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__ .~l Lui si purtînd toate cu graiul puterii
Li. ?ren El curatire facînd pacatelor noas
ce. 2:..1. S ezut de-a direapta maririi întru ceale
:::1::':: e. Cu atîta mai bun facîndu-Sa decît 4
k"~er:;.cî: mai usebit decît ei au mostenit
,,'.lOc. Caci caruia den îngeri au zis vreo- 5
Ci!1::<ira:" Fiiul mieu esti Tu; Eu astazi am
,,3.5C\..:: pre Tine"? Si iaras: "Eu voiu fi Lui
b :':.:de parinte si El va fi Mie în loc de
L:L:"? Si iara, cînd va baga pre Cel den- 6
d:'.l "ascut în lume, zice:"Si sa sa închine
Lu: :0~i ingerii lui Dumnezau!" Si adeca 7
cZlra ingeri zice: "Cela ce face pre îngerii
Lu: duhuri si pre slujitorii Lui para de foc".
Ia:a cina Fiiu : " Scaunul Tau, Dumnezaule, 8
în \eacul wacului; toiagul direpta tii, toia-
SUl împaratiei Tale. Îndragit-ai direptatea 9
51 ai urit faradeleagea; pentru aceaea uns-au
pre Tine Dumnezau, Dumnezaul Tau, cu
untul-de-Iemnul bucuriei, mai mult decît
pinasii Tai". Si:"Tu de-nceput, Doamne, 10
pamîntul ai întemeiat; si faptele mînilor
Tale sînt ceriurile. Acealea vor peri, iara 11
Tu ramîi; si toti ca o haina sa vor vechi;
Si ca o îmbracaminte vei învali pre ei si sa 12
\"or schimba; iara Tu tot acelas esti si anii
Tai nu sa vor sfîrsi". Si catra carele den- 13
tru îngeri au zis vreodinioara:" Sazi de-a
direapta Mea, pîna unde voiu pune pre vraj
masii Tai capatîiu picioarelor Tale"? Au 14
nu toti sînt slujitoare duhure, spre slujba
trimi tindu-se pentru ceia ce vor sa moste-

neasca mîntuire?

CAP II

-
CEA CATRA EVREI

CARTE TRIMISA A LUI PAVEL

CAP 1

1 1[<1"........,.., .•• ""..wJ1 n multe parti si în
multe chipuri de de
mult Dumnezau gra
ind parintilor pren pro
roci, la svîrsitul zilelor
acestora au grait noao

2 I~ ra~1 întru Fiiul, Pre Carele
au pus mostenitoriu

tuturor, pren Carele si veacii au facut.
3 Care, fiind zare marirei si însamnare sta-

entru aceaea trebuie mai mult voi 1
sa luati aminte la cealea ce s-au auzit,
ca sa nu ne scuram. Pentru ca, 2
de vreame ce cel ce e pren îngeri
grait cuvînt fu adeverit, si toata

calcarea si neascultarea de cuvinte au luat
pre judecata rasplatire, Cum noi vom 3
scapa negrijindu-ne de o mîntuire ca aceasta,
carea, începatura luînd a sa grai de Domnul,
de cei ce au auzit la noi s-au adevarat,
Împreuna marturisind. Dumnezau cu seamne 4
si cu minuni si cu multe fealiuri de puteri
si cu ale Duhului Svînt împarteale, dupa a
Lui voie. Pentru ca nu îngerilor au supus 5
lumea cea viitoare, pentru carea graim.
Si marturisi oareunde oarecine zicînd: "Ce 6
iaste omul, de pomenesti de el, au fiiul omu
lui, de-l socotesti pre el? Micsorat-ai pre el 7
putin oarece decît îngerii, cu marire si cu
cinste ai cununat pre el si l-ai pus pre el
preste lucrurile mînilor tale: Toate le-ai 8
supus dedesuptul picioarelor lui". Pentru
ca supuind lui toate, nemica n-au lasat
lui nesupus. Ce acum înca nu vedem la
el toate supuse. Iara pre "Cel putin 9
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oarece decît îngerii micsorat" vedem, pre
Iisus, pentru patima mortii, "cu marire si
cu cinste încoronat", ca cu darul lui Dumne-

10 zau pentru toti sa guste moartea. Pentru
ca sa cadea Lui, pentru Carele sînt toate si
pren Carele-s toate, pre multi fii în marire
aducînd, pre Începa toriul mîntuirii lor, pren

Il patime a-L savîrsi. Pentru ca Cela ce svin
teaste si cei ce svintescu dentru Unul sînt
toti, pentru care lucru nu sa rusineaza a-i

12 chema pre ei frati, ZicÎnd:"Voiu spune
numele Tau fratilor Miei, în mijlocul adu-

13 narii Iauda-Te-voiu". Si iaras: "Eu voiu
fi nadejduind spre El". Si iaras :"Iata Eu
si copiii care Mi-au dat Mie Dumnezau!"

14 Deci, de vreame ce copiii au avut împreunare
de trup si de sînge, si El aseamene au avut
parte de aceeasi, ca pren moarte sa surpe
pre cel ce are taria mortii, adeca pre diavo-

15 luI, Si va mîntui pre aceia cîti cu frica
mortii în toata viata supus era robiii.

16 Pentru ca nu cu adevarat de îngeri sa apuca,
17 ce de samînta lui Avraam sa apuca. Pen

tru aceaea datoriu era fratilor a Sa asamana,
ca milostiv sa fie si credincios arhiereu
întru ceale ce-s catra 'Dumnezau, ca sa cura-

18 tasca pacatele norodului. Pentru ca,
întru carea au patimit El ispitindu-Se, poate

celor ce sa ispitesc a ajutori.

CAP III

1 I~~ entru aceaea, frati sfinti, ai che
marii ceresti partasi, socotiti pre
Apostolul si Arhiereul marturi
sirii noastre, pre Hristos Iisus.

2 I~,!]I Credincios fiind Celuia ce au facut
pre El, dupa cum si Moisi întru toata casa

3 Lui. Pentru ca de mai multa marire
Acesta decît Moisi S-au învrednicit, întru cît
mai multa cinste are decît casa cela ce au

4 lucrat pre ea. Pentru ca toata casa sa
lucreaza de oarecarele, iara Cela ce toate au

5 lucrat e Dumnezau. Si Moisi au fost
"credincios întru toata casa Lui, ca o sluga,

6 spre marturie celor ce sa vor grai. Iara
Hristos, ca un Fiiu în casa Lui; Caruia casa
sîntem noi, de vom tinea îndraznirea si
lauda nadejdii pîna la savîrsit adeverita.

7 Pentru aceaea, dupa cum zice Duhul cel
8 Sfînt: "Astazi de veti auzi glasul Lui, Nu

întariti inimile voastre, ca si la amaraciune,
9 în ziua ispitirii în pustiiu, Unde au ispitit

pre Mine parintii vostri, ispititu-M-au si au
10 vazut lucrurile Meale 40 de ani! Pentru

aceaea mîhnitu-M-am spre ruda aceaea si
zis: 'Pururea sa ratacesc cu inima, iara ei

11 n-au conoscut caile Meale!' Cum M-am
jurat întru urgia Mea: 'De vor întra la odihna

12 Mea!'" Vedeti, fratilor, ca nu cîndai va
fi în vreunul den voi inima vicleana, de ne
credinta, ca sa sa desparta de la Dumnezaul

13 cel viu. Ce va mîngîiati însiva în toate

zilele pîna unde sa va chema "ziua de astazi ".
ca sa nu se învîrtoseaze nestine dentru voi
cu însaIaciunea pacatului. Pentru ca 14
partasi ne-au facut lui Hristos, de vom tinea
începatura starii pîna la savîrsit adeverita,
Zicînd: "Astazi de veti auzi glasul Lui, nu 15
învîrtosati inimile voastre, ca întru amara-
ciune". Pentru ca oare carii auzind au 16
amarît? Ce nu toti ceia ce au iesit del1Eghipet
pren Moisi? Si la carii S-au scîrbit 40 de 17
ani? Au nu la cei ce au gresit, carora oasele
au cazut în pustiiu? Si carora au jurat 18
ca sa nu între în odihna Lui, fara numai
celor ce n-au ascultat? Si vedem ca n-au 19

putut sa între pentru necredinta.

CAP IV

a ne teamem dara ca nu cîndai, 1
lasîndu-se fagaduinta a întra la
odihna Lui, de sa va parea nestine
dentru voi a scapa. Pentru ca 2
sîntem bine-vestiti, precum siaceia;

ce n-au folosit acelora cuvîntul auzirei, nefi-
ind amestecati cu credinta celor ce au auzit.
Pentru ca întram la "odihna", ceia ce am 3
crezut, precum au zis cum: "M-am jurat
întru urgia Mea, de vor întra la odihna Mea!"
Macara ca lucrurile den izvodirea lumii fa-
cîndu-se. Ca au zis oareunde pentru a 4
saptea zi asa:" Si odihni Dumnezau în ziua
a saptea de toate lucrurile Lui". Si întru 5
aceasta, iaras: "De vorîntra la odihna Mea!"
Deci, de vreame ce lipsesc oarecarii a întra 6
la ea si cei ce întîiu s-au bine-vestit n-au în-
trat, pentru neascultare, Iaras pre oare- 7
care zi rînduiaste: "Astazi", întru David
zicînd, dupa atîta vreame, dupa cum s-au
grait: "Astazi de vet asculta glasul Lui. nu
întarit inimile voastre!" Pentru ca, de 8
vreame ce pre ei Iisus au odihnit, nu ar grai
dupa aceasta pentru alta zi. Iata dara, 9
au ramas sarbarea sîmbetei narodului lui
Dumnezau. Pentru ca cela ce au întrat 10
la odihna Lui, si el au odihnit despre lucru
rile lui în ce chip si de la ale Sale, Dumnezau.
Deci sa sîrguim sa întram la acea odihna, 11
ca nu întru aceaeas pilda a neascultarii
nes tine va cadea. Pentru ca viu iaste cu- 12
vîn'tullui Dumnezau si lucratoriu si mai ta
ios decît toata sabia' cu doao as~utite: si
ajungînd pîna la împartala sufletul~i si 'a
duhului si a madularilor si a maduhai si
judecato;iu aducerilor-ami~te si gînduril~r
inimii. Si nu iaste zidire nevazuta îna- 13
intea Lui, ce toate goale si descoperite
la ochii Lui, catra Carele ni-e noao cuvîn-
tul. Avînd, dirept aceaea, Arhiereu 14
mare, care au trecut pren ceriuri, pre Iisus,
Fiiul lui Dumnezau, sa tinem marturi-
sirea. Pentru ca nu avem Arhiereu nepu- 15
tînd sa iarte slabiciunile noastre, si ispi-
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tit întru toate, dupa asamanare, fara 'de
16 pacat. Sa venim dara cu îndrazneala la

scaunul darului, ca sa luom mila si har sa
aflam, la buna vreame ajutoriu.

CAP V

1 ~ entru ca tot arhiereul dentru oa
meni luîndu-se, pentru oameni sa
pune, pentru ceale ce sînt spre
Dumnezau, ca sa aduca daruri si

2 ~ jîrtve pentru pacate, A îngadui
putînd celor ce nu stiu siratacesc, de vreame

3 ce si el are slabiciune. Si pentru aceasta
datoriu e, precum pentru norod, asa si pen-

4 tru el sa aduca pentru pacate. Si nu-s
ia lui nestine cinstea, ce cel ce sa cheama

5 de Dumnezeu, precum si Aaron. Asa si
Hristos, nu pre El au marit a Sa face Arhie
reu, ce Cela ce au grait catra El: "Fiiul Mieu
esti Tu, Eu astazi am nascut pre Tine".

6 Precum si într-alt loc zice: "Tu esti preot în
veaci, dupa rînduiala lui Melhisedec".

7 Carele în zilele trupului Lui,rugaciuni sirugi
catra Cela ce putea sa-L mîntuiasca pre El
den moarte cu strigare tare si lacrami adu

8 cînd si ascultîndu-Se de teamere, Macara
ca era Fiiu, înva t a ascultarea dentru ceale ce

9 au patit. Si savîrsindu-Se, fu celor ce
asculta Lui, tuturor, pricina de mîntuire

10 veacinica, Chemîndu-Se de Dumnezau
"Arhiereu, dupa rînduiala lui Melhisedec".

11 Pentru carele mult iaste noao cuvîntul si cu
greu talmacit a-l zice, de vreame ce zabav-

12 nici v-ati facut cu auzirile. Pentru ca da-
tori fiin'd a fi învatatori pentru vreame, ia
rasi va trebuie a învata pre voi carele-s sti
hiile începutului cuvintelor lui Dumnezau
si v-ati facut trebuindu-va lapte, si nu

13 hrana întemeiata. Pentru ca tot cela ce
are parte de lapte neispitit e de cuvîntul

14 direptatii, caci ca pruncu iaste. Iara celor
desavîrsit iaste cea întemeiata hrana, celor
ce pre~ deprindere simtirile sînt învatate

catra aleagerea binelui si raului.

CAP VI

1 Ib~JI entru aceaea, lasînd cuvîntul înce
paturii lui Hristos, spre savîrsire
sa ne aducem, nu iaras temelie pu
ind pocain tii de la lucruri moarte

2 I~ml si credintii spre Dumnezau, Înva
taturii botezurilor si a punerii mînilor si

3 învierii mortilor si judeca tii veacinice. Si
aceasta vom face, de va rîndui Dumnezau.

4 Pentru ca peste putinta iaste cei ce, de odata
sa vor lumina si vor gusta darul cel ceres-

5 cu, si parte avînd den Duhul Sfînt Si
gustînd cel. bun al lui Dumnezau graiu

6 si puterile veacului celui viitoriu, Si
scazînd, iarasi sa sa înnoiasca la poca
inta, rastignind întru eisi pre Fiiul lui

7 Dumnezau si batjocorind. Ca pamîntul,
227 - Biblia, 1688

carele bea ploaia, cea ce preste el de multe
ori vine, si naste iarba de folos la dînsii
pentru carii sa si lucreaza, priimeaste bla-
gosloveniile de la Dumnezau. Si scotînd 8
spini si ciulini, neispitit e si de blestem
aproape, al caruia e savîrsitul spre ardere.
Iara ne-am adeverit pentru voi, iubitilor, 9
ceale mai bune si care sa tin de mîntuire,
macara ca si asa graim. Pentru ca nu e 10
nedirept Dumnezau, sa uite lucrul vostru si
osteneala dragostii carea ati aratat la numele
Lui, carii ati slujit sfintilor si slujind sînteti.
Si pohtim fiestecarele dentru voi aceastas 11
a arata sîrguiala, catra adeverirea nadejdii
pîna la savîrsit, Ca nu zabavnici sa va 12
faceti, ce asamanatori celor ce pren cre
dinta si pren rabdarea mîniei mostenesc
fagaduintele. Pentru ca lui Avraam faga- 13
duindu-Se Dumnezau, de vreame ce spre ne
mic alt mai mare avea a Sa jura, jura-Se
asupra Lui, Zicînd: "Cu adevarat blagoslo- 14
vind blagoslovi-te-voiu si înmultind înmulti
te-voi". Si asa, îndelung rabdînd, au 15
dobîndit fagaduinta. Pentru ca oamenii 16
asupra celui mai mare sa jura, si savîrsitul
a toata pricea lor, spre adeverinta, iaste
juramîntul. Întru carea, mai mult vrînd 17
Dumnezau sa arate mostenitorilor fagadu
intei neschimbarea sfatului Lui, au pus la
mijloc juramînt; Ca pren doao lucruri 18
nemutate, întru carele cu neputinta iaste a
minti Dumnezau, tare mîngîiare sa avem cei
ce am scapat a ne tinea de nadeajdea ce e
înainte, Pre carea ca un fier de corabie 19
avem sufletului, negresit si adeverit, si carea
întra în cea mai denlauntru de catapeteazma,
Unde înainte-alergatoriu pentru noi au întrat 20
Iisus dupa obiceaiullui Melhisedec, arhiereu

facîndu-Se în veac.

CAP VII

entru ca acesta Melhisedec, împa- 1
ratul Salimului, preotul lui Dum
nezau celui Preaînalt, cela ce au
întimpinat pre Avraam întorcîndu-
se de la taiare împaratilor si au

blagoslovit pre el, Caruia si a zeace au 2
împartit Avraam dentru toate, întîiu întele
gîndu-se "împaratul direptatii", iara apoi si
"împaratul Salimului", care iaste "împara-
tul pacii", Fara tata, fara muma, fara 3
sementie, nici începatura de zile, nici savîr
sîre de viata avînd, ce asamanat Fiiului lui
Dumnezau, ramîne preot în veac. Cau- 4
tati dara în tru cîtu e acesta, caruia si zeciu
iale patriarhul Avraam au dat dentru începa-
turile prazii! Si cei den fiii lui Levi carii 5
iau preotia porunca au a zeciui naToduldupa
leage, adeca pre fratii lor, macara ca au iesit
den mijlocul lui Avraam. Iara cela, ce 6
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nu sa rudeaste dentru ei, au zeciuit pre
Avraam, si pre cela ce are fagaduintile au

7 blagoslovit. Si fara de nici o price, cel
mai mic de cel mai bun sa blagosloveaste.

8 Si aicea zeciuiale murind oamenii iau; si
9 acolo, marturisindu-se ca traiaste. Si

dupa cum iaste cuvînt sa zicem, pren
Avraam, si Levi, cela ce ia zeciuiale, s-au

10 zeciuit; Pentru ca înca în mijlocul tatîne-
sau era cînd îl întimpina pre el Melhisedec.

Il Deci, de era savîrsirea pren cea leviticeasca
preotie-ca narodul preste ea era legiuit-,
de ce treaba dara înca "dupa obiceaiullui
Melhisedec" altul sa sa scoale preot, si nu

12 dupa obiceaiullui Aaron sa sa zica? Pen
tru ca, mutîndu-sa preotia, de nevoie si a

13 legii mutare sa face. Pentru ca de Carele
sa zicu aceastea de alt neam are parte, de la
carea nimenea s-au apropiat lînga jîrtavnic.

14 Pentru ca aiave iaste ca den Iuda au rasarit
Domnul nostru, la care neam nemica pentru

15 preotie Moisi au grait. Si mai vîrtos înca
aratat iaste, de vreame ce, dupa asamar.area

16 lui Melhisedec, sa scoala alt preot, Carele
nu dupa leagea poruncii trupesti s-au facut,
ce dupa putearea vietii cei nestricate.

17 Pentru ca marturiseaste ca "Tu esti preot
în veac, dupa rînduiala lui Melhisedec".

18 Pentru ca nebagare de sama sa face înainte
mergînd porunca, pentru a ei slabiciune si

19 nefolos- Ca nemica n-au savîrsit leagea
ce întrare iaste a mai bunei nadejdi, pren

20 carea ne apropiem la Dumnezau. Si dupa
cît iaste nu fara de juramînt-pentru ca
aceia fara de juramînt sînt preoti facuti,

21 Iara Acesta, pren facere de juramînt, pren
Cela ce zice catra El: ,,]uratu-S-au Domnul
si nu Se va cai: Tu esti preot în veac, dupa

22 rînduiala lui Melhisedec"- Cu atîta a mai

23 bunei fagaduinte chezas fu Iisus. Si cei
mai multi sînt facuti preoti, pentru ca cu

24 moarte sa opresc ei a ramînea. Iara
Acesta, caci ramîne El în veac, are preotia

25 nepetrecatoare. Pentru aceaea si a mîntui
desavîrsit poate pre cei ce vin pren El la
Dumnezau, pururea traind ca sa Sa roage

26 pentru ei. Pentru ca ca Acesta noao sa
cuviniia Arhiereu: preacuvios, fara de rau
tate, nepîngarit, osebit de cei pacatosi si

27 mai înalt decît ceriurile facîndu -Se; Carele
nu are în toate zilele nevoie, ca arhiereii, a
aduce mai înainte pentru ale lui pacate jîrtve,
apoi pentru ale norodului; pentru ca aceasta
au facut de o data, pre El aducîndu-Se.

28 Pentru ca leagea pre oameni pune arhierei,
avînd slabiciune; iara cuvîntul juramîntului
cel dupa leage, pre Fiiul, în veac desavîrsit.

CAP VIII

i, cap preste aceastea ce zicem, pre 1
unul ca Acesta avem Arhiereu,
Carele au sazut de-a direapta scau
nului Marimei în ceriuri, Sfinti- 2
lor poslusnic si cortului celui adeva

rat, carele l-au întins Domnul, si nu om.
Pentru ca tot arhiereul ca sa aduca daruri 3
si jîrtve sa pune; pentru aceaea trebuie sa
aiba ceva si Acesta, care va aduce. Ca de 4
ar fi pre pamînt, nice ar fi preot, fiind preoti
ceia ce aduc darurile dupa leage, Carii la 5
pilde si la umbra slujasc celor ceresti, dupa
cum s-au zis lui Moisi de la Dumnezau, vrînd
sa faca cortul, pentru ca "Cauta-zice-sa
faci toate dupa pilda cea ce ti s-au aratat tie în
munte". Iara acum mai osebita slujba 6
au nemerit, cu cît si mai bunei fagaduinte
iaste împacatoriu, carea spre mai buna faga-
duinta s-au legiuit. Ca de ar fi fost aceaea 7
dentîiu fara prihana, nu cei de a doua s-ar
cerca loc. Pentru ca,mustrînd pre ei,zice: 8
"Iata, zile vor veni -zice Domnul- si voiu
savîrsi spre casa lui Israil si spre casa Iudei
fagaduinta noao; Nu dupa fagaduinta 9
carea am facut parintilor lor, în ziua cînd
i-am apucat pre ei de mîna lor a scoate pre
ei den pamîntul Eghipetului. Caci ei n-au
ramas în fagaduinta Mea, si Eu n-am grijit
de ei -zice Domnul-, Caci aceasta faga- 10
duinta carea voiu pune casei lui Israil dupa
zilele acealea -zice Domnul- dînd legile
Meale în cugetele lor, si la inimile lor voiu
scrie pre eale; si voiu fi lor întru Dumnezeu
si ei vor fi Mie întru norod. Si nu vor Il
înva ta fiestecarele pre orosanullui si fieste
carele pre fratele lui, zicînd: 'Cunoaste pre
Domnul!', caci toti vor sti pre Mine, de la
mic pîna la marile lor. Caci blînd voiu 12
fi spre strîmbata tile lor, si de pacatele lor
si de faradelegile lor nu-M voiu mai aduce
aminte". Zicînd "cea noao", au vechit 13
pre cea dentîiu; iara ce sa învecheaste si

îmbatrîneaste aproape e de perire.

CAP' IX

vea, dirept aceaea, si cel dentîiu 1
cort direptati de slujba si sfintirea
cea lumeasca. Pentru ca cortul 2
cel dentîiu s-au gatit, întru carele
sfeasnicul si masa si punerea-îna-

inte a pîinilor, carea sa zice Sfinte; Iara 3
dupa a doua catapeteazma, cortul cela ce sa
cheama Sfintele Sfintelor, Cadealnita de 4
aur avînd si secriiul fagaduintii, acoperit de
toate partile cu aur, întru care era vadra de
aur avînd manna si toiagul lui Aaron, cel
ce au odraslit, si leaspezile fagaduintii.
Iara deasupra lui, heruvimii slavei, um- 5
brind preste acoperemînt. Pentru carele
nu iaste acum a zice pre amaruntul. Si 6



906 Poslanie

aceastea asa fiind lucrate, la cortul cel den
tîiu pururea întra preotii, slujbele facînd.

7 Iara la cel de al doilea, o data într-un an,
.singur arhiereul, nu fara de sînge, carele
aducea pentru dînsul si pentru neconos

8 tintele norodului. Aceasta aratînd Duhul
cel Sfint ca înca sa nu se fie aratat calea
sfintilor, avînd înca stare cortul cel dentîiu,

9 Care e pilda la vreamea de acum, dupa carea
daruri si jirtve sa aduc, neputînd dupa sti
inta sa savîrsasca pre cela ce slujaste,

10 Numai pren mîncari si bauturi si în multe
fealiuri de botezuri si îndireptari de trup,

11 pîna la tocmirea vremii aflîndu-se. Iara
Hristos venind Arhiereu celor viitoare buna
ta ti, pren cel mai mare si mai desavîrsit
cort, nefacut de mîna, adeca nu la acestiia

12 zidiri, Nici pren sînge de tapi si de vitei,
ce prentr-al Sau sînge întra de o data la
ceale sfinte, veacinica mîntuire aflînd.

13 Pentru ca, de vreame ce sîngele juncilor si
tapilor si cenusa juncii, stropind pre cei
ce-s împreuna, sfinteaste, catra a trupului

14 curatire, Cu cît mai vîrtos sîngele lui
Hristos, carele pren Duh veacinic pre El au
adus fara prihana lui Dumnezau, va curati
stiinta voastra den faptele ceale moarte, ca

15 sa slujiti la Dumnezau viu! Si pentru
aceaea fagaduintii noao lmpacatoriu iaste,
ca facîndu-se moartea spre mîntuirea gre
salelor ce au fost în leagea dentîiu, fagadu
inta mostenirii cei de veaci sa o ia cei che-

16 mati. Pentru ca, unde e fagaduinta,
moarte sa cuvine a. fi celui ce face faga

17 duinta. Pentru ca fagaduinta e spre morti
adevarata, de vreame ce niciodinioara poate,

18 cînd traiaste cel ce face fagaduinta. Pen
tru aceaea nici cea dentîiu fara de sînge s-au

19 înnoit. Pentru ca graindu-se de Moisi
toata porunca dupa leage la tot norodul,
luînd sîngele viteilor si tapilor, cu apa si
lîna rosie si cu isop, si cartea aceasta, si tot

20 norodul au stropit, Zicînd: "Acesta e
sîngele fagaduintii care au poruncit catra

21 voi Dumnezau". Si cortul si toate vasele
slujbei cu sîngele asijderilea le-au stropit.

22 Si mai toate cu sînge sa curatescu,dupa
leage; si fara varsare de sînge nu sa face

23 iertare. Deci trebuie pildele celor den
ceriuri cu aceastea a sa cura ti, iara ceale
ceresti cu mai bune jîrtve decît aceastea.

24 Pentru ca nu în sfinte facute de mîni au în
trat Hristos, pilda celor adevarate, ce într
acesta ceriu, acum sa Sa arate featii lui Dum-

25 nezau pentru noi. Si nici ca de multe ori
sa aduca pre El, dupa cum arhiereul întra în

26 ceale sfinte, pre an, cu sînge striin; De
vreame ce s-ar fi cazut El de multe ori a pati
mi, den izvodirea lumii, iara acum, o data, la
savîrsirea veacurilor, spre lepadarea pacatu-

27 lui pren jîrtva Lui S-au aratat. Si, dupa

cum iaste rînduit oamenilor o data a muri,
iara dupa aceasta judecata e, Asa si 28
Hristos, o data aducîndu-Se ca a multora
pacate a radica, de al doilea, fara de pacat
Sa va arata celor ce pre El asteapta spre

mîntuire.

CAP X

entru ca Leagea, avînd umbra buna- 1
tatilor celor viitoare, iara nu acestas
chipul lucrurilor, cu aceasteas jîrt-
ve, carele aduc pururea pre an, nici
odinioara poate pre cei ce sa

apropie sa-i faca desavîrsit; De vreame ce 2
s-ar fi încetatu aducîndu-se, pentru ca nici
o conostinta ar mai avea de pacate, ceia ce
slujescu, o data fiind curatiti? Ce întru 3
eale pomenire e pacatelor preste an; Pen- 4
tru ca cu neputinta iaste sînge de tauri si de
tapi sa radice pacatele. Pentru aceaea, 5
întrînd în lume, zice: "Jîrtva si prinos n-ai
vrut, iara trup Mi-ai întemeiat:, Ardere- 6
de-tot si pentru pacat n-ai binevmt. Atun- 7
cea am zis: 'Iata, viu (într-un capatîias de
carte scrisu-s-au pentru Mine), ca sa facu,
Dumnezaule, voia Ta"'. Mai sus zicînd 8
ca "jirtva si prinos si arse-de-tot si pentru
pacat n-ai vrut, nici bineT-au parut"(carele
dupa Leage sa aducu), Atunceazise:"Iata, 9
viu, ca sa facu, Dumnezaule, voia Ta".Ra
dica pre cea dentîiu ca sa puie pre a doao.
Întru care "voie" sfintiti sîntem pren pri- 10
nosul trupului lui Iisus Hristos, de o data.
Si tot preotul sta în toate zilele slujind si 11
aceleasi de multe ori aducînd jîrtve, carele
niciodinioara pot ca sa curateasca pa-
catele. Iara El, o jîrtva aducînd pentru 12
pacat, pururea au sazut în direapta lui Dum-
nezau, De acii înainte asteptînd pîna sa 13
vor pune vrajmasii Lui supt talpele picioare-
lor Lui. Pentru ca cu un prinos au savîr- 14
sit în veaci pre cei ce sa sfintescu. Si mar- 15
turiseaste noao si Duhul cel Sfint Ca, 16
dupa ~e au zis ~ai nainte: "Aceasta e lega
tura carea voiu pune catra ei dupa zilele
acealea -zice Domnul-,dînd legile Meale
întru inimile lor si în cugetele lor scrie-voiu
pre eale, Si de pacatele lor si de farade- 17
legile lor nu voiu mai pomeni". Si, unde 18
e iertare de aceastea, nu mai iaste prinos
pentru pacat. Avînd dirept aceaea, frati- 19
lor, îndraznire la în trarea sfintelor cu sîngele
lui Iisus, Carea au înnoit noao cale proaspa- 20
ta si vie pren acoperemîn t, adeca trupul Lui,
Si preot mare spre casa lui Dumnezau, 21
Sa ne apropiem cu adevarata inima, Întru 22
adeverire de credinta, fiind stropiti la inimi
de stiinta rea si scaldati la trup cu apa cu-
rata, Sa tinem marturisirea nadejdii 23
neclintita, pentru ca credincios e Cela ce
au fagaduit, Si sa socotim unul pre a- 24
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ta sa face. Cu credinta aratîndu-sa lui 7
Noe de la Dumnezau pentru cealea ce înca
nu sa vedea, temîndu-sa, au mestersuguit
chivot spre mîntuirea casei lui;pren carea au
osîndit lumea, sidireptatii cei dupa credinta
fu mostenitoriu. Cu credinta chemîndu- 8
sa Avraam, asculta a iesi la locul carele vrea
sa-I ia spre mostenire si iesi, nestiind unde
vine. Cu credinta au nemernicit la pa- 9
mîntuI fagaduintei, ca pre un pamînt strein,
în corturi Iacuind cu Isaac si cu Iacov, cei
dempreuna mostenitori aceias fagaduinta.
Pentru ca astepta cetatea ceace avea teme- 10
liile, al cariia mester si lucratoriu iaste
Dumnezeu. Cu credinta si sîngura Sarra 11
pute are spre izvodire de samînta au luat si,
afara den vreamea vîrstei, au nascut, de
vreame ce credincios au socotit pre Cela ce
au fagaduit. Pentru aceaea, si dentru 12
unul, înca omorît fiind, s-au nascut, si
aceastea-cumu-s stealele ceriului la mul
time si ca nasipul cel nenumarat de la
tarmurelemarii. Dupacredintaaumurit 13
acestea toti, neluînd fagaduin:ele, ce de
departe pre eale vazînd ,si adeverindu -se si
închinîndu-se si marturisind ca streini si
nemeamici sînt pre pamînt. Pentru ca 14
ceia ce zic unele ca aceastea arata ca mosie
cauta. Si, de s-ar fi adus aminte de ceaea 15
de la carea au iesit, ar hi avut vreame a sa
întoarce. Iara acum mai buna pohtesc, 16
adeca cereasca. Pentru aceaea nu sa rusi
neaza de ei Dumnezau a Sa numi lor Dum-
nezau, pentru ca au gatit lor cetate. Cu 17
credinta aduse Avraam pre Isaac, ispitindu
se: si pre cel sîngur nascut îl aducea cela ce
fagaduintele priimise! Catra carele s-au 18
grait ca"Isaac sa va chema tie samînta".
Gîndind ca si den morti a învie putearnic e 19
Dumnezau: pentru aceaea pre el si în pilda
l-au adus. Cu credinta pentru ceale vii- 20
toare au blagoslovit Isaac pre Iacov si pre
Isaf. Cu credinta Iacov, murind, pre fies- 21
tecarele den fiii lui Iosif au blagoslovit si
"s-au închinat la marginea toiagului lui".
Cu credinta Iosif, murind, pentru iesirea 22
fiilor lui Israil au pomenit si pentru oasele
lui au poruncit. Cu credinta Moisi, nas- 23
cîndu-se, s-au ascuns trei luni de parintii
lui: caci au vazut iscusit copilul si nu s-au
temut de porunca împaratului. Cu cre- 24
dinta Moisi, mare facîndu-se, tagadui a sa
zice fecior featei lui Faraon, Mai mult 25
alegînd împreuna sa pata rau cu norodul
lui Dumnezau,decît sa aiba cea trecatoare
a pacatului dulceata; Mai mare bogatie 26
socotind, decît ceale den Eghipet comori,
ocara lui Hristos, pentru ca cauta la darea
platei. Cu credinta au lasat Eghipetul, nete- 27
mîndu-se de frica împaratului, pentru ca pre
Cel nevazut ca cum L-ar vedea au îngaduit.

CAP XI

2
3,

1 i credinta iaste fiinta celor nadeJ
duite, lucrurilor celor ce nu sa vad
dovediri. Pentru ca întru aceasta
s-au marturisit cei batrîni. Cu
credinta socotim sa sa fie înteme

iat veacurile, cu graiul lui Dumnezau, ca
nearatîndu-sa cealea ce sa vad ca s-au facut.

4 Cu credinta mai multa jîrtva Avel decît
Cain au adus lui Dumnezau, pren carele s-au
marturisit a fi dirept, marturisind Dumne
zau de darurile lui; si prentr-însa, murind,

5 înca graiaste. Cu credinta Enoh s-au
mutat ca sa nu vaza moarte: si nu sa
afla, caci l-au mutat pre el Dumnezau,
pentru ca mai nainte de mutarea lui s-au
marturisit ca au bine-placut lui Dumnezau.

6 Si fara de credinta cu neputinta e a
bine-placea, ca trebuie sa creaza cela
ce sa apropie la Dumnezau, ca iaste, si
celora ce-L cauta pre El datatoriu de pla-
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lalt spre îndemnare de dragoste si de fapte
25 bune, Neparasind adunarea lor, cum iaste

obiceaiul la oare carii, ce rugînd, si cu atît
mai vîrtos, cu cît vedeti apropiindu-se ziua.

26 Pentru ca, de bunavoie gresind noi dupa ce
,am luat conostinta adevarului, n-au mai ra

27 mas pentru pacat jîrtva, Iara înfricosata e
oarecarea asteptare de judecata si a focului
rîvna vrînd sa manînce pre cei împotrivnici.

28 Lepadînd nestine leagea lui Moisi, fara de
îndurari, pre doao au trei marturii, moare.

29 Cu cît mai vîrtos socoti ti cu mai rea certare
sa sa învredniceasca cela ce pre Fiiul lui
Dumnezau îI va calca si sîngele fagaduintii
spurcat socotindu-l, întru carele s-au sfintit,

30 si Duhul darului ocarînd? Pentru ca stim
pre Cela ce au zis: "A mea e izbîndirea, Eu
voiu rasplati -zice Domnul; si iarasi
Domnul va judeca pre norodul Lui".

31 Înfricosat lucru iaste a cadea în mînile lui
32 Dumnezau celui viu! Si va aduceti amin

te de zilele ceale de mai nainte, întru carele,
luminîndu-va, multa rabdare ati suferit de

33 patime: De o parte cu ocari si cu neca-
zuri fiind în priveala,si de alta parte facîndu-

34 va partasi celor ce petrec asa. Pentru ca
si cu legaturile meale împreuna ati patimit,
si jafuirea averilor voastre cu bucurie ati
priimit, cunoscînd a avea voao mai buna

35 aveare în ceriuri si veacinica. Nu lepadati
dara îndraznirea voastra, carea are mare

36 dare de plata! Ca aveti trebuinta rabda-
rii, ca, voia lui Dumnezau facîndu-o, veti

37 lua fagaduinta. Ca,,înca putin cîtusi, cî
tusi, Cel ce e viitoriu veni-va sinu va zabovi'~

38 Iara "cel dirept den credinta va trai, si de
sa va apara, nu bine va sufletul Mieu întru

39 el". Iara noi nu sîntem ai apararii spre
peire, ce ai credintii spre cîstigarea sufletului.
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28 Cu credinta au facut Pastele si varsarea
sîngelui, ca nu cel ce pierdea pre cei dentîiu

29 nascuti sa sa atinga de ei. Cu credinta
au trecut Marea Rosie ca pre uscat, carii is

30 pita luînd eghipteanii, s-auînecat. Cu cre
dinta zidurile Ierehonului au cazut, încun-

31 jurîndu-se în sapte zile. Cu credin ta Raav
curva n-au perit împreuna cu cei ce n-au

32 ascultat, priimind pre iscoade cu pace. Si
ce înca voiu mai zice? Pentru ca sfirsi-mi-se
va mie vreamea povestind pentru Ghedeon
si Varac si Sampson si Ieftae sipentru David

33 si Samuil siprorocii! Carii pentru credin ta
au biruit împaratii, au facut direptate, au
dobîndit fagaduintele, au astupat gurile

34 leilor, Au stins putearea focului, au sca-
pat de ascutitul sabiei, s-au întarit de slabi
ciune, s-au facut tari în razboiu, taberile

35 vrajmasilor au înfrînt, Luara muierile,
dentru înviare, pre mortii lor; iara altii s-au
muncit, nepriimind mîntuirea, ca mai buna

36 înviare sa dobîndeasca. Si altii de bat-
jocuri si de batai ispita au luat si înca în

37 legaturi si în temnita; Cu pietri s-au
omorît, fierastruitu-s-au; ispititu-s-au 7 cu
ucidere,de sabie au murit, îmblat-au cu co
joace, cu piei de capre, lipsindu-se, necajin-

38 du-se, chinuindu-se- Carora nu era
vreadnica lumea-, în pustiiu ratacind si în
maguri si în pesteri, si în crapaturile pa-

39 mîntului. Si acestea toti, marturisindu-
se pren credinta, n-au luat fagaduinta,

40 Dumnezau pentru noi oarece mai bun mai
nainte vazînd, ca nu fara de noi sa sa

savîrsasca.

CAP XII

erept aceaea si noi, avînd atîta nor
de marturii prejur noi zacînd, sar
cina toata lepadînd si pacatul cel
cu bun prilejiu, pren rabdare sa
alergam la lupta ce iaste înaintea

2 noastra; Cautînd spre începatoriul cre-
dintii si savîrsitoriul Iisus, Carele, în locul
bucuriei ce era înaintea Lui, rabda cruce,
de rusine negîndind, si de-a direapta scau-

3 nului lui Dumnazau au sazut. Pentru ca
socotiti pre Cela ce ca aceasta împotrivire
au rabdat de cei pacatosi spre El, ca sa nu

4 va osteniti, sufletele voastre slabind. Ca
înca nu pîna la sînge ati statut împotriva,

5 spre pacat împotriva lepadîndu-va. Si
ati uitat mîngîiarea carea voao ca unor fii
povesteaste:" Fiiul Mieu, nu fi nebagatoriu
de sama de certarea Domnului, nici te slabi,

6 de Dînsul mustrîndu-tf'. Pentru ca pre
carele iubeaste Domnul 11 cearta si bate pre

7 tot fiiul pre carele îl priimeaste". De
veti rabda certarea, ca unor fii voao Sa
apropie Dumnezau. Caci care iaste fiiul pre

8 carele nu-l cearta tatal? Iara de sînteti
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fara de învatatura cariia partas s-au facut
toti, poate fi ca copiIi sînteti, si nu fii.
Apoi, pre ai trupului nostru parinti avemu-i 9
certatori si ne înfruntam; nu cu mult mai
vîrtos ne vom supune la Parintele duhurilor
si vom trai? Pentru ca ceia spre putine 10
zile, dupa cum li sa parea lor, certa, iara
Acesta, spre folos, ca sa ne împreunam svin-
tirii Lui. Si toata certarea într-acel ceas Il
nu ni sa pare de bucurie a fi, ce de mîhnire;
iara mai apoi roada de pacea direpta tii da
celor ce pre ea sînt deprinsi. Pentru 12
aceaea ceale slobozite mîni si ceale slaba-
noage genuche îndireptati-le. Si roade 13
direapte faceti picioarelor voastre, ca nu ce
e schiop sa sa rastoarne, ce sa sa vindece
mai vîrtos. Pacea goniti cu toti si svin- 14
tirea, fara de carele nimenea nu va vedea
pre Domnul; Socotind ca nu nestine 15
sa fie scazut den darul lui Dumnezau, ca
nu vreo radacina de amaraciune, în sus
odraslind, dodeiaste, si pren aceasta sa vor
pîngari multi. Sa nu fie cineva curvariu, 16
au spurcat ca Isaf, carele pentru o mîncare
au vîndut nasterile dentîiu ale lui. Pentru 17
ca stiti ca si mai apoi, vrînd sa mosteneasca
blagoslovenia, sa îndelunga, pentru ca loc
de pocainta n-au aflat, macara ca si cu la-
crami o au cersut pre ea. Pentru ca nu 18
v-ati apropiat la magura ce sa pipaia si arsa
cu foc si cu nori si cu întunearec si cu ceata,
Si la sunet de trîmbita si la glas de graiuri, 19
carele auzindu-l, sa ferira, ca sa nu sa mai
adaoga lor cuvînt, -Pentru ca nu putea 20
rabda ce sa raspundea: "Macara fiara de
sa vrea atinge de magura, cu pietri sa vrea
omorî, au cu zvîrlituri sa vrea sageta". Si 21
asa înfricosata era cea ce sa naluciia, Moisi
zise: "Plin de frica sînt si de cutremur"-,
Ce v-ati apropiat la magura Sionului si la 22
cetatea lui Dumnezau celui viu, la Ierusali
mul cel ceresc, si la zbor de zeci de mii de
îngeri. Si la beseareca celor dentîiu nas- 23
cuti, în ceriuri scrisi, si laJudecatoriul tutu
ror, Dumnezau, si la duhurile direptilor
ceale savîrsite, Si al testamentului nou îm- 24
pacatoriu Iisus si cu stropirea sîngelui, mai
bune graind decît Ave!. Cautati nu para- 25
siti pre Cela ce graiaste. Ca de n-au scapat
aceia parasînd pre Cela ce pre pamînt era, cu
mult mai vîrtos noi, ceia ce pre Cel den ceriu
urîm, Al Caruia glas pamîntul au cutremu- 26
rat atuncea, iara acum S-au fagaduit zicînd:
"Înca o data Eu voiu clati nu numai pamîn- 27
tul, ce si ceriul'~Iara acest"înca o data" arata
primenirea celor ce sa clatescu, ca unor fa
cute, ca sa ramîie ceale ce nu sa clatescu.
Pentru aceaea, împaratie neclatita luînd, 28

. avem dar pren carele slujim cu buna placea-



Catra Evrei 909

20

21

re lui Dumnezau, cu rusine si teamere.
29 Pentru ca "Dumnezaul nostru focu iaste

mistuitoriu. "

CAP XIII

ubirea de frati sa ramne.
De iubirea de striini nu va uitareti,
pentru ca pren aceasta, nestiind,
oarecarii salasluira îngeri. Aduce
ti-va aminte de cei legati, ca cînd

at fi legati; cu cei ce pat rau, ca cum si voi
4 sînteti cu trup. Cinstita e nunta întru

toate si culcarea nespurcata; iara pre curvari
si pre preacurvari judeca-i-va Dumnezau.

5 Neiubitori de argint sa va fie obiceaiul,
destuliti fiind cu cealea ce aveti, pentru ca El
au zis: "Nu te voiu lasa, nici te voiu parasi".

6 Deci cu îndraznire noi sa zicem: "Domnul
îm iaste mie ajutoriu si nu ma voiu teame:

7 ce-m va face mie omul?" Aduceti-va
aminte de povatuitorii vostri, carii au grait
voao cuvîntul lui Dumnezau; carora cautînd
istovul petreacerii, asemanati-va la credinta!

8 Iisus Hristos, ieri si astazi, acestasi e, si în
9 veaci! Cu învataturi de multe fealiuri

si striine nu va învalui ti; pentru ca bine e
cu daru sa sa adevereasca inima, nu cu mîn
cari, întru carele nu s-au folosit ceia ce au

10 umblat. Avem jîrtavnic den carele a mîn
ca nu avem voie, cei ce slujescu cortului.

Il Pentru ca al carora dobitoace "sînge sa baga
înlauntru, pentru pacat, la ceale sfinte",
pren arhiereu, ale acestora trupuri "sa ar~u

12 afara den tabara". Pentru aceaea si Iisus,
ca sa sfinteasca pren sîngele Lui pre norod,

13 afara den poarta au patimit. Deci sa ie-
sim catra El afara den tabara, ocara Lui

14 purtîndu-o. Pentru ca nu avem aici ce-
tate statatoare, ce cea viitoare cautam.

15 Pren El dara aducem jîrtva de lauda pururea
lui Dumnezau, adeca roada buzelor ce mar-

16 turisescu numele Lui. Iara a facerii de
bine si a împreunarii nu uitareti; pentru ca,
cu jîrtve ca aceastea, bine sa place lui

17 Dumnezau. Plecati-va povatuitorilor
vostri si va supuneti, pentru ca ei priveaghe
pentru sufletele voastre, ca sa dea sama, ca
cu bucurie aceasta sa o faca, sinu suspinînd,
pentru ca fara de folos iaste voao aceasta.

18 Rugati-va pentru noi; pentru ca nadejduim
ca buna stiinta avem, întru toate binevrînd

19 sa petreacem. Si mai mult rog aceasta
sa faceti, ca mai curînd sa sosescu la voi.
Iara Dumnezaul pacii, Cela ce au scos den
morti pre "Pastoriul oilor", pre Cel mare,
"în sînge de fagaduinta veacinica", pre
Domnul nostru Iisus, Sa va întemeiaze
pre voi în tot lucrul bun, ca sa faceti voia
Lui, facînd întru voi ce e bine-placut îna
intea Lui, pren Iisus Hristos, Caruia e ma-

22 rirea în veacii veaciloL Amin. Si rog pre
voi, fratilor, îngaduiti cuvîntul mîngîie-

rii, pentru ca pre scurt am scris voao.
Sa stiti pre fratele Timotheiu ca e slobod; cu 23

carele, de va veni mai curund, vedea-voiu
pre voi. închinati-va tuturor pova

tuitorilor vostri si tuturor
sfintilor. închina-sa 24

voao cei de la Italia.
Darul cu toti cu 25

voi. Amin.

Catra evrei s-au scris de la Italia,
pren Timotheiu.


