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La centenarul edi]iei sinodale din 1914
Iat\ vin zile, zice Domnul>
[i voiu trimite foamete pre p\mânt,
nu foamete de pâine, nici sete de ap\,
ci foamete de a auzi cuvântul Domnului
Amos 8, 11
Nu numai cu pâine va tr\i omul, ci cu
tot graiul ce iese din gura lui Dumnezeu
Matei 4, 4

Prin minunata purtare de grij\ a lui Dumnezeu aducem înaintea cititorilor
ast\zi, la centenarul edi]iei sinodale din 1914, o nou\ edi]ie a Bibliei, adic\
Dumnezeiasca Scriptur\ a Legii Vechi [i a celei Noi. Str\duin]ele noastre de
a tip\ri aceast\ nou\ edi]ie s−au datorat necesit\]ii credincio[ilor de a avea Cuvântul
lui Dumnezeu nestr\mutat, neschimbat în litera lui, precum l−am mo[tenit de la
înainta[ii no[tri, spre a ne fi hran\ [i b\utur\ duhovniceasc\. {i pentru a ne face cât
mai în]ele[i în ceea ce am dorit s\ oferim credincio[ilor, vom înf\]i[a pe cât de scurt
[i limpede cu putin]\ ce am cugetat [i am încercat s\ realiz\m prin edi]ia de fa]\.
Izvoarele Sfintei Scripturi [i însemn\tatea lor pentru textul biblic
Mai înainte de a enumera pe scurt cele mai însemnate edi]ii ale Sfintei Scripturi
în limba român\, se cuvine s\ vorbim despre izvoarele Sfintei Scripturi, din ce limb\
s−a tradus [i cine au fost cei care au s\vâr[it aceast\ lucrare dumnezeiasc\.
Septuaginta, al c\rei nume provine de la cei 72 înv\]a]i iudei, câte 6 din fiecare
semin]ie a poporului lui Israil, care au t\lm\cit scripturile ebraice în limba greac\,
este cel dintâi izvor al c\r]ilor Vechiului Testament. Ea dateaz\ din secolul III î.Hr.
[i a fost s\vâr[it\ la cererea împ\ratului egiptean Ptolomeu al II−lea Filadelful,
întemeietorul faimoasei Biblioteci din Alexandria. Cele mai vechi manuscrise
relativ complete ale Septuagintei, existente ast\zi în lume, dateaz\ din secolul
al IV−lea d.Hr.< ele sunt mai vechi decât orice manuscris în limba ebraic\.
Textul Masoretic constituie cel de−al doilea izvor al c\r]ilor Vechiului Tes−
tament. Pân\ la începutul erei cre[tine, iudeii au folosit Septuaginta f\r\ urm\
de suspiciune, îns\ odat\ cu apari]ia cre[tinismului ei încep s\ o resping\. În
secolul I d.Hr., rabinii stabilesc canonul Bibliei ebraice, care va fi diferit de ver−
siunea oferit\ de Septuaginta. Ei aveau s\ scrie în secolul al III−lea> ,,Scripturile
nu trebuie s\ fie scrise în limba greac\. {aptezeci de înv\]a]i din vechime au
scris Tora în greac\ pentru împ\ratul Ptolomeu [i acea zi a fost la fel de
blestemat\ pentru Israil precum cea în care a fost f\urit vi]elul de aur, pentru c\
Tora nu putea fi tradus\ întocmai˜ (Sefer Tora I, 8).
Prin urmare, ei vor respinge Septuaginta [i vor utiliza de acum înainte doar
Scripturile ebraice. Din cauza faptului c\ manuscrisele lor erau scrise la început
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doar cu consoane, între secolele VI−X d.Hr., înv\]a]ii evrei numi]i masore]i (de
la mesorah, care înseamn\ tradi]ie) vor înf\ptui o standardizare a textului ebraic,
ad\ugând vocale. Mai târziu, toate manuscrisele care datau dinainte de aceast\
standardizare au fost distruse. Aceast\ variant\ în limba ebraic\ a c\r]ilor Vechiu−
lui Testament va fi cunoscut\ sub numele de Textul Masoretic. Cele mai vechi
manuscrise existente ast\zi în lume dateaz\ din secolele IX−XI d.Hr..
Septuaginta [i Textul Masoretic sunt cele dou\ izvoare principale ale c\r]ilor
Vechiului Testament [i, dup\ cum m\rturise[te istoria, ele difer\ nu doar prin
limba în care au fost scrise, ci [i prin forma, con]inutul [i fundamentul lor teo−
logic. În Septuaginta vom reg\si toate c\r]ile Vechiului Testament, îns\ din
Textul Masoretic lipsesc câteva dintre acestea, precum> Tovit, Iudita, Varuh,
Cartea lui Ieremia Proorocul, III Esdra, În]elepciunea lui Isus fiul lui Sirah,
În]elepciunea lui Solomon, C\r]ile I−III Macavei< din alte c\r]i precum Estir [i
Daniil lipsesc p\r]i importante, iar în altele exist\ deosebiri însemnate fa]\ de
Septuaginta. În ce prive[te fundamentul teologic al celor dou\ izvoare, Septua−
ginta apar]ine tradi]iei iudaice dinainte de venirea Mântuitorului, reflectând cu
mai mult\ acurate]e mo[tenirea poporului lui Israil, pe cât\ vreme Textul
Masoretic apar]ine tradi]iei rabinice din secolele VI−X dup\ Hristos, ostil\
m\rturisirii [i profe]iilor existente în Vechiul Testament referitoare la Hristos.
Edi]ia sinodal\ din 1914 între celelalte edi]ii ale Sfintei Scripturi în limba
român\
Prima edi]ie a Sfintei Scripturi în limba român\ a v\zut lumina tiparului în
anul 1688, fiind cunoscut\ sub numele de Biblia de la Bucure[ti, sau Biblia
lui {erban Cantacuzino. Aceasta este cea dintâi traducere integral\ în limba
român\ a Sfintei Scripturi, dup\ Septuaginta, s\vâr[it\ de stolnicul Constantin
Cantacuzino, fra]ii Radu [i {erban Greceanu, logofe]i, cu sprijinul Episcopului
Ghermano de Nyssa, directorul Academiei Grece[ti din Constantinopol, [i al lui
Sevastos Kymenites, directorul {colii Grece[ti din Bucure[ti. Vechiul Testament
a fost revizuit dup\ traducerea lui Nicolae Milescu sp\tarul.
O a doua edi]ie complet\ a Sfintei Scripturi va fi tip\rit\ abia în 1795 [i va
fi cunoscut\ sub numele de Biblia de la Blaj, [i mai rar Biblia lui Ioan Bob.
Traducerea va fi s\vâr[it\ de Samuil Micu Clain, dup\ Septuaginta, utilizând
Biblia de la Bucure[ti [i edi]ii în alte limbi, [i va fi tip\rit\ de Episcopul Ioan
Bob la tipografia seminarului greco−catolic din Blaj. Aceast\ edi]ie va fi des−
considerat\ neîncetat din cauza faptului c\ traduc\torul [i editorul s\u au fost
greco−catolici, îns\ va fi utilizat\ [i reeditat\ de multe ori. Având o limb\ mai
apropiat\ cu un secol de contemporaneitate, [i fiind mai luminat\ în unele
locuri, confruntat\ atât cu Biblia de la Bucure[ti, cât [i cu originalul grec pentru
o reproducere cât mai fidel\ a textului original, Biblia de la Blaj a r\mas, în
ciuda provenien]ei sale, un text de referin]\.

7
La centenarul edi]iei sinodale din 1914

7

În secolul XIX, vor fi tip\rite mai multe edi]ii ale Sfintei Scripturi. În 1819,
va ap\rea Biblia de la Sankt Petersburg, cu sprijinul Societ\]ii Biblice Ruse,
filial\ a Societ\]ii Biblice Britanice. Ea constituie o reeditare a Bibliei de la Blaj,
oferit\ societ\]ii de Mitropolitul Gavriil al Chi[in\ului. În aceast\ perioad\,
Societatea Biblic\ Rus\ se va îngriji de tip\rirea multor altor edi]ii ale textelor
sfinte în limba român\, cu banii protestan]ilor.
Între anii 1854−1856, Episcopul Filotei al Buz\ului se va ocupa de tip\rirea
Bibliei de la Buz\u, în 5 volume. Episcopul Filotei va revizui textul Bibliei de
la Bucure[ti din 1688 [i a celei de la Blaj din 1795, înl\turând regionalismele [i
schimbând o sum\ de cuvinte [i expresii, pentru o mai bun\ în]elegere a textului.
Între anii 1856−1858, Mitropolitul Transilvaniei, Andrei {aguna, va tip\ri o
nou\ edi]ie a Sfintei Scripturi, Biblia de la Sibiu sau Biblia lui Andrei {aguna,
cu ilustra]ii, având la baz\ vechile traduceri din anii 1688, 1795, 1854, confrun−
tate cu textul original al Septuagintei, edi]ia de la Atena din 1843 [i o traducere
slavon\.
În acela[i timp, începând din secolul al XIX−lea, protestan]ii se implic\ din
ce în ce mai mult în tip\rirea [i r\spândirea c\r]ilor biserice[ti în tiraj mare, înde−
ob[te a Sfintei Scripturi, edi]iile lor fiind tributare erorilor existente în înv\]\tura
lor de credin]\. Astfel, în 1838, va fi tip\rit Noul Testament de la Smirna în tipo−
grafia unei misiuni protestante americane în 5.000 de exemplare. Se indica doar
faptul c\ a fost tip\rit\ la dorin]a episcopilor din Valahia, dup\ un exemplar dat
de ace[tia, iar textul acestei edi]ii a fost folosit pentru reeditare de mai multe ori.
În 1867, Societatea Biblic\ Britanic\ [i pentru Str\in\tate va tip\ri Noul
Testament la Bucure[ti. În 1871, aceea[i societate va tip\ri Noul Testament la
Ia[i, iar în 1873 la Budapesta. Pân\ la edi]ia sinodal\ din 1914, multe versiuni
ale Bibliei, Noului Testament [i Psaltirii vor vedea lumina tiparului prin inter−
mediul acestei societ\]i protestante. În general, aceste versiuni nu men]ionau
numele traduc\torilor, nici locul [i data apari]iei.
Pentru a contracara avântul acestei societ\]i biblice, ale c\rei edi]ii erau
considerate ca având tent\ protestant\, în disput\ fiind mai multe pasaje atât din
Vechiul Testament, cât [i din Noul Testament, pe 23 octombrie 1908, Sinodul
Bisericii Ortodoxe Române a luat hot\rârea de a tip\ri, prin purtarea sa de grij\
[i sub îndrumarea sa direct\, o nou\ Sfânt\ Scriptur\. Aceast\ edi]ie se va numi
Edi]ia Sfântului Sinod [i va vedea lumina tiparului în zilele regelui Carol I, la
Tipografia C\r]ilor Biserice[ti din Bucure[ti.
Aceast\ prim\ edi]ie sinodal\ a r\mas pân\ ast\zi singura edi]ie aprobat\ de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române tradus\ dup\ Septuaginta. Ea a
constituit o revizuire a Bibliei de la Blaj din 1795, prin intermediul Bibliei de la
Buz\u [i a Bibliei lui Andrei {aguna, efectuat\ începând cu anul 1895, din ini−
]iativa mitropolitului primat Iosif Gheorghian, de comisii succesive alc\tuite din
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membri ai Sfântului Sinod. Este, de asemenea, prima versiune a Sfintei Scripturi
în grafie latin\ autorizat\ de Biserica Ortodox\ Român\.
În 1936, din îndemnul [i cu purtarea de grij\ a patriarhului Miron Cristea,
va fi tip\rit\ o nou\ traducere a Sfintei Scripturi, realizat\ dup\ Septuaginta [i
Textul Masoretic, de c\tre Mitropolitul Moldovei, Nicodim Munteanu, în cola−
borare cu preo]ii profesori Vasile Radu [i Gala Galaction. În 1938, va ap\rea o
nou\ edi]ie a celei din 1936, care nu va primi recunoa[terea Sfântului Sinod.
Edi]iile sinodale urm\toare, din anii 1944, 1968, 1975, 1982, 1988, 1990 [i
1993 au la baz\ textul edi]iei din 1936, cu îmbun\t\]iri de limb\ [i stil. Începând
cu edi]ia din 1968, acestea vor fi tip\rite cu sprijinul material al Societ\]ilor
Biblice Unite.
Edi]iile Sfintei Scripturi existente ast\zi
În 1988, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ro−
mâne a retip\rit cu caractere latine Biblia de la Bucure[ti din 1688 într−o edi]ie
jubiliar\, la 300 de ani de la apari]ia ei. În 2000, la ini]iativa episcopului greco−
catolic Virgil Bercea, Tipografia Vaticana din Roma va republica Biblia de la
Blaj într−o edi]ie jubiliar\, cu sprijinul material al Papei Ioan Paul al II−lea. În
2001, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va aproba tip\rirea unei noi
versiuni a Sfintei Scripturi, realizat\ de Arhiepiscopul Clujului, Bartolomeu Valeriu
Anania. Pentru aceast\ nou\ versiune, el va utiliza Septuaginta [i Textul Masoretic,
consultând totodat\ ghidurile de traducere ale Societ\]ilor Biblice Unite. În
2004, Editura Polirom va începe s\ tip\reasc\ o nou\ traducere a Vechiului
Testament dup\ Septuaginta, realizat\ de un grup de cercet\tori, patrologi [i
lingvi[ti de la Colegiul Noua Europ\.
Odat\ cu înfiin]area Societ\]ii Biblice Române în 1992, care−[i va schimba
numele în Societatea Biblic\ Interconfesional\ din România, se hot\r\[te reali−
zarea unei traduceri interconfesionale a Sfintei Scripturi. Astfel, în 2010, sub
egida acestei societ\]i, va vedea lumina tiparului o nou\ edi]ie a Noului Testa−
ment prin care se urm\re[te mic[orarea deosebirilor de traducere ap\rute de−a
lungul timpului între diferitele edi]ii ale textului biblic [i alinierea la standardele
Societ\]ilor Biblice Unite.
De ce am ales s\ retip\rim edi]ia sinodal\ din 1914, [i nu Biblia de la Bucu−
re[ti (1688), Biblia de la Blaj (1795) sau alt\ edi]ie din secolul XIX sau XX ?
Biblia de la Bucure[ti (1688), ca [i Biblia de la Blaj (1795), reprezint\ monu−
mente ale limbii [i culturii române [i au r\mas de−a lungul veacurilor texte de
referin]\ ale Sfintei Scripturi. Îns\, graiul lor este greu accesibil, încurcat [i pe
alocuri aproape de neîn]eles pentru credincio[ii contemporani. Pentru o în]ele−
gere aprofundat\ a cuvântului dumnezeiesc este necesar\ cunoa[terea cuvintelor
[i expresiilor arhaice, care îngreuneaz\ mult citirea Sfintei Scripturi.
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Biblia de la Buz\u, ca [i Biblia lui Andrei {aguna sau alte edi]ii ap\rute în
secolul XIX, sunt manuscrise tranzitorii, în cadrul c\rora se încearc\ înnoirea
limbii, eliminarea regionalismelor [i arhaismelor din secolele XVII [i XVIII,
care devin de neîn]eles chiar pentru secolul XIX, [i îndreptarea unor pasaje mai
întunecate ale cuvântului dumnezeiesc.
Edi]ia sinodal\ din 1914 este o încununare a str\duin]elor ierarhilor din
secolul XIX [i începutul secolului XX de a oferi p\stori]ilor lor Dumnezeiasca
Scriptur\ în grafie latin\, într−o limb\ român\ modern\, accesibil\ pân\ în zilele
noastre, respectându−se cu fidelitate textul Septuagintei [i evitând contamin\rile
cu înv\]\turi str\ine de Ortodoxie.
Dup\ edi]ia sinodal\ din 1914, lumea ortodox\ se pleac\ curentului existent
în principal în lumea protestant\, [i ap\rut ulterior [i în cea catolic\, de a utiliza
Textul Masoretic ca text de baz\ pentru Vechiul Testament. Nu se va renun]a cu
totul la Septuaginta, din simplul motiv c\ Textul Masoretic nu cuprinde toate
c\r]ile Vechiului Testament a[a cum le cunoa[tem din Sfintele Scripturi vechi,
îns\ ortodoc[ii vor face concesii mari textului ebraic.
Din cauza acestei tendin]e, care se manifest\ pân\ ast\zi, edi]ia sinodal\ din
1914 este ultima edi]ie a Sfintei Scripturi fidel\ textului Septuagintei. De−a lun−
gul secolului care a trecut de la prima sa tip\rire, ea a dat proba timpului, câ[tigând
încrederea [i pre]uirea c\rturarilor [i credincio[ilor deopotriv\, dovedindu−se a
fi o m\rturie curat\ a cuvântului dumnezeiesc, neîntinat\ de înv\]\turi str\ine.
Neîndoios, ea ar putea fi supus\ unei revizuiri, având mici erori de traducere [i
neaduceri la zi ale unor cuvinte [i expresii foarte vechi, îns\ o asemenea munc\
pare cu neputin]\ de înf\ptuit în acest veac viclean [i în[el\tor. În aceast\ edi]ie
centenar\, ne−am m\rginit la a−i duce îmbun\t\]iri minime, de neap\rat\ trebuin]\,
care, sper\m, vor înlesni citirea ei.
Ce aduce nou edi]ia centenar\ din 2014 ?
Edi]ia din 2008 a constituit o fotocopiere a edi]iei originale din 1914. Ea re−
produce cele 1646 de pagini originale, la care se adaug\ un canon din Pidalion
cu privire la c\r]ile canonice ale Vechiului [i Noului Testament, ilustra]ii [i h\r]i.
Având în vedere c\ a fost o reproducere a textului original, edi]ia din 2008 a
prezentat acelea[i dezavantaje cu acesta> caracterul prea mic [i prin urmare mai
greu de citit, gre[elile de tipar existente în original, [i o neuniformizare a limbii
utilizate datorat\ faptului c\ edi]ia din 1914 a v\zut lumina tiparului cam în ace−
la[i timp în care Academia Român\ statornicea noile reguli ale limbii moderne.
Edi]ia centenar\ este o retip\rire a textului original cules [i, prin urmare, a
fost posibil\ redarea textului cu caractere mai mari, mai u[or de citit, ceea ce a
însemnat totodat\ un num\r mai mare de pagini fa]\ de original. De asemenea,
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au fost eliminate gre[elile de tipar din original [i s−a realizat o minim\ unifor−
mizare a limbii, care a presupus folosirea de−a lungul întregului text a acelora[i
forme ale cuvintelor, f\r\ a se schimba nici un cuvânt în sine sau a afecta în
vreun fel topica. Au fost înnoite unele p\r]i de vorbire, precum> în preajma (în
loc de ’împreajma’), dimprejur (din prejur), cel\lalt (cellalt, celalt) etc< au fost
p\strate forme vechi ale verbelor, precum> a îngrija, a plini, a sp\imânta, a des−
p\r]i − desp\r]easc\, a ucide − ucig\, a prinde − prinz\ etc, ca [i forme vechi ale
substantivelor> acoper\mânturi, roate, schiptru etc< a fost utilizat\ o singur\ form\
pentru un cuvânt dat> împestri]at (în loc de împiestrit, împistrit, împestrit), nesil−
nic (n\sâlnic, n\silnic) etc. Formele întrebuin]ate au fost alese pentru o citire [i
în]elegere mai u[oar\ a textului, dar [i pentru p\strarea graiului bisericesc vechi,
plin de dulcea]\.
Pentru a nu schimba cuvinte, folosind sinonime [i locu]iuni − care puteau fi
asem\n\toare sau ar fi putut lumina textul −, cuvintele [i expresiile arhaice au
fost adunate [i explicitate într−un glosar. Ad\ug\m, de asemenea, unit\]i de
m\sur\ [i monede din vremurile scripturistice, lunile anului evreiesc, o scurt\
cronologie a împ\ra]ilor lui Iuda [i Israil [i proorocii care au profe]it în vremea
lor, precum [i h\r]i.
Edi]ia centenar\ va avea, în plus fa]\ de edi]ia sinodal\ din 1914, miniaturi la
începutul fiec\rei c\r]i a Vechiului [i Noului Testament. Înc\ din primele veacuri
cre[tine, manuscrisele Sfintei Scripturi au fost împodobite cu miniaturi iscusit
zugr\vite. Aceast\ tradi]ie a existat [i în ]\rile Române, cele mai cunoscute codice
− precum Tetraevangheliarul lui Urie (copiat de mân\ [i pictat la anul 1429) sau
Liturghierul Mân\stirii Slatina (secolul XVI) − fiind manuscrise pe pergament
s\vâr[ite cu cerneluri colorate, bogat ornamentate. În ultimele secole, influen]a
protestant\ s−a f\cut sim]it\ [i asupra tradi]iei ilustr\rii Sfintei Scripturi cu
miniaturi, edi]iei sinodale din 1914 lipsindu−i aceste elemente decorative, care
îmbin\ în chip m\iestrit imaginea cu cuvântul dumnezeiesc. Prin împodobirea cu
imagini a actualei edi]ii, se dore[te reluarea tradi]iei decor\rii c\r]ilor biserice[ti,
îndeosebi a Sfintei Scripturi.
Aceast\ edi]ie a fost realizat\ prin purtarea de grij\ [i cu binecuvântarea
arhip\storului nostru, Episcopul Flavian Ilfoveanul, care ne−a sprijinit [i încurajat
duhovnice[te în aceast\ lucrare. {i mai presus de toate, acestea au fost cu putin]\
prin ne]\rmurita grij\ [i dragoste de oameni ale Dumnezeului nostru, care a
înmul]it puterea [i temeritatea acolo unde ele au lipsit [i a f\cut s\ prisoseasc\
darul acolo unde au lipsit iscusin]a [i vrednicia.
Editura Adormirea Maicii Domnului
Bucure[ti, 2014
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DUMNEZEIASCA SCRIPTUR|
A

LEGII VECHI
FACEREA
CAP. 1.

ntru început au f\cut Dumnezeu
cerul [i p\mântul.
2. {i p\mântul era nev\zut [i netocmit
[i întuneric era deasupra adâncului< [i
Duhul lui Dumnezeu se purta pre deasu−
pra apei.
3. {i au zis Dumnezeu> s\ se fac\ lu−
min\ [i s−a f\cut lumin\.
4. {i au v\zut Dumnezeu lumina c\
este bun\< [i au desp\r]it Dumnezeu între
lumin\ [i între întuneric.
5. {i au numit Dumnezeu lumina ziu\
[i întunericul l−au numit noapte. {i s−a
f\cut sear\ [i s−a f\cut diminea]\< zi una.
6. {i au zis Dumnezeu s\ se fac\ t\rie

în mijlocul apei< [i s\ fie desp\r]ind ap\
de ap\< [i s−a f\cut a[a.
7. {i au f\cut Dumnezeu t\ria< [i au des−
p\r]it Dumnezeu între apa, care era sub
t\rie [i între apa care era deasupra t\riei.
8. {i au numit Dumnezeu t\ria cer< [i au
v\zut Dumnezeu c\ este bine< [i s−a f\cut
sear\ [i s−a f\cut diminea]\< ziua a doua.
9. {i au zis Dumnezeu> s\ se adune apa
cea de sub cer într−o adunare, [i s\ se
arate uscatul< [i s−a f\cut a[a< [i s−a adu−
nat apa cea de sub cer întru adun\rile sale<
[i s−a ar\tat uscatul.
10. {i au numit Dumnezeu uscatul p\−
mânt [i adun\rile apelor le−au numit m\ri<
[i au v\zut Dumnezeu c\ este bine.
11. {i au zis Dumnezeu> s\ r\sar\
p\mântul iarb\ verde, care s\ semene

1. 1. Ioan 1, 1−2< Evr. 1, 10< Ps. 101, 26. 2. Ps. 32, 6. 3. 2 Cor.
4, 6< Ps. 32, 9. 4. Isaia 45, 7. 5. Ps. 73, 17. 6. Ier. 10, 11−12.

7. Ps. 135, 6< 103, 3< 148, 4. 8. Ier. 10, 12< 51, 16. 9. Iov
38, 8< Ps. 32, 7< 103, 10. 10. Ps. 88, 12. 11. Luca 6, 44.
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Facerea lumii.

494

495

APOCALIPSIS
A

SF+NTULUI IOAN TEOLOGUL
CAP. 1.

escoperirea lui Iisus Hristos, care
Dumnezeu i−au dat lui, ca s\ arate robilor
s\i cele ce trebuie[te s\ fie degrab\< [i au
ar\tat trimi]ând−o prin Îngerul s\u robului
s\u Ioan<
2. Care a m\rturisit cuvântul lui Dum−
nezeu, [i m\rturisirea lui Iisus Hristos,
[i câte a v\zut.
3. Fericit este cel ce cite[te, [i cei ce
aud cuvintele proorociei acesteia, [i
p\zesc cele scrise întru dânsa, c\ vremea
aproape este.
4. Ioan celor [apte biserici care sunt în

Asia> dar vou\ [i pace de la cel ce este,
[i cel ce era, [i cel ce vine, [i de la cele
[apte Duhuri care sunt înaintea Scau−
nului lui<
5. {i de la Iisus Hristos, martorul cel
credincios, cel întâi n\scut din mor]i, [i
st\pânul împ\ra]ilor p\mântului. Care
ne−au iubit pre noi, [i cu sângele s\u
ne−au sp\lat de p\catele noastre.
6. {i ne−au f\cut împ\ra]i [i preo]i lui
Dumnezeu [i Tat\lui s\u< lui slava [i
puterea în vecii vecilor, amin.
7. Iat\, vine cu norii, [i−l va vedea pre
el tot ochiul, [i cei ce l−au împuns< [i
vor plânge înaintea lui toate semin]iile
p\mântului. A[a, amin.
8. Eu sunt Alfa [i Omega, începutul [i
sfâr[itul, zice Domnul, cel ce este, [i cel

1. 1. Ioan 3, 32< 22, 6−7. 2. 6, 9. 3. 22, 7< 1 Petru 4, 7.
4. Ie[. 3, 14< Evr. 13, 18< Isaia 11, 2.

5. 3, 14< Fapte 26, 23< Gal. 2, 20< Evr. 9, 14. 6. 5, 10< 1 Petru
2, 5. 7. Zah. 12, 10< Ioan 19, 37. 8. 22, 13< Isaia 41, 4.

Ioan trimite închin\ciuni la [apte biserici.
Vedenia cereasc\ a sa în Patmos. El vede
pre Iisus între [apte sfe[nice [i [apte stele.
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ce era, [i cel ce vine, Atot]iitorul.
9. Eu Ioan, cel ce sunt [i fratele vostru,
[i p\rta[ întru necazul [i întru împ\r\]ia
[i întru r\bdarea întru Iisus Hristos,
fost−am în ostrovul ce se cheam\ Patmos,
pentru cuvântul lui Dumnezeu, [i pentru
m\rturisirea lui Iisus Hristos.
10. Fost−am în Duh într−o zi de Dumi−
nic\, [i am auzit dup\ mine glas mare
ca de trâmbi]\,
11. Zicând> eu sunt Alfa [i Omega, cel
dint=i [i cel de pre urm\, [i ce vezi, scrie
în carte, [i o trimite celor [apte biserici
ce sunt în Asia> la Efes [i la Smirna [i la
Pergam [i la Tiatira [i la Sardes, [i la
Filadelfia [i la Laodichia.
12. {i m−am întors s\ v\z glasul care
vorbea cu mine. {i întorcându−m\, am
v\zut [apte sfe[nice de aur<
13. {i în mijlocul celor [apte sfe[nice
asemenea Fiului Omului, îmbr\cat cu
hain\ lung\, [i încins pre la ]â]e cu brâu
de aur.
14. Iar capul lui [i p\rul alb, ca lâna cea
alb\, ca z\pada< [i ochii lui ca para
focului<
15. {i picioarele lui asemenea cu arama
de Livan, ca într−un cuptor fiind arse< [i
glasul lui ca glas de ape multe.
16. {i având în mâna sa cea dreapt\
[apte stele< [i din gura lui sabie cu dou\
ascu]ituri, ascu]it\ ie[ind< [i fa]a lui pre−
cum soarele lumineaz\ întru puterea sa.
17. {i dac\ l−am v\zut pre el, am c\zut
la picioarele lui ca un mort. {i au pus
mâna sa cea dreapt\ preste mine, zicând
mie> nu te teme< eu sunt cel dint=i [i cel
de pre urm\.
9. Rom. 8, 17. 13. 2, 1< Iez. 1, 26. 14. 2, 18.

18. {i cel ce sunt viu, [i am fost mort<
[i iat\, sunt viu în vecii vecilor, amin< [i
am cheile Iadului [i ale mor]ii.
19. Scrie cele ce ai v\zut [i cele ce sunt,
[i cele ce vor s\ fie dup\ acestea<
20. Taina celor [apte stele, care le−ai
v\zut în dreapta mea [i cele [apte sfe[nice
de aur> cele [apte stele, Îngerii celor
[apte biserici sunt< [i cele [apte sfe[nice
care le−ai v\zut, [apte biserici sunt.

CAP. 2.
Cele scrise Îngerului Efesenilor. Nicolai]i.
Cele ar\tate Îngerului Smirnenilor. Cele
însemnate Îngerului Pergaminenilor.
Antipa, Valaam, Nicolai]i. Cele scrise
Îngerului Tiatirelor.

Î

ngerului bisericii Efesului scrie>
acestea zice cel ce ]ine cele [apte stele
în dreapta sa, cel ce umbl\ în mijlocul
celor [apte sfe[nice de aur>
2. {tiu faptele tale, [i osteneala ta, [i
r\bdarea ta, [i cum c\ nu po]i suferi pre
cei r\i< [i ai ispitit pre cei ce se zic pre
sine apostoli, [i nu sunt, [i i−ai aflat pre
ei mincino[i<
3. {i ai purtat, [i ai r\bdare, [i pentru
numele meu te−ai ostenit [i nu ai încetat.
4. Ci am asupra ta, c\ dragostea ta cea
dintâi o ai p\r\sit.
5. Drept aceea adu−]i aminte de unde
ai c\zut, [i te poc\ie[te, [i f\ faptele cele
dintâi< iar de nu, vin la tine curând, [i
voiu mi[ca sfe[nicul t\u din locul s\u,
de nu te vei poc\i.
6. Ci aceasta ai, c\ ur\[ti faptele Nico−
18. Rom. 6, 9. 19. 14, 13< 4, 1. 20. Mal. 2, 7. 2. 1. 1, 13,
16. 2. 1 Ioan 4, 2. 3. Gal. 6, 9< Evr. 12, 5. 6. Ps. 138, 21.
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lai]ilor, care [i eu le ur\sc.
7. Cela ce are ureche, auz\ ce Duhul
zice bisericilor> celui ce va birui voiu da
lui s\ m\nânce din pomul vie]ii, care
este în mijlocul Raiului lui Dumnezeu.
8. {i Îngerului bisericii Smirnenilor
scrie> acestea zice cel dintâi [i cel de pre
urm\, care au murit, [i au înviat>
9. {tiu faptele tale, [i necazul, [i s\r\cia,
(ci bogat e[ti) [i hula celor ce se zic pre
sine Iudei [i nu sunt, ci sinagog\ a satanei.
10. Nimic nu te teme de cele ce vei s\
p\time[ti< c\ iat\, diavolul va s\ arunce
dintru voi în temni]\, ca s\ v\ ispiti]i< [i
ve]i avea necaz în zece zile< fii credin−
cios pân\ la moarte, [i voiu da ]ie cununa
vie]ii.
11. Cel ce are ureche, auz\ ce Duhul
zice bisericilor> cel ce biruie[te nu se va
nedrept\]i de moartea cea de a doua.
12. {i Îngerului bisericii celei din
Pergam scrie> acestea zice cel ce are
sabia ascu]it\ de amândou\ p\r]ile>
13. {tiu faptele tale, [i unde locuie[ti,
unde este scaunul satanei< [i ]ii numele
meu, [i nu ai lep\dat credin]a mea în
zilele în care era Antipa martorul meu
cel credincios, care s−a ucis la voi, unde
locuie[te satana.
14. Ci am asupra ta pu]ine, c\ ai acolo
pre cei ce ]in înv\]\tura lui Valaam,
care înv\]a pre Valac s\ pun\ sminteal\
înaintea fiilor lui Israil, ca s\ m\nânce
de cele jertfite idolilor, [i s\ curveasc\.
15. A[a ai [i tu pre cei ce ]in înv\]\tura
Nicolai]ilor, care eu o ur\sc.
7. Mat. 11, 15. 8. 22, 13. 9. 3, 9. 10. Mat. 10, 28. 12. Efes.
6, 17< Evr. 4, 12. 13. 13, 2< 3, 8. 14. Num. 25, 2< 2 Petru
2, 5< Iuda 11.
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16. Poc\ie[te−te< iar de nu, vin la tine
curând, [i voiu face cu ei r\zboi cu sabia
gurii mele.
17. Cel ce are ureche, auz\ ce Duhul
zice bisericilor> celui ce biruie[te voiu da
lui s\ m\nânce din mana cea ascuns\, [i
voiu da lui piatr\ alb\, [i în piatr\ nume
nou scris, care nimeni nu−l [tie f\r\
numai cel ce îl ia.
18. {i Îngerului bisericii celei din Tiatira
scrie> acestea zice Fiul lui Dumnezeu,
cel ce are ochii s\i ca para focului, [i
picioarele sale sunt asemenea cu arama
de Livan>
19. {tiu faptele tale [i dragostea [i slujba
[i credin]a [i r\bdarea ta [i faptele tale,
cele de pre urm\ sunt mai multe decât
cele dintâi.
20. Ci am asupra ta pu]ine, c\ la[i pre
muierea Iezavel, care se zice pre sine
prooroci]\, a înv\]a [i a am\gi pre robii
mei s\ curveasc\, [i s\ m\nânce cele
jertfite idolilor.
21. {i am dat ei vreme ca s\ se poc\−
iasc\ de curvia sa [i nu s−a poc\it.
22. Iat\, eu o pun pre ea în pat, [i pre
cei ce curvesc cu ea în necaz mare, de
nu se vor poc\i de faptele lor.
23. {i pre fiii ei îi voiu ucide cu moarte<
[i vor cunoa[te toate bisericile c\ eu sunt
cel ce cerc r\runchii [i inimile< [i voiu da
vou\ unuia fiec\ruia dup\ faptele voastre.
24. Iar vou\ zic, [i celorlal]i din Tiatira,
câ]i nu au înv\]\tura aceasta, [i care nu au
cunoscut adâncurile satanei, precum zic>
nu voiu pune preste voi alt\ greutate.
25. Îns\ ce ave]i, ]ine]i pân\ voiu veni.
16. 19, 15. 17. 3, 12< 19, 12. 18. 1, 14. 20. 3 Împ. 16, 31.
22. 18, 9. 23. Ps. 7, 10. 25. 3, 11.
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9. {i îmi zice> vezi, nu< c\ dimpreun\

16. Eu Iisus am trimis pre Îngerul meu ca

cu tine rob sunt, [i cu fra]ii t\i proorocii
[i cu cei ce p\zesc cuvintele c\r]ii
acesteia< lui Dumnezeu te închin\.
10. {i îmi zice> s\ nu pecetluie[ti
cuvintele proorociei c\r]ii acesteia< c\
vremea aproape este.
11. Cel ce face strâmb\tate, mai fac\
strâmb\tate< [i cel ce se spurc\, mai
spurce−se< [i cel drept, mai fac\ dreptate<
[i cel sfânt, mai sfin]easc\−se.
12. Iat\ vin degrab\< [i plata mea este
cu mine, ca s\ dau fiec\ruia precum va
fi fapta lui.
13. Eu sunt Alfa [i Omega, începutul [i
sfâr[itul, cel dint=i [i cel de pre urm\.
14. Ferici]i cei ce fac poruncile lui, ca
s\ fie st\pânirea lor preste lemnul vie]ii
[i pre por]i s\ intre în cetate.
15. Iar afar\ câinii [i fermec\torii [i
curvarii [i uciga[ii [i închin\torii de idoli
[i tot cel ce iube[te [i face minciun\.

s\ m\rturiseasc\ vou\ acestea în biserici.
Eu sunt r\d\cina [i s\mân]a lui David,
steaua cea str\lucitoare [i de diminea]\.
17. {i duhul [i mireasa zic> vino. {i cel
ce aude s\ zic\> vino. {i cel însetat s\
vin\. {i cel ce voie[te, ia apa vie]ii în dar.
18. C\ m\rturisesc la tot cel ce aude
cuvintele proorociei c\r]ii acesteia. De
va ad\uga cineva la acestea, va pune
Domnul Dumnezeu preste el toate r\nile
cele scrise în cartea aceasta<
19. {i de va scoate cineva din cuvintele
c\r]ii proorociei acesteia, va scoate
Dumnezeu partea lui din cartea vie]ii [i
din cetatea cea sfânt\ [i din cele scrise
în cartea aceasta.
20. Zice cel ce m\rturise[te acestea> a[a,
vin curând, amin. A[a, vino, Doamne
Iisuse.
21. Darul Domnului nostru Iisus Hristos
cu voi to]i, AMIN!

9. Mat. 4, 19. 10. Dan. 8, 26< 1, 3< Fil. 4, 5. 11. 2 Tim.
3, 13. 12. 3, 11< Rom. 2, 6. 13. 1, 8< 2, 8< 21, 6< Isaia
41, 4< 44, 6< 48, 12. 15. 21, 8< 1 Cor. 6, 10.

16. 1, 1−2< 5, 5< Isaia 11, 10< Rom. 15, 12< 2 Petru 1,
19. 17. 21, 6< Isaia 55, 1< Ioan 7, 37. 19. Deut. 4, 2< Fil.
4, 3. 20. 1, 7.
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CANONUL 85 AL SFIN}ILOR
{I ÎNTRU TOT L|UDA}ILOR APOSTOLI
PRIVIND ALC|TUIREA DUMNEZEIE{TII SCRIPTURI
A VECHIULUI {I A NOULUI TESTAMENT
Fie vou\ tuturor clericilor [i mirenilor c\r]i vrednice de cinstire [i sfinte>
ale Testamentului celui vechi adic\, ale lui Moise cinci, Facerea, Ie[irea,
cea Leviticeasc\, Numeri, a doua Lege. A lui Isus Navi una, a Judec\torilor
una. A lui Ruth una. A Împ\ra]ilor patru. Paralipomena din Cartea zilelor
dou\. Esdra dou\. Estera una, a Macabeilor trei< a lui Iov una< Psaltirea una.
A lui Solomon trei, Pildele, Eclesiastul, [i Cântarea Cânt\rilor< a Proorocilor
dou\sprezece> Una a lui Isaia< una lui Ieremia< una a lui Iezechiil< una a lui
Daniil. Din afar\ îns\ mai adaug\−se vou\ a înv\]a tinerii vo[tri, în]elep−
ciunea a mult înv\]atului Sirah. Iar ale noastre, adic\ ale Noului Testament,
Evanghelii patru, a lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca, [i a lui Ioan.
Patrusprezece Epistolii ale lui Pavel. Dou\ Epistolii ale lui Petru. Ale lui
Ioan trei. A lui Iacov una. A lui Iuda una. Ale lui Clement dou\ Epistolii. {i
a[ez\mânturile cel prin mine Clement în opt c\r]i progl\suite c\tre voi
Episcopii (care nu trebuie a se publica c\tre to]i pentru cele într−însele tainice)
[i faptele noastre al Apostolilor.
TÂLCUIRE
Dup\ ce au înv\]at Apostolii [i au legiuit prin sfin]itele lor Canoane în
ce chip se cuvine atât clericii, cât [i de ob[te to]i mirenii cre[tini în a vie]ui
în lume< în sfâr[it înva]\, [i care c\r]i se cade a le citi. {i c\r]ile adic\ cele
ne canonisite [i minciunosuprascrise au înv\]at în canonul lor al 60−lea s\
nu le citim. Iar cele canonisite [i sfinte prin canonul acesta ne înva]\ pe noi
s\ le citim, pe care le [i num\r\, precum aici se v\d. Pomene[te îns\ c\r]ile
acestea [i Soborul cel din Laodiceea în canonul 60 [i cel din Cartagina în
canonul 32 dar [i marele Atanasie în pr\znuitoarea sa Epistolie a 39. {i
Grigorie Teologul în stihurile sale, [i Amfilohie al Iconiei prin Iamvice[ti
stihuri. Deci marele Atanasie în pomenita Epistolie în dou\ desparte toate
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Tabel cronologic
:mp\ratul
Iudei

Anii de
domnie

Ieremia

Eliachim/
Ioachim
Fiul lui Iosia
IV :mp. 23, 34

608−597
(11 ani)

Ieremia
Iezechiil
Varuh

Iehonia/Ioahin
Fiul lui Eliachim
IV :mp. 24, 6

597
(3 luni)

Ieremia
Iezechiil

Sedechia/
Vatania
Fiul lui Ioahin
IV :mp. 24, 17

597−586
(11 ani)

Prooroc

Iezechiil
Avacum
Daniil
Agheu
Zaharia
Maleahi

Anii de
domnie

1867
:mp\ratul lui
Israil

Prooroc

Prima robie a Iudei ;n Vavilon<
Proorocul Daniil se num\r\
printre cei du[i ;n robie

Cea de−a doua robie a Iudei ;n Vavilon<
Proorocul Iezechiil se num\r\
printre cei du[i ;n robie

586
Ierusalimul [i primul Templu
sunt distruse

Ultima ducere ;n robie
a iudeilor ;n Vavilon

Dup\ 500
R\m\[i]a iudeilor
se ;ntoarce din robie

Sunt reconstruite Ierusalimul
[i cel de−al doilea Templu

Nu exist\ o opinie unanim\, printre istorici, cu privire la anii de domnie a ;mp\ra]ilor
lui Iuda [i Israil, din urm\toarele motive>
− durata de domnie a unora dintre ;mp\ra]i include o perioad\ de co−regen]\<
− când sunt socotite ;n Scriptur\ duratele de domnie, se pot include p\r]i din an ca an
;ntreg< o scurt\ perioad\ de suprapunere − precum transferul puterii de la tat\ la fiu −
poate fi socotit\ ca an ;ntreg pentru ambii ;mp\ra]i.
De asemenea, exist\ o serie de neconcordan]e referitoare la perioadele ;n care au
profe]it diver[i prooroci.
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VECHIUL TESTAMENT
Fac.
Ie[.
Lev.
Num.
Deut.
Is. Navi
Jud.
Rut
1 :mp.
2 :mp.
3 :mp.
4 :mp.
1 Paral.
2 Paral.
Esdra
Neem.
Estir
Iov
Ps.
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Ioil
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FACEREA 1

s\mân]\ dup\ fel [i dup\ asem\nare, [i
pom roditor, care s\ fac\ rod, c\ruia s\
fie s\mân]a lui într−însul dup\ fel pre
p\mânt< [i s−a f\cut a[a.
12. {i a dat din sine p\mântul iarb\
verde, care seam\n\ s\mân]\ dup\ fel [i
dup\ asem\nare< [i pom roditor, care face
rod, a c\ruia s\mân]a lui este într−însul
dup\ fel pre p\mânt< [i au v\zut Dum−
nezeu c\ este bine.
13. {i s−a f\cut sear\ [i s−a f\cut dimi−
nea]\< ziua a treia.
14. {i au zis Dumnezeu> s\ se fac\
lumin\tori întru t\ria cerului, ca s\ lumi−
neze pre p\mânt [i s\ desp\r]easc\ între
zi [i ;ntre noapte. {i s\ fie spre semne [i
spre vremi [i spre zile [i spre ani.
15. {i s\ fie spre luminare întru t\ria
cerului, ca s\ lumineze pre p\mânt [i s−a
f\cut a[a.
16. {i au f\cut Dumnezeu doi lumi−
n\tori mari> lumin\torul cel mai mare
spre st\pânirea zilei< iar lumin\torul cel
mai mic spre st\pânirea nop]ii [i stelele.
17. {i i−au pus pre ei Dumnezeu întru
t\ria cerului, ca s\ lumineze pre p\mânt.
18. {i s\ st\pâneasc\ preste zi [i preste
noapte [i s\ desp\r]easc\ între lumin\ [i
între întuneric< [i au v\zut Dumnezeu c\
este bine.
19. {i s−a f\cut sear\ [i s−a f\cut dimi−
nea]\< ziua a patra.
20. {i au zis Dumnezeu> s\ scoat\ apele
viet\]i cu suflete vii [i p\s\ri zbur\toare pre
p\mânt sub t\ria cerului< [i s−a f\cut a[a.
21. {i au f\cut Dumnezeu chi]ii cei mari
[i tot sufletul viet\]ilor, ce se târ\sc, care

le−au scos apele dup\ felul lor< [i toat\
pas\rea zbur\toare dup\ fel< [i au v\zut
Dumnezeu c\ sunt bune.
22. {i le−au binecuvântat Dumnezeu,
zicând> cre[te]i [i v\ înmul]i]i [i umple]i
apele m\rii, [i cele zbur\toare s\ se
înmul]easc\ pre p\mânt.
23. {i s−a f\cut sear\, [i s−a f\cut dimi−
nea]\< ziua a cincea.
24. {i au zis Dumnezeu> s\ scoat\
p\mântul suflet viu dup\ fel de cele cu
patru picioare [i de cele ce se târ\sc [i
hiare pre p\mânt dup\ fel< [i s−a f\cut a[a.
25. {i au f\cut Dumnezeu hiarele
p\mântului dup\ felul lor [i dobitoacele
dup\ felul lor [i toate cele ce se târ\sc
pre p\mânt dup\ felul lor< [i au v\zut
Dumnezeu c\ sunt bune.
26. {i au zis Dumnezeu> s\ facem om
dup\ chipul nostru [i dup\ asem\nare<
[i s\ st\pâneasc\ pe[tii m\rii [i p\s\rile
cerului [i dobitoacele [i tot p\mântul [i
toate viet\]ile cele ce se târ\sc pre p\mânt.
27. {i au f\cut Dumnezeu pre om, dup\
chipul lui Dumnezeu l−au f\cut pre dânsul,
b\rbat [i femeie i−au f\cut pre ei.
28. {i i−au binecuvântat pre ei Dumnezeu
zicând> cre[te]i [i v\ înmul]i]i [i umple]i
p\mântul< [i−l st\pâni]i pre el [i st\pâni]i
pe[tii m\rii [i p\s\rile cerului [i toate
dobitoacele [i tot p\mântul [i toate
viet\]ile, care se târ\sc pre p\mânt.
29. {i au zis Dumnezeu> iat\ am dat vou\
toat\ iarba, ce face s\mân]\ de sem\nat,
care este deasupra a tot p\mântul< [i tot
pomul, care are întru sine rod cu s\mân]\
de sem\nat, va fi vou\ de mâncare.

14. Ps. 135, 6−9< 8, 4. 16. Ps. 135, 6−9< 8, 4. 18. Ps. 103,
20−21. 21. Ps. 103, 26.

22. 8, 16< 9, 1< 35, 11. 26. 5, 1< 9, 6. 27. Col. 3, 10< Mat.
19, 4< Marcu 10, 6. 28. 8, 16< 9, 2< 35, 11. 29. 9, 3.

