Motto:
” Noul Testament în cel
vechi se ascunde...”

PREFA$Ã
u ajutorul lui D umnezeu, scoatem de sub tipar prima edi%ie
bibliofilã a Noului Testament, parte integrantã a Sfintei Scripturi, la doi ani dupã edi%ia centenarã a acesteia, care reproduce în mod
fidel textul editat în 1914, de o frumuse%e unicã #i un cuvânt limpede,
care de#i atât de vechi, nu îngreuneazã cu nimic lectura lui.
Noul Testament, scris dupã Învierea lui Iisus H ristos, detaliazã
via%a Mântuitorului #i învã%ãturile Bisericii primare. El este o împlinire a profe%iilor vechi testamentare #i cel mai important text din via%a
Bisericii. Mai este numit uneori „Testamentul grecesc” sau „Scripturile grece#ti”, întrucât a fost scris în limba greacã, (de#i limba popularã vorbitã în $ara S fântã în vremea lui Iisus era aramaica) într-un
dialect popular din provinciile romane, limbã care s-a vorbit în bazinul
mediteranean începând cu epoca lui Alexandru cel Mare (sec. IV î.H.),
pânã în jurul anului 500 d.H. Primii cre#tini îl numeau #i „Noul Legãmânt”, termen folosit pentru a descrie rela%ia lor cu Dumnezeu.
Noul Testament cuprinde 27 de scrieri: cele 4 Evanghelii, Faptele
Apostolilor – o evocare a propovãduirii acestora, scrisã în continuarea celei de a treia evanghelii tot de Luca apostolul, care l-a înso%it
pe Pavel în cãlãtoria sa la Roma; 21 de Epistolii (scrisori, cãr%i) #i o
profe%ie apocalipticã a apostolui Ioan.
Textul este scris cu litere majuscule, dupã exemplul antic al scrierilor pe pergament, pe un fond gãlbui cu umbre, sugerând amprenta
patinatã a timpului.
Încã din primele veacuri cre#tine, manuscrisele Sfintei Scripturi au
fost decorate cu miniaturi în stil bizantin, iscusit zugrãvite. Aceastã
tradi%ie a existat #i în %ãrile române, cele mai cunoscute codice–
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precum Tetraevangheliarul lui Urie (copiat de mânã #i pictat la anul
1429) sau Liturghierul mãnãstirii Slatina (sec. XVI), fiind manuscrise pe pergament, sãvâr#ite cu cerneluri colorate, bogat ornamentate.
O particularitate distinctã a manuscriselor moldovene#ti o constituie policromia, toate culorile de diferite nuan%e #i tonalitã%i dând un
fast rar întâlnit în arta europeanã din acele timpuri. Acesta este rodul creativ al caligrafilor miniaturi#ti pregãti%i în #colile de profil
care func%ionau pe lângã mãnãstiri. Centre importante în dezvoltarea
acestui gen de artã în Moldova au fost, pe parcursul sec. XV-XVII, în
mãnãstirile Neam%, Putna, Vorone% #i Dragomirna.
Fiecare Evanghelie #i Epistolie este precedatã de miniaturi cu reprezentarea pe o paginã întreagã a evangheli#tilor, dupã exemplul
manuscriselor pãstrate la Vatopedu #i al Tetraevangheliarului de la
Moscova. De asemenea, s-a folosit dupã exemplele prezente încã din
sec. X, decora%ia miniaturalã a medalioanelor cu imagini iconografice.
Astfel, la Faptele apostolilor, imaginea centralã, cu Mântuitorul pe
tron binecuvântând, este înconjuratã de medalioane cu reprezentãri
ale celor doisprezece apostoli.
Douã tipuri de chenare ornate în diverse culori îmbracã alternativ
textele capitolelor, cu motive florale #i geometrice asociate cu pãsãri, cu frontispicii plasate înaintea fiecãrei cãr%i, structurate simetric, cu acel gust foarte viu al decora%iei artei Bizan%ului. Litere
reprezentând pãsãri fantastice de o deosebitã elegan%ã formeazã titlurile mari #i începutul primelor stihuri. („letrine” în limbaj tipogr.)
Dupã modelul manuscriselor armene#ti #i al celor române#ti în
limba slavonã din Moldova medievalã, am folosit modalitatea originalã de a intercala imaginea în text, unde miniatura este divizatã în
secven%e despãr%ite de text, cadrul impus #i limita spa%iului dat de
scrierea pe douã coloane delimitând uneori textul pe verticalã.
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Literele de origine chirilicã folosite în scrierea româneascã veche,
în manuscrise #i tipãrituri, au fost redesenate manual de arti#ti contemporani din ateliere de picturã monahale, dându-le un farmec aparte specific ortodoxiei, care creazã o puternicã atmosferã de arhaic
românesc. Scrierea caligraficã, de mânã, este o transpunere a valorilor #i emo%iilor prin formã, o posibilitate de exprimare a gândurilor cu
toatã încãrcãtura emo%ionalã ce stã ascunsã în fiecare mesaj.
La sfâr#itul Evului Mediu, apari%ia tiparului scoate pictura din
text, sub influen%a protestantã, aceasta însemnând moartea unui dialog milenar între text #i imagine. În cele câteva milenii de la apari%ia
scrisului, acesta a evoluat de pe tãbli%e, pe tablete, datoritã accesului la tehnologia fãrã legãturã cu sufletul; în vremurile în care trãim, scrisul de mânã tinzând chiar sã disparã. Modernizarea textului ca
formã duce la standardizarea calculatã, matematicã, a#a cum muzica
psalticã bizantinã, apropiatã de suflet, contemplativã, a fost modificatã de modernism în coralã, care împrã#tie mintea; iar în picturã, realismul lipsit de ascetism a deformat originalitatea bizantinã de o
nespusã sensibilitate, care s-a nãscut odatã cu însu#i cre#tinismul.
Adâncimea credin%ei ortodoxe este datã la greci de purtarea la sine
a icoanelor în momentele grele ale vie%ii, a#a cum la vechile popoarele
armene, solda%ii luau cu ei la rãzboi cãr%ile Sfintei Scripturi. În acela#i sens, sinodul din 860 afirmã: ”Ceea ce Evanghelia ne spune prin
cuvânt, icoana ne veste#te prin culoare, ne face prezentã Dumnezeirea”.
Aceastã apari%ie a Noului Testament, element fundamental al civiliza%iei cre#tine, constituie o mãrturie a trãiniciei valorii acestei
cãr%i sfinte #i, prin aceasta, se dore#te aducerea în contemporaneitate a buchetului de valori tradi%ionale #i o contribu%ie la cunoa#terea
unei profunde laturi a cre#tinãtã%ii române#ti.
EDITURA
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9. Deci a#a sã vã
ruga%i voi: Tatãl
nostru carele e#ti
în ceruri, sfin%eascã-se numele Tãu;
10. Vie împãrã%ia Ta,
fie voia Ta, precum
în cer, #i pre pãmânt;
11. Pâinea noastrã
cea spre fiin%ã
dã-ne-o nouã astãzi;

12. @i ne iartã nouã
gre#alele noastre,
precum #i noi iertãm
gre#i%ilor no#tri;
13. @i nu ne duce pre
noi în ispitã, ci ne
izbãve#te de cel
viclean. Cã a Ta
este împãrã%ia #i
puterea #i slava în
veci, amin.

27
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CAPITOLUL 27
IISUS ÎNAINTEA LUI PILAT. IUDA SE
CÃIE@TE. PATIMILE DOMNULUI.
RÃSTIGNIREA, MOARTEA @I
ÎNGROPAREA LUI.
PAZA MORMÂNTULUI.

ar dacã s-a fãcut ziuã,
sfat au fãcut to%i arhiereii #i bãtrânii norodului asupra lui I isus, ca
sã-L omoare pre E l.
2. @i legându-L pre D ânsul,
L-au dus #i L-au dat dom-

nului Pilat din Pont.
3. Atunci vãzând Iuda, cel
ce L-a vândut pre E l, cã
s-a judecat spre moarte,
cãindu-se, a întors cei treizeci de argin%i arhiereilor
#i bãtrânilor, zicând:
4. Gre#it-am de am vândut
sânge nevinovat. Iar ei au
zis: ce este nouã? Tu vei
vedea.
5. @i aruncând argin%ii în
bisericã, s-a dus de acolo;
#i mergând, s-a spânzurat.
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cu sânge #i s-au aruncat
pre pãmânt #i a treia parte
din copaci a ars, #i toatã
iarba verde a ars,
8. @i al doilea înger a trâmbi%at, #i ca un munte mare
arzând cu foc, s-a aruncat
în mare #i a treia parte din
mare s-a fãcut sânge,
9. @i a murit a treia parte din
zidiri în mare, care aveau
suflete, #i a treia parte
din corãbii s-au stricat.
10. @i al treilea înger a
trâmbi%at, #i a cãzut din
cer o stea mare, arzând ca
o
fãclie,
#i a cãzut preste a
treia parte din râuri
#i preste izvoarele apelor.
11. @i numele stelei se zice Pelin,

#i s-a fãcut a treia parte
din ape ca pelinul, #i mul%i
din oameni au murit de ape,
cã se fãcuserã amare.
12. @i al patrulea înger a
trâmbi%at #i s-a rãnit a
treia parte a soarelui #i a
treia parte a lunii #i a treia parte a stelelor; a#a
cât s-a întunecat a treia
parte a lor, #i ziua sã nu
lumineze a treia parte a ei
#i noaptea a#ijderea.
13. @i am vãzut #i am auzit
pre un înger zburând în
mijlocul cerului, zicând
cu glas mare: vai, vai, vai
celor ce locuiesc pre pãmânt, de celelalte
glasuri de trâmbi%ã
ale celor trei îngeri, care vor sã
trâmbi%eze.
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rea lor preste lemnul
vie%ii #i pre por%i sã intre
în cetate.
15. Iar afarã câinii #i fermecãtorii #i curvarii #i uciga#ii #i închinãtorii de idoli #i
tot cel ce iube#te #i face
minciunã.
16. E u, I isus,
am trimis pre îngerul Meu
ca sã mãrturiseascã vouã
acestea în biserici. E u sunt
rãdãcina #i sãmân%a lui
David, steaua cea strãlucitoare #i de diminea%ã.
17. @i Duhul #i mireasa zic:
vino. @i cel ce aude sã zicã:
vino. @i cel însetat sã vinã.
@i cel ce voie#te, ia apa
vie%ii în dar.
18. Cã mãrturisesc la tot
cel ce aude cuvintele proo-

rociei cãr%ii acesteia. De
va adãuga cineva la
acestea, va pune D omnul D umnezeu preste
el toate ranele cele
scrise în cartea
aceasta;
19. @i de va scoate
cineva din cuvintele cãr%ii proorociei
acesteia, va scoate D umnezeu partea lui din cartea
vie%ii #i din cetatea cea
sfântã #i din cele scrise în
cartea aceasta.
20. Zice Cel ce mãrturise#te
acestea: a#a, vin curând,
amin. A#a, vino, D oamne I isuse.
21. Darul D omnului nostru
I isus H ristos
cu voi to%i,
amin.

SFÂR@IT @I LUI DUMNEZEU SLAVÃ!
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CUM SE CITESC APOSTOLUL @I SFÂNTA EVANGHELIE DE CÃTRE
SLUJITORI @I CREDINCIO@I ÎN TOATE ZILELE DE PESTE AN.

Dupã rânduiala bisericeascã, anul, în ce prive#te citirea
Apostolului #i a Sfintei Evanghelii, începe din ziua Sfintelor
Pa#ti #i se împarte în trei cicluri:
Ciclul întâi cuprinde opt sãptãmâni, începând la Pa#ti #i
terminându-se cu sãptãmâna de dupã Duminica mare.
Ciclul al doilea cuprinde treizeci #i #ase de sãptãmâni, începând cu Duminica întâia dupã Cincizecime #i terminându-se la
Postul Mare.
Ciclul al treilea cuprinde sãptãmânile Postului Mare.
De luat aminte: În arãtarea aceasta, prima cifrã (sau primele douã, de la 10 în sus) aratã capitolul, iar cifrele urmãtoare, versetele. Liniu%a dintre cifre precizeazã cã trebuie citite
de-a rândul toate versetele, inclusiv cel dinainte sau cel de
dupã liniu%ã. (De pildã: Luca 24, 12–35 înseamnã cã din capitolul 24 al Evangheliei dupã Luca, se citesc versetele 12 pânã
la 35 inclusiv. Sau: Ioan 9, 39–10, 9 înseamnã cã citirea începe cu versetul 39 din capitolul 9 #i se terminã cu versetul 10
din capitolul 9 al Evangheliei dupã Ioan).
În îndrumar sunt cuvinte prescurtate. Ele înseamnã: Ev.
Ioan–Evanghelia dupã Ioan; Fapte înseamnã Faptele Apostolilor; I Cor. înseamnã Epistola întâia cãtre Corinteni; II Ioan înseamnã Epistola a doua a lui Ioan; I Tes. înseamnã Epistola întâia cãtre Tesaloniceni; Tit înseamnã Epistola cãtre Tit; I Tim.
înseamnã Epistola întâia cãtre Timotei etc.
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SÃPTÃMÂNA 1-A, A PA@TILOR:

ɇ În ziua de Pa#ti, la liturghie, Fapte 1, 1–8, Ev. Ioan 1, 1–17.
În aceea#i zi, la vecernie, Ev. Ioan 20, 19–25.
ɇ Luni, Fapte 1, 12–17, 21–26. Ev. Ioan 1, 18–28.
ɇ Mar%i, Fapte 2, 14–21. Ev. Luca 24, 12–35.
ɇ Miercuri, Fapte 2, 22–38. Ev. Ioan 1, 35–51.
ɇ Joi, Fapte 2, 38–43. Ev. Ioan 3, 1–15.
ɇ Vineri, Fapte 3, 1–8. Filip. 2, 5–11. Ev. Ioan 2, 12–22.
ɇ Sâmbãtã, Fapte 3, 11–16. Ev. Ioan 3, 22–33.
SÃPTÃMÂNA A 2-A, A TOMEI:

ɇ Duminicã, la utrenie, Ev. Mat. 28, 16–20. La liturghie, Fapte 5, 12–20. Ev. Ioan 20, 19–31.
ɇ Luni, Fapte 3, 19–26. Ev. Ioan 2, 1–11.
ɇ Mar%i, Fapte 4, 1–10. Ev. Ioan 3, 16–21.
ɇ Miercuri, Fapte 4, 13–33. Ev. Ioan 5, 17–24.
ɇ Joi, Fapte 4, 23–31. Ev. Ioan 5, 24–30.
ɇ Vineri, Fapte 5, 1–11. Ev. Ioan 5, 30–47; 6, 1–2.
ɇ Sâmbãtã, Fapte 5, 21–32. Ev. Ioan 6, 14–27.
SÃPTÃMÂNA A 3-A, A MIRONOSI$ELOR:

ɇ Duminicã, la utrenie, Ev. Marcu 16, 9–20. La liturghie, Fapte 6, 1–7. Ev. Marcu 15, 43–47; 16, 1–8.
ɇ Luni, Fapte 6, 8–15; 7, 1–5, 47–60. Ev. Ioan 4, 46–54.
ɇ Mar%i, Fapte 7, 5–17. Ev. Ioan 6, 27–33.
ɇ Miercuri, Fapte 8, 18–25. Ev. Ioan 6, 35–39.
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UNITÃ$I DE MÃSURÃ @I MONEDE
 MÃSURI DE LUNGIME : Stadiul–185 m

Mila–1.480 m

„Calea Sâmbetei”–2000 co%i
sau cca. 1000m.
Cotul–0,48m
Piciorul–0,32m
 MÃSURI DE CAPACITATE : Litra–326 gr.

Vadra–10 litri
Hinicul–45 litri
Obrocul–45 litri
 MÃSURI DE GREUTATE: Siclul–16,36 gr. aur
sau 14,54 gr. argint
Mna–50 sicli sau 0,575 gr. sau
cca. 1 kg argint
Talantul–60 mnas–600 dinari sau
cca. 60 kg argint
 MONEDE: Codrantul–monedã cu valoare micã, sub 1 gram
Dinarul–4,50 gr.
Filiarul–monedã cu valoare micã, sub 1 gram
Mna–818 gr. aur sau 727 gr. argint
Statirul–8,52 gr. aur sau 14,6 gr. argint
Drahma–4,09 gr. aur; 3,65 gr. argint
Talantul–49 gr. aur sau 43.6 gr. argint
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