat, şi cineva care trecea pe acolo a auzit şi a zis: „Da, într-adevăr, 

aţi ales bine, căci El este un Copil fermecător şi de o mare nobleţe.” 

13. Şi Iisus, după ce a încheiat studiul legii, a coborât din nou în Egipt ca să poată 

învăţa înţelepciunea egiptenilor, după cum a făcut chiar şi Moise. Şi mergând în deşert, a 

meditat, a postit, s-a rugat şi a obţinut puterea Sfântului Nume, cu care după aceea a înfăptuit 

multe miracole. 

14. Timp de şapte ani a stat de vorbă cu Dumnezeu faţă către faţă şi a învăţat limba 

păsărilor şi a animalelor, puterile tămăduitoare ale arborilor, plantelor şi florilor, forţele 

ascunse ale pietrelor preţioase, a învăţat mişcările Soarelui, Lunii şi stelelor, puterile literelor, 

http://www.scribd.com/doc/4251689/Evanghelii-Apocrife-Cele-trei-zile-petrecute-de-Iisus-la-templu-La-12-ani
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misterele Pătratului, ale Cercului şi ale Transmutaţiei lucrurilor, formelor, numerelor şi 

semnelor. De aici s-a întors în Nazaret pentru a-şi vizita părinţii şi preda acolo şi în Ierusalim 

ca un Rabbi (învăţător) acceptat, chiar şi în templu, fără să-l stânjenească nimeni. 

15. După un timp, a mers în Asiria, India, Persia şi în pământul caldeenilor. A vizitat 

templele lor, a vorbit cu preoţii şi cu înţelepţii lor timp de mulţi ani, iar în timp ce trecea prin 

ţările lor a făcut multe lucrări minunate, tămăduind pe cei bolnavi. 

16. Fiarele câmpurilor îi purtau respect şi păsările aerului nu se temeau de El, fiindcă 

El nu le inspira frică, şi chiar animalele sălbatice ale deşertului simţeau puterea lui 

Dumnezeu din El şi îl slujeau purtându-L dintr-un loc în altul. 

17. Fiindcă Spiritul Umanităţii Divine umplându-L, umplea toate lucrurile din jurul 

Său şi făcea ca toate lucrurile să-I fie supuse, ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin profeţi: 

„Leul va şedea lingă viţel, leopardul lângă copil, lupul lângă miel, ursul lângă asin şi bufniţa 

lângă porumbel. Şi un copil îi conduce. 

18. Şi nimeni nu va răni sau ucide în Sfântul meu munte, fiindcă pământul se va 

umple de cunoaşterea Celui Sfânt, aşa cum apele umplu marea. Şi zilele acelea voi face din 

nou un legământ cu animalele pământului, cu păsările cerului, cu peştii mării şi cu toate 

lucrurile create. Şi voi frânge arcul sabia şi toate armele de război le voi arunca de pe pământ 

şi vor trăi toţi în siguranţă şi fără teamă. 

19. Şi te voi logodi cu mine pentru totdeauna în dreptate, în pace şi bunătate plină de 

iubire şi tu îl vei cunoaşte pe Dumnezeul tău, iar pământul îţi va oferi grâne, vin şi 

untdelemn, şi voi spune celor ce nu erau poporul meu «Sunteţi poporul meu»; iar ei îmi vor 

spune: «Tu eşti Dumnezei nostru».” 

20. Într-o zi, pe când mergea pe un munte, în vecinătatea deşertului, a întâlnit un leu 

şi mai mulţi oameni care îl loveau cu pietre şi suliţe ca să-l ucidă. 

21. Însă, Iisus i-a certat spunând: „De ce vânaţi aceste creaturi ale lui Dumnezeu, care 

sunt mai nobile decât voi? Prin cruzimea multor generaţii, acestea au devenit duşmanii 

omului, care trebuia să le fie prieten. 

22. Aşa cum în ele se arată puterea lui Dumnezeu, la fel se arată şi îndelunga lui 

suferinţă şi marea sa compasiune, încetaţi să persecutaţi această creatură care nu doreşte să 

vă facă nici un rău, nu vedeţi cum fuge de voi şi este îngrozită de violenţa voastră?” 

23. Iar leul a venit şi s-a aşezat la picioarele lui Iisus, arătându-şi iubirea faţă de El. 

Oamenii erau uimiţi, spunând: „Iată, acest Om iubeşte toate creaturile şi are puterea să 

poruncească până şi acestor fiare ale deşertului, care i se supun”. 

 

      CAP. VII  

 

  PREDICA LUI IOAN BOTEZĂTORUL 

 

1. În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era 

procuratorul Iudeei, Irod, tetrarh al Galileei (Caiafa fiind înaltul preot, iar Anna conducătorul 

Sanhedrinului), Cuvântul lui Dumnezeu a venit asupra lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 

2. Şi a mers el în toate împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre 

iertarea păcatelor. Precum este scris în cartea profeţilor: „Iată, trimit mesagerul mea înaintea 

feţei tale, pentru a-ţi pregăti calea; este glasul celui ce strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Celui 

Sfânt, drepte faceţi cărările Lui; 

3. Orice vale se va umple, orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se 

http://www.noul-ierusalim.ro/php/subcapitole.php?cap=6&sub=1
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vor face drepte şi cele colţuroase drumuri drepte. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui 

Dumnezeu.»“ 

4. Ioan avea un veşmânt din păr de cămilă şi o cingătoare la fel în jurul mijlocului şi 

peste coapse; iar hrana sa erau roşcovele, fructele de salcâm şi mierea sălbatică. Atunci a 

ieşit la el Ierusalimul, toată Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului, şi erau botezaţi de 

către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 

5. Şi el a spus mulţimii care venise pentru a fi botezată de el: „O, generaţie de     

nesupuşi, cine v-a avertizat să fugiţi de mânia ce va veni? Faceţi, deci, roade vrednice de 

pocăinţă şi nu începeţi să vă ziceţi în sinea voastră: «Avraam este tatăl nostru»; 

6. Pentru că vă zic vouă, Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui 

Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor: deci orice pom care nu face roadă bună se 

taie şi se aruncă în foc.” 

7. Şi oamenii mai înstăriţi l-au întrebat, zicând: „Ce să facem atunci?” El le-a răspuns 

şi a zis: „Cel ce are două haine, să le împartă cu cel ce n-are nici una; iar cel care are hrană să 

facă la fel.” 

8. Apoi au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au spus: „învăţătorule, noi ce să 

facem?” Iar el le-a zis: „Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit şi fiţi milostivi 

după puterea voastră.” 

9. Soldaţii l-au întrebat, zicând: „Şi noi ce să facem?” Iar el le-a zis: „Nu fiţi 

niciodată violenţi cu nimeni, nu aduceţi nimănui acuzaţii mincinoase şi mulţumiţi-vă cu 

solda voastră.” 

10. Şi le-a vorbit tuturor, zicând: „Ţineţi-vă departe de vărsarea de sânge, de lucrurile 

moarte şi de trupurile ucise ale păsărilor şi animalelor, de orice act de cruzime şi de la orice 

rău. Vă gândiţi că sângele animalelor şi păsările vă va spăla de păcate? Însă eu vă zic vouă: 

rostiţi numai Adevărul, fiţi drept fiţi milostivi unii cu alţii şi cu toate creaturile vii şi fiţi 

întotdeauna smeriţi în faţa lui Dumnezeu.” 

11. Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se în inimile lor dacă Ioan era sau nu 

Hristosul, el a răspuns, zicând către ei toţi: „Într-adevăr, eu vă botez cu apă; dar vine Unul 

mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic nici să-i dezleg cureaua încălţămintei. 

12. Iar El vă va boteza cu apă şi foc, cel a cărui lopată este în mâna lui, să cureţe aria 

şi să adune griul în jitniţa sa; însă pleava o va arde cu foc nestins.” Apoi, îndemnându-i, el a 

propovăduit oamenilor multe alte lucruri.  

 

        CAP. VIII 

 

   BOTEZUL LUI IISUS HRISTOS 

 

l. Era în mijlocul verii, în luna a zecea. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, 

către Ioan, ca să fie botezat de el. Însă Ioan l-a oprit, zicând: „Eu am nevoie să fiu botezat de 

Tine, şi Tu vi la mine?” Răspunzând, Iisus a zis către el: „Lasă acum, pentru că aşa ni se 

cuvine să împlinim toată dreptatea.” Atunci, acesta l-a lăsat. 

2. După ce a fost botezat, Iisus a ieşit din apă şi iată, cerurile s-au deschis către El, un 

nor strălucitor s-a aşezat deasupra Lui şi din spatele norului au apărut Douăsprezece Raze de 

lumină, iar de aici, sub forma unui Porumbel, Spiritul lui Dumnezeu a coborât şi L-a luminat. 

Şi iată o voce din ceruri, zicând: „Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit; în 

această zi ţi-am dat viaţă.” 
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3. Iar Ioan a depus mărturie despre El, zicând: „Acesta este cel despre care am vorbit. 

El, care vine după mine este preferat înaintea mea, pentru că El a fost dinaintea mea. Şi toţi 

am primit plenitudinea Sa şi graţie pentru graţie. Fiindcă legea a fost dată în parte de către 

Moise, însă graţia şi adevărul vin toate, plenar, prin Iisus Hristos. 

4. Nimeni nu L-a văzut vreodată Dumnezeu. Doar cel născut care vine din inima 

Celui Veşnic, în acela se revelează Dumnezeu.” Aceasta este mărturia lui Ioan, atunci când 

iudeii au trimis preoţii şi leviţii din Ierusalim să-l întrebe: „Cine eşti tu?” Iar el nu a negat, ci 

a mărturisit: „Eu nu Sunt Hristosul.” 

5. Şi ei l-au întrebat: „Atunci cine eşti? Eşti Ilie?” Şi el a spus: „Nu sunt.” „Eşti 

profetul despre care a vorbit Moise?” Şi el a răspuns: „Nu.” Atunci ei i-au spus: „Cine eşti 

tu? Ca să putem da un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuţi?” Şi el a 

zis: „Sunt glasul celui ce strigă în pustiu: «Drepte faceţi cărările Celui Sfânt», după Cuvântul 

profetului Isaia.” 

6. Iar cei care erau trimişi erau dintre farisei, şi ei l-au întrebat şi i-au zis: „Atunci de 

ce botezi, dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici acel profet despre care vorbeşte Moise?” 

7. Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu vă botez cu apă, însă este Unul între voi, pe care nu-

L cunoaşteţi, şi El vă va boteza cu apă şi foc. El este cel care, venind după mine, este preferat 

înaintea mea, El căruia nu sunt vrednic nici să-I închei cureaua încălţămintei.” 

8. Aceste lucruri au fost înfăptuite în Betabara, dincolo de Iordan, unde Ioan boteza. 

Şi Iisus avea la acea dată cam treizeci de ani, fiind cu adevărat după trup Fiul Mariei, dar 

după Duh era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Tatăl Etern, aşa cum a mărturisit cu putere 

Spiritul sfinţeniei. 

9. Iosif era fiul lui Iacob şi al Elişebei, iar Maria era fiica lui Eli (numit Ioachim) şi 

Anna, care erau copiii lui David şi Batşeba, al lui Iuda şi Şela, al lui Iacob şi Leah, al lui 

Isaac şi Rebeca, al lui Avraam şi Sara, al lui Set şi Maat, al lui Adam şi Eva, care erau copiii 

lui Dumnezeu.  

 

       CAP. IX  

 

      CELE PATRU ISPITE 

 

1. Atunci Iisus a fost dus de către duh în pustiu, pentru a fi ispitit de diavol. 

Animalele sălbatice ale deşertului erau în jurul Său şi îi erau supuse. După ce a postit 

patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, după aceea a flămânzit. 

2. Venind la El, ispititorul a zis: „Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca 

pietrele acestea să se facă pâini, pentru că este scris: «Din piatră voi face cel mai bun grâu şi 

miere, şi cu ele te voi hrăni şi te voi mulţumi.»“  

3. Însă El, răspunzând, a zis: „Scris este: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu 

fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.»“ 

4. Apoi, diavolul a pus în faţa Lui o femeie foarte frumoasă, fermecătoare, inteligentă 

şi cu o mare putere de înţelegere, şi I-a zis: „Ia-o după cum vrei, căci ea Te doreşte şi Te vei 

umple de iubire, fericire şi împlinire pentru toată viaţa şi vei vedea pe copiii copiilor Tăi, căci 

nu este scris : «Nu este bine pentru bărbat să fie singur»?” 

5. Iar Iisus i-a spus: „Mergi înapoia Mea, căci este scris: «Nu te lăsa subjugat de 

frumuseţea femeii, căci tot trupul este precum iarba şi floarea câmpului; iarba se usucă, şi 

floarea dispare, însă Cuvântul lui Dumnezeu   durează   veşnic.»   Lucrarea Mea este să învăţ 
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şi să tămăduiesc pe fiii oamenilor, iar cel care este născut întru Dumnezeu   îşi   păstrează 

întotdeauna sămânţa în el însuşi.” 

6. Atunci diavolul L-a dus în Sfânta cetate şi L-a pus pe o aripă a Templului. Şi  I-a  

spus: „Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: «El va porunci 

îngerilor săi să te ocrotească; şi te vor ridica pe mâini, ca nu cumva vreodată să loveşti de   

piatră piciorul tău».” 

7. Şi Iisus i-a spus: „Iarăşi este scris: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeu.»“ 

8. Apoi, diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt din mijlocul unei câmpii mari 

înconjurată de douăsprezece oraşe şi locuitorii lor, şi de acolo I-a arătat, într-o clipă, toate 

împărăţiile lumii. Apoi I-a zis diavolul: „Toate acestea Ţi le voi da Ţie, precum şi slava lor: 

căci aceasta îmi este dată mie; şi eu o dau cui vreau: căci este scris: «Vei avea posesiuni de la 

o mare la alta, şi îţi vei judeca poporul cu dreptate şi pe cei săraci cu milostenie, şi vei pune 

capăt asupririlor.» Dacă Te vei închina mie, toate acestea vor fi ale Tale.” 

9. Iar Iisus a răspuns şi i-a zis: „Mergi înapoia mea, Satano; căci este scris: «Te vei 

închina Dumnezeului tău şi doar pe El îl vei sluji.» Fără puterea infinită a lui Dumnezeu, răul 

nu se poate sfârşi.” 

10. Atunci diavolul, terminându-şi ispitele, L-a lăsat şi s-a depărtat de la El. Şi iată, 

îngerii lui Dumnezeu venind, îi slujeau. 

 

         CAP. X 

 

IOSIF ŞI MARIA FAC O PETRECERE PENTRU IISUS. ANDREI ŞI PETRU 

ÎL GĂSESC PE IISUS 

 

1. Întorcându-se El din pustiu, în aceeaşi zi părinţii Lui I-au făcut o petrecere şi I-au 

dat darurile pe care le-au adus Magii la naşterea Lui. Iar Maria a zis: „Aceste lucruri le-am 

păstrat pentru Tine până în ziua de astăzi”, şi I-a dat aurul, tămâia şi mirul. Şi El a luat din 

tămâie, însă din aur a dat părinţilor Lui pentru săraci, iar din mir a dat Mariei căreia i se 

spunea Magdalena. 

2. Acum, această Marie era din Magdala Galileei. Era o mare păcătoasă şi a sedus pe 

mulţi prin frumuseţea şi farmecul său. Ea avenit la Iisus în timpul nopţii şi şi-a mărturisit 

păcatele, iar El şi-a pus mâinile peste ea, a tămăduit-o, a scos din ea şapte demoni şi i-a zis: 

„Mergi în pace, păcatele îţi sunt iertate.” Iar ea s-a ridicat, a lăsat toate, L-a urmat şi L-a slujit 

din tot sufletul în timpul misiunii Sale în Israel.  

3. În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Iisus venind către el şi a zis: „Iată Mielul lui 

Dumnezeu, care cu dreptate ia asupra Lui păcatul lumii. El este Cel despre care am spus: «El 

a fost înaintea mea; şi eu nu îl ştiam, dar trebuia făcut cunoscut lui Israel; de aceea, eu botez 

cu apă.»“ 

4. Şi Ioan a depus mărturie, zicând: „Am văzut Duhul coborând din ceruri ca un 

Porumbel şi şezând deasupra Lui. Eu nu L-am cunoscut, însă cel care m-a trimis să botez cu 

apă, acela mi-a zis: «Cel asupra Căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând deasupra Lui, 

acela va boteza cu apă, cu foc şi chiar cu Duhul.» Eu am văzut şi mărturisesc că Acesta este 

Fiul lui Dumnezeu.” 

5. În ziua următoare, Ioan şedea la râul Iordan împreună cu doi discipoli ai săi. 

Privindu-l pe Iisus mergând, el a zis: „Iată Hristosul, Mielul lui Dumnezeu!” Iar cei doi 

discipoli l-au auzit vorbind şi L-au urmat pe Iisus. 
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6. Apoi, Iisus S-a întors şi i-a văzut urmându-L şi le-a zis: „Ce căutaţi voi?” Ei I-au 

spus: „Rabbi (care înseamnă învăţătorule), unde locuieşti Tu?” El a zis către ei: „Veniţi şi 

vedeţi.” Ei au venit şi au văzut unde locuia şi au rămas cu El în acea zi, pentru că  aproape 

zece ceasuri. 

7. Unul dintre cei doi care l-au auzit pe Ioan vorbind şi L-au urmat pe Iisus era 

Andrei, fratele lui Simon Petru. Mai întâi, el l-a găsit pe fratele său Simon şi a zis către el: 

„L-am găsit pe Mesia, care este Hristosul.” Şi l-a adus pe el la Iisus. Iar când l-a văzut, Iisus 

a zis: „Tu eşti Simon Bar Iona: te vei numi Kephas (care înseamnă piatră)” 

8. În ziua următoare, Iisus a mers în Galileea, l-a găsit pe Filip şi a zis către el: 

„Urmează-mă.” Acum Filip era din Betsaida, oraşul lui Andrei şi al lui Petru. Filip l-a găsit 

pe Natanael, care se numeşte Bal Thoîmai, şi a zis către el: „L-am găsit pe Cel despre care au 

scris cu adevărat Moise în lege şi Profeţii, Iisus din Nazaret, fiul Mariei.” Iar Natanael a zis 

către el: „Poate să apară vreun lucru bun din Nazaret?” Filip a spus către el: „Vino şi vezi.” 

9. Iisus l-a văzut pe Natanael venind la Ei şi a zis către el: „Iată cu adevărat un israelit 

în care nu este viclenie!” Natanael a zis către El: „De unde mă cunoşti?” Iisus a răspuns şi a 

zis către el: „Înainte ca Filip să te cheme, când erai sub smochin, te-am văzut.” Natanael a 

răspuns şi a zis către El: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, eşti Regele lui Israel, într-

adevăr, sub smochin Te-am găsit pe Tine.” 

10. Iisus a răspuns şi a zis către el: „Natanael Bar Thoîmai, pentru că ţi-am spus «Te-

am văzut sub Smochin», crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.” Şi apoi a zis către 

el: „Adevărat, adevărat zic ţie că vei vedea cerul deschizându-se şi îngerii lui Dumnezeu 

urcând şi coborând peste Fiul omului.” (Vezi „Marea Evanghelie a lui Ioan”, n.r.) 

 

         CAP. XI  

 

     UNGEREA DE CĂTRE MARIA MAGDALENA 

 

1. Unul dintre farisei a dorit să ia masa cu El. Iar El a intrat în casa fariseului şi S-a 

aşezat să mănânce. 

2. Şi iată că o anumită femeie din Magdala, care avea reputaţia unei păcătoase, era în 

oraş şi, când a aflat că Iisus şedea la masa în casa fariseului, a adus o cutie din alabasc plină 

cu unsoare, a stat la picioarele lui Iisus, în spatele Lui, plângând, a spălat picioarele Lui cu 

lacrimi; le-a şters cu părul capului său, I-a sărutat picioarele şi le-a uns cu unsoare. 

3. Când fariseul care îl poftise a văzut-o, s-a gândit în sinea lui, zicând: „Dacă ar fi 

profet, acest om ar fi ştiut ce fel de femeie este cea care L-a atins, pentru că e o păcătoasă.” 

4. Răspunzând, Iisus a zis către el: „Simon, am ceva să-ţi spun.” Şi el a zis: „Spune, 

învăţătorule.” 

5. „Era un creditor care avea doi datornici: primul îi datora cinci sute de galbeni şi 

celălalt cincizeci. Pentru că ei nu aveau nimic să plătească, el i-a iertat sincer pe amândoi. 

Spune-mi, deci, care dintre ei i-a fost cel mai recunoscător?” 

6. Simon a răspuns şi a zis: „Cred că cel căruia i-a iertat cel mai mult.” Iar El a spus 

către acesta: „Ai judecat corect. ” 

7. El a zis către Simon: „Vezi această femeie? Eu am intrat în casa ta şi tu nu Mi-ai 

dat apă pentru picioare, însă ea Mi-a spălat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului 

său. Tu nu M-ai sărutat, însă de când am intrat, această femeie nu a încetat să-Mi sărute 

picioarele. Capul Meu nu l-ai uns cu unsoare, însă această femeie Mi-a uns picioarele cu 

http://www.scribd.com/doc/8124476/Marea-Evanghelie-a-Lui-Ioan-Vol-1
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unsoare. De aceea zic ţie: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, pentru că a iubit mult, nu 

doar pe bărbat, ci şi animalele şi păsările aerului, chiar şi peştii mării. Dar celui care iubeşte 

puţin, puţine i se iartă.” 

8. Şi El a zis către ea: „Păcatele tale sunt iertate”, iar cei care şedeau la masă au 

început să spună în sinea lor: „Cine este Acesta care iartă şi păcatele?” 

9. Totuşi, El nu a spus: „Te iert”, ci „Păcatele îţi sunt iertate”, pentru că a văzut 

credinţa adevărată şi pocăinţa în inima ei. Iar Iisus nu avea nevoie ca cineva să spună ce 

crede, pentru că El însuşi ştia ce se afla în om. 

 

       CAP. XII 

 

      NUNTA DIN CANA 
 

1. În ziua următoare a fost în Cana Galileei; şi mama lui Iisus era acolo. Şi atât Iisus 

cât şi Maria Magdalena erau acolo, iar discipolii Lui au venit la nuntă. 

2. Şi când ei au vrut vin, mama lui Iisus a zis către El: „Ei nu mai au vin.” Iisus a spus 

către ea: „Femeie, ce ne priveşte aceasta pe tine şi pe Mine? Ceasul Meu încă nu a venit.” 

Mama Lui a zis către slujitori: „Faceţi orice vă va spune El.” 

3. Erau acolo şase vase de piatră, puse ca pentru purificarea iudeilor, conţinând două 

sau trei vedre fiecare. Iar Iisus a zis către ei: „Umpleţi vasele cu apă.” Şi ei le-au umplut până 

sus. Şi El a zis către ei: „Scoateţi acum şi aduceţi nunului.” Şi ei l-au dus. 

4. Atunci când nunul a gustat apa care se făcuse vin pentru ei, şi nu ştia de unde 

provine, a chemat pe mire şi a zis către el: „Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când 

oamenii se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.” 

5. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileei şi şi-a arătat 

slava sa; şi mulţi discipoli au crezut în El. (Vezi semnificaţia Nunţii din Cana în Cap.8 din 

„Predicile Domnului Iisus Hristos”, n.r.) 

6. După aceasta, El a coborât în Capernaum, El şi mama Lui, cu Maria Magdalena, 

fraţii Lui şi discipolii Lui: şi au rămas acolo multe zile. 

7. Şi a apărut o dispută între unii dintre discipolii lui Ioan şi iudei, despre 

purificare. Şi ei au venit la Ioan şi au zis către el: „Rabbi, Cel ce era cu tine dincolo de 

Iordan, despre Care ai mărturisit, iată că Acela botează, şi toţi vin la El.” 

8. Ioan a răspuns şi a zis: „Un om nu poate primi nimic, decât dacă i se dă lui din cer. 

Voi înşivă sunteţi martorii mei, că am zis: «Eu nu sunt Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui».  

9. Cel care are mireasa este mirele, însă prietenul mirelui, care şade şi-l ascultă, se 

bucură foarte mult auzind vocea mirelui: această bucurie a mea este astfel împlinită. El 

trebuie să se înalţe, însă eu trebuie să cobor. Ceea ce vine din pământ este pământesc şi 

mărturiseşte despre cele pământeşti, iar Ce care vine din Cer este deasupra tuturor.” 

10. Un fariseu a venit şi a pus întrebări lui Iisus, zicând către El: „Cum spui Tu că 

Dumnezeu va condamna lumea?” Răspunzând, Iisus a zis: „Atât de mult iubeşte Dumnezeu 

lumea, încât îl dă pe însuşi Fiul Său, şi coboară în lume, pentru ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţă veşnică. Dumnezeu nu îl trimite pe Fiul în lume pentru a condamna 

lumea, ci ca prin El lumea să fie mântuită. 

11. Cei care cred în El nu sunt condamnaţi, dar cei care nu cred sunt deja condamnaţi, 

pentru că nu au crezut în numele Celui născut din Dumnezeu. Şi aceasta este condamnarea, 

că lumina a venit în lume, iar oamenii iubesc întunericul mai mult decât lumina, pentru că 

http://www.scribd.com/doc/6431583/Predicile-Domnului-Iisus-Hristos-Primite-Prin-Gottfried-Mayerhofer
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faptele lor sunt rele. 

12. Pentru că toţi cei ce fac răul urăsc lumina, nici nu vin în lumină, iar faptele lor 

sunt condamnate, însă cei ce fac dreptatea vin în lumină, pentru că faptele lor să fie vădite, că 

vin de la Dumnezeu.” 

13. Era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Aceste auzind că 

Iisus a venit în Galileea, a mers la El şi L-a rugat să coboare şi să-i vindece fiul, care era pe 

moarte. 

14. Atunci Iisus i-a zis: „Dacă nu vei vedea semne şi minuni, nu vei crede.” Slujitorul 

regesc a zis către El: „Doamne, coboară-te înainte să moară copilul meu.” 

15. Iisus i-a zis: „Mergi pe drumul tău, fiul tău trăieşte” Şi omul a crezut în Cuvântul 

pe care i l-a spus Iisus şi a plecat. Iar pe când el cobora, slugile l-au întâmpinat, spunându-i: 

„Fiul tău trăieşte.” 

16. Atunci el a cerut să afle de la ele ora la care acestuia a început să-i fie mai bine. 

Iar ele au zis către el: „Ieri, la ora şapte, frigurile l-au lăsat.” Aşadar, tatăl său a ştiut că era 

aceeaşi oră la care Iisus i-a spus: „Fiul tău trăieşte.” Şi a crezut el şi toată casa lui.  

 

    CAP. XIII  

 

  PRIMA PREDICĂ ÎN SINAGOGĂ 

 

1. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut şi, după obiceiul său, a intrat în 

sinagogă în ziua de sâmbătă şi S-a ridicat să citească. Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. 

2. Deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: „Spiritul Domnului este asupra 

mea, pentru că el m-a uns să propovăduiesc celor săraci evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc  

pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea şi să 

eliberez pe cei înlănţuiţi. Să vestesc anul plăcut Domnului.” 

3. Închizând cartea, a dat-o slujitorului şi S-a aşezat. Iar ochii tuturor din sinagogă 

erau aţintiţi asupra Lui. Iar El a început să spună către ei: „Astăzi s-a împlinit scriptura 

aceasta în urechile voastre.” Şi toţi îl încuviinţau şi se minunau de cuvintele pline de har care 

ieşeau din gura Sa. Şi ziceau: „Nu este, oare, acesta fiul lui Iosif?” 

4. Câţiva au adus la El un orb pentru a-i încerca puterea şi I-au zis: „Rabbi, acesta 

este un fiu al lui Avraam orb din naştere. Vindecă-l aşa cum ai vindecat pe păgâni în Egipt.” 

Iar El, privind către acesta, i-a simţit necredinţa, precum şi necredinţa celor care l-au adus şi 

dorinţa lor de a-I întinde o capcană. Şi nu a putut să facă nici o lucrare atotputernică în acel 

loc, din cauza necredinţei lor. 

5. Iar ei au zis către El: „Ceea ce am auzit că ai făcut în Egipt, făptuieşte şi în ţara 

Ta.” Iar El a zis către ei: „Adevărat zic vouă, nici un profet nu este acceptat în casa lui sau în 

ţara sa, aşa cum nici un doctor nu îi poate vindeca pe cei care îl cunosc. 

6. Adevărat zic vouă, multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când s-a închis 

cerul trei ani şi şase luni, când a fost foamete mare peste tot pământul. Şi la nici una dintre 

ele nu a fost trimis Ilie, decât la Sarepta, o cetate din Sidon, la o femeie văduvă. 

7. Mulţi leproşi erau în Israel în zilele profetului Elisei şi nici unul dintre ei nu a fost 

curăţat, decât Naaman sirianul.” 

8. Toţi cei din sinagogă, auzind aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Şi sculându-se, 

L-au scos afară din cetate şi L-au dus până la sprânceana dealului pe care era construită 

cetatea, ca să-L arunce în  prăpastie, însă El, trecând prin mijlocul lor; a mers pe drumul Său 



Evanghelia celor 12 Apostoli 

 

 

16 

 

şi a scăpat de ei. 

 

       CAP. XIV  

 

  CHEMAREA LUI ANDREI ŞI A LUI PETRU 

 

1. Acum Irod, fiind învinuit de Ioan Botezătorul că o luase de soţie pe nevasta fratelui 

său Filip, precum şi de multe alte rele, a adăugat la toate acestea încă una, întemniţîndu-l pe 

Ioan. 

2. Iar Iisus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia Cerurilor este 

aproape.” Şi pe când umbla El pe lingă marea Galileei, i-a văzut pe Simon care se numeşte 

Petru şi pe fratele său Andrei, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi a zis către 

ei: „Veniţi cu Mine şi vă voi face pescari de oameni.” Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers 

după El. 

3. Şi mergând de acolo mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi 

pe Ioan fratele său, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele; şi i-a chemat. Iar ei, 

lăsându-şi îndată mrejele, şi corabia, şi tatăl, au mers după El. 

4. A străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind 

Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind tot felul de boli şi de infirmităţi ale oamenilor. Şi s-a dus 

vestea minunilor Sale în toată Siria, şi au adus la El mulţi bolnavi care aveau multe feluri de 

boli şi de chinuri, pe lunatici şi pe paralizaţi, iar El i-a vindecat. 

5. Mulţimi multe mergeau după El din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din 

Iudeea şi de dincolo de Iordan. 

6. Pe când Iisus mergea cu câţiva dintre discipolii Săi, S-a întâlnit cu un anumit om 

care dresa câini pentru a vâna alte creaturi. Şi El a zis către acel om „De ce faci aceasta?”, iar 

omul a spus: „Din asta trăiesc şi oricum, cui sunt de folos aceste creaturi? Ele sunt slabe, pe 

când câinii, ei sunt puternici.” Iar Iisus a zis: „Îţi lipseşte înţelepciunea şi iubirea: Iată, fiecare 

fiinţă pe care a creat-o Dumnezeu are sfârşitul ei, şi scopul ei, şi cine poate spune ce este 

bun în ea sau la ce poate să fie ea de folos ţie sau omenirii? 

7. Iar pentru traiul tău, iată câmpiile care dăruiesc roadele lor, pomii fructiferi şi 

plantele; ce ai nevoie mai mult decât aceste lucruri, pe care munca cinstită a mâinilor tale să 

nu ţi le poată da? Vai de cei puternici care-şi folosesc forţa în mod greşit, vai celor vicleni 

care vatămă creaturile lui Dumnezeu, vai vânătorilor, căci ei vor fi cei vânaţi.” 

 8. Omul acela s-a minunat şi a renunţat să-şi mai dreseze câinii să vâneze, ci îi învăţa 

să salveze viaţa, nu să o distrugă. Şi acesta a învăţat despre doctrinele lui Iisus şi a devenit 

discipolul Său. 

9. Şi iată că au venit la El doi oameni bogaţi, iar unul dintre ei a zis: „învăţătorule 

bun.” Însă El a spus: „Nu mă numi bun, căci Unul singur este în Toate bun, iar Acela este 

Dumnezeu.” 

10. Şi celălalt a zis către El: „învăţătorule, ce lucru bun să fac pentru a trăi veşnic?” 

Iisus a zis: „Respectă Legea şi proorocii.” El i-a răspuns: „Le respect.” Iisus i-a răspuns: 

„Mergi, vinde tot ce ai şi împarte cu cei săraci, şi urmează-mă.” Dar această vorbă nu i-a 

plăcut. 

11. Atunci a zis Domnul către el: „Cum poţi să spui că respecţi Legea şi proorocii? 

Iată mulţi dintre fraţii tăi sunt îmbrăcaţi cu zdrenţe murdare, murind de foame, iar casa ta este 

plină de multe bunătăţi, şi ei nu primesc nimic din acestea.” 
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12. Şi El a zis către Simon: „Este greu pentru cei bogaţi să intre în Împărăţia Cerului, 

pentru că ei au grijă doar de ei înşişi şi îi dispreţuiesc, pe cei care nu au.” 

 

       CAP. XV  

 

 VINDECAREA LEPROSULUI ŞI A CELUI PARALIZAT 

 

1. Când era într-o anumită cetate, iată că a apărut un om plin de lepră care, văzându-l 

pe Iisus, a căzut la pământ şi I s-a închinat, zicând: „Doamne dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.” 

Şi El a pus mâna Sa şi l-a atins, zicând: „Binecuvântat fii tu care crezi. Vreau, curăţeşte-te.” 

Şi îndată lepra s-a îndepărtat de la el. 

2. Iar El l-a povăţuit, zicând: „Nu spune nimănui, ci mergi, arată-te 

preotului şi adu darul pentru curăţare, după cum a rânduit Moise, spre mărturie lor.” Dar cu 

atât mai mult a mers vestea despre El şi o mare mulţime a venit împreună ca să asculte şi să 

fie tămăduită de boli de către El. Iar El s-a retras în pustie şi S-a rugat. 

3. Iată că într-o zi, pe când propovăduia, şedeau acolo şi nişte farisei şi 

învăţaţi ai legii, ca să vadă pe cei care erau veniţi din toate cetăţile, din Galileea, Iudeea şi 

Ierusalim; iar puterea lui Dumnezeu era acolo pentru a-i tămădui. 

4. Şi iată, ei au adus într-un pat un om care suferea de paralizie şi căutau mijloace de 

a-l aduce înăuntru şi de a-l aşeza în faţa lui Iisus. Şi neputând cu nici un chip să-l aducă din 

cauza mulţimii, ei s-au urcat pe casă şi l-au trecu prin acoperiş cu patul său, aducându-l în 

mijloc, în faţa lui Iisus. Şi când El a văzut credinţa lor, a zis către el: „Omule, păcatele îţi 

sunt iertate.” 

5. Iar învăţaţii şi fariseii au început să gândească, zicând: „Cine este Acesta care 

rosteşte blasfemii? Cine poate să ierte păcatele, decât singur Dumnezeu?” Însă când Iisus le-a 

perceput gândurile, răspunzând El a zis către ei: „Ce gândiţi voi în inimile voastre? Poate 

cineva, chiar şi Dumnezeu, să ierte păcatele, dacă omul nu se căieşte? Cine a zis: «Îţi iert 

păcatele»? Nu am spus: «Păcatele tale sunt iertate»? 

6. Ce este mai uşor de zis: «Păcatele îţi sunt iertate», sau «Ridică-te şi mergi»? Dar ca 

să ştiţi că Fiul Omului are putere pe pământ să discearnă şi să aducă iertarea păcatelor, (a zis 

El către cel paralizat) îţi spun ţie: Ridică-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.” 

7. Şi îndată acesta s-a ridicat în faţa lor, şi-a luat cele pe care şedea şi a mers la casa 

lui, lăudând pe Dumnezeu. Şi toţi erau uimiţi şi îl lăudau pe Dumnezeu şi erau plini de 

veneraţie, zicând: „Am văzut lucruri minunate astăzi.” 

8. Pe când Iisus mergea într-un anumit sat, a întâlnit un om care era surd din naştere. 

Şi el nu credea în sunetul vântului, sau al tunetului, sau în urletele sălbăticiunilor sau ale 

păsărilor înfometate ori rănite, nici nu credea că alţii le aud. 

9. Şi Iisus a suflat în urechile sale, ele s-au deschis şi el a auzit. Şi s-a bucurat foarte 

mult de sunetele pe care până atunci le nega. Şi a zis: „Acum aud toate lucrurile.” 

10. Însă Iisus a zis către el: „Cum poţi să spui: «Aud toate lucrurile»? Auzi 

tu suspinul ostatecilor, sau limba păsărilor sau a sălbăticiunilor atunci când acestea comunică 

între ele, sau vocile îngerilor şi ale spiritelor? Gândeşte-te cât de multe nu poţi să auzi şi fii 

umil în lipsa ta de cunoaştere.” 

 

    CAP. XVI  
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  CHEMAREA LUI MATEI. VINUL NOU ÎN BURDUFURI VECHI 

 

1. După aceste lucruri, Iisus a mers şi a văzut un vameş, cu numele Levi
3
, care şedea 

la vamă, şi a zis către el: „Urmează-mă.” Şi acesta a lăsat toate, s-a ridicat şi a mers după El. 

2. I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii 

care şedeau cu ei la masă. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii lor, zicând: 

„De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?” 

3. Răspunzând, Iisus a zis către ei: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 

bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.” 

4. Iar ei au zis către El: „De ce discipolii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni şi, la 

fel, ucenicii fariseilor, iar ai tăi mănâncă şi beau?” 

5. Iar El a zis către ei: „Cu ce să asemăn, oare, oamenii acestei generaţii şi cu ce se 

aseamănă ei de fapt? Ei sunt precum copiii, şezând în piaţă şi strigându-se unul pe celălalt, 

zicând: «Ţi-am cântat din fluier, şi n-ai dansat, ne-am plâns ţie, şi nu te-ai tânguit.» 

6. Pentru că Ioan Botezătorul a venit fără să, mănânce şi fără să bea, iar voi aţi spus:  

«Are demon». Vine Fiul Omului mâncând fructele pământului şi bând laptele turmelor şi 

fructul viţei, iar voi ziceţi: «Iată un om nesătul şi un băutor de vin, un prieten al vameşilor şi 

al păcătoşilor.» 

7. Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, cât timp Mirele este cu ei? Dar vor 

veni zilele când Mirele va fi luat de la ei, şi atunci vor posti ei, în acele zile.” 

8. El le spuse, de asemenea, această pildă, zicând: „Nimeni, rupând un petic de la o 

haină nouă, nu-l pune la o haină veche, pentru că noul nu se potriveşte cu vechiul, iar haina 

cea veche se rupe. 

9. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, căci altfel vinul nou va sparge 

burdufurile şi din această cauză se varsă şi vinul şi se strică şi burdufurile. Ci vinul nou 

trebuie pus în burdufuri noi şi împreună se vor păstra. 

10. Şi nimeni, bând vin vechi, nu vrea din cel nou, pentru că se spune: «E mai bun cel 

vechi.» Dar vine vremea când cel nou se face vechi, şi atunci cel nou va fi dorit. Pentru că 

aşa cum omul îşi schimbă hainele vechi pentru altele noi, la fel îşi schimba el trupul morţii cu 

trupul vieţii şi ceea ce a trecut cu ceea ce va veni.”  

 

______________________________ 
2
 În mod tradiţional, „Levi” Identificat cu Matei, cel care a scris a doua din cele patru Evanghelii 

recunoscute de Biserică, Marcu fiind primul din cei Patru Evanghelişti, deşi în Noul Testament el este situat al 

doilea. 
 

       CAP. XVII  

 

  IISUS ÎI TRIMITE PE CEI DOISPREZECE 
 

1. Iisus a urcat într-un munte pentru a Se ruga şi, chemând la Sine pe cei doisprezece 

discipoli ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască 

orice boală şi orice neputinţă. Numele celor doisprezece apostoli care reprezentau cele 

douăsprezece triburi ale lui Israel sunt acestea: 

2. Petru, numit Cefas, pentru tribul lui Reuben; Iacov, pentru tribul lui Naftali; Toma, 

numit Dydim, pentru tribul lui Zabulon; Matei, numit Levi, pentru tribul lui Gad; Ioan pentru 
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tribul lui Efraim; Simon pentru tribul lui Issachar. 

3. Andrei pentru tribul lui Iosif; Natanael pentru tribul lui Simeon; Tadeu pentru 

tribul lui Zabulon; Iacov pentru tribul lui Benjamin; Iuda pentru tribul lui Dan; Filip pentru 

tribul lui Aşer. Şi Iuda Iscarioteanul, un levit, cel care L-a trădat pe Iisus, era printre ei (dar el 

nu a fost de-al lor). Şi Matias şi Barsaba erau şi ei acolo, cu aceştia. 

4. Apoi a chemat în acelaşi fel alţi doisprezece să fie Profeţi, oameni de lumină 

pentru a fi împreună cu Apostolii şi le-a arătat lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Iar 

numele lor erau Hermes, Aristobul, Seleniu, Nereu, Apollo şi Barsaba; Andronic, Luciu, 

Apelle, Zaheu, Urbanu şi Clement. Şi apoi a chemat doisprezece care să fie Evanghelişti şi 

doisprezece care să fie Preoţi. De patru ori câte doisprezece a chemat El, pentru a putea 

trimite câte patru dintre ei fiecăruia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 

5. Şi ei au rămas în picioare în jurul învăţătorului, înveşmântaţi în haine albe, chemaţi 

pentru a fi preoţii sfinţi ai lui Dumnezeu, care să servească cele douăsprezece triburi unde 

urma să fie trimişi. 

6. Pe aceşti de patru ori câte doisprezece i-a trimis Iisus şi le-a poruncit, zicând: 

„Vreau să fiţi cei Doisprezece Apostoli ai Mei, împreună cu însoţitorii voştri, pentru a fi o 

revelaţie divină către Israel. Mergeţi în cetăţile Israelului şi la oile pierdute ale Israelului. Şi 

mergând, propovăduiţi, zicând: «Împărăţia Cerului este aproape.» Aşa cum Eu v-am botezat 

cu apă, la fel botezaţi şi voi pe cei care cred. 

7. Ungeţi şi tămăduiţi pe cei bolnavi, curăţiţi pe cei leproşi, înviaţi pe cei morţi, pe 

demoni scoateţi-i, aşa cum în mod liber aţi primit, la fel să dăruiţi. Să nu aveţi nici aur, nici 

argint şi nici bani în cingătorile voastre. Nici traistă pe drum, nici două haine, nici 

încălţăminte, nici chiar toiag, căci lucrătorul este vrednic de hrana sa. Mâncaţi ceea ce vi se 

pune înainte, dar de ceea ce se obţine prin omorâre să nu vă atingeţi, căci nu aveţi voie. 

8. Şi în orice cetate sau oraş veţi intra, cercetaţi cine este vrednic şi acolo rămâneţi 

până ce plecaţi din acel loc. Iar când veţi intra într-o casă, uraţi-i de bine. Iar dacă acea casă 

este vrednică, pacea voastră va coborî asupra sa. Dacă nu este vrednică, pacea voastră se va 

întoarce la voi. 

9. Fiţi  înţelepţi  ca  şerpii  şi  blânzi  ca  porumbeii.   Fiţi   inocenţi  şi neprihăniţi. 

Fiul Omului nu a venit să distrugă, ci să salveze, nu să ia viaţa, ci să dea viaţă trupului şi 

sufletului. 

10. Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă de cel 

care poate să distrugă şi trupul şi sufletul în Gheena. 

11. Nu se vând două vrăbii pentru un ban? Nici una dintre acestea nu va cădea pe 

pământ fără permisiunea lui Dumnezeu. Toate firele de păr ale capului vostru sunt numărate. 

Aşadar, nu vă temeţi, dacă Dumnezeu are grijă de vrăbii, nu va avea grijă şi de voi? 

12. Este destul pentru discipoli să fie precum învăţătorul lor şi servitorii precum 

stăpânii lor. Dacă ei l-au pus ca stăpân al casei pe Belzebut, cu cât mai mult se vor numi cei 

din acea casă? Aşadar, nu vă temeţi de ei, căci nu este nimic acoperit care nu se va scoate la 

iveală şi nimic ascuns care nu va ajunge cunoscut. 

13. Ceea ce Eu vă spun în întuneric, rostiţi în lumină atunci când va veni vremea, iar 

ceea ce auziţi la ureche, propovăduiţi de pe case. Aşadar, oricine va mărturisi adevărul 

înaintea oamenilor, pe aceştia îi voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui meu Care este în Cer. 

însă oricine va nega adevărul înaintea oamenilor, pe aceia îi voi nega şi Eu înaintea Tatălui 

meu Care este în Cer. 

14. Cu adevărat, Eu am venit pentru a aduce pacea pe pământ, dar când vorbesc, iată 
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că urmează o sabie. Am venit ca să unesc, dar iată, omul se va duşmăni cu tatăl său, şi fiica 

cu mama sa, şi nora cu soacra sa. Şi duşmanii omului vor fi cei din propria lui casă. Pentru că 

cei nedrepţi nu se pot însoţi cu cei drepţi. 

15. Cei care nu-şi iau crucea şi nu Mă urmează nu sunt vrednici de Mine. Cel care 

ţine la viaţa sa o va pierde, iar cel care îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va găsi.”  

 

       CAP. XVIII  

 

  TRIMITEREA CELOR ŞAPTEZECI ŞI DOI 
 

1. După aceasta, Domnul Iisus a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis câte doi, 

înaintea feţei sale, în fiecare cetate şi în fiecare loc în care erau triburile, unde El însuşi avea 

să vină. 

2. Astfel, El a zis către ei: „Secerişul este cu adevărat mare, însă lucrătorii sunt puţini, 

rugaţi-l deci pe Domnul secerişului ca să scoată lucrători la seceriş. 

3. Mergeţi, iată că Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. Nu purtaţi nici 

desagă, nici traistă, nici încălţăminte şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale» 

4. Iar în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: «Pace casei acesteia.» Dacă spiritul păcii va 

fi acolo, pacea voastră se va odihni peste ei, iar dacă nu, se va întoarce la voi. 

5. Şi în orice cetate veţi intra şi veţi fi primiţi, mâncaţi din cele ce vi se pun înainte şi 

nu se obţin prin omorâre. Vindecaţi pe bolnavii din ea şi spuneţi-le: «Împărăţia lui 

Dumnezeu s-a apropiat de voi.» 

6. Rămâneţi în aceeaşi casă, mâncând şi bând cele ce vă sunt date fără vărsare de 

sânge, căci lucrătorul este vrednic de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă. 

7. Dar în orice cetate veţi intra şi nu veţi fi bine primiţi, ieşiţi în pieţele ei şi ziceţi: 

«Chiar şi praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea voastră, vi-l scuturăm vouă, cu   

toate că fiţi siguri, Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. 

8. Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Căci dacă în Tir sau în Sidon s-ar fi făcut 

minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând în sac şi în cenuşă. Dar  lor  le  va  

fi mai uşor la judecată decât vouă. 

9. Şi tu Capernaume, care ai fost înălţat până la Cer, până la iad vei fi coborât.» Cei 

care vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă, cei care vă dispreţuiesc pe voi, pe Mine Mă 

dispreţuiesc, iar cei care Mă dispreţuiesc pe Mine, dispreţuiesc pe Cel care M-a trimis. Însă 

fie ca toţi să se convingă de aceste lucruri în propria lor minte.” 

10. Iisus a zis apoi iarăşi către ei: „Fiţi milostivi, ca să primiţi milă. Iertaţi-i pe alţii, 

ca să fiţi iertaţi. Cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. 

11. Ceea ce voi faceţi altora, aşa vi se va face şi vouă. Ceea ce daţi vi se va da. Aşa 

cum îi judecaţi pe alţii, la fel veţi fi judecaţi. Aşa cum îi slujiţi pe alţii, la fel veţi fi slujiţi. 

12. Pentru că Dumnezeu este drept şi răsplăteşte pe fiecare după faptele sale. Ceea ce 

seamănă fiecare, aceea culege.”  

 

 

       CAP. XIX  

 

  IISUS ÎNVAŢĂ DESPRE RUGĂCIUNE 
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1. Pe când Iisus se ruga într-un anumit loc, pe un munte, câţiva dintre discipolii lui au 

venit la El, iar unul dintre ei a zis: „Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm.” Şi Iisus a zis către 

ei: „Când te rogi, intră în camera ta secretă şi, după ce ai închis uşa, roagă-te Tatălui Ceresc 

care este deasupra şi înăuntrul fiinţei tale, iar Tatăl tău Care vede tot ceea ce este secret îţi va 

răspunde deschis. 

2. Dar când sunteţi adunaţi şi vă rugaţi împreună, nu repetaţi lucruri fără rost, pentru 

că Tatăl vostru Ceresc ştie ce aveţi nevoie înainte să cereţi. Deci voi aşa să vă rugaţi
3
: 

3. «Tatăl nostru Care eşti atât deasupra cât şi ascuns tainic înăuntrul nostru: fie în 

veşnicie Sfânt Numele Tău. Plină de înţelepciune, Iubire şi Dreptate Împărăţia Ta Să vină cât 

mai repede către toţi. Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Dă-ne nouă în fiecare 

zi să avem parte de Pâinea Ta cea Sfântă. Ajută-ne ca aşa cum Tu ne ierţi nouă greşelile 

noastre, tot aşa şi noi să-i iertăm pe cei care greşesc faţă de noi. Arată-ne nouă bunătatea Ta 

nesfârşită, pentru ca astfel şi noi să o arătăm faţă de alţii. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 

izbăveşte pe noi de cel rău şi viclean. 

4. Căci ale Tale sunt Împărăţia, Puterea şi Slava: în Veci, Acum şi Pururea. Amin.» 

5. Şi oriunde sunt şapte adunaţi împreună în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor. 

La fel, chiar şi dacă sunt numai trei sau doi, iar acolo unde este doar unul care se roagă în 

secret, Eu sunt cu acela. 

6. Ridicaţi Piatra şi Mă veţi găsi pe Mine acolo. Despicaţi lemnul şi Eu sunt acolo. 

Pentru că în foc şi în apă, precum şi în orice formă vie, Dumnezeu se manifestă ca Viaţă şi 

Substanţă.” 

7. Şi a zis Domnul; „Dacă fratele tău a păcătuit cu Cuvântul de şapte ori într-o zi, şi 

de şapte ori s-a corectat, primeşte-l.” Simon a spus către El: „De şapte ori într-o zi?” 

8. Răspunzând, Domnul a zis către el: „Îţi zic ţie până de şaptezeci de ori câte şapte, 

căci chiar şi la Prooroci, după ce fuseseră unşi de Sfântul Duh, s-a mai auzit glasul păcatului. 

9. Fiţi, deci, prevenitori, fiţi blânzi, fiţi milostivi, fiţi buni, nu doar cu cei asemenea 

vouă, ci cu toate creaturile aflate în grija voastră, căci voi sunteţi pentru ele ca zeii, la care 

caută ajutor când sunt la nevoie. Fiţi înceţi la mânie, căci mulţi la mânie fac păcate de care se 

căiesc după ce furia a trecut.” 

10. Era un om cu mâna uscată, care a venit la Iisus şi a zis: „Doamne, eu am fost un 

constructor care îşi câştiga existenţa prin puterea mâinilor. Te implor să-mi redai sănătatea, 

ca să nu fiu nevoit să cerşesc de mâncare în ruşine.” Iar Iisus l-a tămăduit, zicând: „Există o 

casă făcută fără ajutorul mâinilor, în aceasta caută să locuieşti.” 

 

______________________________ 
3
 Există două versiuni ale Rugăciunii Domnului, una fiind aceasta, cea mai completă, care a fost dată 

celor Doisprezece şi tovarăşilor lor, iar cealaltă fiind o formă prescurtată, care a fost oferită tuturor oamenilor în 

Predica de pe Munte. 

 

 

       CAP. XX  

 

  ÎNTOARCEREA CELOR ŞAPTEZECI ŞI DOI 

 

 

1. După un timp, cei şaptezeci şi doi s-au întors înapoi cu bucurie, zicând: „Doamne, 

până şi demonii ni se supun prin Numele Tău.” 
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2. Iar El a zis către ei: „L-am văzut pe Satana ca pe un fulger căzând din cer. 

3. Iată, vă dau putere să călcaţi peste şerpi, peste scorpioni şi peste toată puterea 

vrăjmaşului; şi nimic nu va putea, cu nici un chip, să vă facă rău. Dar  nu vă bucuraţi prea 

mult de aceasta, că spiritele vi se supun, ci mai degrabă bucuraţi-vă că numele voastre sunt 

scrise în Cer.” 

4. În acel ceas, Iisus s-a bucurat în duh şi a zis: „Îţi mulţumesc, Tată al Cerului şi al 

pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei deştepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai revelat 

copiilor: chiar aşa, Prea Sfinte, căci astfel a apărut bine în ochii tăi. 

5. Toate lucrurile Mi-au fost date Mie de către Tatăl Ceresc. Nimeni nu cunoaşte pe 

Fiul, decât Tatăl, nici cine este Tatăl,  decât Fiul şi cei cărora le revelează aceasta Fiul.” 

6. Apoi, s-a întors către discipolii Săi şi le-a zis deoparte: „Fericiţi sunt ochii ce 

văd cele ce vedeţi voi. Căci vă zic vouă: mulţi prooroci şi regi au dorit să vadă aceste lucruri 

pe care le vedeţi voi şi n-au văzut, şi să audă aceste lucruri pe care le auziţi voi, şi nu le-au 

auzit. 

7. Fericiţi sunteţi voi, cei din cercul interior, care îmi auziţi Cuvântul şi cărora vă sunt 

revelate misterele, care nu supun nici o creatură nevinovată la durerea întemniţării sau morţii, 

ci caută binele tuturor, pentru că a unora ca voi este Viaţa Veşnică. 

8. Fericiţi sunteţi voi care vă abţineţi de la orice lucruri murdărite de vărsarea de 

sânge şi de moarte şi îndepliniţi toată dreptatea. Fericiţi sunteţi voi, căci veţi atinge 

Beatitudinea.” 

 

       CAP. XXI  

 

 IISUS CEARTĂ PENTRU CRUZIMEA FAŢĂ DE UN CAL 

 

1. Domnul a plecat din Cetate şi a urcat în munţi împreună cu discipolii Săi. Ei au 

ajuns pe un munte ale cărui cărări erau înfundate şi au găsit acolo un om cu un animal de 

povară. 

2. Însă calul căzuse, fiind foarte ostenit, iar omul l-a lovit până ce i-a dat sângele. 

Iisus a mers la el şi i-a zis: „Fiu al cruzimii, de ce loveşti acest animal? Nu vezi că este prea 

slăbit pentru povara sa şi nu ştii că suferă?” 

3. Însă răspunzând, omul a zis: „Ce ai Tu de-a face cu aceasta? Mie îmi este permis 

să îl lovesc dacă nu mă mulţumeşte, pentru că este al meu şi l-am cumpărat cu o sumă bună 

de bani. Întreabă-i pe cei care sunt cu Tine, căci sunt din cunoştinţele mele şi ştiu acestea.” 

4. Iar unii dintre discipoli au răspuns şi au zis: „Da, Doamne, este adevărat precum 

spune, l-am văzut când a cumpărat calul.” Domnul a zis iarăşi: „Atunci nu vedeţi cum 

sângerează şi nu auziţi cum plânge şi se tânguieşte?” Dar răspunzând, ei au zis: „Nu, 

Doamne, nu auzim că plânge şi se tânguieşte!” 

5. Atunci Domnul s-a îndurerat şi a zis: „Vai vouă din cauza întunecării inimilor 

voastre, căci nu auziţi cum acest animal plânge şi strigă după îndurare către Creatorul din 

Cer, dar de trei ori vai celui împotriva căruia plânge şi se tânguieşte în durerea sa.” 

6. După aceea, El a înaintat şi l-a atins, iar calul s-a ridicat şi rănile sale au fost 

tămăduite, însă către acel om El a zis: „Acum mergi în drumul tău şi nu-l mai lovi niciodată, 

dacă doreşti şi tu să găseşti milostenie.” 

7. Văzând oamenii care veneau către El, Iisus a zis discipolilor Săi: „Datorită celor 

bolnavi sunt Eu beteag. Datorită celor flămânzi sunt înfometat Datorită celor însetaţi îmi este 
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sete.” 

8. El a mai zis: „Am venit pentru a opri sacrificiile şi ospeţele de sânge,  iar dacă nu 

încetaţi ofrandele şi mâncatul cărnii şi sângelui, mânia lui Dumnezeu nu va înceta să se abată 

către voi, aşa cum a coborât şi asupra părinţilor voştri din pustiu, care au râvnit la carne, au 

mâncat din aceasta pe săturate, s-au umplut de stricăciune şi ciuma i-a omorât. 

9. Şi vă zic vouă: chiar dacă vă adunaţi împreună la sânul Meu, dacă nu respectaţi 

poruncite Mele vă voi arunca afară. Căci dacă nu respectaţi misterele cele mai mici, cine vi le 

va revela pe cele mai mari? 

10. Cel ce are credinţă în cele mici va crede şi în cele mari, iar cel care este nedrept în 

cele mici va fi nedrept şi în cele mari. 

11. Aşadar, dacă nu sunteţi de încredere în avuţia nedreptăţii, cine vă va încredinţa 

adevăratele bogăţii? Şi dacă nu sunteţi de încredere cu ceea ce este al altcuiva, cine vă va da 

cele ce sunt ale voastre? 

12. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul şi îl va iubi pe 

celălalt ori, dimpotrivă, va ţine la unul şi îl va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji în acelaşi 

timp lui DUMNEZEU şi lui Mamona.” Iar fariseii, care şi ei erau foarte zgârciţi, au auzit 

toate aceste lucruri şi îşi băteau joc de El. 

13. Atunci, El a zis către ei: „Voi sunteţi cei care vă justificaţi în faţa oamenilor, dar 

Dumnezeu vă cunoaşte inimile, căci ceea ce este foarte respectat de către oameni e o ticăloşie 

în ochii lui Dumnezeu.” 

14. Legea şi proorocii au fost cu Ioan, încă din acele timpuri este propovăduită 

Împărăţia lui Dumnezeu şi orice om are acces în ea. Dar este mai uşor să dispară Cerul şi 

pământul, decât să treacă un Cuvânt al Legii.” 

15. Apoi au venit la El nişte femei şi i-au adus copiii lor, cărora tocmai le dăduseră să 

sugă de la sân, ca să-i binecuvânteze. Iar unii le-au zis: „De ce îl deranjaţi pe învăţător?” 

16. Dar Iisus i-a certat şi le-a zis: „Dintre aceştia vor apărea cei care vor mărturisi 

despre Mine înaintea oamenilor.” Şi apoi i-a luat în braţele Sale şi i-a Binecuvântat.  

 

      CAP. XXII  

 

        ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR  
 

1. Iată că a venit unul dintre dregătorii sinagogii, numit Iair şi, când L-a văzut, I-a 

căzut la picioare şi L-a implorat fierbinte, zicând: „Fiica mea este pe moarte. Te rog, vino şi 

pune-Ţi mâinile peste ea, ca să fie tămăduită şi să trăiască.” Iar Iisus a mers cu el. Mulţi 

oameni au mers atunci după El şi l-au înghesuit. 

2. Era şi o femeie care avea o scurgere de sânge de doisprezece ani, suferise multe de 

la mulţi doctori şi cheltuise tot ce avea, însă nimic nu se îmbunătăţise,  ci mai degrabă boala 

se înrăutăţise. 

3. Când L-a auzit pe Iisus, aceasta a venit în grabă în spatele Lui şi s-a atins de poala 

hainei Lui. Căci îşi zicea: „Dacă îi voi atinge haina, mă voi face sănătoasă.” Şi, dintr-o dată, 

fântâna ei de sânge s-a uscat şi ea a simţit în corpul ei că era tămăduită de acea boală. 

4. Iar Iisus, cunoscând imediat că o putere a ieşit din El, S-a întors în grabă şi a zis: 

„Cine Mi-a atins haina?” Iar discipolii Săi au zis către El: „Vezi mulţimea de oameni care Te 

înghesuiesc şi întrebi: «Cine M-a atins?»?” 

5. El a privit atunci în jur ca să o vadă pe cea care făcuse acest lucru, însă femeia, 
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temându-se şi tremurând, ştiind ce se făcuse în ea, a venit şi a căzut în faţa Lui şi I-a spus tot 

adevărul. Iar El a zis către ea: „Fiică, credinţa ta te-a făcut să fii din nou întreagă. Mergi în 

pace şi fii vindecată de boala ta.” 

6. Pe când vorbea, au venit nişte oameni de la casa dregătorului sinagogii şi au zis: 

„Fiica ta a murit. De ce îl mai deranjezi pe învăţător?” 

7. Când Iisus a auzit acest Cuvânt, a zis către dregătorul sinagogii: „Nu-ţi fie frică, ci 

doar crezi.” Şi nu a lăsat pe nimeni să meargă eu El, decât pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui 

Iacov. 

8. Venind la casa dregătorului sinagogii, a văzut mulţimea şi menestrelii, şi pe cei 

care boceau şi plângeau. 

9. Şi, intrând, a zis către ei: „De ce faceţi această zarvă şi plângeţi? Căci copila nu a 

murit, ci doarme.” Atunci, ei au râs de El cu dispreţ, căci se gândeau că ea a murit şi nu-L 

credeau. Dar după ce i-a dat pe toţi afară, a luat
 
cu El doi dintre discipolii Săi şi au intrat 

acolo unde era aşezată copila. 

10. El a luat atunci copila de mână şi a zis către ea: „Talitha cumi”, înseamnă: 

„Copilă, îţi spun să te ridici.” 

11. Imediat, copila s-a ridicat şi a mers. Ea avea vârsta de doisprezece ani Iar ei s-au 

minunat cu uimire mare. 

12. El le-a poruncit direct ca nimeni să nu facă aceste lucruri cunoscute şi le-a indicat 

să dea copilei ceva de mâncare. 

 

    CAP. XXIII  

 

  IISUS ŞI FEMEIA SAMARITEANCĂ 

 

1. Apoi a venit Iisus într-o cetate din Samaria, numită Sychar, lângă parcela de 

pământ pe care Iacob o dăduse fiului său Iosif. 

2. Acolo era fântâna lui Iacob. Astfel Iisus, fiind obosit de pe drum, S-a aşezat singur 

pe marginea fântânii, fiind cam ora şase. 

3. Atunci, a venit o femeie din Samaria ca să ia apă. Iisus a zis către ea: „Dă-mi să 

beau.” (Pentru că discipolii Lui erau duşi în cetate să cumpere de mâncare.) 

4. Atunci femeia din Samaria a zis către Ei: „Cum se face că Tu, care eşti iudeu, ceri 

de băut de la mine, care sunt o femeie din Samaria?” (Căci evreii nu aveau nimic de-a face 

cu samaritenii.) 

5. Iisus a răspuns şi a zis către ea: „Dacă ai cunoaşte darul lui Dumnezeu şi cine este 

Cel care ţi-a zis: «Dă-mi să beau», ai fi cerut de la Dumnezeu care ţi-ar fi dăruit ţie apa cea 

vie.” 

6. Femeia a zis către El: „Domnule, Tu nu ai nimic cu care să scoţi apă, iar fântâna 

este adâncă, de unde ai Tu apa cea vie? Eşti Tu mai mare decât tatăl nostru Iacob, care ne-a 

dat nouă fântâna şi a băut din ea, el şi copiii lui şi cămilele, şi caprele, şi oile?” 

7. Iisus a răspuns şi a zis către ea: „Oricine bea din această apă va înseta 

din nou, dar celui care bea din apa pe care i-o dau Eu nu-i va mai fi niciodată sete. Însă apa 

pe care i-o voi da Eu va fi în el o fântână de apă izvorând în Viaţa Eternă.” 

8. Femeia a zis către El: „Domnule, dăruieşte-mi această apă, ca să nu-mi mai fie 

sete, nici să nu mai vin până aici să o iau.” Iisus a zis către ea: „Mergi, cheamă-ţi soţul şi 

veniţi aici.” Femeia a răspuns şi a zis: „Nu am soţ.” 
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9. Privind către ea, Iisus i-a răspuns şi a spus: „Ai zis bine: «Nu am soţ.» Căci ai avut 

cinci soţi, şi cel pe care îl ai acum nu se numeşte soţul tău, în aceasta ai spus adevărul.” 

10. Femeia a zis către El: „Domnule, eu simt că Tu eşti un Profet. Părinţii noştri s-au 

rugat în acest munte şi voi spuneţi că Ierusalimul este locul unde oamenii trebuie să se 

roage.” 

11. Iisus a zis către ea: „Femeie, crede-mă, va veni timpul când nu vă veţi 

mai ruga lui Dumnezeu nici pe acest munte şi nici chiar în Ierusalim. 

12. Însă acum a venit şi este timpul când adevăraţii adoratori se vor ruga din tot 

sufletul lui Dumnezeu în duh şi în adevăr, căci aceşti adoratori îl caută pe Cel Prea Sfânt. 

Dumnezeu este Spirit şi cei care se roagă trebuie să se roage în duh şi în adevăr.” 

13. Femeia a zis către El: „Ştiu că va veni Mesia, care se numeşte Hristos, Când va 

veni, El ne va spune toate lucrurile.” Iisus a zis către ea: „Eu sunt, Cel Care îţi vorbeşte.” 

14. Atunci au venit discipolii Lui şi s-au minunat că El vorbea cu femeia aceea, deşi 

nimeni nu a zis: „Ce cauţi?” sau „De ce vorbeşti cu ea?”. 

15. Atunci femeia şi-a lăsat ulciorul, a mers în cetate şi a zis oamenilor: „Veniţi să 

vedeţi un om care mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut vreodată. Nu este oare acesta 

Hristosul?” 

16. După aceea ei au ieşit din oraş şi au venit la El, şi mulţi dintre samariteni au 

crezut în Ei şi L-au rugat să mai zăbovească la ei. Iar El a rămas acolo două zile.  

 

    CAP. XXIV 

 

IISUS DENUNŢĂ CRUZIMEA. - EL TĂMĂDUIEŞTE PE CEI BOLNAVI ŞI 

SCOATE DEMONI 

 

1. Pe când Iisus trecea printr-un sat, a văzut o mulţime de pierde-vară de cea mai 

joasă speţă. Aceştia chinuiau o pisică pe care o găsiseră şi o tratau într-un mod ruşinos. Iisus 

le-a poruncit să înceteze şi a început să le vorbească, însă ei nu vroiau să-I asculte cuvintele 

şi L-au respins. 

2. Atunci, El a făcut un bici din coarde legate cu noduri şi i-a alungat zicând: „Acest 

pământ pe care Tatăl meu l-a creat pentru bucurie şi fericire voi l-aţi transformat în iadul cel 

mai de jos al violenţei şi cruzimii.” Şi atunci ei au plecat din faţa Sa. 

3. Însă unul din netrebnici s-a întors şi L-a sfidat. Iisus şi-a întins atunci mâna, iar 

braţul acelui tânăr s-a uscat şi l-a cuprins o frică mare. Unul dintre ei a zis atunci: „Acesta 

este vrăjitor.” 

4. În ziua următoare, mama acelui tânăr a venit la Iisus, rugându-L să-i refacă mâna 

cea uscată. Iisus le-a vorbit atunci despre legea iubirii şi despre unitatea întregii vieţi în 

familia unică a lui Dumnezeu. După aceea, El a mai zis: „Aşa cum faceţi voi în această viaţă 

creaturilor înfrăţite cu voi, la fel vi se va face vouă în viaţa ce va veni.” 

5. Tânărul a crezut şi şi-a mărturisit păcatele, iar Iisus şi-a pus mâna Sa peste el şi 

braţul uscat s-a făcut sănătos ca celălalt. Şi oamenii L-au preamărit pe Dumnezeu, Cel care a 

dat omului atâta putere. 

6. Plecând de acolo, doi orbi se ţineau după El, strigând şi zicând: „Tu, fiule al lui 

David, fie-Ţi milă de noi,” Iar după ce El a intrat în casă, orbii au venit la El şi Iisus a zis 

către ei: „Credeţi că sunt Eu capabil să fac aceasta?” 

7. Ei au zis către El: „Da, Doamne.” Atunci, El le-a atins ochii, zicând: „După 
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credinţa voastră, fie vouă.” Şi li s-au deschis ochii şi Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: 

„Vedeţi, să nu spuneţi la nimeni.” Însă ei, după ce au plecat, au împrăştiat vestea în tot 

ţinutul acela. 

8. Şi ei au mers mai departe, şi iată că au adus la El un om mut posedat de un demon. 

Şi după ce demonul a fost scos afară,  mutul  a  vorbit,  şi  mulţimea  s-a minunat, zicând: 

„Nu s-a mai văzut aşa ceva în Israel.” Dar fariseii ziceau: „El scoate demonii cu prinţul 

demonilor.” 

9. Iisus a străbătut toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind 

Evanghelia împărăţiei  şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă în rândul oamenilor. 

10. Dar văzând mulţimile, Iisus a simţit compasiune faţă de ele, căci erau necăjite şi 

rătăcite, ca nişte oi fără păstor. 

11. Atunci a zis El către discipolii Săi: „Secerişul este cu adevărat mult, dar lucrătorii 

sunt puţini. Rugaţi-i, deci, pe Domnul secerişului, ca să trimită lucrători la secerişul său.” 

12. Discipolii Săi I-au adus două coşuri mici cu pâine şi fructe, precum şi un ulcior cu 

apă. Iar Iisus a aşezat pâinea şi fructele înaintea lor şi, de asemenea, apa. Şi ei au mâncat, au 

băut şi s-au săturat. 

13. Toţi s-au minunat atunci, căci fiecare a avut destul şi în plus, şi erau patru mii de 

oameni. După aceea, au plecat binecuvântând pe Dumnezeu pentru ceea ce au auzit şi au 

văzut. 

 

       CAP. XXV 

 

  PREDICA DE PE MUNTE (Partea I) 
 

1. Văzând mulţimile, Iisus a urcat pe un munte şi, aşezându-se, cei doisprezece au 

venit la El, iar El şi-a ridicat ochii asupra discipolilor Săi şi a zis: 

2. „Ferice de cei săraci, în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor. Ferice de cei ce 

plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. Ferice de 

cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei or fi săturaţi. 

3. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, 

căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui 

Dumnezeu. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor. 

4. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor 

prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră. Bucuraţi-vă în 

acel ceas şi săltaţi de fericire, căci iată, răsplata voastră este mare în cer, căci la fel au făcut şi 

părinţii lor cu proorocii. 

5. Vai vouă care sunteţi bogaţi şi plini de avariţie!, căci v-aţi primit mângâierea în 

această viaţă. Vai vouă care sunteţi sătui!, căci veţi flămânzi. Vai vouă care râdeţi acum, 

plini de egoism!, căci veţi plânge şi vă Veţi tângui. Vai vouă când toţi oamenii vorbesc de 

bine despre voi!, căci aşa au făcut şi părinţii lor despre falşii profeţi. 

6. Voi sunteţi sarea pământului, căci orice sacrificiu trebuie să fie sărat cu sare, dar 

dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? De acum nu mai e bună de nimic, ci doar să fie 

aruncată şi călcată în picioare. 

7. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate construită pe un deal nu poate fi ascunsă. Nici 

nu aprinde cineva o lumânare şi o pune sub obroc, ci în sfeşnic şi astfel ea luminează pentru 

toţi cei care sunt în casă. Lăsaţi astfel ca lumina voastră să lumineze înaintea voastră ca ei să 
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vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în Cer. 

8. Nu vă gândiţi că am venit să distrug legea sau pe prooroci. Nu am venit să distrug, 

ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau un titlu 

din lege sau din prooroci nu va trece, până nu se vor împlini toate. Dar iată că este aici Unul 

mai mare decât Moise, iar El vă va da legea superioară, chiar Legea desăvârşită, şi acestei 

Legi să vă supuneţi. 

9. De aceea, oricine va încălca una dintre aceste porunci pe care El le va da, şi îi va 

învăţa pe oameni astfel, va fi numit cel din urmă în Împărăţie. Însă oricine va respecta şi va 

învăţa pe alţii Legea va fi numit mare în Împăraţi al Cerului. 

10. Cu adevărat, cei care cred şi se supun îşi vor mântui sufletele, iar cei care nu se 

supun şi le vor pierde. Căci vă zic vouă, dacă dreptatea voastră nu va depăşi dreptatea 

cărturarilor şi fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia Cerului. 

11. Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi îţi vei aduce aminte că fratele tău are 

ceva împotriva ta, lasă-ţi darul înaintea altarului şi mergi în drumul tău. Întâi împacă-te cu 

fratele tău şi apoi, venind, oferă darul tău. 

12. Împacă-te repede cu duşmanul tău, cât eşti cu el pe cale, ca nu cumva duşmanul 

să te dea judecătorului, judecătorul slujitorului şi să fii aruncat la temniţă. Adevărat îţi spun, 

nu vei ieşi de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban. 

13. Aţi auzit că s-a zis: «iubeşte-ţi vecinul şi urăşte-ţi duşmanul.» Însă Eu vă zic celor 

dintre voi care auziţi: Iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc. 

14. Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă şi rugaţi-vă pentru cei care vă folosesc cu 

dispreţ. Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Care este în cer şi care face soarele să răsară peste cei 

buni şi peste cei răi şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 

15. Căci dacă îi iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce mulţumire veţi avea? Căci şi 

păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc. Şi dacă faceţi bine celor care fac bine, ce mulţumire 

veţi avea? Căci păcătoşii fac la fel. Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult 

decât alţii? Oare nu fac şi vameşi la fel? 

16. Dacă o dorinţă îţi este dragă ca viaţa şi te deturnează de la adevăr, arunc-o de la 

tine, căci este mai bine să intri în viaţă având adevărul, decât pierzându-l şi să fii aruncat în 

întunericul cel din afară. 

17. Iar dacă, ţi se pare de dorit un lucru ce provoacă altuia dure: suferinţă, alungă-l 

din inima ta. Astfel, vei atinge pacea. Este mai bine să înduri suferinţa decât să o dai celor 

care sunt mai slabi. 

18. Fiţi, deci, desăvârşiţi, precum desăvârşit este Tatăl vostru Care este în Cer.” 

 

       CAP. XXVI 

 

  PREDICA DE.PE MUNTE (Partea a II-a) 
 

1. „Luaţi aminte ca faptele voastre de milostenie să nu le faceţi înaintea oamenilor, ca 

să fiţi văzuţi de ei, căci altfel nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru Care este în Cer. Astfel, 

când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe străzi, ca să 

fie văzuţi şi slăviţi de oameni. Adevărat zic vouă, aceştia deja şi-au primit răsplata. 

2. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie mâna ta stângă ce face dreapta ta; şi ia 

aminte ca milostenia ta să fie în ascuns, iar Cel Ascuns, care vede în ascuns, te va recunoaşte 

în mod deschis. 
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3. Când te rogi, nu fi precum făţarnicii, căci lor le place să se roage stând în sinagogi 

şi pe la colţurile străzilor, ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat zic vouă, aceştia deja şi-au 

primit răsplata. 

4. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te la Tatăl tău care 

este în ascuns, iar Cel ascuns, care vede în ascuns, te va recunoaşte în mod deschis. 

5. Când vă rugaţi împreună, nu folosiţi cereri zadarnice, cum fac necredincioşii, căci 

ei cred că vorbăria lor multă va fi auzită. Deci nu fiţi ca ei, căci Tatăl vostru ceresc ştie 

lucrurile de care aveţi nevoie, înainte să le cereţi Aşa să vă rugaţi, când sunteţi adunaţi 

împreună: 

6. «Tatăl nostru Care eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău. Vie Împărăţia Ta, 

Facă-se Voia Ta, precum în Cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 

nouă astăzi, şi nedespărţită. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşelile 

greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean. Căci ale 

Tale sunt Împărăţia şi Puterea şi Slava, în Veci. Amin.» 

7. Căci dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, la fel şi Tatăl vostru ceresc vi le va 

ierta pe ale voastre, dar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru din Cer nu 

vă va ierta greşelile. 

8. Mai mult, când postiţi, nu fiţi trişti, ca cei făţarnici, daci ei îşi smolesc feţele, ca să 

îi vadă oamenii că postesc. Adevărat vă zic vouă, aceştia deja şi-au primit răsplata. 

9. Vă zic vouă: dacă nu vă veţi feri de lume şi de căile sale rele, în nici un fel nu veţi 

găsi Împărăţia, iar dacă nu veţi înceta să vă grăbiţi să adunaţi bogăţii, nu îl veţi vedea pe 

Tatăl vostru din Cer. Însă tu, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi 

oamenilor că posteşti, iar Cel Sfânt care vede în ascuns te va recunoaşte în mod deschis. 

10. La fel să faci şi când eşti în doliu după cineva care ţi-a murit şi eşti trist, căci 

pierderea ta este câştigul lor. Nu fi ca cei care se plâng în faţa oamenilor şi bocesc cu voce 

tare şi îşi sfâşie hainele, ca să vadă oamenii că sunt în doliu. Căci toate sufletele sunt în 

mâinile lui Dumnezeu, şi cei care au făcut bine se odihnesc cu strămoşii voştri în sânul Celui 

Etern. 

11. Mai bine rugaţi-vă pentru odihna şi evoluţia lor, consideraţi că ei sunt pe tărâmul 

odihnei, pe care Cel Etern l-a pregătit pentru ei, şi îşi primesc răsplata dreaptă pentru faptele 

lor, şi nu plângeţi precum cei fără speranţă. 

12. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde vin hoţii şi 

le fură, ci adunaţi-vă comori în Cer, unde molia şi rugina nu le strică şi unde nu vin hoţii şi 

nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta. 

13. Făcliile corpului sunt ochii. Astfel, dacă privirea ta este curată, întregul tău corp 

va fi plin de lumină. Dar dacă ochii tăi sunt întunecaţi sau absenţi, întregul corp va fi plin de 

întuneric. Dacă deci lumina care este în tine este întuneric, cât de mare e întunericul acela! 

14. Nimeni mi poate sluji la doi-stăpâni, căci ori îl va urî pe unul şi îi va iubi pe 

celălalt, ori va ţine la unul şi îl va dispreţui pe celălalt. Nu puteţi sluji lui DUMNEZEU şi lui 

Mamona. 

15. Aşadar, vă zic vouă: nu vă îngrijoraţi prea mult de viaţa voastră, ce veţi muica sau 

ce veţi bea sau, pentru corpul vostru, cu ce vă Veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult 

decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Căci la ce îl va ajuta pe om dacă va obţine 

întreaga lume şi îşi va pierde viaţa? 

16. Priviţi la păsările aerului, căci ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în 

jitniţe şi, totuşi, Tatăl vostru Ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi mult mai bine îngrijiţi 
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decât ele? În plus, de ce vă consumaţi toate gândurile pentru haine? Priviţi la crinii câmpului, 

cum cresc. Ei nu se ostenesc, nici nu torc. Şi totuşi vă spun vouă, nici Solomon, în toată 

mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. 

17. Iar dacă iarba pământului, care astăzi: este şi mâine este aruncată în cuptor, 

Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puţin credincioşilor? 

18. Deci nu vă îngrijoraţi prea mult, zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?» 

sau «Cu ce ne vom îmbrăca?» (căci după toate acestea se străduiesc cei necredincioşi). Căci 

Tatăl vostru Ceresc ştie că aveţi nevoie de aceste lucruri. Ci căutaţi mai întâi Împărăţia lui 

Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor adăuga vouă. Nu întâmpinaţi 

dinainte relele zilei de mâine, căci îi este de ajuns zilei răutatea ei.” 

 

    CAP. XXVII 

 

  PREDICA DE PE MUNTE (Partea a III-a.) 
 

1. „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi 

judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. Aşa cum voi faceţi altora, la fel vi se 

va face şi vouă. 

2. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? 

Sau cum vei zice fratelui tău: «Lasă-mă sa scot paiul din ochiul tău», când iată că o bârnă 

este în propriul tău ochi? Făţarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi abia după aceea 

vei vedea clar cum să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. 

3. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, 

ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi. 

4. Cereţi şi vi se va da. Căutaţi şi veţi găsi. Bateţi şi vi se va deschide. Căci oricine 

cere primeşte, cel care caută găseşte şi celor care bat li se va deschide. 

5. Care dintre voi este acela care, dacă îi va cere copilul său pâine, el îi va da o piatră? 

Sau dacă îi cere un peşte, îi va da un şarpe? Atunci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi cum să daţi 

daruri bune copiilor voştri, cu atât mai mult Tatăl vostru Care este în Cer va da lucruri bune 

celor care cer de la El? 

6. De aceea, toate lucrurile bune pe care vreţi ca oamenii să vi le facă vouă, faceţi-le 

şi voi lor. Iar ceea ce vreţi ca oamenii să nu vă facă vouă, nu le faceţi nici voi lor, căci 

aceasta este Legea şi proorocii.  

7. Intraţi pe poarta cea strâmtă, căci strâmtă este calea şi îngustă este poarta care duc 

la viaţă şi puţini sunt cei care le găsesc, însă largă este poarta şi lată este calea care duc la 

distrugere şi mulţi sunt cei care intră pe acolo. 

8. Feriţi-vă de proorocii falşi, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi 

răpitori, îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din spini şi smochine 

din mărăcini? 

9. Astfel, orice pom bun face roade bune, însă pomul rău face roade rele. Orice pom 

care nu face roade bune este bun doar de tăiat şi de aruncat în foc. În felul acesta, după 

fructele lor vei discerne binele de rău. 

10. Nu oricine care îmi zice: «Doamne, Doamne» va intra în Împărăţia Cerului, ci cel 

care face voia Tatălui meu Care este în Cer. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, 

Doamne, nu am proorocit în numele Tău? Şi nu în numele Tău am scos demoni? Şi nu în 

numele Tău am făcut multe lucruri minunate?» Atunci le voi spune: «Niciodată nu v-am 
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cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelegea.» 

11. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte, îl voi asemăna 

cu un om înţelept care şi-a construit casa în patru colţuri, pe stâncă. A venit ploaia, au venit 

râurile mari şi au suflat vânturile peste casa aceea, dar ea nu a căzut, pentru că era întemeiată 

pe stâncă. 

12. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, îl voi asemăna cu un 

bărbat nechibzuit care şi-a construit casa pe nisip. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au 

suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi ea a căzut, iar căderea ei a fost mare. Dar o cetate 

construită pe stâncă, în patru colţuri, înglobată într-un cerc sau pe vârful unui deal, nu poate 

nici să cadă, nici să se ascundă.” 

13. Iar când Iisus a sfârşit aceste cuvinte, mulţimile erau uimite de învăţătura Sa. Căci 

îi învăţa ca Unul care făcea apel la raţiune şi la inimă, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor, prin 

puterea autorităţii. 

 

       CAP. XXVIII  

 

  IISUS ELIBEREAZĂ IEPURII ŞI PORUMBEII 

 

1. Într-o zi, după ce Iisus Şi-a încheiat discursul, într-un loc de lângă Tiberia unde 

sunt şapte fântâni, un tânăr I-a adus iepuri şi porumbei vii, ca să mănânce cu discipolii Săi. 

2. Iisus a privit atunci cu iubire la acel tânăr şi a zis către el: „Tu ai o inimă bună şi 

Dumnezeu te va lumina, însă nu ştii că Dumnezeu la început a dat omului ca mâncare 

fructele pământului şi nu l-a făcut inferior faţă de maimuţă, oaie, cal sau capră, ca să ucidă şi 

să mănânce carnea şi sângele acestor creaturi înrudite cu el. 

3. Voi credeţi că Moise a poruncit cu adevărat ca aceste creaturi să fie omorâte şi 

oferite ca sacrificiu şi mâncate şi chiar aşa faceţi în Templu, însă iată că este aici Cineva mai 

mare decât Moise, venit ca să elimine sacrificiile de sânge din lege, precum şi sărbătorile lor, 

şi să vă aducă împărtăşania pură şi sacrificiul fără sânge ca la începuturi, constând chiar din 

grânele şi fructele pământului. 

4. Să mâncaţi din ceea ce oferiţi lui Dumnezeu în puritate, însă din cele pe care nu le 

oferiţi în puritate să nu mâncaţi, căci vine vremea când sacrificiile şi sărbătorile sângeroase 

vor înceta şi vă veţi închina lui Dumnezeu cu Sfântă adoraţie şi cu o împărtăşanie pură. 

5. Astfel, lasă aceste creaturi să meargă în libertate, ca să se bucure în Dumnezeu şi 

să nu aducă nici o învinovăţire omului.” Atunci, tânărul le-a eliberat, iar Iisus a aruncat 

cuştile şi lanţurile lor. 

6. Dar iată, acestea nu s-au temut că vor fi din nou închise şi nu au plecat de la El, ci 

El le-a vorbit şi le-a dat drumul să plece, iar ele s-au supus Cuvântului Său şi au plecat 

bucuroase. 

7. Atunci, pe când ei şedeau lângă fântâna din mijlocul celor şase, Iisus S-a ridicat şi 

a strigat: „Dacă îi este cuiva sete, să vină la Mine şi să bea, căci îi voi da apele vieţii. 

8. Cei care cred în Mine, din inimile lor vor curge râuri de apă, iar cei cărora li se va 

da vor vorbi cu putere, iar învăţătura lor va fi precum apa vie. 

9. (El vorbea aceasta despre Duhul pe care trebuie să-l primească cei care cred în El, 

căci plinătatea Duhului nu fusese încă dată deoarece Iisus nu fusese încă preamărit.) 

10. Oricine va bea din apa pe care o dau Eu nu va înseta niciodată, ci apa care vine de 

la Dumnezeu va fi în ei o sursă de apă, izvorând în Viaţa Veşnică.” 
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11. Atunci, Ioan a trimis doi dintre discipolii săi, zicând: „Eşti Tu cel care trebuie să 

vină sau să aşteptăm pe altul?” Şi, tot atunci, Iisus a tămăduit multe dintre infirmităţile şi 

bolile lor şi a alungat spiritele rele, iar orbilor le-a redat vederea. 

12. Atunci, răspunzând, Iisus a zis către ei: „Mergeţi în drumul vostru şi spuneţi-i lui 

Ioan ce lucruri aţi văzut şi aţi auzit, felul în care orbii văd, schilozii umblă, leproşii sunt 

tămăduiţi, surzii aud, morţii sunt înviaţi, săracilor le este propovăduită Evanghelia. Fericit 

este cel care nu se va sminti întru Mine.” 

13. După ce au plecat mesagerii lui Ioan, El a început să vorbească oamenilor despre 

Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt sau un om îmbrăcat în haine 

moi? Iată, cei care sunt înveşmântaţi cu fast şi trăiesc uşor sunt la curţile regilor. 

14. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, vă zic vouă, şi chiar cel mai mare 

dintre profeţi. 

15. El este cel despre care s-a scris: «Iată, îmi trimit mesagerul înaintea feţei Tale, 

care va pregăti calea Ta, înaintea Ta.» Căci vă zic vouă, dintre cei care sunt născuţi din 

femei, nu este profet mai mare decât Ioan Botezătorul.” 

16. Toţi oamenii care L-au auzit atunci, chiar şi vameşii L-au primit pe Dumnezeu în 

inimile lor, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan. Dar fariseii şi legiuitorii nu au primit îndemnul 

lui Dumnezeu care se îndrepta împotriva lor, nefiind botezaţi de el.  

 

       CAP XXIX 

 

HRĂNIREA CELOR CINCI MII DE OAMENI CU ŞASE PÂINI ŞI ŞAPTE COŞURI 

DE PEŞTI. TĂMĂDUIREA CELOR BOLNAVI 
 

l. Sărbătoarea Paştelui se apropia, iar apostolii şi tovarăşii lor s-au adunat la Iisus şi I-

au spus lui Iisus toate lucrurile pe care le făcuseră şi le propovăduiseră. Iar El a zis către ei: 

„Veniţi deoparte într-un loc deşert şi odihniţi-vă un timp”, pentru că erau mulţi care veneau 

şi plecau şi nu aveau răgaz nici măcar să mănânce. 

2. După aceea, ei au plecat într-un deşert cu o corabie particulară. Oamenii i-au văzut 

plecând şi, cum mulţi îl cunoşteau pe Iisus, au pornit pe jos din toate cetăţile, au luat-o 

înaintea lor şi s-au adunat la El. 

3. Iar Iisus, venind, a văzut mulţimea de oameni şi a simţit o mare compasiune faţă de 

ei, pentru că erau ca o turmă fără păstor. 

4. Ziua fiind pe sfârşite, discipolii au venit la El şi au zis: „Acesta este un loc deşert şi 

orele sunt înaintate. Trimite-i înapoi, ca să meargă în satele din împrejurimi şi să-şi cumpere 

pâine, căci nu au nimic de mâncare.” 

5. El a răspuns şi a zis către ei: „Daţi-le voi să mănânce.” Iar ei au zis către El: „Să 

mergem să le cumpărăm două sute de pâini şi să le dăm să mănânce?” 

6. El a zis către ei: „Câte pâini aveţi? Mergeţi şi vedeţi.” Şi după ce au aflat, au zis: 

„Şase pâini şi şapte coşuri cu peşti:” Şi El le-a poruncit să îi aşeze pe toţi câte cincizeci, pe 

iarbă. Iar ei s-au aşezat în rânduri de câte o sută şi de câte cincizeci. 

7. Şi după ce a luat cele şase pâini şi cele şapte coşuri cu peşti, a privit către Cer, a 

Binecuvântat şi a rupt pâinile şi, de asemenea, a împărţit peştii şi le-a dat discipolilor să le 

pună înaintea lor, iar aceştia le-au împărţit tuturor. 

8. Şi toţi au mâncat şi s-au săturat Şi au strâns douăsprezece coşuri cu firmiturile care 

rămăseseră. Şi cei care au mâncat din pâini şi din peşte erau cam cinci mii de bărbaţi, femei 
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şi copii, şi El i-a învăţat apoi multe lucruri. 

9. Şi când oamenii au văzut şi au auzit aceste lucruri, s-au umplut de recunoştinţă şi 

au zis: „Cu adevărat, acesta este acel Profet care trebuie să vina în lume.” Şi când El a simţit 

Că ei au de gând să îl ia cu forţa ca să-l facă rege, El îndată a poruncit discipolilor Săi să urce 

pe corabie şi să meargă de cealaltă parte, înaintea Sa, în Betsaida, în timp ce El i-a trimis pe 

oameni înapoi. 

10. După ce i-a trimis pe oameni, a plecat într-un munte ca să Se roage. Iar când s-a 

lăsat seara, El era acolo singur, însă corabia era în mijlocul mării zbuciumată de valuri, căci 

aveau vântul din faţă. 

11. În ceasul ai treilea al nopţii, Iisus a venit către ei, mergând pe mare Şi 

când discipolii L-au văzut mergând pe mare, s-au tulburat, zicând: „Este un duh  şi au strigat 

de frică. Însă îndată Iisus le-a vorbit, zicând: „Fiţi bucuroşi; sunt Eu. Nu vă fie frică.” 

12. Iar Petru I-a răspuns şi a zis: „Doamne, dacă eşti Tu, cheamă-mă la 

tine pe apă.” Şi El a zis: „Vino.” Şi coborând din corabie, a mers pe apă către Iisus. Dar când 

a văzut vântul furios, i s-a făcut frică, şi începând să se scufunde, a strigat, zicând: „Doamne, 

salvează-mă.” 

13. Imediat Iisus i-a întins mâna şi l-a prins, şi a zis către el: „O, puţin 

credinciosule, de ce te-ai îndoit? Căci nu te-am chemat Eu?” 

14. Şi El a urcat la ei în corabie, iar vuitul a încetat, iar ei erau peste măsură şi cu 

durere uimiţi în sinea lor şi se minunau. Căci ei nu respectaseră miracolul pâinilor şi al 

pâinilor şi inima lor era mâhnită. 

15. Când ei au venit în corabie, a fost o mare linişte. Apoi, cei care erau pe corabie au 

venit la El şi s-au închinat Lui, zicând: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” 

16. După ce au sărbătorit Pastele, au venit în pământul Genesaretului şi au tras la 

ţărm. Când au coborât din corabie, îndată a fost cunoscut. Atunci au alergat din toată acea 

regiune şi din jur şi au început să-I ducă în paturi pe cei care erau bolnavi, acolo unde auzeau 

că se află El. 

17. Oriunde intra El, în sate, cetăţi sau ţări, ei aşezau pe cei bolnavi pe străzi şi îl 

implorau ca să-I poată atinge măcar marginea hainei şi toţi care îl atingeau erau tămăduiţi. 

18. După aceste lucruri, Iisus a venit cu discipolii Săi în Iudeea şi a locuit 

acolo şi a botezat mulţi care veneau la El şi primeau învăţătura Sa. 

 

      CAP. XXX  

 

    PÂINEA VIEŢII ŞI VIŢA CEA VIE 

 

1.  În ziua următoare, oamenii care stăteau de cealaltă parte a mării au văzut că acolo 

nu mai era nici o altă barcă, în afară de cea în care intraseră discipolii Săi, şi că Iisus nu a 

mers cu discipolii în barcă, ci aceştia au plecat singuri. Iar când oamenii au văzut că Iisus nu 

era acolo, nici discipolii Săi, au luat şi ei o corabie şi au venit în Capernaum, căutându-L pe 

Iisus. 

2. Iar când L-au găsit de cealaltă parte a mării, au zis către El: „Rabbi, cum se face că 

eşti aici?” Iisus le-a răspuns şi a zis: „Adevărat, adevărat zic vouă, voi nu Mă căutaţi pentru 

că aţi văzut minunile, ci pentru că aţi mâncat pâinile şi peştii şi v-aţi săturat. Nu munciţi 

pentru hrana trecătoare, ci pentru acea hrană care durează în Viaţa Eternă, pe care Fiul 

Omului, Care este şi Fiul lui Dumnezeu, v-o va da, căci pe El l-a trimis Dumnezeu Tatăl.” 
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3. Apoi au zis ei către El: „Ce să facem ca să făptuim lucrările lui Dumnezeu?” Iisus 

a răspuns şi a zis către ei: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi adevărul, în Cel 

care sunt Eu şi Care vă dau Adevărul şi Viaţa.” 

4. După aceea, ei au zis către El: „Ce semn ne arăţi atunci ca să vedem şi să Te 

credem? Ce lucrare faci Tu? Părinţii noştri au mâncat mană în deşert; după cum este scris: 

«fel le-a dat din Cer pâine să mănânce.»“ Atunci Iisus a zis către ei: „Adevărat, adevărat zic 

vouă, nu Moise v-a dat adevărata pâine din Cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din Cer 

şi finetul viţei celei vii. Căci hrana lui Dumnezeu este cea care coboară din Cer 

şi aduce viaţă în lume.” 

5. Apoi au zis ei către El: „Doamne, dă-ne mereu această pâine şi acest finet.” Iar 

Iisus a zis către ei: „Eu sunt adevărata Pâine, Eu sunt Viţa cea vie, cei care vin la Mine nu 

vor flămânzi niciodată, iar cei care cred în Mine nu vor înseta niciodată. Şi adevărat zic vouă, 

dacă nu mâncaţi carnea şi nu beţi sângele lui Dumnezeu, nu veţi avea viaţă în voi. Însă voi 

M-aţi văzut şi nu aţi crezut. 

6. Toţi cei pe care Tatăl Meu Mi i-a dat vor veni la Mine şi pe cei care vin la Mine cu 

nici un chip nu-i voi alunga. Căci am coborât din Cer nu ca să fac voia mea, ci Voia lui 

Dumnezeu Care M-a trimis. Şi aceasta este Voia lui Dumnezeu care m-a trimis, ca din cei 

care îmi sunt daţi Mie să nu pierd pe nici unul, ci să-i ridic din nou în ziua cea de pe urmă.” 

7. Atunci iudeii au cârtit împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care 

coboară din cer.” Şi ei ziceau: „Nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif şi al Mariei a căror 

genealogie o cunoaştem? Atunci cum de a zis El: «Eu cobor din Cer»?” 

8. Atunci Iisus a răspuns şi a zis către ei: „Nu cârtiţi în sinea voastră. Nimeni nu poate 

veni către Mine dacă nu i-a trimis Sfânta Iubire şi înţelepciune şi aceştia vor fi ridicaţi în ziua 

cea de pe urmă. Este scris în profeţi: «Ei toţi vor fi învăţaţi de către Dumnezeu.» Astfel, toţi 

cei care au auzit şi au învăţat despre Adevăr, vin către Mine. 

9. Nu oricine îl vede pe Cel Preasfânt în orice clipă, ci doar cei care sunt ai celui 

Preasfânt, doar ei îl văd pe cel Preasfânt. Adevărat, adevărat zic vouă, cei care cred în 

Adevăr au Viaţa Eternă.”  

 

    CAP. XXXI 

 

     PÂINEA VIEŢII ŞI VIŢA CEA VIE.  

 

      IISUS ÎL CEARTĂ PE CONDUCĂTORUL NECHIBZUIT 

 

1. Din nou Iisus a zis: „Eu sunt Pâinea adevărată şi Viţa cea vie. Părinţii voştri au 

mâncat mană în pustiu şi sunt morţi. Aceasta este hrana lui Dumnezeu care coboară din Cer, 

că oricine mănâncă din ea nu va muri. Eu sunt Hrana Cea Vie ce coboară din Cer şi oricine 

care mănâncă din această Hrană va trăi pentru totdeauna, iar pâinea pe care o voi da este 

Adevărul Meu şi vinul pe care îl voi da este Viaţa Mea.” 

2. Iudeii se străduiau să înţeleagă, zicând: „Cum poate acest om să se dea 

pe sine de mâncare?” Atunci Iisus a zis: „Gândiţi voi că Eu vorbesc despre mâncatul cărnii, 

lucru pe care voi în ignoranţa voastră îl faceţi în Templul lui Dumnezeu? 

3. Cu adevărat, corpul Meu este substanţa lui Dumnezeu şi aceasta este adevărata 

hrană, iar sângele Meu este viaţa lui Dumnezeu şi acesta este adevărata băutură. Nu precum 

strămoşii voştri, care au cerut carne, iar Dumnezeu în mânia Sa le-a dat carne şi ei au mâncat 
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aceste necurăţii până când le-au putrezit în nări, iar hoiturile lor au căzut cu miile în pustiu 

din cauza ciumei. 

4. Despre aceştia este scris: «Ei vor rătăci patruzeci şi nouă de ani în pustiu, până 

când se vor purifica de poftele lor, înainte să intre în pământul odihnei, o, de şapte ori câte 

şapte ani vor rătăci pentru că nu au cunoscut căile Mele, nici nu s-au supus legilor Mele.» 

5. Însă  Cei   care   mănâncă această carne şi beau acest sânge sunt în Mine şi Eu sunt 

în ei, Aşa cum Tatăl Ceresc M-a trimis pe Mine, şi prin Care Eu trăiesc, la fel şi cei care 

mănâncă din Mine, Care sunt Adevărul şi Viaţa, vor trăi prin Mine. 

6. Aceasta este acea pâine vie care, coborând din Cer, dă viaţă lumii, nu ca strămoşii 

voştri care au mâncat mană şi au murit. Cei care mănâncă din această pâine şi din acest finet 

vor trăi veşnic.” Aceste lucruri le-a zis El în sinagogă, pe când propovăduia în Capernaum. 

Atunci mulţi dintre discipolii Săi, auzind acestea, au zis: „Aceasta este o vorbă grea, cine o 

poate primi?” 

7. Când Iisus a ştiut în sinea Lui că discipolii Săi cârteau la aceasta, a zis către ei: „Vă 

jigneşte aceasta? Şi dacă veţi vedea pe Fiul omului ridicându-se acolo unde era înainte? 

Spiritul este cel care dă viaţă, carnea şi sângele nu ajută la nimic. Cuvintele pe care vi le zic 

vouă sunt spirit şi sunt viaţă. 

8. Dar sunt unii dintre voi care nu cred.” Căci Iisus a ştiut de la început care dintre ei 

nu vor crede şi care îl vor trăda. De aceea, a zis către ei: „Nimeni nu poate veni către Mine, 

dacă nu îi este dat lui de sus.” 

9. Din acel moment, mulţi dintre discipolii Săi s-au întors şi n-au mai mers cu EL 

Atunci a zis Iisus către cei doisprezece: „Veţi pleca şi voi?” 

10. Atunci Simon Petru I-a răspuns: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele 

Vieţii Veşnice. Iar noi credem şi suntem siguri că Tu eşti acel Hristos, un Fiu al 

Dumnezeului celui viu.” 

11. Iisus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi doisprezece şi de asemenea unul care 

este trădător?” El vorbea atunci despre Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon Levitul, căci el era 

cel care urma să îl trădeze. 

12. Pe când Iisus călătorea către Ierusalim a apărut o cămilă supraîncărcată cu lemne. 

Cămila nu putea să tragă la deal pentru că era prea greu, iar stăpânul ei o bătea şi o trata cu 

cruzime, însă nu putea să o facă să meargă mai departe. 

13. Văzând aceasta, Iisus a zis către el: „De ce îţi baţi sora?” Omul a răspuns: 

„Aceasta nu este sora mea. Nu e ea doar un animal de povară menit să mă slujească?” 

14. Iisus a zis: „Nu acelaşi Dumnezeu a făcut din aceeaşi substanţă cămilă şi pe copiii 

tăi care te slujesc, şi nu aveţi voi aceeaşi respiraţie a vieţii pe care amândoi aţi primit-o de la 

Dumnezeu?” 

15. Iar omul s-a minunat mult de aceste vorbe, a încetat să bată cămila şi i-a luat o 

parte din povară, iar cămila a urcat pe deal în vreme ce Iisus mergea în faţa ei şi nu s-a oprit 

până ce nu şi-a încheiat călătoria. 

16. Iar cămila l-a cunoscut pe Iisus, simţind iubirea lui Dumnezeu în El. Apoi, acel 

om a mai cerut învăţătură, iar Iisus l-a învăţat cu plăcere şi el a devenit discipolul Său. 

 

    CAP. XXXII 

 

 DUMNEZEU, HRANA ŞI BĂUTURA TUTUROR 
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1. Pe când stătea la masă cu discipolii Săi, unul dintre ei a zis către El: „Învăţătorule, 

de ce spui că îţi vei da carnea să fie mâncată şi sângele să fie băut, căci este o vorbă grea 

pentru mulţi?” 

2. Iisus a răspuns şi a zis: „Cuvintele pe care vi le-am spus vouă sunt Spirit şi sunt 

Viaţă. Pentru cei ignoranţi şi cei orientaţi cu mintea către cele ale cărnii, aceste cuvinte au 

gustul sângelui şi al morţii, însă fericiţi sunt cei care înţeleg. 

3. Priviţi porumbul care se coace, este tăiat şi strivit în moară, copt şi făcut pâine! Din 

această pâine este făcut trupul Meu, pe care îl vedeţi. Şi priviţi strugurii care se coc pe viţă, 

sunt culeşi şi striviţi în presă şi dau finetul viţei! Din acest fruct ai viţei şi din apă este făcut 

sângele Meu. 

4. Căci Eu mă înfrupt doar din fructele copacilor şi din seminţele ierburilor, iar 

acestea sunt transformate de către Spirit în carnea şi sângele Meu. Doar din acestea şi din 

cele asemenea lor trebuie să se înfrupte cei care cred în Mine, precum şi discipolii Mei, 

pentru că din acestea, în Spirit, vin viaţa, sănătatea şi tămăduirea omului. 

5. Cu adevărat, Prezenţa Mea va fi cu voi în Substanţa şi Viaţa lui Dumnezeu, 

manifestate în acest corp şi în acest sânge. Din acestea trebuie să mănânce şi să bea toţi cei 

care cred în Mine. 

6. Căci în toate locurile voi fi înălţat pentru viaţa lumii, după cum este scris în profeţi: 

«De la înălţarea soarelui şi până la coborârea acestuia, în orice loc o Ofrandă curată cu 

tămâie va fi adusă în Numele Meu.» 

7. Aşa după cum sunt lucrurile: în planul natural, la fel şi în planul spiritual, 

învăţătura şi viaţa Mea vor fi hrană şi băutură pentru voi, - Pâinea Vieţii şi Vinul Mântuirii. 

8. Aşa cum porumbul şi strugurii sunt transmutaţi în carne şi sânge, la fel şi minţile 

voastre naturale trebuie să devină spirituale. Urmăriţi transmutarea a ceea ce este natural în 

ceea ce e Spiritual. 

9. Adevărat zic vouă, la început toate creaturile lui Dumnezeu s-au hrănit doar cu 

ierburile şi fructele pământului, până când ignoranţa şi egoismul omului au făcut pe multe 

dintre ele să modifice utilitatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, într-una care era contrarie 

folosirii lor originare, însă chiar şi acestea se vor întoarce la hrana lor naturală, după cum este 

scris în prooroci, iar cuvintele lor nu vor da greş. 

10. Cu adevărat, Dumnezeu dă întotdeauna din Viaţa şi Substanţa Eternă pentru a 

reînnoi formele universului. Astfel, din carnea şi din sângele, chiar şi din Substanţa şi Viaţa 

celui Etern, sunteţi părtaşii vieţii, iar cuvintele Mele sunt spirit şi sunt viaţă. 

11. Dacă respectaţi poruncile Mele şi vă trăiţi viaţa în dreptate, fericiţi veţi 

fi în această viaţă şi în cea care va veni. De aceea, nu vă minunaţi că vă spun: «Dacă nu veţi 

mânca carnea şi nu veţi bea sângele lui Dumnezeu, nu veţi avea viaţă în voi.»“ 

12. Discipolii au răspuns şi au zis: „Doamne, dă-ne mereu să mâncăm din această 

pâine şi să bem din această cupă, căci cuvintele Tale sunt cu adevărat hrană şi băutură. Prin 

Viaţa şi prin Substanţa Ta fie ca noi să trăim pentru totdeauna.” 

 

    CAP. XXXIII 

 

PRIN VĂRSAREA SÂNGELUI ALTORA NU SE OBŢINE IERTAREA 

PĂCATELOR 

 

1. Iisus îşi învăţa discipolii în curtea exterioară a Templului şi unui dintre ei a zis 
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către El: „Învăţătorule, preoţii spun că fără vărsarea de sânge nu se poate obţine iertarea 

păcatelor. Pot oare jertfele de sânge din lege să îndepărteze păcatele?” 

2. Iar Iisus a răspuns: „Nici o jertfă de sânge a unui animal, a unei păsări sau a unui 

om nu poate îndepărta păcatul, căci cum ar putea să fie conştiinţa purificată de păcat prin 

vărsarea de sânge nevinovat? Dimpotrivă, aceasta va mări condamnarea. 

3. Preoţii primesc într-adevăr astfel de jertfe ca pe  o împăcare  a credincioşilor pentru 

greşelile comise împotriva legii lui Moise, însă pentru păcatele comise împotriva Legii lui 

Dumnezeu nu poate exista iertare fără pocăinţă şi îndreptare. 

4. Este scris în profeţi: «Pune sacrificiile tale de sânge deoparte cu ofrandele tale cele 

arse, şi afară cu ele, şi încetează să mănânci carne, căci nu am vorbit părinţilor tăi şi nici nu 

le-am poruncit ceva, când i-am scos din Egipt, cu privire la aceste lucruri. Ci aceasta le-am 

poruncit zicând: 

5. „Supune-te glasului meu şi mergi pe căile pe care ţi le-am poruncit, şi vei fi 

poporul Meu şi îţi va fi bine.” Însă ei nu au auzit, nici nu şi-au înclinat urechea lor, 

6. Şi ce îţi porunceşte Cel Etern, decât să faci dreptate, să iubeşti milostenia şi să   

mergi smerit cu Dumnezeu? Nu este scris că la început Dumnezeu a poruncit ca fructele 

copacilor, seminţele şi ierburile să fie hrana întregii făpturi? 

7. Dar ei au făcut din Casa Rugăciunii un cuib de hoţi, iar în locul Ofrandei 

pure cu Tămâie Mi-au murdărit altarele cu sânge şi au mâncat carnea mortăciunilor.» 

8. Însă Eu îţi zic ţie să nu verşi sânge nevinovat, nici să nu mănânci carne. Fii integru, 

iubeşte milostenia şi fă dreptate, şi atunci zilele tale vor fi multe pe pământ 

9. Grăuntele care creşte din pământ, împreună cu celelalte grâne, nu sunt transmutate 

de către Spirit în carnea Mea? Strugurii viţei, împreună cu celelalte fructe, nu sunt 

transmutate de către Spirit în Sângele Meu? Fie ca acestea, împreună cu trupurile şi sufletele 

voastre să fie Mărturia ta pentru Cel Etern. 

10. În acestea, prezenţa lui Dumnezeu se manifestă ca Substanţa şi ca Viaţa lumii. 

Din acestea să mănânci şi să bei pentru iertarea păcatelor şi pentru Viaţa Veşnică, pentru toţi 

cei care se supun cuvintelor Mele.”  

11. Exista în Ierusalim lângă piaţa de oi un bazin numit Bethesda, care avea cinci 

intrări, în acestea şedea o mulţime de oameni neputincioşi, orbi, şchiopi, vlăguiţi, aşteptând 

mişcarea apelor. 

12. Fiindcă într-o anumită perioadă a anului, un înger cobora în bazin şi tulbura apele. 

Cel care intra primul în apă se tămăduia de orice boală pe care o avea. Şi era acolo un om 

neputincios din naştere. 

13. Iar Iisus a zis către el: „Nu aduc apele vindecare?” Acesta zise către El: „Ba da, 

Doamne, însă eu nu am pe nimeni să mă bage în apă când se tulbură apele şi, în vreme ce eu 

încerc să ajung, un altul păşeşte înaintea mea.” Iisus a zis către el: „Ridică-te, ia-ţi patul şi 

mergi.” Şi imediat acesta şi-a luat patul şi a mers. Atunci era ziua de Sabat. 

14. De aceea, iudeii au zis către el: „Este Sabatul, nu este conform cu legea ca tu să-ţi 

cari patul.” Cel care fusese vindecat nu a ştiut că fusese Iisus, iar Iisus plecase de acolo, o 

mulţime de oameni fiind în acel loc. 

 

    CAP. XXXIV  

 

 IUBIREA LUI IISUS FAŢĂ DE TOATE CREATURILE 

 

http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_9c692wbvh
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1. Când Iisus a aflat că fariseii au cârtit şi s-au plâns pentru că El şi-a făcut şi a 

botezat mai mulţi discipoli decât Ioan, a plecat din Iudeea şi a mers din nou în Galileea. 

2. Şi Iisus a ajuns la un anumit Copac şi a rămas sub el mai multe zile. Şi au venit 

Maria Magdalena şi alte femei şi I-au slujit din toată inima lor, şi în fiecare zi El i-a învăţat 

pe cei care veneau la El. 

3. Păsările s-au strâns în jurul Lui şi L-au bineprimit cu cântecul lor, şi alte creaturi 

vii au venit la picioarele Lui, şi El le-a hrănit, iar ele au mâncat din mina Lui. 

4. Iar când a plecat, a Binecuvântat femeile care I-au arătat dragostea lor, şi 

întorcându-se către smochin, l-a Binecuvântat şi pe el, zicând: „Mi-ai dat adăpost şi umbră, 

protejându-Mă de căldura cea arzătoare şi, de asemenea, Mi-ai dat şi de mâncare. 

5. Fii Binecuvântat, creşti şi fii plin de fructe, fie ca toţi cei care vin la tine să-şi 

găsească odihna, să aibă umbră şi hrană, fie ca păsările aerului să se bucure în crengile tale.” 

6. Iată că acel copac a crescut şi a înflorit peste măsură, iar crengile lui s-au 

înrădăcinat în pământ, au făcut vlăstari şi s-au împânzit foarte mult, aşa încât nici un copac 

nu era ca acesta în mărimea şi frumuseţea sa, precum şi în abundenţa şi bunătatea fructelor 

sale. 

7. Pe când Iisus intra într-un sat, a văzut o pisică de care nu avea nimeni grijă, iar 

aceasta era înfometată şi miorlăia către El, iar El a luat-o şi a pus-o sub haina Sa şi ea a stat la 

sânul Său. 

 

8. Când a ajuns în sat, a pus hrană şi băutură înaintea pisicii, iar-aceasta a mâncat, a 

băut şi şi-a arătat recunoştinţa faţă de El. Şi El a dat-o uneia dintre  discipolele Sale, care 

era văduvă şi pe care o chema Lorenza, iar aceasta a avut grijă de ea. 

9. Unii au zis atunci: „Acest om are grijă de toate creaturile, sunt acestea fraţii şi 

surorile Sale încât trebuie să le iubească?” Iar Ei a zis către ei: „Cu adevărat, acestea sunt 

creaturile voastre înfrăţite din marea Casă a lui Dumnezeu, da, ele sunt fraţii şi surorile 

voastre, având aceeaşi respiraţie a vieţii în Cel Etern. 

10. Oricine care are grijă de una dintre cele mai mici creaturi, îi dă de mâncare şi de 

băut după nevoie, acelaşi lucru Mi-l face Mie, iar oricine provoacă intenţionat suferinţă uneia 

dintre acestea, nu o apără când este tratată cu răutate, va suferi acel rău ca şi cum Mi l-ar fi 

făcut Mie, pentru că aşa cum faceţi în această viaţă, la fel vi se va face şi vouă în viaţa ce va 

să vină.” 

    CAP. XXXV  

 

  LEGEA CEA BUNĂ. — MARIA ŞI MARTA 

 

1. Iată că un avocat s-a ridicat şi L-a ispitit pe Iisus, zicând: „învăţătorule, ce să fac 

pentru a obţine Viaţa Veşnică?” Iar El a zis către acesta: „Ce este scris în lege? Cum citeşti 

tu?” 

2. Răspunzând, el a zis: „Să nu faci altora ceea ce nu ai vrea ca alţii să îţi facă ţie. Să 

îl iubeşti pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta. Să faci 

altora binele pe care ai vrea ca alţii să ţi-l facă ţie.” 

3. Iisus a spus către acesta: „Ai răspuns corect, fă acestea şi vei trăi. De aceste trei 

porunci atârnă toată legea şi proorocii, pentru că cine îl iubeşte pe Dumnezeu îşi iubeşte şi 

aproapele.” 

4. Însă el, dorind să se justifice, a zis către Iisus: „Şi cine este aproapele meu?” 
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Răspunzând, Iisus a zis: „Un om a coborât de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între hoţi, 

care l-au despuiat de haine, l-au bătut şi apoi au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. 

5. Tocmai atunci, cobora pe acel drum un preot şi, când l-a văzut, a trecut pe lingă el, 

ocolindu-l printr-o parte. La fel a venit şi un levit, a privit la el şi a trecut pe lângă el, 

ocolindu-l pe partea cealaltă. 

6. Dar un samaritean care călătorea pe acolo l-a văzut şi a simţit compasiune faţă de 

el. A mers la el şi i-a legat rănile, dându-le cu unsoare şi cu vin, l-a pus pe animalul său, l-a 

dus la un han şi a avut grijă de el. 

7. Dimineaţa, când a plecat, aluat doi bănuţi şi i-a dat gazdei, şi a zis: „Ai grijă de el 

şi orice vei cheltui în plus îţi voi da înapoi atunci când mă voi întoarce. 

8. Care dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui care a căzut între hoţi?” Iar el 

a răspuns: „Acela care a arătat compasiune faţă de el.” Atunci Iisus a zis către el: „Mergi şi 

fă şi tu în acelaşi fel.” 

9. Pe când mergeau, El a intrat într-un sat şi o femeie numită Marta L-a primit în casa 

ei. Şi ea avea o soră pe nume Maria, care s-a aşezat la picioarele lui Iisus şi I-a ascultat 

Cuvântul. 

10. Însă Marta era împovărată de multele treburi pe care le avea de făcut şi a venit la 

El, zicând: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Spune-i să mă 

ajute.” 

11. Iar Iisus a răspuns şi a zis către ea: „Marta, Marta, tu eşti atentă şi îngrijorată de 

multe lucruri, însă de un singur lucru este cu adevărat nevoie, iar Maria a ales partea cea 

bună, care nu se va lua de la ea.” 

12. Din nou, pe când Iisus şedea la masă cu discipolii Săi într-o cetate, El a zis către 

ei: „Ca o masă aşezată pe douăsprezece picioare, aşa sunt Eu în mijlocul vostru. 

13. Adevărat zic vouă, înţelepciunea îşi construieşte casa şi o modelează din 

douăsprezece pilaştri, îşi pregăteşte pâinea şi uleiul, îşi amestecă vinul, îşi face masa. 

14. Şi ea şade peste înălţimile cetăţii şi strigă la fiii şi fiicele oamenilor: «Cine vrea, 

să vină încoace şi să mănânce din pâinea mea, să ia din uleiul meu şi să bea din vinul meu.» 

15. Lăsaţi-i deoparte pe cei fără minte, trăiţi şi mergeţi pe calea înţelegerii. Adorarea 

lui Dumnezeu este începutul înţelepciunii, iar cunoaşterea Celui Sfânt este înţelegere. Prin 

Mine vor fi înmulţite zilele tale şi vor fi măriţi anii vieţii tale.” 

 

    CAP. XXXVI  

 

        FEMEIA ADULTERĂ 

 

1. Într-o zi, dimineaţa devreme, Iisus a intrat din nou în templu şi toţi oamenii au 

venit la El, iar El S-a aşezat şi îi învăţa. 

2. Iar cărturarii şi fariseii au adus la El o femeie care săvârşise adulter şi, după ce au 

aşezat-o în mijloc, au zis către El: „învăţătorule, această femeie a săvârşit adulter, fiind 

prinsă în chiar timpul actului. În legea sa, Moise ne-a poruncit ca o astfel de femeie să fie 

ucisă cu pietre, dar Tu ce zici?” 

3. Aceste lucruri le-au zis ei, ispitindu-L, ea să-L poată acuza, însă Iisus 

S-a aplecat şi scria cu degetul pe pământ, ca şi cum nu i-ar fi auzit. 

4. Aşa încât, atunci când ei au continuat să-L întrebe, El S-a ridicat şi a zis către ei: 

„Cel care este fără de păcat dintre voi să arunce primul cu piatra în ea.” 
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5. Şi din nou S-a aplecat şi a scris cu degetul pe pământ. Cei care au auzit aceasta, 

simţindu-se vinovaţi în propria lor conştiinţă, au plecat unul câte unul, începând cu cel mai în 

vârstă, până la ultimul, iar Iisus a fost lăsat singur şi femeia stătea în mijloc. 

6. După ce Iisus S-a ridicat şi nu a mai văzut acolo pe nimeni în afară de femeie, a zis 

către ea: „Femeie, unde sunt acei acuzatori ai tăi? Nu te-a condamnat nimeni?” Ea a zis către 

El: „Nimeni, Doamne.” Iisus a zis atunci către ea: „Atunci, nici Eu nu te condamn. De acum 

înainte să nu mai păcătuieşti niciodată. Mergi în pace.” 

7. El a spus apoi această pildă unora care credeau despre ei înşişi că sunt drepţi şi îi 

dispreţuiau pe alţii: „Doi oameni au urcat în Templu ca să se roage. Primul era fariseu,  

cunoscător al legii, iar celălalt un vameş, care era un păcătos. 

8. Fariseul stătea şi se ruga astfel în sinea lui: «Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că 

nu sunt ca ceilalţi oameni, cămătari, nedrepţi, adulteri, sau chiar precum acest vameş. Postesc 

de două ori pe săptămână, dau zeciuială din tot ceea ce posed.» 

9. Iar vameşul, stând deoparte, nu-şi ridica prea mult ochii către Cer, ci îşi frângea 

inima, zicând: «Dumnezeule, fie-Ţi milă de mine, păcătosul.» 

10. Vă zic vouă că acest om a plecat acasă mai drept decât celălalt, căci oricine se 

înalţă pe sine va fi coborât, iar cel ce se va smeri pe sine va fi înălţat” 

 

    CAP. XXXVII 

 

        RE-NAŞTEREA SUFLETULUI 
 

1. Iisus şedea în portalul Templului şi câţiva au venit ca să afle învăţătura Sa, iar unul 

a zis către El: „Învăţătorule, ce propovăduieşti Tu despre viaţă?” 

2. Iar El a zis către ei: „Fericiţi sunt cei care suferă multe experienţe, căci ei vor 

ajunge perfecţi prin intermediul suferinţei. Ei vor fi precum îngerii lui Dumnezeu din Cer şi 

nu vor mai muri, nici nu se vor mai naşte, căci naşterea şi moartea nu vor mai avea stăpânire 

asupra lor. 

3. Cei care au suferit şi au învins vor fi făcuţi Stâlpi în Templul lui Dumnezeu şi de 

acolo nu vor mai ieşi. Adevărat zic vouă, dacă nu vă veţi naşte din nou din apă şi din foc, nu 

veţi putea vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 

4. Un Rabbi (Nicodim) a venit la El în timpul nopţii, de frica iudeilor, şi a zis către 

El: „Cum se poate cineva naşte din nou, dacă este deja bătrân? Poate intra el a doua oară în 

pântecele mamei sale şi să se nască din nou?” 

5. Iisus a răspuns: „Adevărat îţi spun, dacă omul nu se naşte din nou din came şi din 

spirit, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Vântul bate încotro vrea, iar tu îi auzi 

sunetul, însă nu poţi să spui de unde vine şi unde se duce. 

6. Lumina străluceşte de la Răsărit şi până la Apus. Din întuneric, Soarele se ridică şi 

apoi coboară din nou în întuneric. Aşa este şi cu omul, din veci şi pentru totdeauna. 

7. Când apare din întuneric, este cel care a mai trăit, iar când coboară din nou în 

întuneric, este ca să se poată linişti puţin şi apoi să existe din nou. 

8. Aşa încât prin intermediul multor schimbări trebuie să devii perfect, după cum este 

scris în cartea lui Iov: «Sunt un rătăcitor, schimbând loc după loc şi casă după casă, până 

când voi intra în Cetatea şi Palatul etern.»“ 

9. Iar Nicodim a zis către El: „Cum pot fi aceste lucruri astfel?” Iisus a răspuns şi a 

zis către acesta: „Tu eşti învăţător pentru Israel şi nu înţelegi aceste lucruri? Cu adevărat, noi 
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vorbim despre lucruri pe care într-adevăr le cunoaştem şi depunem mărturie despre lucruri pe 

care le-am văzut, iar tu nu primeşti mărturia noastră. 

10. Dacă îţi spun despre lucrurile pământeşti şi nu crezi, cum vei crede dacă îţi voi 

spune despre lucrurile Cereşti? Nimeni nu s-a ridicat la Cer, decât Cel care a coborât din Cer, 

însuşi Fiul omului care este în Cer.” 

 

    CAP. XXXVIII  

 

  IISUS CONDAMNĂ MALTRATAREA ANIMALELOR 

 

1. Unii dintre discipolii Săi au venit şi i-au povestit despre un egiptean, un fiu al lui 

Belial, care propovăduia că este în conformitate cu legea să chinui animalele, dacă 

suferinţele lor aduc oamenilor vreun profit. 

2. Iar Iisus a zis către ei: „Cu adevărat vă zic vouă, cei care iau parte la beneficiile 

care sunt obţinute făcând rău uneia dintre creaturile lui Dumnezeu nu pot fi drepţi, nici nu 

pot atinge cele sfinte sau propovădui misterele împărăţiei cei ale căror - mâini sunt mânjite 

de sânge sau ale căror guri sunt întinate de carne. 

3. Dumnezeu ne-a dat grânele şi fructele pământului ca hrană şi, de aceea, pentru cel 

drept nu există, cu adevărat, nici o altă hrană pentru corp care să fie conformă legii. 

4. Hoţul care sparge o casă făcută de om este vinovat, însă cei care pătrund în casa 

făcută de Dumnezeu, chiar şi în cea mai mică dintre acestea, sunt mai mari păcătoşi. De 

aceea, le spun tuturor celor care doresc să fie discipolii Mei: păstraţi-vă mâinile departe de 

vărsările de sânge şi nu băgaţi mâncăruri din came în gură, căci Dumnezeu este drept şi bun, 

şi El a poruncit ca omul să trăiască numai cu fructele şi seminţele pământului. 

5. Orice veţi face celui mai mic dintre aceşti copii ai Mei, îmi faceţi Mie. Căci Eu 

sunt în ei şi ei sunt în Mine. Da, Eu sunt în toate creaturile şi toate creaturile sunt în Mine. În 

toate bucuriile lor Mă bucur şi Eu, în toate durerile lor sufăr şi Eu. De aceea, vă zic vouă: Fiţi 

buni unii cu alţii şi cu toate creaturile lui Dumnezeu.” 

6. În ziua următoare, El a intrat într-o cetate numită Nain. Mulţi dintre discipolii Săi 

au mers cu El, precum şi mulţi alţi oameni. 

7. Când a ajuns chiar lângă poarta cetăţii, iată că acolo era purtat un om mort, 

singurul fiu al mamei sale, iar ea era văduvă. Şi era cu ea multă lume din cetate. 

8. Când Domnul a văzut-o, a simţit compasiune faţă de ea şi i-a zis: „Nu plânge, căci 

fiul tău doarme.“ După aceea, El a venit şi a atins catafalcul, iar cei care îl purtau au rămas 

nemişcaţi. El a zis atunci: „Tinere, îţi spun ţie: ridică-te.” 

9. Iar cel despre care credeau că a murit s-a ridicat şi a început să vorbească. Şi Iisus 

l-a dat mamei sale. O mare uimire a coborât atunci peste toţi oamenii, care îl slăveau pe 

Dumnezeu, zicând: „Un mare Prooroc s-a ridicat în mijlocul nostru” şi „Dumnezeu şi-a 

vizitat poporul.” 

 

    CAP. XXXIX 

 

    ŞAPTE PILDE DESPRE ÎMPĂRĂŢIA CERULUI 

 

1. “Din nou, Iisus şedea sub Smochin, iar discipolii Săi s-au adunat în jurul Său, iar în 

jurul acestora s-a adunat o mulţime mare de oameni ca să-L asculte. El a zis către ei: „Cu ce 
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să asemăn Împărăţia Cerului?” 

2. Şi El a spus atunci această pildă, zicând: „Împărăţia Cerului este precum o 

sămânţă, una mică între alte seminţe, pe care un om o ia şi o sădeşte pe câmp, dar când creşte 

devine un copac mare care are crengi de jur împrejur şi care iarăşi, ţintind în jos către pământ 

prinde rădăcină şi creşte în sus, până când acel câmp se acoperă de acel copac, aşa încât 

păsările aerului vin şi se adăpostesc în crengile sale şi creaturile pământului găsesc adăpost la 

umbra sa.” 

3. Apoi, o altă pildă a pus El înaintea lor, zicând: „Împărăţia Cerului este precum o 

mare comoară ascunsă pe un câmp, pe care omul o găseşte şi o ascunde, şi de bucurie pleacă 

şi vinde tot ce are şi cumpără acel câmp, ştiind cât de mare va fi bunăstarea lui de acum 

încolo. 

4. Din nou, se aseamănă Împărăţia Cerului cu o piatră de mare preţ, pe care o găseşte 

un comerciant ce caută perle valoroase, iar acel comerciant văzând-o, vinde tot ce are şi o 

cumpără, ştiind cu cât mai valoroasă este aceasta decât ceea ce a dat pe ea. 

5. Iarăşi, Împărăţia Cerului se aseamănă cu o femeie care, luând aluatul, l-a ascuns în 

trei măsuri de făina şi, fiind copt în foc, s-a dospit tot. Sau, iarăşi, cu cineva care ia o măsură  

de vin curat şi îl amestecă cu două sau patru măsuri de apă, până când întregul amestec 

devine fructul viţei. 

6. Din nou, Împărăţia Cerului este precum o Cetate construită în patru colţuri pe 

vârful unui deal înalt şi întemeiată pe o stâncă, cu pereţii care o înconjoară puternici, precum 

şi turnurile şi porţile, care sunt la nord, la sud, la est şi la vest. Asemenea cetate nu va cădea, 

nici nu poate fi ascunsă, iar porţile sale sunt deschise către toţi cei care, având cheile, vor 

intra în ea.” 

7. După aceea, El le-a spus o altă pildă, zicând: „Împărăţia Cerului se aseamănă cu o 

sămânţă bună pe care un om a pus-o în pământul său, însă noaptea, pe când oamenii 

dormeau, duşmanul său a venit şi a semănat neghină pe lângă grâu şi a mers apoi în drumul 

său. Dar când spicele au ieşit şi au făcut să apară fructul grâului, a ieşit şi neghina. 

8. Iar servitorii acelui om au venit la el şi au zis: «Domnule, nu ai sădit sămânţă bună 

în pământ? Atunci de unde are neghină?» Şi el a zis către ei: «Un duşman a făcut aceasta.» 

9. Iar servitorii au zis către el: «Vrei atunci să mergem şi să le plivim?» Şi el a zis: 

«Nu, pentru că în timp ce pliviţi neghina, aţi putea tăia odată cu ea şi rădăcinile cele bune ale 

grâului. 

10. Lăsaţi-le pe amândouă să crească împreună până la seceriş, iar în vremea 

secerişului voi zice lucrătorilor: adunaţi mai întâi neghina şi strângeţi-o în snopi pentru a o 

arde şi a îmbogăţi solul, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea.»“ 

11. Şi din nou El a vorbit, zicând:  „Împărăţia Cerului este precum cultivarea unei 

seminţe. Iată că un semănător a plecat să semene şi, pe când semăna, câteva seminţe au căzut 

lângă drum, şi păsările aerului au venit şi le-au mâncat. 

12. Altele au căzut pe locuri stâncoase fără mult pământ şi au răsărit foarte repede, 

pentru că nu aveau adâncime în pământ, iar când soarele s-a ridicat, s-au ofilit şi, neavând 

rădăcină, au murit. 

13. Altele au căzut între spini, iar spinii au crescut şi le-au acoperit. Şi altele au căzut 

pe pământ bun, gata pregătit, şi au dat fructe, unele o sută, altele şaizeci, altele treizeci. Cei 

care au urechi de auzit să audă.” 

 

    CAP. XL 
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 IISUS EXPUNE CELOR DOISPREZECE ÎNVĂŢĂTURA SA 

 

1. Discipolii au venit şi au zis către El: „De ce vorbeşti mulţimilor în pilde?” El a 

răspuns şi a zis către ei: „Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi misterele Împărăţiei 

Cerului, dar lor nu le este dat. 

2. Căci oricui care are ceva profund înrădăcinat în el i se va mai da, şi acela va avea 

mai multă abundenţă, însă de la cel care nu are se va lua chiar şi ceea ce pare să aibă. 

3. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei văzând nu văd, şi auzind nu aud, nici nu 

înţeleg. 

4. Căci în ei se împlineşte profeţia lui Isaia, care spune: «Auzind veţi auzi şi nu veţi 

înţelege, văzând veţi vedea şi nu veţi percepe, căci inima acestui popor s-a învârtoşat, 

urechile lor sunt surde la auzit şi ochii şi i-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii lor şi să 

audă cu urechile lor şi să înţeleagă cu inima lor, să se întoarcă şi să fie tămăduiţi de mine.» 

5. Dar fericiţi sunt ochii voştri pentru că văd, urechile voastre pentru că aud şi inimile 

voastre pentru că înţeleg. Căci adevărat vă zic vouă, mulţi profeţi şi oameni drepţi au dorit să 

vadă aceste lucruri pe care le vedeţi voi şi nu le-au văzut, precum şi să audă aceste lucruri pe 

care le auziţi voi şi nu le-au auzit.” 

6. Apoi Iisus a trimis mulţimile de acolo, iar discipolii Săi au venit la El, zicând: 

„Explică-ne pilda câmpului”. Iar El a răspuns şi a zis către ei: „Cel care seamănă sămânţa cea 

bună este Fiul omului. Câmpul este lumea, seminţele bune sunt copiii împărăţiei, însă 

seminţele de neghină sunt copiii celui slab. Duşmanul care le-a sădit este diavolul, secerişul 

este sfârşitul lumii, iar lucrătorii sunt îngerii. 

7. Astfel, aşa cum neghina este strânsă şi arsă în foc, la fel va fi şi la sfârşitul acestei 

lumi. Fiul omului îşi va trimite îngerii, iar aceştia vor scoate din Împărăţia Sa toate lucrurile 

jignitoare  şi pe  cei  care  fac nedreptăţi, şi îi vor arunca într-un cuptor de foc, iar cei care nu 

se vor purifica vor arde complet. Atunci cei drepţi vor străluci precum Soarele în Împărăţia 

Cerului. 

8. Ascultaţi acum şi pilda semănătorului. Sămânţă care a căzut lângă drum este ca 

atunci când cineva aude Cuvântul împărăţiei şi nu îl înţelege, şi apoi vine cel slab şi scoate 

afară tot ce a fost semănat în inima lor. Aceştia sunt cei care au primit sămânţă lângă drum. 

9. Cei care au primit sămânţă în locuri pietroase sunt cei care aud Cuvântul şi imediat 

îl primesc cu bucurie. Cu toate acestea, ei nu au rădăcină în ei înşişi, ci rezistă doar un timp, 

căci atunci când necazurile şi persecuţiile apar datorită Cuvântului, curând după aceea ei se 

simt ofensaţi. 

10. De asemenea, cei care au primit sămânţa între spini sunt cei care aud Cuvântul, 

iar grijile acestei lumi şi deşertăciunile bogăţiilor înăbuşă Cuvântul şi, de aceea, ei rămân fără 

fruct. 

11. Însă cei care primesc sămânţa în pământ bun sunt cei care aud Cuvântul şi îl 

înţeleg, care de asemenea fac fructe şi aduc la viaţă, unele treizeci, altele şaizeci şi altele o 

sută. 

12. Aceste lucruri vi le explic vouă celor din cercul interior, dar celor din exterior le 

vorbesc în pilde. Cei care au urechi de auzit să audă.” 

 

    CAP. XLI  

 



Evanghelia celor 12 Apostoli 

 

 

43 

 

   IISUS ELIBEREAZĂ PĂSĂRILE DIN-COLIVII 
 

1. Pe când Iisus mergea către Ierihon, a întâlnit un om care avea o colivie plină cu 

păsări pe care le prinsese, precum şi câţiva porumbei tineri. Iar El le-a văzut cum trăiau 

nefericite pentru că-şi pierduseră libertatea şi, mai mult, suferind de foame şi de sete. 

2. Atunci, El a zis către acel om: „Ce faci cu acestea?” Iar omul a răspuns: „Merg să-

mi câştig existenţa vânzând aceste păsări pe care le-am luat.” 

3. Iar Iisus a zis: „Ce-ai spune dacă altcineva, mai puternic decât tine sau mai 

viclean, te-ar prinde şi te-ar lega, pe tine, pe soţia ta sau pe copiii tăi, şi te-ar băga într-o 

închisoare ca să te vândă şi să te dea în robie pentru a avea profit din asta şi pentru a-şi 

câştiga existenţa? 

4. Nu sunt oare aceste creaturi surorile tale, doar că sunt mai slabe? Şi oare nu acelaşi 

Dumnezeu Tatăl nostru are grijă de ele, la fel cum are grijă de tine? Lasă aceşti fraţi şi aceste 

surori ale tale să meargă în libertate, şi fii atent să nu mai faci acest lucru, ci să munceşti 

cinstit ca să-ţi câştigi existenţa.” 

5. Omul acela s-a minunat de aceste cuvinte şi de autoritatea lor, şi a lăsat păsările să 

zboare în libertate. Aşa încât, după ce au ieşit, păsările au zburat către Iisus, I s-au aşezat pe 

umăr şi I-au cântat. 

6. Iar acel om a cerut mai multă învăţătură şi a mers apoi în drumul său, şi a învăţat 

meşteşugul de a confecţiona coşuri,  iar prin acest meşteşug şi-a câştigat pâinea, după aceea 

şi-a distrus cuştile şi capcanele şi a devenit discipolul lui Iisus. 

7. Şi din nou Iisus a zis către discipolii Săi: „Ce trebuie făcut cu aceşti servitori care, 

cunoscând Voia Domnului, nu se pregătesc pentru venirea Sa şi nici nu acţionează în 

conformitate cu voinţa Sa? 

8. Adevărat zic vouă; cei care cunosc Voinţa Învăţătorului lor şi nu acţionează 

conform Ei vor primi multe lovituri, însă cei care nu cunosc Voinţa Învăţătorului lor şi nu 

acţionează conform Ei vor primi doar câteva lovituri. De la cei cărora li se dă mult, multe se 

cer. Iar celor cărora li se dau puţine, nu li se cere decât puţin.” 

9. Era un om orb din naştere. Acesta nega că există soare, lună, stele sau culori. Iar 

oamenii au încercat în zadar să-l convingă că alţii le-au văzut. Atunci, l-au adus la Iisus şi El 

i-a uns ochii şi l-a făcut să vadă. 

10. Omul acela s-a bucurat mult, plin de uimire şi de teamă, şi a mărturisit că înainte 

era orb. Iar acum, după aceste lucruri, el a zis: „Văd toate lucrurile, cunosc totul, sunt un 

zeu.” 

11. Atunci, Iisus a zis din nou către el: „Cum poţi să cunoşti totul? Nu poţi să vezi 

prin pereţii casei tale, nici să citeşti gândurile prietenilor tăi, nici să înţelegi limba păsărilor 

sau a animalelor. Nu poţi nici măcar să-ţi aminteşti evenimentele din viaţa ta trecută, nici 

concepţia şi nici naşterea. 

12. Ţine minte cu smerenie câte lucruri îţi rămân necunoscute, nevăzute, şi făcând 

astfel, vei vedea cu mai multă claritate. 

 

    CAP. XLII  

 

          IISUS ÎNVAŢĂ DESPRE CĂSĂTORIE 

 

1. După ce a terminat de spus aceste cuvinte, a plecat din Galileea şi a ajuns pe 
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coastele Iudeei, dincolo de Iordan, şi o mulţime mare de oameni L-a însoţit şi acolo El i-a 

vindecat. 

2. Fariseii au venit şi ei la El, ispitindu-L şi zicând către El: „Este conform cu legea 

ca un bărbat să-şi alunge soţia din orice cauză?
9
 

3. Iar El a răspuns şi a zis către ei: „În unele ţări, un bărbat are mai multe soţii şi le 

alungă pe care vrea pe un temei just. În altele, o femeie are mai mulţi soţi şi îi alungă pe care 

vrea pe un temei just. Iar în altele, un singur bărbat se căsătoreşte cu o singură femeie, în 

dragoste reciprocă, iar aceasta este cea dintâi şi cea mai bună cale. 

4. Căci nu aţi citit că Dumnezeu care i-a făcut la început, i-a făcut bărbat şi femeie, şi 

a zis: «Din această cauză un bărbat sau o femeie îşi vor părăsi tatăl şi mama şi se vor uni cu 

soţia lui sau cu soţul ei, iar cei doi vor fi una»? 

5. De aceea, ei nu mai sunt doi, ci unul singur. Astfel, ceea ce a unit Dumnezeu, omul 

să nu despartă.” 

6. Ei au zis către El: „Atunci Moise de ce a poruncit să se dea o hârtie de divorţ?” El 

a zis atunci către ei: „Moise, din cauza întunecării inimilor voastre, v-a permis să vă alungaţi 

soţiile, la fel cum v-a dat voie să mâncaţi carne, din multe temeiuri, însă la început nu a fost 

aşa. 

7. Iar Eu vă zic vouă: oricine îşi alungă soţia, în afara unui motiv drept, şi se 

căsătoreşte cu alta în locul ei, comite adulter.” Discipolii au zis către El: „Dacă astfel stau 

lucrurile în privinţa unui bărbat şi a soţiei sale atunci nu este bine să te căsătoreşti.” 

8. Însă El a zis către ei: „Nu pot primi toţi aceste cuvinte, decât cei cărora le este dat. 

Pentru că sunt unii celibatari (fameni) care s-au născut astfel din pântecele mamei lor, 

precum şi unii care sunt făcuţi celibatari (fameni) de către oameni, şi există şi unii care se fac 

singuri celibatari din aspiraţie către Împărăţia Cerului. Cel care este capabil să primească 

aceasta, să o primească.” 

9. Apoi, au venit la El nişte copii ca să-şi pună mâinile Sale peste ei şi să-i 

binecuvânteze, iar discipolii i-au respins. 

10. Dar Iisus a zis: „Lăsaţi capiii să vină la mine şi nu-i opriţi, pentru ca a unora ca 

aceştia este Împărăţia Cerului.” Atunci, El şi-a pus mâinile Sale peste ei şi i-a Binecuvântat. 

11. Pe când intra într-un sat, Iisus a întâlnit zece bărbaţi leproşi care stăteau departe. 

Iar ei şi-au ridicat vocile şi au zis: „Iisus, Stăpâne, ai milă de noi.” 

12. Când i-a văzut: El a zis către ei: „Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor.” Pe când 

mergeau, au fost tămăduiţi. Iar unul dintre ei, văzând că a fost vindecat, s-a întors şi cu voce 

tare L-a lăudat pe Dumnezeu, şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele Sale  mulţumindu-i. 

Iar acela era un samaritean. 

13. Răspunzând, Iisus a zis: „Nu au fost zece cei tămăduiţi? Dar unde sunt ceilalţi 

nouă? Ei nu s-au gândit să se întoarcă pentru a lăuda pe Dumnezeu, în afară de acest străin?'' 

Apoi, a zis către acela: „Ridică-te şi mergi în drumul tău. Credinţa ta te-a vindecat” 

 

    CAP. XLIII 

 

IISUS ÎNVAŢĂ DESPRE BOGĂŢIILE ACESTEI LUMI, DESPRE 

SPĂLAREA MÂINILOR ŞI DESPRE HRANA NECURATĂ 

 

1. Cineva a venit şi a zis către El: „Bunule învăţător, ce lucru bun să fac pentru a avea 

Viaţă Veşnică?” El a zis către acesta: „De ce mă numeşti bun? Nimeni nu este bun în afară 
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de Unul Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în Viaţa Veşnică, respectă poruncile.” Iar acesta a 

zis către El: „Care sunt acestea?” 

2. Iisus a zis: „Ce învaţă Moise? Să nu ucizi, să nu comiţi adulter, să nu furi, să nu 

depui mărturie mincinoasă, să-ţi respecţi tatăl şi mama, să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine 

însuţi.” Tânărul a zis către El: „Toate aceste lucruri le-am respectat din tinereţe. Ce-mi 

lipseşte?” 

3. Iisus a zis atunci către el: „Dacă vrei să fii perfect, mergi şi vinde ceea ce ai din 

abundenţă, dă-le celor ce n-au şi vei avea comoară în Cer. Apoi, vino şi urmează-Mă.” 

4. Dar când tânărul a auzit aceste Vorbe, a plecat îndurerat, căci avea multe posesiuni, 

mai mult decât suficiente pentru a-i satisface nevoile. 

5. Atunci a zis Iisus către discipolii Săi: „Adevărat zic vouă, cei bogaţi cu greu vor 

intra în Împărăţia Cerului. Şi iarăşi zic vouă, este mai uşor pentru o cămilă să treacă prin 

«urechile acului» decât este pentru un bogat să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” 

6. Când discipolii Săi au auzit aceasta, au fost extrem de uimiţi, zicând: „Atunci cine 

poate fi mântuit?” Dar Iisus i-a văzut şi a zis către ei: „Pentru mintea carnală aceasta este 

imposibil, însă cu mintea spirituală toate lucrurile sunt posibile.  

7. Iar Eu vă zic vouă: nu vă faceţi prieteni din cei ai lui Mamona al nedreptăţii, ca 

atunci când veţi greşi să nu vă poată primi în încăperile lor pământeşti, ci mai degrabă doriţi   

adevăratele bogăţii, însăşi înţelepciunea lui Dumnezeu, ca să fiţi primiţi în Casa Eternă care 

nu va dispărea niciodată.” 

8. Atunci, Petru a zis către El: „Iată că noi am renunţat la toate şi te-am urmat.” Iar 

Iisus a zis către ei: „Adevărat zic vouă, vouă celor care M-aţi urmat, la înviere, când Fiul 

omului va şedea pe tronul slavei Sale, voi veţi şedea de asemenea pe douăsprezece tronuri, 

judecând cele douăsprezece triburi ale lui Israel, însă lucrurile acestei lumi nu sunt Eu cel 

care le dau. 

9. Iar cei care au renunţat la bogăţii, case, prieteni, pentru Împărăţia Cerului şi 

dreptatea Sa, vor primi de o sută de ori mai mult în vremea ce va să vină şi vor obţine Viaţa 

Veşnică. Dar mulţi care sunt primii vor fi ultimii, şi mulţi care sunt ultimii vor fi primii. 

10. Au venit la El cărturarii şi fariseii care îl văzuseră pe unul dintre discipolii Săi 

mâncând cu mâinile nespălate. 

11. Ei au considerat aceasta ca fiind o greşeală, căci iudeii nu mănâncă decât după ce 

mai întâi s-au spălat pe mâini şi de multe alte lucruri au ei grijă, în privinţa spălatului cănilor, 

farfuriilor şi meselor. 

12. Ei au zis: „De ce nu merg toţi discipolii Tăi după tradiţia strămoşilor noştri, căci 

am  văzut pe  unul  care  se hrănea cu mâinile murdare?” 

13. Iar Iisus a zis: „Ei bine, Moise v-a poruncit să fiţi curaţi, să vă păstraţi corpurile 

pure şi vesela curată, însă voi aţi adăugat lucruri care adeseori nu pot fi respectate de toată 

lumea, oricând şi în orice loc. 

14. De aceea ascultaţi-Mă, nu doar lucrurile necurate, care intră în corpul omului îl 

murdăresc, ci mult mai mult gândurile rele şi necurate, care vin din inima omului, îi 

murdăresc fiinţa interioară şi îi murdăresc şi pe alţii. Astfel, fiţi atenţi la gândurile voastre, 

purificaţi-vă inimile şi hrăniţi-vă numai cu hrană pură. 

15. Aceste lucruri trebuie să le faceţi şi să nu le lăsaţi nici pe celelalte nefăcute.   

Deci, cei care încalcă legea curăţeniei celor necesare sunt nevinovaţi, căci ei nu fac aceasta 

cu voie, nici nu dispreţuiesc legea care este dreaptă şi bună. Căci puritatea în toate privinţele 

este lucru mare. 

http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_9c692wbvh
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_9c692wbvh


Evanghelia celor 12 Apostoli 

 

 

46 

 

16. Nu urmaţi obiceiurile cele rele ale lumii, nici chiar în aparenţă, căci mulţi, sunt 

duşi către cele rele prin aparenţa exterioară şi prin asemănarea cu răul.” 

 

    CAP. XLIV  

 

  MĂRTURISIREA CELOR DOISPREZECE 

 

1. Iarăşi Iisus S-a aşezat lângă mare, într-un cerc format din doisprezece smochini, 

acolo unde se retrăgea adeseori, iar cei Doisprezece şi tovarăşii lor au venit la El şi s-au 

aşezat la umbra copacilor, iar Cel Sfânt îi învăţa şezând în mijlocul lor. 

2. Iisus a zis către ei: „Aţi auzit ce spun oamenii din lume despre Mine, dar voi cine 

spuneţi că sunt?” Petru s-a ridicat împreună cu fratele său Andrei şi a zis: „Tu eşti Hristosul, 

Fiul lui Dumnezeu cel Viu, Care a coborât din Cer şi locuieşte în inimile celor care cred şi se 

supun întru dreptate.” Iar ceilalţi s-au ridicat şi au zis, fiecare în felul lui: „Aceste cuvinte 

sunt adevărate, aşa încât noi credem.” 

3. Răspunzându-le, Iisus a zis: „Fericiţi sunteţi voi, cei doisprezece ai Mei care 

credeţi, căci nu carnea şi sângele v-a revelat aceasta, ci Spiritul lui Dumnezeu care locuieşte 

în voi. Eu sunt cu adevărat Calea, Adevărul şi Viaţa, iar Adevărul face ca toate lucrurile să 

fie înţelese. 

4. Tot adevărul este întru Dumnezeu, iar Eu depun mărturie despre adevăr. Eu sunt 

adevărata Piatră
4
 şi pe această Piatră îmi construiesc Biserica, şi porţile Hades-ului nu vor 

triumfa asupra ei, iar din această Piatră vor curge râuri de apă vie pentru a da viaţă 

popoarelor pământului.  

5. Voi sunteţi cei doisprezece aleşi ai Mei. În Mine, Piatra de Căpătâi şi Piatra 

Unghiulară, sunt cele douăsprezece temelii ale casei Mele construite pe piatră, iar Biserica 

Mea se va întemeia pe adevăr şi dreptate. 

6. Iar voi veţi şedea pe douăsprezece tronuri, veţi da lumină şi adevăr tuturor celor 

douăsprezece triburi ale lui Israel cel după Spirit, iar Eu voi fi cu voi până la sfârşitul lumii. 

7. Dar se vor ridica, după voi, oameni cu minţile perverse, care din ignoranţă sau prin 

viclenie vor trece sub tăcere multe lucruri despre care v-am vorbit şi-mi vor atribui lucruri pe 

care nu le-am propovăduit niciodată, semănând neghină odată cu grâul bun pe care vi l-am 

dat să-l semănaţi în lume. 

8. Apoi, adevărul lui Dumnezeu va suferi opoziţia păcătoşilor, căci aşa a fost şi aşa va 

fi. Dar va veni vremea când lucrurile pe care le-au ascuns vor fi revelate şi făcute cunoscute, 

iar adevărul îi va face liberi pe cei înlănţuiţi. 

9. Unul este învăţătorul vostru, voi toţi sunteţi fraţi, şi nici unul nu este mai mare 

decât altul în locul pe care i l-am dat, căci aveţi un învăţător, pe însuşi Hristos, care este 

deasupra voastră şi cu voi şi în voi, şi nu este nici o inegalitate între cei doisprezece ai Mei, 

sau între ei şi tovarăşii lor. 

10. Toţi sunt egali în faţa mea. Aşadar, nu tânjiţi după primul loc, căci toţi sunteţi 

primii, pentru că voi sunteţi pietrele de temelie şi stâlpii Bisericii construite pe adevărul care 

este în Mine şi în voi, iar voi veţi întemeia adevărul şi legea, după cum vi se va da vouă. 

 

_____________________________ 
4
 În textul aramaic originar nu există decât un singur Cuvânt pentru a desemna piatra sau stânca, şi nu 

două - ca în greceşte, - cuvinte care au stârnit serioase controverse teologice. 
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11. Cu adevărat, atunci când voi şi tovarăşii voştri vă puneţi de acord cu privire la 

orice în Numele Meu, Eu sunt în mijlocul vostru şi cu voi. 

12. Vai de vremea când spiritul lumii va intra în Biserică, iar învăţăturile şi preceptele 

mele vor fi pustiite de falsificările şi mistificările bărbaţilor şi femeilor. Vai de lume atunci 

când Lumina este ascunsă. Vai de lume când vor fi aceste lucruri.” 

13. În acel moment, Iisus Şi-a ridicat vocea şi a zis: „Îţi mulţumesc, o Tată Ceresc, 

care eşti plin de dreptate şi neprihănire, Creator al Cerului şi al Pământului, că deşi aceste 

lucruri sunt ascunse celor deştepţi şi celor chibzuiţi, sunt totuşi revelate bebeluşilor. 

14. Nimeni nu Te cunoaşte, Tată Ceresc, în afară de Fiul Tău. Nimeni nu cunoaşte pe 

Fiul decât cei cărora Hristos li se revelează. 

15. Veniţi la Mine toţi cei care trudiţi şi aveţi povară grea şi vă voi da odihnă. Luaţi 

jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi despre Mine, căci Eu sunt supus şi smerit cu inima, şi 

veţi găsi odihna sufletelor voastre. Căci jugul Meu este plin de calm şi este liniştit, iar povara 

Mea este uşoară şi neapăsătoare.” 

 

       CAP. XLV  

 

 CĂUTAREA SEMNELOR - SPIRITUL NECURAT 

 

1. Apoi, unii dintre cărturari şi farisei au răspuns, zicând: „Învăţătorule, vrem să 

vedem un semn de la Tine.” Însă El a răspuns şi a zis către ei: „Acest neam rău şi adulter 

cere semn şi nu i se va da lui nici un semn, în afară de semnul profetului Iona. 

2. Da, la fel cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în petecele balenei, la fel Fiul 

Omului va fi trei zile şi trei nopţi în inima pământului, iar după aceea se va ridica din nou. 

3. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu acest neam şi îl vor condamna, căci 

ei s-au pocăit la predica lui Iona, dar iată că aici este unul mai mare decât Iona. 

4. Regina Sudului se va ridica la judecată cu acest neam şi îl va condamna, căci ea a 

venit din cele mai groaznice părţi ale pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon, şi 

iată că aici este unul mai mare decât Solomon.” 

5. Iarăşi a spus El: „Atunci când spiritul necurat iese din oameni, el umblă prin locuri 

uscate căutând odihnă şi, negăsind nici un loc, zice: «Mă voi întoarce în casa de unde am 

ieşit.» Şi când vine, o găseşte goală, măturată şi înfrumuseţată, căci ei nu au cerut Spiritului 

Bun să locuiască în ei şi să fie veşnicul lor Oaspete. 

6. Atunci el se duce şi ia cu el alte şapte spirite mai rele decât el însuşi, şi ele intră şi 

locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a unor asemenea oameni este mai rea decât cea dintâi. 

Aşa va fi şi cu acest neam plin de slăbiciuni, care refuză intrarea în Spiritul lui Dumnezeu. 

7. Căci vă zic vouă, oricăror oameni care blasfemiază pe Fiul Omului li se va ierta 

aceasta, dar celor care blasfemiază pe Sfântul Duh nu li se va ierta aceasta nici acum, nici în 

vremea ce va să vină, căci ei se opun Luminii lui Dumnezeu, prin obiceiurile cele false ale 

oamenilor.” 

8. Pe când El vorbea mulţimii, iată că părinţii, fraţii şi surorile Sale stăteau deoparte, 

dorind să vorbească cu El. Atunci unul a zis către El: „Iată că tatăl Tău, mama Ta, fraţii şi 

surorile Tale stau deoparte, dorind să vorbească cu Tine.” 

9. Însă El a răspuns şi a zis către cel care îi spusese acestea: „Cine este tatăl Meu şi 
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cine este mama Mea? Şi cine sunt fraţii şi surorile Mele?” (Vezi „Copilăria lui Iisus”, n.r.) 

10. După care El şi-a întins mâna către discipolii Săi şi a zis: „Iată tatăl Meu şi mama 

Mea, fraţii şi surorile Mele, precum şi copiii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care 

este în Cer, acela este tatăl Meu şi mama Mea, fratele Meu şi sora Mea, fiul şi fiica Mea.” 

11. Erau acolo nişte farisei care erau zgârciţi şi mândri de bogăţiile lor, iar El a zis 

către ei: „Fiţi atenţi şi deveniţi conştienţi de zgârcenia voastră, căci viaţa unui om nu constă 

în abundenţa lucrurilor pe care le posedă.” 

12. Atunci, El le-a spus o pildă, zicând: „Pământul unui om bogat a dat roade din 

belşug, de aceea el s-a gândit în sinea lui, zicând: «Ce să fac, pentru că nu am unde să pun 

atâta recoltă?» 

13. Şi a zis: «Iată ce voi face: îmi voi da hambarul jos şi îl voi construi mai 

mare, iar acolo îmi voi depozita toată recolta şi toate bunurile. 

14. Şi voi spune sufletului meu: ai multe bunuri puse deoparte pentru mulţi ani, 

trăieşte în uşurătate, mănâncă, bea şi veseleşte-te.» 

15. Dar Dumnezeu a zis către el: «Netrebnicule, în această noapte ţi se va lua viaţa. 

Atunci ale cui vor fi aceste lucruri pe care le-ai pus deoparte?» 

16. Aşa sunt cei care pun deoparte comori pentru ei înşişi şi nu sunt bogaţi 

în lucrările bune faţă de cei ce sunt în lipsuri şi în nevoi. 

 

    CAP. XLVI 

 

TRANSFIGURAREA DE PE MUNTE (SCHIMBAREA LA FAŢĂ). 

EXPUNEREA LEGII 
 

1. După şase zile, când Sărbătoarea Tabernacolelor era în ajun, Iisus i-a luat pe cei 

doisprezece şi i-a dus deoparte, pe un munte înalt şi, pe când Se ruga, consistenţa înfăţişării 

Sale s-a schimbat, şi El a fost transfigurat în faţa lor, iar faţa Lui strălucea precum soarele şi 

veşmântul Său era alb ca lumina. 

2. Iată că le-a apărut Moise şi Ilie vorbind eu El. Vorbeau despre Lege şi despre 

moartea Lui care trebuia să se petreacă la Ierusalim. 

3. Atunci, Moise a vorbit, zicând: „El este Cel despre care v-am spus, zicând: «Cel 

Etern va trimite către voi un Prooroc din mijlocul fraţilor voştri, la fel ca mine, şi cele pe care 

Dumnezeu, Cel Etern I le va spune, acesta vi le va spune şi El vouă, şi pe El să-l ascultaţi, iar 

cei care nu se vor supune se vor duce singuri la propria lor distrugere.»“ 

4. Atunci Petru a zis către Iisus: „Doamne, ne este bine aici. Dacă vrei, lasă-ne să 

construim aici trei locaşe de rugăciune: unul pentru Tine, unul pentru Moise şi unul pentru 

Ilie.” 

5. În timp ce el vorbea, iată că un nor strălucitor i-a acoperit, şi douăsprezece raze ca 

de soare ieşeau din spatele norului, iar din nor a ieşit o voce care spunea: „Acesta este Fiul    

meu preaiubit, întru care am binevoit. Pe El să-L ascultaţi.” 

6. Iar când discipolii au auzit aceasta, au căzut cu faţa la pământ şi s-au îndurerat de 

uimire. Iar Iisus a venit, i-a atins şi le-a zis: „Ridicaţi-vă şi nu vă fie teamă.” Atunci, 

ridicându-şi ochii, ei nu au văzut pe nimeni, în afară de Iisus. Iar cele şase aureole se vedeau 

deasupra Lui. 

7. Iisus a zis către ei: „Iată că vă dau vouă o nouă Lege, care de fapt nu este nouă, ci 

veche. Aşa cum Moise a dat cele Zece Porunci lui Israel cel după trup, la fel vă dau Eu cele 

http://www.scribd.com/doc/3152998/JAKOB-LORBER-Copilaria-lui-Iisus
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Douăsprezece Porunci pentru Împărăţia lui Israel cel după Spirit. 

8. Căci cine face parte din Israelul lui Dumnezeu? Toţi oamenii, din orice neam şi 

trib,  care lucrează dreptatea, iubirea, compasiunea şi respectă poruncile Mele, acesta este 

adevăratul Israel al lui Dumnezeu.” Rămânând în picioare, Iisus a vorbit, zicând: 

9. „ASCULTĂ, O ISRAEL, IEHOVA,  DUMNEZEUL TĂU ESTE UNUL ŞI UNIC; 

MULŢI SUNT CLARVĂZĂTORII MEI ŞI PROFEŢII MEI. ÎN MINE TOATE TRĂIESC 

ŞI SE MIŞCĂ ŞI AU VIAŢĂ. 

10. SĂ NU IEI VIAŢA NICI UNEI CREATURI DE DRAGUL PLĂCERII TALE, 

NICI PENTRU PROFIT, NICI SĂ O CHINUI. 

11. SĂ NU FURI  BUNURILE NIMĂNUI, NICI SĂ NU ADUNI PĂMÂNTURI ŞI 

BOGĂŢII PENTRU TINE, MAI MULT DECÂT AI NEVOIE ŞI ÎŢI ESTE DE FOLOS. 

12. SĂ NU MĂNÂNCI CARNE, NICI SĂ NU BEI SÂNGELE VREUNEI 

CREATURI MOARTE, ŞI NIMIC ALTCEVA CARE FACE RĂU SĂNĂTĂŢII SAU 

SIMŢURILOR TALE. 

13. SĂ NU FACI CĂSNICII NECURATE, ÎN CARE NU EXISTĂ IUBIRE ŞI 

SĂNĂTATE, SĂ NU TE PERVERTEŞTI PE TINE ÎNSUŢI SAU VREO ALTĂ 

CREATURĂ CARE A FOST FĂCUTĂ PURĂ DE CĂTRE CEL SFÂNT. 

14. SĂ NU DEPUI MĂRTURIE MINCINOASĂ ÎMPOTRIVA NIMĂNUI, NICI  

SĂ NU ÎNŞELI CU BUNĂŞTIINŢĂ PE NIMENI PRINTR-O MINCIUNĂ PENTRU A-I 

FACE RĂU. 

15. SĂ NU FACI ALTORA CEEA CE TU NU VREI CA ALŢII SĂ ÎŢI FACĂ ŢIE. 

16. SĂ TE ÎNCHINI UNULUI ETERN, LUI DUMNEZEU TATĂL DIN CER, DIN 

CARE SUNT TOATE LUCRURILE, ŞI SĂ ADORI FIINŢA SA SFÂNTĂ. 

17. SĂ-ŢI RESPECŢI PĂRINŢII PE PĂMÂNT, CARE AU GRIJĂ DE TINE,    

PRECUM ŞI PE TOŢI ÎNVĂŢĂTORII DREPTĂŢII. 

18. SĂ ÎNGRIJEŞTI ŞI SĂ PROTEJEZI PE CEI SLABI ŞI SĂ IEI APĂRAREA   

CELOR CARE SUN OPRIMAŢI ŞI TUTUROR CREATURILOR CARE SUFERĂ RĂUL. 

19. SĂ MUNCEŞTI CU MÂINILE TALE LUCRURILE CARE SUNT BUNE ŞI   

POTRIVITE PENTRU TINE; AŞA ÎNCÂT SĂ MĂNÂNCI FRUCTELE PĂMÂNTULUI 

ŞI SĂ TRĂIEŞTI VIAŢĂ LUNGĂ PE PĂMÂNT. 

20. SĂ TE PURIFICI ZILNIC ŞI SĂ TE ODIHNEŞTI A ŞAPTEA ZI DE LA 

MUNCĂ, PĂSTRÂND SFINTE SĂRBĂTORILE LUI DUMNEZEU. 

21. SĂ FACI ALTORA BINELE PE CARE TU AI VREA CA ALŢII SĂ ŢI-L 

FACĂ ŢIE.” 

22. Iar când discipolii au auzit aceste cuvinte, şi-au frânt pieptul, zicând: 

„Oriunde te-am ofensat,  O Dumnezeule,  iartă-ne. Fie ca înţelepciunea, Iubirea şi Adevărul 

Tău din interiorul nostru să ne îndrume să iubim şi să respectăm această Sfântă Lege.” 

23. Iisus a zis atunci către ei: „Jugul Meu este liniştit şi povara Mea uşoară, dacă vreţi 

să o purtaţi, pentru voi ea va fi uşoară. Nu lăsaţi nici o altă povară asupra celor care intră în 

împărăţie, ci doar lucrurile necesare. 

24. Aceasta este Legea cea nouă către poporul lui Dumnezeu, iar Legea este 

interioară, căci este Legea Iubirii. Ea nu este nouă, ci veche. Fiţi atenţi să nu adăugaţi nimic 

la această lege, nici să nu luaţi ceva din ea. Adevărat zic vouă, cei care cred şi se supun 

acestei legi vor fi mântuiţi, iar cei care o cunosc, şi nu se supun ei, vor fi pierduţi. 

25. Dar aşa cum în Adam toţi cunosc moartea, la fel în Hristos toţi vor învia. 

26. Iar cei nesupuşi vor fi trecuţi prin multe focuri purificatorii. Cei care persistă în 
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rău vor coborî din ce în ce mai mult în tenebrele ignoranţei şi suferinţei.” 

27. Pe când coborau din munte, Iisus i-a avertizat, zicând: „Să nu spuneţi despre 

această viziune nimănui, până când Fiul omului Se va înălţa din morţi.” 

28. Discipolii săi L-au întrebat, zicând: „De ce spun cărturarii că înaintea lui Hristos 

trebuie să vină Ilie?” Răspunzând, Iisus a zis către ei: „Într-adevăr, se zice că Ilie va veni mai 

întâi şi va restabili toate lucrurile. 

29. Dar vă zic vouă că Ilie deja a venit şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ceea ce 

au dorit. Aceleaşi prigoniri le va suferi din partea lor şi Fiul omului.” Atunci discipolii au 

înţeles că El le vorbea despre Ioan Botezătorul. 

 

    CAP. XLVII 

 

 SPIRITUL DĂ VIAŢĂ. CEL BOGAT ŞI CERŞETORUL 

 

1. După ce au coborât de pe Munte, unul dintre discipolii Săi L-a întrebat: 

„Învăţătorule, dacă un om nu respectă toate aceste porunci, va intra oare el în Viaţa 

Veşnică?” Iar El a zis: „Legea este bună în litera ei, dar mult mai bună în spiritul ei, căci 

litera fără spirit este moartă, iar spiritul dă viaţă literei. 

2. Fiţi atenţi să respectaţi din toată inima şi în spiritul iubirii toate Poruncile pe care vi 

le-am dat. 

3. S-a scris: «Să nu ucizi», însă Eu vă zic vouă că, dacă cineva urăşte şi doreşte să 

ucidă, este vinovat prin lege şi, dacă răneşte sau chinuie orice creatură inocentă, este de 

asemenea vinovat. 

4. S-a spus: «Să nu furi». Însă Eu va zic vouă că dacă cineva, fiind nemulţumit cu 

ceea ce are, râvneşte şi caută la bunurile altuia sau nu plăteşte ceea ce li se cuvine 

muncitorilor, el deja a furat în inima sa, iar vina sa este mai mare decât cea a cuiva care fură   

o  pâine din necesitate, pentru a-şi potoli foamea. 

5. Iarăşi vi s-a spus: «Să nu comiţi adulter». Însă Eu vă zic vouă că dacă bărbatul şi 

femeia se unesc prin căsătorie având trupuri bolnave şi dau naştere unor progenituri 

nesănătoase, ei sunt vinovaţi, chiar dacă nu au luat pe soţia sau soţul cuiva din vecini, iar 

dacă cineva nu a luat o femeie care aparţine altuia, dar a tânjit după ea şi a dorit-o în inima 

sa, el în mintea sa deja comite adulter.  

6. Iarăşi vă zic vouă, dacă cineva doreşte sau caută să posede corpul vreunei creaturi, 

fie pentru a-l mânca, fie pentru plăcere sau profit, prin aceasta el se murdăreşte enorm de 

mult pe el însuşi. 

7. Iar dacă cineva spune vecinului său adevărul într-o asemenea manieră încât să-l 

ducă la rău, chiar dacă în literă acel lucru este adevărat, este vinovat. 

8. Umblaţi în duh şi astfel veţi împlini Legea în spiritul ei şi vă veţi pregăti pentru 

împărăţie. Aşezaţi Legea în inima voastră şi nu pe table care v-o amintească. Sunt lucruri pe 

care trebuie totuşi să le faceţi şi să nu le lăsaţi pe altele nefăcute, căci Legea pe care v-am 

dat-o este Sfântă, dreaptă şi bună. Fericiţi sunt cei care i se supun şi umblă întru ea. 

9. Dumnezeu este Spiritul Infinit, iar cei care îl adoră pe Dumnezeu trebuie să-L 

adore în duh şi în adevăr, în toate timpurile şi în toate locurile.” 

10. Atunci, El a spus această pildă celor care erau bogaţi, zicând: „Era un om bogat 

care se îmbrăca în purpură şi în haine fine şi trăia în huzur în fiecare zi. 

11. Şi mai era un cerşetor numit Lazăr, care stătea la poarta sa, plin de răni şi dorind 
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să fie hrănit cu resturile care cădeau de la masa celui bogat. Mai mult decât atât, câinii 

veneau şi-i lingeau rănile. 

12. Şi iată că cerşetorul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Cel bogat 

a murit şi el şi a fost ars cu foc mare. Din iad, acesta şi-a ridicat ochii, trăind în chinuri, şi l-a 

văzut pe Avraam Departe, iar pe Lazăr în sânul său. 

13. Atunci, el a plâns şi a zis: «Tată Avraam, ai milă de mine şi trimite-1 pe Lazăr să-

şi bage vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci sunt tare chinuit în acest 

loc.» 

14. Dar Avraam a zis: «Fiule, ţine minte că în timpul vieţii tale ţi-ai primit lucrurile 

bune şi la fel şi-a primit Lazăr lucrurile rele. Dar acum el trăieşte în bucurie, iar tu eşti 

chinuit. Astfel sunt şi schimbările pe care trebuie să le faci în timpul vieţii pentru 

perfecţionarea  sufletului.   Şi, dincolo de toate acestea, între noi şi tine este o prăpastie foarte 

mare, aşa încât cei care ar dori să treacă de aici către tine nu pot să facă aceasta. Nici cei care 

vin dintr-acolo către noi nu pot să facă aceasta, decât atunci când le vine timpul.» 

15. Apoi el a zis: «Atunci te rog, Tată, să-l trimiţi la casa tatălui meu, căci am cinci 

fraţi, cu rugămintea ca el să le depună mărturie despre aceste lucruri, ca sa nu ajungă şi ei în 

acest loc al chinurilor.» 

16. Avraam a zis către el: «Ei îl au pe Moise şi pe prooroci. Pe aceştia să-i asculte.» 

Iar el a zis: «Nu, tată Avraam, căci dacă cineva s-ar întoarce din morţi la ei, aceştia s-ar căi.» 

17. Iar Avraam a zis către el: «Dacă ei nu ascultă de Moise şi de prooroci, atunci nu 

se vor convinge nici dacă s-ar scula cineva din morţi.»“ 

 

    CAP. XLVIII.  

 

IISUS HRĂNEŞTE O MIE DE OAMENI CU CINCI PEPENI. VINDECĂ 

MÂNA CEA USCATĂ ÎN ZI DE SABAT 

 

1. Pe când Iisus învăţa mulţimile, oamenii erau înfometaţi şi slăbiţi din cauza căldurii 

din timpul zilei şi pe acolo a trecut o femeie încărcată cu pepeni şi alte fructe. 

2. Iisus Şi-a ridicat vocea şi a strigat: „O, voi care însetaţi, căutaţi Apa cea vie care 

vine din Cer, căci aceasta este Apa Vieţii şi cei care beau din ea nu mai însetează niciodată.” 

3. Şi Ei a luat din acele fructe cinci pepeni şi i-a împărţit oamenilor, iar ei au mâncat 

şi setea li s-a stins, după care El a zis către ei; „Dacă Dumnezeu face soarele să strălucească 

şi apa să umple aceste fructe ale, pământului, oare nu Acelaşi va fi Soarele sufletelor voastre 

şi nu vă va umple cu Apa Vieţii?  

4. Căutaţi adevărul şi fie ca sufletele voastre să fie săturate. Adevărul lui Dumnezeu 

este acea Apă” care vine din Cer, fără bani şi fără preţ, iar cei care beau din ea vor fi 

săturaţi.” Iar cei pe care i-a hrănit erau în număr de o mie - bărbaţi, femei şi copii - şi nici 

unul dintre ei nu a plecat acasă înfometat sau însetat, şi mulţi care sufereau de febră au fost 

tămăduiţi. 

5. În acel timp, Iisus a mers în ziua de Sabat prin câmpurile de cereale, iar discipolilor 

Săi li s-a făcut foame şi au început să culeagă spice de porumb şi să mănânce. 

6. Dar când au văzut fariseii, au zis către El: „Iată, discipolii Tăi fac în 

ziua de Sabat ceea ce nu este conform cu legea.” 

7. Iar El a zis către ei: „Nu aţi citit ce a făcut David, când el şi cei care erau cu el erau 

înfometaţi, cum a intrat el în casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinea punerii înainte, pe care 
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după lege nu avea voie să o mănânce, nici cei care erau cu el, ci doar preoţii? 

8. Sau nu aţi citit în lege cum preoţii din Templu muncesc în zilele de Sabat şi sunt 

fără de vină? Însă Eu vă zic vouă că în acest loc este Unul mai mare decât Templul. 

9. Dar dacă aţi fi înţeles ce înseamnă aceasta: «Voi fi plin de compasiune şi nu voi 

sacrifica», nu aţi fi condamnat pe cei vinovaţi. Căci Fiul omului este Stăpânul chiar şi al 

Sabatului.” 

10. După ce a plecat de acolo, El a intrat în sinagoga lor. Şi iată că era acolo un om cu 

mâna uscată. Iar ei L-au întrebat, zicând: „Este conform cu legea să tămăduieşti în ziua de 

Sabat?”, ca să poată să-L acuze. 

11. Iar El a zis către ei: „Care dintre voi, dacă ar avea o singură oaie şi ar cădea într-o 

groapă în ziua de Sabat, nu s-ar duce şi ar scoate-o de acolo? Şi dacă ajuţi o oaie, nu vei ajuta 

şi un om care este în nevoie? 

12. Aşadar, este legal să faci binele în ziua de Sabat.” Apoi, a zis către acel om: 

„Întinde-ţi mâna înainte.” Iar acela şi-a întins-o şi ea a devenit sănătoasă, la fel ca cealaltă, 

13. Apoi, fariseii au ieşit şi au ţinut un consiliu împotriva Lui, ca să-L distrugă, însă 

când Iisus a ştiut aceasta, a plecat de acolo şi mulţimi mari de oameni L-au urmat, iar El i-a 

tămăduit pe cei bolnavi şi pe cei infimii şi i-a avertizat pe toţi să nu facă aceste lucruri 

cunoscute. 

14. Astfel s-a împlinit Cuvântul spus de Isaia profetul, care a zis: „Iată slujitorul meu, 

pe care L-am ales, preaiubitul meu, de care sufletul meu este pe deplin mulţumit. Voi coborî 

duhul meu asupra Lui şi El va judeca pe păgâni. 

15. El nu se va lupta şi nu va striga, şi nimeni nu-I va auzi vocea pe străzi. Nici măcar 

o trestie vânătă nu va frânge, iar inul fumegând nu-L va stinge până când nu va trimite 

judecata sa în glorie. Şi în Numele Său vor crede păgânii.” 

 

    CAP. XLIX  

 

       ADEVĂRATUL TEMPLU AL LUI DUMNEZEU 

 

1. Sărbătoarea Paştelui era în ajun. Unii dintre discipolii Săi fiind constructori, au fost 

puşi să repare una dintre încăperile Templului. Iisus tocmai trecea pe acolo, iar ei au zis către 

El: „Învăţătorule, vezi tu aceste construcţii mari, ce fel de pietre sunt aici şi ce frumoasă este 

lucrarea strămoşilor noştri?” 

2. Iar Iisus a zis: „Da, este frumoasă, iar pietrele sunt bine ornamentate, însă va veni 

vremea când nu va mai rămâne o piatră peste alta, căci duşmanul va distruge atât cetatea, cât 

şi Templul. 

3. Dar adevăratul Templu este trupul omului în care Dumnezeu sălăşluieşte prin 

Spirit, iar când acest Templu este distrus, în trei zile Dumnezeu ridică un templu mai glorios, 

pe care nu-l poate percepe ochiul omului pământesc. 

4. Nu ştiţi voi că sunteţi templele Duhului Sfânt? Oricine va distruge unul dintre 

aceste temple, la fel va fi distrus.” 

5. Iar unii dintre cărturari, auzindu-L, au căutat să-L încurce în vorbele Lui şi au 

zis: „Dacă Tu vrei să înlături sacrificiile de oi, boi şi păsări, atunci pentru care scop a fost 

construit de către Solomon, pentru Dumnezeu, acest Templu care este în reparaţii de 46 de 

ani?” 

6. Iar Iisus a răspuns şi a zis: „Este scris în profeţi: «Casa Mea se va numi casă de 
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rugăciune pentru toate popoarele, pentru închinare şi mulţumire.» Dar voi aţi făcut din ea o 

casă de ucidere şi aţi umplut-o cu necurăţii. 

7. Iarăşi este scris: «De la răsăritul soarelui şi până la apus, Numele Meu va fi mare în 

faţa păgânilor şi îmi va fi consacrată tămâie cu o Ofrandă pură.» Dar voi aţi pustiit-o cu 

jertfele voastre de sânge şi aţi folosit tămâie dulce doar pentru a acoperi duhoarea lor 

necurată. Nu am venit să distrug legea, ci s-o împlinesc. 

8. Nu ştiţi ce este scris? «Supunerea este mai bună decât sacrificiul şi ascultarea decât 

grăsimea de berbec. Eu, Domnul, nu am nevoie de ofrandele voastre arse în foc, nici de 

jertfele voastre deşarte, mâinile voastre sunt pline de sânge.» 

9. Nu este scris: «Care este adevăratul sacrificiu? Spală-te şi curăţă-te şi înlătură ceea 

ce este rău din faţa ochilor Mei, încetează să faci răul, învaţă să faci binele. Fă dreptate celui 

orfan şi văduvei şi tuturor celor oprimaţi. Făcând astfel, vei împlini legea»? 

10. Va veni vremea când toţi cei ce se află în curtea exterioară, care aduc sacrificii 

sângeroase, vor fi aruncaţi afară, iar adoratorii cei plini de puritate se vor ruga lui Dumnezeu 

Cel Etern întru sfinţenie şi în adevăr.”  

11. Iar ei au zis: „Cine eşti Tu, Care cauţi să îndepărtezi sacrificiile şi dispreţuieşti 

sămânţa lui Avraam? De la greci şi egipteni ai învăţat această blasfemie?” 

12. Iar Iisus a zis: „Înainte să fi fost Avraam, Eu sunt.” Iar ei au refuzat să-L asculte, 

unii au zis că El este inspirat de un demon, iar alţii au zis că e nebun. După aceea, ei au mers 

în drumul lor şi au povestit aceste lucruri preoţilor şi bătrânilor. Aceştia s-au mâniat, zicând: 

„El a vorbit blasfemie.” 

 

    CAP. LV  

 

       HRISTOS; LUMINA LUMII 

 

1. Apoi, Iisus le-a vorbit din nou, zicând: „Eu sunt Lumina lumii. Cel care Mă 

urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 

2. Atunci, fariseii au zis către El: „Tu depui mărturie despre Tine însuţi. Mărturia Ta 

nu este adevărată.” 

3. Iisus a răspuns şi a zis către ei: „Deşi depun mărturie despre Mine însumi, totuşi 

mărturia Mea este adevărată, căci Eu ştiu de unde vin şi încotro merg, dar voi nu puteţi spune 

de unde vin, nici încotro merg. 

4. Voi judecaţi după trup, Eu nu judec pe nimeni. Şi totuşi, dacă judec, judecata Mea 

este adevărată, căci Eu nu sunt singur ci vin de la Tatăl Meu Care M-a trimis. 

5. De asemenea, este scris în lege că mărturia provenită de la doi oameni este 

adevărată. Eu sunt unul care mărturisesc de Mine însumi. Ioan a mărturisit, de asemenea, 

despre Mine, iar el este profet, şi Duhul adevărului care M-a trimis a depus mărturie despre 

Mine.” 

6. Atunci, ei au zis către El: „Unde este Tatăl tău?” Iisus a răspuns: „Voi nu Mă 

cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl meu. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, L-aţi fi cunoscut 

şi pe Tatăl meu.” 

7. Unul a zis: „Arată-ne pe Tatăl şi Te vom crede.” Iar El a răspuns, zicând: „Dacă l-

ai văzut pe fratele tău şi ai simţit vreodată iubirea lui, înseamnă că ai văzut pe Tatăl. 

8. Atât departe cât şi aproape, Dumnezeu Cel Prea Sfânt îşi cunoaşte ale Sale. În 

fiecare dintre voi se poate vedea şi simţi Dumnezeu Tatăl.” 
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9. Aceste cuvinte au fost rostite de Iisus în vistierie, pe când propovăduia în templu. 

Atunci, nimeni nu a putut să pună mâna pe El, căci ceasul Său nu venise încă. Apoi, Iisus a 

zis iarăşi către ei: „Eu merg în drumul Meu, iar voi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatele 

voastre. Unde merg Eu, voi nu puteţi veni,” 

10. Atunci, au zis iudeii: „O să Se omoare? Căci a spus: «Unde merg Eu, voi nu 

puteţi veni.»“ Şi El a zis către ei: „Voi sunteţi de jos, Eu sunt de sus. Voi sunteţi ai acestei 

lumi, Eu nu sunt din această lume.  

11. Astfel, vă zic vouă că veţi muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeţi că Eu 

sunt din Dumnezeu, veţi muri în păcatele voastre.” 

12. Apoi, ei au zis către El: „Cine eşti Tu?” Iar Iisus a zis către ei: „Acelaşi despre 

care v-am spus chiar de la început. 

13. Am de spus multe lucruri care vă vor judeca, iar Dumnezeu Cel Sfânt care m-a 

trimis este Adevărul. Eu vorbesc lumii acele lucruri pe care le-am auzit de sus.” 

14. Apoi, Iisus a zis către ei: „După ce îl veţi ridica pe Fiul omului, apoi veţi cunoaşte 

că Eu sunt trimis de Dumnezeu şi că nu fac nimic de la Mine, ci vorbesc aceste lucruri după 

cum M-a învăţat Dumnezeu Cel Prea Sfânt. Cel ce M-a trimis este mereu cu Mine, 

Dumnezeu Cel Prea Sfânt nu M-a lăsat nici o clipă singur, căci întotdeauna fac acele lucruri  

care plac  lui Dumnezeu.” 

15. Pe când El spunea aceste cuvinte, mulţi au crezut în El, căci ziceau: „El este un 

profet trimis de la Dumnezeu. Pe El să-L ascultăm.” 

 

       CAP. LI  

 

   ADEVĂRUL ELIBEREAZĂ 

 

1. Apoi, Iisus a zis către acei iudei care credeau în El: „Dacă continuaţi să credeţi în 

Cuvântul Meu, atunci sunteţi cu adevărat discipolii Mei şi veţi cunoaşte adevărul, iar 

adevărul vă va face liberi.” 

2. Ei I-au răspuns: „Noi fiind sămânţa lui Avraam, n-am fost niciodată în robia 

nimănui. Atunci, de ce spui: «Veţi fi făcuţi liberi»?” Iisus le-a răspuns: „Adevărat, adevărat 

zic vouă că oricine a comis un păcat este robul păcatului. Iar robul nu locuieşte în casă pentru 

totdeauna, însă Fiul locuieşte pentru totdeauna. 

3. Astfel, dacă Fiul te va face liber, vei fi cu adevărat liber. Ştiu că, după trup, sunteţi 

sămânţa lui Avraam, dar voi urmăriţi să Mă omorâţi, căci Cuvântul Meu nu încape în voi. 

4. Eu vorbesc despre ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi ceea ce aţi văzut la tatăl 

vostru.” Ei au răspuns şi au zis către El: „Avraam este tatăl nostru.” Iisus a zis către ei: „Dacă 

eraţi  copiii  lui Avraam,  aţi fi  făcut lucrările lui Avraam. 

5. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe mine, care v-am spus adevărul pe care l-am 

auzit de la Dumnezeu. Acest lucru nu l-a făcut Avraam. Voi faceţi faptele tatălui vostru, care 

este al acestei lumi.” Atunci au zis ei către El: „Noi nu suntem născuţi din preacurvie. Noi 

avem ca Tată pe însuşi Dumnezeu.” 

6. Iisus a zis către ei: „Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, atunci M-aţi iubi, căci Eu 

purced din Dumnezeu şi am venit de la Dumnezeu. Nu am venit de la Mine însumi, ci 

Dumnezeu Cel Prea Sfânt M-a trimis. De ce nu-Mi înţelegeţi vorbele? Tocmai pentru că nu 

puteţi să-Mi auziţi Cuvântul 
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7. Voi sunteţi ai tatălui vostru diavolul şi veţi împlini dorinţele tatălui vostru. El a fost 

de la început un ucigaş şi nu a trăit în adevăr, pentru că în el nu există adevăr. 

8. Atunci când el spune o minciună, vorbeşte de ale sale, căci este un 

mincinos şi tatăl minciunii, iar pentru că vă spun adevărul, nu Mă credeţi. 

9. Aşa cum Moise a înălţat Şarpele în pustie, aşa trebuie şi Fiul să fie înălţat, astfel 

încât cei care privesc, crezând să nu piară, ci să aibă Viaţa Veşnică. 

10. Care dintre voi Mă învinuiţi de păcat? Şi, dacă spun adevărul, de ce nu Mă 

credeţi? Cel ce este din Dumnezeu aude cuvintele lui Dumnezeu. De aceea voi nu le auziţi,       

pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.” 

11. Atunci, au răspuns iudeii şi au zis către El: „Nu spunem noi bine că Tu eşti un 

samaritean şi ai un demon?” Iisus a răspuns: „Eu nu am demon, ci îl cinstesc pe 

Dumnezeu Cel Prea Sfânt, iar voi nu Mă cinstiţi pe Mine. Iar Eu nu caut slava pentru Mine 

însumi, ci slava lui Dumnezeu. Dar   există   Unul   Dumnezeu care judecă.” 

12. Unii dintre bătrânii şi cărturarii de la Templu au venit la El, zicând: „De ce îi 

învaţă discipolii Tăi pe oameni că nu este conform legii să mănânce carnea animalelor, chiar 

dacă este oferită în sacrificii după porunca lui Moise? 

13. Căci este scris: «Dumnezeu i-a zis lui Noah: „Frica şi groaza de tine va fi peste 

toate animalele câmpiilor, păsările aerului şi peştii mării, pe acestea le dau în mâinile tale.»“ 

14. Iar Iisus a zis către ei: „Ipocriţilor, bine a vorbit Isaia despre voi şi strămoşii 

voştri, zicând: «Acest popor se apropie de Mine numai cu gura şi Mă venerează din vârful 

buzelor, dar inima lor este departe de Mine, căci în zadar Mi se închină ei propovăduind şi 

crezând, şi propovăduind ca învăţături divine poruncile oamenilor în numele Meu, pentru a-şi 

satisface propriile lor dorinţe grosiere.» 

15. Aşa cum şi Ieremia a depus mărturie atunci când a zis despre ofrandele şi 

sacrificiile de sânge: «Eu, Domnul Dumnezeu, nu am poruncit nici unul dintre aceste lucruri 

în ziua când ai ieşit din Egipt, ci doar ţi-am poruncit, să mergi cu adevărat pe vechile căi, să 

faci dreptate, să iubeşti milostenia şi să mergi în smerenie cu Dumnezeu, 

16. Dar tu nu M-ai auzit pe Mine, Care de la început ţi-am dat tot soiul de seminţe, iar 

fructele copacilor şi seminţele erau menite să fie hrana şi mijloacele de tămăduire ale 

oamenilor şi animalelor.»“  Iar ei au zis: „Tu vorbeşti împotriva legii.” 

17. Iar El a zis atunci cu adevărat împotriva lui Moise: „Nu vorbesc împotriva legii, 

ci împotriva celor care au modificat legea, modificare pe care Moise a îngăduit-o din cauza 

îngreunării inimilor voastre. 

18. Dar iată că aici este unul mai mare decât Moise!” Şi ei s-au înfuriat şi au luat 

pietre ca să arunce în El. Iar Iisus a trecut printre ei şi s-a ascuns de violenţa lor.  

 

      CAP. LII  

 

  IISUS AFIRMĂ PRE-EXISTENŢA SA 
 

1. Altă dată, Iisus a zis; „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă cineva îmi respectă 

cuvintele, nu va vedea niciodată moartea.” Atunci, iudeii au zis către El: „Acum, ştim că ai 

un demon. 

2. Avraam a murit, la fel şi profeţii, iar tu zici: «Dacă cineva îmi respectă cuvintele, el 

nu va gusta niciodată moartea.» Eşti Tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit? 

Până şi profeţii sunt morţi: cine Te crezi Tu?” 
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3. Iisus a răspuns: „Dacă Eu Mă  glorific  pe  Mine   însumi, atunci gloria Mea nu 

înseamnă nimic, însă Tatăl Meu este Cel care  Mă glorifică.  Cel  despre care vorbiţi este 

Dumnezeu. Cu toate acestea, voi nu îl cunoaşteţi, iar dacă Eu aş spune că nu îl cunosc, aş fi 

la fel de mincinos ca şi voi. Însă Eu îl cunosc pe Dumnezeu Cel Prea Sfânt şi sunt cunoscut 

de Dumnezeu Cel Etern. 

4. Tatăl vostru Avraam s-a bucurat să vadă ziua Mea. A văzut-o şi a fost fericit.” 

Atunci au zis iudeii către El: „Tu nu ai încă patruzeci şi cinci de ani şi l-ai văzut pe 

Avraam?” 

5. Iisus a răspuns către ei: „Adevărat, adevărat zic vouă că înainte să fi fost Avraam, 

EU SUNT.” 

6. Şi a mai zis El către ei: „Dumnezeu Cel Prea Sfânt v-a trimis mulţi prooroci, dar 

voi v-aţi ridicat împotriva celor care s-au opus dorinţelor voastre inferioare, pe unii i-aţi 

ocărât, iar pe alţii i-aţi omorât.” 

7. Atunci, ei au ridicat pietre ca să arunce în El, dar Iisus s-a ascuns şi a ieşit din 

Templu, prin mijlocul lor, şi astfel iarăşi a trecut nevăzut de ei. 

8. Iarăşi, când discipolii Săi erau cu El într-un loc retras, unul dintre ei L-a întrebat 

despre împărăţie, iar El a zis către ei:  

9. „Aşa cum este deasupra, la fel e şi dedesubt. Aşa cum este înăuntru la fel e şi afară. 

Aşa cum este dreapta, la fel e şi stânga. Aşa cum este în faţă la fel e şi în spate. Aşa cum este 

în cele mari, la fel e şi în cele mici. Aşa cum este cu masculinul, la fel e şi cu femininul. 

Când aceste lucruri vor fi văzute atunci veţi vedea Împărăţia iui Dumnezeu. 

10. Căci în Mine nu este nici doar Masculinul şi nici doar Femininul ci amândouă 

sunt Una în întreaga Perfecţiune Divină. Femeia nu este fără bărbat şi mei bărbatul fără 

femeie. 

11. Înţelepciunea nu este fără iubire şi nici iubirea fără înţelepciune Capul nu este 

fără inimă şi nici inima fără cap în Hristos cel care a armonizat toate lucrurile. Căci 

Dumnezeu a creat toate lucrurile după număr, după greutate şi după mărime, pentru a 

corespunde unul cu altul. 

12. Aceste lucruri sunt pentru ca cei care le înţeleg să le creadă Dacă nu le înţeleg, 

atunci aceste lucruri nu sunt pentru ei. Căci a crede înseamnă a înţelege, iar a nu crede 

înseamnă a nu înţelege.” 

 

    CAP. LIII  

 

   IISUS VINDECĂ UN ORB ÎN ZIUA DE SABAT 

 

l. Altă dată, pe când Iisus trecea printr-un loc, a văzut un om care era orb din naştere. 

Iar discipolii Săi l-au întrebat, zicând: “„Învăţătorule, cine a păcătuit, el sau părinţii lui, ca el 

să se nască orb?” 

2. Iisus a răspuns: „Ce importanţă are dacă acest om a păcătuit sau părinţii lui, aşa 

încât lucrările lui Dumnezeu să se manifeste în el? Trebuie să fac lucrările Tatălui Meu Care 

M-a trimis, cât mai e timp. Vine vremea când nimeni nu va putea lucra. Atâta timp cât sunt 

în lume, Eu sunt Lumina lumii.” 

3. După ce a vorbit astfel, a scuipat pe pământ, a amestecat pământ cu salivă şi a uns 

cu acel pământ ochii orbului. Şi a zis către el: „Mergi şi spăla te în bazinul Siloam [care 

înseamnă Trimis].” Astfel, el a mers acolo, s-a spălat şi a venit văzând. 
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4. Vecinii săi de acolo şi cei care înainte îl văzuseră că era orb au zis: „Nu este acesta 

cel care şedea şi cerşea?” Unii au zis: „Acela este.” Alţii au zis: „Seamănă cu el”, dar el a 

spus: „Eu sunt acela.” 

5. Atunci, ei au zis către el: „Cum s-au deschis ochii tăi?” El a răspuns şi a zis: „Un 

om numit Iisus a amestecat pământ, mi-a uns ochii şi mi-a zis: «Mergi în bazinul Siloam şi 

spală-te»; iar eu am mers, m-am spălat şi am primit vederea.” 

 

6. Atunci, au zis ei către el: „Unde este acela?” El a zis: „Nu ştiu unde este Cel ce m-

a vindecat.” 

7. Apoi au venit la El unii dintre saducei, care nu cred în înviere, şi ei L-au întrebat 

zicând: „Învăţătorule, Moise a scris către noi că dacă fratele unui bărbat moare având soţie şi 

nelăsând nici un copil, atunci fratele său trebuie să o ia pe soţia acestuia şi să crească sămânţa 

fratelui său. 

8. Erau şase fraţi, iar primul dintre ei şi-a luat soţie şi a murit fără să fi avut copii cu 

ea; al doilea i-a luat soţia şi a murit fără să fi avut copii cu ea; şi la fel de la al treilea până la 

al şaselea, au murit toţi fără să fi dat vreun copil, în cele din urmă, a murit şi femeia. 

9. La înviere, a cui dintre ei este ea, căci toţi şase au avut-o de soţie?” 

10. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: „Fie că e vorba de o femeie cu şase soţi, fie
 

de un bărbat cu şase soţii, este acelaşi lucru. Căci copiii acestei lumi se căsătoresc şi sunt daţi 

în căsătorie. 

10. Însă cei care, meritând, ajung să învie din morţi, nu se mai însoară, nici 

nu se mai mărită, nici nu mai pot să moară, căci ei sunt egali cu îngerii şi sunt copiii lui 

Dumnezeu, fiind copii ai învierii. 

11. Faptul că cei morţi sunt înălţaţi l-a arătat chiar şi Moise atunci când a chemat pe 

Domnul Dumnezeul lui Avram, Isaac şi Iacob, căci el nu este Dumnezeul celor morţi, ci al 

celor vii, pentru că toate trăiesc în El.” 

 

    CAP. LIV  

 

 EXAMINAREA CELUI CARE SE NĂSCUSE ORB 

 

1. Apoi, l-au adus la farisei pe cel care înainte era orb. Şi era ziua de Sabat când Iisus 

a amestecat pământ cu salivă şi i-a redat vederea. 

2. Atunci, iarăşi fariseii l-au întrebat cum îşi recăpătase vederea. El a zis către ei: „A 

pus pământ pe ochii mei, m-am spălat şi acum văd cu adevărat.” 

3. De aceea,  unii dintre farisei au zis:  „Acest om nu vine de  la Dumnezeu, pentru că 

nu respectă ziua de Sabat” Alţii au zis: „Cum ar putea un om care este păcătos să facă 

asemenea miracole?” Şi era o dispută între ei. 

4. Ei au zis iarăşi către orb: „Ce zici despre Cel care ţi-a deschis ochii?” El a zis:  

„Este un prooroc.” 

5. Însă iudeii nu l-au crezut că fusese orb şi-şi recăpătase vederea, până nu i-au 

chemat pe părinţii celui care îşi recăpătase vederea. 

6. Şi ei i-au întrebat, zicând: „Este acesta fiul tău, despre care ziceţi că s-a născut     

orb? Atunci cum se face că acum vede?” Părinţii lui au răspuns către aceştia şi au zis: „Noi 

ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb, dar prin ce mijloace a ajuns acum să vadă, 

aceasta nu ştim, aşa după cum nu ştim nici Cine i-a deschis ochii. El este în vârstă. Întrebaţi-l 
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pe el şi va vorbi pentru sine însuşi.” 

7. Aceste cuvinte le-au zis părinţii lui, căci se temeau de iudei, pentru că iudeii se 

înţeleseseră deja că oricine va mărturisi că este Hristosul va fi dat afară din sinagogă. De 

aceea au zis părinţii lui: „El este în vârstă. întrebaţi-l pe el.” 

8. Apoi, iarăşi ei l-au chemat pe omul care fusese orb şi au zis către el: „Laudă-L pe 

Dumnezeu. Noi ştim că acest om este un păcătos.” El a răspuns şi a zis: „Dacă este un 

păcătos sau nu, aceasta nu ştiu. Un lucru ştiu, şi anume că eram orb, iar acum văd.” 

9. Atunci, iarăşi au zis ei către el: „Ce ţi-a făcut Acesta? Ţi-a deschis El ochii?” El a 

răspuns către ei: „Deja v-am spus şi nu m-aţi auzit. De ce vreţi să mai auziţi încă o dată? 

Vreţi şi voi să fiţi discipolii Săi?” 

10. Atunci, ei l-au insultat şi au zis: „Tu eşti discipolul Său, însă noi suntem discipolii 

lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise. Cât despre acest Om, noi nu ştim de 

unde este.” 

11. Omul a răspuns şi a zis către ei: „Acesta este un lucru uimitor, că nu ştiţi de unde 

este, dar totuşi El mi-a deschis ochii. Acum ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe cel păcătoşi. 

12. Dar dacă cineva este adoratorul lui Dumnezeu şi face Voia Sa, pe Acela 

Dumnezeu îl ascultă. De când a început lumea, nu s-a mai auzit ca cineva să fi deschis ochii 

unui orb din naştere. Dacă acest Om nu ar fi din Dumnezeu, n-ar putea face nimic.” 

13. Ei au răspuns către el şi au zis: „Voi sunteţi, toţi născuţi în păcate, iar tu 

îndrăzneşti să ne înveţi pe noi?” Apoi, l-au dat afară.. 

14. Iisus a auzit că ei l-au dat afară şi, când l-a găsit, a zis către el: „Crezi  în  Fiul   

lui Dumnezeu?” El a răspuns şi a zis: „Cine  este El, Doamne, ca să cred în El.” 

15. Iar Iisus a zis către el: „Tu L-ai văzut, este Cel care vorbeşte cu tine.” Acesta a 

zis: „Doamne,   cred.” Şi I s-a închinat. 

16. Iar Iisus a zis: „Pentru judecată am venit în această lume, ca cei care nu văd să 

poată vedea, iar ca cei care văd să poată fi orbiţi.” Unii dintre fariseii care erau cu El au auzit 

aceste cuvinte şi au zis către El: „Şi noi suntem orbi?” 

17. După ce a ajuns într-un loc unde creşteau şapte palmieri, Iisus şi-a adunat 

discipolii în jurul Său, şi fiecăruia dintre ei i-a dat un număr şi un nume pe care doar cel care 

le-a primit îl ştia. Şi El a zis către ei: „Fiţi precum stâlpii în Casa lui Dumnezeu şi arătaţi-vă 

în ordine în conformitate cu numerele pe care le-aţi primit.” 

18. Iar ei au stat în picioare în jurul Lui, în formă de pătrat, au socotit numărul şi n-au 

putut. Apoi, au zis către El: „Doamne, nu putem.” Iar Iisus a zis: „Fie ca cel care este cel mai 

mare dintre voi să fie precum cel mai mic, iar simbolul celui care este primul să fie precum 

simbolul celui care este ultimul.” Fig.1 
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______________________________ 
Fig. 1. Semnificaţia acestor cuvinte şi a acestei acţiuni este foarte obscură, dar daca descriem pătratul 

magic format din 7 linii şi 7 coloane, lucrurile par să devină mai inteligibile, vădindu-se simbolul mistic al 

Celui care vedea toate lucrurile după număr şi măsură. Vezi figura l. 

 

19. Ei au făcut astfel, iar în toate modurile era egalitate, şi totuşi fiecare purta un 

număr diferit. Pe o parte era la fel ca pe cealaltă parte, cea superioară era precum cea 

inferioară, iar cea interioară era precum cea exterioară. După aceea, Domnul a zis:  „De 

ajuns. Astfel este Casa înţeleptului Ziditor Dumnezeu, în formă de pătrat este, şi e perfectă. 

Multe sunt Camerele, însă Casa este Una. 

20. Gândiţi-vă iarăşi la Trupul omului, care este un Templu al Spiritului. Căci trupul 

este una, unit cu capul, cu care este un singur trup. El are multe membre, şi totuşi toate sunt 

un singur trup, şi un singur Spirit domneşte şi în toate. La fel este şi în Împărăţia lui 

Dumnezeu. 

21. Iar capul nu-i spune sânului: «Nu am nevoie de tine», nici mâna dreaptă mâinii 

stângi: «Nu am nevoie de tine», nici piciorul stâng piciorului drept: «Nu am nevoie de tine», 

nici ochii urechilor: «Nu avem nevoie de voi», nici gura nasului: «Nu am nevoie de tine». 

Căci Dumnezeu a făcut ca toate membrele unui singur trup să se potrivească între ele. 

22. Dacă întregul era capul, unde erau sânii? Dacă întregul era ombilicul, unde erau 

picioarele? Da, membrele despre care unii spun că sunt mai puţin demne de respect sunt 

ridicate de Dumnezeu la mai mare cinste. 

23. Iar acelor părţi pe care unii le numesc neatrăgătoare, Dumnezeu le-a dat 

atractivitate din abundentă, ca să aibă grijă una de alta. Deci, dacă un membru suferă, toate 

membrele suferă cu el, iar dacă un membru este cinstit, toate membrele se bucură. 

24. Voi sunteţi Trupul Meu, iar fiecare dintre voi este un membru specific.    

Fiecăruia dintre voi îi dau locul potrivit, iar un  singur  Cap  este  peste toate şi o singură 

Inimă este centrul tuturor, ca să nu existe nici o lipsă sau schismă, astfel încât cu trupurile,  

sufletele  şi spiritele voastre să-L lăudaţi pe Tatăl Tuturor prin Duhul Sfânt care lucrează în 

toate şi prin toate.” 

 

      CAP. LV  

 

 HRISTOS, PĂSTORUL CEL BUN. UNA CU TATĂL 

 

1. Atunci, a trecut pe acolo un păstor care îşi ducea turma la păscut. Atunci, Iisus a 

luat în braţe unul dintre miei şi a vorbit cu el plin de dragoste şi l-a strâns la sânul Său. Apoi 

le-a vorbit discipolilor Săi, zicând: 

2. „Eu sunt Păstorul Cel Bun şi îmi cunosc turma şi sunt cunoscut de ale Mele. Aşa 

cum Dumnezeu Mă cunoaşte pe Mine, aşa îmi cunosc şi Eu turma şi îmi dau viaţa pentru ea. 

Mai am şi alte turme, care nu sunt de aici. (Vezi „Împărăţia misterioasă a spiritelor”, n.r.) Şi 

pe ele trebuie să le aduc, iar ele îmi vor auzi vocea şi va fi o singură turmă şi un singur 

păstor. 

3. Eu îmi dau viaţa, ca să o obţin din nou. Nimeni nu o ia de la Mine, ci o dau de la 

Mine. Eu am putere să-Mi dau corpul şi am putere să îl ridic din nou. 

4. Eu sunt Păstorul Cel Bun. Păstorul cel bun îşi hrăneşte turma, adună mieii în 

braţele Sale şi îi poartă la sânul Său şi îi ghidează pe cei cu sufletul tânăr. Păstorul Cel Bun 

îşi dă viaţa pentru turma Sa. 

http://www.scribd.com/doc/3153163/JAKOB-LORBER-Episcopul-Martin
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5. Însă cel care este un vândut şi nu păstorul, a căruia nu este turma, vede venind 

lupul şi pleacă de lângă oi şi fuge, iar lupul le prinde şi înspăimântă turma. Cel care e vândut 

fuge pentru că este un vândut şi nu-i pasă de turmă. 

6. Eu sunt Poarta. Prin Mine, toţi cei care intră vor fi în siguranţă, vor intra şi vor găsi 

păşunea. Cel rău nu vine decât pentru a fura, a omorî şi a distruge. Eu am venit pentru ca 

oamenii să aibă viaţă şi să aibă o existenţă mai plenară. 

7. Cel care intră pe poartă este păstorul turmei, căruia paznicul îi deschide, iar oile îi 

aud glasul, iar El îşi cheamă oile pe nume, le duce afară şi le ştie numărul. 

8. Când merge cu oile, El păşeşte înaintea lor şi oile îl urmează, căci ele îi cunosc 

vocea. Ele nu vor urma un străin, ci vor fugi de el, căci nu cunosc vocea străinilor.” 

9. Această pildă le-a spus-o Iisus, însă ei nu au înţeles ce fel de lucruri erau cele pe 

care le-a zis El către ei. Apoi, Iisus a zis iarăşi către ei: „Oile Mele îmi aud vocea, iar Eu le 

cunosc, ele Mă urmează, iar Eu le dau lor Viaţa Veşnică şi ele nu vor muri niciodată, nici nu 

le va lua vreodată cineva din mâinile Mele. 

10. Tatăl Meu care Mi le-a dat este mai mare decât toţi şi nimeni nu este în stare să le 

ia din mâinile Tatălui Meu. Eu şi Tatăl Meu suntem Una.” 

11. Atunci, iudeii au luat iarăşi pietre în mâini ca să-L ucidă cu ele. Iisus a răspuns 

către ei: „Multe lucrări bune v-am arătat de la Tatăl Meu, pentru care dintre ele vreţi să Mă 

ucideţi cu pietre?” 

12. Iudeii I-au răspuns, zicând: „Nu pentru o lucrare bună vrem să Te ucidem cu 

pietre, ci pentru blasfemie, pentru că Tu, fiind om, te consideri egal cu Dumnezeu.” Iisus le-a 

răspuns: „Am spus Eu că sunt egal cu Dumnezeu? Nu, ci am spus că sunt Una cu Dumnezeu. 

Căci nu este scris în Scripturi: «Am zis: Voi sunteţi dumnezei»? 

13. Dacă scripturile i-au numit dumnezei, care vine de la Cuvântul Dumnezeu, şi dacă 

Scripturile nu pot fi omise, voi ziceţi despre Cel pe Care Dumnezeu L-a sfinţit şi L-a trimis 

în lume: «Tu spui blasfemie»? Pentru că am zis că sunt Fiul lui Dumnezeu şi, de aceea, sunt 

Una cu Tatăl Ceresc al tuturor? 

14. Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, nu Mă credeţi, dar dacă le fac, chiar dacă 

nu Mă credeţi, credeţi în aceste lucrări, ca să cunoaşteţi şi să credeţi că Spiritul Tatălui 

Ceresc este în Mine, iar Eu sunt în Tatăl Meu.” 

15. De aceea, ei au căutat iarăşi să-L prindă, însă El a scăpat din mâinile lor şi a 

plecat din nou dincolo de Iordan, în locul unde a botezat Ioan prima oară, şi s-a stabilit acolo. 

16. Mulţi au mers cu El şi au zis: „Cu adevărat, Ioan nu a făcut nici un miracol, însă 

toate lucrurile pe care le-a spus Ioan despre acest om erau adevărate. El este Proorocul care 

trebuia să vină.” Şi atunci mulţi au crezut în El. 

 

    CAP. LVI  

 

   ÎNVIERE A LUI LAZĂR. 
 

1. Un bărbat numit Lazăr din Betania, cetatea Mariei şi a Martei, era bolnav. (Este 

vorba de acea Maria care L-a uns pe Domnul cu unsoare şi I-a şters picioarele cu părul Său, 

al cărei frate Lazăr era bolnav.) 

2. De aceea, surorile sale au trimis vorbă la El, zicând: „Doamne, iată că cel pe care îl 

iubeşti este bolnav.” Când Iisus a auzit aceasta, a zis: „Această boală nu este menită să ducă 

la moarte, ci pentru ca Graţia lui Dumnezeu să se manifeste în el.” Iisus iubea pe Maria, pe 
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sora ei şi pe Lazăr. 

3. Când a auzit că e bolnav, a mai rămas timp de două zile în locul în care era. După 

aceea, a zis către discipolii Săi: „Să mergem iarăşi în Iudeea.” 

4. Discipolii săi au zis către El: „Învăţătorule, iudeii tocmai au căutat să Te ucidă cu 

pietre şi Tu mergi din nou acolo?” Iisus a răspuns: „Nu are ziua douăsprezece ore? Dacă 

omul merge în timpul zilei, nu se împiedică, pentru că vede lumina acestei lumi. 

5. Dar dacă merge noaptea, se împiedică, pentru că nu este nici o lumină în el.”  

Aceste lucruri le-a zis El şi apoi a mai spus către ei: „Prietenul nostru Lazăr doarme, însă Eu 

merg ca să-l trezesc din somn.” 

6. Apoi, au zis discipolii Săi: „Doamne, dacă doarme, atunci se va face bine.” Apoi a 

venit un mesager la El, zicând: „Lazăr a murit.” 

7. Când a ajuns Iisus acolo, a aflat că acesta stătuse deja în mormânt timp de patru 

zile (Betania se află chiar lângă Ierusalim, la o mică distanţă de acesta). Şi mulţi dintre iudei 

veniseră la Marta şi la Maria ca să le consoleze cu privire la fratele lor. 

8. Atunci Marta, când a auzit că vine Iisus, a mers şi L-a întâmpinat, însă Maria a 

rămas nemişcată în casă. Atunci a zis Marta către Iisus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele 

meu n-ar fi murit, însă ştiu că, chiar şi acum, orice vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu Iţi va 

da Ţie.” 

9. Iisus a zis către ea: „Fratele tău doarme şi va învia din nou.” Marta a zis către El: 

„Ştiu că va învia din nou, la învierea de la sfârşitul veacului.” 

10. Iisus a zis către ea: „Eu sunt învierea şi Viaţa, cel ce crede în Mine, chiar mort 

fiind, va trăi. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa, iar oricine trăieşte prin Mine şi crede în Mine 

nu va muri niciodată.” 

11. Ea a zis către El: „Da, Doamne, cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care 

trebuia să vină în lume.” După ce a zis acestea, a plecat şi a chemat-o în secret pe sora sa 

Maria, zicându-i: „Învăţătorul e aici şi te cheamă.” Când a auzit acestea, s-a ridicat repede şi 

a venit la El. 

12. Iisus nu ajunsese încă în cetate, ci era încă în locul unde l-a întâmpinat Marta. 

Când au văzut că Maria s-a ridicat în grabă şi a ieşit, iudeii care erau cu ea în casă şi o 

consolau, au urmat-o zicând: „Ea merge la mormânt ca să plângă acolo.” 

13. Apoi, când Maria a ajuns în locul unde era Iisus şi L-a văzut, a căzut la picioarele 

Sale, zicând către El: „Doamne, dacă ai fi fost acolo, fratele meu n-ar fi murit.” De aceea, 

când Iisus a văzut-o plângând şi, de asemenea pe iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, a 

simţit o mare compasiune. Şi a zis: „Unde l-aţi depus?” Ei au zis către El: „Doamne, vino şi 

vezi.” 

14. Atunci, au zis iudeii: „Iată, cât de mult îl iubea!” Iar unii dintre ei au zis: „Nu ar fi 

putut acest om, care a deschis ochii orbilor, să facă în aşa fel ca acest om să nu fi murit?” 

Apoi, Iisus a venit la mormânt. Era o peşteră şi o piatră aşezată pe ea. 

15. Iisus a zis: „Luaţi piatra.” Marta, sora celui presupus mort, a zis către El: 

„Doamne, de acum cred că miroase urât, căci e mort de patru zile.” 

16. Iisus a zis către ea: „Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui 

Dumnezeu?” Atunci, au îndepărtat piatra de pe locul unde era depus Lazăr. 

17. Iisus şi-a ridicat ochii şi, incantând, a invocat Numele lui Dumnezeu, şi a zis: 

„Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că M-ai auzit. Eu ştiu că Tu Mă auzi întotdeauna, însă 

pentru oamenii care stau aici Te chem pe Tine, ca ei să creadă că Tu M-ai trimis.” După ce a 

vorbit astfel, a strigat cu voce puternică „Lazăr, arată-te.” 
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17. Iar cel care era ca şi mort s-a arătat legat de mâini şi de picioare cu haine de 

înmormântare şi faţa lui era legată cu un prosop. 

18. Iisus a zis către ei: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă. Atunci când firul vieţii este 

cu adevărat tăiat, ea nu se mai întoarce, dar când e întreg, mai există speranţă.” Apoi, mulţi 

dintre iudeii care au venit la Maria şi au văzut lucrurile pe care le-a făcut Iisus au crezut în 

El. 

 

      CAP. LVII 

 

DESPRE COPII. IERTAREA CELOR CARE PĂCĂTUIESC. PARABOLA 

PEŞTILOR 

 

1. În aceeaşi perioadă, discipolii au venit la Iisus, zicând: „Cine este cel mai mare în 

Împărăţia Cerului?” Iar Iisus a chemat la El un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi a zis: 

„Adevărat zic vouă, dacă nu veţi deveni inocenţi şi receptivi la învăţătura Mea precum copiii, 

nu veţi intra în Împărăţia Cerului. 

2. De aceea, oricine se va smeri precum acest copil, acela este cel mai mare în 

Împărăţia Cerului. Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă 

primeşte. 

3. Vai lumii din cauza păcatelor ei! Căci ispitele trebuie să vină, însă vai celui prin 

care vine ispita. De aceea, dacă dorinţa ta sau plăcerea pe care vrei să o trăieşti rănesc pe 

alţii, taie-le şi aruncă-le de la tine, căci este mai bine pentru tine să intri în Viaţă fără ele, 

decât să ai ceea ce va fi aruncat în focul iadului. 

4. Fiţi atenţi să nu neglijaţi vreunul dintre aceşti micuţi, pentru că vă zic vouă că în 

cer îngerii lor privesc mereu Faţa lui Dumnezeu. Căci Fiul omului a venit pentru a salva pe 

cei care s-au pierdut.  

5. Ce gândiţi voi? Dacă un om are o sută de oi şi una dintre ele se rătăceşte, nu le lasă 

el pe cele nouăzeci şi nouă şi merge în munţi să o caute pe cea care s-a rătăcit? Şi dacă o 

găseşte, adevărat zic vouă; că se bucură mai mult de oaia aceea decât de cele nouăzeci şi 

nouă care nu s-au rătăcit.” 

6. Unii care se îndoiau au venit la Iisus şi au zis către El: „Tu ne spui că viaţa şi fiinţa 

noastră sunt din Dumnezeu, însă noi nu L-am văzut niciodată pe Dumnezeu, nici nu ştim de 

vreun Dumnezeu. Ai putea să ne arăţi pe Cine numeşti Tatăl Ceresc Dumnezeu? Noi nici 

măcar nu ştim cu precizie dacă există Dumnezeu.” 

7. Iisus le-a răspuns, zicând: „Ascultaţi această parabolă a peştilor. Peştii dintr-un 

anume râu vorbeau unul cu altul, zicând: «Ni se spune că viaţa şi fiinţa noastră sunt din apă, 

dar nu am văzut niciodată apă, nu ştim ce este.»! Apoi, unii dintre ei, mai înţelepţi decât 

ceilalţi, au zis: «Am auzit că în mare locuieşte un Peşte înţelept şi învăţat, care ştie toate 

lucrurile. Să călătorim! către el şi să-l rugăm să ne arate ce este apa.» 

8. Aşa încât, unii dintre ei au mers să-l găsească pe acest Peşte mare şi înţelept şi, 

într-un final, au ajuns în marea în care trăia Peştele cel înţelept, şi au întrebat de el. 

9. Iar după ce i-a ascultat, acesta a zis către ei: «O tu, peşte nătâng, care nu iei în 

considerare sfatul cel înţelept! Fericiţi sunteţi voi, cei puţini, care caută. În apă trăiţi, în ea vă 

mişcaţi şi din ea apare fiinţa voastră. Din apă proveniţi, în apă vă întoarceţi. Voi trăiţi în apă, 

chiar dacă nu ştiţi aceasta.» În acelaşi mod, voi trăiţi în Dumnezeu şi, totuşi, cereţi de la 

mine: «Arată-ni-L pe Dumnezeu.» Dumnezeu este în toate lucrurile şi toate lucrurile sunt în 
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Dumnezeu.” 

10. Iarăşi a zis Iisus către ei: „Dacă fratele tău sau sora ta păcătuieşte împotriva ta, 

mergi şi rezolvă acestea doar între tine şi fratele tău sau sora ta. Dacă ei te ascultă, atunci i-ai 

câştigat Dar dacă ei nu vor să te asculte, atunci ia cu tine încă unui sau doi, ca prin gura a doi 

sau trei martori fiecare Cuvânt să fie bine cântărit. 

11. Dacă refuză să-i asculte pe aceştia, spune acest lucra în biserică, dar dacă ei 

refuză să asculte biserica, fie ca ei să fie pentru tine precum cei din afara bisericii. Adevărat 

zic vouă, orice veţi lega cu dreptate pe pământ va fi legat şi în cer şi orice veţi dezlega cu 

dreptate pe pământ va fi dezlegat şi în cer. 

12. Iarăşi vă zic vouă, că dacă şapte sau chiar şi numai trei dintre voi se vor pune de 

acord pe pământ cu privire la orice vor dori să ceară, li se va da lor de la Tatăl Meu Care este 

în Cer. Căci oriunde se adună trei oameni în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor, şi chiar 

dacă nu va fi decât unul, Eu sunt în inima aceluia.” 

13. Apoi, Petru a venit la El şi a zis: „Doamne, de câte ori să-mi iert fratele atunci       

când păcătuieşte faţă de mine? De şapte ori?” Iisus a zis către el: „Nu zic ţie de şapte ori, ci 

de şapte ori câte şapte. Căci până şi la profeţi s-a mai găsit nedreptate, chiar şi după ce au 

fost unşi de Duhul Sfânt.” 

14. Apoi, El a spus această pildă, zicând: „Era un rege care ţinea socoteala 

servitorilor săi, iar când a început să calculeze, a fost adus la el unul care îi datora zece mii 

de talanţi. Dar întrucât nu avea cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut, el şi 

soţia sa şi copiii săi şi tot ce avea, şi să se facă astfel plata. 

15. De aceea, servitorul a căzut la pământ şi l-a implorat, zicând: «Doamne, ai 

răbdare cu mine şi-ţi voi plăti totul.» Atunci, stăpânul acelui servitor a fost cuprins de 

compasiune şi l-a dezlegat şi i-a iertat datoria. 

16. Însă acel servitor a ieşit atunci şi a găsit pe unul dintre tovarăşii săi servitori care 

îi datora o sută de bănuţi, a pus mâna pe el şi l-a luat de gât, zicând: «Plăteşte-mi ceea ce îmi 

datorezi.» 

17. Tovarăşul său servitor a căzut la picioarele sale şi l-a implorat, zicând: «Ai 

răbdare cu mine şi-ţi voi plăti totul.» Iar acesta nu a vrut, ci a mers şi l-a pus la închisoare 

până când va fi putut să-i plătească datoria. 

18. Aşa încât, atunci când tovarăşii săi servitori au văzut ce a făcut acesta s-au 

îndurerat, au mers şi au povestit stăpânului lor toate cele ce le-a făcut acesta. 

19. Atunci stăpânul său, chemându-l, a zis către el: «O tu, servitor plin de slăbiciune, 

ţi-am iertat toată acea datorie pentru că m-ai rugat. N-ar fi trebuit şi tu să ai compasiune cu 

tovarăşul tău servitor, aşa cum şi eu am avut milă faţă de tine?» Iar stăpânul său s-a înfuriat 

şi l-a dat la călăi, până când va fi plătit tot ce datora. 

20. La fel vă va judeca şi Tatăl Ceresc pe voi dacă nu veţi ierta din inimă, tuturor, 

fraţilor şi surorilor, păcatele lor. Cu toate acestea, fiecare plăteşte ceea ce datorează, căci 

Dumnezeu iubeşte dreptatea şi pe cei drepţi.” 

 

    CAP. LVIII  

 

 IUBIREA DIVINĂ PENTRU CEI CE SE POCĂIESC 

 

1. Iisus a zis către discipoli şi către mulţimea din jurul Său: „Cine este Fiul lui 

Dumnezeu? Toţi cei care se abţin de la orice răutate şi făptuiesc dreptatea, iubesc milostenia 
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şi umblă cu smerenie pe căile lui Dumnezeu. Aceştia sunt fiii omului care au ieşit din Egipt, 

cărora le este dat să fie numiţi fiii lui Dumnezeu. 

2. Iar ei sunt adunaţi din toate triburile, naţiunile, popoarele şi limbile, şi ei vin din 

est, din vest, din nord şi din sud, şi ei mănâncă pâine şi beau din fructul viţei la masa lui 

Dumnezeu şi îl văd pe Dumnezeu faţă către faţă.” 

3. Apoi s-au apropiat de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L audă. Iar fariseii şi 

cărturarii cârteau, zicând: „Acest om primeşte pe păcătoşi şi mănâncă împreună cu ei.” 

4. Atunci, El a spus această parabolă către ei, zicând: „Care dintre voi, 

având o sută de oi, dacă pierde una dintre ele, nu le lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă în 

pustiu, şi merge după cea care s-a pierdut, până ce o găseşte? Iar după ce o găseşte, o poartă 

pe umerii săi, bucurându-se. 

5. Când vine acasă, el îşi adună prietenii şi vecinii, zicând către ei: «Bucuraţi-vă 

împreună cu mine, căci am găsit oaia mea care se pierduse.» Vă zic vouă că aceeaşi bucurie 

va fi în Cer pentru un păcătos care se pocăieşte, mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de 

oameni drepţi care nu au nevoie să se pocăiască. 

6. De asemenea, ce femeie având zece bucăţi de argint, dacă pierde o 

bucată nu aprinde o luminare şi caută cu atenţie până când o găseşte? Şi după ce o găseşte, îşi 

chemă prietenele şi vecinele, zicând: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit bucata de 

argint pe care o pierdusem.» La fel, vă zic vouă că mult se bucură îngerii lui Dumnezeu 

pentru un păcătos care se pocăieşte.” 

7. După aceea, El a mai zis următoarea parabolă:  „Un  om avea doi fii, iar cel mai 

mic le-a spus părinţilor lui: «Daţi-mi partea din avere care mi se cuvine.» Şi ei i-au dat lui 

partea cuvenită. Nu după multe zile, acest fiu şi-a luat toată averea şi a plecat într-o ţară 

frumoasă, iar acolo şi-a risipit toţi banii ducând o viaţă de excese. 

8. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în acea ţară şi pentru el au început 

lipsurile. A mers şi s-a alăturat unui locuitor al acelei ţări şi acesta l-a trimis pe câmp să 

hrănească porcii. El ar fi mâncat cu bucurie pleava cu care se hrăneau porcii, dar nimeni nu-i 

dădea. 

9. Când şi-a venit în fire, a zis: «Câţi servitori plătiţi ai tatălui meu au suficientă pâine 

chiar şi pentru a da la alţii, iar eu mor de foame! Mă voi ridica şi voi pleca la tatăl meu şi îi 

voi zice: „Tată, am păcătuit în faţa Cerului şi a ta, şi nu mai merit să mă numesc fiul tău, fă-

mă unul din servitorii tăi plătiţi.”» 

10. Apoi, s-a ridicat şi a mers la tatăl lui. Dar pe când era încă departe, tatăl său l-a 

văzut şi a fost cuprins de compasiune, a alergat, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, iar fiul a zis către 

el: «Tată, am păcătuit în faţa Cerului şi a ta, şi nu mai merit să fiu numit fiul tău,» însă tatăl a 

zis servitorilor săi: 

11. «Aduceţi cele mai bune veşminte şi puneţi-le pe el, puneţi un inel pe mâna sa şi 

încălţări în picioarele sale, şi aduceţi cele mai bune fructe, şi pâinea, şi untdelemnul, şi vinul 

să bem şi să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort şi a înviat, era pierdut şi acum s-a 

regăsit». Şi au început să se veselească. 

12. În acest timp fiul mai mare era pe câmp, şi pe când venea şi se apropia de casă, a 

auzit muzica şi dansul. A chemat la el pe unul dintre servitori şi l-a întrebat ce înseamnă toate 

aceste lucruri. Şi acesta a zis către el: «Fratele tău care era pierdut s-a întors, iar tatăl tău a 

pregătit pâinea, untdelemnul, vinul şi cele mai bune fructe, pentru că l-a primit bine şi 

sănătos.» 

13. Iar acesta era furios şi nu voia să între, de aceea tatăl său a ieşit şi l-a rugat 
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fierbinte. Răspunzând, el a zis către tatăl său: «Iată, eu te-am slujit în toţi aceşti ani şi nu ţi-

am încălcat niciodată poruncile, şi cu toate acestea niciodată nu ai făcut aşa un festin pentru 

mine, ca să mă veselesc împreună cu prietenii mei. 

14. Dar îndată ce acest fiu al tău a venit, care ţi-a cheltuit averea pe 

desfrânate, ai pregătit pentru el un festin cu cele mai bune lucruri pe care le ai.» 

15. Iar tatăl lui a zis către el; «Fiule, tu eşti mereu cu mine şi tot ce am este al tău. 

Acum, însă, trebuie să ne veselim şi să fim fericiţi, căci acest frate al tău era mort şi a înviat, 

era pierdut şi s-a regăsit.»“ 

 

       CAP. LIX  

 

      IISUS ÎŞI ÎNVAŢĂ DISCIPOLII. EL ÎL GĂSEŞTE PE ZAHEU 
 

1. Iisus a urcat într-un munte, iar acolo a şezut cu discipolii Săi şi i-a învăţat, zicând 

către ei: „Nu vă temeţi, turmă mică, căci bucuria mare a Tatălui vostru este să vă primească 

în Împărăţia Sa. 

2. Vindeţi ceea ce aveţi şi faceţi cele ce sunt bune, pentru cei care nu au. Luaţi-vă saci 

care nu se învechesc, o comoară în ceruri care nu dispare, de care nici un hoţ nu se apropie şi 

pe care molia nu o strică. Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta. 

3. Încingeţi-vă şalele, aprindeţi luminile şi fiţi precum cei ce-şi aşteaptă stăpânul ce se 

întoarce de la nuntă, ca atunci când se întoarce şi bate la uşă să-i poată deschide imediat. 

4. Fericiţi sunt acei slujitori pe care Domnul, venind, îi găseşte veghind. Adevărat zic 

vouă, El însuşi Se va încinge şi-i va aşeza la masa Lui, va veni şi-i va sluji. 

5. De va veni El în ceasul al doilea sau în ceasul al treilea şi îi va găsi astfel, fericiţi 

sunt acei slujitori. 

6. Şi mai cunoaşteţi că păzitorul casei, ne ştiind la ce oră va veni hoţul, veghează şi 

nu-şi lasă casa să fie prădată. De aceea, fiţi şi voi mereu pregătiţi, căci Fiul omului vine la 

ceasul la care nici nu vă gândiţi.” 

7. Apoi, Petru a zis către El: „Doamne, spui această pildă pentru noi sau pentru toţi?” 

Iar Domnul a zis: „Cine este acel intendent credincios şi înţelept, pe care stăpânul său îl va 

pune să-i conducă casa, pentru a le da plata celor care muncesc, la momentul potrivit? 

8. Fericit este acel slujitor pe care, venind, stăpânul său îl găseşte făcând acestea. 

Adevărat zic vouă, pe acesta îl va face stăpân peste tot ceea ce are. 

9. Însă dacă acel slujitor îşi spune în inima sa: «Stăpânul meu îşi amână venirea» şi 

va începe să-şi bată servitorii şi servitoarele, să mănânce, să bea şi să se îmbete, domnul 

acelui slujitor va veni într-o zi când nu se aşteaptă şi la o oră când nu veghează şi va împărţi   

plata sa cu necredincioşii. 

10. Iar slujitorul care ştia voia domnului său şi nu s-a pregătit, nici nu a făcut voia sa, 

va fi biciuit în multe feluri, însă cel care nu o ştia şi a comis lucruri demne de pedeapsă, va fi 

biciuit în puţine feluri. Căci de la cel căruia i se dau multe, multe se vor cere, iar de la cei 

care au primit puţine, de la acela se va cere mai puţin.  

11. Căci cei care cunosc Legile lui Dumnezeu, au Calea Vieţii şi misterele luminii, şi 

apoi cad în păcat, vor fi pedepsiţi cu mai mare asprime decât cei care nu au cunoscut Calea 

Vieţii. 

12. Aceştia se vor, întoarce atunci când le vine vremea şi ei vor avea timp să înveţe şi 

să-şi îmbunătăţească viaţa şi, învăţând misterele, să intre în Împărăţia Luminii.” 
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13. Apoi, Iisus a intrat şi a trecut prin Ierihon, Iată că era un om numit Zaheu, care era 

şeful celor care strângeau tributurile, iar el era un om bogat. 

14. Acesta căuta să-L vadă pe Iisus şi nu putea din cauza înălţimii, căci era mic de 

statură. A alergat înainte şi s-a urcat într-un platan ca să-L vadă, căci El tocmai trecea pe 

acolo. 

15. Şi când Iisus a trecut prin acel loc, s-a uitat în sus, l-a văzut şi a zis către ei: 

„Zaheu, grăbeşte-te şi vino jos căci astăzi trebuie să locuiesc în casa ta.” Acesta s-a grăbit să 

coboare şi L-a primit cu bucurie. 

16. Când lumea a văzut acestea, au început cu toţii să cârtească, zicând că El merge 

ca să fie oaspetele unui păcătos. 

17. Iar Zaheu, ridicându-se, a zis către Domnul: „Iată, Doamne, jumătate din averea 

mea o dăruiesc săracilor şi, dacă am luat vreun lucru de la cineva prin vreo acuzaţie falsă, îi 

dau înapoi de patru ori mai mult.” 

18. Atunci, Iisus a zis către el: „Astăzi, mântuirea a venit în casa ta, căci tu eşti un om 

drept şi de asemenea, un fiu al lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit pentru a căuta şi a 

mântui pe cei pe care voi îi consideraţi pierduţi.” 

 

      CAP. LX  

 

       IISUS CONDAMNĂ IPOCRIZIA 

 

1. Atunci a vorbit Iisus mulţimii şi discipolilor Săi, zicând: „Cărturarii şi fariseii stau 

în scaunul lui Moise. De aceea, toate lucrurile pe care ei  vă îndeamnă să le respectaţi, pe 

acelea să le respectaţi şi să le faceţi. Dar să nu faceţi ceea ce fac ei, căci ei doar spun, şi nu 

fac. Ei pun pe oameni să ducă poveri grele şi groaznice, punându-le pe umerii lor, însă ei 

înşişi nu ar mişca nici un deget pentru aceasta. 

2. Dar toate lucrurile lor ei le fac pentru a fi văzuţi de oameni, căci fac paradă de 

evlavie şi îşi lărgesc marginile veşmintelor, iar la petreceri le plac încăperile cele mai 

fastuoase şi locurile de frunte. În sinagogi, le place să fie salutaţi în pieţe şi să fie numiţi 

de  oameni;   «Rabbi,  Rabbi  [învăţătorule, învăţătorule].» 

3. Însă voi să nu vă doriţi să fiţi numiţi Rabbi [învăţător], căci unul este învăţătorul 

vostru, iar acela este Hristos. Iar voi toţi sunteţi fraţi. 

4. Nici să nu vă doriţi să fiţi numiţi maeştri, căci unul este Maestrul vostru, iar acela 

este Hristos. Iar cei mai mari dintre voi vor fi slujitorii voştri. Oricine se va înălţa pe sine 

însuşi va fi coborât, iar cei smeriţi în inima lor vor fi înălţaţi. 

5. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi închideţi Împărăţia Cerului 

înaintea oamenilor. Căci nici voi nu intraţi în ea, nici nu vreţi să-i lăsaţi pe cei care vor să 

intre. 

6. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi distrugeţi casele văduvelor şi vă 

prefaceţi că vă rugaţi îndelung. Pentru aceasta, mai mult veţi fi pedepsiţi. 

7. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi înconjuraţi marea şi pământul ca 

să faceţi un prozelit, iar după ce l-aţi făcut, îl faceţi să fie de două ori mai mult fiul iadului 

decât sunteţi voi înşivă. 

8. Vai vouă, călăuze oarbe, care spuneţi: «Oricine va jura pe Templu, nu este nimic, 

dar cel care va jura pe aurul Templului este legat prin jurământ!» Neghiobilor şi orbilor, ce 

este mai mare, aurul sau Templul care sfinţeşte aurul? 
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9. Spuneţi, de asemenea: «Oricine va jura pe altar, nu este nimic, dar cel care va jura 

pe darul care este pe altar este vinovat.» Neghiobilor şi orbilor, ce este mai mare, darul sau 

altarul care sfinţeşte darul? 

10. Astfel, cel ce va jura pe altar jură pe acesta şi pe toate lucrurile de pe el şi cel care 

va jura pe templu jură pe acesta şi pe cel care sălăşluieşte în el. Iar cel care va jura pe Cer 

jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Dumnezeu Cel Sfânt Care se află pe tron. 

11. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi daţi zeciuială din mentă, anason 

şi cumin, şi aţi uitat părţile cele mai importante din lege, şi anume judecata, compasiunea şi 

credinţa. Pe acestea trebuia să le aveţi în vedere şi pe celelalte să nu ie uitaţi. Călăuze oarbe! 

Căci voi strecuraţi ţintarul şi înghiţiţi cămila. 

12. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi curăţaţi partea din afară a 

paharului şi a vasului, dar pe dinăuntru ele sunt pline de mizerii şi necuraţii. O tu, fariseule 

orb, curăţă mai întâi ceea ce este în interiorul paharului şi al vasului, iar atunci şi partea din 

afară a acestora va putea fi curăţată. 

13. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi sunteţi precum mormintele 

albite, care în exterior apar, într-adevăr, frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele 

morţilor şi de toată necurăţia. La fel şi voi apăreţi în exterior, oamenilor, ca fiind drepţi, dar 

pe dinăuntru sunteţi plini de ipocrizie şi prefăcătorie. 

14. Vai vouă, cărturari şi farisei, ipocriţilor! Căci voi construiţi sicriele profeţilor şi 

înfrumuseţaţi mormintele drepţilor şi spuneţi: «Dacă eram noi în zilele părinţilor noştri, nu 

am fi fost părtaşi la vărsarea sângelui profeţilor.» 

15. De aceea. Voi sunteţi propriii voştri martori, că acţionaţi precum fiii celor care i-

au ucis pe profeţi. De aceea; voi îi întreceţi cu asupra de măsură pe părinţii voştri. 

16. Din această cauză, Sfânta înţelepciune a zis: «Iată, trimit către voi profeţi,   

înţelepţi şi cărturari, iar pe unii dintre ei îi veţi ucide şi crucifica şi pe alţii îi veţi biciui în 

sinagogile voastre şi îi veţi prigoni din cetate în cetate.» Asupra voastră va veni tot sângele 

drepţilor, care a fost vărsat pe faţa pământului, de la sângele dreptului Abel şi până la cel al 

lui Zaharia (tatăl lui Ioan Botezătorul), fiul lui Barahia, care a fost ucis între templu şi altar. 

Adevărat zic vouă, toate aceste lucruri vor veni asupra acestui neam. 

17. Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi pe profeţi şi omori cu pietre pe cei care sunt 

trimişi către tine, de câte ori am vrut să adun copiii tăi împreună, aşa cum găina îşi adună puii 

sub aripile sale, iar tu nu ai vrut! 

18. Iată acum, casa ta îţi este lăsată pustie. Căci vă zic vouă, de acum înainte nu Mă 

veţi mai vedea până ce nu veţi spune: «Sfinţi, Sfinţi, Sfinţi, Binecuvântaţi sunt cei care vin în 

Numele lui Dumnezeu Cel Drept.»“ 

 

        CAP. LXI 

 

  IISUS PREZICE SFÂRŞITUL CICLULUI 

 

1. Pe când Iisus şedea pe Muntele Măslinilor, discipolii au venit la El în ascuns, 

zicând: „Spune-ne, când vor fi aceste lucruri? Care va fi semnul venirii Tale şi cel al 

sfârşitului lumii?” Iar Iisus a răspuns şi a zis către ei: „Fiţi atenţi ca nimeni să nu vă 

amăgească. Căci mulţi vor veni în Numele Meu, zicând: «Eu sunt Hristos» şi vor păcăli pe 

mulţi. 

2. Veţi auzi despre bătălii şi veşti de război. Fiţi atenţi şi nu vă tulburaţi, căci toate 
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aceste lucruri trebuie să se petreacă, dar acesta încă nu este sfârşitul. Căci o ţară se va ridica 

împotriva altei ţări şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete şi vor fi boli şi 

cutremure în diferite locuri. Toate acestea sunt începutul durerilor. 

3. Iar în acele zile, cei care au puterea vor acumula pământurile şi toate bogăţiile 

acestora pentru satisfacerea dorinţelor lor inferioare. Îi vor asupri pe cei mulţi care sunt în 

nevoi, îi vor închide şi îi vor folosi pentru a-şi mări averile.  Ei vor chinui  până şi  animalele  

câmpului,  pretându-se  la fapte abominabile. Dar Dumnezeu le va trimite mesagerul Său şi 

legile Sale vor fi proclamate, legi pe care oamenii le-au ascuns prin tradiţiile lor, iar cei care 

vor încălca aceste legi vor muri. 

4. Atunci, ei vă vor da ca să fiţi chinuiţi şi vă vor ucide. Veţi fi urâţi de toate 

popoarele din cauza Numelui Meu. Atunci, mulţi vor fi umiliţi, se vor trăda şi se vor urî unii 

pe alţii. Vor apărea mulţi profeţi falşi şi îi vor păcăli pe mulţi. 

5. Din cauză că nedreptatea va fi din abundenţă, iubirea multora se va răci. Însă cel 

care va îndura până la sfârşit va fi mântuit. Iar această Evanghelie a împărăţiei va fi 

propovăduită în întreaga lume, ca un martor pentru toate popoarele. Atunci va veni sfârşitul. 

6. De aceea, atunci când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit 

profetul Daniel, stând în locul cel Sfânt (fie ca cel ce citeşte să înţeleagă), atunci cei care sunt 

în Iudeea să urce în munţi. Cei care sunt pe casă să nu coboare pentru a lua ceva dinăuntrul 

casei, nici cei care sunt pe câmp să nu se întoarcă pentru a-şi lua hainele. 

7. Vai femeilor care sunt însărcinate şi celor care au copii la sân, în acele zile! Dar 

rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie pe timp de iarnă, nici în ziua de Sabat, căci vor fi multe 

nenorociri, aşa cum n-au fost de la începutul lumii până azi, nu, şi nici nu vor mai fi 

vreodată. Iar dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, n-ar fi salvată nici o fiinţă vie. Însă pentru cei 

aleşi, acele zile vor fi scurtate. 

8. Atunci, dacă cineva vă va spune: «Iată, aici sau acolo este Hristos», să nu vă grăbiţi 

să-l credeţi. Căci vor apărea falşi Hristoşi şi profeţi falşi, care vor face semne şi minuni mari, 

în aşa măsură încât, daca va fi posibil, îi vor amăgi chiar şi pe unii dintre cei aleşi. Iată, v-am 

spus aceste lucruri dinainte. 

9. La fel, dacă vi se va spune: «Iată, El este în pustie», să nu mergeţi acolo. Sau: 

«Iată, El este în camerele secrete», să nu vă grăbiţi să credeţi. Căci aşa cum fulgerul apare de 

la răsărit şi străluceşte până la apus, la fel va fi şi venirea Fiului omului. Căci acolo unde este 

stârvul, se adună şi vulturii. 

10. Imediat după nenorocirile acelor zile, soarele se va întuneca iar luna nu va mai 

lumina, stelele vor cădea din Cer şi puterile Cerului vor fi zguduite. 

11. Atunci va apărea semnul Fiului omului în Cer, atunci toate neamurile pământului 

vor fi îndoliate şi vor vedea pe Fiul omului venind în norii Cerului cu putere şi slavă mare. 

Iar El îşi va trimite îngerii cu un sunet tare, ca de trâmbiţă, iar ei vor aduna la un loc pe aleşii 

săi din cele patru vânturi, de la un capăt al Cerului la celălalt. 

12. Iată acum o pildă a smochinului. Când ramurile sale sunt tinere şi fac frunze, ştiţi 

că vara e aproape. La fel şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, sa ştiţi că este aproape, 

chiar la uşă. Adevărat zic vouă, această epocă nu va trece până când nu se vor împlini toate 

aceste lucruri. Cerul şi pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece. 

13. Dar despre acea zi şi oră nu ştie nici un om când va fi, nu, nici îngerii Cerului, ci 

doar Tatăl Ceresc. Căci aşa cum au fost zilele lui Noe, la fel va fi şi venirea Fiului omului. 

14. Căci precum în zilele dinaintea potopului, când ei mâncau şi beau, se însurau şi se 

măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arca sa şi nu a ştiut până ce nu a venit potopul şi 

http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_3657t84f9
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_3657t84f9
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_26c2qfnddc
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_22dzctxh6j
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_5c7rzwhgv
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i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului omului. 

15. Atunci, din doi care vor fi pe câmp, unul va fi luat iar celălalt lăsat. Din două 

femei care vor macină la moară, una va fi luată iar cealaltă lăsată. Aşadar, privegheaţi, pentru 

că nu ştiţi ora când vine Domnul vostru. 

16. Dar să ştiţi aceasta, că dacă păzitorul casei ar fi ştiut la ce oră va veni hoţul, ar fi 

privegheat şi nu ar fi lăsat casa să fie prădată. De aceea, fiţi pregătiţi, căci în ceasul la care nu 

vă gândiţi va veni Fiul omului. 

17. Cine este slujitorul credincios şi înţelept, pe care domnul său l-a pus stăpân peste 

gospodăria sa, ca să le dea slugilor hrană la timp? 

18. Fericit este slujitorul pe care, venind, domnul său îl găseşte făcând astfel. 

Adevărat zic vouă, el îl va face pe acesta stăpân peste toate averile sale. 

19. Dar dacă acel slujitor rău va zice în inima sa: «Domnul meu întârzie să vină» şi va    

începe să-şi bată tovarăşii săi slujitori, să mănânce cu cei lacomi şi să bea cu beţivii, 

20. Domnul acelui slujitor va veni într-o zi când acesta nu se aşteaptă şi la o oră când 

nu este treaz. Iar partea lui o va pune cu ipocriţii în întunericul cel din afară, alături de cei 

cruzi şi de cei care nu au nici iubire, nici milă. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.” 

 

    CAP. LXII  

 

  PILDA CELOR ZECE FECIOARE 

 

1. „Împărăţia Cerului se va asemăna cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au 

ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau înţelepte, iar cinci erau fără minte. 

2. Cele fără minte au luat candelele, dar nu au luat untdelemn, însă cele înţelepte au 

luat untdelemn în vase, odată cu candelele. 

3. Dar mirele întârziind, ele au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a auzit 

un strigăt mare: «Iată, vine mirele; ieşiţi în întâmpinarea lui.» Atunci, s-au deşteptat toate 

acele fecioare şi au împodobit candelele lor. 

4. Iar cele fără minte au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci 

se sting candelele noastre.» Dar cele înţelepte au răspuns, zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne 

ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi.» 

5. Pe când s-au dus să cumpere, a intrat mirele, iar cele care erau pregătite au intrat cu 

el la nuntă şi uşa s-a închis. 

6. După aceea, au venit şi celelalte fecioare, zicând: «Doamne, Doamne, deschide-

ne.» Iar el a răspuns şi a zis: «Adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi.» 

7. Aşadar,  privegheaţi,  căci nu cunoaşteţi nici ziua, nici ora când va veni Fiul 

omului. Păstraţi candelele arzând.” 

 

    CAP. LXIII  

 

   PILDA TALANŢILOR 

 

l. El a zis, de asemenea: „Împărăţia Cerului este precum un om călătorind într-o ţară 

îndepărtată, care şi-a chemat slujitorii şi le-a dat pe mână avuţia sa. Unuia i-a dat cinci 

talanţi, altuia doi şi altuia unul fiecăruia după capacităţile sale, şi apoi a plecat în călătorie. 

2. După aceea, cel care primise cinci talanţi a mers şi a făcut comerţ cu ei şi a făcut 
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încă cinci talanţi. La fel, cel care primise doi a făcut încă doi. Dar cel care primise unul a 

mers şi l-a îngropat în pământ şi astfel a ascuns banii domnului său. 

3. După un timp îndelungat, domnul acestor slujitori s-a întors şi a făcut socoteala  cu  

ei. Astfel, cel care primise cinci talanţi a venit şi a adus alţi cinci, zicând: «Doamne, mi-ai 

lăsat în grijă cinci talanţi. Iată, am obţinut cu ei încă cinci.» Domnul său a zis către  el: «Bine 

ai făcut, slujitor bun şi credincios. Ai fost credincios cu privire la câteva lucruri, eu te voi 

pune stăpân peste multe lucruri, intră întru bucuria domnului tău.» 

4. De asemenea, cel care primise doi talanţi a venit şi a zis: «Doamne, mi-ai dat doi 

talanţi. Iată, am, obţinut cu ei încă doi.» Domnul său a zis către el: «Bine ai făcut, slujitor 

bun şi credincios. Ai fost credincios cu privire la câteva lucruri, eu te voi pune stăpân peste 

multe lucruri, intră întru bucuria domnului tău.» 

5. Apoi, cel care primise un talant a venit şi a zis: «Doamne, te-am ştiut om aspru, 

care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai împrăştiat. Mi-a fost frică, am mers şi am 

îngropat talantul tău în pământ. Iată, primeşte ceea ce este al tău.» 

6. Domnul său a zis către el: «Slujitor slab şi leneş, tu îmi spui că secer unde n-am 

semănat şi adun de unde n-am împrăştiat? Atunci, ar fi trebuit să foloseşti aceşti bani cu 

profit, iar la venirea mea să primesc ceea ce este al meu cu dobândă. 

7. De aceea, luaţi talantul de la el şi daţi-1 celui care are doi talanţi. Căci celui care 

foloseşte ceea ce are i se va da şi va avea din abundenţă, dar de la cel care nu foloseşte ceea 

ce are, se va lua şi ceea ce are. Iar pe slujitorul cel netrebnic aruncaţi-l în întunericul cel din 

afară, căci aceea este partea pe care a ales-o.»“ 

8. Iisus a mai zis către discipolii Săi: „Dovediţi-vă a fi sporitorii împărăţiei, 

respingând ceea ce este rău şi fals şi păstrând ceea ce este bun şi adevărat.” 

9. Apoi, Iisus s-a aşezat în faţa Vistieriei şi privea oamenii cum aruncau bani acolo. 

10. Şi a venit acolo o văduvă săracă şi a aruncat înăuntru doi bănuţi. 

11. Iar El i-a chemat pe discipolii Săi la El şi a zis: „Adevărat zic vouă, această 

văduvă a dăruit mai mult Vistieriei decât toţi cei de până acum. 

12. Căci toţi aceia au oferit din preaplinul lor, dar ea din sărăcia ei a dăruit tot ceea ce 

avea, tot ce avea pentru a trăi.” 

 

    CAP. LXIV  

 

 IISUS DĂ ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN CERCUL DE PALMIERI 

 

1. Iisus a venit la o fântână lângă Betania, în jurul căreia creşteau doisprezece 

palmieri, unde adeseori El mergea cu discipolii Săi ca să-i înveţe tainele împărăţiei. Acolo s-

a aşezat sub umbra copacilor, iar discipolii Săi erau cu El. 

2. Unul dintre ei a zis: „Învăţătorule, este scris din vechime: «Alohim l-au
5
 făcut pe 

om după chipul şi asemănarea Lor, Ei l-au creat bărbat, şi femeie.» Atunci, de ce zici că 

Dumnezeu este Unul?” Iar Iisus a zis către ei: „Adevărat zic vouă, în Dumnezeu nu există 

nici masculin, nici feminin şi, totuşi, acestea două sunt una, iar Dumnezeu este Doi în Unul. 

El este Ea şi Ea este El. Dumnezeu - Alohim - este perfect, Infinit şi Unul. 

 

______________________________ 
5
 În teologia Vechiului Testament, Numele lui Dumnezeu, Alohitn, este la plural (n.tr.). 
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3. Aşa cum în bărbat Tatăl Divin este manifest iar Mama Divină ascunsă, la fel în 

femeie Mama Divină este manifestă iar Tatăl Divin ascuns. De aceea, numele Tatălui Divin 

şi al Mamei Divine vor fi în mod egal sfinţite, căci Ei sunt marile Puteri ale lui Dumnezeu, şi 

nu există unul fără cealaltă, în Unul Dumnezeu. 

4. Adoraţi-l pe Dumnezeu, deasupra voastră, dedesubtul vostru, la dreapta, la stânga, 

în faţa voastră, în spatele vostru, în interiorul vostru, în jurul vostru. Cu adevărat, există doar 

Unul Dumnezeu, care este Totul în Tot şi din Care provin toate lucrurile, Fântâna întregii 

Vieţi şi a întregii Substanţe, fără de început şi fără de sfârşit. 

5. Lucrurile văzute şi trecătoare sunt manifestările celor nevăzute care sunt eterne,   

pentru ca de la lucrurile vizibile ale Naturii să puteţi ajunge la cele invizibile ale lui 

Dumnezeu şi prin ceea ce este natural să atingeţi ceea ce este spiritual. 

6. Cu adevărat, Alohim au creat pe om după chipul şi asemănarea divină, bărbat şi 

femeie, şi întreaga natură este în Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu 

este atât masculin cât şi feminin, nedespărţit, însă Doi în Unul, Nedespărţit şi Etern, prin 

Care şi în Care există toate lucrurile văzute şi nevăzute. 

7. Din Dumnezeu Cel Veşnic vin ele, în Dumnezeu Cel Veşnic se întorc. Spiritul în 

Spirit, sufletul în Suflet, mintea în Minte, simţul în Simţ, viaţa în Viaţă, forma în Formă, 

pulberea în Pulbere. 

8. La început, Dumnezeu a voit şi a apărut Fiul Cel Preaiubit, Iubirea Divină, şi Fiica 

Cea Preaiubită, Sfânta înţelepciune, având amândouă în mod egal ca sursă Fântâna Veşnică 

Cea Una, Din aceştia au apărut generaţiile de Spirite ale lui Dumnezeu, Fiii şi Fiicele Celui 

Etern. 

9. Iar Aceştia coboară pe pământ şi trăiesc împreună cu oamenii şi îi învaţă căile lui 

Dumnezeu, să iubească legile Celui Veşnic şi să se supună Lor, ca prin acestea să-şi găsească 

mântuirea. (Vezi „Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul?”, n.r.) 

10. Multe popoare au cunoscut astfel de oameni sfinţi. Sub diverse nume, ei s-au 

revelat către acestea, iar ele s-au bucurat de lumina lor. Chiar şi acum ei vin din nou către 

voi, dar Israel nu îi primeşte. 

11. Adevărat zic vouă, cei doisprezece ai Mei pe care v-am ales; că ceea ce au 

propovăduit ei din timpuri străvechi este adevărat - chiar daca învăţăturile lor au fost 

denaturate de imaginaţia prostească a oamenilor.” 

12. Iarăşi, Iisus a vorbit către Maria Magdalena, zicând: „Este scris în lege: «Cel care 

părăseşte pe tată sau pe mamă, să fie dat morţii.» Aici, legea nu vorbeşte despre părinţii din 

această viaţă, ci despre Dumnezeu, Cel care sălăşluieşte, plin de lumină, în noi dintotdeauna 

şi până astăzi. 

13. Astfel cei care îl părăsesc pe Hristos Mântuitorul, legea cea sfântă şi pe cei Aleşi, 

să  fie daţi morţii spirituale. Fie ca ei să se piardă în întunericul cel din afară, căci aşa au voit 

şi nimeni nu poate să-i oprească.” 

 

    CAP. LXV  

 

 ULTIMA UNGERE DE CĂTRE MARIA MAGDALENA 

 

1. În seara de Sabat dinaintea Paştelui, pe când Iisus era în Betania, a mers, la casa lui 

Simon leprosul şi I-a fost pregătită o masă, iar Marta servea în vreme ce Lazăr era unul dintre 

cei care şedeau la masă cu El. 

http://www.scribd.com/doc/5603236/Cine-este-Dumnezeu-cine-este-Lucifer-ce-este-omulExplicate-de-insusi-Dumnezeu-prin-Bertha-Dudde-
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2. Apoi, a venit Maria cea numită Magdalena, care avea o cutie  din alabastru  cu  ulei 

de nard, foarte valoroasă şi scumpă, iar ea a deschis cutia şi a pus ulei pe capul lui Iisus, I-a,  

uns picioarele şi le-a şters cu părul capului ei. 

3. Atunci, unul dintre discipolii Săi, Iuda Iscarioteanul,cel care urma să-L trădeze, a 

zis: „De ce această risipă de ulei care putea fi vândut pe trei sute de galbeni şi aceşti bani 

puteau fi daţi săracilor?” Iar aceasta a zis-o el nu pentru că i-ar fi păsat de cei săraci, ci pentru 

că era plin de gelozie şi mânie, şi a luat cutia şi a descoperit ceea ce era înăuntru. Iar ei au 

cârtit atunci împotriva Mariei Magdalena. 

4. Iisus a zis atunci: „Lăsaţi-o în pace, de ce o necăjiţi? Căci ea a făcut tot ce-a putut 

şi a făcut un lucru bun pentru Mine. Căci pe cei săraci îi aveţi întotdeauna cu voi, dar pe 

Mine nu Mă aveţi pentru totdeauna. Ea Mi-a uns corpul pentru ziua înmormântării Mele. 

5. Şi, adevărat zic vouă,, oriunde va fi propovăduită această Evanghelie în întreaga 

lume, se va vorbi şi despre acest lucru pe care ea l-a făcut întru amintirea ei.” 

6. Atunci a intrat Satana în inima lui Iuda Iscarioteanul, iar el a mers în drumul lui şi 

s-a înţeles cu preoţii şefi şi cu căpitanii cum să-L poată trăda. Iar ei s-au bucurat şi au 

convenit cu el să-i dea treizeci de bucăţi de arginţi, reprezentând preţul unui sclav, iar el le-a 

promis, şi,  după aceea a urmărit ce posibilitate are sa-L trădeze. 

7. În acel timp, Iisus a zis către discipolii Săi: „Propovăduiţi întregii lumi, zicând: 

«Căutaţi să primiţi tainele Luminii şi intraţi în Împărăţia Luminii, căci acum este timpul 

potrivit şi astăzi este ziua Mântuirii. 

8. Nu lăsaţi totul de pe o zi pe alta, de la un ciclu la altul şi din eon în eon, având 

credinţa că atunci când vă veţi întoarce în această lume veţi reuşi să pătrundeţi tainele şi să 

intraţi în Împărăţia Luminii.” 

 

    CAP. LXVI  

 

  IISUS ÎŞI ÎNVAŢĂ IARĂŞI DISCIPOLII 

 

1. Din nou, Iisus i-a învăţat, zicând: „Dumnezeu a ridicat martori ai adevărului în 

toate popoarele şi în fiecare epocă, pentru ca toţi să poată cunoaşte Voinţa lui Dumnezeu Cel 

Veşnic şi să O împlinească, iar apoi să intre în împărăţie, să fie conducători şi lucrători cu 

Dumnezeu Cel Etern. 

2. Dumnezeu este Putere, Iubire şi Înţelepciune, iar acestea trei sunt Una. Dumnezeu  

este Adevăr, Bunătate şi Frumuseţe, iar acestea trei sunt Una. 

3. Dumnezeu este Dreptate, Cunoaştere şi Puritate, iar acestea trei sunt Una. 

Dumnezeu este Splendoare, Compasiune şi Sfinţenie, iar acestea trei sunt Una. 

4. Iar aceste patru Trinităţi sunt Una în Divinitatea cea tainică, cea Perfectă, cea   

Infinită, cea Unică. 

5. La fel, în fiecare bărbat care a ajuns perfect există trei persoane, cea a fiului, cea a 

mirelui şi cea a tatălui, iar acestea trei sunt una.  

6. Şi la fel, în fiecare femeie care a ajuns perfectă există trei persoane, cea a fiicei, cea 

a miresei şi cea a mamei, iar acestea trei sunt una. Bărbatul şi femeia sunt una, la fel cum 

Dumnezeu este Unul. 

7. Aşa este cu Dumnezeu, în Care nu este nici masculin nici feminin şi în Care sunt 

amândouă, iar fiecare dintre aceste două polarităţi este întreită, şi toate sunt Una în Unitatea 

cea tainică. 



Evanghelia celor 12 Apostoli 

 

 

73 

 

8. Nu vă minunaţi de aceste lucruri, căci aşa cum este sus, la fel este jos, şi aşa cum 

este jos, la fel este sus iar ceea ce este pe pământ este precum ceea ce este în Cer. 

9. Iarăşi zic vouă, Eu şi Mireasa Mea suntem una, la fel cum Maria Magdalena, pe 

care am ales-o şi am sfinţit-o întru Mine ca un exemplu, este una cu Mine. Eu şi Biserica 

Mea suntem Una. Iar Biserica este aleasa omenirii întru mântuirea tuturor. 

10. Biserica întâiului-nascut este Maria lui Dumnezeu. Astfel a zis Cel Veşnic: «Ea 

este Mama Mea şi ea M-a conceput şi M-a adus la viaţă ca Fiu al Ei în fiecare epocă şi în 

toate locurile. Ea este Mireasa Mea, mereu una în Sfântă Unire cu Mine, Mirele ei. Ea este 

Fiica Mea, căci ea a apărut şi provine din Mine, Tatăl ei, bucurându-se întru Mine.» 

11. Iar aceste două Trinităţi sunt Una în cel Veşnic şi sunt aduse la lumină în fiecare 

bărbat şi femeie care sunt făcuţi perfecţi, fiind născuţi din Dumnezeu şi bucurându-se în 

lumină, fiind înălţaţi şi tăcuţi una cu Dumnezeu, mereu concepând şi dând naştere lui 

Dumnezeu întru mântuirea celor mulţi. (Vezi mai pe larg semnificaţia cifrei şapte în Cap.16, 

din „Predicile Domnului”, n.r.) 

12. Aceasta este Taina Trinităţii în Om şi, mai mult, în fiecare fiu al omului trebuie 

desăvârşită taina lui Dumnezeu, fiind mereu martor al luminii, suferind pentru adevăr, urcând 

către Cer şi trimiţând Spiritul Adevărului. Aceasta este calea mântuirii, căci Împărăţia lui 

Dumnezeu este înăuntru.” 

13. Iar cineva a zis către El: „Învăţătorule, când va veni Împărăţia?” El a răspuns şi a 

zis: „Când ceea ce este afară va fi precum ceea ce este înăuntru şi ceea ce este înăuntru va fi 

precum ceea ce este afară, iar masculinul şi femininul nu vor mai fi nici doar masculin, nici 

doar feminin, ci doi în Unul. Cei care au urechi de auzit să audă.” 

 

    CAP. LXVII  

 

   INTRAREA ÎN IERUSALIM 

 

1. În prima zi a săptămânii, după ce S-a apropiat de Ierusalim trecând prin Betagia şi 

Betania, în Muntele Măslinilor, El a trimis înainte pe doi dintre discipolii Săi şi a zis către ei: 

„Mergeţi în satul din faţa voastră şi, imediat ce aţi intrat în el, veţi găsi un asin legat, pe care 

nu s-a mai aşezat nimeni niciodată, dezlegaţi-l şi aduceţi-l. 

2. Iar dacă va zice cineva către voi: «De ce faceţi aceasta?», spuneţi-i că Domnul are 

nevoie de el şi imediat ei se vor supune.” 

3. Aceştia au mers în drumul lor şi au găsit asinul legat într-un loc unde se întâlneau 

două drumuri şi l-au dezlegat. Iar unii dintre cei care erau în acel loc au zis către ei: „Ce 

faceţi, dezlegaţi asinul?” Iar ei le-au răspuns aşa după cum le poruncise Iisus şi i-au lăsat să 

plece. 

4. Au adus asinul la Iisus şi şi-au aruncat veşmintele pe el, iar Iisus S-a aşezat pe asin. 

Şi mulţi şi-au întins veşmintele pe cale, iar alţii au tăiat crengi de copac şi le-au aşezat în 

calea Lui. 

5. Iar cei care mergeau înainte şi cei care urmau strigau, zicând: „Osana, 

Binecuvântat eşti Tu Care vii în numele lui Iehova. Binecuvântată fie Împărăţia Tatălui 

nostru David şi Binecuvântat fii Tu care vii în Numele lui Dumnezeu Cel Preaînalt. Osana lui 

Dumnezeu Cel Preaînalt.” 

6. Iar Iisus a intrat în Ierusalim şi în Templu şi, după ce a privit în jurul Său la toate 

lucrurile, a spus următoarea pildă către ei, zicând: 

http://www.scribd.com/doc/6431583/Predicile-Domnului-Iisus-Hristos-Primite-Prin-Gottfried-Mayerhofer
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7. „Când Fiul omului va veni în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci El Se va 

aşeza pe tronul slavei Şale. Iar în faţa Lui se vor aduna toate popoarele şi El le va separa  

unul de altul, aşa cum păstorul îşi separă oile de capre, Şi El va aşeza oile în dreapta Sa, iar 

caprele în stingă Sa. 

8. Atunci, Regele va zice către cei din dreapta Sa: «Veniţi, voi cei binecuvântaţi ai 

Tatălui Meu, populaţi Împărăţia pregătită pentru voi de la crearea lumii. Căci eram înfometat 

şi Mi-aţi dat de mâncare. Eram însetat şi Mi-aţi dat să beau. Eram un străin şi M-aţi luat 

înăuntru. Eram dezbrăcat şi Mi-aţi dat haine. Eram bolnav şi M-aţi vizitat. Eram în temniţă şi 

aţi venit la Mine.» 

9. Atunci, cei drepţi vor răspunde către El, zicând: «Doamne, când Te-am văzut noi 

pe Tine înfometat şi Ţi-am dat de mâncare? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Când Te-am 

văzut un străin şi Te-am luat înăuntru? Sau dezbrăcat şi Ţi-am dat haine? Sau când Te-am 

văzut noi pe Tine bolnav ori în închisoare şi am venit la Tine?» 

10. Iar Regele va răspunde şi va zice către ei: «Iată, Eu Mă manifest către voi în toate 

formele create. Adevărat zic vouă, tot ceea ce faceţi, chiar şi celei mai neînsemnate dintre 

aceste creaturi surori ale Mele, îmi faceţi Mie.»  

11. Tot atunci va zice El către cei din stânga Sa: «Plecaţi de la Mine, voi suflete rele 

în focurile purificatoare pe care le-aţi pregătit pentru voi înşivă, până când vă veţi purifica de 

şapte ori şi vă veţi curăţi de păcatele voastre. 

12. Căci eram înfometat şi nu Mi-aţi dat de mâncare. Eram însetat şi nu Mi-aţi dat să 

beau, Eram străin şi nu M-aţi luat înăuntru. Eram dezbrăcat şi nu Mi-aţi dat haine. Eram 

bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi vizitat.» 

13. Apoi ele vor răspunde către El, zicând: «Doamne, când Te-am văzut noi pe Tine 

înfometat sau însetat sau străin sau dezbrăcat sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit Ţie?» 

14. Atunci El le va răspunde, zicând: «Iată, Eu Mă manifest către voi în toate formele 

create. Adevărat zic vouă, tot ceea ce nu aţi făcut chiar şi pentru cea mai neînsemnată dintre 

aceste creaturi surori ale Mele, nu aţi făcut pentru Mine. 

15. Iar cei cruzi şi cei lipsiţi de iubire vor suferi pedepse îndelungate, însă 

cei drepţi şi cei plini de compasiune vor trăi întru Viaţa şi Pacea Eternă.»“ 

 

      CAP. LXVIII 

 

   STĂPÂNUL CASEI ŞI CASNICII 

 

1. Iisus a zis: „Iată o altă pildă. Era un stăpân al casei care a plantat o vie, a 

împrejmuit-o şi a pus un teasc acolo, a construit un turn şi a lăsat toate acestea în grija 

casnicilor şi a plecat într-o tară îndepărtată.. 

2. Iar când s-a apropiat vremea culesului, el şi-a trimis slujitorii la acei casnici ca să 

primească roadele viei. Iar casnicii au luat pe slujitori, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au lovit 

cu pietre şi pe altul l-au ucis. 

3. El a trimis iarăşi alţi slujitori, mai respectabili decât primii, şi cu aceştia ei au făcut 

la fel. Însă în cele din urmă a trimis către ei pe propriul său fiu, zicând: «De fiul meu vor 

asculta.» 

4. Însă când casnicii l-au văzut pe fiu, şi-au zis între ei: «Acesta este moştenitorul, 

haideţi să-l ucidem şi să punem mina pe moştenirea lui.» Şi l-au prins, l-au dus afară din vie 

şi l-au ucis. 
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5. Când stăpânul acestei vii se va întoarce, ce va face el acestor casnici?” Ei au zis 

către el: „Îi va distruge cu dreptate pe aceşti oameni plini de slăbiciune şi va da acea vie altor 

casnici, care la vremea potrivită îi vor da roadele ei.” 

6. Iisus a zis către ei; „N-aţi citit niciodată în scripturi: «Piatra pe care constructorii au 

aruncat-o, aceea va fi în vârful Piramidei»? Şi «aceasta e lucrarea Domnului şi ea este 

minunată în ochii noştri»? 

7. De aceea zic vouă, Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi 

dată unei naţiuni
6
 care îi va da roadele cele divine. Şi oricine va cădea pe această Piatră va fi 

strivit, iar cei pe care va cădea ea se va face praf şi pulbere.” 

8. Iar după ce preoţii şefi şi fariseii au auzit aceste pilde, au simţit că El vorbea despre 

ei. Dar când au încercat să pună mina pe El, s-au temut de mulţime, căci El era considerat 

profet. 

9. Iar după aceea, discipolii L-au întrebat care este înţelesul acestei pilde, şi El a zis 

către ei: „Via este lumea, casnicii sunt preoţii voştri, iar mesagerii sunt slujitorii Legii celei 

bune, precum şi proorocii. 

10. Atunci când mesagerii cereşti cer de la preoţi roadele muncii lor, nu li se dă nici 

unul, ci ei îi tratează cu răutate pe aceşti mesageri care propovăduiesc Adevărul lui 

Dumnezeu, aşa cum au făcut încă de la început.  

11. Iar atunci când vine Fiul omului, însuşi Hristosul lui Dumnezeu, ei se unesc cu 

toţii împotriva Celui Sfânt şi îl ucid, şi îl aruncă din vie, căci ei nu fac lucrările Duhului ci 

urmăresc doar plăcerea şi câştigul propriu, respingând Legea cea Sfântă. 

12. Dacă ar fi primit cu bucurie pe Cel Uns, care este Piatra Unghiulară şi de Căpătâi, 

ar fi fost bine pentru ei, iar Construcţia ar firezistat, la fel precum Templul lui Dumnezeu în 

care sălăşluieşte Duhul. 

13. Însă va veni ziua când Legea pe care ei au respins-o va deveni piatra de căpătâi, 

văzută de toţi, iar cei care vor greşi faţă de Lege vor fi frânţi, însă cei care persistă în 

nesupunere vor fi făcuţi bucăţi. 

14. Căci unora dintre îngeri Dumnezeu le-a dat să stăpânească peste cursul lumii,     

însărcinându-i să conducă plini de înţelepciune, dreptate şi iubire. Dar oamenii au neglijat      

poruncile lui Dumnezeu Cel Preaînalt şi s-au răzvrătit împotriva ordinii celei bune a lui 

Dumnezeu. Astfel, cruzimea, durerile şi suferinţa au intrat în lume şi vor rămâne în ea până 

când se va întoarce învăţătorul, îşi va lua toate ale Sale şi va chema pe slujitori ca să le ceară 

socoteală.” 

15. Apoi, El a spus o altă pildă, zicând: „Un om avea doi fii şi a venit la primul şi a 

zis: «Fiule, mergi astăzi şi munceşte în via mea», iar el a răspuns şi a zis: «Nu vreau», dar 

după aceea i-a părut rău şi s-a dus. A venit şi la al doilea fiu şi i-a zis la fel iar acesta a 

răspuns şi a zis: «Voi merge», dar nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui sau?” 

 

_______________________________ 
6
 Sentinţa divină este exprimată aici ferm şi fără nici un echivoc: odată cu uciderea lui Iisus Hristos, 

Fiul lui Dumnezeu, poporul evreu şi-a pierdut rolul de popor ales. Marele iluminat creştin Sundar Singh, în 

profeţiile sale conţinute în textul Misiunea spirituală a României, afirmă că misiunea de popor ales aparţine 

acum românilor (n.tr.). 

 

16. Ei au zis către El: „Primul”, iar Iisus a spus către ei: „Adevărat zic vouă, vameşii 

şi femeile uşoare vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu înaintea voastră. Căci Ioan a venit la 

voi pe calea dreptăţii şi voi n-aţi crezut în El, dar vameşii şi femeile uşoare au crezut, iar voi, 

http://www.noul-ierusalim.ro/php/subcapitole.php?cap=6&sub=2
http://www.noul-ierusalim.ro/php/subcapitole.php?cap=6&sub=2
http://www.scribd.com/doc/12759240/Profeii-despre-Romania-Profeiile-Lui-Sundar-Singh-
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după ce aţi văzut, aceasta, nu v-aţi pocăit, ca să puteţi să credeţi în el” 

17. Apoi, Domnul Şi-a adunat toţi discipolii într-un anume loc şi a zis către ei: „Puteţi 

face ca perfecţiunea să apară din ceea ce este imperfect? Puteţi să faceţi ordine din 

dezordine?” Iar ei au zis: „Doamne, nu putem.” 

18. După aceea El i-a aşezat în conformitate cu numărul fiecăruia în formă de pătrat, 

fiecărei părţi lipsindu-i unul din doisprezece, şi a făcut aceasta ştiind cine îl va trăda (care 

trebuie socotit unul dintre ei dar nu era al lor). 

19. Primul de pe rândul al şaptelea de sus către mijloc şi ultimul din al şaptelea de 

jos, şi cel care nu a fost nici primul nici ultimul l-a făcut Centrul tuturor, iar pe restul i-a 

aşezat în conformitate cu o ordine Divină, fiecare găsindu-şi locul său, în aşa fel încât cei 

care erau deasupra erau precum cei care erau dedesubt şi cei care erau dedesubt erau precum 

cei care erau deasupra, iar partea stânga era egală cu partea dreaptă şi partea dreaptă cu 

partea stingă, în conformitate cu suma numerelor lor. 

20. Apoi, El a zis: „Vedeţi cum staţi? Vă zic vouă, în acelaşi fel este ordinea în 

împărăţie, iar Cel care le conduce pe toate este în mijlocul vostru, El este centrul, iar cu El 

sunt cei o sută douăzeci, aleşii lui Dumnezeu, şi după ei vin cei o sută patruzeci şi patru de 

mii, aleşii dintre păgâni, care sunt fraţii lor.”       

   
 

    CAP. LXIX  

 

 HRISTOSUL CEL DINĂUNTRU, ÎNVIEREA ŞI VIAŢA 

 

1. Pe când Iisus şedea în partea de vest a Templului împreună cu discipolii Săi, iată că 

au trecut pe acolo câţiva oameni care duceau un mort să-l înmormânteze, iar unul dintre ei a 

zis către El: „Învăţătorule, dacă un om moare, va trăi apoi din nou?” 

2. Iar El a răspuns şi a zis: „Eu sunt învierea şi Viaţa. Eu sunt Binele, Frumuseţea şi 
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Adevărul, dacă cineva crede în Mine nu va muri, ci va trăi veşnic. Aşa cum în Adam toate îşi 

află moartea, la fel în Hristos toate au viaţă. Fericiţi sunt morţii care mor întru Mine şi sunt 

făcuţi perfecţi în chipul şi asemănarea Mea, căci ei se odihnesc de la muncile lor, iar lucrările 

lor îi urmează. Ei au trecut dincolo de rău şi devin Stâlpi în Templul lui Dumnezeu şi nu mai 

ies de acolo, odihnindu-se în Cel Veşnic. 

3. Pentru cei care făptuiesc răul nu există odihnă, ci ei ies şi intră în viaţa muritoare şi 

sunt obligaţi să-şi înveţe lecţiile de viaţă lungi perioade de timp, până când ajung la 

perfecţiune. Dar pentru cei care făptuiesc binele şi ating perfecţiunea există odihnă fără de 

sfârşit şi ei intră în Viaţa Veşnică. Ei se odihnesc în Cel Etern. 

4. Asupra lor nu are nici o putere ciclul repetat al naşterii şi morţii, pentru ei nu se 

mai învârte roata Celui Veşnic, căci ei au atins Centrul unde se află odihna eternă, iar centrul 

tuturor lucrurilor este Dumnezeu.” 

5. Unul dintre discipoli L-a întrebat atunci: „Cum poate intra un om în Împărăţie?” 

Iar El a răspuns şi a zis: „Dacă nu veţi face ca ceea ce este jos să fie precum ceea ce este sus, 

stânga precum dreapta şi ceea ce este în spate precum ceea ce este în faţă, intrând în Centru 

şi păşind întru Spirit, nu veţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu.” 

6. Şi El a mai zis: „Să nu credeţi că există vreun om fără nici o greşeală, căci chiar şi 

printre profeţi şi cei care au fost iniţiaţi întru Hristos se găseşte Cuvântul greşelii, însă există 

o mulţime de greşeli care sunt acoperite de iubire.” 

7. Şi înserându-se, Iisus a ieşit în Betania împreună cu cei doisprezece. Căci acolo 

erau Lazăr, Maria şi Marta, pe care El îi iubea. 

8. Iar Saloma a venit la El şi L-a întrebat, zicând: „Doamne, câtă vreme va stăpâni 

moartea?” Iar El a răspuns; „Atâta vreme cât voi, bărbaţii, veţi purta poveri şi voi, femeile, 

veţi naşte, şi în acest scop am venit, pentru a pune capăt lucrărilor celor nechibzuiţi.” 

9. Iar Saloma a zis către El: „Atunci înseamnă că am făcut bine că nu am născut.” Şi 

Domnul a răspuns şi a zis: „Hrăniţi-vă mereu de pe toată păşunea care este bună, dar de pe 

cea care are amarul morţii să nu mâncaţi niciodată.” 

10. Şi când Saloma a întrebat când vor fi cunoscute acele lucruri pe care ea voia să le 

ştie, Domnul a zis: „Când veţi călca peste veşmântul ruşinii şi vă veţi ridica deasupra 

dorinţei, când cei doi vor fi unul, iar masculinul şi femininul nu vor mai fi nici masculin nici 

feminin.” 

11. Şi iarăşi, către un discipol care a întrebat: „Când se vor supune legii toţi 

oamenii?”, Iisus a zis: „Atunci când Spiritul lui Dumnezeu va umple întreg pământul şi 

inima fiecărui bărbat şi a fiecărei femei. 

12. Am sădit legea în pământ şi a prins rădăcină, iar la vremea potrivită a dat 

douăsprezece fructe pentru hrana tuturor oamenilor. Am sădit legea în apă şi aceasta s-a 

purificat de toate  necurăţiile răului. Am sădit legea în foc şi aurul s-a curăţat de toate 

impurităţile. Am sădit legea în aer şi el a fost umplut de viaţă de către Spiritul iui Dumnezeu 

Cel  Veşnic  Viu care  umple toate lucrurile şi sălăşluieşte în toate inimile.” 

13. Multe alte asemenea vorbe a zis El către cei care aveau  urechi de auzit şi o minte 

cu putere de înţelegere. Dar pentru mulţimi acestea erau vorbe întunecate şi de neînţeles.  

 

       CAP. LXX  

 

 IISUS ÎL CEARTĂ PE PETRU PENTRU NECHIBZUINŢA SA 
1. Dimineaţa, pe când se întorceau din Betania, lui Petru îi era foame şi, văzând un 
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smochin cu frunze în depărtare, a mers până la el ca sa vadă dacă are fructe şi, când a ajuns, 

nu a găsit decât frunze, căci nu era încă timpul smochinelor. 

2. Iar Petru s-a înfuriat şi a zis către el: „Copac blestemat, nimeni să nu mai 

mănânce din fructele tale, de acum şi pentru totdeauna.”
7 

Atunci, unii dintre discipoli L-au 

auzit. 

3. Iar în ziua următoare, pe când Iisus şi discipolii Săi treceau pe acolo, Petru a zis 

că Iisus: „Învăţătorule, iată, smochinul pe care l-am blestemat ieri este verde şi înfloritor,  

înseamnă aceasta că Vorbele mele nu au avut putere?” 

4. Iisus a zis către Petru: „Tu nu ştii ce fel de spirit eşti. De ce ai blestemat ceea ce      

Dumnezeu nu a blestemat?” Iar Petru a zis: „Iată, Doamne, că eram înfometat şi, găsind   

doar frunze şi nici un fruct, m-am înfuriat şi am blestemat copacul.” 

5. Atunci, Iisus a zis: „Fiu al lui Iona, nu ştii tu oare că timpul smochinelor nu a sosit 

încă? Iată grâul de pe câmp care creşte conform naturii sale - mai întâi lăstarul, apoi tulpina 

şi după aceea spicul - te-ai înfuria oare dacă ai veni la vremea lăstarului sau a tulpinii şi nu ai 

găsi griul în spic? Şi ai blestema acel copac care, fiind înmugurit şi înflorit, încă nu a dat 

fructe? 

6. Petru, adevărat zic ţie, unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mei Mă va tăgădui de 

trei ori, cu blesteme, plin de frică şi furie, şi va jura că nu Mă cunoaşte, şi odihna Mă  va 

părăsi pentru un timp. 

7. Dar voi toţi vă veţi căi şi veţi plânge amarnic, pentru că în inima voastră Mă iubiţi 

sincer, şi veţi fi precum un Altar format din douăsprezece pietre cioplite şi precum un martor 

pentru Numele Meu. Iar tu, Petru, vei fi precum Slujitorul slujitorilor, iar cheile Bisericii ţi le 

voi da ţie. Tu îmi vei hrăni oile şi mieii şi vei fi reprezentantul Meu pe pământ. 

8. Dar printre  cei  care  te  vor succeda se vor ridica oameni dintre care unii Mă vor 

iubi cu adevărat, la fel ca tine, dar care fiind încăpăţânaţi, lipsiţi de înţelepciune şi 

nechibzuiţi, vor blestema pe cei pe care Dumnezeu nu i-a blestemat şi îi vor persecuta în 

ignoranţa lor, pentru că nu pot găsi încă în ei înşişi fructele pe care le caută. 

9. Iar alţii, iubindu-se în mod egoist pe ei înşişi, se vor alia cu regii şi conducătorii 

lumi şi vor urmări puterea lumească, bogăţiile şi dominarea, şi prin foc şi sabie vor da morţii 

pe cei care caută adevărul şi care, prin aceasta, sunt cu adevărat discipolii Mei. 

10. Iar în zilele lor Eu, Iisus, voi fi crucificat din nou şi supus ruşinii publice, căci ei 

vor pretinde că fac aceste lucruri în Numele Meu.” Iar Petru a zis: „Fie acestea departe de 

Tine, Doamne.”  

11. Iisus a răspuns atunci: „Aşa cum Eu voi fi ţintuit pe cruce, la fel va fi şi Biserica 

Mea în acele zile, căci ea este Mireasa Mea şi e una cu Mine Dar va veni ziua când acest 

întuneric va trece, iar Lumina cea adevărată va străluci. 

12. Pe tronul Meu va sta un Bărbat al Adevărului, al Binelui şi al Puterii Divine, iar el 

va fi plin de iubire şi înţelepciune mai mult decât toţi ceilalţi şi va conduce Biserica Mea prin 

intermediul a de patru ori câte doisprezece şi prin şaptezeci şi doi, ca în vechime, iar el va 

propovădui doar ceea ce este adevărat. 

13. Biserica Mea va fi plină de Lumină şi va dărui Lumină tuturor popoarelor 

pământului, iar un preot va sta pe tronul său ca Rege şi ca Preot. 

 

______________________________ 
7
 Multă vreme l s-au reproşat lui Iisus aceste cuvinte care l-au fost atribuite pe nedrept Lui în locul 

impulsivului Petru, care de fapt le-a zis şi cu al cărui caracter se potrivesc ele. 
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14. Atunci, Duhul Meu va fi asupra lui, atâta vreme cât el se va păstra neîntinat, iar 

tronul său va dura şi nu se va zgudui, căci va fi întemeiat pe iubire, adevăr şi dreptate, şi 

lumină va veni către el şi va pleca de la el către toate popoarele pământului, iar adevărul le 

va face să fie libere.” 

 

        CAP. LXXI  

 

   PURIFICAREA TEMPLULUI 

 

1. Paştele iudeilor era aproape, iar Iisus a urcat iarăşi din Betania la Ierusalim. În 

Templu i-a găsit pe cei care vindeau oi, capre şi porumbei precum şi pe cei care schimbau 

bani. 

2. Şi făcând un bici din şapte coarde, i-a alungat pe toţi afară din Templu şi a dat 

drumul oilor, caprelor şi porumbeilor, i-a scos afară pe cei care schimbau bani şi a răsturnat 

mesele. 

3. Şi a zis către ei: „Luaţi aceste lucruri de aici. Nu faceţi din Casa Tatălui meu o casă 

pentru comerţ. Căci oare nu este scris: «Casa Mea este Casă de rugăciune pentru toate 

popoarele»? Dar voi aţi făcut din ea un cuib de hoţi şi aţi umplut-o cu tot soiul de necuraţii.” 

4. După aceea, El nu lăsa pe nimeni să ducă nici un vas cu sânge prin Templu şi nu 

lăsa, de asemenea, ca nici un animal să fie omorât. Iar discipolii şi-au amintit că este scris: 

„Iată, casa ta Mă mănâncă.” 

5. Apoi, iudeii au răspuns şi au zis către El: „Ce semn ne arăţi Tu nouă, având în 

vedere că faci aceste lucruri?” Iisus a răspuns şi a zis către ei: „Iarăşi zic vouă, distrugeţi 

acest Templu şi în trei zile îl voi ridica la loc.” 

6. Atunci au zis iudeii: „Acest templu a fost în construcţie timp de patruzeci şi şase de 

ani şi Tu îl vei ridica din nou în trei zile?” Însă El vorbea atunci de Templul Trupului Său. 

7. De aceea, când El S-a ridicat din morţi, discipolii Săi şi-au amintit că El a zis 

aceste lucruri către ei, şi atunci au crezut în scriptură şi în cuvântul pe care l-a zis Iisus. 

8. Dar cărturarii şi preoţii au văzut, au auzit, au fost uimiţi şi urmăreau să-L distrugă, 

căci se temeau de El, văzând cât de atenţi erau oamenii la învăţăturile Sale. 

9. Când s-a făcut seară, El a ieşit din cetate. Căci în timpul zilei El propovăduia în 

Templu, seara ieşea şi mergea pe Muntele Măslinilor, iar dimineaţa devreme oamenii veneau 

să-L asculte în curţile Templului. 

10. Atunci când El era în Ierusalim de Paşte, mulţi au crezut în Numele Lui, când au 

văzut minunile pe care le făcea. 

11. Dar Iisus nu S-a încredinţat lor, pentru că îi cunoştea bine pe toţi oamenii. Şi nu 

era nevoie ca cineva să depună mărturie pentru El despre vreun om, căci El ştia ceea ce era în 

fiecare om. 

12. Văzând Iisus că Pastele se apropia, a trimis pe doi dintre discipolii Săi să 

pregătească camera superioară unde El dorea să mănânce cu cei doisprezece discipoli ai Săi, 

precum şi să cumpere lucrurile necesare pentru ospăţul pe care urma să îl dea. 

 

      CAP. LXXII 
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  LĂCAŞURILE CELE MULTE DIN CASA UNICĂ 

 

1. Pe când Iisus şedea împreună cu discipolii Săi în Grădina Ghetsimani, El a zis 

către ei: „Nu lăsaţi ca inima voastră să fie tulburată. Voi credeţi în Dumnezeu, credeţi aşadar 

şi în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri. Dacă nu ar fi fost astfel, v-aş fi zis. Eu 

merg să pregătesc un loc pentru voi. Şi dacă merg să pregătesc un loc pentru voi, voi veni 

iarăşi şi vă voi primi la Mine. Căci unde sunt Eu, acolo puteţi fi şi voi. Şi voi ştiţi unde merg, 

şi calea o cunoaşteţi.” 

2. Toma a zis către El: „Doamne, noi nu ştim unde mergi şi cum putem şti noi calea?” 

Iisus a zis către el: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Ceresc decât 

prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut, l-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Iar de acum înainte, prin 

Mine, îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut pe Tatăl Meu.” 

3. Filip a zis către El: „Doamne, arată-ni-L pe Dumnezeu Tatăl şi ne va fi de ajuns.”  

Iisus a zis către el: „Sunt de atâta vreme cu voi şi totuşi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel care M-

a văzut pe Mine L-a văzut pe Dumnezeu Tatăl. Atunci, de ce spui: «Arată-ni-L pe Dumnezeu 

Tatăl»? Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le 

vorbesc de la Mine, ci  Tatăl  care  sălăşluieşte  în Mine face toate lucrările. 

4. Credeţi-mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine. Dacă nu, credeţi-Mă pentru 

lucrările înseşi. Adevărat, adevărat zic vouă, cei care cred în Mine vor face şi ei lucrurile pe 

care le fac Eu şi vor face lucruri şi mai mari decât acestea, căci în curând Eu va trebui să 

merg la Tatăl Meu. 

5. Orice lucru bun şi divin veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl Ceresc 

să fie slăvit în Fiul omului. Orice lucru bun şi divin veţi cere în Numele Meu, voi face acel 

lucru. 

6. Dacă Mă iubiţi, atunci respectaţi-Mi poruncile. Eu Mă voi ruga la Dumnezeu Tatăl, 

Care vă va da un alt Mângâietor care să fie cu voi pentru totdeauna, şi anume însuşi Spiritul 

Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că ea nu vede, nici nu cunoaşte, dar voi 

cunoaşteţi, pentru că Spiritul sălăşluieşte în voi şi va rămâne cu voi. 

7. Nu vă voi lăsa nemângâiaţi. Voi veni la voi. Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va 

mai vedea în corpul Meu muritor, dar voi Mă veţi vedea. Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. 

În acea zi, veţi şti că Eu sunt în Tatăl Meu, voi în Mine şi Eu în voi. 

8. Cei care au poruncile Mele şi le respectă sunt cei care Mă iubesc, iar 

cei care Mă iubesc pe Mine vor fi iubiţi de Tatăl Meu, şi Eu îi voi iubi şi Mă voi manifesta 

către ei.”  

9. Iuda a zis către El: „Doamne, cum se face că Tu Te vei manifesta către noi şi nu 

către lume?” Iisus a răspuns şi a zis către el: „Dacă cineva Mă iubeşte, îmi va respecta 

cuvintele, iar Dumnezeu Cel Sfânt îl va iubi şi noi vom veni la el şi vom locui cu el”  

10. Cei care nu Mă iubesc nu îmi respectă cuvintele, iar cuvântul pe care îl auziţi nu 

este al Meu, ci al Tatălui Meu Care M-a trimis. Aceste lucruri vi le-am spus vouă, fiind aici 

prezent cu voi. Însă Mângâietorul, Sfânta înţelepciune pe care Dumnezeu Tatăl o va trimite 

în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va readuce aminte-toate pe care Eu vi le-am 

spus vouă. 

11. Las pacea Mea divină vouă, vă dau vouă pacea Mea supremă. Eu nu dau aşa cum 

dă lumea. Nu lăsaţi inima voastră să fie cuprinsă de tulburare, nici de teamă. Aţi auzit cum v-

am zis vouă, Eu voi pleca şi Mă voi întoarce după aceea la voi. Dacă M-aţi iubit vă veţi 

bucura, căci am zis: merg la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât Mine. 
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12. Acum v-am zis aceste lucruri înainte ca ele să se petreacă, ca atunci când vor veni 

să credeţi. De acum încolo nu voi mai vorbi multe lucruri cu voi, căci prinţul aceste lumi a 

venit şi nu a găsit nimic în Mine care să-l înduplece. 

13. Dar pentru ca lumea să ştie că Eu îl iubesc pe Tatăl Ceresc Dumnezeu, 

aşa cum Dumnezeu Mi-a poruncit, aşa voi face. Până la sfârşit” 

 

    CAP.LXXIII  

 

       ADEVĂRATA VIŢĂ 

 

1. După acestea, Iisus a vorbit, zicând către ei:  „Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl 

Meu este Culegătorul viei. Fiecare ramură a Mea care nu dă finet este aruncată, iar fiecare 

ramură care dă fruct este curăţată ca să dea mai multe fructe. 

2. Sălăşluiţi întotdeauna în Mine şi Eu voi sălăşlui atunci mereu în voi. Aşa cum 

ramura nu poate da fructe de la sine, dacă nu este legată de viţă, nici voi nu puteţi dacă nu vă 

legaţi viaţa de Mine. Eu sunt copacul, voi sunteţi crengile. Aşadar, cei dintre voi care 

sălăşluiesc în Mine şi Eu în ei, aceia vor da multe fructe, căci fără Mine nu puteţi face nimic. 

3. Dacă cineva nu sălăşluieşte în Mine, este aruncat afară ca nişte ramuri 

nefolositoare şi după aceea se usucă. Oamenii adună aceste ramuri şi le aruncă în foc, şi ele 

ard. Dacă veţi sălăşlui în Mine şi cuvintele Mele vor fi în inima voastră, veţi cere orice lucru 

bun şi divin veţi dori şi vi se va da vouă. 

4. Cu adevărat, Eu sunt Pâinea cea adevărată care coboară din Cer, însăşi Substanţa 

lui Dumnezeu care este una cu Viaţă lui Dumnezeu. Aşa cum sunt multe boabe de grâu într-o 

pâine, la fel şi voi, cei care credeţi şi faceţi Voia Tatălui Meu, sunteţi una în Mine. Nu 

precum strămoşii voştri care au mâncat mană şi acum sunt morţi, pentru că cei care mănâncă 

această Pâine vor trăi veşnic. 

5. Aşa cum grâul se separă de neghină, la fel va trebui şi voi să vă îndepărtaţi de 

făţărniciile lumii. Cu toate acestea, nu trebuie să ieşiţi din lume, ci să trăiţi separat în lume, 

pentru viaţa lumii.  

6. Cu adevărat, cu adevărat, grâul este copt prin foc, aşa încât şi voi, discipolii Mei 

trebuie să treceţi prin necazuri. Dar bucuraţi-vă, căci dacă suferiţi cu Mine ca un singur trup, 

veţi domni împreună cu Mine într-un singur trup şi veţi da viaţă lumii. 

7. Prin aceasta este slăvit Tatăl Meu, ca voi daţi fructe multe, aşa că voi veţi fi 

discipolii Mei. Aşa cum Tatăl Ceresc Mă iubeşte pe Mine, la tel şi Eu vă iubesc. Voi 

continuaţi în iubirea Mea, Dacă îmi respectaţi poruncile, veţi sălăşlui în iubirea Mea, aşa cum 

Eu respect poruncile  Tatălui Meu şi sălăşluiesc în Spiritul Iubirii  Sale infinite. 

8. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână pentru totdeauna întru 

voi şi ca bucuria voastră, să fie întreagă. Aceasta este porunca Mea, să vă iubiţi unul pe altul 

aşa cum vă iubesc Eu. Omul  nu are iubire mai mare decât aceea în care cineva îşi dă viaţa 

pentru prietenul lui. Voi sunteţi prietenii  Mei  dacă  faceţi tot ceea ce vă poruncesc. 

9. De aceea, nu vă numesc slujitori, căci servitorul nu ştie ce face domnul său, ci v-

am numit prieteni, căci toate lucrurile pe care le-am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut 

cunoscute. Nu voi M-aţi ales pe mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am orânduit ca să puteţi 

merge şi să aduceţi fructe şi ca fructele voastre să dureze, ca să puteţi primi tot ceea ce veţi 

cere de la Dumnezeu Tată! în Numele Meu. 

10. Aceste lucruri vi le poruncesc, sa vă iubiţi necondiţionat şi din toată inima unul pe 
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altul şi să iubiţi toate creaturile lui Dumnezeu. Dacă lumea vă va urî, veţi şti că înainte să vă 

urască pe voi, M-a urât întâi de toate pe Mine. Dacă aţi fi ai lumii, lumea şi-ar iubi pe ai săi, 

dar pentru că nu sunteţi ai acestei lumi, ci v-am ales în afara lumii, de aceea lumea vă urăşte. 

11. Ţineţi minte. Cuvântul pe care vi l-am spus vouă, slujitorul nu este mai mare 

decât domnul său. Dacă ei M-au prigonit pe Mine, vă vor prigoni, fără îndoială, şi pe voi. 

Dacă ei Mi-au respectat cuvintele, le vor respecta şi pe ale voastre, însă toate aceste lucruri vi 

le vor face vouă în Numele Meu, pentru că ei nu îl cunosc pe Dumnezeu, Cel care M-a 

trimis. 

12. Dacă nu aş fi venit Eu însumi la ei şi nu le-aş fi vorbit pe înţeles, atunci ei nu ar fi 

păcătuit prea mult, pentru că ar fi rămas în necunoştinţă de cauză, dar acum, ştiind toate 

lucrurile pe care le-am spus lor, nu-şi mai pot ascunde păcatul. Cel care Mă urăşte pe Mine îl 

urăşte şi pe Tatăl Meu. Dacă nu aş fi făcut în mijlocul lor lucrările pe care nici un alt om nu 

le-a mai făcut până acum, nu ar fi păcătuit, dar acum au văzut şi totuşi M-au urât atât pe 

Mine cât şi pe Tatăl Meu. Dar acest lucru se petrece pentru a se împlini Cuvântul care este 

scris în legea lor: «Ei M-au urât fără nici un motiv.»  

13. Însă când va veni Mângâietorul, pe Care îl voi trimite către voi de la Dumnezeu 

Tatăl, însuşi Spiritul Adevărului care purcede din Tatăl Ceresc, Acela va depune mărturie 

despre Mine. Iar voi veţi depune, de asemenea, mărturie, pentru că voi aţi fost cu Mine încă 

de la început.” 

 

    CAP.LXXIV  

 

  IISUS PREVESTEŞTE PERSECUŢIILE 

 

1. „V-am zis aceste lucruri ca să fiţi preveniţi. Vă vor alunga din sinagogi. Va veni 

vremea când cei care vă vor ucide vor crede că fac aceasta în slujba lui Dumnezeu. Iar aceste 

lucruri vi le vor face ei vouă, pentru că nu îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl, nici pe Mine. 

2. Dar aceste lucruri vi le-am spus pentru ca atunci când ele vor veni să vă amintiţi că 

v-am zis de ele. Acestea nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Însă acum 

merg în drumul Meu către Tatăl Meu Care M-a trimis. Dar nici unul dintre voi nu Mă 

întreabă: «Unde mergi?» Pentru că v-am spus aceste lucruri, inima voastră s-a umplut de 

durere. 

3. Cu toate acestea, Eu vă spun adevărul: este bine pentru voi că plec. Căci dacă Eu 

nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă plec, îmi voi trimite Duhul către voi. Şi 

când Duhul va veni, lumea va fi condamnată pentru păcat, întru dreptate şi întru judecată. 

4. Pentru păcat, fiindcă ei nu cred în Mine. Întru dreptate, fiindcă Eu merg la Tatăl 

Meu şi voi nu Mă veţi mai vedea, întru judecată, pentru că prinţul acestei lumi este judecat 

5. Mai am multe lucruri să vă zic vouă, însă acum nu le puteţi purta şi înţelege. Cu 

toate acestea, când va veni Spiritul Adevărului, El vă va îndruma către toate adevărurile şi tot 

El vă va arăta lucrurile ce vor veni şi Mă va slăvi, căci El va primi de la Mine şi vă va arăta 

vouă. 

6. Toate lucrurile pe care le are Tatăl Meu sunt în acelaşi timp şi ale Mele. De aceea 

zic, Mângâietorul va lua de la Mine şi vă va arăta vouă. Încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 

Şi din nou, încă puţin şi Mă veţi vedea apoi din nou, pentru că Eu merg la Tatăl Ceresc.” 

Atunci au zis unii dintre discipoli între ei: „Ce este acest lucru pe care ni-l zice El: «Încă 

puţin şi nu Mă veţi mai vedea. Şi din nou, încă puţin şi Mă veţi vedea din nou» şi: «Pentru că 
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Eu merg la Tatăl Ceresc»?” 

7. Iisus ştia că ei doreau să-L întrebe şi a zis către ei: „Vă întrebaţi între voi de ce am 

zis: «Încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea. Şi din nou, încă puţin şi Mă veţi vedea apoi din 

nou»? Adevărat, adevărat zic vouă că veţi plânge şi vă veţi tângui, dar lumea se va bucura, 

iar voi veţi fi îndureraţi, însă durerea voastră se va preschimba după aceea în bucurie. 

8. Când o femeie este în timpul travaliului, are dureri, pentru că ora sa a sosit. Dar 

imediat după ce naşte copilul, nu-şi mai aminteşte durerea, de bucurie că un om a fost adus 

pe lume. Voi acum sunteţi îndureraţi, dar vă voi vedea din nou, iar inima voastră se va 

bucura şi această bucurie nu va putea nimeni să o ia mai ia vreodată de la voi. 

9. În acea zi nu Mă veţi mai întreba nimic. Adevărat, adevărat zic vouă, orice lucru 

bun şi divin veţi cere de la Tatăl Meu în numele Meu, veţi primi. Până acum nu aţi cerut 

nimic în Numele Meu. Cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Aceste 

lucruri vi le-am spus în pilde, însă vine vremea când nu vă voi mai vorbi în taină, ci vă voi 

arăta clar şi explicit adevărurile divine ale Tatălui Ceresc. 

10. În acea zi veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic vouă că Mă voi ruga Tatălui Meu 

pentru voi, căci Tatăl Meu într-adevăr vă iubeşte, pentru că voi Mă iubiţi pe Mine şi credeţi 

că am venit din Dumnezeu. M-am născut din Dumnezeu şi am venit în lume. Acum, părăsesc 

iarăşi lumea şi merg către Dumnezeu, Tatăl Meu.” 

11. Discipolii Săi au zis către El: „Acum vorbeşti clar, explicit şi fără nici o taină. 

Acum suntem siguri că tu cunoşti toate lucrurile şi nu ai nevoie ca cineva să Te întrebe.    

Prin aceasta credem că Tu Te-ai născut din Dumnezeu.” 

12. Iisus le-a răspuns: „Acum credeţi? Iată, va veni ora, şi chiar deja a venit, când veţi 

fi risipiţi, fiecare la casa lui, şi Mă veţi lăsa singur. Şi, cu toate acestea, nu sunt singur, căci 

Tatăl Meu este cu Mine. 

13. Aceste lucruri vi le-am spus pentru ca în Mine să aveţi pace. În lume veţi avea 

necazuri, însă bucuraţi-vă,  căci Eu  am biruit  lumea. Ridicaţi-vă, să mergem de aici.” 

 

    CAP. LXXV  

 

   ULTIMA CINĂ PASCALĂ 

 

1. Seara, învăţătorul a venit în casă şi erau adunaţi cu El cei doisprezece apostoli; 

Petru şi Iacob şi Toma şi Ion şi Simon şi Matei şi Andrei şi Natanael şi Ioan şi Tadeu şi Iuda 

şi Filip şi tovarăşii lor (era, de asemenea, şi Iuda Iscarioteanul, care a fost socotit de către 

oameni printre cei doisprezece, până în momentul în care s-a manifestat). 

2. Toţi erau îmbrăcaţi în veşminte din in alb, pur şi curat, căci inul simbolizează 

dreptatea sfinţilor, şi fiecare avea culoarea neamului său. Însă Maestrul era îmbrăcat într-o 

haină de un alb imaculat, fără nici o pată. 

3. Au apărat neînţelegeri între ei cu privire la cine să fie considerat cel mai mare şi, 

de aceea, Iisus a zis către ei: „Cel care este cel mai mare dintre voi să fie precum un slujitor.” 

4. Iisus a zis; „Cu dorinţă am vrut să mănânc la acest paşte împreună cu voi înainte să 

trăiesc suferinţa şi să institui Amintirea Sacrificiului Meu pentru slujirea şi mântuirea tuturor. 

Căci iată că a venit vremea când Fiul omului va fi vândut în mâinile păcătoşilor.” 

5. Iar unul dintre cei doisprezece a zis către El: „Doamne, Eu sunt acela care Te va 

trăda?” Iar El a răspuns: „Cel căruia îi dau această bucată de pâine înmuiată, acela este.” 

6. Şi Iuda Iscarioteanul a zis către El: „Învăţătorule, iată pâinea nedospită, vinul 
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amestecat, uleiul şi plantele, dar unde este mielul despre care a poruncit Moise?” (Căci Iuda 

cumpărase mielul, însă Iisus interzisese să fie omorât.) 

7. Iar Ioan a vorbit în Duh, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Păstorul cel bun care 

îşi dă viaţa pentru turma Sa.” Iar Iuda s-a tulburat la aceste cuvinte, căci ştia că el îl va trăda. 

Dar iarăşi Iuda a zis: „Învăţătorule, nu este scris în lege că un miel trebuie să fie omorât de 

paşte în interiorul porţilor?” 

8. Şi Iisus a răspuns: „Dacă Eu voi fi ridicat pe cruce, atunci cu adevărat mielul va fi 

omorât. Însă vai celui prin care El este dat în mâinile ucigaşilor; ar fi fost mai bine pentru el 

dacă nu s-ar mai fi născut. 

9. Adevărat zic vouă, pentru acest sfârşit am venit în lume, ca să îndepărtez 

toate sacrificiile de sânge şi mâncatul cărnii animalelor şi păsărilor care sunt omorâte 

de oameni. 
10. La început, Dumnezeu a dat tuturor fructele copacilor, seminţele şi ierburile ca 

hrană, dar cei care în mod egoist se iubesc mai mult pe ei înşişi decât pe Dumnezeu sau 

tovarăşii lor, şi-au murdărit căile lor, au adus bolile în trupurile tor şi au umplut pământul cu 

pasiuni inferioare şi violenţă. 

11. Aşadar, nu prin vărsarea de sânge nevinovat, ci printr-o viaţă trăită în dreptate 

veţi descoperi pacea lui Dumnezeu. Voi mă numiţi Hristosul lui Dumnezeu şi ziceţi bine, 

căci Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. 

12. Mergeţi pe Cale şi îl veţi găsi pe Dumnezeu. Căutaţi Adevărul şi Adevărul Vă va 

face să fiţi liberi. Trăiţi în Viaţa Divină şi nu veţi mai vedea niciodată moartea. Toate 

lucrurile au viaţă în Dumnezeu şi Spiritul lui Dumnezeu umple toate lucrurile. 

13. Respectaţi poruncile. Iubiţi-L pe Dumnezeu cu toată inima voastră şi iubiţi-l pe 

aproapele vostru ca pe voi înşivă. Pe aceste lucruri este fundamentată toată legea şi profeţii. 

Iar piatra de căpătâi a legii este aceasta - Nu faceţi altora ceea ce nu aţi vrea ca alţii să vă facă 

vouă. Faceţi altora binele. 

14. Fericiţi sunt cei care respectă această lege, căci Dumnezeu se manifestă în toate 

creaturile; Toate creaturile trăiesc în Dumnezeu şi Dumnezeu este ascuns în ele.” 

15. După aceste lucruri, Iisus a înmuiat bucata de pâine şi a dat-o lui Iuda 

Iscarioteanul, zicând: „Ceea ce vrei să faci, fă repede.” Atunci el, după ce a primit bucata de 

pâine, a ieşit imediat de acolo, şi era seară. 

16. După ce Iuda Iscarioteanul a ieşit, Iisus a zis: „Acum Fiul omului este slăvit între 

cei doisprezece ai Săi şi Dumnezeu este slăvit în El. Şi adevărat zic vouă, cei care vă primesc 

pe voi Mă primesc pe Mine, iar cei care Mă primesc pe Mine primesc pe Tatăl Meu Care M-

a trimis. Pentru voi care Mă urmaţi întru Renaşterea Spirituală a Celor Aleşi, Eu pregătesc o 

împărăţie precum cea care Mi-a fost pregătită Mie, iar voi care sunteţi credincioşi adevărului 

veţi şedea pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece triburi ale lui Israel.” 

17. Iar unul a zis către Ei: „Doamne, vei regenera Tu acum Împărăţia lui Israel?” 

Iisus a zis: „Împărăţia Mea nu este din această lume şi nici toţi cei 

care îşi spun Israel nu sunt Israel. 

18. Oamenii aparţinând tuturor popoarelor care nu se murdăresc cu acte de cruzime, 

care făptuiesc dreptatea, iubesc milostenia şi respectă toate creaturile şi creaţiile lui 

Dumnezeu, care dau ajutor tuturor celor slabi şi oprimaţi - aceştia sunt Israelul lui 

Dumnezeu.” 

 

      CAP.LXXVI 

http://www.noul-ierusalim.ro/php/look.php?cheie=770
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SPĂLAREA PICIOARELOR. PORUNCĂ NOUĂ. JERTFA EUHARISTICĂ 
 

1. Masa pascală fiind încheiată, au fost aprinse luminile, căci era seară. Iar Iisus S-a 

ridicat de la masă, Şi-a pus deoparte veşmântul, S-a încins cu un prosop şi, turnând apă într-

un vas, a spălat picioarele fiecăruia dintre cei doisprezece şi le-a şters cu prosopul cu care era 

încins. 

2. Iar unul dintre ei a zis: „Doamne, nu Te las să-mi speli picioarele.” Iar Iisus a zis: 

„Dacă nu te spăl, nu vei face parte din Mine.” Şi el a răspuns: „Doamne, nu-mi spăla numai 

picioarele, ci şi capul şi mâinile.” 

3. Iar El a zis către acesta: „Cei care ies din baie nu au nevoie decât să-şi spele 

picioarele şi sunt complet curaţi.” 

4. După aceea, punând pe El veşmântul cel de in curat, care nu avea nici o pată sau 

cută, S-a aşezat la masă şi a zis către ei: „Ştiţi ce am făcut acum pentru voi? Voi mă numiţi 

Domn şi învăţător, şi atunci dacă Domnul şi învăţătorul vostru v-a spălat picioarele, şi voi 

trebuie să vă spălaţi unul altuia picioarele. Căci v-am dat acest exemplu, pentru ca aşa cum v-

am făcut Eu vouă, la fel să vă faceţi şi voi unul altuia. 

5. Nouă poruncă vă dau vouă, să vă iubiţi necondiţionat şi din toată inima unul pe  

altul şi să iubiţi întotdeauna toate creaturile lui Dumnezeu. Iubirea este împlinirea legii.   

Iubirea este Dumnezeu şi Dumnezeu este iubire. Cine nu iubeşte nu-L cunoaşte pe 

Dumnezeu. 

6. Acum sunteţi curaţi prin Cuvântul pe care vi l-am spus. Dar toţi oamenii trebuie să 

ştie, că voi sunteţi discipolii Mei dacă aveţi iubire unii faţă de alţii şi sunteţi plini de 

compasiune şi iubire faţă de toate creaturile lui Dumnezeu, mai ales faţă de cele care sunt 

slabe, oprimate şi suferă răul. Căci întregul pământ este plin de locuri întunecate ale cruzimii,  

durerii şi suferinţei, de egoismul şi ignoranţa omului.  

7. Vă zic  vouă,  iubiţi-vă duşmanii, binecuvântaţi-i pe cei care vă blestemă, daţi-le 

lumină pentru întunericul lor şi fie ca spiritul iubirii să sălăşluiască în inimile voastre şi să se 

reverse către toţi. Şi din nou vă zic vouă, iubiţi-vă unul pe altul şi iubiţi toate creaturile lui 

Dumnezeu.” După ce El a terminat, ei au zis: „Binecuvântat fie Dumnezeu.” 

8. Apoi, El şi-a ridicat vocea, iar ei I s-au alăturat, zicând: „Aşa cum cerbul caută cu  

însetare pârâurile ca să se adape, la fel însetează sufletul Meu după Tine, o Dumnezeule.” Şi 

după ce au terminat, cineva a adus la El o cădelniţă plină de cărbuni aprinşi, iar El a pus în 

aceasta tămâie, chiar acea tămâie pe care I-o dăduse mama Sa în ziua manifestării Sale, iar 

dulceaţa miresmei a umplut încăperea. 

9. După aceea, Iisus, aşezând vasul în faţa Sa, iar în spatele acestuia potirul, şi 

ridicându-Şi ochii către cer, a mulţumit pentru bunătatea lui Dumnezeu manifestată în toate 

lucrurile şi către toţi, iar după aceea a luat în mâinile Sale pâinea cea nedospită şi a 

Binecuvântat-o, apoi vinul cel amestecat cu apă l-a Binecuvântat, invocându-L pe Dumnezeu 

Tatăl din Cer pentru a trimite Duhul Sfânt şi pentru a face ca acea pâine să fie trupul Său, 

însuşi Trupul lui Hristos, iar fructul viţei să fie Sângele Său, însuşi Sângele lui Hristos, 

pentru iertarea păcatelor şi Viaţă Veşnică, pentru toţi cei care se supun Evangheliei. 

10. Apoi, ridicând această Ofrandă către Cer, El a zis: „Fiul omului este ridicat de pe 

pământ, şi Eu voi aduce toţi oamenii către Mine. Atunci vor cunoaşte toţi oamenii că sunt 

trimis de la Dumnezeu.” 

11. Acestea fiind făcute, Iisus a zis următoarele cuvinte, ridicându-şi ochii către Cer: 
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„Doamne Dumnezeule, a venit ceasul. Slăveşte-l pe Fiul Tău pentru ca Fiul Tău să Te 

sfinţească pe Tine. 

12. O, Tu M-ai slăvit, Tu ai umplut cu foc inima Mea, Tu ai pus luminători în dreapta 

Mea şi în stânga Mea, pentru ca nici o parte din fiinţa Mea să nu fie fără de lumină. Iubirea 

Ta străluceşte în dreapta Mea, iar înţelepciunea Ta în stânga. Iubirea Ta, înţelepciunea Ta, 

Puterea Ta Se manifestă în Mine. 

13. Eu Te-am slăvit pe Tine pe pământ, am încheiat lucrarea pe care Mi-ai dat-o de 

înfăptuit. Preasfinte, păstrează prin Numele Tău pe cei doisprezece şi tovarăşii lor pe care Tu 

Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie Una aşa cum noi suntem Una. Cât timp am fost cu ei în lume i-

am păstrat în Numele Tău şi nici unul nu s-a pierdut, căci cel care a plecat de la noi nu era 

dintre noi, dar cu toate acestea Mă voi ruga pentru el, ca să-şi poată reveni. Tată Ceresc, 

iartă-l, căci nu ştie ce face. 

14. Acum vin către Tine, iar aceste lucruri le spun în lume pentru ca bucuria Mea să 

se împlinească în ei. Eu le dau lor Cuvântul Tău, iar lumea îi urăşte, căci ei nu sunt ai lumii, 

aşa cum nici Eu nu sunt al lumii. 

15. Eu nu Mă rog pentru ca Tu să-i scoţi afară din lume, ci ca să-i protejezi de rău 

atâta timp cât încă mai sunt în lume. Sfinţeşte-i prin Adevărul Tău. Cuvântul Tău este 

Adevărul. Aşa cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume, la fel şi Eu îi trimit în lume şi pentru ei 

Mă sfinţesc pe Mine însumi, pentru ca şi ei să se sfinţească prin Adevărul Tău. 

16. Nici nu Mă rog doar pentru aceştia, ci şi pentru toţi cei care se vor adăuga lor şi 

pentru cei şaptezeci şi doi pe care i-am trimis şi pentru toţi care vor crede în Adevăr prin 

Cuvântul Tău, pentru ca şi ei să fie una aşa cum Tu, Preasfinte, eşti în Mine şi Eu în Tine, 

pentru ca şi ei să fie una în Tine, pentru ca lumea să cunoască şi să ştie că Tu i-ai trimis. 

17. Sfânt Părinte, voiesc de asemenea ca cei pe care Tu Mi i-ai dat şi toţi care trăiesc 

să fie cu Mine acolo unde sunt Eu, ca să aibă parte de slava Mea pe care Tu Mi-ai dat-o, căci 

Tu Mă iubeşti în toate şi pe toate în Mine, dinainte de creaţia lumii. 

18. Lumea mi Te-a cunoscut în dreptatea Ta, dar Eu Te cunosc pe Tine şi aceştia ştiu 

că Tu M-ai trimis. 

19. Am mărturisit către ei Numele Tău pentru ca iubirea cu care Tu Mă iubeşti pe 

Mine să fie în ei şi pentru ca prin ei iubirea să prisosească, către toate creaturile Tale şi către 

toţi.” Aceste cuvinte fiind încheiate, ei şi-au ridicat cu toţii vocile împreună cu El şi s-au 

rugat aşa cum i-a învăţat El, zicând: 

20. «Tatăl nostru Care eşti atât deasupra cât şi ascuns tainic înăuntrul nostru: fie în 

veşnicie Sfânt Numele Tău. Plină de înţelepciune, Iubire şi Dreptate Împărăţia Ta să vină cât 

mai repede către toţi, Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Dă-ne nouă în fiecare 

zi să avem parte de Pâinea Ta cea Sfântă. Ajută-ne ca aşa cum Tu ne ierţi nouă greşelile 

noastre, tot aşa şi noi să-i iertăm pe cei care greşesc faţă de noi. Arată-ne nouă bunătatea Ta 

nesfârşită, pentru ca astfel şi noi să o arătăm faţă de alţii. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 

izbăveşte pe noi de cel rău şi viclean. 

21. Căci ale Tale sunt Împărăţia, Puterea şi Slava: în Veci, Acum şi Pururea. Amin.»

  22. Apoi, Învăţătorul nostru a luat Sfântă Pâine şi a rupt-o, precum şi Fructul Viţei şi 

l-a împărţit, şi binecuvântându-le şi sfinţindu-le pe amândouă, şi înmuind o bucată din Pâine 

în Pahar, a Binecuvântat Unitatea cea Sfântă. 

23. Apoi, El a dat pâinea pe care o sfinţise discipolilor săi, zicând: „Mâncaţi, căci 

acesta este Trupul Meu, însuşi Trupul lui Hristos, care este dat pentru Mântuirea trupului şi a 

sufletului.” 
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24. În acelaşi fel, El le-a dat fructul Viţei pe care îl binecuvântase, zicând către ei: 

„Beţi, căci acesta este Sângele Meu, însuşi Sângele lui Hristos, care este vărsat pentru voi şi  

pentru mulţi alţii, pentru Mântuirea trupului şi a sufletului.” 

25. Şi după ce s-au împărtăşit cu toţii, El a zis către ei: „Oricând vă veţi aduna 

împreună în Numele Meu, faceţi această Ofrandă întru Amintirea Mea, cu Pâinea vieţii 

veşnice şi Vinul mântuirii eterne, mâncaţi şi beţi din ele având inima curată, şi veţi primi   

din Substanţa şi Viaţa lui Dumnezeu, care sălăşluieşte în Mine.” 

26. Şi după ce au cântat un cântec de slavă, Iisus S-a ridicat în mijlocul apostolilor 

Săi iar ei, înconjurându-L pe El care era Centrul lor, ca într-un dans solemn, s-au bucurat 

întru El. Apoi, El a ieşit din Muntele Măslinilor, iar discipolii Săi L-au urmat. 

27. În acest timp, Iuda Iscarioteanul a mers la casa lui Caiafa şi a zis către el: „Iată că 

El a sărbătorit Pastele, în interiorul porţilor, cu Mazza
 
(Pâine nedospită) în loc de miel. Eu I-

am cumpărat un miel, dar El a interzis să fie ucis şi iată că omul de la care l-am cumpărat îmi 

este martor.” 

28. Iar Caiafa şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Cu adevărat, aceasta este o încălcare gravă 

a legii lui Moise. El a făcut o faptă care trebuie pedepsită cu moartea, căci este o încălcare 

gravă a legii. Ce nevoie mai avem de alţi martori? Chiar acum doi hoţi au pătruns în Templu 

şi au furat cartea legii, iar acesta este sfârşitul învăţăturii Sale. Să spunem aceste lucruri 

oamenilor care îl urmează, căci ei se vor teme de autoritatea legii.” 

29. Iar cineva, care era în acel loc atunci când a ieşit Iuda, a zis către el: „Crezi că îl 

vor ucide?” 

30. Iar Iuda a zis: „Nu, pentru că El va face o faptă de atotputernicie pentru a se salva 

din mâinile lor, la fel ca atunci când cei din sinagoga din Capernaum s-au ridicat împotriva 

Sa, l-au dus la marginea prăpastiei ca să-L arunce în ea, iar El a trecut prin mijlocul lor şi a 

scăpat în siguranţă. El va scăpa cu siguranţă şi acum, va afirma deschis cine este şi va 

instaura Împărăţia despre care vorbeşte.” 

 

    CAP.LXXVII  

 

    AGONIA DIN GRĂDINĂ 

 

1. Pe când mergeau pe Muntele Măslinilor, Iisus a zis către ei: „Cu toţii vă veţi lepăda 

din cauza Mea în această noapte. Căci este scris: «Voi bate păstorul, iar turma se va risipi.» 

Însă după ce Mă voi ridica din nou, voi merge înaintea voastră în Galileea.” 

2. Simon a răspuns şi a zis către El: „Chiar dacă toţi oamenii se vor lepăda din cauza   

Ta, cu toate acestea eu niciodată nu mă voi lepăda.” Iar Domnul a zis: „Simone, Simone, iată 

că Satana doreşte să te aibă ca să te poată cerne ca pe grâu. Dar Eu M-am rugat pentru ca 

credinţa ta să nu cadă, iar atunci când vei fi convertit, întăreşte-ţi fraţii.” 

3. Şi el a zis către Iisus: „Doamne, sunt  gata   şi merg cu Tine, atât la închisoare cât 

şi la moarte.” Iar Iisus a zis: „Îţi zic ţie, Simone, că nu va cânta cocoşul în seara aceasta până 

ce nu vei tăgădui de trei ori că Mă cunoşti pe Mine.” 

4. Apoi, după ce a trecut râul Kedron, mergând către grădina numită Ghetsimani, 

Iisus a venit cu ei şi a zis către discipoli: „Şedeţi aici cât timp Eu voi merge acolo să Mă 

rog.” (Iuda, cel care l-a trădat, ştia şi el acel loc, căci Iisus se retrăgea adeseori acolo cu 

discipolii Săi.) 

5. Atunci a zis El către ei: „Sufletul Meu este plin de tristeţe, până la moarte. 
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Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.” 

6. Şi a mers deoparte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „O Tatăl Meu, 

dacă este cu putinţă, fie ca acest pahar să treacă de la Mine. Cu toate acestea, facă-se Voia Ta 

şi nu a Mea.” 

7. Atunci, din Cer a apărut un înger, întărindu-L. Iar El a venit la discipoli şi găsindu-

i dormind, a zis către Petru: „Cum, nu aţi putut veghea nici o oră împreună cu Mine? 

8. Privegheaţi şi rugaţi-vă să nu fiţi duşi în Ispită, căci spiritul este, într-adevăr, plin 

de aspiraţie, însă trupul este slab.” 

9. El a mers a doua oară şi S-a rugat, zicând: „O Tatăl Meu, dacă nu e cu putinţă ca 

acest pahar să treacă de la Mine decât dacă îl beau, facă-se Voia Ta.” 

10. Şi fiind în agonie S-a rugat mai stăruitor şi sudoarea Sa era precum nişte picături 

mari de sânge căzând pe pământ. 

11. El a venit şi i-a găsit iarăşi dormind, căci aveau ochii grei, 

12. De aceea, i-a lăsat, a mers şi S-a rugat a treia oară, zicând: „O Tatăl Meu, facă-se 

nu voia Mea, ci Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.” 

13. Apoi, El a venit la discipolii Săi şi a zis către ei: „Dormiţi acum şi odihniţi-vă. 

Iată, a venit ceasul, Fiul omului este trădat şi dat în mâinile păcătoşilor. Ridicaţi-vă, să 

mergem. Cel care Mă trădează trebuie să vină.” 

 

    CAP. LXXVIII  

 

  TRĂDAREA LUI IUDA ISCARIOTEANUL 

 

1. Pe când Iisus încă vorbea, iată că a venit o mulţime de oameni, iar Iuda cel numit 

Iscarioteanul mergea înaintea lor. Căci Iuda, după ce a primit de la preoţii şefi şi farisei o 

bandă de oameni şi soldaţi, a venit acolo cu lumini, torţe şi arme. 

2. Atunci Iisus, cunoscând toate lucrurile care urmau să vină către El, le-a ieşit în faţă 

şi a zis către ei: „Pe Cine căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Pe Iisus din Nazaret.” Iisus a zis către ei: 

„Eu sunt Acela.” 

3. Imediat ce El a zis către ei: „Eu sunt Acela”, ei s-au dat în spate şi au căzut la 

pământ. Iar când s-au ridicat, El i-a întrebat din nou: „Pe Cine căutaţi?” Iar ei au zis: „Pe 

Iisus din Nazaret.” Iisus a răspuns: „Eu sunt Acela”, iar când ei au auzit aceasta, iarăşi s-au 

dat în spate şi au căzut la pământ. Şi după ce s-au ridicat, El a zis iar: „Pe Cine căutaţi?” Iar 

ei au spus: „Pe Iisus din Nazaret.” Şi Iisus a răspuns: „V-am zis, Eu sunt Acela. Dacă pe 

Mine Mă căutaţi, lăsaţi aceste lucruri să-şi urmeze cursul.” 

4. Atunci, cel care L-a trădat le-a dat un semn, zicând: „Cel pe Care îl voi săruta, 

Acela este: prindeţi-L repede.” 

5. Şi el a venit către Iisus şi a zis: „Salutare, Învăţătorule” şi L-a sărutat. Iar Iisus a zis 

către el: „Prietene, de unde vii? Cu un sărut îl trădezi tu pe Fiul omului?” 

6. Apoi, Iisus a zis către preoţii şefi, căpitanii templului şi bătrânii care au venit după 

El: „Aţi venit ca la un hoţ, cu săbii şi stinghii? Când eram zilnic cu voi în templu, n-aţi întins 

mâinile împotriva Mea. Dar acesta este ceasul vostru, puterea întunericului.” 

7. Apoi au venit ei şi au pus mâna pe Iisus. Iar Simon Petru şi-a întins mâna, a scos 

sabia, a lovit într-un slujitor al marelui preot şi i-a tăiat urechea. 

8. Atunci a zis Iisus către el: „Pune-ţi sabia la loc. Toţi cei care ridică sabia, de sabie 

vor pieri.” Şi Iisus i-a atins urechea şi l-a tămăduit. 
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9. Şi El a zis către Petru: „Crezi că nu Mă pot ruga acum Tatălui Meu ca El să-Mi 

trimită îndată mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar atunci cum se vor împlini 

decât aşa să fie?” 

10. Atunci, toţi discipolii L-au părăsit şi au fugit. Iar cei care au pus mâna pe Iisus L-

au dus la Caiafa, marele preot. Dar mai întâi l-au dus la Anna, pentru că era socrul lui Caiafa, 

care în acel an era marele preot.  

11. Caiafa era cel care sfătuise pe iudei că este de folos ca un om să moară pentru 

păcatele oamenilor. 

12. Cărturarii şi bătrânii erau adunaţi împreună, însă Petru, Ioan, Simon şi Iuda (Este 

vorba de un alt Iuda decât Iscarioteanul (n.tr.)). L-au urmat de departe până la palatul marelui 

preot, au intrat şi s-au aşezat împreună cu slujitorii, ca să vadă sfârşitul. 

13. Fusese aprins un foc în mijlocul camerei şi, după ce s-au aşezat împreună, Petru a 

şezut între ei şi s-a încălzit, iar Simon s-a aşezat şi el lângă acesta. 

14. Însă o fată l-a văzut pe Simon pe când stătea lângă foc, s-a uitat cu băgare de 

seamă la el şi a zis: „Şi acest om era cu EL” Iar el a tăgăduit, zicând: „Femeie, nu-l cunosc.” 

15. Iar după puţin timp, altcineva l-a văzut şi a zis: „Şi tu eşti dintre ei.” Iar Simon a 

zis: „Omule, nu-i adevărat.” 

16. Cam după o oră, un altul a zis, sigur pe sine: „Cu adevărat, acesta a fost cu Iisus 

din Nazaret, căci vorbele lui îl trădează.” 

17. Iar Simon a tăgăduit a treia oară, cu jurământ, zicând: „Nu-L cunosc pe acest 

om.” Şi imediat, chiar în timp ce vorbea, a cântat cocoşul. 

18. Şi Domnul s-a întors şi a privit către Simon. Iar Simon şi-a amintit Cuvântul 

Domnului, care zisese către el: „Înainte să cânte cocoşul astăzi, Mă vei tăgădui de trei ori.” 

Atunci, Simon a ieşit şi a plâns amarnic. 

 

    CAP. LXXIX  

 

 JUDECAREA EVREIASCĂ ÎN FAŢA LUI CAIAFA 

 

1. Apoi, marele preot L-a întrebat pe Iisus de discipolii şi învăţătura Sa, zicând: „Câţi 

ani ai? Tu eşti Cel Care a zis că e mai bătrân decât tatăl nostru Avraam?” 

2. Iar Iisus a răspuns: „Cu adevărat, înainte să fi fost Avraam, Eu sunt.” Iar marele 

preot a zis: „Încă nu ai cincizeci de ani. Atunci de ce zici că l-ai văzut pe Avraam? Cine eşti 

Tu? Cine crezi Tu că eşti? Ce propovăduieşti?” 

3. Iisus a răspuns către el: „Am vorbit deschis lumii. Am propovăduit chiar şi în 

sinagogă şi în Templu, la care iudeii merg întotdeauna, iar în secret nu am zis nimic. De ce 

Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei care M-au auzit, ce le-am spus. Iată, ei ştiu ce am zis.” 

4. După ce a vorbit astfel, unul dintre soldaţii care stăteau acolo L-a lovit pe Iisus cu 

palma mâinii sale, zicând: „Aşa răspunzi Tu marelui preot?” Iisus i-a răspuns: „Dacă am 

vorbit rău, aduceţi martori despre acest rău, dar dacă am vorbit bine de ce Mă loveşti?” 

5. Acum, preoţii şefi, bătrânii şi tot soborul au căutat martori împotriva lui Iisus, ca 

să-L omoare, dar nu au găsit nici unul. Au venit mulţi martori falşi, dar cu toate acestea ei nu 

s-au pus de acord împreună. 

6. La sfârşit au venit doi martori falşi. Unul dintre ei a zis: „Acest om a spus: «Eu pot 

să distrug Templul lui Dumnezeu şi să-l construiesc în trei zile.»“ Iar celălalt a zis: „Acest 

om a spus: «Eu voi distruge acest templu şi voi construi altul.»“ 
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7. Iar marii preoţi s-au ridicat şi au zis către El: „Nu răspunzi nimic? Despre ce 

vorbesc aceşti martori împotriva Ta?” Dar Iisus Şi-a păstrat calmul şi liniştea. Nu era în 

conformitate cu legea evreilor ca un om să fie judecat în timpul nopţii. 

8. Iar ei au zis către El: „Eşti tu Hristosul? Spune-ne.” Iar El a zis către ei: „Dacă vă 

spun, nu veţi crede, iar dacă vă întreb la fel pe voi, nu-Mi veţi răspunde, nici nu Mă veţi lăsa 

să plec.” 

9. Apoi, ei L-au întrebat mai departe, zicând: „Tu aboleşti sacrificiile din lege şi 

mâncatul cărnii, aşa cum a poruncit Moise?” Iar El a răspuns: „Iată că aici este Unul mai 

mare decât Moise.” 

10. Iar marele preot a răspuns şi a zis către El: „Te conjur, pe Dumnezeu Cel Viu, să 

ne spui dacă Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Iisus a zis către el: „Tu ai zis. Şi vă zic 

vouă că după aceea îl veţi vedea pe Fiul omului şezând de-a dreapta Puterii şi venind în norii 

Cerului.” 

11. Atunci, mar-ele preot şi-a rupt veşmintele, zicând: „El a vorbit blasfemie. Ce 

nevoie mai avem de martori? Iată, acum aţi auzit blasfemia lui. Ce credeţi?” Ei au răspuns şi 

au zis: „El este vrednic de moarte.” 

12. Atunci, ei L-au scuipat în faţă şi L-au lovit cu pumnii, iar alţii L-au pălmuit, 

zicând: „Profeţeşte-ne, Tu Hristos, cine este cel care te pălmuieşte?” 

13. Când s-a făcut dimineaţă, toţi preoţii şefi, bătrânii poporului, întregul sobor s-a 

întrunit şi s-a sfătuit împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. 

14. Atunci, ei au dat sentinţa împotriva lui Iisus, că era vrednic de moarte, şi că va fi 

legat, dus şi predat lui Pilat. 

 

      CAP. LXXX  

 

      PEDEAPSA LUI IUDA 

 

1. Acum Iuda, care L-a trădat, când a văzut că Iisus a fost condamnat, s-a pocăit şi a 

adus cele treizeci de bucăţi de argint la preoţii şefi şi la bătrâni, zicând: „Am păcătuit prin 

aceea că am vândut sângele nevinovat.” 

2. Iar ei au zis: „Ce poate să însemne aceasta pentru noi? Asta e treaba ta.” Atunci, el 

a aruncat pe jos bucăţile de argint în templu, a plecat, a ieşit şi s-a spânzurat. 

3. Iar preoţii şefi au luat bucăţile de argint şi au zis: „Nu este conform cu legea să le 

punem în vistierie, pentru că ele reprezintă preţul pentru sânge.” 

4. S-au sfătuit şi au cumpărat cu ele pământul hoinarilor, pentru a îngropa acolo pe 

străini. De aceea, acel pământ s-a numit până în ziua de astăzi Aceldama, adică pământul 

sângelui. 

5. Atunci s-a împlinit ceea ce s-a spus prin profetul Zaharia, zicând: „Ei au hotărât 

preţul meu treizeci de bucăţi de argint. Şi ei au luat cele treizeci de bucăţi de argint, preţul 

celui în cauză, pe care unii dintre copiii lui Israel îl cinsteau şi au luat cu ele pământul 

hoinarilor şi le-a aruncat pentru vagabonzii din Casa Domnului.” 

6. Iisus zisese discipolilor Săi: „Vai celor ce primesc tainele şi după aceea cad în 

păcat. 

7. Pentru aceştia nu e loc de pocăinţă în acest ciclu, având în vedere că au crucificat 

din nou pe Copilul Divin al lui Dumnezeu şi al omului şi L-au supus pe Hristos batjocurii 

oamenilor inferiori. 
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8. Aceştia sunt mai răi decât animalele, despre care voi susţineţi plini de ignoranţă 

Că, sunt supuse morţii, căci în Scripturile voastre este scris: «Ceea ce li se întâmplă 

animalelor se întâmplă şi fiilor oamenilor.» 

9. Toţi au o singură suflare, aşa cum moare unul, la fel moare şi celălalt, astfel încât 

omul nu are întâietate în faţa unui animal, căci toţi şi toate merg în acelaşi loc - toţi vin din 

ţărână şi se întorc împreună în ţărână.” 

10. Aceste lucruri le-a spus Iisus despre cei care nu au renăscut, care nu au primit 

Duhul lui Dumnezeu în sufletele lor, însuşi Spiritul Iubirii Divine, care, după ce au primit 

Lumina, L-au crucificat din nou pe Fiul lui Dumnezeu, supunându-L batjocurii oamenilor 

inferiori. 

 

      CAP. LXXXI 

 

  JUDECATA ROMANĂ ÎN FAŢA LUI PILAT 

 

1. Apoi, ei L-au dus pe Iisus de la Caiafa în sala de judecată, la Guvernatorul Pilat din 

Pont, şi era devreme, iar ei înşişi nu au intrat în sala de judecată, ca să nu se pângărească, ci 

să poată respecta sărbătoarea. 

2. De aceea, Pilat a ieşit la ei şi a zis: „Ce acuzaţie aduceţi voi acestui om?” Ei au 

răspuns şi au zis către acesta: „Dacă nu ar fi fost un răufăcător, nu L-am fi adus la tine. Noi 

avem o lege şi, după legea noastră, El trebuie să moară, pentru ca a schimbat obiceiurile şi 

ritualurile pe care ni le-a dat Moise şi S-a numit pe Sine Fiul lui Dumnezeu” 

3. Atunci a zis Pilat către ei: „Luaţi-L şi judecaţi-L după legea voastră.” Căci el ştia 

că din invidie îl aduseseră pe Iisus la el. 

4. De aceea, iudeii au zis către Pilat: „Nu este în conformitate cu legea noastră să dăm 

pe cineva morţii.” Aşa s-au împlinit cuvintele lui Iisus, pe care El le-a spus despre ce fel de 

moarte va avea. 

5. Iar ei L-au acuzat mai departe, zicând: „Acest om perverteşte oamenii şi interzice 

să se dea tribut Cezarului, zicând că El însuşi, Hristos, este un Rege.” 

6. Atunci, Pilat a intrat iarăşi în camera de judecată, L-a chemat pe Iisus şi a zis către 

El: „Eşti Tu Regele iudeilor?” Iisus i-a răspuns: „Tu spui aceasta de la tine sau ţi-au spus-o 

alţii despre Mine?” 

7. Pilat a răspuns: „Sunt eu iudeu? Poporul Tău şi preoţii şefi Te-au adus la mine, Ce-

ai făcut?” Iisus a răspuns: „Împărăţia Mea nu este din această lume. Dacă Împărăţia Mea era 

din această lume, atunci slujitorii Mei ar fi luptat ca să nu fiu dat iudeilor.   Dar Împărăţia 

Mea nu este de aici.” 

8. Pilat a zis către Ei: „Atunci eşti tu Rege?”“ Iisus a răspuns: „Tu spui că sunt şi, 

într-adevăr, sunt un Rege. Pentru acest sfârşit M-am născut şi pentru aceasta am venit în 

lume,  ca să fiu martor pentru adevăr. Toţi cei care sunt ai adevărului îmi aud vocea.” 

9. Pilat a zis către El: „Ce este adevărul?” Iisus a zis: „Adevărul vine din Cer.” Pilat a 

zis: „Atunci adevărul nu este pe pământ” Iisus a zis către Pilat: „Crede-Mă că adevărul este 

pe pământ doar pentru cei care îl primesc şi i se supun. Cei care judecă întru dreptate sunt ai 

adevărului.” 

10. După ce a auzit aceasta, el a ieşit din nou la iudei şi a zis către ei: „Nu găsesc la 

El absolut nici o vină.” Iar când a fost acuzat de preoţii şefi şi de bătrâni, nu le-a răspuns 

nimic. 
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11. Atunci, Pilat a zis către El: „Nu auzi cât de multe lucruri depun ei mărturie 

împotriva Ta?” 

12. El nu i-a răspuns atunci cu nici un Cuvânt, până într-acolo încât Guvernatorul s-a  

minunat foarte mult şi a zis iarăşi către ei: „Nu găsesc la acest om nici o greşeală.” 

13. Iar ei au devenit şi mai aprigi în răutatea lor, zicând: „El a tulburat pe oameni,         

propovăduind tuturor iudeilor, din Galileea până aici.” Când a auzit de Galileea, Pilat a 

întrebat dacă acest om era galilean. 

14. Şi imediat ce a aflat că El era sub jurisdicţia lui Irod, L-a trimis la acesta, care şi   

el era în acel moment în Ierusalim. 

15. Iar când Irod L-a văzut pe Iisus, a fost extrem de încântat, căci de mult timp era 

dornic să-L cunoască, pentru că auzise multe lucruri despre El şi spera să vadă câteva 

miracole făptuite de El. 

16. Atunci, el I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu a răspuns nimic. Iar preoţii şefi şi 

cărturarii stăteau şi Îl acuzau cu vehementă, şi mulţi martori mincinoşi s-au ridicat împotriva 

Lui şi I-au atribuit lucruri de care El nu ştia 

17. Dar Irod şi războinicii săi L-au sfidat, şi-au bătut joc de El, L-au înveşmântat intr-

o mantie strălucitoare şi L-au trimis iarăşi la Pilat. Iar în acea zi Pilat şi Irod s-au împrietenit, 

căci până atunci se duşmăneau. 

18. Apoi, Pilat a mers din nou în Sala de Judecată şi a zis către Iisus: „De unde eşti 

Tu?” Dar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. Atunci, Pilat a zis către El: „Nu vorbeşti cu Mine? 

Nu ştii că am puterea să Te crucific sau să Te eliberez?” 

19. Iisus a răspuns: „Tu nu ai avea nici o putere asupra Mea dacă nu ţi-ar fi fost dată 

de sus, de aceea cel care M-a dat ţie a păcătuit mai mult.” 

20. De atunci, Pilat a căutat să-L elibereze, dar iudeii au strigat, zicând: „Dacă dai 

drumul acestui om să plece, tu nu eşti prietenul Cezarului, căci oricine se-consideră pe sine 

Rege vorbeşte împotriva Cezarului.” 

21. Atunci, Pilat i-a adunat împreună pe preoţii şefi şi pe conducătorii poporului. 

După ce s-a aşezat pe scaunul judecăţii, soţia sa a trimis vorbă către el, zicând: „Să nu faci 

nimic cu acest om drept, căci astăzi într-un vis ani simţit multe lucruri datorită lui.” 

22. Iar Pilat a zis către ei: „Aţi adus pe acest om la mine, ca pe unul care a pervertit 

oamenii, şi iată că L-am examinat înaintea voastră şi nu am găsit la El nici o greşeală cu 

privire la acele lucruri de care îl acuzaţi. Nu şi nici Irod, căci v-am trimis şi la acesta, şi iată 

că nu s-a găsit la El nimic vrednic de moarte. 

23. Însă voi aveţi un obicei prin care, de Paşti, eu pot să dau libertatea unui om. 

Aşadar, vreţi să-L eliberez pe Regele iudeilor?” 

24. Atunci, toţi au strigat din nou, zicând: „Nu pe acesta, ci pe Baraba.” Baraba era 

un tâlhar care fusese dus la închisoare pentru răzvrătire şi omor. 

25. Dorind să-L elibereze pe Iisus, Pilat a vorbit atunci iarăşi către ei: „Pe care dintre 

aceştia doi vreţi să-l eliberez: pe Baraba sau pe Iisus Care Se numeşte Hristos?” Ei au zis: 

„Pe Baraba.” 

26. Pilat a-zis către ei: „Atunci, ce să fac cu Iisus Care Se numeşte Hristos?” Ei au zis 

cu toţii către el: „Să fie crucificat” 

27. Iar Guvernatorul a zis: „De ce? Ce rău v-a făcut El?” Însă ei toţi au strigat mai 

tare, zicând: „Crucifică-L, crucifică-L.” 

28. Atunci, Pilat a înaintat iarăşi către ei şi a zis: „Iată, vi-L aduc din nou în faţă, ca să 

ştiţi că nu găsesc la El nici o greşeală. Iar ei au strigat iarăşi: „Crucifică-L, crucifică-L.” 
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29. Şi Pilat a zis către ei, pentru a treia oară: „De ce? Ce rău v-a făcut El? N-am găsit 

la El nici un motiv pentru care să fie dat morţii. De aceea, mai bine îl voi pedepsi cu asprime 

şi apoi îl voi lăsa să plece.” 

30. Iar ei au strigat cu putere, cerând ca El să fie crucificat. Iar vocile lor şi ale 

preoţilor şefi au fost mai puternice. 

31. Când Pilat a văzut că nu putea obţine nimic şi că, mai mult, s-a făcut dezordine, a 

luat apă şi s-a spălat pe mâini în faţa mulţimii, zicând: „Sunt nevinovat de sângele acestui 

Om Drept! Vă priveşte.” 

32. Apoi au răspuns toţi oamenii şi au zis: „Fie sângele Lui asupra noastră şi asupra 

copiilor noştri.” Iar Pilat a dat sentinţa să se facă aşa cum au cerut ei. Şi L-a dat pe Iisus 

voinţei lor. 

 

    CAP.LXXXII  

 

          CRUCIFICAREA 

 

1. Apoi, el l-a eliberat pe Baraba şi, după ce L-a biciuit pe Iisus, L-a dat să fie 

crucificat. După aceea, soldaţii Guvernatorului L-au luat pe Iisus în sala comună şi au adunat 

la El pe toţi soldaţii. 

2. L-au dezbrăcat şi au pus pe El o mantie purpurie. Apoi, după ce au împletit o 

coroană de spini, au aşezat-o pe capul Lui şi au pus o trestie în mâna Sa dreaptă, au 

îngenunchiat în faţa Lui şi L-au batjocorit,  zicând: „Salutare, Rege al iudeilor!” 

3. Apoi, Iisus a ieşit, purtând coroana de spini şi mantia purpurie. Iar Pilat a zis către 

ei: „Iată omul!” 

4. Când L-au văzut preoţii şefi şi soldaţii lor, au strigat, zicând: „Crucifică-L, 

crucifică-L.” Iar Pilat a zis către ei: „Luaţi-L voi şi crucificaţi-L, căci eu nu găsesc la El nici 

o greşeală.” 

5. Au scuipat pe El, au luat trestia şi L-au lovit în cap. După ce L-au batjocorit, au 

luat mantia de pe El şi L-au îmbrăcat cu veşmintele Lui şi apoi L-au dus ca să-L crucifice. 

6. Pe când îl duceau, au pus un ţăran cirenian, numit Simon, să ia crucea şi să o poarte 

în urma lui Iisus. Şi îl urma o mare mulţime de oameni, şi multe femei care se tânguiau şi îl 

jeleau. 

7. Însă Iisus, Întorcându-Se către ele, a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu plângeţi 

pentru Mine, ci pentru voi însevă şi pentru copiii voştri. Căci iată că va veni vremea când ei 

vor zice: «Fericite sânt femeile sterpe şi pântecele care nu au născut niciodată şi sânii nu au 

alăptat.» 

8. Atunci, ei vor începe să spună munţilor: «Cădeţi peste noi» şi dealurilor: 

«Acoperiţi-ne.» Căci dacă ei fac aceste lucruri când pomul este încă verde, ce vor face când 

va fi uscat!” 

9. Erau lângă El doi răufăcători aduşi cu El pentru a fi omorâţi. Şi după ce au ajuns 

într-un loc numit Calvarul şi Golgota, adică locul tigvelor, acolo L-au crucificat, iar 

răufăcătorii erau unul în dreapta şi celălalt în stânga Lui. 

10. Era ceasul al treilea când L-au crucificat şi I-au dat să bea oţet  amestecat cu fiere, 

iar El, după ce a gustat, nu a vrut să bea. Iar Iisus a zis: „Doamne, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.” 

11. Apoi, după ce L-au crucificat pe Iisus, soldaţii au luat veşmântul Său şi l-au 

împărţit în patru bucăţi, câte o bucată pentru fiecare soldat. La fel au făcut şi cu cămaşa Sa. 
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Cămaşa nu avea nici o cusătură, fiind ţesută întreagă. De aceea, ei au zis între ei: „Să n-o 

rupem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” 

12. Pentru ca să se împlinească scriptura care a zis: „Ei au împărţit veşmântul meu 

între ei, iar pentru cămaşa mea au tras la sorţi.” De aceea au făcut soldaţii aceste lucruri. 

Apoi, aşezându-se, îl priveau de acolo. 

13. Deasupra capului Lui era pusă şi o inscripţie în greceşte, în latineşte şi în ebraică: 

„ACESTA ESTE REGELE IUDEILOR.” 

14. Mulţi iudei au citit atunci acest titlu, căci locul în care a fost crucificat Iisus era 

aproape de cetate, iar inscripţia era în greceşte, în latineşte şi în ebraică. De aceea, preoţii şefi 

ai iudeilor au zis către Pilat: „Nu scrie tu acolo: «Regele iudeilor», ci că El a zis: «Sunt 

Regele iudeilor.»“ Pilat a răspuns: „Ce-am scris am scris.” 

15. Iar unul dintre răufăcătorii care erau crucificaţi lângă El L-a ocărât, zicând: „Dacă 

Tu eşti Hristosul, salvează-te pe Tine şi pe noi.” Dar răspunzând, celălalt l-a certat pe acesta,  

zicând: „Nu-ţi este frică de Dumnezeu, având în vedere că ai aceeaşi pedeapsă? Iar noi 

merităm într-adevăr aceasta, căci primim răsplata faptelor noastre, dar acest Om nu a făcut 

nimic rău.” 

16. Şi tot acela a zis către Iisus: „Doamne, aminteşte-Ţi de mine când ajungi în 

Împărăţia Ta.” Iar Iisus a zis către el: „Adevărat zic ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai.” 

17. Cei care treceau pe acolo îl ocărau, clătinând din cap şi zicând: „Tu, care ziceai că 

vei distruge Templul şi-l vei construi în trei zile, salvează-Te pe Tine însuţi. Dacă Tu eşti  

Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce.” 

18. La fel şi preoţii şefi Îl batjocoreau, în timp ce cărturarii şi bătrânii ziceau: „A 

salvat un miel, pe El însuşi nu se poate salva. Dacă El este Regele lui Israel, să coboare acum 

de pe cruce şi îl vom crede. El a crezut în Dumnezeu, să-L elibereze Dumnezeu acum, dacă 

va voi, căci a zis: «Eu sunt Fiul lui Dumnezeu.»“ 

19. Cămătarii şi negustorii de animale şi păsări aruncau cu asemenea lucruri către 

gura Lui, zicând: „Tu, Care ai alungat din templu pe negustorii de capre, oi şi porumbei, nu 

eşti Tu însuţi decât un miel care este sacrificat.” 

20. De la ceasul al şaselea s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ceasul al 

nouălea, iar câţiva oameni stăteau de jur împrejur luminând cu torţe, căci întunericul era 

foarte adânc. Şi cam pe la al şaselea ceas Iisus a strigat cu voce tare: „Eli, Eli, lama 

sabahtani?”, adică „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” 

21. Unii dintre cei care erau acolo, auzind acestea, au zis: „Omul acesta îi cheamă pe 

Iile”, iar alţii au spus: „El cheamă soarele.” Ceilalţi au zis: „Fie, să vedem dacă Ilie va veni 

să-L salveze.” 

22. Lingă crucea lui Iisus stăteau mama Sa şi sora mamei Sale, Maria, soţia lui 

Cleopa şi Maria Magdalena. 

23. Când Iisus a văzut-o pe mama Sa şi lângă ea un discipol pe care îl iubea. El a zis 

către mania Sa: „Femeie, iată fiul tău!” Şi apoi a zis către acel discipol: „Iată mama ta!” Iar 

din acel ceas acel discipol a luat-o pe ea la casa lui. 

24. După aceasta, cunoscând Iisus că acum toate lucrurile erau împlinite după 

scriptură, a zis: „Mi-e sete.” Atunci, ei au înmuiat un burete într-un vas cu oţet, l-au pus în 

vârful unei crengi de isop şi l-au dat să bea. 

25. Iar Iisus a strigat cu voce tare, zicând: „Doamne, în mâinile Tale îmi încredinţez 

duhul.” 

26. Când Iisus a primit oţetul pe buze, a strigat cu voce tare: „S-a sfârşit” şi, 
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plecându-Şi  capul, Şi-a dat suflarea. Şi era ceasul al nouălea. 

27. Iată că a fost atunci tunet mare şi fulgere, iar catapeteasma Sfântului lăcaş a căzut 

sfâşiindu-se în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat şi pietrele s~au despicat. 

28. Când centurionul şi cei care erau cu el, privindu-L pe Iisus, au văzut cutremurul şi 

acele lucruri care s-au petrecut atunci, s-au înspăimântat, zicând: „Cu adevărat, Acesta era 

Fiul lui Dumnezeu.” 

29. Mai erau acolo multe femei care L-au urmat din Galileea, slujindu-I, printre care 

erau şi Maria, mama lui Iosif şi Iacov şi mama copiilor Iui Zebedeu, şi cu toţii jeleau, zicând: 

„Lumina lumii s-a ascuns ochilor noştri, Domnul Iubirii a fost crucificat.” 

30. Atunci iudeii, pentru că era vineri, când trupurile nu pot rămâne pe cruce în ziua 

Sabatului, căci era sâmbăta Paştelor, l-au rugat pe Pilat ca picioarele să le fie sfărâmate 

pentru a putea fi luaţi de acolo. 

31. Atunci au venit soldaţii şi le-au zdrobit fluierele picioarelor celor doi care au fost 

crucificaţi împreună cu Iisus. Dar cinci au venit la Iisus şi au văzut că era deja mort, nu I-au 

zdrobit picioarele, însă unul dintre ei, cu o suliţă I-a străpuns inima şi a ţâşnit de acolo sânge 

şi apă. 

32. Iar cel care a văzut acestea a depus mărturie, şi mărturia sa e adevărată, şi el ştie 

că a spus adevărul, pentru ca voi să credeţi. Căci aceste lucruri s-au făcut pentru ca Scriptura 

să se împlinească: „Nici un os al Său nu va fi zdrobit”, şi din nou: „În mijlocul săptămânii va 

fi omorât Mesia.” 

 

    CAP.LXXXIII  

 

   ÎNGROPAREA LUI IISUS 

 

1. Când s-a făcut seară, Iosif din Arimateea, un sfetnic respectabil, care şi el aştepta 

venirea împărăţiei lui Dumnezeu, a venit şi s-a dus pe ascuns la Pilat rugându-l să-i dea 

trupul lui Iisus. (Era un om bun şi drept, care nu luase parte la judecata şi fapta lor.) 

2. Iar Pilat s-a mirat că El murise deja şi, chemându-şi centurionul, l-a întrebat dacă 

murise de multă vreme. După ce a aflat de la centurion, i-a dat voie lui Iosif să ia trupul. 

Atunci, el a mers şi a luat trupul lui Iisus. 

3. A venit acolo şi Nicodim, care venise mai întâi noaptea la Iisus, şi a cumpărat un 

amestec de smirnă şi aloe, cam o sută de măsuri. Apoi, ei au luat trupul lui Iisus şi L-au 

înveşmântat într-un giulgiu de in cu mirodenii, după obiceiul înmormântării la iudei. 

4. În locul în care a fost crucificat era o grădină, iar în acea grădină era un mormânt 

nou, în care până atunci nu mai fusese depus nici un om. De „aceea, ei L-au aşezat pe Iisus 

acolo, şi era în ceasul al doilea când L-au îngropat, căci era vinerea iudeilor şi mormântul era 

aproape. 

5. Şi Maria Magdalena, cealaltă Maria şi Maria, mama lui Iosif, au rămas să vegheze 

în acel loc. Acolo, la mormânt, au vegheat continuu timp de trei zile şi trei nopţi. 

6. Chiar şi femeile care L-au urmat din Galileea au venit purtând lămpi în mâini şi, 

văzând mormântul şi trupul Său întins acolo, au început să jelească deasupra Lui. 

7. Apoi, ele s-au întors şi s-au odihnit ziua următoare, fiind zi de sărbătoare, iar în 

ziua care a urmat au cumpărat şi au pregătit mirodenii şi uleiuri parfumate, aşteptând sfârşitul 

Sabatului. 

8. Iar în ziua care a urmat, preoţii şefi şi fariseii au venit la Pilat zicându-i: „Domnule, 
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ne-am amintit că mincinosul acela a spus, pe când era încă în viaţă: «După trei zile voi 

învia.» 

9. Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până ce va trece a treia zi, ca nu cumva 

discipolii Săi să vină noaptea şi să-L fure, spunând oamenilor: «A înviat din morţi.» Căci 

această ultimă greşeală ar fi mai mare decât prima.” 

10. Pilat le-a zis: „Vă dau o strajă, mergeţi şi păziţi-L cât de bine puteţi.” Astfel, ei au 

mers şi au păzit mormântul, sigilând piatra de la intrare şi lăsând strajă până la sfârşitul celei 

de-a treia zile. 

 

    CAP.LXXXIV  

 

     ÎNVIEREA LUI IISUS 

 

1. După încheierea Sabatului, când mijeau zorii primei zile a săptămânii, a venit 

Maria Magdalena la mormânt, aducând miresmele pregătite, şi erau şi alte femei cu ea. 

2. Pe când mergeau, se întrebau cine ar putea da la o parte piatra de la intrarea în 

mormânt, căci era mare. Ajungând la locul acela şi privind, au văzut că piatra era dată la o 

parte. 

3. Căci iată că s-a cutremurat pământul şi îngerul Domului a coborât din Cer şi, 

punând piatra la loc, şedea pe ea. Înfăţişarea lui era asemenea fulgerului, iar veşmintele albe 

precum zăpada, înfricoşându-se de el, străjerii s-au cutremurat şi au încremenit de spaimă. 

4. Atunci, îngerul le-a vorbit şi a zis către femei: „Nu vă temeţi, căci ştiu că voi îl 

căutaţi pe Iisus, care a fost crucificat. El nu e aici, ci a înviat, aşa cum a spus. 

5. Veniţi şi vedeţi locul unde era aşezat Domnul. Şi apoi mergeţi repede şi spuneţi 

discipolilor că El a înviat din morţi. Să ştiţi că El va ajunge înaintea voastră în Galileea. 

Acolo îl veţi vedea. Iată, v-am spus vouă acestea.” 

6. Apoi, ele au intrat şi nu au găsit trupul lui Iisus. După aceea, Maria Magdalena a 

alergat şi a mers la Simon Petru şi la ceilalţi discipoli apropiaţi lui Iisus şi le-a zis: „L-au luat 

pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au dus.” 

7.    Au alergat şi au venit cu toţii la mormânt şi, privind înăuntru, au văzut giulgiul 

de in întins, iar pânza cu cate era înfăşurat capul Său nu era lingă giulgiu, ci aruncată într-o 

parte. 

8. Şi pe când ei se minunau, iată că au apărat doi îngeri în veşminte de un alb 

strălucitor şi au zis către ei: „De ce căutaţi pe Cel aflat în viaţă printre cei morţi? El nu este 

aici, a înviat, iată, El a ajuns înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veţi vedea.” 

9. Nu vă amintiţi de ce, vă spunea când era încă în Galileea, că Fiul omului va fi 

crucificat şi că va învia după a treia zi?” Iar ei şi-au amintit atunci cuvintele Lui, au ieşit 

repede şi au fugit, în grabă de la mormânt, căci tremurau de uimire şi le era teamă.  

10. În timpul cutremurului, mormintele s-u deschis, şi dintre sfinţii adormiţi au înviat 

şi au ieşit din morminte mergând în cetate şi apărându-le multora. 

11. Dar Maria şedea jelind afară, lângă mormânt şi, pe când plângea, s-a oprit, 

privind înăuntru, şi a văzut doi îngeri în veşminte albe, unul în dreptul capului şi altul la 

picioare, în locul unde fusese întins trupul lui Iisus. Iar aceştia i-au zis: „Femeie, de ce 

plângi?” 

12. Ea a zis către ei: „Pentru că L-au luat pe Domnul meu şi acum nu ştiu unde L-au 

pus.” Zicând acestea, ea s-a întors şi L-a văzut pe Iisus stând în spatele ei, dar nu L-a 
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recunoscut că era El. 

13. Iisus a zis către ea: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea, crezând că El 

este stăpânul grădinii aceleia, a zis către El: „Domnule, dacă L-aţi luat de aici, spuneţi-mi 

unde L-aţi dus, ca să-L iau înapoi.” Iisus a zis către ea: „Maria!” Iar ea, întorcându-se, a zis 

către El: „Rabbi”, adică, „Învăţătorule.” 

14. Iisus a zis către ea: „Nu mă atinge, căci încă nu M-am înălţat la Tatăl Meu, ci 

mergi la fraţii Mei şi le spune-le că M-am ridicat la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru, la 

Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru.” 

15. Iar Maria Magdalena a mers şi a zis către discipoli că L-a văzut pe Domnul lor şi 

că El i-a spus aceste cuvinte, poruncindu-i să vestească învierea Lui din morţi. 

 

    CAP. LXXXV 

 

IISUS ÎNVIAT APARE IARĂŞI LA DOI DISCIPOLI ÎN DRUMUL SPRE 

EMAUS 

 

1. Iată că doi dintre discipoli mergeau în aceeaşi zi către un sat numit Emaus, care era 

cam la trei verste distanţă de Ierusalim. Ei vorbeau despre toate aceste lucruri care au avut 

loc. 

2. În timp ce vorbeau şi se gândeau, Iisus însuşi a apărut lângă ei şi a mers cu ei. Însă 

ochii lor erau acoperiţi ca să nu-L poată recunoaşte. 

3. Şi El a zis către ei: „Ce fel de lucruri care vă întristează vorbiţi voi în timp ce 

mergeţi?” 

4. Iar unul din ei, al cărui nume era Cleopa, a răspuns către El, zicând: „Eşti străin în 

Ierusalim, de nu cunoşti lucrurile care s-au petrecut în ultimele zile?” Iar El i-a întrebat: „Ce 

lucruri?” 

5. Iar ei au zis către El: „Cele ce s-au petrecut cu Iisus din Nazaret, Care era cu 

adevărat un Prooroc atotputernic şi a propovăduit înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor şi 

cum preoţii şefi şi conducătorii noştri L-au dat să fie condamnat la moarte şi L-au crucificat. 

Dar noi credeam că El trebuie să fie Cel Care va salva Israelul, în afară de acestea, au trecut 

trei zile de când s-au petrecut aceste lucruri. 

6. Iar unele femei din anturajul nostru, care au fost la mormânt, ne-au uimit, căci 

negăsind trupul, au venit spunând că au avut o viziune în care le-au apărut îngeri, zicându-le 

că El a înviat. 

7. Iar unii dintre cei care erau cu noi au mers la mormânt şi au găsit totul 

aşa cum au zis femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 

8. Atunci, El a zis către ei: „O nebunilor şi necredincioşilor cu inima în cuvintele 

profeţilor! Oare nu trebuia Hristos să sufere aceste lucruri şi apoi să Se ridice în slava Sa?” 

9. Apoi, începând cu Moise şi toţi profeţii, El le-a expus tot ceea ce scria în scripturi 

cu privire la El. 

10. Au înnoptat cu toţii în satul către care mergeau, dar El S-a prefăcut că trebuia să 

meargă mai departe, însă ei L-au oprit, zicând către El: „Rămâi cu noi, căci e aproape seară şi 

e târziu.” Iar El a intrat ca să înnopteze împreună cu ei. 

11. Pe când şedea la masă cu ei, El a luat pâinea şi fructul viţei, a mulţumit, a 

Binecuvântat, apoi frângând pâinea le-a dat-o. Atunci s-au deschis ochii lor şi L-au 

recunoscut. Iar El a dispărut atunci vederii lor. 
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12. Şi ei au zis unul către celălalt: „Oare nu ardeau inimile în noi pe când El vorbea 

cu noi pe drum şi când ne-a revelat sensul scripturilor?” Şi s-au ridicat ei chiar atunci şi, 

întorcându-se la Ierusalim, i-au găsit pe cei doisprezece adunaţi împreună şi pe cei care erau 

cu ei, zicând: „Cu adevărat, Domnul a înviat din morţi şi i-a apărut lui Simon.” 

13. Iar ei le-au povestit ce lucruri li s-au petrecut pe drum şi cum L-au recunoscut ei 

în momentul frângerii pâinii. 

14. Iar pe când ei mergeau spre Emaus, unii dintre străjeri au intrat în cetate şi i-au 

arătat lui Caiafa cele ce s-au petrecut. 

15. Atunci, ei s-au adunat împreună cu bătrânii, s-au sfătuit şi au zis: „Iată, în timp ce 

soldaţii dormeau, unii dintre discipoli au venit şi I-au luat trupul. Oare nu este Iosif din 

Arimateea unul dintre discipoli? 

16. Atunci înseamnă că din această cauză a cerut el trupul spre a fi îngropat în 

grădina sa, în propriul său mormânt. Atunci să le dăm bani soldaţilor, ca să zică tuturor: 

«Discipolii Lui au venit noaptea şi L-au furat pe când noi dormeam.» Iar dacă acestea vor 

ajunge la urechile Guvernatorului, îl vom convinge şi-i vom proteja astfel pe soldaţi.” 

 

    CAP. LXXXVI  

 

IISUS APARE ÎN TEMPLU ŞI SACRIFICIILE DE SÂNGE ÎNCETEAZĂ 

 

1. În aceeaşi zi, pe când se făceau sacrificiile în templu, a apărut printre negustorii de 

animale şi păsări Unul îmbrăcat în veşminte albe, strălucind ca lumina, ţinând în mâini un 

bici cu şapte coarde. 

2. La vederea Sa, cei care vindeau şi cumpărau au fost cuprinşi de spaimă, iar unii 

dintre ei au căzut ca morţi, căci şi-au amintit cum, înaintea morţii, Iisus i-a alungat din 

Templu în acelaşi fel. 

3. Iar unii au mărturisit că au văzut un duh şi alţii că L-au văzut pe Cel 

crucificat şi Care acum a înviat din morţi. 

4. Sacrificiile   au  încetat  în  acea  zi  în  Templu
8
,   căci  toţi   erau înspăimântaţi şi 

nimeni nu era în stare să vândă sau să cumpere, ci au dat drumul animalelor. 

5. Preoţii şi bătrânii au dat scris spre înştiinţarea tuturor că cei care au văzut acestea 

erau beţi şi nu au văzut, de fapt, nimic. Dar mulţi au afirmat că L-au văzut cu propriii lor ochi 

şi au simţit pe spatele lor biciul, dar nu au avut puterea să I se opună, căci atunci când unii 

mai curajoşi dintre ei au întins mâinile, nu au putut prinde forma pe care o vedeau, nici apuca 

biciul care îi pedepsea. 

6. Din acel moment, aceştia au crezut în Iisus ca trimis al lui Dumnezeu, pentru a-i 

elibera pe cei oprimaţi şi înlănţuiţi. Ei au părăsit căile lor vicioase şi nu au mai păcătuit. 

7. Altora le-a apărut într-o formă plină de iubire şi compasiune şi i-a tămăduit, 

atingându-i şi eliberându-i de cel rău. Multe asemenea lucruri au fost mărturisite despre El, şi 

mulţi au zis: „Cu adevărat, a venit Împărăţia.” 

8. Unii dintre cei care dormeau şi au înviat atunci când Iisus s-a ridicat din morţi au 

apărut, fiind văzuţi de mulţi în cetatea Sfântă, şi o mare spaimă a căzut asupra celor păcătoşi, 

însă lumina şi fericirea au pogorât asupra celor cu inima curată. 

________________________________ 
8
 „Sacrificiile au încetat în acea zi” nu vrea să spună că pentru totdeauna (aşa cum se crede în general), 

pentru că ele au continuat, ni se spune, încă patruzeci de ani, până la distrugerea Templului de către romani. 
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    CAP.LXXXVII  

 

     IISUS LE APARE DISCIPOLILOR 

 

1. În aceeaşi zi, către seară, fiind prima zi a săptămânii, când erau închise uşile casei 

unde se adunaseră discipolii de teama iudeilor, a apărut Iisus şi a venit în mijlocul lor, 

zicându-le: „Pace vouă.” Dar ei erau înspăimântaţi, crezând că văd un duh. 

2. Iar El a zis către ei: „Iată, sunt chiar Eu însumi, aşa cum Mă ştiţi, dinainte. Un 

spirit poate să apară în carne şi oase aşa cum Mă vedeţi voi pe Mine acum. Priviţi-Mi mâinile 

şi picioarele, atingeţi-le şi convingeţi-vă.” 

3. Şi spunându-le acestea, le-a arătat mâinile şi Inima Sa. Atunci, discipolii s-au 

bucurat, recunoscându-L pe Domnul. 

4. Dar Toma, cel numit Didymus, unul dintre discipoli, a zis către ceilalţi: „Până când 

nu voi vedea cu ochii mei urma cuielor în palmele Sale şi nu voi pune mâna pe rana din 

piept, nu voi crede.” Atunci, El a zis către Toma: „Priveşte-Mi mâinile, inima şi picioarele, 

întinde-ţi mâinile către Mine şi nu te îndoi, ci crede.” 

5. Iar Toma a răspuns, zicând către El: „Domnul Meu şi Dumnezeul Meu.” Şi Iisus a 

zis către el: „Toma, ai crezut numai după ce M-ai văzut. Fericiţi sunt cei care cred fără să fi 

văzut.” 

6. Atunci, Iisus a zis iarăşi către ei: „Pace vouă, aşa cum Dumnezeu M-a trimis pe 

Mine, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” Spunând acestea, El a suflat asupra lor şi a zis către ei:    

„Primiţi Duhul Sfânt. Propovăduiţi Evanghelia şi vestiţi tuturor popoarelor înălţarea Fiului 

omului. 

7. Propovăduiţi Legea Divină a Iubirii, pe care v-am revelat-o. Oricine se leapădă de 

păcate, acestea îi vor fi iertate, iar cei care continuă să păcătuiască, aceia vor rămâne în păcat. 

8. Botezaţi-i pe cei care cred şi se căiesc pentru păcatele lor, binecuvântaţi-i şi 

miruiţi-i, oferiţi-le Sfânta împărtăşanie din fructele pământului pe care v-am arătat-o întru 

Amintirea Mea. 

9. Iată, Mi-am dat trupul şi sângele spre a fi sacrificate pe cruce pentru a mântui 

lumea de păcatul împotriva iubirii şi de sacrificiile şi jertfele de sânge. 

10. Veţi oferi Pâinea vieţii şi Vinul mântuirii, ca o Ofrandă cu tămâie, aşa cum a fost 

lăsat de Mine, veţi mânca şi bea din acestea, ca să vă amintiţi că pe toţi cei care cred în Mine 

îi mântuiesc de păcatele înaintaşilor lor. 

11. Căci aceştia, făcând un zeu din pântecele lor, au sacrificat acestui zeu făpturile 

inocente ale pământului, în loc să jertfească lui Dumnezeu natura lor animalică. 

12. Mâncând din carnea animalelor şi bând din sângele lor, spre propria lor 

distrugere, şi-au impurificat trupurile, scurtându-li-se astfel durata vieţii, întocmai ca păgânii 

care, fără să cunoască adevărul sau chiar cunoscându-l, l-au prefăcut în minciună. 

13. Aşa cum Eu vă trimit pe voi, aşa să trimiteţi şi voi pe alţii, pentru a face aceste 

lucruri în Numele meu şi, zicând acestea, El şi-a întins mâinile asupra lor. 

14. În acelaşi fel în care i-a investit pe apostoli, El a numit prooroci, evanghelişti, şi 

pastori, sfânta preoţime şi apoi i-a investit punându-Şi mâinile Sale asupra celor ce fuseseră 

aleşi ca diaconi, câte unul pentru fiecare din cele douăsprezece grupuri de câte patru. 

15. Acestea au fost făcute pentru buna organizare şi conducere a Bisericii Universale, 

pentru ca toate să fie desăvârşite la locul lor în Unitatea Trupului lui Hristos. 
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    CAP. LXXXVIII 

 

  CELE OPT ZILE DE DUPĂ ÎNĂLŢARE 

 

1. Din   nou, după şapte zile, discipolii Săi erau în Camera Superioară. Atunci a venit 

Iisus, uşile fiind închise, şi, şezând în mijlocul lor, a zis: „Pace vouă.” 

2. Atunci, El a zis către ei: Iubiţi-vă necondiţionat şi din toată inima unul pe altul şi 

iubiţi toate creaturile lui Dumnezeu. Cu toate acestea, vă zic vouă că nu toţi cei care au formă 

umană pot fi numiţi oameni. Sunt oare bărbaţi sau femei după chipul lui Dumnezeu cei ale 

căror căi sunt violenţa, tirania şi răutatea, cei care aleg mai curând minciuna decât adevărul? 

3. Nu sunt, cu adevărat, până când nu se vor naşte din nou primind astfel duhul      

iubirii şi al înţelepciunii în inimile lor. Doar atunci vor putea fi numiţi fii şi fiice ale 

Ierusalimului şi, fiind ai Ierusalimului, vor fi şi copii ai lui Dumnezeu. Pentru aceasta am 

venit Eu în lume şi pentru aceasta am suferit în mâinile păcătoşilor. 

4. Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am zis pe când eram încă eu 

voi, pentru că toate trebuie împlinite aşa după cum este scris în legea lui Moise, în 

profeţi şi în psalmi despre Mine.” 

5. Iisus a mai zis: „Am venit în mijlocul lumii, am fost văzut şi auzit în trupul Meu şi 

am găsit pe oameni îmbuibaţi de propriile lor plăceri inferioare şi îmbătaţi de propriile lor 

nebunii prosteşti, dar nu am găsit pe nimeni flămând sau însetat după înţelepciunea care vine 

de la Dumnezeu. Sufletul Meu plânge pentru fiii şi fiicele oamenilor, căci ei sunt orbi în 

inimile lor, iar în sufletul lor sunt surzi şi nu-Mi aud vocea.” 

6. Atunci, El le-a deschis înţelegerea ca să poată pricepe sensurile ascunse ale 

scripturilor. Apoi, a zis către ei: „Aşa s-a scris şi aşa a trebuit ca Hristos să sufere şi să Se 

ridice din morţi după a treia zi şi ca pocăinţa şi iertarea păcatelor să fie propovăduite în 

numele vostru tuturor popoarelor, pornind din Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestor lucruri. 

7. Iată, trimit asupra voastră făgăduinţa Tatălui Meu. Căci adevărat zic vouă, aşa cum 

lumea întreagă a fost pângărită de păcatul şi vanitatea femeii la fel prin puritatea şi adevărul 

care vin prin femeie va fi ea mântuită, şi chiar şi prin voi va fi mântuită, 

8. De aceea, bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci sunteţi mai binecuvântaţi decât oricine de 

pe acest pământ, căci voi sunteţi cei doisprezece mii ai Mei care  veţi mântui întreaga lume. 

9. Iarăşi vă zic vouă, când marele tiran şi toţi cei şapte tirani au început în zadar să 

lupte împotriva Luminii, ei n-au ştiut cu Cine sau Ce luptă. 

10. Căci ei n-au văzut nimic dincolo de Lumina cea orbitoare şi, luptându-se, au 

folosit puterea unul împotriva celuilalt, şi aşa sunt lucrurile. 

11. Din această cauză am luat a patra parte din puterea lor, ca ei să nu poată avea atât 

de multă putere şi să învingă cu răutăţile lor. 

12. Căci mântuirea întregii lumi se va împlini prin involuţie şi evoluţie: prin 

Coborârea Spiritului în materie şi Ascensiunea materiei în Spirit, de-a lungul vremilor.” 

 

    CAP. LXXXIX 

 

  IISUS APARE LA MAREA GALILEEI 

 

1. După aceasta, Iisus S-a arătat iarăşi discipolilor la marea Tiberiei şi El S-a arătat 
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după cum urmează. Erau acolo împreună  Simon,  Petru,  Ioan, Toma cel numit Didymus, 

Natanael din Cana Galileei, Ioan şi alţi doi discipoli. 

2. Şi Petru a zis către ei: „Merg să pescuiesc.” Iar ei au zis către el: „Mergem şi noi 

cu tine.” Au plecat şi pe dată s-au urcat pe un vas, iar în noaptea aceea nu au prins nimic. Iar 

către dimineaţă, Iisus era pe mal, dar discipolii nu L-au recunoscut că era El. 

3. Atunci, Iisus a zis către ei: „Copii, aveţi ceva de mâncare?” Ei au răspuns: „Nu, 

domnule, nu destulă pentru toţi. N-avem decât o pâine mică, puţin untdelemn şi nişte fructe 

uscate.” Iar El a zis către ei: „Sunt suficiente. Veniţi să mâncăm.” 

4. Iar El a Binecuvântat bucatele, apoi ei au mâncat cu toţii şi s-au săturat. Mai era şi 

un ulcior cu apă, pe care de asemenea El l-a Binecuvântat şi, iată, minune, aceasta s-a 

transformat în fructul viţei. 

5. Iar ei s-au minunat, zicând: „E Domnul.” Însă nici unui dintre discipoli n-a 

îndrăznit să-L întrebe: „Cine eşti?” Căci L-au recunoscut că e Domnul. 

6. Aceasta era a şasea oară când Iisus S-a arătat discipolilor după ce a 

înviat din morţi. După ce au mâncat, Iisus l-a întrebat pe Petru: „Fiu al lui Iona, Mă iubeşti 

mai mult decât aceştia?” El a zis către Iisus: „Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc.” Iisus a zis 

către el: „Păstoreşte-Mi mieii” Apoi, a zis către el pentru a doua oară: „Petru, fiu al lui Iona, 

Mă iubeşti tu pe Mine?” El a răspuns: „Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc” Iisus a zis către el: 

„Păstoreşte-Mi oile.” 

7. Iisus l-a întrebat a treia oară: „Petru, fiu al lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat 

pentru că El l-a întrebat şi a treia oară: „Mă iubeşti?” şi a răspuns: „Doamne, Tu ştii toate 

lucrurile. Tu ştii că Te iubesc.” 

8. Iisus a zis către el: „Păstoreşte-Mi turma. Adevărat zic ţie, tu eşti piatră din Piatră, 

pe această piatră îmi voi clădi Biserica şi te voi înălţa deasupra celor doisprezece apostoli ai 

Mei, ca să fii reprezentantul Meu pe pământ ca un centru al Unităţii pentru cei doisprezece, şi 

un altul va fi numit şi ales să fie în locul tău în fruntea celor doisprezece, iar tu vei fi 

slujitorul slujitorilor şi-Mi vei hrăni berbecii, oile şi mieii. 

9. Şi totuşi, un altul se va ridica şi el vă va învăţa multe din lucrurile pe 

care le ştiţi deja de la Mine, iar el va răspândi evanghelia printre păgâni cu zel însă cheile 

împărăţiei le voi da celor care vor urma după tine în Spiritul Meu şi respectând legea Mea. 

10. Iarăşi zic ţie, când erai tânăr te îmbrăcai singur şi mergeai unde voiai, dar când 

vei fi bătrân îţi vei întinde mâinile înainte şi un altul te va îmbrăca şi vei merge unde nu vei 

voi. Acestea a zis El vrând să arate prin ce fel de moarte trebuie slăvit Dumnezeu. 

11. După ce a zis acestea, El a spus: „Urmează-Mă.” Atunci Petru, întorcându-se, l-a 

văzut pe discipolul pe care Iisus îl iubea urmându-L. Văzându-l, Petru a zis către Iisus: 

„Doamne, şi ce va face acest om?” Iisus a zis către el: „Dacă vreau ca el să aştepte până ce 

mă întorc, ce te priveşte pe tine? Tu urmează-Mă.” 

Apoi, printre fraţi s-a răspândit acest zvon, că acel discipol nu va muri. Cu toate 

acestea, Iisus nu i-a zis: „El nu va muri”, ci „Dacă vreau ca el să aştepte până ce Mă întorc, 

ce te priveşte pe tine?” 

 

     CAP. XC  

 

   CE ESTE ADEVĂRUL? 

 

1. Cei doisprezece s-au adunat din nou în Cercul palmierilor, iar unul dintre ei, şi 
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anume Toma, a zis către ceilalţi: „Ce este Adevărul? Căci aceleaşi lucruri apar în mod diferit 

unor minţi diferite şi chiar aceleiaşi minţi la diverse momente. Ce este, atunci, Adevărul?” 

2. Pe când vorbeau ei, Iisus a apărut în mijlocul lor şi a zis: „Adevărul unul şi absolut 

este doar în Dumnezeu, căci nimeni şi nici un om nu cunoaşte ceea ce doar Dumnezeu 

cunoaşte, care este Totul în Tot. Oamenilor le este revelat Adevărul în conformitate cu  

capacitatea  lor  de   înţelegere   şi receptivitate. 

3. Adevărul Unic are multe faţete, iar cineva vede doar o faţetă, altcineva o alta, şi 

unii văd mai mult decât alţii, după cum le este lor dat. 

4. Priviţi acest cristal: o singură lumină se manifestă în douăsprezece feluri pe 

douăsprezece feţe, chiar de patru ori câte douăsprezece, iar fiecare faţă reflectă câte o rază de 

lumină, şi cineva vede o faţă, altcineva o altă faţă, dar este un singur cristal şi o singură 

lumină care străluceşte în el. 

5. Iarăşi, când cineva urcă pe un munte, zărind o creastă, zice: «Acesta este vârful 

muntelui, să ajungem la el», iar după ce a atins acea creastă, vede o alta,dincolo de ea şi aşa 

mai departe până când ajunge la vârful de pe care nu se mai vede nici un alt vârf, căci dacă l-

ar vedea l-ar putea atinge. 

6. La fel este şi cu Adevărul. Eu sunt Adevărul, Calea şi Viaţa şi vă dăruiesc vouă 

Adevărul pe care l-am primit de sus. Iar ceea ce se vede şi se primeşte de către un om nu 

poate fi văzut şi primit de altul. Ceea ce unora le apare ca fund adevărat, altora li se pare 

neadevărat. Cei care sunt în vale nu văd la fel de bine ca cei care sunt pe vârful dealului. 

7. Dar pentru fiecare om, Adevărul este aşa cum îl vede mintea  sa  în  acea perioadă    

de timp, până când i se va revela un Adevăr mai înalt. Iar sufletului care poate primi o lumină 

mai înaltă i se va da mai multă lumină. De aceea, nu judecaţi pe alţii, ca să nu fiţi voi înşivă 

judecaţi. 

8. Pe măsură ce veţi respecta Legea cea Sfântă a Iubirii pe care v-am dat-o Eu, 

Adevărul vi se va revela din ce în ce mai mult, iar Spiritul Adevărului care vine de sus vă va 

îndruma cu toate rătăcirile prin care veţi trece, către Adevărul Suprem, la fel cum norul de 

foc i-a călăuzit pe copiii lui Israel prin pustiu. 

9. Fiţi credincioşi cu lumina pe care o aveţi până când vi se va da vouă o lumină mai 

înaltă. Căutaţi să aveţi mereu mai multă lumină şi veţi avea din abundenţă. Nu vă odihniţi din 

drumul vostru până ce nu veţi găsi ceea ce căutaţi. 

10. Dumnezeu v-a dat vouă Adevărul Suprem ca pe o scară cu multe trepte, pentru 

mântuirea şi desăvârşirea sufletului, iar adevărul care vă apare astăzi îl veţi abandona ulterior 

pentru adevărul mai înalt de mâine. Urmăriţi plini de aspiraţie să atingeţi perfecţiunea. 

11. Cei care respectă Legea Sfântă pe care v-am dat-o îşi vor mântui sufletele, oricât 

de diferit vor vedea adevărurile pe care Eu le-am dat. 

12. Mulţi îmi vor spune: «Doamne, Doamne, am fost plini de zel întru Adevărul 

Tău.» Însă Eu le voi zice: «Nu, ci aţi fost plini de zel în a-i face pe alţii să vadă adevărul aşa 

cum îl vedeţi voi, şi nici un alt adevăr în afară de acesta.» Fără milostenie, credinţa este 

moartă. Iubirea este împlinirea Legii.
9
 

 

_____________________________ 
9 

Domnul nostru niciodată nu i-a condamnat pe cei care nu puteau să vadă şi să înţeleagă adevărurile 

divine pe care El le propovăduia, ci i-a primit întotdeauna. De asemenea, El arată aici că mai importantă chiar 

decât înţelegerea adevărurilor spirituale este iubirea şi aspiraţia faţă de Dumnezeu. (n.tr.). 

 

13. Cum vor trage foloasele spirituale pe care le oferă credinţa cei ce o utilizează în 
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nedreptate? Cei care au iubire au toate celelalte lucruri şi nimic nu merită să existe fără 

iubire. Fiecare să creadă în ceea ce îi apare atunci ca fiind adevărul întru iubire, ştiind că 

unde nu este iubire, adevărul e literă moartă şi nu este de nici un folos. 

14. Acolo sălăşluiesc Bunătatea, Adevărul şi Frumuseţea, dar cea mai mare dintre 

acestea este Bunătatea. Dacă cineva simte ură faţă de fraţii săi şi îşi împietreşte inima faţă de 

creaturile lui Dumnezeu, cum va putea el să vadă Adevărul întru mântuire, fiind orb şi având 

inima împietrită chiar şi faţă de creaţia lui Dumnezeu? 

15. După cum am primit Adevărul, la fel vi l-am dat. Fiecare să primească Adevărul 

după lumina pe care o are şi după puterea sa de înţelegere, şi să nu-i asuprească pe cei care o 

primesc după o interpretare diferită.
10

 

16. Căci Adevărul este Atotputernicia lui Dumnezeu şi în cele din urmă va învinge 

toate greşelile. Dar Legea cea Sfântă pe care v-am dat-o este clară pentru toţi, este dreaptă şi 

bună. Fie ca toţi oamenii să o respecte întru mântuirea sufletelor lor.” 

 

______________________________ 
10 

Iisus condamnă aici, în cuvinte foarte simple dar categorice, dogmatismul religios (n.tr.). 

 

 

    CAP. XCI 

 

  ORDINEA
11

 ÎMPĂRĂŢIEI (Partea I) 

 

1. În acea vreme, după ce Iisus a înviat din morţi, a rămas nouăzeci de zile cu Maria, 

mama Sa, Maria Magdalena, cea care I-a uns corpul, Maria Cleopa, cei doisprezece şi 

tovarăşii lor, dându-le instrucţiuni şi răspunzând la întrebări despre Împărăţia lui Dumnezeu. 

2. Pe când şedeau la masă, seara, Maria Magdalena L-a întrebat, zicând: 

„Învăţătorule, ne vei da Tu acum Ordinul Împărăţiei?” 

3. Iar Iisus a răspuns şi a zis: „Adevărat zic ţie, o Maria, precum şi fiecăruia dintre 

discipolii Mei, Împărăţia Cerului este în voi. Însă va veni vremea când ceea ce este înăuntru 

va trebui, să se manifeste în afară pentru a mântui lumea. 

4. Disciplina este, într-adevăr, bună şi necesară, însă deasupra tuturor lucrurilor se 

află Iubirea. Iubiţi-vă necondiţionat şi din toată inima unul pe altul şi iubiţi toate creaturile lui 

Dumnezeu şi după aceste lucruri vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi discipolii Mei.” 

5. Iar cineva L-a întrebat: „Învăţătorule, voieşti ca bebeluşii să fie primiţi în 

comunitate în acelaşi fel în care a poruncit, Moise, prin circumcizie?” iar Iisus a răspuns: 

„Pentru cei care sunt întru Hristos nu există, tăierea cărnii, nici vărsarea de sânge. 

6. Copilul de opt zile va fi înfăţişat Tatălui Ceresc. În rugăciune şi recunoştinţă, 

părinţii săi îi vor da un nume, iar prezbiterul va arunca apă purificată asupra lui,  aşa după 

cum este scris în profeţi, iar părinţii săi vor avea mare grijă să-l crească întru căile dreptăţii, 

fără să mănânce carne şi să bea băuturi tari, fără să facă vreun rău creaturilor pe care 

Dumnezeu le-a dat  în  mâinile   omului   ca  să  le protejeze.” 

 

_______________________________ 
11

 În limba engleză, order (ordin, organizare, poruncă, sistem de reguli) (n.tr). 
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7. Iarăşi a zis unul către El: „Învăţătorule, cum voieşti ca ei să fie crescuţi?” Iar Iisus 

a zis: „După şapte ani sau atunci când ei încep să distingă binele de rău şi învaţă să aleagă 

binele, aduceţi-i la mine pentru a primi binecuvântarea din mâinile prezbiterului, preotului 

sau ale îngerului bisericii, în rugăciune şi recunoştinţă, şi avertizaţi-i să nu mănânce carne, să 

nu bea băuturi tari şi să nu vâneze creaturile inocente ale lui Dumnezeu, căci altfel vor ei să 

fie mai prejos de calul sau oaia pentru care aceste lucruri sunt împotriva naturii?” 

8. Şi iarăşi au zis ei către El: „Dacă va veni la noi cineva care mănâncă carne şi bea 

băuturi tari, să-l primim?” Iar Iisus a răspuns către ei: „Aceştia să rămână retraşi până când 

se vor purifica de aceste necurăţii grosiere, căci până când nu vor înţelege şi nu se vor lepăda 

de acestea, nu sunt pregătiţi să primească tainele superioare.” 

9. Apoi, un altul L-a întrebat, zicând: „Când voieşti ca ei să primească iniţierea?” Iar 

Iisus a răspuns: „După şapte ani sau când vor cunoaşte învăţătura, când vor face numai 

binele, vor învăţa să muncească cu propriile lor mâini, îşi vor alege o meserie ca să-şi câştige 

existenţa şi când vor fi ferm stabiliţi pe calea cea dreaptă. Atunci, ei vor cere iniţierea, iar 

îngerul sau prezbiterul bisericii îi vor testa şi vor vedea dacă merită, iar ei vor trebui să 

aducă rugăciuni şi să mulţumească, vor fi scufundaţi în apele purificării, ca să renască la o 

nouă viaţă, mărturisindu-L pe Dumnezeu ca fiind Tatăl lor, jurând să se supună Legii Sfinte 

şi să se ţină departe de răul lumii.” 

10. Iar un altul a întrebat: „Învăţătorule, când vor trebui să primească Mirungerea?” 

Iisus a răspuns: „Când vor ajunge la vârsta maturităţii şi vor manifesta în ei înşişi cele şapte 

daruri ale Spiritului, atunci fie ca îngerul să aducă mulţumire şi rugăciune şi să-i pecetluiască 

cu pecetea Mirului. Este bine ca la fiecare treaptă de iniţiere, toţi să fie încercaţi timp de 

şapte ani. Cu toate acestea, fiecare să primească conform cu evoluţia sa întru Iubirea şi 

înţelepciunea lui Dumnezeu.” 

 

    CAP.XCII 

 

  ORDINEA ÎMPĂRĂŢIEI - (Partea a II-a) 

 

1. Apoi, un altul L-a întrebat, zicând: „Învăţătorule, voieşti să facem între noi 

căsătorii aşa cum sunt la popoarele pământului?” Iar Iisus a răspuns, zicând: „La unele 

popoare este obiceiul după care o femeie poate lua în căsătorie mai mulţi bărbaţi, care vor 

spune către ea: «Fii soţia noastră şi îndepărtează reproşurile noastre.» La alte popoare este 

obiceiul după care un bărbat poate lua în căsătorie mai multe femei, care vor spune către el: 

«Fii soţul nostru şi îndepărtează reproşurile noastre», căci cei care iubesc simt uneori că 

trebuie să reproşeze faptul de a nu fi iubiţi la fel de mult. 

2. Însă vouă, discipolilor Mei, vă arăt o cale mai bună şi care este perfectă: căsătoria 

să se facă între un singur bărbat şi o singură femeie, uniţi prin iubire şi atracţie reciprocă, cât 

timp va dura iubirea şi viaţa lor, însă în perfectă libertate, însă ei să fie atenţi să aibă o 

sănătate perfectă, cu adevărat să se iubească foarte mult, în deplină puritate şi nu doar pentru 

avantaje materiale, şi apoi să consimtă amândoi în faţa unor martori. 

3. Apoi, când vine timpul, îngerul sau prezbiterul va înălţa rugăciuni, va aduce 

mulţumiri, îi va uni cu o panglică purpurie, îi va încorona, îi va conduce de trei ori în jurul 

altarului şi fiecare din ei va mânca din aceeaşi cuminecătură şi va bea din aceeaşi cupă. Apoi, 

ţinându-le mâinile împreună, să li se spună astfel: «Fiţi doi în unul, Binecuvântată fie această 

unire Sfântă, voi pe care Dumnezeu v-a unit spre a fi împreună, fie ca nimeni să nu vă 
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despartă cât timp vor dura viaţa şi iubirea.» 

4. Iar dacă ei vor voi să aducă pe lume copii, să facă aceasta cu discreţie şi cumpătare 

în conformitate cu posibilitatea lor de a-i întreţine. Cu toate acestea, celor care aspiră către 

desăvârşire şi cărora le este dat, vă zic: aceştia să fie precum îngerii lui Dumnezeu din Cer, 

care nu se însoară, nici nu se mărită, nu au copii, nici grija zilei de mâine, ci sunt liberi de 

condiţionări, asemenea Mie, care păstrează şi acumulează în ei puterea lui Dumnezeu, pentru 

a sluji cu ea Domnului şi pentru vindecări, aşa cum am făcut şi Eu. Însă cei mulţi nu pot 

înţelege aceste vorbe decât dacă le este dat lor.” 

5. Un altul L-a întrebat, zicând: „Învăţătorule, în ce fel să oferim Sfânta 

Împărtăşanie?” Iar Iisus a răspuns, zicând: „Ofranda care în secret e plăcută lui Dumnezeu 

este o inimă plină de iubire şi puritate. Dar pentru adorarea lui Dumnezeu, oferiţi pâine 

nedospită, vin amestecat, untdelemn şi tămâie. Când vă adunaţi cu toţii într-un loc spre a 

aduce Sfântă Împărtăşanie aprinzând candelele, cel care oficiază, însuşi îngerul bisericii sau 

chiar prezbiterul, având mâinile curate şi o inimă pură, să ia din cele oferite, pâinea nedospită 

şi vinul amestecat, împreună cu tămâie. 

6. Şi să mulţumească pentru ele şi să le binecuvânteze, invocând pe Tatăl Ceresc să 

trimită Duhul Sfânt asupra lor pentru a fi Trupul şi Sângele, Însăşi Substanţa şi Viaţa lui  

Dumnezeu Cel Veşnic, care dintotdeauna sunt împărtăşite tuturor. 

7. Iar el le va ridica către Cer şi se va ruga pentru toţi, chiar şi pentru cei care au 

părăsit această lume, pentru cei care trăiesc şi pentru cei care sunt pe cale să se nască. Să vă 

rugaţi aşa cum v-am învăţat, după aceea prezbiterul să rupă pâinea, înmuind o bucată în cupă, 

să binecuvânteze Sfânta unire, să o dea credincioşilor, zicând astfel: «Acesta este Trupul lui 

Hristos, Însăşi Substanţa lui Dumnezeu. Acesta este Sângele lui Hristos, însăşi Viaţa lui 

Dumnezeu (care dintotdeauna au fost împărtăşite tuturor), întru viaţa veşnică.» Aşa cum 

M-aţi văzut pe Mine făcând, la fel să faceţi şi voi în spiritul iubirii, căci cuvintele Mele sunt 

spirit şi viaţă.” 

 

      CAP.XCIII 

 

  ORDINEA ÎMPĂRĂŢIEI (Partea a III-a) 

 

1. Apoi, altul a vorbit, zicând: „Învăţătorule, dacă un om a păcătuit, poate cineva să-i 

reducă sau să-i ierte păcatul?” Iar Iisus a zis: „Dumnezeu iartă toate păcatele celor care se 

căiesc, însă aşa cum semănaţi, la fel trebuie să şi culegeţi. Nici Dumnezeu nici omul nu poate 

ierta păcatele celor care nu se căiesc şi nu se leapădă de ele, nici nu poate să nu ierte păcatele 

celor care se leapădă de ele. Dar dacă cineva, fiind în duh, vede cu claritate dacă cel în cauză 

se căieşte şi se leapădă de păcate, el poate spune cu adevărat către păcătos: «Păcatele îţi sunt 

iertate», căci orice păcat este absolvit prin căinţă şi prin îndreptare. Cei care se leapădă de 

păcat, sunt eliberaţi de acesta, iar cei care continuă să păcătuiască vor fi în continuare 

înlănţuiţi de el. 

2. Cu toate acestea, fructele păcatului vor trebui culese în continuare pentru un timp, 

pentru că aşa cum am semănat, la fel trebuie să şi culegem, căci Dumnezeu nu poate fi 

păcălit, iar cei care seamănă acţiunile lor în ceea ce este carnal vor culege roadele 

stricăciunii, iar cei care seamănă acţiunile lor în spirit vor culege Viaţa Veşnică. De aceea, 

dacă cineva îşi leapădă păcatele şi le mărturiseşte, prezbiterul să spună către acesta:  «Fie ca 

Dumnezeu să-ţi ierte aceste păcate şi să-ţi dea Viaţa Veşnică.» Păcatele împotriva lui 

http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_29d4z3txhg
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_29d4z3txhg
http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_29d4z3txhg
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Dumnezeu sunt iertate de Dumnezeu, iar păcatele împotriva omului - de către om.” 

3. Apoi, altul L-a întrebat, zicând: „Dacă unul dintre noi este bolnav, vom 

avea putere de vindecare asemenea ţie?” Iar Iisus a răspuns: „Această putere vine dintr-o 

perfectă castitate şi din credinţă. Cei care sunt născuţi în Dumnezeu îşi păstrează sămânţa în 

ei înşişi. 

4. Totuşi, dacă unul dintre voi se îmbolnăveşte, să fie trimis la prezbiterul bisericii 

pentru a fi uns cu ulei de măsline în Numele Domnului, iar rugăciunea plină de credinţă, 

coborârea puterii vindecătoare asupra sa şi o inimă plină de recunoştinţă îl vor tămădui dacă 

nu este înlănţuit într-un păcat.” 

5. Altul L-a întrebat, zicând: „Învăţătorule, cum va fi organizată Sfânta ierarhie şi 

cine o va conduce?” Iisus a răspuns: „Când discipolii Mei sunt adunaţi în Numele Meu, să 

aleagă dintre ei bărbaţi şi femei care trăiesc în adevăr şi credinţă, iar ei vor fi conducători şi 

sfătuitori în cele lumeşti vor avea grijă de nevoile celor săraci şi care nu pot munci, se vor 

îngriji de bunurile bisericii, vor ajuta la Slujbe, iar aceştia sunt diaconii voştri, împreună cu 

ajutoarele lor. 

6. Iar după ce aceştia au făcut dovada bunei lor slujiri, să aleagă dintre ei pe cei care 

posedă daruri spirituale, fie de duhovnic, fie de profet predicator învăţător sau vindecător, 

pentru a călăuzi turma, a face împărtăşania cea Sfânta şi a sluji tainele lui Dumnezeu, iar 

aceştia sunt prezbiterii şi ajutoarele. 

7. Iar dintre aceia care au slujit bine în funcţia lor să fie ales cel care merită cel mai 

mult, iar acesta să conducă peste toate şi acesta va fi îngerul vostru. Iar îngerul va investi 

diaconii şi va consacra prezbiterii - ungându-i punându-şi mâinile asupra lor şi suflând peste 

ei ca ei să poată primi Sfântul Duh pentru slujba căreia i-au fost meniţi. Cât priveşte pe înger 

pe el îl va unge şi consacra unul din ierarhiile superioare, chiar cineva din Consiliul 

Suprem. 

8. Căci aşa cum Eu trimit apostoli şi profeţi, la fel trimit evanghelişti şi pastori - cei 

patruzeci şi opt de stâlpi ai tabernacolului - ca prin slujirea celor patru să pot ridica şi 

desăvârşi Biserica Mea. Ei vor întemeia în Ierusalim o Sfântă comunitate, fiecare cu ajutorul 

şi diaconul său, şi la ei se vor raporta comunităţile risipite în lume în toate privinţele 

referitoare la Biserică. Primind lumină de la Dumnezeu, ei vor conduce, vor călăuzi, vor 

îndruma şi vor învăţa Sfânta Mea Biserică, Ei vor primi lumină de la toate şi vor da tuturor 

mai multă lumină. 

9. Nu uitaţi ca odată cu rugăciunile, mijlocirile şi recunoştinţele voastre 

să oferiţi tămâie, aşa cum este scris la ultimul dintre profeţii voştri, zicând: «De la răsăritul 

până la apusul soarelui se va face ofrandă de tămâie în Numele Meu în toate locurile cu o 

dăruire plină de puritate, căci Numele Meu va fi mare printre păgâni.» 

10. Căci adevărat zic vouă, tămâia mijloceşte pentru sfinţii de dincolo, aşa 

cum cuvintele nu o pot face.” 

 

      CAP. XCIV 

 

  ORDINEA ÎMPĂRĂŢIEI (Partea a IV-a) 

 

1. Altul a întrebat, zicând: „Învăţătorule, cum voieşti să ne îngropăm morţii?” Iar 

Iisus a răspuns: „Urmaţi sfatul diaconilor în această problemă, căci ea se referă numai la 

corp. Adevărat zic vouă, nu există moarte pentru cei ce cred în viaţa de apoi. Căci moartea, 
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aşa cum o cunoaşteţi voi, este uşa către viaţă, iar mormântul este poarta către înviere pentru 

cei care cred şi se supun. Nu vă tânguiţi şi nu plângeţi după cei care au plecat de lângă voi, ci 

bucuraţi-vă, căci ei au intrat într-o nouă viaţă. 

2. Aşa cum toate creaturile vin din nevăzut în această lume, la fel se întorc după aceea 

în nevăzut şi tot aşa vor reveni până ce se vor desăvârşi. Trupurile celor care se despart de ele 

se vor întoarce în elementele din care au provenit, iar Tatăl Ceresc, care înnoieşte toate 

lucrurile, le va da în grija îngerilor acestor elemente, iar prezbiterul se va ruga ca aceste 

trupuri să se odihnească în pace şi ca sufletele lor să se trezească într-o preafericită înviere. 

3. Există o înviere după moartea trupului, dar există şi o înviere în timpul vieţii. 

Există o înălţare de la viaţa în trup şi există o cădere în viaţa în trup. Rugaţi-vă pentru cei 

care au murit înainte, pentru cei care sunt acum în viaţă, pentru cei care sunt pe cale să se 

nască, căci toţi sunt o Unică familie în Dumnezeu. În Dumnezeu, ei trăiesc şi se mişcă, şi 

Dumnezeu este sursa fiinţei lor. 

4. Trupul pe care îl îngropaţi sau îl incineraţi nu este trupul vostru viitor caci cei care 

vin vor primi alte trupuri, care vor fi ale lor, şi după cum au semănat în viaţă, aşa vor culege 

în cealaltă. Fericiţi sunt cei care suferă răul în aceasta viaţă, căci ei vor avea mare bucurie în 

viaţa ce va să vină. Fericiţi cei care sunt drepţi în această viaţă, căci ei vor primi coroana 

Vieţii” 

5. Altul L-a întrebat, zicând: „Învăţătorule, după lege Moise a înveşmântat pe preoţi 

cu veşminte frumoase pentru slujirea în Templu. Să-i înveşmântăm şi noi pe cei care slujesc 

cele sfinte după cum ne-ai învăţat?” 

6. Iisus a răspuns: „Căutaţi mai întâi Împărăţia dreptăţii şi neprihănirii şi toate aceste 

lucruri se vor adăuga vouă. Căutaţi simplitatea în toate lucrările voastre şi nu daţi frâu liber 

slavei deşarte, îmbrăcaţi mai întâi haina smereniei şi milosteniei, veşmântul mântuirii şi roba 

dreptăţii şi neprihănirii. 

7. Căci ce folos veţi trage dacă nu le veţi avea pe acestea? Dacă nu veţi avea dragoste, 

veţi fi aramă sunătoare şi chimval răsunător. Căutaţi dreptatea, iubirea şi pacea şi toate 

lucrurile pline de frumuseţe vi se vor adăuga vouă.” 

8. Altul L-a întrebat, zicând: „învăţătorule, câţi dintre cei bogaţi şi puternici vor intra 

în Viaţa Veşnică şi se vor alătura nouă, care suntem săraci şi asupriţi? Aşadar, cum vom duce 

mai departe lucrarea lui Dumnezeu întru mântuirea oamenilor?” Iar Iisus a zis: „Aceasta este, 

de asemenea, o problemă pe care o vor rezolva diaconii, sfătuindu-se cu bătrânii. 

9. Dar când discipolii Mei se vor aduna în ziua Sabatului, în seara sau în dimineaţa 

primei zile a săptămânii, fiecare dintre ei să ofere a zecea parte sau a zecea din a zecea parte 

din profitul lor, pentru că Dumnezeu i-a ajutat să prospere, şi să o dea vistieriei pentru     

întreţinerea bisericii şi plata slujbaşilor. Căci vă zic vouă, mai mare fericire e să dăruieşti 

decât să primeşti. 

10. Aşa vor fi făcute toate lucrurile, corect şi cu chibzuială. Iar celelalte lucruri vor   

fi rânduite de Duhul ce provine din Tatăl Ceresc. V-am dat acum aceste învăţături şi, iată, 

sunt şi voi fi cu voi pentru totdeauna, până la sfârşitul Veacului.” 

 

    CAP. XCV 

 

   ÎNĂLŢAREA LA CER. 
 

1. După ce s-a arătat viu discipolilor Săi, după înviere, şi a rămas cu ei nouăzeci de 
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zile, învăţându-i şi vorbindu-le despre Împărăţia lui Dumnezeu şi toate lucrurile privitoare la 

aceasta, şi după ce a terminat toate lucrurile pe care le avea de înfăptuit, i-a dus pe cei 

doisprezece, pe Maria Magdalena, Maria, mama Sa şi celelalte femei sfinte în Betania, pe 

Muntele Măslinilor, acolo unde îi alesese. 

2. Când L-au văzut cum şedea în mijlocul lor, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iar 

Iisus le-a vorbit, zicând: „Iată, v-am ales pe voi dintre oameni, v-am dat Legea şi Cuvântul 

adevărului. 

3. V-am trimis să fiţi Lumina lumii, ca o cetate ce nu poate fi ascunsă. Dar va veni 

vremea când întunericul va acoperi pământul şi mare întunecime va fi peste oameni, iar 

duşmanii adevărului şi ai dreptăţii vor domni în Numele Meu, ridicând o împărăţie a acestei 

lumi, asuprind popoarele şi făcându-1 pe duşman să blasfemieze, prezentând părerile 

oamenilor ca fiind învăţăturile Mele, propovăduind în Numele Meu ceea ce Eu nu am zis şi 

întunecând, prin obiceiurile lor, multe din cele ce am zis. 

4. Dar bucuraţi-vă, căci va veni vremea când adevărul pe care ei l-au ascuns se va 

arăta, lumina va străluci, întunericul va trece, iar adevărata împărăţie va fi întemeiată în lume 

aşa cum ar trebui să fie, în lume, dar nefiind a lumii, iar Cuvântul dreptăţii, neprihănirii şi 

iubirii va fi propovăduit lumii întregi. 

5. Iar  acum Eu merg la Tatăl Meu. Însă voi rămâneţi în Ierusalim şi rugaţi-vă, iar 

după şapte zile veţi primi putere de Sus, iar făgăduinţa Duhului Sfânt va fi împlinită în voi, şi 

veţi merge din Ierusalim către toate triburile lui Israel şi către cele mai îndepărtate colţuri ale 

lumii.” 

6. Zicând acestea, Şi-a ridicat mâinile Sale preapure şi sfinte şi i-a binecuvântat. Iar în 

timp ce îi binecuvânta, S-a îndepărtat de la ei, şi un nor strălucind precum soarele L-a ascuns 

vederii lor, iar pe când se înălţa câţiva L-au apucat de picioare şi alţii I s-au închinat, căzând-

cu faţa la pământ. 

7. Pe  când priveau  uimiţi către cer, iată că lingă ei au  apărut doi în acoperăminte 

albe, care au zis: „Voi, oameni ai Israelului, de ce staţi privind către cer? Acelaşi Iisus care 

este luat de la voi într-un nor va veni în acelaşi fel într-un nor, şi aşa cum L-aţi văzut 

înălţându-Se Ia cer, la fel va coborî El din nou pe pământ. 

8. Apoi, ei s-au întors la Ierusalim din Muntele Măslinilor, care sunt la o zi distanţă 

unul de altul. 

 

    CAP. XCVI  

 

   POGORÎREA DUHULUI 

 

1. Pe când discipolii erau adunaţi cu toţii în camera superioară, după ce s-au întors de 

pe Munte, au continuat cu toţii la unison să se roage şi să se închine, iar numărul lor era cam 

de o sută douăzeci. 

2. Iar în acea zi, Ioan s-a ridicat şi a zis: „Oameni şi fraţi ai mei, ştiţi că Domnul, 

înainte să plece, l-a ales pe Petru să ne conducă şi să vegheze asupra noastră în Numele Său. 

Ştiţi, de asemenea, că este necesar ca unul dintre cei care erau cu noi martor la învierea sa să 

fie ales şi numit pentru a-i lua locul.” 

3. Şi ei au ales doi pe nume Barsaba şi Matei, s-au rugat şi au zis: „Tu Doamne, care 

vezi în inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care dintre aceştia doi îl alegi Tu să facă parte 

din apostolatul acesta, din care i-ai ridicat pe slujitorul Tău Petru să ne conducă.” 

http://docs.google.com/Doc?id=dcrk8xxw_22dzctxh6j
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4. Au tras la sorţi şi sorţii au căzut pe Matei, iar cei doisprezece l-au primit, şi el s-a 

numărat printre apostoli. 

5. Atunci Ioan l-a separat pe Petru de numărul lor, sfinţindu-l, ca el să-i poată 

conduce în Numele Domnului, zicând: „Frate, fii precum piatra şlefuită cu şase feţe. Însuşi 

tu, Petru, care eşti Piatra, mărturiseşti Adevărul pe fiecare parte a ei.” 

6. Iar apostolilor le-au fost date versete pentru a le călăuzi paşii pe căile adevărului, 

împreună cu cununile slavei, iar proorocilor - lămpi arzând pentru a da lumină pe cale şi 

cădelniţe fumegând, evangheliştilor - cartea legii sfinte pentru a aminti oamenilor primele 

învăţături, iar pastorilor le-a fost dată cupa şi tava pentru a hrăni şi a îndestula turma. 

7. Dar nimănui nu i s-a dat ceva ce n-a fost dat tuturor, căci toţi au fost o singură 

preoţime întru Hristos, Marele lor învăţător înalt Preot în Templul lui Dumnezeu. Iar 

diaconilor le-au fost date coşuri ca să poată duce în ele cele necesare pentru Sfânta 

închinăciune. Numărul lor era cam de o sută douăzeci, Petru fiind cel care conducea. 

8. După a treia zi, erau cu toţii împreună într-un loc şi, pe când se rugau, a apărut un 

sunet din cer, asemenea unui vânt puternic, iar camera în care erau adunaţi s-a cutremurat, iar 

acel sunet a umplut încăperea. 

9. Au apărut atunci nişte limbi de foc care s-au aşezat deasupra capului fiecăruia 

dintre ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în diferite  limbi, aşa 

cum Duhul îi inspira. Iar Petru s-a ridicat şi a început să predice Legea lui Hristos către toate 

popoarele şi limbile care erau adunate la vestea despre cele ce fuseseră văzute şi auzite, 

fiecare om auzind cuvintele lui în limba lui maternă. 

10. Dintre cei care ascultau s-au convertit în Biserică în acea zi trei mii de suflete, şi 

ei au primit Legea Sfânta, lepădându-se de păcate, au fost botezaţi şi au continuat fără 

încetare lucrarea apostolilor întru frăţie, închinare, ofrande şi rugăciuni. 

11. Cei care au crezut au renunţat la posesiunile lor, aveau toate lucrurile în comun şi 

locuiau împreună într-un singur loc, arătând iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu fraţilor, 

surorilor şi tuturor creaturilor şi lucrând cu mâinile lor pentru fericirea tuturor. 

12. Dintre aceştia au fost chemaţi şi aleşi doisprezece profeţi cu apostolii lor, 

doisprezece evanghelişti, doisprezece pastori, iar ajutoarele lor s-au adăugat la numărul lor, 

şi diaconi ai Bisericii Universale, şi ei toţi numărau o sută douăzeci. Astfel a fost ridicat 

tabernacolul lui David, cu oameni vii plini de bunătate, aşa după cum le arătase învăţătorul 

lor. 

13. Bisericii din Ierusalim i-a fost dat Ioan, fratele Domnului, conducător şi înger, iar 

sub el o împătrită conducere de douăzeci şi patru de preoţi, împreună cu ajutoare şi diaconi. 

Iar după şase zile, mulţi oameni s-au adunat şi s-au adăugat încă şase mii celor care au  

primit  Sfânta Lege  a Iubirii, iar aceştia au primit Cuvântul cu mare bucurie.  

14. Iar Duhul lui Dumnezeu a coborât asupra apostolilor şi proorocilor, amintindu-le 

ce îi învăţase Domnul, şi într-un glas au mărturisit şi s-au rugat lui Dumnezeu, zicând: 

15. „Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, 

văzutelor tuturor şi nevăzutelor. 

16. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl 

S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 

adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. 

17. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a 

întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în 

zilele lui Ponţiu Pliat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a 



Evanghelia celor 12 Apostoli 

 

 

110 

 

înălţat la ceruri şi sade de-a dreapta Tatălui. 

18. Şi iarăşi va să vina cu slavă, să judece vii şi morţii a Căruia împărăţie nu va avea 

sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede. Cel ce 

împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci. Şi întru una,   

Sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, 

19. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor, Şi viaţa 

veacului, ce va să fie. Amin. “ 

20. Şi pe când se ridica mirosul de tămâie, s-a auzit sunet de clopote şi o mulţime de 

cete cereşti închinându-se lui Dumnezeu şi zicând: 

21. „Slavă, cinstire, închinare şi preamărire lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc din Care 

purcede Sfântul Duh, prin Care sunt create toate lucrurile, în Veci, Acum şi în Pururi Amin 

Aleluia, Aleluia, Aleluia.” 

22. Dacă cineva va tăia sau va adăuga ceva la cuvintele acestei evanghelii, ori va 

ascunde, ca sub un obroc, lumina sa care este dată de Sfântul Duh prin noi, cei doisprezece 

martori aleşi de Dumnezeu pentru iluminarea lumii întru mântuire, fie asupra aceluia 

Anatema , până la venirea lui Hristos Iisus, Mântuitorul nostru, împreună cu toţi Sfinţii săi. 

Amin. 

23. Pentru cei care cred, aceste lucruri sunt adevărate. Pentru cei care nu cred, aceasta 

nu este decât o poveste fără rost. Însă pentru cei cu mintea pătrunzătoare şi inima sensibilă, 

care privesc mai întâi spiritul şi nu litera care ucide, acestea sunt adevăruri spirituale de o 

mare profunzime. 

24. Căci lucrurile care sunt scrise nu sunt adevărate pentru că sunt scrise, ci sunt   

scrise pentru că sunt adevărate, iar acestea sunt scrise pentru ca voi să credeţi cu inimile 

voastre şi să propovăduiţi aceste adevăruri cu gurile voastre pentru mântuirea celor mulţi. 

  

Aici se încheie Sfânta Evanghelie a Vieţii Perfecte a lui Iisus Hristos, Fiul Mariei 

după Trup, Fiul lui Dumnezeu după Spirit. Slavă lui Dumnezeu prin a Cărui putere şi ajutor a 

fost ea scrisă. 

 

(Vezi şi alte Evanghelii apocrife: http://www.scribd.com/people/documents/236910-

billydea , n.r.) 
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