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. EXPLICAREA EPISTOLEI I CĂTEĂ COKINTHENI
A celui întru sfinţi Părintelui nostru 

IOAN CHRISOSTOM

Arhiepiscopul Constantinopolel

S U B IE C T U L

Corinthul este acum cea întâi cetate a Eladei, care 
in -vechime se mândrea cu multe privilegii în traiul 
zilnic al cetăţenilor, şi mai presus de toate celelalte, cu 
bogăţia banilor, pentru care unul dintre scriitorii pro- 
fani1 j îl numeşte: „Cetatea cea bogată a Eladei“. 
Această cetate se găseşte în strâmtoarea (istmul) Peîo- 
ponesului, şi o mare mişcare comercială se desfăşură 
acolo. Afară de aceasta, cetatea Corinthului eră plină de 
ritori şi de mulţi filosofi; ba încă chiar unui dintre cei 
şeapte înţelepţi eră din această cetate2). Acestea le-am 
spus nu cu scopul de a vă dă dovadă de multa învă
ţătură, — căci la ce ar folosi ca să o ştiţi aceasta ? — 
ci mai mult pentrucă contribuie la subiectul epistolei 
ce ni stă de faţă.

Multe a pătimit în această cetate însuşi fericitul 
Pa vel; dară tot aici i s’a arătat şi Christos, zicându-i: 
„Nu te teme, ci grăieşte şi nu tăcea, pentrucă

!) Notă. Thucididi. I, 13.
2) Notă. Periandru  (512, a. Christ.) care a guvernat în Co- 

rinth. Iară ceilalţi şase înţelepţi sunt: Pithagnra, Sol.on, Thale.s, 
Cleovul, Pitacos şi’ HUon Lacedenionul.
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popor mult este mie în cetatea aceasta'" (Fapt. 
18, 9. 10), după care a şi rămas acolo pe timp de doi 
ani. Tot aici acei demon a ieşit din cel ce pătimea de 
duh necurat, şi a alungat pre acei Iudei cari îndrăznise 
de-a-î jurâ eu numele lui Iisus pre care îl propoveduiâ 
i-avai (FHpt: 18, 13—19), ca care ocazie au pătimit multe 
acei îfişolători. Ak I vrăjitorii aceia călndu-se de faptele 
lor, au ars cărţile înaintea tuturor, a cărora preţ sa 
socotit a fi ca .la cincizeci de mii de arginţi. Aici Pavel

- fiind: tar:! de Ludei înaintea M  Ualion, guvernatoriu in 
Achaia, a fost bătut în divan de acei ludei răsvrătiţi. 
Deâitfeliu diavolul văzând că această cetate mare şi cu 
o populaţie numeroasă, se apropia de adevăr; văzând 
că această cetate devenise admirată pentru bogăfiea şi 
.înţelepciunea locuitorilor din ea, şi că eră cea mai prin- 

~ cipaiă cetate din Elada, — căci cele ale Athenienilor şi 
ale LaeouemonienilQr. se găseau în cea mai proastă stare 
pe atunci, de- oar-o ce li căzuse îatăetatea cea din ve
chime, — şi totodată, văzând că locuitorii de aici primise 
cuvântul lui Dumnezeu cu toată buna voinţă,- ce face 
necuratul? Dezbină pe oameni între dânşii, căci ştia el 
bine, că chiar- împărăţiea cea mai puternică nu poate 
stă, dacă oamenii se împerechiază şi se dezbină între 
dânşii. Ca motiv la această cursă, avea necuratul bo- 
găţiea şi înţelepciunea oamenilor cari locuiau în acea 
cetate. • . ■ ■

Din această cauză, deci, uniia dintre Iudei cu dela 
sine putere s’au pus în fruntea muiţimei provocând-o 
la revolte, şi făcând ca uniia să se alipească de aceştiia 
ca mai bogaţi, alţii de ceilalţi ca- mai înţelepţi, şi cari 
puteau să-i înveţe cevă rnai mult,- pe cari si apropiindu-i 
de dânşii acei înşelători, aveau pretenţiunea de a-i în
văţă mai bine decât apostolul Pavel, ceia ce apostolul 
şi dă a se înţelege prin expresiunea: „N!am putut a 
vă grăi vouă ca celor duhovniceşti (i, Cor. 3, l), 

.adecă că dacă n’au auzit dela dânsul multe, apoi aceasta 
n’a provenit din cauza neştiinţei sau a nepriceperei sale, 
ci din cauza slăbăciunei lor. Deasemenea şi expresiunea: 
3,Fără de noi 'v’aţi • îmbogăţit* (Cap. 4, 8), acelaş 
lucru arată. Deci faptul acesta de a dezbină'biserica nu 
este ceva mic şi nebăgat în samă, ci chiar cel mai vă- 
tămătoriu dintre toate rălele omeneşti.

Tot în această cetate, pe lângă cele spuse, s’a cu
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tezat a se petrece şi un alt păcat mare, căci pe cel ce 
avusese pe rn urna lui vitregă, sau pe a doua femee a ta
tălui său, nu numai că dânşii nu l-au înfruntat pentru 
asemenea păcat, ci încă au rescui.at; mulţimea în apă
rarea lui. făcând-o ca.să cugetft lucruri mari.ca şi dânşii, 
pentru care li şi 2âce:: „ŞL VOI. Viaţi .sem eţit, şi nu 
rnai bine a-ţi îi pi.âns‘c. (Gap. 5, 2)? Alţii iarăşi dintre 
aşa zişii desăvârşiţi, împinşi de pofta pântecelui lor, după 
ce mâncau din cărnurile cele jăriiite idolilor, se cul
cau în capeştele idolilor, din care cauză spurcase totul. 
Alţii iarăşi având între dânşii certe şi lupte pentru 
bani, se adresau judecăţilor celor necredincioşi, şi-şi în
credinţau acolo . pricinele lor (Cap. 6, 1—8). Mulţi apoi 
umblau cu părul capului J ung şî netăiat, cărora li po- 
ronceşte apostolul de a-I tăia (Cap. 11,. 4). Mai eră apoi 
şi un alt păcat nu uiic, -acela adecă că uoiia dintre dânşii 
mâncau în biserici,, şi nu dădeau şi celor săraci (Ib- 
vers. 22). După aceasta mai păcătuiai! şi prin aceia, că 
cugetau lucruri tnari.de dânşii în privinţa charurilor, 
şi de aici apoi se inviduiau unii pe alţii, ceeă ce con
tribuia la dezbinarea bisericei. Dară apoi chiar şi, cre
dinţa în înviere şchiopăta printre dânşii, căci uniia pă
timind de boala şi de nebuniia Elinilor, nu credeau că 
va fi învierea trupurilor. Toate acestea erau rezultate 
din prostiia aşa zişilor filosofi. Aceasta eră mama tuturor 
rălelor de pe atunci .din această cauză se dezbinau 
între dânşii, căci aşa învăţau dela filosofi, fiindcă şi aceia 
se resculau uniia contra altora, veşnic contrariindu-se 
în credinţele lor şi încercând u-se de a descoperi ceva 
nou. fiind mişcaţi ia aceasta de slava, deşartă şi iubirea 
de întăetate. 6 asemenea boală bântuia printre filosofii 
de. pe atunci, fiindcă totul resturnau cu raţionamentele 
lor cele falşe.

Deci, Corinthenii aceştia i-au scris apostolului prin 
Fortunat şi Achaic, şi tot, prin aceştiia li-a şi respuns 
prin epistola de faţă, dupre cum se învederează dela 
sfârşitul epistolei. Nu i-au scris lui despre toate împre
jurările ce se petreceau printre dânşii, ci numai despre 
nuntă şi feciorie, pentru care şi zice apostolul: „Iară 
pentru care mi-aţi scris“ (Cap. 7, 1). El însă li-a 
respuns nu numai la cele ce i-au fost scris, ci şi asupra 
multor chestiuni şi abateri de ale lor, pe care le-a aflat 
dela Fortunat şi Achaic, cu cea mai mare exactitate.
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Odată cu această epistolă a trimis la dânşii şi pe Ti- 
motheiu, ştiind bine că dacă epistola lui va avea o oare
care putere asupra lor, nu puţină înrâurire va avea însă 
şi prezenţa ucenicului său printre dânşii.

Fiindcă acei neruşinaţi, cari dezbinase biserica, in
ventase un pretext în abaterile lor — şi aceasta ca să 
nu se pară că dânşii lucrau fiind mişcaţi de ambiţiune — 
şi ziceau că ii învaţă pe alţii mai bine, şi li descopăr 
adevărurile cele mai desăvârşite, căci sunt mai înţelepţi 
decât alţii, — apoi contra acestei boale se ridică Pa vel 
dela început chiar, smulgând rădăcina tuturor rălelor, 
şi dihonia izvorîtă de aici, cu un curaj nespus. Mulţi 
din aceştiia erau chiar ucenici de ai lui, drept care li şi 
zice: „Că dacă nu sunt Apostol altora, dară vouă 
sunt, că pecetea apostolici mele voi sunteţi întru 
Domnul“ ('Cap. 9, 2), dară dânşii se găsiau mai slabi 
decât, ceilalţi, de vreme ce li spune: „Nu am grăit 
vouă ca celor duhovniceşti, că încă nu puteţi 
nici acum, că încă trupeşti sunteţi“ (Cap. 3,1.2). 
Aceasta o spune, ca nu cumva să creadă ii că vorbeşte 
de timpul trecut, şi de aceia a adaos: „Că încă nici 
acum nu puteţi Afară de aceasta nici nu erau cu 
toţii stricaţi, ci încă se găsiau printre dânşii mulţi sfinţi, 
ceia ce a şi arătat cam pe îa mijlocul epistolei, unde 
zice: „Iară mie prea puţin îmi este, ca să fiu 
judecat de cătră voi “ (Cap. 4, 3), după care mai la 
vale a adăogat: „Şi acestea, fraţilor, am închipuit 
întru mine Şl ApolIo“ (Ib. vers. 6). Aşâ dară, de oarece 
ţoale rălele acelea izvorau din iipsă de minte, căci cre
deau acei amăgitori că ştiu ceva mai mult decât el, de 
aceia mai ’nainte de orice el doboară o asemenea uşu
rinţă, şi începe epistola, zicând:

O M I L I A  I

„Pavel, chemat apostol al lui Iisus Christos 
prin voea lui Dumnezeu, şi Sosten fratele, bi- 
sericei lui Dumnezeu care este în Corinth, celor
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sfinţiţi întru Christos Iisus, celor chemaţi sfinţi, 
împreună cu toţi cei ce chiamă numele Dom
nului nostru Iisus Christos în toi locul, şi al !or 
şi al nostru, char vouă şi pace dela Dumnezeu 

nostru, şi dela Domnul Iisus Christos"
(ijS,T)* jU ‘—O).

Priveşte, cum chiar dela început li-a doborît mân- 
driea, şi li-a aruncat ia pământ orice semeţie, numindu-se 
pe sine , chem at“ «Nu eu am aflat, zice, ceea ce ştiu, 
şi nici că am câştigat aceasta cu propriea mea înţelep
ciune, ci alungând şi pustiind biserica, am fost chemat». 
Aşa dară totul este al celui ce chiamă, şi nimic al celui 
chiemat, afară numai de ascultare şi supunere. „Al lui 
Christos Iisus". «Dascalul vostru, zice, este Christos, 
şi voi recunoaşteţi oameni ca apărători ai învăţăturei 
sale ?» „-Prin voea lui Dumnezeu “ , adecă că Dumnezeu 
a voit ca noi să ne mântuîm astfeliu. Noi nimic n’am 
făcut, ci numai prin voea lui Dumnezeu am aflat mân
tuirea, şi fiindcă aşâ a crezut el cu cale, apoi noi am 
fost chiemaţi prin voinţa lui, iară nici decât că am fi 
fost vrednici de chîemare. „Şi Sosteil fra te le '6. Iarăşi 
se umileşte, punând pe lângă sine pe cei ce eră cu 
mult mai inferior lui, fiindcă între Pavel şi Sosten 
de sigur că eră o mare deosebire. Deci, dacă apostolul 
pune lângă dânsul pe cel cu mult mai inferior lui, deşi 
între dânsul şi acel Sosten eră o mare deosebire, apoi 
ce ar putea zice aceia, cari se mândriau faţă chiar de 
cei de aceiaşi valoare cu dânşii?

„Bisericei lui Dumnezeu". Nu bisericei aceliia, 
sau aceştiia, ci bisericei lui Dumnezeu. „Care este înCo- 
rinth". Priveşte, cum prin fiecare vorbă li doboară 
mândriea, obişnuindu-li cugetul prin toate ca ii să aibă 
privirea îndreptată spre ceriu. Numeşte biserica lui 
Dumnezeu, arătând că ii trebue a se uni cu aceasta. 
Dacă biserica este a lui Dumnezeu, apoi ea este unită, 
adecă este una şi aceiaşi, nu numai în Corinth, ci în 
întreaga lume. Numele de biserică nu este un nume de 
desbinare sau împărţire, ci este nume de unire şi de 
conglăsuire.



8 OMILIA. I

„Celor sfinţiţi întru Christos Iisus". Iarăşi 
pun numele lui Iisus, şi nicăîri nu pune nume de oa
meni. Şi ce este sfinţirea ?. Baea renaşterei de a doua- 
oară,. curăţirea de păcate- Li aminteşte de necurăţenia 

..lor, de care. s’aufebăv|ts şi îi îndeamnă de-a nu cugetă 
lucruri mari, că nu ş?ai> sfinţit doară prin succesele lor, 
ci oriâ filantropia lui Dumnezeu.

„Celor chemaţi sfinţi*. «Chiar însuşi acest lucru, 
zice, adecă de a vă mântui prin credinţă, nu este al 
vostru, căci nu ţoi v ’aţi apropieat cei întâi, ci aţi fost 
chemaţi; aşa că chiar acest lucru mic, încă nu este al 
vostru întreg. Des* v-aţi apropieat, fiind vinovaţi de 
mii de răle, totuşi nici aşa nu este vr ’un merit al vostru, 
ci totul este al lui Dumnezeu».- De aceia şi Efesenilor 
scriîndu-H zicea: „Că cu darul sunteţi mântuiţi prin 

"Credinţă, şi aceasta nu dela voi, al 'lui Dum- 
Jiezeu este darul “ ' (Efes, 2, 8), 'adecă «nici credinţa 
-nu este a voastră întreagă, căci nu voi aţi apucat' mai 
’nainte crezând, ci după ce aţi fost chemaţi aţi crezut şi 
aţi ascultat».

„împreună cu toţi cei ce chiamă numele 
Domnului nostru Iisus Christos", adecă nu nu
mele cutăruia sau cutăruîa, ci numele Domnului. „In. 

. iot locul, zice, şi al lor şi al nostru". Deşi această 
. epistolă;?, fost scrisă numai cătră Corintheni, totuşi apo
stolul 'aminteşte do toţi credincioşii de' pe întregul pă
mânt, arătând prin aceasta că în toată lumea biserica 
-trebue a fl una şi aceiaşi, deşi este împrăştieată prin 
multe locuri, şi 'prin urmare cu atât mai mult cea din- 
Corinth. Că dacă locul e departe, totuşi Domnul fiind 
comun, îi uneşte pe toţi la un loc. De aceia a şi adăogat 
apostolul: „şi al lor şi al nostru*. .Faptul acesta, de 
a avea biserica un singur stăpân şi Domn, este cel mai 
principal. Că dacă se şi găsesc într’un singur loc, şi au 
mulţi stăpâni cari se contrariează, apoi şi dânşii sunt 
desbinaţi, şi cu nimic nu li foloseşte la concordia lor 
locul unde se găsesc, fiindcă acei stăpâni dau poronci 
contrare, şi fiecare se încearcă de a-i atrage în partea 

; sa, dupre cum şi zice: „Nu puteţi sluji lui Dum- 
, nezeu'.şi lui mamonâ“. Tot aşă şi cei ce se găsesc 

în diferite locuri, dacă nu au mai mulţi stăpâni, ci nu-
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mai pe unul singur, apoi. cu nimic nu sunt vătămaţi ■ 
din cauza locurilor la concordia dintre dânşii, fiindcă 
acel stăpân îi uneşte pe toţi la un loc. «Nu spun, 
zice, că voi':<ţâ, Ooriptltâ^i.-sţîilttoli.^âtgri de. a n în con~ 

“cordie numai cu Coriothcnîi, ci cu tojJ <*:i din ki/ned/. 
întreagă* având pe un singur stăpân-, comun tuturor». 
De aceia a şi pus ei de a doua oară cuvântul ,,ai no'stPU“, 
fiindcă deşi mai sus a fost zis; „numele Domnului 
nostru Iisus ChrisLos“, totuşi ca să nu-se pară celor 
proşti si fără minte că ei a despărţit pre cei de prin. 
alte locuri de Corintheni, a adaos din nou: „Domnul 
nostru şi al lor“. Dară, pentru ca mai lămurit să-fac 
ceea ce eu spun, voiu ceti acest pasaj dupre înţelesul lui, 
astfeîiu: „Pavel şi Sosten, bisericei lui Dumnezeu cei din 
Corinth, şi tuturor cari chiarnă fiuniele Domnului, nostru 
şi al lor în tot locul, chiar în -Romă-de ui: fi,,-mu ori'unde;' 
char vouă şi pace dela Domnul Iisus Christos". Sau iarăşi 
se poate explică şi în următoriui rnod, care mi se pare 
că este şi mai adevărat: Pavel şi Sosim., celor sfinţiţi
din Corinth, celor chiemaţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce 
chiamă numele Domnului nostru Iisus Christos în tot locul 
al lor şi al n o s t r u adecă «char vouă şi pace celor sfin
ţiţi din Corinth, şi celor chiemaţi, şi nu numai vouă, ci 
împreună şi tuturor celor din orice loc, cari chiamă 
numele Domnului-nostru Iisus Christos».

«Deci, dacă'pacea este din char, de ce -cugeti lu
cruri mari, şi de ce te îngâmfi, fiind mântuit prin- char 1 

. Şi, dacă ai pace către Dumnezeu, de ce atunci te dai în 
stăpânirea attoraf — căci aceasta, înseamnă că io îro- 
potriveşti lui Dumnezeu. De ce dacă aveţi eharul, vă 
învoiţi cu cutare sau cutare? Eu amândouă acestea —  
charul şi pacea — le cer pentru voi dela Dumnezeu, 
şi dela dan sul, şi’ cătră dânsul, c&ci dciCci ou. vâ veţi 
bucură de sprijinul cel de sus, nu vor rămâneâ stator
nice, şi nici va fi ceva mai mult pentru voi, dacă nu 
vor fi îndreptate spre dânsul. Nici un folos nu vom avea 
chiar de am fi împăciuitori cătră toţi oamenii, dacă 
cătră Dumnezeu suntem războinici, precum şi dacă vom 
fi războiţi de întreaga lume, iară cu Dumnezeu suntem 
în pace, nu vom aveâ nici o vătămare. Şi iarăşi; nici 
un folos nu vom aveâ, chiar dacă am fi lăudaţi de în
treaga lume, dacă suntem dispreţuiţi de Domnul, pe când 
dacă Dumnezeu ne aprobă şi ne iubeşte, atunci nici o
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primejdie nu vom avea, chiar de ne-ar dispreţul şi urî 
toată lumea».

Adevăratul char, şi adevărata pace este numai de 
la Dumnezeu. Cei ce are charul lui Dumnezeu, nu se 
teme de nimeni, chiar de ar suferi mii de răle, şi nu 
zic numai dela oameni, dară chiar şi dela diavolul, pe 
când cel ce este dispreţuit de charul lui Dumnezeu, pe 
toii bănuieşte,- chiar de s’ar părea că este in cea uiai 
mare siguranţă. Căci nestatornic este neamul omenesc; 
nu numai prietenii sau fraţii, ci chiar şi părinţii se schimbă 
de multe-ori dintr’o mică cauză, şi ’i vezi cum alungă 
pe copilul ce l-au născut, mai rău decât pe duşman, 
precum şi copii aiungând pe părinţi. Gândeşte-te bine: 
David avea char dela Dumnezeu, iară Abesalom, fiul 
său, avea char dela oameni; dară ce feliu de sfârşit a 
avut fiecare din ii, şi care a fost mai mult lăudat, voi 
ştiţi cu toţii. Abraâm deasemenea avea char dela Dum
nezeu,— pe când Faraon aveâ char dela oameni, — cari 
pentru ca să-i facă pe plac, -i-au predat pe femeia drep
tului Abraâm (Facere cap, 12). Dară cine din aceşti 
doi a devenit mai strălucit, şi mai fericit? De sigur că 
Abraâm. Şi ce spun eu de dreptul Abraâm ? Aveau char 
Israiliţii dela Dumnezeu, pe când de Egiptieni erau 
urîţi şi dispreţuiţi, — şi cu toate astea voi ştiţi cu câtă 
însetnnătate au stăpânit ii pe Egiptienii cari ii urau şi-i 
dispreţuiau.

')  Deci, iubiţilor, aceasta să o căutăm cu toţii. Chiar 
rob de ar fi cineva, aceasta să o dorească, adecă să 
capete char dela Dumnezeu înainte de charul stăpânului 
său; chiar femee de ar fi, să ceară charulluiDumnezeu 
înainte de charul bărbatului; chiar ostaş de ar fi, să 
ceară graţia de sus, să ceară charul lui Dumnezeu 
înainte de charul împăratului sau a stăpânitorului său, 
şi atunci va fi drăgălaş şi înaintea oamenilor. Şi cum 
ar putea cineva să capete char dela Dumnezeu? Cum, 
zic, în alt chip, decât numai prin umilinţă? „Dumne
zeu, zice, celor mândri li stă împotrivă, iară celor 
smeriţi li dă dar“ (Pilde 3, 34), şi „Jertfa lui Dum
nezeu duhul umilit, inima înfrântă şi smerită 
Dumnezeu nu o va urgisi “ (Ps. 50, 19).’ Dacă chiar 
înaintea oamenilor umilinţa este atât de plăcută, apoi

l) Partea morală. Despre umilinţă. (Veron).
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cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu. Astfeliu au aflat 
ehar cei dintre ginţi, astfeliu şi Iudeii au căzut din char, 
fiindcă nu s’au supus dreptăţei lui Dumnezeu. Cel umilit 
devine tuturor plăcut şi drăgălaş, este tovarăşul păcei 
•nc’ntrerupte, -şi nu are nici un motiv de ceartă sau 
războiu. Chiar de l-ai batjocori, chiar de l-ai defăima, 
chiar de l-ai zice orice, ei tace şi este în totul liniştit; 
cătră toţi va avea o astfeliu de pace, încât rici nu se poate 
spune,, fiindcă are cu sine pacea lui Dumnezeu. Poron- 
cile lui Dumnezeu sunt, ca noi să fim în pace cu toţi oa
menii, şi vieaţa noastră numai atunci este regulată, când 
vom avea pace şi dragoste reciprocă între noi. Pe Dum
nezeu nu-i va putea cineva vătămâ niciodată, căci na
tura itti este itestrieăeioasă^i mai presus de orice patimă.

Nimic nu face pe creştin atât de admirat, ca umilinţa. 
Ascultă pe Abraâm, care zice: „Eu surit pământ ş i 
cenuşă" (Fac, 18, 27), ascultă şi pe Dumnezeu, care 
spune’ de Moisi că eră mai blând decât ţoţi oamenii. 
In adevăr că nimeni n’a fost mai umilit că Moise, care 
conducând' un popor atât de numeros, care întreaga ar
mată a Egiptenilor împreună cu împăratul ci a afundat- o 
în marea Roşie ca pe nişte muşte, care atât în Egipet, 
cât şi în marea Roşie, şi’ în pustie, a făcut atâtea fapte 
mari şi minunate, care s’a bucurat de o aşa mărturie din 
partea lui Dumnezeu, — şi cu toate acestea el se găsiâ 
ca unul dintre cei mulţi, ba încă eră mai umilit şi de
cât socrul lui, al căruia sfat îl primea. El nu se neli
niştea şi nici nu zicea: «Dară ce? După atâtea fapte 
minunate săvârşite,-ai _vcnit şi tu ca să ne sfătuieşti»?— 
ceea ce pătimesc cei mai mulţi dintre noi, căci chiar de 
li s’ar da statul cel mai bun de cineva, totuşi ii dispre
ţuiesc acei sfat, fiindcă persoana ce l-a dat este poate 
umilită şi mai ne’nsemnată decât dânşii. Nu însă aşa a 
fost şi Moisi, ci prin umilinţă el a făcut totul. De aici 
el a dispreţuit şi palatele împărăteşti, fiindcă eră cu ade
vărat umilit. Umilinţa este aceea care face cugetarea 
înaltă şi sănătoasă. Câtă generozitate crezi că a fost din 
partea lui, şi câtă mărime de suflet ca să ajungă a dis
preţul până şi palatul şi masa împărătească? Căci se 
ştie că împăraţii Egipetului erau consideraţi şi cinstiţi 
ca zei, şi se bucurau de mari bogăţii şi tezaure. Dară 
el toate acestea lăsându-le, şi aruncând la o parte 
până şi sceptrul Egipetului, a alergat în ai utoriul celor
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robiţi şi torturaţi; în ajutoriul celor ce-şi petreceau 
timpul în cărămidării şi în mocirle de lut, şi pe cari 
Egiptenii îi asupreau şi dispreţuiau, „Si-i asupreau 
pre dânşiiEgiptenii cu siia“ (Exod. 1, 13) zice.

. Deci, alergând lu ajutota! celor dispreţuiţi-şi împilaţi, 
şi panâfidu-se. deacprme^işuî asupritorilor, prin-aceasta 
a dat dovadă, că acest umilii eră cu adevărat înalt şi cu 
mari simţiminte. Lipsa de minte şi uşurinţa vin numai 
dela un suflet nenobil şi dela o cugetare josnică, pe când 
blândeţa purcede dintr’un suflet mărinimos, şi dintr’o 
cugetare sănătoasă.

Şi dacă voiţi, să cercetăm pe flecare din acestea cu 
exemple. Spune’mi, te rog: cine a fost mai înalt decât 
Abraâm? Căci d eşiri a fost care a zis: „Eu sunt pă
mânt şi cenuşă*, şi tot el care a zis: „Să nu "fie 
ceartă între mine şi între tine“ (Fac. 13,8), totuşi acest 
suilelf umilii a dispreţuit prăzile de războia luate dela 
PerşL şi nu ş'a uitat, la trofeile cucerite dela barbari. 
Aceasta a făcut-o el dela o - cugetare înaltă, şi dela un 
suflet mărinimos. Cel ce cu adevărat este umilit, acela este 
cel înalt,şi nici decum ling uşi loriul, nici decum vicleanul. 
Altceva este mărinimiea sufletului, şi altceva uşurinţa şi 
lipsă de minte. Acest fapt se învederează din exemplu) 
lui Abraâm, şi din cele ce urmează. Dacă de pildă ci
neva ar- consideră lutul ca lut şi l-ar dispreţul, iară un 
altul -Ir-a? consideră ca aur, şi nu ca lut ce este, şi-i-ar . 
da valoarea aurului, apoi oare care'din aceşti doi este cel 
înalt? Oare nu acela care nu admiră lutul? Care din doi 
este .edl umilit şi înjosit? pare nu cel ce admiră^-kitul şi-l 
preţuieşte ca mare lucru ? Tot aşâ judecă tu şi în cazul de 
faţă, căci şi aici cel ce zice despre sine că este pământ 
şi cenuşă, este cu adevărat înalt, deşi o spune aceasta 
din umilinţă, pe- când cel ce nu se crede ă fi pământ şi 
cenuşă, ci se cinsteşte singur pe sine şi cugetă lucruri 
mari de persoana sa, acela este cu adevărat cel înjosit - 
şi dispreţuit,"flîadca pe cele mici le crede ca mari. Deci, 
este învederat că Patriarhul a pronunţat acele vorbe 
dintr’o cugetare înaltă. „Eu sunt pământ, zice, şi 
cenuşă*,, vorbe care vin dela înălţimea cugetărei, şi 
nici decum dela uşurinţă. Dupre cum se întâmplă şi eu 
trupurile, că unul de pildă este bine format şi plin de 
vieaţă, iară un altul umflat şi bolnav — deşi amândouă



sunt cu cărnurile de pe ele strălucite, însă unui are căr
nurile stricate, iară altul sănătoase, — tot aşă şi în cazul 
de faţă; căci altceva este a fi lipsit de minte, ceea ce 
înseamnă că acela este înfumurat, şi plin de .mândrie, şi. 
altceva de a fi înalt, ceea ce dovedeşte că acela este 
sănătos şi întreg ia minte. Şi iarăşi: cineva de pildă 
este înalt cu trapul, iară un ■ altui--fiind scurt de statură 
se incaiţă cu ciubote cu călcăe înalte, ca să devină şi el 
înalt. Dară noi pe cine vom numi înalt.şi mare? spune’m i; 
oare nu pe cel ce dela natură este înalt ? Celalt are o 
înălţime străină naturei sale, şi numai încălţându-se cu 
ciubote cu tocuri înalte a devenit şi el inalt, — ceea ce 
mulţi dintre oameni pătimesc, ridicându-se pe dânşii pe' 
banii sau pe slava ce cred că o au, ceea ce în realitate 
nu este înălţime. înalt se numeşte numai aceia, care nu 
are nevoie de asemenea lucruri, acela care are înălţimea
sa naturală, dispreţuind pe toate eeielaltor----- -------—

Deci, iubiţilor, să devenim umiliţi, pentru ca să pu- 
tem fi înalţi. „Că cel ce so smereşte pe sine-, zice, ser
va  înalţă? (Math. 23, 12). Dară nu aşă. este şi cei lipsit, 
de minte, ci unul ca acesta este mai înjosit şi mai umilit 
decât toţi ceilalţi, după cum şi băşica de apă se umilă, 
însă umflătura ei nu este ceva trainic şi sănătos. De 
aceea noi şi numim pe astfeliu de oameni umflaţi de 
mândrie, dupre cum sunt şi uneie trupuri umflate de 
dropică, dupre cum se umflă şi băşica de apa sau de 
săpun. Omul care cugetă cu moderaţiune, nu va cugetă 
niciodată lucruri mari de sine, chiar de ar avea cu 
dânsul fapte mari, — căci el îşi simte neputinţa sa şi 
umilinţa, — pe când cel lipsit de minte îşi închipuie lu
cruri mari de dânsul, chiar şi în cele mai mici acţiuni 
ale lui. Să câştigăm deci înălţimea prin umilinţa noastră. 
Să judecăm cu "luare aminte natura lucrurilor omeneşti, 
pentru ca astfeliu să ne aprindem de dorul celor vii
toare. In alt mod nu se poate ca să devină cine vă umilit, 
decât numai prin iubirea celor sfinte si dumnczeesfe- 

^precum şi prin dispreţuirea celor prezente. Dupre cum 
ccl ce urmează să se bucure de împărăţie întru nimic 
n’ar socoti cinstea ce i-ăr da-o altul în mod particular 
în locul porfirei împărăteşti, tot aşă şi noi ne vom bate 
joc de toate cele prezente, dacă vom dori cinstea cea 
din vieaţa viitoare. Nu vedeţi pe copii când se joacă, cum 
ii se fac soldaţi şi se pun în ordine de bătaie, cum merg
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înaintea lor vestitori, (trâmbiţaşi) şi purtători de toege, 
şi cum în mijlocul lor păşeşte acel copil ce ţine locul 
căpeteniei lor, făcând astfeliu glume copilăreşti? întoc
mai aşa sunt şi lucrurile omeneşti, ba încă şi mai jos
nice: astăzi existând, şi mâine dispărând.

Deci, să devenim, iubiţilor, mai sus decât toate 
acestea, şi nu numai că să nu le dorim, ci chiar să 
ne şl ruşinăm dacă ni le-ar propune cineva. Cu chipul 
acesta alungând dela noi dragostea de dânsele, vom 
câ,ştigâ dragostea acea sfîntăde vieaţa viitoare, şi ne vom 
bucură de slava cea. neperitoare şi veşnică. Căriea fie 
cu toţii a ne învrednici, prin charul şi filantropiea Dom
nului nostru Iisus Christos, cu care şi prin care se cade 
slava Tatălui şi Sf. Duh în vecii vecilor. Amin.

OM!  LI  A II

3. Mulţam esc Dumnezeului meu pururea pen
tru charul lui Dumnezeu ce s’a dat vouă întru 
Christos Iisus, că întru toate v’aţi îmbogăţit întru 
dânsul“ (Cap. 1, 4. 51.

Ceia ce face cu alţii, când îi sfătuieşte zicând: „întru 
toate prin rugăciune cu mulţărnită cererile 
voastre să se arate lui Dumnezeu (Filip. 4 ,6), tot 
aceia a făcut şi cu dânsul, învăţându~ne ca de aici să în
cepem vorba pururea, şi înaintea tuturor să muiţămim lui 
Dumnezeu. Nimic nu este atât de plăcut lui Dumnezeu, 
ca a ne arătă mulţămitori cătră dânsul, şi pentru noi 
înşine, şi pentru alţii. De aceia apostolul aproape în 
toate epistolele sale o trece aceasta înaintea tuturor, şi 
dacă în celelalte epistole a făcut aşă, apoi aici cu atât 
mai mult eră necesar să o facă. Cel ce mulţămeşte lui 
Dumnezeu, îi mulţămeşte şi pentru cele ce pătimeşte ca 
şi pentru cele bune, îi mulţămeşte şi pentru charul şi 
favoarea acordată; iară charul nu este nici.datorie, nici 
plată, şi nici răsplată. Dacă aceasta era necesar să o 
spună peste tot locul, cu atât mai mult eră necesar a
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o spune Corint henilor, cari se uitau cu gura căscată la 
cei ce tăeau şi desbinau biserica.

„Dumnezeului m eu“. Din prea marea lui dispo
ziţie sufletească răpeşte şi-şi însuşeşte ceea ce este ob
ştesc, obiceiu pe. CB-re-l aveau- şi Prorocii pururea, zicând: 
.Dumnezeul meu. Dumnezeul meu“— , cu care ocazie 

â îndeamnă şi pe dânşii ca sa facă aşa. Cel ce gră ieste 
aşa, sc desparte de toate cele omeneşti, şi păşeşte cătră 
Acela, pe care-1 invoacă cu multă dispoziţie sufletească. 
Aceasta o poate zice cu adevărat numai cel ce se ridică 
pururea dela cele pământeşti spre cele cereşti, spre 
Dumnezeu, pe care-1 preferă înaintea tuturor, căruia îi 
roulţămeşte necontenit, nu numai pentru charul deja 
dat lui, ci chiar şi pentru cel mai mic bine ce a avut 
după aceasta, şi pentru care îi înalţă tot aceeaşi laudă şi 
mulţămită. De aceia şi apostolul n’a zis simplu: «multă- 
mese Iui Dumnezeu», ci a mai adaos-:-,,pururea pen- 
tn i v o r 1, învăţându-ne a cunoaşte pururea eharurlui 
Dumnezeu, şi nimănui altuia a-i mulţămi, decât numai 
iui Dumnezeu.

•„Pentru-charul lui Dum nezeu^.: Ai văzul cum • 
el îi îndreptează peste tot locul? Unde este Charul, acolo 
nu sunt fapte, iară unde sunt fapte, acolo nu este char. 
«Deci, dacă este charul, zice, de ce cugetaţi lucruri mari ? 
De ce sunteţi îngâmfaţi»? ,,Ce s’a dat vou ă ", zice: 
«Şi prin cine s’a dat? Poate prin mine, s’au printr’un 
alt apostol? Nici de cum, zice; ci prin uhristos Iisus», 
căci expresiunea „în tru  C lirjstos Iisus u -aceia în
seamnă. Priveşte, cum în multe locuri particula „ întru “ 
este pusă în loc de „ prin  Aşâ dară particula „ întru “ 
nu este de mai mică însemnătate ca „p rin “ .

„Că întru toate v ’aţi îmbogăţit întru dânsul 
Iarăşi: prin cine v ’a.ţi îmbogăţit? „Intru dânsul“ zice, 
adică «printr’însul». Şi nu zice simplu «v ’aţi îmbogăţit», 
ci şi „întru t o a t e Deci, când este şi bogăţie, şi a lui 
Dumnezeu bogăţie, şi întru toate, şi prin unul născut al 
său Fiu, apoi judecă singur la vistieriea cea negrăită.

„în tot cuvântul şi în toată ştiinţa* zice. 
Nu în cuvântul cel deafară, adică cel lumesc, ci în cu
vântul lui Dumnezeu, căci dacă este ştiinţă şi fără cu
vânt, este totuşi ştiinţă şi cu cuvânt. Sunt mulţi cari au
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ştiinţă, dar n’au cuvânt, precum sunt cei simpli, şi cari 
nu pot să reprezinte destul de lămurit ceea ce au în 
cugetul lor. «Insă voi, zice, nu sunteţi aşâ, ci sunteţi 
destoinici şi de a cugetă, şi de a vorbi în .acelaş timp, 
adică de a spune lămurit ceia ee cugetaţi».

„Precum in^rt&rigirea. lui.- 'Christos-- s’a.ade 
verii, lotru voi" (Vers. o). In şirul laudelor şi a mul- 
ţămirei se atinge foarte mult de dânşii, căci pare că 
zice: «Nu.prin ftlosofiea omenească, şi nici prin învăţă
tura omenească, ci prin charul lui Dumnezeu, prin bo- 
găţiea, şi ştiinţă, şi prin cuvântul (raţiunea) cel dat vouă 
de dânsul, aţi putut află dogmele adevărului, şi a vă 
întări în mărturisirea Domnului, adică în propoveduirea 
evangheliei lui v ’aţi bucurat de multe semne şi minuni, 
de charul cel negrăit, încât aţi primit propoveduirea, 
evangheliei sale. Deci, dacă v ’aţi încredinţat prin semne 
şi prin char, de ce vă clătinaţi?» Aceste cuvinte sunt 
nu numai ale. ceiui-ec se atinge de’dânşiirci şl ale celui-  
ce-i apucă mai înainte, cu scopul de a-i îndreptă.

„încât a nu fi lipsiţi voi nici într’un dar"
(Vers. 7). Aici ni se prezintă o mare nedomirire: cum, 
dacă ii sunt îmbogăţiţi întru tot cuvântul astfeliu, încât 
să nu fie lipsiţi de nici un dar, sunt şi trupeşti, că dacă 
la început erau astfeliu, eu atât. mai mult acum n’ar 
fi trebuit să .ne aşâ? Deci, pentru ce îi numeşte trupeşti, 
zicând: „N’am putut grăi vouă ca celor duhov
niceşti, ci ca celor trupeşti “ (Cap. % î)t Ce putem 
noi spune aici? Că la-început, pe când ii crezuse, 
învrednicise de toate darurile, căci erau plini de râvnă 
pentru ele, mai în urmă însă au devenit mâi leneşi: 
sau dacă nu este aşâ, apoi atunci nici unele şi nici altele 
nu sunt zise pentru toţi fără excepţiune, ci unele sunt 

.zise către cei vinovaţi şi vrednici de acuzaţiuni, iară 
'celelalte cătră cei vrednici de laude. Cum că dânşii aveau 
încă daruri, se vede din pasajele următoare „Fiecare 
dintru voi psalm are, învăţătură-are, limbă are, 
descoperire are, tălmăcire are, toate spre zidire-  ̂
să se facă“, şi „Prorocii doi sau trei să grăească“ 
(Cap. 14, 26. 29). Se mai poate spune şi altceva, care 
după obiceiul apostolului de a ni spune totul, ni l-a 
spus şi aici. Eu cred că aici apostolul, prin expresiunile: 
„încât a nu fi lipsiţi voi nici într’un dar“, face
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aluziune şi la dânsul, fiindcă şi el a făcut semne şi 
minuni, dupre cum li vorbeşte prin a doua epistolă: 
„Că semnele apostolului s’au lucrat întru voi 
întru toată răbdarea*, şi .iarăşi: „Ce este de care 
să fiţi mai lipsiţi decât celelalte biserici* pi. cor.

•'12. 13)1 Deci, dupre cum ana fost ais, aici apostolul 
aminteşte poate şi de dânsul, şi le spune acestea cătră 
cei ec erau încercaţi şi statornici în credinţă, — fiindcă 
erau printre dânşii şi mulţi sfinţi, cari se pusese in 
slujba bisericei şi a sfinţilor ei, ş i ’ cari se făcuse înce
pătură (pârgă) Achaei, dupre cum arată cam pe la 
sfârşitul epistolei./ Dealtmintrelea chiar dacă poate lau
dele acestea nu se prea ţin de adevăr, totuşi fiind puse 
cu iconomie, pregătesc rrlai dinainte calea cuvântului. 
Cel ce dela început chiar grăieşte deodată lucruri gre
oaie, a închis imediat auzul celor slăbi, fiindcă dacă cei 
ce asi-ullă vor 11 în acelaşi grad de cinste, se' vor mâ- 

jiieâ, iară de vor fi cei mai de jos, se vor întrista. Deci, 
ca nu cumva să se întâmple aceasta, el îşi face.înce
putul dela nişte laude părute. Dealtmintrelea aceasta 
nici nu este lauda lor, ci a charului luiTkimnezeu, 
fiindcă a se izbăvi de păcate şi a se îndreptăţi, este al 
darului de sus. De ..aceia tocmai că şi stărueşte In.aceste 
împrejurări, care arată filantropiea lui Dumnezeu, ca 
astfeliu rnai mult încă să li vindece boala de care 
suferiau.

„Aşteptând descoperirea Domnului nostru- 
Iisus ChristosK ■ «De ce vă neliniştiţi, zice, si.de ce 
vă tulburaţi ? Ca Christos nu est&He fa^ă? itejĂ; el este- 
de faţă, şi ziua venirei lui bate la uşă». Dară tu te

§ândeşte la înţelepciunea lui Pavel, cum el smucindu-i 
in cele omeneşti, i-a înfricoşat amintindu-li de jude

cata cea grozavă, arătându-li că nu numai de începu
turi bune avem nevoe, ci şi de sfârşituri bune. împreună 
cu darurile acestea noi avem nevoie şi de o altă virtute, 
aceia adică ca să ni amintim necontenit de acea zi, şi 
că avem trebuinţă de muite ostenele, ca să putem ajunge 
cu bine la sfârşit. Venirea Domnului el o numeşte 
„ descoperire arătând prin aceasta, că deşi nu sc- 
vede, totuşi ea este, ni stă de faţă şi acum, şi că atunci 
se va arătă. «Deci, zice, este trebuinţă de răbdare, sau 
mai bine zis de aşteptare, căci de aceia aţi primit mi
nunile, ca să rămâneţi statornici».

16038 2
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„Care vă va şi întări pre voi până la sfârşit 
nevinovaţi" (Vers. 8). Aici s’ar părea că îi linguşeşte, 
însă cele vorbite îl scapă de orice linguşire. Ştieâ ei 
foarte bine a-i atinge, ca de pildă când zice: „Că ne- 
veriind eu Ia voi s’au semeţit unii“ şi „Ce voiţi? 
Cu toeag să viu ia voi, sau cu dragoste şi cu 
duhul feîândeţei“ (Cap. 4, 18. 21)?' Dară în pasagiu! 
ce ni stă de faţă, nu numai că nu-i linguşeşte, ci pe 
sub ascuns chiar îi învinovăţeşte, căci expresiunea „vă 
va Întări“ şi expresiunea „nevinovaţi14 îi arată pe 
dânşii că clătinaţi în credinţă şi răspunzători de vi
novăţie.

Tu însă te gândeşte, cum apostolul îi pironeşte 
veşnic de numele lui Iisus Christos, şi nu de numele vre
unui orn. nu de numele vre-unui apostol sau dascal, ci 
necontenit li aminteşte de numele celui dorit de dânşii, 
întocmai ca şi cum ar avea grijă de a, întrema pe nişte 
buimăciţi de beţie. Nici într’o altă epistolă nu se gă
seşte atât. de des pus numele lui Christos, pe când aici 
în puţine versuri se găseşte trecut de multe ori, şi 
aproape că întregul exord şi l-a ţesut eu acest nume.

Gândeşte-te bine dela început: ccPavel, zice, chemat 
apostol al lui Iisus Christos, celor sfinţiţi întru Iisus 
Christos, la toţi cei ce chiamă numele lui Iisus Chris
tos, char vouă şi pace dela Dumezeu Tatăl şi dela 
Domnul Iisus Christos. Mulţărnesc Dumnezeului meu 
pentru charul dat vouă întru Christos Iisus, precum 
mărturisirea Iui Christos s’a adeverit întru voi, aş
teptând descoperirea Domnului nostru Iisus Christos, 
care vă va şi întări pre voi, până la sfârşit nevinovaţi 
în ziua Domnului nostru Iisus Christos. Credincios 
este Dumnezeu, prin care v ’aţi chemat spre împărtă
şirea Fiului său Iisus Christos. Şi vă rog pre voi fra
ţilor, pentru, numele Domnului nostru Iisus Christos 
A i văzut şirul neîntrerupt al numelui lui Christos? De 
unde este destul de arătat chiar şi pentru cei mai tâmpi 
că el nu face aceasta cum s’ar întâmplă şi fără scop 
ci prin îndesirea acestei denumiri frumoase scoţându li 
mândriea cea proastă din suflet, să încearcă să li poatâ 
curaţi din rădăcină germeni le boalei.
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„Credincios este Dumnezeu, prin care v’aţi 
chemat spre împărtăşirea Fiului său“ (Vers. 9). 
Vai!' Ce lucru mare a spus el aici! Gâtă măreţie a da
rului ni-a arătat! «A ţi fost chemaţi, zice, spre împăr
tăşirea unicului său Fiu, şi voi vă lăsaţi ia. bunul plac 
al oamenilor? Dară ce, poate fi mai rău decât aceasta? 
şi cum aţi fost- chemaţi? Prin Ţatal». Dară fiindcă el 
într’una dceâ de Fiul, că „printr’lnsul8 şi „întru 
dânsul apoi ca să nu se creadă că pomeneşte de Tatăl 
ca mai inferior decât Fiul, a dat întregul fapt Tatălui. 
cfNu aţi fost chemaţi, zice, prin cutare "sau prin cutare, 
ci prin Dumnezeu Tatăl, şi printr’însul v ’aţi şi îmbo
găţit». Iarăşi zice „v’aţi chemat“ adică nu voi v ’aţi 
apropieat de el mai întâi, ci «aţi fost chemaţi».

Dară ce va să zică oare: „spre împărtăşirea 
Fiului său“? Ascuită-i tot pe dânsul, care mult mai 
lămurit o arată aceasta în altă parte:

. „De răhdărn zice, împreună vom şi împăraţi, 
de am murit împreună cu Christos,. împreună 
cu dânsul vom şi învieâ* (ÎL Timoth. 2, 12. li). 
......„Credincios este Dumnezeu6-, adecă „ade
vărat". Dară dacă este adevărat, apoi va şi facr rnio 
ce a făgăduit; însă a făgăduit a ne face părtaşi fiului

fără căinţă, zice, sunt darurile şi chemarea 
lui Dumnezeu". Toate acestea el mai dinainte le ico- 
nomiseşte cu cuvântul, ca nu cumva după mulţimea 
greşalelor lor să cadă în desnădăjduire. Toate ale lui- 
Dumnezeu ne vor urmă fără îndoială, dacă însă nu vom 
fugi peste câmpi, ca şi caii cei fără zăbală în gură, ca 
şi Iudeii cari fiind chemaţi n’au voit să primească cele 
bune. Aceasta nu s’a, întâmplat din pricina celui ce a 
chemat, ci din cauza nerecunoştinţei lor. El voiă să li 
dea bunurile făgăduite, ii însă nevoind a primi, singuri 
s’au scos afară. Dacă iar fi chemat la un lucru greu 
şi foarte obositoriu, ar fi avut poate cuvânt de apărare, 
deşi nici aşa n’ar fi fost vrednici de iertare; — dar când 
au fost chiemaţi spre curăţire, spre dreptate, sfinţire, 
izbăvire din robie, spre char şi înfiere, spre bunurile 
cele pregătite, pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea 
nu Ic-a auzit, şi când Dumnezeu i-a chiemat, şi prin
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sine i-a chiemat, apoi de ce iertare vor puteâ fi vred
nici cei ce n-au alergat cătră dânsul?

') Deci, iubiţilor, să nu învinovăţiască nimerii pe 
Dumnezeu. Nu din partea celui ce chiamă se. întâmplă 
a nu crede, ci din partea celor ce fug când sunt chiemâţi. 
«Dară, zici tu, trebuia joaşi iără voea lor sâ-i atragă 
spre sine». Să nu ile-1 Ef:uu sileşte pe nimeni, eâelcîne 
oare chemând la cinste, la cununi,* ospeţe şi serbări; 
trage la sine pe cei chiemaţi, legaţi şi fără ’voea lor? 
Nici unul nu face aşa, căci un asemenea fapt este al 
celui ce- batjocoreşte.- Dumnezeu trimite fără voe în 
gheena, însă în împărăţiea ceriurilor chieamă pe cei ce 
vor. In focul cel veşnic el trimite pe păcătoşi legaţi şi 
văicărându-se, însă când e vorba de miile de bunătăţi, 
nu aşa; fiindcă dacă natura acelor bunuri nu este aşă, 
încât ii 'să alerge spre ele de'bună voie, şi să -cunoască 
charul cel mare, apoi atunci sila întrebuinţată cu Oamenii 
aefaimă înseşi acele bunuri. «Dară de ce, zici tu,, nu 
preferă toţi oamenii aceste bunuri, şi nu aleargă după 
3le» ? Din cauza neputinţei, sau mai bine zis din cauza 
slăbăciunei lor. «Şi de ce atunci nu vindeca slăbăciunea 
or»? Dară cum şi în ce feliu trebuia să vindece această 
slăbăciune? Oare n-a făcut el făptura întreagă, care 
nvaţă pe om, şi-i arată puterea şi filantropiea lui Dum
nezeu? „Ceriuri!e, zice, spun slava lui Dumnezeu41. 
Ps. 18, 2). Nu oare a trimis şi pe Proroci? Nu i-a 
îinstit? Nu a făcut cu dânşii minuni? Nu li-a dat lege. 
scrisă' şi lege naturală? Nu a trimis şi pe Fiul său? 
'îu- li-a trimis şi pe apostoli? Nu a Scut cu—dânşii 
icmne? Nu i-a ameninţat cu gheena? Nu ii-a făgăduit 
rnpărăţîea cerurilor? Nu în fiecare zi resare soarele 
;ău preste cei buni şi preste cei răi? Oare cele ce a po- 
■oncit nu sunt, atât de uşoare şi lesne de împlinit, în cât 
nulţi covârşesc poroncile lui prin prisosinţa, filosofiei 
or? „Ce trebuiâ să facă viei sale, şi n’a făcut “ 
Isaia 5, 4)? «Dară, zici tu, de ce nu ni’-a infiltrat în 
nod natural cunoştinţa şi virtutea?». Deci, cine zice 
cestea? Elinul, sau creştinul? Amândoi o zic, însă nu 
>entru aceleaşi lucruri, ci unul se ceartă pentru cuno- 
tinţă, iară celalalt pentru vieaţă. Aşâdară noi vom vorbi

') Partea morală. Cum eă cele bune ca şi cele rele nu sunt 
in silă, ci rezultă din intenţiune. (Veron).
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mai întâi cătră creştin, căci nu atâta îmi este vorba de 
membrele de dinafară, pe cât de ale noastre proprii.

Deci ce zice creştinul? «Trebuia, zice, ca să ni 
Infiltreze. înseşi cunoştinţa virtuţei». Dară ni-a înfiîifat 
această cunoştinţă, căci de nu ni-ar fi infîltrat-o, curn 
am putea cunoaşte cele vrednice de făcut, cum şl cele 
ce nu trebuie a ie face? De unde atunci, şi de cc sunt 
legile şi judecăţile? Deci, el ni-a infiltrat această cuno
ştinţă, sau mai’ bine zicând, nu atât cunoştinţa, pe cât 
înseşi fapta. Dară pentru ce atunci ar trebui ca să 
primeşti răsplata, dacă totul ar fi a lui Dumnezeu? Căci 
spune-mi te rog: oare Dumnezeu te pedepseşte la feliu 
cu Elinul păcătuind? Nici de cum, căci tu ai cu tine liber
tatea izvorîtă din cunoştinţă. Dară ce? Dacă ţi-ar spune 
cineva acum, că şi tu şi Elinul vă veţi învrednici âce- 
loraşi bunuri pentru cunoştinţă, oare nu te-ai nelinişti? 
Eu cred că da, căci ai zice: că Elinul putând află cuno
ştinţa prin sine, n-a voit totuşi să o afle. Şi .dacă şi el 
ar zice, că Dumnezeu trebuia să infiltreze în noi cuno
ştinţa în mod natural, oare nu ai rîde, şi nu l-ai spune 
«dară de ce n-ai căutat-o? de ce nu te-ai silit ca sa o 
afli, precum am aflat-o eu»? — şi ai stă cu mult curaj 
împotriva lui spunându-i că este cea mai de pe urmă 
prostie de a învinovăţi pe Dumnezeu, că nu ni-a infil
trat şi cunoştinţa odată cu natura. Acestea le-ai zice 
fiindcă tu singur cercetând, ai căpătat cunoştinţa, şi tot 
aşâ ai putea reuşi să capeţi şi o vicaţă curată, dacă nu 
ai ispiti şi nu ai cere totul; dară fiindcă te îngreuezi 
spre fapta bună, de aceia şj_ pui înainte astfetiu de 
vorbe prosteşti. Cum ar fi putut să tacă ca binele să 
fie silit, acieca îndeplinit prin silă? Dară atunci ni-arTr~ 
disputat virtutea multe din animalele necuvântătoare, 
fiindcă multe din ele sunt mai cumpătate în vieaţă decât 
noi. «Dară, zici tu. aşi fi voit mai bine să fiu bun din 
silă, şi să fiu lipsit de orice plată, decât să fiu rău prin 
intenţiune şi prin voinţa mea, şi apoi să fiu osândit şi 
pedepsit». Insă niciodată binele nu este silit, şi nici esL 
s’a auzit vre-o dată că sila este mama binelui. Dacă nu 
ştii ce trebuie să faci, arată, şi atunci vom spune ce 
trebuie; dară dacă cunoşti singur că desfrânarea de 
pildă este un lucru rău, de ce atunci nu fugi de rău ? 
«Nu pot» zici tu. Insă te vor acuză şi ’ţi vor închide 
gura alţii, cari au reuşit a face cele mai mari fapte. 
Tu poate având şi femee nu te înfrânezi, pe când un
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altul şi fără femee îşi păstrează întreaga curăţenie. Deci 
ce cuvânt de îndreptare vei avea nepăzind măsura 
cumpătărei, pe când acela sare peste primejdie? «Nu 
sunt aşă, zici tu. din cauza nat uf ei trupului, şi nu din 
cauza intenţiunei». Nu eşti aşa, fiindcă nu voieşti, şi nu 
că u-ai puleâ, căci eu îţi voiu dovedi ea toţi sunt des
toinici spre fapta bună. Ceia ce nu poate sa facă cineva 
nu o va putea face chiar şi sila de i-ar stă de faŞă, 
iara daca poate sa o faca din sila, apoi cel ce nu face 
contra voinţei sale, acela nu o face. De pildă iată ce 
spun: a sbura cineva şi a se ridică la ceriu având trup 
greu, este cu desăvârşire peste putinţă. Deci ce? Dară 
dacă împăratul ar poronci să se facă aceasta, şi ar 
ameninţă cu moartea şi ar porunci, că acei ce nu’ vor 
sbură să fie tăiaţi şi arşi, sau şi altceva de acest feliu, 
oare ar ascultă cineva? Nici de cum, fiindcă nu pri
meşte natura. Când însă acest fapt s’ar petrece cu înfrâ- 
narea, când ar da poronci ca tot cel ne’nfrânat să fie 
pedepsit, să fie bătut, să fie ars, şi să pătimească mii 
•de răle, oare nu ar ascultă--cei mai mulţi de acea po- 
roncă? «Nu, zici tu, căci se găseşte şi acum în fiinţă o 
lege care poronceştc de a nu preacurvi, şi lotuşi nu se 
supun toţi». Apoi dacă nu se supun cu toţii, nu este din 
cauză că a slăbit frica de lege, ci fiindcă cei mai mulţi 
cred că nu vor fi simţiţi, dară dacă legiuitoriul sau ju- 
decătoriul ar fi de faţă cu cei ce fac desfrânări, apoi de 
sigur că Irica li-ar scoate pofta de desfrânare. Dară eu 
aşi mai adaogă şi o altă silă mai mică, ca de pildă 
aceia de a-1 răpi din braţele iubitei lui, a-1 închide în 
temniţă legăndu-1, ceia ce ar puteâ să rabde, şi nuî’ar 
pătimi nimic uricios.

Deci, iubiţilor, să nu mai zicem că cutare este bun din 
natură, sau că cutare este rău din natură. Dacă acela este 
bun din natură, apoi niciodată nu va putea să devină rău; 
şi dacă este rău dela natură, apoi niciodată nu se va puteâ 
face bun. Dară noi vedem-din contra schimbările cele 
mai iuţi, căci din fapte răle deodată trece cine vă la fapte 
bune, şi din fapte bune trece la cele răle. Astfeliu de 
împrejurări nu se văd numai în sfintele scripturi, ca de 
pildă vameşiTăcăndu-se apostoli, tâlhari lăudaţi, ucenici 
devenind vînzători, femei desfrânate devenind înţelepte, 
cucernici prefăcându-se în necucernici, dupre cum vedem 
şi in legea veche şi în cea nouă, ci chiar în fiecare zi 
ar putea vedeâ cine vă petrecând u-se astfeliu de împre
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jurări. Dacă faptele lor ar fi fost dela natură, nu ar fi 
căzut în ceealaltă extremitate. Dacă dela natură am fi 
împătimiţi, apoi niciodată prin sârguinţa noastră n’am 
putea deveni fără patimă. Ceia ce este dela natura, nu 
cade în ceealaltă extremitate, adecă nu cade din ceia 
ce e după natură. Nimeni din necesitatea naturală de a 
dormi n’a căzut în necesitatea de a nu dormi; nimeni 
din necesitatea naturală de a se strică şi descompune, 
n’a căzut în necesitatea de a nu se descompune; nimeni 
din necesitatea de a avea foame n’a căzut în necesitatea 
de a nu pătimi de foame. De aceia nici nu sunt consi
derate aceste necesităţi naturale ca păcate, nici nu ne 
batjocorim pe noi înşine pentru că le avem, şi nici 
voind a acuză pe cinevâ nu-i zicem! o stricăciosule! o ! 
împătimitule! — ci punem înainte cauzele vinovăţiei, ca 
de pildă curviea, sau preacurviea, sau altceva de acest 
feliu, care depinde de voinţa iui. De aceia tocmai ne 
înfăţişăm înaintea judecătorilor, cari învinovăţesc şi 
pedepsesc, iară pre cei ce fac cele contrare, îi cinstesc. 
Deci, când şi din cete” ce facem unii contra altora, şi 
din cele pentru care fiind condamnaţi suntem pedepsiţi, 
şi din cele pentru care am făcut- legile,, când şi din cele 
pentru care ne acuzăm pe noi înşine, chiar de nu ne 
ar acuză nimeni, când din cele pentru care lenevindu-ne 
devenim răi, iară temându-ne devenim mai buni, când 
şi din cele ce vedem pe alţii progresând şi ajungând la 
filosofica cea mai înaltă, când din toate acestea, zic, noi 
vedem că este cu putinţă de a ne schimbă, apoi atunci 
este învederat că in noi stă de a face cevâ, sau a nu 
face. Şi atunci de ce să ne amăgim pe noi înşine cu 
pretexte şi desvinovăţiri seci, cari nu- numai că nu ni 
aduc nici-o iertare, ci chiar cea mai grozavă pedeapsă? 
Deci, trebue a aveâ totdeauna înaintea ochiior acea zi 
înfricoşată, şi astfeliu a ne îndeletnici cu fapta bună, 
pentru ca obosându-ne puţin, să putem luă cununile cele 
neperitoare. Cu nimic nu ni vor folosi atunci pe noi 
asemenea cuvinte, ci cei deopotrivă cu noi, şi cari au 
reuşit în faptele cete bune, ne vor condamnă atunci fără 
milă; cel milostiv va condamnă pe cel crud şi nemilostiv, 
cel bun pe .cel rău, cel blând pe cel aspru, cei ce voieşte 
binele altuia pe pizmătareţ, iubitoriul de înţelepciune pe 
iubitoriul de slavă deşartă, cel harnic pe cel trândav şi 
leneş, cel înţelept şi cumpătat pe cel destrăbălat. Aşâ 
va dispune Dumnezeu la judecata noastră, şi aşâ va
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orăndui pentru fiecare ceată, pe uniia lăudându-i, şi pe 
alţii pedepsindu-i. Insă, să nu fie, ca vr’unul din cei de 
faţă şă se găsiască printre cei pedepsiţi şi necinstiţi, ci 
printre cei încununaţi şi cari se bucură de împărăţiea
ecriunior. Cărieafte-câ cu toţii să ne învrednicim, prin 
charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Ghrislos. cu

a Şi vă rog pre voi, fraţilor, pentru numele 
Domnului nostru Iisus Christos, ca toţi sa grăiţi 
aceiaş, şi să nu fie între voi împerecheri, (shizme) 
ci şă. fiţi întemeiaţi într’un gând şi întru o în
ţelegere". (Cap. 1, <0).

Precum ziceam pururea, că certările trebuie a se 
face câte puţin şi pe nesimţite, aceiaş lucru îl face şi 
Pavel aici. In adevăr, că urmând el mai departe a trece 
la un fapt încărcat de multe primejdii, şi care ar fi fost 
deajuns de a zdruncină biserica diri temelii, face uz de 
cuvânt cu cea mai mare înţelepciune. Zice câri ruagă 
pe dânşii, şi că-i roagă prin Iisus Christos, ca şi cum 
ei nu era deajuns singur ca să li adreseze rugămintea 
şi să-i convingă de cererea lut cea-4reaptă: Şi ce în
seamnă: „Vă rog- pentru nuinele lui Iisus Chris
tos “ ? Adecă «iau pe Christos de martur,iau în ajutoriu 
numele lui cel nedreptăţit şi batjocorit», şi cu multă 
sfieală o face aceasta, ca nu cumva să-i ruşineze deodată, 
fiindcă păcatul face pe oameni neruşinaţi. De aceia dacă 
dela început chiar ai certat aspru pe cinevâ, l-ai făcut 
singur neîmblânzit şi fără ruşine, iar dacă l-ai adus la 
umilinţă prin vorbe blajine, apoi i-ai îndoit grumazul, 
i-ai tăiat curajul, şi l-ai făcut să cate la pământ. Aceasta 
tocmai pregătind-o aici şi Pavel, deocamdată îi roagă 
în numele, sau pentru numele lui Iisus Christos. Şi de 
ce-i rogi? spune-mi. „Ca toţi să grăiţi aceiaşi, zice,

care împreună se
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şi să nu ne între voi împerecheri (shizine)". Sin
gură arătarea shizmei (împerecherei) printre dânşii, şi 
era deajuns de a fi învinovăţiţi. Prin împerecheri, nu 
numai că întregul se desparte în mai multe părţi, 
ci şi chiar se pierde la urmă, căci aşâ este natura 
shizmei. Apoi fiindcă i-a atins foarte tare prin numirea 
shizmei, iarăşi îndreaptă şi moaie vorba, zicând: „ci 
să fiţi întemeiaţi într’un gând şi înl'r’o înţelegere“, 
Fiindcă mai sus a spus: „Ca aceiaşi să grăi ţi apoi 
ca să nu creadă ii că concordiea se mărgineşte numai 
în vorbe, li-a adaos fraza: „ci să fiţi întemeiaţi în
tr’un gând şi într’o înţelegere14, ca şi cum li-ar fi 
zis: «cer dela voi concordiea pe care nu numai în vorbe, 
ci şi în cugetelc voastre să o aveţi». Şi fiindcă se poate să 
se vorbească şi cu cugetul aceiaşi, şi să nu fie concor
d ie— deşi nu în toate lucrurile, — de aceia a adaos 
expresiunea: „Să fiţi în tem e ia ţ i fiindcă cel unit. în. 
oarecare chestiuni, şi în altele dezbinat, nicidecum n’a 
fost întemeiat, ci a rămas străin de conglăsuire, străin 
de acord. Se poate apoi ca cineva să conglăsuiasca in 
cugetări, şi să nu conglăsuiască în înţelegere, ca de pildă 
cei cari au aceiaşi credinţă, însă nu sunt uniţi dupre 
dragoste. Astfeliu că dupre cugete suntem uniţi, căci 
cugetăm aceleaşi, însă dupre înţelegere nu suntem uniţi 
deloc, ceea ce s’a întâmplat cu Corinthenii aceştiîa. că 
uniia preferau pe cutare, iară alţii pe cutare. De aceia 
zice apostolul, că trebue a conglăsui şi cu gândul şi cu 
înţelegerea. Shizma între Corintheni nu venise deacolo, 
că se dezbinase şi se învrăjbise în credinţă, ci pentru 
că se dezbinase în înţelegere (părere), dupre ambiţiunea 
omenească. Dară fiindcă cel acuzat devine cu totul lipsit 
de ruşine, întrucât nu sunt marturi contra lui, priveşte, 
cum apostolul ne-dându-li voie să tăgăduiască faptul, a 
adus de faţă marturi.

„Pentru că mi s’a arătat mie pentru voi, 
fraţii mei, dela cei ce sunt ai Hloei“ (Vers. l i).  
Şi n’a spus aceasta imediat, ci mai întăi a pus la mijloc 
păcatul, ceia ce este faptul celui ce a crezut celor ce 
i-au arătat, căci,dacă n’ar fi fost aşâ, n’ar fi învinovăţit 
el degeaba, fiindcă n’ar fi crezut Pavel cum s’ar în
tâmpla. Şi n’a spus imediat dela început că i s’a arătat, 
ca să nu se pară că-i învinovăţeşte numai din arătările
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acelora, şi nici n’a tăcut, ca să nu se creadă că vor
beşte numai dela sine. Iarăşi îi numeşte fraţi, căci chiar 
dacă păcatul lor eră învederat, totuşi nimic nu-i îm
piedecă încă de a-i numi fraţi. Dară tu gândeşte-te la 
înţelepciunea apostolului, cum el n’a numit în parte per- 
‘soanele ■ce i-au arătat, ci întreaga casă a Hloei, ca ast- 
feiiu ii să nu poată război pe cel ce i-a arătat faptul, 
astfelîu că şi pe acela î. a acoperit, In acelaş timp şi 
acusatiunea adusă lor a sco&*'o‘ intreagă la iveală. El nu 
se uită numai la interesul lor, ci şi la interesul acelora 
cari i-au arătat. De aceia n’a spus: «s’a arătat mie de 
cutare şi cutare», ci a pus înainte întreagă casă a Hloei, 
ca să nu se creadă că acestea sunt plăsmuiri de ale sale.

Şi ce i s’a arătat? „Ca priciri sunt între voi11. 
Când îi ceartă el ii zice: „Să flU fie între VOi ÎHl-
- perecheri “, iară când li vesteşte cele ce i s spus de 
alţii, el.vorbeşte cu mai multă blândeţe, zicând: „mi 
s’a arătat mie, că priciri sunt ..între'voi- ca ast- 
feliu să nu se. mânie pe cei ce i-au arătat.

După aceia spune şi ue feiiul pricirilor: „Că fie- 
0<Xi O vilii V Ol • cu suni ai iui Pa vei, iara eu 
al lui A pol 16, iară eu al lui Chifâ“. (Vers. 12). «Nu 
vorbesc, zice, de pricirile dintre voi pentru lucruri par
ticulare, ci spun de priciri care sunt mult mai grozave 
decât acelea». „Că fiecare din Voi zice"'. Aşâ dară 
răutatea cuprinsese nu numai o parte â bisericei din 
Corinth, ci întreaga biserică. Deşi poate ii nu vor
beau nici de Pa vel, nici de Apollo, şi nici de Petru, totuşi 
apostolul arată prin aceste expresiuni, că dacă dânşii 
nu trebuia să se sprijine pe aceştiia, apoi cu atât mai 
mult pe alţii! Cum că Corinthenii nu ziceau numai decât 
de Pavel, de Apollo şi de .Chita, aceasta se poate vedea 
mai departe, unde zice: „Şi acestea, fraţilor, mi-am 
închipuit întru mine şi întru Apolld pentru voi, 
ca întru noi să vă învăţaţi, ca nu mai mult decât 
ce este scris să gândiţi11’ (Cap. 4, 6). Dacă ii nu tre
buia ca să aclame numele lui Pavel, Apollo şi Chifâ, şi 
sa şi le însuşiască, apoi cu atât mai mult numele altora. 
Dacă ii nu trebuia să considere ca şef al lor pe das
călul, pe cel întâi dintre apostoli, şi pe cel ce a catihizat 
o comunitate atât de mare, ca a lor, cu atât mai mult



OMILIA III 27

pe cei ce nu erau nimic faţă de dânşii. Deci, grăbindu-se 
cu multă iuţală de a-i scoate şi a-i scapă de acea boală, 
pune la mijloc aceste nume. Dealtfeliu şi cuvântul său 
îl face mai dulce, nepomenind pe nume pe cei ce dez
binase biserica, ci ascunzându-le prin denumirea apos
tolilor, ca cu o perdea.

„Eu sunt ai iui Pavel, iara eu al lui.Apoi 16, 
iară,, eu a! lui Petru ". Mu prejferftndvr se pe dânsul 
a pus pe Petru ia urmă, ci încă foarte mult preferând 
pe aCela. El a mers cu vorba prin augmentare (creştere), 
ca să nu se creadă că face aceasta din invidie, şi că li 
răpeşte cinstea acelora împins fiind de acea boală uri- 
cioasă. De aceia tocmai s’a şi pus el cel întâi, şi dacă 
el cel întâi desaprobă pe Corintheni, nu o face pentrucă 
iubeşte cinstea, ci încă că despreţuieşte mult o astfeliu 
de cinste. După ce, deci, întregul atac el îl primeşte mai 
întâi, la urmă pune şi pe Apollo şi pe Grifa. Aşa dară 
n’a făcut aceasta ca să se înalţe pe sine, ci ca prin pro- 
priea lui persoană, el cel întâi să aducă îndreptare în 
cele ce n’ar fi trebuit să-se întâmple. Cum că cei ce se 
alipise de cutare sau de cutare păcătuiau loru-şi, este 
învederat, şi bine i-a învinovăţit zicând că «nu faceţi 
bine dacă spuneţi că „eu  sunt ai lui Pavel, iară 
eu al lui Apoll6, iară "eu a r hii €hi fâ ~ ;— "dară do 
ce oare a mai adaos „iară eu al Iui Christos"? —  
căci dacă ii păcătuiau aiipindu-se de oameni, desigur- 
că nu păcătuiau alipind a-se şi afierosindu-se pe dânşii 

► lui Christos. Deci ce înseamnă aceasta-?—Apoi el nu-i 
învinovăţeşte pentrucă aclamau pe .Christos, ei pentrucă 
nu cu toţii îl aclamau. Eu socotesc că adăogând această 
expresiune, a voit ca şi de aici să ii facă păcatul mai 
mare, arătându-li că şi pe Christos cel unul singur predat 
ii l-au împărţit, deşi nu făcuse aşă- Cum că la aceasta a 
făcut aluziune, aceasta a arătat-o prin pasajul urrnătoriu: 

„A u  doară s’a împărţit Christos" (Vers. 13)? 
Ceia ce el zice aici, aceasta înseamnă: «aţi tăiat pe 
Christos, şi i-aţi împărţit trupul lui». Ai văzut mâniea 
lui? Ai văzut certare şi vorbă plină de necaz? Dacă nu 
li aruncă acuzaţiea în regulă, ci numai cât întreabă, apoi 
o face aceasta, ca şi cum absurditatea lor eră mărtu
risită de toţi. Uniia zic că prin expresiunea: „au doară 
s’a împărţit Christos?" apostolul face aluziune şi la
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altceva, că de pildă Christos a fost împărţit oamenilor, 
şi că biserica a fost împărţită în două, că o parte a 
luat-o el, şi ceialaltă parte a dat-o ior.

După aceia prin expresiunea ce urmează, el spulberă 
asemenea absurditate: „â ll Pavel s’a restignit pentru 
voi? sau întru numele lui Pavel v’aţi bot,eza i? “ . 
Priveşte hotărî re, cu adevărat izvorjtă ■dintr’uVs suflet 
iubitoriu de Christos! Priveşte, cum el atrage asupra 
numelui său toată furiea şi necazul acelora, arătând prin 
aceasta cu prisosinţă, că 0 asemenea cinste nu se cu
vine nimănui altuia. Şi ca să nu se pară că el spune 
acestea fiind mişcat de invidie, de aceia necontenit se : 
învârteşte împrejurul persoanei sale. Dară tu priveşte 
şi înţelepciunea lui Pavel, căci n’a zis: «nu cumva Pavel 
a făcut .lumea? Nu cumva Pavel v ’a adus pre voi la 
vieaţă din ceia nu eraţi ?» ci a pus înainte numai pe cele ce 
erau mai preţuite de credincioşi, şi pentru care aveau o 
mare îngrijire, adecă crucea şi botezul, şi bunurile izvorîte 
:din ele, numai pe acestea, zic, le pune înainte. Facerea 
Iu mei arată negreşit filantropica lui Dumnezeu, însă con
descendenţa prin cruce ni indică mai mare această fi
lantropie. Şi n’a zis: «nu cumva Pavel a murit pentru 
voi?» ci „au Pavel s’a răstignit pentru v o i? “ pu
nând şi modul morţii. „A u  întru numele iui Pavel 
V'aţi' botezat“, şi nu zice: «nu cumva Pa vei v ’a bo
tezat pre voi?» A botezat ei mulţi, însă cefet-cefsfcrcere 
nu este a se şti . «de cine s’au botezat» ci, în numele cui 
s’au botezat. Deci, fiindcă şi această chestiune era pri
cina shizmei, ca să se numiască după numele celor ca-i 
botezau, apoi îndreaptă şi aceaslărabatere, zicând: „Â u  
întru numele lui P a v e l v’aţi botezat?“ «să nu-’mi 
spui. zice, cine te-a botezat, c i ’ în numele cui te-ai bo
tezat. Nu se caută cel ce a botezat, ci, cel chemat- la ~~ 
botez, căci acesta este care iartă păcatele». Deci, stând 
aici cu vorba, el nu se întinde mai departe, căci nu mai 
întreabă: «nu cum vă Pavel v ’a făgăduit bunurile viitoare ? 
Nu cumva el v ’a făgăduit împărăţiei ceriuior?»

Dară dece oare n’a adaos şi acestea? Pentru că nu 
este deopotrivă, a se răstigni, cu a făgădui împărăţiea 
eeriurilor. A  făgădui împărăţiea ceriurilor, nu poartă cu 
sine nici o primejdie, nici o ruşine, pe când a se răs
tigni, toate le are cu sine. Deaitfeliu din acestea el scoate
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şi pe acelea, căci după ce tot el zice: „Cel ce n’a 
cruţat pe Fiul său“ adaoge: „cum nu împreună 
cu el şi toate le va dărui nouă?11 şi iarăşi: „că 
de vreme ce fiind noi vrăjmaşi, ne-am împăcat 
cu .Dumnezeu prin moartea Fiului său, cu mult 
mai vârtos fiind împăcaţi ne vom mântui Intru 
vieaţa lui“ (Rom. 8, 32. 5, 10). De aceia n’a mai adaos 
nimic, fiindcă pe unele nu le aveau până atunci, iară 
pe celelalte le câştigase deja, unele ■ erau în făgăduinţă, 
iară celelalte împlinite.

„Mulţămesc lui Dumnezeu, că nici pre unul 
din voi n’am botezat, fără numai pe Crisp şi 
Gaie“ (Vers. 14). «Dece cugetaţi lucruri mari pentru

■ botez? zice; când eu şi mulţămesc chiar Iui Dumnezeu, că 
n’am tăcut aceasta». Acestea zi când u-le, li spulberă trufiea 
lor în mod iconomicoş,. nu însă şi puterea botezului, să 
nu fie ! — ci numai prostiea celor ce-şi închipuiau lucruri 
mari dacă botezau; mai întâi arătându-li că darul acesta 
nu este al lor, şi al doilea că el muîţărgeste lui Dtrm- 
nezeu pentru aceasta. «Mare lucru este botezul, zice, însă 
acest lucru mare nu-i săvârşeşte cel ce botează, ci, cel 
ce este invocat la botez, fiindcă a boteza nu prioinuieşte 
nici o osteneală omenească atât de mare, ci cu mult 
mai mică decât a evanghelizâ. Mare lucru este botezul, 
iarăşi o spun, căci fără botez este peste putinţă de a 
câştiga împărăţiea ceriurilor; însă acest lucru ţMpogâs 
•săvârşi chiar şi un bărbat nu atât de voinic şi curajos, 
pe când a evanghelizâ, se cere multă osteneală».

Mai departe el spune şi cauza pentru ca re mulţă- 
meşte lui Dumnezeu, că n’a, botezat pe nimeni. Şi care 
este acea cauză? „Ca să nu zică cineva că întru 
numele meu v ’aţi botezat111) (Vers. 15). «Dară ce ? 
Oare pentru aceia (Crisp şi Gaie) am spus acestea?» 
zice; Nici de cum; însă mă tem ca nu cumva boala să 
ajungă şi acolo. Căci dacă printre oameni ordinari cari 
au botezat, şi cari nu sunt vrednici de multă vorbă, — 
şi încă s’a întâmplat împerecheri şi dezbinări, apoi cu 
atât mai mult s’ar fi întâmplat, dacă eu, care m’am

•) Notă. In ediţiunea sf. Chrisostom esta- „v’aţi botezat“ 
„am b o te z a tdupre cum se găseşte în textul nostru din uz.
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resculat contra acestui fapt, aşi fi botezat pe mulţi, căci 
ar fi fost natural ca cei botezaţi de mine nu numai să 
invoace numele meu, ci şi botezul să mi-1 atribuie mie. 
Dacă din partea celor mici şi s’a întâmplat un rău atât 
de mare, poate că răul ar fi şi mai mare, dacă ar fi 
provocat de oameni mai însemnaţi», Decir ruşinând pe 
cei molipsiţi de aceasta boală, şi mai adăogâod: „Bo- 
lezal-ara• şi casa iui '.Ştefană,*, ia urmă iarăşi li 
spulberă mândriea, zicând: „iară mai mult nu ştiu 
Să fl botezat pre alt>-cmevă“ (Vers. 16). Aici el 
arată, că nici nu-i erâ atât de dorit ca din actul bote
zului să se bucure de cinste din partea celor mulţi, şi 
nici că împins de slavă deşartă vorbeşte de acest fapt.

Şi nu numai prin cele spuse mai sus, ci şi prin 
cele ce urmează mai la vale, el ii moderează mult t’rufiea, 
zicând: „Că nu m’a trimis pre mine Christos- să 
botez, ci să bine-vestesc (evanghelizăz)“ (Vers. 17). 
Ceia ce era cu mult m a i obosiţoriu şi. aveâ nevoie de 
multă muncă, ca şi de uri suflet oţelit, aceia tocmai i se 
încredinţase Iui Pavel. Dară dece, dacă n’a fost trimis 
să boteze, el totuşi a botezat? A făcut aceasta din pri
sosinţă, iară nicidecum că s’a împotrivit celui ce l-a 
trimis, fiindcă nici n’a zis că «am fost împiedecat de a 
boteză», ci ,nu m’a trimis Christos să botez“, 
adecă a fost trimis pentru lucrul cel mai trebuitoriu. A 
evanglişliză este lucrul jirmia, sau al câtorva, pe când 
a boteză este în căderea tuturor celor ce primesc preoţiea. 
A înk pe un om caţihizat deja şi convins de adevărul 
religiunei, şi a-1 boteză apoi, aceasta o poate face orice 
preot, fiindcă aici nu mai lucrează acum, decât inten- 
ţiunea aceluia, şi charul lui Dumnezeu, - - dară când 
trebuie de a catihizâ pe necredincioşi, apoi este nevoie 
de multă muncă şi de multă înţelepciune; atunci pe lângă 
oboseală şi înţelepciune se mai adaogă şi primejdii ue tot 
feliul. Cu cel ce voieşte a se boteză şi a se întroduce în 
tainele creştinismului, totul este terminat de ’ndată ce s’a 
convins, şi' deci nu este un lucru mare de a se boteza cel 
încredinţat de adevăr,—pe când a evanghelizâ, a înduplecă 
intenţiunea, a schimbă părerile cui vă, a-i vădi amăgirea 
în care se găsiâ, şi a sădi în inima lui adevărul, toate 
acestea, zic, cer o multa osteneală. Dară Pavel nu spune 
chiar aşă, ei nu zice că a boteză nu poartă cu sine nici-o
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osteneală, şi că numai a evanghelizâ este obositoriu, căci 
el ştie a fi cumpătat în totdeauna, pe când în comparaţiea ce 
o face mai la vale cu filosofia lumească, el insistă cu multă 
putere în părerea sa, căci atunci a putut să întrebuin
ţeze şi mai mare iuţeală în vorbă, Aşâ dară nu împo
trivind u-se celui ce l-a trimis a botezai, oi dupre cum 
şi apostolii zicând în privinţa văduvelor: „Că fiii este 
cu plăcere nouă, ca lăsând cuvântul iui Dum
nezeu Să Slujim meselor“ (Fapt. 6, 2} şi totuşi ii 
slujise, nu ca împotrivindu-se cuvântului lui Dumnezeu, 
ci ca făcând acea slujbă din prisosinţă,— tot aşâ şi aici. 
Chiar şi astăzi noi încredinţăm această slujbă celor mai 
simpli dintre preoţi, pe când cuvântul învăţăturei îl 
încredinţăm celor mai înţelepţi, căci acolo este oboseală 
şi sudoare. De aceia şi zice Pavel: „Preoţii cei ce îşi 
ţin bine dregătoria, de îndoită cinste să se în
vrednicească, şi mai ales -eei ce se ostenesc în 
cuvânt, şi întru învăţătură“ <î. Timoth. 5,17). Dupre 
cum se petrece cu cei ce învaţă pe luptătorii din stadiu, 
că trebue a fi bărbaţi vrednici şi înţelepţi, pe când .cei 
ce pun cununile pe capul celor învingători pot să fie şi 
dintre cei ce nu se pot, luptă, cu toate-că cununa face 
mai strălucit pe învingătoriu, — tot aşâ se petrece şi cu 
botezul. Fărabotez este peste putinţa de a se mântui cineva, 
însă cel ce botează, nu face vr ’un lucru mare, căci el a 
primit o intenţiune dejâ pregătită mai dinainte de alţii.

„Nu întru înţelepciunea cuvântului, ca să nu 
se facă zădarnică crucea lui Christos". Deci, după 
ce doboară, trufiea celor ce îşi închipuiau lucruri mari 
pentrucă botează pe alţii, se întoarce 1a urmă cătră cei 
ce se făleau pentru înţelepciunea lor, şi contra lor se 
înarmează cu străşnicie. Cătră cei ce se trufeau pentrucă 
botezau pre alţii, el ziceâ: „Mulţumesc lui Dum
nezeu că nici pre unul din ’ voi n’am bote- 
zat“ şi că „nu m’a trimis pre mine Christos 
Ca să b o t e z şi nu a făcut uz de cuvânt, nici ca să 
li dovedească aceasta, şi nici cuvântul nu i-a fost aspru, 
ci numai cât făcând aluziune prin câteva vorbe, a tre
cut mai departe, — dară aici chiar din capul locului li 
aplică lovitura, zicând: „ca să nu se facă zădar- 
nică crucea l'ul Clirist0s“. «De ce, zice, cugeţi Iu-
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eruri mari, pentru cele ce ar trebu'i să te ruşinezi? Că 
dacă înţelepciunea lumească se luptă cu crucea şi cu 
evangheliile, apoi nu trebue a vă mândri cu ea, ci încă 
chiar a vă ascunde». Aceasta este şi cauza ca-apostolii 
să nu fie învăţaţi şi înţelepţi — nu doară pentru slăbi
ciunea charuiai, — ci pentru ca să nu -se vatăme pre
dica evangheliei. Aşa dară nu aceia erau csâi ce intăriau 
cuvântul, ci cei ce-1 vătamau, pe când proştii şi necăr- 
turarii erau acei ce întăriau şi îrnputerniciau cuvântul 
evangheliei.

Deci, simplitatea a fost arma cu care ii doborau tru
fiea, moderau mândriea, şi tot ea contribuia de a face pe 
cineva să fie cumpătat. «Dară dacă „nu întru înţe
lepciunea Cuvântului dupre cum spune Pavel aici, 
de ce atunci au trimis ia dânşii pe Apollo, care eră în
văţat şi mare cărturariu»? zici tu, JSfu l-au trimis rund ca. 
aveau mare încredere în. puterea cuvintelor lui, ci pentrucă 
erâ puternic în scripturi, şi înfruntă pe Iudei. Dealtfeliu 
ceia ce se caută- este, că cci mai întâi stătători şi înce
pători în semănarea cuvântului evangheliei n’au fost 
oameni învăţăţi, ci simpli. Cei cari aveau nevoie de 
o mare putere, ca să depărteze dela început înşelăciunea, 
erau credincioşii. Deci, cel ce din început n’a avut nevoie 
de oameni învăţaţi, dacă după aceasta a priimit bărbaţi 
învăţaţi, apoi n’â făcut-o pentrucă simţiâ nevoie de dânşii, 
ci pentrucă nu putea face deosebire între dânşii, sau 
poate că nu-i cuhoşteâ. Dupre cum el n’a avut nevoie 
de bărbaţi înţelepţi ca să reuşiască în cele ce a voit, 

' tot aşâ şi după aceasta nu i-a alungat dacă au venit 
îa dânsul.

*) Tu însă dovedeşte-mi că Petru a fost învăţat, sau 
că Pavel a fost un mare cărturariu. Dară nu vei puteâ, 
fiindcă amândoi au fost bărbaţi simpli, amândoi necăr- 
turari. Dupre cum, deci, Christos a zis la urmă uceni
cilor săi, cărora li arătase puterea sa în Palestina mai 
întâi: „Când v’arri trimis pre voi fără pungă, şi 
fără de traistă, şi fără de încălţăminte, avut-aţi 
lipsă de cevâ“ (Lucâ 22, 35)?— iară atunci când i-a tri
mis în lumea întreagă li-a dat voie ca să iâ cu dânşii şi 
pungă, şi traistă, şi încălţăminte, tot aşâ şi aici. Căci

*) Partea morală. Dacă noi ne vom îngriji de a aveâ o vieaţă 
neprihănită, vom puteâ atrage şi pe Elini Ta creştinism. (Veron).
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ceia ce se caută, este de a se arăta puterea lui Christos, 
care a contribuit atât de mult, încât înţelepciunea lumei 
să nu poată scoate pe cei ce s’au apropiat prin credinţă. 
Când, deci, Elinii învinovăţesc pe-ucenici că au fost oameni 
simpli şi necărturari, apoi noi atunci mai mult să-i acuzăm 
chiar şi decât dânşii. Să nu zică oînevâ că Pavel a fost 
înţelept, ci lăudând pe acei bărbaţi mari şi admiraţi de 
dânşii, pentru înţelepciunea şi meşteşugul oratoriei’ noi 
să zicem, că, cei dintre noi, cu toţii au fost oameni simpli 
şi necărturari. Prin aceasta nu puţin îi vom doborî, şi 
astfeliu biruinţa noastră va fi strălucită. Acestea le-am 
spus, fiindcă am auzit pe un creştin discutând cu un 
Elin lucruri de rîs, şi în toiul discuţiei fiecare dintr’înşii 
înlăturând cele ale lor. Ceia ce trebuia să spună creş
tinul, aceia spunea Elinul, şi ceea ce trebuia să spună 

—Elinul, aceia o spunea > iveşti n 11 î . Fi i nd di a e u ţi u n ea, despre 
Pavel şi Platon, Elinul se încercă să dovedească că Pavel 
a fost prost şi necărturariu; pe când creştinul în sim
plitatea iui se încerca să doveHpaspă., ră Pa vel a -fost 
mai învăţat decât Platou, Astfeliu că biruinţa a fost de 
partea Elinului, căci cuvântul lui a stăpânit. In adevăr 
că dacă Pavel a fost mai învăţat decât Platon, apoi atunci 
mulţi ar puteâ zice cu drept cuvânt, că el a predominat 
nu prin char, ci prin puterea şi prin rnăestriea cuvân
tului. Aşâ că cele vorbite de creştinul acela au fost în 
favorul Elinulm, iară cele spuse de Elin erau în favorul 
creştinului. Dacă Pavel a fost necărturariu. dupre cum 
ziceâ Elinul, şi cu toate acestea el a stăpânit şi a fost 
superior Iui Platon, apoi de sigur că biruinţa este stră
lucită, fiindcă acest necărturariu a convins pe toţi uce
nicii lui, şi i-a atras cătră dânsul. De aici, dară, se în
vederează că predica evangheliei s’a făcut nu în înţe
lepciunea omenească, sau dupre cum zice el aici: „nu 
întru înţelepciunea cuvântului ci în charul lui 
Dumnezeu.

Deci, ca nu cumva să pătimim de acestea, să nu 
ne facem singuri de rîs discutând astfeliu cu Elinii, fiindcă 
lupta este îndreptată contra noastră chiar, ci să acuzăm 
pe apostoli de neînvăţătură, fiindcă o astfeliu de acu
zaţie este laudă pentru dânşii. Când Elinii zic că apostolii 
au fost oameni proşti, noi atunci să adaogem încă, că 
au fost necărturari, fără ştiinţă, săraci, din clasa de jos, 
nepricepuţi şi neînsemnaţi. Acestea nu sunt spre blas-

16038
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fimia apostolilor, ci spre slava lor, dacă fiind astfeliu ii 
s’au arătat cu mult mai străluciţi decât întreaga lume. 
Aceşti proşti şi necărturari s’au luptat voiniceşte cu pu
ternicii şi cu înţelepţii, cu tiranii şi cu toţi cei ce se 
fali.au în bogăţii, slavă, si în toate cele omeneşti. De aici 
se învederează, că mare este puterea crucei, şi că toate 
acestea s’au făcut nu prin puterea omenească, căci toate 
cele petrecute nu au fost după natură, ei mai presus de 
natură. Şi când se face cevă mai presus de natură, fiind 
totodată bun şi folositoriu pentru om, atunci este în totul 
vederat,, că ceia ce se face vine prin puterea şi acţiunea 
Providenţei. Gândeşte-te bine: Pescariul, facătoriul de 
corturi, vameşul, prostul, necărturariul, toţi aceştiia ve
nind din Palestina, ţeara acea depărtată, au izgonit, aşa 
zicând, din propriile lor credinţi, pe filosofi, pe ritori, 
pe cei stăpâni pe cuvânt, şi pe toţi aceştiia i-au stăpânit 
într’un timp scurt, având a se luptă cu multe primejdii, 
căci năvălise asupra lor popoarele, împăraţii, ba chiar 
înseşi natura se luptă pare-că contra lor, obiceiurile cele 
învechite, demoni înarmaţi, diavolul tulburat şi punând 
în mişcare totul, pe împăraţi, pe stăpânitori, pe ginţi, 
pe barbari, pe Elini, pe filosofi, pe ritori, pe sofişti, pe 
logografi, punând în mişcare legile, tribunalele, pedepsele 
cele de tot feliul, miile de morţi şi feluritele cazne,—-şi 
cu toate acestea iată că totul eră răsturnat, totul se dâ 
la oparte când apostolii grăiau, întocmai ca şi praful 
cei uşor- şi mărunt, care nu poate să se împotrivească 
vânturilor celor puternice!

Deci, să ne învăţăm cum trebuie a discută cu Elinii, 
ca să nu fim ca vitele şi dobitoacele ce pasc pe câmp, 
ci să fim pregătiţi de speranţa ce o avem în noi. Să 
rumegăm în noi acest fapt principal, care nu este mic 
şi de puţină însemnătate, şi să îi spunem totdeauna: 
Cum s’a putut ca cei slabi şi neputincioşi să predomi- 
neze pe cei tari? Cum s’a putut ca cei doisprezece să 
cucerească lumea întreagă, făcând uz nu de aceleaşi 
arme, ci fără nici o armă luptându-se cu cei înarmaţi? 
Căci spune-mi: dacă doisprezece bărbaţi, fără nici o ex
perienţă de meşteşugul războinic, s’ar aruncă într’un şir 
nemărginit de ostaşi înarmaţi până în dinţi, şi dacă 
ac,ei doisprezece ar fi nu numai lipsiţi de arme, ci încă 
şi slabi cu trupul, şi cu toate acestea chiar de li s’ar 
aruncă din rândul oştirei mii de săgeţi, ii n’ar pătimi 
nimic, şi deşi ar aveâ în trupurile lor înfipte toate să
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geţile, ii n’ar suferi nici o vătămare, şi la urmă ar în
vinge şi ar zdrobi cu desăvârşire întreaga oaste, fără 
ca dânşii să facă uz de arme, ci apărându-se numai cu ma
nile, şi pe uniia i-ar sfăşiâ, iar pe alţii i-ar luă în robie, 
tară ca măcar unui din ii să fi căpătat vre-o rană; — 
oare ar puteâ zice cineva, că ceia ce s’a petrecut aici 
a fost ceva omenesc? Deşi de aitfeiiu biruinţa aposto
lilor a fost cu mult mai minunată decât ă acestora, 
fiindcă dacă se pare lucru minunat de a nu fi cineva 
străpuns de săgeţi, deşi este gol şi dezarmat, apoi cu 
mult mai minunat este faptul ca să vezi pe pescariu, 
pe prost şi necărturariu, că predomină pe cel învăţat 
şi plin de toată ştiinţa omenească, să-l vezi că poartă 
cu sine o aşâ de mare iscusinţă, încât să nu poată fi 
împiedecat în drumul său, nici de nimicnicia lui, nici de 
sărăcie, nici de primejdii, nici de obiceiurile ce le aveâ 
mai ’nainte, nici de asprimea cea mare a poroncilor ce 
se dau contra lui, nici de miile de morţi ce-i stau de faţă, 
nici de demnitatea celor ce înşelau pe alţii, şi nici de 
mulţimea celor înşelaţii

’ Deci, astfeliu îi vom puteâ răpune pe Elini, şi ast- 
feliu ne vom puteâ luptă cu dânşii, iară mai ’nainte de 
vorbe să-i uimim cu vieaţa. Aceasta este lupta cea mare, 
acesta este silogismul cel necontrazis, voiu să zic do
vada prin fapte. Oricât de multe am Slosofâ noi prin 
vorbe, nu vom aveâ nici un folos, dacă nu vom arătă 
acelora o vieâţă mai bună decât a lor, căci ii nu dau 
atenţiune la cele vorbite, ci cercetează cu cea mai mare 
băgare de seamă faptele pe care le facem, şi-ţi zic: «Tu 
cei întăi convinge-te şi fă cele ce grăieşti, şi după aceia 
sfătuieşte şi pe alţii. De mi-ai vorbi de mii de bunuri 
din vieaţa viitoare, însă în faptele tale mi-ai arătă ca şi 
cum n’ar există acele bunuri, fiind cu totul alipit de cele 
prezente, apoi atunci faptele tale îmi sunt mai de crezut 
decât vorbele. Când te văd pe tine răpind cele ale altora, 
bocindu-te fără măsură pentru cei încetaţi din vieaţă, şi 
făcând multe alte rele, cum am să te cred că va fi în
viere?» Şi chiar de nu ar grăi aşâ, totuşi vor cugetă 
aşâ, totuşi în cugetele lor îţi vor pune aceste întrebări.

Aceasta este ceia ce împiedecă pe necredincioşi de 
a se face creştini. Deci, să-i atragem prin vieaţa noastră. 
Mulţi bărbaţi simpli şi proşti, cu chipul acesta au uimit 
cugetele filosofilor, căci prin faptele lor au arătat o mai 
mare filosofie decât aceia; căci din vieaţa şi din faptele
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lor iesă o voce mai puternică şi mai strălucită decât 
orice trâmbiţă. Purtarea, deci, şi vieaţa curată, este mai 
puternică decât limba celor mai străluciţi ritori. Când 
ed £pan dd pildă că nu trebuie a duşmăni pe altul, jşi 
uneltesc mii de rele contra Elinului, cum voiu puteâ să-l 
atrag prin vorbe, când prin fapte eu i’âna depărtatt  

Deci, numai prin purtarea şi vieaţa noastră vom 
puteâ să-i vânăm, şi să clădim biserica lui Christos prin 
sufletele lor; această bogăţie, deci, să o strângem. Nimic 
nu este de acelaş preţ ca sufletul omului, „şi nici chiar 
lumea întreagă. Aşâ că chiar de ai dâ săracilor mii de 
averi, totuşi nimic n’ai făcut, dacă n’ai întors la cre
dinţă măcar un suflet omenesc. „Cel Ce Vâ OSehi ce 
este de cinste, de cel ce nu este de cinste, ca 
gura mea v a  fir zice (ierem, 15,19). De sigur că este 
un mare bun de a milui'pe cei săraci, însă nu atât de- 
mare ca a izbăvi pe cineva de amăgire. Cel ce face aşâ, 
se asemănează cu Pavel şi eu Petru. Chiar, de nu ai 
convinge astăzi pe nimeni, mâine vei convinge; şi dacă 
n’ai con vinge niciodată, totuşi vei aveâ platar întreagă. 
Chiar de nu ai convinge pe toţi, totuşi din cei mulţi vei 
convinge câţiva, fiindcă nici apostolii n’au convins pe 
toţi oamenii, şi cu toate acestea fiindcă vorbeau cătră 
toţi, au luat plata întreagă. Dumnezeu a regulat ca să 
se dea cununile nu dupre rezultatul final a! succeselor 
săvârşite, ci dupre buna intenţiune a celor ce îe să vâr-, 
şese. De ai dâ numai doi oboli, el-totuşi primeşte, şi 
ceia ce a făcut cu văduva cea din evanghelie, aceia va 
face şi cu cei co învaţă pe alţii. Deci, daca nu poţi izbăvi 
întreaga lume, nu dispreţul pe cei puţini, şi nici pentru 
dorinţa celor mari să te depărtezi de cei mici. De nu 
vei puteâ convinge o sută, îngrijaşte-te măcar de zece, 
şi dacă nici pe cei zece nu-i vei puteâ întoarce la cre
dinţă, să nu dispreţuieşti nici pe cei cinci; iară' de nu 
vei puteâ nici pe aceşti cinci, nu trece cu vederea nici 
pe cel unul singur. Şi de cumvâ nu vei puteâ nici pe 
unul, nu te deshădăi’dui nici atunci, şi nici să conteneşti 
de a-ţi face datoria. Nu vezi ce se petrece în comerţ, 
unde neguţătorii nu-şi fac comerţul numai cu aur, ci şi 
cu argint? Când noi nu dispreţuim niciodată pe cele 
mici, atunci şi pe cele mari le vom câştigă; iară de vom 
trece cu vederea pe cele mici, apoi nici pe cele mari nu le 
vom aveâ uşor. Astleliu devine cinevâ bogat, când adună



OMILIA. IV 37

Ia un'loc şi mici şi mari. Astfeiiu să facem şi noi, ca 
îmbogătindu-ne în toate, să ne învrednicim a câştigă 
împărăţiea ceriurilor, prin charul şi filantropiea Domnului 
noştru Iisus ChristQs, prin care şi cu care se cade slava 
şi cinstea Tatălui şi St. Duh, acum şi pururea şi în vecii

jcilor. Amin.

O M I L I A  I V

„Pentru că cuvântul crucei celor pieritori 
nebunie este, iară nouă celor ce ne mântuim 
puterea lui Dumnezeu este. Că scris este: pierde- 
voiu înţelepciunea celor înţelepţi, .şi ştiinţa celor 
ştiutori o voiu lepăda. Unde este ’ înţeleptul ? 
Unde este cărturariul? Unde este întrebătoriul 
veacului acestuia" (Can, i, is—20)?

Celor bolnavi greu, şi cari sunt în gura morţii, 
chiar mâncările cele mai întăritoare li se par greţoase, 
iară prietenii şi cei mai deaproape li sunt de nesuferit, 
de multe-ori nici nu-i cunosc, şi li se pare că-i supără, 
întocmai aşă se petrece şi cu sufletele celor pieritori, 
căci cele ce duc spre mântuire ii nu le cunosc, iară pe 
cei ce se îngrijesc de dânşii ii considera ca
şi de nesuferit, pentru dânşii. Aceasta se întâmplă nu 
din cauza naturei lucrurilor, ci din cauza boalei lor. Şi 
ceia ce fac nebunii, că se supără pe cei ce îngrijesc 
de dânşii, şi la urmă îi şi batjocoresc, aceiaşi pătimesc 
şi necredincioşii. Insă ceia ce se petrece cu nebunii, căci 
cei batjocoriţi de dânşii nu numai că nu-i batjocoresc 
la feliu, ci încă li este şi milă de acei nenorociţi, şi-i 
plâng din inimă, fiindcă aceasta este dovada celei mai 
înaintate boale, dacă sermanii nu cunosc nici chiar pe 
cei mai iubiţi ai lor, — tot aşă să facem şi noi cu Elinii, 
şi să-i bocim mai mult decât femeile, fiindcă sermanii 
nu cunosc mântuirea obştească. Nu atâta trebuie să iu- 
biască femeia pe bărbat, pe cât trebuie a iubi noi pe 
toţi oamenii fără excepţiune, fie Elini, fie oricine, şi să 
căutăm a-i atrage spre mântuire. Să-i plângem dară,
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fiindcă cuvântul crucei pentru dânşii este nebunie, pe 
când în realitate este înţelepciune şi putere.

„Cuvântul crucei, zice, celor pieritori ne
bunie este“. Fiindcă eră natural ca credincioşii să se 
tulbure şi neliniştească pentru, cele ce vorbeau Elinii 
despre cruce, de care-şi bă tea u joc şi o rezboiau cu aşâ 
zisa lor înţelepciune, de acela vine Pavel şi-i mângâie, 
zicându-îi: «o ă  ou vă înciiipuiţi c*x ĉocioUA c-stc ccvâ 
străin şi paradox, căci lucrul e natural, ca puterea crucei 
să nu se cunoască de cei pieritori, fiindcă sunt smintiţi 
şi nebuni. De aceia şi batjocoresc, şi doctoriile cele mân
tuitoare îi le privesc cu dezgust». Dară ce spui, omule? 
Christos s’a făcut rob pentru tine, a luat chip de rob, 
s’a răstignit şi a învieat, iară pentru că a învieat tu tre
buie a i-te închină lui, şi a-i admiră filantropia, fiindcă 
ceia ce n’a făcut pentru tine nici tatăl tău, nici prie
tenul, şi nitihehiar fiul tău, aceasta a făcut-o stăpânul 
pentru tine, care ii.erai duşman şi-l dispreţuiai. Trebuia 
dară ca să-l admiri , pentru aceasta, şi' tu numeşti ne
bunie faptul unei înţelepciuni atat de nu e
nimic de mirat, căci cei pieritori nu pot cunoaşte cele 
ce duc spre mântuire. «Deci, zice apostolul, nu vă tul
buraţi, căci ceia ce dânşii fac, nu este ceva străin şi 
contra aşteptărilor, ca faptele cele mari şi minunate să 
fie luate în bătaie de joc de cei smintiţi şi nebuni». Pe 
cei ce se găsesc în acest hal nu e cu putinţă de a-i con
vinge prin înţelepciunea omenească, şi chiar de a-i voi 
să-i convingi ’ în acest mod, totuşi vei face ce vă din 
contra, Ceia ce covârşaşte mintea omenească, are ne
voie numai de credinţă, şi nu de raţionamente omeneşti. 
Dacă noi de pildă am voi să convingem pe cineva prin 
silogisme omeneşti, cum Dumnezeu s’a făcut om, cum 
a intrat în mitră de fecioară, şi celelalte, şi dacă faptul 
nu-i ducem la credinţă, apoi acela mai mult va rîde de 
noi. Prin urmare cei ce caută dezlegarea acestor taine 
în raţionamente omeneşti, aceştiia sunt cei pieritori.

Şi ce vorbesc eu de Dumnezeu? Chiar şi pentru 
celelalte făpturi şi lucruri din natură de vom face aşâ, 
noi ne vom expune ridicolului. Fie, de ex. un om care 
voieşte a află totul prin raţionamente omeneşti, şi în- 
cerce-se de a se convinge de tine cu raţiunea: cum 
vedem noi lumina. Deci, convinge-1 tu prin raţionamente. 
Dară nu vei puteâ, căci de vei spune că este de ajuns
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de a deschide ochii spre a vedea lumina, tu nu a-i spus 
modul cum vede, ci faptul petrecut. «De ce, — îţi va ră
spunde el — nu vedem cu urechia? şi de ce nu auzim 
cu ochii? De ce nu auzim cu nasul, şi nu mirosim cu 
urechia?» Deci, dacă el este în nedumerire despre acestea, 
iară noi nu putem să arătăm raţiunea pentru care nu 
sunt aşâ, ci altmintrelea, apoi atunci va rîde de noi, 
saii mai bine zis ne vom rîde pe noi înşine. Dacă acesto 
organe îşi au începutul lor în acelaş cap, şi sunt vecine 
unele cu altele, apoi de ce nu pot să facă cu toatele 
acelaş lucru ? De ce nu pot cu toatele să vadă, să audă 
şi să miroase? Dară nu vom puteâ spune cauza, nici 
modul energiei lor cei varieate şi negrăite, şi dacă ne-am 
încercă să facem aceasta, de sigur că vom deveni ridi
coli. De aceia tocmai, dându-ne 1a o parte înaintea pu- 
terei şi a înţelepciune! celei negrăite şi nemărginite a 
lui Dumnezeu, vom tăcea.

Deci, tot aşâ va fi si când am voi să reprezentăm 
cele ale lui Dumnezeu'prin înţelepciunea noastră ome
nească, căci şi atunci va fi mare ridicolul, nu din cauza 
neputinţei sau a siăbăciunei faptelor în sine, ci’uin cauza 
prostiei oamenilor. Gândeşte-te bine la ceia ce spun: 
Când eu /ic, „s’a, răstignit Elinul răspunde: «Dară 
ce raţiune poate fi aici ? Când cel răstignit nu s’a putut 
ajută pe sine singur în timpul când se găsiâ pe cruce, 
apoi cum a putut învieâ după aceasta, şi a ajutat încă şi 
pe alţii? Dacă puteâ să facă accasta, trebuia să o facă 
înainte de moarte, — ceia ce ziceau şi Iudeii, — şi dacă 
nu s’a putut ajută, pe sine, cum a putut ajută pe alţii? 
Aceasta nu-şi are raţiune». Apoi, omule, crucea este mai 
presus de raţiune, este a unei puteri negrăite!

A se găsi cinevâ în nişte împrejurări minunate, şi 
după ce se luptă să iasă biruitoriu, şi să se arate ca 
mâi presus de acele împrejurări, aceasta nu poate fi 
decât a unei puteri supra naturale şi nemărginite. Dupre 

' cum de pildă, mai miraculos a fost faptul celor trei co
coni, că fiind aruncaţi în cuptoriul cel cu foc ii au călcat 
în picioare flacăra cea arzătoare, decât dacă n’âr fi putut 
fi aruncaţi în acel cuptoriu; precum şi cu Jonâ, mai 
minunat s’a arătat faptul, că după ce a fost înghiţit de 
chit n’a suferit nimic dela acea fiară, decât dacă n’ar f i  
fost înghiţit — tot aşâ şi cu Christos, mai minunat s’a 
arătat faptul că după ce a murit, a înviat şi-a zdrobit
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puterea morţii, decât dacă n’ar fl murit. De aceia nu 
zice: «de ce nu s’a apărat pe sine când era pe cruce» ? — 
căci el se grăbiâ de a se luptă cu moartea. Nu s’a co- 
borît de pe cruce, nu pentrucă nu putea, ci fiindcă n’a 
voit. =Găct pe cei ce uu' l-a putut stăpâni tirănia morţii, 
curn J’ar fi putut stăpâni piroanele crucei ?

Dara, credinţa aceasta este caracteristica noastră a 
creştinilor, nu însă şi a necredincioşilor. De aceia şi zice 
apostolul: „Cuvântul crucei celor pieritori nebunie 
este, iară nouă celor ce ne mântuim puterea 
lui Dumnezeu este. Că scris este: pier de-voi u 
înţelepciunea înţelepţilor, şi ştiinţa celor ştiutori 
O voiu lepădâ“. Până acum nu pune nimic greoiu ca 
din partea sa, ci mai întâi aduce mărturia scripturei. şi 
numai după aceasta, luând curaj din zicerile scripturei, 
întrebuinţează cuvinte mai înţepătoare, zicând: „Unde 
este înţeleptul? Unde este cărturariul? Unde este 
întrebătoriul veacului acestuia? Au n’a făcut 
nebună Dumnezeu înţelepciunea lumei aceştiea? 
Că de vreme ce întru înţelepciunea lui Dum
nezeu n’a cunoscut lumea’ prin înţelepciune pre 
Dumnezeu, bine-a-voit Dumnezeu prin nebuniea 
propoveduirei a mântui pre cei Ce cred“ (Vers. 
20. 21). Zicând mai sus: „Că scris este: pierde-'voiu 
înţelepciunea în ţe lep ţilo rmai departe adaoge şi 
dovada din fapte, zicând: „Unde este înţeleptul ? Unde 
este cărturariul“ ? —  cu care ocazie atinge deodată şi 
pe Elini, şi pe Iudei. «Care filosof, zice, care dintre cei 
ce-şi bat capul cu silogisme, care dintre Iudeii cei căr
turari a mântuit pe om ? Care din aceştiia a arătat ade
vărul ? Nici unul, ci totul s’a făcut.de pescari». Aşă dară, 
dând concluziunea cuvenită, şi doborându-li trufiea lor, 
şi zicând: „Au n’a făcut Dumnezeu nebună înţe
lepciunea lumei aceştiea»? — mai departe spune şi 
cauza pentru care -toate acestea s’au petrecut aşa. „Că 
de vreme ce întru înţelepciunea Iui Dumnezeu 
n’a cunoscut lumea prin înţelepciune pre Dum
nezeu", s’a arătat crucea.

Dară ce va să zică „întru înţelepciunea lui
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Dumnezeuli ? Adecă întru acea, arătată în făpturile 
sale, prin care el voia a fi cunoscut- Căci de aceia le-a 
făcut, pentru ca din cele văzute să se admire făcătoriul 
lor dupre cuviinţă. Este ceriul mare, şi păfnântui ne- 
mărginit? Admiră, deci, ge făcătoriul lor! Căci aceste 
SiMaiiri «ia ri jiu nuinaj ca., de dânsul sunt făcute, ci încă 
că" şi cu 'uşurinţă sunt făcute. De aceia şi zice scriptura 
despre ceriu: „Lucrurile manilor tale sunt ceriu- 
rile“, iară despre pământ zice: „cel ce a făcut pă
mântul ca O nimic" (Ps. 101. 26. 8, 4. Isaia 40, 23). 
Fiindcă prin această înţelepciune omul n’a voit să cu
noască pre Dumnezeu, de aceia l-a convins prin părută 
nebunie a propoveduirei, şi nu prin silogisme, ci prin 
credinţă. Aşâ dară unde este înţelepciunea lui Dumnezeu, 
acolo nu' mai este fieveie de înţelepciune omenească, 
A zice, că cel ce a zidit lumea aceasta atât de mare 
este Dumnezeu, care are o putere nemărginită şi ne
grăită. acest raţionament se atribuie omului, şi prin ase
menea raţionament el cunoaşte pe Dumnezeu, — însă 
acum nu mai sunt de ioc raţionamente omeneşti, ci este 
nevoie numai de credinţă. A crede că cel restignit şi 
îngropat a învieat din morţi, şi că şeade deadreapta Ta
tălui, aceasta nu are nevoie de înţelepciune, ci de cre
dinţă. Fiindcă şi apostolii nu s’au apropieat prin înţelep
ciune, ci prin credinţă, şi printr’insa au devenit mai în
ţelepţi decât iuţeleppi,"'Tnai presus de toţi cărturarii şi 
învăţaţii' iîirnei7~şncii atât mai mult, cu eâtr~mai mare 
este de a primi prin credinţă cele ale lui Dumnezeu,' 
decâţ de a pune în mişcare silogismele—şi raţionamen
tele omeneşti fără vr’u.n folos, căci toate acestea sunt mai 
pre sus de mintea omenească.

Dară cum a pierdut oare înţelepciunea înţelepţilor? 
Prin Pavel şi prin ceilalţi apostoli făcându-se cunoscut 
nouă, a arătat că înţelepciunea omenească este deprisos. 
Pentru a primi predica evangheliei, nici cel înţelept nu 
se foloseşte cu ceva din înţelepciunea lui, şi nici cel prost 
nu este vătămat prin neînvăţătura lui, ba încă dacă s’ar 
puteâ spune şi cevâ de admirat, este că mai îndămâna- 
tecă şi mai uşoară de primit este simplitatea şi ne în
văţătura, decât înţelepciunea. Păstoriuî şi omul simplu 
mai degrabă va primi, căci el moderându-şi deodată 
cugetul şi raţionamentele sale, se predă pe sine stăpâ
nului fără vorbă.
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Astfeliu, deci, Dumnezeu a pierdut înţelepciunea 
înţelepţilor, şi fiindcă din început a doborît-o, apoi la 
urmă nu mai este bună de nimic. Când ea puteâ şi tre
buia să-şi arate puterea, şi să cunoască pe stăpân din 
lucrurile sale, n’a' voit. De aceia acum chiar de ar voi 
să se bage singură în aceste fapte, nu poate totuşi, fiindcă 
nici faptele nu sunt la feliu, — de vreme ce calea cu 
noştinţei de Dumnezeu este cu rnutt mai uşoară prin 
credinţă decât prin înţelepciune. De aceia pentru cre
dinţă e trebuitoare simplitatea, şi aceasta a o căuta 
totdeauna şi pretutindeni, şi a o ’ preferă înţelepciune! 
lumeşti.

„Au n’a făcut nebună Dumnezeu înţelep
ciunea lumei aceştiea"? şi ce va să zică: „a făcut 
nebună înţelepciu nea lumei aceştiea“ ? Adecă a ară
tat-o ca nebună pentru primirea credinţei. Fiindcă aşâ 
zişii înţelepţi îşi închipuiau lucruri mari de dânşii, de 
aceia apostolul iute a înfruntat. înţelepciunea lor. «Ce 
feliu de înţelepciune poate fi aceasta, zice, când princi
palul bunurilor ea nu-i află? Singură s’a arătat nebună, 
şi ea cea întâi s’a defăimat singură pe sine. Că dacă 
atunci când trebuia să afle adevărul prin raţionamente, 
ea n’a aflat, şi nici. n’a arătat nimic, apoi acum când 
împrejurările se arată mai mari, cum ar puteâ să izbu
tească cu cevâ, când este nevoie numai de credinţă, şi 
nici de cum de agerimea mihţei? Deci, nebună a făcut-o 
Dumnezeu, adecă astfeliu a 'arătat-o,- şi a bine-voit ca 
prin nebuniea propoveduirei .să-mântuie pre cei ce cred — 
adecă nebunie numai părută înaintea acelor înţeiepţr, ~şr 
nici de cum că eră aşâ». Faptul măreţ acesta este, că 
Dumnezeu n’a introdus la mijloc o altă înţelepciune mai 
mare decât a acelora, ci acea nebunie părută, care a şi 
biruit, — căci a scos şi pe Platon, nu prin vreun alt fi
losof mai înţelept decât acela, ci prin nişte pescari proşti 
şi neînvăţaţi. Astfeliu, deci, şi biruinţa a fost mai mare 
şi mai strălucită.

Mai departe arătând, puterea crucei, zice: „Pen
trucă şi Iudeii semn cer, şi Elinii înţelep
ciune caută, iară. noi propoveduim pre Christos 
cel restignit, Iudeilor adecă sminteală, iară Eli
nilor nebunie. Iară acelora’şi singuri celor che
maţi Iudeilor şi Elinilor, pre Christos puterea



OMILIA IV 43

lui Dumnezeu, şi înţelepciunea iui Dumnezeu" 
(Vers. 22—24). Multă înţelepciune este în cele vorbite 
aici. Voieşte adecă să spună cum Dumnezeu a stăpânit 
prin cele contrare, şi cum predica evangheliei nu este 
lucru omenesc. Ceia ce el spune, aceasta înseamnă: 
«Când noi spunem, zice, Iudeilor : «credeţi in ceia ce 
pi-opovediiim» dânşii ni respund: «învieaţi pre cei morţi, 
vindecaţi pre cci deriioniza^i, 'arataţi-m în fine semne şi 
minuni». Noi, însă, ce respundem la toate acestea? Că 
cel propoveduit a fost restignit şi a murit. Aceasta este 
deajuns, ca nu numai pe cei ce nu voiesc să-i respingă, 
ci chiar şi pe cei ce voiesc. Dară iată că predica nu-i res
pinge, ci încă îi atrage, ii stăpâneşte şi ’i îngrădeşte din 
toate părţile ! Elinii iarăşi cer dela noi elocvenţă în cu
vinte, şi putere în sofisme; dară noi şi acestora ii pro- 
poveduim crucea; şi ceia ce Iudeilor li se pare că este 
slăbăciune, aceasta Elinii o numesc nebunie. Deci, când 
noi nu numai că nu satisfacem cerinţele lor, ci încă fa
cem chiar cele contrare celor ce dânşii cer, — căci crucea 
nu numai ca- nu se arata a fi un semn, examinata după 
logică., ci chiar desfiinţarea semnului; nu numai că nu 
se pare o dovadă a puţerei, ci chiar o dovadă de slă
băciune; nu numai că nu pare a fi o dovadă de înţe
lepciune, ci chiar o dovadă de nebunie; — când, deci, 
cei ce cer dela noi semne şi înţelepciune, nu numai că 
nu iau dela noi ceia ce cer, ci încă aud dela noi lucruri 
cu totul contrare, şi după aceia prin cele contrare ii se 
conving şi cred, apoi cum să nu fie negrăită puterea 
celui propoveduit» ? Este întocmai ca şi cum unui nau
fragiat care doreşte un liman de scăpare, i-ai arătă în 
loc de liman vr’un alt loc al mărei cu mult mai săl
batec, şi I-ai putea convinge să urmeze sfatului şi să' 
facă aceasta cu mulţămire. Este întocmai ca şi cum celui 
rănit grozav, şi care doreşte a se vindecă prin medi
camente, doctorul i-ar spune că-1 va însănătoşă nu prin 
doctorii, ci prin foc, iară el ar primi părerea doctorului. 
Dară asemenea fapte sunt dovada unei mari puteri, care 
a putut convinge pe aceştiia ca să se supună de bună 
voie celor spuse.

Tot aşă şi apostolii Domnului, nu numai prin semne 
şi minuni au predominat, ci şi prin acel lucru ce se 
părea a fi cu totul contrar. Tot aşă a făcut şi Christos 
cu acel orb din naştere, căci voind a-i tămădui orbirea
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lui, a biruit acea boală printr’un iucru care prelungeşte 
orbirea, a pus pe ochii lui tină. Deci, dupre cum prin 
tină a vindecat pre cel orb, tot aşă şi prin cruce a atras 
la dânsul lumea întreagă* — ceia ce eră u.n adaos la 
scandal, şi nu desfiinţarea scandalului. Tot aşâ a făcut 
şi eu zidirea iu mei. căci pe cele contrare le-a pregătit 
prin cele contrare. De pildă, a îngrădit marea cu nisip; 
cu alte cuvinte a înfrânat puterea celui tare prin cel 
slab. A pus pământul pe ape; cu alte cuvinte a aşezat 
pe cel greu şi îndesat pe cel puhav, pe cel rar şi cur
gători u.

Tot aşâ, deci, şi prin cruce a atras lumea, şi dupre 
cum apa poartă pe ea pământul întreg, tot aşâ şi crucea 
poartă pe ea lumea întreagă. Deci, dovada de a con
vinge prin cele contrare, este dovadă de o mare putere 
şi o mare înţelepciune. Şi crucea se pare a fl un lucru 
de scandal (piedică), şi cu toate acestea nu numai că nu 

. scandalizează (împiedecă), ci incă şi atrage spre ea. Toate 
?;• acestea, deci, cugetându-le Pavel, şi minunându-se, a 

zis: „Că ce este nebun al lui Dumnezeu, mai în
ţelept decât oamenii este, şi ce este slab al lui 
Dumnezeu, mai tare decât oamenii este", vor
bind acestea de cruce, nu caTdoară ea ar fl cevâ slab 
şi nebun, ci că aşâ li se pare lor; respunde prin ur
mare părerei ce dânşii îşi formase despre cruce. Ceia 
ce filosofii n’au putut să facă cu silogismele lor, aceasta 
a făcut’o părută nebunie. Cine este cel mai înţelept ? Cel 
care a convins pe cei mulţi, sau pe cei puţini, sau mai 
bine zis, pe nimeni? Cel ce convinge pentru lucruri mari, 
sau cel ce se căzneşte a convinge pentru cele ce nici 
nu sunt? Cât nu s’a ostenit Platon şi cei din şcoala lui 
pentru linie, şi unghiu, şi punct, pentru numere întregi 
şi fracţiuni, pentru cele egale între dânsele şi neegale ? 
Cât nu a discutat el despre astfeliu de nimicuri, ce se 
aseamănă cu pânza păianjenului? Pentrucă în adevăr, 
astfeliu de chestiuni sunt mai netrebuitoare vieţei noastre 
decât pânza păianjenului. Şi iată că el n’a folosit pe ni
meni, nici mare, şi nici mic, ci şi-a pierdut vieaţa în 
zadar. Cât nu s’a trudit ca să dovedească că sufletul 
este nemuritoriu, şi după ce n’a spus nimic clar, şi n’a 
convins pe nimeni din cei ce-1 ascultau, a plecat de 
aici fără nici o ispravă.

Dară iată că crucea a convins prin cei proşti, şi a
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atras Ia sine întreaga lume, şi nu discutând despre lu
cruri zadarnice, ci despre Dumnezeu, despre evsevia cea 
dupre adevăr, despre vieaţa evanghelică, despre judecata 
viitoare, şi pe toţi i-a făcut filosofi, şi pe cei proşti, şi 
pe cei neînvăţaţi.

^ T m eşte , cum Cele nebune ale lui Dumnezeu sunt 
mai înţelept?? decât oamenii, şi cum ceie slabe aie lui 
sunt mai puternice decât oamenii. Şi cum sunt mai pu
ternice? Pentrucă au străbătut întreaga lume, şi pe toţi 
i-au răpus; pentrucă mii de mii încercându-se să stingă 
numele celui restignit, lucrul s’a petrecut cu totul din 
contră. Acelea au prosperat şi s’au răspândit mai mult, 
iară aceia au pierit şi s’au nimicit; cei vii rezboind pe 
cel mort, n’au folosit nimic. Deci, când Elinul îmi spune 
că sunt nebun, atunci mai mult se arată pe sine de 
nebun, căci eu cei crezut de dânsul ca nebun, în reali
tate sunt mai înţelept decât cel înţelept; că eu cel cre
zut de slab sunt mai tare decât el. Ceia ce vameşii şi 
pescarii au putut să facă cu charul lai Dumnezeu, aceia, 
filosofii, ritorii, tiranii şi întreaga lume, nici măcar n’au 
putut să-şi închipuiască. Ce n’a adus crucea? Cuvântul 
despre nemurirea sufletului, pentru învierea trupurilor, 
pentru dispreţuirea celor prezente, despre dorinţa celor 
viitoare. Crucea a făcut pe oameni îngeri, toţi pretu
tindeni ftiosofizază, şi arată toată bărbăţiea. «Dară, zici 
tu, şi printre dânşii au fost mulţi cari. au dispreţuit 
moartea». Şi cine sunt aceia,? spune/mi. Poate cel ce a  
băut otrava? Dară de voieşti, eu pot să-ţi arăt mii de 
aceştiea în biserica Iui Christos, Când persecuţiea se r i
dică asupra lor, dacă ar fi trebuit ca' cu toţii să beâ'otravă 
şi să moară pentru Christos, cu toţii arifi tacut’o, şi toţi 
ar fi fost mai străluciţi decât acela. Dealtfeliu acela 
(Socrat) nefiind stăpân pe dânsul ca să bea sau să nu 
bea, a. băut; cu voie sau fără voie el trebuia să păti
mească aceasta, ceia ce nu a fost faptul vre-unei băr- 
băţii, ci al siluirei. Chiar şi tâlharii şi criminaliştii, în 
urma hotărîrei judecătorilor au pătimit poate şi mai 
grozave decât acela. Printre noi, însă, e cu totul din 
contra, căci mucenicii n’au suferit tară de voea lor, ci 
cu buna lor voinţă, stăpâni fiind de a pătimi sau nu, şi 
deci au arătat o bărbăţie mai tare decât orice diamant.

*) Partea, morală. Despre învăţătura apostolilor, şi despre ne- 
buniea în înţelepciunea Elinilor. (Veron).
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Aşa dară nu e nimic de mirare că acela a băut otrava, 
când nici nu era stăpân pe dânsul de a nu beâ; şi când 
ajunsese la cea mai înaintată bătrânetă, — căci spunea 
ca eră de şapte-zeci de ani — ■ când el dispreţuia vieaţa, 
dacă aceasta înseamnă a dispreţul, ceia ce eu n’aşi zice, 
şi cred că. nimeni altui n’ar zice-o. Tu, însă, arată’mi 
pe cineva stând voiniceşte în-cazne şi munci pentru 
evsevie, precum eu ţi-aşi putea arăiâ mii de mii de 
aceştiia în lumea întreagă. Cine, fiindu-i smulse unghiile 
dela mâni şi dela picioare, a suferit cu bărbăţie? Cine 
a răbdat cu curaj, fiindu-i desrădăcinate arterile? Cine 
a suferit cu curaj, fiindu-i despărţit trupul de cap? Cine, 
fiindu-i oasele fărâmate? Cine, fiind pus necontenit pe 
jăratec? Cine, fiind aruncat în căldarea cea de pe foc? 
Arată’mi de acestea. A muri cineva prin otravă, este 
tot una cu cel ce doarme, căci această moarte se zice 
că e mai duice decât somnul. Dacă însă, au şi suferit 
oarecari munci, totuşi a pierit lauda lor, căci s’au pră
pădit pentru nişte cauze uricioase, uniia pentrucă vor
beau publicului de cele nepermise, alţii fiindcă erau prinşi 
în fapte necinstite, şi alţii iarăşi nefiind vre-o cauză 
binecuvântată, se predau singuri în zăuar şi fără scop.

Nu însă tot aşă şi printre noi. De aceia toate ale 
acelora au tăcut, pe când ale noastre înfloresc şi se îm
prăştie pe fiecare zi. Ceia ce cugetând Pavel zicea, «că 
ceia’ ce este slab ai lui Dumnezeu, mâi tare decât oamenii 
este». Cum că predica este dumnezeească, se învederează 
şi din următoriul fapt. Cum li-a venit în minte celor 
doisprezece oameni simpli, ca să întreprindă astfeliu de 
lucruri, petrecând u-şi timpul în pustietăţi, pe lacuri şi 
pe râuri, şi niciodată cutezând a se duce imediat în ce
tate sau în târguri? Cum li-a venit lor în minte ca să 
se împotrivească lumei întregi? Cum că dânşii erau fri
coşi şi nebărbătoşi, o arată cel ce a scris despre dânşii 
(Luca), care nu s’a dat în laturi, şi nici n’a putut să su
fere de -a li astupă defectele lor, ceia ce şi este o mare 
dovadă de adevăr. Deci, ce spune el de dânşii? Că Christos 
fiind dus de ostaşi, după atâtea minuni uniia au fugit;, 
iară cel ce a rămas pe lângă dânsul, care eră şi cori
feul apostolilor, s’a lepădat de dânsul! Cum acei doispre
zece, cari chiar trăind Christos nu puteau suferi furiea 
Iudaică, iară. după ce el a murit, s’a înmormântat şi n’a 
înviat, dupre cum ziceţi, nici n’a mai convorbit cu dânşii, 
şi nici nu li-a insuflat curaj, cum, zic, aceşti oameni
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s’au pus deacurmezişul contra lumei întregi? Oare nu 
şi-ar fi zis într’îrişii: «Dară ce va sa zică aceasta? Pe 
dânsul nu s’a mântuit, şi ne va puteâ ajută nouă? Trăind, 
el n’a putut să se apere pe sine, şi fiind mort ni va în
tinde nouă mână de ajutoriu ? Fiind în vieaţă, el n’a supus 
nici-o naţiune, şi noi să convingem o lume întreagă numai 
eu numele iui? — Şi cum s’ar puteâ nu numai să facem 
aceasta, dară chiar să le şi cugetăm»? Deci, de aici este 
invederat, că dacă ii nu l-ar fl văzut învieat, şi n’ar fi 
luat dovada cea mai mare a puteroi lui, nu s’ar fi az
vârlit într’un joc atât de primejdios. Chiar de ar fl avut 
ii mii de prieteni, oare nu de îndată i-ar fi făcut duş
mani, punând în mişcare obiceiuri vechi şi strămutând 
hotarele părinteşti ? Dară iată că dânşii acum şi-au făcut 
duşmani, şi pe ai lor, şi pe cei străini. Chiar de ar fi 
fost ii foarte respectaţi de către cei dinafară (etnici), 
totuşi oare nu i-ar fi dispreţuit cu toţii, pentrucă Intro
duceau o vieaţă nouă şi nevăzută până atunci? Acum, 
însă, îi erau străini de toată lumea, şi eră natural ca să 
fie urî ţi şi dispreţuiţi de toţi.

De cine voeşti să-ţi spun? De Iudei? Dară aceştiia 
din cauza celor petrecute cu dascălul lor, aveau o ură 
nespusă cătră dânşii. De Elini? Dară şi aceştiia încă nu-i 
urau mai puţin ca ceilalţi, — iar aceasta o ştiu mai ales 
Elinii. Platon, care voiâ să introducă noui moravuri în 
vieaţa oamenilor*, sau mai bine zis, să schimbe parte din 
moravurile vieţei, adecă să Introducă altele în locui celor-- 
lalte, fără să schimbe întru nimic datinile religioase ale 
zeilor, — erâ cât pe ce să se primejduiască în Sicilia, şi 
fiindcă nu s’a întâmplat să moară, apoi şi-a pierdut li
bertatea. Şi dacă un barbar oarecare nu ar S fost mai 
blând decât tiranul Siciliei *), nimic n’ar fi împiedecat de 
a remâneâ slav în ţeară străină. Deşi dealtfeliu nu este 
acelaş lucru: de a Introduce moravuri noui în afacerile 
cetăţeneşti ale unei împărăţii, şi de a Introduce inovaţii 
în cele ale religiunei, fiindcă acestea mai cu samă neli
niştesc şi tulbură pe oameni. A  zice că «cutare sau cu
tare aşâ să se însoare, şi nu altmintrelea» sau că «stră
jerii să stea aşâ, şi să străjuiască în acest mod, şi nu 
altmintrelea» nu au puterea de a tulbură pe cineva atât

}) Notă. Se face aluziune la tiranul Siciliei, Dionisie cel bătrân, 
pe la anul 390, a. Chr. când Platon a  întreprins o călătorie de 10 ani 
prin Sicilia şi pe aiurea.
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de tare, mai ales când şi în cartea legilor stă scris 
aceasta, şi când nu se face multă vorbă de legiuitoriu 
pentru a pune în lucrare cele spuse, — însă a spune în 
gura mare că nu sunt zeii cari se îngrijesc de oameni, 
ci că aceia sunt demoni, că cel răstignit este Dumnezeu, 
voi înşivă ştiţi câtă ură âu aprins asupra lor. câtă tul
burare au pricinuit, şi ce războiu au âţîţat contra lor.

Tot aşâ şi Pitagora al lor, fiindcă a cutezat să 
zică că «nu ştiu dacă sunt zei, sau nu» — deşi spunând 
acestea el n’a cutrierat lumea întreagă, ci a vorbit numai 
într’o singură cetate, — a fost in cea mai mare primejdie. 
Şi Diagora Milesianul, şi Theodor cel numit «atheul», 
deşi aveau prieteni şi putere în cuvânt, şi deşi erau ad
miraţi pentru filosofia lor, totuşi cu nimic nu s’au fo
losit de aici. Chiar şi marele Socrat deşi pe toţi îi stă- 
pâniâ cu filosofia, totuşi pentrucă în cuvintele sale despre 
zei a- fost bănuit că ar fi vorbit cevâ contra lor, a fost 
silit să beâ otravă. Deci, dacă numai nişte simple bă- 
nueli de inovaţii, şi duceau în primejdii atât de mari pe 
acei filosofi şi bărbaţi înţelepţi, cari se bucurau de multă 
cinste din partea poporului, şi care nu numai că n’au 
putut să facă cele ce voiau, ci încă au căzut şi din pa
trie, şi din vieaţă, — apoi cum să nu admiri pe pescariu ? 
cum să nu te minunezi văzându-1 făcând atâtea fapte 
minunate în lumea întreagă, şi reuşind în totul la ceia ce 
s’a încercat să facă, şi predominând şi pe Elini, şi pe 
toţi barbarii? «Dară, zici tu, apostolii n’au introdus zei 
streini, ca aceia». Dară tocmai ceia ce-mi spui, mă mi
nunează, fiindcă inovaţia lor a fost îndoită,: şi pe zeii 
ce erau i-au desfiinţat,’şi pe cel restignit l’au vestit. Deci, 
de urlde li-ă venit lor în minte ca să propoveduiască pe 
cel restignit? Şi cum de s’au încurajat tocmai lâ sfârşit? 
Pe cine au putut vedea mai înainte de dânşii făcând aşâ? 
Oare nu cu toţii se închinau demonilor? Nu toţi înzei- 
ficau elementele naturei ? Oare nu eră învederată în di
ferite moduri neevsevia oamenilor?

Dară, deşi li-a trecut prin minte asemenea împre
jurări contrare, ii totuşi s’au asvârlit cu curaj în luptă, 
şi au doborît totul la pământ. Intr’un timp scurt au pe
rindat lumea întreagă, ca şi nişte pasări sburătoare, 
fără să se gândiască la primejdii, la moarte, la greu
tatea lucrului, la nimicnicia lor, la mulţimea contrarilor, 
la puterea şau stăpânirea lumească, sau şi la înţelep
ciunea celor ce-i rezboiau, fiindcă aveau un ajutoriu
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mult mai mare decât toate acestea, aveau cu dânşii pu
terea celui restignit şi învieat. Nici nu era, deci, de mi
rare atât de mult, dacă în această luptă cu lumea întreagă 
ar fi fost zdrobiţi, pe cât este acum de mirare faptul 
săvârşit. După legile războiului trebuia ca ii să steă în 
faţa adversarilor, şi luându-şi ioc în faţa lor, să se aşeze 
In linie de hătae, şi la timpul. potrivit să se arunce 
asupra lor. Insă nu aşâ s’au petrecut împrejurările cu 
dânşii, căci ii n’aveau o tabără aparte, ci se amestecau 
la un loc cu duşmanii, pe cari îi şi stăpâniau. Trăind 
în mijlocul războinicilor "lor, ii li zădărniciau atacurile, 
îi predominau, şi secerau o biruinţă strălucită, îndepli
nind u-se prorociea care zice: „Şi ve i birui în m ijlo
cul vrăjmaşilor te i“ (Ps. 109, 3). Faptul minunat 
eră, că duşmanii avându-i în stapânirea lor, şi punându-i 
în legături şi în temniţi, nu numai că nu-i predominau, 
ci însuşi ii după aceasta se supuneau lor, adecă cei ce 
băteau se supuneau celor bătuţi, cei ce legau se plecau 
celor legaţi, cei ce alungau îşi plecau grumazul înaintea 
celor alungaţii1 '

Toate acestea să le spunem Elinilor, şi încă şi mai 
mari decât acestea, căci mare este şi prisosinţa adevă
rului. «Dacă voiţi a urmări de-aproape această chestiune, 
noi vă vom învăţă întreaga luptă, pe cari apostolii Dom
nului o au avut ; — deocamdată însă să păstrăm în minte 
aceste două lucruri principale: cum cei slabi au biruit 
pe-,cei tari, şi cum li-ar fi venit lor în minte ca să se 
hotărască la aceasta, dacă nu se bucurau de ajutoriul.
Dumnezeesov . __ ____, "s______________ ;____ ,_____________

Acestea, sunt cele ce respundem Elinilor. Noi, însă, 
să Ii arătăm prin fapte succesele vieţii noastre, şi să 
aprindem cu îmbelşugare focul virtuţei. „Să ‘Străluciţi, 
zice, în mijlocul lumei, ca nişte luminători“ (Filip. 
2, 15), căci Dumnezeu a încredinţat fiecăruia din noi o 
folosinţă mai mare şi decât a soarelui, mai mare decât 
a ceriului, decât a pământului şi a mărei, şi cu atât mai 
mare încă, cu cât mai mari sunt cele duhovniceşti decât 
cele trupeşti. Când noi privim cercul solar, şi admirăm 
corpul, frumuseţa şi strălucirea astrului, să ne gândim 
iarăşi că mai mare şi mai frumoasă este lumina din 
noi, dupre cum şi întunerecul este şi mai mare, dacă 
nu suntem cu băgare de seamă, fiindcă o noapte adâncă 
stăpâneşte lumea întreagă.

16038
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Această noapte adâncă, deci, să o împrăştiem şi 
să o nimicim. Noapte adâncă nu este numai printre ere
tici şi printre Elini, ci şi printre mulţi de ai noştri, din 
cauza vieţei şi a credinţilor lor. Fiindcă sunt mulţi cari 
nu cred în înviere, mulţi cari păzesc observaţiunile zi
lelor, mulţi cari fac uz de descântece, de vrăji, de semne 
şi de ghiciri din zborul paserilor, mulţi cari cred în pu
terea hârtiuţiior atârnate la gâtul bolnavilor, şi în alto 
nimicuri ue feliul acestora. Dară vom vorbi şi cătră 
aceştiia mai pe urmă, după ce vom isprăvi de vorbit 
cătră Elini. Deocamdată stăpâniţi cale vorbite, apucaţi-vă 
de această luptă, ca prin vieaţa voastră să-i puteţi atrage 
cătră noi. Ceia ce am spus întotdeauna, o spun şi acum: 
cel ce învaţă pe alţii cele ale filosofi ei, trebuie ca mai 
întâi să se înveţe pe sine singur, şi atunci va fi plăcut 
celor ce-1 ascultă.

Deci, să ne facem plăcuţi, şi să ne silim de-a face 
pe Elini bine dispuşi faţă de noi. Aceasta va fi atunci, 
când nu vom face rău nimănui, şi vom ti pregătiţi de 
a pătimi rele. Nu vedeţi pe copiii cei mici când sunt. 
purtaţi in braţe de părinţii lor, cum lovesc cu palma 
obrazul celor ce-i poartă, şi cum părinţii cu plăcere li 
întind obrazul, ca" astfeliu să li dărnoliască mâniea, şi 
cum după ce li s’a sfârşit mâniea părinţii se bucură? 
Aşă să facem şi noi, şi ca şi părinţii cătră copii să dis
cutăm cu Elinii, căci şi dânşii sunt cu toţii copii, dupre 
cum au zis uniia din poeţii lor, că «Elinii pururea sunt 
copii, şi niciunul bătrân».’ Dupre cum copiii nu primesc 
să se îngrijaseă de nimic bun şi foîositoriu, tot aseme
nea şi Elinii, căci pururea vor să se joace ca şi copiii în 
ţerină, fiind plecaţi la pământ şi pironiţi la cele pămân
teşti. Copiii, în timp ce noi vorbim de cele trebuitoare, 
de multe ori nu simţesc ceia ce vorbim, şi veşnic rîd,— 
tot astfeliu sunt şi Elinii, căci şi ii rîd în timp ce noi 
discutăm despre împărăţiea ceriurilor. Şi dupre cum din 
gura copiilor iesă multe bale care de multe ori murdă
resc şi mâncarea şi băutura ce li stă înainte, tot aşă 
şi din gura Elinilor ies cuvinte zadarnice şi murdare, 
şi chiar de li-ar dă cineva hrana necesară, ii mâhnesc 
prin blasfemii pe cei ce li-o dau — şi de aceia este ne
voie de a suferi zburdălniciile lor. Copiii iarăşi, când văd 
pe hoţ intrând în casă şi furând cele dinăuntru, nu nu
mai că nu se împotrivesc hoţilor, ci încă rîd, — dară 
dacă li-ar răpi coşuîeţul cu jucării, sau drâmba, sau
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altceva din jucării, apoi atunci se supără, se nemulţă- 
mesc, se sbuciumă şi lovesc pământul cu picioarele. Tot 
asemenea fac şi Elinii, căci văzând • pe diavol cum li 
răpeşte toate cele părinteşti, şi chiar vieata care e mai 
principală, ii rîd şi se apropie de dânsul ca de au prie
ten,— iară dacă li-ar răpi cineva averea, sau altceva 
din cele copilăreşti, apoi atunci se tulbură, se zbuciumă 
şi se vaită ca şi copiii. Şi dupre cum copiii se desşo- 
lesc înaintea tuturor şi nu se ruşinează, tot aşâ şi Elinii 
tăvălindu-se în curvii şi preacurvii, desgolind legile na- 
turei, şi Introducând împerecheri nelegiuite, nu se ru
şinează de loc.

Aţi aplaudat mult, şi aţi lăudat cele spuse, însă 
odată cu aplauzele să vă siliţi, ca nu cum va să se spună 
acestea şi de voi. De aceia vă rog ca voi cu toţii să fiţi 
bărbaţi desăvârşiţi, căci dacă şi noi vom fi copii, cum 
vom puteâ învăţă pe aceia ca să fie bărbaţi ? Cum îi 
vom puteâ izbăvi de uşurătatea copilărească? Deci, să, 
ne facem bărbaţi desăvârşiţi, ca să ajungem la măsura 
vârstei rânduită de Christos, şi să ne învrednicim de 
bunurile viitoare, prin charul şi filantropiea lui Christos, 
căruia se cuvine slava în veci. Amin.

O M I L Î A  V

„Că vedeţi chemarea voastră, fraţii or, că 
nu sunt mulţi înţelepţi dupre trup, nu sunt mulţi 
puternici, nu sunt mulţi de bun neam, ci cele 
nebune ale lumei a ales Dumnezeu, ca pre cei 
înţelepţi să-i ruşineze" (Cap. 1, 26. 27).

Spunând că cele nebune ale lui Dumnezeu sunt 
mai înţelepte decât, oamenii, a arătat că înţelepciunea 
omenească este scoasă din locul ei, atât prin mărturiea 
scripturilor, cât şi prin desfăşurarea împrejurărilor, — 
prin mărturiea scripturilor, spunând: ,,, Pierde-voiu în
ţelepciunea Celor înţelepţi" şi prin desfăşurarea Îm
prejurărilor, zicând şi punând întrebare: „Unde este 
înţeleptul? Unde este cărturariul?“ —  la urmă
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iarăşi a dovedit că faptul acesta nu este nou, ci vechiu, 
ca unul ce a fost prevăzut de mult şi prezis, „Că scris 
este, zice, „pierde-voiu înţelepciunea celor înţe
lepţi, şi ştiinţa celor ştiutori o voiu lepădâ“. 
Mai departe a arătat, că toate acestea s’au petrecut aşa, 
ca fiind necesare şi cu drept cuvânt, căci zice : „Că de 
vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu n’a 
cunoscut lumea prin înţelepciune pre Dumne
zeu, bine-a voit Dumnezeu prin nebuniea propo- 
veduirei a mântui pre cei ce cred“. a  arătat apoi, 
că crucea este dovada unei puteri negrăite şi a unei în
ţelepciuni nemărginite, şi că cele nebune ale lui Dum
nezeu sunt cu mult mai înalte decât înţelepciunea ome
nească. Aceasta iarăşi o dovedeşte nu numai cu dăscălii, 
ei chiar şi cu ucenicii. „Că vedeţi, zice, chemarea 
voastră, fraţilor41. Nu a ales numai pe dăscăli ca oa
meni simpli şi proşti, ci tot astfeliu a ales şi pe ucenici. 
„Că nu sunt mulţi, zice, înţelepţi dupre trup". 
Astfeliu deci, se dovedeşte că aceasta este şi mai pu
ternic, şi mai înţelept, dacă poate convinge şi pe mulţi, 
în acelaşi timp şi neînţelepţi, fiindcă e mai greu de ’a 
convinge pe un om simplu, mai ales dacă e vorba de 
lucruri mari şî trebuitoare. Şi cu toate acestea i-au con
vins apostolii Domnului, pentru care şi Pavel iâ de mar- 
turi aici chiar pe ucenici. „Vedeţi chemarea voastră 
fraţilor“ zice, adecă «uitaţi-vă cu băgare de seamă la 
voi înşi-vă, cercetaţi-vă pre voi înşi-vă». Pentru ca nişte 
oameni simpli şi proşti să primească nişte dogme atât 
de înţelepte, ba încă mai înţelepte decât toate, aceasta 
mărturiseşte cea mai mare înţelepciune a dascalului.

Dară ce va să zică: „dupre trup“? Adică ceia 
ce se vede, dupre vieaţa prezentă, dupre învăţătura ce
lor de afară, dupre învăţătura profană. Apoi ca să nu 
se pară că el cade în contrazicere cu sine însuşi, fiindcă 
ei a convins pe Antipatuî Serghie Pavel1)! el a convins 
pe Dionisie Âreopaghitul, pe Ăpollo, şi pe alţi înţelepţi 
atraşi de dânsul prin predică, — n’a zis că «nici unul nu 
este înţelept», ci „că nu sunt mulţi înţelepţi'£. Nu 
doară că chemă prin excepţîune numai pe cei simpli,

') Notă.— A  se vedea Fapt. Apost. cap. 13.
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iar pe"cei înţelepţi îi trecea cu vederea, ci îi primea şi 
pe aceştiia, însă mai mulţi de aceia. Şi de ce oare ? Pen
trucă cel înţelept dupre trup este plin dc prostie, şi acesta 
mai cu seamă este nejbun, când nu voieşte cu nici un preţ 
a aruncă dela el învăţătura cea stricată. Precum un doctor 
ar Voi să înveţe şi pe alţii meşteşugul ‘medicinii, şi uniia 
din aceştia cunoscând cevâ din medicină, însă prost şi 
contrar ei, s’ar încăpăţinâ că ştiu medicina şi nu ar primi 
să ştie în perfecţiune, pe câ.nd cei- -ce nu cunosc nimic 
din ’ meşteşugul medical ar primi cu plăcere cele spuse 
de doctor, — întocmai aşâ s’au petrecut împrejurările în 
cazul de faţă. Cei simpli şi proşti mai de grabă s’au con
vins şi, au crezut, fiindcă nu aveau cu dânşii prOstiea cea 
mai de pe urmă, de a se crede pe dânşii înţelepţi, pe 
Când nebunii aceştiia îşi închipuiau că pot să afle prin 
raţionamente omeneşti, ceia ce nu se poate afla decât 
prin credinţă. Când fierarul în loc să fragă cu cleştele 
fierul înroşit din foc s’ar ambiţiona să-l tragă cu mâna, 
noi cu toţii vom spune ca aceasta e cea mai de pe urma 
nebunie; întocmai aşâ se petrece şi cu filosofii aceştiia, 
căci şi ii ambiţionându-se de a aflâ totul printr’înşii, au 
necinstit credinţa. De aceia nici n’au aflat nimic.

„Nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de 
bun nearo “, fiindcă şi aceştiia sunt plini de cea mai 
piare trufie Nimic nu este atât de inutil'şi împiedecă- 
toriu adevăratei cunoştinţi de.. Dumnezeu, ca lipsa de 
minte şi alipirea de avere, fiindcă aceste două pregă
ti i>{> ATO-dp. a admiră cele prezente, de a nu face nici-o 
vorbă de cele ' viitoare,. şi de a-şi astupă urechile cu 
mulţimea grijilor. „Ci cele nebune ale lumii a ales 
Dumnezeu, "ca pre cei înţelepţi să-i ruşineze*, 
ceia ce este cea mai mare dovadă de biruinţă, când el 
învinge prin cei proşti. Nu atât de mult se ruşinează 
Elinii când sunt biruiţi prin cei înţelepţi, ci atunci îşi 
acopăr faţa de ruşine când văd filosofând pe meşteşugar 
şi pe cel din piaţă mai mult decât dânşii. De aceia şi 
zice Pavel: „Ca pre cei înţelepţi să-i ruşineze". 
Şi nu numai cu înţelepţii a făcut aşâ, ci şi cu celelalte 
calităţi ale vieţii de faţă. „Că pre cele nebune a ales 
Dumnezeu, ca pre cei înţelepţi să-i ruşineze, şi 
cele slabe ale lumei a ales Dumnezeu, ca să 
ruşineze pre cele tari“. El n’a chemat numai pre
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cei simpli şi neînvăţaţi, ci şi pre cerşetori, şi pre cei 
dispreţuiţi şi nebăgaţi în seamă, ca astfeliu să umilească 
pe puternicii zilei.

„Şi cele de neam prost, şi nebăgate în seamă 
ale lumei a ales Dumnezeu, şi eeie ce nu sunt, 
ca pre cele ce sunt să strice" (Vers. 28). Dară 
care sunt „Cele ce nu sunt6, despre care spune apos
tolul aici? Adecă acei ce se socotesc ca n’ar însemnă 
nimic în această lume, pentru marea lor nimicnicie. 
Astfeliu că Dumnezeu a arătat marea lui putere, sme
rind pe cei mari prin cei păruţi mici, şi crezuţi ca şi 
cum n’ar însemnă nimic, ceia ce şi aiurea se vede a. fi 
zis lui Pavel: „Că puterea mea întru neputinţă 
se săvârşeşte“ (II. Cor. 12, 9). In adevăr, că mare pu
tere este ace’ia, de a face pe . cei dispreţuiţi şi cari nici 
măcar nu s’au. atins de vre-o învăţătură oarecare, ca 
deodată să filosofizeze şi să înveţe şi pe alţii cele mai 
presus de ceriuri,.-—fiindcă şi pe doctori, şi pe. ritori, şi 
pe toţi ceilalţi, atunci mai cu seamă îi admirăm, cânu 
învaţă şi conving 'până-şi pe cei mai proşti. Deci, dacă 
este o mare minune de a învăţă pe cel prost şi a-i in
filtra idei de meşteşuguri omeneşti, apoi cu atât mai 
mare este de. a-1 învăţă şi ari înfiltfâ iuei de o atât de 
înaltă filosofic.

Dară Dumnezeu n’a făcut aceasta numai ca să arate 
minunea, ci şi pentru ca să smeriască pe cei mândri. 
De aceia şi în urmă-ziceâ: „ca să ruşineze pre cei 
înţelepţi, şi pe cele slabe, ca pre cele ce sunt 
să strice", şi aici iarăşi: „Ca să nu se laude nici 
un trup înaintea lui Dumnezeu “ (Vers. 29). «Aşă 
dară Dumnezeu de aceia face aceasta, ca să înfrunteze 
trufiea şi cugetul, ca să doboare lauda şi famfaronada. 
şi voi, zice, vă pierdeţi timpul în acestea? Totul face, 
ca noi să nu socotim nimic ca al nostru, ci ca totul să 
atribuim lui Dumnezeu, — şi voi vă predaţi sub ascul
tarea cutăruia sau cutâruia? Şi de ce iertare va veţi 
bucură»? Căci Dumnezeu a arătat că nu este eu putinţa 
de a ne mântui numai prin noi înşine, şLaceas.ta-aiăcut=i: 
Chiar dela început. Nu se puteau atunci mântui prin- 
tr’înşii, ci trebuiâ ca să privească frumuseţea ceriului, mă
rimea pământului şi trupurile celorlalte făpturi, pentru 
ca din privirea acestora să se înalţe cu mintea către
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creatorul acestora. Şi a făcut această preîritimpinâncl 
viitoarea lor trufie, şi opiniunea ce-şi formau despre în
ţelepciunea lor. A făcut întocmai ca dascalul, care, după 
ce ar poronci ucenicului să-l urmeze în cele ce dânsul 
ie crede ca trebuitoare, iar acesta ar apuca mai înainte, 
şi ar voi. ca să înveţe totul prin sine, — l-ar lăsă să gre- 
şască mai întâi ca să vadă singur că nu este destoinic 
de a învăţa prin sine, şi numai după aceia ar înlruduce 
şi cele ale sale; aşâ şi Dumnezeu a făcut cu omul, căci 
încă dela început i-a poruncii ca să-l urmeze, punându-i 
înainte cunoştinţa şi priceperea lui din făpturile văzute, 
dară omul n’a voit, dovedind prin aceasta că nu este 
în stare de a face nimic prin sine însuşi. I-a dat cu alte 
cuvinte, în loc de carte, lumea cea văzută, însă filosofii 
şi învăţaţii nici de aici n’au priceput nimic, nici de aici 
n’au voit să se convingă, nici pe această cale poroncită 
de dânsul n’au voit să meargă. Atunci el a pus de faţă 
o altă cale cu mult mai lămurită ca cea dintâi, care să 
convingă pe om, că ei nu este destoinic prin sine însuşi 
ca să facă cevâ bun. Atunci ar fi trebuit ca să pună 
în mişcare raţionamentul său, să facă uz de înţelepciunea 
omenească, şi prin făptură să se ridice la făcătoriu; 
acum însă dacă nu devine cineva nebun, adecă dacă nu 
se leapădă de toată înţelepciunea omenească,, dacă nu 
aruncă dela dânsul orice raţionament, şi nu se predă 
pe sine credinţei, este cu neputinţă de a se mântui. Nu 
este, deci, lucru mic, că după ce ni-a Înlesnit calea, să 
ni smulgă la urmă boala din rădăcină, adecă să nu ne 
lăudăm, şi să nu credem de noi lucruri mari şi gro
zave. „Ga să nu se laude nici un trup înaintea 
Iui Dumnezeu".

De aici vine păcatul, că dânşii se încurnentau a se 
crede mai înţelepţi decât legile lui Dumnezeu, şi nu voiau 
să afle că astfeliu a găsit el cu cale să legiuească. De 
aceia nici că au aflat cevâ.

Astfeliu s’a petrecut chiar din început, căci a zis lui 
-A-da-m : -c-saeeasta fă-o, ceialaltă să. nu n -fetei», dară ol 
crezând că va puteâ aflâ cevâ mai mult, n’a ascultat, şi 
a pierdut şi ceia ce aveâ. A  zis şi eelor ce au urmat 

"după Adam: «nu remâneţi mai pre jos de făptură, ci 
printr’insa priviţi pe făcător», dară aceia ca şi cum ar 
fi aflat cevâ mai înţelept decât cele spuse, au pus în 
mişcare mii de raţionamente falşe, mii de labirinturi.
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De aceia s’au şi ciocnit între dânşii fără v r ’un folos, căci 
nici pe Dumnezeu nu l-au aflat, nici n’au cunoscut ceva 
lămurit pentru făptură, şi nici că aveau vr-e-o idee po
trivită şl , adevărată despre ea. De aceia iarăşi doborînd 
cu prisosinţă -trufiea lor (kx. iroXXoo too ice'ptovto? v~qv otTjacv 
m 'x&v xaS-a;^), a introdus pe cei proşti şi i-a făcut cei 
întâi, arătând prin aceasta că cu toţii au nevoie de în
ţelepciunea cea de sus. Şi nu numai’ în ceia ce priveşte 
cunoştinţă ei ne-a pus pe noi oamenii ca să avem tre
buinţă de dânsul în totdeauna, ci şi în toate celelalte,, 
ca pe toate făpturile, ca astfeliu luând motiv din această 
supunere şi familiaritate, aşâ zicând, cătră el, să nu fugim 
de el, şi să ne pierdem. De aceia prin urmare nu a ho
tar il. ca noi să fim îndeajuns prin noi înşine, adecă 
destoinici numai prin propriile noastre puteri. Dacă acum 
când avem nevoie de dânsul, şi încă mulţi se arată cu 
dispreţ, dară dacă nu ar fi fost aceasta, unde am fi ajuns

■ oare cu mândriea? In cât apostolul când zice că „să nu 
SG laude nici un tru p “ nu invidiind li-a înterzis de 
a se lăudă în acest mod, ci ca să-i atragă pe dânşii din 
pierderea urmată de aici.

„Şi dintru dânsul voi sunteţi întru Christos 
Iisus, care s’a făcut nouă înţelepciune dela Dum
nezeu, şi dreptate, şi sfinţire, şi izbăvire “ (Vers. 30). 
Expresiunea „dintru dânsul “ de aici, cred că nu este 
zisă cu privire la creaţiunea noastră,, ci cu privire îa 
credinţă, adecă de a fi fii ai lui Dumnezeu nu din sânge, 
şi nici’ din voinţa trupului. «Să nu credeţi, zâoe, ca ră- 
pindu-ni lauda, ni-a lăsat aşâ, ei ni-a ' dat o altă laudă 
mai mare, fiindcă voi aţi devenit fii ai aceluia, înaintea 
căruia nu trebuie a vă laudă; iară acest fapt s’a să
vârşit prin Iisus Christos». Şi fiindcă a zis: „Că Cele 
nebune ale lumei a ales, şi cele slabe“, prin aceasta 
arată că ii sunt mai de bun neam decât toţi, având de 
tată pe Dumnezeu. Dară cauza nobleţei aceştiea nu este 
cutare sau cutare, ci Christos, care ne-a făcut şi înţe
lepţi, şi drepţi, şi sfinţi, căci aceasta va să zică: „s’a 
făcut nouă înţelepciune41. Deci, care din noi este mai 
înţelept, nu decât cei ce au înţelepciunea lui Platon, ci 
decât cei ce au cu dânşii pe însuşi Christos, binevoind 
aceasta Dumnezeu? Dară ce înseamnă „dela Dum
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nezeu?“ Când apostolul spune lucruri mari despre unul 
născut, atunci alăturează şi pe Tatăl, ca să nu creadă 
cineva pe Fiul ne-născut. Şi fiindcă a zis că Christos a 
făcut atâtea lucruri mari, şi a atribuit totul Fitilul, spu
nând că ei s’a făcut nouă înţelepciune şi dreptate, şi 
sfinţenie, şi rescumpărare, apoi iaţâş prin Piui atribuind 
Tatălui totul, a zis: „dela Dumnezeu". Şi de ce n’a 
zis: «ne-a făcut înţelepţi» ci „s’a făcut nouă înţe
lepciune" ? A arătat îmbelşugarea darului, ca şi cum 
ar fi zis: «pe sine însuşi s’a dat nouă».

Dară tu priveşte, cum înaintează Dumnezeu cu 
omul: mai întâi ne-a făcut înţelepţi, izbăvindu-ne de în
şelăciune, şi după aceia drepţi şi sfinţi, dăruindu-ni 
Duhul sfînt, şi astfeliu ne-a izbăvit de toate relele:; încât 
faptul acesta este al său. Deci, expresiunea. „dintru 
dânsul" nu înseamnă că noi .suntem din esenţa, sau 
substanţa lui, ci că prin credinţă în Iisus Christos am 
devenit fii ai săi. Aiurea a spus că noi ne-am făcut drep
tate înt.ru dânsul, zicând: „Că pre cel ce n’a cu
noscut păcat, pentru noi păcat l-a făcut, ca noi 
să ne facem dreptate lui Dumnezeu întru dânsul"
(II. Cor. 5, 21), iară aici spune că el s’a făcut nouă drep>- 
tate, astfeliu că este cu putinţă celui ce voieşte a se împăr
tăşi din ~aceastâ~Tlreptate cu îmbelşugare. Deci, nu ne-a 
făcut înţelepţi cutare sau cutare, ci Christos. Aşâ dară cela 
ce se laudă, întru dânsul laude-se, iară nu în cutare sau 
cutare, căci prin Christos s’a făcut totul. De aceia spunând: 

„ e ăjs’fl. ia.ejui-n.ouăjjai,piapcî.nnp.: şi Hi-p.ptaie. şisim- 
ţenie" a adaos: „Că precum este scris : cel ce se 
laudă, întru Domnul să se laude" (Vers. 31). De aceia 
s’a şi aruncat el cu putere asupra înţelepciunei Elinilor, ct 
astfeliu să convingă pe oameni — ceia ce este şi drept — 
de a se lăudă în Dumnezeu. Când noi am cere dek 
dânşii cele mai presus de dânşii, atunci nimic n’ar fi ma 
nebunesc şi mai slab din partea noastră. A  aveâ limbi 
ascuţită, li este cu putinţă, însă a aveâ credinţi -puter 
nice, nu li este cu putinţă, fiindcă raţionamentele 'lor 
prin ele înseşi, se aseamănă cu pânzele păianjenului 
Uniia dintre dânşii au ajuns la atâta nebunie, încât spui 
că nimic nu este adevărat dintre cele existente, susţi 
nând cu încăpăţinare că toate sunt contrare realităţe: 
adecă toate sunt numai în aparenţă.
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_ Deci, nimic să nu spui de tine, ci în toate laudă-te 
în Dumnezeu. Niciodată să nu atribui ceva vreunui 
om, căci dacă nu trebuie de a socoti nimic, sau mai 
bine zis de a atribui nimic lui Pavel, apoi cu atât mai 
mult altora. „Că eu zice am' sădit, Apolio a udat, 
iară Dumnezeu a făcut creşterea" (Cap..3 ,6 ).Cel. 
cc ştie a se lăudă în Domnul, niciodată nu se va în
gâmfă, ci pururea va fi moderai, şi în toate va fl mul- 
ţămit. Insă nu aşă sunt cele ale .Elinilor, ci totul îşi 
atribuie lor, şi de aceia au şi făcut zei din oameni, şi 
i-au prăpădit nebuniea lor cea mare.

1) Aşă dară fii cu băgare de seamă în iupta ce o 
porţi cu Elinii. Dară unde am sfârşit vorba în convor
birea dinainte? Ziceam că nu este cu putinţa — ome
neşte vorbind — ca pescarii să predomine pe filosofi. Şi 
cu toate acestea a fost cu putinţă, de unde este văzut 
lucru, că ceia ce s’a făcut, prin char s’a făcut. Ziceam 
că nu eră cu putinţă nici de aşi închipui cineva nişte 
astfeliu de succese, şi.am arătat, că nu numai şi li-au 
închipuit, ci le-au dus şi la un bun sfârşit cu cea mai mare 
uşurinţă.. Acelaşi subiect, deci, să-l continuăm şi astăzi 
cu vorba, şi să vedem cum li-a venit lor în minte, şi 
în ce s’ar fi bizuit să predomineze lumea, dacă nu ar 
fi văzut pe Christos jnvieat. Nu cumva ’şi-au ieşit din 
minţi, ca să se gândiască la aşă ceva cum s’ar întâmplă?— 
fiindcă, în. adevăr covârşaşte orice nebunie, ca ii să aş
tepte de a săvârşi un asemenea lucru fără charul Bum- 
nezeesc: Cum de l-au săvârşit, dacă âu fost maniaci şi 
ieşiţi din minţi ? Şi dacă au fost cu mintea întreagă — 
dupre cum au dovedit lucrurile — cum acei doisprezece 
oameni fără ca să iâ vreo garanţie din ceriuri vred
nică de crezut, şi fără ca să se bucure de ajutoriul de 
sus, s’au asvâriit în atâtea şi atâtea primejdii grozave? 
cum de s’au luptat voiniceşte cu pământul şi marea, 
spre a schimbă obiceiurile întregei lumi, ce erau atât 
de înţepenite în trecerea timpurilor, şi cum au putut ii 
să stea în luptă cu o aşă bărbăţie? Şi ceia ce este mai 
mult încă, că ii chemând omenirea la ceriu şi la bunu-

’ ) Partea morală. Contra Elinilor, şi că nu în înţelepciune 
sau bogăţie trebuie a se lăudă cineva, ci Sn Dumnezeii. Că cel 
ce vieţuieşte aici în dezmerdări, acolo trebuie a pătimi rele. Că 
nici meşteşugul, şi nici slujba, ostăşască nu poate a ne împiedecă 
dela studierea celor sfinte şi JJumnezeşti. (Veron).
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rile cele de acolo, cereau pe de altă parte dispreţuirea 
bunurilor prezente; dară atunci în ce se bizuiau ii ca 
să convingă pe auditori? Şi cel puţin dacă ar fi fost 
crescuţi în slavă, bogăţie, în stăpânii şi în învăţătură, 
şi poate că nici aşâ nu li-ar fi .fost îngăduit de a se 
incumenta la un lucru atât de greu, — dară cel puţin 
aşteptarea lor- ar fi avut oarecare cuvânt — dară acum 
iată că uniia dintr’înşii se îndeletniceau cu pescuitul pe 
bălţi, alţii cu cusutul pieilor şi facerea de corturi, iară 
alţii cu slujbe la vamă. Dară nici una din aceste înde
letniciri nu erâ atât de îndămănatecă spre filosofie, şi 
spre a convinge pe cinevâ de a-şi închipui lucruri 
mari, şi mai cu seamă când nici nu are exemple. 
Dară ii nu numai că nu au avut exemple că vor pre
domină lumea, ci încă că nu o vor predomină, mai ales 
că învăţătura lor erâ ceva nou. Mulţi s’au încercat să 
introducă inovaţii, însă s’au stins, şi nu spun că printre 
Elini s’au petrecut asemenea lucruri, ci printre Iudei şi 
în timpul apostolilor chiar, şi nu doisprezece oameni, ci 
o mulţime nenumărată s’a aruncat, atunci în luptă. E 
vorba de partizanii lui Theudas şi ai lui Iuda, carii 
împreună cu ucenicii şi cu o mulţime multă de popor 
s’au pierdut. Acest exemplu, şi frica căpătată de aici, 
erâ dcajuns ca să-i cuminţească pe apostoli, dacă n’ar 
fi fost convinşi că fără puterea dumnezească este cu 
neputinţă de a predomină lumea. Dară chiar daca ii 
nădăjduiau că vor predomină lumea, cu ce speranţă 
şi-au luat asupră-şi atâtea primejdii, dacă nu aveau 
privirea aţintită în viitoriu? Să zicem că ii nădăj
duiau a predomină lumea; dară atunci ce aşteptau ii 
să câştige prin faptuireă au atras pe toţi cătră cel ce 
n’a înviat — după cum spuneţi? Dacă chiar astăzi oa
meni cari au crezut în împărăţiea ceriurilor şi în 
miile de bunătăţi de acolo, şi totuşi cu greu ar primi 
să se arunce. în primejdii, apoi cum aceia ar fi su
ferit atâtea în zadar, ba încă pentru cevâ rău? Căci 
dacă nu au fost în realitate cele petrecute cu Christos, 
că dacă Christos nu s’a înălţat la ceriuri, şi dacă ii ar 
fi plăzmuit toate acestea cu scop de a convinge şi pe 
alţii, apoi negreşit că şi-ar fi bătut joc de Dumnezeu, 
şi şi-ar fi atras de sus mii de trăsnete asupra capului 
lor. Dealtmintrelea chiar de ar fi avut ii o asemenea 
bunăvoinţă pe cât timp trăiâ Christos, totuşi murind el 
li s’ar fi stins orice zel, căci dacă nu învieâ, li s’ar fi
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părut că el a fost numai un înşelătoriu şi viclean. 
Nu ştiţi, că armatele, trăind generalul sau împăra
tul, Se chiar de ar fl cât de slabe, totuşi sunt con
centrate sub acelaşi comandant, pe când dacă lipseşte 
capul, chiar de ar fi oricât de puternice, se împrăştie?

De caro cuvinte convingătoare s’au înarmat ii,
- spune-mi,t voind a începe ^predica evangheliei, şi a se 
împrăştieâ în lumea întreagă”? Şi cum.de nu s’au oprit 
în fata atâtor piedici ? Dacă ii erau nişte maniaci ieşiţi 
din minţi — şi nu voiu conteni de a spune aceasta — 
ar fi trebuit ca să nu poată face nimic, fiindcă nimeni 
nu se convinge de nişte maniaci; dară dacă ii au reuşit 
în întreprinderea lor, dupre cum şi este, şi dupre cum 
arată sfârşitul acelei întreprinderi, apoi aceasta ni do
vedeşte că dânşii au fost mai înţelepţi decât toţi. Şi dacă 
&u. fost mai înţelepţi decât toţi, apoi’ e văzut lucru că 
nu în zădar s’ar fi apucat ii de predică, căci dacă nu 
ar fi văzut pe Christos învieat, ce ar fi putut fi în stare 
ca să-i asvârle pe dânşii în asemenea războiu? Ge anume 
nu i-ar fi îndepărtat dela o asemenea hotărîre? Li-a 
spuş lor, că «după trei zile voiu învieâ» şi li-a făgăduit 
cele ale împărăţiei ceriurilor; li-a spus că vor stăpâni 
lumea întreagă, luând Duh sfint, şi multe altele pe lângă 
acestea, care covârşesc întreaga natură. Dară dacă nu 
s’ar fi îndeplinit nimic din a,ceste făgăduinţi, deşi trăind 
el credeau poate făgăduinţilor, totuşi după moartea lui 
n’ar mai fi crezut de loc, dacă. nu l-ar fi văzut învieat 
din morţi. Fiindcă şi-ar fi zis: «spimeâ că peste trei zile 
voiu învieâ» şi n’a învieat; ni-a făgăduit că ni va da Duh 
sfînt., şi nu ni l-a trimis; apoi cum vom crede noi celor 
viitoare, când cele prezente l-au desmintit? De r*e daca 
n’a învieat, ii ău propoveduit că a învieat? «Fiindcă îl 
iubeau» zici tu. Şi cu toate acestea mai natural eră ca 
să-l urască ca pe un înşelătoriu, şi trădătoriu, fiindcă 
entusiasmându-i cu mii de speranţe, şi smulgându-i'din 
casele lor, dela părinţii şi rudele lor, şi pe întreaga na
ţiune Iudaică făcând-o să-i războiască din toate puterile, 
la urmă i-a trădat. Şi dacă aceasta s’ar fi petrecut din 
cauza slăbăciunei şi a neputinţei sale, poate că ar fi 
trecut cu vederea, dară acum faptul acesta s’ar fi crezut 
de cea mai mare înşelăciune. Ar fi trebuit ca el să 
spună adevărul, iară nu să Tăgăduiască ceriul, el care 
a fost om muritoriu, dupre cum spuneţi voi. Aşă că eră 
mai natural ca ii să propoveduiască înşelăciunea lui,
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să-l arate lumei ca pe un înşelătoriu şi fermecătoriu, 
şi astfeliu şi dânşii ar fl scăpat de primejdii, în acelaşi 
timp şi războiul l-ar fl înlăturat. Dacă Iudeii au dat 
arginţi, ostaşilor c,a să, spună că ucenicii lui i-au furat 
trupul, şi dacă şi dânşii s’ar fi .prezentat înaintea lor 
şi;ar fi zis: «da, noi I-am furat— ! şi Christos n’a în- 
vieat», apoi de eâtă cinste nu s’ar fi bucurat? In cât 
atârnă de dânşii ca să fie şi cinstiţi, să fie şi încununaţi.

Deci, din ce cauză a înlocuit ii toate acestea prin 
batjocura şi primejdiile cele mai mari, dacă nu ar fi 
fost la mijloc o putere Dumnezeească, care să-i convingă, 
şi care erâ mai puternică decât toate primejdiile prin 
care au trecut? Dacă poate nici cu acestea nu te putem 
convinge, apoi gândeşte-te şi la următorul fapt: că dacă 
n’ar fi fost aşâ, chiar de s’ar fi pregătit ii cât de mult, 
totuşi n’ar fi predicat în numele lui, ci s’ar fi depărtat 
de dânsul, pentru ceia ce spun, Voi ştiţi că noi nici nu 
putem suferi măcar, ca să auzim de numele celor ce 
ne-au înşelat cu deacestea. Apoi atunci cum de propo- 
veduiau numele lui, aşteptând a stăpâni lumea' prin- 
tr’însu'l ? Pe când ii trebuia a aşteptă cu totul din contra, 
adică că chiar de ar fi stăpânit-o, totuşi s’ar fi pierdut 
punând la mijloc numele înşelătoriului. Deci, dacă voiau 
să astupe cele mai dinainte, trebuiâ să tacă, fiindcă a 
se azvârli în luptă îşi aprindeau asupră-li şi un război u 
mai mare, şi un riziiic mai mare.

Deei, cum de ii*a venit lor în minte ca să plăz- 
muiască fapte de acestea ? — fiindcă chiar şi ceia ce au 
auzit dela dânsul, au pierdut din minte. Dacă chiar 
atunci pe când nu aveau nici o frică, şi ii uitau, şi 

’ multe .'nici ?nu pricepeau, dupre-- cum spuue-si e-vatfghe-- 
listul, dară încă când i-a stăpânit şi o aşâ frică mare, 
cum de nu a sburat din mintea lor totul? Şi ce spun 
eu de cuvinte? — când chiar şi dorinţa lor cătră dascal 
se vestejâ pe nesimţite, prin frica celor viitoare, din 
care cauză îi şi dojăniâ. Iată de pildă, că încă pe când 
ii atârnau de dânsul, dese-ori îl întrebau: «unde mergi» ? 
iară mai pe urmă când li-a desvoltat acele poveţe lungi, 
istorisindu-li cele ce se vor întâmplă la moartea lui pe 
cruce, şi relele ce-i vor înăbuşi după aceasta, ii cuprinşi 
de groază rămăsese ca prostiţi, căci ascultâ-1 ce li zicea: 
„Nimeni dintre voi nu mă întreabă: unde mergi? 
Dară fiindcă am grăit vouă acestea, întristarea
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a umplut inima voastră" (Ioan 16, 6. 7). Deci, dacă 
ii în timp ce aşteptau să moară şi să învieze, şi încă 
se împuţinase şi se întristase atât de mult, — dară dacă 
nu l-ar fi văzut învieat, cum nu ar fi pierit? cum nu 
ar fi căutat ca să se pogoare chiar de vii în pământ, 
fiind cuprinşi de ciuda înşeiăciunei, în care au căzut, 
şi de groaza celor ce-i aştepta pe viitoriu?

De unde apoi, acele dogme înalte la dânşii? iară 
pe cele mai înalte li-a spus că pe urmă le vor auzi. 
„încă multe am a spune vouă, zice, ci nu le 
puteţi purtă acum “ (Ib. vers. 12), aşâ că cele de după 
aceasta au fost mai înalte. Unul dintre ucenici nici nu 
voiâ să meargă cu dânsul în Iudeia, fiindcă auzise de 
primejdii, ci zicea: „Să mergem şi noi ca să murim 
împreună CU el“ (Ib. l î,  16), fiind oarecum îngreuiat, 
sa,u mai bine zis, nemulţămit fiindcă a aşteptat atât de 
mult ca să moară. Deci, dacă acest ucenic fiind cu 
dânsul împreună, şi încă aşteptă să moară, din care 
cauză eră chiar şi nemulţămit, — dară încă fără dânsul 
şi fără ceilalţi ucenici ce n’ar fi putut aşteptă să păti
mească, când mai ales şi mustrarea cugetului eră mai 
mare, din cauza necinstei lui? Şi ce aveau de spus 
ii împrăştiindu-se în lume? Căci moartea şi patimile lui 
le ştia întreaga lume, de vreme ce a fost spânzurat 
pe un loc înalt, în miezul zilei,. în metropolă, Ia o săr
bătoare mare, când nici nu era slobod de a se scăpă ceva 
din vedere, — aâr învierea lui n’a văzut-o nimeni dintre 
«ei deafara, ceia ce nu eră pentru dânşii o piedică mică 
în a convinge pe alţii. Când el a fost înmormântat, cu 
toţii au împrăştieat vestea, şi cum că ucenicii i-au furat 
trupul noaptea, aceasta o spuneau ostaşii împreună cu 
toţi Iudeii, dară cum că a învieat, nimeni din cei dea- 
fară nu ştieâ; deci, în ce nădăjduiau ii ca să convingă 
lumea?

Dacă făcându-se şi minuni, şi încă ostaşii s’au 
înduplecat ca să mărturisească cu totul contrar, dară ii 
cum de nădăjduiau ca să propoveduească şi fără minuni? 
ii, carii nu câştigase nici un ban dela nimeni, cum, zic, 
se încumetau ca să convingă marea şi uscatul despre 
învierea lui din morţi? Dacă ar fi făcut-o aceasta împinşi 
de iubirea de slavă, apoi cu atât mai mult ar fi trebuit, 
ca fiecare să-şi laude dogmele şi isprăvile sale, şi nici 
de cum ale celui mort. Dară poate că atunci nu i-ar fi
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crezut oamenii ? Şi pentru cine auzind spunându-se 
ar fl crezut mai degrabă ? Pentru cel prins şi restignit, sau 
pentru dânşii carii fugeau şi scăpau din manile Iudeilor? 
Pentru ce, spune-mi, dacă ii urmau a face aceasta n-au 
lăsat de îndată Iudeia, şi nu s’au dus prin cetăţile dea- 
far-ă, ci se învârteau înăuntrul ludeei? Cum de credeau 
oamenii, dacă ii au făceau minuni? Dacă făceau minuni, 
apoi faptul polrocut eră al puterei Mi Dumnezeu. Iară 
aaea uu făceau, şi cu toate acestea stăpaneau lumea, 
apoi atunci faptul era cu mult mai minunat. Nu cuno
şteau ii pe Iudei? spune’mi;., nu ştiau deprinderea cea 
rea a lor, cum şi sufletul lor cel plin de* invidii? Căci 
ii au aruncat cu pietre chiar şi în Moisi, după ce au 
trecut marea roşie ca pe uscat, după biruinţa şi Iro- 
feile acele minunate, după ce fără vărsare de’ sânge* ii 
prin mânile Iui au stat cu bărbăţie contra Egiptenilor 
care îi r6bise, după ce li-a dat mana în pustiu, după 
sfarimarea pietrelor din munţi şi curgerea apei din ele, 
după miile de minuni făcute cu ii în Egipet, la marea, 
roşie, şi în pustie. Tot.ii.au aruncat şi pe leremia într’un 
lac, şi pe mulţi din Proroci au ucis. Ascultă ce spune 
Klie .după • foametea . acea grozavă, după norul acel 
minunat, şi după focul pe care l’a pogorît din ceriu, 
precum şi după jertfele acele paradoxe, ascultă-1, zic, 
cc spune el, fiind alungat de dânşii departe mult de 
ţară: „Doamne, pre Prorocii tăi au ucis, alta
rele tale le au surpat, şi am remas eu singur, 
şi caută sufletul meu ca să-l iâ- pre el‘\ (3 Imp. 
19, 14).

Deci, cum s’ar fi putut ii apără contra Iudeilor? 
spune’mi, — mai ales că nici nu făceau nimic din cele 
legiuite; cum s’ar fi putut apără, când ii erau mai ne 
însemnaţi şi mai dispreţuiţi decât toţi ceilalţi, şi când 
introdusese atâtea inovaţii, pentru care au şi restignit 
pe dascalul lor? Dealtmintrelea nici nu li s’ar fi parul 
Iudeilor atât de grozav, dacă asemenea lucruri li-ar fi. 
spus Christos, fiindcă ar fi crezut cel puţin că el face 
acestea spre a câştigă slavă, pe când acum pe dânşii 
mai mult îi urau, ca pe uniia ce să războiau pentru un 
altul. Dară poate că-i ajutau legile Romanilor? Insă 
tocmai acele legi îi împiedecau mai mult, căci ziceau: 
„Tot cel ce se face pe sine împărat, nu este 
prieten Cesariului“ (Ioan 19,12). încât numai aceasta
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erâ deajuns de a-i împiedecă, că erau adecă ucenici ai 
celui crezut de împărat, şi că voiau de a predomină 
poroncile lui. Aşă dară ce i-a entusiazmat pe dânşii 
atât de mult, încât să se arunce în astfeliu de primejdii? 
Ce spuneau îi despre Chriştos, şi ce anume cuvinte se 

, păreau: adevăratef -Gă s’a restignit? Că s’a -născut dintr’o 
temee Iudaică Şăi-artă, şi le-godilâ cu un tâmplariii Iudeu ? 
Că eră dîntr’o naţiune urîtă de toata lumea? Dară toate 
acestea erau deajuns nu numai ca sa nu atragă pe audi
tori. ci chiar să-i întărite pe toţi, şi mai ales fiind 
spuse de un făcătoriu de corturi, ae un pescariu sau şi 
de un vameş. Oare ucenicii nu li-au judecat toate aceste 
in capul lor? — mai ales că naturile fricoase mai multe 
îşi imaginează chiar şi decât în realitate, şi astfeliu de 
naturi erau cele ale ucenicilor lui.

Deci, îu ce se nădăjduiau ii ca să reuşască în planul 
lor? Sau mai drept vorbind, nici nu s’ar fi mai nădăj
duit în altceva, mii de împrejurări contribuind a-i de

spartă dela asemenea întreprindere, dacă nu ar fi învieat 
■ Christos. Nu este prin urmare învederat chiar şi pentru 
cei mal tâmpi, eă dacă 1 nu s’ar fi bucurat de un char 
mare şi îmbelşugat, şi dacă n’ar fi avut dovadă învierei 
lui, nu numai că nu s’ar fi încercat să facă aceasta, dară 
încă nici nu s'ar fi gândit?' Că dacă erau atâtea piedici 
care M contrarieau în voinţa —• şi nu zic în acţiunea lor — 
şi ®a toate «oastea au voit şi au ieşit la lucru, ba încă 
au făcut lucruri cere au covârşit toată aşteptarea oroe- 
nească, apoi e văzut lucru că ii au făcut toate acestea. , 
nu cu -puterea omenească, ci cu charul Dumnezeesc.

Deci iubiţilor, aceste cuvinte să le rumegăm necon-, 
tenit, şi nu numai în noi înşine,^ci.şi împreună_cu_alţii, 
şi atunci uşor ni va fi ca să găsim explicarea tuturor 
celorlalte. Să nu crezi că dacă eşti meşteşugariu, apoi 
un asemenea studiu ar fi străin de tine. Şi Pavel a fost 
iacatoriu de corturi, şi cu toate acestea a’ uimit lumea. 
«Dară, zici tu, Pavel a fost plin de char, şi de aceia a 
grăit toate cu curaj». Dară el chiar şi mai înainte de 
char se găsiă la picioarele lui Gamaliii, şi charul de 
aceia l-a primit, fiindcă a arătat o vieaţă vrednică de 
char, iar după primirea charului el iarăşi şi-a continuat 
meşteşugul. Deci nimeni din cei ce au vr ’un meşteşug 
să nu se ruşineze, ci numai cei ce trăiesc în îmbelşugare, 
CGI C6 nu lucrează nimic, cei ce au nevoie de mulţi 
slujitori şi se bucură de o negrăită îngrijire, numai aceştiia
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să se ruşineze. A  munci cineva ca să se hrăniască, este 
un feliu de filosofie mare, căci şi sufletele acestora, sunt 
mai curate, şi cugetele lor sunt mai harnice. Cel ce 
nu lucrează nimic, multe grăieşte de geaba, multe face 
fără rost, nu lucrează nimic bun în cursul zilei, şi est 
stăpânit de o picoteală' veşnică- — pe când cel ce se 
găseşte în lucru, nimic nu primeşte ciî grabă, nici cu 
cugetul, nici cu vorba, şi nici cu fapta, căci sufletul său 
este pironit necontenit cătră o vieaţă activă. Deci, să nu 
dispreţuim pe cei ce se hrănesc cu mânile, ci încă să-i 
fericim pentru aceasta. Ce mulţămire ai tu, spune’mi, 
când primind partea de moştenire dela tatăl tău, nu 
faci nimic, şi cheltuieşti totul în zadar? Nu ştii, că nu 
cu toţii vom aveâ aceiaşi respundere, ci acei ce s’au 
bucurat aici de o mai mare libertate, vor fi judecaţi 
mai aspru, iară cei ce au trăit în necazuri, strâmtorări, 
sărăcie, sau altceva de acest feliu, vor fi judecaţi mai 
cu biândeţă? Iară acestea sunt Învederate dela Lazăr, 
şi bogatul din evanghelie. Tu, fiindcă ţi-ai petrecut timpul 
fără folos în trândăvie, vei fi învinovăţit cu drept cuvânt, 
pe când săracul şi meşteşugariul cheltuindu’şf restul de 
timp în cele folositoare, se va bucură de mari cununi. 
Dară poate ’mi vei pune înainte slujba ostăşască, şi-ţi 
vei găsi cuvânt de îndreptare din cauza îndeletnicirilor 
ostăşeşti. Dară pretextul acesta nu ’şi are cuvânt, căci 
şi Corneliu eră sutaş în oaste, şi cu nimic nu l-a vătămat 
încingătOarea ostăşască spre o vieaţă curată. Tu însă 
când îţi petreci timpul cu femeile dela orhestră, şi cu 
inimicii din teatru, nu pui înainte niciodată frica decăpi- 
tenii, sau sila slujbei ostăşeşti, iară când vă chemăm la 
biserică, atunci găsiţi mii de piedici. Şi ce vei spune în 
ziua aceia, când vei vedea flacăra şi rîurile cele de 
foc, şi legăturile cele nedezlegate, şi vei auzi plângerea 
şi scrâşnirea dinţilor? Cine te va ajută în acea zi, când 
vei vedea pe meşteşugariu, şi pe cel ce a trăit aici cu 
curăţenie, bucurându-se de toată slava, iară pe tine, 
care astăzi te găseşti înfăşat în haine moi şi mirositoare 
(parfumate), pătimind cele mai grozave? Ce folos vei 
aveâ atunci din bogăţie şi din averea ta? Şi ce vătămare 
poate fi meşteşugariului din sărăciea lui ? Deci, ca nu 
cumva să pătimim de acestea, să ne înfricoşăm de cele 
vorbite acum, şi toată ocupaţiunea noastră să o chel
tuim în lucruri folositoare pentru hrana noastră tru
pească şi sufletească. Astfeliu numai vom puteâ îmblânzi

16038
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pe Dumnezeu pentru păcatele trecute, vom putea în 
aceiaş timp a ni adaoge şi fapte bune în viitoriu, şi ne 
vom învrednici şi împărăţiei cerurilor, prin charul şi 
filantropica Domnului nostru Iisus Christos, căruia se 
cade slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  V I

„Iară eu, fraţilor, venind la voi, venit-am 
nu intru înălţarea cuvântului şi a înţelepciunei, 
vestind vouă mărturisirea lui Dumnezeu. Că n’am 
judecat a şti ceva întru voi, fără numai pre Iisus 
Christos, şi pre acesta răstignit". (Cap. 2, i. 2).

Nimic nu este mai aplecat spre luptă ca sufletul Iui 
Pavel, sau mai dreptul vorbind, nu sufletul lui, căci nu 
ei a aflat acestea, ci, nimic nu este deopotrivă charului 
care lucra prin el, şi care toate ie biruieâ. Erau deajuns 
numai cele spuse în urmă, ca să doboare trufiea celor 
ce se făliau cu înţelepciunea, sau mai bine zis, eră de
ajuns chiar numai o parte din cele spuse, însă pentru 
ca biruinţa să fie şi mai strălucită, iată că intră însuşi el 
în luptă cu contrarii, şi se. luptă voiniceşte prin cele vor
bite, şi cari ni stau de faţă. Gândeşte-te bine: a adus la 
mijloc prorociea care zice: „pierde-voiu înţelepciu
nea în ţe lep ţ ilo ra arătat înţelepciunea lui Dumnezeu, 
curn prin părută nebunie a, doborât filosofiea celor pro
fani; a arătat că Dumnezeu nu numai că a învăţat ome
nirea prin cei proşti, ci încă că a şi chemat pe cei proşti,— 
iară acum arată că însuşi faptul propoveduit, cum şi 
modul propoveduirei, erau deajuns spre a-i tulbură, şi 
nu i-au tulburat. «Nu numai ucenicii sunt proşti, zice, 
ci chiar şi eu care vă propoveduiesc». De aceia zice: 
„Iară eu, fraţilor" —  pune şi de astă dată numele de 
„fraţi" muind aşă zicând asprimea vorbei— „venit-am 
la voi nu întru înălţarea cuvântului şi a înţe
lepciunei, vestind vouă mărturisirea lui Dum
nezeu". Dară ce? spune’mi: dacă voiai să vii la dânşii
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întru înălţarea cuvântului, ai fi putut ? «Eu chiar de aşi 
fi voit, zice, nu aşi fi putut, iară Christos dacă ar fi 
voit, aşi fi putut. Bară n’a voit, ca astfeliu să facă 
trofeul mai strălucit». De aceia şi mai sus arătând 
ca, ai lui Chrisips a fost faptul, ai Iui a fost şi voinţa 
ca el şă propovăduiască cuvântul atât de prost, ziceâ: 
„ea au. m’a trimis Christos ea sa botez,- oi să 
propoveduiesc evanghelia (bine vestesc) nu întru 
Înţelepciunea C u v â n t u lu iMai presus de voinţa lui 
Pavel era voinţa lui Christos, şi ceia ce voia Christos 
eră cu mult mai mare, decât ceia ce voia el. «Deci, zice, 
nu vă vestesc vouă mărturisirea lui Bumnezeu, ca să’mi 
arăt talentul în vorbă, şi nici nu sunt înarmat cu cu
vintele filosofilor de afară».

tşl n’a zis: «să vă vestesc vouă predica evanghe
liei» ci „mărturisirea lui D u m n ezeu ceia ce eră în 
deajuns de a-i întoarce din calea cea rătăcită, căci el pre
dicând se preumbla primprejurul morţii. Be aceia a şi 
adaos:

„Că nu am judecat a şti ceva întru voi, fără 
numai pre Iisus Christos, şi pre acesta răstignit 
Aceasta o ziceâ, ca să arate că el este străin cu desă
vârşire de înţelepciunea celor profani, dupre cum spunea 
şi mai sus, „ venit-am nu întru înţelepciunea cu
vântului". Cum că eră cu putinţă ca el să o aibă şi 
aceasta, este foarte învederat, căci sufletul aceluia, ale 
căruia haine învieau morţii, şi ale căror umbre alungau 
boalele, cu atât mai mult ar fi putut ca să arate eloc
venţa, sau darul de a vorbi frumos. Acest dar se capătă 
prin învăţătură, pe când celalalt covârşaşte orice meş
teşug omenesc. Beci, cel ce cunoaşte cele mai mari ale 
meşteşugului, cu atât mai mult ar fi putut cunoaşte cele 
mai mici. Dara nu l’a lăsat Christos, fiindcă nu erâ în 
interesul planului tras. Cu drept cuvânt deci, zice: „Că 
n’am judecat a şti cevâ“, fiindcă «şi eu, zice, voiesc 
ceia ce voieşte şi Christos». Mie mi se pare că de aceia 
vorbeşte cu dânşii mai umilit decât cu alţii, pentru ca 
să Ii înfrâneze trufiea lor, căci expresiunea „n’am ju 
decat a şt!“ a fost zisă spre deosebire de înţelepciunea 
celor de afară. «N ’am venit, zice, ca să împletesc silo
gisme, nici sofizme, şi nici aitcevâ să vă spun, decât că
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Christos ă fost răstignit. Aceia grăiesc multe, şi vorbesc 
de multe, ţesind cuvinte lungi de 1200 de picioare (jm- 
upoo? IXXîTcovtsţ 5t«6Xouc Xo-f<ov), făurind silogisme şi raţio
namente falşe', şi încâlcind mii de sofizrrie,— eu îtisâ am 
venit, ia voi nimic alta spunând i.i-vă; decât că Christos 
a fost; răsi%nif; şi pe toţi aceia i'am alungat, ceia co este 
semn 'negrăit, do puterea celui propovăduit».

„Şi eu intru slăbăciune, şi întru frică, şi întru 
cutremur mare arn fost la voi" (Vers 3). Aici ia
răşi pune şi o altă concluziune, căci pare că zice: «Nu 
numai că cei ce au crezut sunt proşti, nu numai cel ce 
vă vorbeşte este prost, nu numai că şi modul învăţă
tura este încărcat de prostie, nu numai că înseşi pre
dica este deajuns .de a-i tulbură, — căci crucea şi moar
tea erau cele vestite, -- dară odată cu acestea mai sunt 
şi alte piedici, primejdii şi zavistii, frica zilnică şi alun
garea de pretutindeni». De altfeliu sub denumirea de: 
„slăbăciune“ ei în multe locuri. înţelege goanele asu
pra sa în general, precum zice şi aiurea: „Şi ispita, 
(slăbăciunea) ce eră în trupul meu n’aţi defăi
mat* (Gal. 4,14) şi iarăşi: „De trebuie a mă lăudă, 
întru nepuiinţile (slăbăciunile) mele mă voiu 
lăudău (ÎL Cov. 11, 30). Intru care neputinţi? „In 
Damasc mai marele poporului, zice, a lui Areta 
împăratul, păzâ cetatea Damascului vrând să 
rnă prinză" (Ib. vers. 32), şi iarăşi: „Pentru aceia 
bine voiesc întru neputinţe" şi apoi spunând în caro 
anume neputinţe, a adaos: „întru defăimări, în nevoi, 
în goane* în strâmtorări* (ib. 12, 10). Şi acum tot 
acelaşi lucru îl spune, căci zicând „întru slăbăciune“ 
a adaos imediat „şi întru frică, şi intru cutremur 
mare am fost la. voi“. Oe spui? Şi Pavel se înfricoşâ 
de primejdii? Se temea şi el, şi se înfricoşâ foarte, căci 
deşi eră Pavel, eră în acelaşi timp şi om. Aceasta nu eră
o învinovăţire pentru Pavel, ci slăbăciune a naturei sale, 
pe deoparte, iară pe de alta laudă a intenţiunei sau a. 
voinţei sale. că deşi se temea de moarte şi de bătăi, to
tuşi h’a făcut nimic nedemn pentru acea frică; iară cei 
ce spun că el nu se temea de bătăi, nu numai că nu-i 
laudă, ci încă îi taie pe sub ascuns mult din laudele ce
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i se cuvin. Dacă el nu se temea, apoi ce feliu de stă
ruinţă, sau ce fel de filosofie aveâ de a suferi primej
diile? Eu tocmai de aceia îl admir, fiindcă temându-se, 
şi încă temându-se nu cum s’ar întâmplă, ci temându-se 
cu cutremur mare de primejdii, întruna alergă încunu
nând u-seţ şi nu s’a plecat nici ia ufla din primejdii, oi 
pretutindeni pe mare şi pe bsCât pr-edicâncl cuvâniuî evan
gheliei, ei a curăţit lumea întreagă.

„Şi cuvântul meu, şi propoveduirea mea nu 
erâ întru cuvinte îndemnătoare ale înţelepciune! 
omeneşti “ (Vers. 4), adică că nu aveâ înţelepciunea lu
mească. Deci, dacă propoveduirea nu aveâ în ea nimic 
amăgitor, nimic înşelător, dacă cei chemaţi erau proşti, 
dacă chiar şi cel ce li predică erâ tot aşă feliu, dacă stă 
în faţa lor şi goana şi frica şi cutremurul, apoi cam de 
au predominat lumea, spune-mi, fără ajutoriul puterei 
Dumnezeeşti ? De aceia zicând: „Cuvântul meu şi pro
poveduirea mea nu erâ întru cuvinte înderrmă- 
toare ale înţelepciunea omeneşti“ a adaos imediat: 
„ci întru arătarea Duhului şi a puterei “■

Ai văzut cum cele nebune ale lui Dumnezeu sunt 
mai înţelepte decât oamenii, şi cele slabe sunt mai tari? 
Că iată cum cei proşti propoveduind de acestea, cum 
legaţi şi de pretutindeni alungaţi, predominau la urmă 
pe cei ce-i alungau! Cum şi în ce feliu? Nu oare prin 
credinţa pe care li-a dat-o Duhul? Deci şi aceasta este 
o dovadă mărturisită. Căci Cine, spune-mi, văzând morţii 
învieaţi şi demonii alungaţi, n’ar fi primit -propove
duirea lor? Dară fiindcă sunt şi puteri amăgitoare, ca 
de pildă cele ale fermecătorilor, apoi el a spulberat şi 
această bănuială, căci n’a spus simplu „p u t e r e ici mai 
întâiu „arătarea Duhului41 şi după aceia a spus „şi 
a puterei", arătând că faptele petrecute sunt duhov
niceşti. Deci, dacă propoveduirea n’a fost vestită prin 
înţelepciunea omenească, apoi aceasta nu este o împuţi
nare sau o micime a ei, ci încă o mare podoabă, şi o 
mare laudă. Aceasta tocmai că o arată a fi dumneze- 
ească, şi că rădăcinile ei le are de sus din ceriuri.

De aceia a şi adaos: „ca credinţa voastră să 
nu fie întru înţelepciunea oamenilor, ci întru pu
terea lui Dumnezeu“ (Vers. 5). Ai văzut cum prin
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toate acestea a arătat marele folos al simplităţii, cum şi 
marea vătămare a înţelepciunei ? Aceasta din urmă (în
ţelepciunea) golea crucea de orice putere, pe când cea 
dintâi (simplitatea) o proclamă de putere a lui Dumnezeu; 
aceasta îi pregăteşte de a se lăudă pe sine, pentrucă n’au 
aflat nimic din cele trebuitoare, pe când aceia pregă
teşte pe om dea primi adevărul, şi-l face de a se mândri 
în Dumnezeu. Şi iarăşi, tot înţelepciunea amăgea pe mulţi 
de a luă dogma creştină ca omenească, pe când simpli 
tatea o dovedea lămurit ca Dumnezeească şi coborîtă 
din ceriuri. Când dovada se face în înţelepciunea vor
belor, de multe ori şi cei mai ticăloşi stăpânesc pe cei 
mai blajini, zicând că̂  sunt tari în cuvânt, şi astfeliu 
minciuna alungă adevărul. Dară aici nu este tot aşâ, căci 
nici Duhul sfint nu se pogoară într’un suflet necurat, şi 
nici pogorîndu-se nu se poate a rămânea biruit, chiar 
de s’ar asvârli asupră-i toată tăriea şi toată măestriea cu
vintelor. Dovada dată prin fapte şi prin minuni, este cu 
mult mai lămurită decât acea din vorbe pompoase.

\) Dară poate că ar zice cineva: «apoi dacă pro- 
poveduirea trebuie a predomină, şi de cuvinte nu este 
nevoie ca să nu se golească crucea, de ce semnele şi 
minunile s’au oprit acum şi nu se mai arată»? De ce? 
Vorbeşti poate ca necredincioşii, şi nu primeşti că s’ar 
fi făcut minuni nici chiar pe timpul apostolilor, sau că 
în adevăr cauţi ca să ştii? Dacă vorbeşti ca necredin
cioşii, apoi asupra acestei păreri mă voiu ridica mai 
întâi. Dacă atunci nu s’au petrecut semne şi minuni, apoi 
cum, fiind alungaţi, persecutaţi, întru cutremur mare, 
legaţi şi consideraţi de duşmani obşteşti ai întregei lumi, 
şi la’ îndemâna tuturor de a pătimi rele, neavând cu 
dânşii nimic atrăgătoriu, nici vorbă, nici însemnătate, 
nici bogăţie, nici cetate, nici naţiune, nici neam, nici 
profesiune, nici slavă şi nici altceva de acest feliu, ci 
toate cele contrare, simplitatea, prostiea, sărăciea, ura, dis
preţul, şi găsindu-se contra întregei lumi, cum, zic, apos
tolii Domnului după atâtea contrarietăţi convingeau pe 
oameni vestindu-li astfeliu de lucruri? Căci şi poroncile 
ce ii le dau, întimpinau mult necaz, şi dogmele ce le

■ i) Partea morală. Cum că prin puterea Dumnezeească au pu
tut apostolii ca să predomineze pe Elini, şi că rioi cu toţii treime 
de a ne îndemnă cătră fapta bună, doveditoare de o vieaţă curată* 
decât cătră semne şi minuni. (Veron).
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propoveduiau erau însoţite de multe primejdii; de ase
menea şi cei ce ascultau şi urmau a se convinge, tră
iau în beţii şi in răutate mare. Deci, cum îi convingeau ? 
.spune-mi. De unde aveau ii puterea de a-i convinge? 
Iară dacă ii şi fără minuni i’au convins, apoi atunci, 
dupre cum am mai spus, minunea se arată îi icSj şî mai 
mare. Deci, dacă astăzi nu se mai fac minuni, apoi 
aceasta nu o luă ca dovadă, ca nici atunci nu s’au fă
cut, căci şi atunci spre folosinţă se făceau, precum şi 
astăzi tot spre folosinţă nu se fac. Atunci nu sileă de â 
se convinge cineva numai cu cuvântul, precum nici as
tăzi predica nu se face numai intru înţelepciune. Că dacă 
cei ce au semănat cuvântul la început au fost simpli şi 
neînvăţaţi, şi nimic nu grăeau dela. dânşii, ci numai ceia 
ce primise dela Dumnezeu au împrăştieat în lume, apoi 
şi noi cei de acum nimic nu introducem dela noi, ci nu
mai ceia ce am primit dela aceia, acelea, zic, le grăim 
cătră toii. Nici astăzi nu căutăm a vă convinge prin si
logisme. si sofisme, ci numai prin sfintele scripturi, şi 
prin minunile de care vă vorbim, vă arătăm credinţă. 
Chiar şi aceia nu se con vingeau numai prin minuni, ci 
şi discutând şi vorbind, iară vorbele lor le făceau mai 
puternice, după cât se vede, nu atât tăriea şi agerimea 
celor vorbite, precât minunile şi mărturiile trase din 
vechile scripturi.

«Dară cum, zici, atunci erau folositoare minunile, 
şi astăzi nu mai sunt»? Să ne închipuim o idee, — căci 
lupta mea până acum este îndreptată contra Elinului, — 
şi prin această închipuire spun totul ce ar fi, — să ne 
închipuim, zic, ideia — şi primească a crede necredin
ciosul măcar prin concesie la cele spuse — că de pildă 
Christos ar veni acum: şi când, deci, ar veni Christos 
şi toţi îngerii împreună cu dânsul, şi s’ar arătă că el 
este Dumnezeu, şi toate sunt supuse lui, oare n’ar crede 
şi Elinul? Dară este învederat că i s’ar închină şi l-ar 
numi Dumnezeu, chiar de ar fi el de o mie de ori în
căpăţînat. Că cine, — privind ceriurile deschise, şi pe 
dânsul venind pe nori încunjurat de toată ceata pute
rilor de sus, şi rîuri de foc trăgând după dânşii, şi pe 
toţi cei de faţă tremurând de frică, — nu i s’ar închină, 
şi nu-i va numi Dumnezeu? Dară oare, spune-mi: i se 
va socoti Elinului spre credinţă acea închinare şi cu
noaştere? Nici de cum. Şi de ce? Fiindcă aceasta, nu 
este credinţă, căci sila a făcut aceasta, şi înfăţoşarea
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celor văzute, aşâ că faptul nu este izvorît din voinţă, ci 
el a fost atras spre această cugetare prin măreţiea celor 
văzute. Prin urma,re, cu cât faptele petrecute (minunile), 
sunt mai învederate şi mai siluitoare, cu atât şi cele 
ale erediitţeî sş împuţinează şi se. micşurează. De aceia 
astăzi nu mai sunt minuni. Şi cum că aceasta este, as
cultă-’ ce spune îj?? Thorna: 'Fericiţi' cei Ct; n’au 
văzut Si a'u crezut" (Ioan 20, 29). Aşâ dară, cu cât 
minunea se va arătă mai învederată, mai lămurită, mai 
pe faţă, cu atât şi plata credinţei se micşurează. Astfeliu 
că de s’ar face şi astăzi minuni, acelaşi lucru s’a.r în
tâmplă. Cum că atunci nu-i vom mai şti prin credinţă, 
a arătat-o Pavel zicând: „Că prin credinţă umblăm, 
iară nu prin vedere“ (ii. cor. 5, 7). Deci, precum 
atunci nu ţi se va socoti ţie credinciosului faptul, pentrucă 
este văîut, tot aşâ şi acum dacă s’ar face astfeliu de 
minuni ca în trecut. Când noi primim cele ce prin ra
ţionamente nu ie putem afla de ioc, atunci este credinţă. 
De aceia ne-a ameninţat şi cu gheena; dară ea nu se 
vede, fiindcă dacă s’ar vedea, acelaşi lucru s’ar întâmplă 
iarăşi. Dealtmintrelea, dacă ai cere minuni, şi astăzi chiar 
ai puteâ să ie vezi — deşi nu ca deaceleâ. De pildă ai 
puteâ să vezi miile de prorocii împlinite în mii de îm
prejurări, întoarcerea lumei Ia credinţa creştinească, pre
facerea obiceiurilor sălbatece, întinderea evlaviei, şi cele- 
iaite de acest feliu.

«Şi care prorocii ? zici iu; că după acestea s’au 
scris toate cele prorocite». Dară când s’au scris? si cum 
s’au scris? şi de cine s’au scris? spune-mi, şi cu câţi 
ani rnai ’nainte? Voieşti cu cincizeci de ani mai ’nainte, 
sau cu o sută? Prin urmare atunci mai ’nainte de o 
sută de ani nu erâ nimic scris. Dară atunci cum de 
păstrâ dogmele lumea creştină, ca şi celelalte, nefiind 
deajuns ţinerea de minte pe care omul o are? De unde 
au ştiut de pildă că Petru a fost răstignit cu capul în 
jos? Cum de li-a venit în minte celor după aceasta, ca 
să prezică că evanghel jea se va propovedui în toată lumea, 
că ceie Iudaice vor încetă, şi nu se vor mai întoarce 
iarăşi? Cum de s’au încrezut cei ce au scris, încetând 
minunile? Cum cele scrise au ajuns până şi prin ţările 
barbarilor, până şi_ în Indii, şi până chiar dincolo de 
marginile oceanului, dacă cele spuse nu ar fi fost vred
nice de crezut? Cine au fost cei ce au scris? Unde au
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scris,*şi cum? Şi pentru ce au scris? Poate că au scris 
ca să câştige slavă? Cum, deci, au scris cărţile altora? 
Poate că voind a recomandă dogma creştină? Şi care 
dogmă? Cea adevărată, cea mincinoasă? Dacă ome
nirea ar fi luat-o de minciunoasă, eră natural ca nici 
să se apropie de evanghelii; iară daca a- primit-o ca 
adevărată, apoi atunci nu aveâ nevoie de plăzmuiri,' 
dupre cum zici tu. Dealtfeliu şi prorociile sunt aşă feliu, 
încât şi până astăzi nu se pot contrazice cu timpul cele 
vorbite. Dărîmarea Ierusalimului s’a petrecut cu mulţi 
ani înainte. Dară mai sunt şi alte prorocii din acel timp, 
care se prelungesc până la a doua venire, — şi pe care, 
dacă voieşti, încearcă-le — ca de pildă: „Şi eu cu voi 
sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului “ 
(Mat'n. 28,20), şi „Pe aceasta peatră voiu zidi bi
serica mea, şi porţile iadului nu o vor birui pre 
dânsa“ (Ib. 16, 18), şi „se va propovedui evan
ghelica aceasta la toate neamurile" (Ib. 24, 14), şi 
ceia ce a făcut femeia cea curvă, şi alte multe de acest 
feliu. Deci, de unde a ieşit adevărul acestor prorocii, 
dacă au fost plăzmuiri omeneşti? Cum de nu au biruit 
porţile iadului pe biserică? Cum pururea cu noi este 
Christos? Că dacă el n’ar fi cu noi pururea, nici bise
rica nu ar fi stăpânit. Cum de s’a întins evangheliea în 
toată lumea? Sunt deajuns a mărturisi vechimea sfin
telor scripturi, chiar şi cei ce au vorbit contra noastră, 
ea de pildă Chelsie şi Bataneotu! acela1) care a fost 
după dânsul, căci nu ar fi combătut ii nişte scrieri corn^ 
puse în urma lor, ci nişte scrieri care existau prin timpul 
lor. Dealtmintrelea întreaga lume mărturiseşte într’un 
glas adevărul lor, fiindcă le-a primit. Dară, dacă nu ar 
fi fost la mijloc charul Duhului, nici conglăsuirea aceasta 
dela margini până la marginile pământului n’ar fi fost, 
ci ar fi pierit de îndată plăzmuitorii acelor minciuni, şi 
nu s’ar fi petrecut atâtea fapte minunate din plăzmuiri 
şi minciuni.

Sau nu vezi iumea întreagă închinându-se lui, şi 
îndepărtând rătăcirea ? Nu vezi filosofiea monahilor, care

') Notă. De. sigur că aici se face aluziune la vre-unul din 
filosofii ethnici, carii războieau creştinismul, ca de p ildă : Porfirie, 
lamblih, etc., contra cărora au scris diferiţii apologetici din cele 
întâi secule.
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străluceşte mai mult decât soarele? Nu vezi cetele fecioa
relor, evlaviea intrată printre barbari, şi pe toţi în fine 
slujind sub acelaşi jug? Acestea nu sunt prezise numai 
de noi, ci au fost prezise şi de Proroci din început, şi 
deci nu te vei puteâ agăţă de prezicerile lor, mai ales 
că cărţile lor sunt şi printre duşmanii creştinismului, şi 
suni traduse în limba Elină. Multe prezic despre acestea 
şi Prorocii din început, arătând că cel ce va veni, este 
Dumnezeu.

Deci, Cum de nu cred astăzi toţi ? Fiindcă lucrurile 
au ajuns spre mai rău, iară pricina tuturor acestora 
suntem noi. Aşâ dară cuvântul nostru va fi îndreptat 
de acum contra noastră. Chiar şi pe atunci nu numai 
prin semne şi minuni credeau, ci mulţi din cei ce se 
apropieau de dogmele creştine, erau atraşi de vieaţa cea 
frumoasă a credincioşilor. „Aşâ să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, ca văzând, zice, fap
tele voastre cele bune, sa proslăvească pre Tatăl 
vostru cel din ceriuri“ (iviath. 5, 16), şi „Iară inima 
şi sufletul mulţimei celor ce au crezut erâ unui, 
şi nici unul cevâ din averile lui ziceâ că este 
al său, ci erâ lor- toate deobşte, şi se da la 
fiecare, dupre cum cinevâ aveâ’ trebuinţă“ (Fapt. 
4. 32. 35). Şi astfeliu trăieau vieaţă îngerească. Dacă şi 
astăzi s’ar face aşâ, apoi am întoarce la creştinism lumea 
întreagă şi fără minuni. Dar acum cei ce voiesc să se 
mântuiască, uite-se la scripturi, căci acolo vor găsi şi 
de acestea, ba încă şi mai mari decât acestea. Că pe 
atunci însuşi dăscălii întreceau prin vieaţa lor pe ceilalţi-  
petrecându-şi vieaţa în foame, şi în sete, şi în golătate, 
pe când noi cei deacum căutăm a ne bucură de multe 
dezmerdări, de linişte şi repaos. Nu aşâ însă făceau aceia 
ci strigau: „Până în ceasul de acum şi flămânzim 
şi însătoşăm, şi suntem goli, şi pătimim, şi nu 
suntem aşezaţi (statornici)" (I. Cor. 4, i i),  ’uniia 
alergau dela Ierusalim şi până la Iliric, altul până la 
Indii, altul până în ţara Maurilor, altul în altă parte-a 
lumei, iară noi nu îndrăznim a ieşi nici din hotarele 
patriei noastre, ci căutăm dezmerdări, case strălucite, 
şi alte multe în îmbelşugare. Căci, cine dintre noi a 
flămânzit vreodată pentru cuvântul lui Dumnezeu ? Cine
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a ajuns ca să vieţuiască în pustiu? Cine a fost trimis 
să iacă vre-o călătorie depărtată? Cine dintre dăscăli, 
trăind din lucrul manilor sale a venit în ajutoriul şi a 
altora ? Cine a răbdat moarte în fiecare zi ? Din această 
cauză şi cei ce sunt cu noi, au devenit mai leneşi. Că. 
dacă cineva ar vedea pe nişte ostaşi şi generali luptân- 
du-se eu foamea şi ou setea, cu moartea şi cu toate 
celelalte rele, şi suferind frigul şi ţoale primejdiile ca 
nişte iei, şi cu toate acestea reuşind în lupta lor pentru 
patrie, de sigur,ca i-ar admira, — dară când după aceasta 
î-ar vedeâ moleşiţi în filosofiea cea dinainte, când i-ar 
vedea iubind averile, ocupând u-se cu speculaţiile cele 
murdare, şi la urmă biruiţi de duşmani, apoi ar fi cea 
mai de pe urmă nebunie de a căută cauza acestora. 
Aceasta tocmai să o judecăm şi de noi faţă cu strămoşii 
noştri, fiindcă şi noi am devenit mai slabi decât toţi, 
şi ne-am pironit cu trup şi suflet vie! ei prezente. Chiar 
de s’ar găsi cineva având vre-o urmă a vechei filosofii, 
totuşi în Ioc să stea în mijlocul cetăţei şi să pună şi pe 
alţii în rânduială, el fuge la munţi, iară dacă l-ar întreba 
cinevâ de pricina plecărei Iui, ar găsi pretexte de acelea 
care nu au iiici-o iertare. «Pentru ca nu cumva, zice, 
să mă pierd cu totul, şi nici să devin nelucrătoriu în 
fapta bună, de aceia fug». Dară, cu cât mai bine ar fi 
ca tu să te găseşti nelucrătoriu şi să câştigi pe alţii, 
decât, să stai pe vârful muntelui şi să vezi pe fraţii tei 
pierduţi? Deci, când uniia se lenevesc în fapta bună, 
iară alţii deşi se îngrijesc, totuşi stau departe de luptă 
apoi atunci cum vom birui pe duşmani ? Chiar dacă ar 
fi astăzi şi minuni, cine ar crede? Sau cine dintre eth-' 
nici s’ar uită la. noi, când răutatea s’a înmulţit aşâ de 
tare ? Fiindcă mai vrednică de credinţă ii se pare mul
tora vieaţa noastră cea curată, decât semnele şi minu
nile, căci minunile, înaintea oamenilor răi şi neruşi
naţi, vor deşteptă bănueli viclene, pe când vieaţa curată 
va puteâ astupă chiar şi gura diavolului.

Acestea le spun şi stapânitorilor, şi celor stăpâniţi 
şi mai ’nainte de toţi le spun mie însu-mi, ca să arătăm 
o viaţă plăcută, şi punând u-ne în bună rânduieală, să 
dispreţuim toate cele prezente. Să dispreţuim averile, 
şi să nu dispreţuim gheena; să dispreţuim slava, şi să 
nu dispreţuim mântuirea; să suferim aici osteneala şi 
durerea, ca să nu cădem acolo în osândă. Astfeliu să 
războim noi pe Elini, în feliul acesta să-i robim cu o
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robie mai bună decât libertatea. Bară acestea se spun 
de noi de multe" ori şi neîntrerupt, însă se fac cât se 
poate de puţin. Cu toate acestea de se fac sau nu se fac 
este drept de a le aminti necontenit, căci dacă uniia 
amăgesc prin vorbe frumoase, apoi cu atât mai mult 
este drept, ca cei ce vo t  a înioas'co po alţii la adevăr-, 
sa nu, înceteze niciodată ds a vorbi cois - ■ţt-ebuitoars-,-'' 
Dacă cei ce amăgesc pe alţii cu vorbele, întrebuinţează 
atâtea uneltiri şi momele, ca de pildă cheltuiesc şi bani 
şi vorbe, sufăr şi primejdii, şi se dau de multe ori ca 
protectori, apoi cu atât mai mult noi, cari depărtăm 
pe alţii dela "înşălăciune, trebuie a suferi toate primej
diile şi toate necazurile, ca astfeliu câştigându-ne şi pre 
noi şi pre alţii, şi devenind nebiruiţi în ţâţa duşmanilor, 
să ne învrednicim bunurilor făgăduite în Christos Iisus 
Domnul nostru, căruia se cuvine slava şi stăpânirea: în 
vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  V I I

„Şi înţelepciune grăim întru cei desăvârşiţi, 
însă înţelepciune nu a veacului acestuia, nici a 
domnilor veacului acestuia, cari sunt pieritori, 
ci grăim înţelepciunea iui Dumnezeu întru taina 
cea ascunsă, care a rânduit-o Dumnezeu mai 
’nainte de veci spre slava noastră* (Hnp r>. 7j;

Intunerecul se pare a fi mai prielnic decât lumina 
pentru cei bolnavi de ochi, şi de aceia aceşti bolnavi se 
refugiază într’o cameră întunecoasă. Tocmai aceasta ş’a 
petrecut şi cu înţelepciunea cea duhovnicească. înţelep
ciunea lui Dumnezeu li se părea aşă zişilor filosofi că 
este nebunie, iară cea a lor — care cu adevărat că erâ 
nebunie — se credeâ de dânşii ca înţelepciune. Dară s’a 
întâmplat cu dânşii ceia ce s’ar întâmplă cu acela care 
crezânau-se că are înţelepciune şi cunoştinţă de mari- 
nariu, s’ar hotărî ca să treacă pe marea cea nemărgi
nită, fără corabie şi fără pânze, şi încă s’ar încercă ca 
să dovedească prin silogisme şi raţionamente, că este 
cu putinţă, — pe când un altul crezut mai prost decât
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toţi oamenii s’ar lăsă în voea căpitanului, a marinarilor 
şi a corăbiei, şi astfeliu ar călători în toată siguranţa. 
Şi iată cum părută prostie a acestuia s’a dovedit mai 
înţeleaptă decât înţelepciunea aceluia. Bun este meşte
şugul de a cărnuri o corabie, însă când căpitanul făgă
duieşte mai mult decât, poate, apoi atunci şsfe o nebunie. 
Ori şi ce meşteşug în fine, care nu se mărgineşte numai 
în hotarele sale, nebunie s’ar puteâ numi. Tot aşâ şi cu 
înţelepciunea lumească. Dacă ea ar aveâ prietenie cu 
duhul, ar fi înţelepciune, dară fiindcă totul îşi atribue 
ei, şi crede că nu are nici o nevoie de ajutoriul celei
lalte înţelepciuni, apoi s’a făcut nebunie, de şi se părea 
a fi înţelepciune.

De aceia apostolii! înfruntând-o mai întâi prin fapte, 
la urmă a numit-o nebunie, precum şi pe înţelepciunea 
lui Dumnezeu numind-o mai întâi — după părerea_ ace
lora — nebunie, la urmă iarăşi prin fapte o arată a fi 
adevărata înţelepciune. Deci, după dovezile date, îi erâ 
lui foarte uşor de a pune pe fugă pe contrari, şi a zice:
„înţelepciune grăim  întru cei desăvârşiţi “ «câad 
eu, zice, cel crezut ca nebun, şi cele nebune propove- 
duind, predominez pe cel înţelept, apoi nu I-am predo
minat printr’o înţelepciune nebună, ci printr’o înţelep
ciune mai desăvârşita, şi încă cu atât mai mare şi mai 
desăvârşită, cu cât aceia se arată mai nebună». De 
aceia mai întâi numind-o aşă, dupre cum o credeau 
atunci aceia, iară mai la urmă din fapte dovedind bi
ruinţa ei, precum şi pre aceia dându-i pe faţă ca nebuni, 
ia urmă i-a dat adevăratul sau nume, zicând : „Oi

Săvârşiţi“ . înţelepciune numeşte predica şi modul mân- 
tuirei prin cruce, iară înţelepţi numeşte pe cei ce au 
crezut. Fiindcă aceia sunt desăvârşiţi, carii ştiu că cele 
omeneşti sunt. foarte slabe, şi le trec cu vederea, ca uniia 
ce sunt convinşi că nimic nu trebuie a se atribui lor, pre
cum şi erau credincioşii. „Insă înţelepciune nu a  
veacului acestuia La ce este bună înţelepciunea 
lumei, dacă ea se nimiceşte aici, şi mai departe nu merge, 
ba chiar şi cât stă aici nu poate să folosască cu nimic 
pe cei ce o au ? Sub numele de stăpânitori sau domni 
ai veacului acestuia, el nu numeşte pe demoni, dupre 
cum îşi închipue uniia, ci pe cei din demnităţi, pe cei
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din stăpânii, pe cei ce cred lucrul de disputat, pe fi
losofi, pe ritori, pe logografi, fiindcă aceştiia stăpâneau, 
şi de multe ori deveniau demagogi. I-a numit «domni 
ai veacului acestuia» fiindcă stăpânirea lor nu se întinde 
mai departe de veacul prezent. De aceia a şi adaos: > 
„Cari sunt pieritOri“, defăimând prin aceasta filo- 
sunea şi Înţelepciunea, lumeasca., chiar dela cei ce se în
deletnicesc cu ea, adecă tfeia niinicniciea lor, fiindcă după 
ce este şi minciunoasă, şi nebună, şi nu poate află nimic 
folositoriu, căci este slabă, apoi este şi de o scurtă durată.

„Ci grăim înţelepciunea iui Dumnezeu întru 
taina cea ascunsă". Intru care taină? de vreme ce 
chiar Christos zice: „Ce auziţi cu urechea, să pro- 
poveduiţi deasupra caselor11 Math. 10, 27). Deci, 
cum de o numeşte aici taină ascunsă? Fiindcă nici în
ger, nici arhanghel şi nici vre-o altă putere creată nu 
ştieâ mai ’naintc de a se săvârşi acea taină. De aceia 
şi zice apostolul în altă parte: *Ca să se cunoască 
acum începătoriilop şi domniilor întru cele ce
reşti, prin biserică, înţelepciunea lui Dumnezeu 
cea de multe feluri" (Efes* 3,10). Aceasta a făcut-o' 
Dumnezeu cinstindu-ne, încât şi puterile cereşti să audă 
acele taine odată cu noi. Dealtmintrelea şi noi când ni 
facem prieteni, aceasta o numim ca dovadă, de prietenie 
cătră dânşii, să nu spunem tainele nimănui mai ’nainte 
de dânşii. Audă cei ce dau în vileag predica, şi-tuturor 
li arată pe faţă mărgărintarele şi dogma, aruncând ast
feliu cele sfinte în ritul porcilor, şi întrebuinţând raţio
namente prisoselnice. Taina nu are nevoie de înfrumu
seţare meşteşugită, ci numai ce este, aceia se vesteşte, 
fiindcă dacă vei mai adaoge şi cevâ dela tine, apoi nu 
va mai fi taină dumnezeească şi complectă.

Se numeşte taină şi din alt punct de vedere, adecă 
că nu ceia ce vedem, vedem în realitate, ci unele vedem, 
şi altele credem. Aceasta este natura tainelor noastre. 
Altfeliu mă găsesc eu în faţa acestor taine, şi altfeliu se 
găseşte necredinciosul. Eu, de pildă, aud că Christos s’a 
restignit, şi îndată admir filantropiea lui; — aude aceasta 
şi necredinciosul, însă el o crede ca slăbăciune. Aud că 
el s’a făcut rob, şi de ’ndată admir îngrijirea lui cea pă
rintească pentru om ,:— aude şi acela, însă el o socoate 
ca necinste. Aud că a murit, şi de’ndată mă minunez de
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puterea lui, că fiind în stăpânirea morţii n’a fost stă
pânit, ci a dezlegat puterea morţii, — aude şi aceia, însă 
el o consideră ca neputinţă. Aud de învierea lui — el 
zice că este o fabulă — şi primind dovezile din desfăşu
rarea împrejurărilor eu mă închin şi slăvesc iconomlea 
lui Dumnezeu. Acela auzind de baiea renaştere!, îşi în
chipuie că e o simpiă apă, pe când eu nu văd numai 
ceia ce se vede în realitate,' ci mai văd şi curăţirea su
fletului prin Duhul sfînt. Acela crede că eu mi-am spălat 
numai trupul, dară eu am crezut că şi sufletul s’a făcut 
curat şi sfint, şi am în vedere mormântul, învierea, 
sfinţirea, dreptatea, răscumpărarea, înfierea, moştenirea, 
împărăţiea ceriurilor, acordarea Duhului sfint, fiindcă 
eu nu judec aceste fenomene cu ochii ceşti trupeşti, ci 
cu ochii cugetului. Aud de trupul lui Christos (în evna- 
ristie), şi altfeliu înţeleg eu lucrul, altfeliu îl înţelege ne
credinciosul. Dupre cum copiii cei mici când se uită la 
cărţi nu cunosc puterea literilor, şi nici nu ştiu ce văd, 
şi chiar de sTar găsi v r ’un bărbat neexperimentat în ale 
literilor, totuşi nu i-ar- puteâ convinge, pe când cel cunos
cători u va găsi o mare putere în acele litere, va găsi 
istorii şi o întreagă vieaţă; deasemenea cel neexperient 
dacă ar primi vre-o scrisoare, ar considerâ-o ca pe o 
hârtie simplă şi mâzgălită cu cerneală, pe când cel ex- 
perient luând-o în mână va auzi chiar şi glasul celui 
ce scrie, şi va converzâ cu el care lipseşte, şi iarăşi 
ceia ce ar voi, ar spune prin litere, — tot aşă se petrece 
şi cu tainele. Necredincioşii deşi ascultă, totuşi nu se 
pare că aud, iară credincioşii fiindcă au prin Duhul ex
perienţa, văd puterea celor ce sunt puse în păstrare 
(celor viitoare).

Tocmai aceasta, deci, arătând-o Pa,vel, zîceă că. şi 
acum ceia ce dânsul propovedueşte este acoperit. sIară 
de este şi acoperită evangheliea noastră, zice, 
întru cei pieritori este acoperită “ (ii. Cor. 4, 3). 
Dealtmintrelea prin aceste cuvinte se mai învederează 
şi minunea petrecută cu propoveduirea evangheliei. 
Astfeliu obişnueşte sfinta scriptură de a spune de acele 
fapte, care sunt mai presus de cugetare şi covârşesc 
orice aşteptare omenească. De aceia şi aiurea zice :
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„Taina mea mie şi celor ai mei“ l) (Isaia 24, 16), 
şi iarăşi Pavel zice: „Iată, taină- vouă zic, că nu 
toţi_ vom adormi, însă toţi ne vom schimbă “ 
(I. Corinth. 15, 51). Dară dacă pretutindeni se propove- 
dueşte evanghelica, apoi şi acaâsia este- taină, «căci, 
precum n i s‘a poroncit, zice, ceia ce am auait ca ure- 
cfaile să spunem deasupra caselor, tot aşă ni s'a po
roncit de a nu da cele sfinte cânilor, şi nici să aruncăm 
mărgăritarele în ritul porcilor. Fiindcă uniia sunt tru
peşti şi nu pricep, iară ceilalţi au acoperământ pe inima 
lor, şi nu văd». Prin urmare aceasta este taină mai cu 
seamă, ca ceia ce se propovedueşte pretutindeni, să nu 
se ştie de cătră cei ce nu au cugetare dreaptă; şi se 
acopere nu de înţelepciune, ci de Duhul sfânt, întru cât 
este cu putinţă nouă de a primi. De aceia ţăci nu ar 
greşi cineva, dacă şi pentru această cauză ar numi-o 
taină negrăită, căci chiar nici nouă celor credincioşi 
nu ni s’a încredinţat toată lămurirea şi toată exactitatea 
asupra ei. Pentru aceia şi ziceâ Pavel: „Pentrucă, 
uin parte cunoaştem, şi din parte prorocim, că 
vedem acum ca’prin oglindă în gâcitură, iară 
atunci faţă cătră faţă" (Ibid. 13, y. 12).

De aceia zice şi aici: „Ci grăim înţelepciunea 
Iui Dumnezeu întru taina cea -ascunsă, care a 
rânduit-o Dumnezeu mai ’nainte de veci spre 
slava noastră". „Cea ascunsă“ adecă că nimeni din 
puterile cele de sus n’a aflat-o mai ’nainte_ de noi, şi 
nici acum încă n’o ştiu cei mai mulţi. „Pe Care a 
rânduit-o mai ’nainte de veci spre slava noastră* 
zice, deşi aiurea spune că „spre slava lui“ (Efes. 1, 
12), Dară slava sa este considerată mântuirea noastră,

’ ) Notă. Pasajul acesta lipseşte din ediţiunea de Buzău, ca 
şi din ediţia Societăţei Britanice. Originalul Ebraic, şi Grec au 
versul 16 din Cap. 24 precum urm ează: Kopte o ’iapa^X, rkj
t i î i v  T z r e p u ţ u j v  'CTjt; ' { ' r j ţ  t s p a - c a  *r]xoâG a|A sv, z X - x i ţ  tu> e & G s o s I. K a l  ’ s p o p a u

T 6  j U w T T j p l O V  JJ .O D  T O  p .O G T Y jp l G V  y .'i'i S J jC o l *  O 'Sol -T O *C  - * & $ 'C 0 5 â t V j r > .  .  .
adecă : Doamne Dumnezeul lui Israil, dela marginile pământului 
minuni am, auzii, nădejdea celor c u c e r n i c i . v o r  zice: Taina mea 
mie, taina mea mie. Văi! celor ce calcă legea... Eu, însă, am trecut

Eericopa din începutul pasagiului, după cum se găseşte la Sf. 
hrisostom.
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dupre cum o mai numeşte şi bogăţie a sa, deşi el în
suşi este bogăţie de sine stătătoare a tuturor bunu
rilor, şi nu are nevoie de nimeni de a fi bogat. „A  
r â n d u it . zice, arătând marea lui îngrijire pentru 
noi, fiindcă aceia mai cu seamă sunt consideraţi că ne ; 
iubesc şi ne cinstesc pe noi, carii dela început -sunt 
pregătiţi de a ni face bine, ceia ce fac şi părinţii cu 
copiii lor, că şi dacă mai târziu li dau averile, totuşi 
încă din început copiii sunt rânduiţi spre aceasta. Aceasta 
şi Pavel se încearcă acum de a o arăta, adecă că Dum
nezeu pururea ne-a iubit dela început, chiar şi pe când 
noi încă nu existam, că dacă nu ne iubea, nici nu ni-ar 
fi rânduit bogăţiea slavei lui. Deci să nu te gândeşti la 
duşmăniea întâmplată între acestea, căci iubirea lui a 
foşt mai veche decât duşmăniea. Expresiunea „m ai ’n- 
nainte de veci “ arată veşniciea, dupre cum zice şi aiurea: 
„Cel ce este m ai ’nainte de veci". Deci, se va găsi 
că şi Fiul este veşnic, căci şi de dânsul se zice: „P rin  
care şi veacurile a făcut" (Ebr. i, 2), însă facă- 
toriul este învederat că există şi mai ’nainte de făptu
rile sale.

„Care nimeni din domnii veacului acestuia 
a cunoscut, că de ar fi cunoscut, n’ar fi res
tignit pe Domnul slavei" (Vers. 8). Prin urmare 
nici nu sunt vrednici de vre-o osândă, dacă necunos- 
cându-1 1-a.u restignit. Dară dacă ii nu ştieau, cum de le 
zîceâ lo r : „Şi pre mine mă" ştiţi, şi ştiţi de unde 
sunt“ (Ioan 7, 28)? Insă în pasajul ce ni stă de faţă, 
scriptura vorbeşte de Pi lat că nu ştieâ, şi erâ natural 
ca nici Irod să nu ştie. Dacă însă ar zice cineva că aici 
se spune despre Iudei şi despre preoţii lor, nu ar greşi, 
căci Şi acelora li ziceâ: „Nici pe mine nu mă ştiţi, 
nici pre Tatăl meu“ (Ioan 8, 19). Dară atunci cum 
de ziceâ mai sus: „Şi pre mine mă ştiţi, şi de 
unde sunt ştiţi" ? Insă, ce fel este modul cetirei acestei 
pericope, şi ce feliu al celeilalte, am spus dejâ în evan
ghelii, şi ca nu necontenit să ne învârtim împrejurul 
aceluiaşi subiect, trimitem acolo pe cei ce doresc a şti.

«Dară ce? zici tu; li s’a iertat oare păcatul, când 
el erâ pe cruce? căci ziceâ: „Iartă-li lor, că nu ştiu
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,ce fac“ (Lucâ 23, 34). Dacă s’au căit de greşala lor, 
de sigur că Ii s’a iertat, fiindcă şi cel ce a pus manile 
pe Ştefan şi a alungat biserica lui Christos, — vorbesc 
de Pavel — l-a urmă a. devenit cel mai înfocat apără
torii! al bisericei. Tot aşă şi acelora li s’a iertat, de vor 
fi voit să se căiască, ceia ce şi Pavel strigând zicea: 
„Drept aceia zic: au doară s’au poticnit ca să 
cază? • Să nu 'fie fe şi: „Au doară a lepădat Dum
nezeu pre poporul său? Să nu fie!“ (Rom. 11, i i .  
1), şi ca să arate că nu îi s’a încueat uşa pocăinţei, pune 
la mijloc dovada întoarcerei lui, zicând: „Că şi eu Is- 
railtean sunt“.

Expresiunea „N il au cunoscut" mi se pare că 
aici nu se zice pentru Christos, ci pentru înseşi ico- 
nomiea faptului, adecă că nu ştieau ceia ce voia-moartea 
şi crucea, căci şi atunci când eră pe cruce, nu a zis 
«că nu mă ştiu pe mine», ci „nu ştiu ce factt, adecă 
că sunt în necunoştinţă de iconomiea săvârşită şi de taina 
aceasta. -No ştieau că crucea va străluci atât de mult, 
că va deveni mântuirea lumei şi împăcarea omului cu 
Dumnezeu, că cetatea lor se va dărâmă, şi ii vor suferi 
cele mai de pe urmă rele. Deci, prin expresiunea de 
aici „ înţelepciune“ apostolul numeşte şi pe Christos, 
şi crucea, şi prcdica evangheliei. De aceia cu mult cu
vânt l-a numit „Domnul s l a v e i Fiindcă crucea se 
păreâ a fi ce vă de necinste, apoi arată că ea este- o 
mare slavă. Insă era nevoie de o mare înţelepciune, ca 
nu numai pe. Dumnezeu să-l cunoască, ci -să afle şi 
această iconomie a iui Dumnezeu; dară înţelepciunea 
lumească a fost o piedecă nu numai pentru cea dintâi, 
ci şi pentru cea deaaoua.

„Ci precum este scris: cele ce ochiul n’a 
văzut, şi urechea n!a auzit, şi Ia inima omului 
nu s’a suit, care a gătit Dumnezeu celor ee-1 
iubesc pre dânsul" (Vers. 9). Şi unde sunt scrise 
acestea? Se zice că .sunt scrise, şi dacă nu prin cuvinte, 
cel puţin prin fapte' ca de pildă,istoriile care se perindă 
din generaţie în generaţie,, — sau ca poate ideia numai 
să fie aceasta, nu însă şi cuvintele, ca aici, căci expre
siunea din Isaia (cap. 52, 15): „Că celor ce nu ş’a 
vestit despre dânsul, aceia vor vedea, şi carii
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n’au auzit vor cunoaşte“ este acelaşi lucru ca şi 
„cele ce ochiul n’a văzut, şi urechea n’a auzit". 
S’au că această mărturie ni-o pune aici Pavel, sau că 
cu adevărat a fost scris în cărţile sfinte, însă au dis
părut acele carp, fiindcă multe cărţi s'au nimicit Ia 
întâia robie a Ebreilor, şi puţine ni s’au păstrat, dupre 
cum se poate învedera din Paralipomene. Pară şi apos
tolul Petru zice, că începând dela Samuil’) toţi ceilalţi 
Proroci grăiesc pentru Christos, şi nu numai decât aduce 
la mijloc graiurile lor. Dară Pavel fiind un legitiitoriu 
profund, şi grăind întru Duhul, erâ natural ca să le 
spună acestea cu cea mai mare exactitate. Şi ce spun 
eu despre robiea lor? căci şi mai înainte de robie au 
dispărut multe cărţi, fiindcă Iudeii ajunsese în cea mai 
depeurmă necucernicie, iară aceasta se poate vedea din 
sfârşitul cărţii a IV-a a împăraţilor, unde între altele 
se spune că cartea Deuteronomul s’a găsit îngropată în 
hăligar2). Dealtmintrelea sunt şi prorocii îndoite în multe 
jocuri, şi uşor de priceput celor mai înţelepţi, dară dintre 
'acestea multe se pot găsi şi din cele mai întunecoase. 
Deci ce? "N ’a văzut ochiul acelea pe care le-a gătit 
Dumnezeu? Nu! Căci cine a putut vedea acelea care 
urmau a iconomisi neamul nostru omenesc? Aşa dară, 
nici urechea n’a auzit, şi nici la inima omului nu s’a 
suit. «Si cum? zici tu; că dacă Prorocii au spus, cum 
de n’a auzit urechea, şi nici ,la inima omului nu s’a, 
suit?». Dară Isaia n’a.spus numai de dânsul, ci de în
treaga natură omenească. «Dară ce? Prorocii nu au 
auzit»? zici tu. Au auzit de sigur, însă urechea Proro- 
ciior nu erâ ca urechea omului, căci ii n’au auzit ca 
oameni, ci ca Proroci. De aceia şi ziceâ: „Domnul, Dom
nul, mi-a dat mie limbă de învăţătură, ca să 
cunosc când se cade a grăi cuvântul, şi dimi
neaţa, dimineaţa mi-a pus mie ureche ca să aud“ 
(Isaia 50, 4. 5), vorbind aici de adaosul Duhului. De aici 
este învederat, că mai înainte de a auzi, nu se ridicase 
nici la inima omului. Dară după darea Duhului nu 
mai erâ inima omului, ci inimă duhovnicească, inima 
acea a Prorocilor, dupre cum şi Pavel zice: „Iară noi

>) Notă. In pasagiul citat apostolul Petru spune de David, 
iară nu de Samuil.

a) Notă. A  se -vedea cap. 22 din cartea IV -a  a împăraţilor.
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avem mintea lui Christos14 (I. Cor. 2, 16). Ceia ce 
ei spune aici, aceasta înseamnă: «Mai ’nainte de a ne 
bucură de Duh, şi a şti cele negrăite, nici v r ’unul dintre 
noi 'şi nici dintre’ Proroci n’a înţeles, căci cum se puteâ, 
dacă nici 'chiar îngerii n’au ştiut? Deci ce trebuie a 
spune de domnii• şi'stâpâtiitorii veacului apgosinu» când 
•aceste lucruri n’au fost descoperite nici unuia dintr-s 
oameni, şi nici chiar puterilor cereşti»? Şi care sunt 
acele lucruri? Că adecă părută nebunie a predicei va 
stăpâni lumea, şi că neamurile se vor introduce în creş
tinism, şi va fi împăcarea oamenilor cu Dumnezeu, şi că 
în fine toate acestea ne vor aduce atâtea bunuri. Deci cum 
am cunoscut? „Iară noue, zice, ni-a descoperit Dum
nezeu prin D uhu l'săst". Nu ni-a descoperit prin ar
mare prin înţelepciunea omenească, fiindcă această în
ţelepciune, întocmai ca şi o slujnică necinstită, n’a fost 
lăsată să între înăuntru, ca să spioneze tainele stă
pânului.

Ai văzut acum, câtă depărtare este între înţelep
ciunea aceasta şi aceia? Ceia ce nici îngerii n’au ştiut,' 
a,ceia ne-a învăţat -pe noi înţelepciunea Duhului, — pe 
când înţelepciunea lumească a făcut cu totul din contra, 
căci nu numai că nu ne-a învăţat, ci încă că ne-a şi 
împiedecat, şi că după ce ne-a împiedecat, a şi acoperit 
faptele petrecute, golind crucea. Deci, cinstea arătată 
noue nu se învederează numai prin faptul că .ni-a 
descoperit, şi-că ni-a descoperit In acelaşi timp când a 
descoperit şi îngerilor, ci şf prin aceia că ni-a desco
perit prin Duhul, Apoi arătând măreţiea faptului, zice: 
«că dacă nu ni-ar fi descoperit Duhul .care ştie şi cearcă 
adâncurile lui Dumnezeu, noi n’am fi ştiut». Atât de 
dorit erâ iui Dumnezeu acest fapt, în cât îl ţinea ca 
taină,, şi de aceia am avut nevoie de acel dascal, ca cel 
ce ştieâ totul foarte lămurit. „Că Duhul toate le cearcă, 
zice, şi adâncurile lui Dumnezeu“. Expresiunea 
„le cearcă“ nu învederează aici neştiinţa, ci cuno
ştinţa cea mai exactă. Dealtfeliu apostolul întrebuinţează 
accst cuvânt şi vorbind de Dumnezeu: „Iară Cel ce 
cearcă inimele. ştie ce este cugetul Duhului“ 
zice. (Rom. 8, 27).

După aceia spunând cu exactitate despre cunoştinţa 
Duhului, şi învăţând că atât de mult se asemănează
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cunoştinţa Duhului cu cunoştinţa lui Dumnezeu, dupre 
cum cunoştinţa omului faţă de ea înseşi, şi că toate 
deacolo le-am aflat, la urmă a adaos: „Care şi grăim, 
nu întru cuvinte învăţate ale înţelepeiuhei ome
neşti, ci întru cele învăţate ale Duhului sfint, cu 
cete • duhovniceşti asemănându-le“ (Vxsrş. 18), Ai 
văzcii; curn îie-â înălţat prin vredniciea dascaiului? Căci 
noi cu atât, suntem mai înţelepţi decât aceia, şi atâta, 
deosebire este între noi şi dânşii, pe câtă deosebire este 
între Platon şi Duhul sfint.

Dară ce va să zică: „Cele duhovniceşti cu cele 
duhovniceşti asemănându-le (comparându-le)“? 
Adecă că atunci când este ceva duhovnicesc şi minunat, 
noi aducem mărturii din cele duhovniceşti. De pildă, zic 
că Christos a învieat, că s’a născut din fecioară. Ei bine, 
eu în susţinerea acestor taine aduc la mijloc mărturii, 
tipuri, şi dovezi r petrecerea iui ioana în pântecele chi
tului, naşterea celor sterpe, ca Sara, Rebeca şi celelalte, 
odrăslirea şi înverzirea pomilor din raiu, fără ca să se 
arunce seminţe în pământ, fără ca să se pogoare asupra 
lor apa norilor, fără ca să se ridice aburi din pământ. 
Căci cele viitoare se prescrieau şi se închipueau ca o 
umbră a celor dinainte, ea atunci când se vor petrece., 
să fie crezute. Mai arăt iarăşi, cum omul s’a făcut din 
pământ, şi cum din bărbat numai s’a făcut femeea, şi 
nicăiri nu s’a văzut împreunare, cum însuşi pământul 
s’a făcut din nimic, fiind deajuns pretutindeni şi cătră 
toate numai puterea creatori ului. Cu chipul acesta eu 
pun în comparaţie, sau asemănez cele duhovniceşti cu 
cele duhovniceşti, şi nici decât nu am nevoie dc înţe
lepciunea cea deafară, nici de raţionamente şi silogisme 
falşe. Aceia se clatină cu cugetarea lor cea slabă şi se 
tulbură, nimic nu pot dovedi din ceia ce spun, ci încă 
tocmai contrariul fac, şi mai mult se tulbură, o mai 
mare nepricepere şi o mai mare întunecime îi cuprinde.

De aceia apostolul zice: „Cele duhovniceşti cu 
cele duhovniceşti asemănându-le Ai văzut cum 
o arată ca prisoselnică? Şi încă nu numai prisoselnică, 
ci şi contrară, şi vătămătoare ? Fiindcă, când el zice: 
„Ca să nu se golească crucea lui Christos" şi: 
„Ca credinţa noastră să nu fie întru înţelep
ciunea o a m e n i lo r aceasta a învederat. Aici mai
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arată, că este cu neputinţă de a cunoaşte ceva folosi- 
toriu printr’ânsa, ori şi cât ne-am încuraja şi ne-am 
învârti primprejurul ei.

„Că omul sufletesc1) nu primeşte cele ale Du
hului “ (Vers. .14), Aşâ dară mai- ’ntâi trebuie a o le
păda. «Dară ce? zici tu; se defaimă înţelepciunea ome
nească, cu loate că este şi dânsa opera lui Dumnezeu» ? 
Şi ue unde se dovedeşte aceasta? Nu Dumnezeii a făcut 
înţelepciunea omenească, ci tu ai descoperit-o, fiindcă 
sub denumire de înţelepciune apostolul înţelege aici cu
riozitatea in cercetare, şi limbuţiea cea prisoselnică. Dacă 
însă ar spune cineva că aici s’ar părea că vorbeşte de 
priceperea şi judecata omenească, apoi chiar aşâ de ar 
fi, vina este a" ta. Tu, care o întrebuinţezi rău, tu care 
o întrebuinţezi spre vătămare şi în lucruri contrare, tu 
care pretinzi deia dânsa ceia ce nu are, tu singur o 
defaimi. Deci, când tu te mândreşti cu dânsa spre a 
război pe Dumnezeu, iată că ei a dat pe faţă slăbi
ciunea ei.

In adevăr, iubiţilor, că şi puterea trupului este un 
bun dat omului, dară fiindcă Cain, de pildă, n’a între
buinţat-o bine, apoi Dumnezeu i-a slăbănogit-o, şi a făcut 
ca să tremure. Şi vinul este un bun, dară fiindcă Iudeii 
îl întrebuinţau necumpătat, apoi Dumnezeu a oprit cu 
desăvârşire pe preoţi de a’l întrebuinţa. Tot aşâ şi tu 
abuzând de priceperea şi j udecata ta omenească spre a 
dispreţul pe .Dumnezeu, şi pretinzând deia dânsa mai 
mult decât puterea ei, rătăcîndu-te pe tine însu-ţi de 

.speranţa omenească, apoi Dumnezeu a dovedit slăbă- 
ciunea ei. Cel care se lasă numai în nădejdea raţiona
mentelor sale psihice, şi crede că nu are nevoie de aju- 
toriul cel de sus — ceia ce este o mare prostie — acela 
se numeşte om psihic. Dumnezeu a dat omuiui spiritul 
ca să afle şi să primească cele ale lui, iară nu ca să se 
creadă că este în totul destoinic, şi că nu mai are nevoie 
de nimic. Şi ochii sunt buni şi trebuitori, dară dacă ar 
voi ca să vadă fără lumină, apoi cu nimic nu-i va fo
losi frumuseţa Jor, nici puterea lor proprie, ci încă se 
şi vătăma. Toi aşâ, deci, şi spiritul când ar voi să vadă 
fără ajutoriul duhului, apoi se face piedecă sie însuşi.

') Notă. 'Foxtxo? «vS-piuTios, înseamnă om psihic, om trupesc, 
om în carne şi sânge. (Comp. Fac. 2, 7 cu I. Cor. 5, 44. 47. 50).
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«Dară, zici tu, cum mai ’nainte de aceasta, spiritul 
omuiui vedea dela sine şi prin sine totul?» Niciodată 
dela sine şi prin sine, ci, în locul cărţii aveâ înaintea 
ochilor făptura întreagă. Dară ii încetând de a mai 
paşi pe calea aceia pe care li-a poroncit Dumnezeu, 
ca astfeliu prin frumuseţa celor văzute să cunoască pe 
creatoriu, şi încredinţând raţionamentelor lor sceptrul 
cunoştinţei, şi-au pierdut puterile lor In noeanul neou 
cerniciei şi s’au scufundat" căci de'ndată au introdus in 
ele abizul tuturor relelor, spunând că nu din nimic s’au 
făcut cele ce se văd, ci din materie fără început şi fără 
sfârşit, din care cauză au şi zămislit o mulţime de ere
suri. In cele mai absurde s’au învoit cu toţii, iară în 
cele ce se păreau că au cevâ sănătos în sine, ca şi cum 
parecă visau şi se luptau cu umbrele, se hărţuiau şi se 
pisau între dânşii, ca astfeliu să se facă de rîs din toate 
părţile. In ceia, ce priveşte părerea lor-, că cele ce se văd 
nu sunt făcute din nimic, ci din materie fără început, 
aproape cu toţii au spus şi au scris, şi încă cu multă" 

"sârguiriţă. Deci, diavolul i-a împins ;n lucruri absurde, 
pe când în cele folositoare, şi în care se pâreâ că ar 
puteâ află cevâ ca printr’o enigmă, i îl aC6iv> zic, II SG 
războeau unii pe a lţii— ca de pildă, că sufletul este ne- 
muritoriu, că fapta bună nu are nevoie de filosofiea 
omenească, şi că spre a deveni buni sau răi, nu vine 
din vre-o silă oare-care, sau din destin, ci din voinţa 
omului.

Ai văzut vicleşugul diavolului? Când i-a văzut că 
spun cevâ stricat şi vătămătoriu, iute a făcut ca toţi să 
conglăsuească, iară când grăeau cevâ sănătos şi folosi- 
toriu, aţiţâ şi ridică pe unii contra altora, încât nici 
cele absurde să nu cadă uşor, fiind înţepenite prin con- 
glăsuire, şi nici cele bune şi folositoare să nu prindă 
rădăcină de loc, fiind în diferite moduri atacate şi sur
pate. Priveşte acum, cum spiritul omului este pretutin
deni neputincios, şi nedestoinic prin sine însuşi. Şi aceasta 
cu drept cuvânt, căci dacă el fiind aşâ feliu, şi încă se 
încumetează de a nu aveâ nevoie de nimeni, şi se de
părtează pe sine de Dumnezeu, dară încă de n’ar fi fost 
aşâ, în ce nebunie n’ar fi ajuns ? Dacă primind trup 
nemuritoriu, şi dela o făgăduinţă minciunoasă a diavo
lului aştepta lucruri mari, „că  veţi fi, zice, ca Dum
nezei" (Fac. 3, 5), deşi la început el luase trup ne-
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muritoriu, — apoi cum n’ar fl căzut? Dară şi după aceia 
el — prin gura cea putredă a Manicheilor — a cutezat 
a se numi pe sine veşnic şi fără început, şi că face 
parte din înseşi fiinţa şi esenţa lui Dumnezeu. Şi pe zeii 
Eiiniior i-a plâzmuit tot sub puterea acestei boale,- .

De aceia mi se pare că a şi făcut Dumnezeu, ca 
fapta bună să se săvâ-rşiască de ei cu 'n6caz rnare, ca 
astfeliu să-l ■ incovqae şi să-i aducă ia smerenie. Şi ca 
să afli că aceasta este adevărat — ca şi cum cinevâ dela 
cele mici s’ar gândi la cele mari — o vom află dela ls- 
railiţi. Aceştiia în timp ce nu duceau o vieaţă plină de 
necaz, ci se bucurau de linişte, ne-mai inulţăminau-se 
cu traiul lor cel fericit, au alunecat la necucernicie. Deci, 
ce a făcut Dumnezeu cu dânşii? Li-a dat o mulţime de 
legiuiri, împiedecând trândâviea şi moleşirea lor. Şi ca 
să afli ca nişte astfeliu de legiuiri nu contribuiau spre 
vre-o virtute oare-care, ci li erau date ca un frâu aşâ 
zicând, care să li dea pricină de muncă, ascultă ce spune 
Prorocui de dânşii: „Şi li-am dat lor poronci nu 
bune“ (Iezech. 20, 25). Dară ce va să zică „nu bune“? 
Adecă poronci care nu contribuiesc cu nimic spre fapta 
bună, pentru care a şi adaos: „şi îndreptări, întru 
care nu vor fi vii“.

„Iară omul psihic nu primeşte cele ce sunt 
ale Duhului“ * Dupre cum cu ochii aceşti trupeşti ni
meni n!ar puteâ afla cu siguranţă cele din cerjuri, tot 
aşâ şi spiritul singur nu primeşte cele ale Duhului. Şi 
ce spun eu că ochii trupeşti nu pot vedea cele din ce- 
riuri, când nici chiar cele de pe pământ nu le văd toate ? 
Căci de pildă privind din depărtare un turn (pirg) pă
trat, ii îl iau ca rotund. Deci, această părere nu este 
nimic alt, decât amăgirea ochilor. Tot aşâ şi când cinevâ 
s’ar încercă ca să vadă cu cugetul lucrurile cele departe 
de noi, se va face de rîs, fiindcă nu numai că nu le-ar 
vedeâ aşâ precum sunt ele în realitate, ci încă i s’ar 
păreâ cu totul altfeliu decât sunt.

De aceia a şi adaos apostolul: „Că nebunie Simt 
lui“. Aceasta nu din cauza naturei lucrurilor, ci din 
slăbăciunea spiritului, care nu poate ajunge la mărimea 
lor prin privirile sale proprii. Apoi adaoge şi cauza 
pentru care nu poate, zicând: „şi nu le poate înţe
lege, căci duhovniceşte se judecă“ adecă, că cele
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vorbite au nevoie de credinţă, şi de-a Ie pricepe prin 
vorbe, nu se poate, fiindcă mărimea lor covârşaşte cu 
desăvârşire micimea cugetului nostru.

„Iară cel duhovnicesc le judecă toate, iară 
el de nimeni nu se judecă" (Vers. 15), Cel ce vede, 
de sigur că vede toate, până şi pe cele ale Celui ce nu 
vede, pe când pe ale lui nu ie vede nimeni dintre cei 
ce nu văd. Tocmai aşâ se petrec lucrurile acum, când 
noi, şi pe ale noastre, şi pe ale necredincioşilor le ştim 
pe toate, iară aceia nu ştiu nimic din ale noastre. Noi 
ştim care este natura lucrurilor prezente, care este va
loarea celor viitoare, ce va deveni lumea după aceasta, 
ştim ce vor suferi păcătoşii, şi de ce se vor bucură 
drepţii; ştim că cele prezente nu sunt vrednice de ni-' 
mic, ’şi înfruntăm micimea lor, — căci a le judecă, în
seamnă şi a le înfruntă, a le dispreţul, — ştim dease- 
menea că cele viitoare sunt, nemuritoare şi în veci stă
tătoare.

Toate acestea ie ştie cel duhovnicesc, ştie şi ce va 
suferi cel psihic ducân’du-se de aici, ştie şi de ce se va 
bucură credinciosul, din care însă nimic nu ştie cel 
psihic. De aceia aducând şi o dovadă lămurită a celor 
spuse, zice: „Că cine a cunoscut gândul Domnu
lui, care să-l înveţe pre el? Iară noi avem min
tea (gândul) lui Christos" (Vers. 16), adecă, că cele 
ce sunt în gândul lui Christos, noi ie ştim, şi ştim în 
acelaşi timp şi ceia ce el voieşte şi pe care a descope- 
rit’o. Fiindcă mai ’nainte a fost zis că Duhul a desco
perit, apoi ca să nu dispreţuiască cinevâ pe Fiul, a 
adaos că şi Christos ni le-a arătat acestea, şi nu spu
nând că noi ştim toate pe care le ştie el, ci că toate pe 
care le ştim, nu sunt omeneşti, ca să poată fi bănuite, 
ci duhovniceşti şi a cugetului lui. Căci cugetarea ce noi 
o avem pentru acestea, este cugetarea lui Christos, şi prin 
urmare avem cugetul lui Christos, adecă cunoştinţa pe care 
o avem dupre credinţă pentru lucruri, este cunoştinţă 
duhovniciască, încât cu drept cuvânt că nu suntem ju
decaţi de nimeni. Omul psihic nu poate cunoaşte cele 
Dumnezeeşti, şi de aceia ziceâ: „Că cine a cunoscut 
gândul Domnului?" spunând că gândul nostru despre 
aceste împrejurări, este gândul lui. Dară şi expresiunea: 
„Care Să-l înveţe pre el“ nu a adaus-o cum s’ar în
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tâmpla, ci faţă de ceia ce a spus mai înainte „Că Cel 
duhovnicesc de nimeni nu se j u d e c ă Dacă ni- 
menui nu-i esh; cu putinţă de a şti gândul lui Dumne
zeu, cu atât mai mult încă de a învăţa şi a îndreptă, 
căci aceasta va să zică expresîunea „care să-l înveţe 
pre el Al văsuţ, cum pveiuiinG.ehi scoate afara înţe
lepciunea lumcasca, şi .cum pre cea dunovniciasca. o 
arată ca ştiind mai multe şi mai mari? Fiindcă cauzele 
acelea, ca de pildă „să nu se laude nici un trup“ 
şi că deaceia a ales pe cele nebune, ca să ruşineze pe 
cei înţelepţi, şi „ca Să nu se facă zădarnică crucea 
lui C h r is t o s nu se păreau atât de vrednice de cre
dinţă celor necredincioşi, nici atât de atrăgătoare, tre
buitoare şi folositoare, apoi la urmă pune cauza prin
cipală, căci mai cu seamă cu chipul acesta putem vedea, 
şi de aici putem află cele înalte, negrăite şi mai pre sus 
de noi In adevăr, că cuvântul se zadărniceâ, fiindcă nu 
puteam noi să aflăm prin înţelepciunea lumească, sau 
să pricepem cele mai pre sus de noi.

Ai văzut- deci. ca erâ chiar în interesul nostru de 
a află acestea dela sfîntul Duh? Căci învăţătura lui este 
şi mai uşoară., şi mai lămurită. „Iară noi avem mintea 
(gândul) D om n u lu iadecă avem minte duhovniciască, 
Dumnezeiască, şi nimic omenesc nea vând în ea. JNu 
Platon, şi nici Pithagora, ci însuşi Christos ni-a infil
trat în cugetul nostru cele a!e sale.

’ ) De aceia să ne ruşinăm,, iubiţilor, şi să arătăm 
vieaţa cea mai bună, fiindcă însuşi el ni-a dat dovada 
cea, mai mare de prietenie, descoperind u-ni cele negrăite, 
şi zicând: „De acum nu vă rnai zic vouă, slugi, 
ci pre voi v’am zis prieteni, că toate câte am 
auzit dela Tatăl meu, am spus vouă (Ioan 15, 15), 
adecă le-am încredinţat vouă, mi-am pus încrederea şi 
nădejdea în voi». Dară, dacă chiar numai a-şi pune nă
dejdea şi încrederea în noi, şi este cea mai mare do

1) Partea morală. Contra Elinilor, şi cum că predica evan
gheliei a fost din puterea Dumnezeiască, iară aceasta se dovedeşte 
de acolo, că deşi apostolii au fost puţini ia număr şi oameni simpli, 
totuşi au predominat întreaga lume. Şi cum că noi vieţuind drept, 
vom putea atrage şi pe Elini la adevărata cinstire de Dumnezeu. 
(' Veron).
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vadă' de prieteniea lui, dară încă când se arată nu numai 
prin vorbe încredinţându-ni tainele iui cele negrăite, ci 
însăşi acele taine dându-ni-le prin fapte, apoi poţi singur 
pricepe câtă dragoste este din partea iui în acest fapt. 
De aceasta, deci, să ne ruşinăm,' şi chiar de nu ni-ar 
mai fi vorba de gheena, totuşi nerecunoştinţa noastră 
cătră un astfeliu de prieten şi bineiăcătoriu, să ne ne 
mai înfricoşată decât gheena. Să facem aceasta, nu ca 
argaţi plătiţi, ci ca fii liberi şi iubiţi, pentru dragostea 
tatălui, şi să încetăm odată de a ne mai pironi la cele 
lumeşti, pentru ca astfeliu să putem ruşina şi pe Elini. 
Fiindcă chiar de am voi acum să ne adresăm cătră dânşii, 
totuşi ne cam sfiim, ca nu cumva biruindu-i prin cu
vinte şi prin adevărul credinţelor noastre, să suferim 
în acelaşi timp un mare rizilic, comparându-nî-se vor
bele cu faptele. Căci, cum să nu fim vrednici de."rîs. 
dacă aceia stăruind în rătăcirea lor, şi neavând nici-o 
credinţă sigură ca a noastră, totuşi îşi au filosofiea lor, 
pe când noi facem cu totul contrar? Cu toate acestea eu 
spun aceste vorbe, că poate odată gândindu-ne să ne 
luptăm cu dânşii, ne vom ambiţiona de a ne face mai 
buni decât dânşii, chiar şi cu vieaţa.

Ziceam mai ’nainte că nu li-ar fi venit în minte 
apostolilor ca să propoveduească ceia ce au propove- 
duit, dacă nu s’ar fi bucurat de charul Dumnezeesc, şi 
că fără de ajutoriul charului nu numai că nu ar fi reu
şit, dară chiar nici nu s’ar fi gândit la aşâ cevâ. Aide, 
însă, şi astăzi să ne îndreptăm” cuvântul tot. la această 
chestiune, şi să dovedim că erâ cu neputinţă chiar de 
a se gândi la aceasta, dacă nu ar fi avut pe Christos 
cu dânşii; şi nu numai din cauză că se puneau cai slabi 
împotriva celor tari, cei puţini împotriva celor mulţi, cei 
săraci împotriva celor bogaţi, cei proşti împotriva celor 
înţelepţi, ci şi pentrucă se împotriveau unor mari preju- 
diţii care stăpâneao cu mare putere pe oameni. Yoi ştiţi 
că nimic nu este atât de puternic printre oameni, ca ti
rani ea unor deprinderi vechi. In cât chiar de n’ar fi fost 
ii numai doi-spre-zece, şi nici aşâ de ordinari ca ace
ştiia, chiar de ar fi fost. pe atunci o altă lume, şi ii 
ar fi avut cu dânşii mulţime nenumărată, totuşi şi 
atunci ax1 fi fost greu un asemenea fapt, fiindcă cu aceia 
crâ obiceiul care îi îndărătniceâ, iară cu aceştia erâ îno- 
vaţiea care se punea deacurmezişul drumului. Nimic nu 
tulbură atât de mult sufletul, chiar dacă ceia ce se face
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e cevâ folositoriu, ca a i se pune înainte inovaţiuni şi 
cevâ cu totul străin de el, şi mai cu samă atunci când 
e vorba de slujba lui Dumnezeu şi de slava cuvenită lui. 
şi cât de mare este puterea acestui fapt, eu vă voi. face-o. 
învederată, spunând mai dinainte aceia, că şi o altă greu
tate se mai adăogâ faţă de Iudei. In adevăr -câ cu Elinii 
îi-au fose' mult mai uşor de a se lUptâ, fiindcă în scurt 
timp li-au doborît şi pe zeii lor, şi credinţele lor cele 
falşe, pe când nu tot aşâ s’a putut face şi cu Iudeii, şi 
nu tot aşâ discutau cu dânşii, căci pe când pe deoparte 
multe din dogmele lor le desfiinţau, pe dealtă parte po- 
ronceau de a se mchinâ lui Dumnezeu care a legiferat 
acele dogme. Ziceau cu alte cuvinte, că trebuie a cinsti 
pe legiuitoriu, în acelaşi, timp însă să nu asculte de le
gea pusă de dânsul, ca de pildă respectarea Sâmbetei, 
păzi rea tăierei împrejur, aducerea jărtfelor, sau şi ce
lelalte de acest feliu. In cât nu numai obiceiul eră o pie
dică aici, ei şi faptul că ii poronceau de a se închină 
lui Dumnezeu, în acelaşi timp însă poronceau şi de a 
desfiinţa multe legi date de el.

Dară chiar şi printre Elini încă eră mare tiraniea 
obişnuinţei, căci deşi după zece ani numai — şi nu spun 
de un timp îndelungat — deşi o populaţie mică — nu 
spun de lumea întreagă — totuşi apostolii s’au dus în 
Elada, printre nişte oameni stăpâniţi de prejudiţii pu
ternice, aşâ că şi aici a fost grea întoarcerea lor la creş
tinism. Căci şi aici sofiştii şi ritorii, părinţii şi bunicii 
şi răzbunicii lor, şi cei cu mult mai ’nainte de aceştiia, 
cu toţii erau stăpâniţi de prejudiţii şi de amăgire. Asâ 
dară rătăcirea era generală; şi pământul, şi marea, şi 
munţii, şi văile, şi toate neamurile barbarilor, şi toate 
comunităţile Elinilor, şi înţelepţii, şi proştii, şi stăpâni- 
torii, şi stăpâniţii, şi femeile, şi bărbaţii, şi cei tineri, ş i. 
cei bătrâni, şi stăpânii, şi slugile, şi muncitorii de pă
mânt, şi meşteşugarii, şi cu un cuvânt toţi cari locuiau 
prin cetăţi şi prin sate. Erâ natural dară ca catihume- 
nii să zică: «Dară ce va să zică aceasta ? Oare toţi câţi 
locuiesc pe pământ au fost înşelaţi ? Oare au fost ’ înşe
laţi şi sofiştii, şi ritorii, şi filosofiii şi scriitorii cei din 
timpul de faţă, ca şi cei mai dinainte, ca cei de pe lângă 
Pitagora şi Platon, şi generalii, şi consulii, şi împăraţii, 
şi cetăţenii cei de demult ai cetăţilor, şi locuitorii, şi 
barbarii, şi Elinii? Şi cei doi-spre-zece pescari şi făcă
tori de corturi, şi vameşi, oare sunt mai înţelepţi decât
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toţi? Şi cine ar puteâ să sufere aceasta?» Dar iată că 
nimeni n’a spus aşă, nici că s’au gândit măcar de a 
face astfeliu de întrebări, şi nici că ar fi suferit să le 
audă, ci cu toţii au cunoscut că cei doi-spre-zece au fost 
mai înţelepţi decât toţi, pentru care pe toţi i-au stăpânit.

' Şi ca să afli cât de mare este puterea obiceiului, 
aooî iată că acea putere de multe ori a stăpânii 'până. 
şi poroncile lui Dumnezeu. Şi ce spun eu de poronci, 
când a stăpânit chiar şi binefacerile lui Dumnezeu? Iu
deii de pildă, având mana în pustie, nu se mulţămeau 
şi cereau usturoi; bucurându-se de libertate ii îşi adu
ceau aminte de sclavie, şi într’una râvneau şi căutau 
Egipetul, pentru obişnuinţa şi obiceiurile ce le avusese 
acolo. Atât de tiranică este obişnuinţa la om!

De voieşti apoi să afli şi despre tirăniea obiceiului 
chiar la filosofi, iată bunăoară că se spune de Platon, 
care ştieâ dealtmintrelea preeiz că credinţa in zei erâ o 
amăgire, se spune, zic, că şi el consimţâ la serbările 
zeilor şi la celelalte obiceiuri, fiindcă nu aveâ puterea 
de a se luptă cu obiceiul, mai ales că văzuse ce păti
mise dascalul lui Socrat. Căci şi acesta fiind bănuit nu
mai că ar fi introdus nişte inovaţiuni, a fost, atât de de
parte de a reuşi în ceia ce voiâ, în cât şi-a pierdut până 
şi vieaţa, cu toată desvinovăţirea lui. Dară câţi oameni 
nu vedem şi astăzi stăpâniţi de prejudiţii şi trăind în 
necucernicie, care deşi n’au cu dânşii nimic bun şi de 
merit, totuşi fiindcă sunt Elini, aduc înainte pe părinţii, 
pe moşii şi strămoşii lor? Tocmai de aceia uniia dintre 
filosofi au numit obiceiul a doua natură. Dară apoi 
când obiceiul este şi în dogme sau credinţi religioase, 
atunci devine şi mai puternic, şi toate le-ar răbdâ ci
nevâ mai uşor, afară de cele atingătoare de religie. Şi a 
fi ruşinaţi de cei mai proşti, precum şi a se crede că 
ii au învăţat altceva în locul celor ce ştieau, şi încă în 
adânci bătrâneţe, toate acestea erau deajuns de a-i îm
piedecă împreună cu obiceiul.

Şi de ce te minunezi că se întâmplă astfeliu de lu
cruri cu sufletul omului, când obişnuinţa are o mare 
putere şi asupra trupului chiar? Pe timpul apostolilor 
erâ şi o altă piedică cu mult mai puternică decât cele 
spuse, aceia adecă că nu numai că se schimbau nişte 
obiceiuri atât de vechi şi înrădăcinate, ci încă şi trece
rea în creştinism erâ însoţită de primejdii, — căci nu
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treceau cum s’ar întâmpla dintr’un obiceiu în alt obiceiu, 
ci dintr’un obiceiu care aveâ multă linişte, la nişte îm
prejurări care ameninţau primejdii la fie-ce pas. Căci 
ce nu aştepta pe' cel ce credeâ ? De’ndată averea lui tre- 
buiâ a fi confiscată, el a fi alungat din patriea lui, şi a 
suferi cele mai mari râie, a ii urit de toţi ca un duş
man obştesc atât ai familiarilor săi cât şi ai străinilor.
In cât chiar dacă ar ii fost chemaţi dela o iuovaţio la 
un obiceiu, şî totuşi lucrul ar fi fost greu, dară încă când 
ii erau chemaţi, dela. un obiceiu vechiu la o inovaţie, şi 
când li-se mai adăogâ şi atâtea rele, apoi poţi pricepe 
singur câte piedici nu li stau de faţă. Pe lângă cele 
spuse, iarăşi* nu puţină piedică mai era şi altceva, care 
li făceâ anevoioasă trecerea lor în creştinism. In adevăr, 
că pe lângă obiceiu şi pe lângă primejdii, chiar şi poron- 
cile date de apostoli erau cu mult mai grele, pe când 
cele de care se depărtau erau şi mai uşoare, şi plăcute în 
acelaşi timp. Li-se poronceâ de a părăsi euryiea şi a 
înbrăţoşâ înfrânarea, erau chemaţi dela beţie la post 
aspru, dela rîs la lacrămi şi umilinţă, dala lăcomie 
ia lipsirea de averi, de Ia iubirea vieţei la morţi zil
nice, dela linişte la primejdii, ba încă li-se cereâ cea
mai de pe urmă exactitate în toate aceste poronci,_
„Şi măscărăciunea, zice, şi vorba nebunească, 
să nu ,iasă din gura voastră“ (Ef. 5, 4), iară ace
stea le spuneau apostolii acelora cari nimic alt nu ştieau, 
decât să bea, să se irnbuîbeze, celor ce la diferitele ser
bări de ale lor- nu se tăvăleau decât în murdării, în 
rîsuri şi în comedii de tot-Miirir^fl-eâţ-cete^vorbite lorr" 
nu pentrucă erau adevărate filosofii li se părea greu de 
îndeplinit, ci pentrucă le spuneau unor oameni trăiţi'Iii 
■dezmerdări, în măscărăciunî, în vorbe nebuneşti, în rîs 
şi comedii.

Cine dintr’acei cari vieţuiau pe atunci auzind: 
„Cela ce nu-şi va luă crucea sa, şi să vie după 
mine, nu este mie vrednic* şi: „N’am venit să 
pun pace, ci sabie, că am venit să despart pe 
om de tatăl său, şi pre fiică de muma sa“ 
{Math. 10, 38. 34. 35) nu ar fi amorţit ? Cine auzind, că : 
„Cela' ce iubeşte pe tată, sau pe mamă mai mult 
decât pe mine, nu este mie vrednic* (ib. vers. 
37) nu s’ar fi deznădăjduit şi n’ar fi hezitat de a intra
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într’o religiune atât de aspră? Şi cu toate acestea nici 
că amorţau, şi nici că fugeau auzind astfeliu de poronci, 
ci încă alergau în goană, săreau pe deasupra relelor, şi 
sorbeau, aşâ zicând’, cele poroneite de apostoli. Cine au-, 
_?ind: „că pentru tot cuvântul zadarnic vom da 
răspuns “  şi: „cel ce se mânie în zădar, vinovat 
va fi judecăţii“ si *tot cel ce caută la femeft 
•spre a 0 pofti pre ea, iată că a  preacurvit cu 
■dânsa întru inima sa“ (Ib. cap. 12, 36. 5,22. 28), nu 
ar fi fugit, şi pe cine nu ar fi îndepărtat nişte astfeliu 
de poronci aspre? Şi cu toate acestea toţi alergau, şi 
mulţi chiar săreau pe deasupra tuturor primejdiilor ce 
li stau în cale!

Deci, ce oare îi ajută pe dânşii? Oare nu este în 
vederat că puterea celui propoveduit? Şi dacă n’ar fi 
fost aceasta, ci dacă ar fi fost cu totul contrariu, şi dacă 
aceia ar fi fost în locul apostolilor, iară apostolii ar fi 
fost în locul lor, apoi oare ar fi fost.' atât-de - uşor de a 
atrage pe aceia? Nu se poate spune una ca aceasta. 
DecC din toate acestea se vede lămurit, că numai pu
terea Dumnezeiască a fost care a făcut iotul. Curn de 
au convins ii pe cei seci si nestatornici de a-şi luă o vieaţă 
atât de grea şi aspră?

Dară dacă poruncile apostolilor au fost de acest 
feliu, să vedem dacă nu cumva dogmele lor poate erau 
atrăgătoare. Insă tocmai aceasta "eră deajans ca să-i 
alunge pe necredincioşi, căci ce spuneau propovăduitorii? 
Că trebuie a se închină celui restignit, şi a crede de 
Dumnezeu pe cel născut dintr’cTîemee J udaica. Şi cine 
ar fi crezut acestor vorbe, dacă nu ar fi premers pu
terea Dumnezeească? Că el a fost restignit şi înmor
mântat, cu toţii ştieau, dară cum că a învieat şi s’a înălţat 
la ceriuri, afară de apostoli nimeni altul n’a văzut. «Dară 
i-a entusiazmat, zici tu, făgăduinţele date de el, şi la 
vuetul vorbelor ii au fost înşelaţi». Insă tocmai aceasta 
•dovedeşte, fără a mai aveâ în vedere toate cele vorbite 
până acum, cum că cele ale noastre nu sunt înşelăciune; 
fiincă toate cele greie şi anevoioase de aici îşi au înce
putul, pe când cele plăcute şi bune trebuia a fi făgăduite 
după înviere. Deci, tocmai acest fapt, o zic din nou, 
arată că predica noastră este Dumnezeiască. Pentrucă 
-de ce. nici unul dintre cei ce au crezut n’a spus: «nu me 
•apropiu de; această credinţă, şi nici n’o pot suferi, fiindcă
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aici me ameninţi cu cele grele şi anevoioase, pe când 
pe cele bune şi plăcute mi le făgăduieşti după înviere? 
Şi de unde se poate invederâ că va fl înviere. Cine 
dintre cei d»ŞÎ acolo s’a .reîntors? Câne dintre cei ce zac 
în morminte a învieat? Cine ni-a spus despre acestea 
după ducerea lui de aici?»

Insă nimic din acestea n’au cugeiat, ci îşi dădeau 
chiar şi sufletele lor pentru cel restignit. Deci, tocmai 
acest, fapt ni dovedeşte că a fost al unei puteri mari, ca 
cei ce niciodată nu auzise, fără de veste să se convingă 
despre nişte fapte atât de mari, şi să primiască de a- 
suferi cele grele şi anevoioase, iară pe cele bune să le 
aibă în speranţă. Dară dacă ii voiau să amăgiască lumea, 
apoi cu totul din contra ar fi făcut, căci ar fl putut să 
tăgăduiască aici pe cele bune, iară de cele rele ar fl 
•iacul; cu desăvârşire, fie ele prezente, fie viitoare. Aşă 
fac cei ce înşală şi linguşesc; ii nu pun înainte nimic 
greu, nimic desgustătoriu, ci toate cele contrare. Aceasta, 
este adevărată înşelăciune. «Insă, zici tu, prostiea a făcut 
pe mulţi să creadă celor spuse». Ce zici? Când erau în 
credinţa Elinilor nu erau proşti, iară acum când au 
venit la credinţele noastre, au devenit proşti? deşi de 
altfeliu apostolii n’au luat şi nici că au convins oameni 
dintr’o altă lume, şi deşi cei ce se convingeau, stăpâneau 
cele ale Elinilor fără nici o primejdie, pe când pe ale 
noastre le primiau cu primejdii multe. Deci, dacă ii stă
pâneau credinţele Elinilor în putefea vre-unei raţiuni 
sănătoase, şi trăind atâta timp în acele credinţi, de sigur 
că nu s’ar fi depărtat de ele, şi chiar nu fără primejdii 
s’ar fi putut depărlâ. Dar fiindcă au cunoscut din na- 
tura lucrurilor că toate ale lor erau de rîs şi înşelă
toare, apoi chiar fiind ameninţaţi Cu morţile de tot feliul,
ii au fugit de cele familiare şi au alergat la cele nouă,, 
fiindcă dogma religiunei creştine este dupre natură, pe 
când a religiunei Elinilor erâ contra naturei.

«Dară zici tu, cei ce au crezut erau slugi, femei, 
doice, moaşe şi eunuhi». Da, este foarte adevărat, însă 
biserica noastră nu este compusă numai din aceştiia, şi 
aceasta este ştiut de toţi; dară dacă este compusă nu
mai din aceştiia, apoi tocmai acest fapt este care face 
predica minunată, că astfeliu de dogme pe care Platon 
şi cei de pe lângă dânsul nici n’au putut măcar să le 
cugete în mintea lor, fără de veste le-au putut pescarii 
aceia, neamul cel mai necărturariu din lume, ca con-
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vingând pe alţii, să le primească. Dacă ii ar fl convins 
numai pe cei înţelepţi, faptul nu ar fi fost atât de mi
nunat, — dară acum când ii au adus la o filosofie atât 
de înaltă pe slugi, pe doice, şi pe eunuhi, şi i-au făcut 
asemenea îngerilor, prin aceasta au dat cea mai mare 
riovădă de însufiare Dumnezeiască. Dacă ii ar fi po- 
roncit niscăreva lucruri ordinare, poate că s’ar fi pu
tut dă ca dovadă de încrederea vulgului micimea 
şi neînsernnăiatea celor spuse de dânşii; dară când ii 
filosofau lucruri mari şi înalte, covârşind natura ome
nească, şi care aveau nevoie de-o cugetare înaltă, apoi 
cu cât vei arăta mai proşti pe cei ce au crezut, cu atâta 
vei arătă mai înţelepţi şi mai plini de charul Sf. Duh 
pe cei ce au convins. «Dară, zici tu, ii au convins cu 
mărimea făgăduinţelor». Apoi tocmai de acest fapt tu 
nu te minunezi? Cum adecă au putut, ii convinge pe 
oameni de a aşteptă după moarte resplată şi premii? 
Eu tocmai de aceasta mă minunez mai mult. «Dară şi 
aceasta, zici, vine tot din prostie». Şi ce prostie este 
aici? spune-mi; că sufletul este nemuritoriu, că după du
cerea noastră de aici ne vom înfăţoşa înaintea tribuna
lului ncmitarnic, şi că vom dâ samă de vorbe, şi de 
tapte, şi de gânduri înaintea lui Dumnezeu, care ştie şi 
cele ascunse, şi care va pedepsi pe cei răi, iară pe cei 
buni îi va încunună? Toate acestea nu sunt izvorâte din 
prostie, ci din cea mai înaltă filosofie, iară cele contrare 
acestora sunt rezultatul prostiei. A dispreţul cele pre
zente, şi a crede virtutea ca ceva mare;. a nu căută răs
plata faptelor aici, ci a întinde mai departe speranţa ; a  
aveâ un suflet atât de puternic şi credincios, încât ni- 
rnicdiri relele de faţă să iia-l poată împiedecă spe
ranţele viitoare; apoi la toate acestea câtă filosofie oare 
nu este?

Dară poate că voeşti de a şti puterea şi adevărul 
chiar şi a făgăduinţelor date şi a prorociilor, fie a ce
lor înainte, fie a celor de după aceasta? Deci, priveşte 
acel lanţ de aur împletit cu multă măestrie încă dela 
început. Li-a spus bunăoară ucenicilor despre dânsul 
oarecare împrejurări, despre biserici şi despre faptele 
şi împrejurările viitoare, şi spunându-li el săvârşiâ mi
nuni. Deci, din desfăşurarea împrejurărilor celor vor
bite de el se învederează că şi minunile, precum şi cele 
făgăduite de dânsul sunt adevărate. Şi pentru ca cele

16038
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vorbite de mine acum să fie mai lămurite, eu voiu do
vedi aceasta cu chiar acele împrejurări.

A  învieat pe Lazăr numai cu cuvântul, şi l-a ară
tat ca vieţuind după aceia în trup. A spus iarăşi des
pre biserica întemeiată de dânsul, că „porţile iadului 
nu o vor birui“ şi că „cel ce va lăsă pe tată şi 
pe mamă pentru mine, însutit va luă în vcacu! 
acesta, si vieaţă veşnică va moşteni“ ' (Math. io, 
18, 19, 29). Prin urmare, aici este o’ singură minune, 
învierea lui Lazăr, iară prorocii sunt două: una arătată 
aici în vieaţa prezentă, şi cealaltă în vieaţa viitoare. Şi 
acum tu, gândeşte-te cum toate acestea se dovedesc una 
prin celelalte. Dacă de pildă cinevâ nu ar crede că La
zăr a învieat, apoi din prorocia cea spusă pentru bise
rică, să creadă în. minune, căci ceia ce el a spus cu 
atâta timp mai înainte, s’a petrecut şi a luat sfârşit, 
fiindcă porţile iadului n’au biruit biserica. Deci, cei ce 
a spus adevărul în prorocie. este învederat, că şi minu
nea a săvârşit-o; iară cel ce a săvârşit minunea, şi ceia 
ce a prorocit a dus la un bun sfârşit, este învederat că 
şi în prorociea cea cu privire la cele viitoare — că cel ce 
dispreţuieşte cele prezente, va luă însutit şi va moşteni 
vieaţa veşnică,—el spune adevărul. Cele dejâ spuse şi pe
trecute, sunt o garanţie puternică, că şi cele viitoare se 
vor petrece întocmai aşâ, precum au fost prezise. E>eci, 
adunânddoate acestea din evanghelii, sau şi altele deopo
trivă acestora, noi le vorbim şi le spunem necredincioşilor, 
şi cu dânsele li închidem gura. Dară dacă ar zice cinevâ.; 
«cum de nu s’a stins oare cu desăvârşire rătăcirea»?
— apoi aceia am aveâ de răspuns: «voi singuri sunteţi 
cauzele, fiindcă vă împotriviţi mântuirei voastre, de 
vreme ce Dumnezeu aşă a iconomîsit lucrurile, încât să 
nu mai rămână nici urmă de necucernicie».

Dară să judecăm cele vorbite prin câteva raţiona
mente scurte, şi să vedem care este ordinea naturală a 
lucrurilor. Este oare natural ca cei slabi să fie învinşi 
de cei tari, sau din contra? Este oare natural ca să fie 
ascultaţi cei- ce grăiesc cele mai grele, sau cei ce grăiesc 
cele mai uşoâre ? Este oare natural de a ascultă de cei 
ce atrag pe alţii cu primejdii, sau de cei ce’i atrag cu 
toată îngăduinţa? De cei ce introduc inovaţii, sau de 
cei ce ţin Cu îndărătnicie la obiceiul vechiu ? De cei ce-i 
conduc pe calea cea aspră, sau de cei ce-i conduc pe
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calea' cea uşoară şi lesnicioasă ? De cei ce se depărtează 
de cele părinteşti, sau de cei ce nu legiuesc pe cele 
străine ? De cei ce făgăduesc după ducerea de aici toate 
cele bune şi plăcute, sau de cei ce linguşesc cele alevieţei 
de faţă? Este oare natural ca cei mulţi să asculte de cei 
puţini, sau că cei puţini să se plece celor mulţi? «Dară, 
zici lu, şi voi făgăduiţi în vieaţa aceasta». Şi ce anume 
făgăduim noi? Iertarea păcatelor şi baea renaşterei (bo
tezul). Dară şi botezul işi are înriurirea cea mai mare tot 
în timpurile viitoare, pentru care şi strigă Pavel, zicând: 
„Că aţi murit, şi vieaţa voastră este ascunsă cu 
Christos întru’ Dumnezeu. Când se va arăta 
Christos vieaţa voastră, atunci şi voi împreună 
cu dânsul vă veţi arătă întru slavă“ (Col.3,3.4). 
Dacă însă chiar şi aici îşi are bunurile sale, dupre cum 
şi are, apoi chiar şi acest fapt este toarte minunat, căci 
apostolii au putut convinge pe cei ce săvârşise mii de 
rele, ca nimeni altul, că se vor curaţi de toate acele 
rele, şi nu vor mai dâ nici un răspuns pentru greşalele 
lor. In cât chiar pentru această, mai cu seamă, trebuie 
a ne minună, că ii au convins pe nişte oameni barbari, 
de a primi o astfeliu de credinţă, şi a aveâ speranţe 
bune pentru cele viitoare, şi după ce au lepădat greu
tatea păcatelor ce o purtau cu dânşii mai înainte, apoi 
cu multă bunăvoinţă s’au dedat ostenelilor şi năcazuri
lor viitoare pentru săvârşirea faptelor bune. La nimic 
senzual nu se mai gândeau, ci deveneau mai presus de 
toate cele trupeşti, primind darurile cele. spirituale. Şi 
Persul ca si Sauromatul, M a u r u l c a  şi Indianul, cu 
toţii au cunoscut, de’ndată jărtfa şi curăţirea sufletului, 
puterea şi filantropiea cea negrăită a lui Dumnezeu, fi- 
losofiea credinţei, însufiarea Sfîntului Duh, învierea tru
purilor, şi dogmele vieţei veşnice. Pe toate aceste na
ţiuni barbare şi pe altele multe, pescarii aceia întrodu- 
cându-le în tainele creştinismului prin botez, le-au con
vins a filosofâ. Deci, toate acestea păstrându-le cu cea 
mai mare scumpătate, să le spunem lor, procurându-li 
în acelaşi timp şi o dovadă de vieaţă curată, pentrucă 

-astfeliu din amândouă acestea şi noi să ne mântuim, în 
acelaşi timp şi pe aceia să-i atragem spre slava lui 
Dumnezeu, căci lui i se cade slava în veci. Amin.

>) Notă. M aurii erau vechii locuitori ai Marocului de astăzi, 
iară Sauromaţiî vechii locuitori ai Sarmaţiei.
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,jlâră eu, fraţilor, n’am putut grai vouă 
• Oâ-celor .duhovniceşti, ci ca celor trupeşti. Ca 
pre nişte prunci Intru Christos cu lapte pre voi 
v !am hrănit, iară nu cu bucate, că încă nu pu
teaţi ; ci încă nici acum nu puteţi, că încă tru
peşti sunteţi". (Cap. 3, 1. 2).

Doborând la pământ filosofiea ethnicilor şi spul
berând orice mândrie a ei, vine de astădată la o altă. 
chestiune. In adevăr, că ca dreptate ar fi putut aceia să 
întrebe pş apostol: «Dacă noi am fi vestit cele ale lui 
Platon sau Pitagora, sau şi ale altuia dintre filosofi, ai 
fi avut dreptul de a întinde atât de mult vorba contra 
noastră; dară dacă noi vestim cele ale Duhului, de ce 
atunci ni învârteşti în sus şi în jos filosofiea celor dea- 
fară?» Cum, însă, stă apostolul faţă de o asemenea în
trebare, ascuită-l. „Iară eu, fraţilor, n’am putut 
grăi vouă ca celor duhovniceşti", ca şi cum ar 
fi zis pare-că: «Foarte bine! Insă chiar de aţi fi fost de
săvârşiţi în cele duhovniceşti, totuşi nici aşâ nu trebuiâ. 
să vâ mândriţi, fiindcă nici ale voastre nu le vestiţi, şi 
nici pe acele nu le-aţi aflat voi dela sine; acum însă voi 
nu le ştiţi nici pe acestea dupre cum trebuie a le şt,i,. 
ci încă sunteţi discipuli şi cei mai de pe urmă dintre 
toţi. Prin» -urmare, dacă voi cugetaţi lucruri mari de fi
losofiea ethnicilor, apoi vi s’a dovedit că pe lângă că 
ea nu este nimic, dară apoi în cele duhovniceşti este şi 
contrară nouă; iară de cumvâ cugetaţi lucruri mari 
în cele duhovniceşti, apoi iată că şi în acestea voi stă
pâniţi partea cea mai mică, şi vă găsiţi cei mai de pe 
urmă». De aceia şi zice: „N’am putut grăi vouă 
Ca Celor duhovniceşti”. Apostolul n’a zis «nu v ’am 
vorbit», ca să nu se pară că lucrul este din invidie, ci 
„nu v’am putut grăi“, cu care ocazie îndoit încă li 
doboară cugetul, arătând că ii nu au ştiut încă bine 
cele duhovniceşti; al doilea, că chiar ii sunt cauzele că 
nu au ştiut, şi al treilea că nici acum încă nu ştiu. A 
nu şti la început, poate că eră în natura lucrurilor, deşi
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nici această justificare nu li-o lasă apostolul, căci el nu 
spune că nu le-ar fi primit din cauză că dogmele sunt 
înalte, şi peste putinţele lor de a le primi, ci din cauză- 
fă  sunt trupeşti, -■ eu toate acestea poate că la înce
put, zic, lucrul n’ar fi fost vrednic de învinovăţit; dară 
când-şi după trecerea unui timp îndelungat ii nu ajun
sese la perfecţiune, apoi aceasta erâ dovada celei mai 
de pe urmă trândăvii. Tot pentru aceasta el acuză şi 
pe Ebrei prin epistola ce li-a trimis, însă nu cu atâta 
putere; căci pe când pe aceia îi arată că sunt leneşi şi 
din cauza scârbelor şi a necazurilor ce îndurau, pe ace
ştiia îi arată ca din cauza poftelor celor rele, ceia ce nu 
este tot una. Acestora li zice: „Ci încă nici acum m i 
puteţi“ pe când acelora li spunea: „Pentru aceială- 
sâîîfi cuvântul începăturei lui Christos, să ne 
aducem spre săvârşire (perfecţiune)" şi iarăşi: 
„Insă avem adeverire pentru voi, iubiţilor, de 
cele mai bune, şi care se ţin de mântuire, mă
car deşi aşa grăim “ (Ebr. 6, 1. 9). Dară cum oare 
de numeşte apostolul „ trupeşti “  pe cei ce se învred
nicise de primirea Duhului, şi pe cari la începutul epi
stolei i-a înălţat cu atâtea laude? Fiindcă- şi cei către 
cari ziceâ Domnul nostru: „Duceţi-vă dela mine, 
voi cei ce lucraţi fără de legea, că nu vă ştiu 
pre voi" (Mat. 7, 23) erau trupeşti, deşi scoteau demonii;, 
învieau morţii, şi proroceau cele viitoare. încât se poate ca 
cinevâ să facă şi minuni, şi să fie în acelaşi timp şi 
trupesc. Dumnezeu a lucrat de pildă şi prin Balaâm, şi lui 
Faraon i-a descoperit cele viitoare, şi lui Nabuhodonosor; 
şi Caiafa a prorocit neştiind ce spune, precum şi alţii 
scoteau demonii în numele lui Christos, deşi nu erau cu 
dânsul. Deci, fiindcă r-semenea minuni nu erau pentru 
cei ce le făceau, ci pentru alţii, de aceia de multe ori 
se săvârşeau chiar prin cei nevrednici. Şi de ce te mi
nunezi dacă asemenea minuni se fac pentru alţii prin 
oameni nevrednici, când aceasta se petrece chiar şi cu 
sfinţii? Căci doară Pavel zice: „Toate ale voastre 
surit, ori Pavel, ori Apolld, ori Chifâ, ori lumea, 
ori vieaţa, ori moartea şi iarăşi că: „Acela a 
dat pre unii Apostoli, pre alţii Proroci, pre alţii 
Evanghelişti, iară pre alţii păstori şi învăţători“
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(I. Cor. 3, 21. ‘22. Efes. 4, 11. 12), că dacă n’ar fi fost aşâ, 
apoi nimic n’ar fi împiedicat de a se convinge cu toţii. Se 
întâmplă câte odată ca cei ce stăpânesc să fie răi, netreb
nici şi spurcaţi, iară cei stăpâniţi să fie blânzi şi cum
pătaţi , iaicî cari să vieţuiasca in evsevie, şi preoţi Cciri 
să se tăvălească în răutăţi—şi nu ar fi mai fost nici botez, 
nici trupul lui Christos (evbaristie) şi nici jărtfă sau pro- 
aducere prin aceia, dacă peste tot locui charul ar cere 
vredniciea celui pus în asemenea slujbe. Acum însă, Dum
nezeu obişnueşte de a lucră şi prin cei nevrednici, şi cu 
aceasta întru nimic nu se va vătăma charul botezului 
prin vieaţa preotului, fiindcă ar urmă ca cel ce i’a pri
mit să fie mai pre jos de ceilalţi. Astfeliu că deşi foarte 
rar se întâmplă de acestea, totuşi, se întâmplă. Acestea 
le spun, ca nu cumva vre-unul dintre cei de faţă, cer
cetând cu amănunţime vieaţa preotului, să se scandali
zeze de slujbele religioase săvârşite de el. Nu omul in
troduce ceva în slujbele religioase, ci totul este lucrul 
puterii Dumnezeeşti, iară el (preotul) este numai cel ce 
vă iniţiază în tainile reiigiunci crcştine.

„Iară eu, fraţilor, n’am putut grăi vouă ea 
celor duhovniceşti, ci ca celor trupeşti, ca pre 
nişte prunci întru Christos cu lapte pre voi 
v’âm hrănit, iară nu cu bucate, că încă nu pu
teaţi". Ca să nu se pară că ceia ce li-a spus până acum 
a fost din ambiţiune spuse, că cel duhovnicesc judecă, 
şi că pe dânsul nimeni nu-i judecă, că avem mintea (cu
getul) lui Christos, la urmă împrăştiind mândriea lor, pri
veşte ce li spune: «nu de aceia am tăcut, zice, ca cum 
n’aşi fi mai putut nimica a vă spune, ci fiindcă sunteţi 
trupeşti». „Ci încă nici acum nu puteţi\  De ce oare 
n’a zis «nu voiţi», ci „nu puteţi11 ? Fiindcă şi această 
expresiune este pusă în locul celeilalte, căci a nu putea 
în cazul de faţă, vine dela a nu voi, ceia ce pentru dânşii 
este o acuzaţiune, pe când pentru dascal este iertare. 
Dacă ii nu au putut dela natură, poate că i-ar fi iertat 
cineva, dară fiindcă neputinţa lor erâ rezultată din li
bera lor voinţă, apoi s’au lipsit de orice îndreptare. Mai 
departe apoi arată şi feliui păcatelor care-i iaceâ pe dânşii 
trupeşti.

„Căci când este întru voi râvnire, şi pri
gonire, şi împerechere, au nu sunteţi trupeşti?
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şi aii nu dupre om umblaţi'“ (Vers. 3)? De şi pu
tea foarte bine să ii spună şi de curvie, precum şi de 
incestul acela dobitocesc, totuşi apostolul pune numai 
acel păcat, pe care se încearcă acumsă-1 îndrepteze. Deci,, 
dacă râvna sau ambiţiea îi face trupeşti, iată că atunci 
cu toţii suntem de jălit mult, cu toţii trebuie a ne îm
brăca, în sac şi a ni pune cenuşă pe cap! Căci cine este 
curat, de această patimă? — afară numai dacă nu cumva 
poate că nu am aţintirea îndreptată la cele ale mele şi 
ale altora. Dacă râvna face trupeşti, şi nu-i lăsă de a fi 
duhovniceşti, de şi se arătau prorocind şi făcând şi altele 
minunate, apoi unde vom pune cele ale noastre, când 
nici nu avem cu noi atâtea charuri, şi când nu numai 
cu aceasta, ci şi prin altele mai mari suntem stăpâniţi 
de patimi? De aici noi aflăm că cu drept, cuvânt ziceâ 
Christos, „că tot cela ce face rele, urăşte lumina 
şi I1U vine la lumină“ (Ioan 3, 20), şi că vieaţa necu
rată împiedecă dogmele cele înalte, şi nu lasă a se arăta 
pătrunderea şi agerimea cugetului. Deci, dupre cum nu 
se poale ca cel ce se găseşte în rătăcire — însă cu o vieaţă 
curată — să rămână, pentru totdeauna în rătăcire, tot 
aşâ şi cel ce trăieşte în răutate, nu cu uşurinţă va pu
tea sa privească la înălţimea dogmelor, ci tot cel ce 
voieşte a cuceri adevărul trebuie a se curaţi iute de toate 
patimile. Cel ce se izbăveşte de patimi, iute se va izbăvi 
şi de rătăcire şi se va învrednici de adevăr.

Să nu crezi că’ţi este de ajuns la aceasta numai să 
nu fii lacom sau să nu curveşti, ci trebuie a concură 
toate cu cel ce caută adevărul. De aceia şi zice Petru: 
„Cu adevărat cunosc că Dumnezeu nu este fă
ţarnic, ci în tot neamul cela ce se teme de el 
şi face dreptate, primit este la dânsul“ (Fapt. Ap. 
10, 34. 35>, adecă, îl cheamă şi-l atrage spre adevăr. Nu 
vezi pe Pavel, că erâ mai grozav decât toţi în a război 
şi a alungă pe creştini? Cu toate acestea, însă, fiindcă 
aveâ o vieaţă neprihănită şi nu făceâ aceasta din vreo 
patimă omenească, apoi a şi primit creştinismul, ba încă 
pe toţi i-a întrecut. Dară dacă ar zice cineva: «apoi cum 
cutare Elin, de şi este bun, cinstit şi filantrop, totuşi stă 
în rătăcire» ? — noi am putea răspunde, că el are vreo 
altă patimă, ca de pildă slava deşeartă, trândăviea su
fletului, sau că nu se îngrijeşte de mântuirea sa proprie, 
ci se învârteşte de azi pe mâine fără scop şi cum s’ar
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întâmplă. De aceia şi zice Petru, că cel ce face dreptate 
este fără ponos. Tot aceasta o spune şi Pavel când zice: 
„Dupre dreptatea cea din lege facându-mă fără 
prihană" (Fiilpp. 3, 6) şi „Mulţămese lui Dumne
zeu, căruia slujesc dela strămoşi, întru curată, 
ştiinţă11 ‘{II, Tim. 1, 3). «Dară, zici tu, cum de cei ne
curat i s’au învrednicit de propoveduire» ? Fiindcă au 
voit şi au dorit. Pe uniia, chiar rătăciţi, predica îi atrăgea 
şi ii se curăţau de patimi, iară pe cei ce se apropieau 
dela sine, nu-i respingeâ, iară cei mai mulţi primise ev- 
seviea dela strămoşii lor.

„Căci când este întru voi râvnire şi prigo
nire", zice. De aici el se aruncă asupra celor stăpâniţi. 
In pasajele dinainte a doborît pe stăpânitori, spunând că 
înţelepciunea lor. nu este demnă de. vreo vorbă, iară 
aici. el mustră cu putere pe cei stăpâniţi, zicând: „Căci 
când zice cineva: eu sunt al lui Pavel, eu al 
lui Apollo, au nu sunteţi trupeşti “ (Vers. 4) ? Prin 
aceasta li arată că nu numai nu s’au folosit cu nimic 
din asemenea certe, nu numai că n’au atras pe ni
meni pe lângă dânşii, ci încă că i-au şi împiedicat spre 
folosinţa celor mai mari. Aceasta a zămislit jaluzia, 
iară jaluzia i-a tăcut trupeşti, dară a fi trupeşti în
seamnă că nu puteau auzi cele mai înalte.

„Dară cine este Pavel, şi cine este Apoll6“ 
(vers. ,5)? După, pregătirea şi dovada faptelor, la urmă 
pune acuzaţiunea.. mai pe faţă, şi pune şi numele lui, 
desbrăcându-i de.orice.semeţie, şi ne-lăsându-i să se înfu- 
rieze faţă de cele vorbite. Căci, dacă Pavel nu este nimic, 
şi nu se supără de aceasta, apoi cu atât mai mult nu 
trebuia să se supere aceia. Deci, îndoit îi mângâie prin 
aceste vorbe: şi pe dânsul se pune la mijloc, în acelaşi 
timp nici pe dânşii nu-i lipseşte cu desăvârşire, câ şi 
cum nimic n’ar fi făcut, ci le dă şi lor o parte mică de 
acţiune, căci zicând: „Cine este Pavel, si cine este 
Apolld“, a adăogat. imediat: „Fără numai slujitori 
prin cari aţi crezut". De sigur că acest fapt, prin 
sine însuşi examinat, este un fapt mare şi vrednic de 
mare plată, însă faţă de arhetipul sau prototipul lui
— Christos — care este rădăcina tuturor bunătăţilor, nu 
este şi nu înseamnă nimic. Nu cel ce slujaşte celor bune,
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ci cel ce acordă şi dă acele bunuri, acela este binefăcă- 
toriul. Şi n’a zis «fără numai evanghelişti», ci „ fără 
numai slujitori“, ceia ce este mai mult, căci nu numai 
că ni-au evangrielizat, ci iii-au şi slujit, fiindcă a evanghe
lică este numai vorbă, pe când a sluji are în sine şi fapta, 
•încât --dacă şi Christos este numai slujitoriu al celor bune, 
nu însă şi rădăcina. şi izvorul acelor bunuri, ca Fiu al 
lux Dumnezeu, priveşte unde ajunge acest fapt. «Dară, 
zici tu, cum de spune apostolul, că el s’a făcut slujitoriu 
al tăîerei împrejur». (Rom. 15, 8)? Acolo apostolul vor
beşte de economiea cea după trup, şi nu în feliul acesta, 
dupre cum am spus aici. Acolo numeşte slujitoriu pe 
cel ce a împlinit, sau mai bine zis, pe cel ce a săvârşit 
datoriea pusă de lege, nu însă şi pe cel ce a dat bunu
rile dela sine şi prin .sine,, dupre cum se înţelege aici.

Şi nu zice: «cari v ’au atras pe voi ia credinţă», ci 
«p r in  cari aţi crezut/, dând iarăşi acelora partea 
cea mai mare de acţiune, şi numai de aici arătând şi 
pe slujitori. Că dacă ii slujiau altuiea, apoi cum să-i ră
pească demnitatea lui? Dară tu te gândeşte, cum apos
tolul nu-i învinovăţeşte de loc ca răpind, ci ca dând şi 
altora asemenea idei, căci dacă cauza greşalei erâ sau 
sta în mulţime, apoi de sigur că dacă ii s’ar i i  depărtat 
de mulţime, atunci şi acea mulţime s’ar fl împrăştieat. 
Deci, aici apostolul a pregătit cu multă înţelepciune două 
lucruri deodată: şi că trebuia de a doborî păcatul acesta, 
surpându-1 din temelie, în acelaşi timp şi el necâşti- 
gându-şi ură faţă de dânşii, şi nici făcându-i mai îndă
rătnici şi mai iubitori de ceartă. „Şi fiecăruia precum 
Domnul i-a dat“ adecă că chiar acest lucru mic, 
—slujba lor,—nu erâ dela dânşii, ci dela Duinnezeu care 
le-a încredinţat-o. Ca să nu zică ii: Dară ce? Să nu 
iubim oare pe cei ce ni slujăsc nouă? «Da! răspunde 
apostolul; însă trebue a şti până unde să-i iubiţi, căci 
nici faptul că ii vă slujesc nu este dela dânşii, ci dela 
Dumnezeu care l-a dat».

„Eu am sădit, Apollo a udat, iară Dumnezeu 
a făcut creşterea“ (vers. 6), adecă: «eu cel întâiu 
am aruncat cuvântul evangheliei; dară ca nu cumva 
prin ispite să se vestejească seminţele, apoi şi Apollo a 
adaos cele din partea lui, însă totul este al lui Dumnezeu». 

„Pentru aceia nici cel ce sădeşte este cevâ,
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nici cel ce udă, ci Dumnezeu cel ce dă creşterea “ 
(Vers. 7). A i văzut cum i-a mângâeat, ca nu cumvâ 
auzind «că cine este cutare sau cutare» — să se facă 
mai îndărătnici ? Amândouă erau supărătoare şi greoae: 
şi a spune «cine este cutare sau cutare» şi că «nici cel 
ce sădeşte, precum nici cel ce udă nu înseamnă nimic». 
Deci cum a iconomisit ei aceste două? Prin aceia că 
a aruncat dispreţul asupra propriei sale persoane, iară 
totul îl atribue lui Dumnezeu care a săvârşit faptul». „Gk 
cine este Pavel, zice, şi cine este A p o i 16“ ? După 
ce a spus că el a sădit, şi după ce a adăogat că cel ce 
a sădit nu este nimic, la urmă a adaos:,, Ci Dumnezeu 
Cel ce dă creşterea14. Şi nu a stat numai aici, ci şi 
prin o altă inducţie îndreaptă din nou această idee, 
zicând: „Iară cel ce sădeşte şi cel ce udă una* 
SUnt“ (Vers. 8). Prin această expresiune el pregăteşte 
şi altcevâ, aceia adecă de a nu se mândri şi a se crede 
mai presus de alţii. Zice că şi cel ce sădeşte ca şi cei 
ce udă una sunt, fiindcă nu pot nimic fără Dumnezeu, 
care dă creşterea. Aceaşjta spunând-o însă, nu lasă pe 
cei ce s’au obosit mult de''-a se ridică contra celor ce 
au lucrat mai puţin, şi nici pe aceştiia de a inviaieâ 
pe aceia. Apoi, fiindcă faptul de a se crede una toţi 
delaolaltă, fie că se obosesc, fie că lucrează mai puţin, 
i-ar fi făcut poate mai leneşi ia lucru, priveşte cum 
a îndreptat ideia, spunând: „şi fiecare va luă plata 
şa, dupre osteneala sa“ —  ca şi cum pare că ar 
zice: «nu te teme că am spus că una sunt, căci cu adevărat 
că în raport cu lucrul lui Dumnezeu una, sunt» - Insă- în 
raport cu ostenelele lor, nu sunt una, ci fiecare va 
luă plata sa dupre vrednicie». Apoi fiindcă, a re
uşit în ceia ce voiâ, mai departe îndreaptă încă mai 
mult ideia, şi le face plăcerea în cele ce sunt cu 
putinţă de a ale săvârşi cu o ambiţiune nobilă. „Pen- 
trucă ai lui Dumnezeu împreună lucrători sun
tem, a lui Dumnezeu arătură, a lui Dumnezeu 
Zidire sunteţi“ (Vers. 9). Ai văzut, că după ce mai 
întâi a spus că totul este a lui Dumnezeu, la urmă şi 
lor le-a dat un lucru nu tocmai mic? Fiindcă el pu
rurea îi îndeamnă de a se supune şi a ascultă de mai 
marii lor, de aceia nu înjoseşte prea mult pe dăscăli.
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„ A  lui Dumnezeu arătură s u n t e ţ izice, întrebuin
ţând această expresiune ca corespunzătoare celei de 
mai sus „eu am sădlt“. «Dară dacă arătura este a 
lui Dumnezeu, zice, apoi drept este a fi voi_numiţi nu 
deia numeie cultivatorilor, ci dela numele lui Dumnezeu, 
căci mei arătura nu este a cultivatorului, ci a stăpâ
nului ţarinei». „A  lui Dumnezeu zidire sunteţi". 
Dară şi zidirea nu este a maistrului sau a arhitectului, 
ci a stăpânului acelei zidiri: «Deci dacă sunteţi a lui zi
dire, zice, nu trebuie de a vă rupe, de a vă împerechiea 
între voi, fiindcă atunci nu veţi mai fi zidire. Şi dacă 
sunteţi arătură, nu trebuie a vă dezbină, ci a vă în
grădi cu acelaşi gard al concordiei».

„Dupre darul lui Dumnezeu care este dat 
mie, ea un înţelept. meşter, mai mare temelie 
atu pus" (Vers. 10). Aici s’a numit înţelept pe sine 
singur, nu cu scopul de a se mândri, ci dându-se pe 
sine de tip să li arate, că aceasta este treaba Înţelep
tului, dc "a pune o singură temelie. Dară tu priveşte 
cum ei se mărgineşte pe sine, căci mai înainte de a se 
numi înţelept, el n’a lăsat a se crede că aceasta este a 
sa proprie, ci numai după ce spune „Dupre darul lui 
Dumnezeu care este dat mie“ adecă numai după 
ce atribuie totul lui Dumnezeu, se numeşte pe sine înţe
lept. Deci, el arată deodată, că şi totul este a lui Dum
nezeu, în acelaşi timp şi că aceasta mai cu samă este 
char a lui Duninezeu, de a nu împărţi, de a nu dez
bină, ci de a stâ toţi pe una şi aceiaşi temelie.

7------- ■ Xara. pi.lt.nl-y.idpştp!,. în să , fip.p.a r p. s a  s o c o t e a s c ă
cum zi deşte Aici mi se pare că-i îndeamnă de a fi 
cu băgare de seamă la lupta vieţii lor, fiindcă i-a con
centrat pe toţi laolaltă şi i-a tăcut o singură zidire. 
„Că altă temelie nimeni nu poate să pună, afară 
de ceia ce este pusă, care este Iisus Christos“ 
(Vers. 11). In câtă vreme este meşter sau arhitect, nu 
poate pune altă temelie, iară dacă ar pune, apoi atunci 
nu mai este meşter. Priveşte, cum el chiar şi dela 
cugetările cele comune construieşte minunat subiectul 
acestui pasaj. Ceia ce el spune, aceasta înseamnă: «v ’am 
vestit vouă pe Christos, v’am încredinţat vouă temeliea, 
gândiţi-vă bine cum zidiţi; gândiţi-vă ca nu cumva să 
trageţi pe ucenici spre oameni şi spre slavă deşartă.
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Deci, să nu vă uitaţi la eresuri şi dezbinări „Că altă 
temelie nimeni nu poate pune, afară de ceia ce 
este pusă, care este Christos

Deci, iubiţilor, pe această temelie să zidim, pe 
dânsul să-i avem ca temelie, ca bucium al viţei {butuc 
de. vie); şi între noi şi Ghristos să nu fie nici o de.păr 
tare, căci de va fi vre-o depărtare oarecare, imedieat îie 
pierdem. Căci şi viţa de vie într’una îşi trage sucul din 
bucium,-şi zidirea stă numai întrucât este bîne înţepe
nită pe: temelie, iară de se va face vre-o crăpătură un- : 
deva, se va dărâmă, de oarece nu are pe ce se sprijini. 
Aşă dară noi să avem pe Christos nu cum s’ar întâmplă, 
ci să ne lipim de dânsul, căci de ne vom deslipi, ne pier
dem. nCă cei ce se depărtează pre sine-şi dela 
tine, zice, vor pieri “ (Ps, 72, 27). Să ne lipim deci 
de dânsul, şi lipindu-ne să păzim poroncile iui, dupre 
cum zice: „Cel ce păzeşte poroncile mele, acela 
rămâne întru mine“ (Ioan 15,10). Prin multe exemple 
ne uneşte el pre noi, căci tu te gândeşte: el este capul, 
şi noi suntem trupul; deci nu cumva poate să fie vr ’un 
loc gol între cap şi trup? El este temelia, iară noi zi
direa; el este buciumul, iară noi viţele; el este mirile, 
iară noi mireasa; el este păstoriul, iară noi oile; el este 
calea, iară noi cei ce păşim pe dânsa; noi iarăşi suntem 
biserică, iarăreTrceTce locuieşte în ea; el este cel întâi 
născut, iară noi fraţii; el este moştenitori ul, iară noi îm
preună moştenitori; el este vieaţa, şi noi cei ce vieţuim; 
el este învierea, iară noi cei învieaţi; el este lumina, iară 
noi cei luminaţi. Dară toate acestea învederează unire, 
şi nu lasă de a fi vr ’un spaţiu gol la mijloc, fie chiar 
cât de mic. Fiindcă cea mai mică părticică deslipită, în 
trecerea timpului se va deslipi şi cea mai mare. Trupul 
dacă va primi cea mai mică despărţire sau tăietură 
de sabie, se va deteriorâ; de asemenea şi zidirea se 
va prăbuşi, dacă se va face vre-o spărtură, precum şi 
butucul de vie va deveni netrebnic, dacă i se va tăia o 
parte din rădăcină, fie chiar cât de mică. încât acei fapt 
crezut de noi mic, în realitate nu este mic, ci aproape 
totul. Deci, când noi păcătuim cevâ mic şi nebăgat în 
seamă, sau ne lenevim în lucruri părute mici, să nu

') Partea morală. Despre pocăinţă. (Veron).
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trecem cu vederea acel lucru mic, fiindcă lucrul mic 
şi nebăgat în seamă, iute devine mare. Tot aşâ şi 
haina care a început a se rupe, dacă nu îngrijim de eâ,- 
ruptura se va întinde peşte tot. Tot aşâ şi,şu casa, căci 
dacă vor cădea- puţine cărămizi dela acoperământ, şi se 
vor trece eu vederea, iute se va dărâma întreaga casă.

Acestea, deci, judec-ându-îe noi înşine, nîeî-odată să,' 
nu dispreţuim pe cele mici, ca nu cumva să cădem în 
cele mari; dară dacă cumva le-am dispreţul şi la urmă 
am ajunge la fundul tuturor relelor, nici atunci să nu 
ne desnădăjduim, ca nu cumva să cădem în buimăceală, 
căci din adâncimea aceia a relelor este foarte greu de a ieşi 
cel care nu privighează, nu numai din cauza afundime’i, 
ci şi din cauza poziţiunei ei. In adevăr, iubiţilor, că pă
catul este o adâncime mare, şi afundând pe cineva acolo 
îl sfărâmă. Şi dupre cum cei ce cad în vre-o fântână, 
nu pot ieşi cu uşurinţă, ci au nevoie de alţii cari să-i 
scoată de acolo, tot aşâ şi cu cei ce cad în adâncimea 
păcatelor. Să coborîm, deci, frânghiile spre aceştiia, şi-i 
vom scoate afară; sau mai bine zis nu numai pe aceia 
a-i ridica, ci chiar şi pe noi înşi-ne, şi să ne ridicăm nu 
numai pe atâta pe cât ne-am coborît, ci chiar mai mult 
de am voi. De altfeliu şi Dumnezeu ne ajută, căci el nu 
voieşte moartea păcătosului, ci «să se întoarcă şi să fie 
viu» (Iezekiil 18, 23). Deci, nimeni să nu se aesnădâj- 
duiască, nimeni să nu pătimească de patima aceia a 
necucernîciior, fiindcă acest păcat este numai al lor. 
«Când vine necucernicui întru adâncul reută- 
ţilor, dispreţuieşte şi nu bagă samă“ (Prov. 18,3), 
zice, aşâ că nu mulţimea păcatelor aduce desnădăjduirea, 
ci intenţiunea celui necucernic. Chiar de ai întrece toată 
reutatea’, tu zi cătră tine însu-ţi: «Dumnezeu este filantrop 
şi doreşte mântuirea noastră, dupre cum şi zice; „de 
vor fi păcatele voastre ca mohorăciunea, ca ză
pada le voiu albi“ (Isaia 1, 18), şi apoi de ’ndată fugi 
de păcat.

Să nu ne desnădăjduim, deci, fiindcă nu atât de 
grozav lucru este de a cădea, pe cât de grozav este de 
a stă locului după ce am căzut, şi nici de a fi rănit nu 
este atât de greu, pe cât de greu este de a nu te căută 
fiind rănit. „Cine se va puteâ lăudă că are inimă 
curată? zice, sau cine va cuteză a zice că este
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fără păcat“ (Prov. 20, 9)? Acestea le spun nu ca să 
vă fac pre voi mai leneşi, ci ca să vă împiedec de a 
cădea în desnădăjduire.

Voieşti poate a află cât de bun este stăpânul nostru? 
Ascultă. S’a suit la templu vameşul acela încărcat de 
păcate, şi zicând: „Dumnezeule! milostiv ni m ie 
păcătosului“ (Luca 18, 13), iată că s'a întors la casa. sa 
îndreptat numai cu aceste cuvinte. Deasemenea Dumnezeu 
zice şi prin Prorocui: „Pentru păcat I-am întristat 
pre el puţin, şi am văzut că s’a întristat, şi a 
umblat supărat pre căile sale, şi căile lui le-am  
văzut, şi I-am tămăduit pre el“ (Isaia 57, 17. 18); 
Ce poate’ fi egal cu această filantropie? «Ca să nu mai 
fie posomor.t, zice, i-am iertat păcatele şi i-am tămă
dui!; pre el». Dară noi nâ facem nici măcar atâta, şi de 
aceia mai ales mâniem pe Dumnezeu. El, care se în- 
duioşază şi se miiostiveşte chiar penlru micile noastre 
supărări, când nu vede din partea noastră nici măcar 
atâta, negreşit că este nemulţămit, şi ne va pedepsi cu 
cea- mai aspră pedeapsă, fiindcă o astfeliu de purtare 
din partea noastră este luată ca cea mai grozavă dis
preţuire adusă lui. - Cine s’a întristat vre-odată pentru 
păcatele sale? Ginea oftat? Cine şi-a bătut peptul? Cine 
s’a neliniştit? Eu cred că nimeni! — ci oamenii plâng 
şi se bocesc mii de zile pentru cei morţi din familiea ior, 
pentru pierderea banilor, sau şi pentru altele de acest 
feliu, în limp ce sufletul pierzându-1 pe fiecare zi, noi 
nu ne gândim măcar. Deci, cum vei puteâ îmblânzi pe 
Dumnezeu, când nici măcar nu simţeşti când ai păcă
tuit? «Dai zici tu, arn păcătuit». Da! îmi spui cu limba 
numai, însă spune’mi şi cu cugetul, şi odată cu vorba 
oftează din inimă, pentrucă astfeliu să te înveseleşti ne
contenit. Căci, dacă noi ne-am întristâ pentru păcatele 
făcute, dacă am suapinâ totdeauna pentru greşale, nimic 
alta nu ne-ar mai întristâ, fiindcă durerea aceasta ar 
alungă de la noi ori-ce altă supărare. Aşâ că noi am 
câştigă şi alt-cevâ odată cu mărturisirea pacatelor, aceia 
adecă de a nu ne afunda în întristările vieţii prezente, 
şi nici de a ne îngâmfa pentru cele plăcute, şi cu aceasta 
noi mai mult am îmblânzi pe Dumnezeu, şi nu I-am 
întărită, dupre cum facem astăzi.

Căci, spune’mi: dacă tu ai aveâ o slugă care ar



OMILIA VIII 111

suferi multe rele din partea tovarîşilor sei, şi ea nu s’ar 
îngriji deloc de altele, ci s’ar îngriji numai ca să nu 
mânie pe stăpân, oare nu ar fi deajuns numai acest 
fapt ca să’ţi împrăştie mâniea ta? Dară ce? Dacă acea 
slugă nu ar aveă nici o grijă pentru greşalele sale fală 
de tine, ci s-ar îngriji numai de cele ce a făcut tovarî- 
şiic-r şei; oare nu o vei pedepsi mai mult? Tot aşă iact? 
şi Dumnezeu, căci când noi nu ne îngrijim de supărarea 
lui, mai mare încă i-o facem, iară când ne îngrijim, 
i-o îmblânzim, sau mai bine zis, nici nu se va mai 
supără pe urmă. El voieşte, ca noi înşi-ne să cerem 
pedeapsa păcatelor noastre, şi după aceia el nu mai 
cere nimic. De aceia ne şi ameninţă cu pedeapsa, 
pentruca astfeliu cu frica să ni doboare dispreţul, şi 
când noi ne înfricoşăm numai din ameninţare, desigur 
că acest fapt nu ne va lăsă de a suferi pedeapsa. Pri
veşte, ce spune el lui Ieremia: „Dară nu. vezi ce fac 
aceştiia? Părinţii lor ard foc, fiii lor adună lemne, 
femeile lor fărâmă aluat “ (ieremia 7, 17. 18). Mă 
tem ca nu curnvâ să se zică şi despre noi astfeliu de 
vorbe: «Dară nu vezi ce fac accştiia? Nimeni nu caută 
cele ale lui C’nristos, ci cu toţii cele ale lor. Fiii lor 
aleargă după desfrânări, părinţii lor după răpiri şi fur
tişaguri, femeile lor după fantazii şi lucruri lumeşti, şi 
nu numai că nu împiedecă pe bărbaţi, ci chiar îi şi 
aţîţă». Du te de pildă în târg, şi cercetează pe cei ce se 
duc ca şi pe cei ce se- întorc, şi vei vedea că nimeni 
nu seinteresază de vr ’un fapt duhovnicesc, ci toţi aleargă 
după cele trupeşti.

Dară când oare ne vom deştepta? Pană când oare 
vom zăcea în acest somn adânc? Oare nu ne am sătu
rat de rele? deşi chiar şi fără vorbe ni este deajuns 
numai experienţa lucrurilor de a ne învăţă despre ni- 
micniciea celor prezente şi întreaga ticăloşie. Mulţi băr
baţi cari s-au îndeletnicit numai cu înţelepciunea ome-- 
nească, şi cari n-au ştiut nimic despre cele viitoare, 
fiindcă s’au convins de nimicniciea celor prezente, apoi 
numai pentru aceasta s-au depărtat. Dară tu, de ce 
iertare te vei învrednici, dâcă te târăşti jos pe pământ? 
tu, care nu dispreţuiaşli nici.p.e cale mici şi trecătoare 
pentru cele mari şi veşnice, tu, care ai auzit pe Dumnezeu 
spunându-ţi, arătându-ţi şi descoperindu-ţi, şi care ai 
luat dela dânsul atătea făgăduinţi? Cum că cele pre-
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zente nu sunt în stare de a ne putea stăpâni, aceasta 
ni-au dovedit-o toţi acei ce chiar şi fără făgăduinţa celor 
mari, s’au depărtat de cele prezente. Ce bogăţie aştep
tând ii s’au predat sărăciei? Nici una! Ci fiindcă cu
noşteau foarte bine, că o astfeliu de sărăcie este mult 
mai bună decât bogăţiea pământească. Ce vieaţă nădăj-
O-uicau ii aea avea, părăsind dezmierdările, şi preoanuu-se 
asprimei ceiei mai mari? Nici una! Ci numai pentrucă 
au aflat ii inşii din natura lucrurilor, că o astfeliu de 
vieaţă este mai potrivită şi pentru filosoflea sufletului, în 
acelaşi timp şi pentru sănătatea trupului. Toate acestea, 
deci, cugetându-le în noi, şi bunurile viitoare necontenit 
avându-le în mintea noastră, să ne depărtăm de cele 
prezente, pentruca astfeliu să ne învrednicim de bunu
rile viitoare, prin charul şi filantropiea Domnului nostru

- -Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, 
se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  I X

' „Iară de zideşte cineva pe această temelie 
aur, argint, petre’ scumpe, lemne, fân, trestie, 
ar fiecăruia lucru arătat va fi. Că ziua îl va 
arăta, pentru că cu foc se va descoperi, şi al 
fiecăruia lucru în ce chip va fi, locul îl vâ lă
muri. Şi al căruia lucru va românea, cârc.1 a 
zidit, plată va luă. Iară al căruia lucru va arde, 
se va păgubi, iară el însu-şi se va mântui, însă 
aşa ca prin foc“. (Cap. 3, 12—15).

Chestiunea ce ni stă de faţă, nu este mică şi ne
băgată în seamă, ba încă chiar este dintre cele mai 
principale, şi pe care toţi oamenii o discută, aceia adecă 
dacă focul gheenii are sfârşit. Cum că nu are, aceasta 
a spus’o lămurit Christos, zicând: „Că focul lor nu 
se va stinge, şi viermile lor nu se va sfârşi (nu 

/ Va muri)“ (Marcu, 9, 44). Şi ştiu bine, că auzind acestea
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cădeţi'într’un felia de piroteală, sau mai bine zis, vă 
lasă nesimţitori, însă ce să fac? Dumnezeu poronceşte 
de-a spune acestea necontenit, zicând: „Spune lămu
rit poporului acestuia* - (Exod. 19,10),.şi noi am fost 
rânduiţi spre sluj'pa cuvântului; iară dacă poate suntem 
greoi auditorilor, apoi un q faceiri .de bună voie, ci si
liţi de slujba noastră. Mai'mult încă, că dacă voiţi, apoi 
nici nu vom mai fi greoi. „Voieşti, zice, şă .nu-ţi 
fie frică de stăpânire? Fă binele“ (Rom, 13, 3). 
Astfeliu, deci. că vă este cu putinţă nu numai a nu vă 
nemulţămi, ci chiar a ascultă cuvintele noastre cu plăcere.

Cum că focul gheenii nu va avea sfârşit, această 
a arătat-o şi Christos, dupre cum am zis; însă şi Pa vel 
arătând veşniciea osândei spune că păcătoşii vor luă 
muncă— peirea veşnică dela faţa Domnului (II. Thes. 1,9) 
şi iarăşi: „Nu vă amăgiţi: nici curvarii, nici prea- 
curvarii, nici malachii’ nici sodomnenii, nu vor 
moşteni împărăţiea lui Dumnezeu'-1 (I Cor. 6. 9.10). 
Dară şi Ebreilor li zicea: „Pacea să urmaţi (cău
taţi) cu toţii, şi sfinţenia, fără de care nimeni 
nu va vedea pre Domnul" (Ebr. 12, 14). încă şi 
Christos răspunzând celor ce vor zice lui în ziua aceia:
„Au nu cu numele tău am prorocit, şi cu nu
mele tău multe minuni a p  făcut?“ ’ii va zice: 
„Duceţi-vă dela mine, nu vă ştiu pre voi“ (Math. 
7, 22. 23). Şi fecioarele rămase afară, n’au mai intrat în 
cămara de’ nuntă, şi pentru cei ce nu-i -hrănesc pre el 
zice, că se vor duce in focul cel veşnic. Şi nu’mi spune: 

‘ “ «Apoi dacă osânda nu are sfârşit, unde este raţiunea 
de dreptate?» Că Dumnezeu când face cevă, supune-te 
hotărîrei sale. şi nu mai băgă la mijloc raţionamente 
omeneneşti. Dealtmintrelea cum nu ar fi drept, ca cel 
ce dela început primind mii de bunuri, iară în schimb 
făcând mii de răutăţi vrednice de osândă, să nu fie pe
depsit, dacă el nici cu binefacerile căpătate, şi nici după 
ameninţări, nu s’a făcut mai bun? Dacă tu ai examina 
dreptatea, apoi chiar dela început trebuia a ne pierde, 
dupre logica de drept şi dreptate, sau mai bine zis, nici 
chiar atunci numai dupre logica de drept, căci el a avut 
şi filantropie faţă de noi, deşi am săvârşit rele. Când 
cinevâ batjocoreşte pe cel ce nu l’a nedreptăţit cu ni-

16038
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mic, dupre principiul de drept este pedepsit, — dară când 
cineva batjocoreşte pe binefăcătoriul său, pe cel ce nu
i-a făcut nici un rău mai ’nainte, ci din contra i-a acor
dat mii de bunătăţi, pe cel ce singur a fost cauza exis
tentei lui, şi care este Dumnezeu, pe cel ce i-a insuflat 
duh de vieaţă, pe cel ce voieşte a-1 ridică la ceri uri, ne 
acela, zic, care nu numai câ-1 batjocoreşte, ci încă pe 
fiece zi ii amărăşte prin câte face, cum nu-i va pedepsi? 
De ce iertare ar fi vrednic oare? Nu vezi cum pe Adam 
l’â pedepsit numai pentru un singur păcat ? «Da, zici tu, 
fiindcă aceluia i-a dat raiul, şi se bucură de multe fa
voruri» — deşi nu esle acelaşi lucru: de a se bucură în 
linişte şi a păcătui, cu a păcătui găsindu-se în mare 
scârbă.’ Răul cel mare tocmai acesta este, că tu păcă- 
tueşti nu găsindu-te în raiu, ci in miile de greutăţi ale 
vieţei de fală, şi nu te înţelepţeşti nici măcar când te 
găseşti în ticăloşie, dupre cum ar face un om legat, 
care s’ar dedă la răutăţi.

Dară ţie ţi-a făgăduit cevă mai mult decât raiul, şi 
pănă acum încă nu ţi-a dat, ca nu cumva să te moleşeşti 
în timpul luptelor, dară nici n-a tăcut, ca nu cumvâ să te 
apese cu ostenelele şi năcazurile. Adam un singur păcat 
a făcut, şi’şi-a atras o moarte complectă, pe când noi 
facem mii de păcate pe fiecare d. Deci, dacă Adam 
pentru’n singur păcat şi şi-a atras un rău atât de mare, 
şi a băgat moartea în lume, dară noi cari vieţuind ne 
găsim veşnic în păcate, ce nu vom pătimi, noi cari în 
locul raiului aşteptăm ceriul ? Greoae este vorba aceasta 
şi întristează pe auditoriu, şi dintre toţi însu’mi eu sufăr, 
o ştiu bine, căci inima mea se tulbură şi se zbate, şi 
cu cât aşi vedea apropiindu-se vorba de gheena, cu atât 
mai mult tremur şi mă prăpădesc de frică! Dară este 
nevoie de a spune acestea, spre a nu câdeâ în gheena.

Nu ai luat tu raiul, nici pomii şi verdeaţa de acolo, 
ci ceriul şi bunurile din ceriuri. Dară dacă cel ce a luat 
mai puţin şi a fost pedepsit, şi nici un cuvânt nu l-a 
putut scăpă, apoi cu atât mai mult noi cari am luat 
mai mult, şi suntem chemaţi la mai mari bunuri, şi 
cari păcătuim pe fiecare zi. cu atât mai mult noi, zic, 
vom suferi cele mai grozave pedepse. Gândeşte-te bine, 
cât timp este de când neamul nostru omenesc stă în 
osândă şi moarte pentru’n singur păcat. Au trecut cinci 
mii şi mai bine de ani, şi totuşi pentru’n singur păcat 
moartea de loc nu a fost deslegată. Şi nu avem a zice
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că Adam a auzit pe Proroci, nici că a văzut rnai’aainte 
de dânsul pe alţii pedepsiţi pentru păcate, că aceasta 
ar fi putut să-l înfricoşeze de a pâcăiui, şi că un ase
menea exemplu l-ar fi putut cuminţi, căci el a fost cel 
întâi om, — şi cu' toate -acestea a fost pedepsit. Tu, însă, 
nimic din acestea nu ai de a pune înainte, tu, care după 
atâtea exemple’ încă mai rău te-ai făcut, tu, care te-ai 
învrednicit de Duhul sfint, şi cu toate acestea nu un 
păcat numai, sau două şi t,rei5 ci mii de păcate Ie tragi 
după tine;- tu, zic, cum nu vei fi pedepsit? Să nu te 
gândeşti, că dacă păcatul se face în clipeala ochiului, 
apoi şi osânda va fi tot în clipeala ochiului. Nu vezi pe 
unii oameni, că pentru o singură tâlhărie, sau pentru 
o singură curvie făcută in clipeala ochiului, îşi pierd 
toată vieaţa în temniţi şi în ocne, luptându-se cu foamea 
şi miile de morţi? Şi nimeni dintre dânşii nu a scăpat, 
şi nici n-a zis, că dacă păcatul l-a făcut m clipeala 
ochiului, apoi trebuie ca şi osânda să ’şi-o facă pe- un 
timp egal cu timpul în care a făcut păcatul.

«Dară, zici tu, cei ce fac aşâ sunt oameni, pe când 
Dumnezeu este filantrop». Dară nici oamenii nu fac 
de acestea poate din cruzime, şi Dumnezeu care este 
filantrop astfeliu şi procedează cu păcătoşii, dupre cum 
şi zice scriptura: „Că dupre mila lui. mare est,e 
şi certarea lui“ (Sirah 16, 12). Când tu spui că Dum
nezeu este filantrop, atunci ’mi spui pricina unei mari 
osânde, că noi păcătuim faţă de dânsul care e filan
trop. De aceia şi Pavel ziceâ: „înfricoşat lucru este 
de a cădea în mânile Dumnezeului celui viu“ 
(Ebrei 10, 31). Suferiţi, vă rog, vorbele noastre des
pre gheena şi focul cel nestins, că poate veţi căpătă 
vre-o mângâere de aici. Cine dintre oameni poate să 
pedepsiască astfeliu, precum a pedepsit Dumnezeu, care 
a dat potopul şi a cauzat o nimicire generală a nea
mului nostru omenesc, şi după puţin timp iarăşi a plouat 
de sus foc, şi pe toţi cei deacolo i-a nimicit? Ce pedeapsă 
dată de oameni poate să fie atât de grozavă? Nu vezi 
cum osânda aceia este aproape nemuritoare? Au trecut 
patru mii de ani, şi totuşi pedeapsa Sodomitenilor stă 
încă în fiinţă. Deci, dupre cum filantropiea lui este mare, 
tot aşâ şi pedeapsa ce o dă păcătoşilor este mare. Şi 
dacă ar fi poronc.it lucruri mari şi cu neputinţă de a 
fi îndeplinite, poate că ai aveâ de pretextat greutatea
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celor poroncite,— dară când încă sunt foarte uşoare şi 
lesnicioase de îndeplinit, apoi ce am. putea spune când; 
noi nici nu vorbim măcar de ele? Nu poţi posti, şi nu 
pOţ:i sa vioţ ueşii în feciorie?--"deşi ai putea dacă ai voi, 
căci ne acuză cei ce p o t , c u  toate acestea nici nuni-a, 
pretins Dumnezeu asemenea, iucru. nici .nu a poroncit, 
sau că 'a legiuit aşâ ecvă, ci a lăsat la voinţa şi alegerea 
auditorilor, însă a fi înţelept în căsătorie şi a nu te 
îmbăta, aceasta o ipoţi -feec. Nu poţi goli punga dând 
săracilor? — deşi ai putea, căci ni-o arată cei ce fac 
aşâ,— cu toate acestea el nu ni-a poroncit să facem aşâ 
numai decât; a poroncit însă să nu răpim, şi să aju
torăm pe cei ce au nevoie. Şi dacă ar spune cinevâ că 
«eu nu mă multămesc numai cu femeia mea», apoi se 
amăgeşte pe sine . singur şi. aiurează, căci îi acuză cei 
ce sunt înţelepţi şi fără femee. Dară ce? spune’mi: a 
nu bârfi nu poţi? A  nu blestemă pe alţii nu poţi? Şi cu 
toate acestea nu este greu lucru de a nu face aşâ, ci de 
C% LdVjU- VjC îndreptare vom putea aveâ, când noi nu în
deplinim pe cele atât de uşoare şi lesnicioase? Nici una.

Cum că osânda va fi veşnică, este foarte învederat 
din toate cele spuse, dară fiindcă unora li se pare că se 
împotrivesc la aceasta cuvintele lui Pavel de aici, aide să le 
punem Ia mijloc, şi sa aflam bine ceia ce el voieşte sa 
spună. Zicând că „Al căruia lucru va rămânea,, 
care a zidit, plată va lua, iară al căruia lucru 
va arde, se va p ă g u b i a adaos imediat: Iară el 
însuşi se va mântui, însă aşâ,. ca prin foc“. 
Deci, cc arii puteâ spune faţă de aceste vorbe? Să no 
gândim bine mai întâi, cine este temeliea, cine este aurulr 
cine sunt petrile cele scumpe, cine lemnul, cine fânul, şi 
cine trestiea. Temeliea o a arătat apostolul foarte lămurit, 
că este Christos, zicând: „Că altă temelie nimeni 
nu poate să pună, afară de ceia ce este pusă, 
care este Iisus Christos1*, iară zidirea mi se pare 
că sunt faptele. Şi de şi uniia spun că acestea sunt zise 
pentru dăscăli, pentru ucenici şi pentru eresurile cele 
conrupte, totuşi dreapta judecată nu primeşte asemenea, 
părere. Căci dacă este aşâ, apoi cum lucrul va arde şi 
se va nimici, iară cel ce zideşte se va mântui, aşâ ca 
prin foc? fiindcă mai cu seamă cauza sau făptuitoriul 
ar trebui să se nimiciască, şi el să primească pedeapsa
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•cea mai mare, ca unul ce a zidit. Dacă dascalul s’a 
făcut cauza răului, este vrednic de o mai mare pedeapsă, 
şi atunci cum se va mântui? Iară dacă el nu este cauza, 
şi ucenicii au devenit aşa răi, precum sunt, prin îndă
răt niciea lor, apoi nici atunci nu este vrednic de osândă, 
sau vrednic de a suferi vre-o pagubă cel ce a zidii; bine. 
Deci, cum spune .„s e ''v a  păgu b i?" De unde se vede 
lămurit că aici vorba este "de fapte.

Fiindcă mai departe apostolul urmă a se adresă 
către cel ce făcuse acea curvie „care zice, nici între 
păgâni nu se numeşte11, de aceia el din bună vreme 
aruncă seminţile exordului, căci el se pricepe ca discu
tând despre altceva, chiar în această discuţiune să in
troducă mai dinainte vorba de ceia ce are a desfăşură 
mai departe. Tot aşâ şi când el îi ceartă -de a nu aşteptă, 
sau mai bine zis, de a nu se încrede în aşâ zişii filosofi, 
el mai dinainte a pregătit vorba despre tainele creşti
nismului. Cum că el de pe acum se aruncă asupra acelui 
curvariu, se poate vedea de aici, căci spunând de te
melie, a adaos: „Au nu ştiţj că sunteţi casa lui 
Dumnezeu, şi Duhul lui Dumnezeu locueşte întru 
voi? De va strică cineva casa lui Dumnezeu, 
strica’l-va pre acela Dumnezeu “ (vers. 16. 17). 
Acestea le spune, zguduind deja cu frica sufletul curva- 
riului.

„Iară de zideşte cineva pe această temelie 
aur, argint, petre scumpe, lemne, fân, trestie“ 
zice. Dară nevoia de zidire, este după primirea credinţei, 
dupre cum zice şi aiurea: „Drept aceia zidiţi-vă unii 
pre alţii întru cuvintele acestea“ j .  Thes. 4, 18), 
fiindcă şi meşterul sau arhitectul, şi ucenicul contribuie 
la zidire, pentru care şi zice : „Fiecare să socotească 
CUlll zi deşte “ (Ib. 5, 11). Dacă acestea ar fi zise pentru 
credinţă, apoi atunci cele spuse de apostol în pasajul ce 
ni stă înainte, nu şi-ar aveâ raţiunea de a fi, căci în 
credinţă toţi trebuie a fi egali, de vreme ce una este 
credinţa, pe când în modul vieţii nu se poate a fi toţi 
egali. Credinţa nu este deosebită, adecă una a celor buni, 
şî alta a celor răi, ci aceiaşi pentru toţi cari în adevăr 
cred, pe când în vieaţă sunt multe deosebiri, căci uniia 
sunt mai harnici, alţii mai leneşi, uniia sunt mai exacţi
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în împlinirea datoriilor, alţii mai inferiori, unii au succes 
în cele mai mari, alţii în cele mai mici, uniia gre
şesc în cele mai grele, alţii în cele mai mici. De 
aceia şi zice: „aur, argint, petre scumpe, lemne, 
fân, trestie*. „ A l  fiecăruia lucru arătat va f i “ , 
spunând aici de fapte. „Şi al căruia lucru va ră- 
rnâneâ, care a zidit, plată va luă, iară al căruia-'- 
lucru va arde, se va păgubi “ de şi dacă ceia ce 
spune aici este cu privire la ucenici şi la dăscăli, nu ar 
trebui ca să se păgubiască, fiindcă a cui este vina dacă 
ucenicii n’au ascultat? De aceia spune că: Fiecare

„ îşi va lua plata sa dupre osteneală nu dupre 
sfârşitul, sau rezultatul lucrului, ci dupre osteneală. Căci 
ce sunt eu vinovat, dacă nu sunt cu băgare de samă 
cei ce mă ascultă? De unde se vede că ceia ce el spune, 
se rapoartă la fapte. Deci, ceia ce zice în acest pasaj, 
aceasta înseamnă: «Dacă cineva are o vieaţă rea, odată 
ca credinţă dreaptă, cu nimic nu-i va ajută credinţa 
spre a nu fi pedepsit, lucrul lui fiind ars cu totul». Ex- 
presiunea „va orde“ înseamnă că nu va suferi furiea 
focuiui. Dupre cum când cineva având arme de aur ar 
trece printr’un rîu de foc, şi ar putea trece poate cu ve
selie, pe când cel ce. ar avea cu el fân în trecere, nu 
numai că nu l-ar putea scăpă, ci chiar şi pe el s’ar 
pierde — tot aşâ este şi cu faptele.

Deci, apostolul discutând aici, nu spune despre lu
cruri arse care nu ar există, ci voieşte a băgă frica 
mai mult, şi a arătă gol de orice siguranţă pe cei ce 
trăieşte în răutate. De aceia şi zice: „se va păgubi 
lată întâia pedeapsă. Mai departe spune: „iară el în
suşi se va mântui, însă aşâ, ca prin foc/‘ lată 
şi a doua pedeapsă. Ceia ce el spune aici, aceasta în
seamnă: nu şi el însuşi se va pierde aşâ, ajungând o 
nimica ca şi faptele lui, ci va rămâneâ în focul cel veşnic. 
Deci faptul acesta îl numeşte apostolul „mântuire 
şi de aceia a şi adaos „Ca prin foc“, dupre cum şi noi 
obişnuim a zice despre materiile cari nu au ars şi nu 
s’au distrus imediat în foc, «că se mântue în foc». 
Fiindcă ai auzit de foc, să nu-ţi închipui că cei arşi 
acolo vor fi aduşi la neexistenţă, sau că. vor dispărea 
cu totul, şi dacă o astfeliu de pedeapsă apostolul o nu-
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meşte «mântuire», să nu te minunezi de aceasta, fiindcă 
obişnuinţa lui este de a face uz de denumiri frumoase 
chiar şi în chestiuni cari sună rău la urechie, precum 
şi în cele plăcute face uz de denumiri contrare. De- 
pildă: numele de robie se pare a fi denumirea unui 
lucru rău, insă Pavel face uz de dânsui în chestiuni'
bune, aioâud: „robind toată  -înţelegerea (cugetarea ) 
spre ascultarea ' lu i Christos“ (li. cor. io, 5),— de
asemenea şi într’o chestiune rea el face uz de cuvinte 
frumoase şi încântătoare, zicând: «a împărăţit păcatul» 
(Rom. 5, 21), de şi numele de împărăţie esle mai mult 
un nume de laudă, un nume încântătoriu la auz. Tot 
aşâ şi aici când el spune că „însuşi se va  mântui, “ 
nimic alt nu zice, decât că dă a înţelege întinderea pe
depsei, ca şi cum ar fi zis : «iară el însuşi va stâ ne
contenit ţ>edepsindu~se».

Apoi a adaos: „Au nu ştiţi că sunteţi casa 
lui Dumnezeu" ? Fiindcă mai sus a vorbit de cei ce 
taie biserica, apoi la urmă se atinge şi de acel curvariu, 
nu însă-în mod clar, ci într’un mod nenotărît, dă a se 
înţelege vieaţa cea conruptă a lui, şi a înălţat păcatul,, 
dela darul cel încredinţat lui dejâ. Pe lângă aceasta 
apoi, mai înfruntează şi pe alţii, chiar dela faptele dejâ. 
existente. Sau că vorbeşte de cele viitoare, sau de cele 
petrecute mai în urmă, sau de cele întristătoare, sau de 
cele bune şi plăcute, el veşnic face aceasta. De pildă: 
vorbind de cele viitoare, zice: „Că ziua 41 va  arătă, 
pentrucă cu foc se va descoperi “ , iară vorbind 
de faptele petrecute, zice: „au nu ştiţi Că casă a. 
lui Dumnezeu sunteţi, şt Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte întru voi?“’

„De va strică cineva casa lui Dumnezeu, 
strică’l-va pre acela Dumnezeu" (Vers. 17». A i 
văzut asprime de cuvânt? Dară întrucât persoana este 
încă necunoscută, apoi ceia ce vorbeşte nu este atât de 
greoiu, ci cu toţii împărtăşesc frica de pedeapsă. „Stri
cai-va pre acela Dumnezeu adecă pierde’l-vâ 
pre- el. Vorba aceasta nu este a unuia care blestemă, 
ci a celui ce proroceşte. „Căci casa Iui Dumnezeu 
Sfîntă este", •— pe când cel ce a curvit este casă
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spurcată. Apoi ca nu cumva să se pară că el se adre
sează aceluia, după ce a spus, că casa lui Dumnezeu 
sfintă'este, a adaos imedieat: „Cari sunteţi voi“.

„Nimeni pre sine să nu se înşaleVşi acea
stă expresiune este îndreptată contra aceluia, care se 
Îngâmfa cu înţde]x;ivnea 'şi se ci'edeâ. a fi Cevâ. Şi ca 
să nu se pară .'-fl el io treacăt se adresează prea mult 
aceluia, bagându-1 îptr’un feliu de agonie, şi predându-1 
groazei, iarăşi aduce vorba, de păcatul obştesc, zicând: 
„De i se pare cuiva între voi că este înţelept în 
veacul acesta, facă-se nebun, ca să fie înţelept^. 
Aceasta o face cu mult curaj la urmă, ca cel ce i-a 
războit îndeajuns. Chiar bogat de ar fi cinevâ, sau de 
bun neam, sa;u ori şi ce ar fi, dacă el este stăpânit de 
păcat, apoi este cel jenai ordinar dintre cei ordinari-. JJu- 
pre curo de ar fi cinevâ chiar împărat, ar fi considerat 
ca mai ticălos dintre toţi ticăloşii, dacă ar ajunge rob 
barbarilor, tot aşâ şi cu cel ce ajunge, rob păcatului. 
Fiindcă şi păcatul este barbar, şi el nu ştie a cruţâ su
fletul odată luat în stăpânire, ci îl tirăniseşte în paguba 
celor ce l-au primit într’ânşii.

' )  Nimic nu este atât de dobitocesc lucru,, ca pă
catul, nimic nu este atât de prostesc şi de primejdios. 
Păcatul toate le răstoarnă pe dos, toate le tulbură, şi 
4e niccueeşte oriunde s’ar strecură. Greţos este a-1 vedeâ, 
greoiu şi de nesuferit. Şi dacă vr’un zugrav şi-ar ima
gină vreodată chipul păcatului, cred că nu ar greşi dacă 
şi l-ar închipui ca o femee monstru, barbară, suflând 
foc pe nări, greţoasă, neagră, întocmai aşâ dupre cum 
poeţii îşi închipue pc Scila din mitologie. PăcatuL.se 
agaţă de cugetul nostru cu mii de mâni, şi pe neaştep
tate străbate în sufletul omului, şi toate le răstoarnă pe 
dos, ca şi cânii cari muşcă pe furiş. Dară de ce mai 
trebuie să-1 zugrăvim, şi să nu aducem aici la mijloc 
pe cei care-1 făc şi sunt stăpâniţi de dânsul?

Pe cine voiţi mai întâi să descriem? Pe lacom şi 
pe răpitoriu? Dară ce poate fi mai neruşinat ca ochii 
acestora? Ce poare fl mai fără ruşine şi mai cinic ca 
aceştiia? Nu atât de neruşinat este cânile, ca unul din 
aceştiia, când hrăpeşte cele ale altora. Ce poate fl mai

l) Partea morală. Cât de slut este păcătui, şi cu ce se asa- 
mănă. Şi despre cei lacomi. (Veron).
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spurcat ca manile acestora ? Ce poate fi mai nesăţios ca 
gura lor, care toate le înghite şi niciodată nu se mai sa
tură? Nu te uită la fata şi la ochii lor, că sunt de om, 
căci ochii omeneşti nu văd astfeliu de lucruri. Lacomul 
şi hrăpîtorul nu vede pe oameni ca oameni, nu vede 
ceriul ca ceriu, nu ridică capul Io S‘iS spre -stăpânul a 
toate, ci totul crede că este ban. Ochii omeneşti obiş- 
nuesc de a vedea pe săraci doborâţi de sărăcie, şi se 
mişcă spre milă, pe când ochii acestora când văd pe să
raci, se înfurie ca a fiarelor sălbatece. Ochii omeneşti 
nu văd cele străine ca ale lor, ci şi pe ale lor ca stră
ine; nu poftesc pe cele ale altora, ci şi pe ale lor le 
dau altora, pe când ochii acestora nu pot suferi, dacă 
nu vor răpi şi pe cele ale altora, căci ii nu au ochi de 
om, ci de fteară sălbatecă. Ochii omeneşti nu pot suferi 
să vadă trupul lor gol, căci este al ior, şi chiar pe al 
altora, —. pe când ochii acestora dacă nu vor vedea pe 
to.i desbrăcaţi, şi dacă nu vor vedea toate cele străine 
depuse acasă la dânşii, niciodată nu vor fl mulţămiţi, 
şi mai bine zis, nici atunci nu sunt mulţămiţi. De aceia, 
mânile lor nici cu labele fiarelor sălbatice nu ie-af pu
tea asemănă cineva, căci sunt mult mai hrăpitoare şi 
mai grozave ca ale acelora. Urşii şi lupii după ce s’au 
săturat, se desgustă pe urmă de prada lor şi se depăr
tează, pe când aceştiia niciodată nu mai:au saţ. Dum
nezeu ni-a făcut mânile, ca să ajutăm pe alţii; iară nu 
ca să-i desbrăcăm, şi dacă ar urmă ca- noi să le între
buinţăm în acest scop, apoi e mai bine de a le tăia şi 
a rămâneâ fără ele.

Tu, când o fiară sălbatică îţi sfâşie o oae, te scâr-

ai făcut ceva rău? Şi cum te poţi numi om? Nu vezi 
că noi numim fapt omenesc mila cea plină de filantro
pie, şi când cineva face ceva crud şi lipsit de milă îl nu
mim cu toţii neomenos? Prin urmare, caracterul omului 
îl distingem de al fiarelor sălbatice, numai prin a milui, 
zicând pururea: «oare el nu este om? oare este fiară 
sălbatică sau câne»? Oamenii vindecă sărăciea, şi nu 
o mai sporesc, pe când gurile acestora sunt guri de fiare 
sălbatice, sau mai drept vorbind, chiar şi mai rele, chiar 
şi mai sălbatice decât ale acelora, fiindcă ies din ele cu
vinte mai veninoase decât dinţii acelora, cuvinte care 
deseori pricinuesc şi moartea aproapelui. Şi dacă le-ar 
observă pe toate cineva, atunci ar puteâ vedeâ bine, cum
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din oameni, neomeniea şi lipsa de milă face neoameni şi 
fiare sălbatice. Dacă încă ar examina şi cugetul unor 
astfeliu de oameni, încă i-ar declară nu numai de fiare 
sălbatice, ci chiar demoni, căci sunt plini de răutate şi 
de duşmănie asupra aproapelui. Acolo nu vei vedea nici 
dragoste de împărăţiea cerurilor, nici frică de gheena, 
nici ruşine de oameni, nici milă, nici simpatie, ci neru
şinare şi obrăznicie, şi dispreţul tutulor celor viitoare, 
iara cuvintele lui Dumnezeu despre osândă, cum şi {Ame
ninţarea cu gheena, lor li se pare numai un mit.

Astfeliu este cugelul lacomilor şi a hrăpitorilor. .
Deci, când ii pe dinăuntru sunt demoni, şi pe din

afară fiare sălbatice, ba chiar mai răi decât acelea, apoi 
atunci cu cine vom asemănă pe nişte astfeliu de oameni? 
Cum că sunt mai răi decât fiarele sălbatice, este înve
derat de acolo, că acelea sunt dela natură aşâ, pe când 
ii ca oameni având dela natură blândeţa, se silesc sin
guri de a se pune în rândul fiarelor sălbatice. Dară şi 
demonii îi au pe aceştiia ca conlucrând cu dânşii contra 
celor bântuiţi, pe când dacă nu ar conlucra cu demonii, 
apoi cele mai multe din meşteşugurile ior contra noa
stră, s’ar sparge în capul lor, — aceştiia însă întrec şi 
pe demoni, încercându-se de a stăpâni pe cei bântuiţi. 
Şi iarăşi, demonul războieşte pe om, iară nu pe ceilalţi 
demoni, pe când lacomul se grăbeşte de a face rău în 
orice mod celui de aproape, şi nu se sfieşte nici de natură.

ştiu bine, că mulţi sunt nemulţumiţi de noi pentru 
aceste cuvinte, dară eu nu sunt de loc supărat, ci mi e 
milă şi plâ,ng pe nişte astfeliu de oameni şi chiar de ar 
voi să mă bată, cu plăcere aşi suferi, dacă s’ar depărta 
de aceasta sălbătăcie. Căci nu numai eu singur, ci şi Pro- 
rocul îi scoate pe aceştiia din rândul oamenilor zicând : 
„Omul în cinste fiind, n’a priceput, ci s’a asemă
nat cu dobitoacele cele necuvântătoare" (Ps.48,21). 
Deci, să devenim odată oameni, să privim spre ceriu, 
şi să recâştigăm chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, ca 
astfeliu să ne învrednicim şi de bunurile viitoare, prin 
charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, că
ruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, se cuvine slava 
în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X

„Nimeni pre sine să nu se înşale; de i se 
pare .cuiva. îîi.io voi, esi^ înţelept in. veacul 
acesta, nebun să se facă, ca să fie înţelept14.
(Cap. 3, 13. 19),

Dupre cum am zis mai ’nainte, apostolul a aruncat 
aeuzaţiea contra acelui curvariu, poale chiar înainte de 
timpul cuvenit, lăsând-o a se întrevedea prin puţine cu
vinte enigmatice aruncate, iară după ce i-a zguduit con
ştiinţa, revine iarăşi la lupta lui contra înţelepciunei lu
meşti, şi la păcatele celor îngâmfaţi de acea înţelepciune 
şi cari tăiau biserica, ca astfeliu adăogând şi restul celor 
spuse, şi complectând întregul cap de acuzaţie cu cea 
mai mare exactitate, ia urmă să se arunce cu toată pu
terea limbei asupra curvariului aceluia, după ce, cum 
am zis, mai întâi l-a atins puţin prin cele vorbite mai 
înainte. Căci şi expresiunea de aici „Nimeni să nu se 
înşale “ cătră acela mai cu seamă este îndreptată, bă- 
gându-i mai dinainte groaza în suflet, precum şi vorba 
despre trestie, contra lui mai cu seamă este spusă, şi 
chiar întregul pasaj de mai înainte: „Au nu ştiţi Că 
sunteţi casa lui Dumnezeu" ? pentru dânsul mai 
ales este pronunţat. Două lucruri sunt care ne pot de
părta pe noi de păcat: când vom pricepe osânda ce zace în 
păcat, şi când ne vom da seama bine de demnitatea noa
stră. Prin faptul că el a adus în discuţiune fânul şi trestiea, 
a înfricoşat pe auditoriu, iară când spune de vredniciea 
şi nobleţă noastră, el a ruşinat auditoriul; prin cea dintâi 
face buni chiar şi pe cei mai nesimţitori, iară prin a 
doua încurajează în facerea binelui chiar şi pe cei mai 
blânzi.

„Nimeni pre sine să nu se înşale. De i se 
pare cuiva între voi că este înţelept în veacul 
acesta, nebun să se facă". Dupre cum el poron- 
ceşte de a fi mort. Jumei, şi această mortiflcaţie cu 
nimic nu vatămă, ci chiar foloseşte, căci se face pri
cina vieţei, tot aşâ pOronceşte de a fi mort in veacul 
acesta, pricinuindu-ni-se de aici adevărata filosofie.
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Nebun lumei devine acela care dispreţuieşte înţelep
ciunea lumei, şi care crede că cu nimic nu-i poate con
tribui la primirea credinţei. Deci, dupre cum sărăciea 
cea dupre Dumnezeu este pricina adevăratei bogăţii, şi 
smereriîea dupre Dumnezeu este pricina înălţărei, şi dis
preţul de-şlaw deşartă este pricina ■ adevăratei slave, 
tot ’aşâ şi a se face cine vă nebun în''veacul acesta, 
ii tace mai înţelept decât toţi, fiindcă toate cele ale cre
dinţei noastre’sunt din cele contrare lumei şi înţelep- 
ciunei ei. Şi de ce oare n’a zis: «lepede dela sine înţe
lepciunea» . ci „facă-se nebun"? Pentruca mai mult 
să înjosască şi dispreţuiască învăţătura lumească; fiindcă 
nici nu ar fi fost. acelaşi lucru dacă ar fi zis: «leapădă 
înţelepciunea şi fă-te nebun». Dealtfeliu ne şi învaţă de 
a, nu ne- ruşina de simplitatea noastră, căci această sim
plitate şi prostie părută îşi bate joc de filosofi. De aceia 
apostolul nici de nume nu s’a sfiit, fiindcă el se încura- 
iază dm puterea împrejurărilor desfăşurate. Dupre cum 
de pildă crucea, care se păreâ lor cevâ de batjocoră, 
â devenit pricina a mii de bunuri, motivul slavei cei 
negrăite şi terneliea vieţeî creştineşti, — tot aşă şi părută 
nebunie a devenit pricina adevăratei înţelepciuni printre 
noi. Şi dupre cum cel ce a învăţat cevâ rău, dacă nu 
va lepădă totul, şi nu ’şi va, îndreptă spiritul, pregă- 
iindu-1 de a fi curat pe viitoriu, nu va şti nimic lămurit 
uin cele sănătoase, tot aşâ şi cu înţelepciunea lumească», 
dacă nu vei alungă .totul, şi nu-ţi vei curaţi cugetul fă- 
cându-te pe tine deopotrivă cu cei prost în ceia ce pri
veşte credinţa, nu vei şti lămurii nimic sănătos. Căci 
şi cei ce au 'vederile încrucişate, dacă nu închid ochii 
şi nu se dau în griia altora, ci se vor lăsă numai în 
nădejdea prjvirei lor celei falşe, vor greşi mai mult 
chiar decât cei ce nu văd de loc.

«Şi cum, zici tu, s’ar puteâ lepădă înţelepciunea 
aceasta»? Dacă nu vei primi credinţele filosofilor. Apoi 
fiindcă a poroncit atât de puternic de a lepădă această 
înţelepciune, la urmă pune şi cauza, zicând: „Pentruca 
înţelepciunea lumei aceştiea nebunie este la Dum
nezeu* (Vers. 19), căci ea nu numai că nu ajută cu 
nimic, ci încă chiar împiedecă, şi prin urmare-trebuie 
a te depărtâ de ea, ca una ce vatămă. Ai văzut cum a 
dovedit biruinţa cu prisosinţă, arătând că nu numai cu 
nimic nu foloseşte, ci încă chiar este şi contrară ere-
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dinţei ? Şi nici că s’a mărginit apostolul numai cu vor
bele sale proprii, ci a pus la mijloc iarăşi o mărturie, 
zicând: „Că scris este: cel ce prinde pre cei în
ţelepţi întru priceperea1} 16r“, adecă «cel ce foiru- 
i’eşte pre cei înţelepţi cu armele lor chiar», Flndcă ii 
au făcut uz de înţelepciune spre a hu aveă nevoie de 
Dumnezeu, apoi tocmai prin aceasta i-a dovedit că ineă 
mai mult au nevoie de Dumnezeu. Cum şi în ce feliu? 
Pentrucă făcându-se nebuni prin această înţelepciune, 
cu drept cuvânt că au fost robiţi de ea. Cei ce credeau 
că nu au nevoie de Dumnezeu, au ajuns la atâta nevoie 
de ajutoriul lui, în cât la urmă dovedindu-se că erau 
mai pre jos decât pescarii şi necărturarii, au avut ne
voie chiar şi de ajutoriul acestora. De aceia a zis apos
tolul, că Dumnezeu i-a doborât în vicleşugul lor, căci 
când spune: „Pierde-voiu înţelepciunea “ arată că 
ea nu este bună de nimic, iară când zice: „cel ce prinde 
pre cei înţelepţi întru vicleşugul lor“ arată pu
terea lui Dumnezeu.

După aceia spune şi modul cum o a doborît, adăo- 
gând o altă măriurie: „Domnul cunoaşte, zice, gân
durile înţelepţilor, că sunt deşarte“ (Vers. 20). 
Când înţelepciunea cea neexperientă îşi dă o asemenea 
părere de dânşii, şi-i arată astfeliu, apoi care altă dovadă, 

-mai cauţt despre marea lor prostie? Judecăţilc oame
nilor de multe ori cad ca nedrepte, pe când judecata 
lui Dumnezeu pretutindeni este fără ponos şi "nepărti
nitoare. Deci, după ce li pune înainte trofeul atât de 
strălucit al judecăţii cei de sus, la urmă întrebuinţează 
cuvântul mai cu putere, întorcându-1 de astă dată spre 
cei stăpâniţi, şi zicând: „Drept aceia nimeni să nu se 
laude întru oameni, că toate ale voastre sunt“ 
(Vers. 21). Iarăşi se întoarce la ideia de dinainte, ară
tând că nici în cele duhovniceşti nu trebuie a cugetă 
lucruri mari, ca uniia ce nu au nimic printr’înşii. «Cand, 
deci, înţelepciunea lumească este vătămătoare, iară cele 
duhovniceşti nu sunt date de voi, zice, ce cuvânt ai de

*) Notă. Expresiunea ravoup-fta, dupre cum arată chiar eti
mologia cuvântului (nâv ’i p y o v  =  tot lucrul) nu este tradusă exact, 
ci ar trebui să se zică «vicleşug», iară pericopa aceasta să f ie : 
«cei ce ‘prinde pre cei înţelepţi intru vicleşugul Ion .
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a te lăudă»? Când e vorba de înţelepciunea lumească 
el zice: „Nimeni să nu se amăgească pe sine“, 
fiindcă cugetau la lucruri vătămătoare, aici însă, fiindcă 
faptul are în sine un mare folos, el întrebuinţează cu
vântul mai cu blândeţe, zicând: „nimeni să nu se 
laude"'

„Că toate ale voastre sunt; ori Pavei, ori 
Apolio, ori Chifâ, ori iumea, ori vieaţa, ori moar
tea, .ori acestea de acum, ori cele viitoare toate 
ale voastre sunt, iară voi ai lui Christos, iară 
Christos al lui Dumnezeu“. (Vers. 22. z3). Fiindcă 
i-a atins cu putere mai ’nainte, la urmă iarăşi îi între
mează. Mai sus zicea: „Că ai lui Dumnezeu îm
preună lucrători suntem" şi prin altele multe i-a 
mângâiat, iară aici că „toate ale voastre S u n t“ do- 
borînd trutiea dascalilor, şi arătând că dascălii nu nu
mai că nu i-au îndatorat cu nimic, «ci încă că chiar şi ii 
datoresc a avea oare-care recunoştinţă vouă, căci pentru 
voi au devenit dăscăli şi au luat cnarul». Dară fiindcă 
s-ar fi putut şi ii mândri ca dăscăli, de aceia mai di
nainte li-a tăiat boala, zicând: „fie-căruia precum 
Domnul i-a dat“ şi că „Dumnezeu a făcut creş- 
terea% ca astfeliu nici dăscălii să nu creadă lucruri 
mari de dânşii, ca uniia ce dau învăţătura, şi nici uce
nicii să nu se rnândriască auzind pe apostol că „toate 
ale voastre sunt“, fiindcă «deşi, zice, sunt pentru voi, 
însă totalul se face de Dumnezeu».

Dară tu te gândeşte cum până Ia sfârşit el şi-a 
pus numele înaintea celor l-alţi, iară numele lui Petru 
tocmai la urmă. Şi ce va să zică expresiunea din acest 
pasaj: „ori moartea“? Adecă «că chiar de ar muri, 
pentru voi mor, primejduindu-se pentru mântuirea voas
tră». Ai văzut cum iarăşi a doborît cugetul ucenicilor, 
şi a ridicat pe al dascalilor? El discută cu dânşii ca şi 
pedagogii cu nişte copii de bun neam, cari au a moş
teni toate. Se mai poate spune şi altmintrelea: adecă că 
şi moartea lui Adam pentru noi a fost dată, ca noi să 
ne cuminţim, precum şi moartea lui Gbristos tot pentru 
noi, ca să ne mântuim.

„Voi ai lui Christos, zice, iară Christos al lui
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Dumnezeu11, însă altfeliu suntem noi ai lui Christos, 
altfeliu este Christos al Iui Dumnezeu, şi altfeliu este lu
mea a noastră. Noi suntem ai lui Christos, ca lucru, pe 
când Christos este al lui Dumnezeu, ca Fiu al său ade
vărat, şi nu ca lucru sau creatură, dupre cum nici lu
mea' nu este a noastră. Aşa că de şi este acelaşi cuvânt, 
însa ideia este cu totul deosebită. Lumea este a noastră, 
ca fiind făcută pentru noi, pe când Christos este al lui 
Dumnezeu, ca avându’şi fiinţarea lui în Tatăl, şi noi ai 
iui Christos, ca făcuţi de dânsul;. «Deci, zice, dacă şi 
aceia, sunt ai voştri, apoi.de ce atunci aţi făcut cu totul 
din contră, numindu-vă după numele lor, şi nu cu nu
mele lui Christos şi a,l lui Dumnezeu»?

„Aşâ să ne socotească pre noi omul, ca 
pre nişte slugi ale lui Christos, şi ispravnici 
(iconomi) ai tainelor lui Dumnezeu", (Cap. 4, i). 
Fiindcă Ii-a umilit cugetul lor, priveşte cum la urmă 
iarăşi îndreptează. zicând: „că pe nişte slugi ale lui 
Christos'". Aşâ.dară, zice, nu te nunii cu numele slu
gilor care slujesc, lăsând pe stăpânul tău». Aici îi numeşte 
ispravnici sau iconomi, arătând că tainile nu trebuie a 
le da tuturor, ci numai celor cari trebuie, şi cari pot a 
le iconomisl cu vrednicie. „Iară ce este mai mult, 
să caute aceasta. între ispravnici, ca credincios 
cinevâ să se afle“. (Vers. 2), adecă să nu sfitarisască 
cele ale stăpânului, să nu ’şi le însuşiască castăpân, ci ca 
iconom să le administreze, căci treaba iconomului este de 
a administra bine cele încredinţate lui; să nu zică că 
cele ale stăpânului sunt ale sale proprii, ci din contra 
încă, să spună că şi cele ale sale sunt ale stăpânului.

J) Fiecare deci, să cugete acestea în mintea sa, şi 
cel ce are darul vorbirei, ca şi cel ce are averi,— cum 
că acestea i s-au încredinţat lui de stăpânul, şi că deci, 
nefiind ale lui, el nu trebuie să le stăpânească numai 
pentru dânsul, şi nici să şi le însuşiască lui, ci toate să 
le socotească ca ale lui Dumnezeu care le-a dat. Voieşti 
să vezi iconomi credincioşi? Ascultă ce spune Petru:

*) Partea morală. Cum că cele date nouă sunt dela Dumnezeu, 
şi că nu trebuie a ie păstră numai pentru noi, ci a le împărtăşi 
şi altora. Şi că cel ce miluieşte pe sărac, se numeşte cu numele 
lui Dumnezeu, de mântuitoria şi binefăcătoriu. (Veron).
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„Ce căutaţi Ia noi, ca cum cu a noastră putere 
sau cucernicie am fi făcut pre acesta să umble*. 
(Fapt. 3, 12)? iară lui Corneliu îi ziceâ: „Şi eu însu’mi 
Sunt Olli‘L. (Ib. 10, 20); deascmenca şi cătră Christos 
ziceâ: ;J a tă  noi a iii.lâSat toâte şi-ţi am  urm at 
ţie“i (Maih. 19, 27). Tot aşâ'şi Pavel zicând: , Mai 
mult de cât toţi aceia m-am ostenit“ a adaos 
imediat: „însă nu eu, ci darul lui Dumnezeu care 
este întru mine", (I, Cor. 15, 10), precum şi aiurea 
adresându-se acestora li ziceâ: «Şi ce ai care n-ai 
luat/1. (Ib. 4, 7)? Cu alte cuvinte nimic nu este al tău, 
nici averile, nici cuvântul, ba încă .nici sufletul, căci şi 
acesta este al stăpânului. Deci, când trebuinţa cere, dă-1 
şi pe acesta, iară de . iubeşti vieaţa, şi poroncindu-ţi-se 
de a’l da, tu te împotriveşti, apoi atunci nu mai eşti 
iconom. «Şi cum se poate împotrivi cinevâ, zici, când 
Dumnezeu îi chiamă»? Aceasta tocmai spun şi eu, şi 
tocmai pentru acest fapt mă minunez de filantropiea lui 
Dumnezeu, căci ceia-ce poate să’ţi iâ dela tine chiar şi 
fără voea ta, el nu voeşte a-ţi le luâ fără voea ta, ca 
astfeliu să ai şi plată. De pildă: poate ca să ’ţi iee su
fletul fără de voinţa ta, însă ei voieşte a ţ.i-1 luâ cu 
buna ta voinţă,. ca astfeliu să. zici şi tu ca’ şi Pavel: 
„In fiecare zi mor“ (I Cor. 15,_ 31), Poate’ de pildă 
ca să-ţi iee slava şi Iară voea ta şi să te facă umi
lit. însă el voieşte a o luâ, de la. tine cu bună voinţa, 
ta, ca astfeliu să ai plată. Poate să te iacă sărac şi fără 
să voieşti tu, însă el voieşte ca tu de burta voe să devii 
sărac, ca astfeliu să’ţi împletească cununi. Ai văzut fi
lantropiea lui Dumnezeu ? Ai văzut trândăviea şi tâmpirea 
noastră? Poate că ai ajuns într’o slujbă înaltă, sau ai 
primit vre-o stăpânire bisericească? Nu cugetă lucruri 
mari, căci nu’ţi-ai câştigat tu slava, ci Dumnezeu te-a 
îmbrăcat cu ea, el este care ’ţi-a dat-o. Deci, pâstrează-o 
ca pe un lucru străin, ne-făcând abuz din ea, şi nici 
întrebuinţând-o în cele ce nu trebuieşte, nici îngâmfân- 
du-te, şi nici sfitarisând-o, sau mai bine zis, însuşindu- 
ţi-o ţie ca pe cevâ propriu al tău, ci consideră-te pe 
sine’ţi ca sărac şi fâră slavă. Dacă ţi s’a încredinţat 
poate porfiră împărătească spre a o păstră, apoi nu 

,. trebuie a abuzâ de acea haină şi a vătămâ pe cinevâ,
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ci a o- păstra cu cea mai mare scumpătate, ca dată ţie 
de Dumnezeu. Ai primit darul cuvântului? Nu te trufi 
şi nici nu te îngâmfă, căci darul nu este al tău. Nu fii 
nerecunoscătoriu pentru darurile stăpânului, ci împarte-le 
în mod drept cu tovarăşii iei, şi nici să te mândreşti 
cu ele, ca şi cupa ar .fi ale tale proprii, şi nici sâ le 
cruţi pentru tine numai, şi pe alţii să nu-i împărtăşeşti 
din ele. Chiar copii de ai aveâ, sunt ai lui Dumnezeu. 
Dacă tu le consideri aşâ, apoi şi avându-le vei fi mul- 
ţămit, şi luându-ţi-se nu te vei întrista, ci vei zice ca 
şi lob : ”„Domnul a dat, Domnul a luat“ (lob 1, 21).

Tot ceia ce avem, este a lui Christos, şi chiar pre 
a fi (existenţa) dela dânsul şi printrînsui o avem; şi 
dreptul de a trăi, de a respiră, şi lumina, şi aerul, şi 
pământul, toate sunt ale lui, şi da,că ne-ar lipsi de una 
din acestea, ne pierdem şi ne nimicim, căci noi suntem 
aici trecători şi nemernici (drumeţi). Aşâ dară, a zice 
mereu, că «aceasta este a mea, ceealaltă este a ta» nu 
sunt decât vorbe goale; căci în fapt nu este aşâ. Şi când 
tu zici că te găseşti în casa ta, n u este alt-cevâ decât
o vorbă goală lipsită de realitatea lucrului, fiindcă şi 
aerul, şi pământul, şi materialul casei sunt ale creatoru
lui, şi chiar şi tu care ai clădit-o, precum şi toate cele
lalte sunt ale lui. Dacă poate întrebuinţarea casei este 
a ta, apoi şi aceasta este nesigur, nu numai din cauza 
morţii, ci chiar şi mai ’nainte de moarte din cauza ne
statorniciei lucrurilor omeneşti.

Acestea deci, imprimându-le în mintea noastră, ne
contenit să filosofăm cu ele, şi de aici vom câştigă două 
bunuri mari: şi că vom fi totdeauna mulţămiţi, fie-că 
le-am aveâ în stăpânire, fie că ni -s-ar iun, şi că• nu 
vom mai sluji celor trecătoare, care nici nu sunt ale 
noastre. Chiar averile dacă ţi le-a luat, pe ale sale le-a 
luat; chiar cinstea şi slava, chiar trupul, şi chiar însuşi 
sufletul de ţi l-a luat, al său a luat: chiar copilul dacă 
ţi i-a luat, apoi n’a luat pe fiul tău, ci pe sluga lui, 
fiindcă nu tu l-ai plăsmuit, ci el l-a făcut; tu ai slujit, 
în cazul de faţă. numai ca obiect de trecere, iară totul 
el l-a făcut. Deci, să’i mulţumim lui, că ne-am învred
nicit de a sluji în lucrarea sa. Dară ce? Ai fi voit poate 
ca pentru totdeauna să ai acel dar? Apoi aceasta iarăşi 
este fapta unui nerecunoscătoriu, şi a unuia care nu 
ştie că are un lucru străin,şi nu pe al său propriu. Dupre

46038
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cum cei ce de bună voca lor, depărtându-se de asemenea 
lucruri trecătoare, ştiu bine, că ceia ce au nu este a 
ior, tot aşâ şi cei ce se întristează la pierderea lor, sfi- 
tarisesc, sau îşi însuşesc loru ’şi lucrurile stăpânului. 
Căci dacă noi chiar nu suntem ai noştri, apoi cum acele 
lucruri pot fi alo noastre? Din două părţi noi suntem 
ai iui: şi prin crcaţiune, şi prin credinţă. Do aceia şi 
zice Da vid „Ş i atâtnl meu dela tine •este”’ (Ps. 38,; 
1 1 ), iară Pa vei: „Că întru dânsul şi viem, şi ne 
mişcăm, şi suntema (Fapte 17, 28), precum şi atunci 
când vorbeşte despre credinţă, zice: „nu sunteţi ai 
voştri, că sunteţi cumpăraţi cu preţ“ (I. Cor. 6, 
19. 20). Aşâ dară toate sunt aie lui Dumnezeu. Când, 
deci, el ne chiamă şi voieşte a ni luă cevâ, să nu bol
borosim cu vorba ca slugile cele nerecunoscătoare, şi 
nici să ni însuşim pe furiş lucrurile stăpânului. Dacă 
sufletul nu este al tău, apoi banii cum pot fi ai tei? 
Cum deci cheltuieşti în ceia ce nu trebuie cele ce nu 
sunt ale tale? Nu ştii că pentru aceasta vom fi traşi la 
respundere, ca uniia ce ie-am întrebuinţat rău? Deci, 
fiindcă nu sunt ale noastre, ci ale stăpânului, trebuia 
ca să le cheltuim cu fraţii noştri, fiindcă tocmai pentru 
aceasta a fost învinovăţit şi bogatul din evanghelie, pre
cum şi cei ce nu hrănesc pre Domnul, ca uniia ce n’au 
făcut aşâ. Nu spune că «eu cheltuesc din ale mele, şi 
că din ale mele mă desfătez», căci nu sunt din ale tale, 
ci din cele streine, şi zic streine, fiindcă tu voieşti aşâ, 
Ţie când Dumnezeu voieşte ca cele încredinţate ţie, să. 
le cheltueşti pentru fraţii tei, Cele streine sunt ale tale 
numai atunci, când tu le cheltueşti cu cei săraci, iară 
dacă tu le cheltueşti- fără cruţare numai cu tine singur, 
apoi atunci streine au devenit cele ale tale. Findcă le-ai 
întrebuiuţat cu cruzime, şi zici că: «este drept ca cele 
ale mele să le cheltuesc numai spre mulţămirea mea», 
de aceia eu zic că sunt streine, căci cele ale tale sunt 
comune tuturor, dupre cum comun este şi soarele, şi 
aerul, şi pământul, precum şi toate celelate. Dupre cum 
se petrece cu trupul nostru, că îngrijirea sau slujba nu 
se mărgineşte numai la unul din organele lui, ci se 
întinde asupra fiecărui organ în parte, iară de cumva 
se mărgineşte numai la unul din mădulări, apoi atunci 
întregul trup îşi pierde energiea sa, — întocmai aşâ ,se 
petrece şi cu averile.
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Şi pentru ca să fac mai lămurit ceia ce voiu a 
spune, iată de pildă, că hrana dată trupului pentru toate 
mădularile lui, nu se împrăştie în mod proporţionat la 
toate, ci numai la unul din mădulări; ei bine, atunci 
este streină cu totul de acel mădular — şi cum să nu 
fie streină, dacă nici nu o poate mistui şi nici nu-i poate 
hrăni? — pe când dacă ea se împrăştie la toate în co
mun, atunci este a tuturor îa un loc, şi a fiecăruia în 
parte. Tot aşâ se petrece şi cu averile: dacă tu singur 
te bucuri de ele, atunci le-ai pierdut — că nu rodesc 
resplata cuvenită — pe când dacă tu le împărţi şi al
tora, apoi atunci mai cu samă sunt ale tale, şi atunci 
vor rodi, adecă îţi vor aduce folos. Nu vezi că mânile 
slujesc, gura mestecă şi moaie mâncările, şi stomahul 
le primeşte? Nu cumvâ oare zice stomahul: «fiindcă eu 
le-am primit, de aceia trebuie a le stăpâni pe toate?» 
Deci, nu spune astfeliu de vorbe nici tu, în privinţa 
averilor, căci datoriea celui ce primeşte este de a împăr
tăşi şi pe alţii din cele ce a primit. Dupre cum reutalea 
stomahul ui este de a stăpâni mâncările numai pentru 
sine, şi a nu le împărţi în mod proporţionat tuturor 
măduiarilor, când atunci întregul trup se şi vatămă, — tot 
aşâ şi reutatea celor bogaţi este de-a stăpâni totul pentru 
dânşii ceia ce au, căci atunci şi pe dânşii şi pe alţii 
pierd. Ochiul deasemenea primeşte "în sine’ lumina, insă 
nu pentru aceasta el este îndreptăţit de a stăpâni numai 
pentru sine lumina, ci luminează întregul trup, — căci 
nici nu este dupre natură de a o stăpâni singur pentru 
sine, pe cât timp el este ochiu. Nasul iarăşi simte mi
rosul, însă nu-i stăpâneşte numai pentru sine, ci-1 tri
mite crierului, şi pune pe stomah în contact cu acel 
miros plăcut, şi, în fine, prin el întregul trup se simte 
bine dispus. Picioarele încă călătoresc singure, însă nu 
se poartă numai pe dânsele singure, ci transpoartă în 
acelaşi timp pe întregul trup. Tot aşâ şi tu ori şi ce ţi 
s’a încredinţat, nu stăpâni singur tu, fiindcă totul vei 
vătămâ, şi chiar pe tine însu-ţi mai ’nainte de alţii.

___ Dară aceste împrejurări nu se văd petrecându-se
numai cu mădularile trupului, ci şi în toate acţiunile 
omeneşti. Căci de pildă, dacă fierariul n’ar voi să îm- 
părtăşască nimănui meşteşugul lui, apoi atunci şi pe 
dânsul şi pe celelalte meşteşuguri le va dărăpânâ. De 
asemenea şi curelariul, şi cultivatorul, şi pitariul, pre
cum şi fiecare din cei ce au vr’un meşteşug, sau vre-o:
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întreprindere din cele trebuitoare, dacă ar voi să nu 
împârtăşască pe altul din meşteşug, apoi nu numai pre 
alţii, ci chiar şi pre dânsul singur se va pierde pe lângă
ceilalţi, Şi ce spun-eu de cei bogaţi?— căci chiar şi .cei 
săraci dacă s’ar molipsi de rentate» voastră a celor la
comi şi bogaţi, apoi aţiţoci pe voi vtyt- vâtămâ mai mult, 
fiindcă dacă de pildă n’ap voi să-şi <ieâ b-raţeie ior, iute 
v’ar face săraci şi pe voi, ba încă chiar v ’ar pierde cu 
desăvârşire. De pildă: dacă lucrătoriul de pământ nu 
şi-ar da munca sa, dacă marirtariul nu ar voi să-şi ia 
lucrul seu pe corabie, dacă ostaşul n’ar voi să se ducă la 
război u, apoi înţelegeţi bine câtă vătămare aţi putea, aveâ 
de aici. Aşa că’ chiar de n’ar mai fi nimic alt, cel puţin 
temeţi-vă şi ruşinaţi-vă de aceasta, şi imitaţi înţelep
ciunea acelora. Nu împărtăşeşti din avere pe nimeni? 
Apoi atunci este drept ca nici tu fea te împărtăşeşti de 
ajutoriul cuiva. Dară dacă aceasta s’ar petrece, apoi 
atunci totul s’ar răsturnă pe dos.

-  v Pretutindeni, deci, a da şi a împărtăşi şi pe alţii 
. din ale noastre, este începutul multor bunuri, fie cu se- 
minţile, fie cu ucenicii, fie cu meşteşugurile, fie în fine 
cu orice. Dacă de pildă cineva ar voi să stăpânească 
meşteşugul numai pentru sine, apoi şi pe dânsul cum 
şi întreaga vieaţă le va răsturnă. Dacă cultivatorul de 
-pământ ar păstra seminţele acasă îngropate, va pricinui o 
foamete grozavă. Tot aşâ şi bogatul dacă face astfeliu cu 
banii săi, mai ’nainte de ceî săraci pe dânsul se va nimici, 
îngrămădindu-şi pe capiii său flacăra cea rnâi arzătoare 
a gheenii. Dupre cum dăscălii, chiar de ar avea cât de 
mulţi ucenici, totuşi pe fiecare îl împărtăşeşte din meşte
şugul lor, tot aşâ şi tu fă, ca să câştigi mulţi cari au primit 
binefaceri dela tine,ca cu toţii să zică de tine, că «pe cutare 
l’a scăpat de sărăcie, pe cutare de primejdii, şi că cu
tare s’ar fi pierdut, dacă dupre darul lui Dumnezeu nu 
s’ar fi bucurat de sprijinul lui; şi că a deslegat pe cu
tare de boală, pe cutare l’a izbăvit de sicofandii, pe altul 
fiind străin l’a primit la dânsul, pe celalalt care eră gol 
l’a îmbrăcat». Cuvintele acestea sunt mai bune decât 
mii de bogăţii şi mii de tezaure, şi pe toţi îi va întoarce 
catră tine mai mult decât hainele cele aurite, sau caii 
cei împodobiţi, sau slugile cele nenumărate ce vin în 
urma ta. Acestea chiar te arată greoiu tuturor, şi de 
toţi vei fi urît, ca un duşman comun, pe când acelea 
te vor proclamă ca pe un părinte obştesc, şi ceia ce
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este mai mult decât orice, că şi favoarea lui Dumnezeu 
îţi va urma pretutindeni în faptele tale. Spună atunci 
cutare, că «mie mi-a înzestrat copila la măritiş», un 
altul că «mie mi-a crescut copilul şi T a  făcut bărbat 
desăvârşit», un altul că «m ’a scăpat de nenorocire» şi 
celalalt că «m ’a izbăvit de primejdii».

Asemenea cuvinte sunt mai’ bune decât cununile 
de aur, şi au mii de vestitori în cetate de filantropiea ta. 
Aceste glasuri sunt cu mult mâi dulci şi mai plăcute 
decât glasurile vestitorilor cari merg înaintea împăra
tului sau a stăpânitorilor, căci ele te proclamă de mân- 
tuitoriu, binefăcătoriu, sprijinitoriu, şi, in fine, cu numele 
pe care le atribuim lui Dumnezeu, iară nu lacom, mân
dru, nesăţios şi chiţibuşariu. Nu, vă rog, să nu dorim 
de a auzi nici unul din aceste cuvinte, ci numai din cele
lalte. Căci dacă şi pe pământ asemenea cuvinte rostite 
fac pe cineva strălucit şi vestit, dară încă când sunt 
scrise şi în ceriuri, şi când în ziua cea de pe urmă în
suşi Dumnezeu le va proclama în auzul tuturor, poţi 
pricepe singur de câtă însemnătate şi de câtă strălucire 
te vei bucură atunci, Cărora fie ca cu toţii să ne în
vrednicim, prin charul şi filantropiea Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu sfîntui 
Duh, se cade slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  XI

-Iară mio pm * puţin..îmi ■■este- ca -să  mă-
judec de cătră voi, sau de ziua omenească, ci 
nici însu-mi pre mine mă judec. Pentrucă ni
mic pre mine nu mă ştiu vinovat; ci nu întru 
aceasta m-am îndreptat; iară cela ce mă judecă 
pre mine Domnul este“ (Cap. 4, 3. 4).

împreună cu celelalte rele, eu nu ştiu cum în na
tura oamenilor s’a furişat boala curiozităţei, şi a cer
cetării fără rost a faptelor străine, ceia ce şi Christos 
a  înfierat, zicând: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi ju
decaţi,, (Math. 7, 1), căci acest păcat, ca şi toate cele-
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lalte păcate, nu are cu sine nici-o mulţămire, ci numai 
pedeapsă şi osândă. Căci noi fiind apăsaţi de o mulţime 
de rele, şi purtând în ochii noştri bârne mari, deodată 
devenim cercetători aspri ai păcatelor celor deaproape, 
care cu nimic nu se deosebesc poate de firele'de gunoiu. 
Acest fapt se petrecea pe atunci şi în Corinth, căci pe 
bărbaţii eviavioşi şi iubitori de Durnuezeu îi luau în 
bâtae de joc pentru simplitatea şi neinvăţătura lor, iară 
pe cei încărcaţi de mii de rele îi judecau de buni pentru 
limbuţiea lor. După aceia apoi, ca şi nişte judecători ce 
şed pe scaune, ii votau cu îndârjire drăceasca nişte 
astfel iu de hotărîri; «Cutare este vrednic, cutare este 
mai bun decât cutare; acesta este mai inferior celuilalt, 
saU că este mai bun decât acesta», şi cu chipul acesta 
lăsând ia o parte propriile lor rele, de care ar fi trebuit 
să se întristeze, ii deveneau judecătorii altora, şi prin 
aceasta aprindeau între dânşii lupte din cele mai grozave. 
Deci, Pavel doborînd această boală uricioasă, priveşte cu 
câtă înţelepciune o îndreaptă, f  iindcă mai sus a fost zis: 
„iară ce este mai mult ouute-sc aceasta între 
ispravnici (iconomi) “ cu care ocazie s-ar fi părut că 
li "se lăsă drum liber de a judecă şi cercetă vieaţa fie
căruia, apoi această părere greşită el a strivit-o cu de
săvârşire. Deci, ca nu cumva ii să pătimească de această 
boală, iată cum i-a depărtat dela o asemenea necuviinţă: 
Jara  mie prea puţin îmi este ca să mă judec 
de .Cătră voi", iarăşi aducând vorba asupra propriei 
sale persoane. Dară ce va să zică prin fraza aceasta, că 
„Mie prea puţin îmi este ca să mă judec de 
cătră voi, sau de ziua omenească?“ Adecă: «mă 
judec pe mine însu’mi ca nevrednic spre a fi judecat 
de voi; şi ce zic eu de voi? ci chiar de ori şi cine altul». 
Insă nimeni să nu considere ca lipsă de minte din partea 
lui Pavel, da,că spune că nici unul dintre oameni nu 
este vrednic de a ’şi da hotărîrea pentru dânsul. Mai 
’ntăi fiindcă el nu spune acestea pentru dânsul, ci voind 
a trage pe alţii din supărarea şi nemulţămirea ce li se 
pricinueâ de acei judecători nepoftiţi de nimeni, şi al 
doilea că lucrul nu se mărginea numai la Corintheni. 
ci chiar şi pe dânsul s’a scos din o asemenea judecată, 
spunând că a se da asemenea hotărîri, este mai presus 
de părerea sa, pentru care a şi adaos imedieat: „<Zl nici
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însu’mi pre mine mă judec". Pe lângă cele vorbite, 
apoi, trebuie de a cercetă şi chestiunea pentru care sunt 
spuse aceste vorbe. DeaJtfeliu Pavel obişnueâ de multe- 
ori de a grăi şi cu glas puternic, sau mai drept vorbind 
şi cu oare care mândrie, însă aceasta na izvora din 
trufie sau lipsă de minte, ci din cea mal eminenta, ico
nomiei fiindcă şi acum el a spus aceste vorbe, nu ca 
să se îngâmfe şi să se înalţe pe dânsul, ci ca să mo
dereze pe alţii, şi grăbindu-se de a-i îmbrăcă cu dem
nitatea sfinţilor lui Dumnezeu. Cum că el era dintre cei 
mai smeriţi, ascultă-1 ce spune, punând la mijloc pentru 
aceasta chiar mărturiea duşmanilor: „că înfăţoşarea 
trupului este slabă, şi cuvântul defăimat-, şi 
iarăşi în alt loc: „Iară mai pre urmă decât toţi, 
ca unui născut fără de timp (stărpătură) s’a 
arătat şi mie“ (II. Cor. 10, 10.1. Cor. 15, 8). Şi cu toate 
acestea gândeşte-te singur cum acest smerit, cerând 
timpul şi împrejurările, ridică cugetele ucenicilor, nu 
învăţându-i trufiea, ci insufiându-li idei sănătoase. Căci 
tot acestorGorihtheni discutând cu dânşii li zicea: „Că 
dacă se judecă întru voi lumea, nevrednici sun
teţi de judecăţi mai mici“ (i. Cor. 6, 2)? Dupre 
cum creştinul trebuie a stă departe de mândrie, tot aşâ 
de departe trebuie a fi şi de linguşire, ca şi de un cuget 
necinstit. Când de pildă ar zice cineva, că «averile eu 
nu ie consider întru nimic, şi că toate cele prezente nu 
sunt pentru mine decât umbră, şi vis, şi jucării copilăreşti» 
noi nu-i vom taxă de mândru, fiindcă atunci noi vom 
defăima şi pe Solomon, care a grăit, astfeliu filosofând: 
„Deşărtăciunea deşărtăciunilor, toate sunt de- 
şărtăciuni* (Ecl. 1, 2). Dară să nu fie una ca aceasta, 
de a numi o asemenea fllosofîe cu numele de mândrie!

Deci, a dispreţul toate cele prezente, nu vine dela 
mândrie, ci dela măreţiea sufletului. Deşi noi vedem de 
multe ori şi împăraţi, şi stăpânitori stând împotriva 
unor asemenea împrejurări, totuşi şi cel sărac dacă fi- 
losofiseşte asupra lor şi le dispreţuieşte, apoi nu pentru 
aceasta îl vom numi mândru, ci vom spune că el este 
om serios, om cu sentimente înalte, dupre cum. şi pe 
cel ce prea mult se împotriveşte, pe cel ce iesă din ho
tarele umilinţei, nu-i vom mai numi smerit şi cumpă
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tat, ci slab, mic de suflet şi fără sentimentul libertăţei. 
Căci şi un fiu dacă ar dispreţul cele ce se cuvin tată
lui său, iară pe cele servile le-ar admiră, noi nu l’am 
lăudă pe el că smerit, ci am spune că este lipsit da no-' 
bieţă, ca este servil şj târâtoriu; l ’âm admiră numai 
atunci, când el ar face vorbă multă do cele părinteşti, 
şi ar dispreţui cele servile. Lipsă de minie este numai 
atunci când cineva se crede pe dânsul a fi mai bun de
cât alţii; însă a-şi dâ părerea pentru oare-care împre
jurări omeneşti, nu este rezultatul mândriei, ci a unei. 
filosofii înalte.

De aceia şi Pavel, nu înălţându-se pe sine, ci voind 
a moderâ pe alţii cari se ridicase contra bărbaţilor ce
lor umiliţi, şi voind a-i convinge să fie cumpătaţi, ziceâ că : 
„Mie prea puţin îmi este ca să mă judec de 
cătră voi, sau de ziua omenească*. Ai văzut cum 
şi pe aceia i-a îndreptat? Căci cel ce auzeâ că aposto
lul îi dispreţuia pe toţi deopotrivă, şi că de nimeni nu 
credeâ vrednic de a fi judecat, nu se supăra la -urmă*. 
fiindcă nu el singur erâ scos dintre ceilalţi. Dacă el ar 
fi zis numai că «prea puţin îmi pasă dacă aşi fi jude
cat de voi» şi ar fi tăcut’ după aceia, poate că ar fi fost 
dcajuns ca ii să se considere ca dispreţuiţi; dară acum 
el adăogând expresiunea: ,,sau de ziua omenească 
cu aceasîa a adus o mare mângâere la rana cauzată, 
dându-li lor părtaşi sau tovarăşi 1a dispreţuire. Dară şi 
aceasta o îndreaptă din nou, zicând: „Ci nici însu’mi 
pre mine mă judec“. Priveşte acum că cele vorbite 
de dânsul nu sunt din lipsă de minte sau mândrie, căci 
nici chiar pe dânsul nu se credcrîn stare de a se ju- 
decâ cu exactitate. Mai departe apoi, fiindcă şi această 
expresiune s’ar fi părut a unui om ce se înalţă pe sine, 
iată că şi aceasta a îndreptat-o, zicând: „ci nu întru 
aceasta m’am îndreptat" (Vers. 4). Dară ce? oare 
nu trebuie de a ne condamnă pre noi înşi-ne, şi păca
tele ce le săvârşim? Desigur că trebuie a face aceasta 
şi încă cu toată puterea, când noi păcătuim; însă Pavel 
nu aveâ nimic din acestea, dupre cum zice: „Pentru 
nimic pre mine nu mă ştiu vinovat". Deci, cc 
păcat trebuiâ să judece, dacă el nu se ştieâ cu nimic 
vinovat? El însă şi aşâ fiind, totuşi ziceâ că nu întri 
acestea s’a îndreptat.. Dară atunci ce am puteâ spune
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de cei ce au cugetul încărcat cu mii de păcate, şi nu 
cunosc la dânşii nici un bun? Bară ce? Dacă el nu se 
ştieâ cu nimic \inovat, apoi oare nu s’a mai îndreptat 
(justificat)? —  fiindcă s’a -întâmplat poate să păcătu- 
iască şi el în oarecari lucruri mici, pe cari nu le ştieâ de 
păcate. De aici tu poţi să judeci, câtă exactitate va fl 
în viitoarea judecată! Aşâ dară el n’a spus,, că crede 
nevrednic de dânsul de a fi judecat de aceia — crezân- 
du-se pe sine fără de nici un ponos—ci numai ca să 
astupe gurile celor ce făceau aşâ. In alt ioc, chiar fiind 
păcatele pe faţă, şi el nu dă voie de a judecă pre alţii, 
fiindcă timpul şi împrejurările cereau aşâ, pentru care 
şi ziceâ: „Dară tu, ce judeci pre fratele tău 
sau tu, de ce defăimezi pre fratele tău“ (Rom. 
14, 10)? ca şi cum pare că ar fi zis: «Nu ai fost rân
duit spre aceasta, omule! ca să judeci pe alţii, ci sâ is
piteşti pe cele ale tale. De ce dară răpeşti dreptul stă
pânului? — căci dreptul aceluia este de a judecâ, şi nu
al tău»._____

De aceia a şi adaos el imedieat : „Drept aceia mai 
’nainte de vreme nimic să nu judecaţi, până ce 
va veni Domnul, care va şi lumină ceie ascunse 
ale întunericului, şi va arătă sfaturile inimilor, 
şi atunci lauda va fi fiecăruia dela Dumnezeu “ 
(vers. b). Dară ce? Oare nu trebuie ca dascălii să ryeă 
aceasta? Trebuie, de sigur, pentru păcatele cele pe faţă 
şi mărturisite de toţi, dară şi aceasta la timpul potrivit, 
şi chiar atunci să o iacă fiind ii inşii trişti şi amărâţi, 
iară- nu ca cum s’ar părea stăpâniţi de slavă deşartă şi 
uşurătate. Căci şi aici el nu vorbeşte de păcatele şliute 
de toţi şi mărturisite, ci pentru că preferau pe cutare 
în locul cutăruia, şi ’şi permiteau de a face compara- 
ţiune între vieaţa unuia şi a altuia. Fiindcă acestea 
singur el le ştie, el, cel ce va judecâ cele ascunse ale 
noastre cu toată exactitatea,, care va şi hotărî care 
anume sunt vrednice de o mai mare plată şi cinste, 
precum şi care sunt vrednice de o mai mare pedeapsă, 
pe când noi ie judecăm numai după aparenţă. «Dacă 
chiar în cele ce însu-mi am greşit, zice, şi nimic nu 
ştiu lămurit, apoi cum aşi putea fi vrednic de a-mi da 
votul pentru alţii? Cum aşi puteâ, ca eu, care nici pe 
ale mele încă nu le ştiu cu exactitate, să judec pe ale
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altora?» Deci, dacă Pa vel judeca aşâ, apoi cu atât mai 
mult noi. Acestea le spunea, nu cu scopul de a se 
arătă pe sine fără nici un ponos, ci ca să arate, că 
chiar de ar ti cineva printre dânşii în totul nepăcătos, 
totuşi nici aceia nu ar fi vrednic de a judecă vieaţa al
tora, şi ca daca el, care nu se şliea vinovat cu nimic, 
şi nu făcea aşâ, apoi cu atât măi mult aceia cari aveau 
mii de păcate pe cugetul lor.

Astfeliu, deci, astupând gurile celor ce făceau ase
menea judecăţi, la urmă pare că simte dureri mari de 
a trece deodată cu vorba asupra acelui curvariu, şi a-şi 
descărcâ mâniea ce o aveâ contra lui. Dupre cum când 
se strică vremea, mai întâiu trec în toate părţile nori 
întunecos!, iară dupre aceia urmează bubuitul acel grozav 
de trăsnete, şi pe ceriu se face un singur nor, şi numai 
după aceia cade pîoae pe pământ cu îmhelşugare, în
tocmai aşâ s’au petrecut lucrurile şi cu apostolul. Căci 
şi el urmând a întrebuinţa cu multă indignare vorbe 
grele asupra curvariului, mai întâiu cu cuvinte aspre 
moaie truflea bărbatului, fiindcă şi păcatul lui eră îndoit: 
curvie, şi încă mai rea de cât curviea, şi totodată că 
nici nu-i păreâ rău pentru păcatul făcut, şi nici nu se 
jăleâ. In adevăr că nu atâta trebuie a jăli pe păcătos, 
pe cât pe păcătosul care nu are părere de rău, şi nici 
nu se pocăeşte. „Vom piânge pre mulţi “ zice, însă 
nu cari au greşit mai înainte cum s’ar întâmpla, ci 
„Can nu s’au pocăit de necurăţiea, şi curviea, şi 
spurcăciunea care au făcut“ (ii. Cor. 12, 21). Cel 
ce se pocăeşte după ce a greşit, nu este vrednic de 
plâns, cx vrednic oe fericit, ca unul ce a trecut în ceata 
drepţilor. „Spune, zice, tu cel întâi fără de legile 
tale, Ca Să te indreptezi“ (Isaia, 43, 26). Dară dacă 
şi după ce a păcătuit cineva, este fără ruşine, apoi 
atunci nu atât este vrednic de milă că a cănit, pe cât 
că dupre ce a căzut a rămas locului. Deci, dacă a nu 
se pocăi cineva pentru păcatele sale este un fapt rău, 
dară. încă. a. se şi mândri pentru acele păcate, de ce 
pedeapsă oare nu ar fi vrednic? Dacă cel ce se îngâmfă 
pentru succesele sale, şi este necurat, dară încă cel ce 
se mândreşte pentru păcatele făcute, de ce iertare poate 
fi vrednic?

Deci, fiindcă şi curvariul acela era dintre aceşti din 
urmă, căci şi el îşi făcuse prin păcat sufletul atât, de
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obraznic şi neîncovoiat, încât nu mai simţea nimic, de 
aceia era nevoie mai întâi de a-i dobori trufiea. Şi nici 
nu pune dela început crima lui, — ca nu cum-vâ să-şi 
piarză orice pic de ruşine, ca învinovăţit înaintea celor
lalţi şi nici după aceia, ca să nu creadă el că apostolul 
a vorbit oarecum în treacăt de faptul lui, ci mai întâi 
băgându-i multă frică din cauza cifrajului Iui faţă de 
ceilalţi, şi numai după aceia se aruncă asupra lui, zgu- 
duindu-i mai dinainte, prin certarea celorlalţi, cugetul 
lui cel amorţit şi lipsa de minte. Căci chiar vorbele apos
tolului: „Că cu nimic pre mine nu mă ştiu vino
vat, ci nu întru acestea m’am îndreptat14 şi că: 
„cel ce mă judecă pre mine Domnul este, care 
va şi lumină cele ascunse ale întunericului, şi 
va arătă sfaturile inimilor" nu sunt, zise la întâm
plare, ci prin ele se atinge şi de acela, precum şi de cei 
ce se alipise de dânsul, luându-i apărarea şi defăimând 
pe sfinţi. «Şi ce înseamnă, zice, dacă uniia se par pe 
dinafară virtuoşi şi minunaţi? Căci acel judecătoriu nu 
este al faptelor dinafară numai, ci aduce Ia mijloc şi pe 
cele ascunse». Deci, două sunt cauzele, sau mai bine zis 
trei, pentru care judecata noastră nu este dreaptă: întâi, 
că chiar de nu ne-am şti cu nimic vinovaţi, noi totuşi 
avem nevoie de un cercetătoriu exact, care cu cea mai 
mare scumpătate să examineze păcatele noastre; al doilea, 
că multe din faptele petrecute ne scapă din minte şi 
rămân ascunse; şi ai treilea, că multe din faptele să
vârşite de alţii, nouă ni se par bune, pe când poate în 
realitate nu sunt aşâ; dară aceasta nu vine decât nu
mai dintr’o judecată nedreaptă. «Deci, ce ziceţi că cu
tare sau cutare n’au păcătuit cu nimic, sau că cutare 
este mai bun decât celalalt? Aceasta nu o poate spune 
nici cel ce nu se cunoaşte cu nimic vinovat, ci numai 
cel ce judecă cele ascunse ale oamenilor, numai acela este 
care judecă cu dreptate. Căci iată, zice, că eu nu mă ştiu 
cu nimic vinovat, însă nici aşâ „nu m’am îndreptat", 
adecă «nu m’am izbăvit de răspundere, nici de păcate». 
El n’a zis că «nu m’am pus în rândul celor drepţi» ci 
că «nu sunt curat de păcat», pentrucă aiurea zice: „cel 
ce a murit, s’a îndreptat de păcat" (Rom. 6, 7), 
adecă că atunci s’a izbăvit* a scăpat de păcat. Facem 
poate şi multe fapte bune, însă nu dintr’o intenţiune
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dreaptă, ca de pildă atunci când lăudăm pe uniia, nu 
că doară am voi să-i facem mai buni şi mai străluciţi, 
ci ca printr’nşii să muşcăm pre alţii. Faptul acesta să
vârşit, este bun în sine, — căci este lăudat cel ce are 
succese — însă cugetul este conrupt, şi vine dlntr’o in- 
tenţiune satanieească, fiindcă de multe bri îl săvârşeşte 
cinevâ nu cu scopul de a felicita pe fratele său, ci fcu 
pofta, de a lovi pe altul prin acele laude. Şi iarăşi: ci
neva a făcut un păcat mare, iară un altul voind să-l 
amăgească, zice că n’a făcut nimic, şi mângâe aşâ zi
când pe acel păcătos, refugiindu-se la natura noastră co
mună; însă aceasta o face de multe ori nu cu scopul 
de a-i trece cu vederea acel păcat, ci ca să-l facă încă 
şi mai leneş spre fapta bună. Şi iarăşi: de multe ori 
ceartă cinevâ şi dojeneşte pe altul, nu cu scopul de a-i 
povăţui să nu mai facă aşâ, ci pentru a-i scoate in v i
leag păcatul, şi a-1 mări chiar mai mult decât este în 
realitate. Irisă, sfaturile inimei oamenii nu le ştiu, ci nu
mai cei ce ştie inimile oamenilor cu exactitate, acela este 
care cunoaşie totul, şi care atunci va aduce la mijloc toate 
acele sfaturi ascunse ale inimilor noastre. De aceia şi 
zice apostolul: „Care va şi lumina cele ascunse ale 
întunericului, şi va arătă sfaturile inimilor".

*) Deci, dacă chiar şi atunci când nu ne-am cunoaşte 
cu nimic vinovaţi, şi încă nu vom putea fi curaţi de pă
cate; dacă şi făcând binele în unele împrejurări, noi dese- . 
ori nu-i facem cu intenţiune bună, şi vom fi răspunză
tori şi vinovaţi cu pedeapsa, apoi putem pricepe câtă 
amăgire este la oameni în ceia ce priveşte judecăţile lor— 
asupra faptelor. Nu -ni este nouă cu putinţă ca oameni 
de a cunoaşte exact faptele noastre, ci numai ochiului 
celui neadormit; şi chiar de am amăgi pe oameni, totuşi 
pe acel ochiu nu-i vom puteâ amăgi niciodată. Deci, nu 
spune: «întuneric este împrejurul meu şi ziduri, şi cine 
mă vede» — căci cel ce a plăzmuit în parte inimile noa
stre, însuşi le ştie pe toate, căci întunericul nu se va în
tuneca niciodată înaintea lui. Bine zice cel ce păcătueşte: 
«întuneric este împrejurul meu şi ziduri», căci dacă nu 
ar fi întuneric în cugetul iui, nu ar scoate din el frica 
de Dumnezeu, şi nu ar face păcatul' cu uşurinţă: Dacă

l) Partea morală. Despre teama ce trebuie a o avea de Dum
nezeu, şi de a face totul ce contribuie la mântuirea noastră. (Veron.)
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mai întâi nu s’ar întunecâ cugetul lui, apoi nici păcatul 
nu s’ar puteâ furişă cu uşurinţă în el. Deci, nu zice: 
«cine mă vede» ? — pentru că există cel ce străbate până 
la despărţirea sufletului şi a duhului, a mădulărilor şi 
a măduvei (Ebrei 4, 12), şi numai tu singur nu vezi şi 
nici nu poţi sparge norul, ci avându-1 primprejurul 
tău ca şi un zid, nu te lasă de a-ţi îndreptă privirea 
spre ceriu.

Care păcat voieşti mai întâi a-1 examina, ca să 
vezi cum se săvârşaşte? Dupre cum tâlharii şi spărgă
torii de ziduri când voiesc de a fură cevâ de preţ, o tac 
aceasta stingând luminarea, tot aşâ face şi cu cei ce 
păcătuesc cugetul cel stricat, căci şi în noi este o lu
mină care arde veşnic, şi care se numeşte cuget sau 
conştiinţă. Dacă duhul răului întră, cu multă iuţală în- 
năuntru şi stinge acea flacără, de ’ndată a întunecat 
sufletul şi la dobo'rît, şi imedieat a furat tot ce se găsiâ 
înăuntru. Când sufletul a fost cucerit de vre-o poftă ne
curată, întocmai ca şi norul sau ceaţa care întunecă 
ochii trupului, tot aşâ şi el rămâne întunecat cu totul, 
cucerindu-i-se mai dinainte prevederea cugetului, şi nu-i 
lasă de a vedeâ mai departe, nici prăpastiea dinainte, 
nici gheena, nici frica, ci la urmă fiind tiranisitde voinţa 
acelei pofte necurate, devine uşor de cucerit de păcatr 
şi întocmai ca şi un zidiu fără ferestre ridicat. înaintea 
ochilor, pofta nu mai lasă de a străluci lumina dreptăţii 
în cuget, fiindcă toate gândurile cele absurde ale poftei 
l’au împresurat, din toate părţile. Atunci femeea curvă
i se înfăţişază veşnic şi înaintea ochilor, şi înaintea cu
getului, şi înaintea gândurilor lui. Şi dupre cum cei or
biţi, chiar de ar stă sub ceriul liber şi într’o miazăzi 
din cele mai strălucitoare, totuşi nu se pot bucură de 
lumină, fiindu-li închişi ochii, întocmai aşâ pătimesc şi 
aceştiia, căci de li s’ar trâmbiţă la ureche mii de vorbe 
mântuitoare, ii îşi astupă urechile la toate vorbele acelea,, 
fiind prinşi mai dinainte şi robiţi cu sufletul acelei pa
timi. Dară toate acestea le ştiu foarte bine toţi cei ce au 
făcut asemenea experienţi nenorocite. Fie, însă, ca voi 
să nu ştiţi nici-odată de asemenea experienţe.

Dară nu numai păcatul face acestea, ci ori-şrce 
dragoste absurdă. Să ne transportăm cu vorba, dacă 
credeţi, dela femeea curvă la bani, şi vom vedeâ şi aici 
un nor des şi neîntrerupt. Acolo fiind vorba de o sin
gură femee curvă, mărginită intr’un singur loc, patima
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nu este aşâ de grozavă, pe când banii arătându-se pre
tutindeni, şi la turnătorii de argint, şi prin oteluri, şi 
pre la turnătorii de aur, şi prin casele celor bogaţi, de 
aceia şi dragostea de dânşii este mai înfierbântata. Când 
cel ce este îmbolnăvit de această poftă, vede prin târg 
slugi care aleargă în toate părţile,, când vede cai stră
lucind de aur.nl ce este pe hamurile de pe dânşii, când 
vede oameni împodobiţi cu hainele cele mai scumpe, 
atunci întunericul cel mai mare îl cucereşte. Şi ce spun 
eu de case, şi de turnătoriile de aur? Eu cred că nişte 
astfeliu de oameni, dacă ar vedeâ numai icoana (ima
gina sau tabloul) bogăţiei, şi încă s’ar tulbura, s’ar săl- 
bătăci, şi ar turbă, aşâ că înlunerecul de pretutindeni 
îi înconjoară. Când ii văd icoana împăratului, nu ad
miră frumuseţa petrelor, nici aurul, nici haina cea de 
adevărată porfiră, ci chiar se şi topesc. Dupre cum acel 
nenorocit amorezat, ehiar dacă ar vedeâ numai icoana 
femeii iubită de el, şi se pironeşte cu privirea la acel 
obiect ne ’nsufleţil, tot aşâ şi acesta văzând icoana ne 
’nsufleţită a bogăţiei, pătimeşte de aceiaşi dor nebun, 
fiindcă este stăpânit de cea mai tiranică patimă. El tre
buie sau să slee în casă, sau oacă se duce in târg sa 
se întoarcă iute acasă, fiindcă multe de toate i-a.u în
tristat ochii, şi a primit în suflet mii de rane. Şi dupre 
cum acela nimic alta nu vede. înaintea ochilor, decâ.t pe 
fe.meea iubită de el, tot asemenea şi acesta trece cu ve
derea pre cei săraci şi toate celelalte dinaintea lui, - ■ 
ca nici măcar c mângâere cât de mică să nu gâsască — 
şi privirile îi sunt întoarse numai la cei bogaţi, intro
ducând în sufletul lui focul cel mai grozav prin privirea 
acelora. Foc este cu adevărat această patimă nenoro
cită; foc care consumă pe cei căzut în ea, şi chiar de 
nu ne-ar fi ameninţat cu gheena şi cu osânda, totuşi 
•cele prezente încă ’ sunt o mare osândă ; căci de a fi 
cinevâ veşnic torturat de această boală grozavă, şi de 
a nu-i mai dâ de leac nici odată, este o osândă din cele 
mai mari, — şi deci numai acestea ar fi deajuns ca să-l 
facă a fugi de această boală. <»Insă nimic nu este mai 
rău ca lipsa de minte, care pe lângă că poartă cu sine 
întristare'de faptele săvârşite, dară încă nici un folos 
măcar nu-i procură.

De aceia vă rog de a tăiâ boala chiar dela început. 
Dupre cum frigurile la început când atacă pe cinevâ, 
nu-i înfierbanta mult cu setea pe bolnav,, dară după



OMILIA XI 143

aceia sporind flerbinţala, îl face de a suferi grozav de 
sete. şi chiar de i-ar dă un altul oricât, de multă bău
tură, tot nu-i ar stinge setea, ci încă mai mult se aprinde 
cuptorul, tot aşâ se petrece şi cu această patimă. Dacă 
noi nu o vom împiedecă dela început ca să între în 
sunetuî nostru, şi nici nu vom închiu.6 uşiie, apoi odaia 
intrată va face multă stricăciune celor ce o vor primi.

Căci, iubiţilor, şi cele bune, precum şl eele .rele 
când vor dăinui în noi mai mult lînip, devin mai pu
ternice. Acest fapt l’ar puteâ vedeâ cineva petrecându-se 
şl în toate celelalte împrejurări din natură. O plantă de- 
pildă, când este răsădită de curând, cu uşurinţă se poate 
smulge, dară cu trecerea timpului înrădăcinându-se tare, 
numai este aşâ de uşor ca la început, ci este nevoie de 
o mai mare osteneală. Şi o clădire de curând făcută se 
poate răsturna uşor de cei ce nu sunt mulţămiţi cu ea, 
pe când dacă va fi bine înţepenită, apoi multe greutăţi 
va aduce ceior ce ar voi să o dărâme. Chiar şi fiara 
sălbatecă dacă s’a cuibărit undeva pe un timp mai în
delungat, cu greu va fi alungată ue acolo. Deci, pe cei 
ce n’au fost cuceriţi pană acum de aceasta patima, eu 
ii sfătuesc să nu se lase a fi stăpâniţi, căci este mai 
uşor de a se păzi cinevâ ca să nu cadă, decât ca după 
ce a căzut să se ridice; iară pe cei ce au fost dejâ cu
ceriţi de această patimă şi sfâşieaţi, îi vestesc că dacă 
se vor predă pe dânşii unui doctor cu cuvântul, ii fă
găduiesc nădejde de mântuire cu charul lui Dumnezeu. 
Dacă vei cugetă la cei ce au pătimit de această boală, 
au căzut în ea şi s’au ridicat după aceia, vei avea spe
ranţe plăcute pentru izbăvirea de ea.

Şi cine a căzut în această boală, iară după aceia 
s ’a ridicat uşor? Zacheu acel pomenit de evanghelist. 
Cine ar puteâ fi mai iubitoriu de bani ca vameşul? 
Dară iată că fără de veste el a devenit filosof, şi a stins 
toată văpaea poftei. Matheiu apostolul de asemenea, 
căci şi acesta a fost vameş, trăind într’una numai în 
răpire. Dară şi el iute s’a izbăvit de această patimă, a 
stins setea de bani, şi s’a îndeletnicit cu anevoinţa du
hovnicească. Deci, pe aceştiia şi pe alţii ca dânşii avându-i 
în vedere, nici tu să nu te desnădăjduieşti, căci dacă 
voieşti, apoi iute vei puteâ să te ridici.

Şi dacă voieşti, apoi îţi vom prescrie, după regula 
doctorilor, reţeta de ce trebuie să faci cu cea mai mare 
exactitate. Deci, mai ’nainte fie orice trebuie de a, reuşi
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în aceia, ca să nu te desnădăjdueşti şi nici să te împu
ţinezi pentru mântuirea ta, iară după aceia să nu ai în 
vedere numai exemplele celor ce s’au izbăvit, ci şi su
ferinţele celor ce au stăruit în păcat. Dupre cum noi 
trebuie de a ne gândi ia Zacheu şi Matheiu, tot aşâ; 
trebuie de a ne gândi şi la Iuda vînzătoriul, şi la Ghiezi.. 
şi la Aliar* şi la AhaâVj şi ia Anania şi Sapfira, ca asl-r 
feiiu prin cei dintâi să scoatem din sufletul nostru des- 
nădăjduirea, iară prin cei dealdoilea să tăiem lenevi rea. 
noastră, şi sufletul nostru să nu cadă jos faţă cu sfă- 
tuirile puse înaintea lui. Şi să ne dăscălim pre noi înşi-ne. 
de a spune, ceia ce ziceau şi Iudeii aceia cari se apro
piase de Petru şi-l întrebau: „Ce trebuie să facem 
ca să ne mântuim “ (Fapt. 2, 37)? şi vom auzi atunci 
ce ţrebuie să facem. Şi ce trebuie să facem ? Să cunoaştem 
nimicniciea lucrurilor omeneşti, şi cum că bogăţiea este 
ca o slugă care fuge şi este nerecunoscătoare, şi că îi 
acufundă în mii de rele pre cei ce o au. Acestea şi altele 
de acestea să ni le spunem într’una. Şi dupre cum doc
torii mângâe pe bolnavii cari cer într’una apă rece, 
spunâridu-ii că li va da, însă mai întâi pretextează că. 
izvorut este departe, că vasul lipseşte, sau că timpul nu 
permite pentru moment, sau şi altele de acest feliu, — 
căci dacă ar consimţi imedieat la cererea lor, prin aceasta 
li-ar aţîţâ mai mult pofta lor — tot aşâ să procedăm şi 
noi faţă ae iubitorii de argint. Când de. pildă ii spun:. 
« voiri/să ne îmbogăţim», noi nu de îndată să Ii spunem 
că bogăţiea este un rău mare, ci să fim de aceiaşi pă
rere cu dânşii, spunându-li că şi noi voim aceasta, însă 
la timpul potrivit, şi că noi voim adevărata bogăţie,,- 
«care poartă cu sine plăcere neperitoare pentru tine care 
ai strâns-o, iară nu pentru alţii, ba încă de multe ori 
chiar pentru duşmani». Apoi să aducem la mijloc şi cu
vinte despre adevărata filosofie, spunând că noi nu po- 
roncim de a nu se îmbogăţi cinevâ, ci numai de a nu 
se îmbogăţi rău, fiindcă este cu putinţă de a se îmbo
găţi cinevâ şi fără lăcomie, şi fără răpire sau siluirea 
aproapelui, şi fără ca să audă Westernuri din partea tu
turor. Cu nişte astfeliu de vorbe mângâindu-i mai dina
inte, să nu li vorbim de loc despre gheena, căci cel ce 
este împătimit de această boală, nu ar suferi deodată nişte- 
astfeliu de cuvinte. De aceia, toate vorbele să li aducem 
numai la împrejurările din vieaţa aceasta, şi să li zi-



OMILIA XI 145

cem : «De ce voieşti a te îmbogăţi prin lăcomie ? Voieşti 
să strângi aurul şi argintul pentru alţii, iară pentru 
tine mii de blestemuri şi de acuzaţii ? Căci cel desbrăcat 
de tine se sbuciumă fiind lipsit de cele trebuitoare, se văi- 
Cărează - asupra ta, şi-ţi atrage mii de acuzatori, şi ve
nind sară el se perindă prin piaţă în dreapta’ şi în 
stâîîgas. şi rătăceşte, pc toate cărările neştiind unde "şi-va 
adăposti trupul în timpul nopţei. Şi cum se va culcă 
oare muncit şi chinuit de stomah, împresurat de foame 
şi de lipsă, privighind, de multe ori fiind frig, sau ploaea 
căzând asupra lui? Tu, după ce te-ai îmbăiat te reîn- 
torci acasă îmbrăcându-te cu haine moi, vesel şi în
cântat, şi alergând iute la cina cea luxoasă ci ţi s’a 
pregătit, pe când acela rătăceşte prin târg fiind alungat 
într’una de frig şi de foame, merge pe drum cu capul 
în pământ şi cu mâinile întinse înainte, şi nici nu în
drăzneşte măcar de a adresă câteva cuvinte celui plin 
şi îmbuibat, pentru hrana ce-i trebuie, ba încă de multe 
ori fiind batjocorit el pleacă mai înainte de a deschide 
gura. Deci, când te duci acasă şi te culci pe patul tău, 
când ai în casă o lumină strălucitoare, când masa îţi 
este gata şi încărcată cu de toate, atunci adă-ţi aminte 
de acel mişel şi nenorocit, care ca şi cânii se’ per ndă 
pe strade, prin glod şi întuneric, şi care de multe ori 
nu se duce deacolo la casa sa, nici la femeia sa, nici 
pe patul său, ci la un aşternut de pae, ca şi cânii cei 
turbaţi pe cari-î vedem pribegind în timpul nopţii. Tu, 
dacă ai vedea chiar o mică picătură de apă străbătând 
prin acoperemântul casei, răscoleşti toată casa, chemând 
slugile, şi toate mişcându-le, pe când acela stând în pae 
sau în glod, înfăşurat în zdrenţe, rabdă frigul cel mai 
aspru»!

Dară oare care fiară sălbatecă nu s’ar înduioşa în 
asemenea împrejurări? Cine este atât de crud şi neo- 
menos, încât să nu fie blând cu nişte astfeliu de’ neno
rociţi? Şi cu toate acestea sunt uniia cari ajung la atâta 
sălbăticie, încât spun că aceşti nenorociţi pătimesc cele 
vrednice de dânşii. Ar trebui ca ii să plângă şi să le fie 
milă de aceşti nenorociţi, căutând a li alină nenorocirile, 
iară nu să-i mai învinovăţască cu cruzime şi neomenie. 
Pe aceştiia eu i-aşi întrebă: de ce oare pătimesc aceia 
cele vrednice de pătimit? Că voiesc a se hrăni şi a nu 
pieri de foame? «Nu, zic ii, ei pentrucă sunt leneşi şi 
nu muncesc». Şi tu nu răsipeşti oare fără să munceşti?

30038
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Dară* ce? Oare nu faci o treabă cu mult mai rea decât 
orice ienevire, răpind, siluind şi obijduind pe alţii? Mai 
bine ar fi fost ca şi tu să te fi lenevit în acest mod, 
fiindcă e cir mult mai bună lenevirea, decât de a răpi 
avutul alUiia. Acum însă tu intervii şi în nenorociri 
străine, nu numai ca cum n’aî tace nimic, ci încă şi în
vinovăţind pe ar.si nenorociţi. .

Sa ii mai povestim apoi şi nenorocirile străine, de 
acei orfani rămaşi tară nici un sprijin, de acei ce stau 
prin temniţi, de cei ce se sbuciumă prin tribunale, de 
cei ce sunt cu frică în vieaţă, de văduviile cele neaştep
tate ale femeilor, de prefacerile şi schimbările cele fără 
de veste a celor bogaţi, şi cu frica aceasta să li muiem 
cugetul lor. In povestirile ce li vom face de alţii, noi 
îi vom convinge de a se teme, ca nu cumva lucruri 
de acestca să se petreacă şi cu dânşii. Căci când ii 
vor auzi că fiul. cută rai lacom şi hrăpitoriu, că femeia 
cutăruia care a făcut multe fapte tiranice, după moartea 
soţului ei a pătimit mii de rele, că cei nedreptăţiţi s’au 
răsculat asupra femeii şi asupra copiilor acelui hră
nitorii!. şi că cu toţii le-au declarat războiu din toate 
părţile, chiar dacă ar fi dintre cei mai nesimţitori, ia 
urmă se vor teme de a nu pătimi şi ii aşâ, şi se vor 
face mai înţelepţi, temându-se ca nu cumva şi ai lor 
să pătimească de acestea după moartea lor. Când noi 
spunem acestea, să nu le spunem ca şi cum i-am sfătui 
sau i am povăţui, ca nu cumva cuvintele noastre să se 
pară prea greoaie, ci să le iâ ca în formă de istorisire. 
Chiar şi în alte converzaţiuni noi pururea să păşim spre 
o asemenea discuţiune, şi necontenit să-radueemda-ast- 
fel iu de povestiri* ne ’ngăduind de a vorbi de altceva, 
decât numai de acestea: cum casa cea strălucită a cu- 
tărui hrăpitoriu a căzut, cum a rămas pustie, cum toate 
cele dinăuntru au căzut pe mâni străine, câte judecăţi 
sunt pe fiecare zi asupra averei aceluia, câte împreju
rări nenorocite, câte dintre slugile aceluia au ajuns acuma 
să ceară de pomană, şi câte au murit prin grosuri. Şi 
toate acestea noi să Ie spunem compătimind pe răposat, 
în acelaşi timp şi dispreţuind cele prezente, ca astfeliu 
şi cu mila şi cu frica să muiem cugetul lor cel ţeapăn. 
După ce, în fine, îi vom vedea că s’au înfricoşat de acele 
povestiri, atunci vom puteâ să introducem vorba şi de 
gheena, însă nu ca cum i-am spărieâ pe dânşii, ci ca 
fiindu-ni milă şi compătimind pe acei nenorociţi, cari
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au căzut în acest păcat. Să li spunem deci atunci: «şi 
ce trebuie a vorbi de cele prezente?— căci ale noastre 
nu rămân numai aici, — şi nişte astfeliu de oameni vor 
primi şi pedeapsa cea măi grozavă, când se vor duce 
în cealaltă vieaţă, unde vor găsi rîuri de foc, viermele 
cel neadormit, întunericul cel nesfârşit, şi pedepsele cele 
veşnice».

Dacă noi ii şoptim într’una nişte astfeliu de po
vestiri, odată cu dânşii ne vom îndreptă şi pe noi, izbă- 
vindu-ne de o astfeliu de boală, iară in ziua aceia vom 
aveâ lăudătoriu al nostru chiar pe însuşi Dumnezeu, 
dupre cum şi Pavel zice: „şi atunci lauda va fi fie
căruia dela D u m n e z e u Lauda dela oameni se scurge 
degrabă, şi de multe-ori nici nu purcede din cuget curat, 
pe când lauda dela Dumnezeu rămâne veşnic şi strălu
ceşte întruna. Căci când te laudă cel ce ştie totul chiar 
şi mai ’nainte de naşterea ta. şi când acea laudă este 
lipsită de orice patimă, atunci este dovada cea mai ne
contrazisă ue virtutea, ta. Deci, ştiind noi acestea, Su 
facem aşa feliu ca să fim lăudaţi de Dumnezeu, şi să 
ne bucurăm de cele mai mari bunuri. Cărora fie ca cu 
toţii să ne învrednicim, prin charul şi ftlantrcpiea Dom
nului nostru Iisus Ghristos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Sf. Duh se cade slava în veci. Amin.

O Mi  L I A X H

„Şi acestea, fraţilor, am închipuit întru mine 
şi întru Apollo pentru voi, ca întru noi să vă 
învăţaţi, ca nu mai mult decât ce este scris să 
gândiţi “ (Cap. 4, 6).

Pe cât timp aveâ nevoie de cuvinte grele, el n’a 
descoperit scena, ci converzâ astfeliu ca şi cum numai
ol însuşi erâ care auzâ, pentru ca demnitatea persoa
nelor învinovăţite lovindii-se de cei ce învinovăţau, să 
nu li permită de a se abate dela vinovăţiea lor la mânie. 
Dară fiindcă trebuia la urmă să dea pe faţă vinovăţiea 
lor, de aceia a ridicat masca, a ridicat şi cortina şi a
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arătat persoanele ascunse îndărăt, în denumirea lui Pavel, 
şi a lui Apollo. De aceia şi zicea: „Şi acestea, fra
ţilor, am închipuit între mine şi Âpoll6“. şi dupre 
cum se petrece cu copiii cei bolnavi, când se zbat şi 
resping doctoriile ce li dau doctorul, iară cei ce stau 
pe lângă bolnavi chiamă pe tatăl copilului sau pe pe
dagog, pentru ca aceştiia luând medicamentele din mâna 
doctorului, să le dea singuri bolnavului, încât copilul de 
frica lor să ie primească şi să se liniştească, tot aşâ şi 
Pavel urmând a-i acuză pentru alţii — uniia ca nedreptă
ţiţi, iară alţii ca cinstiţi poate mai mult decât trebuiâ — 
n’a pus pe faţă persoanele, ci a adus vorba asupra per
soanei sale şi a lui Apollo, ca sfiindu-se la auzul acestor 
nume să primească medicamentul. Şi fiindcă ii l’au pri
mit, apoi la urmă a şi dat pe faţă cele pentru care a 
vorbit atâta mai ’nainte. Această’ purtare a lui Pavel 
nu a fost ipocrizie, ci pogorământ şi iconomie faţa de 
dânşii. Dacă el li-ar fi spus pe faţă că «voi judecaţi pe 
bărbaţii sfinţi şi minunaţi» ? 'aceia s’ar fi nemulţămit şi 
şi-ar fi întors spetele; dară acum spunând că „mie prea 
puţin îmi este ca să mă judec de cătră voi“ şi 
iarăşi: „cine este Pavel? cine este Apolld?" prin 
aceasta a făcut ca vorba lui. să fie bine primită. Pentru 
aceia tocmai a şi zis el: „Acestea le-am închipuit 
întru mine. . .  ca întru noi să vă învăţaţi, ca 
nu mai mult decât ce este-scris să gândiţi
arătând prin aceasta, că dacă ar fi adus vorba de-dânşii?
ii n’ar fi putut învăţă ceia ce trebuiâ să înveţe, şi nici 
că ar fi primit îndreptarea, nemulţămindu-se cu cele 
vorbite. Acum însă sfiindu-se de cei’de pe lângă Pavel, 
au suferit cu uşurinţă certarea. Şi ce este oare „ca nu 
mai mult decât ce este scris să gândiţi?" Este 
scris: „De ce vezi paiul ce este în ochiul fratelui 
tău, iară bârna care este în ochiul tău n’o simţi “ 
(Math. 7, 3)? şi: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi jude
caţi" (Ib. 7, 1). Dacă noi suntem una şi suntem legaţi 
împreună, apoi nu trebuie a ne răsculâ uniia asupra al
tora, şi nici nu se cuvine. „Cel cc se smereşte pre 
sine, zice, se va înălţă", şi „cel.ce voieşte să fie 
întâi, să fie slugă tuturor" (Math. 23,12! Marc. 10, 
43. 44). Acestea sunt cele scrise.
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„Ca să nu vă mândriţi unul pentru altul, 
zice, împotriva celuilalt^. Aici iarăşi lăsând pe dăs
căli, ceartă pe ucenici, căci aceştiia erau cari aţîţau pe 
dascaii' spre .mândrie. Dealmintrelea dăscălii nici n’ar* fl 
primit cu uşurinţă asemenea vorbe, pentru dorinţa ce
o aveau'de' sjavă lumeasca, fiindcă erau oarecum bete- 
j  iţi de această patimă, pe cânu ucenicii necăutând 
slava pentru dânşii, ci dând-o dascălilor, mai cu uşu
rinţă sufereau certarea, şi erau mai cu putere decât 
dăscălii, de a împrăştieâ această boală. Aşâ dară, şi a 
se mândri cinevâ pentru altul, tot mâudrie se chiamă, 
deşi poate că el nu pătimeşte de acea boală. Dupre cum 
cel ce cugetă, lucruri mari pentru o bogăţie străină, 
face aceasta din lipsa de minte, tot aşâ şi cel ce se 
mândreşte pentru slavă străină. Şi bine a zis apostolul 
ca este mândrie acest fapt, întrebuinţând expresiunea 
«poauostv, ■— care în primul loc însamnă, umflare, —  căci 
când un membru al trupului se răscoală şi îşi iesă din 
locul său, nimic alt nu este decât infiamaţie sau umflare, 
ş i prin urmare boală. De altfeliu un membru al trupului 
nici nu devine mai ridicat decât celălalt, de cât numai 
când se umflă. Tot aşâ deci şi în trupul biseriCei cel ce 
se mândreşte este bolnav şi pătimeşte rău, căci s’a um
flat mai mult de cât măsura comună. Şi aceasta, deci, 
este un feliu de infiamaţie. sau umflătură. Şi dupre 
cum în trupul omului când vr’un suc străin şi rău se 
împrăştie prin sânge, nu lasă să se împrăştie sucu
rile cele prielnice, iară din această cauză şi devine 
umflătura organului, tot aşâ şi din cauza raţionamen
telor streine intrate în sufletul omului, se naşte mânuriea. 
Acum, tu priveşte în ce însemnare trebuie luată mai 
cu samă expresiunea „Ca Să nu vă m â n d r i ţ i căci 
umflătura are înăuntru un suc conrupt, de care este 
încărcată. Acestea ie zice apostolul, nu tăind orice vin
decare, ci numai vindecarea în rău. «Voieşti a vindeca 
pe cutare ? zice: nu te împiedic. însă nu spre vătămarea 
altuia». Nu ni s’au dat dascaii, ca noi să ne îrnpere- 
chiem unii contra celorlalţi, ci ca cu toţii să fim uniţi 
împreună. Căci de aceia şi generalul stă pus în fruntea 
armatei, ca pre cei despărţiţi în diferite regimente sâ-i 
facă un singur corp de armată, şi dacă ar voi să rupă 
armata în bncăţi, apoi atunci el va îndeplini rolul mai 
mult al unui vrăjmaş, de cât al unui general.
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„Că cine te alege pre tine? şi ce ai care 
n’ai luat“ (Vers. 7)? De astădată a lăsat pe cei stă
pâniţi (ucenici) şi a trecut la stăpâniteri. Ceia ce el spune 
aici, aceasta insainnă: «De unde se poate dovedi că tu 
eşti vrednic de a fi lăudat? Âşâ dară s:a făcut v ro  jude
cată? S’a făcut mai înainte vr ’o examinare, vr ’o încercare, 
sau vr ’o ispitire exactă? Dară nu ai cu spune. Că dacă 
oamenii îşi dau părerea câteodată, lotuşi judecata lor 
nu este dreaptă. Dară să spunem chiar că eşti vrednic 
de laude, că ai în adevăr cu tine darul de â fi plăcut 
tuturor, că judecata oamenilor nu este conruptă; ei bine! 
şi nici atunci chiar nu trebuie să cugeţi lucruri mari 
de tine, fiindcă ceia ce ai, nu dela sine-ţi ai, ci ai primit 
de la Dumnezeu. Deci ce ai aţi însuşi, nefiind nimic al 
tău? Dacă ai tu cevâ, şi alţii au împreună cu tine. Nu 
sunt ale tale succesele pe care le ai, ci ale charuiui lui 
Dumnezeu. De vei spune că ai credinţa, apoi şi aceasta 
ţi-a venit din chemare; sau de vei spune de charuri, 
sau de iertarea păcatelor, sau de puterile şi minunile 
ce săvârşeşti, sau de cuvântul învăfătoriu, sau de orice, 
toate de acolo le ai, toate de acolo le-ai primit. Aşa dam 
ce ai spune-mi, pe care nu ai primit, ci le ai numai din 
isprăvile tale? Nu poţi spune nimic. Deci dacă totul ai 
primit, de ce cugeţi lucruri mari? De aceia tocmai tre
buie ca să te moderezi, căci ceia ce ţi s’a dat nu este 
al tău, ci al dătăloriului Dumnezeu. Dacă ai luat, dela 
dânsul âi luat, şi.dacă/ai luat dela dânsul, nu pe al tău 
ai luat, şi dacă n’ai luat pe al tău, de ce cugeţi lucruri 
mari, ca şi cum ar fi al tău»?

De aceia a şi zis: „Iară de ai şi luat, ce te 
făleşti, ca cura n’ai fi luata ? Deci, pregătindu-şi 
cuvântul dupre urmarea firească a împrejurărilor, arată 
că dânşii au nevoie de multe, ca şi cum parecă ar zice: 
«foarte bine! — însă chiar de aţi luat totul, nu trebuie 
eu toate acestea a vă mândri, căci nimic nu este al 
vostru; ba încă acum sunteţi lipsiţi chiar de multe». 
Acest lucru el a dat să se înţeleagă chiar de la început 
zicând: „N’am putut grăi vouă ca celor duhov
niceşti" şi „nimic n’am-judecat a şti întru voi, 
fără numai pre Iisus Christos", iară aici aduce vorba 
mai muşcătoare oarecum, zicând: „Iată sătui sun
teţi, iată v ’aţi îmbogăţitK (Vers. 8),adecă: «nu mai



OMILIA XII 151

aveţi nevoie de nimic, aţi devenit, desăvârşiţi, aţi ajuns 
la culmea perfecţinnei, credeţi că nu mai aveţi nevoie 
de nimeni,, nici de apostoli, nici de dascăli». „Iată sătui 
sunteţi “ , zice. Şi bine a întrebuinţat el expresii mea 
„iată* (jjBTf] =  dejâ), arătând prin aceasta absurditatea 
părerei lor, şi îngâmfarea cea prostească. De aceia 
iuându-i în derîdere, pare că li-ar spune: «atât decurând 
aţi ajuns la sfârşit (?!) ceia ce s’ar fl părut cu neputinţă 
într’un timp aşâ de scurt». Cele desăvârşite rămân şi 
în viitoriu, însă a se săturâ cinevâ de puţin, e dovadă 
de un suflet slab; a crede cinevâ că din puţine se va îm
bogăţi, dovedeşte că sufere de boala de mare, sau că 
este tâmpit. Evlaviea, sau cucerniciea, este nesăturată, 
adică nu se satură niciodată, şi este mai mult o cuge
tare copilărească de a crede cinevâ, că chiar dela în
ceput a luat totul, şi a cugetă lucruri mari de dânsul, 
ca şi cum ar fi ajuns la sfârşit, în timp ce el poate nu 
se găseşte nici la început.

Mai departe apoi ei îi ruşinează şi prin celelalte 
'■ex presiuni încă mai mult, căci după ce zice: „iată că 
şătui sunteţi“ a adaos imedieat: „iată v-aţi îmbo
găţit, fără de noi luaţi impărăţiea, şi fie de aţi 
împărăţii ca.şi noi împreună cu voi să ’mpă- 
răţim“. Foarte greoiu este cuvântul lui aici, şi de aceia 
l-a şi pus ia urmă, însoţit de cea mai aspră dojană. 
Căci atunci sfătuirea este demnă şi bine primită, când 
împreună cu acuzaţiile se adaog şi vorbe aducătoare 
de sfieală şi de ruşine, fiindcă este deajuns de a înfrâna 
un suflet neruşinat, şi a-1 lovi mai tare decât acuzaţiilc 
aduse pe faţă, nişte astfeliu de vorbe muşcătoare, care 
îi vor şi vindeca rana şi ruşinea căpătate din învinovă
ţirile aduse. Ceia ce este de admirat în vorbele provo- 
cătoare de ruşine şi de sfieală, tocmai aceasta este mai 
cu samă, că două lucruri contrare se câştigă deodată: 
întăi, că aplică o lovitură mai grea decât pîra învederată 
adusă persoanei, şi al doilea că pregăteşte pe cel certat 
atât de greu de a se oţeli mai mult în răbdare.

„Fără de noi luaţi împărăţiea“. Multă emfază, 
în cuvânt este aici, şi faţă de dăscăli, şi faţă de ucenici 
şi tot-odată se dă pe faţă nu numai lipsa de conştiinţă 
a ucenicilor, ci chiar şi prostiea lor. Ceia ce el spune 
aici, aceasta însamnă: «In năcazuri şi ostenele, zice,
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toate ni sunt comune, şi nouă şi vouă, însă in răsplată 
şi în cununi voi sunteţi cei întăi; însă eu nu mă supăr 
spunând acestea», De aceia a şi adăogat: „şi fie de 
aţi împăraţi11. Apoi ca să nu se pară că este aici o 
ironie, a adaos: „ca şi noi împreună cu voi să 
împărăţim", adecă, ca şi noi să ne învrednicim acelor 
bunuri.

A i văzut cum a arătat la un loc asprimea şi dra
gostea părinţaseă, unite cu părerea lui filosofică? Ai 
văzut cum doboară trufiea lor? „Că mi se pare Că 
Dumnezeu pre noi Apostolii, cei mai deapoi (cei 
mai de pe urmă) ne-a arătat, ca pre nişte rân
duiţi Spre moarte11. (Vers. 9). Multă emfază şi multă 
asprime în cuvânt se arată iarăşi în expresiunea „pre 
n o i“ , şi încă nu s-a mulţămit numai cu aceasta, ci a 
adaos şi demnitatea lor: „pre noi Apostolii11, zice, cu 
care ocazie îi atinge foarte mult, ca şi cum pare că ar 
zice: «pre noi cari suferim mii de rele, cari semănăm 
propoveduirea evangheliei, şi cari vă împingem pre voi 
spre o astfeliu de filosofie; pre noi, zic, ne-a arătat cei 
mai de pe urmă, ca pre nişte rânduiţi spre moarte, 
adecă ca pre nişte condamnaţi». Fiindcă a fost zis mai 
’nainte „ca şi noi împreună să împărăţim cu voi", 
cu care ocazie a slăbit, oare-cum asprimea în cuvânt, 
apoi ca nu cumva aceasta să-i moleşască, iarăşi se re
întoarce la acel subiect cu mai multă mânie, zicând : 
„Că mi se pare că Dumnezeu pre noi Apostolii, 
cei mai deapoi ne-a arătat, ca pre nişte rân
duiţi spre moarte11. «Dupre cum văd, zice, şi din 
câte spuneţi voi, apoi cei mai dispreţuiţi decât toţi, şi 
cei'mai condamnaţi, noi suntem; iară dacă noi suntem 
expuşi a pătimi pururea cele rele, iată că voi deja vă în
chipuiţi că aţi câştigat împărăţiea cerurilor, că aţi câştigat 
şi cinstea şi premiul». Deci, voind ca cuvântul să-l ducă 
la o mai mare absurditate, şi să-l arate ca neprobabil 
din toate punctele de vedere, el n’a spus simpiu că «noi 
apostolii suntem cei mai de pe urmă», ci că «Dumnezeu 
ne-a făcut a fi cei mai de pe urmă». Şi nu s-a mulţă- 
mît numai să zică „ cei mai deapoi11, ci ca adaos şi 
„ca pre nişte rânduiţi spre moarte“, ca astfeliu
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chiar şi cel mai prost să cunoască neprobabilitatea ce
lor spuse, şi că asemenea vorbe sunt ieşite dintr’un su
flet amârît, şi care îi ruşina puternic.

Şi acum priveşte înţelepciunea iui Pa vel; cum ei, 
când eră timpul potrivit, dela împrejurările acelea toc- 
nial ;îi îl şi-l fac-mare şi cinstit, dela
*■ . iî.' Hxipî^cjurars, zic, purcezand ne astadata, şi nu- 
mindu-se pe sine rânduit spre moarte, îi ruşinează pe 
dânşii foarte tare. Atât de mare şi de important este 
faptul acesta, ca adecă cineva să facă totul la timpul 
potrivit! Prin expresiunea „rânduiţi spre moarte", 
el înţelege aici: pe cei condamnaţi şi vrednici de mii 
de suferinţi. „Pentru că privelişte ne-am făcut 
lumei, şi îngerilor şi oamenilor". Dară ce însamnă 
„că privelişte ne-am făcut lumei“? Adecă că «nu 
suferim aceste năcazuri numai într’un colţ mic al lumei, 
ci pretutindeni şi dela toţi». Şi ce va să zică „şi în
gerilor"? «Se poate, zice, ca să fie cinevâ privelişte 
lumei şi oamenilor, şi nici de cum îngerilor, dacă cele 
petrecute sunt mici şi nebăgate în samă, — însă lup
tele noastre sunt de acelea, că sunt vrednice şi de pri
veliştea îngerilor». Priveşte, cum dela cele cu care el 
se înjoseşte şi se dispreţueşte pe sine, se arată tocmai 
mare şi important, şi cum în acelaşi timp îi arată pe 
aceia mici şi dispreţuiţi, tocmai dela cele prin care ii 
cugetau lucruri mari de dânşii. Fiindcă a fi nebuni 
pentru Christos se părea că este mai de dispreţuit 
decât de a fi înţelepţi; fiindcă a fi slabi se părea că 
este mai de dispreţuit decât a fi puternici; precum şi a 
fi necinstiţi se părea că este mai de dispreţuit decât de 
a fi slăviţi şi renumiţi; şi fiindcă pe unele urmă a le 
aruncă, iară pe altele ale primi, apoi arată că acestea 
sunt mai bune şi mai însemnate, de vreme ce au atras 
privirea nu numai a oamenilor, ci chiar şi a îngerilor. 
«Lupta noastră, zice, nu este faţă numai de oameni, ci 
faţă şi de puterile netrupeşti, căci şi acestea ne privesc, 
şi de aceia această lupta este ca o mare privelişte înain
tea tuturor».

„Noi nebuni pentru Christos, iară voi înţe
lepţi întru Christos". (Vers. 10). Şi aceste vorbe le-a 
spus tot ca să-i ruşineze, arătând că este cu neputinţă 
să se întâmple astfeliu de lucruri contrare, şi că nici
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nu se poate ca în aceleaşi împrejurări care ?e împotri
vesc şi se contrariează între dânsele, să se poată întâlni 
vre-o dată. «Cum este cu putinţă, zice, ca voi să fiţi 
înţelepţi întru Christos, iară noi să fim nebuni, în fapţe 
tot dupre Christos» ? Fiindcă apostolii erau loviţi de pre
tutindeni, erau dispreţuiţi, şi necinstiţi, şi se credeau că 
nu sunt nimic, pe cânu ucenicii lor şe-bucurau da cinste* 
ba încă uniia erau presupuşi de nmiţi ca învăţaţi şi în
ţelepţi, de aceia Pavel spune asemenea vorbe înţepă
toare: «Cum este cu putinţă, zice, ca cei ce propove- 
duesc astfeliu de fapte măreţe, să fie crezuţi cu totul 
din contra de cele propoveduîte?»

„Noi slabi, zice, iară voi tari“, adecă, «noi sun
tem alungaţi şi persecutaţi, iară voi vă bucuraţi de multă 
linişte şi îngrijire, însă aceasta nu o îngăduie natura 
propoveduirei». „Voi slăviţi, iară noi © c ă r a ţ iPrin 
aceste cuvinte el se adresează catră cei nobiTi, şi care 
cugetau lucruri mari în cele dinafarnice. „Până în cea
sul de acum şi flămânzim şi însătoşăm, şi sun-' • 
tem goli .şi pătimim, -şi nu suntem aşezaţi (sta
tornici), şi ostenim lucrând cu mânile noastre" 
(Vers. 11. 12), adecă «nu vă povestesc lucruri vechi, ci 
de acelea pe care Je mărturiseşte timpul de faţă. Noi nu 
avem de partea noastră nici-o vorbă şi nici-o laudă ome- 
np.Asră . ai nici issemnătatea cp.s. dinafamică, ci privirea- 
ni este îndreptată numai spre Dumnezeu, şi numai aceasta 
ni este trebuitoriu de a face pretutindeni. Nu numai în
gerii privesc la lupta noastră, ci mai înainte de dânşii 
ne priveşte însuşi dreptul judecătoriu»,

'-) Deci, iubiţilor, să nu căutăm laudele altora, căci 
prin aceasta noi batjocorim pe stăpânul nostru, fiindcă 
trecem pe lângă dânsul ca şi cum n’ar fi destoinic de 
a ni admira succesele noastre, şi alergăm la laudele 
celor deopotrivă cu noi. Şi dupre cum cei ce se luptă 
pentru câştigarea de premii în faţa unui public puţin 
numeros, caută cevâ mai mult, cevâ mai mare, ca ne
fiind îndeajuns de destoinic spre lăuda lor acel public,: 
întocmai aşâ se petrece şi cu cei ce luptându-se înaintea 
lui Dumnezeu, nu se simt mulţămiţi numai cu laudele 
lui, ci mai umblă şi după laudele oamenilor, fiindcă şi

') Partea morală. Nu trebuie a căută laude dela oameni; 
(Veron ).
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aceştiiâ lăsând la o parte pe cele mari, aleargă după cele 
mici şi nebăgate în samă, atrăgându-şi asupra Jor cea 
mai mare . osândă.

Aceasta a resturnat totul pe dos, aceasta a tulbu
rat. întreaga lume. că noi uitându-ne la oameni, facem 
totul de ochii lor, şi chiar în faptele bune nu considerăm 
întru nimic de aveâ pe Dumnezeu ca admiratoriu al 
nostru, ci căutăm aprobarea ceior deopotrivă cu noi, 
precum, şi în faptele cele rele noi dispreţuindu-1 încă 
pe dânsul, ne temem de oameni, — de şi la judecata lui 
vor stă şi aceia, şi cu nimic nu ne vor putea folosi, în 
timp ce Dumnezeu pe care-1 dispreţuim acum. el singur 
va pronunţă hotărîrea asupra noastră. Şi cu toate acestea 
cunoscând şi ştiind bine asemenea împrejurări, noi totuşi 
alergăm cu gura căscată după laudele oamenilor, ceia 
ce constituie unul din păcatele cele mai mari. Cănd un 
om ar vedea, nu ar îndrăzni cineva sa curvească, ci chiar 
de ar arde de mii de ori de acest rău, totuşi tirăniea 
patimei este învinsă, de ruşinea de oamenii pe când 
Dumnezeu văzând şi ştiind totul, oamenii nu numai că 
curvese, ci îndrăznesc a face şi alte fapte cu mult mai 
grozave. Deci, singur acest fapt oare nu e deajuns de 
a ni aduce asupra noastră mii de trăsnete din ceriu? 
Si ce vorbesc eu de curvie şi de prea curvie ? Chiar şi 
cele ce sunt cu mult mai mici decât acestea, noi ruşi- 
nându-ne de oameni nu ie tăcem, pe când de Dumnezeu 
nu ne sfiim a ie face, deşi el le vede. De aceia s’au şi 
zămislit atâtea rele în lume, fiindcă în faptele cele cu 
adevărat rele noi nu ne sfiim de Dumndzeu, ci de oameni. 
De aceia şi de cele cu adevărat bune, noi. — fiindcă nu 
se cred de cei mai mulţi de bune, — fu gim 06 ©Io, tara 
ca să cercetăm natura lucrurilor, ci având în vedere 
numai credinţa celor mulţi. Tot aşâ pătimim şi cu cele 
rele, care deşi nu sunt bune, ci rele, noi totuşi piircezând 
dela această deprindere le săvârşim, fiindcă celor mai 
mulţi li se par bune, aşâ că din amândouă părţile noi 
suntem cei vătămaţi. Poate că ceia ce eu spun li se pare 
celor mai mulţi foarte confuz şi foarte nelămurit; de 
aceia este nevoie de a explică mai lămurit ceia ce eu 
spun. Când noi curvim — căci trebuie a începe cu cele 
vorbite — ne temem mai mult de oameni, decât de 
Dumnezeu. Deci fiindcă ne-am supus de bună-voie oame
nilor, apoi i-am făcut stăpânii noştri, şi de multe, care 
poate se par rele acestor stăpâni, deşi în realitate nu
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sunt rele ci bune, noi, pentru a ascultă de aceşti stă
pâni, fugim de cele bune. De pildă: a trăi în sărăcie 
este un fapt care se pare celor mai mulţi ca ruşinos şi 
îhjositoriu., si iată că fugim de sărăcie, nu doară că 
şărăciea ar ft cevâ ruşinos, şi nici că am fi convinşi de 
S>y_A2c<iS ta, ci fiindcă acest fapt se pare ruşinos stăpânilor 
noştri, şi de aceia şi, noi sflindu-ne de dânşii fugim de 
sărăcie. A fi cinevâ necinstit, despreţuit şi lipsit de orice 
stăpânire, iarăşi se pare celor mai mulţi ca cevâ înjo- 
sitoriu; apoi iată că şi noi fugim de aşâ cevâ, nu că 
doară am fi convinşi, ci fiindcă aceasta este hotărârea 
stăpânilor noştri. Aceiaşi vătămare o avem şi în lucrurile 
contrare. De pildă: a se îmbogăţi cinevâ, a se trufi. a 
aveâ slavă, şi a fi cu vază în lume, celor mai mulţi se 
pare cevâ bun şi de râvnit; apoi iată că şi noi alungăm 
bogăţiea cu gura căscată, nu că doară am ft examinat 
mai’ntâi natura lucrului în sine, dacă e un bine bogă
ţiea sau nu, ci suntem încredinţaţi din părerea stăpâni
lor noştri. Aşâ dară publicul şi gloatele sunt stăpânul 
nostru, ba încă un stăpân crud, un tiran neîmblânzit, 
căci nici nu are nevoie de poruncă spre a ascultă de 
dânsul, ci ajunge numai ca noi să ştim ce voieşte el, 
şi atunci noi îl urmăm şi fără poroncă. Atât de mare 
ni este dragostea, şi supunerea, ce o avem faţă de e l ! 
Dumnezeu sfătuindu-ne şi ameninţându-ne pe fiecare zi, 
nu este ascultat de noi, pe când gloatele de derbedei, 
publicul cel rău nărăvit, nici numai are nevoie de po
roncă, ci ajunge numai ca să ni arate de ce anume 
este el mulţămit, şi noi de de’ndată ne supunem şi facem 
totul. «Şi cum ar puteâ cinevâ, zici tu, ca să fugă de 
aceşti stăpâni»? Dacă va avea mai multă înţelepciune 
decât dânşii; dacă va cercetă însuşi el natura lucrurilor, 
dacă va nesocoti votul celor mulţi; dacă mai’nainte de 
toţi ceilalţi se va învăţă pe sine singur de a se teme 
de rele, nu de frica oamenilor, ci de ochiul cel neador
mit al lui Dumnezeu; şi dacă în faptele bune va căută 
resplată şi cununi numai de la dânsul, iară nu dela 
oameni. Cel ce are succese în fapte bune, dacă judecă 
pe alţii că nu ar fi vrednici de a şti şi apreeieâ faptele 
sale, ci se mulţămeşte numai cu hotărârea lui Dumnezeu, 
acela nici în cele contrare nu va mai aşteptă părerea altora.

«Şi cum se poate aceasta» ? zici tu.
Dacă vei cugetă ce este omul, şi cine este Dum

nezeu, pe cine părăseşti şi la cine alergi, şi atunci iute
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vei îndrepta totul. Omul se găseşte sub acelaşi păcat ca 
şi tine, sub aceiaşi judecată şi sub aceiaşi osândă; omul 
în sine este deopotrivă cu deşărtăciunea,’ el este pământ 
şi cenuşă, şi chiar de te-ar lăudă, de multe ori te va 
lăudă lă întâmplare, fie din hatâr, fie din dispreţul ce 
are cătră tine, )'®T& când te va defăima sau te va acuza, 
tot -Cu aceiaşi ihtenţiooe o va face. Nu tot aşâ insă este 
şi Dumnezeu, ci hotărârea iui este nepătata, iară jude
cata îi este dreaptă. De aceia trebuie a ne refugia tot
deauna la dânsul, şi nu numai pentru aceasta, ci şi pen
trucă el te-a făcut, şi te cruţă mai mult decât orice, şi 
pe tine mai mult te iubeşte decât orice. Deci, de ce, dacă 
îl avem pe dânsul ca lăudătoriu minunat al faptelor 
noastre, îl părăsim şi alergăm la om, la cel ce nu este 
nimic, 1a cel ce ne laudă cum s’ar întâmplă! Poate că 
îţi spune eă eşti rău, viclean şi spurcat, deşi tu nu eşti 
aşâ? Apoi prin aceasta mai mult încă trebuie a-1 com
pătimi şi a plânge; fiindcă judecala lui este con ruptă; 
dispreţuieşte-i o astfeliu de părere, fiindcă îi sunt bete- 
jiţi ochii cugetului. Şi apostolii auzeau astfeliu de batjo
curi, şi rîdeau de cei ce îi defăimau. Poate că te voT~ 
besc de bine? Dacă eşti aşâ precum spun dânşii, tu să 
nu te moleşeşti de slava ce ţi-o dau, iară de cumvâ nu 
eşti aşâ, apoi atunci mai mult dispreţueşte laudele, şi 
consideră-le ca o bătae de joc.

Voieşti poate să ştii judecăţile celor mai mulţi, cât 
-de stricate, cât de netrebnice şi cât de ridicole sunt, şi 
cum unele din ele sunt mai mult ale unor oameni smin
tiţi, iară altele ale unor copii de ţîţă? Ascultă dela în
ceput, căci îţi voiu spune nu numai de judecăţile pu
blicului, ci şi de ale celor păruţi ca mai înţelepţi, ale 
legiuitorilor dela început. Cine s’ar puteâ crede că ar fi 
mai înţelept decât un legiuitoriu vrednic, care legiueşte 
cele cuvenite cetăţilor şi ţărilor ? ..Şi cu toate acestea, 
unor asemenea înţelepţi a curvi nu li se păreâ cevâ rău 
şi vrednic de pedeapsă. Nimeni dintre dânşii, şi nici una 
din legile lor nu a pedepsit curviea, şi nici un vinovat 
nu a fost târât înaintea tribunalelor, şi chiar dacă s’ar 
fi încercat cinevâ să târască pe altul înaintea judecăţii, 
l’ar fi rîs cei mai mulţi, ba nici judecătoriul n’ar fi su
ferit una ca aceasta. Jocurile de noroc de asemenea 
erau libere de pedeapsă, şi nici unul din acei legiuitori 
nu a făcut vorba de ele. A  se îmbăta cinevâ sau a se 
îmbuibă cu mâncările, nu numai că nu erau considerate
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ca păcate, ci încă de cei mai mulţi erau crezute de suc
cese, pentru care mai cu samă în pspetele ostăşeşti se 
vedeâ multă întrecere, aşâ că tocmai cei ce aveau ne
voie de mai multă rnoderaţiune în cugetare, şi de un 
trup voinic, se dedau beţiei şi-şi paralizau trupul, iară 
sufietm şi-l întunecau—şi cu toate acestea nici unul din
tre acei legiuitori n’a prevăzut pedeapsă pentru • acest 
păcat. Dară ce poate fl mas rău ca această nebunie f  Şi 
tu pofteşti aclamârile unor astfeliu de oameni, şi nu te 
îngropi singur în pământ de ruşine? Chiar dacă toţi 
aceştiia te-ar admiră şi lăudă, oare nu ar trebui ca tu 
să te ruşinezi şi să te ascunzi, fiind aplaudat de nişte 
astfeliu de oameni, cu o judecată atât de stricată? Blas
femia, sau blăstemul, iarăşi sunt crezute de acei legiui
tori ca un lucru de nimic, căci nici unul din cei ceblă- 
sternau pre Dumnezeu n’a fost târât înaintea tribunale
lor, şi' nici n’a fost osândii.. Dară dacă cinevâ fura o 
haină, sau tăiâ punga altuieâ, sau îi spărgea coastele, 
apoi de multe ori erâ condamnat la moarte, — pe când 
cel ce blăstemâ_pe Dumnezeu, nici nu _• eră acuzat de 
acei legiuitori. Dacă cinevâ conrupeâ pe sluga din casă
— deşt poate aveâ femeie.... faptul erâ considerat ca o
nimică, şi de legiuitori, şi de către cei mulţi.

Voieşti poate să auzi şi altele, care arată marea 
lor prostie? Cele de mai sus nu sunt pedepsite de dân
şii, iară altele sunt chiar legiuite. Şi care sunt acelea? 
Se fac teatruri, şi în ele se Introduc temei curve şi co
pii stricaţi, cari batjocoresc natu ra chiar; acolo în tea
truri stă sus întregul public, şi aceştiia sunt cari înve
selesc cetatea, aceştiia sunt cari încununează pe marii 
împăraţi pentru trofeile şi biruinţele lor, pe carii veş
nic îi admiră. Dară ce ar puteâ fl mai rece ca această 
cinste? Ce ar putea fi mai greţos ca această plăcere? 
Şi dintre aceştiia îţi cauţi tu lăudători şi admiratori ai 
faptelor tale ? Şi voieşti a te bucură de laudele celor din 
orhestră, de laudele mimicilor şi ale femeilor curve? 
Şi cum să nu fie aceasta cea mai de pe urmă smintire? 
Eu cu plăcere i-aşi întrebă pe aceştiia: oare este rău 
lucru de a răsturnă legile naturei? Este rău de a in
troduce împreunări nelegiuite? Desigur că vor răspunde 
că este rău, ba încă îşi vor dâ părerea că acest fapt 
nelegiuit trebuie a fi pedepsit. Deci, de ce introduci în 
teatru pe acei copii stricaţi, şi nu numai că-i introduci, 
•ci.încă îi încarci de laude şi de daruri negrăite? Altă
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dată tu pedepseşti pre cei ce cutează a face de acestea, 
■iară acum îi introduci ca pe nişte binefăcători obşteşti 
ai cetăţei, ba încă cheltueşti şi bani cu dânşii, şi îi creşti 
cu banii publici!

«Dară, zici tu, sunt necinstiţi». Apoi atunci de ce 
fi creşti In-acest fehu f De ce cinsteşti pe împăraţi prin 
cei necinstiţi? De ce răscoli cetăţile prin aceşti necin
stiţi? De ce cheltueşti banul public pentru dânşii? Căci 
dacă sunt necinstiţi, ar trebui să fie alungaţi,-, fiindcă cei 
necinstiţi şe alungă, iară nu se îneurajază. De ce i-ai 
făcut necinstiţi? Ga să-i lauzi sau să-i învinovăţeşti? 
Negreşit ca să-i învinovăţeşti. Apoi dacă îi faci necinstiţi 
ca să-i învinovăţeşti, de ce atunci îi lauzi şi-i aplauzi, 
şi treci pe lângă dânşii ca şi cum vezi pe nişte oameni 
cinstiţi? Ce voiu mai spune de înşelătoriile cele de prin
i pod romii? Ce voiu spune de întrecerile acelea deia vân 
•nătorile fiarelor sălbatice, sau de luptele de prin ipo
dromii cu fiarele sălbatece ? Şi aceste spectacole sunt 
încărcate de toată nebunie#* căci ele învaţă pe om de a 
fi nemilostiv, crud şi neomenos, îl deprinde de a vedeâ 
oameni sfâşieaţi, de a - vedeâ sânge_ curgând, şi cruzime 
mai presus de a fiarelor sălbatece. Toate aceste neomenii 
şi boale morale le-au introdus legiuitorii cei înţelepţi 
-dela început, iară cetăţile aplaudă şi admiră!

Dară, dacă voieşti, să lăsăm aceste .absurdităţi vă
zute şi mărturisite de toţi, şi pe care legiuitorii profani 
le-au trecut cu vederea, şi să venim la ordinaţiunile 
cele mai respectabile, şi vei vedeâ şi acestea conrupte 
prin credinţa, celor mai mulţi. Nunta de pildă se crede 
.şi de noi ca şi de cei de afară ca cinstită, şi cu ade
vărat că este cinstită; însă la săvârşirea nunţilor se 
petrec atâtea fapte ridicole, in cât te minunezi auzin- 
du-le. In âdevăr că cei mai mulţi stăpâniţi şi înşelaţi de 
■obiceiu, nici măcar nu simţesc absurditatea lor, şi au 
nevoie de alţii ca să-i înveţe. Vei vedeâ la nunţi şi cho- 
ruri şi chimvale, şi fluere şi cântice amestecate cu cu
vinte murdare, şi beţii, şi ospeţe desfrânate, şi cu un 
eu vânt cele mai multe necuviinţi introduse de diavolul. 
Şi ştiu bine, că agăţându-mă de aceste lucruri voiu păreâ 
multora ridicul, şi cei mai mulţi vor găsi că cele spuse 
sunt o mare nerozie din parte-mi, atingându-mă de nişte 
legi vechi; însă eu nu voiu încetă de â spune acestea, 
care, după cum am zis, sunt mai mult o înşălăciune a 
■obiceiului. Poate, cine ştie? dacă nu toţi, cei mai puţini
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vor primi cuvintele noastre, şi vor rîde împreună cu 
noi, decât să rîdem noi cu dânşii, rîsul acela care este 
vrednic de îacrămi, de pedeapsă şi de osânda cea mai 
mare. Şi cum să nu fie vrednice de hulă asemenea lu
cruri, când pe o fecioară trăită până atunci în cămara 
sa, şi învăţată de a se ruşina, încă din mica copilărie, 
deodată o sileşti ca să lepede dela sine orice ruşine, şi 
o înveţi chiar dela începutul căsătoriei neruşinarea, bă
gând-o în mijlocul bărbaţilor necinstiţi şi desfrânaţi, în 
mijlocul curvarilor şi deşănţaţilor? Care rău nu se va 
imprimă în inima miresei chiar din ziua aceia? Neru
şinarea, obrăzniciea, nesfleala, dragoste de slavă deşartă,, 
şi altele de acest feliu, le va căpătă chiar din acea zi, 
şi ar dori ca să le aibă în toate zilele vieţei ei. De aici 
cele mai multe femei şe învaţă a fi luxoase, cheltuitoare, 
de aici neruşinate, de aici miile de rele. Si să nu’mi spui 
că «şa este obiceiul, căci dacă obiceiul este rău, niciodată 
să, nu se facă, iară de este bun, facă-se pururea. In 
adevăr, spune’mi te rog: oare a curvi nu este rău? 
Apoi oare vom îngădui noi ca să se petreacă acest rău, 
fie chiar o singură dată? De loc. Şi de ce oare? Fiindcă 
chiar _o singură dată petrecut, tot rău este. Aşâ dară 
şi a se veseli mireasa in acest feliu, dacă este rău, nici 
chiar o singură dată să nu se facă, iară dacă nu este 
rău, facă-se pururea.

«Dară ce? zici tu: tu defaimi nunta? spune’mi». Să 
nu fie una ca aceasta, nu am ajuns la această absurdi
tate,—însă eu defaim numai cele ce se petrec la nuntă, 
deprinderile şi necuviinţele cele multe, şi în genere toate 
absurdităţile. Din acea zi chiar mulţi îşi vor luă amo
reze şi vor vieţui cu ele mai înainte de timp. «Dară, zici 
tu, mulţi admiră frumuseţea şi graţiile miresei». Şi ce 
înseamnă aceasta? Dacă ea este cuminte, de abia poate 
va puteâ să înlăture bănuieala cea rea, iară dacă este 
neîngrijitoare, iute va cădeâ în cursă, având ca motiv 
al desfrânărei ziua aceia. Şi de şi sunt atâtea rele, totuşi 
când nu se petrec de acestea, cei mai mulţi cari cu ni
mic nu sunt mai buni decât dobitoacele — numesc aceasta 
batjocoră, fiindcă nu s’a arătat mireasa celor mulţi, şi 
consideră ca un rău mare că nu a fost pusă în prive
liştea publicului, — de şi mai drept vorbind, îi trebuie 
a consideră ca baljocoră tocmai când se petrec aseme
nea fapte scandaloase. Şi ştiu bine, că şi acum cei mai 
mulţi îmi vor atribui multă uşurinţă, însă eu voiu su
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feri şi'această batjocoiâ, numai să pot aveâ vreun căştig 
de aici. Dacă eu aşi fi vrednic de a fi luat în bătae de 
joc, pentrucă sfătuiesc de a dispreţui credinţa celor mulţi, 
apoi atunci mai înainte de alţii m’aşi batjocori eu singur.

Dară apoi priveşte şi cele ce se petrec după aceasta :, 
rm numai în. timpul ziiei, ci chiar şi in timpul nopţii pre
gătesc de'a,' pune in faţa. miresei ca să-i privească fru
museţea ei cea feciorelnică, bărbaţi beţi şi ameţiţi de 
multă desfătare. Şi nu se muiţămesc numai in casă, ci 
încă ies şi pe strâde cu lampioane aprinse şi o petrec 
pentru famfaronadă în cursul nopţii prin târg, ca toţi 
să o vadă, prin care fapt nimic alta, nu fac, decât că o 
sfătuesc oarecum, ca pe viitoriu să alunge dela ea orice 
ruşine. Şi nici nu stau măcar aici, ci o conduc însoţiţi 
de cuvinte şi’ cântece uricioase, — iară aceasta este pen
tru cei mai mulţi ca o lege; — multe slugi şi de cei ce 
pocnesc cu bicile îi întovărăşesc grăind cuvintele cele 
mai uricioase pe care le-ar voi, atât la adresa miresei 
cât şi a mirelui. Nimic nu este cuviincios, ci toate sunt 
pline de necinste şi de sluţenie. Bună învăţătură de pru
denţă va mai aveâ o astfeliu de mireasă, văzând şi au
zind din capul locului astfeliu de lucruri! Ba încă este 
un feliu de întrecere drăcească din partea celor ce fac 
astfeliu de neorândueli, căci caută să se covârşească unii 
pe alţii prin batjocori şi necuviinţi, prin care necinstesc 
pe miri şi pe cei adunaţi.

Ştiu' bine, că prin aceste vorbe eu sunt greoiu şi 
neplăcut vouă, pentru că caut a tăiâ plăcerile şi mui- 
ţămirile acestei vieţi; dară tocmai pentru aceasta plâng, 
căci ceia ce este displăcut, vouă vi se pare a fi plăcut. 
Şi cum să nu fie displăcut de a fi batjocorit, de a fi de
făimat, de a fi necinstit de toţi împreună cu mireasa ? 
Dacă unul din piaţă ţi-ar zice’ ce vă rău, tu pui în miş
care mii de lucruri şi consideri vieaţa ta de nesuferit; 
iară când te sluţeşti în faţa întregei cetăţi împreună cu 
ceea ce urmează aţi fi soţie, te bucuri de aceasta şi te 
mândreşti? Dară oare câtă nebunie nu este aici? «Aşâ 
este obiceiul» zici tu. De aceia şi jălesc eu, căci cu ade
vărat că e vrednic de jălit, fiindcă deavolul a îngrădit, 
aşâ zicând acest fapt în obiceiu. Fiindcă nunta este un 
act solemn, care leagă neamul nostru la un loc, şi este 
pricină a multor bunuri, de aceia demonul acela viclean 
tuiburându-se, căci cunoaşte că prin căsătorie regulată 
omul se îngrădeşte şi se apără contra curviei, el intro-
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duce curviea în alt mod. In nişte astfeliu de adunări multe 
fecioare au fost ruşinate, şi dacă nu pretutindeni, cel pu
ţin diavolul se mulţămeşte deocamdată şi cu cuvintele, 
sau numai cu cântecele acele—deşănţate, se mulţămeşte, 
zic, şi cu faptul că se dă miresei nişte exemple pe placul 
lui, şi că mirele este pus în priveliştea intregei cetăţi. 
Apoi. fiindcă asemenea neorâudueli se petrec îa. timpul' 
nopţii, şi ca nu cumvâ întunericul să fie eu un feliu de 
perdea a acestor i‘ele, iată că necuratul a făcui, să se 
introducă multe facle şi lampioane, care nu lasă ca slu- 
ţeniea să se ascundă priveliştei lumei. In adevăr, ce voieşte 
acea mulţime de lume adunată? Ce se voieşte prin acele 
beţii nebune? Ce se vra prin acele pocnituri de bice? Oare 
nu este învederat, că nici chiar cei ce sunt prin casele 
lor retraşi şi cuprinşi ue un somn profund, să nu fie în 
necunoştiinţă de asemenea necuviinţi, ci deşteptaţi de 
pocniturile bici lor, să se suie pe garduri şi să privească 
ca martori ai acestor comedii? Ce ar putea spune ci
neva apoi şi. de acele cântări încărcate de toată desfrâ- 
narea, de amoruri nebune şi de împreunări nele
giuite, care introduc mii de tragedii, şi care pome
nesc deseori numele amanţilor -şi a amantelor? Şi ce 
este mai grozav, că de multe ori se introduc printre 
aceşti cântăreţi şi fecioare, care leapădă toată ruşinea 
în cinstea miresei, sau mai bine zis, spre batjocura ei, 
jărtfindu-şi astfeliu mântuirea lor, şi sluţindu-se la un loc 
cu tinerii desfrânaţi prin acele cântări urieioase, prin 
acele cuvinte murdare, şi prin acea simfonie satani- 
cească. Şi încă mai întrebi: de unde viti curviile, de unde 
prea curviile, de unde conruperea căsătoriei ? «Dară, zici 
tu, de acestea fac nu cei nobili, nu cei de bun neam, ci. 
cei din clasele de jos». Apoi de ce îţi rîzi de mine, pu- 
nându-mi înainte un astfeliu de raţionament ? căci dacă 
asemenea fapte sunt bune, atunci lasă şi pe celelalte ca 
să facă aşâ. Nu cumvâ, fiindcă acestea trăiesc în sărăcie, 
nu mai sunt fecioare şi nu mai au nevoie de înţelep
ciune? Acum fata ta joacă cu tineri desfrânaţi ui pri
velişte de rând, şi nu ţi se pare, spune-mi, a fi mai ne
cinstită decât curvele? Dară dacă zici că asemenea lu
cruri fac slugile, nici aşâ nu te voiu cruţă de învinovă
ţire, fiindcă nici acestora nu li este~slobod a face aşâ. 
De aici se nasc toate relele, că nu facem nici-o vorbă de 
slugi, ci ne mărginim a vorbi cu dispreţ, că este slugă 
sau rob, deşi în fiecare zi auzim spunând u-se, că în Christos
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Iisus nu este rob sau slobod. Tu nu-ţi dispreţuieşti calul 
sau măgariul, şi faci orice ca să nu devină răi şi ne
trebnici, iară pe slugi le treci cu vederea, le dispreţuieşti 
mai mult decât pe animale? Şi ce spun eu de slugi’ când 
tu dispreţuieşti chiar copiii şi fetele tale ?

Deci, ce se întâmplă după aceasta? De necesitate 
că de îndată va veni scârba şi nemuiţătoirea, după ce 
's'au sfârşit petrecerile, ba de multe ori urmează, şi vreo 
pagubă mare, prin pierderea vre-unor juvaericale de 
preţ, în mulţimea şi înghesuiala aceia. Apoi dacă după 
nuntă s’ar naşte vr ’un copil, şi aici am putea vedea 
aceiaşi uşurinţă, şi multe semne sau simbole pline de 
rizilic. Căci, când trebuie a pune nume copilului, ii lă
sând la o parte numele sfinţilor, dupre cum iăceau cei 
vechi la început, aprind luminări şi pun nume închi
puit copilului, gândi ndu-se că cu chipul acesta copilul 
va trăi mult timp în lume. După aceia fiindcă de multe 
ori se întâmplă ca copilul să moară mai înainte de 
timp — şi aceasta se întâmplă deseori — iată că şi 
atunci se petrece rizilic, căci diavolul îşi bate joc de 
cei proşti ca de nişte copii. In adevăr, ce ar putea zice 
cinevâ de acele hârtiuţi, sau de acei ■ clopoţer~atâmaţi 
de mâna copilului, sau de acel mărţişor roş atârnat la 
gât, şi celelalte multe încărcate cu rizilic, în timp ce 
ar trebui de a nu-i înfăşură cu nimic alta, afară de 
puterea crucii ? Acum însă. este dispreţuit cel ce a în
tors din rătăcire întreaga lume, cel ce a pricinuit dia
volului rana cea mai adâncă şi i-a nimicit orice pu
tere, căci încredinţează copilul nu puterei celui Prea 
înalt, ci puterei şi siguranţei diavolului. Să mai spun 
încă cevâ şi mai de rîs? Dară nimeni să nu ia cuvân
tul nostru de supărătoriu, deşi poate că va ajunge şi 
acolo, căci cel ce voieşte a curăţi putreziciunea de pe 
rană, nu se dă înlături de a’şi murdări mai întâi mâ- 
nile sale. Aşâ dară ce este mai de rîs. de care voiesc 
a vă vorbi? Ceia ce se pare a fi nimic, dară de- care 
eu oftez, pentrucă este începutul celui mai de pe urmă 
dispreţ, şi a celei mai de pe urmă prostii. Femei, slugi 
şi doice iau tină (glod) din baie, îşi ung degetul, cu care 
fac semn pe fruntea copilului, şi dacă le-ar întrebă ci
nevâ, ce voiesc a face cu tina aceia, îţi răspund că acea 
tină are putere de a alungă privirea rea şi vicleană, 
deochiul şi pizma altora, V a i! câtă putere mai are tina 
şi noroiul, de vreme ce întregul asalt al diavolului îl
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respinge! Şi nu vă acoperiţi obrazul de ruşine? Nu veţi, 
cunoaşte oare, fie şi mai târziu, cursa diavolului, şi cum. 
el introduce încă din frageda copilărie.uneltirile lui cele 
drăceşti?. Dacă cu adevărat că tina face această mi-, 
nune, de ee atunci nu faci şi tu aşâ pe fruntea ta, tu 

. care. eşti bărbat, şi care ai poate mai mulţi duşmani .de 
cât copii ui. cari t.e pizmuesc? De ce nu-ţi bagi întregul 
trup în tină? Căci dacă tina are atâta putere pusă "pe 
frunte, de oe atunci nu te-ai băgă Cu totul în ea? Toate 
acestea sunt de rîs şi comedii sataniceşti, care duc nu 
numai în rizilic pe cei amăgiţi, ci şi în gheena.

Şi dacă astfeliu.de fapte se petrec printre Elini» 
nu este vr ’un lucru de mirat, dară când se petrec şi 
printre cei ce se închină crucii, şi se împărtăşesc tai- 
nilor celor negrăite, când, zic, se petrec, asemenea fapte 
uricioase chiar şi printre cei ce fiiosofisază ca creştini, 
apoi atunci este vrednic de jale. Dumnezeu te-a cinstit 
pe tine a te unge cu mirul cel duhovnicesc, şi tu spurci 
copilul ungându-i cu tină? Dumnezeu te-a cinstit, iară 
tu te necinsteşti singur? Tu ar trebui ca să însemni pe 
fruntea copilului crucea, care procură siguranţă ne ’n- 
vinsă, iară acum lăsând aceasta te arunci în asemenea 
prostie drăcească? Şi dacă aceste lucruri se par unora 
a fi mici şi nebăgate în samă, apoi afle că acestea sunt 
cauza celor mai mari rele, şi că nici Pavel nu a trecut 
cu vederea cele părute ca mici. In adevăr, ce poate fi 
mai mic lucru, ca aşi acoperi omul capul? Dară, pri
veşte câtă vorbă face, şi cu câtă asprime opreşte acest 
lucru, spunând pe lângă toate celelalte, că cel ce îşi 
acopere capul său, singur s il necinsteşte1) Deci, dacă 
cel ce îşi acopere capul ’şî-l necinsteşte, dară încă cei 
ce îl unge cu tină, cum de nu spurcă pe copil? Decit 
cum îl dai în mânile preotului ? spune ’mi. Cum de cei 
ca să se pună de preot pe fruntea copilului pecetea 
charului, când tu ai uns acea frunte cu tină?

Nu aşâ, fraţilor! nu aşâ, ci chiar din mica copilărie 
îngrădiţi pe copii cu armele cele duhovniceşti, şi învă- 
ţaţi-i de a’şi pecetlui cu mâna fruntea, şi mai ’nainte 
de a puteâ ii să facă aceasta cu mâna, voi înşi-vă în- 
semnaţi-li pe frunte semnul sfintei cruci. Ce âr puteâ 
spune cineva apoi de celelalte observatiuni sataniceşti 
în timpul durerilor de naştere, pe care moaşele le în-

*) Notă.. Ase vedea cap. 11 din I. Cofintheni.
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troduc spre răul capului lor? Ce s’ar puteâ spune despre 
obiceiurile introduse la moarte şi la diferitele nenorociri, 
despre acele bocete şi ţipete dobitoceşti, despre acele 
p!ânsete; de pre la morminte, despre îngrijirea cea-mare 
peiUi'U monumente, despre droaea acea de femei bocitoare, 
<|esprş observaţiunile vilelor., despre intrări şi ieşiri ? 
Deci. :delă aeeştiwî. caUţi. slava ? spune’mi. Şi cum să nu 
fie aceasta dovada celei mai de pe urmă nebunii, ca să 
cauţi slava unor oameni, cari au nişte păreri atât de 
stricate, cari fac toate la noroc, în timp ce ar trebui de 
a ne refugieâ pururea la ochiul cel neadormit al lui 
Dumnezeu, şi având privirea aţintită, la el, să facem şi 
să grăim numai ceia ce trebuie ? Aceştiia chiar de ne-ar 
lăudâ, cu nimic nu ni vor puteâ folosi, pe când acela 
dacă încuviinţază cele ce facem, ni va face şi aici stră
luciţi, şi în vieaţa viitoare ne va împărtăşi de bunurile 
cele negrăite. Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, 
prin charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia împreună, cu Tatăl şi cu Sfîntul Duch, se cade 
slava, şi stăpânirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

O M I L I A  X I I I

„Noi nebuni pentru Christos,'iară voi înţe
lepţi întru Christos, noi slabi, iară voi tari. —  

răşi *), voi măriţi, iară noi ocăriţi“ (Cap. 4, 10).

Apăsând cuvântul, ceia ce este mai grozav decât 
orice rână, şi zicând ,, că fără de noi aţi luat împă
raţi ea “ şi că „mi se pare că Dumnezeu pre noi 
apostolii cei mai de peurmă ne-a arătat, ca pe 
nişte rânduiţi spre moarte “ , iată că prin cele ce 
urmează arată cum erau rânduiţi spre.moarte, zicând:

') Notă. Frasa aceasta din parentez pe lângă textul Şf. 
Chrisostom.se găseşte numai în Codicul (1, iară din ediţiunea 
noastră obişnuită este omisă. (Trad).
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„Noi nebuni şi slabi şi necinstiţi, şi flămânzim, 
şi însetoşăm, şi suntem goli, şi pătimim, şi nu 
suntem aşezaţi (nu avem statornicie), şi ostenim 
lucrând cu mânile noastre“ (Vers. 11—13), care 
toate la un loc erau dovada apostolului şi a dascalului 
adevărat. Dară aceia cugetau lucruri.' mari în csle cu 
totui contrare, adecă. în înţelepciune, in slavă, ia bo
găţie, şi în cinstea după care umblau. Deci apostolul 
voind a li dobori trufiea lor, şi a li arătă că prin acestea 
nu numai că nu trebuie a se mândri, ci încă chiar a 
se şi ruşinâ, mai întâi îi ia înderîdere, zicând: „fără de 
noi luaţi împărăţiea.“. «Eu, zice, vă spun vouă că 
timpul de faţă nu este pentru cinste şi slavă, de care 
voi vă bucuraţi, ci pentru a fi alungat şi necinstit, dupre 
cum noi pătimim. Iară dacă nu este aşâ, ci timpul 
acesta este al recompenselor, apoi atunci — şi zice acestea 
în derîdere — dupre cât văd, voi ucenicilor aţi şi luat 
împărăţiea, iară noi dăscălii şi apostolii, cari mai ales 
trebuia a luă plata osienelelor, -nu numai că am devenit 
mai pre jos de voi, ci încă chiar ea nişte osândiţi la 
moarte, căci ne petrecem timpul în foame şi în sete, 
în primejdii şi în cea mai de pe urmă necinste, batjo
coriţi-ca nişte nebuni, al u n gaţ i - de pre tu ti n de ni, şi păti- 
mind cele mai grozave neajun suri şi batjocori)). Acestea 
Ie ziceâ el, ca să-i facă pe dânşii a înţelege, că ii trebuie 
a rîvni cele ale apostolilor, primejdiile şi batjocoriie, 
iară nu slava şi cinstea, căci predica evangheliei nu le 
cei'e pe acestea, ci pe acelea. Aceasta de sigur că nu o 
spune deodată, ca să nu li se pară greoiu în vorbă, ci 
dupre cum eră demn de dânsul, li aplică dojana aşâ 
după cum se vede. Dacă el deodată ar fi introdus vorba 
şi li-ar fi zis:. «V ă  rătăciţi şi vă amăgiţi, şi v ’aţi de
părtat mult de legiuirile apostolice, căci apostolul şi 
sluga lui Christos trebuie a fi. crezut ca nebun, şi a-şi 
petrece timpul în scârbe şi necinste, dupre cum şi suntem 
noi apostolii; voi însă cu totul din contra»; — dacă ar 
fi vorbit aşâ, zic, negreşit că mai mult. i-ar fi înstrăinat, 
căci ar fi luat vorbele ca laude adresate apostolilor, pe 
când pe dânşii i-a defăimat pentru lenea, slava si vieaţa 
lor cea dezmerdată, şi prin urmare ş’ar fi făcut mai 
îndărătnici, pe când cu chipul acesta vorbele nu supărs 
pe nimeni. Cu alte cuvinte îi atinge cu vorba, însă cu
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vintele nu-i sunt greoaie. De aceia şi înaintează cu cu
vântul mai muit în mod ironic, zicând: „Voi măriţi şi 
tari“. Dacă apostolul n’ar fi vorbit cu ironie, ar fi zis 
astfeliu : «Nu se poate ca să vă credeţi pe voi înşi-vă 
unul de înţelept, altul de nebun, unul de puternic, altul 
de slab, fiindcă predica evangheliei cere tocmai cele 
contrare, adecă ceie rele. Dacă ar fi cu putinţă ca unul 
jşâ fie aşâ, şi .celalalt, altmintrelea, poate ca cele ce spu
neţi ar avea vr ’un cuvânt; acum însă nu este îngăduit 
ca unul să se creadă a n înţelept, altul slăvit, celalalt 
scutit de primejdii. Iară dacă nu este aşâ, apoi atunci 
urmează de necesitate ca voi să fiţi preferaţi de Dum
nezeu înaintea, noastră, voi ucenicii să fiţi preferaţi în- 
naintea dascalilor cari pătimesc mii de răle. Dacă însă 
nici aceasta nu s’ar puteâ spune, nu rămâne decât că 
voi să rîvniţi şi să alungaţi cele ale noastre».

«Şi să nu creadă cinevâ, zice, că eu vorbesc numai 
de cele trecute, căci: „Până în ceasul deacum şi 
flămânzim, şi însătoşăm, şi suntem goli“.-(Vers. 
i i ).  Âi văzut, că nu o zi sau două, ci întreaga vieaţă 
a creştinilor trebue să fie aşâ. Nici că se încununează 
cinevâ, numai dacă a câştigat vre-o biruinţă, şi' apoi 
iarăşi-a căzut. „Şi flămânzim“ — adresându-se celor 
ce se îmbuibau cu mâncările, „şi pătimim “ —  vor
bind cătră cei ce se îngâmfau, „şi nu suntem aşe
zaţi* căci suntem alungaţi, „şi suntem goli“ -  - ad- 
resându-se bogătaşilor, „şi ostenim lucrând cu mâ
nile noastre“ zice, adresându-se deadreptul cătră a- 
postolii cei minciunoşi, cari nici nu lucrau şi nici nu 
suferiau primejdii, ci numai cât se foiosau. «Insă nu aşâ 
suntem noi, zice, ci împreună cu primejdiile de dinafară, 
şi noi o ducem într’o muncă şi lucrare necontenită. Şi 
ceia ce este mai mult, că nici nu poate spune cinevâ 
că noi ne îngreuem cu acestea, iară pe cei ce ne su
pără, noi li răplătim cu binele. Căci aceasta este cu ade
vărat mare, nu de a pătimi răle, căci acest lucru este 
comun tuturor, ci ca pătimind cinevâ răle să nu se îm
puţineze, să nu se tulbure. Noi, însă, nu numai că nu 
ne tulburăm, ci chiar ne şi bucurăm. Dară şi aceasta 
este dovadă că noi răsplătim cu cele contrare pe cei ce 
ni fac rău». Cum. că aşâ făceau apostolii, ascultă ce spune
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mai departe: „Ocăriţi fiind, grăim de bine, goniţi 
fiind, răbdăm, huliţi fiind, mângâem, ca nişte 
gunoiu ne-am făcut 1 urnei“ (Vers. 13), adecă ne
buni pentru Christos. Căci cel ce pătimeşte răle, şi el 
nici nu se apără nici nu se vaetă, este crezut de lumea 
ees'-ftMtară "de aeburiv fără valoare şi slab. Apoi ca ■.jiu. 
cum^u să-şi facă cuvântul greoiu, punând 1?> mijloc în 
cetatea lor suferinţile apostolilor, ce spune? «Făcutu-nc- 
am, zice, ca nişte gunoiu, nu numai al cetătei voastre, 
cî şi al lumei întregi», şi iarăşi: „tuturor lepădătură 
până aeum“, nu numai a voastră, ci a tuturor». Dupre 
cum atunci când vorbeşte despre îngrijirea lui Christos 
pentru oameni, lăsând la oparte eeriul şi pământul şi 

-toată făptura, ol pune la mijloc crucea, tot aşâ şi atunci 
când voieşte a-i atrage spre dânsul, el trece cu vederea 
minunile, şi vorbeşte numai de patimile ce le îndură 
apostolii pentru dânşii. Tot aşâ este şi obiceiul nostru, 
căci când suntem nedreptăţiţi şi dispreţuiţi de uniia, a- 
tunci punem la mijloc ceia ce noi am pătimit pentru aceia. 
„Tuturor lepădătură până acum“. Tocmai pe la 
sfârşit li dă lovitura cea mai grea. «Tuturor, zice, nu 
numai celor ce ne prigonesc, ci şi celor pentru care 
păi im in toate acestea», adecă «tuturor acestora li pur
tăm recunoştinţă». Vorbele acestea sunt nu ale celui ce 
este mânieat peste măsură, sau ale celui ce este mâhnit 
pe sine singur, ci ale celui ce voieşte a atinge pe cei 
nesimţitori, căci cel ce aveâ mii de motive de a-i acuză, 
iată că mai departe îi şi salută şi-i mângâie. De aceia 
şi- Christos ni poronceşt’e de a  suferi cu blândeţă batjo
corite, ca astfeliu şi noi sa filosofăm/în acelaşi timp şi 
pe aceia mai mult să-i ruşinăm. Căci nu cel ce batjo
coreşte face vre-o ispravă mare, ci tocmai cel ce tace 
când este batjocorit.

Apoi, fiindcă li-a dat o lovitură de nesuferit, iote 
a şi îndreptat-o zicând: „Nu înfruntându-vă pre 
voi scriu acestea, ci ca pre nişte copii ai mei 
iubiţi învăţându-vă* (Vers. 14). «Nu ca să vă ne
cinstesc, zice, vă spun acestea». Ceia ce el a făcut, sau 
mai bine zis, ceia ce a spus prin cuvinte, aceia zice 
să nu se facă, sau dacă s’ar face, cel puţin să nu se facă 
cu cuget rău şi zavistnic. Dealtfeliu şi aceasta eşte doo 
toriea eea mai bună, ca spunând vorba să mai adaoge
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şi justificare trasă din raţionamente. Ca să nu fl spus 
ceia ce erâ trebuitoriu, de sigur că ii ar fi rămas ne
îndreptaţi, şi spunând, însă să li lase ra,na nevindecată, 
ar fi fost şi mai rău; de aceia se şi justifică cu toată pu
terea. Aceasta nu numâi că nu astupă rana, ci încă face să 
şe mai afunde, căci auzind cmevâ că el li spune acestea 

. ..eaţh. • v şy ' ■ Înfrunt^; .mâi degrabă primeşte ?n~ 
(Irf'pîiii-ca, ;

Mare este apoi şi asprimea vorbei şi înfruntarea, 
căci el nu li-a spus acestea ca dascaî, sau apostol, sau 
ca cel ce aveâ ucenici, ceia ce ar. fi fost rezultate din 
demnitatea cu care erâ învestit, ci „învăţându-vă, 
zice, Ca p re  nişte fii ai mei iu b iţ i«Ie r ta ţ i-m ă , zice, 
căci de şi poate v ’am spus cevâ greoiu, aceasta a venit 
dela dragoste». Şi n’a zis «certându~vă», ci „învăţân- 
d u -vă “ . Dar cine oare im s’ar ruşinâ, scârbindu-se tatăl 
său şi povăţuindu-i cu cele cuvenite? De aceia nici n’a 
spus mai înainte aceste cuvinte, ci după ce lî-a aplicat 
rana dinainte. «Dară ce, zici tu, oare ceilalţi dascaii liu 
se interesează de noi?» N’a spus aceasta apostolul, ci 
că nu se interesează atât pre cât trebuie. Aceasta n’a 
spus-o pe facă, ci a ţesut-o în denumirile de mai jos, 
punând de faţă pe pedagog şi pe Dumnezeu. „Că de 
aţi a veâ  zece m ii de în văţă tori (p edagog i) întru 
Christos, zice, d a ră  nu m ulţi părin ţi" (vers. 15). 
Aici el nu scoate .la iveală demnitatea, ci excesul dra
gostei lui. Şi nici că cu expresiunea „în tru  Christos*4 
adaosă aici, i-a înfruntat, ci chiar i-a mângâiat, căci pe 
Cei ce se interesează de dânşii, şi îşi iau asupră-li munci 
şi obosele nu îi numeşte linguşitori, ci pedagogi, şi dăs
căli, arătând prin aceasta marea lui îngrijire de dânşii. 
Şi n’a zis: «că nu aveţi mulţi dascaii» ci „nu -mulţi 
părinţi Asfeliu deci, el n’a voit să-şi pună aici dem- 
nit itea’ sa, şi nici că li-ar fi fost de folos de a aflâ dela. 
dânsul cevâ mai mult, ci li îngăduie de a se obosi mult 
şi pentru dăscălii lor. De altfeliu aşâ este adevăratul 
pedagog, căci el îşi înmagazinează pentru dânsul numai 
excesuCdragostei din partea ucenicilor; aşâ este părin
tele adevărat. Şi nu spune numai «că nimeni nu vă 
iubeşte atât de mult»—ceia ce ar fi putut face fără vr’o 
răspundere—ci pune la mijloc şi faptul petrecut. Si care 
este acel fapt? „Că întru  C hristos Iisus prin evan
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ghelie eu v ’am născut pre voi“ zice. „Intru 
Christos IiSUS“ , zice, iară nici de cum nu-mi atribuiu 
mie aceasta». Aici iarăşi atinge pe cei ce-şi atribuiau lor 
învăţătura evangheliei. „ Voi, zice, sunteţi peceteâ 
apostolici mele" (i. Cor. 9, 2), şi iarăşi: „Eu am 
Sădit*, iară aici zice: „eu v ’am născut"t-. Nu spune: 
«v ’am vestit cuvântul», ci „*/c£m născut , făcând uz 
de vorba naturală, căci ei un singur lucru căută, acela 
adecă ca să arate dragostea ce o avea pentru dânşii, 
„Ca să primiţi dela mine cele ale credinţei v ’a aparţinut 
vouă, însă de’ a rămânea credincioşi, aceasta prin mine 
s’a făcut».

Fiindcă a zis mai sus: „ca pre nişte fii ai mei“ 
apoi ca nu cumva să se creadă vorba ca o linguşire, 
iată că. mai departe pune de faţă şi datoriea lor de fii. 
Rogu-yă dară pre voi să fiţi mie următori (imi
tatori), precum şi eu Iui Christos“ (vers. 16). V a i! 
câtă sinceritate la dascal! Cât de exactă icoană ni pre
zintă, îndemnând şi pe alţii de a o imită. Ei face aceasta 
nu ca. cum s’ar lăudă pe dânsul, ci ca să arate că 
virtutea este uşoară. «Să nu-mi spui, zice, că nu pot 
să te imitez, căci tu eşti dascal, şi mare»,—căci nu este 
atât de mare deosebire între mine şi voi, pe câtă este 
între Christos şi mine. Şi cu toate acestea eu l’am imitat 
pre el». Când scrie Efeseni'lor, nu se pune pre dânsul la 
mijloc, ci deodată îi îndreaptă cătră Dumnezeu deadreptul: 
„Fiţi următori (imitatori) lui Dumnezeu11 (Efes. 5,1) 
zice, iară aici, fiindcă vorba îi eră îndreptată cătră cei 
slabi, s’a pus pe dânsul la mijloc. Dealtmintrelea el arată 
că şi aşâ este cu putinţă de" a imită pe Christos, căci 
cel ce imitează peceteâ cea adevărată, acela a imitat 
prototipul.

r) Deci să vedem cum el a imitat pe Christos. 
Această imitare nu are nevoie de timp şi de meşteşug, 
ci numai de intenţiune bună. Dacă noi intrăm la un 
pictor, nu vom puteâ imită un tablou, oricât de mult

‘ ) Partea morală. Laudă sfintului apostol Pavel, şi că nu 
bogăţiea este un rău prin sine însăşi, ci dacă nu se întrebuinţazâ 
precum trebuie. Că cei bogaţi sunt mai răi decât cei săraci, 
prin faptul, că aceştiia primesc dela cei ce dau de bună voe, pe 
când bogaţii iau cu sila dela cei ce nu voiesc. (Veron).
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I-am fi văzut, pe când pe Pavel numai din simplă au- 
zire putem să-l imităm. Deci, voiţi poate să aducem Ia 
mijloc tabloul, şi să descriem vieaţa lui Pavel înaintea 
voastră? Ei bine, să steâ de faţă acel tablou, sau acea 
placă caro este cu mult mai strălucită decât toate icoa
nele sau tablourile împărăteşti. Căci subiectul nu este 
doară nici scânduri lipite, nici prostiri sau pânzi puse 
deasupra, ci lucrul lui Dumnezeu: căci este suflet şi 
trup. Sufletul este lucrul lui Dumnezeu, iară nu ome
nesc, şi trupul deasemenea. Aţi aplaudat aici? Insă nu 
aici este timpul de aplauze, ci la cele ce urmează, şi 
nu numai de aplauze, ci şi de imitare. Până acum ma
terialul este deopotrivă pentru toţi. Căci sufletul nu se 
deoseb:şte de alt suflet, întru cât este suflet, ci numai 
buna inţenţiune arată deosebirea dintre dânsele.. Dupre 
cum nici trupul nu se deosebeşte întru nimic de alt 
trup, ci este deopotrivă şi cel al iui Pavel, cu cei al ceior 
mulţi, şi numai primejdiile îl pot face mai strălucit pe 
unul decât pe altul; tot aşâ şi cu sufletul. Aşâ dară 
steie in faţa" noastră tabloul sufletului lui Pavel. Acest 
tablou mai înainte erâ mânjit şi plin de paianjeni, — 
căci nimic nu este mai rău ca blasfemiea. Dară după 
ce a venit în lume, cel ce toate le-a prefăcut şi a 
văzut acest tablou, a văzut voiu să zic sufletul lui Pavel 
astfeiiu dispus, nu doară uin cauza lenei sau a pros
tiei, ci din cauza neexperienţei şi pentrucă nu aveâ 
cu el florile evseviei — zel aveâ, însă îmbrăcămintea ze
lului, aşâ. zicând, n’o aveâ, căci nu aveâ zelul dupre cu
noştinţă — i-a dat floarea adevărului, adecă charul, şi 
apoi fără de veste a arătat acest tablou icoană împără
tească. Căci luând cu el îmbrăcămintea zelului, şi aflând 
ceia ce nu ştieâ până atunci, nu a mai întârzieat, ci de 
îndată s’a arătat ca,- cel mai bun meşter. Şi mai întâi 
capul i se arata împărătesc, propoveduind pe Christos, 
apoi şi restul trupului, ca unul ce a arătat cea mai exactă 
vieaţă Pictorii încuindu-se în odaea de lucru, nimănui 
nu deschid uşile, ci lucrează înăuntru cu toată liniştea 
şi exactitatea,—Pavel însă punându-şi placa în mijlocul 
lumei, în mijlocul tuturor contrarilor, tuturor tulburărilor 
şi tuturor nenorocirilor, şi-a lucrat singur acest tablou îm
părătesc, şi nu erâ împiedicat. De aceia şi ziceâ: „P r iv e 
lişte ne-am făcut lumei zugrăvind u-şi singur icoana 
în’ mijlocul pământului şi a mării, în mijlocul ceriului
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şi al întregei lumi intelectuale. Voiţi poate a vedeâ şi 
celelalte părţi ale trupului, cele mai jos de cap? sau'că • 
poate voiţi ca să mergem cu vorba de jos în sus? Pri
veşte, deci, această statue de sus, ba încă .şi mai cinstită 
şi decât aceasta, ca tina ce merită să stea în ceriu, ne- 
legată cu plumb ca statueîe ordinare, şi nici aşezată în- 
tr’im ioc anumit, ci alergând deia -ierusalim şi până Ia 
Iiiriti, şi până în Tspaniâ,' şi purtându-se pretutindeni în 
lumea întreagă, întocmai ca şi când ar fl avut aripi. Căci 
ce ar puteâ fi mai frumos decât aceste picioare, care au 
călcat peste tot pământul de sub soare ? Această frumu- 
seţă o proclamă şi Prorocul dela început, zicând: „Cât 
ele frumoase sunt picioarele celor ce bine ves
tesc pacea“ (Isaia, 3, 7). Ai văzut cât de frumoase sunt 
picioarele?

Voi eşti poate a vedeâ'şi pieptul? Vină să ţi arăt şi 
aceasta, şi-l vei vedeâ cu mult mai frumos decât picioa
rele de care spuseiu, ba încă mai frumos şi decât picioa
rele vechiului legiuitoriu. Căci Moisi a purtat pe pieptul 
său. cele două lespezi de piatră, pe când Pavel a avut 
înăuntrul său chiar pe Christos, şi purtă cu sine înseşi 
icoana împărătească. De aceia el a fost mai însemnat şi 
decât masa cea de aur ce erâ pusă pe chivotul legei, şi 
decât cheruvimii cei de acolo, căci de acolo nu ieşeâ ’o 
astfeliu de voce ca cea a lui Pavel, ci vocea de acolo 
spunea mai mult de cele pământeşti, pe când din vocea 
iui Pavel nu se auzeâ. decât de lucruri cereşti, şi chiar 
de cele mai presus de ceriuri. Jărtfelnicul acel din legea 
veche nu slujeâ decât numai Iudeilor, pe când Pavel a 
slujit iumei întregi. Acolo erau lucruri neînsufleţite, pe 
când aici ni se vorbeşte printr’un suflet bun de fapte 
bune. Acest Jărtfelnic a fost mai strălucit şi decât ceriul, 
şi nu a fost luminat prin variaţiunea stelelor, nici de ra
zele soarelui, ci aveâ cu dânsul chiar pe însuşi soarele 
dreptăţii, care slobozâ razele sale. Pe ceriul de d’asupra 
noastră câte odată îl face posomorit v r ’un nor gros, care 
îl întunecă, pe când pieptul lui Pavel niciodată n’a fost 
întunecat de vr ’un astfeliu de nor, sau mai bine zis, au 
trecut de multe ori peste dânsul nori groşi, însă n’au 
fost în stare să-i întunece lumina, ci chiar în mijlocul 
ispitelor şi a primejdiilor această lumină străluceâ. De 
aceia chiar pe când el se găseâ în legături strigă cu 
glas mare: „Cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă“
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(II Timoth. 2, 9). Astfeiiu deci, pururea din limba lui el 
slobozâ raze, şi nici-o primejdie sau frică nu-i puteâ face 
pieptul posomorit. Dară se pare că pieptul a întrecut pe 
picioare,— însă nu..., căci şj acele sunt bune, precum şi 
pieptul este bun.

Voieşti poate a Vedeâ . şi pântece frumos? Ascultă 
ce spune de. ş l: „ Dacă mâncarea face sminteală 
fratelui meu, nu voiu mânca carne în veac“ 
(I Cor. 8, 13), şi „Bine este a nu mânca carne, nici 
a bea vin, nici de care fratele tău se sminteşte,. 
sau se poticneşte sau se slăbeşte“ (Rom. 14, 21), si 
„Bucatele pâritecelui, şi pântecele bucatelor"
(I Cor. 6, 13). Deci, ce ar puteâ fi mai frumos ca ase
menea pântece învăţat de a rămânea liniştit, învăţat toată 
prudenţa, ştiind a flămânzi şi a însătoşâ? Dupre cum la 
un cal liniştit se pun hăţuri aurite, tot asemenea şi pân
tecele iui Pavel păşiâ armonios, fiindcă biruise rânduială 
firei, căci Christos eră in el. Găsindu-se deci, într’o ast- 
feliu de prudenţă, era natura) ca ori şi ce răutate să se 
împrăştie.

Voieşti acum poate a vedea şi mânile lui? sau că 
mai întâi voieşti a vedeâ răutatea lor de dinainte ? Când 
el intră prin casele creştinilor şi ţâra după sine pe băr
baţi şi pe femei ducându-î înaintea arhiereului, atunci 
nu aveâ numai mâni de fiară sălbatecă, ci încă şi mai 
grozave. După ce însă aceste mâni au primit colorul 
adevărului şi experienţa duhovnicească, aceste mâni au 
devenit nu ale unui bărbat, ci mâni duhovniceşti, pe fie
care zi legate în lanţuri, şi care pe nimeni n’au lovit vre-o 
dată, ci de mii de ori au fost lovite. Odată şi vipera a 
avut plăcere de aceste mâni, care nu mai erau mâni de 
om, şi de aceia nici că le-a vătămat cu ceva.

Voieşti poate a-i vedeâ şi spatele lui, cum şi cele
lalte mădulări? Ascultă ce spune el de acestea: „De 
cinciori câte patruzeci fără una am primit dela 
Iudei, de trei ori cu toege am fost bătut, odată, 
cu petri am fost împroşcat, de trei ori s’a sfă
râmat corabiea cu mine, o noapte şi o zi întru 
adânc am făcut “ (II, Cor. 24, 25). Dară ca nu cumva şi 
noi căzând întru adânc nemărginit, să suferim multe 
neajunsuri trecând în revistă toate mădulările lui, haide-
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să vedem o altă frumuseţă la dânsul, adecă frumuseţa 
hainelor, de care se sfieau până şi demonii, şi fugeau, iară 
boalele le vindecau. Ori şi unde s’ar fi arătat Pavel, 
toate se trăgeau în laturi şi se uimeau, ca trecând pe 
acolo cel mai însemnat om din lume. Dupre cum cel ce 
a primit în războiu multe rane, se sperie până şi de 
vreo armă de a celui ce l’a rănit, toi aşa şi demonii se 
spărieau văzânu numai poala hainilor iui. Unde sunt 
acum cei bogaţi, cari cugetă lucruri mari bizuindu-se 
in bogăţiea lor? Unde sunt cei ce-şi numără demnităţile 
ce le-au, şi hainele cele preţioase? Toţi aceştiia compa- 
rându-se cu vestmintele lui Pavel, se vor ’vedeâ şi pe 
dânşii ca şi pe hainele lor deopotrivă cu tina şi cu no
roiul cel puturos. Şi ce spun eu de haine şi de aurării ? 
Dacă mi-ar da cinevâ puterea de a stăpâni lumea în
treagă, eu cu toate acestea aşi crede o singură unghie 
de a lui Pavel mai puternică decât acea împărăţie; aşi 
preţui sărăciea iui înaintea oricărei dezmeraări, necinstea 
iui mai pre sus de orice slavă,, golătatea iui înainteâ 
oricărei bogăţii, lovirea şi păimuirea acelui cap sfint 
înaintea oricărei linişti, petrele pe care le-a primit când 
a fost lapidat, mai mult decât orice diademă împărătească.

Această coroană să o dorim, iubiţilor, şi dacă nu 
este acum goană asupra creştinilor, să ne pregătim pe 
noi înşine intrând în luptă. Căci nici el nu s’a arătat 
bărbat strălucit numai din goane şi persecuţii, pentru 
care şi ziceâ: „Că îmi muncesc trupul “ (I. Timoth. 6, 
8), dară aceasta se poate câştigă şi fără de persecuţii. 
Aiurea zice, că îngrijirea trupului nu trebuie a o face 
spre piăcere. Şi iarăşi: „Având mâncare şi îmbră
căminte, cu acestea îndestulaţi vom fi“ (ibid. 6,8). 
La toate acestea nu este nevoie de persecuţiuni. Tot el 
înţelepţiâ şi pre cei bogaţi, zicând: „Cei Ce vor Să se 
îmbogăţiască, cad în ispite11, (ibid. vers. 9). Deci, 
dacă şi noi ne nevoim aşâ, când intrăm în lupte, ne vom 
încunună, iară dacă nu sunt persecuţiuni, vom lua mare 
plată pentru aceasta. Dacă însă, noi ne îngrăşăm trupul, 
şi vieţuim vieaţă poreiască, apoi chiar şi în timp de 
pace vom păcătui şi vom suferi ruşinea păcatului. Nu 
vezi în contra cui este îndreptată lupta noastră? Este 
îndreptată contra puterilor celor netrupeşti. Deci cum, 
dacă noi_ suntem trupuri, vom puteâ să ne apropiem de 
dânşii? Dacă cineva luptându-se cu un om şi încă are
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nevoie de a se înfrâna în mâncări, dară mai ales când 
are a se lupta cu demonii. Când noi suntem stăpâniţi 
şi legaţi de grăsimea trupului şi de bogăţie, apoi cum 
vom putea stăpâni pe duşmanul nostru? Legătură grea 
şi cătuşe este bogăţiea-, legătură grozavă pentru cei ce 
nu ştiu a o întrebuinţa cum se cade, tiran crud şi neo- 
menos, care poi’Onceşte totul spre vătămarea celor ce-i 
slujăsc. Dară daca km voi. am răsturnă de pe tron. 
acest tiran, şi Fam face ca să meargă după noi, iară 
nu să ni poroneiască. Şi cum s’ar putea face aceasta? 
Când noi vom împărţi bogăţiea cu toţii dela olaltă. Pe 
cât timp bogăţiea se găseşte singură şi numai în stăpâ
nirea unora, atunci întocmai ca şi un tâlhariu de codru 
ea toate rălele le pricinuieşte,—dară când noi o punem 
la mijloc, atunci nu ne va mai stăpâni, căci noi cu toţii 
o vom legă bine din toate părţile.

Şi acestea le spun, nu fiindcă bogăţiea ar fi un 
păcat prin sine însăşi, ci păcat este de a nu o împărţi 
cu cei săraci, şi de-a nu o întrebuinţa bine, fiindcă Dum
nezeu nimic n’a făcut rău, ci - toate bune foarte. Astfeliu 
că şi averile sunt bune, dară numai dacă nu stăpânesc 
pe cei ce le au, şi dacă se împrăştie spre a alină să- 
răciea aproapelui. Nici lumina aceia nu este bună, când 
nu împrăştie întunerecul, ci încă 11 mai prelungeşte, tot 
aşâ nici bogăţiea care în loc să contribuie a dispărea 
sărăciea, ea din contra o mai sporeşte. Cel ce se jmbo- 
găţeşte, nu caută ca să iâ dela, alţii, ci îngrijaşte de a 
veni în ajutorul altora, — iară cel ce caută că să iâ dela 
alţii, nici cât nu este cel ce se îmbogăţeşte, ci este cel 
sărac. Aşâ dară nu averile prin sine înseşi sunt un 
rău, ci rea este cugetarea omului, care duce bogăţiea la 
sărăcie. Astfeliu de oameni sunt mai ticăloşi decât să
racii cari cerşesc pe la răspintiile drumurilor, cu traista 
în gât şi cu trupurile betejite. Nişte astfeliu de oameni 
îmbrăcaţi în haine strălucite de matase, sunt mai tică
loşi decât cei îmbrăcaţi în zdrenţe; cei ce se plimbă cu 
mândrie prin târg, sunt mai vrednici de jale decât cei 
ce stau pe la răspintiile drumurilor, sau intră prin 
ogrăzile oamenilor, şi strigă şi cer de pomană. Căci 
aceştiia cel puţin laudă pe Dumnezeu, şi grăiesc vorbe 
vrednice de milă şi izvorâte dintr’o înaltă filosofie, pentru 
care îi şi miiuim, li întindem mână de ajutoriu, şi nici
odată nu-i învinovăţim. Dară cei ce se îmbogăţesc rău, 
mormăesc printre dinţi cuvinte de cruzime şi neomenie,
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cuvinte de răpire şi de poftă satanicească, pentru care 
şi sunt de toţi urîţi şi huliţi. Căci, în adevăr, gândeşte-te 
bine: ce se crede de toţi oamenii a A uricios şi necin
stit ? a cere dela cei bogaţi, sau dela cei săraci? Ne
greşit că a cere dela cei săraci. Şi tocmai, aceasta fac 

: bogaţii, căci nici .c-ă ar îndrăzni de a se apropieâ de- cei 
mâi bogaţi decât ii, pe când cei săraci se adresază celor 
mai bogaţi. Săracul nu cere dela cel sărac, ci dela cel 
bogat, — pe când bogatui sfâşie pe cel sarac. Şi iarăşi, 
ce este mai frumos ? spune-mi; a luâ dela cei’ ce dau 
de bună voie, şi cu rnulţămire, sau a sili şi a supără 
pe cei ce nu vor să deâ? Negreşit că de a nu supără 
pe cei ce nu vor să deâ. Dara cei bogaţi şi aceasta o 
fac, căci săracul iâ dela cel ce dă de bună voie şi cu 
mulţărnirC pe când bogaţii iau dela cei ce nu vor să 
deâ, ceia ce este dovada celei mai mari sărăcii. Că dacă 
n’ar primi cinevâ nici la un ospăţ să se ducă, când cel 
ce l-a chemat nu a ştiut să-şi arate muhămirea cătră 
el, apoi cum să fie cevâ bun de a luâ banii altuia cu 
sila? Pe, câni».cari latră oare nu de aceia îi încunjurărn 
şi fugim de dânşii, că ne supără cu prea marea lor 
îndărătnicie ? Aceasta fac şi cei bogaţi. Dară aceasta 
este purtarea cea mai necinstită, căci cel ce face totul 
spre a luâ dela alţii, de ce nu s’ar face şi de rîs, ame
ninţând: cu frica pe alţii? De altfeiiu şi de câni temân- 
du-ne, de multe ori azvârlim dela noi ceia ce avem în 
mâni. Şi iarăşi, ce poate fi mai necinstit? spune-mi? a 
cere cineva de pomană fiind îmbrăcat în zdrenţe, sau 
în haine de mătasă? Când cinevâ este bogat şi îngri- 
jaşte de nişte bătrâni săraci, cu srnpnl de a. li luă avutul, 
deşi sunt poate şi copii la mijloc, apoi atunci de ce
iertare poate fi vrednic? __

Dară, dacă poate voiţi, apQi să .examinăm chiar 
şi cuvintele pe care le spun bogaţii aceştiia, şi pe care 
le spun săracii. Deci, ce spune săracul? Că cel ce dă 
milostenie, nu slăbeşte niciodată cu facerea ei, căci el 
ştie că dă din ale lui Dumnezeu, că Dumnezeu este filan
trop, şi că va înapoieâ mai mari decât cele date. Dară 
toate aceste vorbe sunt izvorîte din cea mai înaltă filo- 
sofie; sunt cuvinte de îndemnare spre fapta bună. Prin 
aceste cuvinte el te îndeamnă de a aveâ privirea în
dreptată către stăpânul a toate, şi- ţi şterge frica de să- 
răciea viitoare, — şi, în fine, multă învăţătură ar puteâ 
găsi cinevâ în cuvintele săracilor. Dară vorbele boga-
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ţilor, care anume sunt? Sunt vorbele porcilor, şi a câ
nilor, şi a lupilor, şi a altor fiare sălbatece! Vorbele 
unora sunt de mese şi de bucate, de mâncări aromate, 
de vinaţuri- alese, de mirodenii, de haine, ,şi în fine, 
despre toate celelalte îmbuibări* Alţii vorbesc de pro
cente şi Împrumutări; ,pîăsmUî/id înscrisuri şl Huiu- 
rându-le în vânt încărcate cu datorii de nesuferit, a 
căror stăpânire o au dela părinţi şi dela străbuni, şi 
în puterea cărora unuia îi ia casa, altuia ţarina, altuia 
robul sau celelalte ale lui. Ce ar putea spune cinevâ 
de acele testamente scrise cu sânge în loc de cerneală? 
Căci sau punând de faţă vre-o primejdie mare, sau fer
mecări d u-i cu niscarevâ făgăduinţi mici, aceşti lupi au 
înşelat pe cei ce aveau cevâ câştigat, desbrăcându-i şi 
lăsând u-i pieritori de foame, iară ii iâîrând prin furti
şag în avutul lor. Toate acestea, însă, nu întrec oare 
până şi furiea şi sălbăticiea. fiarelor din codru?

De aceia vă rog, ca să fugim de astfeliu de bogăţie 
care este încărcată cu omoruri, să câştigăm bogăţiea cea 
duhovnicească, şi să căutăm averile cele din ceri uri, 
căci cei ce au nişte astfeliu de averi; sunt cu adevărat 
bogaţi, sunt cu adevarat cuprinşi, bucurându-se şi de 
bunurile de aici, şi de cele viitoare. Cel ce voieşte a fi 
sărac, dupre cuvântul lui Dumnezeu, are deschise casele 
tuturor, căci celui ce nu are nimic, tot, dupre cuvântul lui 
Dumnezeu, fiecare îi va da din ale sale, pe când cel ce 
voieşte a stăpâni cu nedreptate chiar cele mici, singur 
a închis uşile tuturor. Deci, pentruca să ne bucurăm şi 
de bunurile de aici şi de cele de acolo, să preferăm
hngăţiPiR l-pa. nnmut.a.tă şi np.ppritnarp a yp r ilp  p p * !p  nprm i-.
ritoare. Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin 
charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos,. 
căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, să cuvine slava, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

O M I L I A  X I V

„Pentru aceia am trimis la voi pre Timo- 
tlieiu, care este fiu al meu iubit, şi credincios 
întru Domnul, care va aduce vouă aminte căile 
mele cele ce sunt întru Christos Iisus “ (Cap. 4 ,47)

16038
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Gândeşte-te şi de aici la acel suflet puternic, mai 
vioiu şi mai cald decât focul. El voia mult ca să se ducă 
la aceşti Corintheni, cari in lipsa lui se răsculase, căci 
ştieâ el biue când erâ folositoare ucenicilor prezenţa lui, 
şi când absenţa îi vătăma. Şi aceasta pe deoparte, a 
aratat-o în epistola cătră Filippeni, zicând: „Precum  
totdeauna a-ţi ascultat, nu numai precum când 
eram de faţă, ci cu mult mai vârtos în lipsa 
mea, cu frică şi cu cutremur mântuirea voastră
O lucraţi" (Filipp. 2, 12), iară pe dealtă parte o arată 
in epistola de faţă, zicând: „Că nevenind eu la voi 
s’au semeţit unii“ (Vers. 18) „ci voiu veni curând“ 
(Vers. 19). Deci, se grăbeâ şi doriâ mult de a se duce, 
însă fiindcă nu erâ cu putinţă acum deocamdată, de 
aceia caută a-i îndreptă cu făgăduinţa prezenţei lui, şi 
nu numai cu aceasta, ci şi cu trimiterea ucenicului la 
dânşii. „De aceia, zice, am trimis la voi pre Ti- 
mothem“. „De accia“ zice. Ce? anume. «De aceia, 
zice, că mă îngrijesc de voi ca fii ai mei, şi ca născă
tori u ai vostru/). Deci, împreună cu trimiterea, el pune 
şi recomandarea persoanei trimisă. „Care este, zice, 
fiu al meu iubit şi credincios întru Domnul 
Aceasta o spune arătând pe deoparte iubirea lui, în 
acelaşi timp pregătindu-i şi pe dânşii de a-1 primi cu 
respectul cuvenit. Şi nu-i numeşte în mod simplu „cre
dincios", ci „credincios întru Domnul“ , adecă cre
dincios în lucrurile cele dupre Domnul. Dară, dacă a fi 
cinevâ credincios în faptele lumeşti, şi încă este o laudă, 
apoi cu atât mai mult în cele duhovniceşti. Deci, daco 
el erâ fiu al său iubit, apoi poţi pricepe cătă dragoste 
aveâ cătră dânşii Pavel, de vreme ce pentru Corinthen: 
preferase a se despărţi de dânsul. Şi dacă este credin
cios, apoi va sluji fără ponos. „Care va aduce vouă 
aminte". Nu zice «care vă va învăţă» ca nu cumvâ se 
se tulbure, ca şi cum pare că ar fi învăţat dela aceste 
adevărurile credinţei. De aceia şi zice cam pe la sfar 
şitul epistolei: „Şi de va veni Timotheiu, socotiţ 
ca să fie fără frică la voi, că lucrul Domnulu 
lucrează ca şi mine. Deci nimeni să nu-i de 
faime pre el" (Cap. 16, 10). Aşâ dară între apostol
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nu eră nici o invidie, ci cu toţii un singur lucru aveau 
în vedere: intemeiarea himericei, — şi de ar fi fost iucră- 
toriui cât de mic şi nebăgat în samă, toţi ceilalţi îl 
aplaudau cu cea mai mare grabă. De aceia nici nu s’a 
mărginit numai de a zice: „Care va aduce aminte 
vouă“ ci voind încă mai mult de a tăiâ invidiea — 
fiindcă -..Timotheîu era tânăr — si.,adaos irnedicat: „Căile 
m eîe “ . «Nu căile Iui, zice, ci ale mele, adecă, icono- 
miile, primejdiile, obiceiurile, legile, canoanele apostolice, 
întocmirile şi celelalte toate». Şi fiindcă mai sus a fost 
spus: „Şi suntem goli, şi pătimim, şi nu suntem 
aşăzaţi (statorniciţi)*, «apoi şi acestea toate le vă 
aminti vouă, zice, şi toate poroncile lui Christos, ca ast- 
felîu să se împrăştie dintre voi toate dezbinările». Apoi 
ducând cuvântul mai departe a adaos: „Cele ce sunt 
întru Christos" — atribuind Stăpânului totul, dupre cum 
obişnueşte preste tot locul, şi din cele ce urmează pre
gătind a  scoate la lumină adevărul cuvintelor lui: „Pre
cum pretutindeni în toată biserica' î n v ă ţ «Nimic, 
nou, zice, nu v’arn spus vouă, căci acestea le ştiu şi 
toate celelalte biserici». Numeşte căile sale căi întru 
Christos, arătând prin aceasta că şi ii nu au nimic ome
nesc, şi că cu adjutoriul de acolo, toate le vor împlini.

Spunând deci acestea şi mângâindu-i, şi urmând a 
aruncă în curând acuzaţiunea asupra acelui curvarîu, 
iarăşi sloboade cuvintele pline de mânie, nu eă doară 
el sufereâ acestea, ci voind a-i îndreptă pe dânşii. Şi 
pentru moment lăsând la oparte pe curvariu, el se 
adresează celorlalţi, negăsindu-1 vrednic pre acela nici 
măcar de cuvânt, ceia ce şi noi facem faţă cu slugile 
acelea pe care le dispreţuim mult. Şi fiindcă a zis: „Că 
am trimis la voi pre Timotheiu", apoi ca nu cumvâ 
prin aceasta ii să devină mai leneşi, priveşte ce zice: 
„Că nevenind eu la voi, s’au semeţit unii". Aici 
el se atinge şi de alţii, sguduindu-li cugetul, căci păcatul 
lor eră din cauza iubirei de întăetate, în care căzuse în 
lipsa dascalului lor. Când el vorbeşte cătră cei mulţi, 
priveşte cu câtă sfială face aceasta, — când însă vor
beşte cătră cei vinovaţi, apoi atunci ridică glasul şi vor
beşte cu dispreţ. Cătră aceia zicea: „Tuturor lepă
dătură până acum" şi mângâindu-i îi spunea: „Nu
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înfruntându-vă pre voi scriu acestea“, iară cătră 
ceilalţi: „Că ne venind eu la voi, s’au semeţit unii\ 
arătând prin aceasta că uşurinţa lor proveniâ dintr’o 
judecată copilărească, fiindcă şi copiii în lipsa dasca- 
lalui deVin mâl ftuşti^mţeci-şiiriaî uşurei. Deci şi prin 
wCCîisla iţ amlâ, ca dc&juub pfC^nţs lui ra ii şă 
se îndrepte. Dupre cum ia Înîăţoşaieâ leului toate ani
malele se pitulează de frică, tot asemenea şi la înfăţo- 
şarea lui Pavel se pitulau cei ce conrupCau biserica.

De aceia şi adaoge: „Ci voiu veni curând la 
voi, de va vreâ Domnulu. a  spune însă numai .a- 
ceasta, s’ar fl părut mai mult o ameninţare, — pe când 
acum el vestindu-li şi dovada ce o va scoate din fapte, 
prin aceasta dă iJ&vadă de un cuget iscusit. De aceia a 
şi adăogat aceasta, zicând: „şi voiu cunoaşte nu 
cuvântul celor ce s’au semeţit, ci puterea,1'. Căci 
uşurinţa lor proveniâ nu din succesul faptelor lor, ci 
din cauza lipsei dascaluluî, ceia ce iarăşi erâ spre în
fruntarea lor. De aceia zicând Am trimis la voi 
pre Timotlieiu“, nu îndată li-a spus „voiu veni“, 
ci după ce mai întăi i-a învinovăţit că s’au semeţit, vine 
apoi de adaoge că „voiu veni la voi“. Dacă ar fi 
spus această vorbă mai ’nainte de învinovăţire, s’ar fi 
părut mai mult ca o justificare din partea lui, ca unui 
Ce 'i'a i&bufcft în scopul ce-1 aveâ, şi nu ar fi mai fost 
ameninţare, şi, în fine, nici cuvântul n’ar fi fost atât de 
vrednic’ de crezut, — pe când acum când expresiunea 
„voiu veni“ fiind pusă după învinovăţirea ce li-o a- 
runcă, prin aceasta a făcut vorba mai vrednică de^cre- 
dinţă şi mai înfricoşătoare. Acum priveşte şi siguranţa 
lui, căci n’a zis simplu „voiu veni“, ci şi „dacă va 
vreâ D o m n u l şi nu pune un timp hotărît. Fiindcă 
s’ar fi putut întâmplă ca el să se ducă la ii mai târziu, 
apoi voieşte ca prin nesiguranţa sosirei lui să-i facă a-i 
aşteptă cu nerăbdare. Şi apoi ca nu cumvâ iarăşi să 
cadă în deznădăjduire,’ priveşte că imediat a adaos: 
„ curând

„Şi voiu cunoaşte nu cuvântul celor ce s’at; 
semeţit, ci puterea". N’a spus că «voiu cunoaştc 
nu înţelepciunea, nici minunile», însă ce^ „nu CUVân-
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cu care ocazie pogoară pe acela (cuvântul) şi în- 
nalţă pe aceasta (puterea). Şi până, aici se adresază 
cătră cei ce luase apărarea acelui curvariu. Dacă el 
s’ar fi adresat cătră acel curvariu, nu ar fi spus de 
puterea, ci de faptele lui cele mârşave şj conrupie. 
Şi. de ce, spune-mi, nu vrei acunoaşte cuvântul ? 
«Nu, fiindcă nu ştiu sau că aşi fi. lipsii de cuvânt, ci 
fiindcă cele ale noastre sunt întru putere». Dupre cum 
în timp de războiu, nu cei ce vorbesc multe fac vre-o 
ispravă, ci cei ce fac multe, întocmai aşâ şi în cazul de 
faţă, unde biruinţa este nu a celor ce vorbesc multe, 
ci a celor ce fac multe. «Cugeţi lucruri mari, zice, pentru 
elocvenţa, sau pentru limbuţiea ta? Dacă lupta şi timpul 
sunt ale ritorilor, poate câ cugeţi bine, dară dacă sunt 
ale apostolilor cari propoveduiesc adevărul, şi--1 adeve
resc cu semne şi minuni, atunci de ce te trufeşti pentru 
nişte lucruri cari nu înseamnă nimic şi care nu pot con
tribui cu nimic la cele prezente ? Căci, în adevăr, ce pa
radă de vorbe ar putea contribui la învierea unui mort, 
sau la alungarea vreunui demon, sau la altă minune de 
feliul acestora ? De acestea este nevoie acum, şi din acestea 
se compun cele ale noastre». De aceia a şi adaos: »Că 
nu este întru cuvânt împărăţiea lui Dumnezeu, 
Ci întru putere“ (Vers. 20). «Prin semne, zice, v ’am 
cucerit, pre voi, iară nu prin elocvenţă, şi tot-odată fiindcă 
învăţătura noastră este Dumnezeească, vestind împăra- 
ţiea ceriurilor; iară minunile pe cari le facem cu puterea 
Duhului, dau dovada cea mai mare de adevăr. Deci, 
dacă unii dintre acei ce se trufesc acum vor să se arate 
că sunt mari, apoi când voiu veni, arate dacă au vre-o 
putere de acest feliu, şi să nu-mi pună înainte cuvinte 
pompoase, căci acel meşteşug nu ni aparţine nouă».

„Ce voiţi? Cu toiag să viu la voi, sau cu 
dragoste şi cu Duhul blândeţei“ (Vers. 21)? Cu
vintele acestea au multă groază în ele, în acelaşi timp 
şi multa blândeţă. Când el zice că „voiu cunoaşte" 
prin aceasta arată blândeţa şi oarecare sfieală, iară 
când zice: „Ce voiţi? Cu toiag să viu la voi“? 
prm aceasta arată că el urcându-se pe tronul lui de 
dascal şi lUându-şi toată autoritatea, deacolo li vorbeşte. 
Ce însamnă oare „CU toiag“ ? Adecă cu pedeapsă, cu 
osândă, ca şi cum ar fi zis: «Voiu pedepsi aspru, voiu
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lovi pe cei neascultători», ceia ce şi Petru a făcut cu 
Sapfira, ceia ce însuşi Pavel a făcut cu Elima fermecă- 
toriul1). Deastădată el nu spune acestea ca cum li-ar 
vorbi ca unor egali, ci cu toată autoritatea. Şi în a 
doua epistola cătră Corintheni, ţot aceiaşi se pare că 
îi arată, zicând: „De vreme ce căutaţi ispitire a 
iui Christos celui ce grăieşte intru mine* (îl. 
Cor. 13. 3).

„Cu toiag să viu la voi, sau întru dragoste“? 
A 'se duce cu toiag, însamnă oare că nu eră dragoste? 
Dragoste eră, însă fiindcă îi iubiă mult, şi-i veniâ greu 
de a-i pedepsi, de aceia li vorbeşte aşâ. Când li grăia 
de pedeapsă, nu li-a mai spus: „CU duhul biândoţei“, 
ci „CU t o i a g Deşi dealtmintrelea chiar şi cu toiagul 
de s’ar fl dus, iot în duhul ar fi.‘ făcut-o, căci este duh 
al blândeţe!, este însă şi duh al asprimei, — însă el nu 
voieşte a spune aşâ, ci întrebuinţează cuvinte din cele 
mai plăcute. De aceia şi Dumnezeu,— deşi deaitfeîiu 
răzbunătoriu ai răului, — cum că este milostiv, îndelung 
răbdătorii!, bogat în milă şi îndurări, apoi de aceasta în 
multe locuri din sfinta scriptură se spune; — dară că 
este pedepsitoriu, o singură dată, sau de două ori, sau 
în fine foarte rar se spune în sfinta scriptură, şi chiar 
şi atunci dacă motivul este din cele mai principale. Dară 
tu te gândeşte şi ia înţelepciunea lui Pavel, căci deşi el 
aveâ puterea, totuşi face stăpâni şi pe alţii şi de una 
ca şi de alta, zicând: „Ce voiţi"? — adecă «în voi in
şi-vă stă acest lucru, căci noi suntem stăpâni şi a uniea 
ca şi a celeilalte, adică şi a cădeâ în Gheena, ca, şi a 
moşteni împărăţiea ceriurilor, fiindcă Dumnezeu a, voit 
aşâ: „Iată, zice, foc şi apă, şi la care vei voi vei, 
întinde măna ta" (Sirah, 15, 16) şi: „De veţi voi 
şi mă veţi ascultă, bunătăţile pământului veţi 
m âncâ; iară de n u  veţi voi, sabiea vă va mânca 
pre voi“ (Isaia i, 19. 20).

2) Dară poate va zice cine vă că «voiesc». Insă iu

') Notă. A  se- vedeâ Cap 13 din Faptele Apostolilor.
2) Partea morală. Nu ni este deajuns numai a voi să ne 

mân Mii m, ci mai trebuie încă de a faee şi fapte de acelea care 
ne duc la mântuire, — şi că de vom aveâ bună voinţă neclintită, 
vom îndeplini cu uşurinţă chiar şi cele ce ni se par ’a fl greu de 
îndeplinit. (Veron).
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biţilor, nimeni nu este atât de tâmpit, în cât să nu vo- 
iască, ci nu este deajuns, numai de a voi cinevâ. Ar 
fl deajuns, dacă tu ai voi precum trebuie, şi ai face 
cele ale celui ce voieşte, insă acum tu nu voieşti dupre 
cât trebuie. Şi dacă credeţi, apoi să examinăm faptul 
accsSa şi iu alte caaari. Spune’mi, te rog: oare cei ce 
voieşte a-şi luâ femeie, este deajuns numai de a voi, ca 
să reuşască? .De loc: ci caută vnai întâi o peţitoare, 
caută prieteni cari să vegheze împreună cu dânsul, apoi 
strânge şi parale. Negustoriul de asemenea nu s’ar mul- 
ţâmî numai să voiască, stând acasă, ci închiriează şi 
corabiea, strânge corăbieri şi lopătari,- împrumută bani, 
cutrieră ţările, şi caută să afle preţurile vinzărilor. Deci, 
cum să nu fie absurd de a arătă atâta interes pentru 
cele pământeşti, iară pentru câştigarea ceriului mărgi- 
nindu-ne numai in a voi? şi chiar încă nici a voi pre
cum se cade nu o dovedim îndeajuns. Căci cel ce voieşte 
precum trebuie, odată cu voinţa el face şi faptele care 
ii duc la lucrul voit. Şi- fiindcă foamea te sileşte a te 
hrăni, apoi tu nu aştepţi ca automatic să-ţi vină mân
cările, ci faci totul pentru â-ţi strânge hrană trebuitoare. 
Tot aşâ, faci şi când eşti insăiat, sau când tremuri de 
frig, cum şi în toate cele de acest feliu, unde singur eşti 
iucrătoriu şi stăruitoriu în îngrijirea trupului tău.

Acest lucru fă-1 şi când e vorba de împărăţiea lui 
Dumnezeu, şi numai decât te vei învrednici de ea. Că 
do aceia Dumnezeu a pus în om liberul arbitru, ca nu 
cumva la urmă omul să-l învinovăţască pe Dumnezeu, 
că l’a legat cu sila, şi că silit fiind el face faptele pe 
care le tace. Dară tu în loc să fii mulţămit pentru cele 
cu cari ai fost cinstit, faci din contra, căci te revolţi 
şi cârteşti într’una asupra lui Dumnezeu, — fiindcă pe 
mulţi am auzit spunând: «De ce oare Dumnezeu m’a 
făcut stăpân pe virtute? sau mai drept vorbind, de ce 
m’a lăsat de capul meu ca să aleg binele sau răul»? 
Dar ce trebuieâ să facă? Trebuieâ poate ca dormind tu, 
sau îmbuibându-te şi tăvălindu-te în răle, să te ridice 
în împărăţiea cerurilor? Dară atunci nu te-ai mai fi 
depărtat de rău. Dacă astăzi când îţi stă de faţă ame
ninţarea, şi încă nici aşâ nu te depărtezi de rău, de şi 
chiar ceriul ţi l’a pus ca premiu, apoi atunci când vei 
încetă de a mai fi leneş, şi cu mult mai rău încă decât 
până acum? Şi nu vei aveâ nici măcar aceia să spui,
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că «mi-a arătat de sigur cele bune, însă nu m’a ajutat», 
căci multă ajutorinţă ţi-a făgăduit.

«Dară, zici tu, virtutea este greoae şi cu anevoinţă 
de îndeplinit, pe când răul poartă cu sine multă plă
cere; răutatea este largă şi încăpătoare, pe când vir
tutea este strâmtă şi anevoioasă». Apoi oare din în
cepi?!, • spune-ral, • aţj- amândouă,' Dară iată
că ceie ce spui acum, tu ie spui fara să vrai in fa
vorul virtuţei, — atât de mare este adevărul. Că dacă 
două au fost căile: una care ducea la cuptoriul cel cu 
foc, iară ceialaltă la raiu, una erâ largă şi încăpătoare, 
şi duceâ îa cuptoriul cel cu foc, pe când ceialaltă de şi 
strâmtă, totuşi duceâ la paradis, apoi atunci pe care ai 
fi ales-o? Chiar de mă vei contrazice, totuşi nu mă vei 
puteâ contrazice în ceie mărturisite de toţi, ori şi cât ai 
fi fără de ruşine. Cum că virtutea care are un început 
greu,— nu însă şi sfârşitul— este mai mult dc preferat, 
eu mă voiu încercă a vă convinge pre voi, chiar din 
împrejurările care sunt în mâna voastră. Şi dacă voiţi, 
apoi mai îritâiu să luăm în examinare meşteşugurile, 
căci ele au începutul totdeauna încărcat de durere şi nă
cazuri, pe când sfârşitul este încărcat de foloase şi de 
mulţămiri. «Dară, zici tu, nimeni nu s’a atins vre-odată 
de vr ’un meşteşug, dacă n’a avut pe cine-vâ care să-l 
silească. Căci, când tînărul este stăpân pe dânsul, el 
mai degrabă va. alege ca la început să se dezmerde în 
desfătări, fie chiar, că ar suferi mii de răle la sfârşit, 
decât să se muncească la început, iară după aceasta să se 
bucure din acele ostenele». Insă, cel ce ar face aşâ, de 
sigur că este orfan de cuget, şi robul unei trândăvii co
pilăreşti,—pe când cel ce face contrariul dă dovadă de 
înţelepciune şi bărbăţie. Tot aşâ deci, şi noi, dacă nu 
am fi copii cu mintea, de sigur că nu ne-am asămănâ 
cu cel orfan de cuget şi prost, ci cu cel ce are tată.

Deci, trebuie a alungă dela noi cugetarea orfani- 
cească, şi să nu mai învinovăţim împrejurările; şi să 
punem frâu conştiinţei, care nu o va lăsă să se ’ dez
merde mai mult, ci să alerge şi să se lupte. Şi cum nu 
este absurd, ca pe copii să-i ducem şi să-i îndrumăm 
în întreprinderi al căror început este greu şi obositoriu, 
iară noi să ne găsim cu totul din contra în afacerile 
duhovniceşti?—de şi chiar şi în afacerile lumeşti nu se 
poate susţinea numai decât că sfârşitul va fi bun întot
deauna. Căci iată de pildă moartea fără vreme, sau să-
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răcie, sau sicofandiile, sau schimbarea împrejurărilor, ca 
şi altele multe de acest feliu, fac ca f-ă se lipsască de 
roadele atâtor ostenele. Dară chiar de ar reuşi cei ce 
întreprind asemenea ocupaţiuni, cu nimic mare nu se 
vor folosi, nindcâ toate osteneîele lor se mărginesc nu
mai în vieaţa prezentă, — pe când fiind vorba de cele 
duhovniceşi, noi Ie alungăm au ca pe cele pământeşti 
şi trecătoare, şi nici nu ne temem de sfârşitul ior,’ci 
speranţa noastră este încă mai mare şi mai sigură, 
chiar după ducerea noastră, de aici.

Deci, ce iertare şi ce justificare vor puteâ aveâ 
cei ce nu voiesc a se pregăti cu osteneîele virtuţei? 
Dară poate că iarăşi veţi întrebă: de ce calea virtuţei 
este strâmtă? In palatele împărăteşti cele de pe pământ, 
tu nu pretinzi ca să între cinevâ dintre curvari, sau beţivi, 
sau neînfrânaţi, — iară în ceriuri pretinzi ca să intre 
toţi oamenii, fie că sunt încărcaţi de dezmerdări, de beţii,' 
de lăcomii şi de toată răutatea t  Şi cum vor fi acestea vred
nice de iertare? «Insă, zici, eu nu am spus aceasta, ci de 
ce calea virtuţei este strâmtă şi nu largă şi încăpătoare»? 
Şi cu toate acestea, dacă am voi, ar fi foarte uşor de 
îndeplinit fapta cea bună. Căci, în adevăr, ce este mai 
uşor? spune-mi; a sparge cinevâ zidul, şi după ce a luat 
cele ce erau în casă a cădeâ în temniţă, sau că rnulţu- 
mindu-se cu cele ce are, să fie slobod de ori ce frică? 
Şi încă n’am spus totul; ce este mai uşor? spune-mi; 
a vătăma pe toţi, şi după ce pe un timp scurt s’a dez
mierdat, la urmă să fie bătut şi torturat în veci, — sau 
a trăi în sărăcie şi a suferi pe un timp scurt, iară la 
urmă a se dezmierdâ într’una? Până acum nu am cer
cetat ce este mai folositoriu, ci ce este mai uşor. Ce este 
mai plăcut? spune-mi; a vedeâ un vis plăcut şi a fi pe
depsit la urmă, sau a vedeâ un vis urât şi a se des- 
mierdâ la urmă cu adevărat ? Nu este invederat că aceasta 
din urmă? Deci, cum de numeşti virtutea grea şi obo
sitoare? Este obositoare numai faţă de lenevirea noa
stră, dară cum că este lesnicioasă şi uşor de îndeplinit, 
ascultă ce spune Christos: „Jugul meu este bun,zice, 
şi sarcina mea uşoară14. (Math. 11,30), — dară dacă 
tu nu simţeşti uşurinţa ei, apoi e dovadă că nu ai bu
năvoinţă puternică. Dupre cum când aceasta este cu ade
vărat, toate cele grele se par uşoare, tot aşâ şi când ea 
lipseşte, toate cele uşoare se-par grele. Că ce poate fi
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mai plăcut şi mai fără osteneală ca mana din pustie, 
ce se găsiâ pe mesele Israiltenilor? Şi cu toate acestea 
ii se nemulţumiau, de şi se îmbuibau de ca. Ce este mai 
amar* ca foamea şi ca celelalte greutăţi pe care le su
ferea Pavel? Dară iată că el săltă, se bucură şi zicea: 
„Acum eu mă bucur întru pătimirile meie“
(Col, 1, 24). Deci, cârc este cauza? Deosebirea de păreri 
Qucnai, şi când tu vei reuşi de a ţi formă părerea aşâ 
dupre cum trebuie a fi, atunci vei vedeâ uşurinţa vir- 
tuţei. Că dacă virtutea ar fi cu totul obositoare, iară rău
tatea în totui uşoară şi plăcută, cu drept cuvânt ar pu
teâ zice cinevâ dintre cei lipsiţi de voinţă, că răutatea 
este mai uşoară decât virtutea; — dară când amândouă 
au început, una început greu şi anevoios, iară cealaltă 
uşor şi plăcut, pe când sfârşitul este cu totul contrar la 
dânsele, fiindcă sfârşitul uniea este plăcut, în timp ceai 
celeilalte greoiu şi de nesuferit, — apoi care este mai de 
preferat, m acelaşi timp şi mai uşoară? «Dară, zici tu, 
de ce oare cei mai mulţi nu preferă ceia, ce este mai 
uşor»? Fiindcă uniia nu cred în vieaţa viitoare, iară alţii 
de şi crea, au totuşi o părere greşită, şi preferă piăce-
i  0 ( 5 p L i  v C i i t O d î  v  î i i  locul veşnicei plăceri. «Aşâ dară răutatea 
zici tu, este mai uşoară»? Nu este mai uşoară, ci rezul
tatul unui suflet slab. Dupre cum cei ce sufăr de friguri, 
nu doresc băutura răcoritoare fiindcă li este plăcut a 
se desmierdă pe un timp scurt, în ioc să sufere arşiţa 
într’una, ci fiindcă nu se pot stăpâni de dorinţa absurdă 
de a beâ, — tot aşâ şi aceştiia.

Ai văzut deci, cum răutatea nu este uşoară? Dară 
dacă voieşti, să examinăm tot acest lucru şi în înseşi 
împrejurările in care se afla. Ce este mai plăcut şi mai 
uşorf^spune-mi; — însă să nu judecăm lucrurile după 
plăcerea celor mulţi, fiindcă nu trebuie de a judecă nici
odată după părerea celor bolnavi, ci după a celor să
nătoşi;—deci, ce este mai uşor? spune-mi; a dori averi 
multe sau a fi mai presus de această _ dorinţă ? Mie mi 
se pare că aceasta din urmă este mai uşor de realizat, 
iară dacă poate nu crezi, apoi să examinăm înseşi fap
tele. Fie, deci, unui care doreşte averi multe şi altul care 
nu doreşte nimic. Deci, ce este mai bun? spune-mi; ce 
este mai respectat? Dară aceasta să o lăsăm, fiindcă 
este de toţi mărturisită, cum că acest din urmă este mai 
de respectat decât celălalt, — şi deci acum nimic să nu 
mai vorbim de aceasta; — însă care din doi va trăi o
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vieaţă mai uşoară şi mai plăcută? Iubitoriul de argint 
nici de averile ce le are nu se va bucură, căci ceia ce 
are nu se îndură de a cheltui, ci mai degrabă ar pre
feră ca să i se taie carnea de pe trup, decât să chel
tuiască banii, pe când cel ce dispreţueşte averile, deja 
a câştigat un bun mare, acela câ el se va bucură cu 
multă libertate tic ceia ce are, ţi se va folosi de avutul 
său. Deci, ce este mai pÎHcutV uucui'a cmcve*. in
linişte de averile sale, sau că trăind sub stăpân atât de 
aspru ca bogăţiea, să nu permită nimănui de a se atinge 
de ale sale? Acest lucru este, mi se pare, întocmai ca 
şi cum doi bărbaţi- având două femei şi iubindu-le mult, 
nu le-ar întrebuinţâ însă deopotrivă, ci unul s’ar atinge 
de femeia sa şi ar fi în relaţii cu dânsa, iară celălalt nici 
măcar nu s’ar apropieâ de femeia sa. Să spun şi altcevâ, 
arătând plăcerea unuia şi desgustul celuilalt? Iubitoriul 
de argint, niciodată nu se va depărtâ de această poftă, 
nu numai că nu poate să răpiască avutul tuturor, ci încă 
că ori şi câte ar aveâ ei le consideră ca şi cum r.’ar aveâ 
nimic, - pe când cel ce dispreţuieşte averile, totul va 
crede şi va consideră ca de prisos, şi nu-şi va chinui 
în zădar sunetul cu pofte nesfârşite. Nimic nu este alât 
de torlurătoriu pentru un om, ca o dorinţă lipsită de 
mulţămire, ceia ce dovedeşte mai cu samă părerea cea 
conruptă. Căci te gândeşte: cel ce doreşte averi şi-şi 
agoniseşte multe, el totuşi se găseşte ca şi cum n’ar 
aveâ nimic. Dară oare ce ar puteâ fi mai plictisitoriu 
şi mai de nesuferit ca accastă boală? Şi nu numai acesta 
este răul cei mare, ci şi aceia că având averi e,l crede 
totuşi că nu are nimic, şi se sbuciumă ca şi cum n’ar 
aveâ nimic. Chiar de ar puteâ răpi avutul tuturor, el 
mai muit încă se mâhneşte. Chiar de ar câştigă o sută 
de talanţi, el totuşi se tulbură că n’a câştigat o mie. De 
ar câştigă o mie, el este mâhnit că n’a câştigat un mi
lion, şi, în fine, ori-ce câştig fie cât de mare, pentru 
dânsul este un adaos la' sărăcie, căci cu cât ar câştigă 
mai mult, cu atât mai mult va dori. Aşâ, dară ca cât 
cinevâ va câştigâ mai mult, cu atâta devine mai sărac, 
fiindcă cel ce doreşte' mai mult, este cel mai mare 
sărac. Când cinevâ are o sută de talanţi, nu este tocmai 
atât de sărac, când însă are o mie de talanţi, atunci 
mai cu samă este sărac, căci el nu se mai mulţămeşte 
cu mii ca la început, ci i se pare că are nevoie de mi
lioane. Deci, dacă a dori şi a nu reuşi în dorinţă o nu-
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meşti plăcere, apoi atunci mi se pare că tu nu cunoşti 
natura plăcerei adevărate. Cum că aceasta nu este plă
cere, ci tortură, să o cercetăm şi din altă parte. Când 
noi suntem însătaţi, nu oare pentru aceia suntem mul- 
ţămiţi bând, că adecă contenim setea, şi prin urmare 
de aceia a bea esţe o plăcere/ eâcî ne izbăveşte de nişte 
munci grozave t  ■'De sigur că aşa este. Dară daca am 
voi să stăm pururea în această poftă, apoi atunci nu 
vom aveâ nici o scuză de pedeapsă bogatului aceluia 
din evanghelie, fiindcă şi dorinţa aceluia de a-şi 
astâmpără setea cu o picătură de apă eră osândă, 
pe câtă vreme nu se găsiâ nimeni care să i-o împli
nească. Şi tocmai acest rău mi se pare că-1 sufăr veşnic 
şi iubitorii de argint, căci şi sufletul lor arde după averi 
mai mult decât a celor însătaţi. Bine a spus cinevâ, că 
iubitorii de.argint sunt idropicaţi, fiindcă precum cei 
idropicaţi purtând multă apă în trupul lor, ard încă 
mai mult, iot aşâ şi iubitorii de argint, cu cât au averi 
mai multe, cu atât doresc mai mult. Cauza este, că nici 
iaropicaţii nu au apa în locurile cuvenite, şi nici iubitorii 
de argint nu au pofta lor în marginile judecăţii sănătoase.

Deci, iubiţilor, să fugim de această boală străină 
şi curioasă, să fugim de rădăcina tuturor rălelor, să 
fugim de gheena prezentă, fiindcă pofta de averi este o 
adevărată gheenă. Deschide sufletul fie-căruia, şi al celui 
ce dispreţuieşte averiîs, şi= ai-■--oslui ce nu le dispreţuieşte, 
şi vei vedeâ că acesl, din urmă se aseamănă cu cei nebuni, 
căci el nu voieşte-nici a vedgâ, nici a auzi cevâ, pe când 
cel dintâi se aseamănă cu un liman slobod de orice valuri, 
şi el este prietenul tuturor, pe când celălalt este duş- 
manul tuturor. Acesta, chiar de i-ar Irtfr cineva e'fevâ'.' ” 
el ‘totuşi nu se supără, sau de i-ar da cinevâ cevâ, el 
nu se mândreşte, ci are cu dânsul o libertate însoţită 
de toată siguranţa. Acela este silit de împrejurări de a 
linguşi şi; de a se făţărnici înaintea tuturor, pe când 
acesta înaintea nimănui. Deci, dacă iubitoriul de argint 
este fricos şi ipocrit, şi viclean, şi sărac în acelaşi timp, 
şi este plin de groaza pedepsii şi a osândei, pe când 
cel. ce dispreţuieşte averile se bifeură de toate cele con
trare, apoi nu este destul de învederat că virtutea este 
plăcută şi uşoară de îndeplinit? Dară de am trece în 
revistă şi celelalte răle, am puteâ dovedi că nu este 
nici un rău care să aibă oarecare mulţămire şi plăcere. 
Acestea deci ştiindu-le, iubiţilor, să ne îndeletnicim cu
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virtutea, ca astfeliu să ne bucurăm şi aici de plăcere, 
în acelaşi timp să ne învrednicim şi de bunurile viitoare, 
prin cha’rul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia să cade slava- în veci. Amin.

O M IL IA  X V

„Cu adevărat se aude între voi curvie, şi 
curvie ca aceia care nici între păgâni nu se 
numeşte, ca să aibă cinevâ pre femeia tatălui 
său. Şi voi v ’aţi semeţit, şi nu mai bine aţi 
plâns,’ ca să se ridice din mijlocul vostru cei 
ce a făcut fapta aceasta4' (Cap. 5, i. 2).

Când li vorbiâ pentru intrigile şi împerecherile 
dintre dânşii, nu din început li vorbeşte cu dispreţ, ci 
mai întăi cu multă prudenţă, şi numai după aceia a 
sfârşit în acuzaţi uni, zicând aşâ: „Că mi s’a arătat 
mie pentru voi fraţii mei, dela cei ce sunt ai 
Chloei, că priciri sunt între voi“. Aici însă nu aşâ, 
ci dela început vorbeşte cu asprime, şi dă pe faţă ru
şinea faptului. Căci el n’a zis: «De ce a eurvifc cutare»? 
ci „se aude între voi curvie,,, ca nu cumva fiind 
cu totul străini de acuzaţiune să se trândăviască, ci 
lovindu-i pe toţi în deobşte, să devină băgători de samă,

că cutare a curvit, ci că păcatul acesta s’a petrecut în 
biserica Corinthenilor». Şi n’a spus «s’a îndrăznit curyiea» 
ci „se aude de o curvie care nici între păgâni 
nu se numeşte44. Pururea el iâ în derîdere pe cre
dincioşi cu fapte de ale păgânilor, căci de pildă Thesa- 
lonicenilor-scriindu-li ziceâ: „Fiecare din voi să-şi 
stăpâniască vasul său întru sfinţenie şi cinste, 
nu întru patimă de poftă ca şi păgânii cari nu 
cunosc pre Dumnezeu “ <i Thesal. 4, 4. 5), iară Cb- 
losenilor şi Efesenilor li zicea: „ca să nu mai um
blaţi voi precum şi celelalte neamuri umblă44 
(Efes. 4, 17. Colos. 3, 7). Deci, dacă a păcătui aceleaşi
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ca şi păgânii este neiertat, dară încă a-i şi întrece pe 
aceia? «Printre păgâni, zice, nu numai că nu se în
drăzneşte de a se face un asemenea păcat, ci încă nici 
nu se numeşte». Ai văzut unde a ridicat păcatul? Când, 
deci. se arată descoperind nişte astfeliu de feliuri de 
curvii, pe cari necredincioşii nici măcar nu le ştiu, 
apoi mărimea păcatului este negrăită. Şi expresiunea 
„intre v o i” este zisă cu multă emfază, adecă «între 
voi cei credincioşi, cei cari v’aţi împărtăşit de atâtea 
taine negrăite, cari sunteţi chemaţi în ceriuri». Ai văzui 
de câtă supărare şi năcaz este încărcat cuvântul lui? 
Câtă mânie asupra tuturor? Dară el nu ar fi fost plin 
de mânie, şi nici nu s’ar fi adresat cătră foţi, ar fi zis 
atunci astfeliu: «Fiindcă am auzit că cutare a curvit, 
apoi pedepsiţi-! pre el», dară acum el nu face aşâ, ci 
pe toţi delaoialtă ii atinge. Dacă ii i-ar fi scris mai din 
nainte de acest fapt, de sigur că li-ar fi zis vorbele do 
mai sus; dară iiindcă nu numai că nu i-au scris, ci 
încă chiar astupau păcatul, din această cauză întrebuin
ţează multă asprime în vorbă.

„Ca să aibă" zice, „cineva pre femeia ta
tălui său“. Dară oare de ce n’a zis: «a curvit cu fe- 
meiea tatălui său»? Faptul cel cu desăvârşire ruşinos
ii trece în tăcere. De aceia trece mai cu demniiate peste 
acest fapt, care dejâ a fost dat ia iveală şi prin cele 
spuse mai înainte, ca astfeliu sporind mărimea păca
tului, sa arate că printre dânşii se cutează a se face 
fapte de acelea, de care lui nici nu-i este slobod ale 
grăi. De aceia şi mai departe înaintând cu cuvântul, tot- 
în acest mod se exprimă, zicând: „Să se ridice din 
mijlocul vostru cel ce a făcut fapta aceasta". 
Şi iarăşi pare că’i este ruşine şi să roşeşte de a grăi 
clar, obiceiu pe care îl avem şi noi când e vorba de 
fapte ruşinoase. Şi n’a zis: «pe mama sa vitregă», ci 
„pre femeiea tatălui său" ceia ce mai mult încă 
atinge. Când singure denumirile sunt deajuns spre a 
învinovăţi, apoi atunci el face uz numai de acestea, fără 
a mai adăogâ ce vă. «Şi să nu-mi spui, zice, că unul 
numai este care a curvit, căci păcatul aceluia a devenit 
comun tuturor». De aceia a şi adaos imediat: „Şi voi 
v’aţi semeţit" (Vers. 2), nu din cauza acelui păcat, 
căci’ ar fi o absurditate de a o spune, ci din cauza exem-
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plului şi a poveţei date de acela. Apostolul însă nu o 
spune aceasta pe faţă, ci lasă să se întrevadă, ca astfeliu 
mai puternic să-i atingă. Dară tu te gândeşte la înţe
lepciunea, lui Pavel, căci după ce mai întaiu a doborît înţe- 
IcpCiUOĜ  ciŞci zişilor înţelepţi, şi a arătat că acea înţe
lepciune prin sine însăşi nu este nimic, chiar şi de nu 
i-âr stă in faţă vr'un- picat, apoi vine tocmai Ia urmă 
şi '. orbeşte şi de acel păcat. Dacă apostolul spre a pune 
in comparaţiune cu acel curvariu — care poate erâ unul 
dintre acei înţelepţi — charul înţelepciunei, ar fi zis că 
acest char este mare şi nepreţuit, de sigur că nu ar fi 
făcut vr’un lucru mare; — dară acum când el a doborît 
înţelepciunea chiar şi fără a fi însoţită de păcat, şi a reuşit 
a o arătă ca nefiind nimic, aceasta este a o uâ în pri- 
veală ca cevâ cu desăvârşire netrebnic. De aceia mai 
întăi făcând comparaţiunea în acest mod, la urmă amin
teşte şi de păcat. Cu acei curvariu apostolul nu găseşte 
de demnitatea lui de a vorbi, arătând chiar prin aceasta 
mărimea necinstei, iară lor li spune că mai bine ar fi 
trebuit să plăngâ, să se bocească şi să-şi acopere faţa 
de ruşine, «po când acum, zice, voi-faceţi ou lotul din 
contră».

De aceia a şi adaos: „Şi voi v-aţi semeţit, şi 
nu mai bine aţi plâns“. «Dară ce s’a întâmplat, ca 
să plângem»? — zici tu. «Sa  întâmplat răspunde, apos
tolul, că defăimarea bisericei s’a întins pr-e'ste toţi». «Şi 
dacă vom plânge, zici, ce vom reuşi, sau mai bine zis, 
ce folos vom aveâ de aici»? „Ca să se ridice din 
mijlocul vostru cei ce a făcut fapta aceasta “, 
zice. Şi nici aici nu-i trece numele, sa,u mai bine zis, 
nicăiri nu-i numeşte, ceia ce şi noi obişnuim a face, 
când e vorba de faptele cele mai murdare. Şi n’a zis 
«scoateţi-1 din mijlocul vostru» ci întocmai ca de o boală 
sau o molimă molipsitoare, erâ trebuinţă de plâns şi 
de rugăciuni îndelungate, „ca să se ridice dintre voi“ 
zice, adecă trebuie de a face rugăciuni şi, în fine, totul, 
spre a scăpă de el. Nu-i acuză că nu l-au înştiinţat de 
acest fapt, ci pentrucă nu au plâns şi nu s’au rugat ca 
să se ridice din mijlocul lor acel curvariu, arătând că 
aceasta trebuia să se facă şi fără dascal. pentru însăm- 
nătatea acelui păcat.

„Eu dară nefiind la voi cu trupul, iară cu
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duhul fiind aco lo “ (Vers. 3). Priveşte câtă mânie, 
căci nici nu lasă a i se aşteptâ prezenţa Iui la dânşii, 
şi nici că numai după ce’l vor primi să-i certe, ci 
se grăbeşte de a-i predomină din capul locului, voind 
a alungă asemenea fapte ca pe o molimă primejdi
oase, :mal''înainte de a se împrşşiieA în : toî trupul. 
De aceia şi adaoge zicând: „ îâ t â  ui ii ju d ecat Ca Cum 
aşi fi de fa ţă “. Acestea le zicea nu numai grăbindu-i 
pe dânşii spi’e hotărîrea luată, şi ne mai lăsând timp 
de intrigi, ci şi înfricosându-i, ca unul ce ştieâ faptele 
petrecute acolo şi judecata dată de dânşii. Aceasta va 
să zică a fi de faţă cu duhul, dupre cum şi Eliseiu erâ 
de faţă cu Gheezi, căci zicea: „Au doară n’a fost 
cu tine duhul meu, când ssa în tors omul din 
charui său  spre întâmpinarea ta “ (iv. Imp. 5, 
26)? Vai! Cât de mare este puterea charului, dacă face 
pe toţi de a fi deopotrivă, şi pe cele depărtate le face 
a fi cunoscute! „Ia tă  am  ju d ecat ca  cum  aşi fi 
de lă ţă “ Nu-i iasă câtuşi de puţîn de a înţelege in alt 
mod, căci el a pronunţat hotărîrea ca fiind faţă. «Să 
nu-mi spui, zice, de amânări şi zăbavă, căci nimic alt 
nu trebuie a. se face».

Mai departe apoi, ca nu cumvâ să se pară că prea 
mare ii este autoritatea, şi nici cuvântul să nu fie preâ 
semeţ, priveşte cum îi face şi pe dânşii părtaşi hotărîrei, 
căci zicând „am judecat“, a adaos imediat: „Intru 
numele Domnului nostru Iisus Christos, adunân- 
du-vă voi şi duhul meu, cu puterea Domnului 
nostru Iisus Christos, să daţi pre unul ca acela 
Satanei“ (Vers. 4, 5). Şi ce însamnă „întru numele 
Domnului nostru Iisus Christos “ ? Adecă «dupre 
Dumnezeu, iară nu stăpâniţi de prejudiţii omeneşti». 
Sunt uniia carii citesc acest pasaj precum urmează:
„Pre cel ce a făcut aceasta aşâ, întru numele 
Domnului nostru Iisus Christos1', şi punând aici 
puntu-virgula, sau însemnând jumatatea periodului, ci
tesc mai departe astfeliu, zicând: „adunându-vă voi 
şi duhul meu, să daţi pre unul ca acela Sa
tanei*. Şi zic că ideia unei astfeliu de citiri este precum 
urmează: «Pre cel ce a făcut aceasta aşâ, întru numele
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lui Christos, zice, daţi-1 Satanei; adecă pre cel ce întru 
numele lui Christos a făcut de rîs biserica, pre cel ce 
a cutezat a face astfeliu de necuviinţă-chiar şi după ce 
a devenit credincios, şi a căpătat numele de creştin, pe 
unul ca acela daţi-1 Satanei». Mie însă mai adevărată 
mi se pare părerea cea dintâi. Şi care este aceasta? ' 
„Intru numele lui Iisus Christos adunându-vă - 
voi“, adecă «însuşi numele Domnului adunându-vă pre 
voi, acel nume pentru care vă adunaţi».

„Şi duhul meu“. Iarăşi se pune printre dânşii, 
ca astfeliu când vor hotărî, ca fiind el de faţă, să-l taie 
pre acela dela biserică în aşâ chip, în cât nimeni să rtu 
îndrăznească de a-i acordă vre-o iertare, ştiind că Pavel 
va recunoaşte cele petrecute. Apoi mai mult încă voind 
a înfricoşa, zice: „Cu puterea Domnului nostru 
Iisus C h r i s t o s adecă, sau că «Christos poate să vă 
acorde un astfeliu de char, ca să-l predaţi pre acela 
diavolului» sau că «şi Christos împreună cu voi dă 
aceiaşi hotărâre» Şi n’a zis «să daţi pre unul 09; £iiO0'S bâi 
Satanei» (exSoDvai tov toiootov tw X7.Tava) ci „Să predaţi 
pre unul ea acesta" (TcapaSouvat tov ro'.ourov t(j> Satavâ) 
deschizandu-i uşile pocăinţei, şi predându-1 ca unui pe
dagog. Şi iarăşi „pre unul Ca acela“ astfeliu că ni- 
căire nu poate suferi de a aminti numele acelui curvariu. 
„Spre peirea trupului", dupre cum s’a petrecut cu fe
ricitul lob, deşi nu sub aceleaşi împrejurări. Acolo pentru 
cununi mai strălucite, aici însă pentru dezlegarea pă
catelor, ca să-l zmuncească şi să-l atragă din ghiarele 
celui vicleanTŞi cu toate acestea aiurea spune că „ju- 
decându-ne dela Domnul ne certăm" (i. Cor. 11,32), 
adică pătimim cele rele fiind judecaţi de dânsul, — aici 
însă dă Satanei pre acel curvariu, voind prin aceasta 
mai mult a-i atinge. Dară şi aceasta s’a făcut tot dupre 
voinţa lui Dumnezeu, ca să i se pedepsească trupul. 
Fiind că poftele se nasc din îmbuibarea şi dezmerdarea 
trupului, de aceia pedepseşte trupul. „Ca duhul Să se 
mântuiască", adecă sufletul, şi nu ca cum acesta s’a 
mântuit singur, ci şi duhul mărturisind aceasta, căci su
fletul fiind mântuit, negreşit că şi trupul se va împăr
tăşi şi bucură de mântuire. Căci pentru .suflet a devenit 
muritoriu păcătuind, şi daca sufletul va face cele drepte,

16038
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atunci şi trupul se va bucura de mare slavă. Uniia zic, 
că duhul însamnă charul lui Dumnezeu, care se stinge 
păcătuind noi. «Deci, ca nu cumva, zice, să se întâmple 
aceasta, pedepsească-se trupul, ca prin pedeapsă fă- 
eâudu-se mai bun, să a,tragă la el charul lui Dumnezeu, 
şi în acea zi să se găsească mântuit şi curat de păcate», 
Âşâ dară e vorba mai mult de cel ce se îngrijeşte şi 
vindecă rălele, şi nu de cel ce pedepseşte în zadar şi 
fără scop. Mai mare este câştigul decât pedeapsa, căci 
pedeapsa este momentană, pe când câştigul este veşnic. 
Şi n’a zis simplu „ca duhul să se mântuiască" 
ci a adaos: „în ziua Domnului Iisus". Bine face el 
că li aminteşte la timp de ziua aceia, ca astfeliu şi ii 
să vină mai ’cu plăcere la îndreptare, în acelaş timp şi 
acei curvariu să primiască acestea, nu ca nişte cuvinte iz-, 
vorâle din mânie, ci mai mult ca o prevedere a părin
telui iubitoriu de hi. De aceia a şi zis: „Spre peirea 
t ru p u lu iadecă a şi pus deja legi şi hotare diavolului, 
şi nu-i iasă de a merge mai departe, ceia ce ziceâ. Dum
nezeu şi pentru lob: „Numai de sufletul lui să nu 
te atingi" (lob. 1, 12. 2, 6).

Deci, după ce dă hotărârea pe scurt şi nestăruind, 
mai mult în această chestiune, iarăşi adaoge înfruntarea 
tăcută cu puţin mai înainte, şi se adresează, către dânşii, 
zicând •„ „Nu este bună lauda voastră" (Vers. 6), 
arătând prin aceasta că dânşii până în prezent nu au 
lăsat pe acel curvariu să se pocăiască, lăudându-se încă cu 
dânsul. Apoi arată că el face aceasta cruţându-1 nu nu
mai pe ac8l5rgî"Chiar şi pe dânşii, pentru care şi adaoge: 
„Au nu ştiţi că puţin aluat toată frământă tura 
dospeşte" ? «De şi păcatul, zice, este al aceluia, cu toate 
acestea’ dacă este neglijat, acest păcat poate să molip- 
siască tot trupul bisericei. Când cel întâi păcătuind nu 
este pedepsit, iute se vor molipsi şi alţii». Acestea le 
zice, arălând că lupta lui nu este pentru unul numai, 
ci că se îngrijaşte pentru întreaga biserică, şi de aceia 
a şi făcut uz de icoana aluatului. «Dupre cum aluatul, 
zice, de şi este puţin, totuşi preface întreaga frământă- 
tură, tot aşâ şi acest curvariu dacă va fi lăsat nepe
depsit, şi păcatul lui va rămânea nerăzbunat, atunci va 
molipsi şi pe alţii».

Curăţiţi dară aluatul celvechiu". (Vers. 7),
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adecă pe acest rău, sau mai drept vorbind, el nu spune 
numai pentru acest curvariu. ci face aluziune şi la alţii, 
căci nu numai curviea este un aluat, ci în genere orice 
răutate şi nu zice simplu: « cu r ăţîţi—■/.g-9-A p . ci cu
răţiţi din -rădăcină =  &xxotâ-&pats*r, adecă curăţiţi cu 
exactitate. încât să nu mai rămână oic? umbra’ nici 
urmă din acest păcat, Când a p os to ljd ce . hwrMptvs,'. 
adecă «scoateţi răul din rădăcină», prin aceasta arată 
că acel rău încă există printre dânşii, iară când . zice 
„ca să fiţi frământătură nouă, precum sunteţi 
fără de aluat“ prin aceasta arată că răul încă nu 
stăpâniâ pre mulţi. Dară dacă zice „precum sunteţi 
fără aluat", nu spune doară că toţi erau curaţi, ci «pre
cum trebuie a fi voi», zice. % Că pastele noastre Chris
tos, pentru noi s’a jertfit. Pentru aceia să  sărbăm, 
nu întru aluatul cel vechiu, nici întru aluatul 
răutăţei şi al vicleşugului, ci. întru azuriile cu-- 
răţiei şi ale adevărului", (Vere. 8). Astfeliu-şi Chris
tos a numit aluat învăţătura sa. nară şi apostolul stă- 
ruieşte în această metaforă, amintindu-lide istoriea veche, 
de paschă şi azime. de binefacerile de atunci şi de acum, 
de pedepse şi osânde. Prin urmare timpul de faţă este 
timp de sărbare. căci zicând „să sărbăm"® nu spune: 
fiindcă pascha este de faţă, sau că cincizăcimea este de 
faţă, ci arată că pentru creştini orice timp este timp 
de sărbătoare, pentru mărimea bunurilor acordate nouă. 
Căci în adevăr, ce bun nu ni s’a acordat? Fiul lui Dum
nezeu s’a făcut om pentru tine, le-a izbăvit de moarte, 
te-a chemat în împărăţiea cerurilor. Deci, dacă atâtea ai 
câştigat şi te-ai bucurat de ele, apoi cum să nu fii da- 
toriu de a sărbâ orice timp? Prin urmare nimeni să 
nu fie trist din cauza sărăciei, sau a boalei, sau a in
trigilor sataniceşti, căci timpul ni este timp de sărbare. 
De aceia şi zice Pavel: „Bucuraţi-vă pururea întru 
Domnul, şi iarăşi zic, bucuraţi-vă“ (Filip. 4, 4). 
In timpul sărbătorilor nimeni nu se’ îmbracă în haine 
zoioase şi murdare, şi deci nici noi, căci această săr
bătoare este pentru noi nuntă, adecă nuntă duhovni
cească, „Asemănatu-sa împărăţiea cerurilor, zice, 
omului împărat, care a voit să facă nuntă fiului
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Său“ (Math. 12, 2). Gând împăratul face nuntă, şi încă 
nuntă fiului său, ce ar puteâ să fie mai mare ca această 
sărbătoare? Deci, nimeni să nu între îmbrăcat în zdrenţe. 
Cuvântul ni este nu pentru haine, ci pentru fapte ne* 
ci.jrate. Ga dacă, toţi sabî îmbrăcaţi în haine cijrate şl 
strălucite, şi numai unul; de şe găseşte Ia. nuntă având 
haine murdare, este aruncat afară cu necinste, apoi 
poţi singur pricepe cam câtă exactitate şi curăţenie ni 
se cere ca să întrăm la nuntă.

Dară apostolul nu li aminteşte de azime numai 
pentru aceasta, ci tot odată mai arătă şi afinitatea dintre 
Noul şi Vechiul Testament, adecă că nu este cu putinţă 
de a întră iarăşi în Egipet după azime, iară de ar voi 
cinevâ să se întoarcă îndărăt, atunci va pătimi ceia ce 
au pătimit Egiptenii. Toate acelea sunt umbră a acestora 
din Testamentul Nou, chiar de s’ar ruşina Iudeul. Pentru 
aceia de-1 vei întrebă asupra acestora, nimic mare nu 
vâ puteâ spune, sau mai bine zis, mare va spune el, 
însă nu aşâ precum spunem noi, fiindcă nu cunoaşte 
adevărul. Vâ spune de pildă că «Dumnezeu atât de 
mult a schimbat pe Egiptenii cari stăpâniau, încât pe 
noi cari eram stăpâniţi cu sila de dânşii, şi nu ne-au 
îngăduit măcar de a ni se dospi aluatul, ne-a scos din 
mijlocul lor». Dară de m’ar întreba cinevâ pe mine, 
apoi în toate acestea ar găsi. nu Egipetul, nici pe Faraon, 
ci eliberarea de înşelăciunea demonilor, a diavolilor şi 
a întunerecului; nu pe Moisi, ci pe Fiul lui Dumnezeu; 
nu marea Roşie, ci botezul încărcat cu mii de bunătăţi, 
şi în care onpvil .cel vechiu s’a înecat. Tot pe Iudeu de-1 
vei întrebă din ce cauză alungă ăluatul din toate păr
ţile, la aceasta va tăcea şi nu-ţi va respunde nimic, 
fiindcă unele din acestea erau tipuri a celor viitoare, şi 
aveau ca motiv cele petrecute, iară altele nici de cum, 
ca să nu fie cu putinţă Iudeilor de a face rău, ca sa 
nu stăruiască în umbră. Căci, spune-mi; de ce pretinde 
Moisi miel de partea bărbătească pentru paschă, miel 
fără vr’un beteşug, de un an, şi că „OS din trânsui 
Să nu se zdrobiască" (Exod. 12, 46)? De ce pretinde 
de a chemă la mâncarea mielului paschal şi pre vecini? 
De ce pretinde de a stâ în picioare, sau deTa-I mânca 
sara? De ce pretinde de a unge pereţii caselor cu sân
gele mielului paschal? La toate acestea nimic nu-ţi va 
respunde, decât că în Egipet era aşâ; Egipetul în sus,
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Egipetul în jos, şi nimic mai mult. Eu însă, voiu spune 
şi de ce pretinde sânge, şi de ce să se mănânce sara, 
şi de ce să mănânce cu toţii la un loc, şi de ce toţi să 
stea în picioare.

Mai întâi de toate să spunem de ce aluatul este 
alungat din toate părţile. Deci, ce enigmă este aceasta? 
Adecă, că credinciosul trebuie a se izbăv} de orice rău
tate. Dupre cum acolo unde şe va găsi aluat vechia, unul 
ca aGela se va pierde, tot aşâ şi printre noi se va pierde 
acela la care se va găsi răutatea. Că nici nu se poate 
pricepe, ca pentru cele din umbra legei pedeapsa să fie 
atât de mare, iară pentru cele ale noastre să nu fie încă 
cu mult mai mare.- Că dacă casele se curăţă aşâ feliu 
de aluat, dacă se astupă găurele şoarecelor, apoi cu atât 
mai mult trebuie de a cercetă noi sufletul, şi a scoate 
din el orice cuget necurat. Toate acestea se petreceau 
şi printre dânşii mai ’nainte, acum însă de loc, şi pre
tutindeni pe unde este Iudeu, este aluat. In mijlocul ce
tăţilor se face azima, ceia ce este mai mult jucărie, 
decât lege. Deci, fiindcă a venit adevărul, apoi tipurile 
nu mai au loc. Astfeliu că chiar şi prin acest exemplu, 
apostolul alungă cu toată puterea din biserică pe acel 
curvariu, ca şi pe toţi cei de acest feliu. «Nu numai că 
nu foloseşte, zice, când este de faţă unul ca acesta, ba 
chiar încă vatămă, molipsind trupul îndeobşte. Şi nici 
nu ştie cinevâ de unde vine putoarea, fiind ascuns pu
tregaiul, ci acea putoare se atribuie obştiei întregi», De 
aceia îi şi îndeamnă ca grabnic să curăţe aluatul cel 
vechiu „ca să fiţi, zice, frământătură nouă, precum 
sunteţi fără de aluat, că pastele noastre Christos 
pentru lioi s’a jărtfit“. N ’a 'spus lă m u r it», ci mar 
potrivit cevâ cu subiectul: „s’a jărtfit“. Deci, nu căută 
nişte astfeliu de azime, fiindcă nu ai nici miel de acest, 
feliu. Nu căutâ un astfeliu de aluat, fiindcă nici azimele 
tale nu sunt de acest feliu. Gând e vorba de aluatul. cel 
natural, apoi ceia ce nu este dospit devine dospit, iară 
ce este dospit nici odată nu devine nedospit sau azimă, — 
pe când aici cu totul din contra se întâmplă, dară 
aceasta n’a arătat-o apostolul. Priveşte şi înţelepciunea 
fericitului Pavel, căci el nu dă speranţe’ de îndreptare 
Curvariului aceluia, ci poronceştede a’şi petrece întreaga 
viaţă în pocăinţă, ca nu cumva cu nişte astfeliu de m- 
găduinţi să-l facă mai leneş. Căci n’a zis «să daţi pe
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acela Satanei, ca astfeliu pocăindu-se se fie predat iarăşi 
bisericei», însă ce? „ca să se mântuiască în ziua 
Domnului Iisus“, adecă îl trimite la acel timp, ca astfeliu 
să-l facă de a fi veşnic înfricoşat. Şi ceia ce trebuia a-i 
hărăzi după pocăinţă el nu o acopere sau doseşte, imi
tând iarăşi pe stăpânul său. Dupre cum Dumnezeu zice: 
„încă trei zile şi Ninevi se va nimici“ (îonnâ 3,4), 
şi n a mai. aciaos: coară Qacă se va -km'ăi, se va mântui», 
tot aşâ şi apostolul n’a mai spus: «iară de se va pocăi 
precum trebuie, apoi vom întări din nou dragostea spre 
dânsul», ci aşteaptă ca el să facă acest lucru, şi numai 
după aceia să primiască darul. Dacă ar fi spus aceasta 
din început, atunci i-ar fi slăbit frica. Şi de aceia nu 
numai că nu face aceasta, ci încă prin exemplul alua
tului, nu-i lasă nici o speranţă de reîntoacere în sânul 
bisericei, ci îl păstrează pentru acea zi.

„Curăţiţi, zice, aluatul cel vechiu" şi „să săr- 
băm nu întru aluatul cel vechiu Fiindcă acel 
curvariu s’a fost pocăit, se vede, apoi apostolul cu toată 
graba îl ■ înlrod-uce iarăşi. Dară de ce numeşte aluatul 
cei vechiu? Sau că din cauza vieţei noastre de dinainte 
este astfeliu, sau pentrucă ceia ce este vechiu este 
aproape de nimicire, că este puturos şi murdariu, precum 
este păcatul. Nu se defaimă aici cel vechiu cum s’ar în
tâmplă, şi nici nu se laudă cel nou iarăşi cum s’ar în
tâmplă, ci în raport cu subiectul din discuţiune. Căci şi 
aiurea, de pildă, zice: „Vin nou este prietenul nou, 
iară de se va învechi, cu veselie îl vei beâ“ 
(Sirah. 9, 13), lăudând pentru prietenie pe cel vechiu 
mai mult decât pe cel nou, şi iarăşi: j\ŢCol vechiu de 
zile a şezut“ (Daniiil 7, 9), unde iaraşi cel vechiu este 
luat în senz de laudă şi de slavă mare. Aiurea însă 
sfînta scriptură ia ca hulă pe cel vechiu sau învechit. 
Fiindcă lucrurile sunt variate şi sunt compuse din multe 
elemente, de aceia scriptura le întrebuinţază şi pentru cele 
bune ca şi pentru cele răle, însă nu sub aceiaşi semnifi
caţie. Priveşte acum cum cel vechiu este defăimat.: „Fiii 
străini au minţit mie, fiii străini s’au învechit şi au 
şchiopătat din cărările lortt (Psnr7, 49), şi iarăşi: 
„Invechitu-m’am întru toţi vrăjmaşii rnei“, şi ia
răşi: „ învechitule în zile răle“ (Susana 5, 52). Tot
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asemenea şi aluatul se iâ dese-orî şi cu privire la împă- 
răţiea ceriurilor, deşi aici este defăimat, — acolo însă se 
iâ intr’un sens, iară aici in alt sens.

]) Mie mi se pare însă că vorba de aluat se adre
sează şi preoţilor, cari sufăr de a fi în biserica lui 
christos mult aluat vechi u pe care nu-i curăţă ulii toate 
părţile, vorbesc de lacomi*' de răpitori, şi înfine de tot 
ceia ce scoate din împărăţiea- ceriurilor. Găei de pilda îă- 
comieaXeste un aluat yechiu, şi Oii unde ar cadea, in 
orice casă ar intră, o face necurată. Chiar de ai stăpâni 
cevâ cât de mic prin nedreptate, întreaga avere ţi-a dos- 
pit’o acel puţin aluat. De aceia de multe ori aceie puţine 
introduse rău, scot pe cele multe câştigate bine. Nimic 
nu este mai putregăios ca lăcomiea. Chiar de ai încueâ 
acest aluat în casă, chiar de ai zăvorî uşa sau ai face 
orice, totul vei face în zadar, căci ai încueat înăuntru 
lăcomiea, acel hoţ primejdios, care poale a’ţi scoate dea- 
colo totul. «Dară ce? zici tu; nu cumva cei ce sunt la
comi sufăr cu toţii de acestea»? Fără îndoeală că vor 
suferi, dacă poate nu sufăr îndată. Dacă acum scapă 
de suferinţă, apoi atunci mai muit încă să se teamă, 
căci sunt păstraţi pentru o pedeapsă mai mare. Ba încă 
mai mult, că chiar de ar puteâ ii să scape, totuşi cei 
ce moştenesc averile lor vor pătimi aceleaşi. «Dară, 
zici tu, unde este- dreptatea aici))? Şi totuşi este foarte 
drept, Căci cei ce a moştenit o avere încărcată de ne
dreptăţi, de şi el n’a răpit nimic, totuşi stăpâneşte cele 
ale răpitorilor, şi prin urmare să o ştie el bine, că este 
drept de a pătimi pentru aceasta. Dacă tu ai luat averea 
cutăruia care a furat-o, iară acel răpit de dânsul venind 
ar cere averea înapoi, apoi oare ţi-ar fi deajuns spre 
îndreptăţire să răspunzi că nu tu l-ai furat pe el? Şi 
ce ai răspunde, spune-mi, la o astfeliu de învinovăţire? 
Că nu tu, ci altul l’a dezbrăcat? Dară tu stăpâneşti 
acum averea sau lucrul furat dela el. Că acela a răpit? 
Dară tu te bucuri acum de lucrul răpit. Toate acestea 
le prevăd chiar şi legile cele profane, care lăsând la 
o parte pe cei au răpit sau au sustras avutul altora, 
poroncesc de a se cere dela aceia, la cari găseşte cinevâ 
lucrul sau averea furată.

‘ j Partea morală. Contra lăcomiei şi contra cămătarilor. 
Cum celor răi li merge bine şi progresază, iară drepţii sunt mun
ciţi şi săraci, şi că răsplăţile cele drepte şi adevărate sunt în vii- 
toriu. (  Veron). ~
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Deci, dacă cunoşti pe cei nedreptăţiţi, întoarce îna
poi lucrul răpit şi fă cu dânşii ceia ce a făcut Zacheu 
acela_ cu multă bunăvoinţă, iară de nu ştii şi nu cunoşti 
pe aceia, eu îţi voiu arătă şi o altă cale. şi nu-ţi voiu în
chide calea mântuirei. împarte toată averea ta săraci
lor'».# astfeliu te vei mongăiâ do răul făcut Bara dacă 
uniia au scapaţ ao -rale, care syau f^îslrani-asu
pra copiilor sau nepoţilor lor, totuşi alte reje au păti
mit în locul acelora. Şi ce spun eu de cele de aici? Nu 
tot aşa vei spune şi în acea zi, când amândoi se vor înfă- 
ţoşâ goli, adecă şi cel ce a răpit ca şi cel ce a fost răpit, sau 
mai bine zis, nu vor fi goli la feliu; căci de averi de sigur că 
amândoi vor ft goli la feliu, unul dintrânşii însă va ft încăr
cat de păcatele isvorâte din averi. Deci, ce vom face în acea 
zi, când înaintea tronului celui înfricoşat, cel ce a păti
mit răle şi a pierdut toate ale sale, va fi adus la mijloc, 
şi tu nu vei aveâ pe nimeni apărătoriu? Ce vei spune 
cătră dreptul judecătorii! ? Astăzi de sigur că ai puteâ 
con rupe tribunalul omenesc, dară pe acela nu-i vei pu
tea  ̂Şi mai drept vorbind, nici astăzi nu ai puteâ, căci 
şi astăzi este de faţă acel tribunal, căci Dumnezeu vede 
cele ce se petrec şi este aproape de cei nedreptăţiţi, chiar 
şi nechemat fiind. Cel ce a pătimit rele, chiar de n’ar fi 
meritabil de a se învrednici de vreo răzbunare, totuşi 
fiindcă lui Dumnezeu nu-i sunt plăcute nedreptăţile ce 
se fac aceluia, apoi cel nedreptăţit are în ei un apără- 
toriu nebiruit.

«Dară, zici tu, cum se face că cutăruia îi merg 
bina 4oate şi progresează, deşi el este un om rău» ? Insă 
nu până în sfârşit va merge aşa. Ascultă, ce spune Pro- 
rocui: „Nu râvniţi pre cei ce fac fără de lege, 
căci curând se vor usca ca iarba“ (Ps. 37, 1. 2). 
Unde sunt, spune-mi, cei ce au răpit? Unde sunt spe
ranţele lor cele strălucite? Unde numele cel vestit? Nu 
toate au trecut? Nu toate ale lor au ajuns vis şi um
bră? Aceasta să o aştepţi pentru fiecare din aceşliia, 
adecă şi pentru cel ce trăeşte şi pentru cei după 
dânsul. însă, nu tot aşâ sunt şi cele ale bărbaţilor sfinţi, 
şi nici că nu se va puteâ spune şi de dânşii, că cele po
vestite de dânşii sunt vis şi umbră. Şi dacă voieşti noi 
vom aduce la mijloc chiar pe cel ce vorbeşte acestea, 
pe făcătorul de corturi, pe acest Cilician, despre ai că
ruia părinţi nimic sigur nu se ştie. «Dară, zici, cum este
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cu putinţă de a fl ca Pavel»? Şi doreşti cu orice preţ 
de a fi ca el? Ai plăcere şi voieşti de a fi ca dânsul? 
«Da», zici tu. Aşâ dară vină pe acea cale pe care a venit 
el şi cei de după dânsul. Şi care este acea cale? Unu} zice: 
„In foame, în sete, în golătate“ (II. Cor. li, 27), iară 
altui {Petru) a zis; „ A rg in t şi aur nu este la m ine“ 
<Fapt." 3, -6)/Astfeliu, deciT ii nimic nu aveau şi cu toate 
acestea pe toate le stăpâniau.

Deci, ce poate fi mai respectabil ca o astfeliu de 
voce? Ce poate fi mai fericit şi mai plăcut? Alţii se în
gâmfă tocmai când au averi şi zic: «am atâţea talanţi 
de argint, atâtea case, slugi şi fălci de pământ nenumă
rate» pe când acesta este gol în toate şi nu se împuţi
nează de sărăcie, dupre cum fac cei uşurateci, nici nu 
îşi acoperă obrazul de ruşine ca alţii, ci încă se şi mân
dreşte. Unde sunt acum cei bogaţi, cei ce socotesc pro
centele banilor şi procentele procentelor, cei ce hrăpesc 
dela toţi şi nu se mai satură niciodată? Auzita-ţi glasul 
lui Petru, care învederează sărăciea ca mamă a bogă
ţiei? acea voce care nu aveâ nimic, şi totuşi erâ mai bo
gată decât cei împodobiţi cu diademe împărăteşti? Ei 
bine, această voce care nu aveâ nimic, iată că morţii îi 
învieâ, şi pe cei ologi îi îndreptă, şi pe demoni îi alungây 
şi de atâtea charuri erâ împodobită, ceia ce niciodată nu 
au putut să aibă toţi cei îmbrăcaţi în porfiră, şi cari au 
cu.dânşii armatp mari şi înfricoşate. Această voce este 
vocea celor mutaţi dejâ lâ ceriuri, acelor ce au imitat 
pe corifeul apostolilor, acelor ce au ajuns până ia ca
pătul faptelor bune. Aceasta înseamnă a nu'aveâ nimic 
şi ş stăpâni pe toţi; aceasta va să zică a nu posedă ni
mic şi a stăpâni cele ale tuturor. Iară dacă noi stăpânim 
cele ale tuturor, de toate suntem lipsiţi. Poate că cele 
spuse vi se par ca o enigmă, însă nu este enigmă. «Dară, 
zici tu, cum cel ce nu are nimic, stăpâneşte pe toţi? Oare 
nu stăpâneşte cu atât mai mult cel ce are cele ale tu
turor» ? Câtuşi de puţin, ci cu totul din contra. Căci cel 
ce nu are nimic, tuturor poronceşte, dupre cum făceau 
şi apostolii, şi casele din întreaga lume li erau deschise 
toate, şi aveau mulţămire cei ce-i primiau, căci ii ve- 
niau ca la nişte prieteni şi rude. Ca de pildă au venit 
în casa vânzătoarei de porfiră1), iară aceea s’a pus la

*) Notă. A  sc vedea Fapt. Apost. 16, 14.
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dispoziţiea lor ca o slugă. Au venit şi în casa temnice
rului1) dară şi acesta le-a deschis-o apostolilor cu toată 
bunăvoinţă, precum făceau şi alţii. Astfeliu, deci, ii toate 
le aveau şi nimic nu aveau. Din tot ce erâ al comuni- 
tăţei nimeni nu spuneâ că ar fi ceva al său, şi de aceia 
toate erau aie- lor. Cel ce consideră cele existente, ca co
mune tuturor, ya face uz" nu numai de ale şale, ci şi de 
aie altora ca cîe aie oaie,-pe cano cei ce se uespurie uo 
ceilalţi şi numai pe dânsul se crede ca stăpân ai ave
rilor sale, nici al acestora nu va mai fl stăpân. Şi acest 
fapt se învederează din exemple. Cel ce nu are’ nimic 
pe lângă dânsul, nici casă, nici masă, şi nici haină de 
prisos, ci pentru Dumnezeu se găseşte lipsit de toate, se 
va folosi de toate cele comune ca de ale sale, şi dela toţi 
va luă tot ceia ce ar voi. Şi aşâ feliu cei ce nu are ni
mic, stăpâneşte toate cele ale tuturor. Cel ce are cevâ, nici 
al acestora nu va mai fl stăpân, căci averea lui va fi. 
mai mult a hoţilor, a tâlharilor, a mincinoşilor şi a schim- 
bărei împrejurărilor, decât a lui.

Toată lumea a cutreierat-o Pavel şi nimic nu aveâ 
cu el, de şi nu se duceâ la prieteni sau rude, căci la în
ceput mai ales el era rcizooinic cu toţii, •— şi cu toate 
acestea stăpâmâ cele ale tuturor după ce intră în mij
locul lor. Anania şi Sapfira, însă, voind a dosi puţin din 
preţul ogorului vîndut, au căzut din totul împreună cu 
vieaţa. Deci, leapădă cele ale tale, ca astfeliu să faci 
uz de cele străine ca de ale tale proprii. Dară... nu ştiu 
cum se face că am ajuns cu vorba la o astfeliu de fi
losofie înaltă, uitând că grăesc oamenilor, cărora nu 
prea este plăcut de a Jăpădâ din ale lor, fie chiar cevâ 
cât de mic. De aceia, cele spuse de noi sunt adresate mai 
cu seamă celor desăvârşiţi, iară cătră cei nedesăvârşiţi 
acestea zicem: «daţi din averile voastre săracilor, spo- 
riţi-vă averea» căci zice scriptura: „Cel ce dă săra
cului împrumută pe Dumnezeu* (Prov. 19, 17).. 
Dară de cumva te grăbeşti şi nu vrai sa aştepţi timpul 
răsplăţei, apoi atunci închipueşte-ţi pe cei ce împrumută 
bani, fiindcă nici aceştiia nu vor a se bucură de îndată 
de procente, ci doresc a rămâne în mănile împrumută- 
torilor capitalul cât se poate pe mai mult timp, numai 
bine înţeles, dacă sunt siguri de plată, şi nu bânuesc pe

:) Notă. A se vedeâ idem cap. 5 din Fapt. Apost.
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împrumutătoriu. Aceasta deci, facă-se şi încazul de faţă. 
Lasă averile în sama lui Dumnezeu ca să-ti întoarcă 
plata înmiită. Nu cere aici totul, căci de vei cere aici a 
ţi se înapoia totul, de ce te vei bucură acolo? De aeeia şi 
Dumnezeu înmagazinează acolo, ca fiind mai sigur decât 
în vieaţa prezentă, ue altfeliu ei dă şi aici, dupre cum 
zice: „Căutaţi mai în tâ iirn p ărăţiea  lui Dum nezeu, 
şi 'toate .celelalte se vor adaoge vouă* (Math.■«.
33). Dară noi căutăm spre vieaţa cea fericită din împă- 
răţiea cerurilor şi nu ne grăbim de a căutâ înapoierea 
tuturor ca să nu împuţinăm răsplata, ci aşteptăm timpul 
acela. Procentele de acolo nu sunt ca aceste de aici, ci de 
acele care se cuvin lui Dumnezeu de a da. Deci, nişte 
astfeliu de procente adunându-ni cu îmbelşugare, noi 
ne vom duce de aici în aşâ feliu, că ne vom învrednici 
şi de bunurile viitoare, prin charul şi filantropica Dom ~ 
nului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Sfîntul Duh, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

O M I L I A  X V I

„Scris-am vouă în carte să nu vă ameste
caţi cu curvarii. Şi cu adevărat nu cu cur varii 
lumii aceştiia, sau cu lacomii, sau cu răpitorii, 
sau cu slujitorii idolilor, de vreme ce ar tî tre
buit dară să ieşiţi din lumea aceasta. Iară acum 
am scris vouă să nu vâ amestecaţi, dacă vre
unul numindu-se frate, va fi curvariu, sau la
com, sau slujitoriu idolilor, sau ocărîtoriu, sau 
beţiv, sau răpitoriu, cu unul ca acesta nici să 
mâncaţi“ (Cap. 5, 9—li).

Fiindcă a fost zis mai ’nainte: „şi tiu mai bine 
aţi plâns, ca să. se ridice din mijlocul vostru 
cel ce a făcut fapta aceasta" şi mai la vale: „Cu
răţiţi aluatul Cel vechiU“, apoi eră natural ca ii să 
bănuiască, că dânşii trebuie a fugi de toţi curvarii.
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Că dacă cel ce păcătuieşte molipseşte de păcatul său şi 
pre cei ce n’au păcătuit, apoi cu atât mai mult trebuie 
a fugi de cei necredincioşi şi de alt neam. Dacă nu tre
buie de a cruţă chiar pe familiarul tău, din cauza vă
tămare! şi a molimei ce ieşă dintr’însul, apoi cu atât 
mai mult pe alţii. Acest lucru fiind presupus, eră na
tural ca îi să se depărteze şi să fugă şi de cur vani cei 
de printre Elini, şi astfeliu ajungând lucru ia imposibil, 
mai mult s’ar fi nemulţămit. Deci pentru îndreptarea 
acestei idei el vine şi lămureşte, zicând: „Scris-am 
vouă, să nu vă amestecaţi cu curvarii. Şi cu 
adevărat1) nu cu curvarii lunaei aceştiea“.’ Pen- 
truca nu cumva să se creadă că el nu le-a poroncit 
aceasta ca fiind nedesăvârşiţi, şi că dânşii s’ar încercă 
să o facă' ea ''fiind aşâ zis desăvârşiţi, apoi el arată că 
aceasta este cu neputinţă a se face, chiar de ar voi cât 
de mult, fiindcă atunci ar trebui să caute o altă lume. 
De aceia a şi adaos: „de vreme ce ar fi trebuit Să 
ieşiţi din lumea aceasta“. Ai văzut cum el este ne- 
greoiu în vorbă, şi cum peste tot locul are in vedere 
nu numai putinţa lucrului, dară şi uşurinţa legiuirilor 
sale? «Cum e cu putinţă, zice, ca fiind om cu casă şi 
tată de copii, ca făcând cele cetăţeneşti, sau fiind meş- 
teşugariu, sau ostaş în armată, să fugă de curvarii de 
presto tot locul, fiind cei mai mulţi dintre Elini» ? Curvarii 
lumei. el numeşte pe cei dintre Elini. .

„Iară acum am scris vouă, că dacă vr’un 
frate va fi aşâ, cu unui ca acela nici să mân
caţi”. Aici face aluziune ş i. la. alţii. carii vieţuiesc în 
răutate. Dară cum oare fiind cinevâ frate, adecă creş
tin, poate să fie idololatru? Ceia ce s’a întâmplat şi cu 
Samaritenii odinioară, carii preferau evseviea înjumătă
ţită. Dealtminîerea chiar aici apostolul pune mai dinainte 
vorba de jărtfirea sau alipirea idolilor, pe care rămâne 
a o desvoltâ după aceasta. „Sau CU !aC0mii“ , zice, 
căci şi contra acestora se rescoală apostolul. De aceia şi 
zice: „Pentru ce mai bine nu suferiţi strâmbă-

*) Notă. Expresiunea din original oo kkvtoo? în traducerea 
corectă şi înţeleasă este: -n9> cu totul, nu fără excepţie, nu in  
general, aşâ că traducerea exactă a stihului acestuiâ ar f i : „şt
nu în general cu toţi curvarii lumei awştien, sau cu lacomii___  dg
vreme ce ar fi trebuit să ieşiţi clin lumea aceasta
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tatea? Pentru ce nu răbdaţi paguba? Ci voi 
înşi-vă faceţi strâmbătatea şi aduceţi pagubă, 
şi m ai v ârtos fraţilor“ (i. Cor. 6, 7. 8). „ S a u beţiv11, 
căci şi pe acesta îl învinovăţeşte mai departe, precum 
câţtd aice: „Unul este flămând, iar altui este beat* 
(î. Cor. ii, 2i)-şi „bucatele pânteceiui, şi pânte
cele bucatelor1' (ib. 6, 13):

„Sau ocărîtoriu, sau r ă p i t o r iu căci şi pe 
aceştiia i-a certat mai înainte. Mai departe apoi el pune 
şi cauza pentru care nu-i împiedecă de a se amestecă 
cu păgânii, cari erau dupre cum spune, arătând că aceasta 
nu numai că este cu neputinţă, dară este şi de prisos. 
„Că ce-mi este  mie a ju d ecă pre cei d in afară“? 
zice, numind aici pe cei deafară, şi pe cei dinăuntru, 
adecă pe creştini şi pe Elini, dupre cum zice şi aiurea: 
„Să cade lui şi mărturie bună să aibă dela cei 
dinafară11 (I. Timoth 3, 7). Dară şi în întăiea epistolă 
cătră Thesaloniceni, aceiaşi spune; zicând: „Să nu v ă  
însoţiţi cu el, ca să se ruşineze11 şi iarăşi: «să 
nu-i socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l învăţaţi ca pre 
un frate» (II. Thes. 3, 14. 15). Aici însă nu pune cauza. 
Şi de ce oare? Căci acolo voiâ ca ii să se mângâie, pe 
când aici nu are în vedere aceasta, fiindcă nici păcătui 
de aici nu este la feliu cu cel de acolo. Acolo eră un 
păcat mai mic, căci el acuză de lene şi trândăvie, pe 
când aici e vorba de curvie şi alte păcate cu mult mai 
grozave. Dară chiar când ar voi cinevâ să se ducă în 
casele Elinilor, apostolul nu-i împiedecă, "fot pentru 
această cauză. Tot asemenea facem şi noi, căci pentru 
fiii şi fraţii noştri toate le facem, în timp ce pentru cei 
străini nu prea facem atâta vorbă. Dară ce ? Oare Pavel 
nu se îngrijâ de cei de afară? De sigur că se ingrijâ, 
însă numai după ce primiau propoveduirea evangheliei, 
şi se făceau răspunzători de învăţătura lui Christos, 
numai atunci, zic, li legiuiâ şi acestora, —■- însă întru 
cât ii dispreţuiau acea învăţătură, eră de prisos de a 
li vorbi de poroncile lui Christos, în timp ce ii nu ştieau 
pe Christos.

„Au nu pre cei dinăuntru voi îi ju decaţi? 
iară pre cei dinafară Dumnezeu îi va ju d ecă11 
(Vers. 12. 13). Fiindcă a fost zis: „că  ce’mi este mie
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a judeca pre cei dinafară", apoi ca să nu îşi în- 
chipuiască cinevâ că aceia rămân nepedepsiţi, iată că 
el arată pentru aceştiia un alt tribunal cu mult mai 
înfricoşat. Aceasta însă o a spus, pe deoparte pe aceia 
înfricoşându-i, iară pe de alta pe aceştiia mângâindu-i, 
şi arătând că pedeapsa aceasta momentană este cu mult 
mai duice decât acea. veşnica şi tărâ da afârşli,-c«iu cs 
şi aiurea ziceâ; „Iară judecându-ne deia Domnul 
ne certăm, ca nu cu lumea să ne osândim" 
(I. Corinth. 11, 32).

„Şi scoateţi afară pre cel rău dintre voi 
înşi-vă“ (Vers. 13), Aici a amintit de o zicere din ve
chiul Testament, arătând pe deoparte că şi dânşii câş
tigă mult scăpând şi izbăvindu-se ca de o boală oarecare 
molipsitoare, iară pe de alta arătând că ceia ce el po- 
ronceşte nu este o inovaţie, ci încă dela început s’a 
părut aceasta legiuitoriuluî, adecă de a tăiâ pe uniia ca 
aceştiia deia comunitate. Acolo însă se poronceşte mai 
aspru, aici mai blând. De aceia, cu drepl-cuvânt, ar puteâ 
cinevâ să se minuneze, de ce acolo permitea de a se 
pedepsi cel păcătos, şi chiar a se nimici cu totul, pe când 
aici nu, ci îl duce la pocăinţă. Deci ce? Din ce cauză 
oare acolo se legiuiâ într’un feliu, iară aici în altfeliu? 
Pentru două cauze: întăi că aceştiia erau duşi la o 
luptă mai mare, şi deci aveau nevoie şi de o mai mare 
bunăvoinţă, •— a doua apoi, care e şi cea mai adevărată, 
că aceştiia prin nepedepsirc mai uşor se. îndreptau, ve
nind ia pocăinţă, pe când aceia prin ’nepedepsire ar fi 
fost traşi la o mai mare răutate. De aceia acolo pentm 
curvariu şi pentru omorîtoriu de oameni de îndată le
giuieşte pedeapsa cu moarte, pe când aici dacă. se cu
răţă prin pocăinţă, scapă de osândă. Ou toate acestea 
chiar şi în Testamentul Nou ar puteâ vedeâ cinevâ pe
depse cu mult mai aspre, precum şi în Vechiul Testa
ment cu mult mai blânde, şi aceasta ca să se arate, că 
amândouă Testamentele sunt în afinitate, şi că amân
două sunt ale unuia şi aceluiaşi legiuitoriu. Şi acolo ca 
şi aici pedepsele sunt imediate, precum deasemenea în 
amândouă de multe ori după trecere de mult timp, ba 
de multe ori chiar nici după trecere multă de timp, ci 
numai pocăinţa fiind deajuns lui Dumnezeu. De pildă 
în Vechiul Testament David care a preacurvit şi a ucis, 
s’a mântuit prin pocăinţă, iară în Noul Testament vedem
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cum Anania a pierit împreună cu femeia lui Sapfira, 
pentrucă au dosit o mică parte din preţul ţarinei vîn- 
dute. Dacă însă în Vechiul Testament, se găsesc mai 
multe de acestea decât în Noul Testament, apoi deose
birea persoanelor facc şi deosebirea unei astfeliu de 
iconomii.

„Au doară îndrăzneşte cineva din voi, a-
T r A n /1 t r w n , a  r \ A  v>o î f r i n A f  n  r - o> n v ' '•
V C L I  I O .  V l V y " U  J p c X l  CC J L I X I J J 'L u j I  X V CA. t X A t / U L -lC t ,  C t  J  U U C l y C X

la cei nedrepţi, şi nu la cei s f in ţ i (Cap. 6, i)? 
Şi aici deasemenea aduce învinovăţire pentru lucruri 
mărturisite de toţi. In capitolul dinainte zice: „CU ade
vărat se aude între voi curvie“ iară aici: „în
drăzneşte cinevâ din VOÎ“ ? — arătând chiar din 
început mânieâ ce-1 stăpâniâ, şi arătând că faptul să
vârşii este din prea marea îndrăzneală şi din nelegiuire. 
Dară de ce oare vorbind despre aceia, că nu trebuie să 
se amestece cu răpitorii sau cu lacomii, de-odată a in
trodus 'în discuţiune vorba că nu trebuie a se judecă de 
cei de afară ? Pentrucă ’şi îndeplineşte o regulă a sa 
proprie. Obiceiul iui Pavel erâ ca să se indrepteze tot 
ceia ce din întâmplare întrâ în discuţiune, ca şi atunci 
de pildă când vorbind despre mesele obşteşti, de-odată 
a trecut cu vorba la tainele creştinismului. Deci» şi aici, 
fiindcă a amintit de fraţii cei lacomi, şi oarecum în
fierbântat de grîjâ pentru îndreptarea celor păcătoşi, 
nu se mai gândeşte să ţină şir în vorbă, ci păcatul in
trodus la mijloc prin continuitatea de idei, este îndreptat 
de dânsul, şi astfeliu se reîntoarce iarăşi la cele dintâi.

Dară să ascultăm ce zice el şi de acestea. „în
drăzneşte cinevâ din voi, având vre-o pîră îm
potriva altuia, a se judecă la cei nedrepţi, şi 
nu la cei sfinţi “ ? Până acum el învinovăţeşte, şi res
pinge, şi desgoleşte aşâ zicând faptul din înseşi vorbele 
ce le pune înainte. Şi nu dela început combate judecata 
credincioşilor, ci numai după ce i-a înspăimântat prin 
multe, numai după aceia, zic, vine şi răstoarnă cu totul 
ideia de a se judecâ de cei necredincioşi. «Mai cu samă, 
zice, dacă trebuie a se judecâ cinevâ înaintea celor ne
drepţi pentru niscarevâ” nedreptăţi, apoi mai bine să nu 
se judece». Dară aceasta o spune mai pe urmă, deo
camdată el din început limpezeşte chestiunea, ca să nu 
se judece de cei de-afară. «Căci, zice, cum să nu fie ab
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surd, ca faţă de un prieten mic de suflet, să iă cineva 
ca judecătoriu şi împăciuitoriu pe un duşman? Cum de 
nu te ruşinezi şi nu roşeşti când Elinul stă ca judecă
torii! ai creştinului? Şi dacă în afaceri de cele lumeşti 
nu trebuie de a fi judecat de Elin, apoi cum să li dăm 
voie lor de a stă ca judecători în chestiuni mai maH»?

- Şi priveşte cum a spusei, căci n’a zis «la cei necredin
cioşi» ci „la Cei nedrepţi“ punând expresiunea care 
îi eră trebuitoare în subiectul de faţă, încât să-i împie
dece şi să-i abată dela judecata acelora.

Fiindcă vorba lui eră de judecată, apoi cei ce se 
judecă nimic mai mult nu caută, decât ca cei ce judecă 
să aibă multă îngrijire de dreptate,—şi de aici sau mai 
bine zis, în baza acestui princip, el îi împiedecă şi nu
mai .pare jqă li zice: «Dară ce faci omule! şi unde te 
duci, pătimind cu totul din contra de cele ce doreşti şi 
pentru ca să te bucuri de cele drepte dai voie celor ne
drepţi ca să te judece»? Şi fiindcă eră greoiu lucru ca 
din capul locului să audă că nu trebuie să se judece, 
apoi nu deodată a adaos aceasta, ci introducând în 
biserică pe cei ce se judecă, el numai cât a schimbat şi 
a înlocuit pe judecători. După aceia fiindcă se credea a 
fi lucru înjositoriu de a fi judecat de cătră cei dină
untru, adecă de creştini, şi mai cu samă pe atunci, 
căci nu erau poate distoinici de a cerne lucrurile aşâ 
de bine, şi nici nu erau aşâ de experienţi în ale le
gilor, precum erau judecătorii de afară tari în-ale legilor, 
tari şi în arta oratorică, apoi priveşte cum el îi face 
vrednici de credinţă, numindu-i dela început sfinţi. Dară 
fiindcă aceasta mărturisiâ mai mult curăţeniea vieţei, 
decât audiarea lor la lecţiunile de drept, apoi priveşte 
cum meşteşugeşte partea aceasta, zicând: „Au nu ştiţi 
Că sfinţii vor să  ju dece lum ea“ (Vers. 2)? «Deci tu, 
zice, care îi vei judecă atunci pe aceia, cum de suferi 
ca să fii judecat acum de dânşii»? Şi vor judeca nu şe- 
zând şi cerând cuvânt de îndreptare, ci osândindu-i după 
judecată. Aceasta tocmai invederând-o zicea: „Şi d e se  
ju d ecă întru  voi lumea, nevrednici sunteţi de 
judecăţi m ai m ici“ ? El n’a zis: «de voi» ci „întru 
vo i“, ca şi acolo când zice‘: „îm părăteasa dela au 
stru  se va scu lă  la  ju d ecată cu neamul acesta" 
(Math. 12,42) şi „Bărbaţi Ninevitem se vor scu lă
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Ia ju d ecată  cu neam ul a ce s ta “ (ib. 41), după care 
adaoge: „şi-l v o r  osândi pre e l Când ii privind în 
această lume acelaşi soare ca şi moi, şi când s’au bu
curat de loale acelea de care ne-am bucurat şi noi, şi 
când noi am crezut, iară ii au rămas în necredinţă, apoi 
nu vor puteâ să se refugieze la necredinţă, căci noi îi 
vom acuză, prin acelea pe care le-am săvârşii fiind în 
vieaţa pământească. Şi, în fine, multe exemple de feliul 
acestora ar puteâ găsi cinevâ în .sfînta scriptură.

Apoi, ca să nu creadă cinevâ că el vorbeşte de al
tele, priveşte cum vorbeşte: „Şi de se judecă întru 
voi lum ea, nevrednici sunteţi de judecăţi mai 
m ici“? «Lucrul acesta, zice, vă aduce necinste şi hulă 
negrăită». Deci, fiindcă, erâ natural ca ii să se ruşineze 
fiind judecaţi de cei dinăuntru, apoi apostolul spune că 
tocmai din contx’a este lucrul; «ruşine, zice, este când 
voi vă judecaţi de cei deafară, acelea sunt judecăţile cele 
mai mici, iară nu acestea».

„Au nu ştiţi că pre îngeri vom să judecăm? 
cu cât mai vârtos cele lumeşti “ (Vers. 3)? Uniia 
zic că aici se face aluziune la preoţi, însă să nu fie una 
ca aceasta! Vorba lui aici este pentru demoni. Dacă el 
vorbiâ pentru preoţii cei conrupţi, li ar fi dat a înţe
lege mai sus, când a zis, că «întru voi lumea se ju
decă», — căci scriptura sub cuvântul de lume obişnueşte 
a numi şi pre cei răi — şi nu ar fi fost nevoie ca acelaşi 
lucru să-l spună de a doua oară, şi nici nu ar fi spus 
el tocmai la urmă, vorbind de un fapt atât de mare. 
Deci, aici el vorbeşte despre îngerii aceia despre cari 
zice Christos: „Duceţi-vă în focul cel veşnic, care 
este pregătit diavolului şi îngerilor lui“’(Math. 25, 
41), iară Pavel zice; „îngerii Satanei se prefac ca 
sliijitori ai dreptăţei44 (II. Cor. l i ,  15). Când aceste 
puteri netrupeşti se vor găsi că sunt mai prejos de noi, 
cari am fost îmbrăcaţi în trup, apoi atunci vor luâ osânda 
cea mai grozavă. Dară dacă poate ar stărui încă cinevâ 
a susţineâ că apostolul a vorbit aici de preoţi, apoi vom 
întrebă: cari preoţi? De sigur că aceia cari se poartă 
cu totul lumeşte. Dară atunci cum de zice: „ Au nu ştiţi 
că pre îngeri vom să judecăm? cu cât mai vâr
tos cele lumeşti“ ? Negreşit că spre deosebire de cei

16038 14
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ce vieţuiesc în lume, a pus pe îngeri, cari cu drept cu
vânt că sunt afară de trebuinţele acelora, din cauza su- 
periorităţei naturei lor.

„Deci, de aveţi judecăţi lumeşti, pre cei ne
băgaţi în samă întru adunare să-i puneţi să ju
dece* (Vers. 4). Acestea, le spune, voind a ne învăţă pre 
noi, că ori şi cine ar ,fi cinevâ, nu trebuie a se* încre
dinţa celor de afară, punând astfeliu în mişcare anti- 
thesa părută, pe care a dezlegat-o dejâ în pasajele di
nainte. Ceia ce el spune, cam aceasta, înseamnă: «Poate 
că va zice cinevâ că nimeni între voi nu este înţelept 
şi destoinic de a judecă, ci cu toţii sunteţi de dispreţuit. 
Şi ce are a face ? Chiar dacă n’ar fi nimeni înţelept, to
tuşi încredeţi-vă în cei mai mici».

„Şi acestea _ca să vă ruşinaţi zic vouă* 
(Vers. 5). Antithesa acestora este a unuia ce mustră, ca 
fiind un motiv prisoselnic. De aceia a şi adaos: „Aşâ 
nu este între voi înţelept nici unul, care să poată 
judecă între fratele său*? «Aiât de rnare, zice, este 
lipsa, şi atât de fari sunt printre voi bărbaţii înţelepţi»? 
Dară şi inducţiunea poartă în sine o rană mai mare, 
căci zicând: „A şâ  nu este între voi înţelept nici 
unul* a adaos imediat: „care să poată judecă în
tre frateie său“ ? Când se iudecă fratele cu fratele său, 
nici nu este nevoie de o înţelepciune mare sau de vre-o 
iscusinţă deosebită la cei ce judecă, fiindcă dispoziţiu- 
nea şi înrudirea dintre părţi contribuesc mult ia des- 
iegarea certei dintre dânşii.

„Ci frate cu frate se judecă, şi aceasta la 
necredincioşi“ (Vers. 6). Ai văzut cum el la început 
cu multă dreptate a învinovăţit pe cei ce judecă nu- 
mindu-i nedrepţi, iară aici înfruntându-i îi numeşte ne
credincioşi ? In adevăr că e cea mai mare necinste, dacă 
nu este cu putinţă ca preotul să fie motiv de împăcare 
între fraţi, ci este nevoie de a alergă la necredincioşi: 
Aşâ că zicând „pre cei nebăgaţi în samă* el n’a 
spus mai dinainte că pe scaunele de judecători trebuie 
a stă cei dispreţuiţi, ci o zice aceasta aiingându-i cu 
putere. Cum că trebuie de a încredinţa judecata celor 
cari pot de a judecă, aceasta o a invederat zicând: 
„Au nu este între voi înţelept nici unul*? — la
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care âstupându-li gura zice, că «chiar de n’ar fi printre 
voi nici un înţelept, totuşi ar trebui ca ascultarea pri
cinilor să se încredinţeze celor neînţelepţi şi neiscusiţi, 
mai degrahă decât să se deă în judecata celor deafară. 
Şi cum să nu fie absurd, ca atunci când se întâmplă 
vre-o ceartă într’o casă, cei deacolo să nu cheme ne 
nimeni deafară, ci încă să se ruşineze dacă s’ar da 
pe laţă cele petrecute înăuntru, — şi atunci când se petrec 
certe intre fraţi şi în biserică, unde este vistieriea tai
nelor celor negrăite, să se divulge totul afară? „Ci frate 
cu frate se judecă, şi aceasta la necredincioşi 
Păcatul este îndoit: şi că se judecă, şi că de cei necre
dincioşi. Dacă faptul de a se judecă frate cu frate este 
prin sine însuşi păcat, dară încă când se judecă şi de 
cei deafară, ce iertare mai pot a,veă?

„Deci, dară, cu adevărat păcat este vouă, 
căci judecăţi aveţi între voi“ (Vers. 7). Ai văzut, 
unde a ţintit şi curn a răsturnalrla timp potrivit acea 
credinţă a lor ? r«Până acum, zice, eu nu spun cine ne
dreptăţeşte sau cine este nedreptăţit: ci spun numai că 
prin judecată fiecare se defaimă pe sine, şi nici unul 
din amândoi nu este cu cevâ mai bun decât celălait. 
Dacă însă se judecă cu dreptate sau pe nedreptul, aceasta 
este altă vorbă. Deci, nu spune, cine a nedreptăţit? Căci 
de aici eu te condamn deja, adecă dela faptul că te-ai ju
decat». Deci, dacă. este păcat de a nu puteâ suferi fiind 
nedreptăţit, dară încă a şi nedreptăţi de câtă vinovăţie 
nu este cinevâ vrednic? „Pentru ce rnai bine nu 
suferiţi strâmbătatea? Pentru ce mai bine nu 
răbdaţi paguba? Ci voi înşi-vă faceţi strârnbă- 
tate, şi aduceţi pagubă, şi mai vârtos fraţilor" 
(Vers. 8). Iarăşi păcat îndoit, sau poate şi întreit şi îm
pătrit. întâiul păcat este de a nu şti cum să rabde cinevâ 
fiind nedreptăţit; al doilea de a nedreptăţi pe altul; al 
treilea de a îngădui celor nedrepţi ca să judece, şi al 
patrulea de a se judecă cu fratele. Păcatele nu se judecă 
deopotrivă. Când de pildă se petrec la un membru sau 
la un familiar al tău, şi când se petrec la oricine s’ar 
întâmplă, păcatele nu se judecă la feliu, căci păcatul se 
cutează totdeauna acolo unde este mai multă îndrăz
neală. Acolo prin păcat este călcată în picioare numai
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natura lucrului, pe când aici este călcată şi valoarea 
sau calitatea persoanei.

Deci, ruşinându-i cu raţionamente obşteşti, iară 
mai presus de acestea cu premiile ce li stau de faţă, la 
urmă inchee certarea cu ameninţare, întrebuinţând cu
vântul, mai cu- putere, şi zicând aşâ: „A ii nu ştiţi Că 
nedrepţii îm părăţiea lui Dumnezeu nu o vor 
m oşteni? Nu vă în şe la ţi: nici cu rvarii, nici slu
jitorii idolilor, nici preacurvarii, nici m alachiii, 
nici sodomnenii, nici furii, nici lacom ii, nici be
ţivii, nici ocărât'orii, nici răpitorii, îm părăţiea lui 
Dumnezeu nu o vor m oşteni “ (Vers. 9. 10). Dară 
ce spui? Vorbind de lacomi ni-ai pus înainte o ceată 
nesfârşită de oameni nelegiuiţi? .«Da! zice el; însă nu o- 
fac aceasta ca să încurc vorba, ci încă înaintez în re
gulă». Precum atunci când vorbeşte de curvari, amin
teşte de toţi la un loc, tot aşâ şi aici amintind de lacom, 
aduce la mijloc pe toţi, obişnuind cu certarea pe toţi 
carii au poate pe cugetul lor unele ca aceasta. A  auzi 
necontenit de pedeapsa ce aşteaptă pe alţii pentru fap
tele lor, aceasta face ca cuvântul să fie primit bine, şi 
certarea să se pară uşoară. Dară apostotul nu-i ame
ninţa aici ca cum ar şti că şi dânşii fac de aceste fapte, 
şi nici că îi ceartă, ci vorbindu-li în mod nehotărît, prin 
aceasta stăpâneşte pe auditoriu şi nu-i lasă de a fugi, 
când el ştie mai ales că cuvântul nu este adresat lui. 
'Cu toate acestea pe nesimţite îi mişcă cugetul lui.

„N'U Vă înşelaţi". Aici face aluziune la cei ce 
ziceau, ceia ce şi astăzi zic mulţi, că «Dumnezeu este 
filantrop şi bun, şi că nu cerne păcatele oamenilor. Deci, 
să nu ne temem, căci pe nimeni nu va trage la jude
cată». Pentru acestea apostolul zice: „nu vă înşelaţi", 
căci cu adevărat că este o mare înşălăciune şi -amăgire 
de a nădăjdui cinevâ la lucruri bune, contrare celor pe 
care le merită, — şi acestea se presupun de cei simpli 
fiind vorba de Dumnezeu, ceia ce pentru un om nici 
că s’ar puteâ cugeta de cinevâ. De aceia şi zice Prorocul 
ca din partea lui Dumnezeu: „Ai SOCOtit fără de lege, 
că  voiu fi ţie asemenea; mustra-te-voiu şi voiu 
pune înaintea feţii tale păcatele tale“ (Ps. 49,22), 
precum şi Pavel zice aici: „N u  vă înşelaţi: nici



OMILIA XVI 213

cu rv arii“ — din capul locului a şi pus pe cel deja con
damnat —* „nici preacurvarii, nici m alachii ') nici 
beţivii împărăţiea iui Dumnezeu nu o vor moş
teni"- Mulţi âe acaiă de pasajul acest a ca foarte aspru, 
de oaî?em pune pe cei hepv, şi pe cel ocăr&toriu ia un 
ioc cu curvâriuî, cu preacurvariui şi cu pederastul, de 
şi păcatele nu sunt deopotrivă; şi atunci cum de pe
deapsa este deopotrivă pentru toţi ? zic ii. Deci, ce vom răs
punde aici? Că-mai cu samă nu este un păcat mic be- 
ţiea şi ocărârea sau bârfirea altora, fiindcă şi Christos 
â predat gheehii pre cel ce numeşte pre .fratele său 
„nebun", — fiindcă de multe ori s’a născut moartea de 
aici. Şi poporul Iudaic scotea din beţie păcatele cele 
mai grozave. După aceia apoi nici nu este vorba de 
pedeapsă până acum, ci de cădere din împărăţiea ceru
rilor. Din împărăţiea cerurilor deopotrivă vor cădea, şi 
acela ca şi acesta, dară dacă vor aveâ vre-o deosebire 
în gheena, aceasta nu ni este a o căută acum, căci nu 
de aceasta ni este vorba.

„Şi acestea unii aţi fost, ci v ’aţi spălat, 
v -aţi sfinţit" (Vers. 11.2) Cu multă sfială pronunţă el 
aceste vorbe, ca şi cum pare că ar zice: «Aţi priceput, 
deci, din câte răle v ’a izbăvit Dumnezeu, şi câtă do
vadă ni-a dat despre filantropiea lui? Şi nu a mărginit 
răsplata numai la izbăvirea de răle, ci a mers şi mai 
departe,, căci ne-a şi curăţit prin spălare. Şi nu cumvâ 
poate numai atâta a făcut? El nu s’a mărginit numai 
aici, ci ne-a şi sfinţit. Şi nici numai atâta, ci încă ne-a 
şi îndreptăţit. Deşi numai izbăvirea de păcate este dejâ 
un dar destul de mare, însă acum iată că ne-a umplut 
de mii de bunătăţi. Şi toate acestea s’au făcut „întru 
num ele Domnuiui Iisu s"—  nu întru cutare sau cu
tare — ci „şi întru Duhul Dumnezeului nostru".

8) Acestea ştiindu-le iubiţilor, şi înţelegând mărimea 
binefacerei căpătată dela Dumnezeu, să stăruim în a

*) Notă. Codicul F. are âpssvoxoîw. =  pederaştii.
2) Notă. Pasagiul acesta numai !a Sf. Chrisostom şe găseşte, 

pe când in ediţiea noastră «Textus receptus» cum şi în ediţiea s o  
cietăţei Britanice lipseşte.

s) Partea morală■ Nu trebuie a ne judecâ cu alţii, ci a su
feri cu bărbăţie pe cei ce ne nedreptăţesc, căci aceasta ne face 
deopotrivă cu Dumnezeu. (Veron).
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vieţui cu înţelepciune, curăţindu-ne de toate cele înşirate 
mai sus; să fugim de tribunalele lumeşti şi de judecă
ţile dintre noi, şi să păstrăm nobleţă pe care Dumnezeu 
ni-a hărăzit-o. Gândeşte-te singur, câtă ruşine este de 
a-ţi da dreptatea Elinul. «Dară ce? iiei tu: 'dacă"jude-' 
•catoriul creştin judecă contra legei»? De ce? spnnft’mi.; 
după care legi judecă Elinul? şi după care creştinul? 
Oare nu este învederat că Elinul judecă după legile ome
neşti, iară creştinul după legile lui Dumnezeu? Prin ur
mare aici mai cu samă este dreptatea, fiindcă şi legile 
sunt trimise din ceriuri. Dară fiind vorba de judecătorii 
deafară, pe lângă cele spuse, mai sunt şi altele multe 
de avut în vedere, ca de pildă viclenia ritorilor, con- 
rupţiunea judecătorilor, şi multe altele care vatămă 
dreptatea, — pe când în judecăţile creştinilor nimic din 
toate acestea. «Dară, zici tu, dacă antagonistul meu este 
puternic şi cu trecere»? Apoi tocmai pentru aceasta 
trebuie a. te judeca aici. căci în tribunalele celor deafară 
negreşit că te va răpune. Dară dacă el nu primeşte, şi 
dacă pe judecătorii dinăuntru îi dispreţuieşte, iară pe 
cei deafară îi atrage spre siluirea ta, apoi atunci mai 
bine este să nu te judeci, ci de bună voie să te retragi 
şi să suferi fiind silit de împrejurări, ca astfeliu să ai şi
plată. „Celui ce voieşte să se judece cu tine 
şi să-ţi ia haina ta, iasă-i Iui şi cămaşa V  şi «Fii 
fmpăcându-te cu pîrîşul tău degrafo, până eşti 
pe cale CU dânsul“ (Math. 5, 40. 25). Şi ce trebuie 
de ă mai vorbi de ale noastre, când însuşi apărătorii 
tribunalelor deafară de mii de ori spun aceasta, că mai 
bine este de ase desfiinţa tribunalele deafară? Dară vai! 
câtă este puterea banilor, sau mai drept vorbind, cât 
de mare este dragostea cea absurdă dc bani! că toate 
le-a răsturnat pe dos şi le-a prăbuşit, şi la cei mulţi 
se par toate acestea nimicuri şi mithuri din cauza ba
nilor. Cum că cei cari supără tribunalele lumeşti sunt 
oameni ocupaţi cu ale vieţei pământeşti, aceasta nu este 
de mirat; — însă ca să facă tot aşâ şi mulţi din cei ce 
s*au despărţit de cele lumeşti, apoi aceasta este lipsită 
de orice iertare. Şi dacă voieşti să vezi câtă trebuinţă 
ai de a stă departe de acest rău — vorbesc de răul tri
bunalelor şi a judecăţilor lumeşti — şi să ştii anume că
rora este pusă lege, ascultă ce zice Pavel: „Drep
tului lege nu este pusă, ci celor fără de lege
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şi nesupuşi “ (I. Timoth. 1, 9). Deci, dacă zice acestea 
pentru cei din legea Mosaică, cu atât mai mult pentru 
necredincioşi. Dacă tu nedreptăţeşti, este învederat că 
nu eşti drept, iară dacă eşti nedreptăţit şi suferi — căci 
aceasta mai cu samă este a celui drept — apoi nici nu 
ai nevoie de legile celor deafară. «Dară. zici tu, cum 
vom puteâ să sufăr, fiind nedreptăţii» ? — deşi deaitfeliu 
Christos a poroncît şi mai mult decât aceasta. — In 
adevăr că el a poroncit nu numai de a suferi fiind ne
dreptăţit cinevâ, ci încă de a şi covârşi dorinţa celui 
ce-ţi face rău cu bunăvoinţă ce ai de a suferi totul dela 
dânsul. El n’a zis: «celui ce voieşte să se judece şi să-ţi 
ia haina, lasă-i haina ca să scapi de el», ci împreună 
cu haina „lasă-i şi cămaşa1'. «Birueşte-1 pe dânsul, 
zice, prin a pătimi răle, iar nu prin a-i face răle, căci 
aceasta este biruinţa cea mai curată şi mai strălucită». 
De aceia şi Pavel zice: „Deci dară cu adevărat^ 
păcat este vouă, căci judecăţi aveţi între voi. 
Pentruce mai bine nu suferiţi strâ’mbătatea“? 
Cum că cel nedreptăţit biruieşte mai mult decât cel ce 
nu poate suferi a fi nedreptăţit, aceasta vă voiu tace-o 
învederat. Cel ce nu poate suferi a fi nedreptăţit, chiar 
de ar pune în mişcare tribunalul, chiar de ar câştigă, 
totuşi atunci mai cu samă este biruit. Ceia ce nu voiâ,- 
aceia a pătimit, căci i-a silit rivalul său de a se neli
nişti. Şi ce este dacă tu ai biruit pe rivalul tău? Ce 
este dacă ai luat dela dânsul toţi banii? Ceia ce nu voiai, 
acum ai suferit, fiind silit de a te judecâ. Dacă tu însă 
suferi nedreptatea, atunci biruieşti, fiind în adevăr lipsit 
de bani, nu însă şi de biruinţa câtigată prin această 
filosofie, căci rivalul tău n’a putut să te silească de a 
face ceia ce nu voiai. Şi cum că aceasta este adevărat, 
apoi spune’mi cine a biruit şezând pe băligariu? şi cine 
a fost biruit? Oare lob care a fost lipsit de toate ave
rile sale, sau diavolul care l-a lipsit? Este invederat că 
diavolul care îl lipsise şi-l sărăcise. Deci, pe cine ad
mirăm noi de biruinţă? Pe diavol care a lovit, sau pe 
lob cel lovit? De sigur că pe lob, deşi n’a putut ca 
să mai stăpâniască averile pierdute, şi nici să scape pe 
fiii săi. Şi ce spun eu de averi şi de fii ? Când el n’a putut 
nici măcar să îngrijască de mântuirea trupului său. Cu 
toate acestea el este care a biruit, el care pierdu-se 
totul. Averile nu ie-a mai putut stăpâni, însă evseviea
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şi frica de Dumnezeu le-a stăpânit cu toată exactitatea. 
«Dară zici tu, n’a putut ajută şi ocroti pe fiii săi cari 
au pierit». Şi ce însamnă aceasta? Căci acea întâm
plare i-a tăcut mai .străluciţi, iâî4ă ei s’a apărat pe sine 
fiind ispitit.. Dară dacă el n'ar fi pătimit răle şi n’ar fi 
fost nşdreplâţii de diavol, de sigur că nu ar fi câştigat 
acea biruinţă strălucită. Dacă este rău lucru de a fi ne
dreptăţit şi a suferi strâmbătate, nu ne-ar fi poroncit 
Dumnezeu aceasta, căci Dumnezeu nu poronceşte răle. 
Sau poate nu ştiţi, că el este Dumnezeul slavei? Apoi 
de sigur că nu ar voi el ca să ne îmbrace cu ruşine, 
rizilic şi pagubă, ci din contra cu cele bune şi folosi
toare nouă. De aceia poronceşte de a suferi nedrep
tatea, şi face totul ca să ne depărteze de cele pămân
teşti, şi să ne coqvirtgă care anume este slava şi care 
necinstea, care este paguba şi care câştigul. Dară, zici, 
că este greu lucru de a suferi strâmbatatea şi a fi obij- 
duit. Nu este greu, omule, nu este greu. Şi cât oare 
te:vei mai înfricoşâ de cele de faţă? Dacă ar fi greu, 
nici nu ar fi poroncit Dumnezeu. Gândeşte-te bine: cel 
ce a nedreptăţit, a plecat având cu el banii răpiţi, însă 
şi o conştiinţă ră, — pe când cel nedreptăţit deşi a fost 
lipsit de bani, totuşi a câştigat curaj faţă de Dumnezeu, 
avere care este mai de preţ decât toate vistieriile lumei.

Acestea, deci, ştiindu-le, să filosofăm în noi înşi-ne, 
şi să nu pătimim ca cei proşti şi uşurateci, cari cred 
că sunt nedreptăţiţi când pătimesc cevâ prin judecăţi.

, Cu totul din contra însă, este o mare pagubă pentru noi, 
când nu filosofăm asupra acestora de bună voie, ci fiind 
biruiţi prin judecăţi. Nici un câştig nu ai de a suferi 
fiind învins de judecată, căci la urmă faptul este silit. 
Deci, care este biruinţa cea strălucită? Când tu dispre
ţuieşti pe rivalul tău, când nu te vei judecâ cu el. «Dară 
ce spui? Mi s’au -răpit toate averile, zici, şi tu poron- 
ceşti ca să tac? Am fost obijduit, şi tu mă îndemni să 
sufăr în linişte? Şi cum voiu puteâ face aşâ dupre cum 
spui»? Ei bine, toate sunt uşoare de îndeplinit, dacă tu 
ai privirea îndreptată spre ceriu, dacă priveşti această 
frumuseţă, unde tu vei fi primit precum ţi-a făgăduit 
Dumnezeu, dacă vei răbdâ nedreptatea cu bărbăţie. Deci, 
fă aceasta, şi privind la ceriu, gândeşte-te că tu prin o 
astfeliu de purtare te-ai făcut de-opotrivă cu cel ce şade 
pre Cheruvimi. Căci şi el a fost batjocorit şi a răbdat, 
a fost defăimat şi nu s’a apărat, a fost lovit, a fost stu
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pit, şi nu a căutat să se răzbune, ba încă binefăceâ con
trarilor săi, şi încărcă cu mii de binefaceri pe cei ce-i 
făceau de-acestea, iară nouă ni-a poroncil de a fi ur
mători şi imitatori- ai luf, Gândeşte-te, că ai ieşit gol din 
pântecele maicoi tale, şi tot gol "'te vei duce de aici, şi 
î,u, şi c,e! ce te-a nedreptăţit, sau mai bine zis, acela 
purtând pe sine mii de rane încercate cu viermi. Gân
deşte-te că cele prezente sunt trecătoare, gândeşte-te la 
mormintele străbunilor, află în mod lămurit toate cele 
întâmplate, şi vei vedeâ că cel ce te-a nedreptăţit pe 
tirie, te-a făcut prin aceasta mai puternic. Patima îui — 
vorbesc de iubirea lui de argint — o a făcut-o mai gro
zavă, pe când pe a ta o a făcut mai slabă, luând hrana 
fiarei celei sălbatece. Pe lângă acestea apoi te-a scăpat 
de rmjite griji, supărări, intrigi, sicofandii, tulburări şi 
frică necontenită, iară sarcina cea grea a rălelor o a 
grămădit asupra capului lui. «Dară ce? zici tu; dacă eu 
mă lupt cu foamea» ? Ei bine, pătimeşti aceasta împreună 
cu Pavel care ziceâ: „Până în ceasul de acurn şi 
flămânzim, şi însetăm, şi suntem goli“. «Dară, 
zici tu, acela pătimiâ pentru Dumnezeu». Şi tu tot pen
tru Dumnezeu pătimeşti, căci când nu-ţi răsbuni, aceasta 
o faci pentru Dumnezeu. Dară poate ca cel ce te-a ne
dreptăţit se dezmeardă cu cei bogaţi, sau mai bine zis, 
cu diavolul, — tu însă vei fi încununat împreună cu Pavel.

Deci, nu te sperieâ de foame, căci zice scriptura: 
„Nu va pierde cu foame Domnul sufletele drep
ţilor" (Proverbe 10,3), precum zice şi aiurea; „Aruncă 
spre Domnul grijă ta, şi el te va hrăni“ (Ps. 
54, 23). Ca dacă el hrăneşte paserile câmpului, cum nu 
te va hrăni pe tine?

Deci, iubiţilor, să nu fim puţin credincioşi, nici mici 
de suflet, căci cel ce a făgăduit împărăţiea ceriurilor şi 
atâtea bunuri, apoi cum de nu ni va dă cele prezente? 
Să nu poftim lucruri de prisos, ci să iubim simplitatea, 
şi atunci veşnic ne vom îmbogăţi. Să cerem acoperă
mânt trupului şi hrană, şi atunci de toate ne vom bu
cură, şi de acestea ca şi de altele mai mari. Dară dacă 
tu poate încă eşti scârbit şi cauţi spre pământ, apoi aşi 
voi ca să-ţi arăt sufletul celui ce te-a nedreptăţit, cum 
devine pulbere după biruinţa lui asupra ta. Dealtfeliu 
aşâ este păcatul; intru cât este în lucrare, el îţi pro
cură oare-care plăcere, — dară după ce s’a sfârşit, atunci
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mica plăcere zboară, şi în locul ei intră nemulţămirea 
şi tristeţa. Acestea pătimim şi când batjocorim pe ci
nevâ, iară după aceia ne acuzăm pe noi înşi-ne. Şi când 
hrăpim avutul altuia, ne bucurăm, dară după aceia sun
tem mustraţi de conştiinţă,. Vezi poate în stârnirea bo
gatului cutare casa Gel ui sărac ? Plângi, însă nu pc cel 
răpit şi lipsit de bunul sau, ci pe cei ce a răpit, eăci 
el n’a, dat, ci a luat un rău. Pe acesta i’a lipsit de ceie 
prezente, pe când pe dânsul s’a scos singur din bunu
rile. cele negrăite. Dacă cel ce 'nu dă celor săraci se 
duce în gheena, dară cel ce iâ cele ale săracilor, ce va 
pătimi? «Şi care este câştigul, zici, când eu pătimesc 
râu»? Mare este câştigul, iubitule; căci Dumnezeu nu a 
pus răsplata celui ce ţi-a făcut rău în pedeapsa lui, fiindcă 
atunci n’ar fl vre-un lucru mare. In adevăr, ce folos 
când eu pătimesc răle, şi când şi acela pătimeşte răle ?— 
deşi ştiu pe mulţi cari cred ca o mare mângâiere pen
tru dânşii când văd pe prigonitoriul lor pedepsit, fiindcă 
atunci cred că au luat înapoi dela acela tot ce ii se ră
pise. Insă Dumnezeu nu a pus răsplata în acestea. Vo- 
îeşti poate a şti câte bunuri vei moşteni? Iţi deschide 
ceriul întreg, te face împreună cetăţan cu sfinţii, te pre
găteşte de a sta împreună cu ii în aceiaşi ceată, te iz
băveşte de păcate, te încununează cu dreptatea. Dacă 
cei ce iartă"pe cei ce li greşesc iau iertarea păcatelor, 
dară încă cei ce nu numai că iartă, ci chiar mai dau 
şi altele cu îrnbelşugare, de ce binecuvântare nu se vor 
învrednici? Deci să nu suferi lipsit de curaj, ei încă te 
şi roagă pentru cel ce te-a nedreptăţit, căci şi aceasta 
o faci tot pentru tine. Ţi-a luat, averea? Dară in acelaşi 
timp a luai şi păcate, ceia ce s’a petrecut şi cu Gheezi 
şi Neeman1). Câtă avere nu ai dâ, ca sa ţi se ierte pă
catele? Dară tocmai aceasta se petrece acum cu tine, 
căci dacă suferi cu bărbăţie şi nu blestemi pe prigoni- 
torîul tău, ţi-ai pus pe cap o cunună strălucită. Şi cu
vântul acesta nu este "al meu, ci al lui Christos, care 
zice: „Rugaţi-vă pentru cei ce vă supără* după 
care imedieat pune şi premiul şi-l arată cât de mare 
este, căci zice: „Ca să fiţi fii deopotrivă Ta
tălui vostru celui din ceriuri“ (Math. 5, 44. 45). 
Astfeliu că tu cu nimic nu ai fost lipsit, ba încă ai şi

') Notă. A  se vedeâ cartea a IV -a  a împăraţilor, Cap. 5,
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câştigat, nu ai fost nedreptăţit, ci încă te-ai şi încunu
nat, făcând u-ţi sufletul mai fliosot, şi devenind deopo
trivă cu Dumnezeu, izbăvindu-te de grija banilor, şi 
câştigând împărăţiea ceriurilor. Toate acestea cuge- 
iându-’e în noi înşine, iubiţilor, să filosofăm când sufe
rim nedreptăţi, ca astfeliu să ne izbăvim şi de tulbu
ră r i le  vîeţei prezente, şi să ne învrednicim de bueurîea 
viitoare, prin charul lui Christos, căruia se cade slava 
în veci. Amin.

O M I L I A  X V I I

„Toate îmi sunt slobode, dară nu toate îmi 
sunt de folos ; toate îmi sunt slobode, ci eu nu 
voiu să fiu biruit de cevâ“ (Gap 6, 12).

Aici race aluziune ia cei rnâncacioşi. fundea are a 
se aruncă din nou asupra acelui curvariu, şi fiindcă cur- 
viea vine din dezmerdare şi necumpătare, de aceia bi
ciuieşte cu putere această patimă. El nu vorbeşte aici 
despre mâncările cele oprite, fiindcă acelea nu sunt slo
bode, ci pentru cele părute a fi indiferente. «De pildă eu 
zic, spune apostolul, că este slobod a mâncâ şi a beâ, însă 
cu necumpătare nu’mi folosesc». Şi ce este curios şi pa 
radox, că ceia ce de multe ori obişnuieşte a face, în
torcând vorba în altă parte, aceasta tocmai se pregăteşte 
de a o face şi aici, şi arată că a se lăsâ cinevâ biruit de 
cevâ nu numai că nu-i este de folos, ci încă că nici nu mai 
este stăpân, ci rob. Şi mai îniăiu ei îndepărtează prin aceia 
că nu sunt de folos, zicând : „nu sunt de f0Î0S<s, şi 
al doilea îl îndepărtează prin contrariul faptului, zi
când: „nu voiu să fiu biruit de cevâ“. Ceia ce el 
zice aici aceasta însamnă: «Stăpân eşti, zice, dea mâncâ; 
deci, rămâi stăpân, şi gândeşte-te de a nu deveni rob 
acestei patimi. Căci cel ce întrebuinţază mâncarea pre
cum trebuie, acela este stăpân pe dânsa, pe când cel ce 
mănâncă fără cumpătare, acela nu mai este stăpân, ci 
rob al mâncărei care-1 tiraniseşte». Ai văzut cum pe 
cel ce credea că este stăpân l-a arătat ca fiind sub stă
pân? Acesta este obiceiul lui Pavel — dupre cum am
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spus mai ’nainte — ca antithesele să le întoarcă la cele 
contrare, ceia ce a făcut şi aici. In adevăr, gândeşte-te 
bine: flecare din aceia zicea «slobod îmi este de a mă 
dezmîerdâ. în mâncări şi băuturi» iară ei zice: «că -nu 
faci aceasta ca cum ai ft stăpân pe mâncări şi băuturiv 
ci ca cum al ft' £u în puterea şi sub stăpânirea acestora. 
Ny tu -ai stăpânire pe pântece, zice, întru cât eşti. des
frânat, ci pântecele are stăpânire asupra ta». Aceasta se 
poate zice şx- pentru bani, şi pentru toate celelalte patimi 
care stăpânesc pe om.

„Bucatele pântecelui“ (Vers. 13). Sub numele 
de pântece aici, el nu înţelege pântecele adevărat, ci 
gastrimarghiea sau lăcomiea la mâncare, precum şi acolo 
unde zice: „Al cărora Dumnezeu este pântecele" 
(Filipp. 3,19),-unde vorbeşte nu pentru pântece, ci pentru 
lăcomiea şi nesaţul în mâncare. Cum că aşâ este, ascultă 
cele ce urmează: „Şi pântecele bucatelor, zice,iară 
Dumnezeu şi pre acela şi pre acelea va strică, 
iară trupul nu curviei, ci Domnului". Dară şi 
pântecele este parte din trup. Apostolul a pus deci aici 
două idei: bucatele şi gastrimarghiea sau nesaţul în 
mâncări, pe care le numeşte pântece, amândouă în le
gătură cu Christos şi cu trupul. Dară ce va să zică 
„bucatele pântecelui“? «Bucatele.• zice, au prietenie 
cu gastrimarghiea, şi aceasta cu bucatele. Deci, nu vă 
pot duce acestea cătră Christos, ci vă atrag spre dân- 
sele. Căci acestea sunt o patimă sălbatecă şi grozavă, 
care vă ţin robi şi vă fac de a sluji pântecelui». Deci, 
de ce te-ai spărieat omule pentru mâncare, şi ai rămas 
cu gura căscată? Căci sfârşitul mâncărei este pântecele, 
şi alt nimic nu mai arată ca destoinicie, ci slujind ca 
unei stăpâne remâne păstrându-şi această slujbă, şi mai 
departe nu înaintează, şi, în fine, nu are altă ocupaţie 
decât acest rol zădarnic. Amândouă acestea, — adecă pân
tecele bucatelor şi bucatele pântecelui — se amestecă 
între dânsele şi se nimicesc împreună, călătorind aşâ 
zicând un drum neisprăvit şi zădarnic. Dupre cum din- 
tr’un trup conrupl se nasc viermi, şi iarăşi de viermi 
se consumă trupul, sau precum un val al mărei se 
ridică la înălţime şi apoi de îndată se împrăştie fără 
să mai facă altcevâ, întocmai aşâ se petrece şi cu bu
catele pântecelui şi pântecele bucatelor.
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Acestea le zice apostolul nu pentru hrană şi trup, 
ci el defaimă aici patima gastrimarghiei şi necumpă- 
tarea în mâncări. Iară aceasta se învederează din cele 
ce urmează: „Iară Dumnezeu şi pre acela şi pre 
acelea vâ strică“ vorbind aici nu de pântecele tru
pului, ci de-pofta Cea necumpătată, nu do hrană, cî de 
îmbuibare în mâncări, căci îh air, loc vorbind de acelea 
el nu numai că nu se arată greoiu, ci încă chiar şi le
giuieşte pentru ele zicând: „Ci având hrană şi îm
brăcăminte, cu acestea îndestulaţi vom fi“ (i. 
Timoth. 6, 8). Deci, aici el vorbeşte de patima îmbui- 
bărei în mâncări pe care o şi defaimă, punând şi sfatul 
lui pentru îndreptarea acestui rău. Uniia zic că acest 
pasaj este o prorocie învederând starea din vieaţa vii
toare, şi că acolo, nu se mănâncă nici; se beâ. Dară dacă 
chiar cumpătarea va aveâ sfârşit, apoi cu atât mai 
mult trebuie de a se depărta cinevâ de necumpătare,

Mai departe apoi ca nu cumvâ să creadă cinevâ 
că aici este defăimarea trupului, şi nici să-şi închipuie 
că dela o parte a trupului el a defăimat întregul trup, 
şi nici să zică că natura este cauza gastrimarghiei sau 
a curviei, ascultă cele ce urmează: «Nu învinovăţesc, 
zice, natura trupului, ci desfrânarea cea necumpătată a 
sufletului». De aceia şi adaoge: „Iară trupul nu cur- 
viei, ci Domnului “ . Nu de aceia a fost făcut trupul 
ea tu să fii ne ’nfrânat şi să curveşti, dupre cum şi pân
tecele ca să fie necumpătat în mâncări, ci ca să meargă 
după Christos ca cap, iară Domnul stăpâneşte trupul. 
Să ne ruşinăm, deci, şi să ne înfricoşăm, căci în vred
nicind u-ne de o atât de mare cinste, de vreme ce ne-am 
făcut mădulări a celui ce şade sus pre Cheruvimi, noi 
totuşi ne necinstim cu atâtea fapte răle.

Deci, acuzând îndeajuns pe robii pântecelui, la urmă 
îi îndepărtează de această răutate prin speranţa, celor 
viitoare, zicând: „Iară Dumnezeu şi pre Domnul 
l’a sculat, şi pre noi ne va sculă cu puterea sa“ 
(Vers. 14). Ai văzut iarăşi înţelepciune apostolică? Ade
vărul învierei el pururea îl învederează dela învierea 
lui Christos, şi mai ales acum. Dacă trupul nostru este 
mădulariu lui Christos, şi dacă Christos a învieat, apoi 
negreşit că şi trupul va urmă capului. „ Cu puterea sa“. 
Fiindcă a spus de un lucru neprobat şi care nu se poate
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dovedi cu raţionamente omeneşti, de aceia cele ale în- 
vierei lui Christos le-a concedat puterei celei negrăite a 
lui Dumnezeu, procurând cu aceasta nu o mică dovadă 
pentru dânşii. Gând vorbeşte de învierea lui Christos el 
n’a spus aşâ,căci n’a zis: «Iară Dumnezeu şi pre Domnul 
îl va învieă» căci faptul s'a petrecut deja, însu cum? 
„Iară Dumnezeu şi pre Domnul l’a învieat" aşâ 
că na aveâ nevoie de dovedit, dară fiindcă învierea 
noastră nu s’a îndeplinit până acum, apoi el n’a mai 
zis aşâ, ci „Şi pre noi ne va sculă cu puterea sa" 
închizând gura celor ce ar contrazice, cu puterea lui 
care face astfeliu de lucruri. Dară dacă învierea lui 
Christos se atribuie Tatălui, nimic să nu te tulbure pentru 
aceasta, căci nu a spus aceste cuvinte ca cum Christos 
ar fi fost neputincios de a o face, fiindcă el este care. 
a zis: „Stricaţi biserica aceasta, şi în trei zile o 
voiu ridica pre ea“ (Ioan i i ,  19) şi’ iarăşi: „Stăpâ
nire am a-mi pune sufletul meu, şi stăpânire 
am iarăşi să-l iau pre el“ (ib. 10,18),’ iară Lucâ în 
Faptele Apostolilor zice: „Cărora s’a şi pus înaintea 
lor pre sine’şi viu“ (Fapt. 1, 3). Aşâ dară de ce Pavel 
a spus aşâ? Pentru că şi cele ale Fiului se atribuie 
Tatălui, şi cele ale Tatălui se atribuie Fiului. „Lucru
rile pe care Tatăl le face, zice, acelea şi Fiul 
asemenea le face“ (Ioan 5,19). Aici apostolul a amintit 
la timp de înviere, doborând tirăniea lăcomiei în mân
cări, şi numai că n’a zis: «Ai mâncat şi ai băut fără 
nici un frâu; ei, şi care este sfârşitul? Nimic, ci numai 
stricăciune. Te-ai împreunat cu Christos. şi care este 
sfârşitul? Mare şi minunat: învierea viitoare, întru tot 
slăvită şi care covârşaşte orice cuvânt».

*) Deci, nimeni să nu se îndoiască de înviere, iară 
dacă cinevâ se îndoieşte, apoi să se gândească la câte 
a făcut Dumnezeu din ceia ce nu erau,şi atunci va primi 
şi dovada de înviere. Căci în adevăr cele făcute dejâ sunt 
cu mult mai paradoxe decât învierea, şi purtând cu ele 
minunea cea negrăită. In adevăr gândeşte-te bine: luând 
pământ l’a frământat şi a făcut pe om, pământ care nu

') Partea morală. Despre înviere, şi că nu trupul nostru ni 
este pricină de a păcătui, ci numai reaua noastră intenţiune.
(Veron). . . .
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există mai înainte de aceasta. Deci, cum de pământul 
a devenit om ? Şi cum pământul care nu există s’a făcut ? 
Cum de au ieşit din pământ toate speciile cele nesfâr
şite de animale, toate speciile de plante, fără vre-o du
rere, fără ca norii să verse apă din ei pe: pământ, fără 
ea agricultura să se fi arătat, fără ca boii sau plugul 
sau îfa" flne ori şi ce altceva şă fl contribuit la facerea 
lor? De aceia chiar din început el a făcut ea toate nea
murile de animale şi de. plante să aparţină pământului 
celui neînsufleţit şi fără simţire, pentru ca din capul lo
cului să te înveţe pre tine despre înviere. In adevăr că 
toate acestea sunt mai minunate şi mai nepricepute de 
cât învierea, fiindcă nu este acelaşi lucru: de a aprinde 
luminarea stinsă, şi de a scoate la iveală foc care nu 
s’a -arătat până atunci; nu este acelaşi lucru: de a ri
dică casa dărâmată, şi de a o scoate la lumină neexistând 
până atunci. Aici, dacă nu altceva, cei puţin materiea 
erâ la dispoziţie, pe când fiind vorba de înviere, nici 
măcar esenţa sau fiinţa ei nu se vede. De aceia ceia ce 
se pare a fi mai greu a. făcut'la. început, ca astfeliu tu 
să primeşti ue aici ceia ce este mai uşor. Şi când eu zic 
«rnâi greu», nu înţeleg această greutate cu privire la 
Dumnezeu, ci cu privire la raţionamentele noastre ome- ,~ 
neşti. Lui Dumnezeu nimic nu-i este cu greu, ci precum - 
pictorul care a făcut o icoană, cu uşurinţă va face mii 
de acest feliu, tot aşâ şi lui Dumnezeu îi este cu uşu
rinţă de a face mii şi nenumărate lumi. Şi mai bine zis 
precum îţi este uşor de a pricepe lumi nesfârşite, tot 
aşâ îi este lui Dumnezeu de a le face, sau mai drept vor
bind cu mult mai uşor. Pentrucă tu îţi petreci un timp 
oare care — fie chiar cât de scurt — iii priceperea unui 
lucru, pe când Dumnezeu nici această greutate nu o sim
ţeşte, ci dupre cum petrele sunt mai grele decât penele 
cele mai uşoare ale paserilor, pe atâta mintea noastră 
este în urmă în ceia ce priveşte graba cu care Dum
nezeu creează făpturile. Ai admirat puterea—lui la fa
cerea pământului ? Acum gândeşte-te iarăşi cum a făcut 
şi ceriul din ceia ce nu erâ, cum a făcut stelele cele ne
numărate, cum a făcut soarele şi luna, şi toate acestea 
au fost făcute din ceia ce nu erau. Şi iarăşi, spune-mi 
te rog; cum de stau după ce au fr'st făcute şi pe ce anume 
stau? Ce temelie are ceriul? şi pământul pe ce stă? Şi 
dedesubtul pământului ce este? şi-după aceia iarăşi ce 
este? Ai văzut în câtă nedumerire ajunge ochiul cuge
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tului tău, dacă nu vei alergă degrabă la credinţă şi la 
puterea cea nepricepută a celui ce le-a făcut?

Dară dacă voieşti a te gândi şi la cele omeneşti, 
ai puteâ ca să înaripezi câte puţin cugetul tău. Nu vezi 
pe olărit Cum din lutul, cel fără nici-o formă ii fac un vas 
frumos? Nu vezi pe eei-ce topesc pământul metalic, cum 

■ îţi scot pe faţă aurul, ferul şi arama ? Nu vezi iarăşi pe. 
alţii cari fabrică sticla, cum transformă nisipul uitr’un 
corp tare şi transparent? Să mai spun de cei ce argă- 
sesc pieile (tăbăcâri), de" cei ce văpsesc hainele în forma 
porflrei împărăteşti, cum în locul unei haine, prin văp- 
sire îţi pune în, faţă altă haină? Să mai spun de naş
terea noastră? Oare mai întâi nu se varsă "în mitra fe- 
meei puţină spermă fără formă? Deci, de unde şi cum 
se, face acolo înăuntru o astfeliu de închegare şi formare 
totală a omului? Dară cu grâul ce se petrece? Oare nu 
se aruncă în pământ grăuntele gol? Oare nu putrezeşte 
după ce a fost .aruncat în pământ? Deci, de unde spicul, 
paiul şi celelalte toate?'Oare nu se vede de multe ori 
cum o mică sămânţă de smochină căzută pe pământ, 
în scurt timp a făcut rădăcină şi ramuri şi a produs şi 
fruct? Apoi dacă toate acestea le primeşti cu cugetul tău 
şi nu le mai cerni, cum de numai lui Dumnezeu îi cei 
cuvânt şi pare că te îndoeşti că el va preface trupul 
nostru? Dară cum pot fi acestea vrednice de iertare?

Acestea şi ca acestea grăim Elinilor, fiindcă cătră 
.cei ce au crezut sfintelor.,scripturi nici nu trebuie a vorbi. 
Dacă vei voi a cerne şi a examina cu amănunţime toate 
ale lui Dumnezeu, apoi atunci ce va aveâ el mai mult 
decât oamenii? — deşi chiar pe oameni încă nu-i des- 
coasem de multe ori. Deci, dacă nu facem aşâ cu oa
menii, apoi cu atât mai mult nu trebuie de a descoase 
înţelepciunea iui Dumnezeu, şi nici de a cere rezoane «de 
ce aşâ şi nu altmintrelea», fiindcă mai întâi el este vred
nic de credinţă, şi al doilea fiindcă chiar lucrurile nu 
primesc ispitire din partea noastră.

Nu este Dumnezeu atât de sărac, încât să facă nu
mai de acelea pe care le poţi tu cuprinde cu judecata 
ta cea slabă. Dacă tu de multe ori nu pricepi treaba 
maistrului, apoi cu atât mai mult nu vei pricepe pe a 
lui Dumnezeu, care este măiestrul cel mai eminent. Deci, 
să nu vă îndoiţi de înviere, fiindcă atunci veţi fi departe 
de speranţa viitoare. Şi care este cuvântul acel înţelept 
al celor ce contrazic, sau mai drept vorbind, care este
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prostiea lor? «Şi cum, zic ii, va mai învieâ trupul, după 
ce s’a amestecat cu pământul şi a devenit pământ, şi 
după ce sufletul s’a despărţit de el ş i . s’a strămutat în 
altă parte»? Ţie ţî se pare acest lucru cu neputinţă,nu 
insă şi ochiului celui neadormit, căci aceluia toate sunt 
cu putinţă. Tu nu •vezi legătura care este între trup şi 
suflet, pe când Dumnezeu toate ie ştie. Tu nu ştii ce este 
în inima aproapelui tău, pe când Dumnezeu toate le cu
noaşte. Deci, dacă nu crezi că Dumnezeu înviează, apoi 
nu vei crede nici că el cunoaşte cele din cugetul tău, 
căci acestea nici nu se văd — deşi fiind vorba de trup, 
apoi materiea este văzută, cu toate că se descompune, 
pe când cele din cugetul omului nu se văd. Dară dacă 
el cunoaşte cele nevăzute, cu toată exactitatea, apoi nu 
va vedeâ pe cele văzute şi nu va despărţi cu uşurinţă 
trupul? Negreşit că aşâ este.

Deci, nu te îndoi de înviere, fiindcă credinţa aceasta 
i'ndoelnică este drăcească. Şi diavolul se încearcă nu nu
mai ca tu să nu crezi în înviere, dară încă ca să te în
străinezi de faptele cele bune şi să te pierzi. Omul care 
nu crede în înviere, care nu o aşteaptă şi nici nu crede 
că are a da samă de faptele sale, nu se va îndeletnici 
cu fapta bună, şi neîndeletnicindu-se cu fapta bună nu 
va crede în înviere. Amândouă acestea se deduc una 
din alta, răutatea din necredinţă şi necredinţa din rău
tate. Cugetul necredinciosului fiind încărcat cu multe 
răutăţi şi temându-se de răsplata viitoare, apoi el nu 
voieşte a-şi căştigâ mângâierea spre cevâ mai bine prin 
schimbarea lui, ci preferă de a se odihni în linişte 
prin necredinţă. Dacă tu spui că nu este înviere nici 
judecată, apoi şi acela va zice: «Prin urmare nici eu nu 
voiu da samă de cele ce am îndrăznit a face». Dară ce 
zice Christos ? „ Vă amăgiţi, neştiind scripturile nici 
puterea lui Dumnezeu* (Math. 22, 29). Nici n’ar fi 
făcut Dumnezeu atâtea, dacă ar fi fost ca să nu mai în
viem noi, ci să ne descompunem şi să dispărem cu to
tul; nu ar fi mai făcut ceriul acesta ce se întinde dea
supra noastră, nu ar fi aşternut pământul sub picioa
rele noastre, şi nici celelalte toate nu le-ar fi mai făcut 
numai pentru vieaţa aceasta atât de scurtă. Dară dacă 
toate acestea sunt pentru vieaţa prezentă, apoi ce nu va 
face pentru cea viitoare? Şi dacă nu va fi vieaţa viitoare, 
apoi atunci noi suntem cu mult mai pre jos şi mai ne-

16038
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cinstiţi decât făpturile cele făcute pentru noi. Căci şi ceriul, 
şi pământul, şi marea, şi râurile sunt mai stabile decât noi, 
ba chiar şi unile din necuvântătoare,ca de pildă vulturul şi 
elefantul şi altele multe, care se bucură de-un timp mai 
îndelungat în vieaia aceasta. Vieaţa noastră insă este şi 
scurtă şi dureroasă, nu ca a acelora lungă şi lipsită de 
griji şi do. supărări. Deci ce?, spune-mi: oare pe robi i-a 
tăcut mai buni decât pe stăpâni? Nu, vă rog, să nu gân
diţi de acestea. Nu-ţi sărăci, omule, cugetul cu astfeliu 
de idei, nici să fii nebăgătoriu de samă de bogăţiea lui 
Dumnezeu, având un astfeliu de stăpân. Căci el a voit 
a te face nemuritoriu dela început, însă tu nu ai voit.
Şi în adevăr că convorbirea cu Dumnezeu, neîngrijirea 
vieţei, izbăvirea de scârbe, de griji şi de necazuri, şi a 
tuturor celorlalte, toate acestea zic erau enigmele ne- 
murirei. Adam nu aveâ nevoie nici de haine, nici de 
casă sau de altceva de acest feiiu, ci el locuia mai mult 
eu îngerii; multe de ale viitoriului le prevedea şi erâ 
plin de multă înţelepciune. Ceia ce Dumnezeu făcuse pe 
ascuns de dânsul şi tară ştiinţa lui, - voiu să zic de Eva. 
femeia lui, — aceia el a cunoscut o îndată, căci zicea: 
„Aceasta este os din oasele mele şi trup din tru
pul meu“ (Fac. 2, 23). Durerea însă şi necazul mai pe 
urmă au venit, mai pe urmă sudoarea, mai pe urmă 
ruşinea, şi frica, şi lipsa de curaj. La început nu erâ nici 
întristare, nici durere şi nici suspin. Insă el n’a rămas ... 
în acea demnitate.

«Dară, zici tu, ce să fac? Oare din cauza lui Adam _ 
să mă pierd eu»? Nu din cauza lui, căci nici tu n’ai 
rămas nepăcătos, şi dacă nu ai făcut acelaşi păcat ca 
şi dânsul, de sigur că ai făcut alte păcate. Dealtmin- 
trelea nici nu ai fost vătămat prin pedeapsă, ci ai câş
tigat mult. Dacă ar fi trebuit ca să rămâi pentru tot
deauna muritoriu, poate că cele spuse ar fi avut oare
care cuvânt, — dară acum tu eşti nemuritoriu, dacă 
vei voi, şi vei puteâ străluci mai mult decât soarele. 
«Dară, zici tu, dacă nu aşi fi luat trup muritoriu, poate 
că nu aşi păcătui». Dară ce? spune’m i; oare Adam având 
trup muritoriu a păcătuit? Nici de cum, căci dacă aveâ 
trup muritoriu, nu ar fi suferit după aceia moartea ca 
o pedeapsă. Cum că trupul muritoriu nu împiedecă pe 
cinevâ dela tapta bună, ci încă chiar cuminţeşte pe om 
şi’l duce spre fapte măreţe, aceasta se învederează din
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următoriul fapt. Dacă cu adevărat că numai speranţa 
nemurirei a înfumurat atât de mult pe Adam, dară 
încă de ar fl rămas nemuritoriu în adevăratul înţeles 
al cuvântului, unde nu ar fl ajuns cu îndrăzneala lui? 
Acum tu fiind mnritoriu poţi ca să te abaţi dela păcate, 
având trupul umilit şi căzut, şi prăpădit, căci numai 
ideile acestea sunt dearjuns de a te cuminţi, pe când 
dacă âi păcătui într’un trup nemuritoriu, poate că atunci 
păcatele ar rămânea stabile şi n’ai puteâ scăpă de ele. 
Deci, nu moartea noastră este cauza păcatului, nu acuză 
în zadar, ci întenţiunea cea rea este rădăcina tuturor 
rălelor. De ce oare pe Abel nu l-a nedreptăţit cu nimic 
trupul? De ce pe demoni nu i-a folosit la nimic starea 
lor netrupească? Voieşti poate a află că trupul deve
nind muritoriu nu numai că n’a vătămat pe om, ci încă 
l-a şi folosit? Ascultă câte le căştigi dacă eşti treaz. Te 
opreşte şi te împiedecă de scârbele, durerile, năcazurile 
şi celelalte ue acest feliu, venite dela răutate. «Dară, 
zici lu, şi în curvii te duce». Nu trupul, iubitule, ci des
frâul. Toate cele despre care am vorbit, negreşit că sunt 
ale trupului, fiindcă nu este om care să treacă prin 
vieaţa aceasta şi să nu fi suferit, să nu fi fost bolnav,
sau să nu fi fost scârbit^---- pe când a nu curvi se poate
să fie. Deci, dacă relele ar fi ale naturei trupului, apoi 
ar trebui să fie generale, căci aşâ sunt celc naturale. 
Dară a curvi nu este de feliul acestora, precum de 
pildă este de a simţi durere, ci vine din intenţiunea 
omului. ’

Deci, nu învinovăţi trupul, şi diavolul să nu-ţi ră
pească cinstea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu. Dacă noi 
am voi, apoi trupu! nostru ni-ar fi un frâu minunat, 
stăpânind salturile sufletului, împiedecând lipsa de minte, 
împiedecând şi trufiea cea proastă, şi slujindu-ni nouă 
în cele mai măreţe fapte. Deci, nu-mi spune de cei 
smintiţi, fiindcă vedem şi pe mulţi dintre cai căzând în 
prăpastie, după ce au aruncat pe vizitiu împreună cu 
hăţurile, — însă noi nu învinovăţim hăţurile, căci nu ele 
au făcut aceasta, ci vizitiul care nu le-a ţinut bine, 
acela este de vină, şi el a prăpădit totul. Tot aşâ deci, 
să judeci şi în cazul de faţă. Dacă vezi un tânăr vie
ţuind în sărăcie şi făcând mii de răle, tu nu-i învino
văţeşti trupul, ci pe vizitiul care ’l târăşte în răle, voiu 
să zic cugetul lui. Dupre cum hăţurile nu procură vi
zitiului nici un rău prin ele însăşi, ci vizitiul numai
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este cauza tuturor rălelor, dacă nu le ţine bine în mâni, 
şi el numai este pedepsit, căci de multe ori acele hăţuri 
îl încurcă, îl târăsc şi-l silesc şi pe dânsul de a luâ parte
la încurcătura lor, toţ aşâ şi aici. «Eu, zice hăţul, am 
ţinut strânsă gu?#' calului,; întru cat tu m-ai stăpânit 
bine, — dară tîindcă m-al aruncat, apoi c.er pedeapsa 
dispreţului asiipra 'ta, şi de aceia eu mă învălătucesc 
împrejurul tău, şi te târăsc, ca să nu pătimesc şi eu 
ca tine».

Deci, nimeni să nu învinovăţască hăţurile, ei pe 
sine singur şi intenţiunea lui cea conruptă. Căci şi ju
decata noastră ni este ca un vizitiu, hăţurile sunt tru
purile noastre care unesc caii cu vizitiul. Dacă acestea 
şunt ţinute bine, nimic rău nu vei pătimi, iară de 
cumvâ le vei lăsâ slobode, apoi totul ai pierdut. Să ne 
cuminţim, deci, şi să nu mai învinovăţim trupul, ci cu
getele noastre cele răle. Căci a învinovăţi trupul, pe 
Dumnezeu, pe aproapele şi pe toţi, în fine afară de in
tenţiunea noastră cea conruptă, aceasta este lucru dia- 
/OilG, L/3i astfeliu negăsind cauza adevărată, să nu căutăm 
a ne izbăvi de rădăcina rălelor. Insă voi cunoscând în
şelăciunea necuratului, întoarceţi asupra lui toată mâ
niea voastră, şi punând pe vizitiu ca să păzască caii 
cei nărăvaşi, să aţintiţi ochiul cugetului vostru cătră 
Dumnezeu, In luptele celelalte cel ce se luptă nu intro
duce nimic, ci aşteaptă sfârşitul, pe când în luptele du
hovniceşti cel ce răsplăteşte totul este Dumnezeu. Deci, 
pe dânsul să-l avem milostiv şi îndurătoriu cu noi, 
şi atunci ne vom învrednici numai decât de cununile 
viitoare. Cărora fie a ne învrednici cu totii. nrin Charul 
şi filantropiea lui Christos, căruia se cade slava în 
veci. Amin.

O M I L I A  X V I I I

„Dară nu ştiţi că trupurile voastre sunt 
mădulările lui Christos? Deci dară pre mădu- 
lările lui Christos le voiu face mădulări ale cur- 
viei? Să nu fie!“ (Cap. 6, 15).
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Dela acel curvariu trecând la la-'om, şi dela acesta 
iarăşi întorcându-se cătră acela, la urmă nu mai vor
beşte către el, ci cătră cei ce nu curvesc, de cari aşi- 
gurându-se că nu vor cădea în asemenea păcate, iarăşi 
se atinge de acela. Căci cel -ce a păcătuit, chiar de a-i 
îndrepta vorba cătră un altul, totuşi şi dânsul se simte 
atins, fiindcă conştiinţa lui este revoltată şi-lbiciueşte. 
Eră deajuns ca de frica pedepsei să-i cuminţască, însă 
fiindcă nu voieşte ca să ajungă la aceasta numai prin 
frică, de aceia adaoge şi ameninţări şi raţionamente 
omeneşti. Acolo spunând păcatele şi hotărând pedeapsa, 
arătând în acelaşi timp şi vătămarea ce s’ar fi adus tu
turor prin contactul cu acel curvariu, a contenit după 
aceia, şi s’a întors cu vorba contra lăcomiei, amenin
ţând cu căderea din împărăţiea ceriurîlor şi din celelalte 
bunuri, şi-a sfârşit cuvântul aici, însă deastădată el în- 
trebuinţază o dojană mai înfricoşată. Cel ce numai cât 
pedepseşte păcatul, şi nu-i arată cat este ei de nelegiuit, 
de sigur că nu va câştiga un lucru mare dela pedeapsă 
riumai, şi iarăşi cel ce numai îndeamnă şi nu înfrico- 
şază cu pedeapsa, de sigur că nu se atinge cu putere 
de cei ce se găsesc în nesimţire. De aceia Pavel pe 
amândouă acestea le face, căci şi îndeamnă, zicând: 
„nu ştiţi că pre îngeri vom să ju d e c ă m ? în 
acelaşi timp şi înfriebşâză, zicând: „nu ştiţi că cur- 
varii şi lacomii nu vdr" moşteni împărăţiea lui 
Dumnezeu?" Deci, şi faţă de acel curvariu întrebuin
ţară tot aceiaşi măsură în vorbă, fiindcă după ce la  

Jnfxicoşat pria  cele dinainte, tăindu-1 dela biserică şi 
predându-1 Satanei, şi amintind de judecata viitoare, 
aici îl îndeamnă iarăşi, zicând: „Dară nu Ştiţi Că tru
purile voastre sunt mădulările lui Christos?“ 
vorbind deastădată ca'cătră nişte copii nobili. Fiindcă 
a zis mai sus: „iară trupul Domnului“ apoi aici ace
laşi lucru îl face, însă mai lămurit. Şi in alt loc tot aceasta 
o spune, zicând: „Voi sunteţi trupul lui Christos, 
şi mădulări din parte11 (I Cor. 12, 27), şi în fine acest 
exemplu de multe ori îl întrebuinţază, nu tot pentru 
aceleaşi fapte, ci aici ca să arate dragostea cea mare ■& 
a lui Christos, acolo ca să sporiască frica în auditori. 
Aici însă aceasta el o spune şi îndemnând, în acelaşi 
timp şi înfricoşând pe auditoriu, căci zice: „Deci dară
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pre mădulările lui Christos le voiu face mădu- 
lări ale curviei? Să nu fie !u Nimic nu este mai în
fricoşătorii! ca aceste cuvinte. Şi n’a zis «Oare pre mă- 
du'ările lui Christos ie voiu uni cu curva?» însă. ce? 
„le voiu face mădulări curviej?:* ceia ce este cu 
mult mai înţepaţoriu şi mai dureros.

Mai departe apoi şi arată cum devine aşâ cel ce 
curveşte, căci zice: „Au nu ştiţi că cel ce se li
peşte’ de curvă. un trup este?" (Vers. 16). Şi de 
unde se învederează aceasta? „că vor fi, zice, amân
doi lin trup", fiindcă împreunarea lor nu-i mai îngă
duie de a fi doi, ci pe aceşti doi îi face unul singur. Şi 
priveşte iarăşi cum înaintează cu vorba prin denumiri 
goale, iară prin curvă, şi prin Christos mărind acuza- 
tiunea. „Fugiţi de curvie" (Vers. 18). N ’a zis: «De- 
părtaţ.i-vă de curvie», ci „fugiţi" adecă «scăpaţi-vă de 
rău cât mai curând». „Că tot păcatul carele va 
face omul, afară de trup este, iară cei ce cur
veşte într’ai său trup greşaşur. Păcatul acesta 
este mai mic decât lăcomiea, însă fiind vorba de cur- 
vari, de aceia de pretutindeni îl măreşte, aşâ că fie dela 
cele mari, fie dela cele mici el măreşte păcatul totdeauna. - 
Şi aceasta vine din înţelepciunea lui Pavel, ca adecă 
nu numai dela cele mari să înfrunteze, ci chiar şi dela 
cele mai mici, chiar şi dela păcatul ruşinos şi nedemn. 
«Dară, zici tu, omorâtoriul de oameni oare nu-şi mân- 
jaşţe mânele în sânge? Dară încă lacomul şi răpitoriul»? 
Este foarte adevărat, dară fiindcă erâ trebuinţă ca el 
să spună că nimic nu e mai rău decât curvariu!, de 
aceia el a mărit acest păcat în alt mod, spunând că 
prin curvie întregul trup devine spurcat, — ca şi cum 
căzând cinevâ într’un lac de murdării s’ar afundă peste 
tot în acea mocirlă, — adecă că întregul trup s’a mânjit 
cu acea necurăţie. De altfeliu aşâ este şi obiceiul nostru, 
căci dela lăcomie şi răpire nu s’ar gândi cinevâ ca să 
se ducă la baie să se spele, ci cu nepăsare el se duce 
la casa sa, pe când după împreunarea cu curva, fiindcă 
întregul truţ ) l”8i devenit necurat, se duce la baie ca să 
se curăţe, ceia ce dovedeşte uricioasa consideraţie ce o 
are cinevâ în cugetul său de acest păcat. Amândouă 
aceste păcate — lăcomiea şi curviea, sunt păcate grele,
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şi amândouă bagă pe cinevâ în gheena, dară fiindcă 
Pavel totul face cu iconomie şi înţelepciune, de aceia a 
mărit aici păcatul curviei mai mult decât celelalte.

„Au nu ştiţi că trupul vostru este locaş 
Duhului Sflnt. ce locuieşte în tru  voi “ (Vers. 19) ? 
N’a' ds simplu «Duhului» ci şi „care locuieşte întru 
y o î“ ceia ce vin^ dela. cel .ce ne încurajază şi ne mân
gâie. Şi iarăşi explicând mai bine a adaos: „pre care 
aveţi dela Dumnezşu“ punând aici şi pe dătătoriul 
Duhului şi făGând pe auditoriu şi înalt, dară în acelaşi 
timp şi înfricoşându-1 atât cu măreţiea darului, cât şi cu 
ambiţiunea celui ce a primit acel dar, „Şi nu sunteţi 
ai v o ş t r i Expresiunea aceasta este nu numai a celui 
ce mustră, ci şi a celui ce sileşte pe cinevâ spre vir
tute'. ftDe ce faci, zice, ceia ce voieşti? Că nu eşti stăpân 
pe siill-ţi». Acestea le spune nu ca cum ar desfiinţâ li
berul arbitru a! omului, căci dupre cum atunci când a 
zis; „Toate ’mi sunt.-slobode, însă. nu toate ’mi 
sunt de folos" nu a desfiinţat libertatea noastră, tot 
aşâ şi aici scriind că „nU sunteţi aî voştri’" ei nu 
desfiinţază liberul arbitru, ci numai că depărtează dela 
răutate, şi arată îngrijirea stăpânului. De aceia a şi 
a d a o s :  „Că sunteţi cumpăraţi cu preţ “ (Vers. 20). 
Dară dacă nu suni al meu, adecă dacă nu sunt stăpân 
pe mine însu-mi, apoi cum de ’mi cere fapte bune? Cum 
de spui mai departe: „Proslăviţi dară pre Dum
nezeu în trupul vostru, şi întru duhul vostru, 
care sunt ale Iui Dumnezeu?" Deci, ce însamnă: 
„nu sunteţi ai voştri?" Şi ce anume voieşte el să 
facă prin această expresiune? Voieşte a pune pe om în 
siguranţă de a nu mai păcătui, şi nici de a urmâdupă 
poftele cele absurde ale spiritului. Căci multe absurdi
tăţi voim noi, însă trebuie ă ne stăpâni, fiindcă putem, 
dară dacă nu putem, apoi atunci este deprisos îndemnul 
ce ni face. Şi priveşte cum i-a asigurat, căci zicând: 
„nu sunteţi ai voştri“ nu a adaos: «ci vă găsiţi sub 
silă» ci „Că sunteţi cumpăraţi cu preţ“. Si de ce 
zici aceasta? Nu trebuia mai bine de a îndemnă pe 
auditoriu, arătând că avem stăpân? Dară aceasta este 
comună nu numai nouă, ci şi Elinilor, pe când expresiu-
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nea: „sunteţi Cumpăraţi CU preţ“ este adresată 
nouă prin excepţiune. Aminteşte adecâ de măreţiea bine
facere!, de modul mântuirei, arătând că fiind înstrăi
naţi, am fost cumpăraţi, şi nu cum ş’ar întâmpla, ci 
„eu preţ*.
f ; .^Proslăviţi tiapăj şî -purtaţi *) pre Dumnezeu 
îîj trupui şi iii duhdi vostru . Acestea ie spune, cu 
noi să fugim nu numai cu trugul de curvie, ci şi ca 
duhul, cu sufletul, adecă să nu gândirii nimic rău, ca 
sa nu alungăm charul lui Dumnezeu care este întru noi. 
„Care su nt ale lui Dum nezeu14. Fiindcă mai ’nainte 
a spus „în trupul şi întru duhul v ostru “ de aceia 
imediat a adaos : „care sunt ale lui Dumnezeu “ 
amintindu-rii necontenit că toate sunt ale stăpânului, şi 
trup, şi suflet, şi duh. Sunt tmiia cari zic, că „întru 
duhul v o stru “ însamnă charul lui Dumnezeu. Deci, 
dacă ace! char este cu noi, Dumnezeu se proslăveşte; 
şi va fi cu noi, dacă vom aveâ inima curată. A spus că 
acestea sunt ale Iui Dumnezeu, nu numai fiindcă el Ie-a 
făcut, ci şi pentru ca fiind înstrăinate de dânsul, el le-a 
făcut din nou, punând ca preţ sângele fiului său.

Priveşte cum el a atribuit totul lui Christos, şi cum 
Christos ne-a ridicat ia ceriuri. «Sunteţi mădulări ale 
Iui Ghr}stos/ ?4pe, JM'serjcă a duhului. Deci. să nu vă fa
ceţi, mădulări ale Curviei, căci nu trupul vostru este bat
jocorit, ci trupul lui Christos». Acestea Ie zicea, arătând 
şi filantrapiea lui Dumnezeu, căci trupul nostru este al 
său, in acelaşi timp şi scăpându-ne de stăpânirea cea 
rea. «Dacă trupul vostru, zice, este străin,-apoi atunci 
nu aveţi putere de a batjocori trup străin, şi mai ales 
trupul stăpânului, şi nici de a spurcă biserica duhului. 
Dacă cinevâ întrând într’o casă particulară şi-ar per
mite de a se îmbăta acolo şi a o necinsti, de sigur că 
'şi va luâ pedeapsa meritată dela stăpânul casei,— 
dară încă cel ce face biserica împărătească sălaş de 
tâlhari, ce răle oare nu va pătimi?

2) Acestea, deci înţelegând u-le, iubiţilor, să vă ru-

•) Notă. Citând din nou acest pasaj, sfântul Chrisostom in
troduce deastădată o nouă expresiune, care lipseşte din textul 
nostru. vApatî iov flsiv Sv ti# outjiaxs. âfuov însamnă: purtaţi pre 
Dumnezeu în trupul 'vostru.

2) Partea morală. Cum că vieaţa cea curată face de a se 
aduce multă slavă lui Dumnezeu. ( Veron).



OMILIA XVIII 233

şinaţi de cel ce locuieşte în voi, căci acela este mângâ- 
itoriul. Infricoşază-te, creştine, de cel ce este unit şi 
lipit de tine, căci acesta este Christos. Nu cumva oare 
tu te-ai făcut pe sine singur mădulariu a lui Christos? 
Deci, gândeşte-te la aceasta şi rămâi în înţelepciune; 
gândeşte le al cui mădulariu ai fost. şi al cui ai devenit. 
Mai înainte ai fost rnadulanu al curvisi. iară. Christos 
te-a făcut mădulariu ai trupului său. Deci, tu nu mai 
ai acum stăpânire pe tine, căci slujăşti celui ce te-a li
berat din robie. Dacă tu având o fată ai da-o cu plată 
unui proxenet (samsariu, stăpân al unei case de curvă- 
sării) şi ai face-o tu singur şă curvească, iară mai apoi 
venind fiul împăratului, a liberat-o din acea robie şi a 
luat-o sie’şi ca soţie, apoi tu arunci nu mai eşti stăpân^ 
de a o da iarăşi la curvăsării, fiindcă ai dat-o odată şi 
ai vîndut-o. întocmai aşâ este şi cu trupul nostru. Şi 
noi am fost dat cu plată trupul nostru diavolului, acestui 
proxenet uricios, însă Christos văzând ticăloşiea noastră 
ne-a izbăvit de vicleanul, scăpându-ne de tiraniea rău
tăţii lui, şi deci după aceia trupul nu mai este ai nostru, 
ci al celui ce ne-a mântuit. Dacă voieşti a-1 întrebuinţa 
ca pe mireasa lui Christos, nimeni nu te împiedecă, iară 
de voieşti a-1 duce iarăşi la cele de dinainte, apoi atunci 
vei pătimi aceleaşi răle ca şi cei ce’şi bat joc de trupul 
stăpânului. De aceia noi trebuie a împodobi trupul cu 
fapte bune, iară nu a-1 necinsti! Nu ai stăpânirea tru
pului în poftele cele răle, ci în acelea pe carele poron- 
ceşte Dumnezeu. Găndeşte-te din ce batjocoră l-a izbăvit 
Dumnezeu. In adevăr că natura noastră mai înainte de 
aceasta eră mai neruşinată decât orice curvă* fiindcă 
hoţiile, şi omorurile, şi în fine orice raţionament nele
giuit intră în sufletul omului şi se cuibăreâ acolo, în 
schimbul unei plăţi mici şi nebăgată în samă, voiu să 
zic de plăcerea vieţei aceştiea. Căci sufletul omului fiind 
tulburat de cuget3 şi fapte răle, numai această plată 
şi-a câştigat. Dară dacă mai înainte de botez acestea 
erau un rău mare, apoi după ce am primit botezul, 
după ce ni s’a făgăduit ceriul cu împărăţiea lui Dumn- 
nezeu, după ce ne-am bucurat de înfricoşatele taine, 
după toate acestea, zic, ce iertare vom aveâ dacă ne 
murdărim? Sau nu ştiţi că apostolul a pus pe diavolul 
la un loc cu cei lacomi şi cu toţi acei pe cari i-a în
şirat în pasagiul dinainte? Apoi pe femeile acelea ce 
şe împodobesc pentru a curvi oare nu le vei crede că
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se împreună cu diavolul? Şi cine ar contrazice această 
vorbă? Iară dacă cineva ar contrazice, apoi atunci să 
desvălească sufletul unei astfeliu de femei, şi va vedeâ 
numai decât pe acel demon viclean cum o stăpâneşte.

Greu este, iubiţilor, greu de tot, dacă nu cumvâ 
chiar ou neputinţă, ca fiind trupul împodobit in aşâ 
rpocL să fie'în acelaşi timp şi sufletul împodobit, ci de 
accesitate este de. a. ’ft unul din doi neglijat, în timp ce 
ne îngrijim de celalalt, fiindcă a ne îngriji de amândouă 
deodată şi ale împodobi în acelaşi timp, aceasta nu este 
cevâ natural, De aceia şi zice apostolul: „Cel ce se 
lipeşte de cur vă  un trup este, iară cel ce se 
lipeşte de Domnul, un duh este cu dânsul 
Prin’ urmare unul ca acesta devine duh, deşi este îm
brăcat cu trup, căci când el nu are nimic trupesc, nimic 
greoîu, nimic pământesc pe lângă dânsul, este duhov
nicesc, deşi este îmbrăcat cu trup, sau mai bine zis, este 
duhovnicesc când orice început, adecă orice iniţiativă 
este ai spiritului, este aL duhului, şi nici decât ăl tru
pului. Astfeliu se slăveşte Dumnezeu, pentru care şi ru
găciunea domnească ni se poronceşte de a zice: „Sfin- 
ţască-se numele tău“, iară Christos zice: „'Aşâ să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca 
văzând laptele voastre cele bune să proslă
vească pre Tatăl vostru cel din ceriuri" (Math. 
5, i6). Âstfeliu îi proslăvesc pre dânsul şi ceriurile, nu 
doară siobozând glas din ele, ci admirate fiind prin 
privirea lor, iară slava aceia se rapoartă la creatoriu.

Astfeliu îl proslăvim şi noi, sau mai bine zis,_ noi 
îl proslăvim mai mult decât toate celelalte făpturi, 
fiindcă putem dacă voim. Fiindcă ceriul, ziua şi noap
tea nu slăvesc tot aşâ pe Dumnezeu, precum îl slăve
şte sufletul cel sfînt. Dupre cum cinevâ uitându-se la 
frumuseţa ceriului, zice «slavă ţie Dumnezeule, care ai 
creat un lucru atât de frumos», tot aşâ zice şi când se 
uită la virtutea unui bărbat, ba încă şi mai mult. Fiind
că nu toţi uitându-se la acele făpturi slăvesc pe Dum
nezeu, căci mulţi zic că făpturile sunt făcute automat, 
iară alţii atribuie creaţiunea lumei demonilor, precum 
şi îngrijirea ei, carii şi păcătuiesc foarte mult, — pe când 
fiind vorba de virtutea unui bărbat nimeni nu va puteâ 
să grăiască astfeliu de prostii, ci fără vorbă el va slăvi
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pe Dumnezeu, şi va admiră pe acel bărbat pe care’ l 
vede slujindu-i şi vieţuind în virtute. Căci, cine nu se va 
minună când va vedeâ pe un om împărtăşindu-se de 
aceiaşi natură omenească, trăind în mijlocul oamenilor, 
şi eu toate acestea întocmai ca şi diamantul el nu se 
încc-voaie cătră mulţimea patimilor! Când el găsindu-se 
înF'o ioc şi ner. şi Intre ISarofe osie sălbatece, este totuşi 
mai puternic decât diamantul, şi-i bjr-uieşte pe toţi prin 
evservie? Cine nu se va minună văzându-1 pe acela 
binecuvântând pe când este batjocorit, lăudând în timp 
ce el este grăit de rău, rugându-se pentru cei ce-1 ne
dreptăţesc, binefăcând celor ce-1 zavistuesc şi-l războ
iesc? Acestea şi altele ca acestea slăvesc pre Dumnezeu 
mai mult decât ceriurile. Căci pre ceriu văzându-1 Elinii 
nu se ruşinează, pe când dacă văd pe un bărbat care 
practică virtutea şi adevărata filosofie cu toată exacti
tatea, apoi atunci îşi ascund faţa de ruşine, şi se acuză 
singuri pe dânşii. Fiindcă dacă cel ce se bucură de 
acelaşi natură se arată atât de înalt, şi încă -mult mai 
înalt decât ceriul deia pământ, apoi fără voiea lor vor 
cugetă, că tot, ceia cc văd, numai puterea dumnezeească 
o poate face. Pentru care şi zice Christos: „Să slă
vească pre Tatăl vostru cel din ceriuri

Voieşti poate a află şi de aiurea cum se slăveşte 
Dumnezeu prin vieaţa robilor săi, cum se slăveşte prin 
minuni? A băgat, odinioară Nabuchudonosor pe cei trei 
coconi în cuptorul cel cu foc, dară după ce a văzut că 
focul nu i-a împresurat, a zis; „Binecuvântat este 
Dumnezeu, care a trimis pe îngerul său şi a 
scos pre slugile sale, pentru că nădăjduiau întru 
el, şi* n’au ascultat cuvântul împăratului“ (Daniil 
3, 28). Ce spui împărate? x\i fost dispreţuit, şi tu admiri 
pe cei ce te-au dispreţuit? «Da! răspunde ei, îi admir 
tocmai pentru aceia că am fost dispreţuit», după care 
apoi şi însamnă cauza acelei admiraţiuni. Aşâ că atunci 
s’a dat slavă lui Dumnezeu nu numai pentru minunea 
făcută, ci şi pentru buna intenţiune a celor aruncaţi în 
cuptorul cel cu foc. Dacă însă ar examina cinevâ şi 
aceasta ca şi aceia, ar vedeâ că aceasta nu este mai 
pe jos de aceia. A convinge sufletele de a dispreţul cup- 
toriul cel cu foc, nu este mai pe jos de a le izbăvi din 
cuptoriu. Căci cum. să nu fie vrednic de minunat, când
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împăratul lumei având pe lângă el atâtea armate, şi 
generali, şi guvernatori, şi consuli, şi pământ, şi mare, 
să fie dispreţuit de nişte copii robi, şi cei legaţi biruesc 
pe cel ce i-a legat, şi în fine biruesc toată acea armată ? 
Deci, toţi cei de pe "lângă împărat n’au putut face nimic, 
deşi rtiai aveau |îft Hâiţgă -dânşii şi aguteriui cuptoriuîui 

. iceîui cu. 4pc, ci au birujt cei goii, robii, străinii şi cei 
puţini; oaci ce poate fi mai nebăgat în seamă ca cei 
trei? — aceştiia, zic, au biruit o armată neniimăr-ată. Dejâ 
moartea a fost dispreţuită, fiindcă Christos trebuiâ a 
stâ de faţă. Şi precum mai înainte de a răsări soarele, 
şi mai înainte de a-şi arătâ razele sale, lumina zilei 
devine strălucită, astfeliu şi soarele dreptăţei urmând 
a veni, moartea s’a dat in lături. Ce ar puteâ fi mai 
strălucit ca acea privelişte, ce ar puteâ fi mai impor
tant ca acea biruinţă? Ge sar puteâ fi mai însemnat 
ca acele trofee strălucite? Aceasta se petrece şi acum 
cu noi. Şi acum este împăratul Babilonului, şi acum se 
aprinde o flacără mai grozavă decât aceia, şi acum se 
poronceşte de a admiră un astfeliu de chip. Şi acum 
stau de faţă satrapi, şi ostaşi, şi muzica cea fermecă
toare, şi mulţi admiră acest chip varieat şi mare. De 
feliul acestui chip este lăcomiea, chip ca şi acela, care 
nu dispreţuieşte nici ferul, ci fiind compus din lucruri 
nelegiuite, totul poronceşte de a admiră, şi aramă, şi 
fer, ba chiar şi acoiea ce 'sunt cu mult mai inferioare.

Dară dupre cum .-suni .acestea, tot aşâ sunt şi astăzi 
rîvnitori ai acelor coconi, cari zic: „Dumnezeilor tăi 
nu slujim, şi chipului tău nu ne închinăm" 
(Dan. 3, 18), ci’ euferim cuptoriul sărăciei, şi, orice tică
loşie pentru legile lui Dumnezeu. Şi cei ce au multe, ca 
şi cei de pe atunci, de multe ori se închină acestui chip 
şi ard de dragostea lui, pe când cei ce nu au nimic dis
preţuiesc acest chip, deşi se găsesc în sărăcie, şi mai 
mult în lacrămi decât în belşug, precum şi atunci când 
cei ce băgase în cuptoriu pe acei tineri tocmai ii ar
deau, pe când cei din mijlocul cuptoriuîui se găsiau ca 
în apă. Dară şi tiranul acela atunci mai mult se frigeâ 
de acea flacără — mâniea aprinzându-1 peste măsură — 
decât cei trei coconi. Căci focul nu a putut să se atingă 
nici măcar de vârful părului lor, pe când mâniea a 
ars cugetul acelui tiran mai grozav decât focul. Deci, 
gândeşte-te din acest punct de vedere, cât de mult a



OMILIA XVIII 2 3 7

fost dispreţuit acel împărat de cătră nişte copii robi. 
Prin aceasta s’a arătat, că dacă el a cucerit ţara Iudeilor, 
apoi aceasta s’a petrecut din cauza păcatelor lor, iară, 
nu din cauza puterei acelui împărat. Căci dacă el n’a 
putut birui pe cei trei cuconi qe fusese aruncaţi în cup
torul cel cu focj apoi cum a? fi putut să biriîeâsftă pe 
Ebrei după legea războiului; dacă toţi ar ft fost, ca, 
aceşti trei cuconi? De unde se vede lămurit că pacatele 
celor mulţi i-au predat în manele barbarilor.

Priveşte acum şi umilinţa acestor tineri, cum şi 
neiubirea lor de slavă deşartă. Nu au fugit din cupto- 
riul cel cu foc, ci păstrau cu sfinţenie porunca lui Cris- 
tos care zice: „Rugaţi-vă ca să nu intraţi în is
pită “ (Math. 26, 41); nici nu au fugit fiindcă au fost bă
gaţi cu sila, ci au stat cu bărbăţie în mijlocul cupto
rului; nici că s’au luptat fără ca să-i fi chemat şi nici 
că după ce i-a chemat, ii s’au moleşit, ei gata spre toate, 
curagioşi şi plini de toată îndrăzneala. Să-i ascultăm şi 
ce spun ii, pentru ca şi de aici să cunoaştem cugetul 
lor cel cinstitoriu de Dumnezeu. „Este Dumnezeu în 
ceriuri, care poate să ne izbăvească pre noi“ 
(Daniil 3, 17). Nu se îngrijesc de dânşii, ci urmând chiar 
a fi arşi, ii totuşi se îngrijesc de slava lui Dumnezeu. 
«Ca nu cumvâ, zice, fiind noi arşi, de aici să gândeşti 
şi să-ţi închipui slăbăciunea lui -Dunine/eu, apoi iată că 
noi îţi vestim întreaga noastră credinţă, M  toată exac- 
titea. „Este Dumnezeu în ceriuri“ , nu aşâ precum 
este chipul acesta de pre pământ, care este neînsufleţit 
şi fără glas, ci în stare de a ne scoate chiar din mij
locul cuptorului. Deci, să nu-ţi închipui vre-o slăbăciune 
din parte-i, dacă ne-a lăsat să cădem în cuptoriul cel 
cu foc. El este atât de puternic, încât ne poate scăpă 
din flacără chiar şi după ce am căzut. „Iară de -HU, 
cunoscut să-ţi fie ţie împărate, că Dumnezeilor 
tăi nu slujim, şi chipului celui de aur pe care 
l-ai ridicat, nu ne vom închină? (Daniil 3,17. 18). 
Priveşte-i cum ii în mod iconomicos nu ştiu viitoriul, 
căci dacă ii ar fi putut prevedea, nici n’ar fi fost*atât. 
de minunaţi, făcând ceia ce au făcut. Fiindcă ce puteâ fi 
minunat, dacă având garanţie de mântuire au dispreţuit 
rălele ce le stă de faţa? Dară acum Durnnezeu.se slă- 
veâ putând a-i scoate din cuptoriul cel cu foc, pe când
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dacă ii nu s’ar fi aruncat în primejdie, nu ar fl fost ad
miraţi. De aceia Dumnezeu i-a lăsat în necunoştinţă de 
viitoriu, ca mai mult încă să-i slăvească. Şi precum ii 
asigurase pe împăratul, că dacă ar fi fost arşi, de aici 
să nu-şi închipuie slăbăciunea lui Dumnezeu, tot aşâ şi 
Dumnezeu Ie-a făcut pe amândouă deodată, a.decă a 
arătat şi puterea lui, în acelaşi timp a pregătit ca şi bu
năvoinţa a oueomlor să. sg învedereze mai strălucitoare. 
Beci, de unde atunci îndoiala lor, şi cum se explică că 
ii nu aveau nădejdea că numai decât se vor mântui? 
De aceia, ea ii se credeau cei mai înjosiţi decât toţi, şi 
că se credeau nevrednici de o astfeliu de binefacere din 
partea Iui Dumnezeu. Şi cum că nu spun aceasta în bo- 
bote, apoi iată că fiind’ aruncaţi în cuptorul cel cu foc. 
ii plângeau şi se văicărau zicând: „ Păcătu i t-am , ne- 
legiuit-am  şi nu suntem  vrednici a deschide g u ra  
n o a stră 2. De aceia şi ziceau ii: „Iară de n u “. Dară 
dacă ii n’au spus pe faţă, că «puternic este Dumnezeu 
de a ne scăpă din cuptoriul cel cu foc, iară de nu ne 
vă scăpă, apos din. cauza păcatelor nu ne scapă» de 
aceasta să nu te minunezi, căci atunci barbarii aceia ar 
fl crezut că sub pretextul păcatelor lor, ii acopereau aşâ 
zicând slăbăciunea lui Dumnezeu. De aceia ii vorbind 
numai de putinţa lui Dumnezeu de a-i mântui, nu mai 
pune cauza. De altfeliu erau şi bine învăţaţi, ca să nu 
descoase judecăţile iui Dumnezeu.

Acestea deci spunându-le s’au băgat în foc, şi nici 
xi'au dispreţuit pe împărat, nici chipul lui nu l’au sfă
râmat. Astfeliu trebuie a fi cel bărbătos, înţelept şi blând, 
şi mai ales în primejdii, ca să nu se arate că este stă
pânit Ia asemenea lupte de mânie şi slavă deşartă, ci 
de bărbăţie şi înţelepciune. Gel ce batjocoreşte, poartă 
cu sine bănuieala acelor greşale, pe când cel ce sufere 
şi se luptă cu blândeţă şi bărbăţie, este admirat nu nu
mai ca bărbătos, ci încă este şi proclamat pentru blân
deţă, ceia ce au făcut şi aceşti trei cuconi, căci au arătat 
nu numai bărbăţie, ci şi blândeţă, şi nimic n’au făcut 
pentru plată, nici pentru vre-o recompensă. «Şi dacă nu 
va voi, zice, să ne izbăvească din această primejdie, 
totuşi noi nu vom sluji dumnezeilor tăi, căci dejâ avem 
răsplata luată dela el, învrednicindu-ne a ne izbăvi de 
necucernieie, şi pentru dânsa (cucernicie, evsevie) a ne 
arde trupurile noastre». Deci şi noi având dejâ răsplata —
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şi în adevăr că o avem, fiindcă ne-am învrednicit a-1 
cunoaşte precum trebuie şi a deveni mădulări ale lui 
Christos — să nu facem trupul nostru madulariu al 
curviei. Că dacă trebuie a sfârşi cuvântul cu această 
vorbă înfricoşată, ca astfeliu să avem cugetele stăpânite 
de frica anieninţărei, să rămânşm atunci a ne găsi prin 
aceasta frica mai cur&fci decât aurul. Fiindcă numai .aşâ 
vom puteâ a ne Izbăvi do curvie' şi a vedeâ pe Christos, 
pe care fie ca cu toţii sâ ne învrednicim a-1 vedeâ în 
acea zi, prin charul Domnului nostru Iisus Christos, că
ruia se cade slava în veci. Amin.

O M I L I A  X I X

_  „Iară pentru ca re  m i-aţi scris, bine este omu
lui de femeie să nu se atingă, Iară  pentru eurvii, 
fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare să-şi aibă 
bărbatul său“ (Cap. 7, 1. 2).

îndreptând cele mai grele păcate: întâi păcatul de 
a desbinâ biserica, al doilea păcatul acelui curvariu, ai 
treilea acel al lacomului, la urmă face uz de vorbe mai 
blânde, iară printre acestea pune sfatul şi povaţa lui pen
tru însurătoare şi pentru feciorie, liniştind auditoriul de 
cele greoaie de până acum. In a doua epistolă el face 
cu totul din contra, căci începe dela cele mai blânde şi 
sfârşeşte cu cele mai posomorâte. Dară aici aducând 
vorba de feciorie, iarăşi se întoarce la cele care ating, 
nepunându-le toate dela olaltă, ci variindu-şi cuvântul 
la fiecare împrejurare, dupre cum cereâ timpul şi tre
buinţa împrejurărilor. De aceia zice: „Iară pentru Cat‘C 
mi-aţi scris*. Aşâ dai'ă îi scrisese dacă trebuie a se 
depărta de femeie sau nu. Deci răspunzând la acestea 
şi legiuind cele pentru căsătorie, introduce şi vorba des
pre feciorie. „Bine este  omului de femeie să  nu se  
atingă14. «Dacă, zice, cauţi ceia ce este mai bun, apoi
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mult mai bine este de a nu te însoţi de ioc cu femeie, 
iară dacă cauţi siguranţă şi ajutoriu în slăbăciunile tale, 
însoţeşte-te cu femeie prin căsătorie». Fiindcă erâ na
tural — ceia ce. şi astăzi se petrece, — ca bărbatul să 
voiească şi femeia să mi voiească, sau vice-versa, pri
veşte eum el vorbeşte eu Ştiiil,' îM}$, câri zic c i
cuvântul lui aici' este îndreptai preoţi, însă eu având 
în privire cele ce urmează, nu cred că este aşâ- Dară 
dacă el ar fi scris acestea numai pentru preoţi, jiu ar 
fi pus sfătuirea în mod general, ci ar fi zis: «bine este 
dascalului să nu se atingă de femeie». Dară acum el n’a 
zis aşâ, ci spunând: „b ine este omului“ şi nu numai 
preotului, vorbeşte în general. Şi iarăşi: „Deslegatu- 
te-ai de lemeie? Nu căuta femeie “ (Vers. 27). N’a 
zis: «tu, preotule sau dascale» ci ia mod nehotărît. Şi 
în fine mergând mai departe cu vorba, @1 tot în mod 
general spune: „iară pentrii curvii fiecare să-şi 
aibă femeia sa“, cu care ocazie odată cu cauza în- 
voirei el introduce abstinenţa sau înfrânarea.

„Femeei bărbatul datornica dragoste să-i 
dea, aşijderea şi femeia bărbatuliir (Vers. :>.)- 
Dară ce va să zică datornica dragoste? „Femeia tru
pul său nu-şi Stăpâneşte* (Vers. 4), ci ea este şi 
roaba şi stăpâna Mşbatulaj."D€cl, dacă tu te lepezi de 
acea robie cuvenită* teJmpotriveşti lui Dumnezeu. Iară 
de voieşti să te lepezi chiar pentru un timp scurt, fie 
că ar îngădui bărbatul, acelaşi lucru este. De aceia apos
tolul a numit acest fapt datorie, ca să arate că nici- 
unul nu este stăpân pe sine, ci unul altuia robi. De aceia, 
când vezi că o femeie curvă te ispiteşte, spune-i: «tru
pul nu este al meu, ci al femeei mele». Tot aşâ să spună 
şi femeia cătră cei ce ar voi să-i calce înţelepciunea e i: 
«trupul nu este al meu, ci al bărbatului meu». Deci, 
dacă femeia sau bărbatul nu este stăpân pe trupul său, 
cu atât mai mult nu este stăpân pe averi. Auziţi aceasta 
toţi câţi aveţi femei, şi toate câte aveţi bărbaţi: dacă 
nu trebuie a aveâ trup deosebit, cu atât mai mult averi 
deosebite. Aiurea însă, atât în legea nouă cât şi în cea 
veche, bărbatului se dă multă autoritate, zicând: „Cătră 
bărbatul tău va fi întoarcerea ta, şi el te va 
stăpâni“ (Facer. 3, 16), iară Pavel explicând scrie ast-
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feliu: „Bărbaţi, iubiţi-vă femeile voastre, iară fe
meia să se teamă de bărbat•• (Efes. 5, 25) — pe 
când aici el nu spune de mare sau mic, ci stabileşte o 
singură stăpânire. De cel Fiindcă vorba iui aici este 
despre înţelepciune. «In celelalte toate, zice, eovâiţ^eă 
gay ştăpâmască bărbatul; insă unde . este vorba de în 
ţelepciune, nici de cum. „Bărbatul trupul său iiu-şi 
stăpâneşte, ci femeia* şi femeia trupul său nu-şi 
stăpâneşte, ci bărbatul". Mare este egalitatea şi nu 
este nici o prisosinţă.

„Să nu opriţi datoriea unul altuia, fără nu
mai din bună înţelegere" (Vers. 5). Dară ce va să 
spună el aici ? «Să nu se abţină femeia, zice, dacă băr
batul nu voieşte, şi nici bărbatul, dacă nu voieşte fe
meia». Şi de ce l riindcă din astfeliu de abţinere se nasc 
mari rele, căci şi preacurviile, şi curviile, şi chiar stri
carea caselor de aici provin de multe-ori. Dacă- având- 
pe femeile lor şi încă curvesc, apoi cu atât mai mult 
vor face aşâ, dacă sunt lipsiţi de această mângâere. Şi 
bine a zis: „Să nu opriţi datoriea“ adecă să nu vă 
lipsiţi de datoriea voastră conjugală. Cu alte cuvinte el 
num’eşte_lipsă acum ceia ce mai sus a numit-o dator
nica dragoste, ca astfeliu să arate importanţa stăpânire!. 
A se abţineâ unul din doi fără voinţa celuilalt, "aceasta 
este lipsă, a,ceasta însamnă a opri datoriea, pe ;cft,nd 
dacă e cu voiea lui, nu se poate numi lipsă sau oprire 
de datorie. Deci trebuie a preferă concordiea înaintea tu
turor, fiindcă este şi mai principală decât toate. Şi de 
voieşti, să examinăm acest fapt mai de aproape. Fie de 
exemplu o femeie şi un bărbat, şi abţină-se femeia, fără 
ca bărbatul să voiască. Deci, de ce te miri dacă el din 
această cauză curveşte, sau dacă nu curveşte, apoi este 
posomorit, veşnic tulburat, veşnic în luptă şi cauzând 
femeei mii de neajunsuri? Care este folosul postului şi 
a înfrânărei, dacă dragostea este sfâşieată? Nici unul. 
Câte batjocuri, nu ies de aici, câte vorbe proaste, şi câtă 
luptă nu se desfăşură în asemenea împrejurări! Când 
într’o casă bărbatul şi femeia sunt dezbinaţi, apoi acea 
casă nu se găseşte mai bine decât corabiea cea purtată 
de valurile mărei, fiindcă şi aici căpitanul vasului se 
află în neînţelegere cu pilotul.

16038
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De aceia zice: „Să nu opriţi datori ea unul 
altuia, fără numai din buna în ţelegere până la 
o vrem e, ca  să  vă îndeletniciţi în post şi în ru 
g ă c iu n e "—  vorbind aici de rugăciunea cea cu multă 
sîrguinţă. Că dacă împiedecă pre cei uniţi de a se 
rugă. împreună pentru un timp, apoi a şe rugă necon
tenit eurn s’ar- puteâ,? Deci se "poates ca cinevâ să fie şi 
însurat, cu femeie,- şi în acelaşi* timp să fie cu băgare 
de samă şi la rugăciune; însă asemenea rugăciune de
vine mai-exactă prin înfrânare. Căci n’a zis simplu «ca. 
să vă rugaţi» ci „să vă îndeletniciţi cu  ru găciu n ea", 
punând aceasta ca o ocupaţiune, iară nu ca fiind vre-o ne
curăţenie. „Şi iarăşi să  vă îm preunaţi, ca  să nu vă 
isp itească pre voi S a ta n â “. Ca să nu se creadă că 
aceasta este o legiuire din parte-i, apoi adaogă şi cauza. 
Şi care este acea cauză? „Ca Să nu vă ispitească 
pre voi S a ta n â “ zice. Şi ca să afli că cele ale curviei 
nu le mreiaşte diavolul,singur, a.adaos: „pentru ne-, 
in irân area  voastră*4.

„Că voiesc ca  toţi oamenii să  .fie  precum  
şi eu “ (Vers. 7). Aceasta o face în multe locuri, când 
sfătuieşte auditoriul pentru lucruri grele de îndeplinit, 
căci se pune pe dânsul la mijloc zicând : „urm ători 
(im.itători) mie să fiţi". „Ci fiecare are darul, său 
dela D um nezeu". Fiindcă mai sus i-a acuzat foarte 
tare zicând: „pentru neînfrânarea v oastră" apoi 
aici iarăşi i-a mângâiat, zicând: „ci fiecare are  darul 
său dcSa D um nezeu*, prin care vorbe nu arată că 
faptele sau succesele noastre nu au nevoie de s.'r- 
guinţa noastră, ci — dupre cum am zis — el ii mângâie. 
Dară dacă este dar, şi prin urmare omul nu mtro- 

. duce spre aceasta nimic dela sine, cum de zici : „Iarăşi 
zic celor necăsătoriţi şi văduvelor, bine este  
lor de vor răm âneâ precum  şi eu. Iară  de nu se 
vor puteâ ţinea, să se că să to re a scă ; că  mai bine 
este  să  se  căsă to rească  decât să  se  aprinză" 
(Vers. 8. 9). Ai văzut înţelepciunea lui Pavel, cum a 
arătat că înfrânarea este mai bună, şi că nu sileşte pe 
cel ce nu poate ajunge la acea perfecţiune, temându-se
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nu cumva să se petreacă vre-o greşală? „Că m ai bine 
este să  se căsăto rească  decât să  se aprinză“ 
zice, prin care cuvinte a arătat cât de mare este tiraniea 
poftei aceştiea. Ceia ce el spune, aceasta însamnă: «Dacă 
suferi, zice, multă, dorinţă şi multă aprindere, apoi iz- 
băyeşte-te de dureri şi osteneli, ca nu cumva să te abaţi 
din călea cea dreaptă».

„Iară ce!or "căsătoriţi poroncesc nu cu, ci 
Domnul\  (Vers. 10). Fiindcă urmează a cita o lege 
hotărită pusă de Christos, de a nu lăsă pe femeie decât - 
numai pentru caz de curvie, de aceia zice „nu eu“,. 
Cele spuse mai ’nainte, de şi poate nu s’au spus cu toată 
exactitatea, totuşi şi lui i s’au părut aşa,—ceia ce spune 
aici însă, el o predă cu toată exactitatea. Aşâ că ex- 
presiunele „eu“ şi „nu GU‘‘ au această deosebire. Şi 
pentru ca nu cumva să-ţi închipui pe ale lui ca ome
neşti, de aceia a adaos: „că mi se pare că şi eu 
am Duhul lui Dumnezeu" (Vers. 40). Dară ceapo- 
roncit Domnul celor căsătoriţi? „Femeia de bărbat 
sa nu se despartă. Iară de se va şi despărţi să 
nu Se mărite, sau să se împace cu bărbatul său“. 
(Vers. 11). «Fiindcă s’a întâmplat dezbinări, zice, fie din 
cauza înfrănărei, fie din alte pretexte si micimi de su
flet, de aceia e cu mult mai bine ca nici începutul să 
nu se fac», iară de cumva s’a făcut, apoi remâriă femeia 
cu bărbatul, şi chiar dacă nu mai are relaţii cu dânsul, 
cel puţin nu mai are pe alt bărbat».

„Iară celorlalţi eu zic, nu Domnul; de are 
vre-un frate femeie necredincioasă, şi ea va 
voi să vieţuiască cu el, să nu o iase pre ea. 
Şi femeia de are bărbat Credincios, şi acela va 
voi să vieţuiască cu dânsa, să nu-i iase pre ei“ 
(Vers. 12, 13). Dupre cum atunci când vorbeşte de a se 
despărţi cinevâ de curvari, a făcut lucrul uşor de în
dreptat, zicând: „Şi cu adevărat ‘) nu cu cur varii

') Notă. A  se vedea explicaţia şi traducerea exactă a ex- 
presiunei oi icavno? din acest pasaj, la omilia a XVI, pagina 204. 
in Notă. "
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lumei aceştiea“ tot aşâ şi aici a prevăzut multă 
uşurinţă, zicând: „iară de are femeia bărbat ne
credincios, şi bărbatul are femeie necredincioasă, 
Să nu o lase pre dănsâ1'. Ce spui? Dacă este ne
credincios, să rămână eu femeia, iară de eâtfe;

■'să. su rămână?—de şi curviea &sie mai pi®,jos de necre
dinţă. De sigur că curviea este mai pre jos, insă Dumnezeu 
cruţă, foarte mult cele ale tale. Aceasta, o face el şi cu 
jărtfa, zicând: „Lasă jărtfa ta înaintea altarului, 
şi mergi mai întâi de te împacă cu fratele tău11 
(Math. 5, 24). Aceasta a făcut şi cu cel ce datoră o mie 
de talanţi, căci de şi-i datoră o mie de talanţi, totuşi 
n’a fost pedepsit decât atunci, când el tortură pe fratele 
său ce-i datoră o sută de dinari.

Apoi ca nu cumvâ femeia să se teamă că va de
veni necurată prin împreunarea ei cu bărbatul necre
dincios, zice: „Pentru că se sfinţeşte bărbatul ne
credincios prin femeie (credincioasă), şi se sfin
ţeşte femeia necredincioasă prin bărbat (credin
cios)". (Vers. 14). Dacă cel ce se lipeşte de curvă. este 
un trup, apoi este învederat că şi femeia care se lipeşte 
de un idololatru este un trup. Un trup este, însă nu 
devine necurat, ci curăţeniea femeei biruieşte necură
ţenia bărbatului, dupre cum iarăşi şi curăţeniea băr
batului credincios birujeşte. pecur^ţeofea femeei necre
dincioasă. Deci cum aici este biruită necurăţeniea — pentru 
care se şi permite traiul împreună--în timp ce cu femeia 
curvă bărbatul nu este învinovătit dacă o ajungă? 
Fiindcă aici este speranţa că acel rătăcit se va mântui 
prin căsătorie, pe când acolo căsătoriea se desface; 
acolo amândoi sunt conrupţi, pe când aici numai unul 
este cu păcatul. De pildă, eu spun că femfeia ce a curvit 
odată este spurcată. Deci, dacă cel ce se lipeşte de curvă 
este un trup, apoi şi el devine spurcat unindu-se cu o curvă 
şi, prin urmare, curăţeniea întreagă a dispărut. Aici însă 
nu este aşâ. Este necurat idololatrul, însă femeia nu 
este necurată. Dacă ea ar fi fost tovarăşă cu el în ne
curăţenie, voiu să zic în necucernicie, de sigur că ar fi 
trebuit ca şi ea să devină necurată, dară acum iată că 
idololatrul este necurat în altceva, pe când femeia se 
împărtăşeşte de un lucru în care el nu este necurat. 
Căsătorie este la mijloc şi unirea trupurilor, întru cât
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este: tovărăşie. Pe lângă aceasta este apoi şi speranţa 
că un asemenea bărbat se va îndreptă prin femeie, căci . 
vieţuieşte împreună cu ea, pe când pe celalalt nu este 
aşâ de uşor. Căci în adevăr, cum ceea ce în trecut a 
fost necinstită, căci a devenit a altuia, ceia Ce & dispre
ţuit drepturile căsătoriei, cum va putea aceasta zic, ca 
să îndrepte pe cel nedreptăţit şi pe cei ce se găseşte 
acum ca străin faţă de ea? Şi- iarăşi; acolo după curvie 
bărbatul nu mai este bărbat, pe când aici chiar dacă 
femeia este idololatră, totuşi drepturile bărbatului nu sunt 
pierdute. Nu cum s’ar întâmplă vieţuieşte ea cu necredin
ciosul, ci voind el, pentru care şi zice: „şi acela va voi 
Să vieţuiască cu dânsa". Ce vătămare poate fi, spu- 
ne’mi, când şi cele ale evseviei rămân neştirbite, în acelaş 
timp sunt şi speranţe bune pentru cel necredincios? Ce 
vătămare poate fi, de a rămâneâ uniia ca aceştiia căsă
toriţi, şi a nu introduce pricini de lupte prisoseinice? 
Căci apostolul nici nu vorbeşte aici pentru cei ce nu 
s’au unit încă în acest chip, ci pentru cei ce deja se 
unise. El n’a zis: «dacă cinevâ voieşte a luâ pe un ne
credincios» ci „dacă are bărbat necredincios, sau 
femeie necredincioasă". De exemplu, dacă după ce 
s’au căsătorit a primit credinţa, şi dacă celalalt rămâ
nând în necredinţă voieşte totuşi a vieţui împreună, 
apoi acel traiu să nu se strice.

„Pentru că se sfinţeşte bărbatul necredin
cios prin femeie (credincioasă)" zice. Atât de mare 
este prisosinţa curăţeniei! Dură ce? Oare Elinul este 
sfint? Nici decum, căci n’a zis că este sfînt, ci că se 
sfinţeşte prin femeie. Aceasta o a spus nu ca să-l 
arate pe acela sfînt, ci ca să scoată pe femeie din 
frică, pe deoparte, iară pe alţă parte şi pe dânsul , 
să-l atragă spre cunoştinţa adevărului. Nu în unirea 
trupurilor stă necurăţeniea, ci în cugete şi în inten- 
ţiunea omului. Mai departe apoi dă şi dovadă. «Dacă, 
zice, remânând necurată dai naştere vr ’unui copil, apoi 
acel copil nu este numai din tine singură, şi deci este 
necurat, sau pe jumătate curat, pe când acum el nu mai 
este necurat». De aceia a adaos: „Că într’alt chip 
feciorii voştri necuraţi ar fi, iară acum sfinţi 
sunt", adecă nu mai sunt necuraţi. El a numit sfinţi
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pe acei copii, scotându-li prin această vorbă frica unei 
astfeliu de bănueli.

„Iară de se desparte cel necredincios, des- 
p artă -se*, (Vers. 15), Aici faptul numai este curvie. 
Dară''ce îasamnă: '„iară de se desparte cel necre- 
dmcios" ? (iDa exemplu. zice, dacă îţi porpnceşte de a

si a iua parte prin căsătorie la necucemiciea lui, 
sau a plecă din casă, apoi atunci mai bine esle de a 
strică căsătoriea, şi nici decât cucerniciea». De aceia a 
şi adaos: „că nu este robit fratele sau sora în- 
t r ’unele ca  acestea". Dacă în fiecare z? se ceartă şi 
se luptă pentru aceasta, apoi mai bine este de a te iz
băvi de acest rău. La aceasta şi face aluziune, zicând: 
„că spre p ace ne-a chem at pre noi D um nezeu". 
Acela este care a dat pricină de desfacere, dupre cum 
face şi cel ce curveşte.

„Că ce ştii, femeie, oare  m ântui-ţi-vei b ăr- 
bat.Ui (vers. s'o) Aceasta este zisa faţă de expresiunea 

•de mai sus: „să nu-i lase pre e l“. «Dacă el, zice, 
nu se împotriveşte, rămâi pe lângă dânsul, căci ai şi un 
câştig. Rămâi, îndeamnă, sfătueşte şi convinge-1, căGi 
nici un dascăl nu va puteâ să faca ceia ce vei face tu, 
ca femeie». Şi nici nu-i impune vre-o siluire, sau cere de 
la dânsa ca numai de cât să facă aşâ, ca nu cumva să 
devină ereoiu în vorbă, nici nu poronceşte de a se le
păda de" această sarcină, ci prin neştiinţa viitorului lasă 
lucrul în suspensiune, zicând; „Că ce  ştii, femeie, 
oare m ântu i-ţi-vei bărbatu l? sau ce  ştii, bărbate, 
oare m ântui-ţi-vei fem eia?" şi iarăşi: „F ără  nu
mai fiecăru ia precum  a  îm părţit Dumnezeu, şi 
fiecare precum  l-a chem at Domnul, aşâ  să  umble. 
Şi aşâ  intru  toate b isericele poroncesc. De este  
cineva ch em at fiind tă iat îm prejur, să  nu pof
tească  netăiere îm prejur. In tru  netăiere îm prejur 
cineva s’a ch em at? Să nu se taie îm prejur. T ă 
ierea îm prejur nim ic nu este, şi netăierea îm 
p re ju r nim ic este, ci paza poro’ncilor lui Dum 
nezeu. F iecare  întru chem area care  s ’a  chem at, 
întru aceia  să  răm ână. R ob esti ch em at? Nu te
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griji (Vers. 17—21). «Acestea, zicer nu contribuie cu 
nimic la credinţă. Deci, nu te certa, şi nici te teme, căci 
credinţa le-a scos pe toate acestea».

„Fiecare în tru  chem area care  s ’a chem at, 
intru  aceia Să răm ână V  Ai fost chemat având fe
meie • necredincioasă'? -Rămâi în acea’ chemare, ’ şi' nu 
cum vă pentru credinţa ta-ţi alungi femeia. Ai fost chemat 
fiind rob? Nu te griji, ci rămâi slujind. Ai fost chemat 
fiind netăiat împrejur ? Rămâi netăiat împrejur. Ai crezut 
fiind tăiat împrejur? Rămâi tăiat împrejur. Căci aceasta 
însamnă expresiunea „Fiecăruia precum  a îm părţit 
Dumnezeu41. Acestea nu sunt piedici întru exercitarea 
evseviei. Tu fiind rob ai fost chemat, altul având femeie 
necredincioasă, altul fiind tăiat împrejur. V a i! Unde a 
pus el robiea! Dupre cum tăierea împrejur cu nimic nu 
foloseşte, precum nici netăierea împrejur cu nimic nu 
vătăma, tot aşâ nici robiea sau libertatea, şi pentru ca 
aceasta să o facă mai lămurită, zice: „Ci de şi poţi 
să  fii slobod, mai m ult te supune", adecă mai 
mult încă să slujăşti. Dară de ce oare 'poronceşte celui 
ce putea să se libereze ca să rămână rob ? Voind a arătă 
că robiea cu nimic nu vatâmă, ci încă chiar foloseşte. 
Şi nu sunt în necunoştinţă că sunt uniia cari susţin că 
expresiunea „mai m ult te supune” este zisă pentru 
eliberare din robie, zicând că «dacă poţi a te eliberă, !i- 
berează-te», însă. acest cuvânt este cu totul: contrar mo
dului de vorbire a lui Pavel. dacă cu adevărat făcea 
aluziune la aceasta. Căci mângâind pe rob şi arătând 

. că el cu nimic nu este nedreptăţit, nu ’i ar fi poroncit 
ca să devină slobod, fiindcă poate i-ar fi răspuns cinevâ: 
«dară dacă nu pot?» Deci, nu spune el aceasta, ci dupre 
cum am zis mai ’nainte, el voieşte a arătă că nimic nu 
este mai mult cu cel devenit slobod, şi «chiar de ai fi 
stăpân în a te eliberă, zice, rămâi a sluji încă mai 
mult».

Mai departe, apoi pune şi cauza, zicând: „Că cel 
ce este chem at întru  Dom nul rob, slobod Dom
nului este ; aşijderea şi cel ce  este chem at slobod, 
rob este lui C hristos*  ̂ (Vers. 22). «In cele dupre 
Christos, zice, amândoi sunt deopotrivă. Deopotrivă eşti 
şi tu rob al lui Christos. deopotrivă şi stăpânul tău. Deci,
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cum este robul slobod ? «Că te-a eliberat, zice, nu numai 
de păcat, ci încă şi de a mai rămânea rob al robiei celei 
deafară». El nu mai lasă ca robul să rămână rob, şi 
nici om stând în robie, şi aceasta este minunea cea mare. 
Dară cum oare robul rămânând rob este slobod? Când 
este scăpat de patimi, şi de 'boaişle -sufleteşti când dis
preţuieşte averile, mărirea şi ceieîâifce pa®fîi.

„Cu preţ sunteţi cumpăraţi, nu vă faceţi robi 
oameni lor “ (Vers. 23). Expresiunea aceasta este zisă 
nu numai câtră robi, ci şi câtră cei slobozi. Căci se poate 
ca fiind cineva rob, să nu fie rob, precum şi fiind slobod 
să fie în acelaşi timp şi rob. Şi cum fiind rob, nu este 
rob? Când el face totul pentru Dumnezeu, când nu este 
ipocrit, şi când ceia ce face nu o face de ochii oamenilor, 
adecă slujind oamenilor el este slobod. Şi iarasi., cum 
fiind cinevâ slobod este rob? Când sîujaşţe oamenilor 
vre-o slujbă oare-care uricioasă, sau pentru pofta de 
bani, sau pentru îmbuibarea pântecelui, sau pentru stă- 
pânie. Unu! ca acesta este mai rob de cât toţi robii, 
chiar de ar fi slobod. In adevăr, ■gândeşte-te la aceste 
două împrejurări: Rob a fost Iosif, însă nu rob oame
nilor, pentru care chiar în robie el erâ mai slobod de 
cât toţi cei slobozi. Dară n’a ascultat de stăpâna sa, la 
ceia ce voia dânsa. Şi iarăşi, slobodă erâ acea femeie, 
însă mai roabă de cât toate roabele, de vreme ce se rugâ 
şi linguşâ pe sluga sa Iosif, — însă n’a putut convinge 
pe cel slobod ca să facă ceia ce nu voiâ a iace. Deci 
faptul acesta, nu mai erâ robie, ci chiar libertatea cea, 
mai 'naltă. Căci cu ce a fost împiedecat el din robie spre 
fapta bună? Audă aceasta robii şi cei slobozi. Cine a fost 
rob? Cel rugat, sau ceia ce se rugâ? Ceea ce cerea cu 
stăruinţă, sau cel ce dispreţuiâ pe ceea ce se rugâ? Căci 
şi pentru robi sunt hotare puşe de Dumnezeu, prin care 
se legiueşte până unde trebuie a fi păzite, iară a trece 
peste aceste hotare nu se cuvine. Când stăpânul nu po- 
ronceşte nimic din acele care nu plac lui Dumnezeu, 
atunci trebuie a’i urma şi a se supune lui; —mai departe 
însă, de loc nu trebuie a se supune, şi cu chipul acesta 
robul devine slobod. Dară dacă ai mers mai departe, 
apoi chiar slobod de ai fost, totuşi ai devenit rob.

Aceasta tocmai dă a înţelege, zicând: „N il v ă  fa
ceţi robi o a m e n i lo r Dară dacă nu este aşâ, şi apo
stolul ar fi poroncit de a părăsi pe stăpâni, şi a ambi-
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ţionă ca să devină slobozi, apoi atunci cum de îi sfătueşte 
zicând: „Fie-care  întru chemarea în care s’a che
mat, în tru  aceia să rămână?“ şi aiurea: „Câţi 
sunt sub jug robi, pre stăpânii săi de toată cinstea 
Vrednici să-i socotească,;... ia ră  cari au stăpâni 
credincioşi, să nu-i defaime, căci fraţi sunt cei 
ce primesc facerea de bine“ (I. Timoth. 6, 1. 2). 
Deasemenea şi Efeseniîor, precum şi Colosenilor scriin- 
du-li acelaşi lucru îl hotărăşte (Efes. 6, 5 şi urm. Colos. 
3, 22 şi urm.); de unde se vede lămurit că el nu des- 
fiinţază această robie, ci pe acea venită din răutate, care 
este cea mai grozavă, fiindcă chiar slobod fiind cinevâ 
îi slujăşte. Ce folos aveau fraţii lui Iosif că erau slobozi? 
Game nu erau mai robi de cât toţi robii, minţind tatălui - 
lor, minţind cătră neguţitorii aceia şi spunându-li ceia ce 
nu erâ, minţind şi pe fratele lor? Insă nu aşâ este cel 
cu adevărat slobod, ci pretutindeni şi în toate este ade
vărat; pe dânsul nimic nu l’a putut robi, nici legături, 
nici robiea, nici amorul stăpânei lui, nici că se găsea în 
ţară străină, ci a rămas «lobod în toate. Aceasta este 
mai cu samă libertate, când cinevâ străluceşte chiar şi 
în robie.

Astfeliu este creştinismul, căci chiar şi în robie el 
îţi hărăzeşte libertatea. Şi precum corpul care dela na
tură este nerănit, atunci se arată că el este cu adevărat 
nerănit, nevulnerabil, când chiar primind în el săgeţi nu 
pătimeşte nici un rău, tot aşâ şi cel cu adevărat slobod 
numai atunci se arată aşâ, când având şi stăpân el nu se 
robeşte. De aceia poronceşte de a rămâneâ rob. Dara 
dacă nu este cu putinţă de a~fi creştinul slugă sau rob 
dupre cum trebuie, apoi atunci Elinii ne vor acuzâ de o 
mare slăbăciune a evseviei, iară de vor aflâ că slujba cu 
nimic nu vatămă evseviea, apoi atunci vor admira pro
poveduirea cuvântului, evangheliei. Că dacă pe noi nu 
ne vatămă nici moartea, nici bătăile sau legăturile, apoi 
cu atât mai mult robiea sau slujba ce o facem altora. Focul 
şi ferul, şi mii de cazne, şi boalele, şi sărăciea, şi fiarele 
sălbatece, şi. multe altele mai grozave decât acestea nu 
au vătămat pe cei credincioşi, ba încă i-au făcut şi mai 
puternici, apoi cum îi va puteâ vătăma robiea ? Nu robiea 
aceasta vatămă, iubitule, ci robiea cea dela natură, robiea 
păcatului. De nu eşti rob al acestei robii, încurajează-te şi
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te veseleşte, căci nimeni na te va puteâ nedreptăţi cu cevâ, 
de vreme ce ai moralul tău nerobit, — iară de vei fi 
robit acestei robii, apoi chiar de ai fi slobod de mii de 
ori, nici un folos nu vei avea din acea libertate. Căci ce folos 
vei aveâ — spune’mi — dacă nu slujăşti oamenilor, însă in 
acel timp te supui pesine’ţi tuturor patimilor? Oamenii de. 
inu'te-ori şi cruţă pe cei ce îi slujise*pe când stăpânii aceia
— patimile riici-odaîâ nu se mai, satură de pierderea ta. 
Siujăşti unui om ? Dară şi stăpânulteu îţi siujaşte ţie, căci ei 
se ingrijaştede hrana ta, de sănătatea ta, de haine şi de î n
călţăminte, ŞJ de toate cele necesare ţie. Şi nu te temi tu 
atât de mult ca nu cumva să fii dispreţuit de stăpân, pe 
cât se teme el ca nu cumva să-ţi lipsească din cele trebui
toare. Dară poate ca stăpânul se culcă, iară tu stai treaz? 
Şi ce are a tace! Căci aceasta se întâmplă şi cu tine, 
iară nu numai cu dânsul. De multe-ori şi tu fiind culcat 
şi dormind o » poftă, el nu se culcă, ci suferă o mul
ţime de neajunsuri prin piaţă şi priveghiază mai grozav 

• decât tine. Ce a păţim it Iosif atât de mult de la stăpâna 
lui,-pre cât a pătimit ea de la pofta ce o ardeâ? Căci el 
n’a făcut ceja ce voiâ dânsa, pe" când ea făceâ totul ceia 
ce-i poruncea stăpâna ei, voiesc să spun de desfrânarea 
ce o stăpânea, — şi nici că a contenit până ce a făcut-o 
de r.s. Dară ce stăpân poronceşte de acestea? Ce tiran 
crud ar pretinde astfeliu de lucruri ? «Roagă-te de robul 
teu, zice, linguşăşte pe cel cumpărat cu bani, roagă pe 
prizonierul tău, şi chiar de te-ar stupi, tu totuşi rabdă, şi 
chiar de i-ai spune de mii de ori şi n’ar primi, tu totuşi 
ţine-i în singurătate, sileşte-1 necontenit, şi fă-te de rîs». 
Dară ce poate fi mai necinstit şi mai murdar ca aceste 
cuvinte? «Dacă, zice, nici aşâ nu vei izbuti cu nimic, apoi 
atunci huleşte şi îiişală pe tovarăşul tău». Priveşte cât de 
urîcioase, cât de barbare sunt aceste poronci, cât de aspre, 
cât de crude şi cât de nebune sunt!

Dară oare poronceşte un stăpân lucruri de acelea pe 
care le-a poroncit atunci desfrâul acelei femei? Şi cu tote 
acestea ea n’a îndrăznit ca să nu asculte. Iosif’ însă n'a 
suferit nimic din acestea, ci cele contrare, care i-au adus 
slavă şi cinste. Voieşti poate a vedea şi un alt bărbat sub 
ascultarea unei astfeliu de stăpâne, poroncind multe, şi 
ne’ndrăznind de a se împotrivi? Gândeşte-te la Cain, câte 
a făcut el poroncindu-i-se de acea stăpână nemiloasă. I-a 
poroncit de a ucide pe frate, de a minţi pe Dumnezeu, 
de a întrista pe tată, de a face lucruri neruşinate, şi el
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totul a făcut, şi cu nimic nu s’a împotrivit. Şi de ce te 
minunezi dacă această stăpână are atâta putere asupra 
cuiva?—când de multe-ori ea a nimicit chiar popoare în
tregi. De pildă femeile Madianiţilor au luat aproape în 
robie pe Iudei, şupuindu-i pe toţi prin frumuseţa lor şi 
prin pofta de a le stăpâni.

Deci, o astfeliu de roiîîe acolauci-o Ka vei. £ico; 
„nu v a faceţi robi oam eniior“, adeca «nu ascultaţi 
pe oamenii cari vă poroncesc absurdităţi, şi să nu vă ple
caţi nici absurdităţilor voastre». Apoi ridicându-li cugetul 
şi înălţându-i zice: „Iară pentru fecioare poronea 
Domnului nu am , iară  sfa t dau, ca  un miluit de 
la  Domnul a fi credincios* (vers. 25). înaintând în 
regulă pe drumul apucat, el aminteşte la urmă şi de fe
cioare. Fiindcă mai sus i-a exercitat şi i-a pus in orân- 
duială cu cuvinte pentru înfrânare, mai departe irece la 
cevâ mai mare «şi de şi nu am poroncă, zice, eu totuşi 
cred că e cevâ bun»: Pentru ce? Pentru aceiaşi cauză pe 
care a pus-o vorbind de înfrânare. „Legatu-te-ai CU 
fem eie? Nu cău tă  dezlegare. D ezlegatu-te-ai dc 
femeie? Nu Căută fem eie" (Vers. 27). Acestea nu sunt 
contrare celor mai dinainte, ci încă în cea mai mare con
cordanţă. Căci şi acolo zice: „fără num ai din bună 
v oin ţă11, iară aici zice: „Legatu -te-ai cu  fem eie? 
Nu cău tă  dezlegare“ şi aceasta nu este contrar celei
lalte. Ceia ce este contra voinţei, numai aceia "se poate 
consideră ca dezlegare, pe când dacă amândoi se înfrâ
nează din bună voinţă, apoi atunci nu este dezlegare, uopă 
aceia ca să nu se creadă că aceasta este o legiuire din 
parte-i, a adaos: „Ia ră  de te-ai şi însurat, n-ai gre
şit" (Vers. 28). Apoi ei dă ca pricină cele prezente, ne- 
voiea de fală, vremea cea scurtă a vieţei noastre, şi nă
cazurile de tot feliul. Căci căsătoriea tirăşte după sine 
multe, pe care le-a dat a se înţelege şi aici, şi în vor
bele de mai sus pentru îufrânare: acolo spunând că fe
meia nu are stăpânire pe sine, iară aici zicând :• „1 <e- 
g atu -te -a i“.

„Iară de te-ai şi însurat, n’ai g re ş it1'. Aceasta, 
nu o spune de ceia ce şi-a ales viaţa feciorelnică, fiindcă 
una ca aceasla de sigur că a greşit dacă s’a măritat. 
Dacă văduvele îşi iau pedeapsă măritându-se de a doua
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oară, după ce şi-au ales odată văduviea, apoi cu atât 
mai mult fecioarele, „Dară năcaz în trup vor aveâ 
unii ca aceşti ia". «Insă, zici, şi plăcere vor aveâ». 
Dară şi pe ' aceasta. privSşie cum aîmpuţinat-o prin 
scurtimea timpului de faţă. zicând: „Că Vfgmea, de 
acum scurtă este", adecă ini 3>a pfsroncitde a Călă
tori numai prin această iume, şi ia urmă a ieşi de aici, 
tu însă te învârteşti într’una înăuntrul ei». Chiar dacă că
sători ea n’ar aveâ nici o supărare sau nemulţămire, şi tot 
ar trebui ca cinevâ să se grăbească spre cele viitoare, — 
dară încă dacă mai are şi năcazuri, de ce să i se mai pună 
greutăţi? De ce să se mai ia o astfeliu de povoară, când 
chiar şi după ce a luat-o cinevâ, trebuie a se purtă aşâ 
feliu ca şi cum n’ar aveâ-o? — flndcă zice: „Cei ce ai| 
femei, să fie ca cum n’ar aveâ". Apoi introducând 
cevâ din cele viitoare, iarăşi a întors vorba spre cele pre
zente. Unele sunt duhovniceşti ca de pildă când spune:
l,oă cel însurat selngrijaşte de ale lumei, iară ccl 
neînsurat de ale Domnului, şi cum va plăcea Dom
nului iară altele sunt de ale vieţei prezente, ca atunci 
când zice: „Şi voi esc ca voi fără de grijă sa fiţi  ̂
(Vers. 32), — dară cu toate acestea chiar şi aşâ îi lasă 
stăpâni pe dânşii. Căci dacă cel ce a arătat ce anume 
este de preferat, vine la urmă şi sileşte pe alţii sa facă 
după voea sa, apoi prin aceasta lasă a se: 'înţelege că 
chiar el n’are încredere în vorbele sale. Aşâ că prin 
învoirea de mai sus el mai mult i-a sfătuit, şi în acelaşi 
timp pe nesimţite i-a oprit, zicând: „Şi aceasta spre ai 
vostrulfolos zic, nu ca să vă puiu vouă cursă, 
ci spre buna cuviinţă, şi apropiere de Domnul 
fără sminteală" (Vers, 35). Audă deci fecioarele, că 
nu în aceasta stă fecioriea, căci cea care se îngrijaşte 
de cele ale lumei, nici nu mai este fecioară, şi nici 
nu mai este cu bună cuviinţă. Căci zicând: „se deo- 
Sibeşte femeia şi fecioara" (Vers. 34) a pus această 
deosebire între ele, cum şi prin ce anume se depărtează 
una de alta. Şi dând o definiţiune exactă fecioarei cum 
şi femeii măritate, el n’a spus de nuntă, nici de înfrâ- 
nare, ci de linişte şi de prea multă ocupaţiune. De 
altfeliu nu unirea bărbatului cu femeie este un lucru
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rău, ci răul este de a fi împiedecat unul dintrânşii spre 
filosofie. „Iară de i se pare cuiva că i se face 
vreo necinste pentru fecioara sa, dacă îi trec 
tinereţile^ (Vers. 35). Aicî rrli se pare că vorbeşte 
pentru căsătorie, iară in general spune tot pentru fe
ciorie, fiindcă pentru femeia care a fost măritată odată 
ei permite şi a doua căsătorie „însă numai înfcrtt 
Domnula zice. Şi ce însamnă „numai întru Dom
nul?44 Adecă cu toată demnitatea, cu toată înţelepciu
nea, fiindcă de acestea este nevoie pretutindeni, şi de 
aceia trebuie a le căută, căci de altfeliu nu este cu pu
tinţă de a vedeâ pe Dumnezeu. Dară dacă poate trecem 
răpede asupra fecioriei, apoi nimeni să nu ne învinovă- 
ţască de lene, fiindcă asupra acestui pasaj, sau mai bine 
zis asupra acestei chestiuni vă stă la îndămână o carte 
întreagă1), unde am trecut în revistă toate obiecţiunile 
aduse fecioriei, şi de aceia am crezut că a mai vorbi 
şi aici iarăşi de acest lucru ar fi cevâ de prisos. De 
aceia, noi trimiţând acolo pe auditoriu în privinţa fecio
riei, aici spunem numai atâta, că trebuie de a căută 
necontenit înfrânarea. „Pacea să urmaţi, zice, şi 
sfinţeniea, fără de care nimeni nu va vedeâ pre 
Domnui“ (fibrei 12, 14). Deci, pentru ca să ne învred
nicim de a-1 vedeâ şi a ne aflâ în feciorie, şi fie că. 
ne-am găsi în întâia-căsătorie, fie că intr’a doua, aceasta 
să o alungăm, pentru ca să ne învrednicim de împără- 
ţiea cerurilor, prin Charul Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia se cade slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X

„Iară pentru ceie ce se jărtfesc idolilor ştim 
că toţi avem ştiinţă, însă ştiinţa face semeţi, iară 
dragostea zideşte" (Cap. 8, î). ’

i) Notă. Face aluziune la Tractatul său Despre feciorie.
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Mai întâi este necesar a şti ce voieşte să spună 
prin acest pasaj, căci numai aşâ cuvântul ni va fi lesne 
de priceput. Cel ce vede pe cinevâ acuzat, dacă mai 
întâi nu va şU natura păcatului, nu va şti ce sunt cele 
ce se vorbesc pe socoteala lui. Deci, care erâ cauza 
pentru care acuză atunci pe Corintheni? Un păcat mare 
şi pricină si, muile răk-.‘ Ş i. cai's. esştc acest păcat? 
Mulţi dintre dânşii aflând că nu cele cc îalră în- oin îi 
spurca, ci cele ce ies dinirânsul, şi câ idolii, iem- 
nele, petrele şi demonii, neputând nici vătăma şi nici 
folosi cu cevâ, întrebuinţau această cunoştinţă în mod 
nepotrivit faţă cu perfecţiunea lor, şi deci vătămă
toare atât pentru dânşii, cât şi pentru alţii. Căci întrau 
şi la idoli, şi iuau parte ia mesele de acolo, şi de aici 
se năştea cel mai mare rău. Cei ce aveau încă frică de 
idoli şi nu cutezau a-i dispreţul, luau parte !a ospeţele 
de acolo, fiindcă vedeau şi pe cei mai desăvârşiţi, fă
când aceasta, şi din această cauză- se vătămau foarte 
mult. Căci nici măcar nu se atingeau de acele mâncări 
cu aceiaşi credinţă ca şi idoloiatrii, ci mâncau din ele 
ca din jărtfele idolilor, fapt care erâ aşâ zicând cărarea 
ce mergea spre idokvlatrie. Dară şi chiar acci aşâ zişi 
desăvârşiţi nu se vătămau cum s’ar întâmplă, prin faptul 
că luau parte la mesele acele sataniceşti.

Deci, acesta erâ păcatul lor, iară fericitul acesta 
voind a i îndreptă, nu deodată li vorbeşte cu dispreţ, 

.căci-ceia -se dânşii făceau erâ mai mult din prostie, 
decât din răutate- TOe aceia chiar dela început erâ nevoie 
mai mult de sfătuîre, decât de înfruntare puternică şi 
de mânie. Şi gândeşte-te la înţelepciunea lui, cum dea- 
dreptul începe cu sfatuirea. „Ştim, zice, câ toţi avem 
ştiinţă pentru cele ce se jărtfesc idolilor". Lăsând 
la o parte pe cei slabi, ceia ce face peste tot locul, el 
vorbeşte mai întâi celor tari. Aceasta a făcut-o şi în 
epistola cătră Romani, zicând: „Tu cine eşti care 
judeci pe fratele tău“ (Rom. 14, 10)? Fiind că cel 
tare şi puternic este care poate primi mai cu uşurinţă 
certarea, ceia ce face şi aici. Şi mai întâi li moae trufiea, 
şi ceia ce credeau că este ai lor prin excepţiune, adecă 
că dânşii aveau cunoştinţa desăvârşită, aceasta, zic, el 
o declară de comună tuturor. „Ştim că toţi avem 
Ştiinţă“ zice. Dacă i-ar fi lăsat că ii să cugete lucruri 
mari de dânşii, apoi prin aceasta cu nimic nu ar fi fo-
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Iosif. ba încă ar fi vătămat foarte mult. Sufletul ambi
ţios când-se mândreşte de cevâ, chiar daeă aceia ar 
vătămâ pe alţii, totuşi el se ţine strâns de acel lucru, 
din cauza slavei deşarte. De aceia Pa vei mai întâi exa
minează acest, fapt prin sine însuşi, ceia ce mai în urmă 
a făcut şi în chestiunea inţeiepciunei celor de afară, do- 
borând cu prisosinţă' 'acea; îriţelejxâuite.

Acolo însă cu drept cuvânt făcea aşa, fiindcă ia pini 
acelora erâ vrednic cu totul de acuzare, şi uşurinţa erâ 
mare, pentru care îl arată nu numai ca prisosilnic, ci 
încă chiar şi contra propoveduireL Aici însă nu se puteâ 
face aceasta, fiindcă faptul lor erâ cunoştinţă, şi încă cu
noştinţă desăvârşită. Deci nici nu erâ fără primejdie de a 
dobori acea cunoştinţă, dară nici trufiea ce o aveau pentru 
aceasta nu se putea scoate cu uşurinţă. Deci, ce face e if 
Mai întâi o arată ca comună tuturor, cu care ocazie în
frânează semeţiea lor. Cei ce au ce vâ mare şi bun dacă 
singuri au acei lucru, apoi atunci se îngâmfă mal mult, 
dar ă dacă se arată că acoi lucru il au şi alţii, apoi nu 
pătimesc de boala mândriei Mai ’nîâi deci, el arată că 
cunoştinţa aceia este comună tuturor, fiindeă aceia credeau 
că este numai a lor. Apoi făeând-o comună tuturor, el 
nu se pune numai pe dânsul în acea comunitate, fiindcă 
în asemenea caz mai mult i-ar fi înălţat. Dupre cum 
când are cinevâ singur un lucru, aceasta îl îngâmfă, 
tot aşâ şi a aveâ comun cevâ din cele ce covârşesc, nu 
mai puţin il îngâmfă,. De aceia el nu se; pune numai 
pe dânsul, ci pe toţi, căci n’a zis «că şi eu am cuno
ştinţă» ci „ştim  că toţi avem ştiinţă” . Chiar numai 
prin această expresiune singură, şi încă li-a., doborît 
trufiea; dara prin a doua îi-a dol>»r.t-o înca şi mai tare. 
Şi care esle aceasta? Când arată că chiar lucrul acesta 
(ştiinţa) încă nu este desăvârşit, ba chiar foarte imper
fect, şi nu numai imperfect, ci chiar şi vătărnătoriu, 
dacă nu este unit cu altcevâ. In adevăr, că după ce 
zice că toţi avem ştiinţă, adaogă imedieat: „însă ştiinţa 
face semeţi, iar dragostea zideşte", aşâ că dacă 
este fără dragoste, apoi atunci ştiinţa duce pe cinevâ la 
uşurinţă. «Pară, zici tu, nici dragostea fără ştiinţă nu 
are vre-un folos». Insă el n’a spus aceasta, ci lăsând 
aceasta ca cevâ mărturisit de to'i, arată- că ştiinţa are 
mare nevoie de dragoste. Cel ce iubeşte, ca unul care 
împlineşte cea mai principală dintre toate poroncile.
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chiar de ar aveâ vre-o lipsă oarecare, totuşi iute se va 
bucura de ştiinţă, pentru dragostea ce o are dupre cum 
a fost Cornilie sntaşul şi mulţi alţii, — pe când cel ce 
are ştiinţă, însă nu are şi dragoste, nu numai că nimica 
nu va câştigă, dară chiar din ceia ce are va cădea, şi 
de multe ori va cădea în prostii. Astfeliu dară, ştiinţa 
nu este constructivă a dragostei, ba încă chiar cu totul 
din contra, că taie pe cel ce fiu este cu băgare de samă, 
trufindu-se şi îngâmfându-se. Mândriea obişnuieşte a 
împărţi, pe când dragostea uneşte pe cele despărţite şi 
duce la cunoştinţă. Ceia ce învederând mai departe zice: 
„Iară de iubeşte cinevâ pre Dumnezeu, aceia 
cunoscut este de dânsul41, «in cât nu împiedec, zice, 
de a aveâ ştiinţa desăvârşită, ci poroncesc numai de a 
o aveâ unită cu dragoste, fiindcă de altfel iu nu este nici 
un folos, ba chiar vătămare». Ai văzut unde duce vorba 
despre dragoste? Fiindcă toate rălele de aici vin, adecă 
nu dela ştiinţa desăvârşită, ci de acolo că nu iubim cu 
putere, şi nici nu cruţăm pe aproapele din care cauză 
şi cu Corinthenii aceştiîa s’au întâmplat dezbinări, trufie 
şi celelalte loate de care i-a învinovăţit şi înainte şi 
după această, de aceia şi apostolul necontenit aduce vorba 
de dragoste, îndreptând cu aceasta izvorul tuturor bu
nurilor. «De ce vă trufiţi, zice, pentru ştiinţă? Că dacă 
nu aveţi dragoste, apoi chiar sunteţi vătămaţi. Căci ce 
este mai rău decât mândriea? Dară dacă tu, iţi apropii 
dragoste, apoi atunci şi ştiinţa îţi va fi în siguranţă. 
Fjindcă chiar de a-i vedeâ cevâ mai mult. la aproapele, 
tu însă iubindu-1 nu te vei îngâmfă, ci îl vei aduce şi 
pe dânsul spre dragoste,» De aceia zicând ci că „Ştiinţa 
face semeţ “ ’ a adaos imedieat: „iară dragostea zi
deşte44. N’a spus «moderează» ci ceia ce este cu mult 
mai folositoriu. Ştiinţa singură nu numai că trufeşte pe 
cinevâ, dară îl şi desparte de lumea cealaltă. De aceia 
şi compară pe aceste două.

Apoi el pune şi a treia cauză, care puteâ să-i bi
ruiască. Şi care este aceasta? Că chiar de ar fi întovără
şită dragostea, totuşi nici aşă nu este desăvârşită ştiinţa. 
De aceia a şi adaos : „Iară de i-se pare cuiva că ştie 
cevâ, încă nimic n’a cunoscut precum se cade a 
Cunoaşte44 (Vers. 2). Aceasta este rana cea mai adâncă. 
«Nu spun, zice, că ştiinţa este comună tuturor; nu spun
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că urând cinevâ pe aproapele şi pierzându-şi orice ruşine, 
el prin aceasta se vatămă singur foarte tare; — dară 
chiar dacă eşti cumpătat, chiar dacă iubeşti pe fratele 
tău, chiar şi atunci, zic, eşti nedesăvârşit în cunoştinţă.

. Nimic- ij'ii vei şti vre-odatâ, precum trebuie a şti. Dară 
dacă noi-niciodată nu putem să avem ştiinţă exactă de 
cBYii, 'apeşi cuni de au ajuns uniia la atata nebunie, m 
cât .să zică că cunosc pre Dumnezeu cu toată exacti
tatea? Chiar de arn aveâ ştiinţă exactă de toate celelalte, 
nici aşâ încă n’arn puteâ aveâ ştiinţa de Dumnezeu exactă, 
căci câtă depărtare este între dânsul şi toate celelalte, 
nici nu se poate spune». Şi priveşte cum li-a doborât 
trufiea. El n’a spus că «nu aveţi ştiinţă cuvenită pentru 
cele ce vă stau de faţă» ci «nu aveţi ştiinţă pentru ori 
ce lucru». Si n’a zis că «voi» ci ori şi cine,, fie Petru, 
fie Pavel, fie ori şicine. Prin aceasta el i-a şi mângâiat, 
în acelaşi timp i-a şi moderat cu putere.

„ Iară de iubeşte cinevâ pre Dumnezeu, acela “ 
— nu zice «I’a cunoscut pre dânsul» ci „cunoscut este 
de d â n s u l adecă nu noi Fam cunoscut pre dânsul, 
ci el ne-a cunoscut pre noi. De aceia şi ziceâ Christos: 
„Nu voi m ’aţi ales pre mine, ci eu v ’am ales 
pre voi“ (Ioan 15, 16), şi iarăşi: „atunci voiu cu
noaşte, precum şi cunoscut sunt“ (i. Cor. 13,12). 
Deci’ tu te gândeşte cât de mulţ li-a doborât trufiea. Intâiu 
a arătat, că ceia ce dânşii ştiu, este ştiut de toţi. „Toţi 
avem ştiinţă" zice. Mai departe a arătat că singură 
ştiinţa fără dragoste, este vătămătoare. „Că ştiinţa, zice,

- - fac© semeţi “ .-Mai departe apoi spune că chiar şi cu dra
gostea de ar fi împreună, totuşi acea ştiinţă nu este de
săvârşită. „Iară de i se pare cuivâ, zice, că ştie 
cevâ, încă nimic n’a cunoscut, precum se cade 
a cunoaşte Pe lângă acestea mai arată că chiar nici 
aceasta n’o avem dela noi, ci dela Dumnezeu care ne-a 
dăruit-o, căci n’a zis «a cunoscut pre Dumnezeu» ci „CU- 
noscut este de dânsul". Dară dacă nu au ştiinţă de
săvârşită, apoi aceasta vine dela dragoste, pe care n’o 
au dupre cum trebuie. „Iară de iubeşte cinevâ, zice, 
pre Dumnezeu, acela cunoscut este de dânsul". 
Deci, prin toate acestea doborându-li trufiea, mai departe 
începe a dogmatizâ, zicând astfeliu:

16038
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„Iară pentru mâncarea jertfelor idoliceşti, 
ştim că idolul nimic nu este în lume, şi cum că 
nu este alt Dumnezeu, fără numai unul“ (Vers. 4). 
Dară tu priveşte în câtă stenohorie a ajuns, fiindcă el 
voieşte a construi deodată aceste două idei: că trebuie 
a fugi cineva dela astfeliu de mâncări, şi că nu au nici-o 
putere acele mâncări.de a vătămape cei ce se împăr
tăşesc din ele, idei care nu se prea. împacă între dân- 
sele. Căci, în adevăr, aflând ii că acele mâncări nu aduc 
nici-o vătămare, ar fi dat năvală la asemenea ospeţe ca 
indeferente,—iară fiind opriţi de a se atinge de dânsele, 
ii ar fi bănuit, că având putere spre a vătămâ, au fost 
opriţi. De aceia tocmai doborând din început credinţa 
greşită de idoli, pune ca cauză principală a depărtărei 
lor de asemenea mâncări scandalul fraţilor, zicând ast
feliu: „Iară pentru mâncarea jertfelor idoleşti, 
ştim, că idolul nimic nu este în lume". Iarăşi 
face faptul comun şi nu li permite ca numai ii să 
ştie, ci ştiinţa aceasta o întinde în toată lumea. «Nu 
numai printre voi, zice, stăpâneşte această credinţă, ci 
pretutindeni». Care credinţă? „Că idolul nimic nu 
este în lume şi că nu este alt Dumnezeu fără, 
numai unul“. Aşâ dară nu sunt idoli? Nu mai. sunt., 
capişti de ale idolilor ? Ba sunt, însă nu mai au nici-o putere, 
nici nu sunt dumnezei, ci demoni şi petre—fiindcă prin 
această expresiune ei se adresează, şi cătră păgânii cei 
mai ordinari, în acelaşi timp şi căi,ră cei ce se păreau 
că sunt filosofi. In adevăr, că cei dintâi cu nimic mai 
mult nu se deosebeau de petre, iară ceilalţi spuneau că 
întrânşii locuesc nişte puteri oarecare, pe care le şi nu
meau dumnezei. Deci, apostolul cătră cei dintâi spune că 
„idolul nimic nu este în lume1*, inră Gătră cei de 
al doilea că „nu este alt Dumnezeu, fără numai 
unuP‘. Ai văzut că ei nu scrie acestea dogmatizând 
cum s’ar întâmplă, ci spre combaterea celor de afară? 
Căci aceasta trebuie a observă peste tot locul, fie că el 
vorbeşte cevâ în mod absolut, fie că se adresează al
tora. De altfeliu aceasta contribuie foarte mult în lămu
rirea dogmelor, ba chiar şi în priceperea celor vorbite.

„Pentru că de şi sunt care se zic Dumnezei, 
ori în ceriu, ori pre pământ (precum sunt Dum-
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nezei mulţi, şi Domni mulţi), iară nouă un Dum
nezeu este, Tatăl, dintru care sunt toate şi noi 
întru dânsul, şi unul Domnul Iisus Christos, prin 
care sunt toate şi noi printrânsul" (Vers. 5. 6). 
Fiindcă a spus mai sus că idolui nu este nimic,” şi că 
nu este alt Dumnezeu, de şi de fapt r-ray pe atunci şi 
idoli, erau -în 'acelaşi timp şi aşă .-numiţii. Duîhanezei, apoi 
ca să nu se creadă că el se războieşte contra ceior pu
ternici, adaoge imediat zicând: „ Pentru că deşi sunt 
care se zic Dumnezei..., precum şi sunt Dum
nezei mulţi", şi nu că sunt în fiinţă, ci „cari se zic 
adecă nu că sunt în realitate, ci că-i au numai în vorbe. 
„Ori în ceriu, ori pe pământ" zice, adecă vorbeşte 
aici de soare, de lună şi de stelele ce sunt pe ceriu, fiindcă- 
pe toate acestea ie adorau Elinii, iară când spune de cei 
de pe pământ, face aluziune la demoni şi la toţi cei in- 
zeificaţi dintre muritori,

„Iară nouă un Dumnezeu este Tatăr. Mai 
sus a pus numai Dumnezeu fără expresiunea, „Tatăl*, 
căci zice,:. „Că nu este alt Dumnezeu, fără numai 
unul", iară acum după ce a scos cu desăvârşire pe zeii 
păgânilor, -a adaos şi expresiunea, „Tatăl". Apoi, ceia 
ce este dovada cea mai mare a dumnezeirei. adaoge şi 
aceasta: „dintru care sunt toate". Această expre- 
siune arată lămurit ca aceia, nu sunt Dumnezei, dupre 
cum zice şi Prorocul: „Dumnezei cari cerul şi pă 
mântul n’au făcut, să piară de pre pământ şi 
de supt cerul acesta" (leremia 10,. 11). Mai departe 
apoi adaogă şi ceialaltă expresiune, care încă nu este mai 
mică ca cea dintâi, căci zice: „şi noi întru dânsul". 
Când el zice: „dintru care sunt toate", vorbeştede 
creaţiunea şi de facerea tuturor din nimic, iară când zice: 
„şi noi întru dânsul" vorbeşte de credinţă şi de apro
pierea noastră de dânsul, ceia ce ziceâ şi mai sus: „şi 
dintru dânsul voi sunteţi întru Christos Iisus" 
(Cap. I, 30). Dintru dânsul noi suntem de două o r i: şi 
că ne-a adus la viaţă din ceia ce nu eram, şi că ne-a 
adus la credinţă din necredinţă, fiindcă şi aceasta este tot 
creaţiune, dupre cum zice şi aiurea: „Ca pre amândoi
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să-i zidească întru sine într’un om nou" (Efe- 
seni 2, 15).

„Şi unul Domnul Iisus Christos, prin care 
sunt toate şi noi printrânsul'“. Şi • ţţehfcru- Christos 
iarăşi- acelaşi ’lucru .să' se înţeleagă, căci prinfcrâjasul a 
fost adus la, yieaţă neamul nostru omenesc din ceia ce 
hu erâj şi tot printr’ânsuî a fost întors din înşelăciune 
la adevăr. Aşâ că expresiunea „dintru care" nu este 
pusă fără Christos, fiindcă dintru dânsul am fost creaţi 
prin Christos. Aşâ dară nici denumirile acestea nu le-a 
separat una de alta, acordând Fiului numele de Domn, 
iară Tatălui numele de Dumnezeu. Ba încă Scriptura obiş- 
nueşte de multe ori de a confundă aceste denumiri, precum 
acolo unde zice: „Zis-a Domnul Domnului meu" 
(Ps. 99, i), şi iarăşi: „Pentru acei a te-a uns pre tine 
Dumnezeule Dumnezeul tău" (ibid. 44. 8) şi iarăşi: 
„Dintru care este Christos dupre trup, care este 
preste toate Dumnezeu “ (Rom. 9, 5), şi în multe 
locuri ar puteâ vedeâ cinevâ confundate aceste denu
miri şi puse una în locul alteia. Dară dacă aceste nume 
ar fi fost separate în însăşi natura lor, şi fiul nu ar fi 
Dumnezeu, şi Dumnezeu ca şi Tatăl, rămânând însă Fiu, 
apoi atunci zicând: „Iară nouă un Dumnezeu este\ 
erâ de prisos de a mai adăogâ expresiunea „T a tă l1*, 
voind a arăta pre cel nenăscut, căci era de ajuns numai 
denumirea de Dumnezeu, spre a arăta aceasta. Şi nu 
numai aceasta, ci încă se mai poate zice şi altcevâ. Dacă 
de pildă tu zici că de vreme ce se spune că unul este 
Dumnezeu, apoi atunci nu se potriveşte Fiului numele 
de Dumnezeu, iată că în asemenea caz acelaşi lucru se 
poate spune şi de Fiul, fiindcă şi de Fiul se zice că 
„unul este Domnul" şi totuşi nu spunem că această 
denumire se cuvine numai Fiului. Aşâ că puterea ce o 
are expresiunea „unul“ aplicată Fiului, aceiaşi putere
o are şi aplicată Tatălui, şi precum când zicem că 
„unul este Domnul" vorbind de Fiul, prin aceasta 
noi nu îndepărtăm pre Tatăl dela denumirea de Domn, 
dupre cum este Domn şi Fiul, tot aşâ nu îndepărtăm 
nici pre Fiul dela denumirea de Dumnezeu, dupre cum 
Dumnezeu este Tatăl, din cauză că se zice că „unul 
este Dumnezeu Tatăl". Dară dacă uniiaar zice, că



OMU.IA XX 261

de ce oare apostolul n’a amintit aici şi de Duhul sfint? — 
la aceasta am puteâ răspunde că vorba apostolului erâ 
adresată idololatorilor, că lupta lui erâ contra zeilor şi 
contra domnilor celor mulţi, Pentru aceia, numind Dum
nezeu pre Tatăl, pre Fiul l-a numit Domn. Dară dacă 
de asta dată apostolul n’a îndrăznit de a sumi pe Tatăl
i kjimi, împreună cu Fiul, ca astfeliu să nu se creadă 
de dânşii că el vorbeşte de doi Domni, şi nici pe Fiul 
nu l-a numit Dumnezeu împreună cu Tatăl, c& nu cumva 
să se creadă de dânşii că vorbeşte de doi Dumnezei, 
de ce să te minunezi că n’a amintit şi de Duhul Sfint? 
Fiindcă lupta lui erâ îndreptată contra păgânilor, că
rora voiâ a li arătă că printre noi creştinii nu este po- 
litheism, ci monotheism. De aceia necontenit face între
buinţare de expresiunca „U>TUl“ zicând : „Că nu este 
alt Dumnezeu, fără numai unul“ şi „iară nouă 
un Dumnezeu şi u n . . .  Domn11. De unde se vede 
că el cruţând oarecum slăbăciunea auditorilor, a. între
buinţat această expresiune, şi de aceia nici n’a mai 
amintit de Duhul Sfint. Pentrucă dacă n’ar fi fost aşâ, 
apoi atunci nici aiurea n’ar fi trebuit să amintească de 
Sfintul Duh, şi nici să-l alătureze pe lângă Tatăl şi pe 
lângă Fiul. Dacă Duhul Sfint ar fi îndepărtat de Tatăl 
şi de Fiul, apoi cu atât mai mult la botez n’ar trebui să 
Se amintească de el, la botez zic, unde mai cu samă se 
vede demnitatea Dumnezeirei, şi unde se hărăzesc da- 
ruri de acelea care se cuvine numai lui Dumnezeu de 
a le acordă. Eu am spus cauza pentru care apostolul 
n’a amintit aici de Duhul Sfint, dară dacă nu este aşâ, 
apoi tu atunci să’mi spui de ce la^ botez se vorbeşte 
de dânsul. Dară nu vei găsi altă cauză a’mi spune, 
decât ca Duhul Sfint este de aceiaşi cinste cu Tatăl şi 
cu Fiul. Când apostolul nu are nici o pricină de ase
menea natură, priveşte cum alăturează pe Sfintul Duh 
pe lângă Tatăl şi pe lângă Fiul, zicând de pildă astfeliu: 
„Cliarul Domnului nostru Iisus Christos, şi dra
gostea lui Dumnezeu şi Tatăl, şi împărtăşirea 
Sfîntului Duh să fie cu voi cu toţi" (li. Cor. 13, 
13), şi iarăşi: „Şi sunt osebiri darurilor, iară Du
hul acelaşi, ş i’osebiri slujbelor sunt, iar Dom
nul acelaşi, şi osebiri lucrărilor sunt, iară Dum
nezeu aceiaşi'este, care lucrează toate întru toţi “
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(I. Cor. 12, 4—6). Acum însă fiindcă cuvântul lui este 
îndreptat contra Elinilor şi contra celor mai slabi dintre 
Elini, apoi trece sub tăcere această chestiune, ceia ce fă
ceau şi Prorocii în privinţa Fiului, fiindcă nicăiri nu 
amintesc de dânsul pe faţă. din cauza, slăbăciunei au
ditorilor. -

„Ci nu este i.ntî!u ştiinţei'' (Vers. 7). Care 
ştiinţă? Acea despre Dumnezeu, sau acea pentru eeie 
jertfite idolilor? 'Aici sau că vorbeşte de Elini cari 
cinstesc mulţi dumnezei şi domni, şi cari nu cunosc pre 
adevăratul Dumnezeu; sau că face aluziune la cei mai 
slabi dintre Elini (creştini dintre ginţi), cari încă nu 
ştieau lămurit că ii nu trebuie a se teme de idoli, şi că 
idolul nu este nimic în lume. Deci zicând aceasta, el a 
mângâeat pe uniia ca aceştiea cu blândeţe şi li-a ridicat 
pe nesimţite moralul. Dealtfeliu nici că trebuiâ de a se 
atinge de dânşii într’una, şi mai ales că trebuiâ iarăşi 
in curând de a se atinge de ii mai cu putere.

„Iară oarecari, zice, eu ştiinţa idolului până 
acum ca o jertfă idoleaseă mănâncă, şi ştiinţa 
lor fiind slabă sc spurca“ . «Tremură încă, zice, de 
frica idolilor. Să nu’mi spui de starea lucrurilor de astăzi 
şi că au primit evseviea de la părinţi, ci tu îndreptează-ţi 
cugetul cătră acele timpuri, şi gândeşte-te că chiar ia în
ceputul propoveduirei evangheliei, pe când încă stăpâneâ 
neevseviea, pe când ardeau încă jărtfele prin capiştele 
idolilor, şi se săvârşau libaţiimi şi jertfe, şi cei mai mulţi 
dintre Elini erau de acest feliu, gândeşte-te, zic, cum cei 
ce primise neevseviea de la strămoşii lor, căci şi părinţii şi 
moşii şi strămoşii lor fusese de acest feliu. cum fără de 
veste trecând în creştinism, trebuiâ de a se schimba şi 
a stă drepţi în vieaţa creştinească; cum dintre aceştiia se 
găsau şi de aceia care să se teamă şi chiar să tremure de 
vicleniile demonilor. La dealdeaceştiia făcând aluziune 
apostolul zice: „Iară oarecari cu ştiinţa idolului 
până acum ca o jărtfă idoleaseă mănâncă". 
Nu-i dă pe faţă pe aceştiia, ca nu cumvâ să-i atingă, 
dară nici nu-i trece în totul cu vederea, ci într’un 
mod nehotărât aminteşte de dânşii, zicând: „Oarecari 
cu ştinţa idolului până acum ca o jărtfă idoleaseă 
mănâncă", adecă cu acelaşi cuget ca şi mai’nainte. 
,,Şi ştiinţa lor fiind slabă, se .spurcă", neputând
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de loc a dispreţul, nici măcar a luâ în derîdere acele jărt- 
fe, ci încă se sfieşte şi se se teme de asemenea nimicuri. 
Dupre cum cinevâ atingându-se de mort, crede că s’a 
spurcat — dupre credinţa şi obiceiul iudaic — dară vă- 
7,taci pe alţii că se ating cu cuget curat şi fără frică, se 
atinge şi el tot cu acelaşi cuget de mort, şi nu se mai 
spurca,— întocmai aşîx psURifiau şi danoii.- ,' . ■ ■
cari, zice, cu ştiinţa idolului până acum“. Nu cum 
s’ar întâmplă pune el expresiunea „până acum“, ci 
ca să arate, că cu nimic nu s’au folosit, chiar dacă nu 
s’au învoit de a face aşâ. Dealtfeliu nici că trebuia de a-i 
învinovăţi atât de mult, ci în alt mod să’i convingă cu cu
vântul şi cu învăţătura, „Şi ştiinţa (conştiinţa) lor 
lor fiind slabă, se spurcă® . Până aici el nicăiri n’a 
adus vorba de înseşi faptul în sine, ci se învârteşte în sus 
şi în jos, şi spune numai de cuget care se împărtăşeşte 
din acele mâncări, şi aceasta o" face fiindcă se temea ca 
nu cumvâ voind să îndrepteze pre ceî slab, să atingă pre

I-a y)a oî fonn ru v\r>A O /-»/-»/->+«-» nlriV, <-> î n «n
Gel idiit/j jşj or*/» cjn o. o.fdM- «./o <aA_*ţr*icv uu iu<w.

puţin cruţă pe acesta, de cât pe acela., şi nu-i lasă, casă 
se creadă cine-ştie ce, ci cu niuită îngrijtreişraîvârteşte’ - 
vorba ca nu cumva,- să- sebănuiascămăcar de dânşii 
aşâ cevâ.

„M âncarea nu ne va pune pre noi înaintea 
lui Dumnezeu, că  nici de vom m ânca ni priso
seşte, nici de nu vom m ânca, ni lipseşte1' (Vers. 8). 
Ai văzut cum iarăşi li-a doborât îngâmfarea? Căci zi
când că nu numai aceia, ci toţi avem ştiinţa, însă că 
nimeni n’a cunoscut cevâ precum trebuie a cunoaşte, 
şi că ştiinţa îngâmfă. Apoi mângâindu-i şi zicând că 
nu este întru toţi ştiinţa, şi că uniia ca aceştiia având
ştiinţa slabă, se spurcă, ca nu cumvâ să zică aceia: «şi
ce are a face cu noi, dacă ştiinţa nu este întru toţi ? De
ce de pildă nu are ştiinţă cutare? De ce este slab?»
Deci ca nu cumvâ să respundă dânşii astfeliu, apoi 
apostolul nu deodată a venit că~ să li arată lămyrit că 
trebuie a fugi de mâncările jărtfelor idoleşti pentru vă - 
tămarea ce o au prin aceasta, ci atingând numai ches
tiunea pe delaturi, mai întâi arată ceia ce e mai mult 
decât aceasta. Şi ce anume arată? Aceia adecă, că de 
şi nimeni nu se vătămâ prin aceasta, şi nici chiar con
tactul cu aproapele, totuşi nu trebuie a face nici aceasta,
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fiindcă acest fapt este ai celor ce se ostenesc în zădar. 
Cel ce aude că altul se vatămă, iară el este în câştig, 
de sigur că nir se va depărta degrabă de acel lucru, ci 
atunci mai ales.se va depărta, când va află că cu nimic 
nu se va folosi din acel lucru. De aceia tocmai şi spune 
el .dela început, zicând: ^Mâncarea nu ne va pune. 
pre noi înaintea lui Dumnezeu V A i  văzut cum îşi 
bate joc de ceia ce ii credeau că vine dela ştiinţa cea 
mai desăvârşită? „Nici de vom mânca, ni priso
seşte", adecă vom fi mai mult cinstiţi şi iubiţi de Dum
nezeu, ca cum am fi făcut cevâ bun şi măreţ, „nici de 
nu vom mâncâ, ni lipseşte", adecă nu vom aveâ 
nimic mai puţin.

. _  Pănă acum, deci, a arătat că mâncarea jărtfelor 
idoleşti este de prisos şi nimic prin sine însăşi, căci 
ceia ce nici făcându-se nu foloseşte, şi nici nefâcându-se 
nu vatămă, este de prisos, — însă mai departe el dă pe 
faţă toată vătămarea acestui fapt. Acum el vorbeşte de 
vătămarea cea adusă fraţilor, zicând: „Ci vedeţi ca 
nu cumva slobozăniea voastră aceasta, să fie 
sminteala celor neputincioşi din fraţi“ (Vers. 9). 
N ’a zis că «slobozăniea voastră să fie pedică» şi nici 
n’a hotărît în mod absolut, ca nu cumva să-i facă mai 
îndrăzneţi, însă cum? „Vedeţi" înfricoşându-i, şi spe- 
riindu-i, şi prin negaţiune atiţându-i de a, nu face aşâ. 
Şi n’a zis: «ştiinţa voastră aceasta», ceia ce ar fi fost 
pentru dânşii mai mult o laudă, nici «perfecţiunea sau de
săvârşirea aceasta a voastră» ci „slobozăniea voastră" 
ceia ce se credea a fi mai mult rezultatul mândriei, în- 
gâmfărei şi a obrăzniciei. Şi n’a zis «fraţilor», ci „Celor 
neputincioşi din fraţi", mărind încă mai mult învi
novăţirea, că adecă nu cruţă nici măcar pe cei slabi 
dintre fraţi. Căci fie; tu nu îndreptezi şi nici nu deştepti 
pre cel abătut; — apoi atunci de ce-1 amăgeşti şi-l faci 
de a poticni din calea cea dreaptă, în loc să-i dai mână 
de ajuţoriu? Dacă tu nu voieşti a face aceasta, apoi nici 
nu-i împedecâ. Dacă el poate a fost rău, apoi aveâ ne
voie de pedeapsă, iară dacă a fost slab, aveâ nevoie de 
vindecare şi îndreptare. Acum el nu numai că a fost 
slab, dară în acelaşi timp şi frate al tău.

„Că de te va vedeâ cinevâ pre tine cel ce
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ai cunoştinţă, şezând în capeştea idolilor, au nu 
ştiinţa Iui,’ slab fiind, se va întări ca să mă
nânce jerfele idoleşti" (Vers. 10)? zicând mai sus: 
„Vedeţi ca nu cumva slobozăniea voastră aceasta 
să fie sminteală celor neputincioşi din fraţi8, 
albi spune şi în ce chip poate să fie sminteala. Şi pre
tutindeni apostolul pune înainte slăbăciunea, ca ’ să nu 
se pară că vătămarea este în înseşi natura lucrului, şi 
astfeliu, demonii să se arate grozavi şi de temut. «Acum, 
zice, aproape este de a fugi de idoli cu desăvârşire, însă 
văzându-te pe tine stând şi mâncând din jârtfele ido
lilor, el primeşte acest fapt în loc de povaţă, şi se mo
lipseşte şi el. Astfeliu că faptul acesta nu este numai 
din cauză slăbăciunei lui, ci şi din cauza nechibzuinţei 
tale, şi deci tu-1 faci încă şi mai slab decât erâ mai 
înainte.

„Şi va peri fratele tău cel neputincios, pentru 
ştiinţa ta1), pentru care Christos a m urit“ (Vers. ii). 
Două lucruri sunt care te lipsesc de orice iertare pentru 
aceasta vătămare, şi anume: că este şi slab, în acelaşi 
timp este şi frate al tău, sau mai bine zis, este şi al 
treilea, care încă este şi mai grozav. Şi care este acesta? 
Acela, că Christos nu s’a dat în laturi de a muri pentru 
tine, pe când tu nici măcar nu vrai a te pleca în fa
vorul fratelui tău. De aceia tocmai şi aminteşte de cei 
desăvârşit, cine erâ şi acesta mai înainte, şi că Christos 
şi pentru acesta a murit. Şi n’a .zis: «pentru care tu 
trebuia a şi muri», ci ceia ce este. cu mult mai impor
tant, că şi Christos a murit pentru dânsul. Apoi stă
pânul tău nu s’a dat în laturi de a muri pentru dânsul, 
iară tu nu faci nici vorbă de dânsul, şi nici măcar nu 
te depărtezi pentru dânsul de mesele cele pângărite, ci-1 
iaşi de a se perde după mântuirea lui câştigată cu acest 
preţ, şi ceia ce este mai grozav, pentru mâncare? Căci 
nici n’a zis: «pentru desăvârşirea ta, pentru ştiinţa ta»,

J) Notă. In ediţiunea pe care a avut-o în vedere Sf. Chriso- 
stom acest pasaj este precum urm ează: «Kt/i o.k x 6 \ ozo. l b ao&evuiv 
a§sXţ)6? erci 't-jj ay Sptuost, St' ov XpiaxQţ ineftaveo), adecă : «Ş i va peri 
fratele tău cel neputincios pentru mâncarea ta, pentru care Christos 
a m urit». Ediţiunea noastră are: eitl T-g G-jj -(vuiaei— pentru ştiinţa' 
ta rceia ce nu e tocmai corect şi în legătură cu pasajele dinainte 
şi din urmă.
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ci „pentru mâncarea ta“. Aşâ că patru sunt păca
tele făcute cu această ocazie, şi încă foarte mari, adecă 
că este şi frate, şi slab şi neputincios, că pentru dânsul 
Christos a făcut atâtea lucruri, în cât a şi murit pentru 
el, şi ca după aceasta toiul so perde .pentru • .tnaucare.

„Si aşâ greşind îm potriva fraţilor, şi bătând 
ştiinţa (conştiinţa) lor cea neputincioasă, împo
triv a  lui Christos greşiţi" (Vers. 12). Ax.văzut cât 
de încet şi câte puţin a ridicat păcatul acesta la înăl
ţimea nelegiuirei % Şi apoi iarăşi aminteşte de slăbăciu- 
nea lor, şi ceia ce aceia credeau că este pentru dânşii,, 
aceia tocmai apostolul o întoarce peste tot locul asupra 
capului lor. Şi nu zice: «scandalizând conştiinţa lor», ci 
„ bătând conştiinţa lo r“, ca astfeliu prin emfaza vorbei 
să arate mai bine sălbătăciea lor. Findcâ în adevăr, ce 
ar puteâ fi mai sălbatec ca cel care bate pre cel bolnav? 
Pentru că a scandaîizâ pe altul este cu mult mai grozav 
decât orice rană i-ai face, şi de multe ori acest, păcat 
a pricinuit şi moartea, şi cum pacatuesc oare in ^Hristos ? 
întâiu. că el îşi însuşeşte cele ale supuşilor săi, al doilea,—  
că cei ce bat conştiinţa fraţilor, adecă cei ce îi scanda- 
lisază, fac aceasta împotriva trupului şi a mădulariului 
lui Christos, care este fratele scandalizat, al treilea, că 
aceştiia pentru propriea lor ambiţiune dărâmă lucrul 
lui, care l’a fost clădit prin moartea sa.

„Pentru aceia dacă face mâncarea smin
teală fratelui meu, nu voi mâncâ carne în veac, 
ca să nu fac sminteală fratelui meu“ (Vers. 13). - 
Aceasta este treaba dascălului celui bun, de a tace singur 
ceia ce zice şi învaţă pe alţii. Şi n’a zis: «fie cu drep
tate, fie fără dreptate», ci «în orice chip de va face 
mâncarea sminteală fratelui meu, eu nu voiu mâncâ 
carne în veac». «Şi nu spun, zice, numai de jărtfele ido- 
leşti, care sunt oprite şi din altă cauză, ci dacă chiar 
cele ce îmi sunt slobode şi îngăduite vor scandaîizâ pe 
cinevâ, apoi şi de acelea mă voiu depărlâ, şi nu pentru 
o zi sau două, ci în tot. timpul vieţei. „Nu voiu mâncâ 
carne, zice, în veac“. Şi nu zice: «ca să nu perd 
pre fratele meu», ci, nici măcar să nu-i scandalizez. 
Căci în adevăr că este cea mai de pe urmă dobitocie, 
ca acele ce sunt foarte dorite şi plăcute lui Christos, şi 
încă în aşâ chip că a preferat chiar şi moartea pentru
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ele, toate acestea să fie atât de dispreţuite de noi, încât 
pentru dânsele nici măcar de mâncări să nu ne de
părtăm.

•) Acestea sunt spuse nu numai cătră aceia, ci şi 
cătră noi carii dispreţuim mântuirea aproapelui, şi vor 
bim acele vorbe sataniceşti. Căci a grăi: «ce ’mi pasă 
mie daca cutare se scandalizeaza şi daca celaialt se 
perde»? nimic alt nu este decât rezultatul cruzimeî şi 
a neomeniei aceluia. De şi dealtfeliu faptul acesta se în
tâmplă şi din cauza slăbăciunei celor scandalizaţi, fiindcă 
noi păcătuim aşâ feliu încât scandalizăm chiar şi pe cei 
puternici. Când de pildă noi batem, sau răpim, sau ne 
lăcomim asupra avutului străin, şi ne purtăm cătră cei 
liberi ca cătră nişte slugi, cum să nu fie acestea deajuns 
de a scandaliza? Să nu ’mi spui că: «cutare este câr- 
pitoriu de ciubote, sau că celălalt este boiangiu, sau că 
acela este alămar», ci gândeşte-te că el este credincios 
şi frate. Fiindcă noi suntem ucenici ai pescarilor, ai va
meşilor, ai făcătorilor de corturi, ai aceluia care a crescut 
în casa unui teşiariu, şi care s’a învrednicit de a avea 

-ea rrmrnă pa logodnica acelui teşiariu. care din pruncie 
chiar a primit a stâ în eslea dobitoacelor, iară după 
aceia nu aveâ.unde să-şi plece capul, ai-aceluia. zic, care 
atât de mult călătoreâ, încât nici nu se gândea ce va 
mânca, aşâ că atţii îl hrăneau. La acestea te gândeşte, 
şi atunci vei considera întru nimic trufiea omenească; 
atunci şi pe făcătoriul de corturi, ca şi pe cel purtat în 
carîtă prin târg, şi cu o mulţime de slugi după ei, — 
îl vei consideră de frate, ba încă mai mult pe aceia de 
cât pe acesta. Căci acela se numeşte dupre dreptate 
frate, care seamănă mai mult. Deci, cine seamănă mai 
mult cu pescarii? Cel care se hrăneşte în fiecare zi din 
rodul ostenelelor sale, care n’are nici-o slugă, şi nici un 
adăpost, ci veşnic în necazuri, sau cei ce este împresu
rat de atâta trufie, încât totul ce face este contra le
gilor Dumnezeeşti ?

Deci, iubitule, nu dispreţul pe fratele tău, căci icoana 
(chipul) acestuia este foarte mult aproape de cea apos
tolică. «Dară, zici tu, nu de bună voie este sărac, ci 
fiind silit de împrejurări, nu o tace aceasta din princip».

') Partea morală. Noi trebuie de a ne îngriji ca să nu scan
dalizăm pre cinevâ, şi că cei săraci mai cu samă păstrează chi
pul Domnului şi al apostolilor. (Veron). . -
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Dară cum aceasta? N’ai auzit ce zice Mântuitorul: „Nu 
judecaţi, ca să nu fiţi ju d e c a ţ i (Math. 7, i)?  Pen
tru ca să afli că nu silit faci aceasta, apropie-te, şi dă-i 
mii de talanţi, şi. ve! vedeâ cum el le respinge. Aşâ că 
deşi n’a moştenit bogăţie dela strămoşi, şi el totuşi când 
poate lua/ mei mi se apropie măcar, apoi aceasta este 
dovada cea mai mare de dispreţuirea bogăţiilor. Fiindcă 
şi Ioan a fost fiul lui Zevedeiu cel foarte sărac, şi pentru 
aceasta nu zicem că sărăciea lui a fost silită. Deci, când 
vezi lemnariu, sau ferariu, sau. hornariu (măturătoriu 
de hogege), să nu-i dispreţuieşti din această cauză, ci pen
tru aceasta încă mai mult să-i admiri, fiindcă şi Petru 
se încingeâ, aveâ mrejă, şi pescuiâ în marea după în
vierea stăpânului. Şi ce spun eu<de Petru? însuşi Pavel 
chiar, cu toate luptele sale nenumărate şi cu atâtea mi
nuni, stâ şi. cosea piei pentru facerea corturilor, şi cu 
toate acestea îngerii se sfieau de dânsul, şi demonii tre
murau, şi nici că-i eră ruşine de a zice : „singuri 
voi ştiţi că trebuinţelor mele şi celor ce sunt cu 
mine, au slujit mânile acestea" (Fapt. ap. 20.34). Şi 
ce spun eu că nu se ruşina? Ba chiar încă se mândreâ 
pentru aceasta. «Dară, zici tu, cine este acum atât de vir
tuos ca Pa vel» ? Ştiu şi eu că nimeni, însă nu pentru a- 
ceasta sunt de dispreţuit cei de acum. Când tu cinsteşti 
pe altul pentru Christos, chiar de ar fi cel de pe urmă, 
însă credincios, cu dreptate va fi cinstit. Când de pildă 
tu deschizi casa'ta generalului şi ostaşului, amândoi fiind 
prietenii împăratului, prin cine crezi că cinşteşti mai mult 
pe împăratul ? De sigur că prin ostaş, fiindcă generalul 
are şi fără prietenia împăratului multe alte însuşiri, care 
sunt deajuns de a face pe alţii ca să-i deâ cinstea cu
venită, pe când ostaşul nimic altă n’are decât prieteniea 
împăratului, De aceia şi Dumnezeu ni-a poroncit ca la 
ospeţele noastre să chemăm pe şchiopi, pre cei neputin
cioşi, şi pre cei ce n’au de unde să ni înapoească, căci 
nişte astfeliu de ospeţe sunt mai cu seamă făcute pentru 
Dumnezeu. Dacă tu ospătezi pe cinevâ mare şi însemnat, 
apoi ceia ce faci nu este o eleimosină aşâ de curată, ci 
de multe-ori se mai amestecă şi slavă deşartă în tine, că 
îţi va fi bine, sau că vei deveni însemnat în faţa multora 
prin cel ospătat de tine. Aşi puteâ să-ţi arăt că chiar cei 
mai mulţi dintre cei ce au slujit sfiinţilor, au făcut aceasta 
cu scop de a se bucură printrânşii de mâi mult curaj
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înaintea stăpânitorilor, şi de a fi folositor cu averile şi cu 
casele lor. Şi multe charuri de acestea cer dela sfinţii aceia 
ceia ce dea’ltfelîu vatămă resplata ospătării făcută, fiind
că au fost povăţuiţi de nişte astfeliu de idei. Şj ce trebuie 
de a spune*aceasta de sfinţi? Fiindcă cbiar cel ce aş-, 
teaplă de la-Dumnezeu aici pe pămârit resplata ostene- 
jeldr- saie, şi săvârşeşte fcpta bună pentru cele prezente, 
şi-a împuţinat resplata, pe când cel ce aşteaptă pentru 
acolo întreaga cunună, acela se arată cu mult mai mi
nunat, dupre cum şi: Lazar cel din evanghelie, care s’a 
bucurat acolo de toate bunurile, dupre cum ziceau şi cei 
trei coconi, cari urmau a fi aruncaţi în cuptorul cel cu foc: 
,, Este Dumnezeu în ceriuri, puternic de a ne mântui 
pre noi, iară  de nu, să ştii îm părate, că  dumne
zeilor tei nu slujim , şi chipului celui de aur nu 
ne închinăm  “ (Dan, 3, 17. 18),— dupre cum a făcut şi 
Abraârn, care a ridicat pe fiul său pre altar spre a’J jărtfl. 
Dară toate acestea ii le-au făcut nu pentru ca să aibă vre-o 
plată aici pre pământ, ci pentrucă ^considerau ca cea 
mai mare răsplată a lor, de a ascultă de glasul stăpânului.

Pe aceştiia, deci, să’i imităm, căci atunci numai vom 
aveâ cu prisosinţă răsplata faptelor bune, şi ne voman- 
vrednici cununilor celor mai strălucite, fiindcă noi am 
Scut totul numai cu un astfeliu de cuget. Cărora fie a 
ne învrednici cu toţii, prin charul şi filantropiea Dom- 
Bului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi 
cu Sf. Duh se cade slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I

„Au nu sunt apostol? Au nu sunt Slobod? 
Au nu pre Iisus Christos Domnul nostru I-am 
văzut? Au nu lucrul meu voi sunteţi întru 
Domnul “ (Cap. 9, l)?

Fiindcă a fost zis că: „Dacă m âncarea face 
sm inteală fratelui meu, nu voiu m âncâ carne 
în v ea c“, ceia ce nu făcuse, însă a făgăduit de a face.
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dacă trebuinţa va cere, — apoi ca să nu zică cineva că 
«te arăţi famfaron, filosofezi numai cu vorba, şi făgă- 
duieşti cu cuvintele, ceia ce dealtfeliu îmi este prea uşor 
şi mie, ca şi oricui; dară dacă spui acestea din suflet, 
apoi arată-mi prin fapte, ce anume ai dispreţuit ca să 
nu scandalizezi pe fratele tău» apoi de aceia se vede 
silit de a da dovadă de toate acestea, şi a arătă cum el 
s’a depărtat chiar şi de cele slobode şi permise, numai 
ca să nu scandalizeze pe frate, deşi nici-o iege uiri sileâ 
la aceasta. Şi nu numai aceasta eră minunat.,—deşi eră 
în adevăr minunat, că el se depărtase până şi de cele 
slobode, numai ca să nu scandalizeze pe nimeni,— dară 
încă că o făcea aceasta cu multă osteneală şi cu multă 
primejdie. «Ce trebuie a vorbi de jărtfele idoieşti? zice: 
căci Christos poroncind ca cel ce predică evanghelia să 
trăiască din evanghelie, adecă din mijloacele celor ce 
ascultă predica evangheliei, eu totuşi nici aceasta n’am 
făcut, ci am preferat, dacă trebuinţa ar cere, ca să’mi 
sfârşesc vieaţa. în sărăcie, şi să am chiar moartea cea 
mai grozavă, decât să primesc cevâ dela catihumeni». 
Şi aceasta o făcea nu fiindcă aceia s’ar fi scandalizat, 
dacă luă cevâ dela dânşii, ci fiindcă voiâ prin aceasta 
de a-i edifică,' ceia ce erâ cu m ult-«a i- principal. La. 
aceasta îi ia chiar pe dânşii de martori, printre cari 
trăiâ muncind ca să-şi câştige hrana zilnică, de multe 
ori lipsit şi strâmtorat, şi totuşi nu i-a scandalizat, 
deşi în zadar s’ar fi scandalizat, căci el ar fi îm
plinit poronca Mântuitorului, — cu toate acestea însă 
el îi cruţă cu prisosinţă. Deci, dacă el a făcut mai mult 
decât cereâ legea, numai că să nu-i scandalizeze, şi se 
depărta chiar şi de cele slobode. în scop de a edifică 
pe alţii, apoi de ce osândă oare n’ar fi vrednici uniia 
ca aceştiia, cari nu se depărtau nici măcar de jărt
fele idoieşti, din care cauză mulţi se perdeau, ceia ce 
chiar şi fără de scandal trebuiea îndepărtat, de vreme 
ce masa aceia erâ masa demonilor ? Principalul este de 
a lucră totdeauna pentru cei mai mulţi. Dară trebuie 
de a luâ din început, spre examinare acest pasaj, fiindcă 
nici nu l-a scris aşâ de lămurit, şi nici că imediat fuge 
la altă idee, ci începe din altă parte, zicând astfeliu: 

„Au doară nu sunt apostoI“? După cele spuse 
mai înainte, apoi nici aceasta nu este puţin lucru, ca cel 
ce face aşâ, să fie chiar Pavel. Deci, ca să nu zică ii, că
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este slobod de a gusta din jărtfă, deocamdată nu se 
ridică contra acestui fapt, ci zice că deşi este slobod, 
totuşi nu trebuie a mânca, ca să nu se vatăme fratele; 
mai la urmă însă arată că nici nu este slobod de a 
mâncâ din jărtfele idolilor. Mai întâi el face vorbă de 
ceie cu privire ia dânsul, şi urmând a spune, că nimic 
ii’a luat dela dânşii, nu deodată o spune aceasta, ci 
mai întâia îşi trece demnitatea sa apostolică, zicând: . 
j,Au nu sunt apostol? Au nu sunt slobod"? 
Pentruca să nu zică ii că «de aceia n’ai luat fiindcă nu’ţi 
erâ slobod a luă», de aceia mai întâi pune cauza pentru 
care cu drept cuvânt ar fi putut luă, dacă ar fi voit. Apoi 
ca să nu se pară că vorbind acestea el defaîmă pe Petru, 
fiindcă ceilalţi apostoli luau ceia ce li se da de credin
cioşi, Întâi arată că aceia luau. Şi ca să nu zică cinevâ că 
«lui Petru îi erâ slobod a luâ, însă ţie nu-ţi este slobod», 
apucă mai înainte auditoriul cu laudele cele cu privire la 
dânsul. Văzând trebuinţa de a se lăudă pre sine, căci 
numai aşâ se puteau îndreptă Corintheniv şi nevoind a 

■ spune de dânsul nimic mare, priveşte cum el le între
buinţează pe amândouă dupre cum se cuvine, lăudân- 
du-se numai atâta pe cât cereâ - trebuinţa cazului de _ 
faţă, iară nu pe-oat cunoştea^-eLda şina Putând a zice 
de pildă: «că mie dintre toţi mai ales se cade a luâ şi 
mai mult decât ceilalţi apostoli, fiindcă mai mult decât 
dânşii am muncit», aceasta n’a spus-o, deşi îi întrecea 
pre toţi. Deci, pune numai acelea ce se raportau la în
semnătatea lor de apostoli, şi cuvântul pentru care ii 
luau dupre dreptate, zicând astfeliu: „Nu sunt apostol? 
Nu sunt slobod?" — adecă: «nu sunt stăpân pe mine? 
Nu cumva este cinevâ care mă împedică şi mă sileşte 
de a nu luâ? De sigur că ceilalţi apostoli au cevâ mai 
mult cu dânşii, fiindcă au petrecut împreună cu Christos, 
însă nici eu nu am fost în totul- lipsit de aceasta». De 
aceia şi zice: „Au nu pre Iisus Christos Domnul 
nostru I-am  văzut" ? „Iară m ai pe urm ă decât 
toţi, zice, ca  unui n ăscu t fără  de vrem e s’a 
arătat şi mie" (I Cor. 15, 8). Nu mică erâ şi această 
demnitate. „Mulţi proroci şi drepţi au dorit să 
vadă, ceia ce  vedeţi -voi’ zice, şi n’au văzut* 
(Math. 13, 17) şi „vor veni zile, când veţi voi a 
vedeâ una din aceste  zile" (Luca 17722). Dară ce ?
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Dacă şi ai fost apostol, şi slobod, şi deşi ai văzut pre 
Christos, cum de poţi luâ, dacă n’ai arătat nici un lucru 
de apostol?— de aceia imedieat după cuvintele de mai 
sus adaogă: „A.u nu lucrul meu voi sunteţi întru  
Domnul“ ? Acesta este faptul cel măreţ, şi fără de 
aceasta toate celelalte nu înseamnă nimic. Fiindcă şi 
iuda a iost abostol, a iost slobod, şi a văzul pre Christos, 
şi totuşi fiindcă nu aveâ cu dânsul lucrul apostolului, 

d !  nimic nU l-au ajutat celelalte însuşiri. De aceia şi 
adaogă cuvintele acestea, şi-i chiamă ca martori chiar 
pe dânşii. Şi fiindcă a grăit cevâ mare, apoi priveşte 

, cum îndreptează vorba, zicând: „întru Domnul 
adecă: «lucrul acesta este al lui Dumnezeu, iară nu 
al meu».

' *De nu sim t apostol altora, dară vouă su nt “ 
(Vers. 2). Priveşte, cum el nu este prefăcut în vorbă. 
Deşi puteâ gră i’de lumea întreagă, de naţiuni bar bare, 
de pământ şi de. mare, totuşi nimic nu spune de acelea, 
ci vorbeşte pe scurt, şi cu toate acestea ideile lui pre- 
domineazâ cu prisosinţă. «De ce ar mai fi nevoe de 
cele prisoselnice, zice, când chiar şi acestea imi sunt 
deajuns în cazul de faţă? Nu spun de succesele săvâr
şite cu alţii, ci numai de acelea la care voi sunteţi mar
tori. Aşâ ’că dacă de nicăiri, cel puţin dela voi trebuia 
a luâ. Şi totuşi dela cei dela cari trebuiâ a luâ — fiindcă 
am fost dascalul vostru — dela aceia n’am luat nimic». 
„De nu sunt apostol altora, dară vouă su n t“. 
Iarăşi vorbeşte pe scurt, deşi el a fost dascalul lumei 
întregi. «Dară n’o spun aceasta, zice, şi nici că voiu a 
rnă certă, ci vorbesc numai despre slujba adusă vouă».

„Că pecetea apostoliei mele voi sunteţi întru 
D om nul" adecă, dovada apostoliei mele voi sunteţi. 
Dacă ar voi cinevâ să afli, de unde şi cum sunt apostol, 
eu vă pun pe voi înainte, şi aşi arătă toate cele cerute 
apostolului săvârşite cu voi, şi cu nimic n’aşi fi lipsit». 
Tot aceasta zice şi în a Il-a epistolă cătră Corintheni 
„ m ă ca r c ă  nim ic nu su n t“ (II. Cor. 12, i l —13) zi
când mai departe: „Că sem nele apostolului s ’au lu
c r a t  în tru  voi, în tru  toată răbdarea, prin sem ne, 
m inun i ş i puteri “,— adecă cu ce aţi rămas mai pre jos 
decât celelalte biserici»? De aceia zice: „Că pecetea
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apostoliei mele voi sunteţi întru Domnul", fiindcă 
şi semne am făcut, şi cu cuvântul v’am învăţat, şi pri
mejdii am întimpinat, şi v ’am dat ca pildă o’vieaţă ne
prihănită». Şi toate acestea se pot vedea în. amândouă 
epistolele către Corintheni, cum fiecare din ele este 
dată -ca dovHdâ tsXaciă'

-Răspunsul meu ia cei ee mă cercetează, 
acesta este" (Vers. 3), adecă: «celor ce mă întreabă 
spre a aflâ cum şi de unde sunt eu apostol, sau celor 
ce mă învinovăţesc că aşi fi luat cevâ dela voi, sau celor 
ce întreabă că de ce nu iau, sau celor ce voiesc a mă 
arătă că nu sunt apostol, tuturor acestora, zic, catihi- 
zarea voastră, cum şi cele ce am a spune, servesc de 
îndreptare pentru mine». Şi care sunt cele ce voieşte a 
spune?» Au o’avem putere a mâneâ şi a beă? Au  
n’avem putere pre o soră femeie a purta" (Vers. 
•4. 5)1 Dară cum sunt acestea spre îndreptare, sau mai 
bine zis, cum şi ce. fel de îndreptare sau justificare este 
aici ? Adecă, «cândTeiT vă arăt că mă depărtez chiar de 
cele slobode, apoi nu este drept de a mă bănui ca pe 
un înşelătoriu, sau ca pe unul ce aşi fi primit Gevâ dela 
voi. Cele spuse mai înainte, cum şi învăţătura voastră, 
şi toate, în fine, pe care le-am spus, sunt deajuns spre 
îndreptare faţă de voi şi faţă de toţi cari mă cercetează, 
cătră câri zic acestea: „Au n’avem putere a mâncâ 
şi a bea? Au n’avem vre-o putere vre-o soră 
femeie a purtă"? — «şi cu toate acestea chiar având 
această putere, eu mă depărtez». Dară ce? Oare nu mânca 
şi nu bea % De sigur că’ de multe ori nici nu mâncâ, nici 
nu bea, dupre cum şi zice: „ In foame şi In sete, în 
posturi adese ori, în frig şi în golătate" (II. Cor. 
11, 27). Aici însă, el nu spune aceasta, c i: «nu mâncăm 
şi nici nu bem, luând cevâ dela ucenici, deşi avem pu
tere de a luâ».

„Au n’avem putere vre-o soră femeie a purtă, 
ca şi ceilalţi apostoli, şi fraţii Domnului, şi Chifă"? 
Priveşte înţelepciune la dânsul; pe corifeul apostolilor, 
îl pune tocmai la urmă, adecă ceia ce eră mai puternic 
o trece în urma celorlalte. Fiindcă minunăţiea faptului 
nu stâ în a arătâ pe ceilalţi făcând aşâ, ci a arătă că aşâ 
făcea chiar şi Petru, cel întâi stătător, şi căruia i s’âu

16038 18
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încredinţat cheile împărăţiei cerurilor. Decât nu-i pune 
numai pe dânsul, ci şi pe toţi ceilalţi, şi numai că nu zice: 
«dacă voieşti pe cei’ mai de jos, sau pe cei mai de sus, 
iată că aici sunt toate exemplele». Căci şi fraţii Dom
nului fiind izbăviţi de necredinţa, de dinainte, au deve
nit după aceia dintre cei încercaţi, deşi poate nTau ajuns 
ca apostolii. De aceia îi şi pune Pavel în mijlocul celor
lalţi, îrnpresurându-i din toate părţile cu cui mai supe
riori ior.

„Au numai eu singur şi B arnaba n’avem 
putere a  face aceasta" (Vers. 6)? Priveşte umilinţă 
şi sufletul lui cel curat de orice invidie, cum nu ascundeâ 
pre cel ce erâ tovarăşul lui de apostolie, căci dacă toate 
celelalte li erau comune, cum să nu li fie comun şi aceasta? 
«Apostoli sunt şi aceia ca şi noi, zice, şi slobozi, şi pre 
Christos am văzut, şi cele cuvenite apostolilor am ară
tat cu p risosinţă. Dcci, şi noi avem putere de a trăi fără 
să muncim, şi de a fi hrăniţi de ucenici».

nCine slu jeşte în oştire vre-odată cu leafa 
s a “ (Vers. 7)? Fiindcă ceia ce erâ mai principal la apos
toli a arătat, adecă că erâ slobod de a face aceasta, la 
urmă dă şi exemplu, dupre obişnuinţa comună şi dupre 
obiceiul lui. „Cine slu jeşte, zice, în oştire vre-odată 
CU leafa s a “? Dară tu te gândeşte cum el dă exem
plele foarte potrivite cu chestiunea, şi cum mai ’nainte 
de toate aminteşte de treaba cea primejdioasă a osta
şului, de arme şi de războiu. Astfeliu este şi apostolatul, 
sau mai drept vorbind, cu mult mai mare decât înde
letnicirea ostaşului, fiindcă războiul apostolilor nu erâ 
numai contra oamenilor, ei şi contra demonilor, şi mai 
cu samă contra căpiteniei acestora erâ îndreptată lupta 
lor. Ceia ce el spune, aceasta înseamnă: «că dacă nici 
stăpânitorii lumeşti cei cruzi şi nedrepţi nu cer ca cinevâ 
să se ducă în armată, să fie în primejdii, şi la urmă să se 
hrănească din ale sale; apoi atunci cum ar puteâ cere 
aceasta Christos»? Şi încă nu se mărgineşte numai la 
acest exemplu,—căci pe omul cel mai simplu aceasta mai 
cu samă îl linişteşte, de a vedeâ chiar obiceiul comun 
conformându-se legilor Dumnezeeşti. De aceia păşind la 
alt exemplu, zice: „Sau cine sădeşte vie, şi din 
roada ei nu m ănâncă" ? Prin exemplul cu ostaşul el 
a învederat primejdiile apostolului, iară prin cel al să-
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direi de vie, învederează osteneala şi îngrijirea lui cea 
obositoare. Dară mai aduce şi al treilea exemplu, zicând: 
„Sau cine paşte turm ă şi din laptele ei nu m ă
nâncă “ ? Aici ara,fă şi grija cfia mare ce o are das
călul pentru cei de sub ascultarea sa, fiindcă apostolii 
erau şi ostaşi, şi păstori, şi lucrători nu de pământ, nici 
păstori de turme necuvântătoare, sau ostaşi rasboinuu-se 
în războaiele pământeşti, ci peste fiinţi cuvântătoare, şi 
războiul lor erâ îndreptat contra demonilor.

Este demn de observat aici şi aceia, că fericitul 
Pavel peste tot locul păstrează simetriea, căutând numai 
strictul necesar, şi nici de cum de prisos. Căci n’a zis: 
«Cine slujeşte în oaste şi nu se îmbogăţeşte»? ci „Cine 
slu jeşte în oştire cu  leafa s a “?— nici nu zice: «sau 
cine sădeşte vie şi nu strânge aur, sau nu culege între
gul rod»?—ci „şi din rodul ei nu m ăn ân că “ ?—şi nici 
n’a zis: «sau cine paşte turmă şi nu vinde mieii»?— ci, 
„şi din laptele ei nu m ănâncălV;— nu zice «din mieii 
turmei», ci din laptele ei, arătând prin aceasta că das- 
caiul treouie a se mulţimi cu o, mica mângâiere, şi nu
mai cu hrana trebuitoare. Aceste cuvinte sunt îndrep
tate contra celor ce vor a mâncâ totul, şi a culege în
tregul rod al viei. Aşâ a legiuit şi Domnul, zicând: 
„Vrednic este lucrătoriul de h rana s a £i (Math. io, 
10). Deci, el nu aduce aici exemplele cum s’ar întâmplă, 
ci arată încă prin ele şi ce fel trebuie a ii preotul. Fiindcă 
el trebuie de a avea şi voiniciea ostaşului, şi îngrijirea 
păstorului, şi sirguinfa lucrătorului de pământ, şi pe lângă 
toate acestea încă, de a nu căută nimic mai mult, decât 
strictul necesar.

Arătând, deci, că şi dupre apostoli, şi dupre exem
plele din vieaţă, dascalul nu este împiedecat de a luâ 
dela ucenici cele trebuitoare pentru hrana sa, trece la 
al treilea şir de idei, zicând astfeliu: „Au doară du
pre om acestea grăiesc? Au nu şi legea aceasta  
zice '1 (Vers. 8)? Fiindcă până .acum n’a spus nimic din 
scripturi, ci a pus înainte numai obişnuinţa comună, 
«să nu credeţi, zice, că cu mă sprijin numai pe acestea 
şi nici numai pe cele ce se par oamenilor, când legiuesc 
astfeliu de lucruri, căci eu pot să vă arăt că şi Dumnezeu 
a legiuit aşâ, fiindcă citesc chiar într’o lege veche poron- 
cindu-se aceasta». De aceia şi aduce vorba prin întrebare,
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ceia ce se petrece cu lucrurile cele în totul mărturisite, 
zicând astfeliu: „Au doară dupre om acestea gră- 
iesp“?, adecă «nu cumvâ poate că eu mă sprijin nu
mai ps exemple omeneşti»? „Au nu şi legea aces
tea zice" ?

„Că în legea iui Moisi scris este: să nu legi 
gura boului ce treeră" (Vers. 9). Şi de ce oare a amin
tit el de aceasta,având înainte exemplul preoţilor? Pen
tru că voieşte a construi fraza cu multă băgare de samă. 
Apoi, ca să nu zică cinevâ: «şi ce are a face cu noi ceia 
ce ai spus»?—dezvoltă mai pe larg această ideie, zicând: 
„Au doară de boi se grijaşte Dumnezeu"? «Dară, 
zici tu, Dumnezeu nu se îngrijaşte de boi» ? Se îngrijaşte 
de sigur, însă nu atât de mult, încât să pună şi lege 
pentru aceasta. Astfeliu că, dacă n’ar fl făcut aluziune la 
cevâ mare, exercitând pe Iudei spre a fl filantropi cu 
animalele, şi dela acestea aducând vorba şi la dăscăli, 
apoi n’ar fi făcut atâta vorbă, în cât să scrie şi lege de 
a nu se legă gura boilor. De aici apoi mai arată şi alt- 
cevâ, adecă arată şi osteneala ce o depune dascalul, şi 
pe care este datoriu a o depune, şi mai arată şi altcevâ. 
Şi ce anume? Aceia, adecă, că de câte ori se vorbeşte 
in legea veche pentru îngrijirea animalelor, aceasta prin 
anticipaţie contribue la învăţătura oamenilor, precum şi 
toate celelalte, ca de pildă chestiunea diferitelor haine, 
acea cu privire la vii, la seminţuri, să nu se samene prin 
vii diverse seminţuri; cele cu privire la lepră, şi în fine 
celelalte toate. De vreme ce dânşii (Judeii) erau greoi 
de cap şi îndărătnici, apoi şi Dumnezeu prin Moisi li 
vorbea de acestea, voind a-i ridică câte puţin. Şi pri
veşte cum el nici nu mai stărueşte în această ideie, ca 
una ce este învederată şi de toţi cunoscută. Căci zicând: 
„Au doară de boi se îngrijaşte Dumnezeu"? 
a adaos imediat: „Au pentru noi cu adevărat zice" 
(Vers. 10)? Acest cuvânt „CU adevărat" l’a adaos, ca 
să nu se îngăduie nicidecum auditorului de a contrazice. 
Şi mai departe stărueşte încă în această metaforă, zi
când că: „pentru noi s’a scris, că întru nădejde 
cel ce ară, datoriu este să are", adecă că dascalul 
trebuie a fi răsplătit de ostenelele sale; „şi cel ce 
treeră, de nădejdea sa trebuie să aibă parte"
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zice. Şr priveşte înţelepciune la dânsul, cum dela se- 
mânţă el a trecut deodată cu vorba la treer, urzind şi 
aici iarăşi ostenelele dascalilor, adecă că ii şi ară şi tot 
ii sunt car| şi treeră, Când. el vorbeşte de arat, fiindcă 
n’a produs încă nici o roadă, ci numai osteneală, apoi 
a spus numai de nădq'de. iară când spune -de treerat, 
lata că. deja nârăzăşte multămirea ceksî .<>, se osteneşte, 
zicând: „şi cel ce treeră, de nădejdea sa trebuie 
să aibă parte”. Apoi, ca să nu zică cinevâ: «dară 
această este răsplata atâtor ostenele ?» iată că a pus la 
mijloc expresiunea: „de nădejdea sa“, adecă de nă
dejdea vieţei viitoare. Deci, când el strigă ca să nu se 
lege gura boului, ce treeră, nimic altă nu lasă a se în
ţelege, decât eă dasealii ce se ostenesc, trebuie a se 
bucură de răsplata ostenelelor.

„Dacă am sămănat noi vouă cele duhovni
ceşti, au mare lucru este de vom seceră noi ale ' 
voastre cele trupeştiK. (Vers. 11) t Iată aici pune la 
mijloc şi al patrulea raţionament, cum că trebuie a 
procură dascalilor -cele necesare. Fiindcă a fost zis mai 
sus: „Cine slujaşte în oştire vreodată cu leafa 
sa“ şi „cine sădeşte vie şi din rodul ei nu mă
nâncă" şi „cine paşte turmă, şi din laptele ei 
nu m ănâncă-şi a adus la mijloc pe boul ce treeră. 
arată apoi şi altă pricină mai puternică, pentru care 
apostolii erau în drept de a luâ dela ucenici ajutoare, 
că uniia ce au folosit pe ucenici mult, iară nu numai 
că s’au obosit, şi ce ariunK*.! „Dacă am semănat noi 
vouă cele duhovniceşti, au mare lucru este rle 
vom seceră noi ale voastre cele trupeşti?" aî 
văzut pricină în totul îndreptăţită şi vrednică de cu
vânt? «Acolo, zice, semânţa este trupească, trupească 
este şi roada, pe când aici nu este aşâ, ci semânţa este 
duhovnicească, iară resplata trupească». Ca nu cumvâ
ii să cugete lucruri mari, ca uniia ce ar procură cele 
trebuitoare dascalilor, arată că dânşii iau mai mult decât 
dau. «Cultivatorii de pământ ceia ce seamănă, aceia şi 
iau, pe când noi, zice, semănând în sufletele voastre cele 
duhovniceşti, secerăm cele trupeşti» căci aşă erâ hrana 
dată. de dânşii apostolilor.

Mai departe, apoi, spune cevâ mai aducător de
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sfieală, zicând: „Dacă au parte alţii de puterea 
voastră, au nu mai vârtos noi“ (Vers. 12)? iată 
aici şi alt raţionament, şi acesta tot din exemple, insă 
nu la felin cu cele dinainte. Căci nu aminteşte aici nici 
de Petru, şi nici de ceilalţi apostoli, ci de nişte vicleni, 
contra cărora se azvârle cu putere, şi de cari zice în 
altă parte: » C ă suferiţi de v ă  robeşte cineva pre , 
voi, de vă m ănâncă ’ cinevâ, de v ă  ia cinevâ, de 
se sem eţeşte cinevâ, de vă bate cinevâ preste 
obraz “ (II Cor. 11, 20), şi deci prin cuvintele de mai 
sus el dă de veste deja despre lupta ce o va duce contra 
acelor înşelători. De aceia nici n’a zis «dacă alţii iau 
dela voi», ci arătând obrăzniciea acelora, tirăniea şi ne- 
guţitoriea lor, zice: „Dacă au parte alţii de puterea 
v o a stră 4' adecă «vă stăpânesc, şi se poartă cu voi ca 
cu nişte slugi, nu numai luând dela voi, ci încă cu 
multă obrăznicie». De aceia a adaos: „au nu mai 
v ârtos noi ? " — ceia cen ’ar fi spus el, claca îi erâ aici 
vorba de apostoli. Be aici este învederat că el face alu
ziune prin aceste cuvinte la nişte şarlatani carii îi spe-^ 
culau. «Aşâ că împreună cu legea lui Moisi, chiar şi 
voi aţi pus prin aceasta lege, că trebuie a da dascalilor 
voştri hrana trebuitoare». Zicând însă: „au  ŢIU mai 
vârtos n o i?“ el na mai întinde vorba, de ce cu atât 
mai vârtos ii ca apostoli trebuia a luâ, ci lasă aceasta 
la judecata cugetului lor, voind prin aceasta. şi în-* 
fricoşâ, şi maf mult a-i aţiţâ.

„Ci n’am  făcut dupre puterea a ce a sta 8 adecă
(ffi’am luat nimic dela voi». Ai văzut prin câte a pre
gătit el vorba,, că nu ar fi nelegiuit dacă ar luâ— şi cu 
toate acestea, n’a luat nimic — ca să nu se creadă că dacă 
n’a luat, apoi a fost împedecat? «Nu fiindcă nu mi-e 
slobod, zice, nu iau; căci mi-este slobod de a face aceasta, 
dupre cum am dovedit cu apostolii, cu împrejurările din 
vieaţă, cu ostaşul, cu cultivatorul şi cu păstorul, cu 
legea lui Moisi, prin înseşi firea lucrului, că am semănat 
vouă cele duhovniceşti, cu faptul că voi vă îngrijiţi şi 
daţi altora, cari nu merită», — totuşi ca să nu se 
pară că el necinsteşte pe ceilalţi apostoli cari luau, 
au pus toate acestea aici, spre a se sfii aceşti Corin- 
theni, dovedindu-li că nu pentrucă ar fi fost împe-
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decât ' n’a luat. Apoi iarăşi, ca să nu se pară, că de 
aceia a pus la mijloc atâtea exemple şi raţionamente, 
spre a arătă că trebuie a luă, ca să înţeleagă ii că el 
caută a Luâ, şi de aceia grăieşte aşâ, iată că dejâ în
dreaptă vorba. Aiurea el face aceasta mai lămurit, zi
când*: „Nu v ’am  scris  acestea, ca  aşâ  să se facă 
întru m iile“ (vers. 15), pe când aici spune numai că: 
„n’am  făcut dupre puterea a ce a sta 14, «şi cela ce 
este mai mult, că nici aceia n u mi s’ar puteâ spune, că 
ii’am făcut dupre puterea aceasta, fiindcă mă găsam 
poate în îmbelşugare, ci chiar fiind în strâmtorarea cea 
mai mare, noi totuşi am preferat a stă în strâmtorare»,— 
ceia ce şi zice în a 2-a epistolă: „ Alte biserici am 
jefu it luând de cheliueală, spre a  slu ji vouă, şi 
venind de faţă la voi, şi fiind lipsit, nimănui 
n’arn făcut supărare" (II. Cor. l i ,  8), iară în epistola 
de faţă iarăşi: „şi flămânzim, şi însătoşăm , şi sun
tem goli, şi pătimim, şL nu suntem  aşezaţi" 
î Cap, 4, 11). Şi chiar in pasajul ce ni-sta de ţaţa, clupa 
ce- spune că n’au făcut dupre . puterea aceasta, Iraedisat. 
adaogă: „ci toate le răbdăm “, prin care cuvinte ace
leaşi lasă a se înţelege, adecă strâmtorarea, sărăciea şi 
toate celelalte. «Dară nici aşâ, zice, nu ne-am văzut si
liţi ca să stricăm legea ce singuri noi ni-am dat-o». De 
ce? „Ca să nu dăm vre-o zăticnire evangheliei 
iui Christos"'; zice.

Fiindcă Corinthenii aceştiia se găsau pe atunci nu 
tocmai bine întăriţi în credinţa evangheliei, apoi «ca să 
nu vă jicnim, zice’, luând cevâ dela voi, noi preferăm 
de a face chiar şi mai mult decât cele slobode, decât să 
aducem vre-o întrerupere evangheliei-lui Christos, adecă 
catihizărei voastre. Deci dacă noi n’am făcut ceia ce ni 
erâ slobod de a face, având exemplu pe ceilalţi apos
toli, şi fiind constrânşi de trebuinţi, apoi a fost din cauză 
că n’am voit să provocăm vre-o întrerupere în evanghe- 
liea lui Christos». Şi n’a zis «vre-o resturnare, vre-o ni
micire a evangheliei lui Christos» ci „întrerupere" şi 
încă nici întrerupere simplă, ci „vre-o întrerupere, 
oare-care întrerupere" adecă. cum.ar zice cinevâ: 
«să nu provocăm nici cea mai mică amânare, sau în
târziere, sau întrerupere în drumul cuvântului evanghe-



280 OMILIA XXI

liei. Deci, dacă noi, zice, am pus atâta râvnă şi băgare 
de samă în această chestiune, apoi cu atât mai mult 
voi,-*-cari nici măcar nu .âveţi vre-o lege care să vă în
găduie aceasta,—ar fi trebuit â vă depârtâ de mâncările 
jărtfeidr idoleşti, fiindcă nu numai că nu vă dă voie 
nici-o lege,, ci încă din contra, că atingând u-vă de cele 

O' îâcctx âpT’S cGci nisti v â wiiiiicifB s>
evangheliei, iară nu numai spre împedecarea evangheliei, 
şi aceasta fără de a se simţi măcar vre-o nevoe, sau 
vreo, sila». Toată vorba -ce o face el aici, este îndreptată 
contra celor ce prin mâncarea jărtfelor idoleşti scanda
lizau pe fraţii cei slabi.

’ ) Aceasta, deci, să o auzim şi noi, iubiţilor, ca 
adecă să nu dispreţuim pre cei ce se scandalizază, şi 
nici să aducem vre-o zăticnire, adecă vre-o întrerupere 
evangheliei lui Christos, ca nu cumvâ să trădăm mân
tuirea noastră. Să nu-mi spui când se scandalizază fra
tele, că nu este împedecat de ceia ce se scandalizază, şi 
că este slobod de a nu face ceia ce nu-i place, căci eu 
îţi voiu spune şi altceva mai mare; că chiar dacă însuşi 
Christos ţi-ar fi dat voie, şi dacă ai vedeâ pre cinevâ 
vătămat, totuşi tu depărtează-te şi nu căută să te folo
seşti de această epitropie. Aceasta a făcut-o şi Pavel, 
fiindcă îngăduindu-i-se de Christos spre a luă ajutoare 
deJa ucenici, el n’a luat. Căci. stăpânul nostru fiind fi
lantrop, cu multe din poroncile lui el a amestecat cea 
mai mare blândeţă, ca astfeliu nu numai din poroncă, 
ci şi din propriul nostru îndemn să facem binele sub 
orice formă. Fiindcă dacă nu ar fi voit aceasta, apoi 
putea să întindă poroncile mai departe şi să zică de

ce nu păzeşte feciorieaf să se pedepsască; cel ce nu va 
lepădâ dela sine tot ceia ce are, să fie pedepsit cu cea 
mai grea osândă». Dară el n’a făcut aşâ, dându-ţi ocazie, 
dacă vei voi, 'ca să te ambiţionezi şi să faci din pro
priul tău îndemn binele. De aceia, când vorbeâ despre 
feciorie, ziceâ: „Cela ce  poate cuprinde, să cu
prindă “ (Math. 19, 12). Şi despre bogat vorbind, el 
unele le-a poroncit, iară’ altele le-a lăsat la cugetul 
omului. Nu deodată a spus: «vinde-ţi tot ceia ce ai», ci

_ ?) Partea morală. Nu trebuie a dispreţul pre cei ce se scan- 
■ lizază, ci a căută în tot chipul-de a-i atrage din nou. Şi despre 

eleimosină. (Veron).
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,;de 'voieşti a fi desăvârşit, vinde-ţi ceia ce a i“
(Ibid. 21). Noi însă, nu numai, că nu covârşim cele po- 
roncite, nu numai că nu ne ambiţionăm, ci chiar pe 
cele poroncite suntem departe de a le face. Pavel erâ 
în strâmtorare şi sărăcie, ca nu curmă să aducă, vre-o 
zăticneală evangheliei, iara noi nu îndrăznim de a ne 
atinge nici chiar de ceie ce ni aparţin noua, de şi pri
vim mii de suflete perzându-se. «Mănânce-le, zice, mai 
bine moliile, decât săracul! mănânce-le vierxnii, iară nu 
să se îmbrace cu ele cei goli; roadă-se toate de timp, şi' 
sa nu se hrănească Christos, să nu se hrănească cel flă
mând». «Dară, zici tu, cine spune astfeliu de lucruri ?» Apoi 
aceasta este culmea răutăţei, căci uniia ca aceştiia nu se 
mărginesc numai cu vorbele, ci ajung chiar şi la fapte. 
Căci râul ar fi cu mult mai mic spus numai cu vor
bele, decât atunci când se petrece şi în fapte.

Şi poate nu de acestea strigă pe fiece zi neome
noasa, cruda şi tirana iubire de argint, celor robiţi de 
dânsa?— pună-se, zice, cele ale noastre înaintea tuturor 
mincinoşilor, tâlharilor şi şarlatanilor, spre îmbuibare, 
iară nici de cum înaintea celor flămânzi şi cari au nevoie 
de hrană!.: Apoi atunci nu voi oare sunteţi cari faceţi pe 
oameni tâlhari? Nu voi sunteţi cari procuraţi hrană fo
cului pizmătariţilor ? Oare nu voi învăţaţi pe alţii de a 
fi vicleni şi dositori, punându-li înainte bogăţiile voastre 

~lTEOcma1~cVpe'o momeala atrăgă toare? Ce nebunie este 
aceasta ? r&ct în aitii var ca este~ un fel de manie, şi o

pe fratele tău, cel dupre chipul şi asemănarea lui Dum
nezeu a-1 trece cu vederea goi, tremurând de frig, si

se preface că este bolnav, şi că tremură de frig». Apoi 
nu te temi că vorbind de acestea, va cădea trăsnetul de 
sus asupra ta? Sunt cuprins de mânie... vă rog ierta- 
ţi-mă!.. Tu îmbuibându-te şi îngrăşindu-te, întinzând be
ţiile până. sara târziu, şi după aceia afundându-te în 
aşternuturi moi, nu te înjoseşti de a dă răspuns, că abu
zezi în aşâ mod nelegiuit de darurile lui Dumnezeu. 
Vinul nu ni s’a dat spre a ne îmbăta, nici mâncarea spre 
a ne îmbuiba şi a ne strică pântecele, pe când pe sărac, 
pe cel nenorocit şi care nu se găseşte mai bine decât 
cel mort, pe acesta îl învinovăţeşti, şi nu te temi de ju
decata lui Dumnezeu, cea înfricoşată şi groaznică? Dacă 
săracul se preface, apoi din pricina sărăciei şi a nevoei se
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preface, din cauza sălbătăciei şi a neomeniei tale, care 
are trebuinţă de nişte astfeliu de măşti, şi fără de care 
nu se mişcă spre milă. Cine, în adevăr, este atât de ti
călos şi mişel, încât nea vând nici-o trebuinţă, să se slu- 
ţască şi să se muncească atât de mult pentru o pâne, 
şi după aceia să i se aducă atâtea învinovăţiri"? Astfeliu 
ca prefăcătoriea sau ipoorîii-ea acelui sărac, este un pre
dicator neîmblânzit al neomeniei tale. Fiindcă se perindă 
toată ziua în dreapta şi în stânga, rugându-se si scoţând 
din gură cuvinte de milă, bocindu-se şi vărsând lacrămi, 
şi poate nici măcar nu 'şi-a câştigat hrana zilnică, apoi 
poate că a inventat şi el acest meşteşug, care aduce nu 
atât Iui, cât ţie necinste şi învinovăţire. Acela este vred
nic de milă, fiindcă a ajuns în astfeliu de stare, însă 
noi suntem vrednici de mii de pedepse, fiindcă silim pe 
săraci de a face astfeliu de lucruri. Dacă noi ne-am în- 
doîoşâ cu uşurinţă la nevoile lor, desigur că nu ar ajunge 
nici ii să facă ceia ce fac. Şi ce zic de goliciune şi tre
mur, când eu am a vă spune, eă uniia dintre dânşii 
s’au văzut siliţi de a ciunti până şi pe copiii lor din cea 
mai fragedă vârstă, numai ca să mişte nesimţirea noa
stră ? riindcă văzându-i şi goii perindându-se prin oraş, 
noi nu ne-am înduplecat.’ nici din cauza nenorocirei lor, 
şi nici măcar vârsta lor cea fragedă nu ne-a mişcat, 
apoi atunci au adăogat şi ii pe lângă răleie dinainte şi 
această tragedie grozavă,_şrcâ să scape de sărăcie _au_ 
găsit cu cale, că e mult mai lesne de a se lipsi de această

---- lumină obştească, şl de raza cea dată tuturor oamenilor,
decât să se lupte într’una cu foamea, şi să sufere o 
moarte vrednică de milă.

Şi ca să aflaţi cum ca de aceia se întâmplă ase
menea grozăvenii, cum şi altele de acest feliu, eu vă 
voiu da o dovadă, căriea nimeni nu se va puteâ împo
trivi. Sunt unii săraci uşori de suflet, cari nu pot suferi 
foamea, ci mai de grabă sufăr de toate decât să sufere 
de foame; ei bine, âceştiia întimpinându-ne de multe ori 
cu cuvinte şi cu shime vrednice de milă, n’au câştigat 
nimic, şi atunci văzând şi ii, s’au lăsat de acele rugă
minţi şi s’au apucat de altele, întrecând chiar pe sca
matorii cei mal vestiţi. Uniia de pildă rod cu dinţii peile 

-ciubotelor ceior rupte, alţii îşi bortelesc peiea de pe cap 
cu cuie ascuţite, alţi se azvârl cu peile goale în apă 
îngheţată de ger, alţii de asemenea suferind altfeliu de 
grozăvenii de asemenea natură, ca astfeliu să deâ lumei
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o privelişte urâtă!.. Şi tu la toate acestea ai stătut rîzînd, 
admirând şi fălindu-te de rălele altora, în timp ce na
tura acelor nenorociţi se sluţeşte! Dară care demon săl
batec ar fi putut inventă cevâ mai grozav ca deacestea? 
Celui ce se roagă de tine şi pe Dumnezeu îl invoacă, 
şi sc apropie de tine cu biândeţă, nu găseşti că este 
vrednic nici de a i răspunde, ba nici măcar de a te 
uHa ici ol, Şi du(3â î.o supară mult, n vorbeşti aceîe 
cuvinte aspre. Apoi oare este vrednic unul ca acesta de 
a mai trăi, de a respiră, sau de a mai vedea soarele 
de pe ceriul Cătră .ceilalţi te arăţi vesel şi filotim, ca 
şi cum ai fi pare-că un feliu de judecătoriu al acelei 
sluţenii ridicule şi sataniceşti. -De aceia, cu drept cu
vânt, se pot zice acele cuvinte cătră nişte astfeliu de 
oameni cari fac haz de asemenea lupte, fie chiar de ar 
vedea pedepsiţi pe alţii: oare mai sunt vrednici de a 
trăi aceştiia, de a respiră, sau de a mai vedea soarele 
de pe ceriu, ca cei ce necinstesc natura noastră ob
ştească, şi batjocoresc pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu care 
zice: «dă-mi eieimosină, şi eu îţi voiu dă împărăţiea ee- 
riurilor» nu i-ai ascultat, pe când diavolul de îndată ce 
şi-a arătat capul, iute ai devenit blând şi filotim cu ei. 
Vicleşugul demonului care poartă atâta vătămare, mai 
mult te-a înduplecat, decât făgăduinţa lui Dumnezeu, 
care are cu sine mii de bunuri. Ar fi trebuit ca să plă
teşti şi bani ca să nu se petreacă asemenea lucruri, şi 
petrecându-se să nu fie "văzute, să fi făcut şi suferit 
totul, ca să dobori această manie drăcească, pe când 
tu faci totul ca aceste necuviinţi să se petreacă şi să fie 
văzute. Şi încă mai întrebi, spune-mi, de ce este gheena ?. 
Nu întrebă de aceasta, ci mai bine întreabă, cum de 
este numai o gheenă? Cum să nu fie vrednici de pe
deapsă nişte astfeliu de oameni, cari fac a se petrece 
astfeliu de privelişti crude şi neomenoase, şi cari rid 
de nişte lucruri, de care şi noi şi ii ar trebui mai de 
grabă a plânge, sau mai bine zis, ar trebui să plângeţi 
voi cari-i siliţi de a se sluti în acest chip? «Dară, zici 
tu, nu-i silesc». Şi cum nu-i sileşti, spune’mi, dacă pe 
cei blânzi şi cari plâng şi roagă pe Dumnezeu, tu nici 
nu suferi a-i privi, pe când acestora li dai şi bani din 
belşug, şi aduci pe mulţi cari-i admiră ? «Să ne depărtăm, 
deci, şi să nu-i miluim? Şi tu poronceşti aceasta» Ir-zici 
tu. Dară nu aceasta va să zică a milui, omule, de a
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cere atâta osândă pentru câţivâ oboli'-) de a pretinde 
atâta zbucium pentru hrana trebuitoare, şi de multe 
ori a borteli pelea de pe capul nenorocitului într’un mod 
atât de crud şi nemilos. «Taci/ zici tu, nu ne scoate 
vorbă rea, căci nu noi suntem cari bortelim capetele 
lor». Dea Domnul să ne precum zici tu! Insă cel ce sfâşie 
pe -ţiiui, iocr- un tap> cu rnuit mai grav decât dacă s’ar 
stâşiea. pe dânsul singur, ceia ce. se petrece şi în cazul 
de faţă Cu aceşti nenorociţi. Căci şi durerile ce ii lc sufăr 
sunt mai mari, când li se poronceşte de a fi chiar ii 
singuri sinucigaşii lor!

Şi aceste lucruri se petrec unde? In Antiohiea, unde 
s’au declarat cei întâi creştini, unde oamenii erau cei 
mai blânzi dintre toţi oamenii, unde rodul milosteniei 
erâ vestit în vechime. Căci dădeau eleimosină nu numai 
ceipf de faţa, ci chiar celor din depărtare mare li tri
meteau în timp de foamete. «Deci, zici tu, ce trebuie să 
facem»? Să vă lăsaţi de această sălbăticie, şi să con
vingeţi pe toţi acei săraci, că dacă vor mai face aşâ, 
nu vor primi dela voi nici-o eleimosină, pe când dacă 
se vor apropieâ de voi cu blândetâ, se vor bucură de 
multă îngrijire din partea voastră. Dacă vor auzi acestea, 
apoi chiar de ar fi cei mai ticăloşi dintre toţi oamenii, 
nu vor suferi de loc de a pătimi aşâ cevâ, vă garantez 
eu | ba încă vă vor şi mulţămi, că l-aţi scăpat de rîsul 
şi de muncele acelea. Acum pentru nişte vizitii buni voi 
âst; da- până şi pe copiii voştri, iară pentru nişte dăn
ţuitori sau dascaii de dani. de sigur că v-aţi da sufle
tele voastre, pe când pentru Christos care este flămând, 
nu daţi nici cea mai mică parte din averea voastră, şi 
de cumvâ^aŢi-eevâ^ar^mTapoi va credeţi ..că aţi făcut, 
totul, neştiind, se vede, că nu a da cum s’ar întâmplă, 
ci a da din belşug, aceasta va să zică milostenie. De 
aceia şi F'rqrocui nu fericeşte şi nu laudă pre cei ce dau 
cum s’ar întâmplă, ci pre cei ce’şi varsă pungile cu 
îmbelşugare, fiindcă nu zice simplu «dat-a» ci „îm păr
ţit-a , dat-a să ra c ilo r“ (Ps. U l, 9). Ce folos îţi este, 
când tu fiind bogat dai atât de puţin, ca şi cum’ ar dâ 
cinevâ bunăoară o scoică din mare» şi nu rîvneşti nici

Ş Notă. Obolul eră o mică monedă la Ebrei, in valoare de 
a 6-a parte din drahmă (15 bani).
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ghelie? Dară atunci cum vei îndrăzni a zice: „Dumne
zeule, m ilueşte-m ă dupre m are m ila ta, şi dupre 
mulţimea îndurărilor tale şterge fără  de legea 
m ea“ (Ps.. 50,8) ? Oare nu ne miîueşte ei dupre kala Iui cea 
mare, sau ea poate rad dupvo cea mieă f̂ Căci iubiţilofe,
0*U i î l& t  iO cX i'vO ' l < i l  v .  ' (> îX ii(X  V â ( l '  i i l î i i i . 1  d l  î i  Oî3A âJO -

gaţi, având după dânşii slugi îmbrăcate în haine aurite, 
cari au prin casele lor paturi aurite, şi alte multe fan- 
tazii, iară când e vorba de a da săracilor, deodată de
vin mai săraci decât toţi săracii.

Şi care este răspunsul cel grozav al acestora? «Să
racii, zic ii, au din casa comună a bisericei». Şi ce are 
aface aceasta cu tine? fiindcă chiar de voiu da eu cevâ 
săracilor, aceasta nu te va mântui pre tine. Tot aşâ şi 
biserica dacă dă cevâ* 'aceasta, nu-ţi va şterge păcatele 
tale. Dacă nu dai fiindcă biserica trebuie a da săracilor, 
apoi atunci dacă preoţii se roagă lui Dumnezeu, tu au 
trebuie să te mai rogi? Fiindcă, postesc alţii, tu nu 
trebuie să posteşti, ci să te înbeţi într’una? Nu ştii că nu 
atât pentru săraci a legiuit Dumnezeu cele cu privire la 
eleimosină, cât mai cu samă pentru cei ce dau asemenea 
eleimosină? Poate că bănuieşti pe preot? De sigur că şi 
aceasta este un păcat mare, eu însă nu am să cercetez, 
cu amănunţime aceasta învinovăţire, ci voiu zice: fă totul 
pentru tine, şi vei aveâ plată îndoită. Ceia ce noi vorbim 

~acirnT^e3teins3sint^jm^wrt5im^ciFsesî^ ca să dai nouă - 
averea ta, ci ca tu 
Dacă’mi vei da 
şi de slavă deşartă, ba de n

m  ________ _______
voi înşi-vă, vă veţi izbăvişi cle1;candale7ş:î (Te bănuieli al)- 
surde, şi mai mare vă va fi plata. Nu vă vorbesc acestea 
ca să vă silesc de a vă da averile voastre bisericei, şi 
nici că sunt poate supărat pentru preoţii cari aud vorbe 
proaste pe socotoala lor, căci dacă ar trebui să fiu su
părat şi scârbit de cevâ, apoi aşi fi supărat şi amărât 
pentru voi cari vorbiţi rău de dânşii. Căci dacă celor ce 
aud vorbe proaste pe socoteala lor. şi pe nedreptul şpuse, 
plata li va ti mai mare, nu mai încape îndoială că si celor 
ce vorbesc, pedeapsa li va fi mai mare şi mai aspra. 
Dară eu spun acestea nu pentru dânşii, d  fiindcă mă 
îngrijesc de voi şi de mântuirea voastră.

Ce poate fi de mirat dealmintrelea dacă se găsesc
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şi printre voi care să bănuească, când de aceştiia s’au găsit 
ca să bănuiască până şi pe sfinţii aceia, cari imitau în 
purtarea lor pe îngeri, şi cari nimic n’aveau al lor pro
priu?— vorbesc de cârtirea Elinilor împotriva aposto
lilor; că'..văduvele lor erau trecute cu vederea; şi acest 
fapt se petrecea pe atunci, când săracii erau ajutaţi, când 
nimeni nu ziceâ ca este cevâ al său propriu'din cele ce 
aveau, ci luate ii erau comune.

Deci, iubiţilor, să nu punem înainte nişte astfeliu de 
pretexte, şi nici să credem că am puteâ aveâ vre-o în
dreptare, că dacă biserica are multe averi de unde să 
deâ săracilor, apoi noi suntem scutiţi de a tace milos
tenie. Când tu vezi mărimea averilor ei, gândeşte-te tot
odată şi la mulţimea aceia de săraci înscrişi pentru aju
toare, la mulţimea bolnavilor şi la miile de ajutoare 
acordate. Cercetează . cu amănunţime, intereseaza-le de 
aproape, nimeni nu te va împiedecă, ci încă sunt gata 
cu toţii de a vă uâ informări. Dară eu voiesc a spune 
încă şi cevâ iperboîic. Când noi vă dăm socoteală în re
gulă, şi vă arătăm că cheltuielile nu sunt mai mici de
cât veniturile, ci chiar pe unele locuri sunt cu mult mai 
mari, apoi eu cu plăcere v ’aşi spune vouă: când ne vom 
duce acolo şi vom auzi pe Christos zicând: „Flăm ând 
am  fost şi nu m’aţi hrănit, gol şi nu m ’aţi îm
brăca,t“ (Math. 25, 42) ce vom răspunde? Cu ce ne vom 
îndrepta? Vom aduce poate la mijloc pe cutare sau pe 
cutare, care nu a ascultat de aceste poronci, sau pe vre
unii dintre preoţii bănuiţi? Dară ce au a face acestea 
cu tine? «Eu, va zice Christos, te trag la răspundere 
pentru cele ce ai greşit; deci justifică-te de cele ale tale, 
ca să poţi fi spălat de păcate, iară nu să-mi arăţi şi pe 
alţii cari au păcătuit la feliu cu tine».

De altfeliu şi biserica, tocmai pentru îndărătniciea 
voastră este silită de a aveâ ceia ce are acum. fapt ce 
nu se vedeâ pe acele timpuri, când toţi urmau după le
gile şi poroncile apostolice, şi când veniturile ei trebuiau 
a fi cugetul cel curat al credincioşilor, ceia ce erâ un 
tezaur neperitor şi un depozit sigur. Acum, însă, când 
voi strângeţi tezaure pe pământ, şi totul încuieaţi în ma
gazinele voastre, iară ea (biserica) se vede silită de a 
cheltui cu adunările văduvelor, cu chorurile de fecioare, 
cu primirea străinilor, cu cei ce călătoresc, cu nenoro
cirile celor din temniţă, cu nevoile celor bolnavi şi foe-
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tegi, şi cu alte de acest feliu de nevoi, apoi ce trebuie 
a face? De a trece cu vederea pe toţi aceştiia, şi de 
a grămădi atâtea naufragii *)? Dară cine oare ar putea 
fi mulţămit de naufragiile întâmplate? Cine ar fi'mul- 
ţămit de plânsetele, de bocetele şi de vaetele purtate peste 
tot locul?' .

Deci, să au vorbim ce s’ar întâmplă. Căci acum, 
dupre cum am fost sas, noi suntem gata de a vă dâ 
socoteală oricând; şi chiar dacă poate aţi aveâ dăscăli 
stricaţi, şi cari răpesc totul, şi sunt lacomi, apoi nici 
aşă nu vă poate fi de îndreptare răutatea acelora. Căci 
filantropul şi întru tot înţeleptul, unul născut Fiu al lui 
Dumnezeu, care toate le vede, şi care ştie că în trece
rea timpului şi în lumea întreagă se vor găsi poate şi 
mulţi preoţi stricaţi, nu cumvâ prin lenevirea unor ase
menea preoţi să se prelungească încă mai mult lenevirea 
şi nepăsarea ucenicilor, răsturnând orice justificare 
pentru o astfeliu de lenevire, iată ce zice: „Pe scau 
nele lui Moisi au stătut cărturarii şi F arise ii; 
deci toate cele ce vor zice voua _să faceţi, fa
ceţi, însă dupre faptele lor să  nu faceţi- (Math. 
23, 2), arătându-ţi prin aceasta, că chiar dacă ai aveâ 
dascal netrebnic, totuşi cu nimic nu vei fi vătămat, dacă 
vei ascultă cuvintele lui. Nu din faptele ce a făcut 
dascalul, ci din vorbele ce le-ai auzit dela dânsul şi nu 
le-ai îndeplinit, din acestea, zic, Dumnezeu îţi va scoate 
vinovăţiea. încât dacă tu vei face cele poroncite, vei stă 
atunci cu toată încrederea înaintea dreptului judecăto- 
riu, iară dacă nu vei ascultă de cele ce ţi-a spus das
călul, apoi chiar de ai aveâ de . arătat mii de preoţi 
stricaţi, totuşi aceasta cu nimic nu-ţi va folosi. Fiindcă 
şi Iuda a fost apostol, şi totuşi aceasta nu ar puteâ în
dreptăţi pe filarghirii sau şi pe furătorii de cele sfinte, 
şi nici’ că ar puteâ cinevâ dintr’aceştiia fă zică, fiind 
învinovăţit, că şi apostolul Domnului a fost tâlhariu, 
furătoriu de cele sfinte, şi vînzătoriu al Mântuitoriului, 
ci mai cu samă aceasta ne va osândi şi pedepsi, că nici

*) Notă. Expresiunea din original: xal toaoutou? rcpoaxuicai ~ki- 
(levaţ, după cât se vede mai departe, este nn elinism, care sună: 
şi de a grămădi atâtea naufragii (nenorociri). Tradusă adlitteram, 
zicerea npoo'/ffioou Xipiuac, înseamnă: a grămădi pământ peste pă
mânt, a ridică parapete în timp de războiu, iară figurat: a face, 
a clădi azil, loc de scăpare, etc.
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după rălelfe pătimite de alţii noi nu ne-am cuminţit. Dară 
tocmai pentru aceia sunt scrise asemenea fapte, ca ast
feliu să fugim de dânsele. De aceia lăsând la o parte 
pe cutare şi pe cutare, noi să luăm sama la noi înşine 
şi la faptele noastre, căci fiecare din noi numai pentru 
dân-iuV va da sţwftâ inamica îui Dumnezeu.

; ' Deci, pontn. vm aostmcs-1 vom da atunci
să fie bun şi plăcut, să ne regulăm vieaţa noastră, şi să 
întindem mâna săracilor cu îmbelşugare, ştiind bine că 
numai aceasta ni va fi justificarea, şi tot-odată să ne 
arătăm că am îndeplinit cele poroncite numai, şî  nimic 
altă. Dacă acestea vom puteâ a le aveâ, vom scăpă de 
durerile cele negrăite ale gheeniî, şi ne vom bucură de 
veşnicele bunătăţi. Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, 
prin chârui şi filântropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
prin care şi împreună cu care se cade slava, cinstea şi 
stăpânirea,’ Tatălui, şi sfint ului şi de vieaţă dătătoriului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I I

„Au nu ştiţi că  cei ce  lucrează cele sfinte, 
din biserică m ănâncă? şi cari slu jesc altarjului, 
din altariu  se îm părtăşesc? A şâ şi Dom nul a 
rinduît celor ce propoveduesc evangheliea, din 
evanghelie să  trăească* (Cap. 9,18. 14).

Multă osteneală şi-a dat apostolul ca să arater că im- 
este împedecat de a luâ ajutoare de pre la ucenici. De aceia 
de şi a vorbit atâtea mai’nainte, totuşi nu s’a mulţămit 
numai cu atâta, ci merge până şi la cele ce glăsueşte 
legea lui Moisi, punând de faţă un exemplu cu mult 
mai potrivit ca cele dinainte. Căci nu este tot una: de 
a pune la mijloc pe boi, şi de a citi un text de lege lămurit 
in cazul de faţă, în privinţa preoţilor. De cât tu gândeşte-te 
la înţelepciunea lui Pavel şi în cazul de faţă, cum amin
teşte el cu măreţie de acest fapt, fiindcă nu zice: «cei 
ce „lucrează «ele sfinte, să iâ din cele proaduse», însă 
ce anume? „din biserică m ăn ân că”, ca astfeliu nici 
cei ce iau să nu se batjocorească, nici cei ce dau să nu 
se mândrească. De aceia a pus şi cele ce urmează, căci
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nici aici n’a zis: «cei ce siujesc aitariului să iâ din cele 
jărtfite», — „ci cu aitariul să  se îm p ărtăşască“, 
fiindcă cele proaduse odată la altariu nu mai erau după
aceia a celor ce le adusese, ci ale bisericoi şi ale alta
rului. Şi nu zice, că '«ian cefe aîe bisoricei», ci „din 
biserică mănâncă*, arătând Iarăşi cumpătarea, şi câ 
nu trebuie de a’şi aduuâ bani şi a se îmbogăţi. Dară 
dacă el spune că cu aitariul se împărtăşesc, apoi nu vor
beşte aici de împărţirea în ■ două a celor din aitariu, 
ci de ajutoriul cel dat lor ca din datorie. De şi cele ale 
apostolilor erau eu mult mai mari, fiindcă la dânşii preo- 
ţiea erâ întovărăşită de cinste, pe când astăzi este în
tovărăşită de primejdii, de sfâşieri şi de omoruri. De 
aceia dintre toate celelalte exemple, cu mult, mai maro 
erâ de pildă expresiunea: „ Dacă a ip  SăîBănat- noi 
vouă Cele d u h o v n ic e ş t i—  căci prin zicerea 
sărnănat“ nimic altă nu înţelege, de cât necazurile, 
primejdiile, cursele, şi în fine arată prin aceste cuvinte 
rălele negrăite, pe care le sufereau în propoveduirea 
evangheliei.

Şi cu toate acestea fiind chiar o aşâ de mare su
perioritate în preoţiea legei celei nouă, el totuşi n’a voit 
nici pe cele ale legei vechi să le înjosască, şi nici pe 
cele ale salc ,să le înalţe, ci şi pe ale sale le moderează, 
nu din primejdii, ci dându-li superioritatea din măre- 
ţiea darului, căci n’a zis: «de ne-am primejduit, de ni 
s’a întins curse» ci „dacă am săm ânat noi—vouă 
cele duhovniceşti". Dară şi cele ale preoţilor el le

slu jăsc a i t a r i u l u i arătând prin aceasta slujba lor- 
cea necontenită, şi stăruinţa ce o arată în această slujbă. 
Şi spunând de preoţii Iudeilor in genere, de Leviţi şi 
de arhierei, el a invederat aici pe fiecare din aceste 
tagme, atât cele inferioare, cât şi pe cele superioare, pe 
unele prin expresiunea: „cei ce lucrează cele sfinte “ 
iară pe celelalte prin expresiunea: „Cei ce slu jăsc al- 
tariului “ , fiindcă nu acelaşi lucru erâ orânduit tuturor, 
ci uniia făceau pe cele mai de jos, iară altora li erau 
încredinţate slujbe mai înalte. Pe toţi aceştiia, deci, cu- 
prinzându-i în aceste expresiuni. — şi ca să nu zică 
cinevâ «şi de ce ni aminteşti de legea veche ? nu ştii că

1(1038
4
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acum este timpul de poronci mai desăvârşite?» apoi după 
toate acelea a pus şi ceia ce este mai puternic decât 
toate, zicând: „Aşâ şi Domnul a rânduit celor ce 
propoveduesc eva'ngheliea, din evanghelie să 
trăească“. Nici aici n’a zis ca să se hrănească de 

'oameni, ci dupre cum a zis de preoţii iegei vechi „din 
biserică“ şi „cu aliariui să se împărţăşască“, tot 
aşâ şi aici „din evanghelie" zice. Şi dupre cum acolo 
zice: „să mănânce" tot aşâ şi aici „să trăiască 
iară nu să speculeze sau să-şi adune tezaure». Că «vred
nic este lucrătoriul de plata sa» (Math. 10, 10), zice.

„Iară eu nici una de acestea~ n’am făcut" 
(Vers. 15). «Dară ce? zici tu; dacă până acum n’ai făcut 
nimic, apoi voeşti poate de a face în viitoriu, şi de aceia 
rfi vorbeşti aşâ?» Să nu fie! De aceia tocmai s’a şi în
dreptat pe sine iute, zicând astfeliu: „şi n’am scris  
aceasta , ca  aşâ să se facă întru m ine", şi pri
veşte cu câtă înverşunare tăgădueşte şi respinge această 
bănueală: „că mai bine îm i este a  muri, zice, decât 
lauda m ea să  o facă cinevâ z a d a r n i c ă ş f  nu 
od.ttă, nici numai de două ori, ci de mai multe ori în- 
trebuinţază această expresiune, fiindcă şi mai sus-a-fost 
zis: „ci n’am  făcut dupre puterea a c e a s t a şi 
mai jos iarăşi: „ca să nu fac eu (greşăli) dupre 
puterea m e a 1)" (Vers. 18), iară aici: .„iară eu nici 
una de acestea n’am  făcu t". *D e a c e s te a " ; care? 
Adecă, diri multele exemple şi dovezi aduse. «Muile, zice, 
dându-mi puterea de a iuâ, exemplul ostaşului, a culti
vatorului de pământ, a păstorului, a apostolilor, a legei,- 
a celor petrecute la voi prin noi, sau a celor petrecute 
la alţii prin voi, a preoţilor, a poroncilor lui Christos, 
de nici unul din aceste exemple şi dovezi eu nu m’am 
înduplecat de a luă, şi a imi călcâ legea ce mi-am dat. 
Şi să nu-mi spui de cele trecute, de şi poate am a spune 
că multe am suferit şi în trecut, din aceasta cauză — şi

’) Notă. Acest pasaj în orifcinai este : „Etc râ jx-q Kwcaxp’fiaaa- 
■9-ai [jf t-Q iţooairţ jioo", adecă: aca să nu fac o rea întrebuinţare de 
puterea mea», de unde se vede că traducerea din ediţiunea noastră 
de Buzău — ca să nu fac eu dupre puterea mea — este greşită. Verbul 
KaTccyf/âoji.ai-uijj.aL, însamnă a întrebuinţa ceva rău,, a abuza de-ceva
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cu toate acestea eu nu-mi sprijin hotărîrea numai pe 
acelea, ci şi pentru viitoriu făgăduesc, că voiu prefera 
mai degrabă a muri de foame, decât a mă lipsi 
de aceste cununi». „Că m ai. bine, zice, îmi este a 
aiuri, decât lauda m ea să o facă cinevâ zădar- 
nică". N?a zte: «ca legea oe- mi-am dat eu însu-mi, să 
mi-o desfiinţeze cinevâ», ci „lauda -mea“ -.Ca să nu 
zică cinevâ că el o face aceasta nu bucurându-se, ci 
oftând şi plângând, apoi voind a arătă mărimea bucu- 
curiei şi a bunei lui voinţi, numeşte aceasta „lauda 
lui“. Atât de departe este el de a fi scârbit, în cât se 
şi mândreşte cu aceasta, şi preferă mai bine a muri, 
decât să cadă din această laudă. Astfeliu că acest fapt 
ar fi fost pentru dânsul cu mult mai plăcut decât chiar 
însăşi vieaţa.

Mai departe apoi el înalţă acest fapt şî din altă 
parte, şi-l arată a fi mare, nu doară cu scop de a se 
arătâ pe sine strălucit — departe aceasta de obiceiul 
apostolului — ci ca să arate că el se bucură, şi că, orice 
bănuoală e  răstoarnăHarpământ. Tocmai de aceia, dupre 
cum am fost spus, el numeşte aceasta „lauda sa'!. Şî 
ce spune mai departe?

„Că de bine vestesc, nu-mi este mie laudă, 
zice, că  nevoe îmi zace asupră, iară am ar mie 
este de nu voiu bine vesti. Că de fac aceasta  
de voe, p lată a m ; iară  dacă de silă, dregătorie 
îmi este mie încredinţată. Care dar este plata? 
Ca bine vestind, fără  plată să  pun evangheliea 
Iui Christos, ca  să  nu fac eu dupre puterea mea 
(ca să  nu fac o rea întrebuinţare de puterea 
m ea1). (Vers. 16—18). Dară ce zici? spune-mi; că dacă 
bine-vesteşti nu-ţi este ţie laudă, şi că dacă fără plată pui 
evangheliea, atunci îţi este laudă ? Aşâ dară a puneevan- 
ghelie fără plată este mai mult decât a bine-vesti evan
gheliea? Nici de cum, însă superioritatea în altă parte se 
poate găsi, acolo adecă, că aceasta este din poroncă, 
iară ceialaltă din intenţiune, din voinia liberă. Cele ce 
se fac peste cele noroncite, au mare plată prin aceasta,

’) Notă. A se vedeâ Nota de mai sus.



292 OMILIA XXII

pe când cele ce se fac după poroncă, nu atât de mare. 
In această însemnătate, deci, zice el că una e mai mare 
ca ceialaltă, iară nu după însăşi natura lucrului. Căci 
ce este egaî .fcii a propovădui? Acest fapt face. pe.cinevâ 

■'d<j a se întrece cu îngerii, — dşiră cu toa'ie acestea fiindcă 
. *ce3>sta .şs.te din -«Jatoriey...şi din -porOnofi. pe când eeia- 
iaită din libera Voinţă, apoi prin âceşyta cea din urmă 
este superioară celei dinainte. De aceia tocmai explicând 
acest lucru, zice: „Că de iac aceasta  de voe, p lată 
am, iară  dacă de silă, dregătorie îmi este mie 
în c r e d i n ţ a t ă luând expresiunile „de voe“ şi „de 
s ilă “ numai cu privire la verbul mi s’a  încredinţat, 
sau nu mi s’a încredinţat. Tot astfeliu să se înţeleagă 
şi cu expresiunea-:' „că  nevoe îmi zace asu pra", 
adecă nu ca şi cum el făcea aceasta fără de voe, să nu 
fie ! ci ca fiind silit de cele poroncite, şi spre deosebire 
de libertatea ce aveâ de a luâ ajutoare de pre la uce
nici. De aceia şi Christos zicea ucenicilor săi: „Când veţi 
face toate cele ce vi s’a poroncit vouă, ziceţi, 
că  slugi netrebnice suntem, că  ce am fost datori 
a face, am făcut" (Luca 17, 10).

„Care dară este plata? Ca bine vestind, fără  
plată să-1 pun evangheliea lui Christos, ca  să  
rffl fac  dupre puterea mea (ca să  nu fac o rea 
întrebuinţare de puterea mea, ca  să  nu abuzez 
de puterea mea) întru buna vestire". Dară ce? 
spune’mi; oare Petru nu are plată? Ceilalţi apostoli nu 
au plată? Cum deGi a zis: „că de lac'cte voe, piaţa 
am, iară dacă de silă, dregătorie îmi este mie 
încredinţată?" Dară tu priveşte şi aici înţelepciunea 
lui Pavel; căci n’a zis: «iară de iac de silă, nu am plată 
ci „dregătorie îmi este mie încredinţată", ară
tând prin aceasta că şi atunci are o plată oarecare, înss 
aşâ feliu dupre cum poate avea cel ce a făcut dupr< 
poroncă, iară nu ca acela care prin sine însuşi s’a am
biţionat a face aşă, ba încă a şi întrecut cele poroncite 
Deci, care este plata? „ca bine vestind, fără  plaţi 
să  pun evangheliea lui Christos, zice, ca  sa  ni 
fac eu dupre puterea m ea (ca să nu abuzez d<
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puterea mea) întru buna vestire“. Ai văzut 
el pretutindeni nu face uz de puterea sa, arătând CUni 
aceasta, că şi cei ce luau nu erau vrednici de pedeapsa*
dupre cum ani spus necontenit? A adăogat însă „întru 
buna-vest,jre“ învederând pedenparie P^babiiitat^a
«aciuiai, în a c e l a ş i  timp şi împedecauci j> rş«Hîndeai de a
se face aşă, fără motiv binecuvântat. Adecă, cel Ce învaţă 
trebuie a luă, nu însă şi cel ce se trandaveşte în zadar.

Că slobod fiind de toate, tuturor m ’am 
făcu t rob, c a  pre cei m ai mulţi să  dobândesc" 
(Vers. 19). Aici iarăşi punê  cevâ măreţ ^exagerat. 
Mare lucru este de a nu luă, însa ceia ce el voeşte a 
spune aici, este cu mult mai mare decaţ aceia. Decrce~

Ueste ceia ce el spune aici? «Nu numai că n?am ]-*- 
zice, şi nu numai că n’am făcut întrebuinţare X, ua 
terea aceasta, ci Încă m’am făcut rob, şi încă 0^ ro r ' 
varieată şi în toate chipurile. Nu numai în privjnt£! i r’e 
nilor am arătat acest lucru, ci încă — ceia ce este 
mult mai mare — şi în altele multe acelaşi !ucr(i ,.GU 
dovedit. M’am făcut rob, şi cu toate acestea nu T n 
fost supus nimănui întru nimic, şi nici că am fost silit»™ 
căci aceasta va să zică „slobod fiind de toate“ 
nici că am fost rob numai unuia, ci chiar lumei într-o- 
pentru care a şi adăogat: „tuturor l u’am făciil 
«căci, • zice, mi s’a poroncit/de a propoveâuj-gf ^  
vesti cele încredinţate mie, iară de a născoci şi a pr0,w f
m ii oi m ii rîo rvîaniTnî nAntr*n o f ~i r n | aCCStul GCC~—-__~

.....a fost treaba mea. Pentru a innpoieâargint
miftty eu singur am fr.̂ 1 T'f»f pm^ătm il), yi ţ->ţ nu'7'7!.!;!
am făclit totuF spre a cere răspundere dela cei căro 
încă li erâ încredinţat, făcând mai mult chiar decât n? 
se poroncise». Fiindcă el totul făceâ numai din hn 
intenţiune şi din dragostea cătră Christos, apoi dea w a 
şi aveâ dorinţa nesfârşită pentru mântuirea oamenilo 
De aceia cu multă uşurinţă el trecea peste toate nprr 
cile, şi prin toate acestea se ridicase mai presus de ~ 
riuri. Vorbind de robie, la urmă, spune şi de diferite?' 
moduri cum şi varieaţiunea acestor robii Si carp î  
acele feliuri de robie? __  ... nt

O Notă. Expresiunea din original Kata?ja/,sîv x'o , . 
sens figurat însamnă a înapoieă împrumutul, a plăti ^rnprumv/f 
Aici se face aluziune la parabola din Matheiu, cap. 25,14 —30
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„Şi m ’am făcut, zice, Iudeilor ca un Iudeu, 
ca  pre Iudei să  dobândesc" (Vers, 20). Dară când 
anume a fost aceasta? Când a tăieat împrejur pe Timo- 
theiu, ca astfeliu tăierea împrejur să o desfiinţeze1) De 
aceia n’a zis «şi m’am făcut Iudeilor Iudeu» ci. „Ca un 
ludcur. ceia ce eră din iconomie. Dară ce spui Pa- 
vfiie ? i u care ai propoveduit lumei întregi, care ai ajuns 
până la ceriuri, şi care ai strălucit atât de mult în 
charul încredinţat ţie, te-ai scoborât deodată atât de jos? 
«D a! zice, aceasta înseamnă a mă ridicâ». Tu nu te uitâ 
numai la aceia, că s’a pogorât, ci şi că după ce s’a po
gorât, a ridicat pre cei de jos, şi i-a tras la sine,

„Celor de sub lege, c a ’ un supus legei, ca  
pre cei de sub lege să-i dobândesc". Fraza aceasta 
sau este explicarea, celei dinainte, sau că poate pe lângă 
cele de mai sus lasă a se înţelege şi altcevâ. Iudei nu
meşte pre cei ce dela început erau aşâ, iară prin ex
presiunea „Cei de Sub lege* înţelege sau pre proze
liţi, sau pre cei intraţi în creştinism, însă cinstind încă 
legea, căci aceştiia nu mai erau ca Iudei, şi cu toate 
acestea se găseau încă sub lege. Şi cum erau sub lege? 
Se rădeau pe cap, jărtfeau, păzeau sâmbetele şi cele
lalte obiceiuri iudaice. Acestea însă se petreceau, nu că 
doară îşi schimbau credinţa creştină, fiindcă lucrul 
în sine ar fi fost un rău, ci fiindcă dragostea creş
tină li îngădueâ .deocamdată. Deci, ca să ridice pre cei 
ce cu adevărat se găseau în asemenea stare, el se făceâ, 
ca dânşii, însă nu chiar la feliu cu dânşii, ci numai că 
se arătâ a fi aşâ, fără să fie în realitate, şi nici nu 
făceâ ca dânşii, având acelaş cuget. Căci cum ar fi fost 
cu putinţă ca cel ce alergă în toate părţile spre a ridicâ 
pe alţii, şi pentru aceasta făcând totul, cum ar fi putut, 
zic, ca pe alţii să caute ai izbăvi de acea umilinţă, şi 
pe dânsul să nu se izbăvească?

„Celor fără  de lege, ca  un fără de lege“. 
Aceştiia nu erau nici Iudei, nici creştini, nici Elini, adecă 
se găseau afară de lege, ca de pildă Cornelie sutaşul, şi alţii 
la feliu cu dânsul — fiindcă intrând şi pre la aceştiia, se 
prefăcea a li imita multe obiceiuri de ale ior. Uniia zic, 
că prin aceste cuvinte el ar fi făcând aluziune la discu-

') Notă. A  se vedea Fapt. Apost. cap. 16.
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ţiea avută cu Athenienii în privinţa inscripţiei de ne 
jărtfelnicul de acolo1). Mai departe, apoi, ca să nu se 
creadă că faptul acesta este o schimbare de idei, şi deci
o apostasie, a adaos imediat: „nefiind fără-de-lege 
iui Dumnezeu, ci intru lege lui C h r i s t o s adecă, 
nii numai' că na era fără-de-lege, şi nici în lege nu erâ
CUiii o iii’ illiâiiipitx, ui livcjluu .0 oii liliiit tllcli VGCOO
ca legea iui Moisi, adecă, legea duhului şi a eimrului. 
De aceia a şi adaos: „lui C hristos". Apoi încurajân- 
du-se şi stăruind în această idee a sa, el pune de faţă 
şi câştigul unui astfeliu de pogorământ, sau mai bine 
zis, nnei astfeliu de concesiuni faţă de dânşii: „03. să 
dobândesc", zice, „pre cei fără-de-lege — şl 
în fine, pretutindeni el pune înainte cauza acestui pogo
rământ. Dară n’a stat numai aici,, ci a mai adăogat : 
„M-am făcut celor neputincioşi ca  un .nepu
tincios, ca  pre cei nep u tin cio ţî’s ă - i  dobândesc 
(Vers. 22); Aceasta este cum s’ar zice, explicaţiea tuturor 
celor spuse de dânsul până acum, şi deşi acelea sunt 
cu mult rnai mari;"totuşritceasta- expresiUTie—este—mutîr 
mai familiară, pentru care"o nune tocmai la urmă. Şi 
în epistola către Romani a făcut lot aşâ, atunci când 
vorbeşte despre mâncări, şi pe aiurea tot asemenea.

Apoi ca să nu mai stârnească asupra fiecăreia in 
parte, vorbind de toate la un loc, zice: „Tuturor toate 
m ’am  făcut, e a  ori cum  (cel puţin) să" m ântuesc 
pre vreunii a Ai văzut exageraţie lartiânstrHFruturor 
s’a făcut toate, nu aşteptând doară ca pre toţi să mân- 
tuească, ci «măcar puţini din ii să-i mântuesc — zice. 
Slujba şi râvna mea ce am pus-o a fost atât de mare, 
în cât puteau şi toţi să se mântuească, şi cu toate acestea 
eu nu am nădăjduit că se vor mântui toţi». Vorba aceasta

•) Notă. Poate că se raportă aici St. Chrisostom la. lociil din 
Origen (ap. Catenara, pag 178, ediţio Cramer) unde se spune: «Cu 
cei fără-de-lege, ca un fără-de-leger>. A  venit în Athena, a găsit acolo 
filosofi, a făcut întrebuinţare nu de cuvinte profetice, nici de cu
vinte din lege, ci ca şi acum pare că îi învăţă o lecţiune Elenică 
elementară, spuneâ Athenienilor aducându-ii aminte, şi z iceâ : 
«.vrecum şi oarecarii clin poeţii voştri au zis»  etc. (Fapt. Apost. 17, 
18—34. Şi iarăşi zice, trecând prin acele părţi şi cercetând cele 
ale bisericei, . . . etc. şi prin toate acestea el începea a învăţa pe 
oameni adevărata cinstire de Dumnezeu».
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este foarte importantă, căci e plină de buna lui voinţă, 
şi încă voinţă ferbinte. Fiindcă şi cel ce samănă, samănă 
preste tot locul, şi deşi n’a încolţit toată sămânţa, totuşi 
el a făcut ceia, ce trebuiâ pă facă, Zicând deci de nurpărul 
ce! inie al ceîor mântuiţi, iarăşi pune particula „Oricum * 
sau „Cel p'jAţUl  ̂ .prin 'care raftngâe pre cei ce se. întris
tează pentru cei nemântuiţi. Că dacă nu este cu putinţă de 
a încolţi toată sămânţas, cu toate acestea şi a se perde 
toată este cu neputinţă. De aceia zice „ca Oricum 
că adecă cel ce se osteneşte cu atâta râvnă şi căldură, 
este mai presus de orice îndoeală că va reuşi.

„Şi aceasta l )  fac pentru evanghelie, ca îm
preună părtaş ei să mă fac“ (Vers. 23), adecă, «să 
se vadă că am făcut ce,vâ şi dela mine şi astfeliu să mă 
împărtăşesc cununilor celor acordate credincioşilor». 
Dupre cum mai sus ziceâ: „din evanghelie să tră- 
iească“, adecă din ajutoarele date de cei ce cred, tot 
aşâ şi aici prin expresiunea „ca împreună părtaş 
evangheliei să mă fac‘‘, adecă să pot a mă împăr
tăşi şi eu cu cei ce cred în evanghelie». Ai văzut umi
linţă! cum el care a întrecut pe toţi cu ostenelele, când 
e vorba de resplată se pune pe. dânsul ca pre unul din 
cei mulţi? De aici însă e sigur, că dupre cum cu os- 
tenelefc a întrecut pre toţi, tot asemenea şi cu răs
plata covârşaşte rpe' ruuiţî. Şi cu toate acestea el nu 
pretinde de a se bucură de protie, ci îi place dacă 
s’ar puteâ, ca să şe împărtăşească şi el din cununile 
celorlalţi. Acestea le spuneâ, nu pehtrucă făcea aşa pen
tru plată, ci pentru ca să mişte ~pc~ aceia, *şi cu astfeliu 
de speranţe să-i îndemne de a face totul pentru Traţi 
Ai văzut înţelepciune la el? Ai văzut întâietate necon
trazisă? şi cum el a făcut mai mult decât cele poron- 
cite, neluând dela ucenici nimic, deşi îi erâ slobod de s 
luâ? Ai văzut exageraţie de pogorământ din partea lu i« 
Ai văzut cum cel ce erâ intru lege lui Christos 
şi, prin urmare, păzând legea cea mai înaltă, cu cei fărâ 
de lege erâ ca un fără de lege, cu Iudeii erâ ca Iudeu

’ ) Notă. In ediţiunea Sf. Chrisostom acest pasaj se începe ci 
« toate le fac pentru evanghelie....» în loc de uşi aceasta fac...j> cun 
este în ediţiunea obişnuită, textus receptus.
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n amândouă extremităţile punându-se şi totuşi pe toţi 
3iruindu-i?

Aceasta fă şi tu, şi să nu crezi că dacă eşti tocmai 
a o parte, vei cădea, de vei suferi cevâ pentru fraţi tăi 
:;ei umiliţi — căci aceasta nu va să zică a cădea, ci ă se 
ridică. Cel ce cade, va stă acolo de abia ujnjrţâu-se, pe 
3ând cei ce se scobdara singur, cu muit foîps ie  va şl 
ridică. Dupre cum şi Pavel de pildă, s’a scoborît 
singur şi s’a ridicat în sus cu întreaga iurne, neprefă- 
:iându-se, fiindcă nu se puteâ preface cel ce căută nu
mai folosul celor mântuiţi. Cel ce se preface (ipocritul) 
caută perderea altora şi se făţărniceşte numai în a luâ, 
nu însă şi în a dâ. Nu însă tot aşâ şi Pavel, ci ca şi un 
doctor, ca şi un dascal sau ca şi un părinte, cari se po
goară spre’a aduce îndreptare, unul bolnavului, 'altui 
ucenicului şi celălalt copilului, iară nici de cum vătă-f 
mare,— întocmai aşâ făceâ şi Pavel. Cum că cele spuse 
de dânsul nu erau din ipocrizie, când mai aies nimic 
nu-i obligă de a face sau de a grăi aşâ cevâ, cî voieşte 
numai a arătă dispoziţia şi sinceritatea lui, ascultă ce 
spune el în altă parte: „Nici vieaţa, nici m oartea, 
nici îngerii, nici căpeteniile, nici puterile, nici 
cele de acum , nici cele viitoare, nici înălţim ea, 
nici adâncul, nici altă făptură oarecare, nu poate 
pre noi să  ne despartă/ de dragostea lui Dum
nezeu, care  este întru Ohristos Iisus Domnui no
stru'' (Rom. 8, 38. 39). Ai văzut dragoste mai fierbinte 
-decât tocul? Tot aşâ şi noi să- iuhim- pe-OlnMsttfe, căci
-ui <aUf> ii,co r  iW -ă_ vnm vo i ; PiinrVă şi P>i.ve] dela na
tură a fost ca şi noi. De aceia s’au şi scris toate cele ale 
lui Pavel de mai înainte de întoarcerea lurla creştinism, 
cu totul contrare celor petrecute după aceasta, ca ast
feliu noi să aflăm, că faptul acesta este din voinţă, şi că 
celor ce voiesc toate li sunt uşoare.

*) Deci, iubiţilor, să nu ne desnădăjduim, ci chiar 
bârfltoriu de ai fi, sau lacom, sau orice, tu cugetă la 
Pavel, care mai înainte a fost blasfemătoriu, gonaciu, 
baţjocoritoriu şi, în fine, cel întâi între păcătoşi, şi cum

>) Partea morală. Cum că virtutea este uşor de îndeplinit 
că este dupre natura noastră, şi câ vorba despre soartă este min
cinoasă. Că numai aceia se bucură de adevărata plăcere, cari fac 
fapte bune. (Yeron).
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cu toate acestea de odată s’a ridicat până la cea mai 
înaltă virtute, şi cele dinainte nu i-au fost lui nici-o pie
dică— de şi de altfeliu nimeni n’a fost stăpânit de atâta 
furie răutăcioasă ca dânsul, care a dus un războiu în
verşunat asupra bisericei. Căci şi-ar fi dat atunci până 
şi sufletul pentru nimicirea bisericei, şi eră amărât până 
în-jsuflet că nu aveâ mai multe mâni spre a prinde cu 
toate pe Ştefan Şi cu toate acestea a găsit el mijlo
cul de a-1 prinde cu mai multe mâni, adecă cu acele ale 
mărturiilor mincinoase, ale cărora haine le ţinea el. Dară 
apoi şî când intră prin casele creştinilor, alergâ ca o 
fiară sălbatecă, târînd după dânsul pe bărbaţi şi pe femei 
şi băgând în toţi groaza şi tulburarea şi mii de alte 
răle. Atât de înfricoşat eră, în cât apostolii chiar şi după 
prefacerea lui şi intrarea in creştinism, nu îndrăzneau
o se apropiâ de el. Şi cu toate acestea, după atâtea răle 
a devenit aşâ, precum a fost după aceia! Nimic cred 
că- nu • mai trebuie a spune.

Dară unde sunt acum cei ce leagă voiea cea liberă 
a omului sau liberul lui arbitru, .de, aşâ numita soartă, 
care ar conduce pe cinevâ fără voinţa lui? Audă aces
tea şi astupe’şi gura. Cel ce voieşte ■ a fi bun, nimic nu 
îl poate împiedecă, chiar de ar fi fost până atunci ceL 
mai rău om de pe pământ. De altmintrelea însăşi na
tura noastră este aptă mai mult spre bine, şi virtutea 
este după natură, iară nu contra naturei, ci contra na
turei este răutatea, dupre cum sunt boala şi sănătatea.

-Dumnezeu de pildă ni-a dat ochi nu ca să ne uităm cu 
lăcomie, ci ca văzând cele create de dânsul, să admi
răm şi să ne închinam creatoriului. Cum că aceasta este 
necesitatea ochilor, se învederează din cele văzute. In 
adevăr, că frumuseţa soarelui şi a cerului noi o vedem 
din cea mai nemărginită depărtare, pe când frumuseţa 
femeei n’ar putea-o vedea cinevâ din acea depărtare. Ai 
văzut dară, că de aceia mai cu samă avem ochii? Şi 
iarăşi, urechile şi auzul ni s’au dat, nu ca să primim 
cuvinte de blasfemie, ci de mântuire. De aceia tocmai 
când un sunet discordant ni izbeşte auzul, atât sufletul 
cât şi trupul ni amorţesc deodată. „Vorba celui Ce 
mult se ju ră , ridică părul (în vîrful capului) “ 
(Sirah 27. 14), zice. De auzim cevâ crud şi aspru, iarăşi

•) Notă. A  se vedea cap. 6 şi 7 din Faptele Apostolilor.
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ne cutremurăm, pe când de auzim cevâ graţios şi fi
lantrop, suntem veseli şi ne bucurăm. Nici gura nu ni 
s’a dat ca să grăim vorbe proaste, iară de face aşâ, apoi 
atunci ruşinează pe cel ce grăeşte, pe când daca scoa
tem din ea cuvinte demne şi graţioase, o facem aceasta 
cu toată libertatea. De cele oare sunt dupre natură ni
meni nu se ruşinează, ci de cele care sunt contra na- 
tureii. Şi mâniio când răpesc avutul altuia, se ascund şi 
caută a se justifică, iară dacă dau eleimosină, se mân
dresc chiar. Astfeliu, deci, dacă noi am voi, din toate 
părţile am aveâ aplecare spre. fapta bună. Iară dacă 
poate îmi spui de plăcerea ce o capătă cinevâ din fap
tele ceie rele, apoi tu cugetă că o asemenea plăcere, ba 
încă şi mai mare, o simţim mai cu samă în urma unei 
fapte bune ce am săvârşit. Chiar şi conştiinţa, la omul 
care este cu băgare de samă la natura plăcerilor, se 
găseşte bine, are plăcere de toate» este admirată de toţi, 
şi are speranţe bune, şi din contra la cei ce nu este cu 
băgare de samă la natura plăcerilor, sufere toate cele 
contrare, adecă este dispreţuită de toţi, este acuzată de 
toţi, tremură şi are frică atât de cefe prezente cat şi 
uc ceie viitoare.

să ne închipuim în minte pe cinevâ având femeie şi 
stricând casa vecinului şi fiind încântat de această tâl
hărie murdară, el se bucură de iubita sa; în acelaşi 
timp să ne închipuim şi pe un altul care îşi iubeşte pe 
femeia sa; Şi pentru ca biruinţa şi mai învederată să 
fie, să ne închipuim că cel ce se bucură numai de 
femeia sa, iubeşte în acelaşi timp şi pe cea curvă, este 
cuprins de dragostea ei, însă nici un rău altul nu face — 
deşi faptul acesta nu se poate numi înţelepciune în ade
văratul înţeles, cu toate acestea pentru ca să cunoşti 
cât de mare este plăcerea virtuţei, într’adins am plăz- 
muit, drama de care vorbesc. Deci, punându-i pe toţi 
la un loc, să cercetăm pe amândoi bărbaţii şi să vedem 
a căruia vieaţă este mai plăcută? Pe unul îl vei auzi 
mândrindu-se şi săltând de bucurie pentru biruinţa sa 
contra poftei, iară pe celalalt îl vei vedeâ ruşinat ş: 
bănuitoriu, şi mai dreptul vorbind nici nu trebuie d€ 
a mai aşteptă ca să afli ceva dela dânsul, fiindcă chiai 
de ar tăgădui el, totuşi îl vei vedeâ că se găseşte ma: 
de jălit decât cei din legături. Fiindcă de toţi se teme 
pe toţi îi bănuieşte, bănuieşte chiar şi pe femeia sa, ş:
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pe bărbatul curvei cu care trăieşte, bănuieşte şi pe acea 
curvă, şi pe slugi, şi casnici, bănuieşte şi pe prieteni, 
şi pe rude, şi păreţii casei, şi umbra lui, ba chiar şi pe 
dânsul; dară ceia ce .este încă mai grozav decât toate, 
e că şi conştiinţa. îi strigă într’una, şi-l muşcă pe fie
care Şi dacă te vei mai gândi şi Ja judecata Jui 
Dumnezeu, apoi atunci acel nenorocit ' nici nu va putea 
stă. Plăcerea*lui a fost scurtă de tot, pe când durerea 
şi scârba urmate după ea sunt fără sfârşit, fiindcă şi 
sara, şi noaptea, şi în oraş, şi în pustietate, şi, în fine, 
pretutindeni îl însoţeşte acel nemilos acuzatoriu, ară- 
tându-se ca şi o sabie ascuţită pe amândouă părţile, 
consumându-1 de frică şi de groază, şi fiind torturat de 
cele mai înfricoşate munci.

Nu tot aşâ însă se petrece şi cu cel înţelept şi 
cumpătat, căci el este scutit de toate acele torturi, pri
veşte în toată libertatea pe femeia sa, pe copiii şî slu
gile sale, şi pe prieteni şi pe toţi îi vede cu ochi buni 
şi nebănuitori. Deci, dacă cel ce iubeşte în aşâ mod, 
însă se stăpâneşte, şi încă se bucură de atâta plăcere, 
dară încă cel ce nici nu iubeşte, ci este cumpătat, oare 
nu va aveâ sufletul său mai liniştit decât orice ? De aceia 
tocmai sunt mai puţini în lume de cei ce curvesc, şi 
mai mulţi de cei cumpătaţi. Deci, dacă aceasta ar fi 
adevărata plăcere, apoi atunci cei mai mulţi ar fi aşâ. 
Şi să nu-mi spui de frica de legi, fiindcă nici această, 
frică nu-i stăpâneşte, c i mai înuit nebuniea lor cea mare, 
din care cauză şi'supărările lor sunt mal mari decât 
plăcerile, şi mustrarea cugetului îi întovărăşeşte pre
tutindeni.

Astfeliu estercurvariiT],' dar'S de voeMll, iJâ 'aducem 
la mijloc şi pe lacom, dezbrăcându-1 şi pe acesta de un 
altfeliu de amor ce-1 stăpâneşte, si-1 vom vedeâ şi pe 
dânsul temându-se la feliu cu cel dinainte, şi nepu’tând 
nici el a se bucură precum se cade de plăcere. Fiindcă 
gândindu-se la cei nedreptăţiţi de dânsul, cum şi la 
cei ce compătimesc pe cei nedreptăţiţi, şi, în fine, gân- 
dindu-se la ideia ce au cu toţii despre dânsul, mii de 
valuri şi de primejdii îl întovărăşesc. Şi încă nu numai 
acest rău mare îl ameninţă într’una, ci nici măcar nu 
poate a se bucură de iubita lui, fiindcă aşâ este scris 
pentru iubitorii de arginti ca să nu se bucure de banii 
adunaţi în mod necinstit. Dară dacă poate ţi se pare 
aceasta ca o enigmă, apoi ascultă încă şi ceia ce este
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mai rău şi mai cu anevoe de dezlegat: adecă că nu 
numai de plăcerea averilor sale este lipsit iubitoriul de 
argint, ne îndrăznind de a le întrebuinţa dupre cum 
trebuie, ci nici măcar că se satură vreodată, ci veşnic 
se găseşte însetat. Şi ce ar puteâ fi inaî grozav decât 
aceasta?

Nu tot aşâ însă este omul drept, ci el teste HCutit 
şi de. frică, şi de ură, şi de setea cea nesfârşită de argint, 
şi dupre cum pe celalalt toţi îl blestemă, aşâ, şi pe acesta 
toţi îl binecuvintează; dupre cum acela nu şi-a câştigat 
nici un prieten, tot asemenea şi acesta nu are în lume 
nici un duşman.

Deci, acestea fiind mărturisite de toţi, ce ar puteâ 
fi mai plăcut decât virtutea, şi mai dezgustătoriu decât 
răutatea? Dară mai dreptul vorbind, chiar de am spune 
mii de vorbe, totuşi nici un cuvânt nu ar puteâ repre- 
zentâ aşâ de bine plăcerea ce o simţim după fapta bună. 
cum şi neplăcerea şi întristarea după fapta ră, până 
ce nu facem una din două. Numai atunci vom simţi 
veninul şi amărăciunea răului, când mai întâi vom gusiâ 
dulceaţa virtuţii. Acea amărăciune este dezgustătoare, 
greţoasă şi de nesuferit, ceia ce nu pot tăgădui nici 
chiar cei ce se tăvălesc în răle, şi numai când ne de
părtam de răutate, simţim cu exactitate veninul ei.

nu este de mirat, fiindcă şi copiii de multe
pe cele măi puţin plăcute în loi-ul celor cu adevărat
plâcuter^şf pe care ie dispreţuesc. încă şi cei bolnavi,
pentru o~plăcere trecătoare, au }K?rdut veselia-.o©a ne=-
întreruptă şi sigură. Dară aceasta provine numai din

-p w  i i —™ a iă feăe iB B ea  " - 1" 1......... ia feese  a s e s a s a fia  In
cruri, şi nici decât din natura lucrurilor. Cel ce este 
virtuos’ acela în adevăr că vieţueşte cu plăcere, acela 
în adevăr că este bogat, acela in adevăr că este liber. 
Dară dacă cinevâ ar ingădui toate celelalte virtuţi, ca 
de pildă: libertatea, lipsa de griji, a nu se teme de ni
meni, a nu bănui pe nimeni, iară plăcerea nu i-ar în- 
gâdui-o, apoi atunci mărturisesc că chiar mi-ar veni a 
ride cu hohot. Fiindcă, în adevăr, ce alta este plăcerea, 
decât de a se izbăvi cinevâ de griji, de frică, de nemul- 
ţămire, şi a fi nebiruit de nimeni? Cine spune-mi, este 
în adevărată plăcere şi mulţămire? Cel ce se zbuciumă, 
se zvârcoleşte şi este îmboldit de o mulţime de pofte, 
şi nici nu mai este stăpân pe dânsul, sau cel ce este
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izbăvit de toate aceste valuri, şi stă în filosofie ca într’un 
liman fericit? Nu este învederat că acest din urmă? 
Insă, iubiţilor, aceasta este particularitatea virtuţei, aşâ 
că răul numai numele îl are de plăcere, fiindcă în rea
litate este pustiu de dânsa. Mai înainte de săvârşirea 
păcatului, este mai mult o nebunie, decât o plăcere, iară 
după săvârşire, iute s’a stins şi aceasta.

Deci, dacă nici la început şi nici după această nu 
este cu putinţă de a vedeâ plăcerea, apoi atunci unde 
şi cuni se poate vedeâ? Dară pentru ca aceia ce vor
besc să o fac mai lămurit, să punem de faţă un exemplu. 
Cinevâ s’a îndrăgostit de o femeie frumoasă şi cu li pici u, 
şi până să-şi ajungă scopul îndrăgostirei lui, el samănă 
cu nebunii şi zmintiţii, dară după ce şi-a ajuns scopul,
i s’a stins pofta dinainte. Deci, dacă el nu simte mulţă- 
mire nici la început— fiindcă atunci e mai mult o ne
bunie— şi nici la urmă — fiindcă, sfârşeşte printr’o îm- 
boldire a întregului organism — apoi atunci unde va 
găsi eî adevărata mulţămire? Nu tot aşâ însă sunt ale 
noastre, căci şi la început, sunt slobode de orice tulbu
rare, iară plăcerea adevărată, stă cu noi până la urmă, 
şi mai bine zis, la noi nici nu este sfârşit piăcerei, bu
nurile noastre nu au nici o margine, şi nici că se sfâr
şeşte undevâ plăcerea. Acestea toate cugetând u-le, iu
biţilor, dacă iubim cu adevărat plăcerea, apoi să ne 
îndeletnicim cu fapta bună, ca astfeliu să ne bucurăm 
de bunătăţile cele prezente şi cele viitoare. Cărora fie 
ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantro- 
piea Domnului nostru Iisus Christos, căruia se cade 
slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I I I

„A u nu ştiţi c ă  cei ce  a le a rg ă  în locu l de p ri- 
v ea lă  (stadiu), toţi ad ecă  a le a rg ă , d ară  (num ai), 
unu l iâ  d aru l (prem iul) “? (Cap. 9, 24).

Arătând mai sus că e de mare trebuinţă de a fi 
cu pogorământ faţă de alţii, adecă de a fi îngăduitor, 
căci aceasta este perfecţiunea cea mai înaltă, şi că el


