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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
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. mai mult de cât toţi ridicându-se la cea mai desăvârşită 
perfecţiune, sau mai bine zis, întrecând-o chiar şi pe 
aceasta, prin faptulcă n’a luat ajutoare de pre la--uce
nici, ca ceilalţi apostoli, la urmă iarăşi s’a- pogorît mai 
jos de cât toţi, şi făcându-ni cunoscute dispoziţiile fie 
căruia, cum şi desăvârşirea, şi pogorământul, după care 
apoi se atinge de dânşii mai cu putere, dandu-n a Înţelege

■ * i i ocicîi oo se p e i i '3 pi intre c»cs,nşii, Cte ar o <<.\ i. i'~<. j i. ■ 
vine de ia perfecţiunea ior, totuşi este o muncă zădarnică 
şi fără scop. Şi nu spune aceasta lămurit, ca să nu ră
mână ruşinaţi,. însă prin cele ce urzăşte mâi departe, 
accasta se învederează. Căci zicând că păcătuesc în 
Christos, că perd pe fraţii lor, şi că nu au nici un folos 
de cunoştinţa perfecţiunei, dacă la această cunoştinţă nu
ii se Va adăogâ dragostea, iarăşi dă un exernplu comun, 
si zice: „Au nu ştiţi c ă  ce i ce  a le a rg ă  în locu l de 
p riv eală  (stadiu), toţi ad ecă  a le a rg ă , d ară  (nu
m ai) unul iâ  daru l (prem iul) “ ? Aceasta o spune,. ... 
nu că doara numai unul din toţi se va mântui, -— sa nu 
fie! -- ci că mult ni foloseşte nouă d ea  aveâ rî-vna-fier
binte. Dupre cum ia stadiu se mulţi, insă. nu mulţi ^ 
sunt încununaţi, ci numai unul din toţi iâ darul, şi dupre 
cum nu e de ajuns de a, stă de faţă la l’uple, nici numai de 
a-şi unge trupul cu unt-de-lemn şi a se arunca în luptă, 
tot. aşa şi aici nu e de ajuns numai de a crede şi a se 
luptă cum s’ar întâmplă, căci dacă nu vom alergă astfeliu, 
ca până la sfârşitul luptei să nu putem fi biruiţi, şi a ne 
apropieâ de premiu, nu vom aveâ nimic mai mult. Că 
dacă poate te crezi pe sine-ţi că eşti desăvârşit în cuno
ştinţă, totuşi nici-odată nu vei fi stăpân pe toate, ceia ce 
lăsând a se înţelege zice: «A şâ să  a le rg a ţi, c a  să  
a p u c a ţ i Aşâ dară încă nu apucase. Şi zicând „a şâ “ 
mai departe arată şi modul cum să apuce.

„Iară  to t ce l c e  se nevoeşte  (se luptă), de toate  
se  în frân ează “ (Vers. 25). Dară ce vasă zică a ic i„toate" ? 
«Nu de unele să vă depărtaţi, zice, iară de altele nu, sau 
în altele să păcătuiţi, ci să vă stăpâniţi şi de îmbuibarea 
pântecelui, şi de desfrânare, şi de beţie, şi în fine de toate 
patimile. Aceasta zice, se petrece şi in luptele cele dina- 
farnice, căci nu este slobod, de pildă, celor ce se luptă, 
ca să se îmbete în timpul luptei, nici să curvească, ca nu 
cumva să-şi slăbească puterea, şi nici a se îndeletnici cu
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de altele în acel timp, ci depărtându-se de toate* să se 
gândească numai la lupte. Deci, dacă acolo este aşa, cu 
toate că numai unul iâ cununa, apoi cu atât mai mult 
aici, unde şi cununi sunt mai multe, şi unde şi întrecerea 
e mai mare. Nu numai unui este care se încununează, 
şi premiul este aşâ de mare, încât învinge toate oste- 
nelele întrebuinţate. De aceia o şi pune aceasta apostolul 
cu oare-carecuraj, zicând: „ŞÎ âce iâ  ad ică  Ca Să iâ 
cu n u n ă s tr ie ă c io a să , iară  noi n e s tr ic ă c io a s ă “.

„Eu drept ace ia  a şâ  a le rg , nu ca  cum  n ’aşi 
şti“ (Vers. 26). Indemnându-i cu exemplul luptelor dina
fară, la urmă se pune şi pe dânsul la mijloc, care este 
mijlocul cel mai bun de învăţătură, ceia ce se vede 
făcând pretutindeni. Dară ce va să zică „nu c a  cu m  
n’aşi Şti“ ? «Eu, zice, am privirea âţlfiîită spre un scop 
anumit, iară nu în zădar şi fără scop, ca voi. Căci cu 
ce sunteţi voi folosiţi, dacă întraţi în capiştele păgâneşti, 
şi prin aceasta vă arătaţi aşâ zisa voastră perfecţiune ? 
Cu nimic. Nu aşâ, însă, sunt eu; ci toate cele ce fac, le 
fac pentru mântuirea aproapelui. De arăt desăvârşirea 
mea, pentru dânsul (aproapele) o fac; de sunt cu pogo- 
rământ, pentru dânşii o fac; de covârşesc pe Petru în 
aceia că nu iau nimic dela voi, o fac tot pentru cei 
deaproape, ca să nu se scandaliseze; de mă pogor mai 
mult decât toţi, tăind îiiprejur şi fâzându~mi capul, tot 
pentru dânşii o fac ca să nu-i amăgesc». Aceasta va_ 
să zică: „nu c a  cum  n’aşi şti“ . «Dară tu, zice, de 
ce mănânci în capiştele idolilor? spune’mi. Insă nu ai 
a'rni spune' nici o cauză binecuvântată. ^M âncarea, 
zice, n u  te  v a  p u ne în ain tea  iu i-© u m n ezeu , c ă  
n ici de vei m ân câ  îţi v a  prisosi, nici de nu vei 
m ân câ , îţi v a  lip si" (Cap. 8: 8). Deci, zice, tu alergi 
cum s’ar întâmplă, şi fără vr ’un folos». Aceasta în- 
samnă „ca cum  n’aşi şti“ .

„Aşâ mă lupt,’ niţ ca cum aşi fi bătând 
văzduhul", zice, şi cu acestea iarăşi făcând aluziune la 
dânşii, carii se luptau fără scop, ca şi cum bateau văz
duhul. «Eu, zice, am pe cine să lovesc, adecă pe dia
volul; tu însă nu-i loveşti, ci stai nepăsătorul -înaintea 
lui». Până aici el îi cruţă spunând acestea. Fiindcă prin 
cele de mai înainte el i-a atins cu mai multă putere,
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la urmă iarăşi moaie certarea, păstrând lovitura cea 
mai adâncă pe la finea cuvântului. Aici spune că ii se 
luptă în zădar, iară mai încolo arată că ceia ce fac este 
spre răul capului lor, şi. că chiar şi fără vătămarea 
aproapelui, nici ii nu vor ti fără vinovăţie îndrăznind 
a face de acestea.

„Ci îmi- ehinuesetrapul meu şi îi supun 
robiei, ca nu cumvâ altora propoveduind însu’mi 
să mă fac netrebnic" (Vers. 27). Aici îi arată pe 
dânşii ca supuşi poftei pântecelui, căruia lăsându-i frânele 
slobode, îl îmbuibează sub masca perfecţiunei, ceia ce 
şi mai sus jălind ziceâ: „bucatele pântecelui şi pân
tecele bucatelor". Fiindcă îmbuibarea aduce şi cur- 
vie, şi chiar şi idololatriea tot ea o a născut, apoi apos
tolul cu drept cuvânt că în multe locuri se atinge cu — 
putere de această boală, şi arătând câte a pătimit pentru 
evanghelie, după cele mai dinainte spune şi acestea. 
«Dupre cum, zice, am covârşit cele poroncite, ceia ce 
nu mi se pare arii uşor lucru — «toate le răbdăm» zice 
mai sus — aşâ şi acum eu rabd multe năcazuri, ca să 
vieţuesc cu înţelepciune. Dacă pofta şi tirăniea pânte
celui este greu de' supus, totuşi eu le înfrânez, şi nu mă 
predau pe mine patimei, ci sufăr orice durere numai 
ca să nu fiu târît de ele. Deci, să nu credeţi că eu le 
fac acestea fără de năcaz şi muncă. Găcialergarea este—  
şi loc de luptă, şi tirăniea naturei, care se ridică într’una. 
şi voeşte a fi slobodă, insă eu nu îngăduiii aeeast%-ei 0  
potolesc şi o supun cu multe ostenele şi sudori». Acestea—  
le spune apostolul, pentru ca nimeni să nu se descura
jeze în luptele pentru virtute, fiind oarecum cu anevoinţă 
aceasta. De aceia şi zice el: „Ci îmi chinuesC tru
pul meu şi-l supun robiei". N’a zis: «îl nimicesc» 
sau «îl pedepsesc», — fiindcă trupul nu este duşmanul 
omului — ci „îl ehinuese şi îl supun robiei", ceia 
ce o face numai stăpânul şi nu războinicul, dascalul, 
iară nu duşmanul, pedagogul, iară nu conrupătorul. 
„Ca nu cumvâ altora propoveduind însumi să 
mă fac netrebnic". Deci, dacă de aceasta se teme 
Pavel, care a învăţat atâta, şi se teme după ce deja a

dat dovadă de o aşâ de mare îngrijire de lumea întreagă, 
apoi noi ce să mai zicem? «Să nu vă închipuiţi, zice,
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că dacă aţi crezut, apoi aceasta vă este deajuns pentru 
mântuirea voastră. Că dacă mie, care am propoveduit, 
şi am învăţat, şi multe altele am făcut, şi încă nu îmi 
suni deajuns numai acestea, de nu voiu face neînvinse 
şi toate cele ale mele, apoi cu atât mai mult vouă».

După aceia trece ia aite exemple, şi dupre cum 
mai sus el a vorbit de apostoli, de obişnuinţa comună, 
de preoţi şi de dânsul, aşâ şi aici vorbind de luptele 
Olimpiace şi de dânsul, iarăşi aleargă la Vechiul Testa 
ment. Şi fiindcă urmează a-şi face vorba mai aspră, 
apoi şi'îndemnul ce îl dă este comun, şi vorbeşte nu. 
numai de cele puse deja înaintea lor, ci şi în general de 
toate boalele ce bântueau printre Corintheni, Când vorbeă 
mai sus de luptele dinafarnice, ziceâ: „Au nu ştiţi “? 
iară aici zice: „Nu voesc ca să nu ştiţi voi, fra
ţilor" (Cap. 10, 1—5). Aceasta o spuneâ, arătând că 
dânşii încă* nu erau bine învăţaţi. Dară ce este, pe care 
nu voeşti ca ii să n’o ştie? „Că părinţii noştri toţi 
sub nor au fost, şi toţi prin mare au. trecut, şi 
toţi prin Moisi s’au botezat, în nor şi în mare, 
si toţi aceiaşi mâncare duhovnicească au mân
cat, şi toţi aceiaşi băutură duhovnicească au 
băut,’ că beau din peatra cea duhovnicească 
care urma, iară peatra erâ Christos. Ci nu întru 
cei mai mulţi dintru dânşii a binevoit Dum-9 »
nezeu “. Dară oare de ce spune el acestea ? Ca să arate, 
că precum pe aceia nu i-a folosit cu nimic că s’a «  în
vrednicit de un dar atât de mare, tot aşâ şi acei cari 
s’au învrednicit de botez, şi s*au bucurat de tainele du
hovniceşti, nu vor fi folosiţi cu nimic, dacă nu vor dâ 
dovadă de o vieaţă vrednică de charul primit. De aceia 
şi pune înainte tipurile botezului şi a tainelor. Dară ce 
va să zică: „Şi toţi prin Moisi s’au botezat“? 
Adecă, dupre cum noi cari am crezut în Christos şi în 
învierea lui ne-am botezat, aşâ şi aceia s’au botezat, îm- 
părtăşindu-se aceloraşi taine. „Că ne botezăm, zice, 
pentru cei morţi“ (I. Cor. 15, 29), adecă pentru tru
purile noastre. Tot aşâ şi aceia încurajându-se în Moisi, 
adecă văzându-1 pe dânsul cel întâi trecând marea Roşie, 
au îndrăznit şi ii de a trece prin marea. Şi fiindcă voeşte 
de a pune tipul aproape de adevăr, el nu vorbeşte chiar
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aşâ, ci şi de tip vorbind face uz de numiri ade- 
vărate.

Aceasta, deci, este simbol al botezului, iară . cele ce 
au urmat după trecerea Israeliţilor prin marea- Roşie, 
sunt simbole ale cinei cei de taină- Precum tu, de pildă, 
mănânci trupul Domnului, aşâ şi aceia mâncau mana 
în pustiei şi dupre ttum tu bei sângele lui. aşâ şi dânşii 
beau apa din peatra. Şi uaoâ cele date lor erau lucruri 
văzute şi pipăite, totuşi li se înfăţoşâ ca duhovniceşti, 
nu în urmarea naturei lor, ci dupre charul darului, şi 
odată cu trupul, hrăneâ şi sufletul, ridieându-1 la cre
dinţă. De aceia, nici nu vorbeşte nimic apostolul pentru 
hrană, fiindcă erâ ciudată, nu numai în modul cum li 
se dă, ci şi in natura ei — fiindcă erâ mana — însă când 
vorbeşte de băutură — fiindcă erâ la mijloc numai telul 
cum li se dâ, care erâ paradox, — apoi a fost nevoie de 
construirea unei anumite fraze. Pentru care zicând .«că 
aceiaşi băutură duhovnicească beau» adaoge imedieat: 
„Că beau din peatra cea duhovnicească, care 
urma" şi la urmă: «iară peatra eră Christos". 
El nu vorbeşte aici de uaUim-apei ceidin 
poate că izvorâ şi mai ’nainte de aceasta, ci o altă peatră 
duhovnicească a făcut atunci totul ce s’a făcut, adecă 
Christos, cel ce-pretutindeni erâ prezent printre dânşii, 
şi toate le săvârşâ într’un mod minunat. De aceia’ şi 
zice el: „Care urmă".

Ai văzut înţelepciunea lui Pavel? Cum el arată pe 
Christos ca pe dătătorul amânduror acestora? si cum 
prin aceasta* el pune tipul aproape de realitate sau de 
adevăr? «Cel ce a dat acelea Israeliţilor, zice, a pregătit 
şi masa aceasta; e! a dus şi pe aceia prin mare, şY tot 
el te-a dus şi pre tine prin botez; acelora li-a dat mană 
şi apă în pustie, iară ţie ţi-a dat trupul şi sângele său».

Acestea sunt cele ale darului său, dară noi să ve
dem şi cele ce urmează după aceasta, şi să judecăm 
dacă a cruţat pre cei ce s’au arătat nevrednici de acel 
dar. Insă nu vei aveâ ce spune. De aceia a şi zis: „Ci 
nu întru cei mai mulţi dintru dânşii a binevoit 
Dumnezeu", de şi i-a fost cinstit cu o aşâ cinste. Dară
o asemenea cinste cu nimic nu i-a folosit, de vreme ce 
cei mai mulţi s’au perdut. Şi cu toate acestea toţi s’au 
perdut, însă ca să nu se pară că el proroceşte şi aces-
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tora o perdere totală, zice numai că „cei mai mulţi 
De şi Israeliţ.ii erau nespus de mulţi, totuşi mulţimea 
lor cu nimic nu i-a folosit. Toate cele ce a făcut cu dânşii 
erau dovada cea, mai pipăită de dragostea Iui Durtine- 
zeu pentru dânşii, însă aceasca cu nimic nu i-au folosit, 
pentrucă nici ii au dovedeau cele euvcaite în-schimbul, 
acelei dragoste. Fiindcă cei mai mulţi m i, credeau cu
vintelor celor pentru Gheena, ca nefiind de faţă şi ne- 
vă/âudiHse, apoi li dovedeşte din faptele petrecute dejâ, 
că Dumnezeu pedepseşte pre cei ce păcătuesc, chiar de 
se arată de mii de ori bine-făcător al lor. «Dacă, zice, 
nu credeţi cele viitoare, cel puţin pe cele trecute 
nu puteţi să nu le credeţi. Căci judecaţi voi singuri 
în câte feluri a bine-făcut cu dânşii: l-a  izbăvit de 
robiea cea din Egipet, marea Roşie a făcut-o aşternut 
picioarelor lor, li-a scoborît mana din ceriu, din fundul 
pământului a izvorît izvoare de apă cu totul străine şi 
paradoxe, pretutindeni stă de faţă şi făcea minuni prin
tre dânşii, şi din toate părţile îi apără. Insă, fiindcă îi 
nimic vrednic de acest dar n’au arătat, nu i-a cruţat 
de loc, ci pre toţi i-a nimicit»- „Pentrucă au Căzut 
în pustie “ zice, voind a învedera prin aceste vorbe 
perderea lor cea fără de veste, cum şi pedepsele şi1 
osândele trimise asupra lor dela Dumnezeu, şi că n’au 
izbutit în câştigarea premiilor ce li stay înnainte. Fi
indcă toate acestea le-a tăcut cu dânşii nu în pămân- 
tul făgăduinţei, ci departe mult de acea ţară, de aceia 
şi pedeapsa ce li-a dat a fost îndoită,’ pe deoparte 
că nu li-a îngăduit de a vedeâ pământul acelei ţări, 
care li fusese făgăduit, iară pe dealta că i-a şi pe
depsit greu. «Dară, zici tu, ce au a face acestea cu noi»?" 
Au a face mult, pentru care a şi adaos: „Şi acestea 
pilde s’au făcut nouă'- (Vers- 6). Deci, precum da
rurile sunt pilde, adecă tipuri, forme, modele, tot aşâ 
şi pedepsele sunt tipuri; şi dupre cum botezul şi tniisa 
cea sfîntă (cina cea de taină) au fost preînchipuite prin 
marea Roşie şi prin mana cea din pustie, tot aşâ şi 
prin cele de după aceasta, fiindcă se vor pedepsi: toţi 
cei nevrednici de darul căpătat. Cu alte cuvinte toate 
acelea preziceau cu mare glas ca să ne facem mai ,înn 
ţelepţi prin exemplele acelora. Pentru care a şi adaos: 
„ca să nu fim noi poftitori de râie, precum şi
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aceia au poftit“ . Deci, dupre curţi în binefaceri au 
premers tipurile şi a urmat adevărul, tot aşâ va urmâ 
şi în pedepse. Ai văzut cum el dovedeşte câ nu numai 
•vor fi pedepsiţi cei nevrednici de darul câştigat, ci încă 
chiar mai grozav decât aceia? Că dacă unul este tip, 
şi ceîalâit este adevăr, apoi,nu mal încape îndoeală că 
mare va fi superioritatea şi în pedepse, dupre cum ma re 
este şi , în daruri.

Dară tu gândeşte-te de cine se atinge apostolul mai 
întâi; de cei ce mâncau în capeştele idolilor, căci spu
nând „ca să nu fim noi poftitori de răle“ ceiace 
de altfeliu este o zicere generală, la urmă adaoge şi 
faptele cele răle în particular, arătând că fiecare din 
păcate se face dintr’o poftă reâ. Şi mai întâi aceasta o 
pune înainte: „Nici slujitori idolilor să vă faceţi, 
precum unii dintru dânşii, precum este scris ■ 
şezut-a poporul de a mâncat şi a băut, şi s’ă 
SCUlat de a jucat“ (Vers. 7). Ai auzit cum la urmă’i 
numeşte şi idololatori? Aici însă el numai cât vorbeşte, 
iară mai departe şi dovedeşte. Mai întâi arată şi cauza 
pentru care ii alergau la acele ospeţe, adecă gastrimar- 
ghiea, sau îmbuibarea pântecelui. De aceia zicând: „ca 
să nu fim noi poftitori de răle* şiadăogândîncă: 
„nici slujitori idolilor să vă faceţi la urmă pune 
şi cauza acestei nelegiuiri, care nu este alta decât lă- 
comiea nebună după mâncare. „Şezut-a, zice, poporul 
de a  mâncat şi a băut", după care;'pune şi sfâr
şitul acelei nelegiuiri. că ..s’a SClllat. do a jUCat“, 
«Precum acela, zice, din îmbuibarea păntecelui au căzut 
în idololatrie, aşâ şi voi să vă temeţi ca nu cumvâ din 
ceia ce sunteţi să cădeţi în păcat».

Ai văzut cum a dovedit că acei aşâ zişi desăvâr
şiţi, erau mai nedesăvârşiţi decât ceilalţi pe cari îi bat
jocoreau ? Aceia păcătueau nu numai prin faptul că nu 
erau îngăduitori cu ceilalţi, ci şi pentru că pe uniia îi 
ademeneau să păcătuească în neştiinţă, iară pe alţii 
prin îmbuibarea pântecelui. Aşâ dară perderea acelora 
este socotită ca pedeapsă a faptelor lor, iară pe aceştiia 
nu-i lasă de a raportă aiurea pretextul păcatului lor, 
ci îi arată răspunzători şi pentru păcatul lor, în acelaşi 
timp şi pentru vătămarea adusă altora.
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„Nici să curvim, precum unii dintre dânşii 
au curvit“ (Vers. 8). Dară de ce oare mai aminteşte 
iarăşi de cur vie, pe câtă vreme a vorbit atâtea mai în- 
nainte de ea? Obişnuinţa lui Pavel este pururea, ca 
atunci când vorbeşte cie pacate multe, sa ie pună în 
ordinea lor, şi fiecare din ele să stea de faţă, şi iarăşi 
când vorbeşte de alte păcate, să aiiiintească de cele mai 
dinaiiiie, ceia ce făceâ şi Dumnezeu în legea veche, 
când la fiecare din păcatele făcute de Israiliţi li aminteâ 
şi de viţelul de aur ce-1 aveau în pustie, şi astfeliu puneâ 
la mijloc păcatul acela. Aceasta o face şi Pavel aici 
amintindu-li şi de cur vie la un loc cu celelalte, şi învă- 
ţându-i că şi acest rău tot de acolo să naşte, adecă din 
gastrimarghie. De aceia a şi adaos: „Nici să curvim 
precum au curvit unii dintre dânşii, şi au căzut 
într’o (singură) zi douăzeci şi trei de mii“. şi 
de ce oare n’a pus aici şi pedeapsa cea pentru idolola- 
irie? Sau fiindcă eră învederat şi lămurii, sau că o 
peaeapsa cXtott tio ^rozrtvîx nu a fost atunci, ca cea de 
pc timpul lui Balaâm, când s’au sfârşit în Beelfegor1) 
nu numai bărbaţii Madiamiţi, ci şi femeiile lor purtate 
în triumf, ca eele ce tîrîse pe Israiliţi în desfrânări 
înfricoşate, după sfatul lui Balaâm. Cum că acel sfat 
viclean a fost al lui Balaâm, aceasta o învederează în
suşi Moisi după aceasta, spunând astfel cam pe la sfâr
şitul cărţii Numerilor: „Şi pre Balaâm feciorul lui 
Beor l-au omorît în războiul cu Madiam, îm
preună cu răniţii lor . . .  şi au luat toată prada 
lor. şi s’a mânieat Moisi pre cei mai mari ai 
oştirei. . .  şi a zis: pentru ce aţi prins vii 
pre femei? Că acestea au fost fiilor lui Israil, 
după cuvântul lui Balaâm, ca să părăsască şi 
calce cuvântul Domnului pentru Fegor“ (Numeri, 
31,8.12.14.15.16).

„Nici să ispitim pre Christos, precum şi 
unii dintre dânşii au ispitit, şi de şerpi au murit" 
(Vers. 9). Prin acest pasaj iarăşi face aluziune la un 
alt păcat, pe care-1 şi pune cam pe la sfârşit, învino- 
văţindu-i că se luptau pentru semne şi minuni, fiindcă

*) Notă. A  se vedea cartea Numerilor, cap 22-şi 31, 16.
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din cauza ispitelor se moleşise, zicând printre dânşii: 
«când vor veni oare cele bune? când răsplata» ? De aceia 
şi adaoge pentru aceasta îndreptându-i şi înfricoşându-i: 
„Nici să cârtiţi, zice, precum unii dintre dânşii 
âu cârtit, şi s âu perdut gc perzatorul'- (Vers. 10). 
Fiindcă ceia’ ce se cere, nu este numai de a pătimi 
pentru Christos, o i încă şi de a răbda toate cele Venite 
cu bărbăţie şi cu toata muiţamirea. uaci aceasta este 
adevărata cunună, care dacă n’ar fi, apoi atunci cea 
mai mare pedeapsă ar întovărăşi pe cei ce cu nevoie 
întimpină ispitele şi năcazurile. De aceia şi apostolii 
fiind bătuţi se bucurau, de aceia şi Pavel se bucură 
întru ispite.

„Şi aceste pilde toate s’au întâmplat acelora, 
şi s’au scris spre a noastră învăţătură, la Cari 
sfârşiturile veacurilor au ajuns" (Vers. ii)! iarăşi 
înfricoşază vorbind de sfârşit, şi pregăteşte auditorul de 
a aşteptă chiar şi mai mari decât cele petrecute. «Cum 
ca vom da sama, zice, este învederat ,dm cele spuse, 
până chiar şi celor ce nu cred în gheena, însă că ’aceâ 
pedeapsă va fi mai greâ, apoi aceasta se învederează 
prin binefacerile cele multe de care ne-am bucurat, a 
căror tipuri au fost cele din legea veche» Oă dacă este 
superioritate în daruri, de sigur că va fi şi in pedepse. 
De aceia ie a şi numit tipuri, care zice ca pentru noi 
s’au scris, şi le-a amintit la sfârşit, ca să ni amintească 
de sfârşitul veacurilor. Căci pedepsele de acolo nu vor fi 
ca cele de aici, care se şi sfârşesc tot aici, ci vor fi veş
nice. Precum pedepsele de aici se sfârşesc în vieaţa 
prezenta, tot aşa şi ceie de acoio vor rămânea pentru 
vecie. Când el spune „sfârşiturile veacurilor" nimic 
alt nu zice, decât că stă defaţă judecata cea înfricoşată.

„Pentru aceia celui ce i se pare că stă, să 
iâ aminte ca să nu cază“ (Vers. 12). Aici iarăşi 
doboară trufiea celor ce ’şi închipuiau lucruri mari de 
ştiinţa lor. Că dacă cei ce s’au bucurat de atâtea bine
faceri, şi încă au pătimit în aşâ fel, uniia pentru că au 
ispiti^, iară alţii numai pentru că au cârtit au fost pe
depsiţi, şi nici mulţimea lor n’a putut îmblânzi pe Dum
nezeu, şi nici altceva, apoi cu atât mai mult vom pă
timi noi, dacă nu vom fi cu băgare de samă şi nu vom 
priveghea.-Şi bine a zis: „celui ce î se pare că stă",
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fiindcă a se încuraja cinevâ, şi a se încrede în sine_, nu 
va să zică a sta, dupre cum trebuie a sta, căci un 
astfeliu de om iute va cădea. Chiar şi aceia, dacă nu 
s’ar fi încrezut într’ânşii, şi dacă n’ar fi cugetat lucruri 
mari de dânşii, ci ar fi fost umiliţi, n’ar fi pătimit atâtea. 
De unde se vede aprjeat, că mai eu samă mândriea, şi 
trândăviea din care izvorăşte şi găstrimarghiea, sunt 
începuturile tuturor rălelor.’ Astfeliu că chiar de ai stat, 
totuş păzeşte-te să nu cazi. A stă aici, nu esle cu pu
tinţă de a sta cu adevărat, până ce nu ne izbăvim de 
valurile yieţei prezente Şi până ce nu vom pluti spre 
limanul cel fericit.

-1) Deci, nu cugetă la lucruri mari fiindcă stai, ci 
păzeşte-te de cădere. Că dacă Pavel, cel mai vânjos decât 
toţi, şi încă se temea, cu atât mai mult trebuie a ne 
teme noi. Apostolul zicea: „celui ce  i se  pare c a  
s tă , să  iâ  am in te  c a  să  nu cază", dară noi nici 
aceasta nu putem zice, fiind cum s’ar zice, cu toţii că
zuţi şi întinşi pe pământ. De cine oare să spun ? De ră- 
piţoriul care răpeşte avutul altuia pe fiece zi? Dară 
acela se găseşte ca’ un cadra vru mare căzut pe pământ. 
De curvariu? Dară şi acela s’a aruncat la pământ. De 
beţiv? Dară şi acela stă trântit jos, şi încă nici nu ştie 
dacă este jos pe pământ. Astfeliu că nu este timp de 
această vorbă, ci de acea profetică, care -grăiâ Judejlor; 
„Au d oară  c el ce  cad e, nu se  s c o a lă “ (Jeremia 
8, 4) ? — căci toţi stau jos pe pământ, şi nu voesc să 
se scoale. Astfeliu că 'îndemnarea ce ni se face de 
apostol, nu este pentru ca să nu cădem, ,ci pentru ca 
cei căzuţi să SP poara sculă. ’ • J ■» = = = = ..  —

Deci, iubiţilor, să ne sculăm, fie chiar şi mai târziu, 
să ne sculăm, şi să stăm drepţi cu bărbăţie. Până când 
vom stă la pământ ? Până când’ ne vom îmbăta, ameţin- 
du-ne cu pofta cea multă de cele pământeşti? Este potrivit 
şi astăzi de a zice cu Prorocul: „Cătră cine voiu g ră i, 
şi m ă voiu m ărtu risi, şi m ă v a  au zi“ (ibid. 6,10)? — 
aşâ suntem de surzi cu toţii pentru fapta bună şi învăţă
tura morală, şi din această cauză suntem încărcaţi de

') Partea morală. Despre aceia, că cei ce stau să nu se lu
crează mult într’ânşii, şi nici cei ce cad să nu se descurajeze, de 
■vreme ce întoarcerea lor cătră virtute este cu înlesnire şi de multe 
feluri. (Veron).
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multe răle. Şi dacă am puteâ vedeâ sufletele dezbrăcate şi' 
goale, dupre cum se petrece în tabără după încetarea 
incăerărei, când se pot vedeâ atât cei morţi cât şi cei 
răniţi, tot aşâ am puteâ vedeâ şi noi pre cei din biserică.

De aceia mă rog şi vă îndemn de a ne întinde mâni le 
unul altuia, şi' să ne sculăm, căci şi eu sunt unul dintre 
cei răniţi şi care se roagă de cei ce-i pune doctoriile pe 
rane. Insă, iubiţilor, nu "vă descurajaţi pentru aceasta, 
căci de şi ranele sunt adânci, totuşi nu sunt nevindeca
bile. Doctorul nostru este aşâ feliu, că numai de am 
simţi durerile ranelor, sau chiar de am ajunge Ia râul 
cel mai de pe urmă, multe căi ni deschide pentru mân
tuirea noastră. De vei iertă bunăoară aproapelui greşa- 
lele lui, se vor ierta şi ţie greşalele laie. „De veţi ierta 
oamenilor, zice, greşalele lor, ierta-va şi vouă 
Tatăl vostru cel ceresci£ (Math. 6, 14). De’daielei- 
mosină, ţi se vor iertă păcatele, dupre cum zice: „Pă
catele tale cu milostenie le răscumpără" (Daniii 
4, 24), şi de te vei rugâ. cu căldură, te vei bucura de 
iertare, iară aceasta ni-o arată acea „văduvă din evan
ghelie, care prin necontenita sa stăruinţă, a înduplecat 

~ pe acel judecător nemilosţiv. De vei spune în gura mare 
păcatele tale, vei aveâ mângâere. „ Spune, zice, tu 
cel întâi păcatele tale, ca să te îndreptezi“ (isaia 
43, 26). Dacă eşti mâhnit pentru că le-ai făcut, şi aceasta-ţi 
va fi ca o puternică doctorie, dupre cum zice: „Şi am 
întors faţa meâ-dela el. zice, şi s’a întristat şi a 
umblat supărat pe Găile sale. Căile lui le-am 
Văzut şi ram tămăduit pre eP (Ibid. 57,17.18). De 
ai pătimit vr ’un rău şi l’ai răbdat cu bărbăţie, vei 
scăpă de toate cele supărăcioase. Aceasta o ziceâ şi 
Abraam cătră acel bogat., că Lazar a primit dela dânsul 
cele răle, iară acolo se mângâe. De vei milui pe văduvă, 
se vor spălă păcatele tale, dupre cum zice: „Judecaţi 
săracului, şi faceţi dreptate văduvei,. . .  şi de 
vor fi păcatele voastre ca mohorăciuneâ, ca 
zăpada le voiu albi“ (Ibid. 1, 17. 18), adecă nu va 
lăsă să se: mai vadă nici măcar semnele ranelor. Chiar 
de am ajunge la fundul răutăţilor, în care căzuse acel 
tânăr perdut, care cheltuind averea părinţască ajunsese 
de a mânca roşcove la un loc cu porcii ce-i păştea,
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totuşi dacă ne vom pocăi, ne vom mântui numai decât. 
Ghiar de am datoră mii de taianţi, însă vom cădeâ 
înaintea lui, şi nu vom fl cu invidie şi răutate, toate ni 
se vor iertă. Ghiar de am rătăci pe acoio pe unde se 
perduse oaiea cea rătăcită, şi de acolo ne vom reîntoarce, 
numai de vom voi, iubiţilor, fiindcă Dumnezeu este fi
lantrop- IV: aceia el ’miiîjămit şi când ecJ ce datoră 
roii de taiaiiţî nţimai cât a căzut înaintea lui, dupre cum 
s’a mulţămit şi cu singură întoarcerea înapoi a fiului 
rătăcit care cheltuise averile părinţeşti. Cugetând, deci, 
la mărimea filantropiei lui, să-l facem de a ni fi milostiv 
nouă şi „să întâmpinăm faţa lui întru mărturi
sire “ (Ps. 94, 2), ca nu cumva plecând de aici neîndrep
tăţiţi, să suferim pedeapsa cea mai de pe urmă. Dacă 
în vieaţa aceasta vom arătâ oarecare sirguinţă, fie chiar 
cât de mică, vorn câştiga foarte mult, iară de nu vom 
aveâ nici o grijă, şi vom plecă de aici fără să fim buni, 
apoi chiar de ne-am pocăi acolo cât de mult, totuşi cu 
nimic nu ne vom folosi. Căci trebuia a te luptă în timp 
ce te găsai înăuntrul valurilor, iară nu tocmai după ce 
s’a isprăvit priveliştea să. pîâjjgi şi să te boceşti fără 
nici un folos, dupre cum făceâ acel bogat din evan
ghelie, plângând şi bocindu-se în zadar şi fără folos, 
fiindcă timpul in care trebuia'să facă acestea, el îl tre
cuse cu vederea. Nu numai acela, ci încă şi astăzi sunt, 
mulţi bogaţi ca dânsul, cari nu voesc a dispreţul banii, 
iară în locul banului dispreţuesc sufletul, de cari mi-a 
venit a mă minună, când mai cu samă fac multă vorbă 
despre mila lui Dumnezeu, iară ii se expun pe dânşii 
ia cele mai mari primejdii, şi întocmai ca şi nişte duş
mani ai lor, nu-şi cruţă de loc sufletul.

Deci, să nu ne jucăm, iubiţilor, să nu ne jucăm şi 
nici să ne amăgim singuri pe noi, cerând ca Dumnezeu 
să ne miluiască pre noi, iară noi să preferăm înaintea 
acestei mili banii, îmbuibarea şi toate celelalte răutăţi. 
Dacă cinevâ ar dă în judecata ta pe un altul, şi acuzându-1 
ar zice, că urmând a suferi pedepsele cele mai grozave şi 
fiind stăpân de a depărta cu puţine parale acea hotărîre, 
îi dai timp de gândire, iară el ar preferă mai de.grab să 
moară decât să deâ cevâ din avutul său, de sigur Cel O clî. 
spune că el este vrednic de vre-o milă sau iertare. Aceasta 
judec-o şi pentru tine. Căci şi noi acelaşi lucru îl facem, 
de vreme ce dispreţuim mântuirea noastră şi cruţăm
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banii'. Apoi atunci cum de pretinzi ca Dumnezeu să te 
cruţe pre tine, tu necruţându-te şi preferând banii îna
intea sufletului? De aceia eu mult mă minunez, cât de 
mare este farmecul ce se ascunde în bani, sau mai bine 
zis, nu atâta în bani pe cât mai ales în. sufletele celor 
amăgiţi. Căci iubiţilor, sunt şi de aceia cari îşi rid mult 
de aceasta înşelăciune. î)•r<l cc oare ■ î»i xiarii aiax 
de mare m cât să vă poată fârmacâ? 0 »r «  ou este ne
însufleţită materia lor? nu este slricăcioasâ? Oare nu 
este perfidă şi de multe ori necinstită câştigarea lor? 
Nu este încărcată de frică şi de primejdii? Nu este plină 
de omoruri şi de viclenii? Nu este întovărăşită de duş
mănie şi ură? Nu este întovărăşită de trândăvie şi de 
cea mai mare răutate? Nu este pământ şi cenuşe?Deci, 
ce nebunie este aceasta? ce boală?

«Dară, zici tu, nu trebuie numai a acuzâ pre cei 
ce sufăr de această boală, ci de a şi doborî dragostea 
lor de bani». Dară cum vom puteâ să o doborîm alt* 
mintrelea, decât să arătăm că banii sunt un lucru pri
mejdios şi încărcat cu -toate răleie? Dară nici nu este 
tocmai uşor de a convinge pe cel ce este îndrăgostit 

-după lucruri copilăreşti. Deci, trebuie a-i pune îrf faţă 
altă frumuseţă, şi fiindcă o frumuseţă netrupească nu 
poate vedeâ, fiind încă bolnav, apoi îi vom arăta o fru
museţă trupească şi-i vom zice: cugetă la livezile cele 
frumoase şi la florile din ele mai încântătoare ca orice- 
aur şi argint, mai drăgălaşe...şi mai strălucite ca toate 
pietrele preţioase; gândeşte-te la apele cele diafane (trans
parente) ale izvoarelor, ia acele pârae care întocmai c& 
şi untdelemnul curg fără sgomot; apoi deia-pământ ri- 
dică-ţi ochii ia ceriu şi priveşte frumuseţă soarelui, po
doaba lunei şi strălucirea stelelor. «Şi ce are a face, 
zici tu, că doară noi nu le întrebuinţăm precum între
buinţăm banii». Şi cu toate acestea le întrebuinţăm mai 
mult chiar decât banii, întru cât nevoea de dânsele e 
mai simţită şi folosinţa lor e cu mult mai sigură. Că 
nici nu te temi, ca nu cumvâ să ţi le iee cinevâ şi să 
plece cu ele, dupre cum se petrece cu banii, ci iţi este 
slobod de a te folosi de dânsele intr’una, şi acestea fără 
ca tu să te îngrijeşte câtuşi de puţin. Acum însă când 
tu te bucuri de dânsele împreună cu alţii, îţi pare rău, 
fiindcă nu le stăpâneşti numai tu, ca cum stăpâneşti banii, 
şi atunci mi se pare că tu nu iubeşti atât de mult banii, 
pre cât iubeşti lăcomiea de bani, şi chiar nici banii nu
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i-ai iubi. dacă ar fi vorba ca să fie ai tuturor. Aşâ dară 
fiindcă am găsit pe iubită — voiesc să zic lăCOtniea —  
apoi hai să-ţi arăt cum te urăşte această iubită a ta şi
cum te dispreţuieşte, câte săbii ascute contra ta. , câte 
prăpăstii îţi sapă, câte curse îţi întinde şi câte primej
dii îţi pregăteşte, că măcar astfeliu să. stingi dragostea 
de oa.:

Deci, de unde se poate cunoaşte acest rău? De acolo, 
că se vede petrecându-se pe drumuri, pe mare, în ce
tăţi, în tribunale; fiindcă lăcomiea a umplut şi marea 
de sânge, de multe ori a înroşit într’un mod nelegiuit 
până şi săbiile judecătorilor; tot ea înarmează pre cei 
ce pândesc noaptea şi ziua pe trecători la drumul mare, 
ea a făcut ca să nu se mai cunoască natura, căci a in
trodus uciderea de tată, uciderea de mamă, şi înfine, 
toate rălele din vieaţă ea le-a introdus. De aceia Pavel
o numeşte rădăcina tutulor rălelor. Lăcomiea aduce pe 
adoratorii ei într’o stare cu mult mai proastă decât cei 
ce lucrează în minele metalice. Dupre cum aceia într’una 
muncesc din greu în întuneric, închişi şi legaţi, tot aşâ 
şi lacomii săpând în peşterile iubirei de argint, şi ne- 
având nici-o silă de undeva, îşi atrag osânda automat, 
cetluindu-se singuri pe sine cu lanţuri nedezlegate. Cei 
condamnaţi de a munci în minele metalice, cel puţin 
când vine sara se odihnesc de dureri şi munci, pe când 
lacomii şi ziua şi noaptea sapă într’una şi scor mol esc 
acele metaluri răle. Cei dintâi au o măsură hotărâtă în 
acea lucrare din greu, pe când ceşti din urmă nu cu- 
nosc nici-o măsură, ci înca cu cat sapă mai mult, cu 
atât mai mult li se deschide nofta dTT a săna Ihâînţer 
Dara daca aceia sunt siliţi la muncă grozavă, apoi iată 
că ceşti din urmă de bună voea lor şi nesiliţi de ni
meni, nici măcar nu pot a se izbăvi de această boală 
rea, ba chiar nici nu pot a o urî, ci dupre cum porcul se 
tăvăleşte în mocirlă,' aşâ şi aceştiia tăvălindu-se în pu
toarea iubirei de argint, sunt mulţămiţi şi încântaţi, pă
timind mai grozave munci decât condamnaţii aceia. Cum 
că ii sunt în răle, ascultă cele ale acelora şi vei şti şi 
cele ale acestora. Deci, se spune că acel pământ aurit 
are crăpături şi gaure în acele peşteri întunecoase, că 
criminalistul condamnat acolo la munci iâ cu dânsul 
cazmaua, în acelaşi timp şi lampa, împreună cu ulcio- 
raşul din care picurează în lampă unt-de-lemn, din cauza
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întunericului ce este acolo, şi numai aşâ intră înăuntru, 
dupre cum am spus. După aceia fiindcă timpul îl cheamă 
la mâncare, iară el nu ştie timpul din cauza întuneri
cului, apoi. iată câ temnicerul bate de sus cu putere in 
pereţii peşterei, şi astfeliu prin troncănitura aceea şi prin 
glasul lui, dă de ştire celor ce lucrează în peşteră, că 
s’a sfârşit •ziua. Poate că vă cutremuraţi auzind accsteat

Ei bine, să vedem dacă nu cumvâ filarghirii (iu
bitorii de argint) pătimesc încă-şl mai grozave. Căci şi 
aceştiia au un temnicer greoiu, voiu să zic filarghiriea— 
şi cu atât mai greoiu, cu cât împreună cu trupul este 
legat şi sufletul. Şi întunericul de aici este încă mai în
fricoşat, fiindcă nu este întuneric simţit, ci se zămisleşte 
înăuntrul lor şi ori încotro s’ar duce, ii îl poartă pre
tutindeni cu dânşii. Aşâ dară ochiul lor cel sufletesc s’a 
stins cu desăvârşire. De aceia şi Christos îi jăleşte mai 
mult decât pe toţi, zicând: „Deci, dacă lumina, care 
este întru tine este întuneric, dară întunericul 
CU cât mai mult^ (Math. 6,23)? Aceia cel puţin poartă 
cu dânşii o lampă care luminează, pe când aceştiia sunţ 
lipsiţi până şi de această lumină, din care cauză şi cad 
pe fiecare zi în mii şi mii de prăpăstii. Cei osândiţi la. 
muncile acelea, de îndată ce soseşte noaptea se odihnesc, 
intrând şi dânşii în liniştea obişnuită a celor nenorociţi— 
voiesc a spune noaptea,— în timp ce lăcomiea aduce şi 
această nenorocire1) filarghirilor, fiindcă ii şi noaptea 
se îngrijesc şi se frământă de muncile cele mai grozave,

_fară-Ca cineva, să-i neliniştească._Mnncile de aici sunt
de acest feliu, dară cele de acolo care cuvânt le poate

dinţii cari scrâşnesc, legăturile cele nedezlegate, vier- 
. mele cel neadormit, întunericul cel mai dinafară, rălele, 
înfine, care nici odată nu vor mai aveâ sfârşit?

Să ne temem, iubiţilor, să ne temem de sorgintea 
atâtor răle şi pedepse, să ne temem de acea nebunie 
nesfârşită, de acea primejdie a mântuirei noastre. Fiindcă 
nu se poate în acelaşi timp de a iubi şi argintul şi su
fletul. Să aflăm deci că banii sunt pământ şi cenuşă, 
că net părăsesc când noi plecăm de aici, sau mai bine 
zis, ne părăsesc de multe ori chiar şi mai înainte de

‘) Notă. Si aici se găseşte elmismul de care s’a vorbit în Nota 
dela Omilia XX, pag. 265: ncd t o u t o v  4) icXeovsŞÎ'x icposex1»02 "iov 
Xtfiiva =  şi această nenorocire aduce lăcomiea.
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plecarea noastră de aici, şi ne vatămă şi în privinţa 
celor viitoare, ca şi în vieaţa prezentă. Fiindcă şi mai 
înainte de gheena, şi mai înainte de acele pedepse, chiar 
aici pe pământ ne înconjoară de o mulţime de lupte şi 
de certe pe care le aţîţă lăcorniea. Nimic nu este aşâ 
de războinic ca ftiarghis-iea, nimic nu face pe cineva 
mai sărac .ca filarghiriea, fie el bc-gat, fie sărac. Câte 
odată odrăsleşte această boală grozavă şi în sufletele să
racilor, şi atunci încă maimuit li zădărăşte sărăciea lor. 
De se găseşte vr’un sărac iubitoriu de argint, apoi atunci 
acela este filarghir nu atâta în bani, pe cât în sărăcie 
şi în foamete, fiindcă el nu caută a se bucură în linişte 
de cele cu cumpătare, ci şi pântecele îl are îndreptat 
spre foamete, şi trupul şi-l pedepseşte cu golătatea şi 
cu frigul, şi pretutindeni se înfăţoşază mai nenorocit 
decât cei legaţi de prin temniţă; pururea plânge şi se 
vaetă, ca şi cum ar fi mai ticălos decât toţi oamenii, 
chiar de ar aveâ înaintea ochilor lui mii de săraci. 
Acesta dacă se duce în piaţă capătă mii de ghionturi, 
de. se duce la bae-sau Ia teatru deasetnenea, şi nu numai 
dela privitori, ci şi dela cei de pe scenă, când mai ales 
vede multe din acele femei perdute strălucind de aurul 
de pe ele. Acesta când călătoreşte pe mare, gândindu-se 
la acele corăbii încăpătoare de mii de oameni, la măr
furile din ele cum şi la câştigul negustorilor, se crede 
că nici nu trăieşte de supărare; de călătoreşte pe pă
mânt, apoi gândindu-se Ia ţarinele dinaintea sa, la ma
halalele târgurilor. Ia hanurile de acolo, la băile ce se 
văd, cum şi la veniturile acestora, se crede pe dânsul 
a fi mort; de-1 vei observă când se găseşte acasă la 
dânsul, vei vedeâ cum singur el îşi redeschide ranele 
ce a fost căpătat în oraş, care încă mai mult îi vatămă 
sufletul, şi o singură mângâere vede ia toate rălele ce-1 
muncesc, adecă moartea şi scăparea Iui de aici. Aceasta 
nu o pătimeşte numai cel sărac, ci şi cel bogat, care 
este atras de această boală, şi încă cu atât mai mult 
decât cel sărac, cu cât această tiranie la el se vede încă 
mai aprinsă, şi beţiea încă mai mare. De aceia să şi 
crede pe dânsul mai sărac decât toţi săracii, şi chiar 
că este mai sărac, fiindcă sărăciea şi bogăţiea nu se 
judecă după măsura lor, ei după dispoziţiea în care gă
seşte ce] stăpânit de ele. Fiindcă în adevăr, acela este 
mai sărac decât toţi, care veşnic doreşte mai mult, şi 
care nici odată nu poate stinge această poftă ră.
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Pentru toate acestea, iubiţilor, să fugim de filar- 
ghirie, care tace pe om sărac, care conrupe sufletul, 
care este prietena gheenii, duşmana împărăţiei cerurilor, 
mama tuturor rălelor la un loc, şi să dispreţuim banii, 
ca astfeliu să ne bucurăm de bunătăţile vieţei veşnice. 
Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul 
şi filantropica Domnului nostru Iisus Christos, căruia 
se cad© slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I V

„Ispită pre voi nu v ’a ajuns, fără numai 
om enească. Iară credincios este Dumnezeu, care  
nu va lăsă pre voi să  vă ispitiţi mai m ult decât 
puteţi, ci îm preună cu  ispita va face şi sfâr
şitul, ca  să  o puteţi voi suferi" (Cap. 10, 13).

Fiindcă i-a>întricaşa^indeâ3̂ % p ovestirjdHaj«g»pte-
din vechime, şi i-a pus în mare grijă, zicând: ..„ celui
ce i se pare că  stă, să  iâ am inte ca  să  nu cad ă"—  
de vreme ce aveau multe ispite, de care erau deseori 
hărţuiţi, dupre cum şi zice: „că întru neputinţă, 
întru  frică  şi cutrem ur m are am  venit la voi“— 
apoi ca să nu-i zică: «de ce ne înfricoşezi şi ne sperii ? 
căci nu suntem doară cu totul nepregătiţi de aceste 
răle, fiindcă am fost alungaţi şi persecutaţi, şi de multe 
ori am suferit primejdii maxi» — iată că doborându-ii 
iarăşi trufiea, zice: „ispită pre voi nu v’a ajuns, 
fără numai om enească, “ adecă mică, scurtă, cum
pătată. Când vorbeşte de cevâ omenesc, el înţelege cevâ 
mic, ca acolo unde zice: „omeneşte grăiesc vouă, 
pentru neputinţa trupului v ostru “ (Rom. 6, 19). 
«Deci, nu cugetaţi lucruri mari, zice, că aţi ocolit pri
mejdiile ; fiindcă nici odată n’aţi cunoscut o primej
die dte moarte ameninţând, şi nici vre-o primejdie 
de omor stând asupra capului vostru», ceia ce ziceâ şi 
Ebreilor: „Că încă n’aţi stătu t până Ia sânge îm
potriva păcatului hiptându-vă“ (Ebr. 12, &). Apoi
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după ce a înfricoşat, priveşte cum iarăşi îi ridică, şi îi 
ridică împreună cu convingerea că ii trebuie să fie cu 
cumpătare, zicând: „credincios este Dumnezeu, 
care  nu va lăsă pre voi să  v ă ispitiţi m ai m u lt 
decât puteţi"- Aşâ dară sunt şi ispite, pe care cinevâ 
5u le poate suferi. Şi care sunt? Toate, cutii s’ar «ice, 
fiindcă putinţa de a’ le învinge stă în ajutorul tui Dum
nezeu, pe care îl putem câştigă numai prin voinţa noa
stră. De aceia ca să afli şi să vezi, că nu numai pe aceie 
ispite care covârşesc puterile noastre, dară nici chiar 
pe cele omeneşti nu este cu putinţă de a- le răbda, cu 
uşurinţă,fără de ajutorul de sus, a adaos: „Ci îm preună 
cu ispita v a  face şi sfârşitul, c a  să  o puteţi voi 
suferi “ .«N ic i chiar ispitele cele cumpătate, zice, nu le 
putem împrăştieâ cu propriele noastre puteri, ci şi aici 
avem nevoie de ajutorul lui, ca să putem scăpă, şi mai 
înainte de a scăpă să putem răbdâ. Căci numai el dă 
omului şi răbdare, în acelaşi timp adaoge şi o grabnică 
scăpare, aşâ că prin aceasta ispita devine uşoară de 
purtat»; Aceasta o dă a se înţelege când zice:„va face 
şi sfârşitul, Ca să o puteţi voi suferi “ şi în fine 
totul acordă lui Dumnezeu.

„Pentru aceia, iubiţii mei, fugiţi de slu jirea 
idoli lor “ (Vers. l i ) .  Iarăşi îi dezmieardă cu un cuvânt- 
obişnuit între rude mai cu sama — „iubiţii m ei“ —- după 
care imediat îi îndeamnă de a se izbăvi de acest păcat, cu 
cea mare grabă. Căci n’a zis «depărtaţi-vă» ci „ fugiţi 
iară fapta o numeşte idololatrie şi poruneeşte-de-a«e-4e- 
părtâ de acest păcat, nu numai fiindcă vatămă pe aproa
pele, ci şi că prin sine însuşi este o mare vătămare 
pentru cel ce-1 face.

„Ca ce lor înţelepţi g răiesc , ju decaţi voi ceia 
ce eu g ră iesc*  (Vers. 15). Fiindcă a spus un lucru 
mare, numind faptul idololatrie şi astfeliu mărind învino
văţirea lor, apoi ca să nu se pară că este prea aspru 
şi greoiu în cuvânt, li dă voie chiar lor de a judecă fap
tul, şi-i rânduieşte judecători cu mari laude. „C acelor 
înţelepţi, zice, g ră iesc  vou ă“, vorbă care este a unuia 
ce are multă încredere în părerile sale, ca să pună ju
decător al celor spuse chiar pe însuşi acuzatul. Aceasta
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ridică mult şi pe auditoriu, când vorbeşte cu el, nu ca 
cum i-ar poronci, nici ca cum ar legiui, ci ca cum l’ar 
sfătui, dându-se chiar el în judecata acelora. Cu Iudeii, 
fiindcă se găsau cu mult mai pe jos şi mai copilăroşi, 
nu tot aşă li vorbea Dumnezeu, şi nici nu spuneâ în tot
deauna cayza' poroncilor, ci numai că îi poronceă ;—aici, 
iasa,'fiindcă nbi se  am bucurat de multă libertate, ne 
bucurăm încă şi de sfatul ce ni se cere, şi se sfătuieşte 
cu noi ca cu nişte prieteni, zicând: «nu am nevoie de 
alţi judecători; chiar voi daţi-vă părerea, chiar voi ho- 
tărîţi, pe voi vă iau de judecători».

„Paharu l binecuvântărei care  binecuvântăm  
au nu este îm părtăşirea sângelui lui Christos" 
(Vers. 16i? Dară ce spui, o! fericite Pavele? Voind a 

'aţaţâ pe auditoriu şi amintindu-i de tainele cele înfri
coşate, numeşti paharul acela înfricoşat şi spăimântă- 
toriu paharul binecuvântărei? «Da! zice el, căci ceia ce 
eu vorbesc nu este puţin lucru. Binecuvântare când eu 
zic,. înţeleg evharistie, iară când zic evharistie, înţeleg 
întregul tezaur al binefacerii dumnezeeşti, şi amintesc de 
darurile acele mari şi minunate. Căci şi noi vorbind de 
paharul binecuvântărei înţelegem binefacerile lui Dum
nezeu cele negrăite, şi de câte ne-am bucurat, ne apro
priem astfeliu de dânsul şi ne împărtăşim, mulţămindu-i 
că a izbăvit neamul omenesc din rătăcire, că ’ fiind de
părtaţi de dânsul, ne-a apropieat, că neavând nici-o nă
dejde şi fiind fără Dumnezei în lume, el ne-a făcut fraţii 
săi şi împreună moştenitori. Pentru acestea şi pentru 
altele de acest feliu, mulţămindu-i ne apropiem de dân- 
sul. Deci, cum de voi faceţi colo contrare, o! Cori nil ie- 
nilor: binecuvântând pe Dumnezeu că v ’a scăpat de idoli 
şi în acelaşi timp alergând la mesele lor»?

„Paharu l binecuvântărei care  binecuvântăm  
au nu este îm părtăşirea sângelui lui C hristos“ ? 
A vorbit foarte drept şi înfricoşat. Ceia ce el spune aici, 
aceasta însamnă: că ceia ce este în pahar, este chiar 
sângele cel curs din coasta lui, şi din acel sânge ne îm
părtăşim. L ’a numit paharul binecuvântărei, fiindcă avân- 
du-1 în mână, noi lăudăm pe Dumnezeu, îl admirăm, şi 

-suntem uimiţi de darul său cel nespus, binecuvântân- 
du-1 că şi-a vărsat şi sângele său, ca să nu rămânem 
în rătăcire,-şi nu nu-mai că l’a vărsat, ci încă că ne-a 
şi împărtăşit pre noi toţi dintrânsuL «Aşâ că dacă do-

Î603S
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reşti sânge, zice, apoi nu sângele animalelor ucise la ca- 
piştea idolilor, ci chiar cu sângele meu te împărtăşeşte». 
Şi ce poate fi mai înfricoşat ca aceasta? Ce poate fi şi 
mai afectuos în acelaşi timp? Aceasta o fac şi cei ce iu
besc, adecă că atunci când văd că cei iubiţi de dânşii 
sunt alipiţi de aiţii străini, iară ii surit'dispreţuiţi, apoi 
Ii dau cete ale lor si-i convine de a -se depărta, de aceia. 
Cei ce iubesc ou dragoste omenească- îşi arata aceasta 
prin bani, sau haine, sau proprietari, iixciodata msa nu 
şi-a arătat cinevâ dragostea prin sânge. Christos, însă, 
şi-a arătat dragostea lui cea fierbinte cătră noi şi in 
aceasta. In legea veche, fiindcă să găsau mai nedesă
vârşit, suferea şi ii primeâ sângele ce-1 jertfeau la altar, 
ca astfeliu să se depărteze singuri de jertfele idoleşti, 
ceia ce iarăşi veneâ din dragostea lui cea negrăită că
tră neamul omenesc; aici însă a transformat ierurghiea 
într’un mod cu mult mai înfricoşat şi mai măreţ, şi chiar 
însăşi jertfa transformând-o, a poroncit ca în locul jărt- 
firei animalelor să se proaducă pe sine singur.-

„Pâinea ca re  frângem , iau nu este  îm părtă
şirea  trupului Iui C hristosK? Dară de ce oare n’a 
întrebuinţat apostolul cuvântul .ţiCToxfy ci %otvoma ? Pentru
că a voit prin cuvântul y-o;vn»vfa =  îraşărtăfire,..să. arate
cevâ mai mult, decât se înţelege prin cuvântul ţis-top], 
de şi de altfeliu amândouă aceste cuvinte au multă ase
mănare; au voit adecă să arate că nu numai ne împăr
tăşim, ci şi că împăriăşindu-ne ne unim cu dânsul. Căci 
dupre cum trupul acela s’a fost unit cu Christos, tot 
aşâ şi noi prin pânea a,ceasta, ne unim cu dânsul. Dară 
de ce oare a adăogat „pe care frângeiIi!12_Aceasfa se 
întâmplă numai în evharistie, şi numai aici se poate 
vedeâ, nu însă şi atunci când erâ pe cruce, şi când s’a 
petrecut cu totul din contra, dupre cum zice: „Os nu 
se v a  zdrobi dintrânsu!" (Ioan 19, 36). Dară ceia ce 
n’a pătimit pe cruce, aceasta o pătimeşte în proaducere 
pentru tine, şi primeşte a se frânge, pentru ca pe toţi 
să-i sature.

Apoi fiindcă a fost zis: „îm părtăşirea trupului",, 
iară ceia ce se dă spre împărtăşire este altcevâ decât 
aceia cu care ne împărtăşim, iată că apostolul a .nimicit 
şi această mică deosebire, căci spunând „îm părtăşirea 
trupuluiu a căutat iarăşi de a spune cevâ mai apro-
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pieat, pentru care a şi adaos: „Căci o pâne, un trup 
cei m ulţi suntem " (Vers. 17). «Ce spun eu împărtă
şire? zice; căci noi suntem una cu trupul acela. Ce este 
pânea din proaducere? Trupul lui Christos. Deci, ce 
devin cei ce-se împărtăşesc diu ea? Trupul iui Chris
tos, şi nu mai multe trupuri, ci un trup», Dupre cum 
pânea liiod compusă din multe boabe de grâu. este 
unită într’un singur întreg, fără să se. vadă undeva 
boabele de grâu, — de şi dealtmintrelea sunt în fiinţă — 
astfeliu şi noi ne unim unii cu alţii şi cu Christos. 
Nu doară tu te hrăneşti din alt trup/iară acela din 
altul, ci din acelaşi ne hrănim cu toţii. De aceia a şi 
adaos: „că toţi dintr’o pane ne îm părtăşim “ . Dară 
dacă toţi ne împărtăşim din acelaşi, şi cu toţii devenim 
aceiaşi, apoi de ce nu arătăm şi aceiaşi dragoste, şi nu 
ne facem una şi în aceasta ? — fiindcă astfeliu erâ în 
vechime printre strămoşii noştri, dupre cum şi zice: 
„Iară inim a şi sufletul celor ce  au crezut erâ  
u nul“ (Fapt. Â, 32). Nu însă tot aşâ şi astăzi, ci cu iotul 
din contra, fiindcă multe şi varieate sunt luptele dintre 
noi toţi, şi ne găsim faţă de alţii, cari sunt mădulări 
ale trupului lui Christos, mai grozav decât fiară'e săl
batece. Christos te-a unit cu el —- de şi tu erai atât de 
învrăjbit cu dânsul — pe când tu nu te înjoseşti a te uni 
nici măcar cu fratele "tău, dupre cum se cuvine, ci te 
desparţi de dânsul, de şi te-ai bucurat de atâta dragoste 
şi vieaţă din partea stăpânului. Şi nici măcar nu şi-a 
dat trupul sau în mod simplu,.‘ .cL.,fiindcă- natura.-cea^_ 
dinainte a trupului celui format din pământ, ajunsese 
din cauza păcatului de a fi moartă şi lipsită de vieaţă, 
apoi a introdus cum s’ar zice o altă frământătură, un 
alt aluat, adecă însuşi trupul său, dela natură fiind 
acelaşi, însă lipsit de păcat şi plin de vieaţă. Tuturor 
deci â dat-acest trup spre împărtăşire, ca astfeliu hră- 
nindu-ne cu dânsul, şi lepădând dela noi moartea cea 
dinainte, să ne amestecăm cu dânsul prin această masă 
sfintă, şi să intrăm în vieata veşnică şi nemuritoare.

„ Vedeţi pre Israil dupre tr u p ; au nu cei ce 
m ănâncă jă r tfe le  p ărtaşi sunt altarului “ (Vers. 18)? 
Iarăşi îi sfătueşte cu exemple din Vechiul Testament. 
Fiindcă dânşii se găsau cu mult mai pre jos de măre- 
ţiea celor vorbite, apoi el îi îndeamnă cu cele mai
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dinainte şi cu cele obişnuite. Şi bine a zis el „dupre 
trup“ de oarece dânşii erau dupre duh. Ceia ce el 
spune aici aceasta însamnă: «măcar dela cele ordinare 
învăţaţi-vă, că cei ce mănâncă jărtfele părtaşi suttî al
tarului’». Ai văzut cum el a arătat că nu au cunoştinţă 
desăvârşită cei ce se cfed a fi desăvârşiţi, dacă .nici 
măcar atâta lucrunu ştiu, că împărtăşirea din jărt
fele idoleşti de multe ori devine pentru cei mulţi prie
tenie cătră demoni, atrăgându-i câte puţin din obişnu
inţa lor de mai înainte? Căci dacă chiar şi printre 
oameni împărtăşirea din ospeţe şi din mese devine 
motiv şi pricină de prietenie, apoi aceasta se poate pe
trece şi cu ospeţele acelea drăceşti.

Dară tu te gândeşte cum el vorbind de Judei, n’a 
spus că sunt părtaşi sau că se împărtăşesc cu Dum
nezeu, însă ce? „Părtaşi sunt, zice, altaru lu i“ —  
unde jărtfele depuse se ardeau de tot, — nu însă tot aşâ 
şi cu trupul lui Christos, însă cum? „ îm părtăşirea 
trupului lui Christos es te “, zice, adecă ne facem 
p ă r^  chiar ai lui Christos. Zicând decir
că sunt părtaşi altarului, şi temându-se ca nu cumvâ să 
creadă că el spune că idolii ar aveâ vr ’o putere, şi că 
ar puteâ vătăma cu cevâ, priveşte cum aceasta iarăşi 
o îndreaptă, zicând: „Deci, c e  zic eu? Că doară 
idolul este cevâ? Sau  ce  se ja r t  feste idolului 
este c e v â “ (Vers, 19)? «Acestea le spun, zice, şi vă 
trag îndărăt dgRFlHnşii, nu că doară idolii ar aveâ vr ’o 
putere, sau că v ’ar puteâ vătăma cu cevâ, — căci nu 
su nkHSHfiier— ei-roese ea m i  să-i da&ă
voeşti a-i dispreţul, apoi de ce cu grabă ne atragi dela 
dânşii? «Pentru că nu se jărtfeşte stăpânului tău».

„Ci pentru că  cele ce jă r tfe sc  neam urile, 
dracilor jă rtfe sc , iară  nu lui D um nezeu14 (Vers. 20). 
Deci, nu alergaţi la cele contrare. «Chiar de ai fi tu 
fiul împăratului, zice, şi tot nu ţi-ar îngădui tatăl tău ca 
după ce te-ai bucurat de masa părintească, să o pără
seşti mai apoi, şi să voeşti-a te împărtăşi din masa 
celor condamnaţi şi legaţi în temniţă, ci încă te-ar zmunci 
cu ceâ mai mare grabă, nu că doară masa aceea ar 
puteâ să te vatăme, ci fiindcă se necinsteşte masa şi 
nobleţă împărătească. Căci şi aceştiia sunt slugi dispre
ţuite, necinstiţi, condamnaţi, legaţi, ţinuţi în cea mai
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grozavă osândă, vinovaţi de mii de răle. Deci, cum să 
nu te ruşinezi de acei flămângioşi şi lipsiţi de libertate, 
ci încă să alergi la mesele ce le întind aceşti condam
naţi, şi să te împărtăşeşti din cele puse înainte? De 
aceia tocmai vă trag îndărăt, zice, fiindcă scopul acelor 
iârtfft face necurată atât persoana care iâ din ele, cât 
şi cele puse în&iîite; s*\ii vocsc uai^i ca  să  v ă  faceţi 
VOÎ părtaşi d r a c i l o r zice. Ai văzut prietenie şi dra
goste de 'părinte'm  se .îngrijeşte? Ai văzut cum chiar 
şi cuvântul ce-1 întrebuinţară are multă emfază? «Nu 
voesc. zice, a aveâ cu aceia nimic de comun».

După aceia fiindcă a introdus vorba în ordine de 
sfătuire, apoi ca nu cumva vr ’unul din cei mai de jos 
să-l dispreţuiască ca având putere, de oarece a zis
„nu voesc “ şi „voi înşi-văjudecaţi ce le ce  g ră ese i£ 
— la urmă se pronunţă şiJegiueşte, zicând: „Nu pu~ 
teţi bea paharul Dor mm lui, şi paharul d ra c ilo r ; 
nu puteţi fi părtaşi m esei Domnului, şi mesei 
draci lor “ (Vers. 21). Şi deocamdată se m ui ţămeşte nu
mai cu aceStFTăBÎrumiri, spre a-i depărtâ de asemenea 
mese, iară după aceia se pronunţă şi mai înţepătoriu, 
zicând: „Au în tărâta-vom  pre Domnul spre m ânie? 
Au mai tari decât el suntem " (Vers.22) ? — adecă: 

j î  ispitim poate, dacă are putere de â ne pedepsi pre 
noi, î] intărîtăm prin aceia că fugim la cele contrare 
voei lui, şi ne punem în rândul războinicilor şi a duş- 
manilor lui ? Aceasta a spus-o apostolul, amintindu-li de 
istoria veche, şi de nelegiuirea strămoşască. De aceia a 

jaLLoirfilluint^t acelaşi cuvânt, ne-rare l’â  întrebiiintat 
şi Moisi odinioarăŢaţaae“Tudei,
trie, şi zicându-li ca din partea lui Dumnezeu? „Ii m ’au 
în tărâtat pre m ine întru  cel ce  nu este Dum
nezeu, m âniatu-m ’au în tru  idolii să i“ (Deut. 32, 
21). „Au mai tari decât el suntem “? Ai văzut cât 
de puternic şi de înfricoşat i-a lovit, zguduindu-li până 
şi chiar nervii lor, atingându-i grozav pentru absurdi
tăţile la care ajunsese, şi doborându-li trufiea? Dară de 
ce oate n’a spus acestea dela început, ceia ce ar fi putut 
mai mult să-i atragă? Fiindcă obiceiul lui Pavel este ca 
prin mai multe idei să pregătească ceia ce voeşte a 
spune, şi pe cele mai puternice şi mai principale a le



326 OMILIA XXIV

lăsa la urmă, ca astfeliu şi biruinţa să-i fie cu priso
sinţă. De aceia tocmai începând cu cele mai de jos, el 
sfârşaşte cu cele mai de sus, adecă ajunge cu vorba la 
principalul tuturor rălelor. Dealtfeliu ideia dezvoltată în 
acest, mod devine şi mai lesne de primit* fiindcă cugetul 
auditorilor se curăţă pe nesimţite de cele de mai înainte.

„ îo a ţe  jio.ii sun!; sioboofi, ci nu. toaie îmi 
fo losesc; toate îmi sunt slobode, ci nu toate  
zidesc. Nimeni să  nu cau te al său, ci fiecare 
al altuia** (Vers. 23, 24). Ai văzut înţelepciune minu
nată ? Fiindcă erâ natural ca ii să răspundă şi să zică: 
«Apoi eu sunt desăvârşit şi stăpân pe mine insurmi, şi • 
cu nimic nu mă vatăm gustând din acele mâncări» — 
iată că apostoiul îi apucă înainte cu vorba. «Da, zice el, 
eşti desăvârşit, şi stăpân pe tine, însă nu la aceasta să 
te gândeşti, ci dacă nu cumva faptul pricinueşte vr’o 
vătămare, vr ’o catastrofă». Dealtfeliu pe amândouă 
acestea el le-a spus prin expresiunile: »nu toate imi 
iOlosese, nu T.oaxc Z'Qesc^j punând-o pe~cea dinta-i 
pentru sine, iară pe cea dea doua pentru fratele său. 
Gând el zice că „nu-mi sunt de folos“ , aceasta lasă 
a se înţelege perderea individului ce abuzază de liber
tate, iară când zice că „nu zidesc£< iasă a se înţelege 
scandalul ce se aduce fratelui său.

De aceia a şi adaos imedieat: „Nimeni să nu 
cau te  ai său, ci fiecare al altuia ceia ce deait- 
feliu pretutindeni în întreaga epistolă o vede amintită de 
apostol, dupre cum şi în epistola cătră Romani, unde 
zice: „Ca şi Oliristos nu lui si singur a  făcut 
spre p lăcere" (Rom. 15, 3), şi iarăşi: „Precum  şi 
eu în tru  toate  tu turor plac, necăutând folosul 
m eu“ (I. Cor. 10, 33), deasemenea şi aici iarăşi, cu 
deosebire că explică mai aprieat ideia ce-1 stăpâneşte. 
Fiindcă în cele de mai ’nainte a arătat acelaşi lucru prin 
mai multe idei, şi a dovedit că nici odată nu caută ale 
sale, ci şi cu Judeii s’a făcut Judeu, şi cu cei fără de 
lege ca un fără de lege, şi că n’a întrebuinţat cum s’ar 
întâmplă puterea şi libertatea sa, ci în interesul tuturor, 
şi slujind tuturor, — aici din contra s’a mulţămit cu 
puţine vorbe, însă prin aceste vorbe puţine el trimite
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aşâ zicând pe auditoriu la amintirea tuturor celor 
spuse acolo.

*). Acestea, deci, ştiindu-le, iubiţilor, să ne îngrijim 
de fraţi şi să păstrăm unirea cea cătră dânşii. Fiindcă 
spre aceia ne îndeamnă acea jertfă înfricoşată, poron- 
cindu-ni de a ne apropieă de dânsa mai cu samă cu 
dragos'e fierbinte şi"cu concordie, ca astfeliu devenind 
vuituri, să putem zbură deadreptuî la ceriu, ba încă şi 
mai presus de ceriuri, „Că unde v a  fi trupul cel 
m ort, acolo se v or adună vulturii “ (Math. 24, 28) 
zice, numind aici cadavru sau trup mort, trupul Dom
nului, pentru moartea ce a suferit. Dacă el n’ar fi căzut, 
noi nu ne am fi ridicat. Numeşte vulturi pre cei ce se 
apropie de dânsul, arătând prin aceasta, că cel ce se 
apropie de acest trup, trebuie a stâ sus şi a nu aveâ ni
mic de comun cu pământul, şi nici a se târî jos pe pă
mânt, ci a zbură într’una, în sus, a aveâ privirea aţin
tită numai spre soarele dreptăţii, şi a aveâ totdeodată şi 
ochiul cugetului ager ca ai vulturului; căci masa aceasta 
este masa vuiturilor, iară nici de cum a coţofeniior. 
Aceştiia şi atunci îi vor •întâmpiuâ_pogorându-se ei din 
ceriu, adecă cei ce se împărtăşesc acum cu vrednicie 
din trupul lui, precum şi cei ce se împărtăşesc cu ne
vrednicie vor suferi muncile cele mai de pe urmă. Dacă 
cinevâ n’ar primi cum s’ar întâmplă pe împăratul pă
mântesc; — şi ce spun eu de împăratul? nici de haina 
împărătească nu s’ar puteâ atinge cum s’ar întâmplă, 
sau cu mâinile nespălate, chiar de ar fi în pustie, sau 
singur, şi n’ar mai fi nimeni de faţă, — deşi acea haină 
nu este nimic alta decât tort şi pânză pentru hrana ver- 
milor şi a moliilor, dară dacă poate îi admiri boeaua 
sau Coloarea acelei haine, apoi şi aceasta este din sân
gele peştelui omorât,— şi cu toate acestea n’ar îndrăzni, 
zic, de a se atinge de ea cu mânile murdare. Deci dacă 
n’ar cuteză cinevâ a se atinge cum s’ar întâmplă de o 
haină omenească, apoi cum atunci vom cuteză a ne 
atinge de trupul Dumnezeului a toate, care este fără de 
prihană şi curat, care s’a împreunat cu acea natură 
dumnezeească, prin care suntem şi viem, prin care por-

*). Partea morală. Despre dragostea cea câiră aproapele, şi 
laudă câtră trupul Domnului; şi că trebuie a ne îngriji de cură
ţenie, şi a ne apropiea curaţi de sfinta împărtăşire. ( Verort).
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ţile morţii s’au rupt şi bolţile ceriului ni s’au deschis,— 
cum vom cuteza, zic, a ne atinge de acest trup şi a-I 
primi cu atâta nepăsare şi batjocoră ?

Nu, vă rog, să nu ne sfâşiem pre,noi prin aseme
nea: neruşinare^-ci să ne apropiem de el cu frica şi cu 
tr»at« ouraţerioa- -Şi când îl vezi stând de faţă, z i îO_ sî- 

... nu-ţi: «pentru trupul acesta eu iiu 'mâi-- sunt ţărână şi 
cenuşă, nu mai sunt rob, ci slobod; pentru acest trup 
eu nădăjduiesc la ceriuri şi îa eăpătarea bunătăţilor de 
acolo, vieaţa veşnică, soarta îngerilor, petrecerea îm
preună cu Christos; trupul acesta fiind pironit şi bat
jocurii, moartea nu Ta putut luâ în a sa stăpânire; pe 
acest trup văzându-1 soarele răstignit pe cruce şi-a în
tors razele sale; de aceia şi catapeteasma bisericei s’a 
rupt în două atunci» şi petrele s’au despicat şi întregul 
pământ sa cutremurat. Acest trup este acel plin de sânge, 
acel împuns cu suliţa, acel ce a izvorât din el izvoare de 

, mântuire, izvorul sângelui şi al apei în lumea întreagă».
Voieşti poate ca şi din altă parte: să afli de puterea 

trupului său? întreabă pe femeia ce erâ în scurgerea 
sângelui, care nu de dânsul, ci de abia de haina iui s’a 
atins, şi încă nici de haina lui întreagă, ci de marginea 
hainei.întreabă marea care l’a purtat împotriva vânturilor 
.şi mai pre sus de ele. Întreabă pe însuşi diavolul şi z i-i: 
(■'De unde ai primit rana cea nevindecată ? Cum de nu mai 
ai nici-o putere ? Cum de ai fost înfrânt ? De cine ai fosiprins 
fugind» ? — şi toate acestea nimeni altul nu ţi le va spune 
decât trupul acel răstignit. Printrânsul boldul tiranului 
a fost frânt. Printrânsul capul lui a fost sfărâmat. Prin
trânsul stăpâniile şi puterile întunericului au fost pil- 
duite, au fost vădite, au fost date de faţă: ,, Dezbrăcări d, 
zice, începătoriile şi domniile, i-a  vădit de faţă, 
arătându-i biruiţi pre dânşii în tru  d ân sa “ (Colos. 
2, 15). întreabă şi pre moarte şi spunei: «Cum de ţi s’a 
sfărâmat boldul tău? Cum de ţi s’a doborît biruinţa? 
Cum de ţi s’a tăiat puterea? Cum de ai ajuns ,acum de 
rîsul copiilor, tu care mai înainte de aceasta erai înfri
coşată tuturor tiranilor şi drepţilor»—şi ia toate acestea 
va arătâ ca pricină pe acest trup. Căci când acest trup 
a fost răstignit, morţii au învieat; atunci acea temniţă 
ş’a spart şi porţile cele de aramă s’au rupt, morţii au 
fost aruncaţi afară, şi portarii iadului toţi au rămas în
mărmuriţi de frică. Dacă acest trup ar fi fost unul din
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cele multe, trebuia a se petrece cu totul din contra, 
moartea fiind mai puternică. Insă nu s’a petrecut aşâ, 
fiindcă nici el n’a fost unul din cei mulţi. De aceia moartea 
a fost moleşită şi slăbănogită cu desăvârşire. Şi  dupre 
cum cei ce primesc o hrană;, pe care nu sunt în stare 
u o varsă * îilar şi ceia Cc..aveau m ai înainte in
simneh. toi. âşă s'a Uilţhnpîat on moartea, căci pri
mind intrânsa trupul acesta pe care nu a fost în stare 
să-l mistuiească, a vărsat din ea chiar şi ceia ce aveâ 
mai dinainte. Căci durerile facerii o coprinsese şi s’a 
zbuciumat mult până ce l’a vărsat afară. De aceia şi zice 
apostolul : „Pre care  Dumnezeu l’a învieat, stri
când durerile m orţii" (Fapt. 2, 24).'Nici-o femeie nu 
a avut aşâ dureri, când a născut copilul, precum a avut 

moartea, car.e avâ^d intrânsa trupul stăpânului, s’a spin
tecat zbuciumând u-sa Şi ceia ce' s"a întâmplat cu dra- 
conul din Babilonică primind mâncare a crăpat în două_, 
aceasta s’a întâmplat şi cu moartea. Căci Christos n’a mai 
ieşit prin gura morţii, ci spintecând pântecele draco- 
nului şi spărgându-1, a ieşit din ea cu cea mai mare 
strălucire, şi slobozând raze nu numai până la cerul ce l 
vedem, ci chiar până la-tronul cel de Sus, căci acolo s’a 
şi suit.

Acest trup ni-a dat nouă putere de a’i stăpâni şi 
a’l  şi mâncâ, ceia ce izvorăşte din dragostea lui cea ne- 
rnărginită, fiindcă şi noi de multe-ori muşcăm pre cei 
ce iubim. De aceia şi lob arătând dragostea pe dare i-o 
purtau slugile sale, ziceâ: «Cine ni-ai* dă nouă dm 
cărnurile iui să  ne sătu răm " (lob. 31, 31)? Tot aşâ 
şi Christos ’şi a dat cărnurile sale spre saţ nouă, atră- 
gându-ne prin aceasta la o dragoste mai mare. Deci, 
să ne apropiem de dânsul cu căldură şi cu dragoste 
aprinsă, ca astfeliu să nu suferim o pedeapsă mai gro
zavă, fiindcă cu cât am primit mai mari binefaceri, cu 
atâta vom fl pedepsiţi mai mult, când ne vom arătâ 
nevrednici de acele binefaceri. Acest trup a fost res
pectat şi de magi, pe când încă se găseâ în esle, şi băr
baţi barbari şi neevsevioşi părăsind u-şi patria şi casa 
lor, au făcut o cale îndelungată, şi după ce au sosit s’au 
închinat lui cu frică şi cutremur.

Să imităm, deci, şi noi măcar pe aceşti barbari, 
noi, zic, cari suntem cetăţeni ai cerului. Aceia văzându-i 
în esle şi în peştera dobitoacelor, şi nevăzând nimic din
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cele ce ai văzut tu acum, s’au apropieat totuşi cu multă 
frică, pe când tu nu-i vezi în esle, ui în jărtfelnic, nu 
femeie care ’l ţine în braţe, ci preot şăzând de faţă, şi 
Duhul Sfint zburând deasupra celor puse înainte. Nu 
cum s’ar întâmplă vezi pe acest trup. dupre cum aceia, 
ci ştii puterea lui şi întreaga iconomie, şi nimic nu ’ţi 
este necunoscut din cele ce sa săvârşesc, de vreme ce 
ai fost câtihizat tu toate acestea. Deci să ne deşteptăm 
şi să ne înfricoşăm, iubiţilor, şi să arătăm mai multă 
evlavie, decât acei barbari, ca’ nu cumvâ apropiindu-ne 
de el cum s’ar întâmplă, să grămădim foc asupra ca
pului nostru. Acestea le spun, nu ca să nu ne apropiem, 
ci ca să nu ne apropiem cum s’ar brodi. Căci dupre 
cum a se apropieâ cinevâ cum s’ar întâmplă, este pri
mejdios, tot aşâ şi a nu se împărtăşi din cina cea de 
taină este primejdios, este foame, este moarte veşnică. 
Această masă stlntă este puterea noastră, este legătura 
cugetului, motiv de încurajare, nădejdea, mântuirea, lu
mina şi vieaţa noastră. împreună cu această jertfă du
când u-ne acolo, vom călca"pragurile acele sfinte în cea 
mai mare curăţenie şi îndrăzneală, fiind îngrădiţi din 
toate părţile ca cu nişte arme aurite. Şi ce spun eu ue 
cele viitoare? Chiar aici aceste taine'au puterea de a 
preface pământul în ceriu. Deci, deschide porţile ceriului, 
şi pleacă-te spre a observă bine, sau mai bine zis, nu 
ale cerului, ci ale ceriului cerurilor-, şi atunci vei vedeâ 
cele spuse, căci ceia ce este acolo mai de preţ, aceia îţi 
voiu arătă că se găseşte pe pământ. Dupre cum- în pă
taturile împărăteşti ceia ce este mai de preţ nu sunt 
păreţii, şi nici plafonul cel aurii, ci trupul împărătesc 
ce.şade pe tron, tot asemenea ş i' trupul împăratului în 
ceruri. Dară aceasta îţi este slobod de a vedeâ aici pe 
pământ, căci nu-ţi voiu arătâ îngeri, nici arhangheli, 
nici ceruri şi cerurile cerurilor, ci chiar pe însuşi stă
pânul acestora.

Ai priceput cum tu vezi aici pe pământ ceia ce 
este mai de preţ decât orice? Şi nu numai câ vezi, ci 
şi pipăi, şi nu numai că pipăi, ci şi mănânci, şi luându-1 
eu tine pleci acasă. Deci, curăţă-ţi bine sufletul, pregă- 
teşte-ţi cugetul pentru primirea acestor taine, fiindcă 
dacă ţi s’ar încredinţa de a purta cu sine-ţî un copil 
împărătesc împreună cu podoabele sale, cu porfira şi 
diadema împărătească, negreşit că ai aruncă dela sine-ţi 
ori ce ai aveâ pământesc. Acum tu primind cu tine nu un
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copil de împărat pământesc, ci pe unul născut Fiul lui 
Dumnezeu, nu te înfricoşezi? spune’mi;- nu arunci dela 
tine orice dragoste de cele lumeşti, şi nu te împodobeşti 
numai cu podoaba acea cuvenită, ci -încă te uiţi la pă
mânt, încă iubeşti bariii, şi te sperii de aur? Şi ce ier
tare ai puteâ aveâ? Ce îndreptare? Nu ştii că stăpânul 
lioslru îţi'respinge orice .lux pământesc? Oare nu de 
aceia a primit el a se naşte în peşteră, şi a aveâ mumă 
saracă? Nu de aceia oare ziceâ cătră cei ce se gândeâ 
la precupeţie: - „iară fiul omului nu are  unde să-şi 
p lece cap u l" (Math. 8, 20)? Dară ucenicii lui?. Oare 
nu şi ii au păzit aceiaşi lege, ducându-se în caselecelor 
săraci, şi unul cerea adăpost la un dubălar, altul la un 
făcător de corturi, iara un altul la o vânzătoare de por- 
firă?— fiindcă şi dânşii iru căutau însămnătatea caselor 
în care intrau, ci virtuţile sufleteşti ale celor cari îo- 
cueau în ele. Deci, pe aceştiia să-i imităm şi noi iubi
ţilor ! Frumuseţa coloanelor şi a marm urilor să le trecem 
cu vederea, şi să căutăm numai Ia sălăşurile cele dc 
sus, să călcăm în picioare orice trufie, împreună cu pofta 
de bani, şi să avem cugetul cătră cele de sus. Dacă noi 
suntem cu băgare de samă, apor nici.chiar lumear în
treaga nu este vrednica de noi, da de cum coloanele 
sau grădinile caseloF. De aceia, vă rog ea să împodobim 
sufletul nostru; această casă să o pregătim precum tre
buie, pe care luând-o cu noi, să ne ducem acolo, ca să 
ne învrednicim veşnicilor locaşuri, prin charul şi filan- 
tropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia se cade 
slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V

„Tot ce  se vinde în m ăcelărie să  m âncaţi, 
nim ic cercând pentru ştiin ţă" (Cap. 10, 25).

Spunând mai sus că este cu neputinţă de a beâ 
păharul Domnului şi păharul demonilor, şi trăgându-i 
îndărăt dela mesele acelora cu exemple dela. Iudei, cu 
raţionamente omeneşti, cu raţionamente asupra tainelor 
celor înfricoşate, asupra celor ce.se săvârşesc în capiştile



332 OMILIA XX V

idolilor, şi băgând în ii multă frică, apoi ca nu cumva 
din această frică să fie împinşi în vre-o altă curiozitate, 
şi să fie siliţi a se înfricoşa mai mult decât trebuie, şi 
ca nu cumva în neştiinţă să mănânce cevâ de acest 
feliu, sau din târg, sau de aiurea, apoi apostolul dezvi- 
novăţăndu-i de asemenea împrejurare silită, ace: „T o t
ce -se vinde in măcelărie să mâncaţi, nimic
cercân d  «Dacă în neştiinţă, zice, mănânci, şi nu ai 
nici o Cunoştinţă., apoi atunci nu vei aveâ nici o pe
deapsă, fiindcă faptul se întâmplă din neştiinţă, iară nu 
din cauza lăcomiei de mâncare». Şi nu-i izbăveşte numai 
de această frică, ci încă şi de alta, pregătindu-i multă 
linişte şi libertate. Nu-I lasă nici măcar a ccrcâ, adecă 
a examina şi a cautâ să afle de este jertfă idoleaseă 
sau nu, ci fără de vorbă a mâricâ tot ce se vinde în 
târg. şi nici de a afla ce anume este ceia ce-i stă de 
faţă. ca să i se spună cauzele. Aşâ că se poate dezvi
novăţi cel ce mănâncă în neştiinţă. Nişte astfeliu de 
lucruri nu sunt răle dela natură, ci devin răle şi necu
rate numai prin cugetare. De aceia şi zice: „nimic
cercând1'. -

„Că al Domnului este păm ântul şi plinirea 
Iu i“ (Vers. 26), iară nu al demonilor. Deci dacă al Dom- 
nuiui este pământul, apoi alo lui sunt şi rodurile, şi 
dobitoacele; dară dacâ ale lui sunt toate, apoi atunci 
nimic nu este necurat, ci din altă parte devin ne
curate, adecă din cuget şi din neascultare. De aceia 
nu numai că îngăduie, ci încă merge şi mai departe, 
zicând: „Şi de v ă cheam ă pre voi cinevâ din 
cei necredincioşi, şi voiţi să m ergeţi, tot ce 
se  pune înaintea voastră  să m âncaţi, nim ic 
cercân d  pentru  ştiin ţă" (Vers. 27). Priveşte iarăşi 
cumpătare la apostol, căci n’a poroncit şi nici n’a le
giuit ca să nu se ducă, ci nu i-a împedecat, iară după 
ce s’au dus, iarăşi îi apără de orice bănuială. Şi de ce ? 
Ca să nu se creadă că o asemenea cercetare este ve
nită din vre-o frică sau sfieală. Cel ce cercetează cu 
amănunţime, o face aceasta din frica ce-L_ stăpâneşte, 
pe când cel ce se depărtează după ce a auzit, se de
părtează.ca dispreţuind, urând şi respingând. De aceia 
Pavel voind pe amândouă acestea ale mreji, zice: 
„tot ce  se pune înaintea voastră, m âneaţi
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„Iară de va zice vouă cin ev â : aceasta  este 
jă r tfa  idolilor, să nu m âncaţi — pentru  cel ce 
v ’a spus şi pentru ştiin ţă" (Vers. 28). Nu .poronceşte 
a se depărta de acele mâncări, ca şi cum ar aveâ 
;vre.r-o_ potefe îri c|e, ci ca fiUi'd • spurcate, -«Fugiţi de 
cîc, zicu, iţii ca cern fu* 4»utsâ va vateim;, căci 
,.n*au nici o putere, şi nici fiindcă n’au nici o putere, 
apoi să vă împărtăşiţi din ele. cu indiferenţă, fiindcă 
acea masă este a duşmanilor şi a celor necinstiţi». De 
aceia zice: „să nu m âncaţi, pentru cel ce  v ’a spus, 
şi pentru ştiinţă. Că a l Domnului este  păm ântul 
şi plinirea lu i“. A i văzut, că şi atunci când poron
ceşte de a mâncâ, cum şi atunci când poronceşte de a  
fugi de asemenea mese, el aduce la mijloc aceiaşi măr
turie? «Nu vă impedec, zice, ca şi cum ar fi lucruri 
străine, că al Domnului este pământul, — ci pentru ceia 
ce v ’am fost zis, pentru conştiinţă, adecă să nu se va- 
tăme. Deci trebuie de a cercetă cu curiozitate? Nici de 
cum, zice, că nici n'am vorbit, de conştiinţa ta, ci de 
conştiinţa aceluia, pentru care am şi zis mai înainte:
„pentru cel ce v ’a spus

„Iară ştiinţa zic nu a  ta, ci a  ce lu ila ltB 
(Vers. 29). Dară âr puteâ zice cinevâ că pe «fraţi f i f  
dreptate li cruţi, şi nu ne laşi de a mâncâ din acele-- 
jărtfa pentru dânşii, ca nu cumvâ cugetul lor fiind 
slab, şă se- întărească în credinţă că este slobod de a 
mâncâ din ele, — dară dacă unul ca acela ar fi Elin, 
ce-ţi pasă de aceasta? Nu tu -oare ai zis: „Ce’mi este  
mie a ju d ecă pre cei d inafară“ (Cap. 5,12)? De 
ce dară te îngrijăşti de dânşii iarăşi»? «Nu de acela mă 
îngrijăsc, zice, ci şi de astădată mă îngrijăsc tot de 
tine». De aceia a şi adăogat imedieat: „Că pentru ce 
slobozăniea m ea se ju d ecă  de a ltă  ştiinţă" ? 
«Slobozănie numesc, zice, ceia ce nu se poate ob
servă, ceia ce nu se poate împedecâ; aceasta este slo
bozenie, sau libertate adevărată, izbăvită de robiea 
ludaicească». Ceia ce el zice aici, aceasta însamnăr 
«Dumnezeu, zice, m’a făcut slobod, şi mai presus de 
orice vătămare; însă Elinul nu ştie a judecâ după 
filosofiea mea, şi nici nu vede ca şi mine bunătatea, 
stăpânului, ci se va gândi şi va zice către sine: cele
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ale creştinilor sunt un mit, fiindcă deşi fug de idoli şi 
de demoni, totuşi se folosesc de cele proaduse ca jărtfe 
acelora; deci mare este gastrimarghiea lor». Şi ce’mi 
pasă, zici tu, şi ce vătămare am, dacă Elinul vă judecă 
aşâ de rău ? Insă iubitule, eu cât mai bine ar fi de a 
nu-i da nici o pricină de a judecă aşâ, căci dacă tu te 
păzeşti de a-i da motiv, nici ei nu va spune acesjlea. 
■«Dară, zici, cum de nu va spune? Când elină va vedea 
că nu cercetez acestea, nici în măcelărie, nici la ospăţ, 
cum de nu va zice nimic, şi va judecă că eu mă îm
părtăşesc din ele cu indiferenţă»? Da! căci tu te împăr
tăşeşti din ele nu ca din jărfele idoieşii, ci ca din mâncări 
curate. De aceia nu cercetă cu amănunţime, ca să arăţi 
că nu te sperii de cele ce’ţi stau înainte. Deci dacă intri 
în casa Elinilor, sau de te’ vei duce în târg, eu nu tc 
las de a întrebă, ca să nu devii fricos ca peştele ce se 
bate când e prins în mrejă, şi nici 'să-ţi atragi asu- 
pră-ţi lucruri de prisos.

„D acă m ă îm părtăşesc eu prin dar. pentru 
c e  m ă hulesc -(sunt. hulit) de care  eu m ulţăm ese"
< Vers. 30)? De ce, sau prin ce char te • împărtăşeşti? 
spune-mi. «De darurile lui Dumnezeu, zice. Căci charul 
lui este atât de mare, încât poate să-mi facă sufletul ne
pătat şi mai presus de orice spurcăciune. Dupre cum 
soarele îşi sloboade razele sale asupra multor spurcă
ciuni şi apoi iarăşi şi le retrage tot curate, iot aşâ şi 
noi, ba încă chiar mai mult, învârtindu-ne în. .mijlocul 
lumei, vom rămâneâ curaţi, dacă vom voi, chiar fie am 
aveâ cea mai mare deprindere în răle». Aşâ dară de ce 
sunt eu împiedecat, zici tu, de a, mă duce la asemenea 
ospeţe? De sigur nu fiindcă voiu deveni necurat, — să 
nu fie — ci pentru fratele meu şi ca nu cumva să mă 
fac părtaş demonilor, sau să fiu judecat de cel necre
dincios. Prin urmare aici nu natura lucrurilor mă face 
necurat, ci neascultarea şi dragostea cătră demoni; cu 
alte cuvinte numai intenţiunea face pe un lucru spurcat. 
Dară oare ce va să zică: „Pentru ce mă hulesc
(sunt hulit) de care eu mulţumesc*1  «Eu, zice, 
mulţămesc lui Dumnezeu că m’a făcut atât de înalt şi 
mai presus de umilinţa Judaicească, că de nicăiri nu 
sunt vătămat; — dară Elinii neştiind niosofiea mea, bă- 
nuesc cu totul dincontra, şi zic că «creştinii iubesc cele- 
ale noastre, şi deci sunt nişte ipocriţi, fiindcă de şi cu
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buzele defaimă pe demoni şi pe idoli, totuşi de fapt 
aieargă la mesele lor — decât care ce ar puteâ fi oare 
mai lipsit de cunoştinţă ? — Aşâ ̂ dară ii (creştinii) au 
ajuns la asemenea credinţă nu din cauza adevărului ee
este în «a, ci din cauza ambiţiune! şi a iubirei de siă- 
pânie».

«Deci, zice apostolul, câtă lipsa de minte n’ar fi. 
dacă aşi deveni cauza bulei pentru aceste lucruri do
bândite dela Dumnezeu, încât ii şi mulţătnese» f Dară 
oare mai spune, /âce, Elinul şi acum, când te vede 
că nu te interesezi şi nici nu cercetezi cu amănunţime? 
Nici de cum, fiindcă nu toate sunt pline de cărnuri jăr- 
fite idolilor, ca să bănuiască aşâ ce vâr şi nici el nu mă
nâncă din ele ca din jărtfe ’ idoleşti.’ «Deci, nu mai 
cercetă de lucruri prisoselniee, şi nici dacă ţi se spune 
că sunt jărtfe idoleşti, să te împărtăşeşti din ele, Căci 
Christos ţi-a dat ţie char, şi te-a făcut înalt şi mai 
presus de orice vătămare, nu ca să auzi grâind de rău, 
nu ca după ce—ai primit atâtea, dela eCîneât e demn 
de a-i muiţămi, tu să. vatămi pe alţii până a şi huli». 
De ce nu spui Elinului, că şi'mănâncî, şi nici nu te 
vâtămă, şi că faci aceasta nu ca cum â-i iubi pe demoni? 
Pentru că nu-i vei puteâ convinge, chiar de i-ai spune 
de mii de ori, fiindcă este neputincios-şi războinic, Daca 
tu n’âi putut convinge pe fratele tău, apoi cu atât mai 
mult pe Elin care îţi esie duşman. Dacă fratele tău 
creştin şi încă este stăpânit în cugetul său de jărtfele ido
leşti, apoi cu atât mai mult cel necredincios. «Dară, 
zici tu, de ce avem nevoe de atâtea-vorbe, fiindcă şi pe 
Christos I-am cunoscut şi-i mulţămim; dară dacă Elinii 
!1 hulesc, apoi noi trebuie a fugi de el»? Să nu fie una 
ca aceasta, iubitule, căci nu este tot una. A fi hulit 
Christos de Elini, este un mare câştig pentru noi, pe 
când de a mâncâ sau de a nu mâncâ nu este absolut 
nimic. De aceia preîntimpinând el zice: „nici de voill 
m âncâ ni prisoseşte, şi nici de nu vom  m âncâ 
ni lipseşte" (Cap. 8, 8). Şi afară de aceasta el a ho- 
tărît că, asemenea ospeţe’ trebuiesc încunjurate, aşâ 
că trqbme a fugi de ele nu numai pentru aceasta, ci şi 
pentru alte cauze pe care le-a spus.

„Deci, ori de m âncaţi, ori de beţi, ori -alt 
cevâ de faceţi, toate în tru  slav a lui-D um nezeu 
Să le faceţi" (Vers. 31). Ai văzut cum dela mâncări
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el a adus sfătuirea în mod general, ca astfeliu să ni dea 
cea mai bună . regulă de vieaţă, aceia adecă de a se 
slăvi Dumnezeu prin toate acţiunile noastre?

.,Fără sm inteală fiţi. şi Judeilor şi Elinilor, 
şi bisericei lui .Dumnezeii*’ (Vers. ■32),’ adecă «ni
mănui sa nu daţi nici o pricină, fiindcă şi fratele tău se 
seandsiizăză, şi Judeul mai m uit încă te va urî şi te 
va grăi de rău, şi Elinul deasemenea te va ridiculiza ca 
iubitoriu de ^âriiece şi ipocrit. Nu numai pe fraţi nu 
trebuie a-i atinge, ci chiar şi pe Elini sau pe cei deafară, 
în cele principale. Că dacă noi suntem lumină, şi aluat, 
şi luminători, şi sarea pământului, apoi atunci trebuie 
de a lumină pe alţii, iară nu a-i întunecă, a-i ţineâ 
strânşi, iară nu a-i dezlegă, a atrage cătră noi pe cei 
necredincioşi, iară nu a-i luă pe fugă. Deci, de ce alungi 
pe cei ce trebuie a-i atrage? Fiindcă şi Elinii se minu
nează când ne văd pe noi întorcând u-ne îndărăt în de 
acestea, căci nu ştiu cugetarea noastră, şi nici nu ştiu 
câ sufletului a devenit mai pre sus de orice spurcăciune 
simţită. Deasemenea şi Judeii, precum şi cei mai slabi 
dintre fraţi, aceiaşi vor crede». Ai văzut câte cauze a 
pus înainte, pentru care trebuie a fugi de jărtfele ido
ieşti? Pentru că acest fapt este fără nici un folos; 
fiindcă este de prisos, fiind că este spre vătămarea fra
telui, spre hulă Judeului, Elinului spre învinovăţire, 
pentru că nu trebuie a fi în contact cu demonii, şi fiindcă 
faptul acesta este un feliu de idololatrie, de aceia tre
buie a fugi de el. Apoi fiindcă a spus: „Fără sm in
teală  f i ţ i şi i-a făcut răspunzători şi de vătămarea 

-Elinilor şi a Judeilor, şi prin urmare erâ aspru ceia c& 
el spuneâ, — priveşte cum face vorba lui uşoară, şi bine 
primită, punându-se pe sine la mijloc şi zicând:

„Precum  şi eu întru  toate tu tu ror plac, 
necăutând folosul meu, ci al celor m ulţi, ca  să  
se m ân tu ească“ (Vers. 33). „Fiţi mie urm ători, 
precum  şi eu lui C hristos“ (Cap. 11,1). Aceasta este 
regula creştinului celui desăvârşit, aceasta este norma 
sigură şi exacta, aceasta este culmea cea mai înaltă de 
perfecţiune: de a căută de interesul comun, ceia ce şi 
el arătând a zis: „precum şi eu lui C hristos1'. Nimic 
nu poate face pe cinevâ de â fi următor sau imitator 
al lui Christos, ca a se îngriji de fratele şi aproapele
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său. Dară chiar de ai posti, sau te ai culcă jos pe pământ, 
sau te-ai sugrumă pe sine-ţi, însă de aproapele tău nu 
te îngrijăşti, n’ai făcut atunci nici un lucru mare, căci 
purtându-te .astfeliu, tu ai. stat încă şi mai departe de 
această imagină. jiBe. şi luerui acesta esţft foîu&îtor dela 
natură chiar aici, adeca cie a se Qeparîa cineva, jai*i- 
iele idoieşti, eu am racut multe, zice, şi din cele nefolo
sitoare, ca de pildă, că am tăieat împrejur; am jărtfit. 
Toate acestea, dacă le-ar examina cinevâ prin ele însăşi, 
ar vedeâ că perd pre cei ce le îngădue, şi-i fac de a 
cădea din mântuire, — şi cu toate acestea eu le-am su
ferit şi acestea pentru foiosui rezultat din ele. Dară aici 
nu este nimic din acestea. Acolo dacă nu-şi apropie 
cinevâ folosinţa aproapelui, şi nu lucrează pentru alţii, 
atunci faptul devine vătămător,— 'pe când aici chiar de 
n’ar ft nimeni care să se scandaliseze, totuşi şi atunci 
trebuie a se depărta de cele oprite. N ’âm suferit numai 
cele vătămătoare, ci şi pe cele anevoioase. „A lte  bi
serici, zice, am jăfuit, luând de cheltuieală spre 
a Sluji vouă“ (II. Cor. ti, 8), şi de şi îmi erâ slobod 
de a mâncâ fără a lucră, eu totuşi n’am căutat aceasta, 
ci mai de grabă am preferat de a muri de foame, decât 
de a scandaiizâ pe altul». De aceia şi zice : „întru toate 
tuturor piac“, adecă: «chiar de ar trebui să fac cevâ 
nelegiyit, obositor şi ^primejdios, eu toate le a-şi răbdâ In 
interesul altora». Fiind mai presus de toţi în luarea 
aminte la cele legiuite, iată că apostolul a devenit mai 
pre jos de toţi în privinţa pogoramântului sau a con-
cesiunilor ce face; ......_ r _ ; :... ..... . ■__ 1___ .____

l) Când tu nu împărţi folosul cu alţii, nici un succes 
mare nu vei puteâ aveâ. Aceasta o dovedeşte cel ce a 
adus înapoi talantul întreg, şi a fost tăiat în două fiindcă 
nu l-a înmulţit-. Deci, şi tu, frate, chiar de ai stă ne
mâncat, chiar de ai dormi pe pământ, chiar de ai 
mâncâ cenuşă şi ai plânge într’una, însă cu nimic nu vei 
folosi pe altul, nimic mare n’ai făcut. Fiindcă chiar şi 
pe bărbaţii aceia mari şi puternici din vechime, aceasta 
mai qu samă i-a făcut însemnaţi. Cercetează cu amă
nunţime vieaţa lor, şi vei vedeâ lămurit, că nimeni pe

l) Partea morală. Noi trebuie a lace totul, nu în interesul 
nostru, ci al aproapelui, şi că tip al acestei virtuţi este Moisi,. 
şi David, şi apostolul PaveL (Veron).

16038 22
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atunci nu se gândea la ale sale, ci fiecare la ale aproa
pelui, pentru care au şi strălucit atât de mult. Căci şi 
pe timpul lui Moisi multe şi mari minuni şi semne s’au 
făcut, însă nimic din acestea nu l-a făcut atât de mare 
şi slăvii, ca acea fericită voce, pe care a adresat-o- lui 
Dumnezeu, Zicând: „De li vei iertă , lor păcatul, 
iartă,-i, iară  de nu, apoi şterge-ra& şi pe m ine 
din cartea vieţei“ (Exod. 22, 32). Tot astfeliu a fost şi 
David, pentru care şi ziceâ: „Eu păstorul am greşit, 
şi eu am făcut rău, dară aceştiia ce au făcut? Fie 
mâna ta asupra mea şi asupra casei tatălui meu“ 
(II împăraţi 24, 17). Tot aşâ şi Abraâm nu căutâ in
teresul său’, ci al celor mulţi. De aceia se şi expuneâ 
primejdiilor, şi rugă pe Dumnezeu nu pentru ceia ce
1 se cuveneâ lui. Aceştiia au strălucit în acest mod, dară 
tu gândeşte-te şi cum s’au vătămat cei ce au căutat 
numai de ale lor. In adevăr, că nepotul acestuia fiindcă 
a auzit: «De vei m erge tu spre dreapta, eu m ă 
voiu duce spre Stânga« (Facere 13, 9), apoi ale- 
gându-şi partea, şi-a căutat numai de interesul său, 
dară nu l-a găsit, fiindcă ţara lui a fost arsă cu foc 
din ceriu, iară cea a lui Abraâm a rămas neatinsă. 
Ionâ deasemenea fiindcă nu căutâ de interesul celor 
mulţi, ci numai de al său, s’a primejduit de a se perde 
chiar; cetatea Ninevitenilor a rămas pe loc, iară el se 
zbăteâ, se zbuciumă şi se afundă în valurile mării, şi 
numai când a căutat de interesul celor mulţi, a găsit şi 
pe al său. Tot aşâ şi Iacob necăutând în turmele de
oi propriul său interes, s’a bucurat pentru aceasta de 
un mare belşug. Deasemenea şi Iosif căutând de inte
resul fraţilor săi, a aflat pe al său. Căci fiind trimis de 
tatăl său, el n’a zis: «De ce să mă duc? N’ai auzit că 
din cauza vedeniei şi a visurilor ii (fraţii) au uneltit de 
a mă învinovăţi şi a mă pierde, şi mă găsesc vinovat 
fiindcă tu mă iubeşti? Ce nu vor face cu mine avân- 
du-mă în mijlocul lor»? Nimic din acestea nu a spus şi 
nici nu a gândit, ci a preferat înaintea tuturor slujirea 
fraţilor săi. De aceia s’a şi bucurat după aceasta de 
toate bunurile, care I-au şi făcut foarte slăvit şi stră
lucit. Tot aşâ şi Moisi - -  căci nimic nu ne împedecă de 
a vorbi de el şi de a doua oară, şi a vedeâ cum el treceâ 
eu vederea pe cele ale sale, şi căută numai pe ale al
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tora. Acesta fiind crescut în palatele împărăteşti, fiindcă 
a considerat ca o bogăţie mai mare decât toate bogă
ţiile Egiptenilor batjocora lui Chritstos, apoi aruncând 
din mâniie sale totul, s’a făcut părtaş rălelor ce ie in
durau Ebreii, şi nu numai că el nu s’a robit, ci şi pre 
aceia i-a scăpat din robie. Mari în adevăr sunt aceste 
fapte, şi vrednice de o purtare îngerească, însă- faptele 
iui Pa vei au întrecut pe loate -celelalte.

In adevăr, iubiţilor, că toţi ceilalţi de pe atunci 
părăsindu-şi bunurile lor, preferau de a se împărtăşi 
cu rălele aproapelui, dară Pavel a făcut încă şi mai 
mari decât acestea. El n’a voit numai de a se împăr
tăşi din nenorocirile altora, ci preferă chiar de a fi în cele 
mai de jos răle, numai alţii să se găsească în cele mai 
mari bunuri. Nu este acelaş lucru: _de a fi în dezmer- 
dări, şi după ce arunci la.o. parte dezmerdările, să fii 
în suferinţă, cu găsinda-t,c însuţi tu în suterinţi, pe alţii 
să-i faci a se bucura de linişte şi cinste. Aici, deşi 
este mare lucru de a schimba cele bune cu cele răle 
pentru binele fratelui, totuşi faptul are în sine şi oare
care mângâere, fiindcă ai părtaşi în nenorociri, — dară 
de a voi numai tu să te găseşti în suterinţi, pentrucă

■ hnni>' aceasta de sigur că.n’a
putut ieşi decât, dintr’un suflet întinerit, şi din cugetul 
fericitului Pavel. Şi nu numai prin aceasta, ci şi prin 
altă superioritate cu mult mai mare Pavel întrece pre 
toţi cei vorbiţi mai sus. Abrâam, de pildă, cum şi .cei
lalţi toţi se aruncau în primejdii în vieaţa aceasta, şi 
apoi toţi în general cereau moartea, pe când Pavel 
cerea să cadă chiar si din slava vieţei viitoare pentru 
mântuirea altora. Ani a mai spune şi a treia superio
ritate a lui Pavel. Şi care este aceasta? Că unii dintre 
Ebrei, deşi poate stăteau în fruntea celor ce meşteşu
geau multe neajunsuri, dară cărora li erâ încredinţată 
povăţuirea lor, răbdau cu toate acestea, căci se petrecea 
cu dânşiii ceia ce s’ar petrece bunăoară cu un părinte 
al unui fiu rău, însă fiu, — dară iată că Pavel voia să 
fie anathema pentru dânşii, deşi nu-i erâ încredinţată 
lui privigherea şi îngrijirea de dânşii, fiindcă el a fost 
trimiâ ca apostol al neamurilor.

Ai văzut măreţie de suflet şi înălţime de cugetare 
întrecând chiar înălţimea ceri urilor ? Pe acesta dec: 
râvneşte-1, iară de nu poţi, apoi măcar pe cei ce ai 
strălucit în legea veche. Că astfeliu vei găsi interesis



340 OMILIA XXV

tău, dacă vei căută pe al aproapelui. Astfeliu că dacă 
te leneveşti de a te îngriji de fratele tău, cel puţin în
ţelegând că altfeliu nu' te vei puteâ mântui, lipeşte-te de 
dânsul şi de interesele lui; Supt. de ajuns chiar şi cele 
spuse de a ne convinge, că altmintrelea nu este cu pu- 
îtîiţă da a gas), interesul nostru. Dară dacă voeşti a aflâ. 
aceasta şi din exemplele obişnuite, apoi gândeşte-ie că. 
dacă de pildă ţi s’ar aprinde casa, iară cei ce locuesc in 
apropiere, gândiadu-şi© numai ia interesele lor, nu ar 
sări m ajutor,- ci incuindu-se în case ar -stă ascunşi, de 
teamă ca nu cumvâ intrând cinevâ să dosască cevâ din 
casă; —- gândeşte-te, zic. câtă pedeapsă nu vor suferi? 
Fiindcă chiar focul aruncându-se asupra caselor lor, li 
va arde totul, şi aceasta fiindcă nu au înţeles interesul 
lor-, au prăpădit, pe lângă cele ale aproapelui, şi cele ale 
lor;' Căci Dumnezeu voind de a legă pe oameni unii de 
alţii, a pus o astfeliu de nevoie în împrejurările ce ne 
leagă, încât de interesul aproapelui se leagă şi interesul 
nostru, şi întreaga lume astfeliu este compusă. De aceia 
şi în corabie, dacă căpitanul lăsând în timp de furtună 
interesele celor mulţi şi-ar căută numai de ale sale, apoi 
iute se va scufundă şi el împreună cu cei dinăuntru. 
Deasemenea şi meşteşugurile, dacă şi-ar căută fiecare de 
.interesul 'său, apoi vieaţa nu ar putea sta, şi nici meş
teşugul care caută aceasta. De aceia şi agricultorul nu 
samănă numai atâta grâu, pe cât i-ar ajunge lui,' fiindcă 
iute ş‘ar perde şi pe dânsul şi pe alţii, ci caută de 
interesele celor mulţi. Tot aşâ şi ostaşul nu înfruntă 
primejdiile ca să scape numai el, ci ca să pună in si
guranţă şi cetăţile, şi cetăţenii din ele, încă şi neguţi- 
torul'-ttu' âdu{& atStâr nfărfă- pe’ câtă îr t r e b w lu îr c î  pe 
câtă trebuie şi altora. Dară dacă ar zice cinevâ «că fie
care face de acestea, nu gândindu-se la interesul meu,, 
ci la al său, căci şi banii sunt ai lui, şi câştigând sigu
ranţă şi slavă, el toate acestea le face — încât că căutând 
de interesul meu, căută de al său», — apoi aceasta toc
mai o zic şi eu, şi aşi fi dorit s’o aud mai de demult;, 
pentru aceasta am făcut şi atâta vorbă, ea să arăt că 
atunci îşi caută aproapele de interesul său, când se gân
deşte la interesul tău. Fiindcă altmintrelea oamenii n’ar 
fi suferit ca să caute şi săîngrijască de ale aproapelui, 
dacă nu s’ar aflâ în această nevoie, apoi de aceia Dum
nezeu a conlegat şi împerecheat aceste nevoi, încât n’a 
lăsat ca cinevâ să-şi caute mai ’ntăi interesul său, dacă.



OMILIA XXV 3 4 1

nu se conduce de interese străine. Aceasta de sigur că nu 
este lucru omenesc, adecă de a alergă în interesul aproa
pelui, iară de aceasta, trebuie a ne convinge dacă nu de 
aici, cei puţin din cele rânduite.'d§ Dumnezeu. Nu este cu 
putinţă de a te mântui în alt mod;: iubitule; şi chiar deşi 
ajunge la cea mai înaltă fUdşofia iară de ce! pierduţi negli
jezi, nu vei câştigă înainteă lui Dumnezeu nici un cuîăj. 
Şi de unde se învederează aceasta? Din cele ce a spus fe
ricitul Pavel, zicând: „De aşi îm părţi averile mele, 
şi de aşi da trupul meu ca  să  se ardă, iară  dra
goste nu am, nim ic nu folosesc" (Cap. 13, 3). Ai 
văzut ce cere Pavel dela noi?—deşi cel ce împarte ave
rile nu caută ale sale, ci pe cele ale aproapelui. «Dară 
nu este deajuns numai aceasta, zice: ci eu voiesc casă 
se facă acest lucru cu sinceritate-şi multă simpatie. De 
aceia ă şi legiuit aşă Dumnezeu, ca astfeliu să ne ducă 
la legătura dragostei».

Deci, când Pavel cere o aşâ măsură în dragoste, 
iară noi nu acordăm nici cea mai mică, apoi de 
ce iertare vom fi vrednici? «Dară, zici tu, cum de a 
vorbit Dumnezeu lui Lot prin îngeri, zicând : „Gră
beşte ca să te m ântueşti acolo “ (Facere 19, 22)? Dară 
spune-mi, când a spus acestea, şi de ce ? Când pedeapsa 
căzuse asupra lor, şi nu că trebuiâ a se îndreptă, cî 
fiindcă erau descurajaţi şi sufereau de o boală nevinde
cabilă, şi atât cei bătrâni, 6âl şi cei tineri alergau la 
aceleaşi desfrânări, şi trebuiâ- de a fi arşi de vii, — şi, 
în fine, -chiar în acea zi când trăsnetele urmă a-i do
borî. De altmintrelea nici nu sunt spuse acestea pentru 
rauiate şi virtute, ci pentru plaga dumnezeească ce că
zuse asupra lor. Căci, în adevăr, ce trebuiâ să facă? 
spune’mi; să steâ pe loc şi să primească pedeapsa, şi 
să fie ars de viu, fără că să poată folosi cu cevâ 
pe aceia? Dară aceasta ar fi fost cea mai de pe urmă 
prostie. Nici eu nu spun că trebuie de a suferi cinevâ 
pedeapsă fără scop, şi fără hotărârea lui Dumnezeu, dară 
când un om trăieşte în răutate, atunci poroncesc de a 
se îndreptă, şi de voieşti să o faci aceasta pentru aproa
pele, iară de nu, apoi cel puţin pentru interesul tău. 
Cel mai bun lucru este să o faci pentru interesul aproa
pelui, dară dacă poate încă n’ai ajuns la acea înălţime 
a virtutei, cel puţin pentru tine fă-o. Nimenî, deci, să nu 
caute interesul său, ca să găsească acel interes, şi cugetând



3 4 2 OMILIA XXVI

că nici lipsa averilor, nici muceniea, şi nici alt-cevâ de 
acest feliu nu ne va puteâ apărâ, dacă nu vom aveâ cu 
noi cea mai înaltă dragoste. Această dragoste, deci, să
o avem înaintea tuturor celorlalte, ca astfeliu printr’ânsa 
să ne bucurăm şi de 'bunătăţile; prezente ca şi de-cele 
viitoare făgăduite nouă. Cărora fie câ cu toţii sâ ne 
împărtăşim prin charul şi fiiantropieâ Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia se cade slavă în vecii vecilor. 
Amin.

O M I L I A  X X V I

„Iară vă laud. pre voi fraţilor, că de toate ale 
mele vă aduceţi aminte, şi precum am dat vouă 
ccle date (predaniile), aşâ ie ţineţi" (Cap. l i ,  2).

Complectând vorba despre jărtfele idoleşti, precum 
se cuvenea, şi făcând-o mai desăvârşită decât toate 
celelalte, trece mai departe la o altă chestiune, care deşi 
erâ un păcat, însă nu aşâ de mare. Ceia ce am fost 
zis mai sus, aceasta o spun şi acum; că nu înşiră dela 
olaltă învinovăţirile cele mari, ci punându-le în ordinea 
cuvenită, la mijlocul lor introduce pe cele mai uşoare, 
îndemnându-i numai cu asprimea cuvântului rezultat 
din necontenita certare făcută auditorilor. De aceia, ceia 
ce este mai grozav decât orice, adecă vorba despre în
viere, o pune tocmai la urmă. Acum însă el păşeşte la 
altă chestiune mult mai uşoară, zicând: „Vă laud pre 
voi fraţilor, că de toate ale mele vă aduceţi 
a m in t e Când păcatul erâ ştiut şi mărturisit de toţi, 
el şi acuzâ cu putere, în acelaşi timp şi ameninţă, dară 
când este îndoelnic, el mai întâi îl pune de faţă şi după 
aceia ceartă. Păcatul cel mărturisit el îl ridică mai 
sus, iară pe cel îndoclnic îl arată ca mărturisit. De 
exemplu: curviea erâ un păcat mărturisit, şi :de aceia 
nu erâ nevoie de a arătă că acesta este un'păcat., ci 
numai cât arată mărimea acestui păcat, iară vorba o 
aduceâ prin comparaţiune. Şi iarăşi a judecâ pe alţii 
este de sigur un păcat, însă nu ca cel dinainte, şi de
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ceia îl introducea în vorbă şi-l dezvoltă. Chestiunea 
irtfelor idoleşti erâ un păcat de care mulţi se îndoeau,
i cu toate acestea eră cel mai mare rău, pentru care
i dovedeşte că este păcat, şi chiar îl ridică în cursul 
'orbirei. Când însă face aceasta, el nu numai că înde-
-VI1 l.011/!.’ 1 j.'* " i :711 - v"i tioici- ' v * v, acel î J? | iîvitîiV, \Ji lOCcs.-

! duce şi la cele contrare păcatului aceluia. Aşâ, de pildă, 
:1 ii u spus numai că nu trebuie a curvi, ci încă că esle- 
ievOîe de a arăta şi o mare sfinţenie, pentru care a şi 
tdăogat: „Slăviţi dară pe Dumnezeu în trupul 
vostru Şi în sufletul vostru Deasemenea zicând 
:ă nu trebuie a fi cinevâ înţelept cu înţelepciunea lumei 
iceştîea, el nu se muiţămeşte numai cu aceasta, ci încă 
poronceşte de a se face şi nebun, In alt loc sfătuind pe 
credincioşi de a nu judecă şi nici de a nedreptăţi, mai 
rleparte el răstoarnă şi expresiunea a judecă, şi sfătu- 
eşte nu numai de a nu nedreptăţi, ci încă de a fi ne
dreptăţit, adecă de a suferi nedreptatea. Tot aşâ şi de 
iărtfele idoleşti vorbind, n’a spus numai că trebuie a 
fugi de cele împedecate, ci încă chiar şi de cele slobode, 
dacă devin spre scandal: — şi a nu atinge nu numai pe 
fraţi, ci nici chiar pe Elini sau Ebreî, ... Fără de smin
teală fiţi, zice, Iudeilor-şi Elinilor, şi -bisericei 
lui Dumnezeu41. ’ z:: r-

Complectând, deci, întregul cuvânt despre toate 
acestea, deodată trece cu vorba Ia alt păcat. Şi care 
erâ acel păcat? Femeile pe deoparte se rugau în bise
rică şi profetizau cu capul descoperit — căci pe atunci 
femeile profetizau — iară pe dealtă parte barbaţii purtau 
părui lung, ca uniia ce petreceau în filosofie, şi când 
se rugau prin biserici sau profetizau işi acopereau capul, 
iară amândouă aceste abateri erau din legile Elinilor. 
Deci, fiindcă pentru toate acestea el îi sfătuise dejâ 
fiind de faţă, şi. poate că uniia au ascultat, iară alţii 
nu au crezut, de aceia apostolul, ca un adevărat doctor, 
vine şi prin prezenta epistolă, şi îndreaptă acest păcat. 
Cum că el îi sfătuise dejâ fiind faţă acolo, se poate 
vedeâ din cele ce spune în exordul acestui capitol. In 
adevăr, de ce oare nespunând nimic de aceasta în cursul 
epistolei până aici, deodată dela alte păcate sare şi zice: 
„Vă laud pre voi, că de toate ale mele vă  
aduceţi aminte, şi precum am dat vouă cele
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date (predaniile) aşâ le ţineţi“ ? Ai văziţt dară, că 
uniia au ascultat, şi pe aceştiia îi laudă, iară alţii n’au 
ascultat, pe cari îi şi îndreaptă prin cele ce urmează, 
zicând: „Iară de se vede că este cinevâ prigo
nitor (iubitoriu de ceartă), noi obiceiu ca acesta 
ti’âvem. nici bisericile Iui Dumnezeii (Cap. ii, 
*18}? oaoă atât. ne uniia din cer cu fapte bune, cât şi din 
cei cu fapte râie, pe toţi ’i-ar fi supus aceleiaşi învino
văţiri, apoi pe uniia ’i-ar fi făcut mai îndrăzneţi, iar pe 
ceilalţi > mai trândavi, — pe când acum lăudând şi apro
bând pe uniia, iară pe alţii înfruntându-i, pe aceia mai 
mult i-a mângâiat, iară pe cei din urmă i-a făcut să se 
ruşineze. învinovăţirea de sigur că chiar prin sine însăşi 
este în deajuns pentru a îmboldi pe cinevâ, dară când 
încă se pune şi în paralel cu cei ce sunt lăudaţi şi eu 
fapte bune, apoj.atunci şi boldul este mult mai înţepă- 
toriu şi mai puternic.

Deastă dată, însă, el începe nu cu învinovăţiri, ci 
cu laude, şi încă cu laude mari, zicând: „Vă laud pre 
voi, că de toate ale mele vă aduceţi aminte
Acesta este obiceiul lui Pavel, căci chiar în lucruri 
mici ei împleteşte laude mari, şi aceasta o face nu ca 
să-i linguşască — să nu fie una ca aceasta, căci cum ar 
fi fost cu putinţă _să facă aşâ, ei care nu dorea nici 
averi, nici slavă, şi nici altcevâ de acest feliu? — ci le 
face toate acestea pentru mântuirea lor. De aceia chiar 
şi înalţă' această laudă, zicând: „Vă laud pre voi, 
că de toate ale mele vă aduceţi aminte41, Care 
sunt acele toate ? — fiindcă vorba lui deastădată este ca 
bărbaţii să nu se roage cu capul acoperit şi purtând- 
păr lung, iară femeile să nu steâ în biserică cu capul 
dezvălit. Dară dupre cum am fost zis, cl se înlrece în 
laude, făcându-i prin aceasta mai cu multă bunăvoinţă. 
De aceia şi zice: „că de toate ale mele vă adu
ceţi aminte, şi precum am dat vouă predaniile, 
aşâ le ţineţi". Aşâ dară el li predă atunci multe şi 
nescrise, ceia ce şi în alte părţi o arată de multe ori.. 
Atunci de sigur că li-a predat cevâ verbal, iară aici el 
pune şi pricina pentru care li-a predat. Cu chipul acesta 
el făceâ mai puternici pe cei ce ascultau, în acelaşi timp 
doborâ şi trufiea celor îndărătnici.
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Dară apoi nici nu zice: «că voi aţi ascultat, iară 
ceilalţi s’au împotrivite, ci fără nici-o bănueală, aşâ zi
când, prin cele ce urmează lasă a se înţelege aceasta 
din cele ce spune: ,,Şi voesc să Ştiţi voi, că atot 
bărbatul capul este Christos* iară, capul femeii 
este bărbatul, Iară capul iui {TnnsloşC Dumne
zeu" (Vers. 3). Şi .acoaSiâ. este exphcayica plioinoi, sau 
a etiologici, pe care o şi pune aici, făcând cu mai multă 
băgare de samă pre cei slabi. Credinciosul chiar de este 
puternic, şi nu are nevoie de cuvânt şi de pricină, sau 
de cauză, precum se cere, în lucrurile ce i s’a poroncit 
a le face, el se mulţămeşte numai cu predaniea, — pe 
când cel slab, când află şi cauza, apoi cu mai multă 
răvnă păstrează cele vorbite, şi se supune lor cu. mai 
multă bună voinţă. De aceia nici n’a spus -c^uza,- până 
ce mai întâi n’a văzut poroncă iui nesocotită şi călcată 
în picioare. Şi care este acea, cauza? „AtOt bărbatul, 
zice, capul este Christos", Aşâ dară şi al Slinului? 
Nici decum, fiindcă dacă suntem trupul lui Christos şi 
mădulări din parte, şi cu acestea este capui acela ai 
nostru, apoi este învederat, că al celor ce nu sunt în 
acest trup, şi nici nu ţin loc de mădulări, nu poate fi 
el cap. Aşâ dară când el zice: „atot bărbatul", tre
buie a se subînţelege „credincios" Ai văzut cum el 
pretutindeni aţâţă pe auditoriu cu exemple de sus ? Căci 
şi când vorbeâ de iubire, şi de umilinţă, şi de milos
tenie. tot, de acolo îşi trăgea exemplele.

______„Tară capul femeii aste bărbatul, iară capul
lui Christos, Dumnezeu". Aici* se repăd asupra 
noastră ereticii, închipuindu-şi din cele vorbite oarecare 
micime sau împuţinare a Fiului lui Dumnezeu, dară 
singuri se prind în vorbe. Că dacă capul femeii este 
bărbatul, apoi acest cap este de o fiinţă (iaoouo-oc) cu 
trupul, şi prin urmare .şi capul lui Christos fiind Dum
nezeu, este învederat că Fiul este de o fiinţă (6ţj.oo6aioc) 
cu Tatăl. «Dară, zic ereticii, noi nu yoim a arătă că nu 
este de aceiaşi fiinţă, ci că este stăpânit». Deci ce am 
puteâ ţespunde aici? Că mai cu samă când se spune 
cevâ înjositoriu fiind el îmbrăcat în trup, atunci ceia ce 
se vorbeşte nu este spre înjosirea dumnezei rei, ci spre 
arătarea iconomiei, Dară spune-mi, cum voieşti acum 
a scoate acest fapt de aici? «Că precum bărbatul stă
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pâneşte pe femeie, zice, aşâ şi Tatăl stăpâneşte pe Christos. 
Deci, dupre cum Christos stăpâneşte pe om, aşâ şi Tatăl 
stăpâneşte pe Fiu»— „Căci, zice, atot bărbatul capul 
este C hristos1'. Dară cine ar puteâ primi vre-o dată 
aceasta? Că dacă pe câtă depărtare este între noi şi 
Fiul, tot pe atâta este între Tatăl şi Fiul, apoi poţi 
pricepe .în câta înjosire îi pui pe Fiiii. Aşâ că rm 
m aceiaşi leiiu trebuie a n examinate dtj noi ioate 
cu privire la persoana lui Dumnezeu, de şi poate se 
vorbeşte în acelaşi feliu, ci trebuie a se acordă lui 
Dumnezeu oarecare superioritate, şi pe atâta pe cât se 
cuvine lui Dumnezeu. Că dacă nu i se acordă aceasta, 
apoi multe absurdităţi vei vedeâ izvorând de aici. Gân
deşte-te bine. Capul lui Christos este Dumnezeu, capul 
bărbatului este Christos, iară al femeii este bărbatul. 
Deci, dacă, în toate luăm capul la feliu, adecă în aceeaşi 
însemnătate, apoi atunci Fiul este atât de departe de 
Tatăl, pe cât de departe suntem noi de dânsul. Dară şi 
femeia pe atât de departe va ft de noi, pe cât suntem 
şi noi-bărbaţii de Dumnezeu cuvântul; şi ceia ce este 
Fiul cătră Tatăl, aceia suntem şi noi cătră Fiul, şi fe
meia iarăşi cătră bărbat. Dară cine ar îngădui una ca 
aceasta? Deci, în alt feliu înţelegi capul cu privire la 
femeie şi bărbat, şi nu ca cum îl înţelegi-cu privire la 
Christos? Prin urmare şi cu privire la Tatăl şi-Fiul în 
alt mod trebuie a înţelege. «Şi cum se cuvine, zici, de a 
înţelege în alt.mod»? După cauză. In adevăr, iubiţilor, că 
dacă Pavel ar fi căutat săspunăde stăpânire, şi desupunere, 
dupre cum zici tu, de sigur că nu ar fi adus la mijloc 
ca exemplu pe femeie, ci mai cu samă pe rob şi stăpân. 
Că dacă şi este supusă nouă femeia, însă este supusă ca 
femeie, iară nu ca roabă, ca una. ce este slobodă şi de 
aceiaşi cinste cu bărbatul. Deci, şi Fiul dacă s’a şi făcut 
ascultător Tatălui, s’a făcut ca Fiu al lui Dumnezeu, ca 
Dumnezeu. Că dupre cum mai mare este supunerea Fiului 
cătră Tatăl decât a oamenilor'cătră născătorii lor, tot 
aşâ şi libertatea este mai mare. Că cele ale Fiului 
cătră Tatăl nu sunt mai mari şi mai însămnate decât 
ale oamenilor, şi nici cele ale Tatălui cătră Fiului mai 
mici. Că dacă noi admirăm pe Fiul că a fost ascultă- 
toriu Tatălui pâ.nă La moarte, iară moartea de cruce, 
apoi trebuie de a admiră şi pe Tatăl, că a născut un 
astfeliu de Fiu, nu supus ca un rob, ci ca liber su-
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punându-se şi fiind împreună chibzuitor cu Tatăl, adecă 
sfetnic, — fiindcă sfetnicul nu este rob. Şi când auzi zi~ 
cându-se sfetnic, iarăşi să nu-ţi închipui că Tatăl este 
lipsit de cevâ, ci să te gândeşti numai la omotimiea, 
adecă la egalitatea în demnitate a Fiului cătră născă
torul său.

A fJx dară au trebuie a. pi ine înainte- în toate ceîea 
exemplul bârbaiului şi a femeii, Printre noi femeia ca 
drept cuvânt este supusă bărbatului, fiindcă isotimiea 
(egalitatea în cinste) aduce luptă, şi nu numai pentru 
aceasta, ci şi pentru amăgirea întâmplată la început. 
De aceia fiind creată din coasta lui Adam, ea nu imc- 
dieat a fost supusă bărbatului, căci nici când a dus-o 
Dumnezeu la Adam nu a auzit spunându-i-se aşâ cevâ, 
şi nici. bărbatul n’a zis ei altcevâ, decât, că „aceasta 
este os din oasele mele, şi carne din carnea mea“—  
şi nicâeri nu se spune de supunere, sau că i s’ar fi po
roncit de Dumnezeu aceasta. Dară când ea a făcut o 
reâ întrebuinţare de pu tor63i sa, şi când cea făcută de 
Dumnezeu' ca-să fie de ajutoriu bărbatului s’ă găsit că 
erâ vicleană, apoi atunci a perdul totul; atunci a şi 
auzit cu dreptate zicându-i-se: „Cătră bărbatul tău 
întoarcerea ta“. r) Fiindcă erâ natural ca păcatul 
acesta să războească neamul nostru omenesc — apoi 
Dumnezeu prevăzând răutatea diavolului, a îngrădit cu 
aceste vorbe pe femeie, şi totodată a doborât, prin această 
hclărîre şi vrăjmăşiea viitoare ce ar i i  fost între dânşii 
din cauza acestei viclenii, şi prin pofta cea înăscută 
intr’ânşii a sfărâmat peretele cel din mijloc al vrajbei, 
adecă, ura cea rezultată din păcat.

Dară vorbind de Dumnezeu şi de fiinţa lui cea ne
prihănită, nimic de acestea nu se poate bănui. Deci nu 
luâ exemplele la feliu în toate, fiindcă şi aiurea multe 
greşeli neertate vei întimpinâ de aici. Aşâ de pildă 
chiar în exordul epistolei ziceâ: „Toate ale voastre 
sunt, iară voi ai lui Christos, iară Christos al 
lui Dumnezeu14 (Cap. 3, 22. 28). Dară ce ? Oare toate 
surjt deopotrivă ale noastre, şi noi ai lui Christos, şi

n Notă. Ediţiunea britanică are: « dupre bărbatul tău vor fi 
dorinţele tale»  ceia ce exprimă mai clar ideia din acest pasaj. S’ar 
fl putut zice şi altm intrelea: «cătră bărbatul tău scăparea ta».
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Christos âl lui Dumnezeu? Nici de cum, ci chiar şi celor 
foarte tâmpi deosebirea li este învederată, deşi aceiaşi 
vorbă se spune şi de Dumnezeu, şi de Christos, şi de 
noi. Deasemenea, şi aiurea numind pe bărbat cap al 
femeii, a adaos imedieai: „P reeu ni, şi GhriStOS este  
■cap bigenciii, mântuitorii! şi sprijinitorul; aşâ 
sste datorlu şî bărbatul s a  fie fa ţă  de fem eia  -sa“ 
(Kfes. 6j 23. 24). Aşâ dară vom înţelege noi la fel iu cele 
vorbite, atât aceste’ vorbe, cât şi cele vorbite mai de
parte Efesenilor în această Chestiune? Să nu fie, căci 
nici nu este cu putinţă. Aceleaşi vorbe sunt zise şi 
pentru Dumnezeu, şi pentru oameni, însă nu au aceiaşi 
putere vorbite pentru Dumnezeu, ci într’un feliu irebuie 
a se înţelege unele .şi într’alt feliu celelalte, şi nici iarăşi 
toate înţelese pe do^^lindeă atunci iarăşi s’ar părea că 
au jţbst întrebuinţate fără scop, şi fără ca să ne putem 
folosi eu cevâ din ele. Deci, dupre cum nu toate trebuie 
n se înţelege ia feliu, deasemenea nici toate trebuie a 
fi scoase din discuţiune. Şi pentru ca ceia ce spun să 
p-fac mai lămurită, voiu încercă să o desvălesc prin 
exemple. Christos de pildă se numeşle capul bisericei. 
Deci dacă nu voiu luâ, sau mai bine zis, dacă nu voiu 
înţelege aici nimic omenesc, apoi atunci de ce mi se 
spune aceasta? Şi iarăşi dacă toate le voiu luâ, sau 
înţelege îî>- ssnz omenesc, apoi multe absurdităţi vor 
urmă de aici, fiindcă capul-este omiopat, adică tovarăş 
în suferinţe cu trupul, şi supus aceloraşi împrejurări. 
Deci, ce anume trebuie a lăsă din această idee, şi ce 
trebuie a luâ? Trebuje .a lăsă ceia ce am spus, şi a luâ 
numai ideia de unire exactă, -pauza şi stăpânirii 
dintâi,- şi nici acestea cum s’ar întâmplă, ci şi aici 
trebuie a ne închipui ceia ce este mai mare, mai 
principal, şi demn de Dumnezeu, căci atunci şi unirea 
este" mai sigură, şi stăpânirea mai importantă şi mai 
cinstită. Deasemenea ai auzit numindu-se fiu; dară 
nici aici să nu iei toate senzurile legate cu ideia de 
fiu, şi nici pe toate să le scoţi, ci să primeşti numai 
câte sunt demne de Dumnezeu, că adecă este de o fiinţă 
cu Tatăl, că dintr’ânsul s’a născut mai înainte de toţi 
vecii, iară absurdităţile care sunt rezultatul slăbăciunei 
omeneşti, lasă-le pe pământ. Şi iarăşi, Dumnezeu se nu
meşte lumină; — dară vom primi toate oare câte sunt 
legate cu ideia luminei? Nici de cum, fiindcă lumina
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aceasta văzută de noi dă loc intunerecului, este îngră
dită în loc şi în spaţiu, este mişcată de o. altă putere, 
şi se întunecă,^- ceia ce nu ni este îngăduit nici măcar 
de a ne gândi îti privinţa iui Dumnezeu... Dară nici nu 
scoatem pentru aceasta toate,' 551 vom luâ noi şi cevâ 
din acest exemplu, vom iumssşarva noastră cea
venită dela- Dumnezeu-, trjtgâjnâ. din eaizbăvirea iloasiră 
de întunerec.

Acestea sunt zise cu privire ia eretici. Dară trebuie 
de a examina cu amănunţime acest pasaj, căci poate- 
ar fi cinevâ aici în nedomerire şi s’ar întrebă în sine; 
ce anume păcat poate fi de a se rugâ femeile cu capul 
descoperit, iară bărbaţii cu capul acoperit? Care anume 
păcat este, află de aici. Multe semne au fost date atât 
bărbatului cât şi femeii deosebite unele de altele, unuia 
semne de stăpânire, celeilalte semne de supunere; pe 
lângă acestea femeia să-şi acopere, faţa şi capul, iară 
bărbatul să aibă capul descoperit. Deci, dacă acestea 
sunt semne sau simbole de stăpânire şi de supunere, 
apoi amândoi păcătuesc daca confundă rolurile şi buna 
orânduială; trecând pe deasupra poroncii lui Dumnezeu» 
şi călcându-şi regulele lor, bărbatul iăsându-se in mi
cimea femeii, iară femeia resculându-se asupra bărba
tului prin felul de a se înfăţoşa. Că dacă nu este slobod" 
de a schimbă hainele, nici femeia de a îmbrăcă hianidă 
(un fel de pardesiu), şi nici bărbatul de a pune pe faţă 
farosul sau voalul, dupre cum zice: „Să llU Se îm
brace femeia cu haine bărbăteşti, nici bărbatul 
să nu se îmbrace-cu haine femeeşti“ (Deuter. 
•22r~fTtr-rn";'il'ât' rnarmirit incă nn-trebuie a ie- schirribâ. 
Toate acestea s’au fost legiuit de oameni, deşi mâi pe 
urmă le-au întărit şi Dumnezeu, celelalte însă, — vor
besc adecă de a se acoperi şi a nu se acoperi— sunţ 
dela natură. Şi când zic natură, înţeleg pe Dumnezeu, 
fiindcă cel ce a creat natura el este. Deci, când răs- 
torni hotarele acestea, priveşte câtă vătămare se face. 
Şi să nu-mi spui că păcatul acesta este mic, căci este 
mare şi prin sine însuşi, fiindcă este nesupunere şi ne
ascultare. Dacă poate a fost mic, dară iată că acum, a 
devenit mare, fiindcă este simbol a mari fapte. Cum 
că este. mare, se. vede din cele ce aduc atâta rân- 
dueală în neamul nostru omenesc, poroncind în lume- 
şi stăpânului şi celui stăpânit. Astfeliu că cel ce calcă
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aceste regule, toate le confundă, şi darul lui Dumnezeu 
îl trădează, în acelaş timp şi cinstea dată lui de sus 
o aruncă jos la pământ, nu numai bărbatul, ci şî fe
meia. Căci şî pentru femeie este mare -cinste de a-şi 
tineâ rândueala. şi ordinea, în care se găseşte, dupre 
cum este şi necinste când ea se răscoală contra acelei
OiXiiiiG. . .. ■ T'

"•-De.aceia apostolul a spus acest lucru de amândoi, 
zicând : „Tot bărbatul rugându-se sau prorocind 
cu capul acoperit, îşi ruşinează capul iui, şi 
toată femeia rugându-se sau prorocind cu capul 
desvălit, îşi ruşinează capul ei, că una este şi 
aceiaşi ca cum ar fi rasă“ (Vers. 4. 5). Erau pe 
atunci, dupre cum am mai spus, şi bărbaţi cari pro
roceau, şi femei care aveau acest char, ca de pildă fe
tele Iui Filip, ea şi altele mai înainte de acestea şi după 
acestea, despre care şi Prorocul zicea dela început: 
„şi vor proroci, zice, fiii voştri, şi fetele voastre 
vedenii vor vedeâ“ (Ioiî 2, 28). Deci, pre bărbat 
nu-i sileşte de a fi în totdeauna cu capui descoperit, ci 
numai când se roagă. „T o t bărbatul, zice, rugâri- 
du-se sau prorocind cu capul acoperit, îşi ru
şinează Capul său“,—  pe când pe femeie o obligă a 
fi cu capul acoperit întotdeauna. De aceia spunând: 
„şi toată femeia rugându-se sau prorocind cu. 
capul desvălit, îşi ruşinează capul său“ — nu a 
stat numai aici. ci încă’ a şi explicat cauza, zicând: 
„că una este şi aceiaşi ca cum ar fi rasă". 
Dară dacă a se rade este în totdeauna ruşinos lucru, 
apoi este învederat că şî a stă cu capul descoperit este 
ruşinos în totdeauna.

Şi nu s’a mulţămit numai cu aceasta, ci încă a 
mai adaos, zicând: „Pentru  aceia  datoare este 
fem eia să- aibă învălitoare pe cap, pentru în
geri fc, arătând prin aceasta că ea nu numai în timpul 
rugâciunei trebuie a fi acoperită, ci într’una. Pentru 
bărbat el nu face vorbă de învălitoare sau acoperământ 
ci numai de părul cel lung. A fi acoperit, numai atunci 
îl împedecâ, când se roagă, iară a’şi lăsă părul lung îl 
împedecă pentru totdeauna. De aceia dupre cum a zis
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pentru femeie: „Că de nu se învăleşte femeia, să 
se se tunză“, tot aşâ şi pentru bărbat că: „de’şi lasă 
părul, necinste lui este“. N’a zis «dacă se acopere», ci 
„dacă ’şi lasă Dărui “ - De aceia. încă dela început ziceâ; 
r,Tot bărbatul rugându-se sau prorocind cu 
capul acoperit îşi ruşinează capul Iui" N’a. zis 
simplu «acoperit», ci capul acoperit14, arătând 
că.chiar dacă se roagă cu capul gol, însă dacă are părul 
lung, apoi este acelaş lucru, ca şi cum ar fi descoperit. 
„Căci părul este dat în loc de învălitoare/.

„Că de nu se învăleşte femeia, să se şi tunză; 
iară de este lucru de ruşine femeii a se tunde, 
sau a se rade, învălească-se“ (Vers. 6) In exord 
cere ca femeia. să nu aibă capul gol, .iară mai departe 
el dă a'înţelege că aceasta s’a facă într’uîia, zicând: 
„că una este si aceiaşi', ea cum ar fi rasa.

" " 1 ’  '  •şi încă o cere aceasta cu toată îngrijirea şi cu toată
sârguioţa. Şi nici n’a întrebuinţat măcar expresiunea 
obişnuită a -'şe'-aeopeifV-ei warmuni frurCTiamt —
a se învali—ppRtft tnt. a sp nsninrip dp tnl_ ln  cât să nu 
se mai vază pe nicăiri. Apoi atingându-se-cu putere de 
acea femeie care nu ascultă, zice: „Că- de nu se în
văleşte femeia, să se şi tunză“, adecă: «Dacăarunci 
acoperemântui cei prevăzut prin legea iui Dumnezeu, 
apoi alunei, zice, aruncă şi pe acel dela natură». Dară 
dacă ar zice cinevâ: şi cum ar fi ruşinos pentru femeie, 
ceea ce pentru bărbat devine slavă»? — apoi am puteâ 
răspunde, că faptul acesta de a se tunde femeia, nu
numai că nu se urcă sau mai bine zis, nu numai
că nu poate fi spre slava bărbatului, ci atunci femeia 
cade chiar şi din propriea sa cinste. A nu şti cinevâ ca 
să stea. în hotarele legelor puse de Dumnezeu, ci a trece 
peste ele, nu numai că nu este o înaintare, ci chiar 
o împuţinare. Dupre cum cel ce se bucură de bunurile 
străine şi răpeşte cele ce nu sunt ale sale, nu şi-a adaos 
nimic#mai mult, ci încă le-a mai împuţinat, încă a mai 
perdu't şi din ceia ce aveâ, ceia ce s’a întâmplat chiar 
şi în raiu cu strămoşii noştri, tot aşâ şi femela nu nutnai 
că nu-şi adaoge cevâ din nobleţă bărbatului de-şi va 
tunde părul, ci va perde până şi podoaba femeii. Şi,nu 
numai de aici vine ruşinea ei, ci-şi deia lăcomie. Deci
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apostolul luând de bază necinstea mărturisită, şi zicând: 
„iară de este lucru de ruşine femeii a se tunde 
sau a şe rade“, —  mai departe pune şi hptârîrea sa 
zicând: „învălească-se". Şi n’a zis «lese-şi pârul 
iungs .sau «mâffflreasdâ-se, fucMească-se ou el», ci'. ,,în- 
VăîcasCâ-hcLL, leg-iuiadii-ie po amândouă deodată, şi 
ţesându-le din toate părţile, atât. prin cele legiuite, cât şi 
prin cele contrare. «Acoperemântul capului ţtoâîul) zice, 
şi părul lung, este una şi aceiaşi, precum >$i cea rasă 
pe cap este una cu cea care are capul gol şi desvălit». 
„Că una este şi aceiaşi, zice, ca cilm ar fi ra să“. 
Dară dacă ar zice cinevâ «şi cum este una, dacă aceasta 
are acoperemântul dela natură, pe -când cea rasă n’are 
nici pe acesta» ?—aici vom îăşputide, că aceia a aruncat 
vălul de pe cap cu' Menţiune,;şi astfeliu şi-a lăsat capul 
gol, iară dacă jm  este gol sau desbrăcat .de păr, aceasta 
este a naturei, iară nu a sa. Astfeliu că şi cea tunsă 
are capul gol, şi cealaltă deasemenea. De aceia a po- 
roncit de a fi acoperită dela: natură, adecă a-şi lăsâ 
părul lung, ca de aici să se înveţe a-şi acoper) capul.

Mai departe apoi pune şi cauza, ceia ce am spus 
de multe ori, vorbind cu dânşii ca cu cei liberi. Deci, 
care este acea cauză? „Că bărbatul nu este datori u 
să-şi acopere ca p u l ch ipul şi slava lui Dum nezeu 
fiind “ (Vers. ■?). Aceasta este o altă cauză. «Nu trebuie 
a-şi acoperi capul; nu numai fiindcă are de cap pe 
Christos, zice, ci şi pentru că stăpâneşte pe femeie. Sla- 
pânitoriul trebue a aveâ cu şine simbolul stăpânirei, 
când se prezintă înaintea împăratuIui.~Decf, dupre cum 
nimeni dintre stăpânitori (arhonzi) n’ar cuteză a se pre
zentă înaintea celui ce poartă diademă fără cingătoare 
şi tară hlanidă, tot aşâ şi tu fără simbolurile stăpânirei, 
care sunt de a nu-ţi acoperi capul şi de a nu aveâ păr 
lung, să nu te rogi lui Dumnezeu, ca să nu te batjoco
reşti nici pe tine, şi nici pe cel ce te-a cinstit». Acelaşi 

— lucru s’ar puteâ zice şi de femeie, fiindcă şi dânsa se 
batjocoreşte când nu poartă cu sine simbolele supunerei. 
„Ia ră  fem eia, zice, este slav a b ă rb a tu lu iD e c i,  
stăpânirea bărbatului este naturală. Apoi fiindcă a ho- 
tărît dejâ, el pune iarăşi raţionamente şi alte cauze, 
ducându-se până la întâia creaţiune, şi zicând astfeliu : 
„Că nu este bărbatul din femeie, ci fem eia din
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b a rb a r  (V ers .8). Dară dacă a fi din cinevâ, aceasta 
este slava aceluia din care este, apoi cu atât-mai mult 
când este icoană sau figură.

„Că mi s’a zidit bărbatul pentru  femeie, ci 
femeia pentru bărbat" (Vers. 9).'.Iată alei a doua 
superioritate a bărbatului, sau mai bfrie sde, şi «  treia, 
şl a patra întâia,, că Christos este c&jttîl nostru al băr
baţilor, iară noi cap femeii ;, a doua, că noi suntem slava 
lui Dumnezeu, iară femeia este slava noastră; a treia, 
că nu noi suntem din femeie, ci femeia din noi; a patra, 
că nu noi suntem făcuţi pentru femeie, ci femeia pentru 
noi. „De aceia datoare este femeia de a avea 
învălitoare pe cap“ (Vers. 10). De aceia, zice. Pentru 
ce anume? spune-mi. «Pentru toate «ele ce am vorbit 
până acum, zice, şi mai bine zicând, nu numai pentru 
acelea, ci şi „pentru îngeri\  că dacă poale- dispre- 
ţuieşti pe bărbat, cel puţin de îngeri te vei sfii». Aşa 
dară, a se acoperi este semn al supunem şi ai stăpâ- 
nirei. Aşâ dară apostolul pregăteştepe femeie de a căuta 
în jos, de a se sfii, şi de a’şi ţinea însuşirea sa iemeiască. 
însuşirea şi cinstea celui stăpânit este’ de a rămânea în 
supunere. Bărbatul nu este silit de a face aceasta, fiindcă 
bT este icoana stăpânului, pe când femeia cu drept, cu
vânt trebuie a face aşâ. Acum tu gândeşte-te la mărimea 
nelegiuire!, când fiind cinstit de Dumnezeii cu atâta pu
tere, tu te necinsteşti pe sine-ţi, răpind îmbfăcănHatea; 
femeii. Faci acelaşi lucru, ca şi cum având diademă pe 
cap, tu ai asvârli-o, şi în locul ei ţi-ai pune un acope- 
rernânt de rob pe cap.

-------„Insă, nici bărbatu l fără  femeie, nici fe
meia fără bărbat, întru Dom nul" (Vers. 11). Fiindcă 
a dat până acum bărbatului multă superioritate, spu
nând că femeia este dintr’ânsul, că este pentru dânsul, 
şi sub dânsul, apoi ca nu cumvâ şi bărbaţii să se în
gâmfe mai mult decât trebuie, şi nici pe ele să nu le 
înjosască peste măsură, priveşte cum adaoge imedieat 
Îndreptarea, zicând: „Nici bărbatul fără  femeie, 
nici femeia fără  bărbat, întru  D om nul" «Nu cer
cetă numai pre cele dinainte, zice, şi nici numai întâia 
creaţiune, ci dacă vei căută la cele de după aceasta, 
fiecare dintr’ânşii (bărbat şi femeie) este cauza celuilalt, 
sau mai drept vorbind nu unul este cauza celuilalt, ci

16038
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Dumnezeu este cauza tuturor». De aceia zice: „ Nici băr
batul fără femeie, nici femeia fără bărbat, întru 
Domnul“.

_Că precum este femeia din bărbat, aşâ şi 
bărbatu l prin femeie" (Vers. 12). N ’a zis că este din 
femeie, ci iarăşi ..(lin bărbat", fiindcă aceasta rămâne 
încă neştirbită- la bărbat. Insă aceste isprăvi nu sunt 
ale bărbatului, ci ale lui Dumnezeu, pentru care a şi 
adăogat: „şi- toate dela Dumnezeu*. Deci, dacă 
toate sunt dela Dumnezeu, apoi atunci el poronceşte 
acestea, şi prin urmare, tu supune-te şi nu contrazice.

„întru voi înşi-vă judecaţi: oare cu cuviinţă 
este femeia dezvălită să se roage lui Dumnezeu" 
(Vers. 13)? Iarăşi îi pune pe dânşii ca judecători a celor 
vorbite, dupre cum a făcut şi cu jărtfe'le idoleşti, căci 
şi acoio a spus: „judecaţi voi CCia Ce spun", iară 
aici: „Intru voi înşi-vă-judecaţi* . -Da şi ei lasă. a 
se înţelege aici cevâ foarte înfricoşat, fiindcă batjocora 
aceasta, se rapoartă la Dumnezeu, totuşi n’a zis chiar aşâ, 
ci mai blând oarecum şi mai enigmatic, zicând: „Ca 
cuviinţă este femeia dezyălitâ să se roage lui 
Dumnezeu" ?

„Au nu şi firea vă învaţă pre voi, că băr
batul de îşi lasă părul, necinste lui este, iar 
femeia de îşi lasă părul, slava ei este, de vreme 
ce este dat ei în loc de învălitoare" (Vers. 14, 15)1 
Dupre cum face în totdeauna, punând raţionamente ob
şteşti, aşa face şi aici. Căci refugiindu-se la obiceiul 
comun, el aţîţă foarte mult pre cei ce aşteptau să afle 
dela dânsul, ceeace erâ cu putinţă de a aflâ şi dela obiş
nuinţa comună, fiindcă nişte astfeliu de lucruri nici barba
rilor nu sunt necunoscute. Şi priveşte cum peste tot locul 
el face întrebuinţare de cuvinte atingătoare. „Tot băr
batul rugându-se sau prorocind cu capul aco
perit, îşi ruşinează capul lui" şi iarăşi: „de este 
lucru de ruşine femeii a se tunde, sau a se rade, 
învăleascâ-se"j — şi aici iarăşi: „că bărtatulde îşi 
lasă părul, necinste lui este, iară femeia de îşi 
Iasă părul, slava ei este, de vreme ce părul este
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dat ei în loc de învălitoare". «Dară, zici tu, dacă 
părui îi este dat în loc de învălitoare, de ce atunci tre
buie a’şi mai adaoge şi altă învălitoare»? De aceia că 
ea trebuie a’şi mărturisi supunerea nu numai prin sim
bol dela natură, ci şi prin simbol dela intenţiune, adecă 
deia voea liberă. «Cum că trebuie de a te acoperi, zice, 
chiar natura apucând înainte, a legiuit aşâ. Deci, adaoge 
şi cele deia tine, o;a să nu se par» că iu răstorni legile 
naturei, ceia ce este dovadă de o mare obrăznicie, fiindcă 
ne luptăm nu numai cu noi înşi-ne, ci şi cu natura». 
De aceia şi pe Iudei învinovăţându i Dumnezeu, ziceâ: 
„Şi ai omorât pre fiii tăi şi pre fetele ta le . . .  
aceasta este mai mult decât toate cur viile şi 
urâciunile tale" (lezechiel, 16, 20. 22). Deasemenea şi 
pre cei dintre Romani cari căzuse în desfrânări Pavel' 
îi ceartă, şi ca să mărească încă- acuzaţiufiea, zicea că 
acele fapte erau nu numai contra iegei lui Dumnezeu, ci 
chiar şi contra naturei. „Au schimbat,'zice, rânduieala 
cea firească întru ceia ce este împotriva firei“ 
(Rom., Cap. 1, 26)l). De aceia şi aici mănueşte vorba 
tot în aeest senz, arătând aceiaş iucru, că nu legiueşte 
aici nimic străin, şi că chiar -printre Elini-nu-teate-ino- 
vaţiile lor sunt contra naturei. Astfeliu şi “Christos ară
tând aceasta, ziceâ: „Câte voiţi să vă facă vouă 
oamenii, faceţi şi voi lor“ (Math. 7, 12),. arătând că 
nimic nou nu introduce.

„Iară de se vede că este cinevâ prigonito- 
riu (iubitoriu de ceartă), noi obiceiu ca acesta 
n’avem, nici bisericele lui Dumnezeu“ (Vers. 16). 
Prin urmare, a se împotrivi cinevâ acestora, adecă a 
contrazice, este a fi iubitoriu de ceartă şi nici de cum 
om cu cugetare sănătoasă. Dară şi dacă a făcut aici 
certarea atât de măsurată, totuşi a pus în ea multă 
sfieală, ceia ce de sigur îi făceâ vorba mai grea. «Noi, 
zice, nu avem o astfeliu de obişnuinţă, încât să ne cer
tăm, să ne disputăm şi să ne punem împotrivă». Şi nici 
n’a stat numai aici, ci încă a adaos: ..nici bisericele 
lui Dlimnezeu“, arătând prin aceasta, că cei cc nu se

l) Notă. A  se vedeâ Omilia V  din «Comentariile epistolei cătră 
Romani», unde este biciuită admirabil pederastiea.



356 OMILIA XXVI

supun, se împotrivesc şi se războiesc cu întreaga lume. 
Dară deşi atunci Corinthenii se certau, acum întreaga 
lume a primit şi ţine această lege, — căci atât de mare
este pjuterê . celui -răstignit.

') Dară mă tem ca nu cumvâ unele din femei primind 
acoperemântii]- sau vălul poruncit de apostol, să se gă- 
sască în- fapte ca 'sunt necinstite şi dezvelite în aitîeîiu. 
De aceia şi' lui Timotheiu scriindu-i, nu s’a mulţămit 
numai Cu acestea Pavel, ci a mai adaos şi altele,-zicând: 
„Intru podoabă de cinste, cu sfieală şi cu în
treagă înţelepciune să se împodobească pre sine/4 
(I Timoth.’2, 9), că dacă nu este slobod de-a aveâ capul 
descoperit, ei să poarte cu sine pretutindeni simbolul 
supunerei, apoi cu atât mai mult trebuie de a arătă 
această supunere prin fapte. AstfşJiu, de pildă, cele întâi 
.femei numeau domni pe bărbaţii/ior, jşi li acordau îrjt- 
tăetatea. «Dară,- zici tu, şi bărbaţii îşi iubeau pre fe
meile lor». Ştiu şi eu, şi nu sunt în necunoştinţă, dară 
când noi te sfătuim pentru cele ce se cuvin ţie a face, 
tu nu te gândi la ale lor. Căci şl-când noi sfătuim pe 
copii de a se supune părinţilor, zicând că aşâ este scris: 
„Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta“ (Efes. 
6, 2) dânşii ni respund: «dară spune şi mai departe, 
unde se zice: „Şi voi, părinţilor,. nu va urgisiţi 
pre fiii voştri întru mânie*-' (ib. 4). şi slugilor de- 
asemenea când zicem că este scris de a se supune stă
pânilor lor, şi a ii sluji n r  numai înaintea ochilor, şi 
acele iarăşi vor pretinde dela noi ca să sfătuim şi pre 
stăpâni cele ce se cutia, căci şi acelora li-a poroncit 
Pavel de â slăbi îngrozirea11. Insa” nu famnăşa şf 
nici nu cerem cele poroncite altora, când noi suntem 
învinovăţiţi pentru ale noastre, fiindcă chiar de ai luă 
vr ’un tovarâş la crimele tale, prin aceasta nu te vei 
scăpa de vinovăţie,—  ci te gândeşte numai la un lucru: 
cum să scapi de’ păcatele tale. Căci şi Adam a dat vina 
pe femeie, şi aceasta iarăşi pe şarpe, însă aceasta n’a 
scăpat nici pe unul dintrânşii. Nici tu dară să nu-mi 
spui acum aceasta, ci, sârgueşte-te cu toată recuno
ştinţa de a procură bărbatului ceia ce i datoreşti. Fiindcă

!) Partea morală. Despre aceia că trebuie a suferi neajun
surile sau defectele femeilor, şi că nu trebuie a le maltratâ. (Yeron).



OMILIA XXVI 357

şi cu bărbatul tău când vorbesc, eu îl sfătuesc de a te 
iubi şi a te îngriji, şi nu-i las de a aduce la mijloc legea 
privitoare la femeie, ci îi cer ca să facă ceia ce este scris 
pentru dânsul. Deci, şi tu uită-te numai la datoriile ce 
te privesc, şi fă-te supusă şi blândă c^Kii «u  care vie- 

Şi GctCci tu ,6şti supliss. peotru Oiiiii-
nezeu, apoi atunci să nu-mi spui de ceie ce trebuiesc a 
ge face (̂ e dânsul, ci de cele pentru care te-a făcut răs
punzătoare legiuitoriul, şi numai acelea să le îndepli
neşti cu toată exactitatea. Aceasta mai cu samă este a 
se supune cinevâ lui Dumnezeu, adeeă de a suferi chiar 
şi cele contrare, şi a nu pune în mişcare legea la fiece 
pas. De aceia iubind pre cel ce te iubeşte, nu se pare că 
faci vreo faptă mare, pe când iubind pre cel ce te Ui OiStB; 
unul ca acesta mai cu samă este cel ce se încununează. 
Cam în acest .feliu şi tu gândeşte-te, că dacă suferi pe 
bărbatul tău care este greoiu, apoi atunci vei primi c 
cunună strălucită, — pe când dacă el va fi liniştit şi blând 
cu tine, apoi pentru ce să-ţi deâ Dumnezeu cununa şi 
răsplata ?

Acestea le vorbesc nu ca poroncind bărbatului de 
a se încurajâ peste măsură ţaţă de femeie, ci ca să con
ving pe femei de a-şi suferi pe bărbaţi, chiar când sunt 
prea curajoşi faţă de ele. Când fiecare se grăbeşte de 
a-si îndeplini ale sale, apoi iute vor urmâ şi cele ale 
aproapelui. De pildă: când femeia este pregătiţa de a 
suferi pe bărbat, fie el cât de aspru, când bărbatul nu 
batjocoreşte pe femeie, fierea cât de mişarcă, atunci 
toate sunt liniştite, şi sălaş apărat de orice valuri. Tot 
aşaerâ  şU-pa fcki-viWl-~celor vechi, când - fiecare - fci-4m- 
plineâ datoriile sale, şi nu cerea, sau mai bine zis, nu 
căută la cele ale aproapelui. In adevăr, gândeşte-te bine: 
Abraâm a luat cu sine pe nepotul său Lot,— şi femeia 
lui nu l’a învinovăţit. A poroncit- femeii sale de a călă
tori o cale lungă foarte, şi ea nu s’a împotrivit, ci l-a 
urmat. Şi iarăşi tot Abraâm, după multe mizerii, şi după 
multe năcazuri şi năduşeli devenind stăpân al tuturor, 
el totuşi a dat protiea lui Lot. Şi la toate acestea Sara, 
femeia sa, nu numai că nu se nemulţămeâ, ba chiar 
nici gura n’a deschis’o-vre-odată, şi nici n’a vorbit cevâ 
de acest feliu, precum multe dintre femeile de astăzi 
vorbesc, când mai cu samă văd pre bărbaţii lor înjosiţi 
în nişte astfeliu de împrejurări, şi mai ales înjosiţi de 
cei mai mici decât dânşii. Ei, apoi atunci îi batjocoresc,
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făcând pe bărbaţii lor nebuni, şi proşti, lipsiţi de vlagă, 
trădători şi tâmpi. Dară nimic din acestea n’a zis Sara, 
ba nici n’a cugetat, ci primea cu plăcere totul ceia ce 
el făcea. Ba încă cevâ mai mult: după ce Lot a devenit 
stăpân pe partea de pământ aleasă de ei, iară ce ' erâ 
mai inferior a aruncat-o moşului sau, deodată 3’a îm
presurai o primejdie grozavă. Auzind de .aceasta '-Pa-v 
trîarhul, a înarmat pe toţi ai săi, şi singur s’a pus în 
fruntea lor, pregătindu-se dea ataca întreaga armatăa Per
şilor, cu slugile sale. Dară nici-atunci nu i’a oprit Sara, 
femeia lui, nici nu i-a zis ceia ce erâ natural: «da bine, 
omule, unde te duci ? Cum de te arunci în prăpastie şi te 
expui pe sine-ţi la atâtea primejdii, pentru un bărbat care 
ie-a batjocorit şi a răpit cele ale tale? Pentru asemenea 
ora tu să-ţi verşi sângele? Dacă poate dispreţueşti ceie 
a le ‘tale, cel puţin fte-ţi milă de mine care am lăsat casă 
şi patrie, şi prieteni, şi rude, şi ţi-am urmat pe un 
drum atât de depărtat; fie-ţi milă, zic, şi nu mă lăsâ 
văduvă, împreună cu rălele văduviei»! Nimic din acestea 
n’a spus şi nici n’a gândit, ci a suferit totul in tăcere. După 
acestea, rămânând stearpă, ea n’a suferit ceie ce sufăr în 
asemenea caz femeile, şi nici nu s’a bocit,—el însă a plâns 
mult, — nu cătră femeia sa — ci cătră Dumnezeu. Şi 
priveşte cum fiecare îşi păstrează ceia ce i se cuvine, 
căci nici el n’a dispreţuit pe Sara ca stearpa, şi niei că 
i-a zis cevâ de acest feliu, iară ea căută să-i procure 
vr ’o mângăere pentru . stârpiciunea sa, prin sluga sa 
Agar, fiindcă pe acele timpuri nu erau împedecate 
astfeliu de relaţiuni, precum este acum. Acum însă nu 
e -slobod nici femeilor de a face astfeliu de plăceri băr
baţilor, şi nici lor nu li este slobod de a aveâ nişte astfeliu 
de împreunări, fie cu ştiinţa, fie cu neştiinţa femeilor, 
chiar dacă de o mie de ori i-ar supără amarul lipsei de 
copii, fiindcă vor auzi şi dânşii: „unde vermile lor 
mi moare, şi focul nu se stinge“. Acum nu este 
slobod aşâ cevâ, pe atunci însă nu erâ oprit. De aceia 
şi femeia făcea aceasta, şi bărbatul ascultă, şi aceasta o 
făceâ nu pentru plăcere. «Dară ia vezi, zici tu, cum el 
a alungat pe acea slugă, poroncindu-i femeia sa Sara». 
Şi eu aceasta voesc a arătâ, adecă că şi el asculta totul 
ceia ce-i ziceâ ea, şi ea deasemenea ascultă ceia ce-i 
zicea el. Insă tu care grăeşti aşâ, nu te uitâ numai la 
acestea, ci cercetează şi cele de mai dinainte, că adecă
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acea slugă a batjocorit-o, că se obrăznicise în faţa stă
pânei sale, decât care ce ar puteâ n mai dureros pentru 
o femeie liberă şi frumoasă?

Deci, femeia să nu aştepte mai întâi destoiniciea 
bărbatului, şi numai după aceia să j'acă ceia ce este al 
său. căci aceasta nu e nimic mare, şi nici iarăşi băr
batul să nu aştepte mai/întâi deia femeie buna rându- 
ieaîă; şi numai după aceia sa illosofeze, fiindcă in ase
menea caz nu are nici un succes, ci .flecare — dupre 
cum am fost, zis — să facă mai întâi ceia cc se cade a 
face, că dacă cei dinafară îţi lovesc obrazul drept, iară 
tu în asemenea caz trebuie de a li dâ şi pe cel stâng, 
apoi cu atât mai mult trebuie de a suferi pe bărbatul 
tău chiar de ar fl cât de îndrăzneţ. Şi nu spun aceasta 
ca bărbatul să-şi bată femeia, să nu fie’ una ca aceasta !— 
căci este cea mai de pe urmă batjocoră, nu pentru cea 
bătută, ci pentru cel ce a bătut o — ci chiar dacă ţi s’a 
sorţit de împrejurări, o! femeie, de a convieţui cu un 
astfeliu de bărbat, tu nu te nelinişti, gândindu-te ia răs
plata ce vei avea-o pentru acestea, şi la laudă ce vei 
câştiga-o chiar în vieaţa prezentă.

Şi cătră voi, bărbaţilor, aceasta zic: nici un păcat 
de feliu 1 acesta să nu fie cu voi, ca să vă .găsiţi în ne- 
voea de a vă lovi femeia. Şi ce spun eu de femeie? 
Când nu este slobod bărbatului de a. lovi nici pe sluga 
din casă. Dară dacă a bate pe slugă şi este o mare ne
cinste pentru bărbat, apoi eu atât mai mare necinste 
este de a întinde mâna asupra celei libere. Aceasta ar 
putea-o vedeâ cinevâ şi 1a legiuitori, cari pe o astfeliu 
de femeie ce a pătimit bătae, n’o mai obligă de a con
vieţui cu cel ce a bătut-o, ca fiind nevrednic dc con
vieţuire cu dânsa. Căci în adevăr, iubiţilor, că este cea 
mai de pe urmă nelegiuire, ca pe tovarăşul vieţei, pe 
cea care este legată cu tine în ceie trebuitoare, de însuşi 
Dumnezeu, pe aceasta, zic, s’o necinsteşti ca pe o roabă. 
De aceia, un asemenea bărbat — dacă ar mai trebui a’l 
numi bărbat *•- se pare a fi egal cu fearele sălbatece, cu 
omorîtorii de tată, cu omorîtorii de mamă. Dacă ni s’a po- 
rongit de Dumnezeu de a lăsă pe tată şi pe mamă pentru 
femeie, nu nedreptăţindu-i prin aceasta, ci împlinind o 
lege sfîntă, fapt care este dorit şi de născătorii noştri 
într’atât, încât când îi părăsim'li facem mulţămire, iară ii 
o fac aceasta cu cea mai mare grabă,— apoi cum să nu 
fie atunci cea mai de pe urmă nebunie de a batjocori pe
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aceea, pentru care Dumnezeu ni-a poroncit de a lăsa 
până şi pe părinţii noştri? Deci, aceasta este numai ne
bunie? Dară ruşinea, spune-mi, cine o va suferi? Care 
cuvânt ar. pateâ-să o roprc^mloj când bocfttele şi .ţipe
tele se aud pe la respîntiile drumârilor,, şi când drumul 
ce merge ia casa celui ce face acsştc necuvinţi esl.fi în
ţesat de megieşi şi trecători, curioşi de a vedefc pe acel 
bărbăt turbat întocmai ca şi o feară sălbatecă? Mai 
bine ar fi de s’ar deschide pământul pentru un astfeliu 
de scandalagiu, decât să se mai vadă prin târg. «Dară, 
zici tu, femeia se obrăzniceşte». Insă tu gândeşte-te că 
femeia este vasul cel slab, iară tu eşti bărbat. De aceia 
tocmai ai fost hirotonisit căpitenie, şi ai fost dat ca cap 
aî ei, ea astfeliu să rabzi slăbăciuneă celei stăpânite de 
tine. Fă, deci, o stăpânire strălucită, şi va fi „strălucită 
când nu vei necinsti, pe cel stăpânit. Dupre Cum cel ce 
împărăţeşte cu atât se arată mai respectabil, cu cât va 

«face pe ministrul său mas respectat, iară dacă el ne
cinsteşte: şi batjocoreşte mărirea acelei demnităţi, atunci 
nu puţin îşi slăbeşte chiar şi mărirea slavei lui, — tot 
aşâ şi tu, dacă îţi necinsteşti pe aceea ce stăpâneşte îm
preună cu tine, apoi atunci nu cum s’ar. întâmplă vei 
vătăma cinstea stăpânirei tale.

Deci, iubitule, gândindu-te la toate acestea, cumin
ţeşte-te, şi împreună cu' cele .spuse. jnai_ sus . adă-ţi 
aminte şi de acea sară, când tatăl ei chemându-le ţi-a 
încredinţat pe-fiica sa ca un depozit, şi Iu lăsând pe 
toţi, pe tată, pe mamă. casă şi totul, ai primit-în mâ
nile tale întreaga epitropisire a ei. Gândeşte-te că după 

_ Dumnezeu, printr’ânsa. ai copii şi ai devenit tata».— şi 
deci fă-te şi din această cauză blând către dânsa. Nu 
vezi pe cultivatorii de pământ cum lucrează în tot 
chipul pământul ce a primit odată seminţele aruncate, 
chiar de ar aveâ mii de defecte, precum: dacă este poate 
pământ sec, dacă cresc. pe el burueni răle, sau dacă 
din multă ploae este primejduit prin poziţiea sa natu
rală? Aceasta tocmai fă şi tu, căci numai aşâ te vei 
bucură, tu cel întâi, de roade şi de linişte. Căci femeia 
este liman, şi cel mai puternic medicament de veselie. 
Dacă deci, scapi acest- liman de vînturi şi de valuri 
Insu-ţi tu te vei bucură de multă linişte ieşind pe uscat, 
iară dacă vei umpleâ acel liman de tulburări şi de vuet, 
atunci îţi vei pregăti singur cel mai grozav naufragiu.

Deci, ca nu cumvâ să se întâmple aceasta, apoi
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facă-se ceia ce ea zic: când se întâmplă cevâ supă
răcios în casă greşind ea, mângâe-te şi nu mai întinde 
supărarea. Chiar de ai lepădă dela si ne-ii totul, totuşi 
nu este aşa de supărăcios, , ca ; a nu aveâ pe femeie con
vieţuind împreună cu tine cu dragoste. De ai spune de 
otice totuşi nu vei spune nici de una atât de
supărătoare, ca aceia de a te răsculâ asupra ei. Astfeliu 
că pentru aceasta să-ţi fie mai preţuită şi mai cinstită 
dragostea ei, decât ori şi ce în lume. Dacă noi trebuie 
a purtă sarcina unul altuia, apoi cu atât mai mult pe 
a femeii. Chiar de ar fi săracă, tu nu o batjocori; chiar 
de ar fi proastă, tu nu o necinsti, ci mai ales formeaz-o, 
căci este mădularul tău, şi prin urmare sunteţi un trup. 
Poate că este bârfitoare, 'beţi vă, şi furioasă. Dară pentru 
toate acestea trebuie a te întristâ, iară nu a te mânieâ, 
şi a rugâ pe Dumnezeu, a o sfătui întruna şi a face 
totul, ca să alunge dela dânsa patima. Dacă tu în loc 
de acestea o baţi, apoi mai tare îi iritezi boala. Obrăz^ 
niciea se moae şi se domoleşte cu blândeţa, iară nu - 
cu o altă obrăznicie.

- Pe-lângă toate acestea apoi gândeşte-te-şi la răs
plata ce o vei aveâ dela Dumnezeu. Căci când - îţi este 
slobod de a te scăpă de ea, însă nu o faci aceasta pentru 
frica de Dumnezeu, ci îi suferi toate defectele, lemân— 
du-te, de legea care împedecă de a lepădă pe femeie, 
chiar de ar aveâ orice boală, — apoi atunci vei luâ 
plată nespusă, —-ilară şi mai înainte de plată tu vei 
câştigă foarte mult, făcând-o pe ea mai supusă, iară 
pe tine făcându-te mai blând. Se spune că unul dintre 
filosofii _cei deafară!)_a.vând femeie rea, bârfitoare şi în
dărătnică, ziceâ cătră cei ce-i Întrebau că de ce suferă 
o astfeliu de femeie: că face gimnastică şi are loc de 
luptă filosofică chiar în casa sa. «Voiu fi, zice, cel mai 
blând dintre toţi, învăţându-mă printr’ânsa pe fiecare 
zi». M-aţi aplaudat mult auzind acestea? Dară eu sunt 
mâhnit mult, când văd că Elinii sunt mai filosofi decât 
noi, cărora ni s’a poroncit de a imită pe îngeri, sau 
mai bine zis, cărora ni s’a poroncit de a imită pe în
suşi Dumnezeu în privinţa blândeţei. Acel filosof,- deci, 
se supune că având femeie reâ; n’a depărtat-o pentru 
aceasta, alţii spun că tocmai din această cauză a şi

]) Notă Socrat, a cărui femeie, Xantipa, a fost de o răutate 
şi încăpăţânare proverbieală.
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luat-o de femeie. Eu, însă, fiind-că mulţi dintre oameni 
sunt extravaganţi, îi sfătuese de a cercetă dela început 
şi a face totul câ să iee femei potrivite de soţii, pline 
de toate calităţile cele bune; iară dacă s’ar întâmplă
a greşi, şi a nu introduce în casă mireasă îngăduitoare 
şi .femeie bună, atunci de sigur că. trebuie a rîvni pe 
acest filosof, adecă a o pune în buna rândueală necon
tenit, şi nimic din cele vorbite mai sus a nu face. 
Fiindcă şi neguţitoriul, mai înainte face înscris cu tova
răşul lui de -jiegustorie, înscris care poate să asigure 
pacea, iară nu dă drumul corăbiei în luciul mării mai 
înainte de aceasta, si nici că se apucă de vre-o altă 
negustorie,

Deci, şi noi, iubiţilor, toate să le facem/ca astfeliu 
pe tovarăşul vieţei noastre şi al corăbiei aceştiea, să-l 
putem aveâ înăuntru cu toată pacea cuvenită. Aceasta 
să o căutăm mai înainte de casă, sau robi, sau bani şi 
ogoare, şi mai înainte de interesele cetăţeneşti sau po
litice, — şi mai mult ca orice să preferăm ca ceea'ce 
şade împreuna cu noi îa cârma corăbiei, să nu se răs
coale sau să se dezbine de. noi, ...Căci astfeliu şi altele 
vor urmă după dorinţă, iară în cele duhovniceşti vom 
aveâ multă uşurinţă, trăgând jugul acesta at căsniciei—  
cu întreagă conglăsuire, şi reuşind în toate dupre do
rinţă, cu care ocazie ne vom puteâ bucură şi de bunu
rile făgăduite nouă. Cărora fie a ne învrednici cu toţii, 
prin charul şi filantopiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia se cade' slava în veci. Amin.

O M I L I A  X X V I I

„Şi acea sta  poroncindu-vă, nu v ă  laud, că  
nu spre m ai bine, ci spre m ai rău  v ă adunaţi“ 
(Cap. l i ,  17).

Este nevoe de a spune mai întâi şi cauza acestui 
păcat, căci astfeliu ni va fi şi vorba mai bine înţeleasă. 
Deci, care este acea cauză?

Dupre cum la început cei trei mii de credincioşi 
mâncau cu toţii în comun, şi totul aveau în comun, tot aşâ
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erâ. şi atunci pe când scrieâ acestea apostolul, de sigur că 
nu poate cu aceiaşi exactitate,— obişnuin|ă ce rămăsese ca 
o consecinţă a acelei comunităţi, şi care a mai continuat 
încă şi după aceasta. Şi fiindcă printre credincioşi erau şi 
săraci şî bogaţi, apoi cei bogaţi puneau îa picioarele 
apostolilor toate averile lor, iară în zilele cele holiărite- 
făceau mese comune, dupre cum se cuvenea, când după, 
împărtăşirea eu sfintele taine, loji se, strângeau la uii 
loc şi mâncau în comun cu toţii, cei bogaţi aducând 
bucatele, iară cei flămânzi şi cari nu aveau nimie-flind 
chemaţi de cei dintâi, şi astfeliu cu toţii mâncau la un 
loc. Dară după aceia s’a stricat şi acest obiceiu. Iară 
cauza la aceasta a fost că s’au dezbinat unii de alţii, şi 
s’au făcut fatrii, adecă împerecheri, uniia dându-se de 
partea unui apostol, îară alţii de parte-a altuia, şi zicând : 
«eu sunt ai cutărui, şi eu âl cutării!?^ ceia ce chiar pe 
la începutul epistolei- îndreptând-o apostolul, zicea;. „Că 
mi s’a arătat mie pentru voi, fraţii mei, dela 
cei ce sunt ai Chloei, că pricini sunt între voi, 
şi zic aceasta, că fiecare din voi zice: eu sunt. 
âl lui Pavel, iară eu al lui Apollo, iară eu al 
lui Chita, iară eu ă l lui (Jhristos1* (Cap. 1. 11712). 
Dacă se pune aici şi pe dânsul, cauza nu este doară 
că parte dintrânşii se dedese de partea sa, ceia ce nici nu 
suferea a auzi, ci fiindcă voia de a zmalge obiceiul din 
rădăcină, arătând că dace. cinevâ dezbinându-se de trupul 
comun al bisericei se dedeâ ca ai său, apoi aceasta erâ 
o absurditate şi cea mai mare nelegiuire, şi încă cu 
atât mai mult eră nelegiuire, când se dădeau de partea, 
celor mai inferiori decât dânsul.

Deci, fiindcă se conrupsese acest obiceiu foarte bun 
şi foarte folositoriu — de vreme ce aveâ ca bază dra
gostea, mângâerea sărăciei, înţelepţirea bogaţilor, cea 
mai mare ocazie de filosofie şi învăţătură a umilinţei — 
şi după ce a văzut atâtea bunuri conrupte, apoi apostolul 
a întrebuinţat vorba foarte atingătoare, zicând astfeliu: 
„Şi aceasta poroncindu-vă, nu vă laud“. jn ca
pitolul dinainte, fiind vorba de alt păcat, şi fiindcă erau 
mulţi dintre cei ce se păzeau de al face, apoi el a în
ceput în altfeliu, zicând: ,,Şi vă laud pre voi fra
ţilor, că de toate ale mele vă aduceţi aminte», 
pe când aici cu totul din contra: „Şi aceasta poron-
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cindu-văj nu vă laud zice. De aceia nici n’a pus 
acest păcat îndată după dojănirea celor ce mâncau din 
jărtfele idoleşti,—ci fiindcă erâ cu mult mai greu decât 
acela, apoi a introcksa-la mijloc vorba despre părul lung, 
ca astfeliu dela nişte păcate grele trecând la altele mai 
grele să nu se para prea. aspru; dară dup%. aceasta 
îâraşi începe cu asprime, zicând: „oi cicestea pOi'On- 
cindu-vă nu vă laud“. Şi care sunt „acestea"? 
Cele ce voeşte a spune acum.

Dară oare ce va să zică: „poroncindu-vă nu 
vă laud“ ? Adecă «nu vă aprob, zice, că. m’aţi pus în 
nevoea de.a vă sfătui; nu vă laud, că aţi avut nevoe 
de a vi se poronci de mine». Ai văzut cum chiar dela 
începu te l  arată că faptul petrecut a fost foarte absurd? 
Gând cel ce păcătueşte nu mai are nevoe, sau mai bine zis, 
nu mai ascultă nici de poruncă ca să numai păcătuească, 

■ apoi atunci păcatul iui dupre dreptate este de neertat. Şi 
de ce nu-i iauzi, fericite Pavele? „Că nu Spre mai 
bine, ci spre mai rău vă adunaţi" zice; adecă că 
«nu înaintaţi de loc în fapta bună. Trebuiâ să înaintaţi 
şi să desfăşuraţi mai multă ambiţiune în fapta buna, 
dară voi chiar şi obiceiul ce stăpânea în biserică l’aţi 
micşorat, si încă atât de mult l’aţi micşorat-, în cât aţi 
avut nevoe de poroncă mea, spre a vă -reînturfaâ la or
dinea dinainte». Apoi ca să nu se para că zice acestea 
numai pentru cei săraci, el nu deodată aduce vorba 
de mese, ca astfeliu prin aceasta să nu facă a fi dis
preţuită certarea ce li se face, ci caută un cuvânt mai 
atingător şi având în el multă frică. Aşâ dară ce zice el ?

„Pentru că întâi când vă adunaţi voi în 
biserică, auz că se fac între voi împerecheri" 
(Vers. 18) zice. El n’a spus: «auz că voi nu.mai cinaţi 
la un loc împreună, auz că mâncaţi în parte, iară nu 
împreună cu cei săraci», ci a pus aici tocmai ceia ce 
erâ deajuns a li zgudui cugetul, li-a vorbit adecă de 
împerecheri, cari şi erâ cauza acestui păcat, amintân- 
du-li iarăşi ceia ce a fost spus la începutul epistolei 
după arătarea celor ce erau ai Chloei. „Şi despre O 
parte crez“, zice. Pentru ca nu cumvâ să zică ii: «ei! 
şi ce este, dacă spun minciuni cei ce ne defaimă»? — iată 
că apostolul zice, că nici crede—ca nu cumvâ să devină 
mai fără ruşine — şi-nici că nu crede, că nu cumva să
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se pară că-i dojăneşte în zadar,-ci „despre O parte 
crez", adecă: «o mică parte crez» făcându-i prin aceasta 
a fi cu băgare de samă şi-cu frică, şi chemându-i a se 
reîntoarcc Ia îndreptare.

„Că trebuie să fie şi eresuri între voi, ca cei 
lămuriţi să se facă arătaţi între voi “/{Vers. 19). 
Sub numele de eresuri, apostolul înţelege aici nu ere
suri în dogme, ci ale shizmelor, adecă ale fatriilor şi 
împerecherilor dintre dânşii. Dară dacă ar fi vorbit şi de 
eresurile în dogme, totuş n’ar fi avut nici o vinovăţie, 
fiindcă şi Christos a zis: „Trebuie să vină smintelele 
(scandalele)* însă prin aceste vorbe n’a vătămat 
întru nimic libertatea cugetărei, şi nici n’a impus vr’o 
siluire oarecare în vieaţă- ci numai că a prevăzut ceia 
ce va urmă numai decât, din cauza, rălei. voinţi 
a oamenilor, ceia ce trebuiâ să se întâmple nu din 
cauză că el le-a prezis, ci din cauza celor ce aveau cu
getarea şi voinţa nevindecabila. Nu fiindcă a prezis el-, 
s’au întâmplat acestea, ci fiindcă numai decât trebuiau 
a se întâmplă, le-a prezis. Fiindcă dacă scandaiele ar fi 
rezultatul vre-unei necesităţi, sau vre-unei siluiri, iară 
nu a voinţei şi a cugetărei celor ce le introduc, apoi 
-atunci degeaba a zis: „Vai omului aceluia, prin 
care vinde scandalul" (Math. 18,7). Dară acestea ie- 
am discutat mai pe larg când am explicat acest pasaj, 
iară acum trebuie a păşi în examinarea pasajului ce ni 
stă înainte. Cum că el vorbeşte aici despre "acele ere
suri, său~ dezbinări de pre la mese, şi despre cearta is
cată între dânşii din această cauză, aceasta a făcut-o 
învederată şi din cele ce urmează mai ia  vale. In ade
văr că după ce zice: „Auz că se fac între voi îm
perecheri", mai jos cevâ adaoge: „Că fiecare îşi pune 
cina sa mai nainte spre mâncare", şi iarăşi: „Au 
doară n’aveţi casă ca să mâncaţi şi să beţi? Sau  
pre biserica lui Dumnezeu defăimaţi"? Deci, cum 
că el vorbeşte despe astfeliu de eresuri, este învederat, 
darş dacă el le numeşte shizme, tu să nu te miri, fiindcă 
el voieşte a-i atinge cu cuvântul. Dacă shizmele acestea 
ar fi fost pentru dogme, de sigur că n’ar fi vorbit aşâ 
de liniştit cu dânşii. Pentru ca ascultă-1 când vorbeşte 
de acestea, cum este" de grozav apărându-se şi dojănind;
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apărându-se, când zice: „Chiar înger din ceriu de 
vă va binevesti vouă, afară de ceia ce am bine- 
vestit eu vouă, anathema să fie“ (Gal. 1, 8), iară 
dojănind, ca atunci când zice: „Cei ce voiţi şă vă 
indreDtati prin lege, din dar aţi căzut “ (ib. 5, 4). 
Acum, de pildă, el numeşte câni pre cei ce conrupeau 
pre.credincioşi, zicând: «Păziţi-vă Cie CâiiiK (Filipp. • 
3, 2), iară altă dată îi numeşte îngerii satanei, şi *cu 
conştiinţa înferată. Dară aici nimic n’a spus de acestea, 
ci liniştit şi cu voce slabă.

Dară oare ce va să zică: „ca cei lămuriţi să se 
facă arătaţi între voi“? Ceia ce voieşte a spune este, 
că pre cei neclintiţi şi statornici nimic din acele eresuri 
nu-i vatămă, ci încă îi arată şi mai străluciţi. Particula 
dela începutul acestei propoziţii „ca“ sau „pentru ca“ 
nu peste tot locul arată etiologia sau cauza, ci de multe 
ori arată rezultatul faptelor sau a împrejurărilor. Aşâ 
şi Christos a întrebuinţat-o în acest senz, când de pildă 
zice: „Spre judecată am venit e ix iii lumea. 3.003-Strt̂  
ca cei ce nu văd, să vază, şi cei ce văd, să fie 
orbi“ (Ioan 9, 39), tot aşâ a întrebuinţat-o şi însuş Pa
vel, acolo unde zice: „Iară legea a intrat, ca să se 
înmulţască greşala“ (Rom. 5, 20). Insă nici legea 
nu s’a dat pentru aceasta, ea adecă să se înmulţască 
greşalele Iudeilor, şi nici Christos n’a venit pentru ca cei 
ce văd să fie orbi, ci pentru ca să fie cu totul din contra, 
de aceia a venit. Tot aşâ să-se înţeleagă şi aici această 
prepoziţie „ca*, „ca cei lămuriţi să se facă ară
taţi intre VOl“ . Nu pentru aceasta au fost eresuri, 
pentru ca cei lămuriţi să se facă arătaţi, ci făcându-se 
aceste eresuri sau shizme, s’a întâmplat aşâ. Acestea le-a 
spus apostolul, mângâind pre săracii cari răbdau cu băr
băţie un astfeliu de dispreţ. De aceia nici n’a zis: «ca să 
se facă lămuriţi», ci ca lămuriţi fiind să se facă arătaţi, 
arătând prin aceasta, că şi mai înainte de a se face 
arătaţi, ii erau astfeliu, însă se amestecase cu cei mulţi, 
şi bucurându-se de mângăere din partea celor bogaţi, 
nu se prea vedeau. Acum însă dezbinarea aceasta şi 
dihoniea iscată, i-au făcut foarte arătaţi, după cum de 
pildă pe căpitanul corăbiei îl arată furtuna de pe mare
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pe care a înfruntat-o. Şi n’a zis: «ca voi să vă arătaţi 
lămuriţi», ci „ca cei lăm uriţi, să  se facă  a ră ta ţi" , 
adecă, cei ce sunt între voi de acest feliu. Nici nu-i face 
arătaţi acuzându-i, ca să~ nu devină mai fără ruşine, 
şi nici lăudându-i ca să nu se facă mai moleşiţi, ci 

•lasă vorba nehotărită1}, şi pentru unii ca şi pentru aiţii, 
lăsând ca conştiinţa fiecăruia să potrivească c-cle vorbite. 
Dară aici mi se parc că oi mâhgâc nu numai pre cei 
săraci, ci şi pre cei ce nu’şi coarupassu obiceiul, fiindcă 
erâ natural ca să fie printre dânşii şi de acei care păs- - 
trau obiceiul cel vechiu. De aceia şi zicea: „şi des
pre O parte orez“. Deci, dupre dreptate numeşte' 
pre aceştiia „lăm uriţi", ca uniia cari nu numai că au 
păstrat obiceiul împreună cu ceilalţi, dară că şi fără 
aceia ii au păstrat această lege bună şi sfîntă. Aceasta 
o face apostolul, pentruca şi pe unii şi pe alţii să-i facă 
mai cu bunăvoinţă prin asemenea laude.

Mai departe apoi vorbeşte chiar de teliui păcatului 
pe care-1 .săvârşau. Şi care erâ? „Drept aceia  când 
v ă adunaţi voi îm preună, nu este  a m ân ca cina 
LiOliiiilllllI ( Vers. AI YaZut oU Gucijic® Şi îii
formă de--povestireşi-a pregătit sfatul? «Shima sau felul 
adunărei, zice, altul’ este; caci acolo este dragoste şi iu
bire de fraţi, şi un singur loc vă primeşte pe toţi, şi cu 
toţii vă găsiţi în acelaşi staul: — însă masa nu este ia 
feliu cu adunarea». Şi n’a zis: «ca adunându-vă voi 
împreună nu este a mânea în comun, nu este a. cină 
împreună, cu toţii», ci iarăşi în alt feliu şi cu mult 
mai grozav se atinge de dânşii, zicând: „Nu este a 
m ânca cina D om nului", trimiţându-i prin aceste 
vorbe la acea sară, în care Christos a predat ucenicilor 
înfricoşatele taine. De aceia a şi numit acel ospăţ cină, 
fiindcă şi acea cină aveâ pe toţi ucenicii adunaţi. Deşi 
nu este atâta depărtare între bogaţi şi săraci, pe câtă 
erâ între dascal şi ucenici — fiindcă acea deosebire sau 
depărtare erâ nemărginită; — şi ce spun eu de dascal şi 
de ucenici ? — gândeşte-te la depărtarea dintre dascal şi

' )  Notă. Expresiunea din original ^itapov  -6v Xofov
în traducere adlitteram este: lasă vorba in  aer, în suspensiune, 
umblând ca un meteor In dreapta şi in  stânga. |j.îTeu)pov tov
).o-(ov este un elinism, care însamnă: <das vorba nehotăr'ităD.
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vânzătoriu!.. şi cu toate acestea şi el a stat la cină cu 
ceilalţi, nici pe acela nu l’a îndepărtat, ci şi luând din 
pâne şi din vin i-a dat şi lui, şi astfeliu l’a făcut părtaş 
tainelor. Apoi explică cum nu este a mâncâ cina Dom
nului. „Că fiecare îşi pune cină '-act mul înainte 
spre mâncare, şi unui este flămând, iară altui 
este beata. (vers. 21). zice. Ai văzut cum i-a-arătat 
pe dânşii încă mai mult ruşinaţi? Căci cina Domnului 
o fac cină particulară, astfeliu că ii cei întâi sunt cari 
batjocoresc cina Domnului, şi cari răpesc cea mai mare 
demnitate a meselor lor. Cum şi în ce mod? Pentru că 
cina Domnului, adecă a stăpânului, trebuie a fi în comun, 
căci cele ale stăpânului sunt nu numai ale unuia, iară 
ale acestuia nu, ci ale tuturor în comun. Deci, cina Dom
nului este comună, şi dacă esţe a stăpânului tău— dupre 
cum şi este — apoi tu nu trebuie a te furişă ca să mă
nânci în particular, ci cu toţii la un loc. Aceasta este cina 
Domnului. Acum însă mâncând în deosebi, şi nu în comun, 
tu nu laşi ca această cină să fie a Domnului, pentru 
că nu laşi de a fi comună», De aceia şi adaoge: „Că fie
care îşi pune cina sa mai înainte spre mâncare 
Şi n’a zis: «se dezbină», ci „îşi pune cina sa mai 
înainte11, adecă mănâncă mai înainte de ceilalţi, 
se iurişază de ceilalţi, dojăriindu-i cu blândeţâ pentru 
lăcomie la mâncare şi pentru îndrăzneala lor cea mare. 
Aceasta o învederează şi cele ce urmează. In adevăr, că 
după ce zice aceste cuvinte, a adaos: j,şi UnUl este 
flămând, iară altul este beat ceia V.> ară rezul
tatul necumpătarei şi penţru _4uma.„ca şi, pentru cei
lalţi. Iată dară şi al doilea păcat care îi vătămă 
chiar pe dânşii: întâi, că cina lor o necinstesc, al doilea, 
că sunt lacomi la mâncare, şi se îmbată, şi ceia ce 
este mai grozav că fac aşâ, în timp ce cei saraci sunt 
flămânzi. Căci ceia ce trebuiâ a pune în comun pentru 
toţi, aceia mâncând ii singuri ajungeau la nesaţ şi 
beţie. De aceia nici n’a zis: «că unul este flămând, 
iară celalalt sătul» ci „este beat“. Fiecare din aceste 
două păcate este prin sine însuşi vrednic de acuzat, 
fiindcă şi a se îmbătâ, chiar fără ca să treacă cu ve
derea pre cei săraci, este un -păcat, precum şi a trece 
cu vederea pre cei săraci fără să se îmbete, este o acu-
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zaţiune; — dară încă când şî amândouă acestea sunt 
unite, apoi atunci poţi cugetă cât de mare este nele
giuirea!

Apoi arătând absurditatea, la urmă cu cea mai 
maro; mânie adaoge certarea ce li-o face, zicând: „Au 
doură n;a;veţi ca şe 5 ea s ă ; m âneaţi ş i să  beţi? 
Sa'u pre b iserica lui Dumnezeu defăim aţi, şi ru
şinaţi pre cei. ..lipsiţi". (Vers. 22)? Ai -văzut cum dela 
batjocora oe o aduceau săracilor el a transportat pă
catul chiar la biserică, ca aştfeliu să-şi facă cuvântul 
mai greoi u şi mai dureros? Iată, deci, şi a patra învi
novăţire, că adecă nu număr săracii sunt batjocoriţi 
prin purtarea lor, ci chiar şi biserica. «Că dupre cum 
cina Domnului o faci cină particulara, zice, tot aşâ faci 
şi locul unde cinezi, întrebuinţând biserica în loc de casă. 
S’a făcut biserică nu ca să fim împărţiţi sau împere- 
cheaţi noi cari ne adunăm în ea, ci pentru ca cei împăr
ţiţi să devenim uniţi, iară aceasta o arată adunarea 
noastră în acelaşi loc». —  . -----

—___ „Şi_ruşinaţi pre cei lipsiţiu. N’a zis • «lăsaţi să
moară de foame pe cei lipsiţi», ci ceia ce este mai sfii- 
cios: „şi-i ru şin aţi“ zice,' ca să arate că pe dânsul nu 
atât îl îngrijaşte hrana lor, cât mai eu-samă batjocora 
adusă. Iată deci şi a cincea învinovăţire: adecă că nu 
numai că treceau cu vederea pe cei flămânzi, dară îi şi 
ruşinau. Aceasta o zicea, pe deoparte mândrindu-se pentru 
cele ale săracilor, şi arătând că ii sunt trişti şi amărâţi 
nu atâta pentru pântece, cât pentru ruşinea ce li se făcea, 
iară pe uealta atrăgând pe auditor spre milă cătră 
dânşii. Deci, arătând atâtea absurdităţi: batjocora, la cină, 
batjocoră asupra bisericei, beţie şi trecerea cu vederea 
a săracilor, la urmă moaie iaraşi tonul în clojănire, zi
când fără de veste: „lăuda-voiu pre voi? în tru  aceasta  
nu vă  laud“ . Este în adevăr vrednică de admirat în
ţelepciunea fericitului Pavel, căci după ce a adus do
vadă de atâtea păcate săvârşite de dânşii, şi pe când 
trebuiâ să-i atingă mai cu putere, iată că el face cu 
totul din contra, căci moaie glasul mai mult, şi li dă 
timp de a se răsufla,. Deci, care poate fi cauza? După 
ce până aici s’a fost atins de dânşii foarte aspru, şi li-a 
mărit acuzaţiunea, apoi ca şi un doctor eminent _el taie 
ranele într’un mod potrivit, nici pe cele adânci tăindu-le

16038
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numai la suprafaţă, — ai auzit poate cum a tăiet pe acel 
curvariu — şi nici iarăşi dând. ferului pe acele care 
aveau nevoe de doctorii mai blajine, voind prin aceasta 
a-i face şi pe dânşii mai blajini cătră săraci, în care 
scop li şi vorbeşte aşâ de moale.

Mai departe apoi voind de a-i întărâta mai mult 
/ încă 'ţi prin alte chestiuni, .--îşi împleteşte, iarăşi cuvântul 

cu cele mai principale. „Că cu. am  lu a t dela Domnul, 
zice, care  am şi dat vouă. Că Domnul Iisus în 
noaptea întru care  s ’a  vîndut, a  luat pâne, şir 
mulţămind a frânt, şi a zis: luaţi, m âncăţi, 
acesta  este trupul meu, care  se frânge pentru 
voi; aceasta  să faceţi întru  pom enirea rnea“
( Vers. 23. 24). Daiă de ce’ oare a pomenit aici de sfin
tele taine? Fiindcă în chestiunea de faţă ii erâ foarte 
trebuitoare vorba de ele: «Căci, şi stăpânul tău, zice, a 
învrednicit pe toţi de aceiaşi masă, de şi a fost cu mult 
mai înfricoşată, şi covârşind mult -vredniciea tuturor,— 
pe când tu îi crezi pe fraţii tei nevrednici chiar de masa 
ta cea mică şi înjosită, şi pe când în cele duhovniceşti
ii nu te covârşesc cu nimic, iată că in cele trupeşti, în 
cele văzute, tu îi furi, fiindcă nici acestea nu sunt ale 
tale». Dară el nu vorbeşte chiar aşâ, ca nu cumva să-i 
fie cuvântul prea aspru, ci îl împleteşte cu mult mai 
blând, zicând: „că Dom nul Iisus în noaptea întru 
ca re  s ’a  vîndu% a luat p â n e şi de c.e ni pome
neşte nouă de timpul acela, de noaptea aceea şi de vîn- 
zare? De sigur că nu fără scop şi fără cuvânt, ci pentru 
ca şi dela timpul acela sa umilească pe auditoriu. Pentru 
că de ar fi cinevâ chiar peatră, totuşi gândindu-se la 
acea noapte, cum erâ de abătut împreună cu ucenicii 
lui, cum a fost vîndut, cum a fost prins, cum a fost 
dus, cum a fost, judecat, şi cum a pătimit toate cele
lalte, — de sigur că va deveni mai moale decât ceara, şi 
se va izbăvi şi de pământ, sau mai drept zicând, se va 
ridica mai presus de cele pământeşti, cum şi mai presus 
de orice fantazie omenească.

De aceia ne-a adus pe noi în amintirea acelui fapt, 
aţitându-ne şi prin timpul petrecut, şi prin masa la care 
au fost toţi ucenicii, şi prin vînzareâ lui de cătră Juda, 
şi numai că nu zice: «Stăpânul tău chiar şi pe sine s’a 
dat pentru tine, iară tu nici măcar, mâncare nu dai
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fratelui tău pentru tine» ? Dară cum de zice el că a luat 
dela Domnul, când nici nu era de faţă, ba încă erâ dintre 
prigonitori? Pentru ca să afli că acea masă nu aveâ 
nimic mai mult, decât cea după aceasta, căci şi astăzi 
tot el este care lucrează şi care se predă,, câ şi atunci. 
Dară apostolul nu numai pentru aceasta ni aminteşte de 
acea noapte, ci. pentru ca şi din altă parte să ne im 
boldească. Dupre cum noi pomenim mai aies acele cu
vinte rostite în ceasul de pe urma de cătră cei ce se 
duc dela noi, şi le spunem moştenitorilor acelora, la 
caz când ar cuteza să calce acele poronci, ca astfeliu 
să-i ruşinăm, zicându-li: «gândiţi-vă că tatăl vostru 
aceste cuvinte le-a rostit la urmă cătră voi, şi până în 
sara în care a adormit, tot aceasta a poroncit», — tot 
aşâ şi Pavel voind de a-şi face de aici vorba mai în
fricoşata, numai cât nu li zice: «aduceţi-vă aminte că 
pe această taină v’a predat-o la urmă, şi chiar în acea 
noapte în care urmă a fl omorît pentru voi, v ’a po
roncit "acestea la acea cină sfîntă, după care nimic n'a 
mai adaos».

Apoi povesteşte până şi împrejurările petrecute 
atunci, zicând că: „a luat pane, şi muiţăm ind a 
frânt, şi a z is : luaţi, m âneaţi, acesta  este trupul 
meu, care  se frânge pentru  voi“. «Deci, zice, dacă 
tu te aduni împreună cu alţii pentru muiţămire, apoi 
nimic nevrednic de muiţămire să nu fad, nici să ne
cinsteşti pe fratele tău, nici să treci cu vederea pe sărac, 
nici să te* îmbeţi, nici să batjocoreşti biserica. Apropie-te 
dară mulţămindu-i pentru câte ai primit dela" dânsul. 
Deci, răsplăteşte-i şi tu, şi nu te furişa de aproapele tău, 
nu te dezbinâ de el. Căci şi Christos la toţi deopotrivă 
li-a dat, zicând: „luaţi, m ân caţi". Acela şi-a dat trupul 
ia toţi deopotrivă, şi tu, zice, nu dai deopotrivă nici 
măcar o pâne comună? Fiindcă pentru toţi a fost frânt, 
şi a devenit trup pentru toţi deopotrivă».

„Aşijderea şi paharul după cină, zicând: 
acest p ăhar legea cea  nouă este întru  sângele 
meu, ^ c e a s ta  să  faceţi de câte-ori veţi bea întru 
pom enirea m ea" (Vers. 25). Ce spui? Faci pomenire 
de Christos, iară pe săraci îi treci cu vederea, şi nu te 
înfricoşezit Dacă tu faci pomenirea fiului sau a fratelui tău, 
şi ţi-ai răni cugetul dacă n’ai îndeplini obiceiul, dacă n’ai
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chemă pre săraci; — apoi când faci pomenire de stăpânul 
tău, tu nu-i împărtăşeşti nici măcar de o masă simplă? 
Dară ce însamnă ceia ce el spune că „acest pahar le
gea cea  nouă este  întru  sângele m eu “ ? Şi in legea 
vccho Crâ pahar, şi sângele animalelor jărtfite. şi vin 
pentru libaţiuni, căci dupa.ee so jarifeâ animal;ji, primeau 
sângele iuî’ îu păh t̂r şi în sticle, din care apoi turnau pe 
jărtfelnic, — dară în legea nouă în locul sângelui de 
animal a introdus chiar sângele său, şi deci ca să nu 
se tulbure cinevâ auzind de aceasta, a pomenit de acea 
jărtfă din legea veche. Apoi vorbind de acea cină, leagă 
pe cele prezente cu cele de atunci, ca astfeliu precum 
a fost şi în acea sară, când cu toţii au stat pe -acelaşi 
aşternut,1) şi dela însuşi Christos au primit jărtfa aceasta, 
tot aşâ şi astăzi se găsesc, pentru care şi zice: „Că de 
eâte-ori veţi m ânea pânea aceasta , şi veţi bea 
p ah aru l acesta , m oartea Domnului vestiţi, până 
când va veni". Dupre cum şi Christos zicând: «aceasta  
să  faceţi în tru  pomenirea m ea“ a acoperit de noi 
cauza predărei acestei taine, şi împreună cu celelalte 
spunând că şi aceasta este deajuns a ni slujLde cauză 
a, evlaviei noastre — fiindcă atunci când vei cugetă ce 
a pătimit pentru tine stăpânul, vei ft mai cu băgare 
de" samă şi mai filosof — tot aşâ şi Pavel iarăşi zice-: 
„Că d ecâte-ori veţi mâncâ pânea aceasta , m oartea 

“ Domnului v estiţl“ (Vers. 26), căci şi aceasta" este tot 
aceiaşi cină. Apoi’ arătând că această, cină rămâne până 
la sfârşitul lumei,'aceiaşi zice? „până când va v em “.

„Drept aceia  oricare va m âncâ pânea aceasta , 
sau v a beâ paharul Domnului cu  nevrednicie, 
vinovat v a  fi trupului şi sângelui Domnului~ 
(Vers. 27). De ce ? Pentrucă a vărsat acel sânge, şi a trans
format faptul în omor, iară nu jărtfa. Că dupre cum şi 
atunci cei ce l-au împuns în coastă, nu ca să-i beâ sân- 
lege l-au împuns, ci ca să-l verse, tot aşâ şi cel ce cu ne-

!) Notă. ’En.-’autîjc ««{jKsm vrfi- s t iM fe  == stând pe acelaşi aş
ternut. Obiceiul Ebreilor eră de a stă la masă culcaţi jos pe pă
mânt, sau chiar şi pe pat, când negreşit că aveau sub dânşii un 
aşternut, fie pentru a nu-şi murdări hainele, fie pentru a stă pe 
cevâ moale. Deci expresiunea de aici ape acelaşi aşternut-» în acest 
înţeles este pusă.
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vrednicie se împărtăşeşte, fiindcă cu nimic nu se foloseşte 
de aici. Ai văzut cât de înfricoşătoare a făcut aici vorba, 
şi cu câtă putere s’a atins de dânşii, arătând că dacă 
vor bea astfeliu sângele iţii, apoi cu nevrednicie se îm
părtăşesc din aceste taine sfinte? Căci cum să nu fie 
ci: n o v c â i !’1 cineva trece cu vederea pe cel 
săreo* Ccâ ce după ce nu dă săracului, apoi ii mai şi 
ruşinează, cum sa nu fie_ nevrednic ? Că dacă a nu da 
sărăcitor scoate pe cineva din împărăţiea ceriuriior, 
chiar de ar fi şi fecioară, apoi cu atât mai mult când 
nu dă cu îmbelşugare, — fiindcă şi acele fecioare aveau 
untdelemn, însă n’aveau din belşug, — dară încă cel ce 
face atâtea absurdităţi, poţi cugetă singur cât de vino
vat este. «Dară, zici tu, care absurdităţi»? Ce spui? Care 
absu rdi lăţi ? Te împărtăşeşti dintr’o. astfeliu de masă, 
şi eşti datori li de a fi mai blând decât toţi oamenii, şi 
deopotrivă cu îngerii, şi cu toate acestea ai devenit cei 
mai crud dintre toţi; te-ai împărtăşii din sângele stă
pânului, şi pe fratele tău nici măcar aşâ nu-i cunoşti; — 
şi atunci de ce iertare vei fi vrednic? Deşi poate că nu 
l-ai ştiut mai înainte de aceasta, totuşi trebuiâ să-l ştii 
dela acea masă, dară acum tu necinsteşti chiar şi 
acea masă, şi pe cel ce te-a învrednicit da. a fi părtaş 
îl găseşti că, nu este vrednic de mâncările tale. Mu ai 
auzit ce a pătimit cei ce a pretins cei o sută de dinari? 
Nu te gândeşti ce ai fost, şi ce ai devenit? Nu-ţi aduci 
aminte câ erai cu mult mai sărac în fapte bune, decât 
este acest sărac în bogăţii, — fiind plin de păcate? Şi 
cu toate acestea Dumnezeu te-a izbăvit de toate cele 
răle, şi te-a învrednicit unei astfeliu de mese, dară tu 
nici aşâ n’ai devenit mai filantrop:”  Aşa dară nimic 
nu-ţi mai lipseşte, decât să fii predat muncitorilor.

!) Aceste cuvinte, iubiţilor, să le auzim şi noi cu 
toţii, câţi ne întrunim aici împreună cu cei săraci la 
această sfîntă masă, fiindcă ieşind de aici, nici nu ne 
gândim de a-i mai vedeâ, ci ne şi îmbătăm, în acelaşi 
timp şi trecem cu vederea pre cei flămânzi, fapt, pentru 
care şi Corinthenii aceştiia au fost atunci învinovăţiţi. 
Dară, zici tu, când se întâmplă de acestea» ? Totdeauna, 
dară ifiai ales în sărbători, când nici n’ar trebui să se 
audă de acestea. Fiindcă atunci după sfînta împărtăşire

*) Partea morală. Nu trebuie de a ne dezmerdâ în sărbători, 
ci să cheltuim cu săracii. (Veron).
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imedieat se petrec beţii şi trecerea cu vederea săracilor, 
şi după ce te-ai făcut părtaş sângelui stăpânului, în loc 
ca să întrebuinţezi timpul în post şi priveghere, tu 
benchetueşti şi te îmbeţi. Când tu mănânci cevâ bun 
şi plăcut, te păzeşti pe sine-ţi, ca nu cumva prin vre-o 
altă mâncare-să yatămi pe cea dinainte, iară când te. 
împărtăşeşti cu Duhul silui, tu introduci dezmerdări sa- 
taniceşti. Gândeşte-ie: ce făceau apostolii., când se tm- 
părtăşau din acele cine sfinte? Oare nu stăruieau în ru
găciuni şi imnuri? Oare nu în privigherj sfinte?-Oare 
nu în acea învăţătură lungă şi plină de multă ftlosofie? 
Fiindcă în adevăr faptele acele mari şi paradoxe atunci 
le-a povestit lor Iisus şi li-a poroncit când Iuda ieşise 
spre a chemă pre cei ce urmau a-1 răstigni. N ’ai auzit 
că şi acei trei mii din început, după ce se bucurau de 
sfinta împărtăşire, stăruieau într’una în rugăciuni şi în 
învăţătură, iară nu în beţii şi petreceri?

Mai înainte de a te împărtăşi, posteşti, ca oricum 
să te arăţi vrednic de împărtăşire, — dară după ce te 
împărtăşeşti, în loc să întinzi mai-departe înţelepciunea 
şi cumpătarea,, tu toate le dezlegi, deşi dealtfeliu nu este 
tot una: de a fi treaz înainte de împărtăşire, cu de a 
fi treaz după împărtăşire. In adevăr, iubiţilor, că tre
buie de a fi cinevâ cu trezire în amândouă cazurile,— 
dară mai ales după ce a primit pre mire; — mai în- 
nainte de împărtăşire, pentrucă să ne vrednic de a’i 
primi, iară după împărtăşire, pentru ca să nu se arate 
nevrednic de sfintele ce a primit. Dară ce? Oare tre
buie a posti după împărtăşire? Eu nu spun aceasta, şi 
nici nu silesc pe nimeni. Este bine de a face şi aceasta, 
însă eu nu silesc pe nimeni, ci sfătuiesc de a nu se 
dezmierdâ cinevâ cu îmbuibările. Cum că nici odată nu 
trebuie cinevâ a se desfăta, a arătat-o şi Pavel zicând că : 
„Ceea ce petrece întru  desfătare,, de vie este  
m oartă" (I. Timoth. 5 6). Apoi cu atât mai muit 
atunci va muri. Că dacă desfătarea este moarte pentru 
femeie, cu atât mai mult pentru bărbat, şi dacă aceasta 
făcându-se în orice timp îl perde pe cinevâ, apoi cu 
atât mai mult după împărtăşirea cu sfintele taine. Tu 
primind pânea vieţei, faci lucrul morţii, şi nu te înfri
coşezi? Nu ştii câte răle se introduc în om prin desfă
tare? Rîs fără timp, vorbe fără şir, glume pline de 
perzare, fleorcăcală (»Xoapîa) zadarnică, şi celelalte multe,
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pe care nici a le spune nu e bine. Şi acestea le faci, 
bucurându-te de cina lui Christos, şi în acea zi când 
te-ai-învednicit de a te atinge cu limba de trupul lui! 
«Dară, zici tu,- ce să fac, pentrucă să nu se întâmple 
acestea»? Cercetează-ţi cu luarea aminte mâna dreaptă, 
limba, buzele, care au devenit porţile de intrare ale lui 
Christos. Gândeşte-tc ia timpul în care te apropii do 
sfintele taine, şi întinzând o masa văzută îndreaptă-1* 
cugetul spre acea masă, vOiu să zic, spre cina Dom
nului, spre privigherea-ucenicilor din acea noapte sfîntă. 
Şi mai dreptul vorbind, dacă ar cercetă cinevâ cu exac
titate, ar vedeâ că toate cele prezente sunt noapte, şi 
încă noapte adâncă.

Deci, să privighem împreună cu stăpânul, şi să ne 
umilim împreună cu ucenicii. Timpul de faţă este pentru 
rugăciuni, iară nu pentru beţii, pentru rugăciuni, zic, 
în "orice vreme, iară mai ales sărbătorile. Căci sărbă
toarea de aceia este, nu ca noi să ne sluţim, nu ca să 
ni adaogem păcate, ci ca_şi pe cele deja făcute să le 
nimicim. Şi ştiu că accstea ie vorbesc în zădar, însă nu 
voiu încetă a vă vorbi, că dacă poate nu veţi ascultă 
cu toţii apoi de sigur ea nici cu toţii nu vă veţi împo
trivi, sau mai bine zis, chiar dacă. şi cu toţii vă veţi 
împotrivi şi nu veţi ascultă, apoi atunci şi plata mea 
va .fi mai mare, în acelaşi timp şi osânda voastră, va 
fi mai mare. Deci, ca aceasta să nu se întâmple, eu 
nu voiu încetă a vă. vorbi, că poate prin continuitatea 
aceloraşi vorbe, vă voiu îmboldi curnvâ.

De aceia, ca nu cumvâ spre judecată şi osândă să 
facem aceasta, vă rog de a hrăni pe Christos, să,-) 
adăpăm şi să-i îmbrăcăm. Acestea sunt vrednice de 
această masă sfintă. A i auzit imnuri Dumnezeeşti ? Ai 
văzut nuntă duhovnicească? Te-ai bucurat de masa 
împărătească? Te-ai umplut de Duhul sfînt? Ai jucat 
împreună cu Serafimii? Te-ai făcut părtaş puterilor 
celor de sus? Apoi atunci nu aruncă un char atât de 
mare, nu vărsă tezaurul, nu întroduce pe deasupra be- 
ţiea, care este mama tristeţei, charul diavolului, şi care 
zămisleşte mii de răle. Beţiea samănă cu somnul morţii, 
ea adtice boale, dureri de cap, uitare, şi este icoana 
morţii. După aceia, tu nu ai preferă ca fiind beat să te 
afli împreună cu un amic al tău, iară pe Christos având u-1 
înăuntrul tău, îndrăzneşti, spune-mi, de a-1 înăduşi cu 
atâta beţie? Dară poate că iubeşti desfătarea? Apoi pentru
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aceasta conteneşte cu beţiea, fiindcă eu voiesc a te des
făta cu adevărata desfătare, care nici odată nu se veş
tejeşte. Deci, care este adevărata desfătare, care într’una 
înfloreşte? Cheamă la ospăţul tău pe Christos, dă-i lui 
cele ale taie, sau mai drept vorbind, cele ale M f  
aceasta are cu sine plăcerea cea nemărginită- şi care 
m-H$ţ*eşte îalr’ana..Nu tot aşâ însă'Simt şi cele păiriân 
ieşti, ci apar deodată şi dispar în aceiaşi timp, iară 
cel ce se desfătează, nu se găseşte mai bine, decât cel 
ce nu se desfătează, sau mai drept vorbind chiar mai 
rău. Unul se găseşte ca într’un liman, iară celalalt ca 
într’un puhoiu, şi fiind împresurat de boale. Deci, ca 
nu cumva să se întâmple una ca aceasta, să fim cum
pătaţi, căci numai aşâ vom fi bine şi cu trupul, în acelaşi 
timp şi sufletul îl vom aveâ în siguranţă, şi ne vom 
izbăvi de rălele prezente ca şi de cele* viitoare. De care 
fie ca cu toţii să ne izbăvim, şi de împărăţiea ceriurilor 
să ne bucurăm, prin cbarul şi filantropi ea. Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia se cade slava în vecii ve
cilor. Amin.

O M I L I A  X X V I I I

„Ci să  se ispitească omul pre sine, şi aşâ . 
din pane să m ănânce, şi din p ahar s ă  b e â “. 
(Cap. 11, 28).

Ce voeşte oare prin cuvintele acestea, fiind vorba 
şi do o" alfa chestiune, decât acea care ni stă înainte? 
Acesta este obiceiul lui Pavel, dupre cum am spus şi 
mai ’naînle, adecă nu numai acelea să le examineze 
care îi stau de faţă, ci chiar şi când în cursul vorbirei 
este introdusă vre-o vorbă streină de subiect, el o cen
zurează cu multă râvnă, şi mai ales când acea vorbă 
ar fi cu privire Ia cele necesare şi urgente. Căci şi 
atunci când el converzâ cu părinţii, viindu-i vorba şi 
de slugi, apoi el a mrejit acea vorbă prin multe altele 
şi cu multă bărbăţie. De asemenea şi atunci când grâiâ 
că nu trebuie a judecă pe alţii, venindu-i vorba despre 
lăcomie, multe a spus şi despre această chestiune, 
ceia ce a făcut şi aici. Fiindcă trebuiâ a pomeni o 
dată aici de sfintele taine, apoi a crezut necesar de
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a cerceta cu amănuntul această chestiune, mai ales că 
nu erâ cum s’ar întâmplă. De aceia vorbeşte de dânsa 
cu multă frică, pregătind capitalul şi principalul bu
nurilor, spre a se apropieâ cinevâ de aceste taine cu 
conştiinţa curată, Astfeliu că nici nu s’a mai mulţămit 
o » -cete' spuse mai ’nainle, ci a mai adăogat şi acestea, 
xîuând; ,,01-Să se ispitească omul pre bine", ceia ce 
spune şi în a doua epistolă: „Pre voi inşi-vă vă îs- 
pitiţi.,., pm voi îftşi-vă vă cercaţi41 ai. Corinth. 13,5), 
şi nu dupre cum facem noi acum, când ne apropiem 
mai ales în anumite timpuri, adecă avem în vedere 
mai mult timpul, decât cugetul curat. Fiindcă nu ne 
gândim ea să ne apropiem de aceste taine pregătiţi şi 
curăţiţi de rălele noastre, în acelaşi timp şi plini de umi
linţă, ci ca să ne apropiem în sărbători, şi încă când 
ar fi toţi de faţă.

Nu însă aşâ a poroncit Pavel, ci un singur timp 
ştieâ el pentru apropiere şi împărtăşire, adecă curăţenîea 
conştiinţei. Că dacă noi nu ne-am împărtăşi nici-odată 
dint’r’o masă lumească fiind bolnavi de friguri şi plini 
de venin şi de sucuri răle şi vătămătoare, ca să nu ne 
prăpădim, apoi cu atât mai mult nu ni este iertat de 
a ne atinge de aceste taine, având cu noi pofte absurde, 
care sunt cu mult mai răle decât frigurile. Când eu zic 
pofte absurde, înţeleg şi poftele trupului, şi ale averilor, 
şi ale mâniei, şi ale invidiei, şi în general toate absur
dităţile omeneşti. De aceia trebuie ca cel ce se apropie 
de sfintele taine, să le scoată din sine toate acestea, şi 
astfeliu a se atinge de acea jărtfă curată cu cugetul îm
păcat, şi nici să stea de faţă cu lene, nepăsare şi obrăz
nicie—fiind silit de a se apropia din cauza sărbătorei— 
şi nici iarăşi dacă el este pregătit mai dinainte şi pă
truns de umilinţă, să fie împedicat de a se apropieâ 
pentru că nu este sărbătoare. Fiindcă sărbătoarea este 
arătarea faptelor bune, evlaviea sufletului, şi exactitatea 
vieţei. Dacă le-ai acestea, apoi vei puteâ şă sărbătoreşti 
în totdeauna, şi să te apropii în totdeauna. .

De aceia zice: „Să  se isp itească omul pre sine/, 
şi niynai după aceia să se apropie. Şi nu poronceşte 
altuia de a ispiti pe altul, ci fiecare pe sine singur, fă
când judecata în taină, iară nu în public, şi certarea 
fără martur. „Că cel ce  m ănâncă şi bea cu  ne
vrednicie, ju d ecată  lui ’şi m ănâncă şi b e â “
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(Vers. 29). Ce spui, fericite Pavele? Că dacă cina aceasta 
este pricina bunătăţilor, şi izvorul vieţei, apoi atunci 
cum devine judecată? «Nu prin natura sa, zice, ci prin 
voinţa celui ce. s’a apropieat. Dupre cum prezenţa lui 
printre noi—care ni-a adus acele bunuri mari şi negrăite 
—pe cei ce n’au primit-o, încă mai mult i-a judecat, toi 
aşâ şi' tainele devin-hrană de pedeapsă lăai ămrc pentru 
cei ce se îtiipârlăşesc cti-nevrednicie». Şi de ce oax-e ’ 
judecată lui ’şi mănâncă şi beâ? „Nesocotind, zice, 
trupul D o m n u l u i adecă, necercetând, neînţelegând, 
precum trebuie, măreţiea acestor taine, necalculând 
mărimea darului acordat. Că dacă tu ai află cu exac- 
titate cine este cel ce îţi stă de faţă, şi cine fiind, pentru 
cine s’a predat pe sine, apoi n’ai mai aveâ nevoe de 
nici un cuvânt, ci îţi va ajunge numai aceasta spre 
trezvirea ta, de nu cumva vei fi căzut cu desăvârşire.

„Pentru aceasta  în tre  voi mulţi sunt ne
putincioşi şi bolnavi, şi dorm m ulţi" (Vers. 30). 
Aici el nu mâi aduce exemplele dela alţii,’ dupre cum a 
făcut cu jărtfele idoleşti, povestind istorii vechii şi de 
piageie din pustiu, ci le iâ chiar dela înseşi Corinthenii 
aceştiia. ceia ce face cuvântul încă şi mai atingătoriu. 
Fiindcă a spus că: „judecată lui ’şi m ănâncă şi beâ“, 
şi că „vinovat e s te “, apoi ca să nu se pară că el 
spune numai vorbe, arată şi fapte, şi-i iâ de martori 
chiar pe dânşii, ceia ce mai cu samă ajunge de a-i 
spcricâ, şi a Ii arătâ--că ameninţarea a devenit’ faptă. 
Şi nu s’a mulţămit numai cu acestea, ci de aici a in
trodus şi a adeverit vorba despre gheena, îniricoşându-i 
din amândouă părţile, şi dezlegând o chestiune dezbă
tută de toţi. Fiindcă mulţi se întrebau in sine: de unde 
şi cum vin morţile cele fără timp? De unde boalele cele 
lungi şi grele?—iată că el răspunde, că multe din aceste 
nenorociri neaşteptate îşi au, sau mai bine zic ’şi trag 
cauza din păcatele făcute. «Dară ce? zici tu; oare cei ce 
sunt sănătoşi într’una şi ajung la bătrâneţe unse, nu 
păcătuesc»? Şi cine ar puteâ spune aceasta? «Apoi 
atunci de ce nu sunt pedepsiţi»? Fiindcă vor fi pedep
siţi acolo mai grozav. Noi, însă, dacă am voi, n’am fi 
pedepsiţi nici aici, şi nici acolo. ■

„Că de ne-am  fi ju d ecat pre noi singuri, 
zice, nu ne-am  fî osândit1' (Vers. 31). N’a zis: «că
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de ne-am fi pedepsit pe noi înşi-ne», ci numai «de am 
fi voit să ne cunoaştem greşalele, dacă ne-am fi con
damnat pe noi, dacă am fi cunoscut greşalele făcute, 
nu ne-am fi osândit, ci am fi scăpat de pedepsele de 
aici şi de acolo». Căci cel ce ’şi cunoaşte păcatele sale, 
îndoit îmblânzeşte pe Dumnezeu: şi prin aceia că 'şi 
cunoaşte greşalele, şi că pe viitoriu se face mai leneş 
în. fapte râie. Dară fiindcă n o i  nu voim a iace nici acest 
lucru uşor—dupre cum trebuie a-i face—apoi el nici aşâ 
nu voieşte de a fi pedepsiţi cu întreaga lume, ci ne cruţă 
într’atâta, în cât aici ne pedepseşte chiar, cu pedeapsă 
trecătoare, aşâ că mângâerea ni este mare, fiindcă pe
deapsa primita este izbăvirea de păcate, şi nădejde bună 
a celor viitoare, uşurând pe cele prezente. Acestea le 
spune apostolul mângâind şi pre cei slabi, în acelaşi 
timp şi pre ceilalţi făcând u-i mai cinstiţi. De aceia 31 ZIC8 !

„Iară judecându-ne, dela Dom nul ne certăm “ 
(Vers. 32). Nu zice: «ne osândim, ne pedepsim» ci „ne 
Certăm “/fiindcă ceia ce facem este mai mult vrednic 
de certare, decât de osândă, mai mult de vindecare, 
decât de pedepsire, de îndreptare decât de muncă. Şj 
nu numai prin aceasta, ci şi prin ameninţare rnai mare 
face prezentul mai uşor, zicând: „ca nu CU lumea 
să  ne osândim 11. Ai văzut cum ni-a pus de faţă şi 
gheena, şi acel tribunal înfricoşat, şi cum” a arătat cer
cetarea şi pedeapsa aceea care va fi negreşit? Deci, 
dacă chiar credincioşii cei băgaţi în samă de Dumnezeu, 
şi încă nu pot scăpă nepedepsiţi de cele ce greşesc,— 
şi aceasta se învederează din cele prezente,—apoi cu 
atât mai mult necredincioşii cari fac păcatele cele mai 
grele şi mai nevindecabile.

„Deci dară, fraţii mei, când vă adunaţi să  
m âncaţi, unul pre altul să  aştep taţi11 (Vers. 33). 
încă fiind vie frica într’ânşii, şi fiind stăpâniţi de groaza 
gheenii, voieşte iarăşi de a introduce vorbă şi îndem
narea pentru cei săraci, pentru care a şi spus toate cele 
de mai înainte, arătând că dacă ii nu fac aceasta, apoi 
cu nevrednicie se vor împărtăşi. Dacă a nu împărtăşi 
pe săraci din averile sale, îl depărtează pe cinevâ de 
masa aceea, apoi cu atât mai mult când el răpeşte avutul 
altora. Şi n’a zis: «când vă adunaţi, daţi celor ce au 
nevoie», ci ceia ce este mai important,: „Unul pre a l-
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tul Să aştep taţi", căci prin aceste cuvinte el mre- 
jaşte şi lasă a se înţelege şi aceia, şi totodată introduce 
sfatul sub o formă potrivită. JDupă aceia la urmă el vor
beşte cu un ton înţăpătoriu, zicând: „Iară de flămân
zeşte ei fie vă, aca să  să  m ănânce “ (Vers. 34). Aşâ 
dară pe upul ca acesta el îl scoate din biserică şi îi 
truhîte acasă, atingându se prin aceasta cu putere de 
dânşii, şi luându-i în bătae de joc, ca pe nişte robi ai pân- 
tecelui, cari nu se pot se stăpâni. Nici n’a zis: «dacă cinevâ 
trece cu vederea pre cei săraci», ci „dacă flămânzeşte 
cinevâ" vorbind pare-că cătră nişte copii bosumflaţi, 
cătră nişte necuvântătoare, cari slujăsc pântecelui. Căci 
în adevăr, mare erâ rizilicul, dacă fiămânzând trebuiâ să 
mânânce acasă. Dară nici nu s’a mulţămit numai cu 
atâta, ci a mai adaos şi altcevâ tnşi înfricoşătoriu, zi
când: „ca să nu vă adunaţi spre osândă", adecă 
«ca nu curnvâ să vă adunaţi spre pedeapsă, batjoco
rind bisericarşi ruşinând pe frate, fiindcă voi vă adu
naţi pentru aceasta, zice, că să vă îngăduiţi, ca să vă 
iubiţi unul pre altul, ca să vă folosiţi şi ca să folosiţi; 
iară dacă se întâmplă cu totul din contra, apoi atunci 
mai bine este ca să mâncaţi acasă». Acestea le ziceâ, 
ca. mai mult să-i atragă. De aceia a arătat şi vătămarea 
ce rezultă de aici, şi judecata ce’şi atrăgeau, nu mică, 
şi în fine, i-a înfricoşat din toate părţile, dela tainele 
cele sfinte, dela cei slabi, dela cei adormiţi, şi dela toate 
cele spuse mai înainte.

Mai departe iarăşi îi înfricoşează şi în alt mod, zi
când : „Iară celelalte dacă voiu veni, le yoi.u. 
r â n d u l adecă, fie asupra acestei chestiuni, fie şi asupra 
altora. Fiindcă erâ natural de a li se spune lor şi oare
care cauze, care nu erâ cu putinţă de a ie înşiră toate 
prin epistolă, apoi pentru cele scrise i-a povăţuit ca să 
le păzască. «Acestea, zice, să se păzască, iară dacă poate 
aveţi şi altcevâ a’mi spune, aceia să o păstraţi pentru 
când voiu fi de faţă, fie că este cu privire tot la această 
chestiune, fie şi la alte chestiuni, nu tocmai aşâ de grab
nice». Aceasta o zice apostolul spre a-i face mai cu grijă, 
de vreme ce fiind îngrijaţi oare-cum de prezenţa iui, de 
sigur că urmau a’şi corijâ păcatele. Fiindcă călătoriea lui 
Pavel nu erâ cum s’ar întâmplă, ceia ce învederând, ziceâ: 
„Că ne venind eu la voi, uniia s ’au în g âm fat",
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şi aiurea iarăşi: „Nu numai precum  când eram  de 
faţă, ci cu  mult m ai vârtos când sunt departe, 
cu  frică şi cu  cu trem ur m ântuirea voastră o 
lu cra ţi“ (Filipp. 2., 12)—de aceia nici nu’şi a anunţat cum 
ş’ar întâmpla venirea sa ia dânşii, pentru. câ să nu. 
devină mai trândavi, qi ei, nune şi cauza aceiei duceri, 
zicând; „iară celelalte dacă voiu veni, le voiu rân- 
dllî “ , arătând prin aceasta, că îndreptarea lipsurilor 
lor — deşi nu-i grăbeau atât de mult — totuşi îl atrăgeau 
spre dânşii.

*) Deci auzind acestea toate, iubiţilor, să avem 
multă îngrijire de cei săraci, să stăpânim pântecele, să 
ne păzim de beţie, să ne silim de a ne împărtăşi cu 
vrednicie din sfintele taine, şi de cete Ce -pătimim >âă nu 
ne întristăm, nici pentru noi, nici pentru alţi, ca de pildă, 
când se întâmplă morţi fără timp, sau boale îndelungate, 
căci acestea sunt izbăvire de osândă, acestea sunt în- 
drepiarea şi sfătuirea cea mai eminentă. Şi cine zice 
„acestea? Cel cedare in el pe Christos care vorbeşte. Şi 
cu toate acestea, multe dintre femei se găsesc în aşâ 
nesimţire, încât în asemenea cazuri întrec cu jalaniea 
chiar pe necredincioşi. Şî unele fac aşâ, fiind orbite de 
durere, iară unele de ochii lumei, şi pentru ca să scape 
de învinovăţirea celor deafară (etnicilor), pe care eu le 
declar lipsite de orice iertare. «Pentru ca să nu mă învino- 
văţască cutare, zice, învinovăţască-se Dumnezeu; pentru 
ca nu cumva oamenii să fie cunoscuţi de mai proşti de
cât dobitoacele cele necuvântătoare,_ apoi calce-se în 
picioare legea împăratului a toate». Şi de câte trăsnete 
nu surit vrednice aceste vorbe? Dacă’te-ar chemă cinevâ 
la masa cea după jălanie, adecă la praznic sau pomană2), 
nimeni nu te-ar contrazice, fiindcă o lege omenească 
este care poronceşte aceasta,—  pe când Dumnezeu po~ 
roncind de a nu jăli, iată că aici toţi grăesc contra.

*) Partea, morală. Despre răbdarea lui Job, şi că nu trebuie 
de a jăli mult pe cei adormiţi, sau a se întristâ cinevâ şi îngriji 
din cauza boalelor şi a pagubelor, — şi engomiu (laudă) adus 
dreptuluf Job. (Verou).

2) Notă. Expresiunea din original, etc '.icspîSeiicvâv a» xakiâig' 
ixerâ t6 jt&vS-oţ, ni arată lămurit, că obiceiul de a face praznic după 
înmormântarea celui adormit, este tot aşâ de vechiu ca şi creşti
nismul. Acest obiceiu creştinesc şi frumos, însă, pe la oraşe aproape 
că a dispărut cu totul, şi se mai păstrează numai pe la ţară.
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Dară nu te gândeşti la Job, femeie? Nu-ţi aduci aminte 
de vorbele lui când cu nenorocirea copiilor, care mai 
ales au încununat acel sfint cap cu mii de cununi, şi l-a 
proclamat mai strălucit decât toate trâmbiţele? Nu te 
gândeşti la mărimea nenorocirei, la naufragiul acela 
neauzit până atunci, şi ia acea tragedie străină cu totul 
şi paradoxă? Tu poate că.ai pierdut un.copil» sau dnj, 
sau trei, pe când acela a pierdui atâţia şi atâtea, şi 
cel cu mulţi copii, deodată a devenii fără de _copii. Şi 
nici măcar nu-i zdrumicau inima câte puţin aceste 
nenorociri, ci se ţineau lanţ una după alta, şi deodată i 
s’a răpit întregul rod al ostenelelor şi al trecutului său. 
Şi nici măcar după legea comună a naturei, nici când 
de pildă aj unsese la bătrâneţe, ci fără timp şi de moarte 
năprasnică şi cu toţii împreună. Şi nici fiind de faţă 
tatăl lor, ca măcar auzind cele de pe urmă cuvinte ale 
ior, să le aibă ca o mângâere a acei ui sfârşit amar, ci 
contra oricărei aşteptări, şi neştiind nimic din cele în
tâmplate, deodată’ cu toţii ’s’au prăbuşit sub dărîmături, 
şi. casa li-a devenit mormânt, şi cursă a morţii! Şi nu 
numai moarte fără timp, ci şi altele multe în legătura cu 
acea moarte,'precum: că erau cu toţii în floarea vieţei, 
că erau cu toţi virtuoşi, că erau cu toţii iubiţi, că erau 
cu toţii împreună, că erau de amândouă sexurilc, că 
nici unul nu a scăpat, că nu s’au perdul după legea 
obştească a naturei, că în fine după atâtea pagube in
durate, de şi el n’aveâ nimic rău pe cuget, şi nici pe 
cugetul copiilor, ca să pătimească de acestea. Fiecare 
din aceste nenorociri este îndeajuns prin sine însăşi ca 
să îngrozască pe cinevâ, — dară apoi când cu toatele la 
un loc dau năvală asupra omului, atunci poţi singur 
cugetă la înălţimea valurilor, cum şi la mărimea şi fu- 
riea furtunei. Dară ceia ce este încă mai grozav şi mai 
rău decât orice-jălanie, e că nici măcar nu ştieă dreptul 
lob, din ce pricină sunt acestea.

De aceia tocmai, fiindcă riu aveâ nici o cauză, sau 
mai bine zis, nu cunoştea nici o cauză pentru care în
dură atâtea nenorociri, apoi el se rapoartă la voinţa lui 
Dumnezeu, şi zice: „Domnul a dat, Domnul a  lu a t ; 
cum  a voit Domnul, aşâ a fă cu t; fie numele 
Dom nului binecuvântat în veci. (lob. l , 21). Şi toate 
acestea le zicea, văzându-se pre sine, care exercitase 
toată fapta bună, în cele mai mari nenorociri, pe când
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oamenii cei răi progresau, se dezmerdau şi se mân
dreau pretutindeni, Ei însă n’a zis nimic din acestea,, 
dupre cum cu dreptate a r  puteâ să zică uniia dintre 
cei slabi: «apoi pentru aceasta am crescut copiii, şi i-am 
exercitat cu toată exactitatea în fapte bune? Pentru 
aceasta ■ am ueschis casa trecătorilor s — pentru ca 
după acele multe drumuri făcute pentru cei săraci, 
pentru cei goli, şi pentru orfani, să primesc această 
răsplată»? Insă în locul acestora, el a pronunţat acele 
cuvinte, care sunt mai bune decât orice jărtfă, zicând: 
„Gol am  ieşit din pântecele m aicei mele, gol 
m ă voiu şi în toarce  “ .D ară  dacă şi-a sfâşieat hai
nele de pe el, şi şi-a tuns părul, tu nu te minună, căci 
doară erâ tată, şi încă tată iubitoriu de fii, şi de aceia 
trebuiâ să se arate cu această ocazie-şi simpatiea na- 
turei, cum şi filosofiea intenţiunei şi â voinţei lui, Dacă 
el n’ăr' fi făcut nici aceasta, apoi atunci poate că ar fi 
considerat cinevâ- acea filosofie de o adevărată nesim
ţire. De aceia el şi-a arătat şi durerea sa părinţască, în 
acelaşi timp şi exactitatea evseviei iui; însă fiind îndu
rerat el nu s’a abătut, ci şi mai departe întinzându-se 
lupta, iarăşi şi-a împletit încă şi alte cununi din cu
vintele cele cătră femeia lui, zicând: „D acă am  pri
mit cele bune dela Domnul, apoi cele ră le  să 
nu le prim im “ (Ibid.-2, 10)? Căci singură femeia ii 
mai rămăsese — toţi ceilalţi ai lui dispăruse, şi copii, şi 
averi, şi chiar însuşi trupul lui — dară şi aceasta numai 
pentru încercare, pentru zavistie, pentru ispită. De aceia 
diavolul n’a perdut-o împreună cu- copiii, şi nici că a 
cerut dela Dumnezeu moartea ei, fiindcă aşteptă a-i fi 
de mare ajutoriu în cursa întinsă acestui sfmi. Şi dc 
aceia o lăsase pe dânsa, ca să o aibă ca pe cea mai 
puternică armă contra lui lob. «Dacă, prin femeie, zice, 
am scos pe Adam din raiu, apoi cu atât mai mult voiu 
puteâ trânti deastădată pe lob de pe băligar». Şi pri
veşte vicleşugul diavolului, că -această maşinaţiune, 
această cursă nu i-a pus-o înainte femeia nici când îi 
perise cirezile de boi, nici turmele de asini şi de cămile, 
nici când casa s’a prăbuşit, şi nici când fiii lor s’au perdut 
sub dărâmături, ci tace şi lasă pe acest luptătoriu în 
pace văzându-1 liniştit. Dară când viermii începuse a 
foi pe trupul său, când: pelea îi cădeâ în bucăţi fiind 
putrezită, când trupul lui fiind sfârşit dădea dintrânsul
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puroiu plin de putoare, când mâna diavolului ii arsese 
aşâ zicând trupul lui mai grozav decât orice pară de 
foc, hăcuindu-1 din toate părţile şi sfâşiindu-1 mai gro
zav ca orice feară sălbatecă, şi când în aceste nenoro
ciri trecuse dejâ mult timp, atunci tocmai o pune în 
faţa Iul, dejâ consumat, şi sfârşit de şuferinţi. Dacă s’ar 
fi apir-opieat pe Iâ începutul nenorocirilor, poate că nici 
pe dânsul nu-i ar fi găsit atât de abătut, şi. nici ea n’ar 
fi mărit poate nenorocirile, şi nu !e-ar fi umflat eu 
vorba;—"dară acum când îl vede pe dânsul, din cauza 
lungimei suterinţilor, însetat oare cum de dorul de a 
scăpă, şi dorind sfârşitul atâtor nenorociri, atunci, zic, 
şi ea se apropie de el cu furie mare. Cum că el erâ 
foarte abătut şi nici nu se mai puteâ răsufiâ de năcaz, 
şi că chiar dorea să moară, ascultă-! ce spune: „Pentru 
ce  il’am  m urit în pântecele m aicei m ele? Şi după 
ce  am  ieşit din pântece, căci n ’am m urit îndată1'

« (lob. 3, i l j? ..
Şi priveşte la răutatea şi vicleniea femeii, de unde 

îşi începe vorba, adecă că deodată pune înainte timpul 
cel îndelungat al suferinţelor sale: „Până când vei 
rab d ă"? zice ea. Dacă de multe ori numai vorbele au 
putut să moaie pe cinevâ, ne mai fiind şi fapte, apoi tu 
poţi cugetă Ge pătimeâ el, dacă împreună cu faptele îl 

< mai înveninau şi vorbele acestea. Şi ceia ce este mai 
rău, că ceea ce vorheâ acestea erâ femeie, şi femeie 
căzuta, şi oprită, şi de aceia încercându-se de a-1 duce 
şi pe el în desnădăjduire. Dară pentru ca să vedem mai 

: lămurit rnaşinaţi11 ni le înd rept atc r.onl.ra acestui zidiu mai 
tare ca diamantul, să auzim chiar cuvintele. Deci, care 
sunt acele cuvinte? „Până când vei răbda? zicând: 
iată  voiu aştepta încă puţină vrem e nădejdea 
m ântuirei m ele“ (ibid. l i ,  9)? adecă: «cuvintele tale 
le-a desminţit timpul, care de şi a fost toarte lung, totuşi 
n’a adus nici o dezlegare». Acestea le ziceâ, nu numai 
ca să-l aducă în desnădăjduire. ci îl şi ridiculizâ şi-şi 
băteâ joc de el, fiindcă oridecâteori ea îl siipurâ într’una, 
el mângâind-o îi grăia; «aşteaptă puţin, şi îndată va fi 
sfârşitul». Deci, ea bătându’-şi joc de dânsul, ziceâ: «Nu 
cumvâ vei zice şi acum tot aşâ?— fiindcă a trecut mult 
timp la mijloc, şi totuşi sfârşitul nu s’a mai arătat». Şi 
priveşte acum şi răutatea ei,.căci nu-i aduce aminte nici
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de boi, nici de oi, şi nici de cămile, căci ştieâ bine că 
nu-i vor mişcă atât de tare, ci deodată trece la fami- 
liea lui, şi-i aminteşte de copii, căci pentru dânşii Fa 
văzut pe dânsul şi hainele sfâşiindu-şi şi părul capului 
tunzândii-F Şi n’â zis: «au perii; copiii tăi» oi cu mult 
mai mişcătoriu : ,.3 perii, ace, m oştenirea ta  de 
pe. păulânt‘: , prin' urmare şi copiii tăi cei doriri de 
tine. Dacă. chiar şi acum, când învierea ni s’a arătat, 
şi copiii sunt drăgălaşi tocmai pentru aceia, că păstrează 
pomenirea sau amintirea celor duşi de aici, apoi cu atât 
mai mult atunci. De aceia şi blăstămul de aici este mai 
amar, fiindcă cel ce blăstămâ nu ziceâ: «să peară po
menirea lui acolo» ci „să peară pom enirea lui de 
pre păm ânt “ (ibid. 18, 18).

„Feciorii tăi ş i fetele ta lc* . După ce a zis 
m oştenirea “ apoi mai departe aminteşte iarăşi cu 

exactitate de amândouă naturile, căci zice: «Dacă ţie 
poate nu-ţi pasă de dânşii, cel puţin gândeşte-te la mine, 
căci ii au fost ,, durerile şi chinurile pântecelui 
meu, c u . carii înzâdar m ’am ostenit cu  ane- 
v o in ţă“. Ceia ce ea spune aici, aceasta însamnă: «Eu 
care am suferit mai mult în naşterea şi creşterea lor, 
mă văd nedreptăţită pentru tine,, căci durerile şi năca
zurile le-am suferit, iară de roade sunt lipsită». Şi pri
veşte, cum ea nu pune pe faţă paguba averilor, dară nici 
nu tace cu totul, său că trece eu vederea, ci o spune cu 
multă turburare sufletească, sau mai bine zis, dă a se 
înţelege, zicând: „Iară eu ră tăcesc  ca  o slu jn ica 
um blând din casă  în casă®, prin care cuvinte lasă 
a se înţelege şi paguba suferită, în acelaşi timp arată 
şi o măre tulburare sufletească. Chiar şi cuvintele de 
mai jos sunt îndeajuns de a mări nenorocirea: „um
blând, zice, din loc în loc, şi din casă  în c a s ă “. 
«Nu numai că cerşitoresc, zice,' dară încă şi rătăcesc 
din casă în casă, şi slujăsc o slujbă străină , şi nouă, 
pretutindeni rătăcind şi purtând cu mine semnele ne- 
norocirei, şi spunând la toţi rălele şi nenorocirile mele; 
şi ceia ce este mai de jălit, că schimb locul din casă în 
casă». Şi încă nici n’a stat aici cu plângerea, ci a mai 
adaos zicând: „aşteptând până v a  apune soarele, 
c a  să  m ă odihnesc de ostenelele, de trudele şi

16088
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de durerile mele, care acum mă cuprind41. «Ceia 
ce altora este plăcut, zice, de a vedeâ razele soarelui, 
aceia mie îmi este cu greutate, şi de aceia îmi este mai 
de dorit noaptea şi întunerecui, căci numai noaptea sin
gură îmi mai odihneşte durerile mele, numai ea îmi 
este mângâere de rălele ce. îndur».

„Ci zi vr’un cuvânt eăţră Domnul, aice,.‘şi 
mori“- Ai văzut vicleşugul femeii? cum adecă nici chiar 
în acest sfat, nu deodată a întrodus povăţuirea acea 
aducătoare de peire, ci mai întâi povestind cu multă 
duioşie nenorocirile, şi prelungind oare cum tragediea, 
când ajunge la această îndemnare, ea o pune în scurt, 
şi nici măcar n’o învederează lămurit, ci o lasă ca în 
umbră, propunându-i scăparea cea dorită de dânsul, 
ceia ce el mai ales o dorea ? Deci, gândeşte-te şi aici la 
vicleşugul diavolului. In adevăr, fiindcă el vedeâ dra
gostea lui lob de_ Dumnezeu, apoi nu lasă pe femeie ca 
să învinovăţască pe Dumnezeu, ca nu cumva bărbaiui 
său să o respingă din capui locului ca pe o duşmancă. 
De aceia de Dumnezeu nu pomeneşte de loc, ci numai 
împrejurările le întoarce şi pe dos şi pe faţă. Dară tu 
pe lângă cele vorbite, mai adaoge şi aceia că, ceea ce 
sfătuia aşâ erâ femeie, şi un ritor foarte primejdios— 
pentru cei ce nu sunt cu băgare de samă. Dealtfeliu 
mulţi şi fără sa îndure nenorociri, s’au prăbuşit numai 
prin sfaturile femeilor.

Aşâ dară, ce spune- acest fericit şi mai taxe decât— 
diamantul ? Uitându-se la dânsa cu amărăciune, şi chiar 
mai înainte de a-i ieşi glasul, numai din vedere i-a 
respins uneltirile. Ea aşteptă ca prin vorbele sale să-l 
mişte până la lacrămi, dară el a devenit mai grozav 
ca un leu, plin de mânie şi de indignare, nu pentru 
cele ce pătimea, ci pentru sfaturile ce ea i li dâ, şi ară- 
tându-şi mâniea prin căutătura sa, i-a dat o dojană-  
foarte cumpătată, fiindcă acest fericit chiar şi în neno
rociri erâ înţelept, Şi ce spune el? „Pentru ce, zice, 
ca o femeie din cele fără de minte ai grăit“ 
(Ibid. 2, 10)? «Nu aşâ le-am învăţat eu, nu aşâ te-am 
dăscălit; şi iată că acum nici nu-mi mai cunosc pe to
varăşul meu»! Căci în adevăr cuvintele acelea erau ale 
unei femei proaste, iară sfătuirea dela urmă a unei 
femei nebune. Ai văzut lovitură cumpătată, şi rană în
deajuns pentru a vindecă boala? Apoi după lovitura
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dată introduce iarăşi o sfătuire, care erâ deajuns de a 
o mângâia, şi erâ bine venită, zicând: „ Dacă am luat 
cele bune din mâna Domnului, să nu răbdăm 
şi Cele răle“? «Adă-ţi aminte, zice, de cele de mai 
innainte, şi gândeşte-te Ia cauza ior, sau mai bine zis,
Ia ce! ce a fost cauza, acclor bunuri, şi atunci vei răbda 
•şi acestea cu bărbăţie».

Ai văzut cumpătare de bărbat ? Căci ei nu soco
teşte că răbdarea este o urmare a bărbăţiei lui, ci o 
urmare a faptelor. «Dela care anume fapte ni-a dat 
nouă Dumnezeu cele ce am avut? Ce anume faptă ni-a 
răsplătit-o? Nici pe una, ci numai din bunătatea lui. 
Deci, ceia ce am avut a fost dar, iară nu răsplată, char, 
iară nu recompensă. Prin urmare să le răbdăm şi 
acestea cu bărbăţie». ~Aceste vorbe ale fericitului lob, 
atât noi bărbaţii cât şi femeile, să le avem întipărite 
în mintea noastră, şi acestea ca şi cele dinaintea aces
tora, şi istoria patimilor acestui fericit să o avem ca o 
icoană tipărită pe cuget, adecă ţ/Cî'dSî'Sw Ui v 8 rilor, per- 
derea fiilor, raueie trupului iui,' batjocoriie, rizicurile, - 
uneltirile femeei, şi, în fine, toate patimile acelui drept 
să le clădim ca un liman mare şi puternic pentru ocro- 
tirea noastră,' ca astfeliu răbdâncfu-le toate cu bărbăţie 
şi muiţămire, să putem a depărtâ dela noi orice tris- 
teţă din vieaţa aceasta, şi a ne bucura de plata unei 
astfeliu de veselii duhovniceşti, prin charul şi filantropica 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia se cade slava în 
vecii vecilor. Amin,

O M I L I A  X X I X

„Iară pentru cele duhovniceşti, fraţilor, nu 
voiu să nu ştiţi voi. Că ştiţi când eraţi neamuri 
(păgâni), cum cătră idolii cei fără de glas, ca 
cum aţi fi fost traşi vă ducea-ţiK (Cap. 12, l. 2).

întregul acest pasaj este foate întunecat, iară întu
necimea aceasta provine din necunoştinţa faptelor şi a 
împrejurărilor ce se petreceau pe atunci, dară care nu
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se mai petrec astăzi. Şi de ce oare nu se mai petrec 
astăzi? Iată iarăşi că cauza întunecimei ni-a pus îna
inte şi o altă chestiune. Dară de ce atunci se petre- 
ceş.u-, iară .acum nu? Deci, ce se. petreceâ pe atunci? 
'Când cinevâ se boteză, de îndată vorbeâ în limbi stră
ine, şi au nutnai .că vorbeâ limbi străine, ci mulţi şi 
proroceau, iară bhiia arătau şi alto multe, semne şi 
mihuni. Fiindcă aceia se apropieau dela idoli, şi nu 
ştieâu mmic lămurit, ba nici nu erau crescuţi în ve
chile scripturi, când se botezau de îndată luau Duhul 
sfint; dară fiindcă pe acest Duh nu-i vedeau—fiindcă este 
nevăzut — apoi charul li dădea un semn văzut de 
energiea sa, şi unul de pildă vorbeâ imedieat limba 
Perşilor, altul a Romanilor, iară altul pe cea a Indie
nilor, iară un altul v r-o . altă -limbă, şi prin aceasta 
se învederâ în ochii păgânilor,1 că Duhul este cel ce 
grăeâ prin acela. De aceia şi zice mai la vale (Vers. 7). 
„Că fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos 
numind charurile „arătarea D u h u l u i Fiindcă şi 
apostolii acest semn îl luau la început, şi cei ce credeau 
luau semnul grâirei în limbi străine, şi nu numai acest 
semn, ci şi multele altele, fiindcă şi morţii învieau mulţi 
aintrânşii, şi dracii alungau, şi multe de aceste minuni 
săvârşau, şi cu un cuvânt aveau darurile cu dânşii, unii 
mai puţin, iară alţii mai mult. Dară mai mult decât 
toate printre dânşii, erâ charul vorbirei in limbi străine, 
iară aceasta a şi fost cauza shizmei dintre dânşii, nu 
doară prin natura sa, ci din cauza nerecunoştinţei celor 
ce primise acest char. Cei ce aveau mai mari charuri, 
se mândreau către cei ce aveau mai mici, iară aceştiia 
la rândul lor se supărau şi pizmueau pe cei ce aveau 
mai mari. Charul cel mai principal — dupre cum am 
zis,—erâ printre dânşii acela al limbilor. Aceasta chiar 
însuşi Pâvei o arată în trecerea timpului. Dară slăbind 
dragostea printre dânşii, din această cauză se şi băgase 
vrajba printre ii, ceia ce sileşte pe apostol de a îndreptă 
cu multă grabă. Astfeliu de vrajbă s’a întâmplat chiar 
şi în Roma, însă nu tocmai aşâ, — pentru care şi 
în epistola cătră Romani face vorbă dc aceasta, cam 
întunecat şi pe scurt, zicând astfeliu: „Că dupre cum 
într’un trup multe mădulări avem, iară rnădu- 
lările n’au toate o lucrare, într’acesta’şi chip 
şi cei mulţi un trup suntem întru Christos, iară
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fiecare unul altuia mădulare; şi având daruri 
de multe feliuri, dupre darul care este dat nouă, 
ori prorocie, dupre măsura credinţei-, ori slujbă, 
întru slujbă, ori cela Ce învaţă, întru învăţătură" 
(Şopv if,-ş—7). Cupa că şi aceştiia din cau.ta ’ acestor 
Cîi&ruA Otx(ic<iu iii îişu5:*iriţa- şi lipsă u8 ?,ot stjpQfe-
toiul dă a se înţelege mai sus, zicând astfeliu: „Că zic, 
prin darul ce mi s’a dat mie, tuturor celor ce 
sunt între voi, a nu cugetă înalt, afară de cât 
li se cade a cugetă, ci a cugeta spre a fi cu 
mintea întreagă, precum fiecăruia a împărţit 
Dumnezeu măsura credinţei" (ib. vers. 3). Acelora, 
deci, ii-a vorbit aşâ—fiindcă boala nici nu eră ia dânşii 
atât de aproape de discordie şi de lipsa de minte-dar 
aici li vorbeşte Corinthenilor cu mai muită putere, fiindcă 
şt dezbinarea dintre dânşii era mâi mare.

Dară nu numai aceasta îi tulbură pre dânşii, ci 
mai erau acolo şi mulţi zodieri sau ghicitori de viitorii)— 
de oarece cetatea Corinth eră una din cele mai Elenice 
cetăţi—cari împreună cu altele multe tulburau pe aceşti" 
Corintheni şi-i amăgeau. De aceia, din capul locului, el 
pune la mijloc chestiunea ghicitoriei şi a prorociei. Pentru 
aceia şi luau ii cunoştinţa duluirilor, adecă charul de-a 
cunoaşte şi a deosebi duhurile; care anume grăia cu 
duh curat,:şi care -cu duh necurat. Deci, fiindcă acei ghi
citori nu dădeau şi dovada celor spuse—fiindcă prorociea 
nu are cu sine dovada adevărului în timpul când se 
spune, ci acea dovadă se învederează tocmai în timpul 
când se desfăşură împrejurările prorocite — şi deci nu 
eră aşâ de uşor de a cunoaşte cine este cel ce proro
ceşte cu adevărat, şi cine este cel ce spune minciuni— 
căci diavolul fiind spurcat s’a băgat printre cei ce pro
roceau, introducând astfeliu pe acei proroci mincinoşi, 
cari aşâ zicând preziceau viitoriul, mai ales că tot ceia ce 
spunea eră fără vre-o răspundere, şi că, prin urmare, nu 
mai sfârşitul împrejurărilor arătă pe adevăratul prooroc 
şi pe cel mineiunos,—apoi ca nu cumvâ auditorii să fie în
şelaţi mai înainte de sfârşit, li dădeâ lor Duhul un semn, 
care chiar şi mai înainte de desfăşurarea împrejurărilor 
li arătă şi pe unul şi pe celalalt. Deci, apostolul, luându-şi 
de aici motiv, păşeşte cu vorba la chestiunea charurilor,
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şi îndreptează cearta născută printre dânşii din această 
cauză.

Deocamdată începe cu vorba despre ghicitori sau 
zodieri,, zicând astfeliu: „Pentru cele duhovniceşti, 
fraţilor, nu voiu să nu ştiţi voi“ —  numind duhov
niceşti semnele, fiindcă mai cu samă acestea erau numai 
ale Duhului,' neîntroducându-se niniio omesieşc kt să
vârşirea unor- astfeliu de minuni. Şi urmând a vorbi 
de acestea, apoi mai ’ntâi— dupre cum am zis—eî pune 
deosebirea ce este între ghicitorie şi prorocie, zicând 
astfeliu: „Că ştiţi când eraţi neamuri (păgâni) 
cum cătră idolii cei fără de glas, ca cum aţi 
fi fost traşi vă duceaţi Ceia ce el spune aici, aceasta 
însamnă . (dîl templurile idolilor, zice, dacă cinevâ erâ 
stăpânit de duh necurat şi ghicea, erâ tîrît aşâ zicând 
de duhul cei necurat, şi tras ca iegat în toate părţile, 
fără să ştie ce grăeşte. Căci aceasta este particulari
tatea ghicitorului, de a’şi ieşi din minţi, de a suferi 
sila, de a fl împins, de a fl tras, de a se tîrî ca un nebun. 
Nu insa tot aşâ şr Prorocul, ci cu cugetul treaz, cu 
înţelepciune, şi cu cunoştinţă de împrejuri, el ştie ce 
grăeşte şi toate le spune în cunoştinţă. Astfeliu că 
chiar şi mai înainte de desfăşurarea împrejurărilor, tu 
cunoşti de aici şi pe ghiciloriu, şi pe Proroc».

Şi gândeşie-te cum eî şi-a făcut vorba nebănuită, 
căci îi iâ de marturi chiar pe dânşii, carii avusese ex
perienţa împrejurărilor. «Cum că eu nu'mint, zice, nici 
nu defaim cum s’ar întâmplă cele ale păgânilor, plăz- 
muind lucruri neadevărate ca un duşman al lor, inşi-vă 
voi îmi veţi fi ca marturi. Căci înşi-vă ştiţi, că pe când 
eraţi Elini (păgâni), vă duceaţi fiind traşi pare-câ de 
cevâ». Dară dacă cinevâ ar bănui poate şi pe aceştiia, 
haide atunci să vă punem la mijloc chiar pe unui din. 
filosofii cei dinafară. Ascultă deci pe Platon când spune 
astfeliu: «Dupre cum -hrismodii (ghicitorii sau prorocii, 
cari dau hrismoasele sau răspunsurile oracolului) şi 
theomanzii vorbesc multe şi bune, şi nu ştiu nimic din 
cele ce vorbesc . . .».

Acestea deci şi de acestea, fiindcă sunt multe de 
spus. Toate acestea ni dovedesc sila cu care slujesc de
monii fiind stăpâniţi, cum şi sila pe care o rabdă cei 
ce s’au predat odată lor, şi cari îşi iesădin minţi. Dară 
şi Pithia—sunt silit de a biciui acum şi o altă sluţenie
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a lor, pe care ar fi fost bine de a o trece cu vederea, 
spre a nu vă vorbi de aceste lucruri nedemne—însă pentru 
ca mai lămurit să cunoaşteţi acea necinste, este trebui- 
toriu a spune aceasta, pentru ca şi de aici să aflaţi ne- 
buniea şi rizilicul cel mare la care se expuneau cei ce 
întrebuinţau ghicitori sau theomanzi de aceştiia. Se 
spune deci. ca aceasiă Pithie fiind femeie şedea pe tri
pod ui iui Apoirjn, cu picioarele raşchirate, şi ca stand 
aşâ deodată îi intra pe dedesubt, prin organele genitale, 
duhul cel necurat, umplând pe femeie de furie, care 
după ce îşi despletea părul cădea în extaz, ieşindu-i 
spume din gură,şi astfeliu devenind într’un feliu de ne
bunie, vorbea cuvinte fără rost.

Ştiu că vi s’a înroşit obrazul de j^uşine auzind acestea, 
însă aceia încă cugetă lucruri .mari şi pentru sluţeniea 
ca şi pentru nebuniea aceasta. Acestea, deci, şi altele ca 
acestea punându-le în mişcare Pavel ziceâ-: Că ştiţi
când eraţi neamuri (păgâni), cum cătră idolii 
cei fără de glas, ca cum aţi n fost traşi vă du- 
ccaţi” . Şi fiindcă vorbea cătra cunoscători deasernenea 
lucruri, apoi el nu pune toate cu preciziune, nevoind de 
a-i supără; ci. numai amintindu-li şi făcându-i ca să cu: 
gete singuri la toate acestea, el iute contineşte cu această 
idee, grăbindu-se de a ajunge la chestiunea ce’l interesă.

- Dară ce va să zică: „cătră idolii- cei fără de 
g la s “ ? Aceşti theornandi, adecă, cătră aceia se duceau, 
ca fiind traşi. Dară dacă idolii erau tără de glas, apoi 
cum de răspundeau, sau dădeau acele hrismoase? Cum 
îi împingeâ demonul la acei idoli? Ga pre nişte prizo
nieri şi legaţi cu lanţuri, în acelaşi timp făurea şi acea 
cursă vicleană, adecă că pentru ca să nu se pară că 
peatra erâ fără de glas, apoi s’a gândit de a introduce câţivâ 
oameni în idoli, ca astfeliu vorbele lor să se atribuie ido
lilor. Insă cele ale noastre nu sunt de acest feliu.

Dară apostolul nu a spus de cele ale noastre, voiu 
să zic, cele ale prorocilor, de oare ce erau cunoscute 
tuturor, şi întru ele proroceau dupre cum erâ cuviincios, 
cu înţelepciune şi în toată libertatea. De aceia ii erau 
stăpâni şi de a vorbi, şi de a nu vorbi, căci nu erâ nici
o silă care să-i stăpânească, ci erau cinstiţi cu puterea 
de a proroci. De aceia şi Ionâ a fugit deocamdată, de 
aceia şi Iezechiiî ’şi-a amânat pentru un timp prorociile,
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de aceia şi Ieremîea s’a retras pentru un timp. Dumne
zeu însă, nu-i împingea cu sila la prorocit, ci îi sfătuia, 
îi îndemnă, îi ameninţă, însă nu ii întunecă cugetul. Par
ticularitatea demonului-.-este de a face vuet şi tulburare, 
şi multă întunecime, pe când a iui Dumnezeu este de a 
lumină, şi a învăţa cu înţelepciune Cele cuvenite.

Aşa darâ. aceasta este ‘întâia deosebire între ghi
citori u şi Proroc, iară a doua deosebire el o pune mai 
jos, zicâpd; ^Pentru aceia vă arăt vouă, că 
nimeni cu duhul iui D-zeu grăind, nu zice 
anathema pre Iisus“ (Vers 3). Apoi şi o alta: „Şi 
nimeni nu poate numi pre Domnul Iisus, fără 
numai întru Duhul sfînt“. «Când vei vedeâ, zice, 
pe cinevâ că nu-i grăeşte numele, sau că II şi anathe- 
matizază, apoi vei înţelege că acela este ghicitorii:. Şi 
iarăş, când -vei vedeâ pe un altul toate grăind împreună 
cu numele iui, atunci să te gândeşti că acesta este du-' 
hovnîoesc». Dară atunci ce am puteâ spune de cati- 

vbxmieoi? Că dacă „nimeni nu poate numi pre Dom
nul Iisus, fără numai întru Duhul sflnt“, apot 
ce am puteâ spune de aceştii cari deşi îi numesc numele 
iui, totuşi de Duhul sfînt sunt lipsiţi? Insă nu pentru aceş- 
îiia ni este vorba acum,— fiindcă pe atunci nici nu-erau ca- 
tihumeni,— ci de credincioşi şi necredincioşi Dară ce? 
Nici tip demon nu numeşte pe Dumnezeu? Oare nu zi
ceau acei demonizaţi: „Ce este nouă şi ţie lisuse 
Nazarineanule? Te ştim pre tine că eşti Fiul lui 
Dumnezeu “ (Marc. 1, 24). Oare nu ziceau lui Pa vei: 
„Oamenii aceştiia sunt robii lui Dumnezeu celui 
Prea înalt“ (Fapt. Ap. 16, 17). Aşâ dară şi demonii 
numesc pe Dumnezeu, însă numai când sunt-pedepsiţi, 
când sunt siliţi, de bunăvoe însă şi nepedepsiţi, nici
odată. Dară aici este vrednic de a cercetă, de oare ce, 
şi demonul vorbeâ acestea, şi de ce şi Pavel îl certă? 
Fiindcă imita pe Dascalul lui, căci şi Christos a certat 
pe acei demoni, şi nu voia a aveâ mărturie dela dânşii. 
Şi de ce oare şi demonul făceâ aşâ? Voind ca să tul
bure ordinea lucrurilor, şi să răpească demnitatea apos
tolilor, iară pe cei mulţi să-i facă de a se uită la dânşii, 
care dacă s’ar fi întâmplat, de sigur că părându-se 
vrednici de credinţă, cu uşurinţă ar fi putut apoi întro-
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duce cele ale lor. Deci, ca nu cumva să se întâmple 
una ca aceasta, şi nici înşelăciunea să’şi iâ început, de 
aceia chiar şi cele adevărate când le grăieau, li închidea 
gura, ca astfeliu şâ nu li se-dea. atenţiune nici în min
ciunele lor,, ci să se astupe urechile tuturor |a cele vor- 
bite de dânşii. Âşâ dara, dând pe faţă pe ghicitori şi 
pe Proroci, prin întâiul sral doilea sepan, lâ urmă vor
beşte pentru minuni, păşind cu vorba la aceasta ches
tiune nu .cum s’ar întâmplă, ci cu scopul de a răsturnă 
cearta iscată de aici, şi a convinge pe ce? ce aveau maf 
puţine charuri, ca să nu se întristeze, iară pe cei cari 
aveau mai multe, ca să nu se mândrească.

De aceia a început astfeliu: „Şi sunt osebiri da
rurilor, iară Duhul acelaş“ (Vers. 4), prin care 
mângâe pre cel ce aveâ mai puţine charuri, din care 
cauză.eţau trişti. «Pentru ce, zice, eşti trist? Că nu ai 
luat pe cât a luat celalalt? Dară gândeşte-te că sunt 
charuri, şi nu cevâ din datorie, şi-ţi vei mângâiâ în
tristarea», De aceia dela început el a zis astfeliu: „Sunt 
osebiri darurilor11. Şl n’a zis «osebiri semnelor, mi
nunilor, ci „charurilor“, convingând pe auditoriu cu 
numele darului nu numai de a nu se întristâ, ci încă să 
fie mulţămit. «Pe lângă acestea, mai gândeşte-te şi la 
aceia, zice, că deşi prin măsura dătătorului ţi s'au îm
puţinat charurile în raport cu celalalt, totuş, fiindcă te-ai 
învrednicit de ă ie iuă tot de acolo, de unde a luat şi 
cel cu mai multe, apoi ai aceiaşi cinste. Nici nu poţi 
spune, că aceluia i-a dat Duhul, iară ţie ţi-a dat îngerul, 
fiindcă şi ţie, ca şi aceluia, ţi-ar dat Duhul». De aceia a 
şi adaos: „iară Duhul a c e l a ş astfeliu că deşi este 
deosebire în dare, totuş în cel ce' le-a dat, adecă în dătă- 
toriu nu este nici o deosebire, fiindcă şi tu, ca şi acela, 
aţi luat din acelaş izvor.

„Şi osebiri slujbelor sunt, iară Domnul ace
laşi11 (Vers. 5). Pregătind, deci, încurajarea şi mân
gâierea lor, adaoge şi pre Fiul şi pre Tatăl. Numeşte 
charurile acestea Cu un alt nume, voind prin aceasta a 
li da o mai mare mângâiere, pentru care a zis astfeliu: 
„Şi osebiri slujbelor sunt, iară Domnul acelaşi11. 
Cel ce a auzit de charuri, şi a primit mai puţine, poate 
că s’ar supără, pe când nu tot aşâ şi cel primeşte o 
slujbă, căci lucrul acesta dovedeşte osteneală şi durere.
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«De ce te întristezi, zice, dacă aceluia i s’a poroncit de 
a se osteni mai mult, tu fiind cruţat»?

„Şi osebiri lucrărilor sunt, iară Dumnezeu 
aceiaşi este, care lucrează toate întru toţi. Şi 
fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos’44 
(Vers. 6. 7), «Şi ce este lucrarea? zice; ce este charul? 
Ce este slujba? Numai in nume este deosebire, fiindcă 
lucrurile sunt aceleaşi. Ceia ce este charul, aceia este 
slujba, aceia este şi lucrarea. „Slujba ta, zice, fă-0 
deplin ( i i .  Timoth. 4,5) şi „slujba mea o măresc" 
(Rom. 11,13). Şi lui Timotheiu scriindu-i, zicea: „Pentru 
care pricină îţi aduc aminte ţie, ca să aprinzi 
darul lui Dumnezeu, care este întru t,ine4‘ (II. 
Timoth. 1, 6) şi Galatenilor iarăşi scriindu-li, zicea: 
„Că cel ce a lucrat în Petru spre apostolic1), 
a lucrat şi în mine întru neamuri44 (Galat. -z, 8). 
Ai văzut că nu arată nici-o deosebire între charurile 
Tatălui şi a Fiului, şi a Sfintul'ui Duh? Prin această 
însă ei nu contopeşte ipostasuriie sfintei Treimi — să 
nu fie — ci numai cât învederează egalitatea acelor" 
ipostasuri. «Ceia ce Duhul, zice, hărăzeşte, aceasta şi 
Tatăl lucrează, aceasta şi Fiul poronceşte». Deşi dacă 
acesta ar fi mai mic decât Tatăl, n’ar fi scris aşâ, şi 
nici că ar fi putut mângâeâ pe cel trist. După aceia 
apoi, el mai mângâie pe cel trist in alt mod, adecă că 
ceia. ce i s’a dat de sus este în interesul său, deşi poate 
că este mai inferior decât charul dat altora. Căci spu
nând că acelaş Duh, acelaşi Domn, acelaş Dumnezeu, 
iară prin aceasta reîmputerniceşte pe cel trist, adaoge 
iarăşi o altă mângâiere, zicând astfeliu; »Şi fiecăruia 
se dă arătarea Duhului spre folos« (Vers. 7). Ca 
să nu zică cinevâ: «Şi ce este, dacă acelaş Domn, acelaş 
Duh şi acelaş Dumnezeu, când eu am luat mai puţin»? 
Pentru ca aşâ este spre folos, zice. Sub nume de „ară
tarea Duhului" apostolul înţelege semnele, şi cu drept 
cuvânt. «Pentru mine credinciosul, zice, este învederat 
că cel ce are Duhul, îi are de când s’a botezat, iară

i) Notă, In ediţiunea pe care a avut-o în vedere Sf. Chrisostom, 
lipseşte expresiunea «tă crii îm prejur»  (spre apostoliea tăerei îm 
prejur) dupre cum este în ediţiunea de astăzi, l'exlus receptus.
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pentru cel necredincios aceasta nu va fl învederat de 
nicăieri, decât dela semne,— încât şi de aici nu este o 
mică mângâiere. încât că, şi dacă charurile sunt deose
bite, totuşi dovada este una şi aceiaşi: dacă ai mult sau 
puţin, eşti deopotrivă învederat. Aşâ că dacă voeşti să 
arăţi că ai Duhul, ai o dovadă sigură. Deci, când şi cel 
ci- dă esle unul şi acelaşi, când şi charul este unul, şi 
arăiar-yu chirului tot deacolo să face, şi când mai cu 
samă aceasta este spre folosul tău, apoi atunci nu te 
întrista, ca dispreţuitoriu, Căci n’a făcut aceasta ca să 
te arate măi inferior altuia, sau să te necinstească, ci 
câ să te cruţe, având în vedere numai folosul tău. A 
luâ mai mult decât pot duce puterile tale, aceasta nici 
nu ar fi spre folosul tău, ba încă ţi-ar fi vătămătoriu 
şi vrednic de întristare».

„Că unuia prin Duhul se dă cuvântul în- 
ţeiepciunei, iară altuia cuvântul ştiinţei, într’ace-r 
laşi Duh. Şi altuia credinţa, intr’acelaşi Duh, iară 
altuia darurile tămăduirilor într’acelaşi Duh“ 
(Vers. _ o.. 9),. Ai văzut cum ei pretutindeni face aceiaş 
adaos, zicând: „într’acelaşi Duh“? Pentrucă ştieâ el 
foarte bine, cât de mare mângâere este de aici. „Iară 
altuia lucrările puterilor, iară altuia, pro ro
ci e, iară. altuia alegerile-Duhurilor, iară altuia 
feluri de limbi, iară altuia tălmăcirea limbilor. 
(Vers. 10). Şi fiindcă mai ales în acest de pe urmă 
char ii se încumetau şi cugetau lucruri mari de 
dânşii, de aceia apostolul l’a trecut la jjrma tuturor, 
şi a adaos: „Şi toate acestea le lucrează unul 
şi aceiaş Duh, împărţind deosebi fiecăruia 
precum voieşte" (Vers. 11). Aceasta este doctoriea 
universală a mângăierei, adecă de a primi toţi din 
aceiaşi rădăcină, din aceleaşi vistierii, -  din aceleaşi 
izvoare. De aceia apostolul într’una întrebuinţează ex- 
presiunea „într’acelaş Duh* mângâindu-i şi făcând să 
dispară părută anomaîie. Mai sus arată ca împărţitoriu 
ai charurilor şi pe Duhul, şi pe Fiul şi pe Tatăl, iară 
aici s’a mulţămit să spună numai de Duhul, pentru ca 
să afli şi de aici, că în Treime este una şi aceiaşi dem
nitate.

Dară ce va să zică: „cuvântul înţelepciune! “ ?
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Adecă acela pe care l-a avut Pavel, pe care l-a avut 
Ioan, fiul tunetului. Şi ce va să zică „Cuvântul ş ti
in ţei “ ? Acela adecă, pe care îl aveau mulţi dintre cre
dincioşi, carii aveau cunoştinţă, însă nu puteau a în
văţă pe alţii, şi..'rufei n ii puteau cu uşurinţă să expună 
altora, ceia -ce ştieau, ;\ţ'Al$UŞj6t-, zice, C redinţa", spu
mând alei iVii de credinţa acea a dogmelor, ci de cre
dinţa minunilor şi a semnelor, despre care zice Mântui- 
toriul: „De veţi a v e â  cred in ţă  c â t  un fir de m uş
ta r , veţi z ice  m untelui a c e s tu ia : m u tă -te  de a ic i 
aco lo , şi se  v a  m u tâ “ (Math. 17, 20). Şi apostolii ce
reau dela dânsul o astfeliu de credinţă zicând: „adao- 
ge-n i nouă c re d in ţă “ (Lucă 17,5). Această credinţă 
este muma semnelor. L u c ră r ile  p u terilo r şi daru 
rile  tăm ăd u irilo r, nu surit acelaşi lucru, căci cel ce

l  aveâ darul tămăduirilor, numai cât vindecă pre cei 
.bolnavi, pe când cei ce avea lucrările puterilor, şi pe
depsi în acelaşi timp, fiindcă puterea erâ nu numai 

; de a vindeca, ci şi de a pedepsi, dupre cum a făcut 
Pavel şi Petru. „A ltuia p ro ro cie , ia ră  a ltu ia  ale
g e re a  d u h u rilo r" . Şi ce va să zică „a leg erea  du
h u r ilo r "?  Adecă a cunoaşte cine este anume cel du
hovnicesc, şi cine nu, cine este proroc, şi cine amăgitoriu, 
ceia ce spunea şi Thesalonicenilor, zicând: „P rorociile  
s ă  nu le d efăim aţi, to a te  s ă  le  isp itiţi, ce  este  
bun s ă  ţin eţi “ (L Thes. 5, 20. 21) —- fiindcă mare erâ 
pc atulici droaea de Proroei-minciunoşi, de vreme ce 
diavolul lucră pe capete de a da fiinţă minei unei, şi de 
a o face deopotrivă cu adevărul. „A ltuia feluri de 
lim bi, ia ră  a ltu ia  tă lm ă c ire a  lim b ilor" adecă, unul 
de pildă ştieâ ce spune el, dară n’o puteâ explică şi 
altora, iară celalalt le puteâ pe amândouă deodată. Se 
credeâ că acest char este mare, fiindcă şi apostolii încă 
dela început l’au primit, şi printre Corintheni cei mai 
mulţi îl aveau, pe când riu tot aşâ şi cu cuvântul învă- 
ţăturei. De aceia charul acesta îl pune întâi, iară charul 
limbelor îl pune tocmai la urmă, fiindcă şi acesta vine 
dela cel dintâi, şi toate celelalte, şi prorocii, şi lucrările 
puterilor, şi feluri de limbi, şi explicarea limbelor. Nici 
unul din toate acestea nu este egal cu cel dintâi, pentru
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care şi zice apostolul în altă parte: „Preoţii cei ce îşi 
ţin bine dregătoriea, de îndoită cinste să se 
învrednicească, mai ales cei ce se ostenesc în 
cuvânt şi în învăţăturăw (I. Timoth, 5, 17). Dară 
şi lui Tim oţteV îî scţ'ieă, z icâ n d „ Până cş  voiil yeni, 
păzeşte citirea, şi mângâierea, şi învăţătura. :MU 
fii nebăgătoriu de samă de darul ce este întru tine* 
(Ibid. 4, 13. 14). Ai văzut că şi învăţătura el o numeşte 
char? Apoi, mângâierea ce a pus-o mai sus, zicând: 
„acelaşi Duh“ o pune şi aici zicând: „Şi toate acestea 
le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărţind deosebi 
fiecăruia precum voeşte". Prin aceste cuvinte nu 
numai ca ci şi astupă gura celui ce răspundea
contrar, zicând: „împărţind deosebi fiecăruia pre
cum voeşte“. Dealtmintrelea trebuie nu numai de a 
linguşi pe cinevâ cu vorbele, ci şi de a-1 îmboldi, dupre 
cum face şi în epistola cătră Romani, zicând astfeliu :• 
„Ci o omule! tu cine eşti, care răspunzi împo
triva lui Dumnezeu". (Rom. 9, 20)? Tot aşâ face-şi 
aici, zicând: „împărţind deosebi fiecăruia precum 
voeşte" Ceia ce este al Tatălui, aceasta arată că este 
şi al Duhului, fiindcă dupre cum zice de Tatăl „iară 
acelaşi Dumnezeu care lucrează toate întru toţi “ 
aceiaşi zice şi de Duhul: „Toate acestea le lucrează- 
linul şi acelaşi Duh'. «Insă, zici tu, lucrate dejâ de 
Dumnezeu». Dară apostolul nicăirî n’a spus aceasta,, cj 
tu plăzmueşti asemeuea erezii, flîndeă când el zicet- 
„cel ce lucrează toate întru toţi “ vorbeşte aici 
numai de oameni, şi nu s’a gândit ca să pună pe Duhul 
sfînt în rândul oamenilor, chiar de te-ai zbuciumă de 
mii de ori, chiar de ţi-ai ieşi din minţi de mii de ori.

Fiindcă a zis „prin D u h u l apoi ca nu cumvâ 
să-ţi închipui că particula „prin" arată vre-o împuţi
nare, a adaos că „Duhul lu crează", iară nu că este 
supus, sau că şe lucrează prin el fără voiea sa, ci că 
lucrează precum voieşte, iară nu precum i se poron
ceşte. Dupre cum pentru Tatăl mărturisind Fiul şi zicând: 
„Că precum  T ată l scoală  pre m orţi şi-i în vi cază 
mărturiseşte aceiaşi şi pentru dânsul, că adecă şi el
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înviează pre carii voeşte, tot aşâ şi pentru Duhul spune 
aiurea eă toate le lucrează cu putere, şi că nimic nu-i 
împedecă, fiindcă expresiunea: „Duhul unde voeşte 
Suflă“ (Ioan 3, 8) deşi este spusă pentru vint, totuşi este 
doveditoare'cu privire la energica Duhului -  pe . cand aici 
spune mai apoprieat, că Duhul toatele lucrează precum 
voieşte. Dară cum că Duhul este care lucrează, iară nu 
că nrinir’ânsul se lucrează, apoi o poţi cunoaşte şi din 
altă* parte. „Cine ştie, zice, cele ale omului, fără 
numai Duhul omului? Aşâ şi ale lui Dumnezeu 
nimeni nu le ştie. fără numai Duhul lui Dum
nezeu Cum că duhul omului, adecă sufletul lui, nu 
are nevoie de o lucrare dinafarnică spre a se cunoaşte 
şi a cunoaşte ale sale, aceasta este foarte învederat. 
Prin -urmare nici Duhul lui Dumnezeu nu are nevoie, 
spre a cunoaşte cele ale lui Dumnezeu. «Că astfeliu, zice 
cunoaşte Duhul sfînt cele negrăite ale lui Dumnezeu, 
dupre cum cunoaşte sufletul omului pe cele negrăite 
ale sale. Deci, dacă sufletul omului nu are nevoie de o 
lucrare dinafarnică spre a se cunoaşte pc sine, apoi cu 
atât mai mult cela ce ştie cele ascunse ale lui Dum
nezeu nu ar fi avut nevoie de o lucrare dinafarnică 
spre a da charuri apostolilor. Pe lângă acestea, cele ce_ 
am spus mai înainte, le spun şi acum. Şi care sunt 
acelea? Că dacă Duhul este inferior Tatălui şi de o altă 
fiinţă, apoi atunci mângâierea cu nimic n’a folosit, 
şi nici expresiunea „acelaşi Du’n“ nu-şi aveâ rost aici. 
Cel ce primeşte dar dela împăratul, de aici el are o 
mare mângâiere, că adecă darul i s’a dat chiar de îm
părat, iară cel ce primeşte dar din partea siugei, atunci 
mai ales se întristează, când i se dă acest dar. Aşâ că 
şi de aici este învederat că Duhul sfînt este deopotrivă 
cu Tatăl, şi că în împărţirea charurilor el are rol împă
rătesc, iară nu de slugă. Deci, precum i-a mângâieat, 
zicând: „osebiri slujbelor sunt, iară Domnul acelaşi, 
şi osebiri lucrărilor, iară Dumnezeu acelaşi este“ 
tot aşâ şi mai sus, zicând : „sunt osebiri darurilor, 
însă Duhul acelaşi este“ şi după aceasta iarăşi zi
când: „Toate acestea le lucrează unul şi ace
laşi Duh împărţind deosebi fiecăruia precum 
vdieste“,
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x) Deci, iubiţilor, să nu ne împuţinăm cu sufletul 
şi nici să ne întristăm şi să zicem : de ce unul a luat, 
şi altul n’a luat,? şi nici să învinovăţim pentru aceasta 
pe Duhul sfint. Că dacă ştii că din dragoste ţi-a hărăzit 
ceia ce ai, atunci poţi înţelege că tot din aceiaşi dra
goste a hotărît şi măsura cu caro ţi s’a dat, şi te vei 
bucuri pentr-u cele pe care le-ai primit. Deci, nu te 
nelinişti do cele pe care uu le-ai primit, ci încă să-i 
miilţănieşîi ca nu ai primii mai muit decât puterile tale. 
Aşâ dară dacă nu e bine de a cercetă cu amănunţime 
în cele duhovniceşti, apoi- cu atât mai mult şi în cele 
trupeşti, ci trebuie de a fl cinevâ liniştit şi a nu se 
împuţinâ cu Duhul, de ce unul este bogat, şi altul sărac, 
mai ales că nu fiecare este îmbogăţit de Dumnezeu, ci 
mulţi din nedreptate, din răpiri şi lăcomii. Căci cei 
ce a, poroncit ca să nu ne îmbogăţim, cum ar puteâ da 
ceia ce ne-a împedecat de a luâ?

Dară pentru ca mai mult să pot astupă gura celor 
ce ne vorbesc contra acestora, haide să întoarcem cu
vântul chiar dela început, pe când averea se da omului 
chiar ue Dumnezeu, şi respunde-mi: de ce Abraâm erâ 
bogat, iară Iacob aveâ nevoe şi de pânea zilnică ? Oare 
nu şi acesta erâ drept ca şi celalalt? Oare nu zice deo
potrivă pentru câte-şi trei: „Eu sunt Dumnezeul lui 
Abraâm . şi Isaâc, şi Iacob" ? Deci, de ce unul erâ 
bogat, iară celalalt munceâ pe plată la altul ? Dară încă 
cevâ mai mult: de ce Isav erâ bogat, de şi erâ nedrept 
şi prigonitoriu de frate, pe când Iacob a fost în slujbă 
la streini atâta timp? De ce iarăşi Isaâc a trăit în li
nişte în tot timpul, pe când Iacob a trăit numai în scârbe 
şi năcazuri, pentru care şi ziceâ: „Mici şi râie  sunt 
zilele m ele“ (Facer. 47, 9)? De ce oare Da vid fiind 
Proroc şi împărat, a trăit toată vieaţa în năcazuri, în 
timp ce Solomon, fiul său, în timp de patruzeci de ani 
a petrecut vieaţa cea mai liniştită, bucurându-se de cea 
mai adâncă pace, de slavă, cinste, şi de toate dezmer- 
dările omineşti? Deci ce? Oare nu şi între Proroci, unul 
erâ mai mult năcăjit, iară altul mai puţin? Şi de ce 
aşâ? Pentru că fiecăruia astfeliu îi eră spre folos.

’ ) Partea morală. Nu trebuie a cercetâ de ce uniia suni bo
gaţi, iară alţii săraci, ci toate acestea a le atribui mdecăţii celei 
nepătrunse a lui Dumnezeu, şi a z ic e : judecăţile lu i Dumnezeu 
sunt adânc nemărginit. (Veron).
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De aceia, iubiţilor, fiecare din noi este datoriu să 
zică: „Judecăţile’ tale sunt adânc nem ărginit" 
(Ps. 35, 7). Că dacă pe acei mari şi minunaţi bărbaţi 
Dumnezeu nu i-a exercitat Ia feliu, ci pe unul prin să
răcie, pe altul prin bogăţie, pe uţîul prin linişte, pe altul 
prin #>uoimn • şî '.scârbe, apoi cu atât mai mult trebuie 
de a'fac»? aşa cu noi. Imoredriă. .cu 'acestea gândeşte-te 
şi la aceia, că multe din cele petrecute, nu sunt după 
voinţa lui, ci după răutatea noastră. Deci, nu zice: de 
ce acela este bogat, de şi e om rău, iară celalalt este 
sărac, de şi e drept? Căci şi la acestea se poate res- 
punde şi zice, că nici dreptul nu are vre-o vătămare 
din sărăcie, ci încă îşi adaoge mai multă laudă, şi nici 
cel rău nu are vr’un câştig din bogăţie, dacă nu se 
schimbă, bă încă chiar şi mai ’nainte de pedeapsa de 
acolo bogăţiea de multe ori i-a fost pricina de multe 
răle, şi l’a băgat în mii de năcazuri. Dumnezeu, însă, 
lasă şl pe unul şi pe altul, ca pe deoparte să arate că 
oraiil este înzăstrat cu liberul arbitru, iară pe deal ta 
ea să înveţe pe alţii de a nu ’şi ieşi din minţi pentru 
averi. «Dară, zici tu, cum se face că fiind cinevâ rău 
se îmbogăţeşte, şi nu pătimeşte nici-o nenorocire? Dacă 
fiind bun se îmbogăţeşte^ aceasta este după dreptate, dară 
când este rău, ce vom zice» ? Că cu toată bogăţiea lui este 
de jalit, fiindcă bogăţiea adăogată la răutate, mai mult 
aţâţă patima. «Dară cutare, zici tu, a primit bogăţiea 
■dela strămoşii săi,-şi o cheltueşte cu cur.vele şi părăsiţii, 
şi totuşi nu pătimeşte nimic». Ce spui? Curveşte, şi tu 
zici că nu pătimeşte nimic? Se îmbată, şi crezi că el se 
dezmeârdă in desfătări? Nu cheltueşte banii-4n-nimic 
folositoriu,~ şi încă râfiCcă-tînvidiezi? Dară ce ar putea 
fi mai rău decât un asemenea om, care îşi vatămă ast
feliu sufletul ? Dacă trupul lui ar fi schilodit sau ciuntit, 
ai zice că el este vrednic de mii de lacrămi; — şi când 
îi vezi întregul lui suflet schilodit, încă îl crezi şi fericiţi 
«Dară nu simţeşte» zici tu. Dară tocmai pentru aceaşta 
este de jălit,, ca şi cei nebuni. Cel care ştie că este bolnav 
negreşit că va chemă pe doctor, şi va primi doctoriea 
cuvenită,— pe când cel ce nu se cunoaşte, nici a se scăpş 
de boală nu va puteâ. Şi pe acesta tu îl fericeşti ? Spune-mi 
Nu e însă nimic de mirat, fiindcă cei mai mulţi suni 
certaţi cu adevărată filosofie. De aceia vom fi pedepsiţ 
cu cea mai greâ pedeapsă, fiindcă de şi suntem cer



OMILIA XXIX 401

taţi, noi totuşi nici nu ne gândim de a ne izbăvi de rău. 
De aceia mânie, de aceia tristeţă, de aceia tulburare 
într’una, fiindcă Bunul Dumnezeu arătându-ni adevă
rata vieaţă fericită, adecă acea a faptelor bune, noi 
am lăsat deoparte această cale caf-e duce !a fericire, 
şi ne-am deschis. o altă cale care duce spre bogă
ţie şi averi, dară care este încărcată de mii de răle. 
Facem întocmai ca şi unul care neştiind a deosebi 
frumuseţa trupurilor — ci totul el atribuie hainelor şî 
podoapelor dinafară — pe femeia cea cu adevărat fru
moasă şi cu graţii naturale el o trece cu vederea, iară 
pe cea murdară şi slută, şi cu trupul beteag, dară 
care este îmbrăcată în haine frumoase, el o găseşte vred
nică de dânsul, şi o iâ de femeie. Cam astfeliu pătimesc 
mulţi şi astăzi fiind vorba de virtute sau de răutate, fiindcă 
de şi răutatea este uricioasă prin natura să, totuşi prin 
podoaba de dinafară este plăcută lor şi şi-o apropie, în 
timp ce pe virtute, cu toate că după natura sa este fru
moasă şi plăcută, ii o ocolesc, pentru că nu are acea 
podoabă dinafarnică, pentru care mai. ales ar trebui să 
fie preferată.

-De aceia, mie mi-i ruşine, că chiar printre Elinii 
cei lipsiţi de minte sunt şi de aceia cari judecă aşâ, şi 
dacă poate nu în fapte, dară cei puţin cu cugetul, şi 
recunosc vremelniciea celor prezente,1—pe când printre 
noi sunt uriiia cari nici aceasta nu ştiu,, ci au chiar şi 
judecată stricată, de şi scriptura spune într’una: „De- 
făim ează-se înaintea lui cel ce  vicleneşte, iară 
p re  cei ce  -se tem  de Domnul îi slăveşte" 
(Ps, 14, 4) şi „F rica  Domnului toate le covârşaşte-^ 
(Sirah 25, 14) şi: „Tcm e-te de Dumnezeu, şi ’po- 
roncile lui le păzeşte, că  aceasta  este tot om ul“ 
(Eclesiast. 12, 13), şi: \;Nu râvni celor ce  vicle- 
n e sc“ (Ps. 36, i) şi: „Nu te tem e când se îmbo
găţeşte  om u l“ (Ps. 48, 17) şi: „Tot trupul iarbă, şi 
toată  slav a omului c a  floarea ierbei“ (isaia 40, 7). 
Acestea şi ca acestea auzindu-le pe fiecare zi, noi încă 
suntem pironiţi cu privirea la pământ. Şi întocmai ca 
şi copiii cei tâmpi, cari într’una învaţă’ buchile, dară 
când sunt întrebaţi pe sărite, neţinând samă de ordinea 
lor, ii spun altele în locul celor adevărate, cu care ocazie 
provoacă la rîs,— tot aşâ şi voi, căci când noi vă în-

16038 26
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şirăm aici toate după ordine, pare că aţi da atenţiune 
la cele ce vă spunem, iară când ieşiţi atâră şi v ’am în
treba pe sărite: care sunt vrednice de a fi puse în 
rândul întâi, şi care în rândul al doilea, şi, în fine, care 
uiu aceste lucruri de care vă vorbim într’una trebuie 
a fi puse Ja urmă, voi neştiind ce respunde vă faceţi 
de ris. Căci, în adevăr, oare nu esle vrednic de ns, spu
ne-mi, că noi cari aşteptăm nemurirea şi toate cele 
bune, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le^a 
auzit, şi Ja inima omului nu s’au ridicat, iată că ne 
certăm pentru cele care rămân aici, şi le credem că 
acestea sunt de râvnit? Că dacă încă ai trebuinţă de a 
afla că bogăţiea nu este vr’un lucru mare, că cele pre
zente sunt umbră şi vis, că se împrăştie toate ca şi fumul, 
apoi atunci stăi afară de sfînta sfintelor, stăi la poartă, 
zic, căci încă nu,te-ai făcut vrednic de intrarea în îm- 
părăţiea cerurilor. Dacă tu nu ştii încă a deosebi natura 
lor cea sChimbăcioasă şi veşnic în prefacere, apoi cum 
vei puteâ să le dispreţueşti ? Dară dacă spui că ştii, apoi 
atunci încetează de a vorbi în zadar şi. de a descoasă, 
de ce cutare este bogat, şi de ce altul este sărac. Căci 
prin aceasta tu faci ca şi cel ce primblându-se prin 
lumea întreagă ar întrebă într’una: de ce oare acela 
este alb, celalat negru, de ce unul este cu nasul turtit, 
celalalt cu nasul în sus. Dupre cum acestea cu nimic 
nu ne importă, de ar fi aşâ sau altmintrelea, tot aşâ 
nu ne importă nici dacă unul este sărac şi celalalt bogat, 
şi cu atât mai mult altele de acest feliu, ci totul vine 
dela modul întrebuinţărei. Chiar de ai fi sărac, totuşi 
vei puteâ să trăieşti cu mulţămire filosofând, şi din 
contra, de ai fi bogat, vei fi cu toate acestea cel mai
de jălit dintre toţi"" oamenii, dacă vei fugi de virtute.
Cele ce ne interesează pre noi acestea sunt: adecă vir
tutea sub toate formele ei, iară dacă aceasta n’o ai, apoi 
de celelalte nu ai nici un folos. De aceia şi întrebările 
acestea dese, că de ce cei mulţi consideră ca ihdeferente 
pentru dânşii acele ce sunt în interesul lor, pe când 
de cele ce sunt spre folosul lor nu fac nici o vorbă.

In adevăr, iubiţilor, că ceia ce ne interesează pre
noi, este virtutea. şi 'filosofica. Dară fiindcă virtutea este 
departe de noi, şi atât ea cât şi filosofiea se găsesc cu 
totul străine nouă, apoi de aceia este tulburare mare în 
cugetele noastre, de aceia cele mai multe valuri năvă
lesc asupră-ni, de aceia ameţala ce ne cuprinde. Când
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uniia ca aceştia cad din slava cea de sus, şi din dra
gostea cerurilor, apoi atunci dânşii doresc cele prezente 
şi devin acestora slugi şi robi. Şi cum de dorim oare pe 
■cele prezente? Fiindcă nu le dorim pe cele cereşti dupre 
cum trebuie. Bară aceasta oare de unde vine? Dela trân
dăvie. Dară trândăvia, de unde vine ? Dela dispreţul ce avem 
-de adevăr. Şi. dispreţul apessla de unde vine? Dfiia uşu
rinţa şi prostiea noastră de a ne lipi de cele prezente, 
şi a nu cercetă mai întâi cu scumpătate natura lucru
rilor. Dară aceasta iarăş de unde vine? Dela aceia că 
nu se dă nici o atenţiune nici la citirea sfintelor scrip
turi, nici la convieţuirea cu bărbaţii sfinţi, iară adună
rile cu cei răi a le depărta şi a fugi de ele.

Deci, ca nu cumvâ să se întâmple aşă, şi valuri 
fără sfârşit să ne cuprindă şi să ne ducă în noieanul 
răutăţilor, să ne înece şi prăpădească cu totul, apoi până 
mai este timp să ne ridicăm, iubiţilor, şi stând pe acea 
peatrâ puternică voiu să zic de dogmele şi cuvin
tele lui Dumnezeu — ■ să putem depărta dela noi neli
niştea şi tulburările vieţei prezente. Căci numai aşâ ne 
vom izbăvi şi noi de acea nelinişte, si pre alţii carii 
poate se îneacă îi vom puteâ scăpă, şi astfeliu ne vom
i x x Y  1  C U U l t l  t r U  i i  t l r H v  V n w a î c ,  J.M  111 01.1  Ct I U  t  î j i  I  t l i X l l t l A j —

pica Domnului nostru Iisus Christos, căruia se cade 
slava în veci. Ainin. 7

O M I L I A  X X X

„Şi precum  trupul unul este, şi m ădular! 
a re  m ulte, şi toate  m ădulările ale unui trup 
m uite fiind, un trup sunt, asâ  si C hristos“. 
■{Cap. 12, 12). •

Mângâindu-i prin charul care este dat, prin aceia că 
cu toţii iau din unul şi acelaşi Duh, prin aceia că ceia 
ce li se dă este spre folosul lor, prin aceia că arătarea 
darului se învederează şi în cei mai mici şi mai nebă
gaţi în samă, şi împreună cu acestea astupându-le şi 
gura prin aceia că trebuie de a ne plecă înnainteapu- 
■terei şi voinţei Duhului, pentru care şi zice: „Toate
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acestea  le lucrează unul şi acelaşi Duh, îm păr
ţind deosebi fiecăru ia precum  voieşte" şi deci nu 
este slobod de a ispiti, la urmă apostolul îi mai mân
gâie şi printr’un ait exemplu eormin. şi, în fine, aleargă 
iarăşi la natură, duisâ cum îi este obiceiul a face. Găcî 
şi atunci , când H vopsea despre părui bărbaţi ior şi a l 
femeilor, împreună cu altele, ei i-a învăţat şi de aici, 
zicându-li: „Au nu şi singură firea vă învaţă pre 
voi, că  bărbatul de îşi lasă  părul, necinste lui 
este, iară  fem eia de îşi’ lasă părul, s lava ei este" ?' 
Şi deasemenea când li vorbea despre jertfele idoieşti., 
oprindu-i de a se atinge de dânsele, el a adus vorba 
prin exemple din afară, pomenind de luptele Olimpieace 
şi zicând: „Au nu .ştiţi' că  cei ce a leargă  în Jocul 
de privea.ă (în stadiu), toţi adecă a leargă , dară - 
unul ia darul (prem iul)"? Şi, în fine, cu exemple dela 
păstori, dela ostaşi şi dela cultivatorii de pământ, el le pune- 
înainte acelaşi lucru. De aceia şi aici el pune la mijloc 
un exemplu comun, prin care se sileşte şi se întrece 
parcă de a li arăta, că nici unul dintr’mşii nu este in
ferior celorlalţi în privinţa charurilor, ceeace, în adevăr, 
că erâ minunat şi paradox de a puteâ dovedi; şi, în 
fine, un exemplu care erâ în stare de a ridică pre cei 
mai Simpli, exemplul trupului zic. Căci pe cel mic de- 
suflet-şi inferior- şărfhO altă nu-i poate mângâieâ şi con
vinge de a nu fi întristat, ca aceia când îi vei spune 
că el cu nimic nu este inferior altora. De aceia şi apos
tolul pregătind acest lucru, zice astfel: „Că precum  
trupui unul este, şi m ădulari are m ulte". Ai vă
zut înţelepciune la el? Acelaşi lucru, adecă trupul omu
lui, el îl arată şi unul singur, în acelaşi timp şi multe- 
la un loc. De aceia şi adaoge mai departe silindu-se şi 
mai mult încă de a dovedi acest lucru: „Toate m ă- 
dulările unui trup m ulte fiind, un trup su n t". 
Nu zice «multe fiind sunt ale aceluiaşi trup», ci că unul 
şi acelaş trup este compus din multe, dară că toate 
acele multe mădulări la un loc sunt un trup. Deci dacă 
unul este cele multe, şi cele multe unul, apoi unde este- 
deosebirea? Unde este superioritatea? Unde este infe
rioritatea ? „Că toate m ădulările, zice, ale unui trup, 
m ulte fiind, un trup sunt", şi nu zice în mod simplu-
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că este unul, ci dacă vor fi cu amănunţime examinate, 
ca fiind ale trupului, apoi toate la un loc se vor 
găsi că sunt unul şi acelaşi trup. Numai când vor fi 
luate în parte, este oarecare deosebire, şi acea deose
bire deasemenea se va vedea în toate. Fiindcă niciunul 
dintre acele multe mădulări priri sjne .însuşi nuriîai, nu 
poale face trupul, şi deci fiecare în parte nepuţând tace 
trupul, urmează că axe nevoie de concursul tuturor ce
lorlalte. Numai când cele multe se fac una şi aceiaşi, 
numai atunci este un trup. De aceia tocmai dând a în
ţelege aceasta, el ziceâ: ,,T oate m ădulările unui 
trup m ulte fiind, un trup su n t“. Şi n’a zis: «cele 
care covârşesc şi cele mai de jos», ci „multe fiind“ , ceia 
ce este comun pentru toate. Şi cum este cu putinţă de 
a fi unul şi acelaş trup? Când dând la o parte deosebirea 
mădularilor, vei examină trupul în general. Ceia ce este 
ochiul, aceia este.şi piciorul ca mădular care este pe lângă 
celealte şi face trupul, aşâ că în această privinţă nu este nici 
o deosebire. Nu poţi zice că unele din mădulări numai fac 
trupul aşâ precum se găseşte, iară altele nu fee, sau rnai 
bine zis, nu contribue cu nimic în formaţiunea lui, ci, 
în această privinţă toate sunt deopotrivă, fiindcă toate 
la un loc suni un trup. Zicând aceasta şi dovedind-o 

-din părerea comună a tuturor, la urmă a adaos: „aşa 
şi C hristos“. Şi trebuiâ încă de & spune: «aşâ şi bi
serica», fiindcă aceasta eră rezultatul firesc al vorbei, 
însă n’a spuş-o, ci în locul aceşliea a pus pe Christos, 
rădicând vorba Ia înălţimea cuvenită, şi astfeliu mai mult 
încă aducând în umilinţă pe auditoriu. Ceia ce el spune 
aici, aceasta însamriă: «Aşâ şi trupul lui Christos, care 
este biserica», că precum şi trupul şi capul sunt unul 
şi acelaşi om, tot aşâ şi pre biserică şi pre Christos unul 
a spus că este. De aceia a şi pus el pre Christos în 
locul bisericei, numind astfeliu trupul lui. «Dupre cum, 
zice, unul este trupul nostru, deşi dealtfeliu se compune 
din multe mădulări, tot aşâ şi în biserică una, adecă 
un trup suntem cu toţii. Că dacă şi ea (biserica) este 
compusă din multe mădulări, totuşi toate acele multe 
mădulări la un loc fac un trup».

Ridicând, deci, şi înălţind pe cel ce eră crezut ca 
inferior prin acest exemplu comun, el iarăşi lăsând 
obişnuinţa comună, trece la un alt capitol duhovnicesc, 
care are cu sine o mai mare mângâiere, în acelaşi timp
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este şi folositoriu spre a dovedi mărea egalitate dintre 
mădulăriîe aceleiaşi biserici. Şi care este acel capitol? 
„Pentruca prin tr’un D uh’ noi toţi în tr’un trup 
ne-am botezat, ori Iudeii, ori Elinii, ori robii, ori 
cei slobozi“ {Vers.; 13). Ceia ce el spune, aceasta în- 
samnă: «Cel ce a orânduit ca să deveniţi, un trup, şi 
care v ’a. renăscut, un Duh. este,: căci nu doară unul s’a 
botezat într’un Duh, iară altul în alt, Duh». Nu numai 
că cel ce ne-a botezat pre noi unul este, dară şi în care 
-ne-a botezat, sau mai bine zis, intru care ne-a botezai, 
unul este. Noi ne-am botezat nu ca să devenim trupuri 
deosebite, ci ca cu toţii să păstrăm cea mai mare de
săvârşire a unui singur trup, adecă ca cu toţi să fim 
un trup pentru aceasta ne-am botezat. Astfeliu că şi 
cel ce ne-a pregătit, adecă cel ce ne-a întocmit pre noi 
pentru botez, cum şi cel în- care ne-a întocmit, unu! 
singur este. Şi n’a zis: «ca să devenim ai aceluiaşi trup», ci 
„ca toţi să fim un tru p “, căci apostolul pururea se 
sileşte de a întrebuinţa cele mai expresive cuvinte. Şi 
bine a zis el: „noi toţi" punându-se la mijloc şi pe-
• dânsul, ca^i.cum pare că ar zice: «nici eu apostolul, 
nu am mai mult decât tine în acestă privinţă. Căci şi 
tu eşti trup ca şi mine, şi eu ca şi tine, şi cu toţii avem 
acelaşi cap, şi aceleaşi dureri le-am avut ca şi voi, şi 
voi ca şi mine, pentru care şi suntem aceiaşi trup. Şi 
,ce vorbesc eu de Iudei? căci chiar şi pe Elinii cari erau 
atât de departe de noi, i-a ridicat la aceiaşi desăvârşire 
a unui singur trup».

De aceia zicând: „noi to ţi" el n’a stat aici, ci a 
adaos imedic-at: „o ri Iudeii, ori Elinii, ori robii, ori 
cei slobozi Dacă noi ne-am unit şi am devenit unul 
în timp ce mai înnainte de aceasta ne găsam aşâ de 
departe unul de altul, apoi cu atât mai mult după ce 
am devenit unul, n’ar fi drept de a ne scârbi şi a ne 
întrista, căci nu este nici o deosebire între noi. Că dacă 
el a învrednicit de aceleaşi bunuri şi pre Iudei şi pre 
Elini, şi pre robi, şi pre cei slobozi, apoi cum atunci 
după ce s’au învrednicit cu toţii de aceleaşi bunuri, se 
rescoală unii contra altora, că ar fi luat mai multe da
ruri, sau că li s’ar fi dăruit o mai mare desăvârşire 
în unirea lor cu ceilalţi?

„Şi toţi, zice. în tr’un Duh ne-am  adăpat.
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Că şi trupul nu este un m ădular, ci m ulte" 
(Vers. 14), Adecă «spre aceleaşi taine am venit cu toţii, 
şi din aceiaşi masă ne împărtăşim cu toţii». Şi de ce 
n’a spus: «acelaşi trup îl mâncăm, şi acelaşi ’ sânge îl 
bem»? Fiindcă spunând de Duh „într’un D uh“ prin 
aceasta el pe amândouă le-a învederat, adecă şi sângele, 
şi timpul,. Sindeă- prin amândouă noi ne adăpăm de 
Duh. Mie mi se pare că apostolul vorbeşte aici de po- 
gorîrea sfintuiui Duii, care se face asupra noastră 
la botez, şi mai înainte de primirea sfintelor taine. rN e-am  a d ă p a t zice, fiindcă metafora acestui cu
vânt îi erâ foarte potrivită în cazul de faţă. «Dupre 
cum, zice, când se vorbeşte de paradis şi de plantele 
de acolo, că din acelaşi izvor sunt udate toate, din aceiaşi 
apă, aşâ şi aici; toţi am fost adăpaţi din acelaşi Duh, 
toţi ne-am bucurat de acelaşi char». Deci dacă unul şi 
aceiaşi Duh ne-a pregătit.pe toţi, şi tot el ne-a adunat 
pe toţi ia un loc întrun singur trup — căci aceasta va 
să zică «într’un trup ne-am botezat,» — şi ni-a hărăzit 
una şi aceiaşi masă, şi tuturor ni-a dat aceiaşi adă
pare — căci accasta va să zică expresiunea „şi în tr’un 
Duh ne-am  adăpat şi stând atât de departe unii de 
alţii el" ne-a unit, şi cele multe atunci devin trup, când~ 
devin una şi aceiaşi; apoi atunci de ce întorci vorba de 
deosebire in dreapta şi in stanga? Dara daca poate vei 
zice, că multe şi felurite sunt mădulările trupului, apoi 
află că tocmai aceasta este minunat, şi admirabil, când 
ceie multe şi felurite tac la un loc unul şi acelaşi. Daca 
nu ar fi multe, nici n’ar fi atât de minunat şi paradox 
de a fi un trup, şi mai drept vorbind nici n’ar fi trup. 
Dară aceasta ei o pune mai departe, iară aici stă
ru ite  a vorbi de rolul mădulărilor, zicând astfeliu:

„Că de a r  zice p icioru l: că  nu sunt m ână, 
nu sunt din tru p ; au doară pentru aceia  nu este 
din trup? Şi de a r  zice u re c h e a : că  nu sunt oChiu, 
nu sunt din tru p ; au doară pentru aceia  nu 
este din tru p “ (Vers. 15. 16)? Că dacă a fi superior, 
adecă a covârşi pe alţii, sau a fi inferior, prin aceasta 
nu ar puteâ face parte din trup, apoi atunci totul se strică 
şi se nimiceşte.- Aşâ dară să nu zici că «eu nu sunt 
trup, flindcă sunt inferior», căci şi piciorul are, sau se 
găseşte în ordinea cea mai de jos a mădularilor, şi cu
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toate acestea este din trup. A fi sau a nu fi din trup, 
nu vine de acolo, că unul se găseşte în cutare loc, iară 
celalalt în cutare loc, — căci aceasta face numai deose- 
bire de loc — ci dela a se atinge, sau de a fi lipite şi în 
contact unui cu celelalte, sau a se tăiă, adecă a se de
părta de ceie!ş,iie, • A fi sau a nu fi trup, aceasta vine 
deia a se uni as unL Dară k f  ie,gândeşte ia
înţelepciunea, apostolului, curn ei a pus la mijloc Însăşi 
vorbele mădulărilor noastre. Dupre cum ziceâ şi mai sus: 
„Şi acestea , fraţilor, am  închipuit întru  mine şi 
întru Apolld“ (cap. 4, 6), aşă şi aici, ca să-şi facă cu
vântul plăcut şi bine primit el Introduce la mijloc mă- 
duiările omului vorbind, ca astfeliu când vor auzi pe 
însăşi natura răspunzându-li lor, atunci fiind mustraţi 
de această dovadă şi de votul obştesc, să nu mai aibă 
ce răspunde. «Chiar de âţCspune ori şi ce,-»2ice, chiar 
de aţi cârti, "totuşi nu veţi/ puteâ fi afară de trup. Dupre 
cum legea naturei, tot aşâ, ba încă şi mai mult, şi pu~ 
ţerea charului păstrează totul intact». Şi priveşte cum 
şi aici apostolul a păzit simplitatea în cuvinte, căci el 
n’a adus vorba de toate mădulările trupului, ci numai 
de două, şi acestea încă dela extremităţile trupului, în 
acelaşi timp şi valoarea lor în trupul omului fiind deo
sebită; adecă a pus pe deoparte mădulariul cel mai 
cinstit şi mai de valoare— ochiul, — iară pe de aîta pe 
cei mai ordinar-şi rfiai nebăgat în samă — piciorul. Şi 
nu pune’-pe-picior vorbimLde ochiu.- ci pe mână, iară de 
ochi — vorbeşte urechea. Fiindcă şi noi obişnuim a in- 
vidieâ nu pre cei ce ne covârşăsc foarte tare, ci pre cei 
ce cu puţin sunt .mai sus ca noi, apoi de aceia şi apos
tolul face comparaţiunea mădularelor în aşâ mod.

„Că de a r  fi tot trupul ochiu, unde a r  fi 
auzul? Şi de a r  fi tot (trupul) auz, unde a r  fi 
m irosu l“ (Vers. 17)? Findcă el a ajuns cu vorba în 
deosebirea mădulărilor, şi a spus de picioare, de 'mâni, 
de ochi şi de urechi, ducând auditorul la ideia de supe
rioritate şi de inferioritate, priveşte cum iarăşi îl mân- 
gâe, arătând că aşâ este interesul lui, ca adecă să fie 
mulţi şi deosebiţi în charuri, căci aceasta mai ales face 
de a fi un trup. Iară de ar fi toate un singur mădular, 
atunci n’ar fi trup. De aceia şi rice: „Iară de a r  fi. 
fost toate un m ădular, unde a r  fi tru p u l" —
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aceasta însă o spune puţin mai jos, pe când aici el arată 
încă cevâ mai mult, că adecă nu numai că nu îngădue 
de a fi trup, ci nici celelalte nu pot fi. „Şi de ar fi 
tot trupul auz, zice, unde ar fi m irosul “?

Apoi fiindcă şi aşâ se tulburau şi nelinişteau, apoi 
ceia ce a făcut mai sus, aceasta o  face şj acum. Dupre 
cum acolo mârigâindu-i prin folosul lor mm liţfcjft, ;jfn$T 
după aceia li-a şi închis gura, zicând cu mânie: „Toate 
acestea le lucrează unul şi aceiaşi Duh, îm păr
ţind deosebi fiecăruia precum  voeşte*, tot aşâ şi 
aici aducând mai întâi raţionamente, prin care a arătat 
interesul pentru care s’a făcut aşâ, la urmă iarăşi ridică 
totul ia voinţa lui Dumnezeu, zicând: „Iară acum a 
pus Dumnezeu m ădulările, pre unul fiecare dintre 
dânsele în trup, precum  a voit" (Vers. 18). Dupre 
cum a spus de Duh „precum voeşte“ tot aşâ şi aici 
„dupre cum  a  v o it" . Deci, nu cercetă cauza, de ce 
aşâ, şi de ce nu este aşâ, căci chiar de am aveâ mii de 
cuvinte spre a respunde, totuşi nu vom puteâ respunde 
aşâ de bine, ca atunci când vom spune că «aşâ a voit 
meşterul cel minunat, şi aşâ s’a făcut». Că dupre cum 
este interesul şi folosinţa fiecăruia, aşâ voeşte şi aşâ face. 
Deci, dacă nouă nu ni este slobod de a cerceta în amă
nunţime mădulările trupului, apoi cu atât mai mylt mă
dulările bisericei. Şi priveşte înţelepciunea apostolului, 
căci el a pus deosebirea nu în natura lor, nici în ener- 
giea sau în rolul ce-1 au, ci în poziţiunea locurilor ce 
ocupă în trup. „Iară acum , zice, a  pus Dumnezeu 
mădulările, pre unul fiecare dintre dânsele în 
trup, precum  a v o it ” , şi bine a-^is „fiecare“, căci 
prin aceasta arată interesul tuturor. «Nu poţi să spui 
că pe acesta l-a rânduit aşâ, iară pe celălalt nu, ci fie
care se găseşte acolo după voinţa lui Dumnezeu». Aşâ 
că şi interesul piciorului este ca să remână acolo unde 
s’a rânduit, şi nu numai a capului, iară dacă şi-ar 
schimbă locul, lăsându-şi locul ce-1 aveâ, şi ar trece în 
alt loc, chiar de i s’ar păreâ ca e mai bun şi mai su
perior, apoi atunci totul a perdut şi s’a nimicit, fiindcă 
îşi perde şi locul ce-1 aveâ, şi nici pe altul nu-i poate 
ocupâ.

„Iară de a r  fi fost toate un m ădulariu, unde
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ar fl trupul? Iară  acum  m ulte m ădulări cu  
adevărat sunt, d ară un trup e s te “ (Vers. 19. 20). 
Deci, inchizându-li gura îndeajuns prin orânduirea lui 
Dumnezeu, iarăşi pune la mijloc raţionamente omeneşti, 
şi nici aceasta n’o face într’una, nici ceialaltă, ci îşi va- 
rieasă vorba sehimbându-le. Cel ce numai cât închide 
«ura altora, tulbură pe auditoriu, precum şi daca îl de
prinde de a cere cauza tuturor lucrurilor, prin aceasta 
îl vatămă în credinţă. De aceia Pavel face într’una şi 
pe aceia şi pe aceasta, ca astfeliu să şi creadă, în ace
laşi timp şi să nu se tulbure; şi după ce li astupă gura, 
iarăşi îi dă voe a vorbi. Şi gândeşte-te la silinţa ce o 
pune el şi la biruinţa căpătată, căci dela aceia tocmai 
de unde ii credeau că nu sunt egali, şi că mare este 
deosebirea dintre dânşii, dela aceia, zic, el arată că sunt 
egali. Cum aceasta? Eu o voiu spune. «Iară .de a r  
fi fost toate un m ădulariu, zice, unde ar fi tru 
pul “ ? Ceia ce el spune, aceasta însamnă: «Dacă, ziee, 
n’ar fl între voi această deosebire mare, nu aţi fi trup, 
şi (rup nefiind, nu aţi fi unul şi acelaşi, iară dacă nu aţi "fi 
urm! şi acelaşi, cum aţi fl egali ? Acum însă. fiindcă nu cu 
toţii aveţi unul şi acelaşi char, apoi sunteţi pentru aceasta 
un trup; iară trup fiind, toţi sunteţi una, şi întru nimic 
nu sunteţi deosebiţi unii de alţii, în raport cu trupul. 
In cât că această deosebire mai ales este care face ega
litatea dintre mădulări». De aceia a şi adaos imedieăt: 
„Iară acum  m ulte m ădulări cu  adevărat sunt, 
dară un trup e s te ‘£.

5) Acestea cugetându-le, iubiţilor, toată zavistiea să 
o lepădăm dela noi, şi nici să nu invidiem pre cei ce 
au mai mari charuri decât noi, nici să dispreţuim pre 
cei ce au daruri mai mici decât noi, căci aşâ a voit 
Dumnezeu. Deci să nu ne împotrivim voinţei lui Dum
nezeu. Iară de te tulburi încă, apoi gândeşte-te. că de 
multe-ori cel crezut superior ţie, nu poate face, sau nu 
poate îndeplini rolul tău. In cât că, chiar dacă ai fi in
ferior lui, în aceasta tu îl întreci; şi chiar superior de 
ţi-ar fi, în aceasta îţi este inferior, şi prin aceasta este 
egalitate. Căci şi în trupul omului cele mici nu se pare că

') Partea morală. Laudă adusă văduvelor sărace, care stă- 
rueau pe lângă biserici, şi că noi nu trebuie a ne teme de sărăcie, 
:şi a dispreţui virtutea. (Veron).
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contribuie puţin de tot în funcţionarea organismului, 
fiindcă de multe ori vatămă-chiar şLpo cele crezute 
mari, când acelea nu ’şi vor îndeplini rolul lor. In adevăr, 
iubiţilor, ce poate fi mai dispreţuit şi mai nebăgat în 
samă din trupul omenesc, ca firele de păr? Dară iată 
că dacă vei smulge aceste firişoare de păr dispreţuite, 
de!s sprineenele şi genele dedeasupra ochilor, ai făcut 
ca «a dispară frumuseţea feţei, şi' chiar ochiul nu se 
mai pare a fi frumos -şi. sănătos. De şi paguba aceasta 
a fost întâmplătoare, cu toate acestea chiar şi aşâ s’a 
desfigurat ori-ce frumuseţe, şi nu numai frumuseţa, ci 
şi ochii sunt vătămaţi în funcţionarea lor. Fiecare din 
mădulările trupului nostru are o acţiune proprie a 
sa, şi comună, în acelaşi timp şi frumuseţa lui este şi 
proprie a sa, şi comună în trupul omului, şi se pare că 
aceste mădulări sunt dispărţite între dânsele, şi că cu 
toate acestea sunt legate cu toatele împreună exact, aşâ 
ca, când unul este vătămat, şi celalalt se pierde împreună. 
Gândeşte-te bine: Fie de exemplu nişte ochi strălucitori, 
obraji frumoşi şi surizitori, buze roşii, nas drept, şi sprin- 
eene"groase şi întinse;—dară dacă întâmplătofiu unui din 

;■ toate acestea.;s’ar.vătăma? apoi vătămata va fi frumuseţa 
tuturor în general, şi toate se vor înfăţoşa privitorului 
pline de tristeţă, şi frumuseţa dinainte prefăcută într’o slu- 
ţenie scârboasă. De vei încrestâ de pildă numai vârful na
sului, ială că deodată ai vătămat mult frumuseţa tuturor, 
de şi vătămarea de altfeliu este numai a unui mădu- 
lariu. De asemenea şi cu mâna, că dacă vei desbărnâ 
unghîea unui deget numai, acelaşi lucru îl vei vedea. 
Şi dacă voeşti a "vedea pretecându-se acelaşi lucru şi cu 
energiea sau acţiunea mădularelor, apoi taie un deget 
dela mână, şi vei vedea pe celelalte degete devenind 
mai leneşe, şi nemai făcând deopotrivă ceia ce se cade 
a face. Deci,’ fiindcă perderea sau vătămarea unui mă- 
dulariu este o sluţire obştească a tuturor celorlalte, şi 
dacă păstrarea lui este spre podoaba şi frumuseţa ce
lorlalte, apoi să nu ne mândrim, şi nici să despreţuim 
pe aproapele, fiindcă prin acel mic şi nebăgat în samă 
mădulariu, chiar şi cel mare este frumos şl sănătos, şi 
prin genele dedeasupra ochiului acesta este împodobit 
şi sănătos. Astfeliu că cel ce se războeşte contra fratelui, 
contra sa se războeşte, şi vătămarea ce-i pricmueşte nu 
se întinde numai până la acela, ci şi el va suferi nu 
puţină pagubă.
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Deci, ca să nu se întâmple aceasta, apoi să ne în
grijim, iubiţilor, deale aproapelui ca de ale noastre, şi 
aceasta icoană a trupului ce am descris-o până aici, să 
o transportăm acum în biserică, şi să ne îngrijim de 
toţi cei do aici ca de OîMulările noastre. Fiindcă şi în 
biserică sunt multe şi diferite mădulări. unele mai cin
stite, altele rnai Inferioare, precum: sunt de pilda chorurl 
de fecioare, suat şi asociaţii de văduve, sunt şi în că
sătorii familii care strălucesc prin vieaţa curată, şi, în 
fine, multe sunt gradele virtuţei- Deasemenea şi în pri
vinţa milosteniei iarăşi acelaşi lucru, căci de piidă uniia 
'şi-au împrăştieat toate averile în milostenii, alţii se în- 
grijăsc a da numai atât cât este de trebuinţă, şi mai 
mult nu, iară alţii dau din prisosinţa celor ce au;~~dară 
aceştiia toţi unul pe altul se împodobesc prin faptele lor, 
şi dacă Cel ce dă mai mult ar dispreţul pe. cel ce dă 
mai puţin, apoi de sigur, că pe dânsul s’a vătămat mai 
mult. Dacă o fecioară de pildă ar batjocori pe femeia 
măritată, apoi nu puţin' ’şi-ar ciunti din plata ce are a 
luâ; cei ce împrăştie toate averile sale, dacă ar bat
jocori pe cel ce nu face aşâ* apoi atunci multe din 
ostenelele lui le-a cheltuit în zadar. Şi ce spun eu de 
fecioare, de văduve şi de bărbaţi lipsiţi? Căci ce este mai 
ordinar ca cei ce cerşetoresc? Şi cu toate acestea şi 
aceştiia împlinesc o mare nevoie Sn biserică, pironiţi de 
uşile bisericei şi procurând bisericei prin aceasta o po
doabă foarte mare, căci fără dânşii nici n’ar fi întreagă, 
aşâ zicând, plinitătea bisericei. Ceia ce şi apostolii sim
ţind, încă dela început au legiuit — ca şi altele multe— 
ca să fie şi văduve în biserică, şi atâta îngrijire au avut 
de aceasta, în cât au şi orânduit asupra lor şeapte dia
coni ca să se îngrijască de ele. Dupre cum în numărul 
mădularelor bisericei pun pe Episcopi, pe Presviteri, pe 
Diaconi, pe fecioare şi pe cei ce se înfrânează, tot aşâ 
pun şi pe văduve, căci acestea nu îndeplinesc o tre
buinţă cum s’ar întâmplă în biserică. Tu dacă vrai vii 
la biserică, pe când acestea zi şi noapte sunt aici de 
faţă şi cântă, nu numai pentru eleimosina ce o capătă,— 
fiindcă dacă ar fi vorba de aceasta, apoi ar puteâ să 
se ducă în târg dacă ar voi ca să cerşească, sau pe la 
rcspintiile drumurilor,—ci au în purtarea lor şi evlavie 
nu puţină.

Căci, în adevăr, priveşte în ce cuptor de sărăcie se 
găsesc ele, şi totuşi nu le-ar auzi cinevâ blestemându-şi
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soarta, sau fiind scârbite, dupre cum fac mulţi din cei 
bogaţi. Şi unele dintre dânsele de multe-ori se culcă flă
mânde, iară altele stau într’una înmărmurite de frig, şi 
cu toate acestea eie îşi petrec vieaţa în muîţămiri şi 
doxologii lui Dumnezeu. De li dai vr’un obol, ele -iîîuI- 
ţăroesc şi. se roagă Iui Dumnezeu pentru ceî ee li-a da'* 
iară dacă nu ii dai nimic, ele nier atunci nu sunt ne- 
mulţămite, ci şi aşâ binecuvintează, şi nimic nu doresc 
mai mult, decât să se bucure de hrana zilnică. «Chiar 
dacă n’am voi, zici tu, totuşi nevoea ne face de a le 
ajută». De ce, spune’mi? Şi pentru ce ai grăit această 
vorbă amară? Oare nu sunt şi meşteşuguri de acelea, 
uricioase negreşit, care aduc folos bătrânilor şi bătrânelor? 
Nu puteau pare-că, dacă ar fi voit, să trăiască bine fără 
să muncească, şi din acea îndeletnicire urîtă să se hră
nească cu îmbeişugare? Nu vezi câţi bărbaţi -şi câte 
femei ajunse în aceasta vârstă devin mijlocitoare şi pe- 
zevenche de fete sau femei tinere, sau şi aite slujbe de 
acest feliu, şi trăiesc bine, se hrănesc şi se dezmearaă ? 
Nu aşâ însă fac acestea, ci preferă chiar de a se pră
pădi, decât să-şi necinstească vieaţa lor, şi să-şi vândă 
mântuirea sufletului. De aceia stau toată ziua cu mâna 
întinsă, pregătindu-ţi ţie doctorie de mântuirea sufle
tului tău. Nici un doctor n’ar puteâ să taie cu ferul ce-1 
ţine în mână putreziciunea ranelor, cu atâta Iscusinţă 
şi reuşită, ca săracul, care întinzându-şi -mâna şi pri
mind eleimosina taie şi curăţă ranele sufleteşti. Şi ceia 
ce este minunat, că el face această vindecare- fără să 
pricinueascâ durere sau suferinţă. Acel sărac care şade 
înaintea uşilor bisericei, prin tăcerea şi privirea lui vă 
vorbeşte nu mai puţin decât noi, care stăm în fruntea 
poporului şi care vă sfătuim cele de folos vouă. Noi în 
fiecare zi vă spunem, zicând: «Nu cugetâ lucruri mari, 
omule, fiindcă natura omenească este foarte schimbă- 
cioasă şi nestatornică; tinereţa merge cu paşi repezi 
spre bătrâneţă, frumuseţă spre sluţenie, puterea spre 
slăbăciune, sănătatea spre boală, slava spre necinste, 
bogăţiea spre sărăcie, cinstea spre dispreţ. Aşâ dară 
toate ale noastre se asamănă cu un puhoiu furios, care 
de loc nu vrea să stea, ci se grăbeşte spre sfârşit».

Dară şi săracii acelaşi lucru vă sfătuiesc prin ve
derea, şi prin exemplul lor — dacă nu chiar şi mai 
mult — care este mai lămurit decâ,t orice sfat. Căci, 
câţi oare din cei ce stau afară acum n’au înflorit în ti-
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nereţă şi n’au săvârşit lucruri mari? Câţi oare din aceşti 
nenorociţi desfiguraţi n’au întrecut odinioară cu puterea 
trupului şi cu frumuseţa pe mulţi alţii ? Dară nu vă în
doiţi de cele ce spun, şi nu rîdeţi, căci vieaţa omenească 
este încărcată cu mii de exemple de acest feliu. Că dacă 
dintre cei proşti şi umiliţi de multe-ori au ajuns mulţi 
până şi împăraţi, apoi ce poala. fl. de mirare dacă din 

.mari şi slăviţi-au ajuns mici şi dispreţuiţi? Căci faptul 
acela e mai minunat, pe când cel din urmă este dintre 
acele ce se petrec zilnic. Astfeliu că nu trebuie a ne 
îndoi, dacă uniia dintr’aceştiia au "strălucit odinioară şi 
în meşteşuguri, şi în oaste, şi în bogăţie, ci încă trebuie 
a-i milui cu multă simpatie, şi a ne teme de noi, nu

noi suntem oameni, şi stăm pc aceiaşi pantă alunecoasă 
şi nestatornică. ’

Dară poate se va găsi cinevâ dintre cei nerecu
noscători şi obişnuiţi de a luâ în deridere şi a protestă 
cele vorbite, luându-ne în bătae de joc şi zicând: «până 
când oare ni vei tot vorbi de săraci şi de cerşetori în 
predicele tale, şi nu vei conteni odată cu aceasta, pro-, 
rocindu-ni nenorociri şi sărăcie, şi silindu-te oare-cum 
de a ne tace săraci»? Dară eu nu mă silesc să vă_fac 
săraci, omule, grăind acestea, ci mă silesc ca să vă des
chid bogăţiile cerului, fiindcă şi cel ce pomeneşte celui 
sănătos de’ bolnavi, şi îi povesteşte suferinţiie şi durerile 
acelora, nu ii spune doară cu scop de a-1 îmbolnăvi, ci 
pentru ca să-şi păstreze sănătatea, tăind oare-cum lenea 
şi trândăviea lui prin frica celor întâmplate bolnavilor. 
In adevăr, că sărăciea vi se pare grozavă şi înfricoşată, 
şi chiar numai auzind de ea. Apoi tocmai de aceia sun
tem . săraci, fiindcă ne temem de sărăcie, chiar dacă am 
aveă mii de talanţi. Nu este sărac cel ce n’are nimic, 
ci cei ce se teme de sărăcie, pentrucă în nenorociri noi 
nu plângem pe cei ce sufăr răle mari, ci credem vred
nici de plâns pe cei ce nu ştiu a suferi acele răle, chiar 
de ar fi cât de mici, iară pe cei ce ştiu a le suferi noi 
îi credem vrednici de laude şi de cununi. Şi cum că aşâ 
este lucrul, apoi spune’mi: pe cine lăudăm noi în lup
tele Olimpieace? Pe cei ce sunt loviţi grozav şi nu simt 
dureri, ci ţin capul sus, sau pe cei cari fug dela cele 
dintâi rane căpătate? Oare nu pe cei dintâi îi şi încu
nunăm ca voinici şi bărbătoşi, iară pe ceşti din urmă 
îi rîdem ca pe nişte fricoşi şi fără vlagă în ii ? Apoi tot

aceleaşi nenorociri, fiindcă şi
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aşâ facem şi în privinţa faptelor vieţei, căci pe cel ce 
sufere toate cu uşurinţă noi îl încununăm, dupre cum 
încununăm pre atletul din luptele Olimpieace, pe când 
pe celalalt noi îl plângem fiindcă îi este frică şi tremură 
de cele răle, ba încă este cuprins de frică chiar şi mai 
’nainte de a primi vr’o rană. Căci şi in luptele OHm- 
pleace, când'luptătorul fuge chiar mai ’nalnte de a r i
dica mana antagonistul aui şi mai iiainie de a capaiâ 
vr ’o rană, atunci el se face de rîs, ca fricos, molatic şi 
necapabil de nişte astfeliu de ostenele. întocmai aşâ se 
întâmplă şi cu cei ce se tem de sărăcie, şi nu pot să 
sufere nici măcar a se gândi la ea.

Deci, nu noi vă Tăcem pe voi săraci, ei voi înşi-vă. 
Dară atunci, cum să nu-şi bată joc diavolul de tine, vă- 
zându-te înfricoşat şi tremurând chiar mai înainte de a 
te ataca? Şi când tu o iai aceasta ca un fel de spaimă 
de dânsul, apoi la urmă nici nu mai este nevoe de a 
te atacă,, ci lăsându-te să ai avere, el prin frica de pa
gubă a acelei averi te va face rnai moale, decât ceara. 
Fiindcă dupre cum am mai spus, după. ce arn pătimit 
un rău oarecare,■~aoi.jmJ-aaai-acedena' atâtde gF^aavj—— 
la caz de s’ar repetă — dupre cum îl credeam mai în- 
nainte. Deci, ca nu cumva să câştige cinevâ o astfeliu 
de virtute, apoi el (diavolul) îl ţine într’o fricăr neînee-~ 
tată, şi mai înainte de orice ispită îl ţine întro frică 
mare, muindu-1 astfeliu mai tare de cât, ceara. Căci, 
un astfeliu de om este mai moale decât ceara, şi cu o 
vieaţă mai ticăloasă decât a lui Cain, temându-se pentru 
cele ce are deiâ cu prisosinţă,, şi scârbindu-se pentru 
cele ce nu are, şi iarăşi pentru cele ce are tremurând, 
şi sţăpânînd averea ca un rob nerecunoscătorii!, fiind 
încunjurat de o mulţime de patimi, care de care mai 
absurde, fiindcă şi pofta dobitocească, şi frica cea' de 
multe feluri, şi groaza îi stăpâneşte pe aceşti nenorociţi, 
cari seamănă cu o corabie purtată de vînturi în toate 
părţile, şi trece prin multe furtuni.

Dară oare pentru un asţfeliu de om nu e mult mai 
bine de a muri, decât de a fii veşnic într’o astfeliu de 
tortură? — fiindcă şi pentru Cain mai de preferat erâ 
să moara decât să tremure într’una.

Deci, ca nu cumvâ şi noi să pătimim de acestea, 
apoî şă dispreţuim cursele ce ni'întinde diavolul, să; 
rupem laţurile lui, să tocim ascuţitul cel grozav al să-, 
geţelor lui, şi, în fine, să-i închidem orice întrare în ce
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tatea sufletului nostru. Dacă tu, de pildă, iţi baţi joc de 
averi, el nu are unde să te lovească, nu are de unde 
să te înşface, căci ai scos rădăcina rălelor, şi când ai 
scos rădăcină, nici rod rău nu va mai ieşi de acolo. 
Acestea le grăim pururea, şi mi contenim de a le grăi; 
dară dacă folosim sau , au cu cevâ din aceste vorbe, 
aceasta o va arata «cea /.!, caîre vh descoperi în foc,, 
care va cercă faptele fiecăruia, care va arătă luminile 
acele strălucite şi pe cele întunecate. Atunci şi cel ce 
are cu sine untdelemn, şi cel ce nu are, va sta de faţă., 
Dară, să nu fle a ne află vre-unul lipsit de această 
mângâere, ci cu toţii înfăţoşând înaintea mirelui filan
tropie din belşug, şi având făcliile aprinse, să putem 
întrâ împreună cu el în cămara cea de nuntă, fiindcă 
nimic nu este mai grozav şi mai du re roş, ca acea voce 
pe. care vor auzi-o atunci cei ce nu au cu dânşii elei
mosină din belşug, când mirjle va zice: „Nu vă Ştiu 
pre v o i“ . Dară fie, ca să nu auzim asemenea voce, ci 
r.e acea dulce şi dorită de noi „Veniţi binecuvântaţii 
părintelui meu de moşteniţi împărăţiea careeste 
gătită vouă dela întemeerea lumei “ (Mat.h. 25, 
12, 34). Astfeliu vom petrece şi aici o vieaţă fericită, în 
aceiaşi timp şi în vieaţa viitoare ne vom bucură de 
toate bunătăţile care covârşăsc şi mintea omeneasca. 
Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi 
filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia se 
cade slava în veci. Amin.

O M I L I A  X X X I

„Şi nu poate ochiul să zică mânii: n’am 
trebuinţă de tine; sau iarăşi capul picioarelor: 
n’am trebuinţă de voi „ (Cap. 12, 21).

Moderând deci invidiea celor cu charuri mai mici, 
şi scoţânau-li din inimă supărarea ce o aveau poate, 
fiindcă ceilalţi se învrednicise de mai mari charuri, la 
urmă el moderează şi trufiea acelora cari primise cha
ruri mai mari — iară aceasta o face şi acolo unde vorbea
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cătră dânşii, căci a spune că lucrul este din char, iară 
nu din faptele noastre, aceasta învederează — iară aici 
el tot acelaşi lucru îl arată, slujindu-se de aceiaşi icoană. 
Deci, dela trup şi unitatea mădulărilor lui, el păşeşte 
mai departe în comparaţiunea mădulărilor, ceia ce mai 
ales căutau dânşii ca să afli, fiindcă nu atâta puteâ .să-i 
•mângâie' pe dânşii că sunt un. trup, p e . cât ca să â'ie 
că chiar şi între dânşii ca mădulări a trupului bisericei 
nu erâ vre-o deosebire mare, căci zice: „Nu poate 
ochiul să zică mânii: n’am trebuinţă de tine; 
sau iarăşi capul picioarelor: n’am trebuinţă de 
voi“. Că dacă darul poate este mai mic, este cu toate 
acestea foarte trebuitoriu, şi dupre cum în trup nefiind 
acel mădulariu inferior, multe sunt împedecate în mersul 
ior firesc, tot aşâ şi fără cel cu charul mic şchiopătează, 
toată plinitatea bisericei. Şi n’a spus: «nu va zice ochiul 
mânii», ci „nu poate ochiul să zică m â n i i a ş â  
că chiar de ar voirchiar de ar zice, totuşi nu primeşte 
şî nici că poate să aibă vre-o urmare. De aceia el luând 
amândouă extremităţile, îşi mânueşte cuvântul între 
aceste două, mai întâi vorbind de mână şi ochiu, al 
doilea apoi de cap şi picioare, mărind pe nesimţite 
exemplul. Căci, ce este mai ordinar ca picioarele, sau 
ce este mai de preţ şi mai cinstit, cum şi mai trebui
toriu ca capul? — fiindcă capul mai cu samă este aceia 
ce numim noi „om“. Şi cu toate acestea nu se poate 
spune că capul este destoinic numai prin sine, că nu 
mai are nevoie de ajutorul altor mădulări, sau că el 
ar puteâ pe toate să le facă, pentrucă de ar fi aşâ, apoi 
atunci picioarele în zadar le-am mai aveâ. Şi încă n’a 
stat numai aici, ci caută a mai pune şi o altă iperbolă, 
ceia ce dealtfeliu obişnueşte a face pretutindeni, ■ adecă 
se sileşte nu numai de a le aduce toate la acelaşi punct, 
sau de a le egala, ci păşeşte şi mai departe.

De aceia a şi adaos, zicând: „Şi Care ni se pare 
că sunt mai necinstite la trup, acestora cinste 
mai multă li dăm; şi cele nesocotite (hulite, 
nebăgate în samă) ale noastre, mai multă slavă 
au“, pretutindeni punând comparaţiunea dintre mădu- 
lările trupului, mângâind pe unul şi moderând pe altul. 
«Nu zic aceasta, ca cele mari au numai nevoie de

16038
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cele mici, zice, ci că încă au mare nevoie, căci ceia ce 
este slab în noi, ceia ce este necinstit, aceasta este tre- 
buitoriu şi se bucură de o mare cinste. Şi bine a zis: 
„care ni se p ar a  fi m ai necinstite11 şi „ ca re  se 
so co te sc  a  fi m ai s la b e 1 arătând că aceasta nu 
vine deia .însăşi natura lucrurilor, ci dela .părerea şi 
judecata celor mulţi, căci nimic nu este in trupul nostru 
necinslit, de oarece toate suni lucrurile iui Dumnezeu. In 
adevăr, ce se pare a fi mai necinstit, ca membrele ge
nitale din trupul nostru ? Şi cu toate acestea tocmai 
acestea se bucură de cea mai mare cinste, căci chiar 
şi cei mai săraci şi cari ar aveâ trupul gol, totuşi n’ar 
puteâ suferi ca să arate acele membre goale* Deşi de- 
altfeliu nu în aşâ chip este ordinea celor necinstite, 
căci ar trebui mai ales să fie dispreţuite de celelalte.- 
Aşâ de pildă, sluga cea necinstită dintr’o casă, nu numai 
că nu se bucură de o mai multă îngrijire ca celelalte, 
dară nu se învredniceşte nici de îngrijirea acelora. 
Astfeliu că dacă şi membrele genitale ar fi necinstite, 
nu numai că n’ar trebui să se bucure do. o mai mare 
îngrijire, darănici de îngrijirea celorlalte; acum însă 
ele se bucură de o mai mare îngrijire, şi aceasta prin 
înţelepciunea iui Dumnezeu caro lucrează în aşâ feliu. 
Unora li-a dat în înseşi natura lor de a nu aveâ nevoie 
de ajutorul altora, iară altora fiindcă nu li-a dat aceasta, 
apoi" ne-a îndatorat pe noi ca să li venim în ajutor, 
însă nu pentru aceasta sunt necinstite. De pildă, ani
malele trăiesc în natură fără să aibă nevoie de haine, 
sau încălţăminte, şi multe nici de acoperământ, — însă 
dacă trupul nostru are nevoie de asemenea îngrijiri, 
apoi nu se poate zice de aici că este mai necinstit decât 
trupul animalelor. Ea încă dacă ar examina cinevâ cu 
toată băgarea de samă, ar vedeâ de pildă că membrele 
genitale — crezute ca necinstite — sunt şi cinstite, şi tre
buitoare, ceia ce dealtfeliu şi apostolul lasă a se înţelege, 
şi hotărăşte de a se bucură de mai multă cinste, nu 
numai prin îngrijirea noastră, ci şi prin înseşi firea lu
crurilor. De aceia când zice că sunt slabe şi necinstite 
el întrebuinţează expresiunea „care se socotesc“ sau 
„Cele părute", iară când zice că sunt trebuitoare, nu 
mai spune, că se socotesc sau sunt părute, ci că sunt 
trebuitoare, — şi cu drept cuvânt, fiindcă aceste membre 
sunt trebuitoare la facerea copiilor şi la continuarea
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neamului nostru omenesc. De aceia şi legiuitorii Roma
nilor pedepseau aspru pe cei ce ciunteau aceste membre, 
sau făceau pe aşâ zişii eunuci, fiindcă prin aceasta vă- 
tămau genulomenesc, în acelaşi timp îşi bateau joc 
şi rle natură» şi deci. acei neruşinaţi erau. aspru pedep
siţi, ca uniia ce defăimau creaturile Sui Dumnezeu Dupre 
cum mulţi au blastămat şi - poate binstamă' vinul din 
cauza beţivilor, sau natura femeilor din cauza curvelor, 
tot aşâ au crezut şi membrele genitale de necinstite, 
din cauza acelora cari nu le-au întrebuinţat dupre 
cum trebuie. Insă nu este aşâ; nu în natura lucrului 
stă păcatul, ci el se naşte în libera voinţă a celui ce-1 
face. Uniia cred că sub cele slabe şi necinstite, cele 
trebuitoare şi care se bucură de o mai mare cinste, 
Pavel a înţeles ochii şi picioarele, adecă sub denumirea 
de slabe şi trebuitoare înţelege ochii, că adecă fiind 
slabi cu puterea, covârşesc cu trebuinţa ce omul are 
de dânşii, iară sub numele de cele necinstite înţelege 
picioarele, fiindcă şi ele se bucură de o mare îngrijire.

Apoi ca nu cumva să nu mai ajungă la Vre-o altă 
exagerai ie, zice imedieat: Tars Cele , de ftiaste olc
noastre n’au trebuinţă" (Vers. 24). Ca să nu zică 
cinevâ: «Dară,-ce fel de raţiune este aici, ca pe cele 
cinstite să li dispreţuim, iara celor necinstite să li 
dăm întâietate şi cinste?» apoi iată că el răspunde 
şi pare că ar zice: «Nu âispreţuindu-le facem aceasta, 
ci pentru că nu au nevoe de aceasta». Şi priveşte 
cum el punând în scurt' landa' acestora, adecă atâta 
pe câta erâ de folos şi de trebuinţă, a trecut ime
dieat mai departe. Dară nemulţămit numai cu aceasta, 
el a adaos şi cauza, zicând: „e i * * ii iîi ii i v.< î i a tuClniî 
(combinat) trupul celui mai de jos, mai multă, 
cinste dând, ca să nu fie dezbinare în trup“. 
Deci, dacă Dumnezeu a întocmit sau a combinat trupul 
aşâ precum este, apoi n’a lăsat ca cele mai necinstite 
să se vadă, fiindcă ceia ce este întocmit, adecă combinat 
sau amestecat, precum sunt mădulările trupului, una 
devin prin amestecare, şi nu se arată ceia ce erâ mai 
nainte. Şi priveşte cu câtă înţelepciune trece cu vederea 
defectele sau lipsurile acelor mădulări, zicând: „celui 
mai de jos“ sau "acelui cu lipsuri, celui defectuos» 
(r$ 6?tepoom == celui din urină* celui lipsit, celui defectuos).
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N’a zis «celui necinstit, celui scârbos, ci „celui mai de 
jos". Şi cum e mai de jos? Prin natura lui. „Mai multă 
cinste dând“. Şi de ce oare? „Ca sa nu fie dezbi 
nare în trup". Fiindcă deşi se bucurau de multe mân
gâieri, dânşii totuşi erau scârbiţi ca uluia ce primise 
eharuri mai mici, apoi apostolul arată aici, că prin 
aceasta încă mai mult au fost cinstiţi. „Celui mai de 
jos'\ zice, mai multă cinste dând*. Mai departe ei 
pune şi raţiunea de ce aşâ, arătând că dacă a făcut pe 
unele mai inferioare, adecă mai jos decât celelalte, apoi 
aceasta a tost din cauză că aşâ erâ interesul şi folosinţa 
trupului. Şi care este raţiunea? „Ca să nu fie dez
binare în trup“, zice. N ’a zis: «între mădulări», ci 
„în trup“. Dealtfeliu mare ar fl fost asuprirea şi ne
dreptatea, ca unele să fie îngrijite şi -de natură şi de 
noi, iară altele nici dintr’o parte, şi atunci de sigur că s’ar 
dezbină unele de altele, ne mai putând suferi legătura 
dintre ele, iară dezbinându-se de celelalte, de sigur că 
şi acelea vor fl vătămate.

Ai văzut cum a arătat că este trebuit,oriu a se da 
o mai multă şi mai mare cinste mădularului celui mai 
de jos? «Dacă nu s’ar face aşâ, zice, apoi atunci vătă
marea ar fi deopotrivă pentru toate. Că dacă acestc 
mădulări inferioare nu s’ar bucurâ de o rnai-e îngrijire 
din partea noastră, s’ar vătămâ nea vând nici un ajutoriu 
dela natură; vătămându-se s’ar pierde: pierzându-se 
s’ar dezbină de trup; dezbinându-se acestea de trup, 
atunci şi celelalte mădulări cu mult mai superioare 
acestora s’ar pierde». Ai văzut cum dela îngrijirea ace
lora vine şi scăparea acestora? Nu atâta în natura lor 
îşi au existenţa sau fiinţa lor, pe cât că sunt cu toatele 
într’un trup, sau mai bine zis, că cu toatele formează 
un trup. De aceia, dacă trupul se pierde, apoi 
atunci nu au nici un folos din sănătatea lor în parte; 
căci de pildă dacă rămâne ochiul, sau dacă nasul îşi 
păstrează sănătatea sa după ce legătura dintre dânsele 
{mădulări) s’a dezlegat, apoi nici un folos nu vor mai 
aveâ, pe când dacă legătura aceasta este în fiinţă, chiar 
de s’ar vătămâ acele mădulări, totuşi îşi vor recâştigă 
sănătatea.

Dară poate ar zice cineva: «Aceasta şi-ar aveâ. 
cuvântul în trupul omenesc, adecă că cel mai de jos a.
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luat o' mai mare cinste, dară ctrprivire la oameni cum 
s’ar putea petrece aceasta»? Apoi tocmai printre oameni 
s’ar puteâ vedea petrecându-se mai cu seamă acest fapt. 
■Căci şi cei ce au venit, la lucru în ceasul al unspre • 
..zecelea, ii cei întâi au luat plată; deasemenea oaeacea 
pierdută a făcut pe păstor ca lăsând pe cele nouăzeci 
şi nouă să alerge după dânsa, şi ridicând-o pre umere 
să o ducă înapoi la turmă; şi fiul cel pierdut s’a bucu
rat de mai multă cinste decât cel cinstit şi lăudat de 
tatăl său; şi tâlharul a fost încununat şi proclamat mai 
înainte de apostoli. Dară şi în parabola cu talanţii ar 
puteâ vedeâ cinevâ petrecându-se aceasta, fiindcă şi cel 
ce a primit cinci talan ţi, şi cel" ce a primit doi s’au în
vrednicit de aceiaşi plată, ba încă acesta din urmă s’a 
bucurat de o mai mare îngrijire, fiindcă dacă i s’ar fi 
încredinţat cei cinci, neputând a-i întrebuinţa, ar fi pier
dut totul, pe când acum primind numai pe cei doi, el 
şi-a îndeplinit şi datoriea sa, în acelaşi timp s’a învred
nicit şi de plata celui cu cinci, şi prin urmare, cu atât 
mai mult l’a întrecut pe acesta, cu cât şi ostenele a pus 
mai puţine, şi s’a învrednicit şi aceloraşi cununi. Deşi 
om erâ şi el ca şi cel ce primise cinci, cu toate acestea 
stăpânul nu-i cetărâşte, nici nu-i sileşte de a se trudi la 
fel cu celalalt, şi nici nu-i zice «de ce nu poţi C3> S â ieai 
şi să întrebuinţezi cinci talanţi» ? — căci cu dreptate i-ar 
fi zis; ci l’a încununat şi pe acesta.

Acestea ştiindu-le, voi cei mari nu dispreţuiţi pre 
cei mai mici şi mai inferiori vouă, ca nu cumva mai 
înainte de dânşii să vă vătămaţi pre voi înşi vă, căci 
dezbinându-se ii întregul trup se pierde. Fiindcă ce 
alt este trupul, decât că mai multe mădulări sunt unite 
la un loc? dupre cum şi apostolul zice: „Că şi trupul 
nu este un raadulariu, ci.multe“. Deci, dacă aceasta 
este trup, apoi atunci să ne îngrijim ca cele multe să 
rămână multe, căci dacă nu şe face aşâ, apoi vătămarea 
devine mortală. De aceia şi apostolul nu numai aceasta 
pretinde, adecă de a nu ne dezÎMnâ unii de alţii, ci încă a 
ne şi uni puternic. Zicând deci „ca să nu fie dezbi
nare în trup“, ei nu s’a mulţămit numai cu atâta, ci 
a adaos imedieat: ,,ci Să se îngrijaseă rnăduiările 
între sine, asemenea unul de altul punând aici 
şi o aîtă cauză, pentru ca cel inferior să se bucure de
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o mai mare îngrijire şi cinste. Dumnezeu a iconomisit 
aşâ, nu numai ca să nu se dezbine unul de altul, ci ca 
între dânsele să fie şi dragoste multă şi concordie. Deci, 
dacă fiinţa sau existenţa fiecăruia stă în mântuirea 
api'oapelui, apoi să nu’mi spui de mare sau mic, de su
perior'sau inferior, căci aici nu este mare şi mic. Ră
mânând în trup, este cu putinţă de a vedeâ şi judeca 
deosebirea dintre ele; pierzându-se însă, nu mai este cu 
putinţă, — şi se pierde ia sigur, când cele mici nu stau 
în locul lor.

Deci, dacă şi cele rnări se perd — din pricină că 
cele mici s’au dezbinat — apoi atunci sunt datoare şi 
acestea de a îngriji de cele mici, de vreme ce în mân
tuirea acestora stă şi mântuirea lor. Aşâ că de vei spune 
de mii de ori că acel mădulariu este necinstit şi inferior, 
şi dacă nu vei îngriji deopotrivă de dânsul ca şi de 
tine, ci-î vei lăsă în părăsire ca mai mic, vătămarea 
se va resfrânge asupra ta. De aceia n’a zis simplu: ca 
mădulările să fngrijască unele de altele, ci a adaos: 
„ci să se îngrijască între sine asemenea unul de 
a l t u l adecă la feliu, aşâ că cel mic să se bucure de 
aceiaşi îngrijire ca şi cel mare. Prin urinare, să nu zici, 
că cutare este cum ŝ ar--i-ntâmplă-,- cir-gâadeşte^te-că este 
şi el mădulariu al aceluiaşi trup, care le combină şi le 
uneşte pe toate, şi dupre cum ochiul, aşâ şi acesta face 
ca trupul să fie trup. Când trupul este zidit, nici unu! 
din mădulare n’are mai mult decât celalalt, fiindcă pe trup 
îl fac cele"-limite şi diferite la un loc, iară nu cutare
care este mare, sau cutare care este mia_Dupre cum
tu ca mare şi superior compui trupul, tot aşâ şi acesta 
care este mic, aşâ că micimea lui devine egalitate în 
zidirea trupului, şi el devine deopotrivă ţie în acest 
complex de mădulare, numit trup, ba încă el te împu
terniceşte pe tine, iară aceasta se vede din următorul 
fapt, Fie, de pildă, toate mădulările ochiu sau cap, şi 
nici unul din ele să nu fie nici mai mare, nici mai mic; 
apoi atunci oare nu se va perde trupul? De sigur că 
se va perde. Şi iarăşi dacă toate ar fi mici sau in
ferioare, acelaşi lucru se va întâmplă, aşâ că şi prin 
aceasta cele mici sunt deopotrivă cu cele mari. Şi dacă 
se poate spune încă cevâ mai mult, apoi pentru ca trupa 
să rămână în stare bună, este de trebuinţă că cel mic 
să fie mic, în cât că pentru tine este mic, ca astfeliu 
tu să rămâi mare.
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De aceia cere aceiaşi îngrijire pentru toate, căci 
zicând: „ea să se îngrijaseă mădulările între sine“, 
explică mai departe „asemenea unul de a l t u l pre
cum şi aceasta o explică zicând: „Şi . ori de păti
meşte un mădulariu, pătimesc toate mădulările 
dimpreună, ori de se slăveşte un mădulariu, 
împreună.se bucură toate mădulările"-. «că de 
aceia, zice, a şi făcut îngrijirea comună, combinând 
urarea tuturor în o astfeliu de deosebire dintre dânsele, 
în cât în ori şi ce împrejurări comunitatea dintre dân
sele să fie foarte mare. Că dacă îngrijirea de aproapele 
este mântuirea comună, apoi de necesitate că şi slava 
şi scârba trebuie a fi comune». Deci apostolul cere aici 
trei lucruri: de a nu se dezbină, ci a se uni cu exac
titate, de a îngriji pentru toate deopotrivă, şi a consi
deră ca comune'toate cele ce se întâmplă cu unul din 
ele. Mai sus a zis că celui mai de jos a dat mai mare 
cinste, pentru că are nevoie, arătând că chiar faptul că 
este mic şi nesocotit a devenit, cauză de o mai mare 
cinste, iară aici.le egalează şi in privinţa îngrijire} dintre 
dânsele. «ne aceia a şi tăcut, zice,—ea acesta sa se 
bucure de o mai mare cinste, ca nu cumva să se 
bucure de o mai mică îngrijire». Şi nu numai de aici, 
ci aceste mădulări se leagă unele de altele şi prin îm
prejurările prin care trec, fie acele împrejurări bune 
sau răle, triste sau plăcute. Că dacă de pildă se în
fige un spine în talpă, apoi de multe ori întregul trup 
simte şi se îngrijaşte, fiindcă şi spinarea se încovoae, 
şi pântecele împreună cu coapsele se concentrează, şi 
manele —• întocmai ca şi nişte slugi, sau ca nişte gar
dieni— apropiind u-se de piciorul rănit îi scot spinele cei 
înfipt, şi capul se apleacă, precum şi ochii privesc cu 
multa băgare de samă. Şi iată cum cel mai de jos, adecă 
talpa piciorului, fiindcă, n’a putut să se ridice în sus, ci 
a silit oare-cum pe cap ca să se pogoare la dânsa, prin 
acest fapt a devenit egală cu capul şi s’a bucurat de 
aceiaşi cinste, şi mai ales că picioarele nu poartă pe 
cap prin char, sau prin graţie, ci din datorie. Astfeliu 
că dacă a fi cinstit este a covârşi sau a fi superior, şi 
dacă o astfeliu de cinste şi de îngrijire se datoreşte şi 
celui mai de jos, sau mai inferior, precum şi dacă toate 
celelalte mădulări simt durere împreună cu cel bolnav,
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apoi această dovedeşte o mare egalitate. Ce poate fi mai 
inferior ca călcâiul sau talpa piciorului?

Şi ce poate fi mai cinstit şi mai superior ca capul? 
Dară iată că acesta se apleacă- spre celalalt mădular, 
şi toate celelalte simt împreună cu el. Şi iarăşi, ochii 
de pildă sufăr cevâ; ei bine, toate celelalte simt dârfecea- 
împreună cu dânşii, toate stau în nelucrare, căci nici 
picioarele nu păşesc, nici mânile nu lucrează, nici pân- 
tecile nu se mai bucură de cele obişnuite, — de şi sufe
rinţa este a ochilor. De ce dară pântecele se topeşte de 
suferinţă? De ce picioarele nu se mişcă? De ce legi mâ- 
nele şi nu le laşi să lucreze? Fiindcă toate acestea sunt 
legate împreună cu celelalte, şi, prin urmare, şî cu ochii, 
şi deci întregul trup pătimeşte într’un mod tainic. Dacă 
n’ar pătimi împreună, nici n’ar primi a se împărtăşi 
de îngrijire.

De aceia zicând: ,,sâ se îngrijască mădulârile 
între sine11, a adaos imedieat: „şi ori de pătimeşte 
un mădulariu, pătimesc toate mădulăriie dim
preună, ori de se slăveşte un mădulariu, îm
preună se bucură toate inădulările". «şi cum.se 
bucură»? zici tu. Capul de pildă se încununează, şi în
tregul om se slăveşte; gura grăeşte, şi ochii surîd şi se 
bucură,—de şi lauda nu este a frumuseţei ochilor, ci a 
limbei care grăeşte. Şi iarăşi, nişte ochi frumoşi împo
dobesc pe întreaga femeie, precum şi aceştiia la rândul 
lor devin veseli şi plăcuţi când de pildă nasul este drept 
şi toate celelalte mădulări sunt plăcute şi lăudate de 
lume; şi tot dânşii lăcrămează cu îmbelşugare în scâr
bele şi nenorocirile celorlalte mădulări, de "şi de aitfeliu 
sunt cu totul teferi şi nevătămaţi.

Toate acestea cugetându-le, iubiţilor, să imităm 
dragostea acestor mădulări, şi să nu facem cu totul din 
contra, adecă să nu dispreţuim rălele şi nenorocirile 
aproapelui, nici să invidiem bunurile lui, fiindcă unele 
ca acestea sunt fapte de ale nebunilor şi ale smintiţilor. 
Fiindcă şi cel ce îşi scoate un ochiu, dă dovadă de cea 
mai mare nebunie, precum şi cel ce’şi taie mâna dă o 
dovadă strălucită de smintire. Deci, dacă aceasta se pe
trece cu mădulârile trupului, apoi asemenea fapt şi când

' )  Partea morală. Contra invidioşilor. (Veron).



OMILIA XXXI 4 25

se petrece cu fraţii e semn de o mare nebunie, -şi nu 
puţină vătămare pricinueşte. Intru cât străluceşte, deci, 
aproapele tău, şi frumuseţă ta se vede, şi întregul trup 
este împodobit, căci frumuseţă şi strălucirea lui nu-i în
conjoară numai pe el, ci te face şi pe tine a te mândri 
de ea. Deci, dacă tu îl vei umili pre dânsul, întregul 
trup îi vei face întunecat şi înjosit, şi nenorocirea ai 
intins-o atunci j^reste toate mădulările lui, precum şi 
dacă îl păstrezi, in strălucire, păstrezi frumuseţă între
gului trup. Nimeni de pildă nu zice: «că este’ frumos 
ochiul» ci că «cutare este frumoasă» sau «ce frumoasă 
este cutare», şi dacă poate este lăudat şi admirat şi 
ochiul, apoi este lăudat după lauda adresată în comun 
tuturor celorlalte.

Aşâ se întâmplă şi în biserică, că adecă dacă uniia 
sunt lăudaţi şi aplaudaşi, apoi de lauda aceasta se bucură 
obştea întreagă. Că duşmanii nu împart nici-odată lau
dele, ci încă le împreună şi ie unesc. Deci, dacă cinevâ 
străluceşte în darul cuvântului, apoi nu numai pe acela 
îl laudă, ci pe întreaga biserică, căci nu zic «ce minu
nat bărbat este cutare», ci «iată ce minunat daşcal au 
creştinii», aşâ că lauda aceasta ii o-fâc comună pentru 
cei din biserică. Apoi dacă Elinii, împreună totdeauna 
laudele, adecă le unesc şi nu le adresază numai unuia, 
ci la toţi în genere, tu le împărţi şi războeşti trupul tău, 
sistai împotriva propriilor tale mădulări? Nu ştii că 
acest fapt pe toate le răstoarnă pe.dos? Căci „Toată 
împărăţiea ce se împerechiază între sine. . .  şi 
toată cetatea şau casa ce se împerechiază între 
sine,' nu va Stâ“ (Math. 12, 25) zice» Nimic nu îm-

vistiea, această boală grozavă, care e lipsită de orice 
iertare, şi mai pustiitoare decât toate rălele, fiind ea 
însăşi rădăcina tuturor rălelor. Iubitoriul de argint atunci 
este mulţămit, când dânsul iâ sau răpeşte dela altul, pe 
când zavistnicul atunci este mulţămit când altul nu iâ, 
iară nu când el iâ. Nenorocirea altora el o crede ca o 
binefacere a sa, şi nici de cum propriea sa fericire, 
devenind un duşman comun al naturei oamenilor, şi 
vătămând mădulările lui Christos; — decât care ce ar 
puteâ fi mai nebunesc lucru? Demonul de sigur că za- 
vistueşte, însă pe oameni, şi nici de cum pe demoni; 
iară tu om fiind, zavistueşti pe oameni, şi te răscoli
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asupra celui de acelaşi neam cu tine, ceia ce nici de
monul nu face? Şi de ce iertare te vei învrednici, de ce 
justificare, când văzând pe fratele tău progresând, tu, 
in loc să te bucuri, şi să te veseleşti, şi să te încunu
nezi de aceasta, tremuri de invidie şi te îngălbineşti? 
Dacă iu voeştî poate a fi gelos, eu nu te împedic, însă 
numai iri.scop de a ajunge la aceiaşi MUţimfi eu ci, 
iară nici de cum şpre”a-i-",pogoi‘î pe dânsul de acolo; 
nu cu scop de a-i înjosi, ci spre a te ridica şi tu la 
aceiaşi superioritate» şi să arăţi aceleaşi virtuţi ca el. 
Aceasta gste invidie sau gelozie frumoasă, de a imită, 
iară nu de a război, de a nu fi scârbit pentru binele 
altora, ci a te nelinişti pentru rălele tale proprii, ceia 
ce invidiea face cu totul din contră, căci cel stăpânit 
de această patimă, de propriile sale păcate nu se în
grijaşte de ioc, iară pentru binele străinilor el se to
peşte de ciudă. Căci şi săracul nu se nelinişteşte atâta 
pentru propria sa sărăcie pe cât pentru propăşirea 
aproapelui, — decât care. ce ar putea fi mai grozav ? 
Acosta- deci, prin acest fapt — dupre cum am zis — este 
mai rău şi decât cel lacom, fiindcă acela se bucură cei 
puţin când el iâ sau răpeşte dela alţii, pe când pizmă- 
tareţul se bucură numai atunci când altul nu iâ.

De aceia vă rog, ca părăsind acestă cale rea şi 
primejdioasă, să ne întoarcem spre acea invidie nobilă 
numită gelozie sau râvnă, căci o asemenea invidie este 
mai înflăcărată decât orice foc puternic şi din ea izvo
răsc bunurile cele mai mari, Astfeliu şi Pavel povăţuiâ 
spre credinţă pe cei dintre ludei, zicând: „Că doară aşi 
face trupul meu să râvnească, şi să mântuesc 
pre vre-unul dintrânşii" (Rom. 11, 14). Cel ce râv
neşte sau invidiează aşâ feliu, dupre cum voiâ Pavel, 
nu se scârbeşte când vede pe un altul progresând, ci 
când se vede pe sine rămas în urma aceluia. Nu aşâ 
însă face şi zavistnicul, ci când vede pe altul făcând 
bine, atunci el se nelinişteşte şi scârbeşte, şi întocmai 
ca şi un trântor, se dezmeardă la durerile şi nenoro
cirile străine, iară el nu se încearcă de a ridică nici 
odată pe aproapele, ci din contra, căci plânge de ciudă 
când vede pe altul ridicat, ba încă face totul spre a-1 
doborî cu desăvârşire.

Deci, cu ce oare am puteâ compară această patimă ? 
Deopotrivă mi se pare a fi cu un măgari u leneş şi în
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greuiat de grăsimea trupului, care ar fi înhămat cu un 
cai ager şi zburătoriu, şi care nici el n’ar voi să se 
mişte, în acelaşi timp şi pe tovarăşul lui l-ar trage în 
jos prin greutatea trupului său. întocmai aşâ şi zavist- 
nicul, ca să se izbăvească de acest vierme primejdios 
şi profund, nimic nici nu se gândeşte şi nici nu se în
cearcă a face, ci toate le face ca şi pe cel ss©‘ şbosrâ 
cătră ceriu să-l îrnpediee şi să-l dofcoare, făcând u-sy nrin 
aceasta un râv-niioriu neîntrecut ai diavolului. Că şi 
acela văzând pe om în raiu, nu numai că nici el nu 
s’a încercat de a se schimbâ din apucăturile sale, ci 
încă a făcut toate chipurile ca şi pe acela să-l scoată 
din raiu. Şi iarăşi văzând pe om şezând în ceriu, şi pe 
alţii grăbindu-se a ajunge acolo, el întrebuinţează^ace- 
leaşi uneltiri, împiedecând pre cei ce se grăbesc a ajunge 
la ceriu,Ingrămădindu-şi prin aceasta o mai mare văpae 
asupra capului său. Dealtfeliu pretutindeni se întâmplă' 
acest fapt: cel ce este invidieat, dacă privighează şi este 
treaz, se -arată încă mai strălucit, iară cel ce zavistu- 
eşte îşi adună singur mai; mari rele. Aşâ de pildă şi 
Iosif a devenit strălucit; aşâ şi Aaron preotul, căci za- 
vistiea celor_<ce-l pizmaeau a făcut pe Dumnezeu de a-1 
aprobă şi odată şi de două ori. şi a făcut a-i înverzi 
toeagul. Astfeliu şi Iacob s’a bucurat de o mare imbel- 
şugare-şi de toate celelalte.. Astfeliu şi zavistnicii îşi 
adaogă mii de răle pe lângă dânşii.

Acestea ştiindu-le, iubiţilor, sa fugim de invidie sau 
pizmă. De ce pizmueşti? spune’mi. Că fratele tău a 
primit vre-un charî Dară dela cine l-a primit? spune’mi; 
oare nu dela Dumnezeu? Aşâ dară tu prin aceasta îţi 
îndrepţi supărarea şi năcazul contra aceluia care a 
dat acel char. Ai văzut ce feliu de rău trage după sine 
invidiea, la ce înălţime de păcate duce pe cinevâ, şi ce 
prăpastie sapă invidiosului? Să fugim, deci, de dânsa, 
iubiţilor, şi nici să nu mai invidiem pe nimeni, dară şi 
pentru-cei ce invidiează să ne rugăm lui Dumnezeu, 
şi să facem toiul spre a li stinge această patimă, iară 
nu ca acei proşti, cari voind a--i învinovăţi, fac totul ca 
încă mai mult să aprindă flacăra. Noi, însă, să nu facem 
aşâ, ci să-i plângem şi să-i jălim, căci ii singuri sunt 
cei nedreptăţip, având cu dânşii acei verme care întruna 
li roade inimă, şi adăogându-şi întrânşii o otravă care 
este mult mai amară decât orice venin.

Să rugăm, deci, pc iubitorul de oameni Dumnezeu,
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ca şi patima acelora să o prefacă, dară şi pe noi să ne 
ferească de a cădea în acea boală, fiindcă ceriul este 
neajuns de cel ce are o astteliu de patimă, dară mai în- 
nainte de ceriu chiar şi vieaţa prezentă este de nesu
ferit unui astfeliu de om. Nici un verme sau molie rrar 
puteâ să roadă lemnul sau lâna aşâ de grozav, duffţf 
cum irigux-n© zavistiei ro(i chiar oasele ^avistnicilor, pc 
lângă că vatămâ şi înţelepciunea sufletului lor. Dăci, 
ca şi pe noi, şi pe alai ’ să putem a izbăvi de mii de 
rele, să alungăm din sufletul nostru acest păcat, care 
este mai vătămătoriu decât orice oftică, ca astfeliu îm- 
puternicindu-ne să putem a sfârşi cu bine şi lupta de 
faţă, în acelaşi timp şi de cununile viitoare să ne în
vrednicim. Cărora fie a ne învrednici cu toţii, prin 
charul şi fllantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia împreună cu Tatăl şi cu sfintul, Bunul şi de 
vieaţă dătătoriul Duh, se cade slava în veci. Amin.

« .

O M I L I A  X X X I I

„Iară voi sunteţi trupul lui Christos. şi mă- 
duiări din parte* (Cap. 12, 27).

Ca să nu zică cinevâ: «şi ce are a face cu noi acest 
exemplu?—căci mădulările trupului slujăsc dela natură, 
pe când faptele noastre sunt rezultate din libera noastră 
voinţă»,—apoi apostolul alăturând aceasta pe lângă îm
prejurările ce se desfăşoară cu noi, şi arătând că suntenr 
datori de a aveâ cu voinţa noastră cel puţin atâta con
cordie, pe câtă au mădulările trupului dela natură, zice: 
„Iară voi sunteţi trupul lui Christos"..Deci, dacă 
trupul nostru nu trebuie a se răzvrăti, apoi cu atât mai 
mult trupul lui Christos, şi încă cu atât mai mult, cu 
cât este şi mai puternic dela natură. „Şi mădulări 
din p a r t e «Că nu suntem, zice, numai trup, ci şi mă
dulări». Mai sus el a vorbit de amândouă acestea, adecă 
şi de trup şi de mădulările lui, împreunând pe cele multe 
în unul singur, şi arătând că dânşii sunt cu toţii un 
trup, precum şi mădulările toate la un loc formează 
trupul omului, şi că acel unul se compune din mai multe;
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că fiind în mai multe, apoi şi cele multe sunt cuprinse 
în acel unul, şi pot a fi multe. Dară ce va să zică ,,din 
parte“ ? «Am venit la voi, zice, şi pre cât a fost prin 
putinţă, o parte dintre voi am edificat». Fiindcă mai 
syă jj. fost zis ..„trup", însă întregul trup nu erâ numai 
biserica Ooîlntheâi’-or. ci de pretutindeni din lume.'; în
treagă, de aceia a spus el ^din parte“, adecă, că «bi
serica cea dela voi este o parte din biserica, ce este 
pretutindeni, o parte din trupul întreg, care este compus 
din toate bisericele de pe pământ; aşâ că nu numai 
între voi este drept ca să vă găsiţi în pace, ci faţă şi 
de întreaga biserică, de vreme ce sunteţi mădulări ale 
întregului trup».' .. _

, „Şi pre uniia a pus Dumnezeu în biserică, 
întâi pre apostoli, al doilea pre Proroci, al treilea 
pre învăţători, după aceia pre Puteri, apoi da
rurile tămăduirilor, ajutorinţile, îsprăvnicîile, fe- 
lurile limbilor" (Vers. 28). Dupre cum am mai spus, 
acelaşi lucru îl face şi aici apostolul, adecă că, de vreme 
vb dânşii cugetau lucruri mari în privinţa eharului lim- 
belor, apoi apostolul acest char îl pune pretutindeni 1a. 
urma tuturor celorlalte. Char urile cele întăi şi al doilea 
nu le-a spus cum s’ar întâmplă, ci subordonând pe cel 
de al doilea celui întăi, arătând prin aceasta pe cel mai 
preferat cum şi pe cei mai inferior. De aceia a pus 
înaintea tuturor pe Apostoli, ca uniia ce aveau întrunite 
într’ânşii toate char urile. Şi n’a zis simplu; că pe uniia 
a pus Dumnezeu în biserică Apostoli, sau Proroci, ci 
pe uniia întâi, pe alţii al doilea, pe alţii al treilea, 
învederând prin aceasta ceia ce am spus.

„A l doilea pe Proroci", adecă acei cari pro
roceau, ca de pildă fetele lui Filip, ca Agav, ca însăşi 
acei proroci dintre Corintheni, de care zice: „Iară pro
rocii doi sau trei să grăească" (Cap. 14, 29). Şi 
lui Timotheiu scriindu-i ziceâ: <<NU fii nebăgătoriu 
de samă de darul ce este întru tine, care ţi s’a 
dat prin prorocie“ (I. Timoth. 4, 14), şi, în fine, cu 
mult mai mulţi Proroci se găseau pe atunci, decât în 
legea veche, căci charul prorociei nu erâ răvârsat nu
mai asupra a zece, sau a două-zeci, sau cinci-zeci, sau 
o sută, ci se revărsă cu îmbelşugare, şi fiecare biserică
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aveâ mulţi cari proroceau. Dară dacă zice Christos, că 
„legea şi Prorocii până ia Ioan a prorocit" 
(Matli. 11, 13), apoi el spune de acei Proroci, cari au 
prorocit despre venirea lui.

„A l treilea pe Dăscăli,-(învăţători)*. Gel ce-. 
proroceşte toate Ie grăeşte ca dela Duhul sfint, pe când 
cel'ce- învaţă, .-grăeşte şi din proprîea sa judecată. De 
aceia şi zice apostolul aiurea: „Preoţii cei ce îşi ţin 
bine dregătoriea> de îndoită cinste să se învred
nicească, mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt 
şi întru învăţătură" (I Timoth. 5, 17), pe când cel 
ce vorbeşte toate dela Duhul sfint. nu se osteneşte. De 
aceia l’a şi pus după Proroci, că adecă darul unuia este 
întreg din char, pe când al celuilalt este şi din osteneală 
omenească, fiindcă, grăeşte multe şi dela sine, întâm
plate după sfintele scripturi.

„După aceia pre P.uteri, apoi darurile tă
măduirilor", Ai văzut iarăşi cum desparte darurile 
tămăduirilor de Puteri, dupre cum a făcut şi mai ’nainte? 
fiindcă Puterile sunt cevâ mai mult decât darul tămă
duirilor. Cel ce are Putere, adecă darul Puterilor, acela 
şi pedepseşte, şi vindecă, pe când cel ce are darul tă
măduirilor, numai cât tămădue pe bolnav. Şi priveşte 
în ce ordine minunată ie aşază, punând prorociea înaintea 
puterilor şi a darurilor tămăduirilor. Dacă ;mai sus 
ziceâ că: „Unuia prin Duhul se  dă cuvântul în- 
ţelepciunei, iară altuia cuvântul ştiinţei" (Cap. 12, 
8), apoi nu vorbeâ ca cum le-ar fi pus în ordine, ci in- 
deferent de orice ordine;—aici însă şi propune şi supune, 
adecă darurile cele dela urmă, sunt subordonate celor 
dinainte. Şi de ce oare pune înaintea tuturor, şi imediat 
după Apostoli, pe Proroci? Fiindcă şi în legea veche 
prorociea are tot această ordine. Când de pildă Isaia 
vorbeâ cătră Iudei, produceâ dovadă şi de putereâ Iui 
Dumnezeu, aduceâ ia mijloc totodată şi înfruntarea ni
micniciei demonilor, iară ca dovadă de sfinţeniea lui 
ziceâ că serveşte darul de a spune cele viitoare. Şi 
Christos de şi făceâ atâtea minuni, totuşi ziceâ că aceasta 
(prorociea) nu este un semn mic de Dumnezeirea lui, 
pentru care încontinuu grăeâ: „Acestea am SpUS 
vouă, ca când se vor face (îndeplini), să credeţi
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că  eu.' sunt“ (Ioan 13, 19). Dară dacă este natural ca 
darurile tămăduirilor să fie al doilea după prorocie, de 
ce atunci să fie şi după darul învăţăturei? Fiindcă nu 
este tot una: de a vesti cuvântul învăţăturei evangheliei 
sămănănd în sufletele celor ce ascultă buna, cinstire de 
Dumnezeu, şi de a face puteri, sau de a tămădui pre 
cei bolnavi, fiindcă şi' aceste daruri vin după predica 
evangheliei. Când cinevâ învaţă pe alţii şl cu cuvântul 
şi cu fapta, acela este mai mare decât toţi.

Deci, apostolul numeşte Dăscăli sau învăţători, pe 
cei ce învaţă pe alţii şi cu faptele, şi cu cuvântul. Aceasta 
şi, pe Apostoli i-a făcut a fi Apostoli. In timp ce daru
rile tămăduirilor chiar la început le primise şi oarecari 
dintre ucenici nu tocmai vrednici, dupre cum de pildă 
acei ce ziceau cătră Mântuitorul: „Doamne, au nu CU 
numele tău am prorocit,... şi eu numele tău 
multe puteri am făcut“ ? iară după aceasta au auzit 
zicându-li-se: „Niciodată nu v’am ştiut pre voi, 
duceţi-vă de la mine, cei ce lucraţi fără de legea''- 
(Math, 7, 22. 23). Dară cuvântul învăţăturei evangheliei, 
acest dar îndoit învederat şi prin faptă şi prin vorbă, 
niciodată n’ar puteâ fi săvârşit de un om rău. Dară 

'dacă pune înainte pe Proroci, tu să nu te minunezi, 
fiindcă apostolul nu vorbeşte simplu de Proroci, ci de 
'acei ce prin prorocie vorbeau şi învăţau toate în inte
resul obştesc, ceia ce mai departe încă mai lămurit o 
învederează.

“Ajutorinţile, isprăvnieiile“. Ce va să zică 
„ajutorinţile“ ? Adecă a Îngriji de cei bolnavi şi a ii 
suferi neputinţile. «Dară acesta este .char»? zici tu. 
Mai ales este char şi darul lui Dumnezeu, de a fi cinevâ 
protector şi sprijinitor, şi a iconomisi lucrurile duhov
niceşti. Dealtmintrelea multe chiar din succesele noastre 
el le numeşte charuri, voind prin aceasta nu de a sta 
nepăsători, ci arătându-ni că pretutindeni noi avem 
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pregătindu-ne de a-i 
fl mulţămitori, de a fi cu mai multă bunăvoinţă în să
vârşirea binelui, şi mişcându-ni cugetele.

„Felurile l im b i lo r Ai văzut unde a pus acest 
char, şi cum pretutindeni el îl pune în această ordine, 
adecă la urma celorlalte?

Apoi fiindcă prin acest catalog de charuri el a arătat
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iarăşi o mare deosebire, şi boala aceia ar fi deşteptat 
din nou invidiea celor cari aveau charuri mai mici, la 
urmă se asvârle cu mai multă putere asupra acelora, 
şi se încearcă a li da multe dovezi, că nu sunt tocmai 
aşâ de mici. Fiindcă erâ natural ca auzind ii acestea 
să zică: «şi de ce atunci n’am fi fost apostoli cu toţii»? 
apoi mai sus oi face întrebuinţare de cuvinte de mân- 
gâere, arătând că aceasta s’a petrecut ue necesitate, şi 
a dovedit-o prin multe şi mai cu samă prin icoana tru
pului omenesc, zicând: „Că trupul nu este un mă- 
dulariu, ci multe", şi iarăşi: „Că de ar fi fost toate 
un mădulariu, unde ar fi trupul"? A dovedit-o apoi 
că charurile se dau fiecăruia spre folos: „Şi fiecăruia, 
zice, se dă arătarea Duhului spre folos", şi că toţi 
primesc dintr’un Duh, şi că ceia ce se dă este char, 
iară nu datorie; „şi sunt osebiri darurilor, iară 
Duhul acela’şi" zice. A dovedit-o şi dela arătarea Du
hului petrecută cu toţi deopotrivă, zicând: „Şi toate 
acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, îm
părţind deosebi fiecăruia precum voeşte", şi „Iară 
acum a pus Dumnezeu mădulări le, pre unUl fiecare 
dintr’ânsele în trup precum a yo.it", şi de acolo, că 
şi cele mici şi inferioare sunt trebuitoare în trup, zicând: 
„şi care ni se par că sunt mai slabe, sunt mai 
de treabă", şi că fiind trebuitoare trupului, Dumnezeu 
a zidit trupul omului şi cu aceste mădulări pe lângă 
cele mai mari şi mai superioare, dupre cum şi zice: 
„Că trupul nu este un mădular, ci multe". Ado- 
vedit-o apoi şi de acolo, că şi cele mari au nevoe de 
cele mici, zicând: „Că nu poate capul să zică pi
c io ar e l o rnu  am trebuinţă de v o i şi-că cele 
mici se bucură de o mai mare cinste, zicând: „celui 
mai de jos, mai multă cinste dând", cum şi că 
ele trebuie să se îngrijască între dânsele deopotrivă zi
când: „ci să se îngrijască mădulările între sine 
asemenea unul de altul", şi că suferinţa sau siâva 
unuia se resfrânge asupra tuturor celorlalte, zicând: Şi ori 
de pătimeşte un mădular, pătimesc toate mădu
lările dimpreună, ori de se slăveşte un mădular.
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împreună se bucură toate mădulările Mai sus 
deci, el i-a mângâiat prin toate acestea, iară aici se 
aruncă mai cu furie, şi întrebuinţază mai multă certare
în vort-ă. Dupre cum am mai spus, nil trebuie nici a 
miângâeâ întronă, dară nici a închide gura altora în* 
tr’nha. Pe. acsia şi apostolul fiindcă mai sus i-a mân- 
găieat priii înalte, apoi la urmă se aruncă cu putere 
zicând:

„Au doară toţi sunt Apostoli? Au doară toţi 
Proroci? Au doară toţi Dăscăli? Au doară toţi 
au darurile tămăduirilor* (Vers. 29.30)? Nu se măr
gineşte numai la întâiul şi al doilea char, ci merge până 
la cel de pe urmă, voind prin aceasta sau a spune, că 
nu este cu putinţă ca cu toţii să aibă într’ânşii totul, 
dupre cum zice acolo: „Iară de ar fi fost toate un 
mădular, unde ar fi trupul “ ? sau că împreună cu 
cele de mai sus el pregăteşte şi aici vr’un alt cuvânt de 
mângâere pentru dânşii. Şi care anume? Adecă că voeşte 
a arată că şi darurile cele mici sunt vrednice de rîvnit 
ca şi cele mari, prin faptul că “n’au fost date tuturor 
cum s’ar întâmplă. «De ce eşti scârbit?- zice;-că nu ai 
poate charul tămăduirilor? Apoi gândeşte-te că ceia ce 
ai tu, chiar de ar fi mic, totuşi de multe ori cel ce are 
pe cele mai mari nu-i are pe acesta». De aceia zice: 
„Au doară toţi în limbi grăesc? Au doară toţi 
tălmăcesc14 ? Dupre cum pe cele mari nu le-a chărăzit 
Dumnezeu pe toate de-odată !a ' toţi, ci unora pe unele, 
altora pe altele, tot aşâ a făcut şi’ cu cele mici, căci nu 
le-a dat pe toate la toţi. Iară aceasta a făcut-o icono- 
misind o mare conglăsuire şi dragoste între dânsele, ca 
astfeliu fiecare simţind nevoe de aproapele să se ali
pească pe lângă fratele său. Aceasta a iconomisit-o Dum
nezeu şi între meşteşuguri, şi între elementele naturei, 
şi între plante, şi între mădulările noastre, şi, în fine, 
întru toate şi în toate, fără vorbă multă».

Mai departe el pune şi mângâerea principală, care 
erâ în stare de a li linişti sufletul şi a-i înălţă. „Ci să 
rîvniţi, zice, darurile cele mai bune, şi încă mai 
înaltă cale vă arăt vouă“ (Vers. 31). Aceasta spu- 
nându-li, pe nesimţite dă a înţelege că ii sunt cauza că 
au primit charuri mici, şi stăpâni sunt, de vor voi, ca

16038 28
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să icc şi pe cele mai mari. Căci când zice: „să rîvn iţi, 
prin aceasta cere dela dânşii sirguinţa şi pofta cea pentru 
cele duhovniceşti. Şi n’a zis «cele mai mari», ci „cele 
mai bune", adecă cele mal folositoare. Ceia ce el. spune 
aici, aceasta însamnâ: «stăruiţi în a dori charuri. şi vă 
voiu arătă izvorul charurilor». şi nici n’a zis «charuri», 
ci „Cale**, ca prin aceasta încă mai mult să-i înalţe 
spre cele ce urmează a li spune. «Eu, zice, nu vă arat 
numai un char, sau două, sau trei, ci o cale sigură care 
duce la toate charurile, şi încă nu o cale cum s’ar în
tâmplă, ci mult mai înaltă, şi care stă înaintea tuturor, 
şi este comună pentru toţi. Şi nu este ca charurile, care 
unele sunt a.le acelora, altele ale acestora, şi care nu 
sunt date toate tuturor, ci ceia ce eu spun, zice, este 
dar, este char universal».

De aceia şi chiamă pe toţi la aceasta. „Ci Să rîv
niţi, zice, darurile cele mai bune. şi încă mai 
înaltă cale vă  arăt vouă vorbind aici de dragostea 
cea cătră aproapele. Apoi urmând a păşi cu vorba spre 
dragoste şi spre lauda acestei virtuţi, mai întâi el toate 
acele charuri le doboară, în comparaţiune şi în raport cu 
dragostea, arătând cu multă înţelepciune, că fără dânsa 
nimic nu este. Dacă el deodată li-ar fi vorbit de dragoste, 
şi spunându-li: «cale vă arăt vouă», ar fi adaos după 
aceasta imedieat «iară calea aceasta este dragostea» şi 
n’ar fi adus vorba prin comparaţiune, apoi chiar de ar 
fi ridiculizat uniia cele vorbite, totuşi cei mai mulţi n’ar fi 
putut pricepe lămurit puterea dragostei, ci ar fi rămas 
în nedumerire. De aceia nici nu-o descopere el deia în
ceput, ci mai întâi ridicând cugetul auditorilor prin ves
tea, că mai înaltă cale li va arătă, şi prin aceste cu
vinte însufiându-li aşâ zicând dorinţa de a cunoaşte acea 
cale, ba încă sporindu-li acea dorinţă, el mai întâi prin 
comparaţiunile ce le face arată, că fără dragoste toate 
acele charuri nu sunt nimic, aţiţându-i oarecum şi'îm- 
pingându-i spre necesitatea cea mai mare de a se iubi 
unul pre altul, precum şi că lipsa dragostei este cauza 
tuturor rălelor. In cât şi pentru aceasta dragostea s’ar 
puteâ arătă mare, de vreme ce charurile singure nu 
numai că nu i-au unit, ci încă că şi fiind uniţi i-au în
vrăjbit, pe când dragostea pe toţi cei învrăjbiţi din cauza 
charurilor, prin sine înseşi îi va uni şi-i va face un trup
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Insă nu spune aceasta de-adreptul. ci pune tocmai aceia 
ce doreau ii, adecă că şi dragostea este char, şi încă 
cea mai înaltă cale spre a ajunge !a toate celelalte «ha
ruri. «In cât că dacă nu voeşti, zice, de a iubi pe fra
tele iau pentru că trebuie st-l suiu, cei puţin araia-i dra
gostea spre a-ţi însuşi un char mai îmbelşugat».

Şi priveşte de unde începe. Mai întâi, cl pune îna
inte tocmai aceia ce se eredeâ de dânşii mare ai de ad
mirat, adecă dela charul limbelor, şi aducând la mijloc 
•acest char, el n:a spus atâta pe cât aveau ii. ci încă mai 
mult. Căci n’a zis «dacă vorbesc limbi», ci „De aşi 
grăi în limbi omeneşti şi îngereşti" (Cap. 13, 1). 
-Şi ce însamnă oare „omeneşti“ ? Adecă în limbile tu
turor naţiunilor de pe faţa pământului. Şi nu s’a mul- 
ţămit numai cu această iperbolă, ci încă a mai adaos 
una şi mai mare, zicând: „Şi îngereşti, iară dra
goste nu am, făcutu-m’am aramă sunătoare, şi 
chimval răsunătoriu“. Ai-văzut unde a ridicat cha- 
rul, şi cum apoi l-a doborît şi- l-a-&fâşieat? Nici n’a zis 
măcar simplu: «că nu sunt nimic», ci „făcutu-mam  
aramă sunătoare11, adecă cevâ £ără simţi re-şi făra- 
suflet. Cum deci aramă sunătoare? Adecă că slobozăsc 
glas din mine, însă în zădar şi fără folos, şi de nimic bun. 
Cum s’ar zice, eu nu fac nimic, ci mai mult supăr, ba 
chiar devin greoiu şi de nesuferit la cei mai mulţi. Ai 
văzut cum cel lipsit de dragoste se aseamănă cu lucru
rile neînsufleţite şi fără simţire? Sub nume de „limbi 
îngereşti “ el înţelege aici nu îmbrăcaţi cu trup înge
resc, ci’ «chiar dacă aşi vorbi aşâ, dupre cum este obi
ceiul îngerilor de a vorbi între sine, toi uşi fără dragoste 
nu sunt nimic, ba încă devin greoiu şi de nesuferit». 
De asemenea şi aiurea" unde zice că: „Lui se pleacă 
tot genunchiul, al celor cereşti, aî celor pămân
teşti şi al celor de desupt“ (Filipp. 2, io) nu spune 
acestea ca şi cum îngerii ar fi îmbrăcaţi cu trup, cu 
genunchi şi oase, — să nu fie — ci voeşte a dâ să se în
ţeleagă închinarea lor cea mai adâncă, întrebuinţând 
schima obişnuită printre noi. Tot aşâ şi aici el a numit 
limbi îngereşti nu cu scopul de a învederâ acest organ 
al trupului, ci voind- a arătâ -convorbirea dintre îngeri 
în felul cunoscut de noi.
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Apoi pentru ca vorba sa să fie bine primită, el 
n’a stat numai până aici, ci a păşit şi la alte charuri, 
pe care doborându-le pe toate din cauza lipsei de dra
goste, ia urmă face icoana dragostei. Şi fiindcă îşi pro
pune de a face creştere in cuvânt, apoi el începând cu, 
charuriie fţe ê mai mici, se urcă treptat la cele mai mari.. 
Când el li-a desemnat ordinea lor, atunci darurile lim
bilor le-a pus tocmai la urma tuturor, iară deastă daia 
acest char l’a pus chiar ia început, ca astfeliu, dupre 
cum am spus, câte puţin să se ridice la cele mai mari. In 
adevăr că după ce vorbeşte de limbi, imedieat păşeşte 
la charul prorociei, zicând: „Şi de aşi aveâ pro
rocie" (Vers. 2), vorbind şi de acest char iarăşi în mod 
exagerat. Fiindcă dupre cum atunci când vorbeşte de 
limbi n’a spus,simplu, ci „în limbi omeneşti" adecă 
în limbile tuturor oamenilor, şi trecând mai departe şi 
ţîn limbi îngereşti", şi numai după aceasta a ară
tat că fără de dragoste5 aceste charuri nu înseamnă 
nimic, tot aşâ şi aici, el nu pune numai prorociea în 
mod simplu, ci Ghîar şi cea mai înaltă prorocie, căci 
zicând: ,,Şi de aşi aveâ prorocie" a adaos: „şi de 
aşi şti toate tainile şi toată ştiinţa", adecă că şi 
pe acest char el îl pune prin întindere, prin creştere.

Mai departe e f păşeşte şi la celelalte charuri, însă, 
ca nu cumva vorbind de fiecare în parte să se pară 
suparatoriu, el pune pe muma şi izvorul tuturor, dară 
şi pe acest char iarăşi îl trece în mod exagerat, căci 
zicând: „Şi de aşi aveâ toată credinţaa, —  şi nu 
se mărgineşte numai aici, ci aceia ce a zis şi Christos, 
aceasta a adaos’o şi apostolul aici, zicând: „încât să 
mut şi munţii, iară dragoste nu am, nimic nu 
Sunt", Dară tu gândeşte-te cum iarăşi şi aici el a sur
pat. sau mai bine zis, a scoborât charul limbilor, căci 
pe când pentru prorocie arată că este mare folosul ei. 
adecă cel ce are acest char ajunge de a şti toate tai
nele şi toată ştiinţa, cum şi pentru credinţă, că cel ce 
o are, nu este peste putinţă de a strămută şi munţii 
ceia ce nu e puţin lucru, — pe când atunci când vor
beşte de limbi, ei de îndată ce a anunţat charul a ş 
plecat mai departe, fără altă vorbă. Şi mai gândeşte-t( 
şi la aceia, cum în scurt el a cuprins toate charurile 
spunând numai de prorocie şi de credinţă, fiindcă mi
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nunile' sunt sau în vorbe, sau fapte. Dară oare cum 
-Christos a zis că cea mai mică parte de credinţă este 
în putinţa de a strămuta munţii? — şi cum că a vorbit 
de cea mai mică parte, ascultă ce spune: „De veţi 
aveâ, credinţă, zice, cât un grăunte de m uştariu, 
,-vfeţi ' im M ie lu ta c e s tu ia : - m ută-te, şi ’se va  
in u tâu (Math. 17, 20)— pe când Pavel aici arată că 
aceasta este „toată cred inţa11. Ce am puteâ spune aici? 
Fiindcă aceasta este mare lucra, de a strămută munţii, 
apoi de aceia a şi pomenit de acest fapt, nu că doară 
toată credinţa numai atâta poate face, ci fiindcă acest 
fapt se păreâ a fi mare în ochii celor simpli, pentru 
volumul lui; de aceia deci şi apostolul a pus de faţă 
acest exemplu. Ceia ce el spune, această înseamnă: «De 
aşi aveâ toată credinţa, şi de aşi puteâ strămută şi 
munţii, însă dragoste nu am, nimic nu sunt».

„Şi de aşi împărţi toată avuţiea mea, şi de* 
-aşi da trupul meu să-i arză, şi dragoste nu am, 
nici un folos nu-mi este" (Vers. 3), V ai! Câtă mă
reţie! Căci şi aceasta o pune cu un alt adaos, de vreme 
■ce n’a zis simplu: «de aşi da săracilor jumătate din- 
averi le mele, sau două, sau trei "părţi» ci „de aşi îm
părţi toată avuţiea mea!“ şinu zice «de aşi da», ci 
„de aşi împărţi14, ca cum ar fi drept aceasta, ca 
împreună cu împărţirea lor să mă afierosesc slujbei 
-celei mai sîrguitoare. „Şi de aşi da trupul meu Să-l 
arză“. N’a zis: «ca să fiu omorât», ci şi aceasta o pune 
tot prin exageraţie, căci a pus la mijloc cea mai gro
zavă moarte dintre toate morţile, adecă de a fi ars de 
viu, şi cu toate acestea chiar şi o asemenea moarte, 
dacă este lipsită de dragoste, nu este vr ’un lucru mare, 
ceia ce a şi adaos, zicând: „niciunfolos nu-mieste“. 
Dară nici-odată nu aşi puteâ arătă mai bine toată mă- 
reţiea faptului, pe câtă vreme nu aşi aduce la mijloc 
mărturiile lui Christos cu privire la el’eimosină şi moarte. 
Şi care sunt acele mărturii? Când zice bogatului: „De 
voeşti să fii desăvârşit, vinde-ţi averile tale şi
le dă săracilor----- şi vin’o de urmează mie“. (Math.
19. 21), şi atunci când vorbeâ de dragostea cea cătră 
aproapele, ziceâ: „Mai mare dragoste decât aceasta
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nimeni nu are, ca cinevâ sufletul său să-şi pună 
pentru prietenii săiC£ (Ioan 15, 13). De unde se vede 
că şi fiind vorba de Dumnezeu, dragostea este cea mai 
mare virtute, «Dară eu spun, zice Pa vei, că chiar de 
ne-am da 'sufletul pentru Dumnezeu, şi dacă Fam da să ■ 
fie ars chiar, căci aceasta înseamnă expresiunea: „Şi 
de aşi da trupul meu să-i a rm 44, totuşi nu vom 
avea nici un folos, dacă nu iubim pe aproapele». Deci, 
a spune că charurile nu folosesc nimic dacă lipseşte 
dragostea, nu este nimic de mirat, fiindcă charurile sunt 
pe al doilea plan în raport cu vieaţa. In adevăr, iubi
ţilor, că mulţi din cei ce au avut cu dânşii charuri, 
fiindcă au devenit răi, au fost pedepsiţi, ca dc pildă acei 
cari proroceau întru numele lui Christos, scoteau mulţi 
demoni şi făceau multe semne şi minuni, ca de pildă şi 
Iuda vînzâtorîul; — pe când alţi credincioşi având o 
vieaţă curată, n’au mai avut nevoe de nici un ajutoriu 
altul spre a se mântui. «Aşâ dară, dacă charurile au 
nevoe de dragoste — dupre cum ani spus — nu este nimic 
de mirat dară, ca şi o vieaţă exactă să nu poată nimic 
fără de ea, apoi aceasta este care ne pune în mirare. 
şi învederează măreţiea faptului, şi mai ales când şi 
Christos se pare că aprobă foarte mult aceste două ca
lităţi, adecă sărăciea sau lipsa de averi, şi muceniea în. 
primejdii, căci şi bogatului a zis: „De voeşti a fi 
desăvârşit, vinde-ţi averile tale şi le dă săra
cilor, şi vin’o de urmează mie“, şi pentru mucenie 
discutând cu ucenicii săi ziceâ: „c in e  îşi va pcrde 
sufletul său pentru mine, îl va aflâ pre el“ (Math. 
16, 25) şi: „Cine va mărturisi dc mine înaintea 
oamenilor, şi eu voiu mărturisi de el înaintea 
Tatălui meu care este în ceriuri“ (Ibid. 10, 32). Şi 
cu drept cuvânt, fiindcă mare este osteneala şi năcazul 
unui asemenea om, care covârşesc aproape însăşi na
tura lui — şi aceasta o ştiu foarte bine cei ce s’au în
vrednicit de asemenea cununi — ceia ce dealtmintrelea 
n’ar puteâ să ni reprezinte nici un cuvânt. Astfeliu, deci, 
faptul acesta este al unui suflet bărbătos şi vânjos, şi 
foarte minunat.

«Şi cu toate acestea, pe acest suflet minunat nimic 
nu-i foloseşte, dacă nu are dragoste, zice Pavel, chiar
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dacă ar mai aveâ cu sine şi pe ceialaltă calitate — să- 
răciea sau lipsa de averi». Deci, de ce oare a zis aşâ? 
Aceasta mă voiu încercă a o arătă acum, mai întâi 
cercetând aceia: cum cel ce împarte averile toate, poate 
să nu aibă dragoste. Că cel ce este gata a se arde, că 
csjî ce, ni ane, are oarecare vbarui'i şi totuşi esse cu pu
tinţă a nu iubi, aceasta se poate explică; dară ce! ce 
nu'numai că-şi dă averile sale, ci ie"şi împarte, cum de 
nu iubeşte? Deci, ce putem spune? Sau ca ceia ce ms 
erâ, apostolul şi-o încnipueâ ca fiind, ceia ce face de a 
iubi într’una, când mai cu samă se voeşte de a pre
zentă vr ’o exageraţiune, ca de pildă acolo unde scriind 
Galatenilor li ziceâ: „Ci măcar noi, sau înger din 
ceriu de vă va binevesti vouă, afară de ceia ce 
am bine vestit vouă, anathema să fle“ (Gaîat. 1,8)
— de şi ştieâ bine că nici el, şi nici v r ’un înger urma 
a face aceasta; dară el voind a arătă măreţiea faptului, 
a pus chiar şi aceia ee nici-odatâ nu s’ar fi petrecut,— şi 
iarăşi Romanilor când li scrie şi zice: „Nici îngerii, 
nici puterile, nici îneepătoriile nu vor puteâ să 
ne despartă de dragostea iui Dumnezeu^ (Rom. 
8, 39), de şi nu erâ să facă aceasta îngerii, ci şi aici el 
îşi închipue ceia ce nu este, dupre cum bună-oară şi 
ceia ce spune mai departe: „şi nici vr’o altă făptură 
oare-care“, de şi ştieâ bine că altă făptură nu mai 
este, mai ales după ce spunând de cele de sus şi de cele 
de jos, el le cuprinsese pe toate la un loc, — cu toate 
acestea şi aici el ceia ce nu erâ o pune prin supoziţie, 
ca astfeliu să-şi arate dorinţa iui cea dusă până ia.exa
geraţiune. Acelaşi lucru, deci, îi face şi aici prin pasajul 
ce ni stă de faţă, zicând că chiar totul de ar da cinevâ, 
dară dragoste nu are, totuşi nimic nu foloseşte. Aşâ 
dară sau aceasta voeşte a o spune, sau că voeşte ca cei 
ce împart averile săracilor, nu numai să le împartă 
cum s’ar întâmplă, ci încă să se şi alipească de cei ce 
le-au primit, să fie cu milă şi cu îndurare cătră dânşii, 
să simtă la durerile lor.

1) De aceia, iubiţilor, şi eleimosina a fost legiferată

l) Fartea morala. Laii^e aduse dragostei prin multe exemple, 
laudă adusă lui Iosif, şi că spre a^ne iubi unii pre alţii, ni-a po- 
roncit Dumnezeu de a da eleimosină. (Veronj.
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de Dumnezeu. Ar fl putut el hrăni pe cei săraci şi prin 
alte mijloace, fără de eleimosină noastră, dară pentru 
ca dragostea să ne lege pe unul de altul şi să ne în- 
călzasca aşâ zicând, a poroncit de a fl hrăniţi de noi. 
De aceia şi aiurea zice: „M ai bun este cuvântul 
decât darea1 şi: „Au nu este mai bun cuvântul 
decât darea cea bună" (Sirah. 18, 16. 17)? Dară 
chiar Christos zice: „M ila Voiesc, iară nu jă r t fă “ 
(îvîath, 9, 13). Fiindcă cei ce au fost miluiţi trebuie a 
iubi pe binefăcătorii lor, iară aceştiia a se găsi cu sim
patie când miluesc pe alţii, de aceia Dumnezeu prin 
milostenie stabilind o legătură a dragostei, a legiferat 
aceasta. Dară ceia ce se întreabă aceasta este: cum, 
dacă Christos spune că ambele aceste virtuţisunt culmea 
perfecţiune!, cum, zic, vine Pavel şi spune aici, că dacă 
cinevâ este lipsit de dragoste, fie că’şi-ar împărţi averile 
la săraci, fie că s’ar martiriza, el totuşi este nedesă
vârşit? De sigur că nu spune acestea ca să contrazică 
pe Christos— să nu fie! ci încă foarte mult conglăsuind 
cu dânsul- Căci şi Christos n’a zis simplu bogatului din 
evanghelie: «Vinde-ţi averile tale, şi da-le săracilor» — 
ci a mai adaos: „şi vin-o de urm eăză m ie". Dară 
urmarea lui nimic alt nu este decât a iubi pe alţii, şi 
nimic nu caracterisază mai bine pe ucenicul lui Christos 
ca faptul de a iubi pe alţii. „Intru aceasta, zice, vor 
cunoaşte toţi că sunteţi ucenici ai mei, de veţi 
aveâ dragoste între v o i“ (Ioan 13, 35). Dară şi când 
zice: „cei ce’şi pierde sufletul său pentru mine, 
îl v a  afiâ pre e i" şi: „Cel ce va  mărturisi de 
mine înaintea oamenilor, voiu m ărturisi şi eu de 
dânsul înaintea Tatălui meu cel din ceri uri “ , 
nu spune doară că nu trebuie a iubi, ci învederează 
numai plata- ce le va stă de faţă pentru ostenelele lor. 
Şi cum că chiar şi în mucenie el cere aceasta, aiurea 
a lăsat a se înţelege foarte lămurit, zicând astfeliu: 
„Păharul meu cu adevărat veţi beâ, şi cu bo
tezul cu care eu mă botez, v ă  veţi boteză--, 
adecă vă veţi martiriza, veţi fi omorîţi pentru mine — 
„iară a şedeâ deadreapta şi deastânga. m ea“ —  
nu ca curn ar şedeâ cinevâ deadreapta şi deastânga, ci 
vorbind aici de cinstea şi de demnitatea cea mai înaltă, —
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„nu este al meu a dâ, ci celor ce s’a gătit 
dela Tatăl rneu“ (Math. 20, 23). Mai departe apoi 
arătând cui anume s’a gătit dela Tatăl, chemându-i 
•pre ucenici li-â zis; „Care dintre voi voieşte a 
fi întâi, să -ţie voiia s lu g ă “ (îbid. vers 26), în
vederând prifc aeesle • cuvinte umilinţa şi dragostea, 
Insă dragoste b‘i cere nu cum s’ar brodi, ci o dragoste 
întinsă, pentru care nici nu s’a mărginit numai la cele 
de mai sus, ci a mai adaos: „Precum  şi fiul omu
lui nu a venit ea să-i slujască lui, ei să slu- 
jască, şi să,’şi deâ sufletul său răscum părare 
pentru m ulţi1' (Îbid. vers. 28), arătând că astfeliu 
trebuie a iubi, încât a şi muri pentru cei iubiţi, căci 
aceasta mai ales este a-1 iubi pre dânsul. De aceia şi 
lui Petru ’i zicea: „De mâ iubeşti pre mine, paşte 
oile mele “ (Ioan, 21, 16). Şi ca să aflaţi câtă putere 
are dragostea, să o descriem cu cuvântul, fiindcă în 
fapte nu o vedem aevea, şi vom înţelege cam câte bună
tăţi ar fi pe pământ, dacă ea ar fi cu îmbelşugare răs
pândită. Atunci n’ar mai fi nevoie nici de legi, nici de 
tribunale, nici de pedepse, nici de osânde, şi nici de 
altceva de acest feliu, căci. dacă toţi ar iubi şi ar fi iu
biţi, nimeni n’ar nedreptăţi pe altul cu cevâ,’ ci şi uci
derile, şl luptele, şi războaiele, şi revoluţiile, şi răpirile, 
şi furtişagurile, şi lăcomiile, şi, în fine, toate rălele ar fi 
scoase dintre oameni, şi răul ar fi cunoscut numai din 
nume. Dară semnele şi minunile nu ar puteâ face aceasta, 
ci încă de multe ori duc şi la slavă deşartă pe cei ce nu

Dară ceia ce este minunat pentru dragoste, e că 
pe când celelalte bunătăţi au unite cu dânsele şi răle,— 
că de pildă cel lipsit de averi, de multe ori se trufeşte 
pentru aceasta, cel ce ştie a vorbi, de multe ori sufere 
de doxomanie, şi chiar cel smerit de mulle ori cugetă 
lucruri mari de dânsul in cugetul său, iată că singură 
dragostea este lipsită de orice boală de acest feliu, căci 
în faţa celui iubit nu s’ar înfumurâ cinevâ niciodată. Şi să 
nu’mi spui numai de unul care iubeşte, ci de toţi cari 
iubesc aşâ feliu, şi numai atunci vei vedeâ valoarea dra
gostei; şi mai ales, dacă voeşti, spune întăi de unul ce 
este iubit şi de unul ce iubeşte, şi iubeşte aşâ precum 
este demn de a iubi, Un astfeliu de om, zic, de ar locui
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pe pământ sau în ceriu, el pretutindeni se bucură de li
nişte sufletească, şi’şi împleteşte singur lui’şi mii de cununi. 
Un astfeliu de om este lipsit deorice invidie, mânie, 
zavistie, uşurinţă, slava deşartă, de poftă rea, de orice 
amor absurd, de orice boală, în fine, de acest feliu, şi’şi va 
păstră curat sufletul său. Dupre -cum nu’şi ar face lui’şi 
nici un rău, tot aşâ nu va face nici aproapelui său. Ast- 
feîiu fiind, negreşit, că cu dânsul va călători pe pământ 
arhanghelul Gavriil. Deci, cel ce are dragoste este ast
feliu, pe eând cel ce face semne şi minuni, şi are cu
noştinţă desăvârşită, dacă este lipsit de dragoste, apoi 
chiar de ar învieâ mii de morţi, totuşi nimic mare nu va 
folosi, fiindcă este de toţi depărtat, de oarece nu primeşte 
a se amestecă cu nimeni dintre cei de un feliu cu dânsul.

De aceia, deci, Christos ca semn de adevărată dra
goste cătră dânsul, a, spus că este numai dragostea 
cătră aproapele. „De mă iubeşti, Petre, zice, mai 
mult decât aceştiia, paşte oile m ele“ . Ai văzut cum 
şi aici a dat a înţelege, câ dragostea este mai mare 
chiar şi decât mucenica? Dacă cineva ar aveâ un copil 
iubit, pentru care şi-ar da şi sufletul, şi dacă un altul 
ar iubi pe tată, însă de fiu n’ar aveâ nici o consideraţie, 
de sigur că faptul acesta foarte tare ar~mânieâ pe tată, 
şi n’ar mai voi să ştie nimic de dragostea ce-i arată 
lui personal, din cauza dispreţului arătat fiului. Deci, 
dacă acest lucru se petrece cu tatăl şi cu fiul său, apoi 
cu atât mai mult fiind vorba de Dumnezeu Şi 06 oameni, 
fiindcă Dumnezeu este mai iubitoriu decât toţi părinţii. 
De aceia deci, zicând: „Intăia şi cea mai mare po- 
roneă este, să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău “, 
a adaos imedieat: „iară a douaa — şi n’a tăcut, ci a 
adaos: „deopotrivă aceştiea, să iubeşti pe aproa
pele tău ca pre tine însuţi “ (Math. 22,38). Şi pri
veşte cu câtă exage raţie cere şi această iubire, căci 
dacă pentru Dumnezeu cere ca dragostea să fie „din 
toată inima şi din tot sufletul", pentru aproapele, 
zice ca să-l iubească „ca pe sine“, ceia ce este egal 
cu „din toată inima şi din tot sufletul“ . Dacă 
aceasta s’ar păzi cu toată exactitatea, apoi n’ar mai fl 
nici bogat, nici sărac, nici rob. nici slobod, nici mic, 
nici mare, nici diavolul n’ar mai fi cunoscut, şi nu zic 
numai de diavol, ci şi de altul ca dânsul, sau mai drept
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vorbind, chiar de ar fi sute şi mii de acest feliu, totuşi 
n’ar puteâ face nimic, dacă este dragostea. Mai degrabă 
ar puteâ răbdâ paele para focului, decât diavolul para 
cea arzătoare a dragostei. Dragostea este mai puternică 
decât zidurile cetăţilor, ea este mai vârtoasă decât dia
mantul, şi chiar de ai vorbi de vre-o altă materie mai 
puternică decât diamantul, totuşi vîrtoşiea dragostei pe 
luate ie covârşeşte. Pe dragoste nu o învinge nici bo
găţiea, nici sărăciea, sau mai dreptul vorbind, dacă ar 
fi dragoste, apoi n’ar mai fi nici sărăcie, şi nici bogăţie 
nemăsurată, ci numai bunurile ce ar izvorî din fiecare 
din ele. Din una am scoate bunăoară nepizmuirea, iară 
din ceialaltă neîngrijirea, şi atunci n’am mai suferi nici 
grijile bogăţiei şi nici nevoile sărăciei. Şi ce spun eu 
de foioasele ce am trage din ele ? Chiar-numai faptul 
de a iubi, gândeşte-te cât de mare este prin sine însuşi, 
câtă mulţămire sufletească poartă în sine, în câtă plă
cere ţine sufletul omului, ceia ce mai cu samă este al 
dragostei prin excepţiune.

Celelalte virtuţi au pe lângă dânsele de multe ori 
legate necazuri şi supărări, ca de pildă: postul este 
legat cu zavistiea, infrânarea şi cumpătarea legate cu 
pofta, t.rezvia sau privegherea le gate cu dispreţul — 
pe când dragostea pe lângă folosul cei mare are cu 
sine şi multă plăcere, şi nici un năcaz, şi întocma 
ca şi drăgălaşa albină adună de pretutindeni cele bune
— precum aceea aduna de pretutindeni mierea — şi 
le depozitează în sufletul celui ce iubeşte. Chiar de 
slujeşte cel ce are dragostea cu dânsul, totuşi 1 se pare 
slujba mai plăcută şi decât libertatea, fiindcă cei ce 
iubeşte nu atât se bucură poroncind, pe cât poroncin- 
du-i-se. Deşi a poronci altora este un lucru plăcut, to
tuşi dragostea schimbă chiar însă-şi natura lucrurilor, 
şi tot ce are in mâni devin bune. Ea este mai blândă 
decât orice mamă, mai îmbelşugată ca orice vistierie, 
ea face şi pe cele grele şi anevoioase uşoare şi sprin
tene, virtutea ni-o arată totdeauna uşoară, iară răutatea 
amară şi hâdă. Gândeşte-te bine; a cheltui sau a îm- 
prăştiea avutul se pare un lucru supărăcios, dară iată 
că dragostea, acest lucru îl face plăcut; a luă sau a răpi 
bunurile altora, se pare plăcut lucru, şi totuşi dra
gostea nu iasă de a. se păreâ plăcut,ci încă face pe om 
de a fugi de acest păcat ca de un lucru uricios. Şi iarăşi, 
a grăi de rău pe alţii, se pare multora un lucru plăcut,
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dară dragostea învederează acest fapt ca amar şi dis- 
gustătoriu, iară a grăi de bine îl arată plăcut, fiindcă 
nimic nu ni este mai plăcut, ca a grăi de bine pe cel 
iubit de noi. Şi iarăşi» mâjiiea are oarecare plăcere, 
aici însă de loo, ci toate vinele ei aşâ zieând, sunt rupte, 
căci chiar de ar supăra cel iubit pe cei.ce’l iubeşte, to- 
tuşv'mâmea nu se vede po faţa acestuia, ci numai la- 
crămi, şi rugăminţi — atât de departe este ea de dorinţa 
de a supără- De l-ar vedeâ păcătuind, jăleştc şi plânge, 
dară şi plânsul acesta poartă cu sine plăcere, fiindcă 
chiar lacrămile dragostei sau întristarea ei, sunt mai 
plăcute decât orice veselie sau bucurie. Nu atâta se 
simt uşuraţi cei veseli, ca cei cari plâng pentru prie
tenii lor, sau, mai .bine zis pentru cei iubiţi ai lor; şi 
dacă poate nu crezi, apoi opreşte-li lacrămile, şi se vor 
întrista şi nemulţămi, sa-şi.cum ar fi pătimit cele mai 
grozave răle.

«Dară, zici tu, a iubi are cu sine şi o plăcere ab
surdă». Să nu fie una ca aceasta, şi astupă-ţi gura, 
omule! — fiindcă nimic nu poate fi mai curat de o ast- 
feiiu: de plăcere, ca dragostea adevărată. Deci să nu-mi 
spui de acea dragoste vulgară şi prostească, care este 
mai mult o boală decât dragoste, ci de acea dra- 

. goste pe care o cere Pavel, care caută la folosul celor 
iubiţi, şi atunci vei vedeâ pe uniia ca aceştiia mai iu
bitori decât orice părinţi. Şi dupre ciim cei ce iubesc 
averile n’ar voi să cheltuească din bani, ci mai cu plă
cere ar suferi să se găsască în orice strâmtorare, decât 
să-şi vadă banii împuţinaţi, tot aşâ şi cel ce simte dra
goste cătră cinevâ, mai de grabă ar preferă să păti
mească mii de nenorociri, decât să vadă vătămat cu 
cevâ pe cel iubit. «Dară, zici tu, cum Egipteanca a voit 
să vatăme pe Iosif, deşi îl iubeâ»? Pentru că ea iubeâ 
pe Iosif cu dragostea acea diabolică, în timp ce Iosif 
nu cu aceasta o iubeâ, ci cu acea dragoste pe care o 
cere şi Pavel. Gândeşte-.te câtă dragoste izvorăşte din 
cuvintele şi din faptele lui Iosif.

In adevăr, că acea femeie ziceâ cătră Iosif: «bate-ţi 
joc de mine, şi fă-mă ţiitoarea ta, nedreptăţeşte pe băr
batul meu, şi întreaga casă răstoarn-o, şi tu elibereazâ-te 
de acel curaj ce-1 ai cătră Dumnezeu», fapt care nu 
numai pe dânsul l-ar fi vătămat, ci şi pe dânsa care 
iubeâ, — în timp ce el care iubeâ cu adevărat, a fugit 
de loate acestea. Şi ca să cunoşti că toate acestea le
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făcea îngrijindu-se de dânsa, iată că o poţi aflâ din 
sfatul ce i-1 dă, căci nu numai că a împins-o Ia 
oparte, ci a introdus în vorbă şi un sfat care ar fl putut
să stingă orice foc. „Dacă Domnul meu pentru 
mine nu cunoaşte nimic din câţe sunt în casa
l lii“ (vae-er. S9, 8). Deodată i-a şi pomenii, de bărbat, 
ca astfeliu- să o ruşineze. Şi n’a zis «bărbatul tău», ci 
„Domnul m eu“ ceia ce mai ales erâ deajuns ca să o 
împedece. şi, să o facă a pricepe cine erâ ea, şi pe cine 
iubeâ, că adecă fiind stăpâna, iubeâ pe robul ei. «Dacă. 
acela îmi este stăpân, zice, şi tu îmi eşti stăpână. Deci 
ruşinează-te de împreunarea cu robul tău, şi gândeşte-te 
a.cui femeie eşti, şi cu cine voeşti a te împreuna, şi . 
pe lângă ce nerecunoscător vrai să te lipeşti, şi că ea 
din această cauză arrî cătră dânsul încă o' mare dra
goste».-Şi priveşte cum înalţă .binefacerile lui. Fiindcă 
acea femeie barbară şi desfrânată nu puteâ să priceapă 
nimic din cele înalte, apoi şi el o ruşinează prin cele 
omeneşti, zicând: „pentru mine nu cunoaşte nim ic 
adecă «m-a încărcat de binefaceri mari, şi, prin urmare, 
nu pot să vatâm pre binefăcătorul meu într’un mod 
atât de grozav. Pe mine m’a făcut al doilea stăpân al 
casei „şi nimic nu s’a luat dela mine afară de 
tine‘% zice. lata că aici el îi înalţă cugetul, ca să o facă 
măcar aşâ să se ruşineze, şi să-i arate cât de mare 
este cinstea ia om. Şi n’a stat numai aici, ci încă a mai 
adaos şi altele, care’ erau de ajuns de a o împedecâ,. 
zicând: „Pentrucă tu eşti femeia lui, şi cum 
voiu face această vorbă (faptă) r e a “ ? «Ce spui? 
zice; că nu este de faţă bărbatul, şi nu ştie că este ne
dreptăţit? Dar Dumnezeu vede». Şi cu toate acestea cu 
nimic nu s’a folosit nici din sfatul acesta, ci îl trăgea, 
spre sine. Ea făceâ toate acestea nu că doară iubeâ pe 
Iosif, ci pentrucă voeâ cu orice preţ să-şi împlinească 
pofta cea nebună, iară aceasta se învederează din cele 
ce a făcut mai pe urmă. Găci şi judecată s’a făcut, şi 
învinovăţire a adus, şi cele mincinoase le mărturiseşte, 
şi pre cel ce n’a făcut nici un rău l-a predat fiarei cei 
sălbatece (bărbatul), care îl şi bagă în temniţă, sau mai 
bine zis, dacă ar fl fost după plăcerea ei, ar fl trebuit 
chiar să-l omoare. Astfeliu a înarmat ea pe judecătoriu. 
Dară ce? Oare şi Iosif tot aşâ s’a purtat? Cu totul din.
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contra, căci nici n’a contrarieat şi nici n’a învinovăţit 
pe femeie. «N ’ar fi fost crezut» zici. Şi cu toate acestea 
Iosif eră iubit foarte de acel bărbat, iară aceasta se 
învederează nu numai dela început, cî chiar şi din 
îmnrei urările Petrecute la sfârsit.

In adevăr, iubiţilor, că barbarul acela dacă n’ar 
fi iubit foarte mult pe Iosif, l-ar ti ornorit chiar tăcând 
ei şî nespunânu nimic contra, fiindcă erâ Egiptean, şi 
stăpânitor, şi nedreptăţit încă în căsnicia să, dupre 
cum credea, de un rob al său, care a primit dela 
el atâtea binefaceri. Insă pe toate acestea le-a învins 
pofta sau dragostea, şi charul pe care Dumnezeu le ră- 
vărsase în inima lui Iosif. Împreună cu charul şi cu 
dragostea aceasta, el, dacă ar fi voit să se justifice, ar 
fi avut şi dovezi nu mici, hainele lui. Că dacă ea ar fi 
fost cea siluită, ar fi trebuit ca hainele ei să fie rupte 
sau sfâşieate, iară nu ca ea să ţină în mâni hainele iui.

„Şi dacă a auzit, zice, că am înălţat glasul 
meu, şi am strigat, lăsând hainele saie la mine 
a fugit, şi a eşit afară “ (Ibid. Vers. 18). Dară ue ce 
i-ai dezbrăcat? Dară eu şi din cele ce urmează după 
aceasta aşi puteâ să vă arăt dragostea lui cea adevărată 
cătră dânsa, căci chiar atunci cand se găseâ în nevoie 
de a spune cauza pentru care erâ băgat în temniţă, ei 
n’a spus drama petrecută între dânsui şi acea femeie, ci 
zice pe scurt: „Pentrucă furat sunt din pământul 
Ebreilor, şi aici n’am făcut nimic" (ibid. Gap. 40. 
15), şi nicăeri nu pomeneşte de acea femeie desfrânată, 
nici nu se mândreşte de acest, fapt — ceia ce ar fi putui 
pătimi fiecare — ca să nu se pară că a fost băgat îr 
aceâ casă cu intenţiuni răle. Dacă oamenii chiar păcă- 
tuind, şi totuşi nici atunci nu se stăpânesc de a nu în
vinovăţi pe altul, deşi faptul poate că este ruşinos, apo: 
cum să nu fie vrednic de admirat Iosif, care fiind ct 
totul curat, n’a spus nici un cuvânt de amorul acele 
femei, nici n’a dat în vileag păcatul, şi nici după ce e 
ajuns pe tron şi rege al întregului Egipet, n’a grăit de 
rău pe acea femeie, şi nici n’a căutat pedepsirea e i'

Ai văzut cum el cu adevărat că o iubeâ şi se în- 
grijă de dânsa, pe când ea nu-i iubeâ, ci erâ muncite 
de o poftă nebună? Ea nu iubeâ pe Iosif, ci voii! 
să-şi împlinească pofta cea desfrânată. Chiar vorbele e 
dacă cinevâ le-ar examina în amănunţime, lc-ar găs
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pline de mânie şi de omor precugetat. „ A intrat Ia 
mine sluga cea de Ebreu, pe care l-ai băgat 
la noi, să mă batjocorească “ .(Cap. 39, 17) zice, 
luând în derîdere binefacerea bărbatului, şi arătând u-i 
hainele ea devenise mai sălbatecă decât orice fiară. Nu 
tot aşâ însă s’a purtat şi Iosif, şi ce spun eu de iubirea 
cătră dânsa, când ei chiar cătră fraţii' săi cari îi vîu- 
duse s!a arătat tot aşâ, şi când nici de dânşii n’a grăit 
nimic neplăcut, nici in sine, şi nici cătră alţii?

De aceia o as fel iu de dragoste Pavel o numeşte 
mama tuturor bunurilor, şi o pune înainte ca semn şi 
al celorlalte charuri. Dupre cum ayând înainte numai 
haine şi ciobote aurite nu ni este de ajuns spre a cu
noaşte pe împărat, ci avem nevoie încă şi de alte 
semne, — iară dacă vedem şi porfiră împărătească cum 
şi diadema, nu mai căutăm nici un alt" semn, tot aşâ 
în cazul de faţă. Gând ni stă înainte diadema dragostei, 
aceasta e deajuns spre a ni arătă pe adevăratul ucenic 
ai lui Christos, şi nu -numai, nouă, ci şi necredincioşilor. 
„Intru aceasta, zice, v a  cunoaşte lumea că sun
teţi ucenici ai mei, de veţi aveâ dragoste între 
v o i“ (Ioan 13, 35). Astfeliu că acesta este semnul cel 
mai mare decât toate semnele, dacă prin el se cunoaşte 
ucenicul lui Christos. De ar face cinevâ mii de semne 
şi minuni, însă s’ar resculâ contra altora, va fl luat în 
rîs de necredincioşi, precum şi de n’ar face nici un 
semn, însă se arată cu dragoste şi iubeşte pe alţii, unul 
ca acela este şi cinstit, în acelaşi timp si neînvins. 
Fiindcă şi pe Pavel de aceia îLadmirăm, nu pentrucă 
învieâ pre cei morţi, şi nici pentrucă vindecă pre cei le
proşi, ci pentrucă ziceâ: ,, Ci ne este neputincios, şi eu 
să nu tiu neputincios? Cine se sminteşte, şi eu să 
nu mă aprinz“ (II. Cor. 11, 2y). Mii de semne de ai pune 
faţă cu acestea, totuşi nimic nu vei mai adaoge, fiindcă 
şi pentru dânsul ziceâ că-1 aşteaptă o cunună mare, nu 
pentrucă făcea semne şi minuni, ci pentrucă cu cei ne
putincioşi se făcuse neputincios. „Care dară îmi este 
plata? Ca bine vestind, fără plată să pun eu 
evangheliea lui Christos" (I. Corinth. 9, 18) zice. Şi 
chiar când se compară pe sine cu ceilalţi apostoli, nu 
spune că «mai multe semne am făcut decât dânşii»,-ci
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„mai mult decât toţi aceia m ’am ostenit“ (ib. 15, 
10). Dară şi atunci când voia mai bine a muri, o cerea 
pentru mântuirea ucenicilor. „Că mai bine îmi este 
a muri, gţce, decât lăuda mea să o facă cinevâ 
zadarnică1' (ifeîd. 9, 15), nu fiindcă se lăudă el, ci ca 

-Să mi . se pară c4*şi baie joc de dânşii, Nicăiri nu-i 
vedem iăudându-se d e ' succesele sale, dacă timpul şi 
împrejurările nu cereau, dară şi când erâ silit de a 
face aceasta, atunci singur se numeşte pe sine „fără de 
minte". Şi dacă vre-odată se şi laudă, apoi se laudă 
întru neputinţi, întru batjocori, întru suferinţile ce şi 
dânsul le aveâ împreună cu cei bântuiţi, ceia ce şi aici 
zice: „Cine este neputincios, şi eu să nu fiu ne- 
putincios“ ? Aceste cuvinte sunt mai mari şi mai im
portante chiar şi ..decât primejdiile, pentru care. şi pune 
acestea mai la urmă, înălţând vorba.

f  Dară noi dacă ne-am .compara cu dânsul, de ce 
oare am puteâ fi vrednici? Noi cari nici banii sau ave-* 
rile nu Ie dispreţuim pentru binele nostru chiar, şi nici 
măcar cele de pritos nu le aruncăm săracilor? Nu-tot 
aşâ însă făceâ Pavel, ci el îşi dădeâ şi sufletul şi trupul, 
numai ca cei ce-1 împroşcau cu pietre şi-l băteau, să 
poată câştigă împărăţiea cerurilor. «Aşâ m’a învăţat 
Christos de a iubi, zice, el care ni-a lăsat poroncă nouă 
pentru dragoste, pe care el a împlinit-o prin fapte». 
Căci fiind împăratul tuturor făpturilor şi al acelei feri
cite naturi, totuşi pe oameni, pe cari el i-a făcut din 
ceia ce nu erau, şi pe cari i-a hărăzit cu mii de bine
faceri, pe oameni, zic, cari îl batjocoreau şi necinsteau 
nu i-a dispreţuit, ci încă s’a făcut şi el om pentru dânşii, 
şi a cinat împreună cu curvele şi cu vameşii, şi pt 
morţii lor i-a învieat, pre cei îndrăciţi i-a vindecat, şi 
cerul ii-a făgăduit. Şi după toate acestea punând mâna 
pe dânsul 1-âu lovit’ l-au legat, l-au bătut, ’şi-au rîs d( 
dânsul, şi la urmă l-au şi răstignit. Dara nici aşâ e 
nu-i dispreţuiâ, ci chiar pe cruce fiind ziceâ: „Părinte 
iartă-li lo r păcatul acesta“ (Luca, 23, 84), ba înra 
şi pre tâlharul, care mai înainte puţin îl batjocorise 
l-a băgat in raiu, şi pre gonaciul de altă dată — Pavel — 
l-a făcut apostol, deşi pe ucenicii şi pe prietenii lui îi pre 
dase spre moarte Iudeilor care-1 răstignise şi pre dânsul 

Acestea toate, iubiţilor, împrospătându-le în minte;
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şi inima noastră, să râvnim cele ale lui Dumnezeu, să 
imităm succesele oamenilor cele vrednice de imitat, şi 
să câştigăm dragostea aceia care este mai pre sus de 
Orice charuri, ca astfeliu să ne bucurăm şi ae bunurile 
prezente, ca şi de cele viitoare. Cărora fie eu toţii a 
ne învrednici, prin charul şi filantropie» ponmujui nostru 
Iisus Christos, efuxjia .împreună cu Tatăl şi cu Sfîntul 
şî bunui şi de vieaţă dătătorul Duh, se cade slava în 
veci. Amin.

O M I L i A  X X X I I I

„Dragostea îndelung rabdă, se milostiveşte, 
nu pizmueste. nu se semeteste. nu se trufeste" 
(Cap. 13, 4). ’ ■

Fiindcă mai sus a fost spus, că fără dragoste nici 
credinţa, nici prorociea, nici ştiinţa, nici darurile lim
bilor, sau darurile tămăduirilor, nici vieaţa cea mai 
curată, ba chiar şi mucenica, nu au nici un folos, la 
urmă de necesitate se vede silit a descrie frumuseţa 
cea nespusă a acestei virtuţi, împodobind icoana ei ca, 
cu nişte culori, iară părţile descrise le leagă împreună 
cu cea mai mare exactitate. Insă, iubitule, nu trece ră- 
pede cefe vorbite aici de apostol, ci fiecare din aceste 
părţi ale dragostei examinează-o cu multă sirguinţă, 
ca astfeliu să poţi vedeâ şi vistieriea cuprinsă aici, în 
acelaşi timp să poţi admira şi meşteşugul zugravului. 
Gândeşte-te bine, de unde a început el cu vorba, şi ce 
a pus mai întâi, care şi este pricina tuturor bunătăţilor. 
Şi ce anume este aceasta? îndelunga răbdare. Aceasta 
este rădăcina a toată filosofiea, pentru care şi zicea un 
înţelept: „Omul cel mult răbdătoriu este cu mare 
înţelepciune, iară cel foarte fricos este ne’nţe- 
lept“ (Pilde 14, 29). Aiurea comparând această virtute 
cu o cetate tare, arată că este cu mult mai puternică 
şi mai sigură decât aceea. Căci, în adevăr, că îndelunga 
răbdare este o armă ne’nvinsă, şi turn care nu se poate 
strica, şi cu multă uşurinţă ea respinge toate cele su- 
părăcioase. Şi dupre cum scânteia ce cade în mare n’a 
vătămat pe mare cu nimic, iară dânsa s’a stins uşor,

16038 29
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tot aşâ şi în sufletul cel îndelung răbdătoriu de s’ar în
tâmplă să cadă cevâ din cele neaşteptate, aceasta dis
pare cu uşurinţă, iară el (sufletul) nu se tulbură de loc. 
Fiindcă îndelunga răbdare este mai puternică ca orice; 
şi de ai spune de armate, sau de averi, sau de cai, sau 
de ziduri, sau de orice, nimic nu vei spune Ia feliu cu 
îndelunga răbdare. Gel ce stăpâneşte pe cele arătate mai 
sus, de multe ori este stăpânit de mânie, şi mlocmai 
ca şi un băeţandru prost se ameţeşte, şi toate lc umple 
de vuet. şi zăpăceală, pe când cel stăpânit de îndelunga 
răbdare, ca şi îiltr’un liman se bucură de o profundă 
linişte. De ’l vei atinge cu vre-o pagubă oarecare, n’ai 
mişcat de loc peatra, de l’ai batjocori, n’ai clătii de loc 
turnul, de i-ai pricinux niscarevâ rane, n’ai sfărâmat 
diamantul. Căci îndelung-răbdătoriu (aw.pofi-mi.oc) de a,eeia 
se numeşte, fiindcă are sufletul mare şi îndelung, căci 
tot ce este îndelung (jwoipdv) este şi mare. Dară acest 
bine mare numai din dragoste izvorăşte, şi atât celor 
ce au îndelunga răbdare, cât şi celor ce se bucură de 
dânsa li procură mare folos. Să nu-mi spui de cei dez
nădăjduiţi, cari făcând rău şi ne pătimind rău, devin încă 
şi mai răi, căci aici faptul nu se petrece din cauza în- 
delungei răbdări, ci din cauza acelora cari întrebuinţa zel 
rău îndelunga-răbdare. Deci, să nu-mi spui de aceştiia,, 
ci de cei blânzi, carii mult câştigă de aici. Gând dc pildă 
cei ce fac rău altora, nu pătimesc şi ii rău din partea 
acelora, atunci noi admirând blândeţa celui ce a suferit 
răul, de aici tragem cea mai mare învăţătură de fslosofie.

Dară Pavel n’a stat numai aici, ci a mai adaos şi 
alte succese ale dragostei, zicând: „Se m iIostiveşte“. 
Fiindcă sunt uniia cari nu întrebuinţează îndelunga răb
dare pentru propriea lor fiîosofie, ci pentru răzbunare 
contra celor ce i-au întărîtat, sfâşiindu-se pe dânşii sin
guri, apoi apostolul zice că dragostea nu are nici acest 
cusur. De aceia a şi adaos: „Se m ilostiveşte11, căci 
nu este moral de a aprinde flacăra celor ce’ dejâ ard 
de mânie, ci de a o stinge, şi nu numai de a răbda cu 
bărbăţie, ci încă şi de a se îngriji, şi de a vindecă rana 
acelora. „N u pizmueşt,e“ zice. Aşâ dară este cu pu
tinţă ca cine-vâ să fle şi îndelung răbdătoriu şi pizmă- 
tareţ, aşâ că succesul sau calitatea îndelungei sale răb
dări este conruptă prin pizma ce o are în inimă. Dară 
dragostea şi aceasta o încunjură.
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,,'Nu se semeţeşte adecă nu se obrăzniceşte, 
fiindcă face înţelept pe cel ce iubeşte, statornic şi de 
respectat. Celor ce iubesc în mod necinstit, acest cusur 
•este propriu al lor, pe când cei ce au adevărata dra
goste, sunt cu totul scăpaţi de toate aceste răle. Când 
înăuntrul omului nu este mânie, apoi orice îngâmfare, 
sau dârj «o, este alungată, fiindcă dragostea afiându-se 
în sufletul lui ca şi un bun cultivator, nu iasă ca să 
răsară nici un spine de aceştia. „Nu se trufeşte“, 
zice. De altfeliu şi vedem dese-ori pe mulţi cugetând 
lucruri mari pentru succesele sau virtuţile lor, cum de 
pildă că nu sunt zavistnici, nici vicleni, nici mici de 
suflet, şi nici înfumuraţi, căci aceste răle nu sunt izvo- 
rite numai din bogăţie şi sărăcieT ci şi chiar din cele 
-ce sunt bune dela natură. Dară dragostea toate le cu
răţă precum se cuvine. Gândeşte-te bine: cel îndelung 
răbdători u nu numai decât este şi milostiv,- iară dacă 
nu este milostiv, îndelunga lui răbdare devine o viclenie, 
şi este primejduit de a cădea în păcatul răzbunărei. De 
aceia milostivirea dând doctoriea cuvenită, păstrează 
virtutea curată. Şi iarăşi, cel milostiv de multe ori de
vine uşor, însă dragostea şi acest defect îl îndreaptă. 
„Dragostea, zice, nu se semeţeşte, nu se trufeşte“ . 
Cel îndelung răbdătoriu şi milostiv Ide multe ori se şi 
mândreşte, însă dragostea doboară şi această, răutate. 
Şi priveşte cum el o împodobeşte nu numai prin cele 
ce dânsa are, ci şi prin cele ce nu are, căci şi virtutea 
o introduce, şi răutatea o taie, sau mai bine zis n’o lasă 
a răsări chiar dela început. Că nu zice «este geloasă, însă 
birueşte pe invidee» nici ca «îşi perde mintea, însă înă- 
duşă patima», ci că „nu pizmueşte, nu se seme
ţeşte, nu Se trufeşte“, şi ceia ce mai ales este de 
mirat, e„că dragostea reuşaşte în cele bune fără oste- 
nele, şi iâ premiul fără luptă. Ea nu lasă ca să se căz
nească mult cel ce o are, pentru ca să iâ astfeliu cununa, 
ci fără de osteneală îi dă premiul cuvenit. Unde nu este 
nici o patimă care să războească o minte sănătoasă, ce 
osteneală ar puteâ fi?

„Nu se poartă cu necuviinţă" (Vers 5). «Ce 
spu t eu că nu se trufeşte, zice, când ea este atât de 
departe de patimă, în cât că chiar de ar pătimi ceie 
mai necinstite şi mai grozave lovituri pentru cel iubit,
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totuşi şi acest fapt nu-i crede de necuviincios». N ’a zis- 
apoi că «se poartă necuviincios, însă rabdă cu bărbăţie 
necinstea», ci că nici nu simţeşte vre-o necinste. Dacă 
iubitorii de băni suferind toate ocările pentru cămă- 
tăriea lor, nu numai că nu ae plâng din această cauza,, 
ei: ir>că se şi tâiesc, apoj cu aîât mai mijii 'cel ce are 
âceasSS dragoste lăudata, nu se va da în laturi pentru 
orice, numai ca să asigure pe cei iubiţi, şi nu numai 
că nu se va da în laturi* dară chiar pătimind nu se 
ruşinează. Dară ca na cumvă să aducem vr’un exemplu 
nepotrivit, să cercetam aceasta chiar cu Christos, şi 
atunci vom vedeâ puterea celei vorbite de apostol.- 

Domnul nostru Iisus Christos a fost şi scuipat şi 
lovit de cătră robi vrednici de milă, şi nu numai că nu 
credea aceasta de necuviincios, ci încă se şi fălea, şi 
•faptul acesta. îl numea slava a sa. Deasemenea pe tâl
harul de pe cruce, pe omorîtorul de oameni, bagându-I: 
în raiu înaintea tuturor celorlalţi, şi cu curya vorbind,— 
deşi toţi cei de faţă ît învinbvăţau, — totuşi el nu credea 
-faptul acesta necinstit şi necuviincios, ci încă a lăsat-o 
să-i sărute şi picioarele, să ie spele apoi cu lacrămile- 
sale, şi să le şteargă cu părul capului său; — şi toate 
acestea s’au petrecut în mijlocul şi în faţa duşmanilor 
şi a contrarilor săi. Căci dragostea nu se poartă, cu ne
cuviinţă. De aceia şi părinţii chiar de ar fl mai filosofi 
şi mai guralivi decât toţi oamenii, totuşi nu se ruşinează 
de a vorbi cu copiii gângănind ca şi dânşii; — dară cu 
toate acestea nimeni dintre cei ce văd nu învinovăţesc- 
pe părinţi, ci încă cred că faptul este atât de bun, încât 
e vrednic şi de laudă. Dacă apoi acei copii ar deveni 
răi, părinţii lor slăruiesc în a-i îndreptă, îngrijindu-se 
şi împuţinând aşâ zicând ruşinea lor, şi totuşi nu se 
ruşinează de aceasta. Căci dragostea nu se ruşinează,, 
ci întocmai ca cu nişte aripi aurite ea acopere toate pă
catele celor iubiţi. Astfeliu şi Ionalhan iubeâ pe David,. 
că auzind pre tatăl său Saul zicându-i: „Fecior de 
fetele cele ee se dau de bună voie, au nu ştiu 
eu că prieten eşti tu fiului lui Iesse, spre ruşi- 
narea ta, şi spre ruşinarea descoperirei maicel 
tale“ (I. Imp, 20, 30), el nu se ruşinâ, de şi vorbele- 
tatălui său erau pline de necinste şi defăimare; căci 
ceia ce Saul spune prin aceste vorbe, aceasta în- 
saronă: «Fecior din fetele care turbează după bărbaţi,.
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care aleargă în braţele celor prezenţi; moleşitule şi fri- 
•cosule, care nu ai nimic bărbătesc în tine, şi care trăeşti 
spre ruşinea ta şi a maicei tale ce te-a născut». Dară 
-ce? Oare pentru aceasta s’a întristat el, a fugit de iubitul 
său, sau s’a ascuns <!« el ? Gq totul din contra, căci el 
Încă se şi mândrea cu dragostea ce aveâ .câtră Da vid. 
-deşi Saui erâ pe atunci împărat al Iudeilor, 'ionathan 
erâ feciorul împăratului, iara David erâ fugariu şi pri
beag. Şi cu toate acestea nici aşâ' el nu se ruşinâ de 
dragostea ce aveâ câtră dânsul, fiindcă „dragostea 
nu se poartă cu necuviinţă, nu caută a ie sa le11. 
Ceia ce este minunat eu dragostea, e că nu numai că 
nu lasă pre cel batjocorit de a se întristâ şi arriări, 
ci încă îi face de a se .şi bucură. De aceia şi Ionathan, 
după toate ceie suferite dela tatăl său, în loc să se în
tristeze, el se mândreâ cu dragostea cătră David, ca şi 
■cum ar fi fost încununat. Dragostea nu ştie ce este ruşi- 
narea sau defăimarea,, şi de aceia ea încă pune în am
biţiune pe om pentru lucruri de acelea pe care alţii caută 
•să le acopere. Ruşinare feste acolo, unde nu se ştie ce este 
dragostea, iară nu acolo unde este vorba de a se pri
mejdui pentru cel iubit, şi de a suferi toate pentru el. 

,-Când zic „toate“ să nu crezi că spun şi de cele vătă
mătoare, ca de pildă a pretinde cinevâ unui tânăr de a 
săvârşi cine ştie ce fapt vătămătoriu. Unul ca acesta 
nu iubeşte, dupre cum m a i. sus v ’am arătat cu aceia 
femeie egipteancă. Singur acela este care iubeşte ade
vărat, care caută la interesele celui iubit; iară dacă nu 
alungă acest bun, apoi chiar-de ar spune de mii de 
ori că iubeşte, totuşi în realitate este mai duşman decât 
toţi ceilalţi duşmani.

Tot aşâ a fost şi Rebeca odinioară, fiindcă iubeâ 
foarte mult pe copil (Iacob); a alergat şi la înşelăciune, 
şi nu se ruşinâ, nici nu se temeâ de a fi descoperită, 
fiindcă şi primejdiea nu erâ cum s’ar întâmplă. Ba încă 
Iacob, opunându-i-se pentru moment, ea îi ziceâ; „Asupra 
mea să fie blăstâmul tău, fiule“ (Facere 27, 13). 
Ai văzut duh apostolicesc şi în femeie? Dupre cum şi 
Pavel a preferat — dacă s’ar puteâ face o comparaţie 
între cel mic, şi cei mare — de a fi anathema pentru 
Iudei, lot aşâ şi această femeie preferă de a fi blăstă- 
mată, numai ca copilul său să fie bine-cuvântat. Toate 
bunurile ea le acordă copilului. — fiindcă nu erâ doară
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a fi şi dânsa binecuvântată de Isaac, iară rălele singură 
se pregătea de a ie suferi; şi totuşi se bucură şi se 
grăbeâ in îndeplinirea dorinţei, ba încă erâ nemulţă- - 
mită de întârzierea desfăşurărei împrejurărilor, deşi îi: 
gfca. flg fSrtfî, nrimeirJii. Kiindcfi so tomfîA 0& nu.
cumva Isâac să o apuce mai ’nainte, şi astfeliu să-i ză
dărnicească planul ei cei iscusii. De ticeia, grabinuu-se*.' 
ea îşi scurtează până şi vorbele, şi împinge pe tâ
năr, ba încă lăsându-1 de a răspunde câteva cuvinte, 
ea l-a întimpinat cu un raţionament destul de puternic; 
spre a-1 convinge. Nu i-a zis: «degeaba grăeşti acestea,, 
şi în zădar te temi, fiindcă tatăl tău fiind bătrân este 
lipsit de limpeziciunea simţirilor», insă cet „Asupra 
m ea să  fie hlăstăm ul tău, fiu le“, numai "ca tu să. 
nu compromiţi această uneltire (Spdjj.a), să nu pierzi vî- 
natul, şi nici să nu trădezi vistieriea».

Dară apoi însuşi lacob oare n’a slujit ia ruda sa 
de două ori câte 7 ani? Qare nu împreună cu slujba 
s’a făcut şi de rîs pentru înşălăciunea aceia?1) Deci ce? 
Oare simţa el acel rizilic? Oare credeă eî purtarea 
socrului său Laban ca necuviinţă, ca el. (lacob) liber 
fiind şi dintre cei liberi, şi crescut ca un nobil, să sufere- 
din partea rudeniilor cele ce sufereau slugile? Dealt,- 
fnintreîea este cunoscut, că mai cu sama aceasta în
tristează pe cinevâ, ca adecă să , sufere necinste din 
partea cunoscuţilor şi a rudeniilor. — Aşâ dară credea 
ei purtarea socrul ui-său ca necuviinţă? Că tuşi de puţin. 
Şi cauza nu erâ decât dragostea, care chiar şi timpul 
cel îndelungat ce a slujit el la Laban, l-a transformat 
în puţin, dupre cum şi zice scriptura: „Şi erau (anii) 
înaintea iui. ca  nişte ziie puţine'5 (ibid. 29, 20),. 
atât de departe erâ el de a fi scârbit pentru acea slujbă. 
Aşâ dară are multă dreptate fericitul Pavel când zice:; 
„D ragostea nu se poartă cu  necu viinţă1',

„Nu cau tă  ale sale, nu se în tărâtă  Spunând 
mai înainte că nu se poartă- cu necuviinţă, aici arată 
şi modul cum nu se poartă cu necuviinţă. Şi care anume 
este modul acela? „Că nu cau tă  ale sale", zice. 
Căci pe ce! iubit dragostea îl vede în toate, şi numai 
atunci se poartă cu necuviinţă — dacă s’ar puteâ zice

’ ) Notă. A  se vedeâ Cap. 27 şi urmă'.orii din Cartea Facere!
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aşâ — când nu poate schimbă sau preface pe cel ce se 
poartă necuviincios; adecă că dacă ar fi cu putinţă ca 
prin purtarea sa necuviincioasă să, poată folosi pe cel 
iubit, apoi atunci ea nici nu consideră faptul acesta ca 
necuviinţă, căci pentru dânsa acela este toiul. - Aceasta 
este adevărată dragoste, de a nu vedeâ în cel ce este 
iubit şi in cci cc iubeşte două fiinţi despărţite, ei un.om 
singur-, -^-chk*  ce de nicăiri nu vine, decât numai din 
^dragoste.

Aşâ dară,, nu căutâ ale tale, ca să afli ale tale, 
căci cei ce caută ale sale, nu află ale sale. De aceia şi 
ziceâ Pavel: „Nimeni să nu cau te  ai său, ci fie
care  al a ltu ia “ (Cap. 10, 24), fiindcă interesul său pro
priu zace în interesul aproapelui, şi al acestuia în al 
celuilalt. Dupre cum cinevâ a vând ascuns sub casa me
gieşii lui aurul său propriu, s’ar lepădă de a se duce şi 
ă-1 căută şi desgropâ, şi, prin urmare, nu ar mai vedeâ 
nici-odată acel aur, tot aşâ şi aici, căci cel ce nu voeşle 
a căută in folosinţa aproapelui propriul său interes şi 
folosinţă, nu se va învrednici de cununile acordate pentru 
aceasta. Căci. Dumnezeu xle-aceia .a-depozitat interesele 
noastre in aşâ feliu, ca să fim legaţi unii de alţii. Dupre 
cum cinevâ deşteptând pe un copil somnoros, l’ar face 
de a urmâ pe fratele său, când n’ar voi dela sine. prin 
aceasta încredinţază fratelui ceia ce ii este plăcut, şi iubit, 
ca astfeliu dorinţa acestuia de a-1 aveâ sub stăpânirea 
sa să nu se împuţineze, ceia ce se şi întâmplă, tot aşâ şi in 
cazul de faţă Dumnezeu a dat interesele fiecăruia aproa
pelui său, ca astfeliu să alergăm uniia în ajutorul altora, 
şi să nu fim dezbinaţi. Şi dacă voeşti să ştii, apoi aceasta 
ai putea-o yedeâ cinevâ petrecându-se chiar şi cu noi-cari 
vă vorbim acum, căci interesul meu în tine stă, şi folo
sinţa ta în mine. Pentrucă ţie iţi este trebuitoriu dp a 
învăţă cele ce sunt plăcute lui Dumnezeu, însă aceasta 
mi s’a încredinţat mie, ca astfeliu prin mine să o ca
peţi, şi de aceia te găseşti silit a alergă la mine. Dară 
şi mie îmi este folositoriu ca tu să devii mai bun, fiindcă 
pentru accasta eu voiu luâ o plată mare. Dară aceasta 
iarăşi stă în tine, şi din această cauză mă văd silit de a 
te urmări pas cu pas, ca astfeliu tu să devii mai buri, 
în ace laş i timp şi folosinţa mea sa o iau dela tine, 
sau mai bine zis prin tine. De aceia şi Pavel ziceâ: 
„Căci care  este nădejdea n oastră? . . .  Au nu şi
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voiu?, şi iarăşi: „Nădejdea mea, şi bucuriea mea, 
sau cununa laudei mele voi sunteţi1' (I. Thesal. 
2, 19. 20). Astfeliu deci, bucuriea lui Pavel erau ucenicii 
lui, şi bupuriea lui o aveau ucenicii. De aceia şi lăcrăma 
când îl vedea vătămaţi cu cevâ. Şi iarăşi interesul şi 
folosinţă aeeiora erau în Pavel, pentru cart» şi «iceâ,: 
„Pentru nădejdea lui Israli cu acest lanţ sunt 
legatu ,(Fapt. 38, ,30), şi iarăşi; „Toate le rabd pentru 
cei aleşi, ca şi aceia să dobândească mântui re “ 
(II. Timoth. 2, 10), Această ar puteă-o vedea cinevâ şi 
în afacerile lumeşti, dupre cum zice: „Femeia trupul-  
său nu-şi stăpâneşte, ci bărbatul; asemenea şi 
bărbatul trupul.său nu-şi stăpâneşte, ci femeia

Tot aşâ -şi no* când voim de a ne legă împreună 
cu alţii, aceasta facem, adecă că nu -lăsăm nici pe unul 
de a fi stăpân pe sine, ci întinzând capătul lanţului 
facem aşâ ca acela să fie,legat de acesta şi acesta 
de acela. Voeşii poate a vedea aceasta petrecându-se 
şi cu căpităniile cetăţilor? Ei bine, cel ce judecă nu stă 
ca să se judece pe sine, ci caută interesul aproapelui. 
Dară şi cei stăpâniţi îşi caută interesele în stăpânitoriu, 
prin îngrijirea, prin slujba ce i-o dau, şi prin toate cele
lalte. Ostaşii deasemenea iau armele pentru noi, căci 
,peatru*n©>-se primejduesc, dară şi noi pentru dânşii ne 
trudim, fiindcă hrana lor este dela noi. Şi dacă vei zice, 
că fiecare face aşâ căutându-şi interesul, aceasta o zic 
şi eu, însă că interesul propriu se găseşte prin aproa
pele. Şi ostaşul dacă nu se luptă pentru cei ce-1 hră
nesc, atunci nu are pe cel care-1'slujaşte la aceasta; 
şi acesta iarăşi dacă nu hrăneşte pe ostaş, atunci nu 
are pe cel care-1 apără de vrăjmaşi.

* Ai văzut cum dragostea pretutindeni se intinde, şi 
cum pe toate le iconomisăşte? Insă să nu te oboseşti 
până ce mai întâi nu vei aflâ întregul lanţ de aur pe 
care-1 formează ea. Zicând deci apostolul: „Că dra
gostea nu Caută ale sale‘\ mai departe spune şi de 
bunurile ce se nasc din aceasta. Şi care sunt acele bu
nuri? „Nu se întărâtă, zice, nu gândeşte răul“. 
Priveşte iarăşi, cum ea nu numai că stăpâneşte răul, 
dară încă nici nu-i lasă de a-şi luă început, căci n’a zis: 
«se întărâta, dară nu birueşte», ci nici nu se întărâtă, şi
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nici n’â zis: «nu face răul», ci nici nu gândeşte răul, 
adecă nu numai că nu face nici un rău contra celui 
iubit, dară nici nu îşi închipue măcar aşâ cevâ- Cum. 
deci ar puteâ face răul, sau curo s’ar întărâtă, ea care 
nu se înjoseşte nici măcar ţte a-şi închipui' v r ’iin rău ? — 
de unde sieste izvorul mâniei.'

,,Nu se bucură de nedreptate“ adecă nu-i pare 
bine de cei ce pătimesc răle, şi nu numai aceasta, ci 
încă şi ceia ce este mai mult, că „se bucură de ade
văr adecă că-i pare bine de cei ce propăşesc, ceia ce 
spune Pavel şi aiurea: „A  se bucura CU coi ce se 
bucură, şi a plânge cu cei ce plângu (Rom. 12, 
15). Prin urmare, dragostea nu pizmueşte, nu se-seme
ţeşte, căci bunurile străine le Consideră >ea pe aie sale 
proprii. Ai văzut acum ca .dragostea încetul cu încetul 
face înger pe cel hrănit şi crescut de dânsa? Când tu 
eşti fără întăritare, sau fără mânie în sufletul tău, când 
eşti curat de zavistie, şi liber de orice patimă tirani- 
cească. apoi cugetă singur, că te-ai izbăvit, în fine, 
de natura omenească, şi că te-ai făcut egal cu îngerii 
prin aceasta. Dară apostolul nu se mulţămeşte numai 
cu acestea, ci are încă şi niai mult cevâ de a spune, — 
fiindcă pe cele mai puternice el ie pune la urmă.-------

De aceia adaoge: 9'i ’0&ie le /Sufere “ . (Vers, 7). 
Când este îndelungă răbdare, când este milostivire, apoi 
chiar dacă ar veni asupra ei lucruri grele, de nesuferit, 
sau batjocori, sau rane, sau moarte, sau orişice, dra
gostea pe toate le.sufere. Aceasta se. poate pricepe din 
ceia ce a pătimit fericitul David, Căci, în adevăr, ce 
poate fi mai greu ca a vedeâ pe însuşi fiul resculat 
contra tatălui, stăpânit de tirănie şi însetat de sânge, 
părintesc? Dară şi acest fapt fericitul David îl suferea 
în linişte, şi nici măcar nu scotea vr ’un cuvânt amărît 
contra acelui fiu omorîtoriu de tată, ba încă lăsând cele
lalte griji în sarcina generalilor oşlirei, el se îngrijâ de 
mântuirea acelui fiu nerecunoscătorii! ’ ). Puternică "este, 
cu adevărat, temeliea dragostei, şi de aceia toate le sufere.

Până aici apostolul lasă a se înţelege puterea cea 
mare a dragostei, iară despre bunătatea ei vorbeşte prin

*) Notă. A  se ve iea  Cap. 10. şi urm. din cartea a 11-a a 
împăraţilor.
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cele ce urmează: „Toate le nădăjdueşte, zice, toate 
ie crede, toate le rab d ă". şi ce va să zică „toate 
le nădăjdueşte" ? Adecă toate cele hune. «Nu se lea
pădă de cel iubit, zice, ci de ar fi cât de netrebnic, ea 
stărueşte i.ntlrepîâiidu-l, îngrijindu-se de el şl interesânT 
du-se deaproâpe». „Toate le cred e", adecă nu numai 
că nădăjdueşte cum s’ar întâmplă., ci şi -crede,- fiindcă 
îl iubeşte foarte mult. Chiar dacă poate nu s’ar desfă
şura. lucrurile după nădejdea ce o are, şi acela ar de
veni încă- şi mai greoiu, lotuşi ea şi pe acestea le sufere, 
căci dragostea, zice, „toate le rab d ă“.

„D ragostea nici odinioară nu cad e“ (Vers. 8). 
Ai văzut unde a pus el sfârşitul dragostei, ceia ce mai 
ales este calitatea, cea mai admirabilă a acestui dar ? 
Dară ce va să zică „nu cade*? Adecă că nu se di
zolvă, nu se nimiceşte, nu se întrerupe nici-odată în a 
răbda, fiindcă ea toate ie şuiere, toate le rabdă. Cel ce 
iubeşte, nici-odată nu poate urî, chiar de ar fi orişice 
împrejurare,- şi-acesta .tocmai este cel mai mare bun ai 
dragostei. Astfeliu erâ Pavel, pentru care şi ziceâ: „Ca 
doară aşi face trupul m eu să  r îv n eascăr şi să, 
m ântuese pre vreunul dintrânşii" (Rom. l i ,  14), 
şi a rămas nădăjduind. Deasemenea’ şi pe Timotheiu îl 
sfătueâ, zicând: „Slugii Domnului nu i se  cade 
să se sfădească, ci blând să  fie că tră  t o ţ i . . .  
cu  blândeţă certând  pre cei ce  stau  îm potrivă, 
poate cândva ii v a  da Dumnezeu pocăinţă spre 
cunoştin ţa adevărului" (II. Timoth. 2, 24. 25).

D «Dară ce? zici tu; dacă vrăjmaşii noştri sunt şi 
Elini (păgâni), apoi nu trebuie a-i uri»? A urî, da, însă 
nu pe dânşii, ci credinţa lor; nu pe om, ci fapta lui 
cea rea, părerea lui cea conruptă. Omul este lucrul lui 
Dumnezeu, pe când rătăcirea este lucrul diavolului. Aşâ 
dară să nu amesteci cele ale lui Dumnezeu, cu cele ale 
diavolului. Dealfeliu şi Iudeii erau blasfemători, prigo
nitori şi batjocoritori, şi grăeau mii de răle de Christos;

')  Pcwtea morală. Laudă (engomiu) adusă dragostei, prin 
mai multe exemple, şi că. noi nu trebuie de a urî nici pe cei ne
cucernici, nici pe cei păcătoşi «ci sa ne rugăm pentru dânşii, şi 
să-i sfătuim cu blândeţă», (Vernn).
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dară oare pentru aceasta îi ură Pavel, el care iubea 
pe Christos mai mult decât, toţi? Câtuşi de puţin, ba 
încă îi şi iubea, şi toate li făcea pentru dânşii. Acum de 
pildă ziceâ: Buna-voinţa inimei mele, şi ru gă
ciunea cea cătră Dumnezeu, pentru dânşii este 
spre m âutuire“, iară altă dată spuneA: „Că aşi' fl 
poftit eu însu-nli a ii anatiiem a deia Christos 
pentru fraţii mei “ (Rom. 10, l. 9,3). Tot aşâ şi Iezechiil 
Văzând u-i pre dânşi siăşfcaţi, zicea: „Vai D oam ne! 
Au doară vei perde toate răm ăşiţile lui Israil" 
(Iezech. 9, 8) ? Şi Moisi de asemenea: „De li vei iertâ  
lor păcatul, ia rtă -li“ (Exod. 32, 31). «Dară, zici tu, 
cum de spune Da vid: „Au nu pre cei ce te urăsc 
pre tine Doam ne am urît? Cu urâciune desă
vârşit i-am urît pre dânşii“ (Ps. 138,20.21)? Tre
buie să ştim însă; că nici nu sunt zise din partea iui 
David toate ceie.ce sunt in.psalmii lui. Iată de pildă 
ce spune însuşi e l : Sălăşlui tu--m-am cu  sălaşele
lui Chidar-* şi „La rîul Babilonului, acolo am 
şăzut Şi a m ’ plâns" (Ibid. 119, 5. 136, 1), deşi el n’a 
văzut nici Babilonul şi nici sălaşele lui Chidar.

Dealtmintrelea astăzi ni se cere şi o mai mare filo- 
sofle. De aceia când ucenicii-cereau ca să se pogoare 
foc din ceriu, ca pe timpul lui Ilje, „Nu Ş t i ţ i li zice 
Christos — „al cărui Duh sunteţi voi“.(Lucâ 9, 55). 
Pe atunci li se poronceâ de a urî nu numai necucerni- 
ciea, ci şi pre cei necucernici, ca nu cumva prieteniea 
cu dânşii să devină cauză de nelegiuire pentru credin
cioşi. De aceia îi depărtâ pre dânşii şi de rudenii, şi de 
contactul cu necredincioşii, şi, în fine, îi îngrădea din 
toate părţile. Dară acum când ne-a adus la o mai înallă 
fîlosofie, şi ne-a făcut mai presus de o asemenea vătă
mare, ni poronceşte de a ne apropieâ de cei necredin
cioşi şi de a-i chemă la noi, fiindcă dela dânşii nu ni 
poate veni vree-vătămare, ci dela noi mai ales aceia 
vor aveâ folos. «Deci ce? zici tu; oare nu trebuie a 
urî pe cei necucernici» ? Nu a urî, ci a milui. Dacă tu 
îl vei urî, cum vei puteâ întoarce cu uşurinţă pe cel 
rătăcit? Cum te vei rugă pentru cel necredincios? Cum 
că trebuie a ne rugă şi pentru necredincioşi, ascultă
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ce spune Pavel: „Rogu-te mai înnainte de toate 
să  faceţi ru găciuni, cereri, făgăduinţe, m ulţă- 
m iri pentru toţi oamenii “ —  şi cum că nu toţi 
erau credincioşi, aceasta nu are nevoie de dovada; şi 
mai . / .„Pcniru rp a m ţi-,Şi pentru toţi
cari suni. în dregători" —  «ym  că.aceşUia erau ne
cucernici şt nelegiuiţi^ iarăşi nu mai încape vorbă: dară. 
mai departe pune şi cauza rugăciunei, zicând: „Că 
acesta  este lu cru  bun şi prim it înnaintea lui 
Dumnezeu M ântuîtorîul nostru,' ca re  voieşte ca  
toţi oam enii să  se m ântuiească, şi să  vină la 
cunoştinţa adevărului “ (L Timoth. 2, 1—4). De aceia 
chiar ’de s’ar găsî^Fed femeie necredincioasă vieţuind 
împreună cu' un crfeţffnciOs, să nu se dcsfacă. căsătoriea,. 
căci ce poate fi măi apropieat şi mai familiar bărba
tului ca femeia? „Că vor fi, zice, doi un tru p “ 
{Făoer. 2, -24), din care cauză mare este şi tandreţa lor 
unul cătră şiltul, şi fierbinte pofta şi dagostea lor re
ciprocă.

Dară dacă ar trebui să urîm pe necucernici şi ne
legiuiţi, apoi cu trecerea timpului vom urî şi pre cei 
păcătoşi, şi tot păşind înainte pe această cale vom ajunge 
ă ne despărţi şi de cci mai mulţi din fraţi, sau mai bine 
zicând, de toţi.: .Că nu este, iubiţilor, nu este nimeni fără 
de păcat T)acă" aTnlrebui să urîm pe vrăjmaşii lui Dum
nezeu, apoi trebuie a uri nu numai pre cei necucerhici, 
ci şi pre cei p ă că to ş i,ş i astfeliu vom deveni, mai răi 
decât fearăle cele sălbatece, respingând pe toţi, şi în
gâmfând u-ne în prostiea noastră ca şi Fariseul cel 
din evanghelie. Nu aşâ însă ni-a poroncit Pavel, însă 
cum? „Sfătuiţi pre cei fără  de rânduieală, m ân- 
gâeaţi pre cei puţini la suflet, sprijiniţi pre cei 
neputincioşi, fiţi îndelung răbdători spre to ţi“ 
(I. Thesal. 5,’ 14). «Dară, zici tu, ce însamnă când tot el 
spune: „Iară de nu ascu ltă  cineva de cuvântul 
nostru  prin epistolă, pre acela  să-l însăm naţi“ ') 
(II. Thesal. 3, 14)? Acestea însă sunt spuse mai mult

’) IVotâ. A  se vedea Nota din omilia a V-a în Comentariile 
epistoliei a II cătră Thesaloniceni, pag. 334, unde se arată eroarea 
din acest pasaj, în ediţiunea noastră de Buzău.
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pentru fraţi, şi încă nu cum s’ar întâmplă, ci şi aici cu 
blăndeţă. Dară tu nu tăeâ cele ce urmează după aceste 
cuvinte, ci le adaoge aici. In adevăr, că după ce apos
toli}! a zis: jfŞi să  nu v ă  însoţiţi ou et* a adaos 
imedieat: „şi să  nu-i socotiţi ea pre ufi v ră jm aş, 
ci să-I învăţaţi ea  pe un frate* ( ib R  vers. iii).

A i văzut că apostolul n-a poroncit de a urî pe om, 
ci lucrul lui cel rău şi netrebnic? Căci lucrul diavolului 
este de a ne dezbină între noi, şi de aceia mult ’ş-a 
bătut capul de a nimici dragostea dintre oameni, ca 
astfeliu să taie orice cale de îndreptare, şi pe acela de 
pildă să-l ţină în rătăcire, iară pe tine sa te ţină în 
desgust faţă de el, şi astfeliu să se îngrădească din toate 
părţile orice drum spre mântuire a aceluia. i>ând şi 
doctorul urăşte pe cel bolnav, şi fuge de el, iară cel bolnav 
dispreţueşte pe doctor, apoi atunci când se va ridică 
din pat cel bolnav, dacă nici jicârta nu cheamă ia sine 
pe acela, şi nici acela nu se duce îa acesta? De ce spu
ne-mi. îl dispreţueşti şi fugi de el? Că este necucernic? 
Apoi tocmai de aceasta trebuie a te aprdpieă şi a-i vin
decă, ca astfeliu să ridici pre cel ce se găsea bolnav. 
Dară dacă poate are o boală care nu se poate vindecă, 
tu cu toate acestea fă din parte-ţi ceia ce ţi s’a poroncit 
să faci, fiindcă şi Iuda erâ bolnav de o boaiă nevinde
cabilă, şi totuşi Dumnezeu n’a încetai de a-b îngriji. Deci, 
nicj tu să nu încetezi de a £e îngriji 4b ei. Obiar dacă 
poate ai încercai multe, şi totuşi n’ai putut să-l izbăveşti 
de necucernicie, şi să primeşti plata celui izbăvit, totuşi 
îl vei pregăti pe acela de a~ţi admiră blândeţa ta, şi 
atunci întreaga ta slavă va trece deadreptul la Dumnezeu. 
Chiar dacă ai face minimi, chiar de ai învjeâ morţii, 
sau orice de acest feliu, totuşi nici odată nu te vor ad
miră atât de mult Elinii, ca atunci când te vor vedeâ 
blând, liniştit şi purtându-te cu dulceaţă cătră dânşii. 
Nu mică este această virtute, fiindcă mulţi se vor izbăvi 
cu desăvârşire de răle. Nimic nu poate să atragă atât 
de mult ca dragostea. Pentru acelea—Vorbesc de semne 
şi minuni—de multeori te vor şi invidieâ, pe când pentru 
dragoste te vor admiră şi iubi, însă iubindu te de sigur 
că în trecerea timpului vor iubi şi adevărul. Dară dacă 
nu de îndată devine credincios, tu nu te minună, nici 
te grăbi, nici nu cere toate deodată, ci lasă-1 până ce 
te va lăudă, până ce te va iubi, şi în trecerea timpului
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va ajunge şi la aceasta. Şi ca să afli cât de înseninat 
este acest fapt, ascultă pe Pavel cum se justifica înaintea 
unui judecătoriu necredincios: „Mă SOCOteSC pre mine, 
zice, fericit a fi, vrând să respunz înaintea ta 
astăzi“ (Fapte 26, 2). Dară acestea le spunea/ el nu 
pentri.i 9.-i linguşi,—să nu fie una ca aceasta— ci' voind 
ca ' 11;! ul«.adeî.a sa sa câştige pe acel judecâtOî'îu ne- 
credincfeiS-.Şidintr'o parre Fa câştigat, el care până acum 
erâ considerat câ acuzat, şi biruinţa o mărturiseşte cu 
glas mare, cel prins în cursă, zicând în auzul tuturor 
celor de faţă: „Intru puţin mă pleci (măconvingi) 
a mă face creştin“ . Dară PaveLce i-a respuns? încă 
mai mult a întins mreja (cursa) zicându-i: „A ş i pofti 
deia Dumnezeu şi întru puţin şi întru mult, nu 
numai tu, ci şi toţi cei ce mă, aud pre mine 
astăzi, să se facă într’acest feliu, precum şi eu 
sunt. afară de legăturii® acestea", (ibid. vers. 28. 
29) Dară ce spui Pavele? „Fără legături“ ? Şiceeuraj 
vei mai aveâ la urmă, dacă tu te ruşinezi şi fugi de 
legături, şi încă în faţa unui public atât de numeros? 
Oare nu pretutindeni în epistolele tale te mândreşti pentru 
aceste legături, şi te numeşti „legatul lui Christos 
iară lanţul acela.ni-1 porţi în toate părţile ca pe o dia
demă împărătească? Deci, ce s’a întâmplat acum că. te 
aperi de acele legături? «Nu eu mă apăr de dânsele, 
zice, căci nici nu sunt ele atât de încăpătoare, spre a 
primi lauda mea; însă ani aflat dela stăpânul-meu că 
nu e bine de a pune petec nou pe haină veche !); şi de 
aceia am spus aşâ. Căci până acum ii defaimă credinţa 
noastră creştină, şi stau cu duşmănie contra crucei, aşâ 
că dacă aşi mai spune şi de legături, apoi de sigur că 
ura lor ar deveni şi mai mare. A fi legat lor li se pare 
a fi un fapt ruşinos, fiindcă n’au gustat încă din slava 
noastră. Deci se cuvine de a fi cătră dânşii cu îngă
duinţă, şi când ii se vor învăţa a filosofâ, atunci de sigur 
că vor şti şi frumuseţa acestui fer, cum şi mândriea ce 
o avem noi din cauza legăturilor». Când el vorbeşte 
cătră alţii de legături, apoi atunci numeşte acest fapt 
char zicând: „Că voauă vi s’a dăruit pentru Chris-

‘) Notă. A. se vedeâ Cap. 9, 16, din Matheiu.
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tos, nu numai a crede întru  el, ci şi a pătim i 
pentru dânsul“ (Fiiipp. 1, 29). Atunci lucrul plăcut 
erâ, ca cei ce auzeau vorbindu-se de cruce, să nu se ru
şineze, şi de aceia el păşeşte cu timpul în dezvălirea 
tainelor. Nici în palatul împărătesc când introducem pe 
cineva, nu silim pre ce! introdus de a vedeâ cele dinăuntru 
urni nainle de a privi vestibulul • sau '.intrare» în palat., 
căci numai aşâ când se va vedeâ înăuntru, şi va. privi, 
cele deacolo i se vor părea minunate.

Deci, aşâ dojănim noi pe fiii Elinilor: cu îngăduinţă, 
cu dragoste, căci dragostea este un mare dascal, în stare 
rie a întoarce pe cinevâ din rătăcire, de a-i preface 
vieaţa, de a-1 conduce spre filosofie, şi din peatra a-1 
tace om. Şi de voeşti să afli puterea dragostei, apoi 
adă-mi aici un bărbat fricos şi spărios, şi temându-se' 
până şi de umbra, lui, sau unul ne’nfrânat şi iute la 
mânie, mai mult fearâ decât om, desfrânat şi neruşinat, 
şi, în fine, având cu sine -ioată răutatea, şi predă-1 în 
mânile dragostei, întrodu-i, zic în gimnastica ei, şi iute 
.-vei . vede&~pe-acel fricos- -şi ne’ndrăzaeţ—devenind ,băr- 
bătoş, mare de suflet, şi cu uşurinţă îndrăznind spre 
toate. Şi ceia ce este minunat, că acestea se petrec nu 
doară schimbând u-se sau pre făcând u -se n atu ra lui, ci 
dragostea îşi arată puterea chiar în acel suflet timid, şi 
se petrece acelaşi lucru, ca şi cum cinevâ ar face o 
sabie de plumb ca să tae ca şi una de fer, fără însă a 
o face de fer, ci rămânând în natura ei de plumb. Gân
deşte-te bine: lacob de pildă erâ fără viclenie, stând in 
casă fără nici-o grijă şi fără primejdie, vieţuind in li
nişte şi libertate, întocmai ca*şi o fecioară în salonul 
casei părinteşti;—aşâ şi ei, zic, şezând înăuntru casei, 
erâ silit, de a sta fără treabă timpul cel mai îndelungat, 
fiind scutit de târg şi de cele ale târgului, căci în tot 
timpul el se găsâ în pace şi linişte adâncă. Dară ce? 
Iată că deodată acest om neprefăcut, fiindcă fa  aprins 
flacăra dragostei atât de mult, el care şedeâ într’una 
în casă, priveşte-1 zic, cum dragostea l’a făcut stărui- 
toriu şi iubitoriu de muncă.

Acestea nu sunt zise de mine, ci ascultă chiar pe 
acest patriarh ce spune. Acuzând pe socrul său el îi 
ziceâ: „De douăzeci de ani de când sunt cu tine" 
(Facer. 31, 38). Şi ciim ai petrecut acei două zeci de ani? 
„Ziua m ă ardeâ căldura, ia ră  noaptea sufeream
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gerul, zice, şi som nul se depărta dela ochii m ei:i 
(Ibid. vers. 40). Acestea le spunea acei bărbat fără vi
cleşug, care şedea în casă şi trăia o vieaţâ liniştită. 
Cum că e l erâ şi fricos, aceasta se vede de acolo, că 
numai cât, se gândea de a da ochi cu fratele săţ? Isav, 
şi eş nuavu ;le frkik Dara upai„priveşte cum acest fricos 
■fiind biuyâuii do dragoste, a Uerv'eiiu mai îndrăzneţ -decât 
lent Căci punându-se pe sine înaintea tuturor ca un pa
rapet, erâ gata de a se asvârll el cel întâi contra acelui 
sălbatec, care mugea de răzbunare, dupre cum credeâ 
el, şi' în propriul său trup îşi pusese siguranţa celor 
două femei ale sale; şi de care mai înainte se temea 
chiar de a-1 vedea, acum doreâ de a da piept cu el,— 
căci mai puternica era dragostea femeilor lui, decât 
această frică. Ai -văzut cum-fund fricos, a devenit fără 
de veste îndrăzneţ, nu că,doa^ă i s’a schimbat natura, 
Cî fiind stăpânit de dragoste? Cum că şi după aceasta 
a .fost fricos, se-^poate 'vedea din schimbarea locuinţei 
lui din loc îu loc- . * .

Insă nimeni să nu creadă că cele vorbite sunt o 
învinovăţire adusă acestui drept, căci nu a fi fricos este 
vinovăţie, de vreme ce aceasta este a naturei, ci de â 
face din cauza fricei lucruri de acelea ce nu trebuiesc 
făcute. Este cu putinţă de a fi cinevâ fricos dela natură, 
şi a fi bărbatos prin evlaviea ce oare. Dară ce oarda 
făcut Moisi ? -i3are' nu lenaâHdu-se de un Egiptean a fugit, 
şi-a pribegit dincslo-de- hotaicÎD ţărei? Şi totuşi acest 
fugartu, care nici măcar, au putuse suferi ameninţarea 
unui bărbat, fiindcă gustase d in ,mierea dragostei, se 
grăbea, de a. se- pierde""împreună, cu cer iubiţi de dânsul, 
deşi nimeni nu-i silea la aceasta, dupre cum singur 
zice: „De li vei ierta  lor păcatul, zice, iară de 
nu, şterg e-m ă şi pre m ine din cartea  ta, care  
O ai scris"' (Exod. 32, 31). Cum că dragostea face 
blând pe cel îndrăzneţ şi înţelept pe cel desfrânat, nu 
mai este nevoe de nici un exemplu, fiindcă tuturor 
este cunoscut. De ar fi cinevâ mai sălbatec decât orice 
feară, totuşi prin dragoste devine mai blând ca o oae. 
Cine erâ mai sălbatec şi mai smintit decât Saul? Şi cu 
toate acestea când fiica lui a slobozit pe duşman, el 
nici un cuvânt aspru nu i-a spus. Şi cel ce ucisese pre 
toţi preoţii pentru Da vid, văzând pe fiica sa scăpându-1, 
nici un cuvânt nu i-a spus, mai ales că se petrecuse
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o înşelăciune atât de mare ');  şi aceasta fiindcă el 
(Saul) erâ stăpânit de cel mai puternic frâu al drago
stei. Dragostea ştie -a face pe om înţelept, dupre 
cum îl face şi blând. Dacă cinevâ îşi iubeşte femeia, 
dupre cum trebuie, a o iubi, apoi chiar de’ ar ft cât 
de eonrupt, totuşi pentru dragostea ei nn vu dori de 
a vedeâ pe o alfa. „:Ţare este «a  moartea dragostea^ 
(Cânt. Cânt. 8, 6) zice înţeleptul, astfeliu că a fl desfrânat 
de nicăieri nu vine, fără numai din a nu iubi. Deci, 
fiindcă dragostea este creatoare a orice faptă bună, de aceia 
să o înfiltrăm cu toată exactitatea în sufletele noastre, 
ca să ni aducă multe bunuri şi veşnic să avem rodul 
ei îmbelşugat, veşnîc înverzit şi nici-odată vestejit. Ast
feliu ne vom puteâ învrednici şi de bunătăţile cele 
veşnice. Cărora fie ane învrednici cu toţii, prin charul 
şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christaş, -căruia 
împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slava în veci. 
Amin.

O M I L I A  X X X I V

„Şi ori prorociile de vor lipsi, ori limbile 
de vor încetâ, ori cunoştinţa de se va strică.“ 
(Cap. 13, 8).

Arătând însămnătatea dragostei, din aceia că şi cha
rurile ca şi succesele vieţei au nevoie de dânsa, din 
rnşirarea tuturor virtuţilor isvorâte din ea, şi că tot 
dânsa devine un motiv de cea mai exactă filosofie, aici 
arată valoarea ei şi din alt punct de vedere. Iară aceasta 
o face voind a convinge şi pe cei ce se păreau câsunt 
înjosiţi, dându-li să înţeleagă, că dacă au dragostea cu 
dânşii, apoi au şi capitalul sau principalul semnelor, şi 
cu nimic nu vor fi mai pre jos de cei ce au cha
ruri, ba încă cu mult mai pre sus de aceia; iară pe cei 
ce aveau charuri mari şi se ingâmfau de aceasta, se 
încearcă a-i umili, arătându-li că nu au nimic dacă 
nu au dragostea. Şi cu Chipul acesta urmau a se iubi

') Notă. A  se vedea Capit. 18—23 din Cartea I a împăraţilor.
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anii pre alţii, nimicindu-se zavistea şi uşurătatea lor, 
iară iubind’u-se intr’una, ii desrădăcinau cu totul aceste 
patimi. „Că dragostea, zice, nu pizmueşte, nu se 
sem eţeşte'4. Aşâ că de pretutindeni îi împresură ca 
cu un zidu nesurpat, şi cu o concordie strânsă bine, 
care nimicea toate patimile, şi de aici apoi clevineâ şi 
mai •'puternica,. De- aceia. a şi pus in mişcare mii de ra
ţionamente, ca.re puteau sa ii ruângâe tnsteţâ. lor. «Căci, 
zice, acelaşi duh, şi că dă spre folos; că împarte 
precum voieşte,, şi că împarte din dragoste, iară nu din 
datorie. Deci, chiar de ai primi puţin, totuşi contribui 
în trup deopotrivă cu celelalte mădulări, şi astfeliu te 
bucuri de mare cinste. Şi cel ce are charuri mai mari, 
are nevoie de tine cel mic, şi că, în fine, charul cel mai 
mare şi calea cea mai înaltă este dragostea». Âcestea 
le ziceâ, legându-i cu îndoită putere unii de alţii; pe 
deoparte să nu creadă că sunt mai pre jos dacă âu dra
gostea, iară pe de alta ca cei ce aleargă după dânsa şi 
o preferă înaintea altora, nmiio omenesc nu mai sufăr, 
fiindcă au cu dânşii rădăcina tuturor charuriîor, şi că 
nici nu pot a se certă între dânşii chiar de n’ar aveâ 
nici un char. Căci cel stăpânit odată de dragoste, este 
scutii de orice iubire de ceartă.

De aceia arătându-li câte bunuri vor aveâ dela 
dragoste, a descris roadele dragostei, iară prin laudele 
aduse ei, a înfrânat patimile acelora, fiindcă flecare din 
vorbele spuse, erâ ca o doftorie îndeajuns de puternică 
spre a le vindecă ranele lor. Pentru aceia ziceâ: 
„D ragostea îndelung rabdă“, adresându-se aici cătră 
cei ce se certau între dânşii. „D ragostea se m iiesti- 
v eşte*, zicând acestea contra celor făţarnici şi dezbi
naţi. „Nil p i z m u e ş t e cătră cei ce zulipsau sau in- 
vidieau pre cei mai superiori lor. „Nu se  sem eţeşte1', 
adresându-se celor ce se separau de ceilalţi. „Nu Se 
tru feşte“, zise contra celor ce se îngâmfau de dânşii. 
„Nu se  p oartă cu  necu viin ţă", vorbe adresate ce-, 
lor ce credeau că nu sunt datori de a fi cu îngăduinţă 
faţă de alţii. „Nu Caută ale sa le “, către cei ce pri
veau de sus pe ceilalţi- „Nu se în tărită ; nu gân
deşte ră u l“, cătră cei batjocoriţi şi necinstiţi de alţii. 
„Nu se bu cu ră de nedreptate, ci se bucură de
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ad evăr", adresându-se iarăşi cătră cei pizmătăreţi. 
„Toate le s u f e r e vorbe adresate deadreptul cătră cei 
pizmuiţi. „Toate le năd ăjdu eşte", câtră cei descura
jaţi. ' „Toate le rabdă, dragostea nici-odinioără, 
nu eade“» cătră cei ce cu uşurinţă s’au dezb.nat de 
ceilalţi.

Deci, fiindcă di u loate părţile o a arătat mare şi 
încă prin exageraţie, la urmă iarăşi face acelaşi lucru, 
din alt punct de vedere cu mult mai nrnre, zicând aşâ: 
„Şi ori prorocii le de vor lipsi, ori limbile de vor 
încetă". Dacă aceste charuri s’au fost acordat pentru 
întărirea credinţei, apoi când credinţa va fi împrăştieată 
pretutindeni, negreşit că întrebuinţarea acestor charuri 
va fi de prisos. Insă a se iubi unii pe alţii nu va încetă 
niciodată, ci încă şi mai mult va creşte, ~şi aici şi în - 
viitor, şi mai cu samă în viitor decât acum. Aici de 
sigur că sunt multe care slăbesc dragostea, ca de pildă 
banii, lucrurile, patimile trupului, boalele sufletului, etc. 
acolo însă nimic din acestea. Dară dacă vor lipsi pro- 
rociile, ori limbile de vor ■ încetă, nu e nimic de mirare; 
pe când a se strică cunoştinţa, aceasta este cu adevărat 
ceia ce provoacă nedomerirea, fiindcă şi aceasta a 
adăogat, zicând: „ori cunoştinţa de se va  strica". 
Deci, ce? Vom vieţui alunei în Recunoştinţă? Să nu fie 
una ca aceasta, căci atunci mai cu samă se va întinde 
cunoştinţa precum.trebuie^dupre cum şi zice mai de
parte; ' „iară atunci voiu cunoşte precum şi cu
noscut sunt". De aceia ca să nu-ţi închipui că zicând 
„ori cunoştinţa de se va strică", ei a lăsat să se 
înţeleagă că’ şi cunoştinţa se va desfiinţa odată cu pro- 
rociile şi cu limbile, apoi n’a tăcut, ci a adaos şi modul 
aesfiinţărei sau stricărei ei, zicând imedieat: „Pentru 
că din parte cunoaştem şi din .parte prorocim. 
Iară când va veni cea desăvârşit, atunci cea 
din parte se va Strică" (Vers. 9. 10). Prin urmare 
nu cunoştinţa se va strică, ci cea din parte va încetă 
de a mai fi cunoştinţă, fiindcă atunci nu-numai acestea 
le vom cunoaşte, ci încă şi mai multe. Şi pentru ca 
ceia ce zic să o pot arătâ şi mai lămurit, mă voiu sluji 
de câteva exemple: Noi de pildă ştim că Dumnezeu este 
pretutindeni, însă cum şi în ce feiiu, nu ştim; ştim dea-
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sernenea că toate fiinţile le-a făcut din ceia ce nu erau, 
adecă din nimic, însă modul nu-i cunoaştem; ştim dea
semenea că s’a născut din fecioară, însă cum, nu ştim. 
Atunci însă vom şti cevâ mai mult şi mai lămurit despre 
acestea.

Mal departe ârâiA şi-distanţa câtă -este, şi că 
nu puţin ui lipseşti;.. zicând: -Când eraui rjprunp, c a  
un prunc grâeâm , ca  un prunc cugetăm , ca  un 
prunc gândeam ; iară dacă m 'am  făcu t bărbat, 
am  lepădat cele p ru nceştl“ (Vers. 11). Dară şi prin 
celălalt exemplu acelaşi lucru îl învederează, zicând: 
„Că vedem acum  ca  prin oglindă* —  şi fiindcă 
a pus de faţă Oglinda cea văzută oarecum, a adaos: 
„în g âcitu ră  (enigtaă)*, arătând în mod exagerat 
că cunoştinţa de faţă este foarte mărginită. „Iară 
atunci faţă că tră  fa ţă “, nu ca cum Dumnezeu ar 
aveâ faţă, ci întrebuinţară această expresiune spre 
a spune mai învederat şi mai lămurii. Ai văzut cum 
noi cunoaştem acestea prin înaintare-; adecă prin creşte
rea trupească şi duhovnicească? „Acum, zice, CUIIOSC 
din parte, ia ră  atunci voiu cunoaşte, precum- şi 
cunoscut su nt". Ai văzut cum îndoit li-a smuls din 
sufletul lor trufiea? Li-a dat a înţelege că cunoştinţa lor 
este din parte, şi că ’ cbiâr nici pfe această cunoştinţă 
ciuntită nu o au desla sine. «Nu eu 1’atti' cunoscut pe 
dânsul, zice, ci el m’a cunoscut pe mine. Dupre cum 
deci ei mai întâi m’a cunoscut acum, şi el mi-a trecut 
înainte, aşâ şi eu atunci voiu alergă după el mai mult 
decât acum. Căci cel ce şade în întuneric, întru cât nu 
vede soarele, nu el aleargă după frumuseţa razelor soa
relui, ci ea (raza) se arată pe sine în timp ce strălu
ceşte; dară când va primi lumina ei, atunci, în fine, şi 
el va alungă lumina». Aceasta va să zică expresiunea 
„precum şi cunoscut su n t“, nu că doară noi îl vom 
şti, dupre cum el ne ştie pre noi, ci dupre cum el ni-a 
trecut înainte acum, aşâ şi noi ne vom ţinea lipiţi de 
dânsul atunceâ, şi multe din cele ce nu ştim acum, vom 
şti atuncea, şi ne vom bucură de acea fericită convie
ţuire cu dânsul şi de acea filosofie. Că dacă Pavel cel 
ce ştieâ atâtea şi încă erâ prunc, apoi cugetă cât de 
mari sunt acele lucruri. Dacă acestea se văd acum ca
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prin oglindă în găcitură (enigmă), apoi de aici poţi în
ţelege iarăşi ce feliu este faţa lui. Insă. ca să-ţi deschid 
puţin _ vălul spre a vedeâ această deosebire, şi să las 
oarecum a pătrunde în sufleţiţi tău o ra,sâ,cât.de,întu
necată a acestei idei, apoi adă-ţi aminte ae cele din legea, 
veche, spre a vedeâ cât de iinî)!t# olţ'ăiuqit acum eter-sl. 
Căci şi acelea dinaintea charuîui erau ari şi se a^ătaU 
minunate, însă ascultă ce spune despre ele Pa vei, după 
char: „Că nici s ’a  slăvit ceia ce  erâ slăvit în- 
t r ’această  parte, pentru slava cea  co v ârşito are11 
(II. Cor. 3, 10). Şi pentru ca ceia ce spun să fie şi mai 
lămurit, apoi vom aduce vorba despre una din ierur- 
ghiile ce se săvârşau şi pe atunci, şi astfeliu vei vedeâ 
câtă deosebire este- între atunci şi acum. Şi de voeşti, 
apoi să aducem la mijloc pascha, şi acea veche, şi 
aceasta de acum, şi atunci vei cunoaşte covârşirea 
paschei de acum.

Săvârşau Judeii, iubiţilor, săvârşeau zic, pascha în 
aşâ feliu, ca cum priveau în oglindă, şi in gâcitură 
(enigmă), în timp ce tainele cele negrăite ce se "între ve
deau în acea paschă, nici prin minte nu li treceau, şi 
nici cine erâ acela de care glăsueau mai dinainte acele 
taine, ci ii vedeau înaintea ochilor numai mielul sacri
ficat, şi sângele lui, şi uşile unse cu sânge. Dară cum 
că Fiul lui Dumnezeu va fi jărtfit, că va eliberă lumea?- 
întreagă de păcat, şi că va da din sângele acesta, ca să 
guste şi Elinii şi barbarii, că cerul îl va deschide tu
tu ror, şi cele de acolo le va pune înaintea neamului 
omenesc, şi că luând trup însângerai 0 va ridică mai 
presus de ceriu şi de ceriul ceriului, şi mai presus ue 
îngeri, de arhangheli, şi de toate puterile cereşti, şi că 
va şedeâ pe însuşi tronul împărătesc deadreapta Ta
tălui, strălucind întru slavă negrăită, — acestea nimeni 
dintre dânşii, şi nici dintre ceilalţi oameni, nici nu le-au 
ştiut mai dinainte, şi nici prin minte li-a trecut vre-odată.

Dară ce zic acei cari toate le cutează? Că expre- 
siunea „acum cunosc din p arte“ este zisă pentru 
iconomiile lui Dumnezeu, şi nu pentru Dumnezeu; şi că 
cunoştinţă de Dumnezeu omul o are în perfecţiune. Dară 
atunci cum de se numeşte pre sine prunc ? Cum de vede 
ca prin oglindă, cum în gâcitură (enigmă) dacă are to
talul cunoştinţei? De ce el ca cevâ extraordinar atri
buie cunoştinţa Duhului, şi nicidecum vre-unei alte pu
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teri a creaţiunei, zicând: „Cine ştie cele ale omului, 
a fară  de duhul omului, care  este întru  dânsul? 
A şâ şi ale lui Dumnezeu nimeni nu le ştie, afară 
de Duhul lui Dum nezeu“. Asemenea şi Christos spune 
ca cunoştinţa este numai a iui Dumnezeu, zicând aşâ:
'.Nn doară ea p re T atăl i-a  văzut, cinevâ, fără 
num ai ce ia  ce  este  deia Dumnezeu, aceia  a  v ă
zut pre T a tă l“ (Ioan 6, 46), numind vederea iui Dum
nezeu cunoştinţă lămurită şî desăvârşită. Deci, cum cel 
ce ştie esenţa, nu va şti şi iconomiile ? — fiindcă cunoş
tinţa esenţei Iui este mai mare decât iconomiile-lui. 
«Aşâ dară, zici tu, nu ştim pre Dumnezeu»? Să nu fie 
una ca aceasta; dară cumcă Dumnezeu este, noi ştim; 
care însă este esenţa lui, aceasta n’o ştim de loc.

Şi ca să cunoşti că expresiunea: „acum  cunosc 
din p arte “ nu este zisă pentru iconomiile lui, ascultă 
şi -cele ce urmează — eăei’a adaos: „iară atunci voiu 
cunoaşte, precum  şi cunoscut su n t“. Dară nu de 
iconomiile lui este cunoscut, ci de Dumnezeu. Deci-ni- 
meni să nu-şi închipue că o asemenea credinţă este o 
simplă abatere, sau o simplă călcare de lege, ci este şi 
îndoită, şi întreită, şi împătrită. Fiindcă nu numai această 
absurditate au cu dânşii, adecă că se îngâmfă a şti to
tul, ceia ce este numai a Duhului iui Dumnezeu, şi a 
unuia născutului său Fiu, dară că şi Pavel neputând ca 
să afle această parte a cunoştinţei, decât numai prin 
descoperire de sus, iată că aceştiia spun ca aanşii prin 
raţionamentele lor au înţeles totul, şi nu pot a ni arătă 
nicăiri în scriptură vorbindu-se de acestea.

Dară noi lăsând la o parte nebuniea lor, să ne în
toarcem privirea iarăşi ia dragostea despre care ain 
vorbit mai sus. Apostolul nu s’a mulţămit numai cu cele 
spuse mai ’nainte, ci a adaos, zicând: „Şi acum  ră 
m âne credinţa, nădejdea, dragostea, aceste  trei ; 
ia ră  mai m ăre decât acestea  este dragostea “ 
(Vers. 13). Credinţa şi nădejdea, de ’ndată ce s’au înde
plinit bunurile crezute şi nădăjduite, încetează de a mai 
fi credinţă şi nădejde, ceia ce şi Pavel învederând, ziceâ: 
„Nădejdea care  se vede, nu este nădejde, că  
ceia ce  vede cinevâ pentru ce  şi-o  nădăjdueşte “
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(Rom. 8,24)? şi iarăşi: „Iară credinţa este adeve
rire  a celor nădăjduite, dovedire a lu crurilor 
celor nevăzute" (Ebr. 11, 1). Aşâ că arătându-se toate 
cele crezute şi" nădăjduite, amândouă acestea încetează., 
în timp ce dragostea atunci mai cu samă se înalţă şi 
devine mai înferbântată. Aici deci se aduce o aită iâuda 
dragbstei: el nu se muiţăîneşte cu cele dc «ia i ’nainte, 
ci ambiţionează de a mai găsi încă cevâ. In adevăr’ 
gândeşte-te bine : a zis că dragostea este un mare char, 
şi calea tuturor charuiilor în gradul cel mai înalt; a- 
zis că fără dragoste cu nimic nu folosesc celelalte cha
ruri; i-a descris icoana ei prin multe exemple; dară 
aici voeşte iarăşi- a o ridică şi din aită parte, şi a o arăta 
mare şi prin faptul că ea române. Pentru care şi ziceâ: 
„Şi acum  rem âne credinţa, nădejdea, dragostea, 
aceste  tre i; iară  m ăi m ăre decât acestea  este 
d ragostea4'. Şi cum este mai mare dragostea? Fiindcă 
trece dincolo, fiindcă remâne în veci. Deci, dacă atât de 
mare este puterea dragostei, apoi cu mare dreptate 
adaoge, apostolul zicând: „U rm aţi dragostea

*) Aşâ dară avem nevoe de a alunga dragostea, 
adecă de a-i urmâ cir grabă; avem nevoi de a alergă 
pe un drum anevoios după dânsa, căci dealtmintrelea 
zboară dela noi, şi atâtea pedici întâmpinăm pe drumul 
care merge la dânsa, De aceia ni se. cere multă iuţală 
spre a o puteâ prinde. Ceia ce întrevăzând şi Pavel n’a 
zis: «mergeţi în urma dragostei» ci „alungaţi dragos
tea" 2), aţiţindu-ne şi aprinzându-ne spre cucerirea ei. 
Dealtmintrelea. Dumnezeu chiar deîâ început a făcut mii 
de încercări spre a o împlântă în noi. Aşâ de pildă tu
turor a dat un singur cap, pe Adam. De ce nu suntem 
toţi făcuţi din pământ? De ce nu suntem toţi desăvâr
şiţi ca dânsul ? Pentru ca şi copiii, şi crescătoarele de copii, 
şi faptul de a se naşte între dânşii, să ne unească pre noi 
unii cu alţii. De aceia nici pe femeie n’a făcut’o din pă
mânt. Fiindcă nu erâ deajuns de a ne înduplecă spre 
concordie numai singur faptul că suntem cu. toţii de

>) Partea morală. Laudă (engomiu) adusă dragostei, şi că nu 
toată bogăţiea, nici toată sărăciea le dă Dumnezeu. (Veron).

2) Notă. Aiuixete x-ijt ăfâitTjv insamnă « alungaţi dragostea»  adecă 
mergeţi iute spre o. o prinde. ;____
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aceiaşi esenţă, dacă nu vom aveâ cu toţii acelaşi stră
moş, apoi şi aceasta a făcut Dumnezeu. Dacă astăzi 
despărţindu-ne poate numai locurile, şi-încă ne con
siderăm între noi ca străini unii de alţii» apoi cu atât 
mai mult ar fi fost aceasta dacă neamul nostru crnc- 
neso ar fi avuţ-.doua' începuturi.. De aceia tocmai,
,ca dela un singur- cap a legat întregul trup al nea
mului omenesc. Şi fiindcă la început se credeau a fi 
doi, apoi priveşte cum iarăşi îi uneşţe unul cu altul 
prin căsătorie. „Pentru aceia, ziee, v a lăsă omul 
pre ta tă l său şi pre m am a sa, şi se v a  lipi de 
fem eia sa, şi vor fi amândoi u n -tru p “ (Fac. 2, 
24). Şi n’a zis «femeia» ci „om uP, fiindcă mai mare 
este pofta în acela. Iară pofta lui de aceia a făcut-o 
mai mare decât a femeii, pentrucă pe cel ro.ai mare 
să-l plece prin tiranica dragostei, şi săd supună celui mai 
mjc şi mai slab. Fiindcă trebuiâ a introduce şi căsăto- 
rica, apoi pe cel născut din* femeie I-a făcut bărbat fe
meii. Căci la Dumnezeu ţoate sunt secundare dragostei.-*- 
Dacă deci, astfeliu petrecându-se lucrurile, şi cel întâi 
(Cain) dindată şi-a ieşit din simţiri, iară diavolul a bă
gat o aşâ de mare zavistie şi luptă între dânşii, apoi 
ce n’ar fi făcut încă, dacă n’ar fi ieşit din aceiaşi rădă
cină? Apoi a hotărît ca unul să fie supus, iară celălalt 
să fie stăpân, fiindcă egalitatea obişnuieşte de multe-ori 
de a introduce luptă. Deci n’a lăsat ca să -fie demo* 
craţie, ci împărăţie, şi întocmai ca în armată ar puteâ 
vedeâ cinevâ ordineâ şi rândueala în fiecare casă. In 
ordinea de împărat de pildă este bărbatul, iară în or
dinea de eparh şi general este femeia; dară şi copiii 
ocupă a treia întăetate în această împărăţie. După aceia 
vine a patra întăetate, acea a slugilor, fiindcă şi aceştiia 
stăpânesc pe cei mai mici, şi de multe ori unul din- 
trânşii a stat în fruntea tuturor, ţinând"locul stăpânului, 
însă ca slugă. După aceasta apoi o altă stăpânie este 
şi asupra lor, aceia a femeilor şi aceia a copiilor, dară 
şi printre copii iarăşi alta, după vîrsta şi după natura 
lor, fiindcă nu la feliu stăpâneşte pe copii partea feme- 
iască. Cu un cuvînt pretutindeni Dumnezeu a făcut stă
pânii zdravene, ca astfeliu toate să steâ în rândueală 
şi în cea mai mare ordine. De aceia chiar şi mai în- 
nainte de a se înmulţi neamul nostru omenesc, deşi 
doi au fost la început, totuşi el a poroncit ca unul să
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stăpânească, iar celalalt să fie stăpânit. Şi pentruca nu 
cumvâ unul să dispreţuiască pe celalalt ca mai mic, şi 
să se dezbine unul de altul, priveşte cum Dumnezeu a 
cinstit pe femeie chiar şj -mai înnainte de facerea ei. 
„Să-i facem  lui a ju toriu “ (Fac. 2. 48), arătând că 
femeia a fost făcută spre trebuinţa bărbatului, şi nr-in 
acşasta .yrifndu-1 pe dânsul cu cea făcută pentru dânsul. 
Fiindcă noi ne găsim totdeauna mai familiari către cele 
făcute pentru noi. Şi iarăşi ca nu cumvâ ea sa se mân
drească ca una ce i s’a dat lui de ajutoriu, şi această 
legătură să o rupă, apoi Dumnezeu o a făcut din coasta 
lui, arătând prin aceasta, că ea este o parte a între
gului trup. Şi ca nici bărbatul să nu se îngâmfe pentru 
aceasta, apoi Dumnezeu nu l-a lăsat să fie singur, pe 
dânsul care singur a fost făcut mai înnainte, ci a făcut 
cu totul din contra cu dânsul, introducând facerea de 
copii, ca prin aceasta preferând de sigur mai mult pe 
bărbat, totuşi să nu-i lase de a fi totul al său.

Ai văzut, deci, câte legături de dragoste a făcut 
Dumnezeu între bărbat şi femeie? Dară aceste garanţii 
de concordie între dânşii, el le-a aşezat în înseşi natura 
lor, fiindcă amândoi sunt de aceiaşi esenţă, şi amândoi 
merg spre acelaş ţel — dealtfeliu toatăr vietatea iubeşte 
pe cel la feliu cu dânsa — că şi femeia este din bărbat 
şi din amândoi împreună sunt copiii lor; — astfeliu că 
multe şi varieate sunt modurile care conlucrează ia 
consolidarea dragostei în familie. Pe unul de pildă 
îl iubim ca tată, pe altul ca bunic; pe una o iubim ca 
mamă, pe alta ca doică; pe unul îl iubim ca fiu şi nepot 
din nepoţi, pe alta ca pe fiică şi nepoată de fiică. Şi de 
ce mai este nevoe de a înşiră aici toate gradele ru
deniilor ?

Dară Dumnezeu a proiectat şi un alt mod de legă
tură între oameni, căci împedecând căsătoriile între 
rudenii, prin aceasta ne-a împins aşâ zicând cătră cei 
străini de noi, şi pe aceia iarăşi i-a mişcat spre noi. 
Fiindcă numai prin înrudirea noastră cea naturală nu 
erâ cu putinţă de a-i uni pre aceia cu noi, iată că prin 
căsătorie iarăşi i-a unit, întrunind prin o singură mi
reasă o mulţime de case la un loc,-şi amestecând multe 
neamuri cu alte neamuri. „Omul la  nici-0 rudenie 
de ale trupului său să nu se apropie, ca  să-i des
copere ruşinea, eu~ D om nui“ (Levitic 18, 6—19) zice
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F t*
Dumnezeu lui MoisL «Să nu descoperi ruşinea surorei tale, 
zice, nici surorei tatălui tău, nici a altei fete care este 
în înrudire cu tine, şi care impedecă căsătoriea» — înşi
rând acolo pe nume toate felurile unor astfeliu de ru
denii - - « ’Ţi este deajuns, zice, pentru dragostea acelora 
de a împărtăşi cu dânşii aceleaşi dureri şi năcazuri, iară 
pentru, căsătorie e bine do a ic. aprupiea. ue altele. De 
ce str-âmtezi lărgimea dragostei? De ce cheitueşti in 
zadar dragostea cătră dânsa, dacă poţi a aveâ ocazie de 
dragostea şi a alteia, luându-ti .femeie de afară de ru
deniile tale,, iară printrânsa un şir de; rudenii, şi tată, 
şi mamă, şi fraţi, şi rudeniile ca şi prietenii acestora?

Ai văzut prin câte moduri ne-a legat pe noi Dum
nezeu? Cu toate acestea el nici aici nu s’a mărginit 
numai, ci a făcut astfeliu încât să avem nevoie unii de 
rtlţii; ca şi ou chipul acesta să ne adune la un loc, mai 
ales că şi prieteniile ie fac nevoile dintre oameni.. De 
aceia nici n’a lăsat ca. toate să se facă pretutindeni, ca 
şi prin aceasta.să ne silească.de *  ne amestecă unii"'cu 
alţii. Aşa dară introducând. între noi nevoea ce avem unii 
de alţii, prin aceasta iarăşi a făcut cu uşurinţă reiaţi uni le 
dintre oameni, pentrucă dacă n’ar fi fost aşâ, apoi lucrurile 
ar fi ajuns într’o altă încurcătură şi nemulţămîre. Dacă 
de pildă având nevoe de doctor, sau de lemnar, sau de 
alt meşteşugar, ar trebui ca să facă, cinevâ o călătorie 
îndelungată, apoi desigur că totul s’ar pierde. Deci, 
tocmai pentru .aceasta a regulat de a se zidi şi cetăţi, 
şi âstfeliu pe toţi i-a adunat la un loc. Pentru ca şi Ou_ 
cei de departe să ne putem întâlni cu uşurinţă, apoi el 
a întins marea Ia mijloc, şi a dat iuţală vînturilor, fă
când prin aceasta uşoare călătoriile ps mare. Lst ni— 
ceput a regulat ca toţi să fie strânşi într’un singur loc, 
şi nu i-a împrăştieat mai întâi, până ce cei dintâi oameni 
cari primise darul n’a întrebuinţat rău concordiea dintre 
dânşii. Aşâ dară el ne-a adunat la un loc din toate păr
ţile, şi prin natura noastră, şi prin înrudirea dintre noi, 
şi prin limba ce o vorbim, şi prin locul sau ţara unde 
ne găsim. Şi dupre cum el n’a voit ca noi să cădem 
din raiu — că dacă voia aceasta, n’ar fi pus- în raiu la 
început pe omul pe care l-a făcut, ci cauza este numai 
omul care n’a ascultat — aşâ n’a voit nici mai multe 
limbi să fie pe pământ, căci dacă voia aceasta, apoi 
delâ început ar fi făcut aşâ. „Şi erâ tot pământul
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o linibă, şi un glas tuturor'-1 (Fac. 11, 1) zice scrip
tura, adeverind ceia ce am spus. : De aceia, chiar şi 
atunci când trebuia a peri pământul din cauza răută
ţilor omului, nici atunci zic nu ne-a'făcut din altă ma
terie, nici n’a strămutat aiurea pe dreptul Noe, ci lă- 
sându-l in mijlocul fiirtunei ca ne o soâuU* a lumei, 
a aprins iarăşi neamul nostru omenesc dela. acei fe
ricii-, Şi din început a făcut, numai o singura stăpânire, 
adecă pe bărbat, pe care l-a pus stăpân peste femeie  ̂
dară' mai târziu fiindcă neamul nostru s’a abătut-la . 
mari nerânuueli, apoi a aşezat şi altele, ca de pildă 
stăpânirea căpiteniilor, a dregătorilor, a stăpânilor, etc. 
iară aceasta tot pentru dragoste. Fiindcă răutatea este 
un element de dizolvare şi de" nimicire a neamului nostru 
omenesc, apoi ca pre nişte doftori a aşezat în mijlocul 
cetăţilor pre cei ce judecă, ca astfeliu aceştiia alungând 
răutatea ca pe o boală molipsitoare, să ne unească iarăşi 
pe toţi la un loc prin dragoste.

Şi pentru ca nu numai în cetăţi ci şi în fiecare 
casă concordiea să fie mare, apoi pe bărbat cinstindu-l 
cu superioritatea, iară. pe femeie. înarmând-o cu pofta, 
şi depozitând înăuntrul amândurora darul facerei de 
copii, la urmă a mai introdus şi alte legături ale dra
gostei. Aşâ de pildă, nici bărbatului nu i-a încredinţat 
totul, şi nici femeii, ci a împărţit fiecăruia din îndatoriri; 
uniea i-a dat în stăpânire casa, celuilalt i-a încredinţat 
rolul de dinafară de casă, acela de a hrăni pe cei din 
casă, căci doară bărbatul cultivă pământul, pe când 
femeii i-a dat rolui de a îmbrăca pe cei din casă, fiindcă 
furca şi războiul de ţesut sunt ale femeii, căci el a dat 
femeii înţelepciune de a face pânză 1). Dară iubirea de 
argint a pierdut totul, nelăsând ca să se mai arate această 
deosebire, fiindcă lenevirea celor multe a introdus şi pe 
bărbaţi în războaele de ţesut ale femeilor, şi le-a pus în 
mâni suveica şi urzala şi tortul. Dară şi aşâ încă strălu
ceşte prOniea iconomiei lui Dumnezeu, căci noi avem mare 
nevoe de femeie în alte afaceri mult mai necesare, dupre 
cum avem nevoie şi de cei mai mici decât noi, în cele 
ce compun vieaţa noastră. Atât de mare este trebuinţa 
de ajutorul altora, în cât că chiar de ar fi cineva mai 
bogat decât toţi oamenii din lume, totuşi nu va fi scutit.
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de acest contact, şi de a aveâ nevoe de cel mai infe
rior. Nu numai cei săraci au nevoe de cei bogaţi, ci şi cei 
bogaţi au nevoe de cei săraci, ba încă mai multă nevoe 
au bogaţii de săraci, decât săracii de bogaţi.

Şi ca să vezi aceasta mai lămurit, să facem, dacă 
voiţi, două cetăţi, una numai din bogaţi, şi ceialaltă 
numai -de săraci, şi nici in cetatea bogaţilor să fie vp’ii'n 
sărac, nici în cea a săracilor vr ’un bărbat bogat, şi 
după ce le-am observat cu amănunţime., să vedem care 
din amândouă va puteâ să fie îndestulată numai cu sine. 
Dacă vom aflâ că cea a săracilor este cea care poale fi în
destulată, apoi e sigur că mai ales bogaţii au nevoie de să
raci. Deci, în cetatea bogaţilor nu este nici unu’l meşteşu- 
gariu, nici zidariu, nici lemnar, nici ciubotariu, nici pi- 
tariu, nici agricultor, nici ferariu, nici meşter de frânghii, 
şi nici altul dintr’aceştiia. Căci, în adevăr, cine dintre acei 
bogaţi ar preferă ca să se îndeletnicească cu vre-una 
din aceste îndeletniciri, când mai ales este ştiut că chiar 
şi- cel ce odinioară se-îndeletnicise cu asemenea meşte
şuguri, de ’ndată ce s’au înţolit nu mai pot suferi ticăloşia, 
acestor meşteşuguri grele? Aşâ dară cum ni va sta această 
cetatev coanu bani bogaţii, sicriu, îşi vor cumpără toate 
acestea dela cei săraci». Prin urmare, aceianu sunt îndes
tulaţi numai cu dânşii, dacă au nevoie şi de alţii. Cum îşi 
vor zidi casele? sau că poate şi pe acestea le vor cumpără 
dela cei săraci? Dară aceasta'nu este firesc. Aşâ dară 
va fi trebuinţă de a chemă acolo meşteşugari, şi â strică 
legea pe care am stabilit-o dela început când am po
pulat această cetate - căci aduceţi-vă aminte că ziceam : 
nici un sărac să nu fie înăuntrul acestei cetăţi. Insă, 
iată cum nevoea, şi fără, voinţa noastră, i-a chemat pe 
aceştiia, şi i-a băgat înăuntru. De aici este învederat, 
că este cu neputinţă de a înfiinţâ o cetate fără de să raci. 
Iară dacă acea cetate stărueşte în a nu primi pe nimeni 
dintre săraci, nu va mai fi cetate, ci se va pierde. Aşâ 
dară nu va ti' îndestulată numai cu sine, dacă nu va 
primi la sine pe cei săraci, ca pe nişte mântuitori.

Acum să vedem şi cetatea săracilor, dacă şi aceasta 
fiind lipsită de bogaţi poate fi nelipsită de nimică. Şi 
mai întâi să limpezim cu cuvântul ce anume este bo
găţie şi s’o arătăm lămurit. Aşâ dară ce anume este 
bogăţie ? Aur, argint şi pietre preţioase, şi haine de mă- 
tasă, sau de porfiră, sau cusute cu aur. Deci, după ce 
s’a arătat ce anume este bogăţie, apoi să o alungăm
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din cetatea celor săraci, dacă voim să facem o cetate 
curat de săraci, şi aurul să nu se arate nici măcar prin 
vis, nici haine de acestea, şi de voeşti, apoi nici argint, 
şi nici vasele cele făcute din argint. Deci pe lângă această 
sărăcie, de ce va mai aveâ nevoie această cetate ? De nimic, 
căci dacă va trebui să se clădească case, apoi nu este 
ncvoc de aur şi argint, şan mărgări taro» ui de u& l̂uşug, 
•'Şi 0.0 iriciniî şi nu cîo iiiciiiu t'iiîii  ̂cXi- oi ti»:*
acele cu bătături, şi cu degete uscate, şi de putere multă 
de lemne şi de pietre. De asemenea dacă trebuie de a 
ţese pânză pentru haine, apoi j iu  e nevoe. de aur şi ar
gint, ci tot de mâni, de meşteşug şi de femei care să 
lucreze. Şi ce ar trebui oare când ar fl vorba de culti
varea pământului şi de a săpâ pământul? Oare ar fl 
nevoe de cei bogaţi sau de cei săraci? Nu mai încape 
nici o vorbă, că de cei săraci. Tot aşâ şi feru! dacă ar 
trebui lucrat, sau şi altele din acestea, noi avem nevoe 
tot de săraci. Aşâ dară unde anume vom aveâ nevoe 
de bogaţi, afară numai de n’ar trebui poate ca să dă- 

■ rîmăm această:cetate?—fiindcă intrând aceia î n cetatea 
aceasta, negreşit că aceştiia .(săracii), sau mai bine zis, 
filosofii aceştiia vor cădeâ în pofta aurului şi a mărga- 
ritarilor,—numesc filosofi pe toţi cei ce nu caută ceia ce 
este de prisos, iară dacă se predau pe sine lenei şi dez- 
merdărei, totul vor perde la urmă.

«Dară, zici tu, dacă bogăţiea nu este trebuitoare, 
de ce atunci este dată de Dumnezeu»? Şi de unde se 
învederează că dela Dumnezeu este dat de a se îmbo
găţi cinevâ? «Apoi scriptura zice doară că: „Al meii 
este argintul şi al meu este aurul, şi căruia 
voiesc, îi dau~ (Agheu,'2, 8). Aici însă, dacă n’aşi 
face un lucru urîcios—aşi rîde acum cu hohot, ridiculi
zând pe cei ce spun acestea, că întocmai ca şi copiii care 
mănâncă la masa împărătească, şi care împreună cu 
mâncările de pe masă îngrămădesc în gură tot ce li 
cade la îndemână. Aşâ şi aceştiia fac, căci împreună cu 
sfintele scripturi mai introduc şi cele ale lor. Pentru că 
în adevăr expresiunea dela început „Al meu este ar
gintul şi al meu este aurul “ o ştiu că este zisă de 
Proroc, iară ceialaltă expresiune „şi Căruia voiesc., 
îi dau“ nici de cum nu este a Prorocuiui, ci este In
trodusă de asemenea proşti.
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Dară eu vă voiu spune şi cauza pentru care Pro- 
rocul Agheu a spus aceste, vorbe.. Acest Proroc fiindcă 
necontenit făgiădueâ Ebreilor că după întoarcerea lor 
din Babilon vor vedeâ templul clădit tot în forma celui 
dinainte, dară că mulţi dintre dânşii nu credeau,.şi con
siderau faptul ca aproape peste putinţă, că după c6.fu- 
sese-cci dlntâî.prefăcyi.: & eenuşe, acum să se arâ Se 
templu- ca şi acela, Prorocul Âgheu, zic., împrăştîindu-lî 
necredinţa, li spâne' ca din- partea lui Dumnezeu aceste 
vorbe, ca şi cum pare că ar zice : «De ce vă temeţi? 
şi de ce nu credeţi?. „A l meu este argintul, şi al 
meu este  a u ru l“ şi.n’am nevoe ca să mă împrumut 
dela alţii, spre a împodobi aşâ templul» şi cum că aceasta 
este, a adaos imedieat.: „Şi va fi slav a casei acestei 
de pe urm ă. m ai m are decât a celei dintâi* 
(Ibid, vers. 9), Deci, să nu introducem niei-odată pânză 
de -paiajen pe mantiea împărătească. Că dacă .pe porfiră 
împărătească acăţind cineva decoraţiile le-ar legă cu aţă 
proastă, .şi ar fi aspru pedepsit pentru acea stă" apoi cu 
atât mai mult, când e vorba, de cele duhovniceşti, fiindcă 
aici păcatul nu este cum s’ar întâmplă. Şi ce spun eu 
de scăderi sau adaosuri în sfînta scriptură? Când chiar 
o virgulă, sau o citire prefăcută, sau mai bine zis o 
pronunţie prefăcută a unui singur cuvânt, de multe ori 
a zămislit cele mai absurde urmări.
; «Deci, zici tu, cum de se îmbogăţise uniia, fiindcă 

zice şi scriptura: „Bogăţiea şi sâraciea  dela Domnul 
Sunt“ (Sirah 11, 14)? Dară noi vom spune celor ce 
pun această-obiecţiune: aşâ dară toată bogăţiea şi. 
toată sărăciea vin dela Domnul? Şi cine a r ’ puteâ 
zice aceasta? Căci noi vedem strângându-se bogăţii 
şi din răpiri, şi din furtişaguri de prin morminte, şi 
din fermecătorii, şi din multe altele de acest feliu, şi pe 
cei ce le au, nevrednici nici chiar de a vieţui în lume. 
Deci ce? spune-mi; oare zicem noi că o astfeliu de bo
găţie este dela Dumnezeu ? Să nu fie unâ ca aceasta! Dară 
atunci de unde este? Din păcat. Fiindcă şi cur va se îm
bogăţeşte bătându-şi joc de trupul său, şi tânărul cel 
frumos de multe-ori' vînzându-şi tinereţa câştigă aur 
cu necinste, şi cel ce pradă mormintele îşi adună bo-

făţii nedrepte, şi. tâihariul se îmbogăţeşte spărgând zi- 
urile caselor. Aşâ dară nu toată bogăţiea este dela 
Dumnezeu. Deci ce vom zice faţă de aceste vorbe ale
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scripturei! Mai întâi află că nici sărăciea nu vine toată 
dela Dumnezeu, şi atunci vom păşi şi la explicarea 
acestei ziceri. .Când de pildă' cinevâ fiind un tânăr des
frânat, şi îşi cheltueşte bogăţiea cu curvele, sau cu fer
mecătorii, sau în altfeliu de pofte, şi ajunge sărac, oare 
nu este vădit'lucru că ei a devenit sărac ftu dela Dum- 
nezeiţ,.di’.deiâi'..prGgpfea-.sa desfrânare? Şi iarăşi dacă 
cine vă a ajuns sărac din cauza trândăviei, sau că din 
cauza prostiei a sărăcit, sau că a întreprins lucruri pri 
mejdioase şi contra legilor, apoi oare nu. este învederat 
iarăşi că nici unul dintraceştiia sau şi de felul acestora, 
n’a fost aruncat în acea sărăcie de Dumnezeu? Dară 
scriptura rninţeşte oare în cazul de faţă? Să nu fie! ci 
numai că se prostesc acei ce nu examinează cu scum- 
pătate toate cele scrise în scripturi.

Deci, dacă şi aceasta este mărturisit de toţi, că ne- 
mincinoasă este scriptura, şi aceia s’a dovedit, că nu 
toată bogăţiea este dela Dumnezeu, apoi atunci nedome- 
rirea este numai a slăbăciunei acelor cari citesc fără 
să se gândească. Şi ar fi trebuit ca să vă las aici,— 
mai ales că am scapat scriptura de ponoase — ea astfeliu 
să daţi respuns pentru lenevirea în cetirea scripturilor,
— însă fiindcă vă cruţ foarte mult, şi nu pot mai mult 
să vă văd tulburaţi, haide să spunem şi dezlegarea ne- 
domirirei, mai întâi spunând de cel ce a zis acele cu
vinte, când le-a zis, şi cătră cine le-a zis. Fiindcă Dum
nezeu nu vorbeşte cu toţi la- feliu, dupre cum şi noi rru 
vorbim la, feliu cu copiii şi cu bărbaţii.

Aşâ dară, _când s’au zis acele cuvinte, de cine 
anume, şi cătră cine? De Solomon în legea veche, şi 
cătră Judei, cari nimic alta nu ştieau decât lucruri sim
ţite şi trupeşti, şi dela acestea ispitind puterea lui Dum
nezeu. Că doară aceştiia sunt cari ziceau: »Au doară 
va puteâ Dumnezeu să ni dea pâne în pustie/" 
(Ps. 77, 20)? şi „Ce semn ni arăţi nouă“ (Math. 12, 
38) şi „Părinţii noştri au mâncat mana în pustie “ 
(Ioan 6, 31); şi „A  cărora Dumnezeu, zice, este 
pântecele" (Filipp. 3, 19)., Deci, fiindcă dela acestea îl 
ispiteau pre el, apoi Solomon li-a grăit, că este cu pu
tinţă şi aceasta la Dumnezeu, de a face adecă şi bogaţi 
şi săraci. Nu că numai decât el îi face, ci că poate face, 
Când voeşte, dupre cum" şi atunci când zice: „Cel ce
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înfricoşază marea şi o usucă pre ea, şi toate 
rîuriie le deşartă“ (Naum 1, 4) de şi aceasta nici
odată n’a fost. Deci, cum de a zis Prorocul vorbele de 
mai sus? INu ca cum veşnic s’ar petrece aşâ, ci ca 
fiindu-i Iui cu putinţă a face una ca aceasta.

Aşâ dară care bogăţie şi care sărăcie o dă Dum
nezeu? Aduceţi-vă' aminte' de ralriaThu! Abraam, şi 
atunci veţi şti bogăţiea cea dată de Dumnezeu: Fiindcă 
şi pe Abraâm ei l’a făcut bogat, şi după acesta pe 
dreptul lob, duprexum însuşi el zice: „De am pri
mit cele bune dela Domnul, apoi pe cele răle" 
nu le vem răbda“ (lob. 2. 10)? — care după aceasta 
i-a îndoit şi întreit averile. Dară şi bogăţiea lui Iacob, 
deacoio încă îşi aveâ începutul. Dară şi sărăciea este_ 
lăudată de dânsul, ca de pildă acolo unde se vede aţi- 
ţind pe acel bogat, şi zicându-i: „De voeşli să fii de
săvârşit, vinde-ţi averile, împarte-le la săraci, 
şi vină de urmează mie" (Math. 19, 21), şî atunci 
când dând poronci ucenicilor li zicea: „N u  câştigaţi 
aur, nici argint, nici două haine “ (ibid. io, 9.10). 
Aşâ dară să nu zici că toată bogăţiea el o dă, fiindcă 
s’a dovedit că bogăţiea este adunată de multe-ori din uci
deri, şi din răpiri, cum şi din mii de alte ocazii necinstite.

Dară iarăşi e bine ca cuvântul nostru să se în
toarcă din nou la chestiunea dinainte. Dacă deci cei bo
gaţi nu ni sunt cu nimic folositori, apoi atunci de ce 
mai sunt bogaţi ? Deci, ce am puteâ respunde ? Că uniia 
ca aceştiia nu sunt folositori dacă se fac bogaţi în modul 
arătat, pe când cei ce se îmbogăţesc deia Dumnezeu 
sunt foarte folositori, iară aceasta o poţi afla din însăşi 
faptele acelora. Abraâm, de pildă, îşi cheituieâ averea eu 
străinii şi cu cei cari aveau nevoe de dânsul. Aşâ atunci 
când au venit cei trei tineri — oameni după cum credeâ 
el — tăind viţelul şi trei măsuri de făină frământând, şi 
şezând în uşă pe la amează-zi, apoi de aici poţi pri
cepe cu câtă bună voinţă şi galantonie cheituieâ el ave
rile cu toţii, şi împreuna cu averile dânduşi şi slujba 
trupului, şi toate acestea în nişte bătrâneţe atât de înain
tate, şi fiind liman tuturor străinilor şi celor ce aveau 
nevoe de dânsul, necruţind nimic, şi nici chiar pe fiul 
său, căci poroncindu-i Dumnezeu, şi pe acesta l-a adus 
ca jărtfă. Dară împreună cu fiul s’a predat şi pe sine
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şi întreaga lui casă, atunci când se grăbea de a scoate 
din ghiarăle vrăjmaşilor pe nepotul său Lot. Şi toate 
acestea el le făcea nu pentru bani, ci numai pentru fi
lantropica lui. Când cei scăpaţi printr’ânsul l-au făcut 
stăpân al tuturor prăzilor de războit;, el a respins 
toate, dela fir de aţă până la cureaua încalţârtiintelor *}. 
Tot aşâ a fost şi fericitul lob, căci : „uşa m ea, sico, 
ia tot cel ce vine se deschidea. Ochiu eram 
orbilor, şi picior şchiopilor. Eu eram tată celor 
neputincioşi. Şi afară nu mâneâ străin, şi pre 
cei neputincioşi carii aveau lipsă nu i-am în- 

- şelat, iară pe cel neputincios nu l’am lăsat să 
iasă afară de .uşa mea cu sânul deşărt“ —  (lob. 
31, 32. 29, 15. 10. cil, 32. 16. 34), şi multe’ de acestea — 
ca să nu le mai înşirăm aici pe toate — făcea într’una, 
cheltuindu-şi întreaga sa avere cu săracii.

Acum voieşti poate să vezi şi pre cei ce nu dela 
Dumnezeu au devenit bogaţi, ca să afli cum intrebuin- 
ţază averile? Priveşte pe bogatul din evanghelie, care 
nu dădeâ lui Lăzar nici măcar din sfărîmăturiie ce că
deau din masa sa; priveşte pe Ahav care a răpit până 
şi viea iui Nabot, şi a fost mai rău decât toţi împăraţii 
iudeilor2). Px-iveşte şi pe Gheezi, sluga Prorocului Eli- 
seiu3); priveşte, in fine, şi pe toţi de acest feliu. Uniia, 
ca cei ce au câştigat averile dela Dumnezeu -după drep
tate, şi-au cheltuit totul îndeplinind poroncile lui Dum
nezeu, iară alţii cari m câştigarea averilor s’au lovit 
de Dumnezeu, tot aşâ au făcut şi în cheltuirea acelor 
averi, cheltuindu-le cu curvele şi cu părăsiţii, sau în- 
gropându-Ie în pământ şi astupându-le, iară cu cei să
raci necheltuind nimic. «Şi de ce, zici tu, lasă Dum
nezeu pe uniia ca aceştiia să se îmbogăţască» ? Fiindcă 
este îndelung răbdătoriu, fiindcă voieşte a ne reîntoarce 
la pocăinţă, fiindcă a pregătit gheena, că a rânduit ziua 
în -care va judecâ lumea. Dară dacă pedepsâ de’ndată 
pe cei ce se îmbogăţesc pe nedreptul, apoi Zacheiu nu 
ar fi putut aveâ un termen de pocăinţă, încât să in-

') Notă. A  se vedea Cap. 14 din Cartea Facerei.
2) Notă. A  se vedeâ cap. 16 şi urm. din cartea a IlI-a  a îm

păraţilor. -----
’ 3) Notă. A  se vedeâ cap. 5, 20 şi urm. din cartea IV-a a 

împăraţilor.
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toarcă chiar împătrit ceia ce ar fi răpit, ba încă 'să 
mai dea şi jumătate din ceia ce aveâ. Tot aşâ şi Ma- 
theiu vameşul n’ar fi putut să se prefacă şi să devină 
apostol, dacă ar fi fost răpit mai ’nainte de timp, precum 
şi alţii mulţi nu s’ar fi putut îndreptă. Dară dacă poate 
n\i ar voi uniia ca aceştiia să se pocăeaScă, ci ar sţârui 
în rătele dinainte, apoi sa asculte pe Pa. vei, care zice: 
„După împetrirea ta şi nepocăita inimă, îţi aduni 
ţie mânie în ziua mâniei şi a descoperirei dreptei 
judecăţi a lui Dumnezeu" (Rom. 2,5). De care mânie 
spre a scăpă, să ne îmbogăţim cu bogăţiea cerurilor, 
şi sa urmăm sărăciea cea lăudată, căci astfeliu ne vom 
învrednici şi de bunurile viitoare. Cărora fie a ne în
vrednici cu toţii, prin charul şi filantropiea Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia se cade slava în veci. Amin.

OMI L I A  X X X V

„U rm aţi dragostea şi râvniţi cele duhovni
ceşti , iară  m ai v ârtos c a  să  p rorociţi“ (Cap. 14, i).

Fiindcă cu toată exactitatea ii-a înşirat până aici 
toate xele bune izvorîte din dragoste, apoi la urmă îi 
îndeamnă de a stâ lipiţi de ea, pentru care şi zice: 
„U rm aţi d rag o stea1' >). Dară cel ce alungă, cel ce 
fuge ca să prindă cevâ, nu vede înintea sa decât ceia 
ce el alungă, cătră acea parte este îndreptată privirea 
lui, şi nu se lasă până ce nu va pune mâna. Cel ce fu
găreşte sau alungă pe cinevâ, când prin sine singur nu 
ar puteâ să-l prindă, apoi prin cei ce sunt înaintea 
lui pune stăpânire pe el, căci el roagă pe cei ce sunt 
mai aproape de cel fugărit, ca să se grăbească de a-1 
prinde şi a-1 ţineâ bine până ce va sosi şi el. Aceasta 
o facem şi noi. Când nu putem ajunge dragostea, apoi 
atunci rugăm pe cei ce sunt aproape de dânsa, şi o stă

* )  Notă. Originalul este Siiuv-ste -crjv afăv-^v. Verbul 5i<iy.u> în- 
sam nă: a alungă cevâ, a goni pe cinevâ ca să-l ajungă, a vina pe 
cinevâ. Astfeliu că traducerea exactă a acestui pasaj ar f i : « Alun
gaţi dragostea, siliţivă să ajungeţi şi să stăpâniţi dragostea».
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pânesc, ca să o ţină bine până ce o vom ajunge şi noi, 
şi după ce punem stăpânire pe dânsa, n’o mai lăsăm 
de loc, ca nu cumvâ să o scăpăm. Dealtmintreîea ne
contenit ea sare din mânile noastre, fiindcă nu o între
buinţăm precum se cuvine, ci toate ie preferăm îna
intea ei. De aceia, noi trebuie a face totul ca să o putem 
ţinea strâns. Dacă facem aşâ, apoi la urmă nici nu mai 
'este' ngvoe de multă, osteneală, sau mai bine zis, niei 
de vr’o osteneală cât de mică, ci încă dezmerdându-ne 
şi sărbătorind-o păşim pe drumul cel strâmt şi îngust 
al virtuţei.

De aceia zice: „Alungaţi dragostea41. Apoi, ca 
nu cumvâ ii să creadă că de aceia a adus aici vorba 
despre dragoste, ca să se şteargă de tot importanţa 
charurilor, adaoge zicând: „Şi râvniţi cele duhov
niceşti, iară .mai vîrtos ca să prorociţi". „Că 
cel ce grăeşte în limbă, nu grăeşte oamenilor, 
ci iui Dumnezeu, că nimeni nu aude, ci cu 
Duhul grăeşte taine. Iară cel ce proroceşte, 
oamenilor grăeşte zidire şi îndemnare, şi mân- 
găere“ (Vers. 2. 3). Aici deci, el face o comparaţie 
între charuri, şi doboară charul limbilor, arătăndu-1 
nici cu totul netrebuitoriu. nici iarăşi foarte folositoriu 
prin sine;—şi aceasta fiindcă dânşii foarte mult se tru- 
feau cu acest char, şi-fiindcă charul limbilor se credeâ 
de dânşii a fi unul din char urile cele mai mari. Şi se 
credeâ a fi mare, pentrucă acest char l-au primit apos
tolii mai ’ntâi, şi încă cu atâta pompă, însă nu pentru 
aceasta erâ mai preferat ca celelalte. Dară de ce oare 
au luat apostolii acest char mai ’nainte de toate cele
lalte? Fiindcă urmau a se duce prin toate ţările din 
lume, şi dupre cum în timpul zidirei turnului din Ba- 
bilon o singură limbă a fost împărţită în multe, asemenea 
şi atunci multe limbi se dedeau unui singur'om, şi acelaşi 
grăia în mai multe limbi străine, în limba Perşilor, 
de pildă, şi a Romanilor, şi a Indienilor, căci Duhul îl 
învăţă pre dânsul toate acele limbi. Acest char se numeâ 
charul limbilor, fiindcă unul singur puleâ să vorbească 
fără de veste mai multe limbi. Dară tu_priveşte cum 
el şi doboară charul limbilor, şi îl înalţă, căci când zice: 
„Că cel ce grăeşte în limbă, nu grăeşte oame
nilor, ci lui -Dumnezeu, că nimeni nu aude11
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el a doborît acest char, arătându-1 ca nefiind mult tre- 
buîtoriu, iară când adaoge că: „CU Duhul grăeşte 
taine“ , iarăşi l-a înălţat, ca să nu se pară că este de 
prisos şi nefolositoriu, şi că este dat în zădar.

„Iară cei ce proroceşte, oamenilor grăeşte 
zidire, şi îndemnare, şi mângâiere1'/ Ai văzut de 
unde a arătat el superioritatea acestui ch a r ,a d ecă  dela 
fotosui obştesc — şi cum pretutindeni el preferă' acest 
char ca fiind dat spre folosinţa celor mulţi? Dară oare 
cei ce grăesc limbi tiu oamenilor -grăesc? Spune’nii. 
Insă nu au ca rezultat o astfeliu de zidire, şi îndem
nare, şi mângâiere. Astfeliu că a fi stăpâniţi de Duhul 
amândurora erâ comun, însă cel ce prorocea erâ su
perior celuilalt, şi prin urmare mai trebuitoriu celor 
ce’l ascultau, pe când cel ce grăia limbi nu-i ascultau, 
cei ce nu aveau char. Deci cef Oare pe nimeni nu 
zideau aceia? «Da! zice; se zideau pe sine singuri». 
De aceia a şi adaos: „Cel, ce grăeşte în limbă, 
pre sine singur zideşte". (Vers. 4). Şi cum, dacă nu 
ştie cele ce grăeşte? Dară până acuma apostol ul -vorbeşfe 
de cei ce ştîeau cele ce grăiau, adecă ştieau numai pentru 
dânşii, însă nu puteau să explice altora. „Iară cel ce 
proroceşte, zice, biserica zideşte." câtă deosebire 
este între acela şi biserică, pe atâta deosebire este între 
cel ce grăeşte limbi şi cel ce proroceşte.

Ai văzut înţelepciunea lui, cum n’a redus charul 
limbilor la nimic, ci îl arată ca având -oarecare folos, 
mic de sigur, însă p3 cât trebueşte celui ce-1 are? Apoi 
ca nu cumvâ să creadă că el pizmuindu-i doboară 
charul limbilor — căci cei mai mulţi din Corinthenii 
aceştiia aveau charul limbilor, — oarecum îndreptând 
bănueala aceasta a lor, zice: „Şi voesc ca voi toţi 
să grăiţi. 111 limbi, iară mâi vîrtos să proro
ciţi. Că mai mare este cel ce proroceşte, decât 
cel ce grăeşte în limbi, fără numai de va tăl
măci, ca biserica zidire să iâ“ (Vers. 5). Insă 
„mare14 şi „mic“ de aici, nu stă în contrarietatea 
acestor charuri, ci în superioritatea unuia din ele. Aşâ 
dară şi de aici se în vederează că el nu defaimă charul, 
ci îi duce pre dânşii spre cele mai bune şi mai superi
oare, arătând prin aceasta îngrijirea lui de dânşii, în
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acelaşi timp şi superioritatea sufletului lui, apărat de orice 
invidie. N’a zis doară «doi sau trei» ci „voi toţi V06SC 
Să grăiţi în limbi“, — şi nu numai aceasta, ci „mai 
VÎrtGS Să prorociţi", adecă mai mult aceasta, decât 
aceia, fiindcă „mai mare este ccl ce proroceşte* 
zice. Fiindcă mai sus - a pregătii acesi lucru, şi a do
vedii că a proroci este mai mare decât a grăi în limbi, 
apoi la urmă să şi pronunţă, şi nu cum s’ar întâmplă, 
ci cu un adaos, căci a zis: „fără numai de va tăl
m ă c i ; «dară dacă va puteâ să facă aceasta zice, apoi 
atunci e deopotrivă, cu Prorocul, fiindcă mulţi se vor 
folosi» — ceia ce mai ales este vrednic de observat, 
fiindcă apostolul aceasta o cere înaintea tuturor celorlalte.

„Iară acum. fraţilor, de voiu veni ia voi 
grăind în limbi, ce voiu folosi vouă, de nu voiu 
grăi vouă, sau întru descoperire, sau întru cu
noştinţă, sau întru prorocie, sau. întru învăţă
tură" (Vers. 6)? «Şi ce spun eu de alţii, zice, fie chiar 
eu Pavel care vă vorbesc în limbi, căci nici aşâ nu va 
fi cevâ mai mult celor ce ascultă». Acestea le zice, ară
tând că el caută numai de interesele şi folosinţa lor, şi 
că nu este cu duşmănie faţă de cei ce aveau acest 
char, de vreme ce nici fiind vorba de persoana sa5 el 
nu se dă în lături de a arătă nefolosinţa acestui char. Şi 
priveşte cum el pururea, fiind vorba de persoana sa, nu se 
dă în laturi de a se umili pe sine. Aşâ de pildă înce- 
pându-şi această epistolă, el ziceâ: „Cine este Pavel? 
Cine Apollo? Cine Chifâ“? — şi toi aceasta face şi 
aici, zicând că «nici eu nu vă voiu folosi „de nu voiu 
grăi vouă, sau întru descoperire, sau întru cu
noştinţă, întru prorocie. sau întru învăţătură". Ceia 
ce el spune aici aceasta însamnâ: «Dacă eu nu vă voiu 
spune cevâ care să fie lesne de priceput, care să poată fi 
desluşit, ci numai de famfaronadă, că adecă am charul 
limbilor, pe care voi nu le auziţi, atunci voi nu vă veţi 
folosi cu nimic. Şi cum vă veţi puteâ folosi dela auzul 
unui jjlas, _pe care nu-i înţelegeţi»?

„Că dacă cele ne’nsufleţite ce dau glas, ori 
fluerul. ori alăută, nu vor da deosebire în ver
suri, cum se va. .cunoaşte glasul fluerului sau
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al alăutei“ (Vers. 7)? «Şi ce spun eu, zice, că aceasta 
este pentru noi fără nici lin folos, şi că profitul ni este 
de. a fi lămuriţi şi înţeleşi de cei ce ne ascultă ? Dară 
acest fapt l’ar putea vedeâ cinevâ petrecânduse şi cu 
organele de muzică. De ar fi fluer sau alăută, sau orice 
ait instrument, şi dacă n'ar aveâ nici ritmul şi ftîdîo ar
monie cuvenită, ci ar zbârnîi şi ar troncăni în zădar, 
apoi atunci nu va înveseli nici pe unul din auditori, 
căci chiar în acele organe nearticulate, este nevoe de 
oarecare claritate, şi dacă nu le-ai atins cu meşteşug, 
sau n’ai suflat cu meşteşug în fluer, atunci n’ai tăcut 
nimic. Deci, dacă chiar dela cele ne’nsufleţite noi cerem 
oarecare claritate, oarecare armonie şi deosebire, şi dacă 
în acele versuri ne’nsemnate ne grăbim şi ne ambi
ţionăm chiar de a imprimă oarecare semn, apoi cu aţâţ 
mai mult noi trebuie de a fi lămuriţi faţă de oameni în 
charurile duhovniceşti».

„Că trâmbiţa de5 va da glas fără de semn, 
cine se va găti la războiu?“ (Vers. 8)? Dela cele 
prisoselnice el întoarce vorba la cele mai trebuitoare şi 
mai folositoare, şi zice că nu numai cu alăuta, ci tot 
acelaşi fapt l-ar vedeâ cinevâ petrecându-se şi cu trâm
biţa. Căci şi acolo sunt ritmi (cântice) prin care câte
odată se arată sunetul sau alarma de războiu, iară altă 
dată nu; câte odată e chemarea de a se pune ostaşii în 
ordine de bătae, iară altă dată de a se întoarce la toc, iară 
dacă nu se face aşâ, atunci primejdiea este foarte mare. 
Ceia ce învederând s’a şi grăbit a zice: „Cine se va 
pregăti la războiu“ ? —  aşâ că dacă nu va fi astfeliu, 
totul va fi pierdut.

«Dară, ziceau poale aceia, ce au a face acestea cu 
noi»? Mai cu samă au de a face cu voi, li-ar fi putut 
răspunde Pavel, pentru care şi adaoge: „Aşâ şi voi 
prin limbă de nu veţi da cuvânt, cu ’ bună în
ţelegere, cum se va cunoaşte, ceia ce se va 
grăi? Că veţi fi grăind în văzduh “ (Verş. 9), adecă 
«cătră nimeni nepronunţându-vă, cătră nimeni n’aţi 
grăit». Şi, în fine, pretutindeni el arată nefolosinţa acestui 
char. «Dară dacă este nefolositoriu, zici, de ce a fost 
dat»? Pentru că este folositoriu celui ce l-a primit, iară 
dacă voieşte a fi folositoriu şi altora, atunci trebuie a 
adăogâ şi explicarea. Acestea’ le spune, cu scopul de a-i
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uni împreună, pentru ca astfeliu chiar dacă unul nu 
aveâ charul de a explică, un altul însă luându-1 pe lângă 
sine pe acesta, îl va face prin sine fojosiloriu. Be aceia 
pretutindeni ei arată că charul limbilor este nedesă
vârşit,, ca măcar cu chipul acesta să-i lege unul de altul. 
Cei ce sc crede a fi destoinic prin sţne însuşi, prin 
aceasta au atâta se laudă pe sine, pe cât se osândeşte, 
nelăsând ca să strălucească acest char prin explicare 
bună şi potrivită. De sigur că acest char este bun şi 
trebuitorii), însă numai dacă are pe cel ce lămureşte şi 
explică cele grăite. Fiindcă şi degetul este trebuitoriu, 
însâ dacă îl vei depărtâ de celelalte, nu va'fi tot aşâ de 
trebuitoriu; şi trâmbiţa este trebuitoare, însă dacă sună 
în zădar, este chiar dezgustătoare. Nici meşteşugul sau 
arta nu se vede unde nu este de faţă materiea, şi nici 
materiea nu se formează dacă nu i-se adaogă felul. Aşâ 
dară în cazul de faţă pune glasul ca materie, iară cla
ritatea ca fel, care dacă nu este de faţă, nici un folos 
nu este de materie.

„ Atâtea de multe, de se va întâmplă, sunt 
felurile glasurilor în lume, şi nici unul dintr’în- 
sele este fără glas" (Vers. IO), adecă atâtea limbi, 
atâtea glasuri; a Sciţilor, a Tracilor, a Romanilor, a 
Perşilor, a Maurilor, a Indienilor, aEgiptenilor şi a altor 
mii de naţiuni. „Deci de nu voiu şti puterea gla
sului, voiu fi celui ce grăeşte barbar" (Vers. 11). 
«Să nu crezi, zice, că aceasta se întâmplă numai cu 
noi, ci ar puteâ-o vedeâ cinevâ petrecându-se cu toate 
naţiunile. Aşâ că eu nu spun acestea ca să defaim gla
sul, ci ca să arăt, că îmi este nefolositoriu acest glas, pe * 
câtă vreme va fi întunecat». Apoi ca nu cumva să facă - 
acuzaţiunea greoaie şi de nesuferit, egalează vinovăţiea, 
zicând: „Voiu fi celui ce grăeşte barbar, şi cel 
ce grăeşte mie b a r b a r nu doară din cauza naturei 
glasului, ci din cauza ignoranţei noastre. Ai văzut cum 
câte puţin i-a adus la subiectul vorbei, ceia ce este un 
obiceiu al său, ca să aducă exemple de departe, şi 
pe la sfârşit să aducă de acelea ce sunt mai apro
piate de subiect. Fiindcă a spus de fluer şi alăută, unde 
erâ multă inferioritate şi nefolcsinţă, la urmă vine cu 
vorba la trâmbiţă ca mai trebuitoare, apoi de aici 
trece cu vorba la însuşi glasul omului. Tot, aşâ a făcut
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şi în urmă când le vorbea şi li arătă că nu este oprit 
apostolilor de a primi dela ucenici ajutoare, căci înce
pând mai întâi cu cultvatorii de pământ, şi cu păstorii 
şi ostaşii, mai la urmă a adus vorba mai aproape de 
subiect, spunând de preoţii din legea veche. Dară tu te 
gândeşte cum el peste tot locul s’a încercat ca să apere 
charul acesta de orice învinovăţire, şi să arunce vino- 
văţiea numai asupra celor S-au primii Căci n’a zis: 
«voiu S barbar»,ci „celui ce grăeşte .voiu fi barbar* ; 
şi iarăşi n’a zis: «cel ce grăeşte este barbar», ci „cel 
ce grăeşte mie b a r b a r «Deci, zici tu, ce trebuie a 
se face»?'Nu numai a defăima, ci şi a sfătui, şi a în
văţă. Aceasta tocmai că o face şi apostolul, căci după 
ce a acuzat, şi după ce a arătat nefolosinţa acelui char, 
la urma si sfătueşte, zicând: „Aşâ şi voi, devreme 
ce sunteţi râvni lori duhurilor, spre zidirea bi
sericei să căutaţi, ca să prisosiţi “ (Vers. 12). Ai 
văzut care este scopul lui. pretutindeni, că spre unui şi 
acelaşi ţel îşi are aţintită privirea necontenit, acela adecă 
de a fi folosiloriu prin toate celor mulţi, de a folosi bi
serica în general, punând aceasta ca regulă nesiră= 
mutată? Şi priveşte că n’a zis: «ca să câştigaţi charu- 
rile», ci „să p r i s o s i ţ iadecă, «ca să aveţi charurile 
cu multă îmbelşugare, căci eu atât de departe sunt de 
a nu voi ca. voi să ie aveţi, încât că chiar voiesc. a şi 
prisosi în voi acele charuri-, numai să le întrebuinţaţi 
spre folosul obştesc».

«Şi cum poate fi aceasta»? zici tu. Dară iată că 
, apostolul s’a şi grăbit a adaoge zicând: „Pentru aceia 
cel ce grăeşte în limbi, să se roage ea să şi 
tălmăcească. Pentrucă de mă voiu rugă cu limba, 
duhul meu se roagă, iară mintea mea fără de 
roadă este. Ce dară este? Ruga-mă-voiu cu du
hul, ruga-mă-voiu şi cu mintea, cânta-voiu cu 
duhul, cânta-voiu şi cu mintea1 (Vers. 13— 15). 
Aici arată că într’ânşii stă de a luă charul. «Roage-se, 
zice, adecă să întroducă şi ale sale, căci de va cere cu stă
ruinţă, va luâ. Cere, deci, nu numai charul limbei să-l 
ai, ci şi al tălmăcirei, ca astfeliu să fii folositoriu tuturor, 
iară nu să închizi şi să încui charul în tine însuţi».

„Pentrucă de mă voiu ruga cu limba, zice,
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duhul meu se roagă, iară mintea mea fără ele 
roadă este“. Ai văzut, cum câte puţin înălţind vorba, 
arată că un astfeliu de om nu numai altora este nefo- 
lositoriu, ci şi Iui chiar, dacă mintea ii este fără de 
roadă? Că dacă cinevâ srăeşte numai limba Perelor, 
sau vre-o altă limbă străină, însă nu ştie cele ce grăeşte, 
apoi atunci va fi barbar şi Iui singur, iară nu numai 
altora, pentru că nu ştie puterea glasului Ca în ve
chime erau mulţi cari împreună cu charul limbei aveau 
şi charul rugăciunci. Şi se rugau aceştiia, şi limba grăeau, 
rugându-se în limba Perşilor sau a Romanilor, dară 
mintea nu ştieâ ceia ce vorbeâ. De aceia şi ziceâ: „Pen
tru că de mă voiu rugă cu limba, duhul meu 
Se roagă",—  adecă «charul ce ’mi este dat mie, şi 
care mişcă limba» — „iară mintea mea fără de. i Oc*<da 
este“. Dară atunci ce este mai bun şi mai folositoriu ? 
Şi cum trebuie a ne rugâ, sau a cere cevâ dela Dum
nezeu? De a ne rugâ şi cu duhul? adecă- ru charul lim
bei, m acelaşi timp şi cu mintea. De âCviSi si zicc o,pos- 
toiul: „Ruga-mă-voiu cu duhul, ruga-mă-voiu 
şi cu mintea; cânta-voiu cu dubul/cânta-voiu 
şi CU mintea“ . Acelaşi- lucru deci il ^învederează şi 
aici, adecă ca şi limba să grăească, dară şi mintea- să 
nu fie în neştiinţă de cele vorbite.

De nu va fi aşâ, apoi atunci va urma şi o altă con- 
fuziune. „Pentrucă de vei bine-cuvântâ cu duhul, 
zice, cel ce împlineşte locul celui prost, cum  va 
zice amin după mulţămirea ta, de vreme ce nu 
ştie ce zici? Că tu bine muliârneşti, dară cela
lalt nu se zideşte41 (Vers. 16. 17). Priveşte şi aici ia
răşi, cum duce peatra. spre sfoară1), adecă cum şi aici 
ca pretutindeni, apostolul caută numai interesul general 
al bisericei, adecă edificarea şi întărirea bisericei. Sub 
nume de „prost“ el înţelege aici pe mireanul, pe omul 
de rând din lume, şi arată că şi el nu puţină pagubă 
sufere când nu poate să spună amin. Ceia ce el spune

') Notă. Expresiunea clin original tiv /.îftov itotl rijv «ftapTov, 
este un proverb Doric, care însamnă a pune peatra pe sfoară sau 
pe cumpănă, în loc de a pune cumpăna pe peatră. (A  se vedea 
Lexiconul de Gazi, la cuvântul Scâ&ivq). _ ..  
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aici, aceasta însamnă: «Dacă tu vei bine-cuvântă într’o 
limbă barbară, neştiind ce spui, nici putând a tălmăci, 
apoi mireanul nu va puteâ să-ţi respundă amin. Căci 
neauzind „ŞJ în vecii vecilor “ ceia ce este sfârşitul 
rugăciunei, el nu respunde _amin“. Apoi mângâindu-i, 
şi iţa gă rin s$- pară că e! ch'spreţueşte foarte tare acest 
char, ceia ce ziceâ mai sus, că grăeşte tai;*e, că grăeşte 
lui Dumnezeu, şi că pe dânsul se zideşte, şi că se roagă 
cu duhul, aducându-li prin aceste vorbe nu mică mân- 
gâere, aceia o face şi aici, zicând: „Că tu bine mul- 
ţămeşti“ dacă fiind mişcat de duhul grăeşti, — dară 
acela neauzind nimic, şi nici înţelegând cele vorbite, n’a 
primit, sau mai bine zis, n’a avut dela tine nici un folos».

Apoi fiindcă a zguduit cu putere pre cei ce aveau 
acest char, ca uniia ce nu stăpâneau vr’un lucru mare, 
ca să nu se creadă că, fiind el lipsit de acest char, îi 
înjoseşte pe dânşii mai mult din invidie, priveşte ce 
spune mai departe. -„Mulţam esc Dumnezeului meu, 
că mai mult decât voi toţi grăesc în limbi “ 
(Vers. 18). Aceasta o face el şi aiurea, când voind a do
borî avantajele pe care le credeau Judeii că le au asupra 
neamurilor, şi arătând că nu sunt nimic toate acele 
avantagii, mai întâiu se dă de pildă pe sine ca având acele 
avantagii, ba încă în cel mai ’nalt grad, iară la urmă 
toate acestea le numeşte pagubă, zicând astfeliu: ,.l)e 
se pare cuiva altuia a se nădăjdui în trup, eu 
mai mult, Tăeat fiind împrejur a opta zi, din 
neamul lui Israil, din seminţiea lui Veniamin, 
Ebreu din Ebrei, dupre lege-  Fariseu. Dupre 
râvnă gonind biserica, dupre dreptatea cea din 
lege făcându-mă fără de prihană“, —  şi după ce, 
în fine, s’a arătat că-i covârşaşte pe toţi, zice: „Ci cele 
ce ’mi erau mie dobânzi, acestea le-am socotit 
pentru Christos pagubă“ (Filipp. 3, 4—7). Tot ast
feliu face şi aici, zicând: „Că mai mult decât voi 
toţi grăeSC în limbi“. «Deci, zice, nu cugetaţi lucruri 
mari despre voi, ca cum singuri voi aţi aveâ acel char, 
fiindcă şi eu am acel char, ba încă mai mult decât voi».

„Ci în biserică voesc cinci Cuvinte a grăi 
cu mintea mea, ca şi pre alţii să-i învăţ“ (Vers.
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19). Dară ce va să zică: „a grăi cu mintea mea, 
ca şi pre alţii să-i învăţ“? Adecă «să pricep cele 
ce grăesc, şi dacă voiu puteâ şi altora să le tălmăcesc, 
apoi să le spun cu înţeles, şi să învăţ pre cei ce ascultă. 
„Decât zece mii de cuvinte în limbă “. şi de ce?: 
-5,'câ, pre alţii Să-i învăţa aice. a. spune .zeci -de mii 
de cuvinte în limbă străină şi ne’nţeleâsă, este mai mult 
de famfaronadă, iară a .spune fie şi numai cinei cuvinte 
cu mintea, adecă să le pricep şi eu, şl cei ce mă ascultă, 
este de mare folos». Aceasta este ceia ce el cere pre
tutindeni, adecă folosul obştesc. De şi charul limbilor 
erâ la dânşii neobişnuit, pe când cel al prorociei era 
obişnuit printre dânşii, vechiu, şi hărăzit multora dintre 
dânşii, j ie  când cel al limbilor atunci pentru întăiaşi 
dată, cu toate acestesupentru apostol nu erâ atât de im
portant. De aeeia ei nici nu iâceâ uz de“acest char, nu că 
nu-i aveâ, ci fiindcă dânsul căută tot cele mai trebuitoare. 
Fiindcă erâ de altfeliu scutit de ori-ee"slavă deşartă, şi 
un singur ţel aveâ înaintea, ochilor, acela adecă ca să 
facă cât mai buni pe auditori. De aceia ei şi puteâ să 
vadă folosinţa şi a lui şi a altora, de vreme-ce erâ scutit 
de slavă deşartă, în timp ce dacă ar fi fost robit de 
aceâ patimă, apoi nu numai folosul altora n’ar fi putut 
vedeâ, ci nici chiar pe al său propriu. De acest feliu 
erâ SimonJ) Magul, care, fiindcă aveâ privirea aţintită 
spre slavă deşartă, n’a văzut nici chiar ceia ce ’i erâ 
lui trebuitorii!, de acest feliu erau şi Judeii, cari din 
cauza slavei deşarte, au oferit diavolului propriea lor 
mântuire. De aici s’au născut şi idolii, de aici şi filosofii 
cei dinafară fiind zădărîţi de această manie, s’au azvârlit, 
în credinţele acele falşe şi răle. Şi priveşte denaturarea 
acestei patimi până unde ajunge; fiindcă uniia dintre 
acei filosofi pentru slava deşartă s’au făcut săraci, iară 
alţii se băteau după bogăţii. Atât de grozavă este t.iră- 
niea acestei patimi, încât stăpâneşte pe cinevâ chiar în 
lucrurile contrare. De pildă unul este stăpânit de slavă 
deşartă pentru înţelepciunea şi cumpătarea lui, iară altul 
pentru curvăsăriea şi desfrîui ce-1 stăpâneşte; unul pen
tru dreptate, iară altul pentru nedreptate; altul pentru 
dezmerdare, sau pentru post, sau pentru blândeţă, sau

J) IVotă. A  se vedeâ Fapt. Apost. Cap. 8, 9—24, unde se des
crie pe larg fapta uricioasă a acestui vrăjitoriu, inferată de bise
rică încă de atunci, şi cunoscută sub numele de Simonie.
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pentru cutezanţa lui cea mare, sau pentru bogăţie, sau 
pentru sărăcie; fiindcă uniia dintre acei filosofi de şi 
puteau să dobândească cele bune, totuşi pentru că se 
admirau singuri pe sine, nu le dobândeau.

Nu însă tot aşâ şi Apostolii Domnului. Cum că 
dânşii erau curaţi de orice slavă deşartă, aceasta o au 
dovedit o prin ceie ce făcea», e&di .afund Când de pildă 
uniia îi numeau Dumnezei, şi se pregăteau ca să 'li jărt- 
fească tauri încununaţi, dânşii nu numai că au oprit 
aceasta, ci încă şi-au rupt şi hainele de pe dânşii ’ ). Şi 
când au îndreptat pe cel şchiop, din care cauză toţi se 
uitau cu gura căscată spre dânşii, ii li grăeau: „B ă r
baţi Isra ilte n i! ce  vă m inunaţi de aceasta? sau 
ce căutaţi la noi, ca  şi cum  cu a noastră  pu
tere sau  cu cern icie  am fi făcu t pre a ce sta  să 
um ble“ '(Fapt. 3, 12)? Aceştiia admirau sărăciea oame
nilor, şi cele ale sărăciei ie birueau, pe când aceia dis- 
preţueau sărăciea oamenilor şi lăudau bogăţiile. Aceştiia 
uacă şi luau cevâ. ajutau pre cei ce aveau nevoe, -căci 
ii nu pentru slavă deşartă, ci pentru iubirea.de.oameni 
toate le făceau—pe când aceia cu totul din contra, pentru 
că fiind ca nişte duşmani şi vătămători ai naturei co
mune. făceau şi acestea tot cu acelaşi scop. Unul de 
pildă îşi aruncă in mare tot ce aveâ2), fără nici un 
folos şi fără scop, imitând pre cei hăbăuci şi smintiţi, 
iar un altui şi-a lăsat paragină întreaga ţearină ce ’i 
aparţineâ. Şi astfeliu tot ceia ce ii făceau, erâ numai de 
famfaronadă şi de ambiţiune.

Dară nu aşâ făceau apostolii, ci dânşii şi primeau 
ceia ce li se .dă, dară şi împărţau de ’ndată celor săraci 
cu atâta galantonie, în cât ii vieţueau într’o sărăcie ne
sfârşită, Dară dacă dânşii ar fi fost stăpâniţi de slavă 
deşartă, n’ar fi făcut aceasta, de a luă şi a împărţi cu 
cei săraci, de teamă ca să nu se nască vr-o bănuieală 
contra lor. Cel ce aruncă dela sine averile pentru slava 
cea cerească, cu atât mai mult pe cele ale altora nu le 
va luâ, ca să nu se pară că are nevoe de alţii, şi nici 
de a fi bănuit. Pe aceştiia îi vezi şi slujind şi cerând 
pentru cei săraci, aşâ că erau cu mai multă dragoste

’ ) Notă. A se vedeâ Cap. 14 din Fapt. Apostolilor.
_ ) Notă. .A se vedeâ Dioghene Laerţiu în vieaţa iui IV. 77

şi «Dogmele, vieţile, credinţele, sistemele şi sentinţele celor mai 
renumiţi filosofii din anticitâte», pag. 181—202.
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decât toţi părinţii din lume. Priveşte legile de vieaţă ce sin
guri dânşii şi le impusese, cât de cumpătate erau şi apa
rate de orice slavă deşartă: „Ci având, zice, hrană 
şi îm brăcăm inte, cu  acestea  îndestulaţi vom fi/1' 
( I  Timoth. 6, 8), iară nu ca Sinopeanul acela (Dioghene 
Laerţiu) care erâ îmbrăcat în zdrenţe şi locueâ într’un 
poloboc, tara nici o trebuinţă, fiindcă de şi poate că a 
uimit pe mulţi, toluşi pe nimeni n’a folosit. Dară Pavel 
nimic din acestea nu faceâ, nici işi aveâ privirea în
dreptată spre ambiţiune deşartă, ci erâ şi îmbrăcat cu 
haine cuviincioase, şi în casă locueâ pururea, şi arătă 
toata exactitatea în orice virtute, ceia ce acel cinic dis- 
preţueâ, vieţuindjntr’un chip necumpătat, şi siuţindu-se 
în public, fiind târît aşâ zicând spre maniea slavei de
şarte. Dacă ar voi cinevâ să spună cauza vieţuirei lui 
în poloboc, apoi nici o altă cauză n’ar găsi, decât si n~ 
gură slava cea deşartă. Dară Pavel a plătit şi chirie pe 
casa în care a locuit, pe când a fost în Roma- De şi el 
care a putut face lucruri cu mult mai puternice, ar fi 
putut de sigur să facă aceasta cu atât mai mult, însă 
el nu căutâ spre slava cea deşartă, aceasta feară săl
batecă, acest drac împeiiţat, această molimă a lumei, 
această viperă otră vicioasă.-^Găci dupre eum bestiea 
aceasta sparge eu unghiile pântecele celei cea  născut-o, 
tot aşâ şi patima, aceasta sfâşie pe cel ce o naşte.

Deci, cum ar puteâ cinevâ găsi doctoriea acestei 
boale atât de varieată? Dacă va aduce la mijloc pe toţi 
acei ce au călcat în picioare această patimă, şi privind 
spre icoana acelora, işi va îndreptă astfeliu vieaţa sâ. 
Căci şi Patriarhul Abraâm,—însă nimeni să nu mă în- 
vinovăţască de tavtologie, adecă de repetare, dacă de 
multe ori pomenim de dânsul, şi în toate chestiunile,, 
fiindcă aceasta mai ales este ceia ce ’l face minunat, 
iară pe cei ce nu-i râvnesc pe el, îi lipseşte Dumnezeu 
de orice iertare. Dacă noi am arătă pe uniia având 
succese într’o parte, pe alţii în altă parte, ar puteâ ci
nevâ sâ zică că virtutea e greu de îndeplinit, căci nici 
nu este uşor unuia singur de a reuşi în toate virtuţile 
la un loc, în care fiecare dintre sfinţi a săvârşit o parte 
numai din ele. Dară când se găseşte că unul şi acelaşi 
le are pe toate, apoi atunci ce. justificare vor puteâ aveâ, 
cei ce şi în urma legei şi a charul ui încă n’au putut 
ajunge la aceiaşi măsură de desăvârşire morală cu cei
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de dinaintea legei şi a charului ?—Aşâ dară când şi cum 
acest Patriarh a ajuns de a stăpâni această feară săl
batecă? Atunci când aveâ dispută cu nepotul său Lot, 
căci de şi înjosit şi perzându-şi întăetatea, totuşi nu s’a 
mirisial. Voi ştiţi că în astfeliu de împrejurări ruşinea 
este mai rea decât paguba pentru cei mici de suflet, şi 
mai .ales când cinevâ tisle stăpân a toate* dupre cura 
era Abraam, şi cand el mai mtai cinsteşte pe altul, şi 
nu este cinstit. Dară nimic din acestea nu Ta tulburat, 
ci având şi pe cele secundare el erâ mulfămit, şi de şi 
bătrân şi moş în acelaşi timp, se vedeâ nedreptăţit de 
unul tânăr şi nepot al său, el totuşi nu se scandaliza, 
nici nu se nemulţămeâ; ci îl iubeâ ca şi mai ’nainte, şi 
se îngrijâ -de dânsul. Şi iarăşi biruind în războiul acela 
mare şi grozav, şi alungând pe barbari din toate păr
ţile, nu se făleşte de biruinţă, şi nici că a luat trofee 
sau prăzi de războiu, fiindcă el voia numai a mântui 
de primejdie pe nepotul său Lot,, iară nu a face famfa- 
rooadă. Deasemenea primeâ în cortul său străini, şi nici 
atunci nu o făcea pentru slavă deşartă, ci el alerga mai 
’ntâi înaintea acelora, şi li se închină, nu ca cum li-ar fi 
făcut vr ’un bine, ci ca cum lui i se aducea un bine 
prin venirea acelor străini, şi-i numea Domni, nici 
măcar ştiind cine erau acei veniţi, şi ’şi puneâ şi pe 
femeia sa în rând cu slugile spre a li sluji. Dară şi 
în Egipet mai înainte de aceasta s’a arătat minunat, 
căci despărţîndu-se chiar de femeia sa, sau mai bine 
zis, prefăcându-se că s’a despărţit, el s’a bucurat de 
atâta cinste, însă cu toate acestea cătră nimeni nu 
s’a arătat famfaron, ci încă locuitorii ţărei-îl numeau 
şi împărat, iară el a- fost -silit -de a-răsp-imde şi—prefol- 
mormântului femeii sale Sara, după ce s’a întors in 
Chanaân. Şi când a trimes pe sluga sa ca să logodească 
femeie fiului său Isaâc, el nu a poroncit nimic pentru 
dânsul, sau ca să spună cevâ strălucit despre fiul său, 
ci simplu ca să, aducă mireasa.

Voeşti poate a examinâ şi pre cei din char, când 
din toate părţile îi încunjurâ marea slavă a învăţăturei, 
şi a vedeâ şi pe atunci alungată această patimă? Gân
deşte-te chiar la cel ce grăeşte acestea, cum el pururea 
toate le atribue lui Dumnezeu, cum de păcate necontenit 
îşi aduce aminte, pe c'nd de isprăvile sale nici odată, 
afară numai daca poate erâ nevoe vre-odată de a în 
dreptă pe ucenicii săi; şi chiar dacă se vedeâ silit
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a face aceasta, el numeşte faptul lipsă de minte; şi 
întăetatea el o acordă lui Petru, şi nu se ruşinează 
de a lucră pe lângă PrischHa şi Achila; apoi pre
tutindeni el se sileşte de a se arătă pe sine umilit, 
nu iegănându-se a îcne prin târg, nici înconjurat de 
iTiUiţune. ci pui>âr«3n-ss pre sine printre, cei nebăgaţii 
j a na ma, D-e aceia' şi nroft. Iară  în faţoşărea 1 j tru 
pului este s lab ăa (II. Cor. 10, IO), adecă, vrednică de 
dispreţ, şi nea vând nimic graţios, nimic plăcut; şi iarăşi: 
„Mă rog  lui Dumnezeu să nu faceţi nici un rău, 
nu ca  să  ne arătăm  noi ap ro baţi* (îbid. 13, 7). şi 
ce este de mirare dacă el dispreţueşte această slavă? 
Căci cel ce dispreţueşte slava cea de sus, şi impărăţiea 
cerurilor, şi gheena, pentru ca să placă lui Christos; 
cel ce voeşte a fi şi anathenia dela Christos. pentru 
slava lui Christos; cei ce voeşte a pătimi pentru Judei 
aceasta, de aceia o zice, ea-sd nu se creadă de vre-unul 
din cei proşti că şi-ar însuşi din făgăduinţiledate.lor;— 
deci, dacă el este gata de a trece cu 'vederea- toate 
acelea, apoi de ce le minunezi, că dispreţueşte cele ome
neşti? Dară pe cei de astăzi ii acufundă nu numai pofta  ̂
de slavă, ci şi batjocora şi frica de necinste. Dacă i-ar 
lăudă cine-v.â, îi vezi trufindu-se, iară de cumvă ar fi 
atinşi, apoi de ’ndată se prăpăstuesc. Şi ca şi trupurile 
cele slabe, care sunt supărate fie chiar prin o mică 
atingere, întocmai, aşâ pătimesc şi sufletele cele care 
caută spre pământ. Căci pe uniia ca aceştiia, nu numai 
sărăciea, ci şi bogăţiea îi perde, nu numai întristarea, ci 
şi bucurieâ, şi mai '-rpult încă cele bane, decât  cele răle,

când bogăţiea de multe ori îl împinge spre răle mari. 
Şi dupre cum cei bolnavi de friguri spre toate şi de 
toate sunt nemulţămiţi, tot asemenea şi cei stricaţi cu 
sufletul, din toate părţile sunt loviţi şi biruiţi.

2). Acestea, deci, ştiindu-le, iubiţilor, să nu fugim de

‘ )  Notă. Expresiunea din original i t a p o v o s s  t o u  a m ţ m iv s  
nu este tradusă bine şi cu înţeles în ediţiea de Buzău, unde se zice : 
(dară venirea trupului este slabă», ceia’ ce n’are nici un sens. Cu
vântul nocpooGly. in primul loc însamnă :prezentă, Infăţoşare. Aşâ dară 
traducerea corectă este : cdară prezenţa (înfăţoşarea) trupului {meu) 
este slabă».

2) Partea morală. Trebuie ca noi să ne deprindem de a răbda 
sărăciea cu bărbăţie, ca astfeliu întâmpiându-se a sărăci, să nu ne 
spăriem. Şi contra' celor ce se îmbogăţesc. ( Veron).



496 OMILIA XXXV

sărăcie, nici să admirăm bogăţiea, ci să ni deprindem 
sufletul de a fi destoinic spre toate. Pentru că dacă ci
neva îşi clădeşte casă, nu are în vedere doară ca nici 
pioaea să nu cadă pe dânsa, nici vr-o rază a soarelui 
să nu o lovească—căci aceasta este peste putinţă—ci se 
gândeşte cum ea să fie destoinică de a şuieri totul. De- 
asemenea şi cel Oft face o corabie nu se gândeşte ca nu 
cumvâ valurile să‘ o spargă* şi nici că face ceva ca 
furtuna să nu se ridice pe mare — căci şi aceasta este 
peste putinţă-ci toată băgarea Lui de samă este, ca pă- 
reţii corăbiei să fie destoinici de a înfruntă orice. Şi cel 
ce se îngrijaşte de trup iarăşi, nu se gândeşle ca să nu 
se întâmple vr-o anomalie a aerului, ci ca trupul său 
să le sufere cu uşurinţă toate acestea, lot aşâ să facem, 
deci, şi cu sufletul nostru; să nu-! deprindem cum să 
fusră de sărăcie, sau cum să devenim bogaţi, ci cum să 
întrebuinţăm pe fiecare din acestea spre siguranţa şl 
mulţămirea noastră.

De aceia, lăsând la o-pario orice, să pregătim su
fletul de a fi destoinic şi de bogăţie, şi de sărăcie. Chiar 
de nu s’ar întâmplă nimic omenesc, ceia ce de multeori 
este peste putinţă, chiar şi atunci cel ce nu caută uo- 
găţie este mai virtuos decât cel ce într’uno se îmbogă
ţeşte, şi ştie de a suferi toate cu uşurinţă. De ce? Mai 
’ntâî că unui ca acesta de aici are siguranţa, pe când 
acela de dinafară. Şi dupre cum ostaşul, care împreună 
cu puterea trupului ştie şi meşteşugul de a răzooi, este 
mai bun decât cel ce se bizue numai pe puterea ar
melor, tot aşâ şi cel ce este îngrădit -eu virtutea este 
mai bun şi mai destoinic decât cel ce se încrede in bani. 
Dară bogatul chiar de nu ar cădea în sărăcie, totuşi 
este cu neputinţă de a fi în totul netuiburat, fiindcă bo
găţiea are multe valuri şi tulburări.

Nu tot aşâ însă şi virtutea, ci ea are cu sine numai 
plăcere şi siguranţă, şi cel ce o are este ne’nvins de cei 
zavistnici, în timp ce bogăţiea cu totul din contra, căci 
este lesne de cucerit. Şi dupre cum se întâmplă cu ani
malele cele sălbatece, că cerbii şi epurii mai ales se pot 
prinde mai cu înlesnire, din cauza fricei ce o au dela 
natură, în timp ce porcul sălbatec, taurul şi leul nu cad 
cu uşurinţă în curse, întocmai aşâ se poate vedea pe- 
trecându-se şi cu cei ce se îmbogăţesc, şi cu cei ce 
trăiesc în sărăcie de bunăvoea lor. Unul samănă cu 
leul şi cu taurul, celalalt cu cerbul şi cu epurile.
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Iri adevăr, de cine oare nu se teme cel ce este bogat ? 
Nu oare de tâlhari? Nu de stăpânitori? Nu de pizmătariţi ? 
Nu de sicofanzi? Şi ce spun eu de tâlhari şi sicofanzi, câhd 
el bănueşte chiar şi pre cei mai de aproape ai lui ? Şi ce 
spun că trăind? rând nici chiar murind nu este scutit 
de răutatea tâlharilor, şi nici moartea nu poate să-l ţină 
în siguranţă, ci şi mort fiind îi pradă cei ce-i pizmuesc! 
Atât de nesigur lucru este bogăţiea. Din cauza ei nu 
numai casele se sparg, ci încă şi morminte şi secrie. 
Deci, ce ar puteâ fi mai ticălos, când nici chiar moartea 
nu-i poate procurâ liniştea cuvenită, ci acel trup fricos, 
nici lipsit de vieaţă nu este. scutit de rălele din vieaţă, 
fiind urit de toţi acei cari l-au pizmuit atât de mult, încât 
s’au grăbit de a-1 război până şi atunci când el erâ ţe- 
rină şi cenuşa, şi încă cu mai mare furie, decât pe când 
trăea? Că.pe atunci tâlharii intrând în odaea cu banii, 
mişcau din loc lăzile cu bani, iară de trupul lui se de
părtau, şi n’ar fi iuat atâtea in cât să-i dezbrace şi 
trupul, dară acum nici de trupul Iui nu se depărtează 
rnâniie cele spurcate aie profanatorilor de morminte, Ci 
îl mişcă şi-l întorc în toate părţile, şi-l batjocoresc cu 
multă cruzime. După ce fusese predat pământului, iată 
că aceştiia dezbrăcându-1 de haine şi lăsând ti-1 gol, l-au 
aruncat şi au fugit. Dară cine poate fi atât de duşman 
ca bogăţiea, care pe când sunt în vieaţă. li perde su
fletul, iară după ce mor, şi trupul îl batjocoreşte, şi 
nici măcar nu-i dă voe de a se ascunde sub pământ?
— ceia ce dealtfeliu este obştesc până şi pentru cei con
damnaţi, şi pentru cei osândiţi pentru fapte necinstite. 
Căci pentru aceştiia legiuitorii cerând osânda cu moarte, 
nimic mai departe nu pretind, — pe când pentru aceia, 
bogăţiea şi după moartea lor eere osândă grozavă, expu
nând u-i privirilor omeneşti goli şi fără morminte, pri
velişte tristă şi vrednică de milă. In adevăr, că aceştiia 
pătimesc cu mult mai grozav decât cei osândiţi de 
hotărârea judecătorilor, căci aceia poate o singură zi sau 
şi două rămânând neîngropaţi, la urmă sunt predaţi 
pământului, iară aceştiia fiind predaţi pământului sunt 
batjocoriţi. Şi dacă aceşti tâlhari când pleacă nu iau 
şi sicriul, apoi aceasta mulţămită nu bogăţiei, ci sără
ciei, fiindcă sărăciea îl apără. Dacă însă şrsicriul îl vor 
încredinţâ bogăţiei, şi lăsând sicriul de peatră, vor face 
unul de aur, de sigur că şi pe acesta îl vor perde.

Atât de necredincioasă este bogăţiea! căci nu atâta
16038 32
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este a celor ce o au, pe cât a celor ce o răpesc. Ast
feliu ca este de prisos vorba aceia care se încearcă a 
arătă, că bogăţiea este cu ane voe a fi cucerită, când 
cei ce p au nu pot aveâ siguranţă nici chiar în ziua 
sfârşitului lor. De şi de altfeliu cine oare nu se împacă 
qu cel ce sc dueş de aici, chiar feară de ar fi,-chiar 
demon; <3hiar ori şi ce ?• Căci numai privirea aceiuia este 
deajuns spre a plecă şi pe cel mai tare decât ferul, şi 
pe cei mai nepăsătoriu. De aceia când cinevâ vede vr’un 
mort, chiar de i-ar fi fost duşman, sau prigonitoriu, 
totuşi plânge împreună cu prietenii lui; mâniea, în fine, 
se stinge împreună cu vieaţa, şi în locu-i se introduce 
mila. Nici n’ar puteâ cinevâ la petrecaniea vr’unui mort 
la groapă să deosebească care este prietenul şi care este 
duşmânui aceluia; astfeliu că, cu toţii se ruşinează în- 
naintea naturei obşteşti, şi înaintea legilor ei.

~ Dară bogăţiea nici măcar atâta făcând, lasă în urmă’i 
"'mâniea în socoteala celor ce o stăpânesc, ba încă chiar 
şi pre cei ce cu nimic poate n’au fost nedreptăţiţi îi face 
duşmani ai celui răposat, de vreme ce şi trupul lui îl 
dezbracă lăsându-1 gol, ceia ce este faptul unor duş
mani şi prigonitori înfricoşaţi. Natura însăşi pare că 
împacă atunci pe duşmani cu cel răposat, în timp ce 
bogăţiea războeşte chiar şi pe cei ce n’au nimic de în
vinovăţit, ciuntindu-î pâna şi trupul lui Cel aruncat în 
singurătatea cimitirului. De şi multe sunt acolo, ce ar 
puteâ deşteptă mila, că este mort, că nu se mişcă, că 
se duce în pământ şi se preface în ţerină, că nu este 
nimeni de faţă care să-l ajute; — cu toate acestea nimic 
nu mişcă pe acei spurcaţi^ pentru lirăriiea acetei-pefte

un tiran fără milă, li poronceşte acele hotărâri şi po- 
ronci neomenoase, şi făcându-i feare sălbatece, îi duce 
până şi la mormintele acelora, şi întocmai ca fearele 
sălbatece se aruncă asupra celor răposaţi, ba încă nu 
s’ar depărta nici de cărnurile trupului, dacă cumvâ li-ar 
fi folositoare.

Astfeliu de mulţămiri avem noi din bogăţii, ca şi 
după moarte să fim batjocoriţi, şi să fim lipsiţi până 
şi de liniştea mormântului, de care se bucură chiar şi 
cei ce au făptuit cele mai mari răle!

Deci, spune-mi; oare vom mai iubi noi un duşman 
atât de grozav? Nu, vă rog; nu iubiţilor, ci să fugim 
de dânsul, fără să ne mai uităm îndărăt, şi chiar de
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ni-ar cădea in mâni, să nu-i ţinem în stăpânirea noastră, 
ci să-l legăm cu mânile săracilor. Căci aceste legături 
pot să-l stăpânească mai mult, şi din magaziea acelora 
nici odată nu va dispărea; şi, în fine, acest necredincios 
va remâneâ credincios, domesticit. îmblânzit; numai prin 
dreapta cea dătătoare.-dig milostenii. Deci dacă vr-c-odată 

•jii-ar cădpă în stăpânire' ni'sc&revâ'averi, să le predăm 
săracilor prin dreapta cea dătătoare de milostenii, iară 
de nu ni-ar cădea, şă nu le căutăm, nici să n# strân
gem de gât, şi nici pe cei ee le âu să-i fericim. Căci ce
fericire, este aceasta? — afară numai de na vei invederâ 
că şi cei ce se luptă cu fearăle sunt de râvnit, căci în
chizând în cuşti de fer acele feare preţioase, — vorbesc
de stăpânii acelor feare dânşii nu îndrăznesc nici
măcar a se apropieâ, ci stau deoparte tremurând de 
frică, şi pun pe ai ţii ca să "se lupte cu dânsele. Cam .aşâ 
pătimesc şi cei ce se îmbogăţesc, căci închizând în că
mările lor averile ca pe nişte feare sălbatece, primesc 
în fiecare zi mii de rane dela ele. Şi se întâmplă cu 
averile contrar de ce se întâmplă cu fearele, căci acestea 
când sunt scoase din cuşcă, vatămă pe toţi pe cari-i 
întâlnesc în drum, pe când averele în timp ce sunt în
chise şi păzite sunt vătămătoare, şi perd pe cei ce le 
stăpânesc, şi pre cei ce le păzesc.

Dară noi, iubiţilor, pe feara aceasta să o îmblân
zit)). Şi o vom îmblânzi atunci, când nu o vOm închide, 
et o voin- da în manile tuturor- celor cari au nevoe. _ 
Astfeliu vom puteâ a câştiga^ d'e aîcf şî Bunurile _cele 
mai mari, şi în vieaţa prezentă vieţuind cu siguranţă 

?,~ne vom învrednici de a stă si înaintea

cele veşnice. Cărora fie cu toţii a ne învrednici, prin 
charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia împreună cu Tatăl şi cu sfîntul şi bunul, şi de 
vieaţă dătătorul Duh, se cxde slava în veci. Amin.

O M I L I A  X X X V !

„Fraţilor, nu fiţi prunci cu mintea, ci cu 
răutatea fiţi prunci’ iară cu mintea fiţi desă
vârşiţi" (Cap. 14, 20).
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Cu drept cuvânt, după multă vorbă, şi dovadă, între
buinţează mai muită tărie în cele ce grăieşte, şi cu multă 
înfruntare pomeneşte de un exemplu potrivit cu subiectul. 
Căci şi copiii faţă de cele mici stau cu gura căscată şi 
se tem, în timp ce chiar de lucrurile cele foarte mari 
nu atât se sperie. Deci, fiindcă şi aceştiia aveau charul 
limbilor şi credeau că au toiul, care erâ dealiminircioa 
mai inferior decât celelalte charuri, apoi li zice: „N u  
fiţi prunci adecă, «nu fiţi proşti, pe când ar fi tre
buit să. fiţi înţelepţi, ci acolo fiţi prunci şi nevinovaţi, 
unde este nedreptatea, unde este slava deşartă, unde 
este trufiea, căci cel ce este prunc cu răutatea, trebuie 
a fi înţelept». Dupre cum înţelepciunea unită cu rău
tatea nu ar mai fi înţelepciune, tot aşâ şi simplitatea 
unită cu prostiea n’ar mai fi simplitate, fiindcă unde 
este simplitatea, prostiea trebuie să fugă, cum şi unde 
este înţelepciune trebuie să fugă răutatea. Dupre cum 
nici do’ftoriile cele amare şi nici cele dulci, mai mult 
decât trebuie, nu folosesc, tot aşâ nici simplitatea prin 
sine singură, şi nici înţelepciunea nu folosesc-' De aceia 
Christos" -poroncind de a Ie împreună pe amândouă, la ,  
un loc," zicea: „Fiţi înţelepţi ca şerpii, şi proşti 
Ca porumbii" (Math. 10, 16). Dară ce însamnă a fi 
prunc cu răutatea? Adecă de a nu şti de loc ce este 
răutatea. Aşâ voiâ apostolul ca dânşii să fie. De aceia 
şi ziceâ: „Cu adevărat se aude între voi curvie" 
(Cap. 5, 1). N ’a zis, se cutează, se îndrăzneşte», ci „Se 
aude“, adecă «voi toţi ştiţi în totul acest fapt, zice, de 
sigur că i-aţi auzit vre-odată». De sigur că apostolul 
voiâ ca dânşii sâ Se şi bărbaţi desăvârşiţi, şi prunci, dară' 
prunci cu răutatea, şi bărbaţi cu înţelepciunea. Astfeliu 
şi bărbatul devine bărbat, chiar dacă ar fi şi prunc, 
dupre cum şi dacă nu_este prunc cu răutatea, atunci 
nici bărbat nu va fi, — că criminalul nu vă fi desă
vârşit nici odată, ci prost. •— —

„In lege scrie: că într’alte limbi şi cu alte 
buze voiu grăi poporului acestuia, şi nici aşâ 
nu mă vor ascultă pe mine, zice Domnul“ 
(Vers. 21). — deşi nicăiri în lege nu scrie aceasta, însă 
dupre cum am mai spus, apostolul întregul Vechiu Tes
tament îl numeşte pururea lege, şi pe Proroci, şi cele
lalte istorii de acolo. Aduce deci de faţă mărturiea lui
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lsaia Prorocul, iarăşi zădărnicind slava charului limbilor, 
spre folosinţa lor. Insă chiar şi aşâ ei vorbeşte tot cu 
laude, căci expresiunea „şi nici aşâ“ arată că, erâ 
îndeajuns pentru dânşii ca să-i uimească minunea, dară 
dacă- nici aşâ n’au crezut, păcatul lor este. Şi de ce 
oare a mai făcut aceasta Dumnezeu, dacă ii urmau a 
nu crede? Ca sâ se vază că el pretutindeni tace ale 
•sale. Deci, arătând şi din această prorocie» că semnul 
acesta al limbilor nu este tocmai atât de trebuitoriu, a 
adaos: „Drept aeeiâr limbile spre semn sunt, nu 
credincioşilor, ci celor necredincioşi, iară pro- 
rociea nu necredincioşilor, ci celor ce cred. 
Deci dară de s’ar adună toată biserica împre
ună, şi toţi ar grăi in limbi, şi ar intră şi de 
cei ne’nvăţaţi- sau necredincioşi, au n’ar zice 
că sunteţi nebuni? lără de ar proroci toţi, şi 
ar intră vr’un necredincios sau ne’nvăţat, se 
vădeşte de toţi, se judecă de toţi. Şi aşâ cele 
ascunse ale inimei lui, arătate W  fac, ’şi că
zând pre faţă se va. închină lui Dumnezeu, 
zi când: că cu adevărat Dumnezeu întru voi este“
(Vers. 22—25).

Bară din cele spuse aici ar puteâ aveâ cineva, 
o mare nedomerire, căci dacă, limbile sunt semn celor 
necredincioşi, cum de spune că «dacă vă vor auzi cei 
necredincioşi vorbind în limbi, vor zice că sunteţi ne
buni)) ?-Şi că prorociea, fiind semn nu necredincioşilor, 
ci celor credincioşi, cum atunci se vor—folosi de dânsa 
necredincioşii? „Şi de ar intră, _/ice,~ vr’un necre
dincios, prorocind: voi, se vădeşte de toţi, se 
judecă de toţi4'. Şi nu numai această nedomerire, 
dară şi o altă întrebare izvorăşte de aici: că adecă 
limbile se par iarăşi mai însemnate, mai superioare 
prorociei, căci dacă limbile sunt semn celor necredin
cioşi, iară prorociea celor credincioşi, de aici urmează 
că ceia ce atrage pe străini spre creştinism, şi-i fami- 
liarisază cu el, este mai mare decât ceia ce numai cât 
îndreaptă pe cei dejâ familiarizaţi, pe creştini. Deci, ce 
este-ceia ce spune aici? Nimic greu, nimic întunecat, 
nici contrar celor dinainte, ci încăitrarte potrivit, dacă
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suntem cu băgare de samă. In adevăr, că prorociea 
este folositoare amândurora, adecă şi celui credincios, 
şi celui necredincios, pe când nu tot. aşâ şi limbile. De 
aceia spunâhd de limbi că: „Limbile spre semn sunt 
a adaos: „nu-credincioşilor, ci celor necredincioşi" 

•$t acestora synL semn, adecă spre uimire, şi nu atâta 
spre învăţare. «Dară, zici tu, acelaşi lucru Pa făcut şi 
vorbind de prorocie, căci a zis: „iară, prorociea nu 
necredincioşilor, ci celor ce cred", căci credinciosul 
nici nu are nevoe să vadă semne, ci are trebuinţă 
numai de învăţătură şi de catihizare. Deci zici, cum de 
spui că prorociea este folositoare amândurora, când 
apostolul spune că „prorociea nu necredincioşilor, 
ci -celor ce cred? Dacă vei examinâ cu scumpătate, 
v.ei şti ceia ce el vorbeşte aici. Apostolul n’a zis că «pro-

- rociea nu este trebuitoare necredincioşilor», ci nu este 
.spre semn, ca limbile, adecă fără vre-un folos practic; 
şi nici n a zis că «limbile sunt folositoare numai necre
dincioşilor)) căci un singur lucru, adică un singur rol îl 
au limbile, acela adecă de a uimi pe auditoriu, de a’l înfri
coşa numai. Căci semnul este numai unul din mijloace, 
precum zice: „Fă CU mine semn", după care a 
adaos: „spre bine", şi iarăşi: „Cao minune nram 
făcut multora" (Ps. 85, 17. 70, 7), adecă spre semn. 
Şi ca să afli că semnul aici nu este pus ca cum ar face 
numai decât ceva "folositoriu, apoi a adaos şi ceia ce va 
rezultă dintrânsul. Şi ce erâ ceia ce rezultă? „Au n’ar 
spune, zice, că sunteţi nebuni"? Dară aceasta nu 
vine dela însăşi natura semnului, ci dela prostiea ace
lora. Când tu auzi vorbindu-se de necredincioşi, să nu’ţi 
închipui că de aceiaşi se vorbeşte pretutindeni, ci câte
odată de cei ce bolesc boale nevindecabile şi cari rămân 
neîndreptaţi, câte-odatâ de cei ce pot să se prefacă, 
adecă să se îndrepte, precum de pildă erau cei ce pe 
timpul apostolilor admirau măririle cele povestite ale 
lui Dumnezeu, ca de pildă cei de pe lângă Cornilie su- 
taşui1). Deci ceia ce el spune, aceasta înseamnă: că pro
rociea are putere şi printre cei credincioşi, şi printre ce: 
necredincioşi, iară limbile dacă le aud cei necredincioşi

*) Notă. A  se vedea Cap. 10 din Fapt. Apostolilor.
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şi proşti, nu numai că nu se folosesc cu nimic, dară încă 
şi rîd de cei ce le vorbesc, ca de nişte nebuni. Găci 
acestea sunt numai spre semn, adecă spre a uimi, spre 
a înfricoşâ. Cei ce au minte se şi folosesc — căci spre 
aceasta a şi fost dat acest semn fiindcă atunci când 
s’au pogorîî limbile asupra apostolilor n’uu fost numai 
de'cei oe-i învinovăţau de beţie, ci mulţi s eş i minunau 
şi-i admirau, ca pe uniia ce povesteau minunile lui Dum
nezeu. A_şâ că cei ce ri'deau, erau cei prost i. De aceia n’a zis 
simplu: „au n’ar zice că sunteţi nebuni14 ci a adaos 
încă „cei neînvăţaţi (proşti) şi necredincioşi “ Dară 
prorociea este potrivită şi folositoare nu numai ca semn, 
ci şi spre credinţa şi folosinţa amândurora. Ideia aceasta 
deşi nu deadreptul, totuşi prin cele ce urmează o a ex
plicat, zicând: „se vădeşte de toţi, se judecă de toţi5. 
•«■Dacă ar proroci toţi, zice, şi în timpul acela ar intra 
în biserică vr’un necredincios şi ne ’nvăţat sau prost, 
„se vădeşte de toţi. se judecă de toţi. Şi aşâ 
cele ascunse ale inimei lui arătate se fac, şi 
aşâ căzând pre faţă se va încliinâ lui Dum
nezeu,-zicând^ că cu adevărat Dumnezeu întru 
voi este“. Aşâ că prorociea nu numai în aceasta este 
mai mare, că are putere asupra amândurora, ci că 
chiar şi pre cei mai neruşinaţi dintre necredincioşi îi 
atrage spre credinţă. Mmerâ Iot_aceiaşi minune, când 
de pildă Petru certa pe Sapfira — ceia ce eră prbrbcie — 
şi când vorbeâ în limbi, — căci atunci cu toţii s’au în
fricoşat1), iară când grăeâ în limbi, chiar dacă nu loveâ 
deadreptul, totuşi căpăta oarecare consideraţie.

Deci, spunând că limbile n’au folosit, şi incercân- 
du-se iarăşi de a arunca vinovăţiea asupra Judeilor, 
mergând mai departe el arată că chiar şi vatămă. Şi de 
ce atunci a fost dat acest char? Ca să fie însoţit de 
explicare; dară dacă este lipsit de aceasta, apoi atunci 
se întâmplă cu totul din contra în ochii celor proşti. 
„De ar grăi, zice, toţi în limbi, şi ar întră şi de 
cei neînvătaţi sau necredincioşi, au n’ar zice că 
sunteţi nebuni“? — dupre cum şi de apostoli grăeau 
atunci că sunt beţi. „Aceştiia, zice, sunt plini de

' )  Notă. A  se vedeâ cap. 5 din Fapt. Apost.
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must“ (Fapt. 2, 13). învinovăţirea aceasta însă nu este 
a semnului, ci a prostiei celor ce grăeau aşâ. De aceia 
şi apostolul a adaos aici: „neînvăţaţi sau necredin
cioşi" aşâ că credinţa ce dânşii îşi formau, vineâ din 
neştiinţa lor, din prostiea, lor, din necredinţa lor, Dupre 
cum am mai spus, apostolul se încearcă ca să aşeze 
charul limbilor, nu printre cele dispreţuite sau defăi
mate, ci printre cele ce nu erau atât de folositoare, şi 
aceasta cu scopul vădit de a-i umili, şi ai sili ca să caute 
un explicătoriu. Dară fiindcă dânşii nu se uiiau la 
aceasta, ci cei mai mulţi făceau uz de acest char numai 
de famfaronadă şi ambiţiune, apoi mai ales de aici ii 
învinovăţeşte, arătându-li că aceasta îi vatămă în cre
dinţă, atrăgându-şi asupră-li consideraţiea de nebuni. Şi 
tocmai aceasta este ceia ce Pavel se încearcă necontenit 
a dovedi când voeşte a îndepărtă dela cevâ, că adecă 
îl arată pe cinevâ vătămat chiar în cele ce el doreşte. 
Deci, şi tu fa aşâ: când voeşti a îndepărtă pe cinevâ de 
plăcere, arătă-i că faptul este amar; când vroeşti a-i 
zmulge din ghiarele, slavei .-deşarte, arată-i că faptul 
acesta este plin de necinste. —

Aşâ făceâ şi Pavel, căci când el voeâ a zmulge pe 
cei bogaţi din ghiarele iubirei de argint, nu ziceâ numai 
că bogăţiea este vătămătoare, ci că bagă pe cinevâ şi 
în ispite. „Că cei ce voesc a se îmbogăţi, zice, 
cad în ispită" (I. Timoth. 6, 9). Fiindcă,deşi s’ar păreâ 
că bogoţiea scapă pe cinevâ de ispite, lotuşi de fapt se 
petrece cu totul contrar de ceia ce cred bogaţii. ITmia 
se făleau iarăşi pentru înţelepciunea deafară, ca stând 
neclintiţi în această credinţă; apostolul însă li-a arătat că 
nu numai nu foloseşte crucei înţelepciunea cea deafară, 
ci încă o şi goleşte. Se făleau că se judecă de cătră alţii, 
crezând de nedemn de a se judecă de ai lor, ca fiind 
mult mai înţelepţi cei deafară; apostolul însă a arătat 
că a se judecă de cei deafară, este un fapt urîcios. Se 
făleau ca mănâncă din jărtfele idoleşti, ca dovedind prin 
aceasta cea mai desăvârşită cunoştinţă, iară el li-a arătat 
că a nu şti ca să iconomisască cinevâ cele ale aproa
pelui, este dovadă de o cunoştinţă nedesăvârşită. Tot 
aşâ face şi aici. Fiindcă Corinthenii aceştiia erau ca şi 
smintiţi pentru charul acesta al limbilor, — ca cei ce iu
beau slava, apoi apostolul li arată că tocmai aceasta 
mai cu samă îi ruşinează, nu numai lipsindu-i de slavă
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ci încă atragându-şi şi consideraţiea de nebuni. Aceasta 
însă n’a spus-o deodată, ci mai înainte li-a vorbit muite 
altele, şi numai când vorba a ajuns a fi bine primită, 
a adăogat ceia ce erâ foarte paradox.

Dealtfeliu acesta este modul lui obişnuit de a com
bate. Cei ce voeşte de a zgudui şi a mişcă din loc slava 
cea înţepenită,-' şi a o întoarce k> mod cu totul contrar, 
roi-''trebuie dela început es spune cele contrare, fiindcă 
se va face i-idicul celor stăpâniţi de alte păreri. Ceia ce 
multora se pare paradox, nu chiar dela început este 
bine primit de auditoriu, ci trebuie mai întâi de a surpă 
bine credinţele cele greşite prin altele, şi numai după 
aceia a întoarce vorba la cele contrare. Aşâ de'pildă a 
făcut şi alunei când vorbeâ de căsătorie. Fiindcă mulţi 
se gândeau la căsătorie ca la un fapt ce aveâ în sine 
linişte, iară el voiâ a arătă că liniştea este in a nu se 
căsători cinevâ, apoi dacă deia început ar fi spus 
aceasta, n’ar fi făcut vorba aşâ de bine primită, — iară 
acum cl după. ce a spus multe, şi a întrat la timpul po
trivit în.mezu? vorbei, foarte mult a atins pe auditori. 
Aceasta a făcut şi atunci când vorbea despre feciorie, 

•căci după ce a spus mai înainte mulie, ia urmă zice: 
„Vă cruţ pe voi“ şi „voesc ca voi să fiţi fără 
grijă*. Aceasta tocmai o face şi cu charul limbilor, ară
tând că aceasta nu numai că-i lipseşte de slavă, ei încă 
şi ruşinează pe cei ce-1 au. în faţa necredincioşilor. Pe 
când cu prorociea cu totul dealtmintrelea se petrece,- 
căci cei ce au acest char, şi de ruşine sunt scutiţi din 
partea necredincioşilor, în acelaşi timp au şi slăvă multă 
şi folosinţă. Nu va zice nimeni de prorocie, că cei ce o 
au sunt nebuni, şi nici nu va rîde de cei ce prorocesc, 
ci încă se va minună şi va admiră pe uniia ca aceştiia. 
„Se vădeşte de toţi“, zice; adecă «ceia ce are în inimă, 
aceasta o pune la mijloc, şi se arată tuturor».

Nu este acelaşi iucru; de a întră cinevâ şi a auzi 
pe unul grâind limba Persienească, iară pe altul cea Si- 
riacă, cu a întră şi a auzi cele negrăite ale cugetului 
său, fie de ar fi întrat ca să ispitească, şi cu gând rău, 
fie că a întrat cu cuget curat, aşâ că acest char este 
cu mult mai spăimântătoriu de cât aceia, cu mult mai 
folositoriu. De aceia când vorbeşte de limbi zice că «sun
teţi nebuni» — de şi nu spune aceasta ca dela sine, ci 
după judecata acelora: „au nu v o r  zice că sunteţi
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nebuni14 ? — aici i'nsă pune la mijloc şi hotărîrea faptelor, 
cum şi folosul izvorît de aici. „Se vădeşte de toţi, 
zice, se judecă de toţi. Şi aşâ cele ascunse ale 
inîmeî iui arătate se fac ; şi aşâ căzând pre faţă 

,:şe. va închină lui Dumnezeu,, zicând : că cu ade
vărat Oi.i.uj! ie/;en Intru vo i este44. Ai văzut că aceasta 
este afară de orice dispută, sau îndoeală? Cu charul 
limbilor se îndoeşte .cineva de fapt, şi încă cineva dintre 
necredincioşi i-ar putea acuză de nebuni, pe când aici 
nimica din acestea nu se petrece, ci încă se va şi mi
nună, şi se va închină, mai întâi mărturisind prin fapte, 
şi după aceia prin vorbe. Tot aşâ s’a închinat lui Dum
nezeu şi Nabuhodonosor, zicând: „Cu adevărat Dum
nezeul vostru, acela e^te Dumnezeul Dumne- 

■ zeilor,* şi Domnul împăraţilor, cei ce descopere 
tafnile, căci ai putut -descoperi taina aceasta44. 
(Dâniil 2, 47). Ai văzut, puterea prorociei, cum a schim
bat pe acel sălbatec, cum l’a catihizat, şi cum l’a adus 
la credinţă?

„Ce’ este dară fraţilor? Când vă adunaţi, fie 
care dintru voi psalm are, învăţătură are, limbă 
are, descoperire are, tălmăcire a re ; toate spre 
zid ire să se facă44 (vers. 26). Ai văzut temeliea şi 
rândueala creştinismul uf? Că dupre cum ireaba meşteşu
garului este de a clădi, tot aşâ şi a creştinului este de 
a folosi prin toate pe cei de aproape. Apoi fiindcă a 
vorbit foarte aspru de acest char, ca să nu se pară că 
este prisoselnic — căci el a făcut aceasta numai fiindcă— 
voiâ de a împrăştieâ trufiea lor — la urmă iarăşi îl nu
mără împreună cu celelalte, zicând: „psalmi are, în
văţătură. are, limbă are44, căci în vechime psalmii îi 
făceau din char, adecă din dar, din graţie, din fa
voare, şi învăţau din char. «Insă toate acestea, zice, 
un singur ţel să aibă: îndreptarea aproapelui. Nimic 
să nu se facă cum sar întâmplă». Dacă tu nu te 
apropii de fratele tău spre a-1 zidi, a-1 edifică, de ce te 
mai apropii atunci? «Vorba mea, zice, nu-mi este atât 
de mult pentru deosebirea charurilor; ci un singur 
lucru mă interesază, un singur lucru îmi este dorit; 
acela adecă de a tace totul pentru edificarea aproa
pelui. Astfeliu şi cel ce are un char mai mic, va întrece
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chiar pe oel ce are unul mai mare, dacă îşi adaogă 
aceasta». De aceia şi sunt date charurile, ca să se edi
fice fiecare, iară. dacă nu este aşâ, apoi atunci charul 
va fi spre judecata celui ce l-a luai. Căci, ce folos este 
de a proroci, spune-mi; ce folos de a învieâ morţii, când 
nimeni nu este- care să se totosască din acestea? Deci, 
dacă acesta este sfârşitul, eharurilor, apoi este slobod 
cuiva de a ajunge la aceasta şi fără charuri, şi atunci 
nu cugetă lucruri mari în privinţa semnelor, nici nu te 
câinâ pe tine care eşti lipsit de charuri.

„De grăeşte cinevâ în limbă, câte doi, sau 
mai mulţi1) câte trei, şi pe rând, şi unul să 
tălmăcească. Iară de nu va fi tălmăcitoriu, să 
tacă. în biserică, şi numai itii să'şi grăească. şi 
lui Dumnezeu" (Vers.'27. 28). Ce zici? şpune’mi; aT 
vorbit atâtea de limbi, că sunt nefolositoare, că sunt 
prisoselnice dacă nu sunt însoţite de tălmăcire, şi acum 
poronceşti din nou de a grăi în limbi? «Nu poroncesc, 
zice, dară nici nu împedic» —'.dupre cum dealtfeliu face 
şi acolo unde zice: „De vă cheamă pre voi cinevâ 
dintre necredincioşi, şi voiţi a vă duce", nu 
spune „a vă duce" ca cum ar legiui aceasta, ci nici 
ţinându-1 pe loc, sau împedecându-1, tot aşă şi aci, „şi 
numai lui să-şi grăească, şi lui Dumnezeu". 
«Dacă nu se poate stăpâni de a taceâ.-zice, ci este- aşâ, 
de îubiloriu de cinste şi de slavă deşartă, apoi-grăească’şi— 
lui singur». Astfeliu că mai ales prin aceste cuvinte
eî ii îndreaptă.-gUi.-Jmpprlpnă flp a. j j.mi fi—iijhitnri -4p—
cinste,— ceia ce şi aiurea a făcut vorbind de relaţiile ’ 
cu femeie, şi zicând: „Aceasta o spun pentru ne- 
’n frânarea voastră". Nu tot aşâ spunea insă şi când 
vorbeâ de prorocie, ci -în mod hotărît şi legiuit, zicând: 
„Iară prorocii doi sau trei să grăească". Aici ni- 
căiri nu cere tălmăcitoriu, şi nici nu închide gura celui 
ce proroceşte, dupre cum face cu limbile, zicând că: 
„de nu va fi tălmăcitoriu, să tacă în biserică",

') Notă. VH to nX'isrov tpsî;, este originalul. Insă superlativul 
neutru al lui IIo/.o? to nXstoTov, re/.îîata, se traduc exact şi cu 
înţeles: cel mult, cele multe. Deci aici ar trebui să se z ic ă : « câte 
doi, sau cel mult tre i».
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fiindcă cel ce grăeşte în limbi, nu este destoinic prin 
sine singur. Pentru aceia dacă cinevâ are amândouă 
charurile, să vorbească; iară de nu le are, însă voeşte 
a grăi, apoi să facă aceasta împreună cu tălmăcitoriul. 
Căci şi prorocul este tălmăcitoriu, însă al lui Dmnezeu, 
iară tu al omului. „Iară de nu va.fi tălmăcitoriu, 
Sa iacă — căci el nu voeşte a fi nimic de prisos îri* 
biserică, nici a se face cevâ fără scop, sau pentru ambi
ţiune. „Şi numai lui să-şi grăească, şi lui Dum
nezeu", adecă în cugetul său, sau liniştit şi fără bo
dogăneală, dacă voeşte numai decât să grăească. Aceasta 
nu este doară a unuia ce legiueşle, ci poate mai degrab 
a unuia ce prin îngăduinţă, prin învoire încă mai mult 
ruşinează pe auditoriu, dupre cum face atunci când zice: 
„Iară de-i este cuiva foame să mănânce în casă“ , 
căci părându-se a învoi, a îngădui să mănânce în casă, 
în realitate el mai cu putere s’a atins de acela. «Nu 
pentru aceia vă adunaţi, zice, ca să. arătaţi că aveţi 
charuri, ci ca să edificaţi pe auditoriu», dupre cum şi 
zice chiar la început. „Toate spre zidire să se facă".

„Iară prorocii doi sau trei să grăească, şi 
ceiialţi să judece" (Vers. 29), şi mai mult nimic n’a 
mai adaos, ca acolo unde vorbeşte de limbi. «Şi ce are 
a face? zici tu; că el nici prorociea n’o arată ca des
toinică prin sine-înseşi, de vreme ce îngădue altora ju
decata, sau părerea de ea». Şi cu toate acestea este 
foarte destoinică, fiindcă nici nu i-a închis gura ca ce
luilalt — nefiind iâlmăcitoriu — şi nici precum a zisacoto: 
„iară de nu este tălmăcitoriu să tacă“ n’a zis şi 
aici, adecă că dacă n’ar fi cel ce judecă, sa nu mai 
prorocească, ci numai cât a asigurat pe auditoriu. Căci 
el a zis aceasta pentru deplina încredinţare a audito
rilor, ca nu cumvâ să se furişeze printre dânşii manzii 
sau gâcitorii de pe atunci. încă chiar dela început apos
tolul a poroncit de a se păzi de aceştiia, când a şi făcut 
deosebirea între găcitorie şi prorocie, dară şi acum 
aceiaşi poronceşte, de a judecâ şi de a luâ sama bine, 
ca nu cumvâ să se furişeze printre dânşii dascal drăcesc.

„Iară de se va descoperi altuia ce şade, 
cel dintăi să tacă. Că puteţi câte unul toţi a 
proroci, ca toţi să se înveţe, şi toţi să se mângâie"
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(Vers. 30. 31) Dară ce insamnă oare ceia ce el spune 
aici? «Dacă prorocind tu, zice, şi grăind, duhul altuia 
l-ar deşteptă, adecă l-ar aţîţâ şi pre el, tu să taci după 
aceia». Ceia ce el a zis pentru limbi, adecă să grăească 
cu rândul, aceasta o cere şi aici, însă mai minunat aici, 
căci n’a. zis: «cu rândul», ci „de se va descoperi 
;i.: î.uiA. , «De ce ar ţreflui, zice, ca acesta fluid mişcat 
spre prorocie, aceia să vorbească încă? Ar trebui poate 
ca amândoi să vorbească? Dară aceasta este cevâ ab
surd şi aduce confuzie. Dară să grăească cel dinainte? 
Insă şi aceasta este absurd. De aceia, grăind acela, l-a. 
aţîţat pe acesta duhul, ca să grăească şi acesta cevâ». 
Apoi mângâind pe cel ce a tăcut, zice: „Că puteţi 
câte unul toţi a proroci, ca toţi să rse înveţe şi 
toţi Să Se mângâe". Ai văzut cum iarăşi pune cauza 
pentru caro el a făcut aceasta? Că dacă pre cel ce 
grăeşte în limbi îl împedecă cu desăvârşire de a grăi, 
dacă nu are tălmaciu, pentrucă este nefolositoriu, lot 
aşâ şi prorociea dacă nu are aceasta, apoi aducc con
fuzie, vuet şi tulburare zădarnică.

•„Şi duhurile prorocilor, prorocilorse supun' 
(Vers. 32). Ai văzut cum l-a ruşinat pe cel ce s’ar împo- 
tri vi, cu câtă tărie şi putere ? Ca nu cum vâsă se certe omul 
şi să se revolteze, apoi apostolul arată că însuşi charul 
se supune, căci aici sub nume de „duhuri“ înţelege 
energica sau charul. Dară dacă duhul se supune, apoi 
cu atât mai mult tu care’l stăpâneşti, nu ai aveâ drep
tate a te certâ. După aceia arată că aceasta o voeşte şi 
Dumnezeu, adăogând şi zicând: „Că Dumnezeu nu 
este ai tulburârei, ci al păcei, precum întru 
toate bisericile sfinţilor1) învăţ“ (Vers. 33j. Ai 
văzut prin câte l-a adus pe acela la tăcere, şi la mân- 
gâeat că a îngăduit celuilalt de a proroci? Mai întâi că 
să nu oprească pe acela dacă i se va descoperi, „Că 
puteţi câte unul toţi a proroci după aceia că şi 
duhul o voeşte aceasta, zicând: „duhurile prorocilor,

l)  Notă. Tn ediţiunea ce a avut-o de laţă Sf. Chrisostom, ia 
urma acestui pasaj este verbul 5iScZoy.u> =  învăţ, Ceia ce lipseşte 
în textul nostru ooişnuit. Este de mirare cum de s’a omis aceasta 
în textul nostru (Textus reCeptus), lăsându-se pasagiul fără în
ţeles. De aceia am trecut pasajul după ediţiunea Sf. Chrisostom.
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prorocilor se supun şi pe lângă aceasta că ase
menea fapt este şi după voinţa lui Dumnezeu; „Că 
Dumnezeu nu este al tulburărei, zice, ci al păcei“, 
şi.al patrulea, că această'lege stăpâneşte pretutindeni în 
lume, şi deci nimic străin-no ii se porooceşte. „Precum 
intru toate ' bisericile şilnţilor, zice,./învăţ,,..

:) Deci ce ar puteâ n mai înfricoşat ca aceste lu
cruri? Căci pe atunci biserica erâ ceriu, duhul povă- 
ţuind şi cârmuind toate, şî pe fiecare dintre proestoşii 
bisericei mişcându-1 şi făcând u-1 entusiazmat. Dară as
tăzi noi stăpânim numai simbole ale acelor charuri. 
Căci şi astăzi vorbim doi sau trei, cu rândul, şi tăcând 
unul, altul începe _; dară acestea sunt numai semne ale 
acelora şi • amintiri. De aceia, când începem a grăi, 
poporul re&punde grăind; „şi duhului tău “ , arătând 
că în vechime gr-ăeau aşâ, nu prin înţelepciunea lor, 
ci mişcaţi fiind cu duhul. Nu însă şi astăzi; o zic 
acum ca dela mine — ci se aseamănă biserica ca o fe
meie care a căzut din fericirea cea de dinainte, şi care 
în multe părţi stăpâneşte numai simbolele (semnele) 
acelei fericiri trecute, arătând unora şi altora numai 
cutiile sculelor de aur şi lăzile, pe când de bogăţiea de 
acolo este lipsită cu totul; cu o astfeliu de femeie sea
mănă astăzi biserica. Şi nu spun doară din cauza lipsei 
char urilor, — dealtfeliu’ nici n’ar fi 0 primejdie mare, 
daca şr-lipsi nuinai acestea — ci şi din cauza vieţei şi 
a virtuţei. Numărul văduvelor, şi chorul fecioarelor pe 
atunci, formau o podoabă mare în biserică; iară acum 
bisericile sunt goale şi lipsite de acele podoabe, şi în 
locul lor au rămas numai simbolele. Sunt şi astăzi vă
duve, sunt şi fecioare, însă nu au acestea podoaba aceia, 
pe care ar trebui să o aibă cele ce s’au azvârlit în 
astfeliu de lupte. Că de pildă semnul de distincţie a unei 
fecioare este, de a se îngriji numai de cele ale’lui Dum
nezeu, şi a fi statornică în credinţă. Şi văduva, nu atâta 
ar fi ca pildă dacă n’ar trece în ’ a doua căsătorie, 
ca cum dacă ar fi împodobită cu alte multe, ca de pildă 
cu iubirea de străini, cu iubirea de săraci, cu iubirea 
de stăruinţă în rugăciuni, şi toate celelalte pe care le

') Partea morală. Că astăzi noi avem numai tipuri ale bise
ricei din timpurile apostolilor, şi că noi trebuie a ne aduna în 
biserică cu linişte şi fără de nici un vuet. (Veron).
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cere Pavel îa epistola scrisă cătră Timotheiu. Dealtfeliu 
ar puteâ vedeâ cinevâ şi printre noi pe multe femei 
chiar în căsătorie, dând dovadă de cumpătare. Insă 
nu numai aceasta este ceia ce se caută, oi şi îngri
jirea cea ferbinte de cei ce au nevoie, prin care mai 
aies femeile din vcchime luceau, nu însă ca multe 
ae astăzi. xxiutici ceîe mâi . muşte u> loc ţie seule au r . 
purtau cu ele podoaba cea izvoritâ din milostenie, pe 
când astăzi lăsând aceasta poartă cu ele lanţuri de aur
împletite din toate părţile cu lanţul păcatelor.---------

Şi să mai spun şi de altă cutie sau Sadă ce se găseşte 
deşartă de podoaba străbună? In vechime de pildă se 
adunau cu toţii la un loc şi cântau încet in comun. 
Aceasta o facem şi acum, însă atunci în toţi erâ numai 
un suflet^şi o inimă,, pe când astăzi nici chiar într’un- 
sufiet n’ar puteâ vedeâ cinevâ aceâ CQffglăsuire, ei pre
tutindeni un războia mare. Proestosui biserieei se roagă— 
şi astăzi pentru pacea tuturor îndeobşte^— ca intrând m 
casa părintasca — însa numai numele, numai vorba multa 
de această pace, căci faptul nu se vede nicăiri. Pe atunci 
şi casele erau biserici, pe când astăzi şi biserica este 
casă, sau mai drept vorbind, chiar marrău decât ori-ce 
casă. Căci într’o casă ar puteâ vedeâ cinevâ şi multă 
rândueală, fiindcă de pildă stăpâna casei şade pe tron 
cu toată buna cuviinţă, şi slugile ţes cu toată liniştea, 
şi fiecare dintre argaţi se'îndeielniceşte eu ceia ee i s’a 
poroncit. Dară aici îi> biserică mare este vuetul, mare 
este confuziunea, şi cu nimic nu se deosebesc cele ale 
noastre de cele ce se petrec in cârciumă. Atât de mare 
este rî?ul, atât de mare vuetul, încât este întocmai ca la 
băi, ca cei ce strigă prin peaţâ, şi care fac un vuet gro
zav. Şi acestea toate se petrec’numai aicî, căci pe aiurea 
nu este slobod nici de a se adresă cinevâ cătră vecinul 
său în biserică, fie că l’ar aveâ de prieten de multă 
vreme, ci acestea se fac afară de biserică. Şi cu drept 
cuvânt, căci doară biserica nu este bărbierie, nici du
gheană de mirodenii, sau vr’o altă prăvălie din târg, ci 
loc al îngerilor, loc al arhanghelilor, palatul lui Dum- 
nezeu, însuşi ceriul. Deci, dupre cum dacă cinevâ ţi-ar 
deschide ceriul şi te-ar Introduce acolo, tu n’ai cuteză 
de a grăi, fie chiar de ai vedeâ pe tatăl tău, sau pe 
fratele tău, tot aşâ şi aici nimic nu trebuie a grăi decât 
de cele duhovhiceşti. Căci şi cele de aici sunt ceriu, iară 
de nu crezi, priveşte la această masă sfintă, şi adă-ţi
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aminte pentru ce s’a pus aici, şi din ce cauză. Gân
deşte-te cine este cel ce stăpâneşte aici, cutremură-te 
chiar şi mai înainte de timp. Căci văzând cinevâ nutnai 
tronul împăratului, se mişcă cu sufletul, aşteptând ieşi
rea împăratului. Deci, şi tu, chiar şi mai înainte de acel 
timp înfricoşat, ridică-te, şi mai înainte de a vedeâ ri- 
dieâadu-se vălul, sau catapeteasma, şi chorul îngerilor 
mergând înainte, riuica-ts, Ia CSFiii.

Dară poate că acestea nu ie ştie cei nebotezat; deci 
este trebuitoriu de a spune şi cătră acela altele, căci 
nici faţa de acesta nu ne vom găsi în strimtorare de 
a-1 ridică cu cele putincioase şi a-1 face să zboare. Deci, 
tu, care nu ştii acestea, când auzi pe Prorocul zicând 
„Acestea zice D o m n u l depărtează-te de pământ, 
ridică-te şi tu ia ceriu, gândeşte-te cine este ce! ce-ţi 
grăeşte prin acela. Când te gă-seşti în teatru înaintea 
vr ’unui caraghios mimic, sau a vr ’unei femei curve ce 
se sluţeşte, şi când atâta lume este de faţă, se dă multă 
băgare de samă celor ce se vorbesc, este'multă linişte, 
de şi -nimeni nu poronceşte a tăceâ, nici vuet nu se aude, 
nici strigare, şi nici măcar un murmur cât de m ic,— 
iară când Dumnezeu ni grăeşte din ceriuri de nişte lu
cruri atât de înfricoşate, noi ne găsim mai în nesimţire 
decât cânii, şi nu avem cătră Dumnezeu nici măcar 
atâta respect şi sfieală, pe câtă avem cătră o femeie 
curvă?

V ’aţi cutremurat poate auzind acestea? Deci, cu 
atât mai mult să vă cutremuraţi ‘ făcându-le. Ceia ce 
Pavel a zis pentru cei ce treceau cu vederea pre cei 
săraci, şi mâncau singuri: „Au doară n’a  veţi casă  
ca  să m âncaţi şi să  beţi? Sau  pre b iserica  lui 
Dumnezeu defăimaţi, şi ruşinaţi pre cei lipsiţi“?
— daţi-mi voe şi mie de a o spune despre cei ce tac vuet 
aici şi vorbesc: nu aveţi case, unde să fleoncăniţi? Sau 
defăimaţi pre biserica lui Dumnezeu, şi conrupeţi şi pe 
cei ce voesc a fi înţelepţi şi liniştiţi? Dară este plăcut ca 
prietenul să vă vorbească, ca unor cunoscuţi? Nu îm- 
pedec. aceasta, însă în casă, în peaţă, sau la bae facă-se 
aceasta, căci biserica este loc nu de conversaţiuni, ci de 
învăţătură. Dară acum cu nimic nu se deosebeşte de 
piaţa târgului — şi dacă n’ar fi cam îndrăzneţ a spune, 
poate că nu se deosebeşte nici de scena teatrului; — 
astfeliu că femeile ce se adună aici, se împodobesc cu
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mai multă neruşinare decât cele desfrânate dela teatru. 
Din aceasta cauză mulţi din cei desfrânaţi sunt atraşi 
şi aici, şi dacă voeşte cinevâ de a ispiti v r ’o femeie şi 
a-i întoarce capul, nici un loc nu i se pare mai potrivit 
pentru aceasta ca biserica. Dacă voeşte cinevâ bună
oară de a vinde ;eevâ, sau a cumpără, apoi biserica i 
se pare mult mai folositoare pentru aceasta, decât peaţa 
târgului* si aici se schimbă- mai multe vorbe pentru- 
astfeliu de, lucruri, decât chiar în prăvăliile ceiăţei. Dacă 
cinevâ voeşte a grăi de rău, şi alţii vor a-1 asculta, 
apoi şi acest fapt îl vei vedea aici petrecându-se mai de 
grabă decât în peaţă. De voeşti a auzi lucruri politice, 
sau din eele ce se petrec prin case, sau în oaste, apoi 
nu-i nevoe să te duci la tribunal, sau să stai în peaţă, 
căci doară sunt şi aici de acei ce-ţi vor povesti cu multă 
exactitate de toate acestea!

Poate că v ’am atins prea tare, eu însă nu cred; 
căci daca voi stăruiţi în 1 aceleaşi lucruri, de unde pot 
şti că cele vorbite v ’âu atins? Aşâ-'dară-este: necesar 'de 
a vă atinge iarăşi. Deci; sunt aceste lu c r u r i  de suferit? 
Sunt de îngăduit? Noi nc muncim în fiecare zi, şi ne nă
căjim, ca aflând cevâ folositorm-la noi,- să vă duceţi 
la casele voastre; şi nimeni, dintre vor pleacă de aici 
câştigând cevâ, ba încă şi vătămat foarte mult. Fiindcă 
vă adunaţi aici spre judecată, iară nici de cum pentru 
iertarea păcatelor, îrnpedecând şi pre cei buni, şi cu 
fleoncăeiele ( «c? o;j.s-sp«-.c şXuapta-c) voastre supărându-i 
din toate părţile. Dară care este scuza celor mai mulţi? 
«Nu aud, zice, ceia ce se citeşte, şi nici nu ştiu ce anume 
sunt cele spuse». Nu auzi, fiindcă faci vuet, fiindcă pro
voci tulburare, fiindcă n’ai venit aici cu suflet ce are în 
sine evlavie. Ce spui? Nu ştii ce anume sunt cele ce se 
spun? Apoi tocmai de aceia ar trebui să fii cu băgare 
de samă. Dacă nici ceia ce este întunecat şi nelămurit 
nu-ţi mişcă sufletul tău, apoi cu atât mai mult dacă ar 
fi lămurit. De aceia tocmai nici toate nu sunt lămurite, 
ca nu cumvâ să te leneveşti, şi nici nelămurite, sau întu
necate, ca să nu te desnădăjdueşti. Dară iată că acel eunuh 
barbar1) nimic din acestea n’a spus, ci încă fiind im-' 
presurat de atâtea trebi, şi aflându-se în cale, el totuşi 
aveâ cartea în mâni şi citea, neştiind ceia ce citea,—

*) Notă. A  se vedea cap. 8, 27—40. din Fapt. Apost.

16038
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pe când tu găsindu-te în îmbelşugare de dăscăli, şi având 
pe mulţi cari să-ţi citească, îmi pui înainte pretexte şi 
scuze. Nu ştii cele ce se vorbesc? Prin urmare, roagă-te 
ca să afli. Dară este peste putinţă de a nu le şti pe 
toate, fiindcă multe deîa sine sunt destul de lămurite,— 
şi chiar pe loate de nu le-ai şti, şi atunci încă trebuie 

; a n cu linişte în biserică, ea rai cumva să împediei pre 
cei ce sunt cu băgare de samă, ca astfeliu Dumnezeu 
primindu-ţi respectul şi liniştea ce o ai, să-ţi facă lă
murite şi pe cele întunecate.

Dară nu poţi fl liniştit, nu poţi tăcea? Apoi atunci 
ieşi afară, ca nucumva să devii vătămătoriu şi altora. 
Căci un singur glas trebuie a fl în biserică, ca a unui 
-singur trup. De aceia şi citeţul singur grăeşte, şi chiar 
cel ce are episcepiea—Episcopul—stă nemişcat şi în tă
cere. Şi psaltul cântă singur,—-chiar-dacă toţi i-ar ţinea 
isonul--şi glasul îi iesă că dintr’un singur trup,'şi cel ce 
grăeşte, singur grăeşte. Când deci, aici mulţi grăesc, 
înalte şi felurite, atunci de ce. să vă mai supărăm noi 
în zadar? Că dacă n’aţi crede că vă supărăm în zadar 
grâîndu-vă .de acestea, atunci nici voi n’aţi grăi aici de 
cele ce nu folosesc la nimic. De aceia nu numai în vieaţa 
voastră, ci chiar şi in înseşi hotârîrea faptelor este multa 
stricăciune. Când e vorba de lucruri prisoselnice, apoi 
remâneţi ca pironiţi de acestea, şi lăsând adevărul, voi 
alergaţi după umbre şi după visuri. Şi poate nu sunt 
umfere şi visuritoate cele de faţă, ba şi mai răle decât 
umbra? Căci mai înainte de a se arătă, ele zboară, şi 
mai ’riainte de a zbura, fac mult vuet, ba încă mai mult 
vuet decât plăcere, Chiar dacă ar adună aici cinevâ mii 
de averi, totuşi trecând noaptea de acum, se va duce 
gol de aici, şi cu drept cuvânt, fiindcă şfTîei ce se îm
bogăţesc prin vis, sculându-se din aşternut, nimic nu 
mai au din cele ce credeau că au pe când dormeau. 
Astfeliu pătimesc şi cei lacomi, sau mai drept vorbind, 
şi mai rău decât aceia, fiindcă cel ce se îmbogăţeşte prin 
vis, nici banii ce ’şi închipueâ că-i va aveâ, nu-i are. 
şi nici cu vr’un alt rău nu se alege din fantaziea sa, 
după ce s’a trezit, pe când lacomul chiar şi după ce a 
perdut banii, a remas plin de păcate, căci în imaginaţi es 
sa gândindu-se numai la bogăţie, nu vede şi rălele’ ct 
izvorăsc din bogăţie, ci le cunoaşte mai pe urmă îr 
adevărul lucrurilor. Plăcerea de bogăţie s’a transforma 
la el în visuri, pe când osânda din acea plăcere nu s<
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mai preface în vis, ci o va simţi chiar în faptă, ba încă 
chiar şi mai ’nainte de acea osândă el primeşte şi aici 
cea mai mare osândă, prin miile de scârbe ce’ le întim- 
pină adunând acele bogăţii, prin grijile, prin învinovă
ţirile ce î se aduc, prin intrigile şi tulburările de tot feliul.

Deci, pentru ca şi de visuri să ne izbăvim, precum 
■şi do rălele ce'nu din visuri iz vorăsc, ci din înseşi voinţa 
noastră, apoi în ioc de lăcomie să alegem milostenieâ, 
şi în loc de răpiri filantropica, căci numai aşâ ne vom 
bucură şi de bunurile prezente, -şi de cele viitoare. Că
rora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi 
filantropiea Domnului noslru Iisus Christos, căruia se 
cade slava în veci. Amin.

O M I L I A  X X X V I I

„Femeile voastre în biserică să tacă: că nu 
li s’a dat lor voe să grăească, ci să fie  plecate, 
precum şi legea zice“ (Cap. 14, 34).

Umilind şi moderând vuetul ce-1 făceau din cauza 
charului limbilor şi al prorociei, şi legiuind, în cât pe 
viitoriu să nu se mai întâmple confuziune, adecă cei cu 
charul limbilor să vorbească cu rândul, iară cei cupro- 
rociea când va începe unul a vorbi, să tacă celalt, la 
urmă trece cu vorba şi ia vuetul ce-1 făceau în biserică 

-femeile, tăind îndrăzneala lor ~cea necuviincioasă, şi o 
face aceasta- ia timp potrivit. Că dacă el nu îngăduie 
nici chiar celor ce au char uri de a vorbi în zadar, şi 
nici când voesc, şi acestea încă fiind mişcaţi de Duhul, 
-apoi cu atât mai mult nu învoeşte femeilor, ca să 
fleoncăească în biserică. De aceia cu multă autoritate el 
Ji astupă gura ca să nu mai vorbească în biserică, şi 
luând legea în ajutoriu, li coase bine gurile (arcoppowret 
aottov ta o-o[j.a-a). Căci aici el nu numai sfătueşte, nu 
numai că îndeamnă, ci încă şi poronceşte cu asprime, 
citând pentru aceasta 6 lege veche. Zicând că; „Fe
meile voastre în biserică să tacă“ şi că „nu li 
s’a dat voe lor să grăească, ci să fie plecate" 
a adaogat: „precum şi legea zice“. Şi unde anume



5 1 6 OMILIA XXXVII

zice legea? „Şi cătră bărbatul tău va fi întoar
cerea ta, şi el te va stăpâni* (Facer. 3, 16).

Ai văzut înţelepciunea lui Pavel, de unde aduce el 
mărturie, şi nu numai că li poronceşte de a tăcea, ci a tăcea 
cu frică, bă încă cu atâta frică cu câtă trebuie de a se linişti 
sluga? De aceia şi el zicând că nu li s’a dat voe să vor
bească, n'*a zis «să tacă», ci în loc .de tăcereeLa pus ceva mai 
rjhU, zicând: „sa fie p leca te11. Dară dacă aceasta trebuie, 
â fi purtarea femeilor faţă de bărbaţii lor, apoi cu atât 
mai mult faţă de dăscăli şi părinţi, şi de adunarea ob
ştească a bisericei. «Dară,’ zici tu’ dacă ele nu grăesc 
nimic, si nici nu întreabă, aooi de ce mai stau de fată»? 
Ga să asculte cele ce trebuie, iară de cele îndoelnice să 
afle dela bărbaţii lor. De aceia a şi adaos: „Iară de 
voesc să  se înveţe cevâ, acasă  să-şi în trebe pre 
bărbaţii î.or“ (Vers. 35). Nu numai că nu li se îngăduie 
de a vorbi, dară nici de a întrebă cevâ în biserică. Şi 
'dacă”nu li se îngăduie de a întrebă, cu atât mai mult 
dc a grăi nu Ii este slobod. Dară oare de ce le-a pus 
apostolul într!o astfeliu de supunere ? Pentru că femeia 
este mai slabă, ea uşor se alunecă, şi este uşoară de 
minte. De aceia apostolul li-a pus ca dăscăli pe bărbaţii 
lor, folosind prin aceasta pe amândouă părţile, _căci_ şi. 
pe acelea le-a făcut mai cumpătate, şi pe aceştiia mai- 
interesaţi de cele ce se petrec in biserică, ca uniia cari 
vor încredinţa femeilor lor, cu toată exactitatea, ceia ce 
au auzit. .

Mai departe apoi, fiindcă femeile considerau ca o  
mândrie şi podoabă a lor de a vorbi în biserică, iată 
că apostolul aduce vorba cu totul din contra, zicând: 
i,că ruşine este femeilor să grăeasca în biserică". 
Mai întâi el a dovedit aceasta cu legea lui Dumnezeu, 
iară după aceia cu raţionamentul obştesc şi cu obişT 
nuinţa, dupre cum li vorbeâ şi mai înainte despre păr, 
zicându-li: „Dară nu înseşi firea vă învaţă pre 
voi “ ? —  şi, în fine, pretutindeni vei găsi acest metod la 
dânsul, căci nu îndeamnă pe auditori numai cu exemple 
din sfintele scripturi, ci şi cu deacelea din obişnuinţa 
comună. Pe lângă, acestea el îi mai aţîţă şi dela rîndue- 
lele dejâ întipărite în mintea tuturor, ca şi pretutindeni, 
ceia ce face şi aici, zicând: „Au dela voi cuvântul 
lui Dumnezeu a ieşit? sau numai la voi a ajuns*
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(Vers. 36)? Căci el pune la mijloc şi pe celelalte biserici 
care ţin această lege, şi deci tăindu-li pofta de vuet în 
biserică prin acuzaţiea ce li-o aduce de inovaţii, el prin 
hotărârea cclor mulţi îşi face cuvântul bine primit. De 
aceia şt aiurea ziceâ; „Care va aduce vouă aminte 
căile cclc ce sVmt întru Christos, precum  pre
tutindeni. în toată biserica - învăţ*, ş\ iarăşi; .„că 
Dumnezeu nu este al tulburărei, ci al păcei, 
precum întru toate bisericile sfinţilor învăţ14, 
şi aici: „Au dela voi cuvântul lui Dumnezeu a 
ieşit? sau numai la voi a ajuns"? adecă: «nici cei 
dintâi nu sunteţi numai voi, şi nici numai voi sunteţi 
credincioşi, ci lumea întreagă». Ceia ce şi Colosenilor 
scriindu-H, ziceâ: „Care este făcând roadă şi cres
când precum şi în toată lumea" (Colos. 1, 6), vor
bind de evanghelie. Tot aceasta face şi prin alte locuri, 

.spre îndemnul auditorilor,-precum de’ pildă când spune 
că cele ale lor sunt cele dintâi, şi tuturor sunt cunos
cute, căci scriind.Thes&kmieeniio»y ii ziceâr: ,̂ G& dela 
voi s’a vestit cuvântul Domnului, şi în tot locul 
credinţa voastră cea întru Domnul â ieşit" (i.Thesi 
1, 8), şi Romanilor iarăşi: „Mulţămesc Dumnezeului 
meu pentru voi toţi, că credinţa voastră se ves
teşte în toată lumea" (Rom. 1, 8). Amândouă acestea, 
adecă şi a fi lăudat de alţii, cum şi aveâ şi pe alţii păr- 

—taşi credinţei, -eratr-deajuns de a-i aţi ţa şi îndemna.
De aceia şi âici zice: „ A li dela voi cuvântul Lui 

Dumnezeu a ieşit? Sau numai la voi a ajuns"? 
«Nici aceasta n’aţi puteâ să o spuneţi, zice, că voi v ’aţi 
făcut dăscăli ai altora, şi că n’ar fi drept de a învăţă 
dela alţii, şi nici că cele ale credinţii au stat aici numai, 
şi că nu mâi trebuie a primi exemple dela alţii». Ai văzut 
prin câte i-a aţi ţa t? Legea a pus-o înaintea lor, ne
cinstea faptului li-a arătat-o lămurit, celelalte biserici 
le-a adus la mijloc.

Mai departe apoi pune tocmai ceia ce este mai pu
ternic decât, toate, zicând că «Dumnezeu şi acum po
ronceşte. acestea prin mine.» „De i se pare euivâ 
că este proroc, sau duhovnicesc, înţeleagă cele 
ce scriu vouă, că ale Domnului poronci sunt"
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(Vers. 37). după care imedieat: „Iară de nu înţelege 
cinevâ, nu înţeleagă (Vers. 38). Şi de ce oare a spus 
acestea? Arătând că el nu sileşte pe nimeni, nu se ceartă 
cu nimeni, fapt care nu este ai celor ce voiesc să 
sleâ in pfcioare numai dscât cele ale lor,'ci al color ce 
sî3 gândesc Ia folosinţa altora; Ue -aceia şi 'aiurea -zioe:- 
„lără de i se pare cuiva a fi iubjtdrîu de ceartă, 
noi un astfeliu de obiceiu nu avem“. insâ nu pre
tutindeni face aceasta, ci numai acolo unde păcatele lor 
nu erau prea mari, şi atunci mai mult îndemnându-i, 
iară atunci când vorbeşte de alţii, nu mai spune aşâ, ci: 
„Nu va amăgiţi : nici curvarii, nici prea curvarii 
nu vor moşteni împărăţiea lui Dumnezeu“ $ 
iarăşi: „Iată eu Pavjli- vă zic  vouă, că dacă vă 
veţi tăeâ împrejur, 'Christos c u  nimic nu v ă  v a  
foloSl ‘ (Calat. 5, 2). Aici însă fiindcă vorba ’i este de 
tăcere, nu .se aruncă cu putere asupra lor, şi prin aceasta 
încă mai mult îi atrage spre sine.

Apoi, ceia ce obişnueşte a face peste tot locul, 
face şi aici, adecă că se întoarce cu vorba la chestiunea 
dinainte, şi zice: „Deci fraţii mei, râvniţi a pro
roci, şi a grăi în limbi să nu opriţi“ (Vers. 39). 
Căci aşâ îi aste Obiceiul-, de a stărui nu numai asupra 
chestiune! ceri. stă de faţă, ci încă de a îndreptă ori-şi 
ce altă, car£ i s’ar păreâ de a fi oare cum în vr’o le
gătură cu chestiunea principală, şi apoi iarăşi a se re
întoarce la cea dintăi, încât să nu se pară că s’a abătut 
dela subiect;—ca şi atunci când grăind de conglăsuirea 
dela mese, s’a înturnat cu vorba ia împărtăşirea cu 
sfintele taine, şi de aici iarăşi s’a reînturnat la cele 
dinainte, zicând: „Deci dară fraţii mei, când vă 
adunaţi să mâncaţi, unul pre altul să aşteptaţi”. 
Aşâ şi aici, deci, după ce vorbeşte de buna orândueală 
dintre cei ce au charuri, eă nu trebuie nici de a se în
trista cinevâ pentru că are charuri mici şi inferioare, 
şi nici iarăşi a se trufi dacă are charuri mari, apoi 
deodată trecând la buna-cuviinţă ce se cere femeilor 
când se găsesc in biserică, şi desvoltând-o pre cât se 
cuveneâ, la urmă iarăşi se re’ntoarce la subiect, zicând: 
„Deci. fraţilor, râvniţi a proroci, şi a grăi în 
limbi să nu opriţi“. A i văzut cum el până la sfârşit
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a păstrat deosebirea între aceste charuri, şi cum a arătat 
pe acela ca fiind foarte trebuitoriu, iară pe acesta nu tocmai 
aşâ ? De aceia fiind vorba de prorocie, el spune: „ Să O râ v 
niţi “, iară cândspunede limbi,zice: „ Să nu'Opriţi". Apoi 
ca în rezumat toateîndreptându-îe, adaoge zicând: „Toafcfi 
cu cuviinţă şi dupre rânduieală să să facă® <Ve*-s. 
40), iarăşi atingând pre cei ce voiau să se sluţască 
in biserică, ca de famfaronadâ, câştigându-şi epitetul 
nebuniei, şi nepăstrându-şi ordinea cea cuvenită lor. Că 
nimic nu edifică atât de mult, ca buna rânduieală, ca 
pacea, ca dragostea, dupre cum şi cele contrare- totul 
dărîmă. Şi aceasta ar puteâ-o vedeâ cinevâ nu numai 
în cele duhovniceşti, ci şi în toate celelalte. Dacă vei tul
bură ordinea, fie în chor, fie în corabie, fie in armată, 
fie în ipodrom, şi scoţând pe cele mari din locul fer, 
vei introduce pe cele mici în locul acelora, toate le-ai 
conrupt, şi toate sunt răsturnate pe dos.

J) Deci iubiţilor, nici noi să nu stricăm ordinea şi 
buna rândueală, nici capul să nu-i prefacem în picioare, 
şi nici picioarele să le ridicăm în locui capului. Aceasta 
se întâmplă, când dreapta judecată o aruncăm jos, iară 
poftele, mâniea şi plăcerea le punem în locul judecăţii, 
de unde apoi şi vine o mare tulburare, o mare confu- 
ziune, o ameţeală nesuferită, căci toate sunt. stăpânite 
de întunerec. Şi de voieşti, apoi să cercetăm sluţonî&a şi 
necuviinţa izvorîtă de aici mai întâi, şi atunci vom vedea 
şi paguba. Deci, cum ne va fi aceasta lămurit şi foarte 
cunoscut? Să aducem la mijloc un om ce se găseşte în 
astfeliu de stare, adecă că iubeşte o curvă, şi că este 
stăpânit de acea poftă nebună, şi după aceia vom vedeâ 
rîsul acesta. In adevăr, ce ar puteâ fi mai urîcios şi 
mai necinstit ca a stâ dinaintea uşilor unei curve, şi a 
fi pălmuit de o femeie curvă, ca a plânge şi a se scânci, 
şi a’şi necinsti singur slava sa? Dară de voieşti a şti şi 
de paguba de aici, apoi gândeşte-te la chetuielile de 
bani, la primejdiile cele marî, la războiul contra celor
lalţi amorezaţi, cum şi la ranele câştigate in aceste hâr- 
ţueli. De acest feliu sunt şi cei ce sunt cuprinşi de pofta 
banilor, sau mai bine zis,’ chiar şi mai mult se sluţesc,

‘ ) Partea, morală. Cel înfrânat în pofte, necontenit este in 
plăcere şi bucurie, pe când desfrânatul, şi înainte, şi după împre
unare, este cuprins de dezgust. (Veron).
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căci aceia sunt ocupaţi cu un singur trup, în timp ce 
iubitorii de argint se uită cu jind la averile tuturor 
deopotrivă, fie bogaţi, fie săraci, şi sunt îndrăgostiţi de 
lucruri ce nu sunt în realitate, ceia ce mai cu samă 
este semn al patimei lor cele absurde. Dânşii nu zic 
ea «voieam a aveâ averea lui cutare», ci ar dori' ca şi 
îîiuayii aă se prefacă îu aur, şi casele, şi totul Ce se vede, 
şi .astfeliu..ii. cu poftele lor ajung într’oaltă lume, fiindcă 
pătimesc la infinit, şi nicăiri nu se sfârşaşte pofta lor.

Cine ar puteâ să înfăţoşeze prin cuvânt furtuna 
cea mare din cugetele acelora, valurile şi întunerecul 
ce-i cuprind? Dară unde sunt valuri şi furtună, ce plă
cere ar mai puteâ fi? Nu este nici una, ci vuet. şi scârbă, 
şi nouri întunecaţi în loc de ape, care aduc o mare tris- 
teţă, ceia ce obişnuit se petrece şi cu cei îndrăgostiţi după 
frumuseţă străină. De aceia tocmai, cei ce nu sunt în
drăgostiţi de loc, se găsesc în mai mare plăcere decât 
cei îndrăgostiţi. Dara la această nimeni n’ar puteâ să 
spună ceva contra; eu însă voiu arăta că cel ce este 
îndrăgostit şi stăpânit de poftă, se dezmeardâ mai mult 
de cât cei ce se bucură într’una de curvă. Şi, dacă do
vada este mai grea, totuşi şi aşâ eu găsesc trebui toriu 
de a îndrăzni cu vorba. Căci dealtmintrelea este mai 
grea această dovadă, nu prin măsura lucrului, ci fiindcă 
auditorii nu sunt vrednici de această filosofie.

•Gr este plăcut celui îndrăgostit? spune’mi; a fi 
dispreţuit de iubita lui, sau de a fi cinstit şi consi
derat? De sigur că aceasta. Pe cine oare va preţui mai 
mult curva? spune’mi; pe cel ce’i slujeşte şi-i este ca 
rob, sau pe cel care zboară pe deasupra mrejelor ei, 
pe deasupra undiţilor ei ? Nici nu mai încape vorbă că 
pe acest din urmă. Aşâ dară pentru cine se va înflă- 
cărâ ea mai tare? Pentru cel căzut, sau pentru cel ce 
nu cade de loc? De sigur că pentru acesta. Deci, cine-i 
va fi mai dorit? Cel ce dejâ îi este supus, sau cel ce 
încă nu s’a lăsat a fi cucerit? De sigur că acest din 
urmă. iară dacă nu credeţi eu vă voiu da dovadă din 
cele ale voastre. De care femeie s’ar îndrăgosti cinevâ 
mai mult? De cea care cu uşurinţă se lasă la dispozi- 
ţiea lui, sau de cea care îl respinge şi-i pune diferite 
pedici ? De sigur că de aceasta din urmă, fiindcă de aici 
se aprinde pofta şi mai mult. Prin urmare şi cu femeia 
tot acelaşi fapt se va petrece, căci şi ele vor preţui şi 
vor admiră mai mull pe cel care le dispreţueşte.
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Deci, dacă aceasta eSte adevărat, apoi atunci şi 
aceia este adevărat, că adecă ceia ce procură cea mai 
mare plăcere, aceia este mai mult preţuit şi iubit. Chiar 
şi generalul după ce a cucerit odată cetatea, o pără
seşte, pe când cu cea răsculată şi care voeşte cearta, 
el stărueşte cu tot dinadinsul. Şi vânătorul ţine închis 
în Intuncrec vietatea yinata — dupre euai şi ourva ţine 
pe ibovnic — pe când pe cea care fuge o alungă. «Dâră, 
zici tu, acela cel puţin se bucură de plăcere, pe când 
acesta nu se bucură de nimic». Dară a nu se necinsti 
cinevâ, nici a sluji poroncilor celor tiranice ale acelei 
femei, şi nici a se purtă dupâ voinţa ei întocmai ca un 
rob, pălmuit, stupii, împins la luptă cu rivalii lui, toate 
acestea, zic, le crezi ca o mică plăcere? spune’mi. Că 
dacă cineva ar examina acestea cu toată băgarea de 
samă, şi. ar puteâ să adune la un loc toate batjocorile 
lor, toate nelegiuirile, toate orgiile lor, izvorîte fie din 
suflet, fie din dezmerdările lor, toate disgusturile, şi 
toate celelalte pe care ie ştiu numai gei ce le pătimesc,

osuri (armistiţiu, decât vieaţa lor cea ticăloasă. Şi*de 
care plăcere îmi vorbeşti? spune’mi; de aceia izvorîtă 
din împreunare, care e atât de- scur4â?-Dară imedieat 
această plăcere este cuprinsă de alt. războiu, şi valuri 
şi lurburare, in fine. iarăşi de aceiaşi manie.

Şi acestea ni sunt spuse nouă, nu ca şi cum le-ar 
vorbi cineva unor tineri desfrânaţi, cari nu prea sufăr 
să audă vorbindudi-se de împărăţiea cerurilor şi de 
gheena; ci cu scopul vădit, ca atunci când punerii ia 
mijloc aceste chestiuni, şi-plăcerea celor cumpătaţi va 
fi încă-mai mare, când mai ales îşi.închipuie cinevâ 
în sine cununile ce va aveâ, premiul, “petrecerea ceâ 
împreună cu îngerii, lauda lumei întregi, curajul ce-1 
va aveâ, cum şi acele speranţe bune şi neperitoare.

Dară împreunarea are în sine oarecare plăcere — 
cel puţin aceasta veşnic o trâmbiţază; pe când cel cum
pătat sufere într’una luptându-se cu tirăniea naturei. 
Şi cu toate acestea se întâmplă tocmai contrarul, căci 
năvala şi tulburarea aceasta mai mult la cel curvariu 
se găseşte. Căci şi zguduitura în trup îi este foarte mare, 
din care cauză se găseşte mai rău decât orice mare 
furtunoasă, nici-odată neputând sta contra poftei, ci 
ve;nic este însăgetat de dânsa, ca şi cei demonizaţi, 
cari într’una sunt tulburaţi de duhuri- rele. Dară. cel
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cumpătat, ca şi un luptătoriu eminent, întruna arun
când dela sine acea plăcere, câştigă la urmă cea rnai 
bună şi cea mai plăcută plăcere, dintre miile de plăceri, 
împouobindu“se într’una cu biruinţa aceasta, cu cugetul 
împănat şi cu cele mai strălucite trofee. Acela dacă 
după împreunare:'se odihneşte puţin, nimic nu însamnă, 
căci iarăşi a venit furtuna peste -dânsuKiafăşi vălurile, 
de dinainte, pe când cel ce filosofizază nu lasă ca nici 
măcar început să’şi ia o astfeliu de tulburare, nici de 
a se înfurieâ marea, nici de a urlă fiara sălbatecă. Dară 
dacă ar şi suferi vre-o silă, sau vre-o tulburare, stă- 
pânindu-şi o astfeliu de apucătură, totuşi fiind într’una 
hărţuit vsi atacat el nu va cedă de loc, şi se asamănă 
cu acel care ţine în frâu un cal sălbatec .şi înfurieat, 
şi-l stăpâneşte cu toată băgarea de samă, pe când acel 
care cedă, ca să scape de osteneală, va fi tras de cal 
şi purtat în toate părţile.

4  Acestea, iubiţilor, deşi vi s’au spus poate mai lă
murit decât trebuie, totuşi nimeni să nu mă în vino vă - 
ţască, fiindcă eu nu Caut a mă împodobi cu frumuseţă 
cuvintelor, ci să fac frumoşi şi respectaţi pe cei ce mă 
ascultă. De aceia şi Prorocii nu cruţă nici unul din 
aceste cuvinte voind a tăia din rădăcină neînfrânarea 
Iudeilor, ci încă îi atacă mai pe faţă decât noi, în toate 
cele ce v ’am vorbit. De altfeliu şi doftorul care voeşte 
a tăia rana cea putredă, nu se gândeşte cum să’şi ţină 
mânile curate, ci cum bolnavul să sCape de acea rană. 
Deasemenea şi cel ce voeşte a înălţă pe cel smerit, el 
cel în tăi se smereşte. Şi cel ce se încearcă de a sfâşieâ 
fearâ ce-i gândeşte râul, se va însângera^ şi pe sine 
odată cu acela, dară această îl face Ihca şi niaî stră- 
lucit. Şi pe ostaş când l’ar vedeâ cinevâ întorcându-se 
dela războiu feşteliţ de sânge, nu-i va urî pentru aceasta, 
nici nu-i va dispreţul, ci încă mai mult îl va admiră.

Tot aşâ deci, facem şi noi; căci când vedem pe 
cinevâ întorcându-se plin de sânge după ce a sfâşieat 
pofta, încă mai mult îl admirăm, şi ne facem părtaşi 
luptei şi biruinţei lui, iară cătră cei ce iubesc poftele şi 
plăcerele trupeşti zicem: «arătaţi-ni plăcerea ce o aveţi 
din poftele voastre; cel cumpătat o are dela lupta şi 
biruinţa sa, iară tu de nicăiri. Dacă îmi veţi spune de 
plăcerea acea din împreunare, eu vă voiu dovedi că 
plăcerea ce o simte cel cumpătat este mai lămurită, 
mai îndelungată. Tu ai o plăcere câştigată în urma
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unei mulţămiri scurte, şi care aproape nici nu s’a arătat, 
pe când acela o are dela conştiinţa sa, şi mai mare, 
mai îndelungată, mai dulce». Nici împreunarea cu fe
meie nu poate âă ţină sufletul netulburat să4 înari
peze, ca filosofiea celui cumpătat, fiindcă acesta, dupre 
cum am zis, ni arată lămurit plăcerea ya. pe când la 
tine văd numai dezgustul ce.4 ăi în urma învltigerei ce 
ai suferit, şi de aşi voi să îţi văd plăcerea/.n’aşi găsi-o 
nicăiri. Căci care timp voeşti, aţi fi de mulţămire şi plă
cere? Cel dinainte de împreunare? Dară acel timp e mai 
mult de nebunie, de smintire, căci a scrâşni din dinţi şi 
a-ţi perde dreapta judecată nu vine dela plăcere, fiindcă 
dacă ar fi fost din plăcere, nu ţi-ar fi cauzat de acelea 
pe care le sufăr cei ce au dureri. Căci şi cei ce se luptă 
cu pumnul în stadiu, şi cei loviţi scrâşnesc din dinţi, şi 
femeile ce sunt în facere slârşindu-se de dureri acelaşi 
lucru îl fac. Astfeliu că aceasta nu este plăcere, ci mai 
mult un feliu de extaz, o smintire, mai mult tulburare. 
Dară poate timpul de după împreunare? Nici acesta 
nu este de plăcere, fiindcă nici de femeia ce a născ,ut, 
nu zicem că este în plăcere, ci că s’a izbăvit de dureri. 
Aeeasta deci, nu este plăcere, ci mai de grabă boală şi 
moleşire, sau cel mult este mijlociea acestor două. Deci, 
care este timpul plăcerei? Nu este nici unul, sau deşi 
este, apoi e atât de scurt, în cât mai că nici, nu este. 
Deşi ne-am silit mult ca să găsim acel timp şt să punem 
stăpânire pe el, lotuşi n’am putut. Nu aşâ este şî cu 
timpul celui cumpătat, căci acesta este întins şi tuturor 
învederat, sau mai bine zis, întreaga lui vieaţă este în 
plăcere, conştiinţa lui fiind liniştită, valurile fiindu-i 
alinate, şi de nicăiri neavând nici o tulburare. Deci, 
fiindcă mai ales acesta este în plăcere, pe când iubito- 
riul de plăcere este veşnic în tulhurare şi tristeţă, apoi 
să fugim de desfrânare, şi să iubim cumpătarea, ca 
astfeliu să ne învrednicim şi bunurilor viitoare, cărora 
fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi filan- 
tropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia se cade 
slava în veci. Amin.
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„Şi arăt;vouă, fraţilor, evangheliea care am 
foine vestit vouă., care’ aţi şi primit, intru care 
şi staţi, prin care vă-şi mântuiţi, cu ce cuvânt 
•Biii binevestit vouă“- (Cap- 15, 1. 2).>

Complectând vorba de cele duhovniceşti, la urmă 
trece la ceia ce este mai important şi mai trebuitoriu 
decât toate celelalte, adecă la chestiunea învierei, fiindcă 
şi îh această!chestiune dânşii pătimeau foarte tare. Şi 
dupre cum se petrece cu trupurile, că atunci când fri
gurile se ating şi ue părţile cele mai tari ate lui, vor
besc de nervi, de vine, şi de elementele cele mai prin
cipale, apoi boala devine nevindecabilă, dacă nu se va 
bucură de-6 mare îngrijire, — întocmai aşâ se pri
mejduiau atunci aceşti Corinthcni. Răul păşâ şi ame
ninţa însăşi. elementele evsevier, şi de aceia şi Pavel 
înlrebuinţază mullĂ sârguinţă. Căci doară nu-i mai erâ 
vorba de vieaţă, nici că unul a curvit, sau.că altul a 
fost lacom, sau că a avut capul acoperit, ci de însăşi 
capi lai ul şi principalul tuturor bunurilor, căci. dânşii se 
revoltase chiar contra învierei. Deci, fiindcă întreaga 
noastră nădejde aceasta este, apoi diavolul cu putere se 
resculase, aţiţindu-i câte-odată de a o tăgădui în totul, 
iară altă dată de a spune că dejâ învierea s’a făcut, 
ceia ce scriind Pavel lui Tim.otheiu, numeâ cangrenă o 
astfeliu de dogmă, iară pe cei întrodu.cători ai acestei idei 
îi inferează, zicând: „Dintru care este Imeneu şi Filit, 
cari dela adevăr au rătăcit, zicând că învierea 
acum s’a făcut, şi răstoarnă credinţa oare că
rora" (II. Timoth. 2, 17. 18). Deci, câte-odată ziceau 
acestea, iar altă dată ziceau că trupul nu mai în- 
viează, ci învierea este curăţirea sufletului. Dară toate 
acestea li însuflâ acel demon viclean ca să le vorbească, 
voind prin aceasta nu numai învierea să o răstoarne, 
ci încă că şi toate celelalte dogme ale noastre sunt 
nişte mituri. Că dacă s’ar fl încrezut ii că nu este învi
erea trupurilor, încetul cu încetul i-ar fl ademenit să 
creadă că nici Christos n’a învieat, iară dela aceasta
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cu- trecerea'timpului ar fi introdus şi aceia, că Christosf 
nu va' mai veni-a doua oară, şi nici când a venit n’a 
făcut ceia ce a făcut. ■ ■ . : ■ :'■/>’

De altfeliu, aşâ este răutatea diavolului. De*aceiaşi.; 
Pavel o numeşte methodie, adecă uneltire, sau şchiavorie,; 
voind prin aceasta a învedera, că diavolul nuducrează; 
deadreptul, ca să nu fie desnopeHf. ci punâuuu-şiornască, 
străină, meşteşugeşte co;îo$u! altele, şi dupre etimiiămioui, 
cei viclean atacand cetatea şi zidurile ei, ie sapă .pe “dede- 
supt, ca să nu se prindă de veste, pentru ca astfeliu să fie 
greu de păzit, şi să reuşască în planurrle-saie, aşâ face şi* 
necuratul. De aceia pururea minunatul şi marele-Pavel 
descoperind uneltirile, şi rupând cursele lui cele viclene, 
ziceâ: ,;Gă nu este să nu ştim  am ăgituriie lu i“ 
(II. Cor. 2, li). Chiar şi aiOi'ei descopere întreaga lui 
viclenie, şi dă pe faţă toate uneltirile, şi, jn fine, tot ceia, 
ce; necuratul voeşte a pregăti, el le pune la mijloc, si le 
combate pe toate cu ceâ mai mare exactitate. De aceia, 
a şi pus el această importântă chestiune în urma ccio r- 
lai te, fiindcă, eră'toarte trebuitoare, şi toate cele aje 
noastre sunt cuprinse în această dogma. Dară gândeşte-te1 
la înţelepciunea iu i ■Pav^-:ţ^dhtepart%-rnaă întâi îşlâsi- 
gupă./şi întăreşte bine pe ai săi, trece cu vorbă mai, 
departe, iară pe cei deafară îi amuţeşte cu prisosinţă; 
îşi asigură, zic, pe ai săi, şi-i întăreşte / nu prin raţio
namente omeneşti, ci prin faptele, deja petrecute,' şi pe, 
care' dânşii le'au primit; şi au .crezut că S’au petrecut, 
ceia ce mai cu samă erâ pentru dânşii aţiţătorîu, şi în , 
stare de a-i ţineâ în stăpânire. ,Că dacă dânşii ar fi voit 
a nu mai crede după aceasta, atunci de" sigur' nii; cu
vintelor lui Pavel n’ar fi mai crezut, ci chiar lord-şi, ceia1 
ce de sigur că erâ o mare acuzaţiunejadusă asupra lor, 
cari dejâ primise învăţătura creştină, şi' cari acum o 
lepădau. De aceia tocmai de aici îşi începe acest ca-' 
pitul, arătând prin această "Că nici nu are nevoe de 
alţi marturi, ca să li dovedească că el Spune cele ade
vărate, ci numai pe dânşii cei amăgiţi.

Dâră, pentru ca ceia ce spun să; fie şi mâi lămurit, 
esle nevoe de a ascultă însuşi cuvintele lui Pavel. Deci, 
care sunt acele cuvinte? „Şi vă arăt vouă, fraţilor, 
evanghelica, care am bine-vestit vou ă “ ,.zice. Ai 
văzut cu câtă blândeţă începe? Ai văzut cum delâ în
ceput a arătat, că nimic nou nu introduce, nimic străin ?
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Căci ce] ce face cunoscut, sau arată ceia ce deja eră 
cunoscut, însă căzuse poate în uitare, acela arată, sau 
face cunoscut din nou acel lucru, din nou îl înfăţoşază 
amintirei lor. Numindu-i fraţi, prin aceasta nu puţin a 
pus mai dinainte dovada color- spuse, căci „ifa ţr ‘ de 
nicăiri ou-am devenit, decât numai din iconomiea cea 
•dupre irisp a lui Glirisies. De aceia şi el i-a numit fraţi, 
dezmeriânuu-i şi lînguşindu-i aşâ zicând, in acelaşi timp 
şi atninţindu-li de miile de bunuri căpătate prin creşti
nism. Dară şi expresiunea ce-urmează este tot atât de 
convingătoare. Şi care este acea expresiune? Evangâe- 
liea, căci principalul evangheliilor de aici îşi are înce
putul, adecă de acolo că Dumnezeu s’a făcut om, s’a 
răstignit, şi a învieat. Aceasta a evanghelizat-o şi Ga- 
vriil fecioarei Mariea, aceaşla şi Prorocii lumei, aceasta 
şi toţi apostolii. „Care am binevestit-az-ouă, care aţi 
şi primit, întru care şi staţi, prin care vă şi 
mântuiţi, cu ce cuvânt am oine vestit vouă, de 
ţineţi, afară numai de nu în zădar aţi crezut". 
(Vers. 2), Ai văzut cum i-a luat chiar pe dânşii de mar- 
turi ai celor spuse? Şi n’a zis «care aţi auzit», ci „Care 
aţi şi p r i m i t cerându-li dela dânşii ca pe un depozit 
încredinţat, şi arătând că dânşii au primit acest depozit, 
nu numai prin vorbă, ci şi prin fapte, prin semne, prin 
minuni, ca să-l păstreze cu toacă -siguranţa.

După aceia, fiindcă a spus.de'timpurile trecute, iară 
de timpul de faţă a spus că „întru ca,re şi staţi",*' 
prin aceasta i-a apucat mai înainte, ca astfeliu să nu 
poată tăgădui, chiar de ar voi cât de mult. De aceia, 
începând acest, capitol el n’a zis «vă învăţ pre voi» ci 
„arăt vouă" ceia ce deja erâ cunoscut. Dară cum de 
zice oare, că acei ce se clătinau în credinţă, stau în ea? — 
„întru care şi staţi" — ce însamnă aceasta? Apos
tolul aici se preface că nu ştie, negreşit cu interes, ceia 
ce face şi cu Galatenii, de şi nu la feliu. Căci acolo ne
fiind un motiv de a se preface că nu ştie, apoi suceşte 
vorba dealtmintrelea, zicând: „Am nădejde de voi 
întru Domnul că alt nimic nu veţi gândi“ (Galat.
5, 10). N ’a zis că «alt nimic n’aţi gândit» fiindcă păcatul 
lor erâ dejâ cunoscut, erâ mărturisit, eră dat pe faţă, 
ci el garantează pentru viitoriu — de şi chiar aceasta e
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nesigur — ca prin aceste vorbe încă mai mult să-i 
atragă. Aici însă — vorbind de pasajul ce ni stă de faţă — 
apostolul se preface că nu ştie, zicând: „întru Care şi 
Staţi", iară mai departe arată şi câştigul: „Prin care 
vă şi mântuiţi, cu ce cuvânt am binevestit vouăi£. 
Aşâ că învăţătura de acum este mai m^ît spre lămu
rire, spre explicare. «N ’aveţi nevoe, zicţi, de a ailâ de 
această dogmă, ci numai de a' vă aduce aminte şi a vă 
îndreptă». Acestea le spune, nevoind şi nelăsându-i cu 
orice preţ de a se face de ruşine.

Dară ce va să zică: „cu ce cuvânt am bine
vestit vouă" ? «In ce feliu v ’am spus, zice, că va fi 
învierea. Cum că este înviere, nu s’ar părea că vă în
doiţi; poate că căutaţi să aflaţi mai lămurit cele spuse. 
Aceasta deci, o voiu face, căci eu ştiu bine că voi aveţi 
jn stăpânirea voastră această dogmă». Apoi fiindcă el zi
cea în mod hotărîtoriu „întru care şi staţi", ca nu 
cumva prin aceasta să se facă mai leneşi, îa urmă 
iarăşi îi înfricoşază, zicând: „deţineţi, afară, numai 
de nu 111 zădar aţi crezut", arătând că iupta lor 
este pentru principalul creştinismului — iară nu pentru 
ce s’ar brodi — pentru întregul capital al cre
dinţei. De asta-dată el o spune aceasta cu sft'eală, în 
treceresTtimpului însă mai cu- căldură, şi, în fine, fără 
sfieală ('pjjj.vt, Tţ y.sşaXfj) el strigă şi zice: „Dacă Cnri- 
stos nu s’a sculat, zadarnică este propoveduirea 
noastră . . .  zadarnică este şi credinţa voastră 
şi încă sunteţi în păcatele voastre". La început 
însă nu aşâ, ci mai dămol, căci aşâ erâ trebuitoriu, ca 
să înainteze câte puţin şi cu încetul.

„Că am dat vouă întăi, care am şi luat" 
(Vers. 3). Nici aici nu zice că «am spus vouă, sau v ’am 
învăţat pre voi», ci întrebuinfază aceiaşi expresiune 
iarăşi: „am dat vouă", zicând: „care am şi luat" 
nici aici nu spune că «eu v ’am învăţat», ci „care am 
luat", două chestiuni punând înainte prin aceste ziceri: 
şi că dela sine nu trebuie a Introduce nimic, şi că cu 
dovada cea din fapte dânşii s’au convins, iară’ nu nu
mai din vorbe goale. Câte puţin după aceia făcându-şi 
cuvântul încă mai convingătoriu, el ridică totul la Chri-
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stos, şi dovedeşte că nimic din dogmele acestea nu este 
omenesc. Dară ce va să spună el prin expresiunea: 
„Că am dat vouă întăi"? Adecă din început, iară 
nu acum. Acestea ie spune aducând şi timpul eamarlur, 
şi că prin urmare ar fi cea mai de pe urmă necinste, 
ca după ce au crezut atâta timp, cLCUîli Sa lUgci. Şi Ilu. 
numai atâta, ci şi că dogma aceasta este foarte trebui
toare, pentru care s’a şi"dat lor întâi, şi chiar dela în
ceput. Şi ce ii-ai dat ? spune’mi; dară n’o spune aceasta 
deodată, ci mai întăi numai că: ,,pe Care am ŞÎ luat“-,, 
Şi ce anume ai luat ? „CuSncă Christos a murit pentru 
păcatele noastre" zice. Şi n’a spus deodată că este în
vierea trupurilor, ci tot acelaşi lucru îl face în alt mod, 
luând chestiunea pe departe şi în alt feliu, zicând că 
Christos a murit, stabilind prin aceasta mai dinainte, o 
temelie .mare şi nesurpată înviere! morţilor, şi nici n’a 
zis simplu, că Christos a murit, deşi era deajuns numai 
aceasta ca să învedereze învierea, ci cu un adaos, că 
Christos a murit pentru păcatele noastre.

Dară mai întâi este demn dc a şti, ce spun aici 
cei molipsiţi de boala Manicheilor, duşmani ai adevă
rului, şi cari duşmănesc până chiar şi propriea lor 
mântuire. Deci, ce spun aceştiia? «Prin cuvântul moarte 
de aici, zic ii, Pavel nimic alt nu înţelege, decât moartea 
în păcat, iară prin cel de înviere izbăvirea de păcate»? 
Ai văzut cum nimic nu este mai slab ca această amă
gire? Şi cum sunt prinşi chiar cu cuvinlele - lor1), şi nu 
mai este nevoie de vre-o luptă de dinafară, ci prin sine 
singură se prăbuşeşte? Acum tu gândeşte-te bine cum 
şi aceştiia se prăbuşesc singuri, pentru ceie ce spun. 
Dacă aceasta este moartea, apoi atunci, după părerea 
voastră, Christos n’a. luat trup omenesc, a murit însă, 
adecă după voi a fost în păcat. Eu însă spunând că 
Christos a luat trup, zic în acelaşi timp şi moartea tru
pului, dară tu tăgăduind aceasta, vei fi silit a spune 
aceia. Dară dacă el a fost în păcat, cum de zice: „Cine 
dintru voi. mă vădeşte pre. mine de păcat“ 
(Ioan -8, 46) ? şi „Vine stăpâni torul lumei aceştiea/

■ ... 1). Notă. Expresiunea din original sc&î toi; oîxsiot? &kio**v*l'
tn»-gQÎCf=*4Mfn cade p rin  propriile  sale pene, este un proverb vechiu, 
care e sinonim cu proverbul Român «toată paserea pe limba ei 
piere».
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şi întru mine n’are nimic“ (ibid. 14,30), şi iarăşi: 
că aşâ este cu cuviinţă nouă, ca să plinim toată 
dreptatea“ (Math. 3, 15). Cum de a murit pentru pă
cătoşi, dacă el eră în păcat? Căci cel ce moare pentru 
cei păcătoşi .trebuie eî a fi -nepăcătos, fiindcă dacă şi el 
ar păcătui, apoi cum ar muri pentru ceilalţi păcătoşi? 
Dară dacă a murit pentru păcatele aJlora, e -văzut câ 
el fiind nepăcătos, a murst. Deci, uclCîx fimu nepăcătos a 
murit, apoi atunci n’a murit moartea păcatului, căci 
cum se puteâ fiind el nepăcătos? Deci a murit cu moartea 
trupului. Deci, dacă a murit cu această moarte, apoi şi 
cu această înviere a învieat, adecă cu cea a trupului.

De aceia şi Pavel n’a zis simplu „a murit" ci a 
adaos imedieat: „pentru păcatele noastre", punân- 
du-i în poziţiune pe aceia, ca şi fără voea lor să măr- 
turisască moartea trupească, şi arătând prin aceasta, 
că şi înainte de moarte ei erâ nepăcătos. Căci-cei ce 
moare pentru păcate străine, este drept şi logic' ca el 
să fie iară de păcat. Şi nu s’a mulţămit nici cu acestea 
numai, ci a mai adaos: „dupre scripturi", fâcând şi 
de aici cuvântul demn de credinţă, şi arătând de care 
anume moarte-a-vorbit, căci şi scripturile pretutindeni 
vorbesede moartea trupului. Aşâ de pildă: „Săpat-au*) 
mânile mele şi picioarele inele" (Ps. 2i, 17),"zice, şi 
„Vedea-vor pe care l’au împuns" (Zah. 12, 10), şi 
multe altele, ca. să nu le mai înşirăm în parte pe fiecare, 
din care unele arată prin vorbe, iară altele prin tipuri 
ni învederează moartea trupului lui, şi că el a murit 
pentru păcatele noastre. „Pentru fărădelegile popo
rului meu, zice, s’a adus la moarte" şi „s a rănit 
pentru păcatele noastre11 (Isaia 53, 8. 5), şi „Domnul 
l’a dat pre el pentru păcatele noastre" (ibid. 6). 
Dară dacă poate nu suferi auzind din vechiul Testament, 
apoi atunci ascultă pe Ioan strigând şi amândouă ară- 
tându-le deodată, adecă şi moartea trupului, şi cauza acelei

*) Notă. Fraza din original: «ipuţav ^ov v-a-
in traducere exactă este : «găurit-au (străpuns-au) mânile mele şi 
picioarele mele*, iară nu ca în ediţiea de Buzău, unde verbul <opo- 
ţav este tradus prin săpat-au, fără să se gândească traducătorul, 
că numai pământul se poate săpâ, nu însă şi pieioarele sau mâ
nile cuivâ. .. _
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morţi: „Iată, zice, mielul lui Dumnezeu, cel ce 
ridică păcatul lumei". (Ioan 1, 29), şi pe Pavel zicând •. 
„Că pre cel ce n’a cunoscut păcat, pentru noi 
păcat l’a făcut, ca noi să ne facem dreptatea 
Iui Dumnezeu lutru dânsUl“, şi iarăşi: „Cl;riâtosv 
ne-a. răscumpărat pre noi clin nlesiernui legei, 
făcându-se pentru noi blăstem" (ii. Cor. 5, 21. Galat. 
3, 13), şi iarăşi: „Dezbrăcând Începătorii le şi dom
niile i-a vădit de faţă“ (Colos. 2, 15) şi, în fine, multe 
altele, cari ni arată moartea trupului, şi pentru păcatele 
noastre. Căci chiar şi el zice: „Că pentru dânşii eu 
mă sfinţesc pre sine-mi“, şi * stăpânitoriul lumei 
aceştiia s’a judecat“ (Ioan 17, 19. 16, ii), arătând 
prin' aceasta, că nea vând păcat el a fost omorît.

„Şi cum că s’a îngropat* (Vers. 4). Si aceasta 
este cevâ doveditoriu celor dinainte, «căci tot ce este în
gropat, numai decât că este trup. Dară aici el n’a mai 
auaos: „dupre scripturi". Puteâ s’o zică, dară n’a 
zis-o. De ce oare? Sau că pentru aceia, că mormântul 
lui erâ cunoscut tuturor şi atunci, ca şi acum, sau că 
expresiunea „dupre scripturi“ se găseşte pusă aici în 
comun pentru amândouă propoziţiunile. Şi de ce după 
a doua propoziţiune a adaos „dupre scripturi zicând: 
„şi cum că a învieat a treia zi dupre scripturi “? 
De ce nu se mulţămeşte cu expresiunea din versui de 
dinainte „dupre scripturi", zisă m-comun pentru j>ro- 
poziţiunile acestea? Pentru că şi aceasta erâ. nesigura 
pentru cei mai mulţi. De aceia şi aici aduce sfintele 
scripturi ca mărturie, insuflând auditorului, ca ei singur 
să se gândească şi să priceapă acest plan dumnezeesc. 
Dară cum de face tot aşâ şi acolo unde vorbeşte de 
moarte? Pentru că şi acolo, de pildă, crucea erâ tuturor 
cunoscută, şi răstignirea lui s’a făcut în ochii tuturor, 
însă cauza morţii lui nu erâ cunoscută tuturor. Cum că 
a murit, toţi ştieau; dară că aceasta a pătimit-o pentru 
păcatele lumei, cei mai mulţi nu erau crezuţi. De aceia 
el aduce aici mărturie din scripturi.

Dară aceasta este în deajuns poate de a ni se do
vedi nouă cele spuse; însă unde anume spun scripturile 
că el s’a îngropat, şi că a învieat atreiazi dupre scrip
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turi? Prin tipul Prorocului Ionâ, pe care chiar şi el îl 
pune înainte zicând: „Precum  Ionâ a fost în pân
tecele chitului trei zile şi trei nopţi, aşâ şi fiul 
om ului în inim a păm ântului trei zile şi trei nopţi" 
j(Math. 12, 40). prin rugul cei din pustiu;’ căci precum 
acela ardea şi nu se consuma, aşâ şi trupul iui; ă murit 
de sigur, însă n’a fost stăpânit do moarte într’una. Dară 
şi draconul de pe timpul lui Daniil, tot aceasta dă ase 
înţelege. Căci, precum acela primind hrana pe care i-a 
dat-o Prorocul, a crăpat prin mijloc, tot aşâ. şi iadul 
care a înghiţit trupul acela, deodată a crăpat, spinte- 
cându-i-se pântecele de acel trup, care a învieat.

Şi dacă poate, voeşti a auzi şi prin cuvinte—ceia ce 
până acum ai văzut prin tipuri, apoi ascultă pe T.saia 
care grăeşte: „Că s ’a luat de pre păm ânt v ieaţa lu i“ 
şi iarăşi: „Iară Domnul îl va cu răţi p re ’ el de 
rane... ca. să-i ara te  lui lum ină" (Isaia 5,3. 8.10. l i ) ,  
şi pre David care a grăit mai ’nainte de Isaia: „Că nu 
vei lăsâ sufletul meu în iad, nici vei jcia pre cel 
cuvios al tău ca  să  vază stricăciu ne" (Ps. 15, 10). 
De aceia şi Pavel te trimite la sfintele scripturi, ca să 
afli, că nu în zadar sau fără scop s’au petrecut acestea. 
Căci cum erâ să nu se petreacă, fiind dejâ~ scrise mai 
dinainte de atâţia Proroci, şi propoveduite? Darânicăiri 
scriptura nu spune de moartea păcatului, pomenind de 
moartea Domnului, ci de moartea trupului lui, de îngro-

- pare şi de înviere. - - ......'
„Şi cum  Că s’a a ră ta t lui Ch,ifâ“. Dela în

ceput chiar, el pune pe cel mai vrednic de credinţă 
dintre toţi. „Apoi celor d oi-spre-zece1). După aceia 
s ’a arătat la mai mulţi de cinci sute de fraţi 
d e-od ată2), dintre carii cei m ai mulţi sunt până

>) Notă. Originalul z ic e : „Greşita toiz Su>3şxţi." apoi celor doi- 
spre-zece. Este de mirare cum în ediţiea de Buzeu s’a putut falşi- 
fîcâ textul, spunându-se un-spre-zece, în loc de doi-spre-zece. De 
altmintrelea chiar Sf. Chrisostom în cursul erminiei explică această, 
confuziune, care după cât se vede a stăpânit şi pe editorul ediţiei 
de Buzeu.

,.2) Notă. Expresiunea din original ercaviiu (sir&vu> reevtaxoatotţ 
&5sX<poîţ £ţpâita£) în traducere exactă însamnă: la mai mulţi de, la 
peste, mai pre sus, pe deasupra.
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acum, iar unii au adormit. După aceia s’a ară
tat lui Iacob, apoi apostolilor tuturor; iară mai 
pre urmă decât toţi, ca unui născut fără de 
vreme, s’a arătat şi i»ie“ (Vers. 5. 6. 7). Fiindcă a 
fost pus -mai ’nainte dovada din sf. scriptură, la urmă 
adaoge şi dovada din fapte, aducând martori ai învierei, 
după" prorosl/şi pe apostoli, cum şi pe alţi oameni vred
nici de credinţă. Dară dacă ei ar fl vorbit de acea în
viere, pe care'necredincioşii o «ufnesc izbăvirea de pă
cat. apoi atunci de prisos ziceâ, că s’a arătat cutăruia 
sau cutăruia. Căci adeverind faptul, că este chiar în
vierea trupului, el nu lasă a se înţelege câtuşi de puţin 
că ar fl izbăvire de păcate.

De aceia nici n’a zis numai odată „s’a arătat“—  
de şi poate că ar fl fost, deajuns acest cuvânt pus in 
comun pentru toate propoziţiile.— ci acum el pune această 
expresiune şi de două, şi de trei-ori, şi aproape că o pune 
la flecare dintre cei ce au văzut. „S’a arătat, zice, lui 
Chilă, s’a arătat ia mai mulţi de cinci sute de 
fraţi, s’a arătat şi mie*. Şi cu loate acestea evan
ghelica spune din contra, că s’a arătat întâi Măriei ’ ). 
Dară dintre bărbaţi lui Petru (Chifâ) s’a arătat întâi, ca 
unuia ce mai mult decât ceilalţi dorea să-l vadă. Dară 
cum. oare de spune aici Pavel că s’a arătat celor doi- 
spre-zece apostoli, pe când Iuda vinzătorul nu mai erâ,— 
căci Mathiea s’a prenumerat printre apostoli după înăl
ţare, şi nu îndată după înviere? Dară erâ natural ca 
el să se arate lor şi după înălţare, căci chiar acest apostol 
a fost chemat după înălţare, şi deci după înălţare l-a 
văzut pre el. De aceia nici nu pune anume timpul, ci 
înşiră arătările acelea în mod simplu şi nehotărit, fiindcă 
erâ natural că multe s’au petrecut. De aceia şi Ioan 
ziceâ: „Cu aceasta acum a treia oară s’a arătat, 
pre sine Iisus ucenicilor săi“ (Ioan 21, 1. ii).

„După aceia s’a arătat la mai mulţi de cinci- 
Sllte de fraţi “. (Expresiunea aceasta sTrâyoo (suâvoj îrev- 
taxoatot? a?jsX<potţ) uniia o iau în însemnare: de SUS, din 
ceruri, adecă că el s’a arătat ucenicilor nu mergând 
pe pământ, ci fiind sus, deasupra capetelor lor, căci el

’ ) Notă. A  se vedeâ Cap. 20,11 şi urm. din evangheliealui Ioan.
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n’a voit ca numai învierea lui să se adeverească, ci şi 
înălţarea. Alţii însă zic că litdvto srsvtaxosfo? aSsX®ofs în- 
samnă „ia m ai mulţi de cin ci-su tc de fraţi “ sau 
„la peste cin ci-su te  de fraţi

„Dintre cari cei m ai m ulţi sunt până acu m *: 
«Do- şi, zice, eu povestesc -lucruri vechi, cu toate ac-cstea 
am şi marturi, cari încă- trăesc». „Iară unii au şi 
a d o r m i t N’a zis «au murit», ci „au adorm it“, ade
verind şi prin această expresiune învierea. „După, aceia 
s ’a  a ră ta t lui Iaco b “. Mi-se pare că lui lacob, fra
telui său, despre care se zice că însuşi Christos la chi- 
rotonisit şi l-a făcut cel întâi episcop în Ierusalim. „Apoi 
apostolilor tu tu ro r căci mai erau si alyi apostoli, 
ca de pildă cei şeapte-zeci. „Iară m ai pre urm ă de 
câ t toţi, ca  unui născu t fără  de vrem e, s ’a a ră 
ta t şi m ie“. Această expresiune (ca unui născut fără 
de vreme, ojcîispsi =  ea unei sterpiciuni) este
pusă aici mai mult din modestie, fiindcă nu doară s’a 
arătat luLdupă toţi ceilalţi din cauză că eră mai mic 
decât toţi, fiindcă, dacă s’a şi numit pe sine cel mai de 
pe urmă dintre toţi cei dinaintea lui, totuşi s’a arătat 
lumei ca cel mai strălucit dintre toţi; dara apoi-nic-i cei 
cinci sute de fraţi nu au fost mai buni decât lacob, dacă 
li s’a arătat lor mai ’nainte de aceia.

Şi de ce oare nu s’a arătat Ia toţi deodată? Pentru 
ca astfeliu să pună mai dinainte sernânţa sau începutul 
credinţei. Căci cel ce a văzut mai întâi şi s’a convins 
cu exactitate de acest adevăr, a vestit aceasta şi altoraf 
apoi ajungând vorba Ia ureciiiie acelora, îi punea în 
oare-care nelinişte de acea mare minune, şi astfeliu li 
se pregătea mai dinainte calea prin credinţa acelei ară
tări. De aceia nu s’a arătat nici la toţi deodată, nici la 
mai-mulţi la început, ci numai unuia singur, şi încă 
corifeului apostolilor, şi celui mai vrednic de credinţă. 
Căci cu adevărat că erâ nevoe de sufletul cel mai vred
nic de credinţă care să primească la început această 
arătare a Mântuitorului. Cei ce au auzit dela cei ce au 
văzut cu ochii lor, aveau de sigur nu puţină mărturie, 
care să contribuească la credinţa lor, înseşi credinţa 
acelora, şi care să li pregătească mai dinainte cugetele,— 
pe când cel ce s’a învrednicit de-a vedeâ întâi, aveâ
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nevoe — dupre cum am zis — de multă credinţă, ca ast
feliu să nu se tulbure la vederea acestei minuni nepo
vestite şi paradoxe.

De aceia s’a arătat mai întâi tai Petru, fiindcă cel 
ce a mărturisit mai întâi pe Christos, erâ drept ca să 
se şi învrednicească de a vedeâ toi el pe CnrisloS înţât 
Şi nu numai pentru .aceasta i fe’a arătat lui întâi, ei şi 
fiindcă să lepădase de Christos de trei ori, de aceia i 
s’a arătat lui, mângâindu-1 şi arătându-i ca să nu se 
deznădăjduească. De aceia, zic, i s’a arătat lui înaintea 
tuturor celorlalţi, şi lui celui întâiu i-a încredinţat păsto
rirea oilor. De aceia s’a arătat şi femeilor întâi, fiindcă 
sexul acesta erâ cel mai de jos, şi mai nebăgat în samă; 
ue aceia şi la naşterea ca şi la învierea lui, femeia cea 
dintâi a simţit bucurie pentru aceasta. După ce deci s’a 
arătat îui Petru, s’a arătat apoi şi altora în parte, câte 
odată la mal mulţi, alta dată la mai. puţini, pregătindu-i 
prin aceasta de a’ fi marturi şi dăscăli unii altora, şi fă
când pre apostoli demni de credinţă în ceie ee spuneau.

„Iară m ai pre urm ă decât toţi; ca  unui 
născu t fără  de vrem e, s ’a a ră ta t şi m ie“. Dară 
oare ce voeşte el să arate cu aceste vorbe de umilinţă, 
sau ce noimă au? — căci dacă voeşte a se arătâ pre 
sine; vrednic de credinţă, şi a se prenumără printre 
mărturii învierei, trebueâ să facă eu totul din contra 
de ceia ce face, adecă trebueâ să se laude pre. sine, şi 
să se arate ca mare, ceia ce şi face pe aiurea, când 
timpul o cere. Apoi tocmai de aceia şi aici el mai întâi 
se umileşte,, fiindcă urmează mai departe a se mândri; 
însă nu deodată face aceasta, ci la timp şi cu înţelep 
ciunea lui cea netăgăduită. Mai întâi, deci, el se umi
leşte, şi numai după ce grămădeşte asupră-şi mai multe 
învinovăţiri sau hule, vine şi se laudă. De ce oare face 
aşâ? Pentru ca atunci când va grăi de-dânsul acel cu
vânt mare şi înalt: „mai m ult decât toţi aceia  
m ’am osten it”, bine primită să-i fie vorba, ca o con
secinţă oarecum acelor dinainte; însă nu mai înainte 
trebueâ să vorbească aşâ. De aceia şi lui Timotheiu 
scriindu-i, şi voind a-i spune despre dânsul ceva mare, 
mai întâi el pune învinovăţiri şi hule asupră-şi. Cel ce 
vorbeşte despre alţii lucruri mari, de sigur că spune 
totul fără sfieală şi cu mult curaj, — dară cel ce se vede 
silit de a se lăudă pre sine, şi mai ales când se iâ pre
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sine şi de mar tur, se ruşinează şi se roşeşte de ruşine.
De aceia tocmai şi acest fericit mai întâi se plânge 

şi se jâleşte pre sine, şi numai după aceia grăeşte acea 
vorbă mare. Accasta o face, pe deoparte spre ’a înde
părtă tot ceia ce s’ar fi părut poate ca dezgustătoriu şi 
izvor?!. din. egoism, iară pe deăVta de a face prin aceasta 
vorbele iui vrednice de credinţă. Ceî ce pune alăturea 
cu adevărul şi cele vrednice de hulă, şi neascunzând 
nimic dintrânsele, precum de exemplu că a prigonit 
biserica, că a pustiit credinţa, de aici chiar şi pe ceie 
principale le face a nu fi de Ioc bănuite.

Dară tu gândeşte-te la umilinţa lui cea mare, căci 
zicând: „iară mai pre urm ă decât toţi s ’a arătat 
şi m ie"— deşi Christos zice că: „mulţi dintâi vor fî 
pre urm ă, şi cei de pre urm ă întâi" (Math. 19, 
30) — nu s’a mulţămit numai cu aceasta, ci a mai adaos: 
„ea unui născut fără de v rem e".' şi încă n’a stat 
nici aici, ci mai adaoge şi ptFerea sa proprie zicând: 
„Că eu sunt mai m icul apostolilor.* ca re  nu sunt 
vrednic a m ă chem â apostol, pentrucă am gonit 
biserica lui Dumnezeu" (Vers. 9). Şi n’a zis «al celor 
doi-spre-zece apostoli», ci al tuturor "apostolilor. Acestea 
le grăeâ umilindu-se, în acelaşi timp — după cum am 
mai spus —• şi combinând lucrurile aşâ feliu, ca ceia ce 
voiâ a spune să fie bine primit. Dacă el ar fi spus în 
treacăt: «sunteţi datori de a mă crede că Christos a 
învieat, căci I-am văzut, şi că sunt cel mai vrednic de 
credinţă dintre toţi, ca unul ce mai mult de cât toţi 
iii’aiti ostenita de sigur eă n’ar f i - făcut-o impresie atât 
de mare, — acum însă stăruind mai întâîu in Cele sme
rite şi în acuzaţiunile aduse asupră-şi, prin-aceasta el 
a îndepărtat orice greutatate a acestei istorisiri, şi a 
pregătit mai dinainte calea credinţei.

De aceia — dupre cum am spus — nu cum s’ar 
întâmplă el se declară de cel mai de pe urmă dintre 
apostoli, ba încă şi nevrednic a se numi apostol, ci pune 
şi cauza, zicând: „pentrucă am  gonit b iserica  lui 
Dumnezeu". I s’au iertat lui toate acelea de îndată 
ce a intrat în creştinism, cu toate acestea el niciodată 
nu a uitat, voind prin aceasta a arătă măreţiea cha- 
rului. Pentru aceia şi adaoge zicând: „ Iară CU darul 
lui Dumnezeu sunt ce sunt" (Vers. 10). Ai văzut
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iarăşi măreţiea unei alte umilinţi? Căci neajunsurile sau 
defectele el le atribue iui’şi, pe când din succese nici 
unul, ci toate le atribuie lui Dumnezeu.

Apoi, ca nu cumvâ prin aceasta să facă leneş pe au
ditoriu, ?.iee: „şi darul Iui care  este  în tru  mine, 
n a  fost zadarnic “ ■ Si accasta o spun.fi tot .cu sfieâlă, 
căci n’a zis doară «am* arătat c rivnă. vrednică cte'acftst 
dar» ci că acei dar n’a toşt zadarnic. „Ci m ai lliult 
decât toţi aceia  m ’am  ostenit". N’a zis «am fost 
cinstit mai mult decât toţi aceia», ci „m’am  ostenit 
m ai m ult decât to ţi", scurtând vorba prin această 
expresiune, deşi aveâ poate de spus multe năcazuri şi 
primejdii. Mai departe iarăşi, întrebuinţând umilinţa cea 
obişnuită Iui, a trecut şi aceasta iute cu vederea, şi la 
urma totul atribuie lui Dumnezeu, zicând : „însă nu eu, 
ci darul lui Dumnezeu care  este  cu  m ine“. 
Şi ce ar puteâ fi mai minunat ca acest suflet? Căci înio- 
sindu-se pre sine prin atâtea vorbe, şi numai un singur- 
cuvânt înalt grăind, ia urmă spune că nici aceasta nu este 
a iui; pre tu tindem moderând u-se, fie din ceie ti SGUtvj îifc 
din cele de după aceasta, — voiu să zic de  această expre
siune înaltă a sa „mai m ult decât toţi aceia  m ’am  
osten it“ —  la care a ajuns, fiind silit de împrejurări, 
in adevăr, tu gândeşte-te ia mulţimea acelor cuvinte de 
umilinţă ieşite din gura lui, căci într’un loc zice „iară 
mai pe urm ă decât toţi s ’a  a ră ta t şi m ie“ — 
pentru care nici nu mai spune de altul după dânsul;^ 
mai departe spune: „caunui născu t fără  de vrem e “ ; 
apoi se zice pe sine a fi cel mai mic dintre apostoli, 
şi încă chiar nevrednic de numele de apostol. Şi încă 
nici cu acestea nu s’a mulţămit, ci ca să nu se creadă 
că se umileşte numai în vorbe goale, la urmă pune şi 
cauzele cum şi dovezile acestora; adecă că fiind născut 
fără vreme, a văzut el cel din urmă pe Christos. şi 
că este nevrednic de a se numi apostol, din cauză că 
a prigonit biserica. Cel ce se smereşte cum s’ar întâmplă, 
nu face aceasta, pe când cel ce pune şi cauzele, tot ceia 
ce spune este izvorît dintr’un cuget umilit. De aceia şi 
aiurea pomenind de aceste împrejurări, zice: „M ulţă- 
m esc celui ce  m ’a  în tărit pre mine, lui Christos 
Iisus Domnului nostru, că c i.cred in c io s  m ’a  so-
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cotit, punându-m ă în tru  slu jbă, pre m ine cel 
ce  eram  m ai înainte hulitoriu  şi gonaci u “ (I. 
Timoth. 1, 12. 13).

Dară de ce oare a grăit el această vorbă mare, că : 
„mai m ult decât toţi ace ia  m ’am  osten it“? 
Fiindcă vedea timpul sosit şi care ’i silea a grăi. Căci 
dacă n’ar fi spus acestea, ci numai că s’ar fi înjosit 
şi batjocorit singur pe sine, cum ar fi putut a se chema 
pe sine martur, a se prenumără în rândul celorlalţi şi a 
grăi: „Deci, ori eu, ori aceia, aşâ  propoveduim t( 
(Vers. 41)? — fiindcă marturul trebuie a fi vrednic de 
credinţă, şi însemnat. Şi cum el s’a ostenit mai mult 
decât toţi ceilalţi, aceasta a arătat-o mai înainte zicând: 
„Au n’avem  putere a  m ân câ şi a  b e a . . .  ca  şi 
ceilalţi apostoli“ ? şi iarăşi: „cu *cei fără  de lege 
m ’am  făcut ca  un fără  de le g e “ . Unde trebueâa 
arătă exactitate, acolo pe toţi i-a covârşit, şi unde tre
bueâa fi îngăduitoriu şi cu iconomie, aceiaşi superio
ritate a arătat. Uniia zic-, ca prin această, expresiune 
se lasă a se înţelege ducerea lui printre neamuri, şi 
perindarea a celei mai mari părţi din lume. De aici 
se învederează ca el s’a “ bucurat şi de cel mai mare 
char, fiindcă dacă s’a ostenit mai mult, şi charul a fost 
mai mare, iară charul i-a fost mai mare fiindcă a dat 
dovadă de o mai multă râvnă. Ai văzut cum chiar şi 
din acelea pe care ei se munceşte şi se trudeşte de a le 
astupă, fiind vorba de dânsul, se arată a fi cel întâi 
dintre toţi ceilalţi apostoli?

’ ) Acestea auzindu-le şi noi, iubiţilor, lipsurile sau 
defectele noastre să le spunem în gura mare, iară 
meritele sau succesele să le tăcem, şi numai dacă vre-o 
împrejurare ne sileşte, să le spunem cu modestie, iară 
la urmă totul să atribuim charuiui dumnezeesc, ceia ce 
face şi Pavel, căci pe deoparte vieaţa lui de dinainte 
şi-o răscoleşte şi înfierează din toate părţile, iară pe 
dealta cele după aceasta toate le atribuie charuiui, ca 
astfeliu să arate necontenit filantropiea lui Dumnezeu,

’-) Partea morală. Nici bogăţiea na este motiv de plăcere, 
şi nici sărăciea motiv de neplăcere sau tristeţă. Şi că dacă noi 
avem privirea aţintită spre. vieaţa viitoare, cu uşurinţă vom rabdă 
sărăciea. Că noi’ trebuie a fi veseli într’una, şi a nu ne scârbi sau 
întrista, decât numai de păcate. (Veron).
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căci astfeliu fiind l-a mântuit, şi că mântuit fiind, a făcut 
din el un asfeliu de vas preţios în creştinism.

Deci, nimeni dintre cei ce sunt în răutăţi să nu se 
descurajeze; nimeni dintre cei cu fapte bune să nu se 
încurajeze; ci şi acela şă fie cu frica, şi acesta cu bună
voinţă. Căci nici cel ce se trândăveşte nu este destoinic 
de a sta în fapta bună, şi nici cel ce se îndeletniceşte 
cu virtutea nu este nedestointc de a fugi de răle. In 
amândouă aceste împrejurări ni serveşte de exemplu 
fericitul David care în timp ce a dormitat puţin, a căzut 
grozav, iară după ce s’a deşteptat, iarăşi a alergat la 
înălţimea de dinainte. Amândouă acestea — a se deznă- 
dăjduî şi a se trândăvi — sunt deopotrivă de răle, căci 
prin cea întâi doboară pe cinevâ chiar de ar fi ajuns 
până la bolta cerurilor, iară cea de a doua nu-i lasă 
de a se ridica la ceruri. De aceia şi ziceâ Pavel cătră 
cel dintâi: „Celui ce i se pare că  stă, să  iă am inte 
Oa Să nu cază" (Cap. 10, 12) iară cătră cel de al 
doilea": „Astăzi de veţi auzi g lasu l lui; să  nu vă 
învârtoşaţi inim ile v oastre" ■ (Ps. 94, 8), şi iarăşi: 
„Pentru  aceia  m ânile cele slăbite, şi genunchile 
cele slăbănogi te vi le îndreptaţi “ (Ebr. 12, 12). De 
aceia şi pe curvarul acela care se pocăise, l-a adus la 
starea dinainte, poroncind ucenilor de a-1 mângâeă, 
„ca nu cum vâ, zice, pentru m ai m ultă m âhnire, 
să  se cufunde unul ca  acela  “ (ii. Cor. 2, 7).

Deci, de ce te întristezi, omule, pentru toate nimi
curile ? Că dacă chiar întristarea de păcate — singură 
folositoare — când este necumpătată, vatămă pe cinevâ, 
apoi cu atât mai mult va vătâmâ când este pentru alte 
cauze. De ce, deci, eşti scărbit? Că ai perdut averea? 
Dară gândeşte-te la cei ce nu au nici pânea de toate 
zilele, şi atunci iute vei căpătâ mângâere. Şi, în fine, 
pentru orice răle, tu să nu plângi cele petrecute, ci să 
fii mulţămit că nu s’au întâmplat mai rău. Ai avut 
averi, şi le-ai perdut? Nu vărsă lacrămi pentru pa
gubă, ci să fii mulţămit pentru timpul în care te-ai 
folosit de ele. Zi şi tu ca şi lob: „D acă am  luat 
cele bune dela Domnul, cele ră le  să  nu le su
ferim " (lob 2, 10)? După aceia gândeşte-te, că de şi ai 
perdut averile, totuşi ai trupul tău sănătos, şi deci, odată
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cu sărăciea nu jăleşti şi vătămarea acestuia. Dară poate 
şi trupul tău a suferit vr’un beteşug? Insă nu aceasta 
este temeliea rălelor omeneşti, ci trebuie a răbdâ cinevâ 
tot ce s’ar întâmplă. Mulţi sunt, cari împreună cu să
răciea. şi cu ciuntirea sau beteşugul trupului, se mai 
iuplă şl cu demonii, sau că rătăcesc prin pustietăţi, iară 
aiţu lâfaşî sufăr o.It 0 rale şi mai grozave decât acestea. 
Sa nu fie, iubiţilor, de a pătimi toate pe câte ie putem 
răbdâ!

Acestea,’ deci, gândindu-le pururea, cugetă la cei 
ce au pătimit altele mai răle de cât tine, şi nu te 
întrista de nimic, ci numai când păcătueşti să oftezi 
din inimă, numai atunci să plângi. Atunci, zic, supâ- 
ră-te, căci eu nu te împedic, ci chiar te îndemn, însă 
şi atunci întristarea la să fle cumpătată, gândindu-te că 
este şi întoarcere dela păcat, este şi împăcare cu Dum- 
nezeu şi cu cugetul tău. Dară poate că vezi pe alţii dez- 
merdându-se în bogăţii, iară tu găsindu-te în sărăcie, 
pe alţii îmbrăcaţi în haine strălucite, şi cu vază. în lume? 
Insă nu te gândi numai la acestea, ci şi la supărările 
izvorâte din ele. Deasemenea şi fiind vorba de sărăcie, 
gândeşte-te nu numai la lipsurile ce- le îndură cinevâ, 
ci şi la plăcerea ce izvorăşte de aici. Bogăţiea are faţa 
veselă, pe când cele dinăuntru sunt .cuprinse de întu- 
nerec, în timp ce sărăciea cu totul din contra. Dacă vei 
voi a deschide şi a examina cugetul fiecăruia din aceşti 
doi, vei găsi în sufletul săracului multă linişte şi liber
tate, pe când în al bogatului mult vuet, multă tulburare 
şi nelinişte. Dacă tu te întristezi văzându-3 pe acela 
bogat, apoi şi acela mai mult încă decât tine se întris
tează văzând pe un altul mai bogat decât dânsul; şi 
dupre cum tu te temi de acela, aşâ şi el se teme de celă
lalt, aşâ că prin acest fapt cu nimic nu te întrece. Dară 
poate că te întristezi văzând u-1 pe acela stăpân, pe când 
tu eşti dintre cei stăpâniţi de dânsul, şi om simplu. Dară 
gândeşte-te la ziua moştenirei lui, adecă când altul îi 
va luă locul; gândeşte-te încă şi la tulburările ce le are 
chiar şi mai înainte de aceâ zi, la primejdiile şi oste- 
nelele ce le are, la linguşirile ce le întrebuinţază faţă 
de cei mai mari decât dânsul, la insomniile lui şi la 
toate celelalte ticăloşii pe care le îndură.

Acestea toate le grăim cătră cei ce nu voesc a fi- 
losofâ, pe când dacă ar şti, am puteâ să-i mângâern 
prin alte cuvinte; — acum însă este nevoe de a le grăi
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cu cuvinte mai aspre. Deci, când tu vezi pe unul îm
bogăţit, gândeşte la cel mai bogat de cât acela, şi atunci 
îl vei vedeâ şi pe acesta în aceleaşi nemulţămiri ca şi 
tine. După acesta apoi gândeşte-te şi la cel mai’ sărac decât 
tine, şi câţi poate s’au culcat flămânzi, câţi au perdut 
averile părinteşti, iară acum îocuesc prin temniţi, şi-şi 
doresc moartea în .flecare zi.

Aşâ dată ulei sărăciea nu poate îi motiv de tris: ' 
tetă, şi nici hogaţîea nu zămisleşte plăcerea şi rnulţă- 
mirea sufletească, ci numai cugetul nostru este care 
provoacă şi pe una, şi pe alta. Gândeşte-te bine, înce
pând chiar de jos. Cei ce curăţă reterăzile altora, este 
trist şi amărât, că nu poate scăpâ de această breaslă 
considerată ca cea mai ruşinoasă, — dară dacă l-ai 
scăpâ de dânsa, şi l-ai face ca el să progreseze în cele 
trebuitoare, iarăşi va fi scârbit, ca nu poate să-şi ago- 
nisască mai mult decât îi trebuie. De i-ai procură apoi 
mai mult, el iarăşi va voi a fi acestea îndoite, şi de 
aceia se va întrista încă mai mult ca la început. De i-ai 
da îndoit şi întreit, el iarăşi se va scârbi, ca nu este 
într’o slujbă a statului. Dacă i-ai procură, şi aceasta, ei 
se va crede cel mai,-ticălos., căci nu este cel întâi sluj
baş. Dară chiar şi această dorinţă de i-ai împlini-o, el 
se va văicărâ că nu stăpâneşte, iară când va stăpâni, 
va fi trist că nu stăpâneşte întreaga naţiune. De va 
stăpâni întreaga naţiune, va fi neinulţămiţ că nu stă
pâneşte mai multe naţiuni; iară când îl vei pune stă
pân şi al mai multor naţiuni, el va fi scârbit, că nu 
este stăpânul tuturor naţiunilor. Când ajunge eparh, el 
este amărât că nu este rege, şi când se vede rege, este 
trist, că nu este singur. Dară chiar singur de ar fi, el 
totuşi este plin de scârbă şi amărăciune,“că nu este rege 
şi asupra barbarilor, el tot nemulţămit va fi, căci nu 
este rege al întregei lumi. Şi de ar fi regele întregei 
lumi, de ce n’ar fi adecă- şi al altei lumi? Şi tot aşâ 
mergând cu cugetul înainte, nu-i lasă nici odată de a 
fi mulţămit.

Ai văzut că chiar dacă vei face rege pe cel mai 
nemernic sărac, tot n’ai nimicit nemulţămirea şi întrista
rea din sufletul lui, dacă mai întâi n’ai îndreptat cu
getul lui cel iubitoritoriu de lăcomie? Aide, acum, să-ţi 
dovedesc, că dacă chiar de sus vei scoborî in jos pe cel 
înţelept, totuşi nu-i vei aduce în tristeţă sau supărare. 
Şi de voeşti, pe aceiaşi scară să ne coborâm. Aşâ dară
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scoborând de pe tron pe eparh (guvernatoriu), lipseşte-1 
de acea demnitate. Ei bine, acesta întru nimic nu se 
va tulbura de aici, dacă va voi să cugete cele ce am 
spus. Nici nu se gândeşte măcar la ceia ce i se ia, ci 
numai la ceia ce i-a rămas, adecă la slava, ce o are dela 
început. Dacă însă i-o vei luâ şi pe aceasta, ?e va gândi 
la cei proşti, cari nici-odată -nu .s’au ridicat ia astfeliu - 
de siăpănie, şi bogăţiea ce o are ii va ii deajuns spre 
a-1 mangâeâ. Dară dacă i-o vei luâ şi aceasta", el se va 
gândi la cei ce stăpânesc averi potrivite, iară de-i vei 
luâ şi acestea şi-l vei împărtăşi numai cu hrana tre
buitoare, el va puteâ să se gândească la cei ce nu se 
bucură nici de aceasta, ci se luptă într’una cu foamea, 
şi locuesc prin temniţi. Şi dacă îl vei băgă şi în aceâ 
locuinţă, el îşi va aduce aminte de cei ce zac în boa'ie 
fără leac, de cei ce sunt în scârbe şi supărări nepo-' 
vestite, şi atunci se va vedeâ pe sine într’o stare cu 
mult mai bună decât a acelora. Şi dupre cum curăţi- 

. toriul acela de reterăzi nu va aveâ muiţămire şi veselie 
în sufletul său chiar de l-ai pune şi rege, tot aşâ şi 
acesta nu-se va-tulbură şi nelinişti, chiar de l-ai băgă 
şi în temniţă. ■ __

Aşâ dară nu bogăţiea este motiv de plăcere sau 
muiţămire sufletească, şi nici sărăciea motiv de nemul- 
ţămire şi tristeţă, ci numai părerea sau credinţa noastră, 
căci nu avem ochii cugetului curaţi îndeajuns, nici nu 
stau pe loc, ci se abat şi joacă în toate părţile. Şi dupre 
cum trupurile cele sănătoase, dacă le vei hrăni chiar 
numai cu pane goală, ele tot sunt zdravene şi pline de 
vieaţă, iară cele bolnăvicioase de le-ai îndopâ cu toate 
mâncările, cu atât mai mult încă vor deveni mai şu
brede şi fără nici-o vlagă în ele, întocmai aşâ se pe
trece şi cu sufletul. Cei mici cu sufletul nu vor fi veseli 
şi mulţămiţi sufleteşte chiar de ar aveâ pe cap diadema 
împărătească şi onorurile cele nespuse, pe când cei fi
losofi, chiar în temniţă de s’ar găsi, chiar în lanţuri 
şi în cea mai neagră sărăcie, ii totuşi se vor bucură 
de cea mai nevinovată plăcere şi muiţămire sufletească.

Acestea, deci,'cugetându-le, iubiţilor, cătră cei mai de 
jos decât noi să avem pururea aţintită privirea noastră. 
Este şi o altă mângăere, însă aceasta este o filosofle 
cam mare, care covârşeşte "prostiea multora. Şi care 
este oare? Credinţa că bogăţiea nu este nimic, precum 
nimic nu este nici sărăciea, nici cinstea, nici necinstea,



542 OMII.IA XXXIX

ci numai prin vorbe, şi în scurt timp se deosebesc unele 
de altele. După aceasta apoi, mai este şi o altă mân- 
gâere cu mult mai mare, aceia adecă de a ne gândi la 
rălele şi la bunurile viitoare, răle şi bunuri cu adevărat 
simţite de fiecare din noi, şi dela acelea a ne mângâeâ. 
uară fiindcă miilţi--dupre cum am spus— au stat de- 

vorbele şi aprecierile acestea, de aceia ne-am 3 
văzut siliţi de a stărui mai mult în acele vorbe, ca ast
feliu să-i punem şi pe dânşii pe calea cea dreaptă. 
•Acestea gândindu-le să ne punem în regulă, şi nici-odată 
să nu ne întristăm de lucruri trecătoare şi care nu ne 
dau nici o speranţă de linişte şi adevărata mulţămire 
sufletească. Căci nici atunci când vedem bogaţi zugră
viţi pe vr’un tablou, nu ne-am arătă geloşi, şi nici când 
am vedeâ zugrăviţi săraci, nu ne-am crede vrednici de 

' plâns şi de milă, — de şi aoeştiia sunt mai dăinuitori 
decât mulţi dintre bogaţii ce se găsesc printre noi. Mai 
mult în scriere şi prin cărţi remâne cinevâ bogat, decât 
în; înseşi firea lucrurilor. Săracul de multe ori s’a văzut 
mergând înainte şi dăinuind în sărăciea lui şi până la 
o Sută de ani, pe când bogatul neputând a se dezmerdâ 
cu bogăţiile sale chiar nici în timp de un an de multeori, 
deodată s’a văzut sărac şi golit de toate bogăţiile. Acestea, 
deci, gândindu-le într’una, iubiţilor, din toate părţile să 
îngrădim şi să asigurăm veseliea şi mulţămireâ noastră 
sufletească contra tristeţei şi a nemulţămirei fără motiv, 
ca astfeliu şi vieaţa prezentă să o trecem cu plăcere, 
cum şi de bunătăţile cele viitoare să ne învrednicim, 
prin charul şi filan’tropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia se cade slava în veci. Amin.

O M I L I A  X X X I X

„Deci, ori eu, ori aceia, aşâ  propoveduim , 
şi aşâ  aţi crezu t" (Cap. 15, 11).

Inălţând pre apostoli şi înjosindu-se pre sine, la 
urmă iarăşi se ridică mai presus de aceia, ca astfeliu 
să stabilească egalitatea,—fiindcă egalitatea a stabilit-o, 
arătându-se pe sine ca covârşind pe ceilalţi, şi covârşit
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fiind de dânşii. Aşâ dară fâcându-se prin aceasta vrednic 
de credinţă, nici aşâ nu-i lasă, ci iarăşi se trece pre 
sine printre dânşii arătând prin aceasta concordiea cea 
după Christos. Şi nu face aceasta doară ca să se pară 
numai că ei. s’a aiipit pe lângă dânşii la întâmplare, 
ci ca să se arate a n în aceiaşi ordine cu dânşii, 
Căq.aşâ cerea interesul .propoveduirei evangheliei lui 
Christos. De aceia ei amândouă le-a avut în vedere 
deopotrivă: şi ca să nu se pară cum că eJ trece cu ve
derea pe apostoli, in acelaşi timp nici din cauza cinstei 
făcută acelora el să fie dispreţuit de credincioşi. Pentru 
aceia, deci, şi de astădată el iarăşi se egalează cu dânşii, 
zicând: „Ori eu, ori aceia, aşâ  propoveduim, şi 
aşâ aţi c r e z u t «Ori dela care dintrânşii, zice, aţi 
voi să aflaţi adevărul, aflaţi-1, că eu, cu nimic nu mă 
deosebesc de dânşii». N’a zis că «dacă nu voiţi a mă 
crede pe mine, credeţi pe aceia», ci şi pe dânsul se face 
vrednic de credinţă, vorbind în deajuns de dânsul, cum 
şi pre aceia vorbind cele cuvenite de dânşii. Eî n’a făcut 
nici-o deosebire în persoane, fiindcă şi demnitatea lor 
li erâ egală. Şi în epistola cătră Gaiateni acelaşi lucru 
îl face, nu ca’ cum ar fi avut vr-o nevoe, şi se mulţă- 
meşte a grăi de dânsul: „Câ cei ce Se SOCOteâ a fi 
cevâ, nim ic nu m i-au adus m ai m ult" (Galat, 2, 
6), «dară şi aşâ, zice, eu alerg după concordiea şi prie- 
teniea lor; iară la urmă „mi-au dat. mie dreapta 
îm p ă rtă ş im " 1). (Ibid. vers. 9). Dacă ar fi trebuit ca 
vrednicieâ credinţei lui Pavel să atârne de alţii, şi să 
fie adeverită de mărturiea altora, atunci de sigur că 
mult ar fi fost vătămaţi prin aceasta ucenicii. Deci, el 
nu scrieâ acestea Galatenilor înălţîndu-se şi îngâmfân- 
du-se pe sine, ci fiind stăpânit de teamă pentru evan
ghelie. De aceia şi aici zice, egalându-se: „Ori eu, ori 
aceia, aşâ propoveduim, şi aşâ aţi crezut". Bine 
a spus el „propoveduim", căci prin aceasta arată 
marele lor curaj. «Nu pe furiş, zice, nici pe ascuns de 
ochii lumii, ci pe faţă slobozim din noi glas, mai dulce

') Notă. Expresiunea din original Ss£i».<; î?cov.«v tradusă ad- 
Jitteram în sa rimă: mi-au dat dreapta, mi-au dat mâna dreaptă, iară 
luată in senz figurativ, însamnă: m’au aprobat în totul, au găsit 
bune vederile mele, etc.



5 44 OMILIA XXXIX

şi mai răsunătoriu ca al trâmbiţei». Şi n’a zis «am pro- 
poveduit» ci, că şi acum „aşâ propoveduim “ . „Şi 
aşâ aţi Crezut“. Aici n’a mai zis «aşâ credeţi», ci 
„aşâ aţi crezut“. Fiindcă aceşti Corintheni se clătinau
în credinţă, dc aceia apostolul Si întoarce înapoi la tim
purile dinainte, şi cu chipul acesta aduce la- mijloc chiar 
mărtunea lor.

„Iară dc vrem e ce  Christos se  propove- 
dueşte c ă  ş ’a sculat, din morţi, cum  de zic uniia 
dintre voi că  în vierea m orţilor nu e s te “ (Vers. 12)? 
Ai văzut cât de bine a judecat, şi cum dovedeşte în
vierea din aceia că Christos s’a sculat din morţi, după 
ce mai întâi aceasta a demonstrat-o în mai multe lo
curi? Căci şi Prorocii au spus aceasta, şi însuşi Christos 
a dovedit-o prin arătarea sa multora, şl «noi propove- 
duim, zice, şi voi aţi crezut» împletind astfeliu împătrit 
mărturiea învierei prin mărturiea Prorocilor, prin des
făşurarea împrejurărilor, prin mărturiea apostolilor, prin 
acea a ucenicilor ; — sau mai drept vorbind, încineit, de 
oarece înseşi cauza morţii Iui arată învierea, căci a 
murit pentru păcate streine. Deci, dacă învierea iui a 
fost dovedită, de aici este învederat că şi ceialaltă ur
mează, adecă că şi ceilalţi morţi vor învieâ.

De aceia îi şi pâraşte ca de un fapt mărturisit de 
toţi, şi se miară zicând : „Iară dacă C hristos se pro- 
povedueşte că  s ’a  scu lat din morţi, cum  de zic 
uniia dintre voi c ă  învierea m orţilor nu e s te “ ? 
Şi prin aceasta iarăşi doboară îndrăzneala celor ce vor
beau contra învierei, căci nu zice «cum de spuneţi voi», ci 
„cum  de spun uniia dintre v o i“, cu care ocazie 
el nu aruncă vina asupra tuturor, şi nici chiar pe cei 
pe cari-i dă ca motiv, nu-i arată pe faţă, ca să nu-i 
facă a fi fără nici o ruşine, dară nici iarăşi nu-i ascundc 
cu totul, ca astfeliu să se îndrepte. Pentru aceia despăr- 
ţindu-i de mulţime, se aruncă asupra lor; zguduindu-i 
şi făcându-i mai slabi şi neputincioşi, iară pe ceilalţi 
întăridu-i în lupta contra lor, şi punându-i în siguranţa 
asupra acestui adevăr; cu alte cuvinte nelăsând pe aceia 
de a dezertâ dela adevărata credinţă şi a fugi în rân
durile acelor cari se încercau a-i conrupe. Căci cu mare, 
iuţaiâ s’a pregătit de a-i pune pe adevărata cale cu 
cuvântul.
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Apoi, ca nu cumvâ să zică dânşii, că «aceasta 
este invederat şi destul de lămurit, adecă că Christos 
s’a sculat din morţi, şi nimeni.nu se îndoeşte; însă cum 
este cu putinţă de a învieâ toţi oamenii» ?—priveşte cum 
el şi această chestiune, adecă învierea tuturor o dove
deşte cu prisosinţă. învierea lui Christos a fost grăită 
mai dinainte de toţi Prorocii, s’a petrecut şi a fostmăr- 
turisitâ prin arătarea lui apostolilor şi multora dintre 
ucenici,—dară învierea noastră este numai în speranţă. 
Aceasta o puneau înainte cei ce combăteau dogma în- 
vierei noastre. Insă tu priveşte ce face el: dintr’amân- 
două părţile iarăşi acelaşi lucru îl pregăteşte, ceia ce 
dă dovada unei mari puteri de argumentaţie. «Ce spun 
uniia, zice,- că nu este învierea morţilor? Apoi atunci 
şi învierea iui Christos este desfiinţată». De aceia şi 
adaoge, zicând: „Tară de nu este învierea morţilor, 
nici Christos n’a învieat“ (Vers. 13). Ai văzut vio
lenţa lui Pavel şî puterea lui de dispută ne’nvinsă? 
Cum se încearcă nu numai de a dovedi ceia ce erâ în- 
doeinic, din ceia ce erâ învederat, ci încă şi din acel fapt 
indoelnic .el se încearcă a dovedi ceior ce contraricau, - 
faptul cel invederat, adecă do'gnra înviereilui Christos? 
Nu doară ca erâ nevoe de dovadă pentru. învierea lui 
Christos, fapt dejâ petrecut, ci a- yoit să arăle că acest 
fapt este'deopotrivă vrednic de credinţă ca şi celalalt. 
«Şi care este continuitatea ideii? zici tu; că dacă Christos 
nu s’a sculat din morţi apoi nici alţii nu se vor sculă, 
aceasta e consecinţa firească; dară că.dacă alţii nu se 
vor sculă, apoi nici ei nu s’a sculat, ce noimă poate 
aveâ un astfeliu de raţionament» ? Deci, fiindcă se păreâ 
că nu prea are rezon in această- privinţă, priveşte cu 
câtă înţelepciune pregăteşte el terenul, aruncând dela 
început chiar seminţile acestei credinţi rezultată din 
înseşi propoveduirea evangheliei; ca de pildă că murind 
pentru păcatele noastre el s’a sculat din morţi, că este 
pârgă (începătură) a celor adormiţi, etc. Căci pârga 
(începătura) cui ar puteâ fi pârgă, dacă nu a celor scu
laţi din morţi? Deci cum nu se vor sculă din morţi? 
Şi dacă nu se vor sculă, pentru ce atunci s’a sculat 
Christos? De ce a venit în lume? De ce a mai luat trup 
omenesc, dacă nu urmă a învieâ acel trup? căci el nu 
aveâ nevoe de trup, ci i’a luat numai pentru noi. Toate 
acestea, însă, el le spune mai departe, iară acum zice

16038
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numai că: „de mi este înviere morţilor, nici Chris
tos n’a învieat*, ca fiind legată învierea noastră de 
învierea lui. Iară dacă nu urmă a fi învierea morţilor, 
nici învierea Iui nu s’ar ii făcut. Ai văzut cum ’pâte, 
puţin se răstoarnă întreaga iconomie prin vorbele ace
lora şi prin necredinţa în învierea morţilor? Dam actlift 
el vorbeşte nu pentru întruparea lui, ci numai de în
viere, căci a dezlegat legăturile morţii nu prin faptul că 
î; a întrupat, ci pentru ca a murit, fiindcă în timp cât 
a purtat trupul, încă stăpâneâ tirăniea morţii.

„Iară dacă n’a învieat Christos, zădarnică 
prin urmare este propoveduirea noastră“ (Vers. 
14). De şi pare că mai natural eră să spună: «că dacă 
Cliristeş 3E.s’a sculat, voi vă luptaţi cu faptele cele în
vederate, cu atâţia Proroci, cu adevărul lucrurilor» — 
totuşi el pune aici ceia ce erâ mai înfricoşat: „zădarnică 
prin urmare este propoveduirea noastră, ză
darnică deci este şi credinţa voastră", fiindcă 
voiâ a li zgudui cugetul. «Totul am perdut-atunci, zice, 
totul a dispărut, dacă el n’a învieat». Ai văzut cât de 
mare este taina iconomiei aceştiea? Că dacă murind el 
n’a putut să învieze, apoi nici păcatul n’a fost răscum
părat, nici moartea n’a fost nimicită, nici blestemul n’a 
fost desfiinţat. «Şi nu numai noi am propoveduit în 
zădar, ci şi voi aţi crezut în zădar» zice. Dară nu numai 
prin aceasta el arată absurditatea unor asemenea cre
dinţi, ci încă se şi luptă voiniceşte, zicând: „Ne aflăm 
încă şi mărturii mincinoase ale iui Dumnezeu, 
că am fi mărturisit împotriva lui Dumnezeu, că 
a învieat pe Christos, pe care nu l’a învieat, 
dacă morţii nu se vor scula“ (Vers. 15). «Deci, 
dacă aceasta este absurd, zice, adecă învinovăţirea lui 
Dumnezeu şi sicofandiea aruncată asupră-i, şi nu l’a 
sculat din morţi, dupre cum spuneţi, apoi nu numai 
aceasta, ci încă şi alte absurdităţi vor urmâ de aici». 
Mai departe el acelaşi lucru îl face, căci repetând, zice: 
„Că de nu se vor sculă morţii, nici Christos nu 
s’a SCulat“ (Vers. 16). Că dacă n’ar fi fost să facă 
aceasta, nici n’ar mai fi venit. Insă n’o spune aceasta, 
ci numai de învierea lui, căci printr’însa toate celelalte 
sunt legate.
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„Iară dacă Christos nu s’a sculat, zadarnică 
este credinţa voastră" (Vers. 17). Necontenit el pune 
învierea lui Christos împreună cu ceia ce este lămurit 
şi mărturisit de toţi, făcând prin aceasta puternic şi lă
murit ceia ce se pareâ a fi îndoeinic şi neputincios. 
Jncâ sunteţi în păcatele voastre" zice. Că dacă 
nu s*a scuiat, atunci nici n’a'murit; iară daeă n’a murit, 
nici păcatul nu I’a dezlegat, — căci moartea lui a fost 
dezlegarea de păcate. „Iată, zice, mielul lui Dum
nezeu, care ridică păcatul lumei“ (Ioan i, 29). Dară 
cum îl ridică? Prin moarte. De aceia l’a şi numit miel, 
ca cel ce urmă a fi omorît. «Dară dacă n’a învieat, apoi 
nici n’a fost omorît, şi nici păcatul nu s’a dezlegat, iară 
dacă nu s-a dezlegat, atunci este înfiinţa încă, şl dacă 
îfieă-există, apoi atunci în zadar am propoveduit; dară 
dacă în zadar am propoveduit, atunci şi voi in zadar 
aţi crezut că v ’aţi izbăvit de păcat». Dealtmintrelea dacă 
el n’a învieat, apoi moartea remâne nemuritoare. Dacă 
şi el a fost stăpânit de moarte, şi nu i-a dezlegat du
rerile, atunci cum a putut izbăvi pe-alţii^-în^imp ce el 
erâ stăpânit de moarte^

De aceia şi ziceâ: „Prin urmare şi Cei Ce 
au adormit întru Christos, au pierit“ (Vers. 18). 
«Şi ce spun eu, zice, de voi, când chiar şi aceia toţi 
s’au pierdut, acei ce au făcut totul, şi n’au fost stăpâniţi 
de necunoştinţa şi nesiguranţa viitorului? Expresiunea 
„întru Christos" însamnă sau întru credinţa în Chris
tos, sau că au murit pentru dânsul, cei ce au suferit 
multe primejdii, multe ticăloşii, cei oe au umblat pe 
calea cea strâmtă. Dară unde sunt acum gurile cele 
viclene ale Manicheilor *), cari zic că apostolul înţelege 
aici prin înviere izbăvirea de păcate? Căci aceste raţio
namente neîntrerupte din partea apostolului, nimic nu 
arată din cele ce spun acei eretici, ci numai ceia ce 
spunem noi. Căci şi expresiunea înviere, se zice numai 
de cel căzut, de cel îngropat şi mort. De aceia şi zice

*) Notă. Eretici de prin secolul al treilea d. Chr. numiţi Ma- 
nichei. dela numele căpiteniei lor Manent, cari printre alte erezii,. 
nu admiteau nici învierea morţilor, aşă dupre cum crede şi a cre
zut biserica creştină încă dela început. Fericitul Augustin, mai 
înainte încă fiacuse parte dintre aceşti eretici, dupre cum însuşi 
mărturiseşte în scrierea sa de haeresib.
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necontenit nu numai că s’a sculat, ci adaogă şi ceiâlaltă 
expresiune: „din morţi44. Dară şi Corinthenîi aceştiia 
nu se îndoeau doară de iertarea păcatelor, ci de învierea 
trupurilor. Ce nevoie este numai decât, că dacă oamenii 
nu ar fi nepăeăloşi, apoi şi Christos să- fie aşâ? Dacă 
n’ar fi urmat ca el să ne scoale din morţi, ar fi natural 
a întrebă'- de ce a venit? de r-,e a luat trup? De Ce a 
învieat, dacă noi nu vom învieâ? Căci şi păcătuind 
oamenii şi nepăcătuind, totuşi cu Dumnezeu pururea este 
unită nepăcătuirea, şî nepăcătuirea noastră nu urmează 
pe a sa, şi nici că se îndreaptă spre ea, dupre cum se 
petrece cu învierea morţilor1),

„Iară de nădăjduim întru Christos numai 
în vieaţa aceasta, mai ticăloşi decât toţi oamenii 
suntem“ (Vers. 19). Ce spui, fericite Pavele? Cum nă
dăjduim numai în vieaţa aceasta, dacă trupurile nu se 
scoală din morţi, sufletul fiind şi rămânând nemuri
tori u ? «Că de âr rămâneâ sufletul de mii de ori nemuri- 
toriu, zice — dupre cum chiar şi este . totuşi fără de 
trup nu se va puteâ învrednici de acele bunuri negrăite, 
dupre cum nici nu va puteâ ti pedepsit. „Peutnicâ 
noi toţi trebuie a ne arătă înaintea divanului 
lui Christos, ca să iâ fiecare dupre cum a făcut 
cele ce s’au lucrat prin trup* ori bine, ori rău-4 
(II. Cor. 5, 10). De aceia zice: „De nădăjduim întru" 
Christos numai în vieaţa aceasta , mai ticăloşi 
decât toţi oamenii suntem44. Dacă trupul nu în- 
viează, atunci sufletul rămâne neîncununat, şi afară de 
fericirea cea din ceruri; iară dacă este aşâ, apoi atunci nu 
ne vom bucura de nimic, şi dacă nu ne vom bucură 
de nimic, atunci apoi răsplata este în vieaţa prezentă. 
«Deci, zice, ce poate fi mai ticălos ca noi»? Acestea le 
ziceâ, pe deoparte voind a’şi sprijini cuvântul său des
pre învierea trupurilor, iară pe dealta spre a convinge 
pe auditoriu de acea vieaţă nemuritoare, ca astfeliu să 
nu creadă că cele ale noastre se sfârşesc în vieaţa pre
zentă. Deci pregătind îndeajuns prin cele dinainte ceia 
ce voiâ, şi spunând că, dacă morţii nu se vor sculă, 
atunci nici Christos nu s’a sculat, iară dacă Christos nu

l) Notă. Este foarte confuz St. Chrisostom fn aceste câteva 
pasaje.
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s’a sculat, noi suntem pierduţi, şi că încă suntem în 
păcat,—la urmă'iarăşi adaoge aceasta, zguduind din nou 
cugetul lor. Căci când el voieşte a introduce cevâ din 
dogmele trebuitoare, mai întâi zguduie împietrirea şi 
nesimţirea lor cu frica, ceia ce a făcut şi aici, de oarece 
mai înainte aceleaşi vorbe aruncându-le, el i-a făcut să 
rămână uimiţi, ca cei ce au căzut din iotul, iară acum, 
ca încă mai mult să simtă-, acelaşi lucru îl face, zicând: 
„mai ticăloşi decât toţi oamenii s u n t e m Adecă 
că dacă după’ atâtea munci şi necazuri, şi mii de sufe- 
rinţi, am ajunge să cădem din atâtea bunuri făgăduite, 
şi cele ale noastre au stat numai în cele prezente, apoi 
suntem cei măi ticăloşi dintre oameni, căci ţoale cele axe 
învierei s’au răsturnat. Aşâ că şi de aici este învederat, 
că vorba lui nu este pentru păcate, ei pentru învierea 
trupurilor, pentru vieaţa prezentă şi cea viitoare.

„Iară acum Christos s’a sculat din morţi, în
cepătură (pârgă) celor adormiţi s’a -făcut“ (Vers. 
20). Arătând deci toate rălele ce urmează din a nu credo 
în înviere, la urmă repetă iarăşi vorba, şi zice: „Iară 
acum Christos s’a sculat din morţi*, necontenit 
adăogând expresiunea j,din morţi", ca astfeliu să as
tupe gurile ereticilor. „începătură (pârgă)celor ador
miţi s’a făcut". Deci, dacă el este pârgă sau începă
tură, apoi va trebui să învieze şi aceştiia. Dacă el ar fi 
vorbit aici de înviere ca de izbăvirea de păcate, — şi 
fără de păcat nimeni nu este — apoi atunci cum vor fi 
uniia dupre voi cari vor învieâ? Ai văzut că vorba lui 
este de învierea- trupurilor? -Şi ca aceasta să o facă 
vrednică de credinţă^ într’una aduce pe Christos la mij
loc, ca cel ce a învieat cu trupul.

Mai departe el arată şi pricina acestei învieri. 
Dupre cum am mai spus, când cinevâ îşi dă părerea 
de cevâ, însă nu pune şi cauza, apoi atunci vorba lui' 
nu va fi aşâ de bine primită de cei mai mulţi. Deci, 
care este cauza? „Că de vreme ce plin om, zice, s’a 
făcut moartea, prin om şi învierea morţilor“ 
(Vers. 21), iară dacă prin om, apoi desigur că având 
trup. Şi priveşte înţelepciunea lui, cum şi din altă parte 
el face vorba necesară ?• «Cei biruit, zice, acela trebuie a 
se luptă din nou; natura acea biruită şi umilită trebuie 
a se lupta şi a învinge, căci numai aşâ se va puteâ



550 OMILIA XXXIX

nimici batjocora». Dară să vedem de ce moarte vorbeşte 
el aici: „Că.precum întru Aclam toţi mor, aşâ 
întru Christos toţi vor învieâ“ (Vers. 22). De ce? 
Oare toţi intru Adam, spune’mi, au murit, toţi au sufe
rit moartea păcatului? Dară cum de a fost Noe drept în 

; neamul-laV? Cum Abraâm.? Cumlacob? Cum lob ş! toţi 
ceilalţi? Dară ce? spune’mi; oare toţi vor învieă intru 
Christos? Şi unde vor fi cei târîţi in gheena? Dană ceia 
ce se spâne aici este pentru trup, apoi cuvântul său stă 
solid; iară dacă se spune de păcat şi îndreptare, nici 
de cum.

Apoi, ca nu cumva auzind de învierea obştească 
să’ţi închipui că se vor mântui şi cei păcătoşi, a adaos: 
„Şi fiecare întru a sa rândueală" (Vers. 23), adecă 
«să-nu. cfezi că dacă ai auzit de înviere, apoi atunci 
toţi se vor bucură de aceleaşi bunuri; căci dacă fiind 
vorba de pedeapsă nu toţi vor suferi aceleaşi, ci mare 
va fi deosebirea, apoi cu atât mai mult unde sunt pă
cătoşi şi drepţi, mai mare încă va fi deosebirea. „înce
pătura Christos, după aceia cei ce sunt ai lui 
Christos" —  adecă cei credincioşi şi cei ce sunt cin
stiţi — întru venirea lui». „După aceia sfârşitul11 
(Vers. 24). «Când vor invieâ aceia, zice, toate lucrurile 
vor luă sfârşit, iară nu ca acum, când înviind Christos 
lucrurile au rămas nehotărîte». De aceia a şi adaos: 
„întru venirea lui“, ca să cunoşti că el vorbeşte de 
acel timp.

„Când va da împărăţiea lui Dumnezeu şi 
Tatăl; când va strică toată domniea, şi toată 
stăpâniea şi puterea". Aici, fiţi, vă rog, cu cea mai 
mare băgare de samă, ca nimic să nu vă scape din 
cele vorbite; căci lupta ni este contra duşmanilor noştri. 
De aceia mai întâi trebuie a exercită vorba noastră din 
depărtare, şi chiar a o duce-la absurd, ceia ce şi Pavel 
face de multe ori; căci numai aşâ, ceia ce ni se vor
beşte ni se pare mai uşor. Deci, să ne întrebăm pe noi, 
ce însamnă oare expresiunea aceasta: „Când va da 
împărăţiea lui Dumnezeu şi Tatăl“5.. Că dacă o 
vom luă aceasta cum s’ar întâmplă, iară nu într’un mod 
demn de Dumnezeu, de sigur că după aceasta nu va 
mai aveâ împărăţiea, fiindcă cel ce dă altuia ceia ce
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este al său, încetează la urmă de a. mai stăpâni • el. 
Dară nu numai aceasta va fi absurditatea unei judecăţi 
uşoare, ci se va găsi încă, că nici ceL ce a primit — 
Dumnezeu şi Tatăl — nu aveâ mai înainte împărăţiea. 
Aşâ dară după uniia ca aceştia nici Tatăl nu a fost 
îiripârai,- r nai-" ’oalnie, ca să guverneze cele ale noastre, 
şi nici Fi ui nu şe mai arată pa împărat după aceasta. 
Dară atunci cum de zice el însuşi de Tatăl că: «Tatăl 
meu până acum lucrează, şi eu lu c r e z (Ioan 5, 
17), iară despre dânsul grăeşte Daniil, că: „Impărâ-
ţiea lui este împărăţie veşnică, care nu va aveâ 
sfârşit,, (Daniil 2, 44)? Ai văzut câte-absurdităţi se 
nasc, — ca,re se războesc cu sfintele scripturi, — când 
cinevâ iâ cele vorbite de apostol în senz curat ome
nesc?

Deci, care împărăţie spune aici că o va da lui 
Dumnezeu şi Tatăl, şi prin urmare va fi desfiinţată ? Oare 
cea a îngerilor? Să nu fie una ca aceasta! Poate că a 
credincioşilor? Nici aceasta. Dară care? Acea a demo
nilor, pentru care zice: „Că nu ni este nouă lupta 
împotriva trupului şi a sângelui, ci “împotriva 
începătoriilor, şi a domniilor, şi a stăpânitorilor 
întunerecului veacului acestuia* (Etes. 6t 12). Acum 
nici de cum nu este desfiinţată acea împărăţie, căci 
demonii lucrează în multe părţi, dară atunci vor încetă.

„Pentrucă se cade iui a împărăţi, până ce 
va pune pre toţi vrăjmaşii sub picioarele sale“ 
(Vers. 25). Şi aici iarăşi se va naşte altă absurditate, 
dacă şi pe această expresiune nu o vom lua într’un 
înţeles demn de Dumnezeu. Căci particula „până ce“ 
exprimă cevâ hotărît, exprimă sfârşitul unei acţiuni; 
însă cu privire la Dumnezeu aceasta nu este, şi nu se 
poate spune.

„Vrăjmaşul cel mai de pe urmă, moartea, 
se va surpă (desfiinţâ)a (Vers. 26). Cum este cel 
mai de pe urmă? După toţi ceilalţi vrăjmaşi, după 
diavol, şi după toate celelalte, fiindcă şi la început, ea 
(moartea) a intrat cea de pe urmă în lume. Mai întâi 
au fost sfătuirea şi aţîţarea diavolului, apoi călcarea po- 
roncii şi neascultarea, şi numai după aceia moartea. Intru 
putere (tij Sovijiei) şi acum a fost desfiinţat vrăjmaşul,
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însă atunci va fi desfiinţat şi întru energie (vq svspfetq.), 
auecă în formă.

„Pentrucă toate le-a supus sub picioarele 
lui. Iară când zice că toate le-a supus lui, arătat 
este, că afară de cela ce i-a supus lui loaie. 
Iară dacă se vor supune lui toate,, atunci şi 
însuşi Fiul se va supune celui ce a'supus Im 
toate, ca să fie Dumnezeu toate întru toate l) “ 
(Vers. 27, 28). Şi cu "ţoale acestea în urmă el n’a spus 
că Tatăl i le-a supus, ci că va strică toată împărăţiea: 
„Când va strică11, zice, toată domniea, şi toată 
stăpâniea şi puterea11, şi iarăşi: „Că se cade lui 
a împăraţi, până ce va pune pre toii vrăjmaşii 
sub picioarele sale*. Deci cum de pune aici pre 
Tatăl? Şi nu numai aceasta este care se pare a fi ce 
neînţeles, ci încă că se şi teme pare-că apostolul cu un 
fel de frică absurdă, şi se grăbeşte de a îndrepta cele 
spuse, zicând: „arătat este că afară de cela ce 
i-a supus iui toate11, ca cum pare-că. erau- uniia cari 
bănueau ca nu cumvâ să se supună Fiului şi Tatăl — 
decât care ce ar fi-putut fi mai absurd?—cu toate acestea 
el se temea de aceasta. Deci, ce însamnă ideia uin acest 
pasaj?—căci multe chestiuni se nasc de aici. Insă, iubi
ţilor, încordaţi-vă bine cugetul la cele ce vă voiu grăi, 
fiindcă este nevoe mai întâi de a spune scopul şi inten- 
ţiunea lui Pavel, pe care pretutindeni ar putea-o vedeâ 
cinevâ strălucind, şi numai după aceia să adăogăm şi 
dezlegarea chestiunei, — fiindcă şi aceasta ni ajută ia 
dezlegare.

Deci, care este intenţiunea lui Pavel ? şi care este 
obiceiul lui? Când el discută numai de Dumnezeire, gră
eşte într’un feliu, şi în altfeliu când ajunge cu vorba 
la iconomiea întrupărei Fiului lui Dumnezeu. Când de 
pildă vorbeşte de trupul lui, fără nici-o sfieală el spune 
toate cele înjosite, fiind încredinţat că cele vorbite sunt 
dintre cele primite de toţi. Să vedem, deci, pentru care 
din două este vorba iui aici? — pentru dumnezeirea lui,

») Notă, Expresiunea dela urm ă: «ca să fie Dumnezeu toate 
întru toate» ce se găseşte în textul nostru obişnuit (Textus re- 
ceptus), nu se găseşte în ediţiunea ce a avut-o în vedere Sf. 
Chrisostom. _ ...
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sau că ceia ce spune se rapoartă la iconomiea întru- 
părei Iui? Dară mai întâi să arătam unde anume a 
grăit el de amândouă aceste chestiuni. Deci, unde a 
făcut aceasta? In epistola cătră Filipeni, cărora scriin- 
du-li zicea: ,,Care în chipul lui Dumnezeu fiind, 
nu răpire a socotit a fi el întocmai cu Dum
nezeu; ei s ’a  deşărtat pre sine, chip de, rob 
luând, întru asemănarea oamenilor făcându-se, 
şi cu închipuire aliându-se ca omul, s’a smerit 
pre' sine, ascultătoriu făcându-se până la moarte, 
iară moarte de cruce. Pentru aceia şi Dum
nezeu pre dânsul l-a prea Înălţat" (Filip. 2, 6—9). 
Ai văzut cum atunci când grăeşte numai de dumne
zeire, spune acele lucruri mari, că este în chipul lui 
Dumnezeu, eâ este deopotrivă cu cel ce l-a născut, că 
lui i-a încredinţat totul,—iară când ţi ha arătat j jnir u pat 
cum iarăşi a scoborlt vorba? Deci, dacă acestea nu le 
vei despărţi precum trebuie, multă lupta vei întâmpină 
in cele spuse? L'ă de pildă,, dacă el este deopotrivă cu 
Dumnezeu, cum pe cei deopotrivă lui J-a prea înălţat? 
Dacă este in chipul lui Dumnezeu, euiu.d^ i-a dat lui 
nume care este preste tot numele? Căci cel ce dă cevâ, 
cel ce hărăzeşte, hărăzăşte celui ce nu are, şi cel ce înalţă, 
înalţă pre cel ce în trecut fusese umilit.-Aşâ dară se va 
găsi că el erâ imperfect şi cu lipsuri mai înainte de a luâ 
nume şi de a fi înălţat, şî, în fine, o mulţime de concluzii 
de felul celor de sus, din care se vede absurditatea. 
Dara, dacă vei adaoga la acestea şi iconomiea împreju
rărilor, nu vei păcătui vorbind aşa,^Acestea dară jude- 
că-le şi aici, şi împreună cu_ această.părere primeşte 
cele spuse de apostol.

Odată cu acestea vom mai spune şi alte cauze 
asupra acestei pericope din sfînta scriptură, aşâ dupre 
cum se găseşte. Deocamdată este şi aceia necesar a 
spune, că cuvântul lui Pavel este aici şi pentru înviere, 
fapt crezut a fi cu neputinţă şi foarte combătut — şi că 
a trimis epistola Corinthenilor, unde erau mulţi filosofi, 
cari veşnic luau în bătae de joc asemenea credinţi. Că 
dacă în alte chestiuni erau dezbinaţi între dânşii, totuşi 
în privinţa învierei toţi ca dintr-o singură gură part 
că erau înţeleşi, şi nu credeau în înviere. Deci, luptân- 
du-se el pentru aceasta chestiune Titât. de combătută
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necrezută şi luată în derîdere, şi din cauza prejudiciului 
cum şi pentru greutatea acestei chestiuni voind a pre
găti cevâ posibil, mai întâi învederează această dogmă 
din învierea lui Christos, pe care dovedind-o cu Pro- 

. rocii, cu cei ce au văzut pe Christos după înviere,. cu 
cei oe au crezut, — şl fiindcă-dusese Vorba până la ab
surd— la urmă. spune şi de .învierea oamenilor- ..( ÎS. 
dacă nu se vor scula morţii, zice, nici Christos 
nu s’a sculat*.. Apoi necontenit întorcând vorba Ia 
cele dinainte, îl numeşte la urmă pârgâ (începătură), 
încercând a invederâ acest fapt în alt mod, şi arătându-1 
ca desfiinţând toată domniea, şi stăpâniea şi puterea, şi 
că 'va surpă şi moartea, vrăjmaşul cel mai de pe urmă. 
«Deci, cum va puteâ fi surpată moartea, zice, dacă mai 
întâi ea nu va jepădâ de, sub puterea sa.trupurile celor 

. morţi» î  " t •
După ce, în fine, a. grăit lucruri mari de unul născut,

. ca va da împărăţiea lui Dumnezeu, — adecă că după ce 
ei săvârşaşte toate acestea, după ce birueşte pe vrăj
maş, şi după ce pune pe vrăjmaşi sub picioarele sale
— la urmă apostolul îndreptând oarecum necredinţa 
celor mulţi în aceasta chestiune, a adaos: „Căsecade- 
lui a împăraţi, zice, până ce va pune pre toţi 
vrăjmaşii sub picioarele sale“. Expresiunea „până 
ce“ de aici, nu este pusă ca să arate sfârşitul împă- 
răţiei, ci cu scop de a face vrednic de credinţa cele spuse, 
şi de a încuraja pe credincioşi. «Nu cumva deci, dacă ai 
auzit, zice, că ei va strica toată domniea, ţoală stăpănieaşU 
puterea, ca va surpa pe diavol şi toate falangele demonilor, 
precum şi mulţimea necredincioşilor, tirăniea morţii, şi 
toate celelalte răle, apoi să te temi că după aceia el va 
deveni neputincios — „că se cade lui a împărăţi, 
până ce va pune pe vrăjmaşii săi sub picioa^ 
rele sale.'1; dară prin aceasta nu spun, zice, că după ce 
va săvârşi toate cele vorbite, nu va mai împărăţi, ci voiu 
a arăta numai că chiar dacă nu se petrece faptul acum, 
totuşi se va petrece negreşit. împărăţiea lui nu se în
trerupe nici-odată, ci stăpâneşte şi remâne până ce totul 
va face». De altfeliu această obişnuinţă în expresiuni ar 
putea-o găsi cinevâ şi în Vechiul Testament, ca de pildă 
când zice: „Iară cuvântul Domnului remâne în 
veci“ (isaia 40, 8), şi „Tu acelaşi eşti, şi anii tăi
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nu v o r  lipsi “ (Ps. 101, 28). Acestea şi de aceastea 
grăeşte Prorocuî, când vorbeşte de lucruri ce se vor 
petrece în timpuri depărtate, şi care negreşit că se vor 
întâmpla, scoţând , prin aceasta frica din sufletele cele 
tâmpite aţe nudUorlior. Cum q£ţ■expresiunea „până c e “ 
(SX>lî; şi "f»c) vGîtsî-ă cu privire: ja Duiînvizeu, nu arată 
de loc sfârişitul, ascultă ce spune scriptura: ■„Din v ea c  
şi pana m veac tu eş ti11 ./’A-ao -tou at&voc %ai Stoc 
aitovoţ ao el) şi iarăşi tjEu .sunt,, eu sunt" şi „E u  
sunt, şi până ce veţi îm bătrâni eu sunt" {E&z 
ft  v.a.za.xqrna-rfz etţu) (Ps. 89, 2, Exod. 3, 14. Isaia 46, 4). 
De aceia şi pune el moartea tocmai la urmă, ca astfeliu 
din biruinţa celorlalte, şi aceasta să fie bine primită de 
necredincios. Căci când el va- dobori pe diavol, care a 
introdus Jn îijme moartea, apoi cu atât mai mult va 
doborî şi lucrul aceliia.

Deci, Supă ce totul i-a încredinţat Dumnezeu Tatăl, 
de a strică toată domniea, şi stăpâniea şi puterea, de a 
împărăţi — vorbesc.de mântuirea credincioşilor, de pacea 
lumei, de nimicirea rălelor, căci aceasta va să zică a 
luâ împărăţiea, adecă a împărăţi, a surpă moartea; şi 
n’a zis că va strică acelea Tatăl printrânsul, el însuşi el 
le va strică, şi el va pune pe vrăjmaşi sub picioarele 
sale, aşâ că nicăiri n’a pomenit de Tatăl — la urmă s’a 
temut apostolul, ca nu cumvâ să se creadă de cei proşti 
că 'Fiul esfe mai mare decât Tatăl, sau că este vr’o altă 
putere şi stăpânie fără început. De aceia deci, păşind în 
linişte mai departe, el îndreaptă oarecum mulţimea 
ideilor îngrămădite mai sus, zicând: „Pentru că toate 
le-a supus sub picioarele lui“ (Vers. 27). Aici ia
răşi atribuie Tatălui toate cele făcute, însă nu ca şi cum 
Fiul ar fi neputincios, — căci cum ar puteâ fi neputin
cios Fiul, pentru care atâtea împrejurări au mărturisit 
de dânsul mai înainte? — ci apostolul, pentru cauza pe 
care am spus-o, a voit să arate că toate cele făcute 
pentru noi, sunt comune Tatălui şi Fiului. Cum că el este 
în stare de a-şi supune lui ’şi toate, ascultă iarăşi pe 
Pavel, zicând: „Care va schimba chipul trupului 
smereniei noastre, ca să se facă în chipul tru
pului slavei lui, dupre lucrarea puterei ce are 
el, de a supune lui ’şi toate“ (Filipp. 3, 21).
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După aceia şi îndreaptă mai bine ceia ce a spus 
mai înainte, zicând : „Iară când zice, că toate sunt 
supuse lui, arătat este câ, afară de cela ce i-a 
supus Iui t o a t e nu puţină slavă mărturisind şi prin 
aceasta pentru unu! născut. '.Căci dacă Fiul Iui Durm 
nezeu ar fi mai mic decât Tatăl, şi deci cu mult'mai 
inferior Iui, de sigur că apostolul'nu fi'tormt dc ioc‘ 
în expunerea ideii sale. Dară nici ou aceasta încă nu 

V a  mulţămit, ci a mai adăogat şi altceva. Ca nu cumvâ 
să bănuească şi să zică cinevâ: «Ei, şi ce este dacă- 

-Tată.1 nu este supus Fiului? căci aceasta întru nimic nu 
împedecă pe Fiul de a fi mai puternic decât Tatăl» — 
apoi temându-se de o astfeliu de bănueală neevsevioasă, 
şi fiindcă cele ce a spus mai sus nu erau deajuns de a 
arăta aceasta, a mai adăogat: „Iară dacă se vor su
pune lui toate, atunci şi însuşi Fiul se va su
pune celui ce a supus Iui toate “ , arătând prin 
aceasta marea Iui conglăsuire faţă de Tatăl, care este 
începutul tuturor bunurilor şi cauza principală, eî care 
a născut, pe cel ce poate şi a făcut atâtea. Dară dacă 
a spus aici mai mult decât cerea subiectul vorbirei, tu 
să nu te. minunezi, căci o face aceasta imitândhpe das- 
calul său. Căci şi Christos voind a arătă conglăsuirea 
sa cătră Tatăl, şi că nu fără scop a ajuns la cele vor
bite, înaintează cu vorba, nu pe cât cerea dovada con- 
’glăsuirei, ci pe cât aveâ nevoe slăbăciunea şi nepu
tinţa celor de faţă. El se roagă Tatălui pentru nimic 
altă, decât numai pentru aceasta, şi punând cauza, zice: 
„ca să creadă că tu nrai trimis" (Ioan 11, 42). Pe 
acesta, deci, imitându-1 şi aici, întrebuinţază multă 
vorbă, nu ca tu să bănueşti vr’o inferioritate silită, — 
să nu fie una ca aceasta — ci pentru ca să scoată din 
inima lor acele credinţi absurde. Căci când el voeşte a 
scoate cevâ din rădăcină, apoi întrebuinţază multă vorbă. 
Aşâ de pildă vorbind de femeia credincioasă şi de băr
batul necredincios, cari sunt uniţi prin căsătorie le
giuită, ca să nu creadă femeia că se spurcă prin con
tactul ei cu un necredincios, n’a zis că prin aceasta fe
meia este necurată, şi nici că este vătămată cu cevâ, 
ci a spus ceia. ce erâ mai mult: că şi necredinciosul 
acela se sfinţeşte printr’ânsa, voind prin aceasta a arătă 
nu că doară Elinul a devenit sfint printr’ânsa, ci
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prin- exageraţia vorbei grăbindu-se de a alunga frica 
femeii.

Tot aşâ şi aici grăbindu-se prin prisosinţa vorbelor 
de a răsturna acea credinţă necucernică, a spus ceia ce 
a spus. Dupre cum a bănui pe Fiul de slab şi inferior 
este dovadă de cea mai de pe urma nelegiuire—pentru 
care îndreptând aceasta zice, că pe toţi vrăjmaşii îi va 
pune sub picioarele sale— tot aşâ şi a credo pe Tatăl 
inferior Fiului este iarăşi cea mai neevsevioasă blasfemie, 
pentru care doboară şi asemenea.absurditate cu multă pu
tere. Şi priveşte cuin pune acest fapt, căci n’a zis „afară 
de cel ce i-a supus lui toate“ cum s’ar întâmplă, 
ci punând mai înainte expresiunea „arătat este“. «De şi, 
zice, faptul este mărturisit de toţi, totuşi eu mă asigur 
mai dinainte». Şi ca să afli că aceasta este cauza celor 
spuse, apoi te-aşi întrebă: oare Tatăl devine atunci un 
adaos de supunere Fiului? Şi cum n’ar fi aceasta ab
surd şi nevrednic de Dumnezeu? Căci dacă cea mai 
mare supunere şi ascultare este de a luă chip de rob— 
fiind Dum nezeuapoi cum atunci i seva  supune? A i 
văzut că el a pus acestea numai spre a doborî bănueala 
cea absurdă? El se supune Tatălui pe--ix(âta pe-cât se 
cade Fiuiuir-şr-Bumnezeu dc a- se supune, nu omeneşte, 
ci găsindu-se slobod în totul şi având toată puterea. 
Căci cum ar puteâ fi împreună şezătoriu pe tron (cov- 
u-fjovoc)f Cum ar puteâ învieâ pre carii ar voi, dupre 
cum învie şi Tatăl? Cum cele ale Tatălui sunt toate ale 
sale, şi ale sale sunt ale Tatălui? loate acestea deci, ni 
arată că Fiul are puterea deopotrivă cu Tatăl.

Dară ce va să zică: „Când va dâ împărăţiea“ ? 
Două împărăţii cunoaşte sfînta scriptură: una a creaţiu- 
nei, şi alta a însuşirei, sau a moştenirei, adecă acea pe care 
o aşteaptă credincioşii. Dumnezeu împărăţeşte peste toţi, 
şi peste Elini, şi peste Iudei, şi peste demoni, şi peste cei ce i 
se împotrivesc, dupre ideia creaţiunei, ca creator; îm
părăteşte însă şi asupra credincioşilor şi a celor supuşi 
lui de bună voea lor, dupre ideia însuşirei sau a moşte
nirei. Despre această împărăţie se zice că are început, 
şi despre aceasta se vorbeşte în Psalmul al doilea „Cere 
dela mine, şi-ţi voiu da ţie neamurile moşte
nirea ta“ (Ps. 2, 28), şi tot despre aceasta şi el a spus 
ucenicilor săi: „Datu-mi-s’a toată stăpânirea de
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că tră  T ată l meu l) în ceriu şi pre păm ânt" 
(Math. 28, 18), atribuind totul Tatălui, nu ca cum el 
(Fiul) ar fl lipsit de cevâ, ci arătând că este Fiu şi nu 
nenăscut. Această împărăţie, deci, o dă Tatălui. «Dară 
de ce oare. zici tu. n’a spus nimic de Duhul sfint»? 
Pentru că fiu despre Duhul 11 este iui vorba acum, şi 
nici nu confundă toate iâjun loc; fiindcă.şi alunei când 
zice: „tin D um nezeu. T atăl, şi un Domn Iisus" 
el n’a lăsat la p.j>arte pe Duhul sfint ca fiind foarte in 
ferior, şi că deci "de aceia tace de dânsul, ci fiindcă nu 
eră nevoe numai decât de a vorbi atunci despre Duhul. 
Pavel obişnueşte de a pomeni câteodată numai de Tatăl, 
şi noi nu dispreţuim din această cauză pe Fiul; “câteodată 
obişnueşte de a pomeni numai de Fiul şi de Duhul sfint, 
însă. nu pentru aceasta noi vom lepădă pe Tatăl.

Şî ce va să zică oare expresiunea: „Ca să fie 
Dum nezeu toate în tru  toate" ? Adecă toate să atârne 
de dânsul, să nu se presupună două principii, sau două 
Slăpâuii, doi Dumnezei, şi nici vr-o altă împărăţie ruptă 
din cea dintâi, ca nimic să nu se găsască beatârnând 
de dânsul. Când duşmanii se vor aflâ supuşi sub pi
cioarele Fiului, iară cel ce are sub picioarele sale arun
caţi pe duşmani, nu se împotriveşte întru nimic Tatălui 
care l’a născut, ci conglăsueşte în totul cu el, atunci 
Dumnezeiţ va fi toate întru toate. Uniia zic că prin 
această expresiune se învederează şi desfiinţarea răului, 
că adecă totul va urmă lui, nimic nu i se va împotrivi, 
nimic nu va fi rău, căci nimeni nu va face răul. Şi când 
păcatul nu va fi, este învederat că Dumnezeu va fi toate 
mtru toţi (întru toate).

Dară dacă trupurile nu vor învieâ, cum vor fi 
acestea adevărate? Căci cel mai înfricoşat duşman al 
tuturor—moartea—rămâne atunci săvârşind ceia ce ar 
voi. «Nu, zici tu, căci nici nu vor mai păcătui la urmă». 
Şi ce are a face ? Căci aici apostolul nici nu grăeşte de 
moartea sufletului, ci de ceâ a trupului. Deci, cum se 
va' surpâ? Aşâ dară aceasta este o biruinţă, căci bi
ruinţă se numeşte de a luă din nou cele răpite şi stă
pânite de duşman. Dară dacă trupurile vor rămâneâ a 
fi ţinute în pământ, apoi atunci rămâne încă în fiinţă 
tiraniea morţii,—trupurile fiind ţinute de pământ în stă-

*) Notă. In ediţiunea noastră lipseşte expresiunea «de cătră 
Tatăl meu», care se găsea în ediţiunea de pe timpul sf. Chrisostom.
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pânire, şi alt trup ne mai fiind care să biruiească. Dară 
dacă va fi ceia ce zice Pavel, care va şi fi, atunci şi 
biruinţa se va arată strălucită, căci Dumnezeu este în 
stare de a învieâ trupurile cele stăpânite de moarte. 
F'ilhdcă atunci birueşte cinevâ pe duşman, când i se iâ 
armele şi celelalte prăzi .de război»,, iară nq când j le 
laşă în stăpâîiîre. Dacă în?sa nn îndrăzneşte de a, i ie 
luâ, apoi cum se vâ arătă ea a-biruit pe duşman?, lin 
astfeliu de râzboiu şi o astfeliu de biruinţă ni arată şi 
Christos în evanghelii, zicând: „Cum  poate cinevâ, 
să între în casa celui tare, şi vasele lui să le 
jefuiească, de nu mai întâi va lega pre cel tare 
si atunci va jăfui casa lui“ . (Mat’h. 12, 29)? Dacă 
nu se va face aşâ, apoi nici biruinţa adevărată nu va 
fi. Dupre cum se petrece cu moartea sufletului, că cel 
ce moare este justificat de păcat, însă de aici n’arn puteâ 
zice ca aceasta" este biruinţă—căci aceia este biruitorul, 
care nu se mai lipeşte de ceie răie, ci încă şi robirea 
cea mai mică a patimilor o alungă dela sine,— tot aşâ 
şi aici, nu când moartea, ar tineâ în stăpânirea ei tru
purile s’ar păreâ că este biruinţa strălucită, ci când t ru 
purile cele stăpânite de eâr vor fi răpite dela dânsa. 
Dară dacă încă mai stărueşti a spune că acestea au 
fost zise pentru moartea sufletească, apoi atunci cum se 
va surpă moartea, vrăjmaşul cel mai de pe urmă? 
Căci în fiecare botezat întru numele Domnului ea a fost 
surpată -cil totul. Daca insă vei spune de trup, atunci 
cele spuse de apostol au loc, că adecă moartea va fi 
surpată la urmă.

Dară dacă cinevâ ar fi în nedomirire, că dacă 
apostolul vorbeşte de înviere, apoi de ce oare n’a adus 
la mijloc trupurile cele învieate pe timpul Domnului? 
aceasta am puteâ spune, că nu erâ acesta un argument 
pentru înviere. Căci pe cei învieaţi ai arătă iarăşi mu
rind, aceasta n’ar fi putut fi argumentul celui ce vra 
să dovedească, că la urmă se va surpă şi moartea. De 
aceia a şi spus că va fi surpată la urmă, ca de loc să 
nu mai bănueşti că ea va mai învieâ. Căci răul fiind 
doborît, apoi cu atât mai mult moartea va încetă a mai 
există. De altmintrelea nici numai poate fi vorbă, că 
dacă izvorul este secat, apoi rîul ce curgeâ aintr’ânsui 
să mai existe, şi că dacă- rădăcina a fost zmultă cu totul, 
rodul se remână în fiinţă.
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*) Deci, iubiţilor, dacă în ziua cea de pe urmă duş
manii lui Dumnezeu vor fi cu totul desfiinţaţi, împreună 
cu moartea, cu diavolul, şi cu demonii, apoi să nu ne 
necăjim în noi când vedem pe duşmanii lui Dumnezeu 
progYesând şi mergându-li bine în lumea aceasta, căci 
zice scriptura:.„lara vrăjmăşii Doiiniului iiîclafca 
ce s’aii slăvit ii şi s’au înălţat, stlngândir se ea 
failiui S’au stins- (Ps. 36, 20). Gând vezi pe vrV.nui 
uin vrăjmaşii iui Dumnezeu îmbogăţit, incunjurat de 
părăsiţi şi de linguşitori mulţi, tu să- nu te împuţinezi 
de năcaz, ci oftează, plângi şi roagă, pe Dumnezeu ca 
să-l pună în rândul prietenilor săi, şi cu cât ar pro
gresă mai mult fiind duşman lui. Dumnezeu, cu atât şi 
tu mai mult jăleşte-1. Căci pe păcătoşi trebuie într’una 
a-i jâli, mai cu samă când se şi bucură de bogăţie şi 
multă îmbelşugare, ca şi pe cei bolnavi, cari se imbtii- 
bează cu mâncările şi se îmbată. Dară sunt uniia, cari 
chiar şi auzind aceste cuvinte, totuşi stau atât de prost, 
încât li vine pare că de a oftâ din adâncul inimei lor, 
şi a zice că: «eu sunt vrednic de lacrămi,-eu-.care.nu 
am nimic». Bine ai spus că n’ai nimic, 'nu. pentru că 
n’ai ceia ce are acela, ci fiindcă crezi faptul bogăţiei iui 
a fi un lucru fericit, pentru care dacă a-i fi aşâ, apoi 
ai fi vrednic de mii de jălanii. Căci şi cel sănătos dacă 
fericeşte pe ceP bolnav şi culcat în plapomă moale, este 
cu mult mai ticălos decât acel bolnav, pentru că nu are 
nici o simţire de bunurile sale. Aceasta se petrece-şi cu 
cei ce se plâng că sunt nenorociţi, din cauză că n’au 
bogăţii, pentru care şi vieaţa lor întreagă este zbuciu
mată şi tulburată. Nişte astfeliu de cuvinte au perdut 
pe mulţi, i-au iărtfit2) diavolului, şi i-au făcut mai ne
norociţi decât cei topiţi de foame. Cum că cei ce doresc 
mai mult decât li trebuie sunt mai nenorociţi decât cer
şetorii, ca uniia ce sunt stăpâniţi de un mai mare dez
gust de toate decât aceştiia, aceasta se dovedeşte- dela 
următorul fapt. ' __

1) Partea morală. Dacă avem privirea aţintită spre vieaţa 
viitoare, noi nu trebue a iubi bogăţiea, şi nici â ne teme de să
răcie. Şi contra femeilor ce se desfătează în dezmierdări. (Veron).

2) Notă. Originalul este precum urm ează: „iaoxa ra
\s.optooc, aîruiXsos, v .a l T.poir.i?". i !poTUVio 'Ci.îi este U l l

elenism, care însamriă a sacrifică diavolului. Deci în pasajul din text 
înţelesul este, că nişte astfeliu de cugeturi uşoare i-au jărtfit pe mulţi 
diavolului.
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Secetă mare se abătuse peste cetatea noastră, şi toţi 
tremurau pentru cele de pe urmă, şi rugau pe Dumnezeu 
de a-i slobozi de aceaslă groază. Şi se puteâ vedeâ 
acest tâpt grăit şi pe timpul lui Moisi, cerul de-deasupra 
capului fiind transformat în aramă şi pământul în 
.fler'1), iară oamenii aşteptând pe fiecare zi moartea cea 
mai grozavă decât toate morţile. Dară nu. mult după 
aceia^- rnuiţămifă şi slavă filantropului Dumnezeu— 
contra bri*cărei aşteptări, o ploae îmbelşugată a căzut 
de sus asupra cetăţei, şi toţi la urmă se găsau în ve
selie şi sărbătoare, ca cei ce s’au izbăvit din însăşi por
ţile morţii. Insă pe când se găsau în aceste bunuri şi 
înţr’o veselie comună tuturor, iată că.un oare-care săl
batec dintre acei bogaţi, se perindă în sus şi în jos cu 
privirea posomorâtă şi ca sfârşit de întristare, şi în 
timp ce mulţi câutau să afle cauza pentru care singur 
acela era trist, pe când toţi ceilalţi oameni erau veseli, 
acela nici măcar n a putut să-şi stăpânească în sine 
aceâ patimă grozavă, ci înţepat fiind de -tirăniea ei, a 
expus în gura mare cauza. «Câştigând, zice, mii de chile 
•de_grâu, nu am unde-să ie mai vând acum». Aşâ dară 
vom ferici oare pe acest-om- pentru asemenea cuvinte, 
spune-mi, pentru care ar trebui să--î Batem cu petre, ca 
pe cei mai sălbatec decât toate fearăle, ca pe duşmanul 
nostru al tuturor? Ce spui, omule? Eşti trist fiindcă 
n’au perit toţi ceilalţi, ca astfeliu—iu să strângi aur 
mult? N ’ai auzit, ce zice Soîomon? „Cel Ce vinde grâul 
.scump, zice, este blăstămat de popor * (Prov. ii,  
26). Şi tu te învârteşti în toate părţile1 ca un vrăjmaş 
comun al bunurilor lumei, şi prin ambiţiunea ta eşti 
războinic al lumei stăpânului, prieten &1 lui mamonâ, 
sau mai bine zis, rob ai său? Oare n’ar-trebui să i se 
taie limba acestui sălbatec? N ’ar trebui să i se usuce 
inima lui care a zămislit astfeliu de cuvinte?

Ai văzut cum aurul nu lasă pe oameni ca să fie ~ 
oameni, ci îi preface în feare sălbatece şi demoni? Ce 
ar puteâ fi mai de jălit ca bogatul, care în fiecare zi 
se roagă şi doreşte de a fi foamete, ca astfeliu să câş
tige el aur mult? Patima lui îl duce la cele contrare 
omenirei întregi, căci nu se bucură pentru că a câştigat 
din belşug roade, ci tocmai de aceasta se întristează,

' )  Nolă. A  se vedeâ Cap. 28, 23. din Deuteronomiu.

16038
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fiindcă a câştigat mult. De şi cel ce câştigă mult ar 
trebui să se bucure, totuşi acesta se întristează. Ai văzut 
că, dupre cum ziceam, cei bogaţi nu atâta plăcere simt 
din cele prezente, pe câtă nemulţămire îndură din cele 
ce 'înpa nici nu ş’ai* întâmplat?. Cei ce a câştigat mi
riade de chile de ’grâo, se întristează şl oftează mai mult 
dacât bgj îîârae. /voes.ta (săraca!) având hrana trebui
toare, se încununează, saltă de bucurie, şi mulţămeşte 
lui Dumnezeu, pe când acela câştigând atâta grâu se ne- 
mulţămeşte, şi crede că este nerdut.

Aşâ dâră nii bogăţiea este aceia care aduce omului 
plăcere şi mulţămire, ci cugetarea cea înţeleaptă; iară 
dacă aceasta nu este, apoi chiar de ar aveâ cinevâ toate 
ale lumei, totuşi se va crede mai lipsit şi mai de jălit 

.decât toţi. Căci şi cel despre care ni este vorba acum, 
ce şi i se dăduse atâtâ cinste ce o aveâ, pe câtă o voise, 
iarăşi s’a întristat că nu i s’a dat mai multă, şi dacă i 
s’ar ft dat şi mai multă, el.ar ft căutat alta şi mai mare; 
şi ue i s’a r ’dâ la dispoziţie o baniţă de galbeni, el chiar 
şi atunci s’ar sfârşi de întristare, ca nu cumva să fte 
numai o jumătate de baniţă. Dară dacă'nu chiar dela 
început a arătat o astfeliu de lăcomie, tu să nu te mi
nunezi, fiindcă nici beţivii nu .se înfierbântă dela în
ceput, ci după ce îşi umplu pântecele de băutură, încă 
mai grozav li se aprinde pofta de băut. Tot aşâ şi 
aceştiia; cu cât îşi vor strânge mai multe bogăţii, cu atâta 
ii se găsesc pare că în mai mare sărăcie, şi cei ce îşi 
agonisesc mai mult, aceştiia sunt mai cu samă cei săraci.

Acestea sunt spuse nu numai cătră acesta, ci şi 
cătră fiecare din cei ce pătimesc de asemenea boală, 
cătrâ-cei ce scumpesc preţul lucrurilor de vînzare, şi 
cari—speeulează sărăciea aproapelui. La aceştiia nici 
vorbă de filantropie. Pretutindeni, deci, dragostea bo
găţiei împinge pe mulţi la lăcomie în timpul vînzărei. 
Şi grâul, şi vinul, unul îl vinde mai curând, altul mai 
târziu, însă nici unul nu vinde fiind stăpânit de acea 
dragoste şi îngrijire părintească, ci unul cu scop de a câş
tigă mai mult, iară altul de a nu câştigă mai puţin, mai 
ales când marfa ce o are de vînzare e pe cale de a i 
se strică.

Căci cei mai mulţi nefăcând multă vorbă de le
gile lui Dumnezeu, şi ţinând închise înăuntrul maga
ziilor toate roadele adunate de pe câmp, apoi Dumnezeu 
împingându-i pe altă cale spre filantropie, — ca măcar
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de silă-să facă vr’un bine — li-a băgat frica de o mai 
mare pagubă, nelăsând ca roadele pământului să ţină 
multă vreme fără a se strică, ca cel puţin de teama 
stricăciunei lor să dea din ele şi fără voie celor săraci, 
Dară chiar_şi după acoştea încă se găsesc mijiţi lacomi, 
cari cu nimic nu se pilduesp din asemenea împrejurări 
In'-adevăr,, mulţi -din aoeşţlia au' ôlifc vaSe îniregî de 
vin şi i’a aruncat pe pământ dupa ce s’au oţetit, iară 
săracului nu i-a dat nici un păhar, în aceiaşi timp şi 
vasele s’au stricat împreună cu vinul. Alţii iarăşi au 
aruncat în rîu hambare întregi de grâu, fără ca să dea 
săracului nici măcar o mână din el. Şi fiindcă Dumnezeu 
poroncindu-li ca să dea săracilor, ii n’au ascultat, apoi 
mucegaiul s’a încuibat înăuntrul hambarelor chiar şi 
fără voea lor, şi ii-a stricat jrâu l cu desăvârşire 
care ocazie şi-au atras asupra-T! mult rizilic din partea 
oamenilor, în acelaşi T,imp şi mult blăstăm asupra ca
pului lor, împreună cu paguba suferită.

Şi acestea le vor suferi aici, dară cele ce vor su
feri acolo, cinele va puteâ spune? Dupre cum dânşii au 
aruncat în riu grâul acela mucegăit şi stricat — ca ne
trebnic, tot aşâ şi Dumnezeu pre cei ce au făcut de 
acestea îi va aruncă în rîul acela de foc că netreb
nici. Căci dupre cum mucegaiul şi viermii acei strică
tori au ros grâul, tot aşâ şi .cruzimea şi neomeniea 
le-au ros sufletele ior. Iară cauza tuturor acestor răle, 
este alipirea de «ele prezente, şi- gândirea numai la 
vieaţa aceasta, din care cauză şi devin nişte astfeliu der - 
oameni plini de hemulţămiri şi scârbe de tot feliul. Chiar 
de li-ai spune cevâ -plăcut* totuşi ' frica ce o au este 
deajuns de a li răpi orice început de veselie, şi încă 
fiind în vieaţă ii dejâ au murit. Dară dacă necredincioşii 
pătimesc de acestea, nu este nimic de mirare; când insă 
pătimesc cei ce s’au învrednicit de atâtea taine, şi au 
filosofat atâtea în cugetul lor pentru vieaţa cea vii
toare, şi încă totuşi se încântă cu Cele prezente, apoi 
de ce iertare mai pot fl vrednici?

Deci, de unde oare vine că se încântă uniia cu cele 
prezente? Dela a se dezmierdâ, a’şi îngraşă trupul, dela 
a’şi afemeiâ şi moleşi sufletul, şi a face greoae povara, 
de unde apoi şi întunerecul devine mare înaintea ochilor 
lor, şi perdeaoa groasă. In dezmierdare tot ce e mai 
bun este robit, şi ce e mai rău stăpâneşte; căci sufletul 
este orbit şi tras din toate părţile ca schilogit aşâ zicând.



564 OMILIA XXXIX

iară răul dace şi poartă trupul omului în toate părţile, 
obligându-1 de a sta în rândul animalelor. Deattieliu 
mare este legătura sufletului cu trupul, — creatorul gă
sind cu cale a face aşâ, ca nu cumvâ uniia să fie in- 
dupiecayi de a’şi urî trupul ca -străin.. Dumnezeu de 
pildă a noroncit de a iubi pe vrăjmaşi, iară diavolul 
atâta putere a avut, că a înduplecat pe uniia. de a’şi uri 
chiar trupul lor. Căci.-când dânşii spun că trupul este 
al diavolului, nimic alta nu fac decât aceasta, ceia ce 
este cea mai mare bârfire; fiindcă dacă trupul este al 
diavolului, apoi de unde vine acea conglăsuire cu sufletul, 
încât face trupul destoinic din toate părţile spre acţiu
nile sufletului filosof? «Dară, zici tu, dacă trupul este 
destoinic spre a urmâ pe suflet în acţiunile sale, de ce 
atunci îl orbeşte»? Insă nu trupul este care orbeşte pe 
cinevâ, omule, să nu fie una ca aceasta, ci dezmier
darea. Şi dezmierdarea de ce o iubim? Nu fiindcă se 
găseşte in trupul nostru, nicidecum; ci din pricina in- 
Lenţiunei sau a unei voinţi răle. Căci trupul are nevoie 
de hrană, iară nu de dezmierdare, are nevoie a fi 
hrănit, iară nu de a fi alintat şi dezmierdat. Aşâ 
dară dezmierdarea este duşmancă nu numai a sufietuiui. 
ci şi a trupului celui hrănit, căci el atunci devine mai slab, 
în loc de puternic, mai moleşit, în loc de vânjos, mai 
bolnăvicios în loc dc sănătos, mai greoiu, în loc de 
uşurel, mai bicisnic, în ioc de zdravăn, mai siuţ^Jn ioc 
de frumos, mai puturos, în loc de mirositoriu, mai ne
curat, în Ioc de curat, mai scârbit, în loc de liniştii, 
netrebnic, în loc de trebuitoriu, bătrân în ioc de tânăr, 
puhav în loc de ţeapân, trândav şi greoiu la mers, in 
loc de grabnic, olog, în ioc de ţanţoş şi vioiu. Dară dacă 
trupui ar fi al diavolului, apoi n’ar trebui ca să fie vă
tămat tocmai de ai diavolului — vorbesc de răutate în 
general, care este dela diavol.

Aşâ dară nici trupul, nici mâncările ce i-le dăm, 
nu sunt ale diavolului, ci numai dezmierdarea, fiindcă 
printr’însa acel demon viclean_ săvărşaşle miile de răle. 
Astfeliu de pildă dezmierdarea a abătut din calea cea 
dreaptă un popor întreg, dupre cum zice: Ingroşatu-
s ’a, în g răşa tu -s’a, lă ţitu -s’a, să tu ratu -s’a, şi a 
dat cu piciorul, cel iubit “ (Deuteron, 32,-15). ŞiSo- 
domitenilor tot dela dezmierdare Ii-a venit asupra ca
pului ior acele trăsnete din ceriu, ceia ce arătând Pro-



OMILIA XXXIX 565

rocul Iezechiii, ziceâ: „Insă fâră de legea Sodomei 
a  fost m ândriea întru satu rare  de pâine, şi întru 
prisosinţă cu desfătări se răsfaţă “ (iezechiii ta, 48). 
De aceia şi Pavel ziceâ: „Iară ceia ce petrece întru 
desfătare, de vie este moartă* (i. Timoth., 5, 6).

de cc oare? Căci şi trupul celui ce se desfătează 
şi utî mormânt, ub oare ce poarta în sine o 

mulţime de râie. Deci, dacă trupul se pierde astfeliu, 
apoi cum va stâ oare sufletul? De câtă tulburare nu va 
fl însoţit, de cât vuet, de câte valuri? De aceia tocmai 
devine nefolositoriu la orice, şi nu va puteâ să făcă cu 
înlesnire nimic din cele trebuitoare, ba nici să audă sau 
să cugete cevâ, ci ca şi un căpitan de-corabie care — - 
devenind furtuna stăpână pe meşteşugul lui—  devine 
şi el scufundat în apă împreună cu corabiea şi cu că
lătorii dintr'insa. — tot aşâ şi sufletul se scufundă îm
preună cu trupul în abizul cel grozav al nesimţirei. 
Căci Dumnezeu a pus în noi pântecele că un feliu de 

• râşniţăj dându-i o putere 'potrivită, şi ’ rânduindu-i o 
anumită măsură pe carp. e! să-o râşnească în flecare zi. 
Dară dacă cinevâ îi împune mai mult, apoi el atunci 
devine nelucrătoriu si trândav, şi totul se vatărnâ. De 
aici vin boalele şi slăbăciunile, şi sluţeniile trupului, 
căci nu numai bolnăvicios face pe trup-desfătarea, ci 
chiar pe cel mai frumos şi mai drăgălaş îl preface în 
slut şi diform Când cinevâ sughiţa şi fîgâe într’una eu 
dezgust, când iesă dintr’însul-putoare de vin oţetit, când 

_se înmsaşte Ia. faţă mai mult decât trebue, când aceasta 
conrupe caracterul cuvenit femeii şi’şi pierde orice po
doabă. şi bunăcu viinţă, când trupul devine moleşit şi fleşcăit 
din cauza multei băuturi, genele ochilor îi sunt roşie ca 
sângele şi umflate, când duce cu sine o grăsime mai mult 
decât trebuie, când trupul este cârnos peste măsură, apoi 
poţi pricepe câtă îngreţoşare vine de aici. Eu am auzit 
chiar pe doctori spunând, că desfătările şi îmbuibările 
trupului împiedecă pe cinevâ de a se ridică la o înălţime 
cât de mică, suflarea fiindui greoaie şi întreruptă prin 
mulţimea cârnurilor de pe trup.

Ce ar puteâ spune cinevâ de podalgiile care izvo
răsc de aici, de reumatizmuriîe ce se perindă în tot tru
pul şi de celelalte boale ce se nasc din îngrăşarea 
trupului? Nimic nu este atât de greţos ca un băr-
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bat, şi mai cu samă ca o femeie grasă! De aceia ia 
femeile cele sărace mai multă frumuseţă ar puteâ vedeâ 
cinevâ, căci eie mănâncă mâncări simple şi nu de cele 
greoaie. Căci gimnastica zilnică,; oboselile, năcazurile 
lor. mâncarea !oî’ cea cumpătată şl dieta cea simplă ce 
o vin, h aduc lor buna s>iary şî chiar iruijiuseţa iru- 
puiur. Dara, oaca. voj spune piâccrca dc<,xi;iercariior, 
apoi aceasta o vei găsi la oamenii cumpătaţi numai 
până Ia gâtlej, căci odată cu limba care le vorbeşte va 
dispărea acea plăcere, lăsând în urmă-i multe dezgus- 
turi. Nu te uită la cei £e se dezmieardă în mâncări şi 
băuturi numai când sunt, culcaţi, ci mai cu samă când 
sunt treji ia-te după dânşii, şi atunci vei vedeâ trupuri 
mai mult de feare sălbatece şi de animale, decât de 
oameni. VM vedeâ atunci pe uniia cu dureri de cap, pe 
alţii căscâSntr' t fna şi îniin/ânuu-se, pe alţii }inându-se 
d'e gât -şi-având nevoie de-paturi, de aşternuturi şi de 
■linişte inare. Găsându-se tulburaţi ca şi în timp de mare 
furtună, şi având nevoie de ajutorul altora, doresc 

îde a deveni iarăşi în starea în care erau. mai înainte 
: de a se îmbăta. întocmai ca şi femeile cele îngreunate, 
tot, aşâ şi dânşii deabeâ poartă pântecele cel "încărcai, 
şi deabeâ se mişcă, deabeâ zăresc câte cevâ, deabeâ 
bolborosăsc câte cevâ din gură, şi în tine la toate 
cteabeâ. De cumva s’ar întâmplă să doarmă, apoi prin 

‘ somn" văd o muiţîme de visuri absurde şi încărcate de 
inii-de faftfcîHSu.

Dară cine ar puteâ încă spune de ceiaialtâ manie a 
acestora, adecă de maniea cur viei ? Căci şi aceasta îşi 
are izvoarele tot din desfătare. Şi dupre cum nechiază 
armăsarii cei îmbuibaţi tot aşâ şi aceştiia aţiţaţi de beţie 
ca de o strechie, sar peste toţi şi zburdă mai grozav 
decât aceia, făcând multe alte necuviinţi, care nu e slo
bod nici a le grăi, căci 1a, urmă nici nu mai ştiu ce fac. 
Nu însă tot. aşâ se întâmplă şi cu cel ce nu se desfă- 
tează, ci el şade ca într’un liman privind la naufragiul 
altora, şi se bucură de o plăcere curată şi incontinuă, 
petrecându-şi vieaţa în libertate.

Acestea dară ştiindu-le, iubiţilor, să fugim de os- 
peţele cele necurate ale desfătărei’, şi să ne hrănim cu 
mâncări simple, ca astfeliu găsindu-ne bine, şi trupeşte, 
şi sufleteşte, să săvârşim toată fapla bună, şi să ne pu
tem învrednici de bunurile viitoare. Cărora, fie ca cu
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toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantropica Dom
nului nostru Iisus Christos, căruia se cade slava în vecii 
vecilor. Amin.

: O M  I L I  A  S L

„Că ce vor face cei ce (se) botează l ) pentru 
cei m orţi,— dacă nu se vor scu'Lâ m orţii nici de 
cum ? De ce  se şi botează pentru cei m o rţi"?  
(Cap. 15, 29).

In alt mod iarăşi se încearcă de a dovedi învierea 
trupurilor, pregătind cele spuse, câteodată din cele ce 
Dumnezeu face, altădată chiar din cele ce ii fac. Şi 
acesta este un argument nu mic în pledare, ca adecă- sa 
aducă de marturi la cele vorbite chiar pe cei ce contrazic, 
şi încă prin înseşi faptele lor. Deci, ce este ceia ce el spune 
aici ? S’au că poate voiţi mai ’ntâi aspune cum falşifică ex- 
presiunea aceasta cei ce pătimesc de boala lui Marchion % 
Ştiu bine că voiu provocă mult rîs, însă tocmai pentru 
aceasta vă voiu spune, ca astfeliu . încă. îpai mult să fu
giţi de acea boală. Câtsd vr ’un catihurn.en s’ar duce la 
dânşii, atunci ii ascunzând pre cel viu sub patul celui 
mort, se apropie de cel mort, şi încep a vorbi cu dânsul, 
şi a-1 întreba dâcă ar voi să primească botezul: apoi, 
fiindcă mortul nu respunde nimic, in locul acestuia res- 
puride cel ascuns sub pat, şi zice că voeşte a fi botezat,— 
şi astfeliu îl botează pe acesta în locui celui mort, ca 
şi cum s’ar jucâ pe scena teatrului. Atât de mult a în~

' )  Notă. Textul original al acestui pasaj este : „ ’Kirel ti icot-f)-
30031V o'. ftr/.’KxiCoy.svo'. 6 itsp  to v  vsxputv, e l oXtu? vsv.pol oyy. ’ s’fs ip r jv xa .i*1
adecă: „Că ce vor face cei ce se botează pentru cei m orii, dacă 
m orţii nu se vor sculă nici de cum“ ? Este de mirare cum în edi
ţiunea de Buzău s’a putut strecură o astfeliu de eroare, care face 
ca pasajul să nu aibă nici un înţeles. Căci ce înţeles poate fl când 
se z ic e : «că ce vor face cei ce botează pentru cei morţi...» ? ca 
şi cum participul 6oufttC6(iEvo' n’ar fi în forma pasivă — botezaţi — 
ci în formă activă — SaimCovreţ cei ce botează. Dealmintrelea 
chiar sf. Chrisostom în şirul explicărilor sale clarifică senzul acestui 
pasaj, care dealtfeliu ar fi ne’nţeles.
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rîurit în sufletele cele trândave diavolul. Apoi fiind acu
zaţi pentru aceasta, dânşii aduc în sprijinul lor chiar 
aceste cuvinte ale apostolului, spunând că şi apostolul 
a zis „cei ce se botează pentru cei m o r ţ i Ai 
văzut riziîicul cel mare? Deci, faţă de aceste absurdităţi 
mai este oare demn de a respunde? Eu nu cred, afară 

; ijuiTiHi de n’ar trebui poate.de a sta. de, vorbă cu acei 
nebuni pentru cele ce grăesc, falsificând textul sfintei 
scripturi.

Deci, pentru ca nimeni din cei simpli să nu fie 
prins în acea cursă, este trebuitoriu de a aminti şi de ' 
obiecţiunea ce se poate pune acestora. Dacă Pavel ar fi 
grăit aşâ, de ce atunci Dumnezeu ar mai fi amenintat 
pe cel ce nu se botează? Căci nu se poate, ca dacă cinevâ 
nu s’a botezat-, la urmă să se inventeze aşâ cevâ. Dealt- 
mintrelea păcatul acesta nu vine din partea celui mort, 
ei din partea celui viu. Cui a grăit Christos: „De nu 
veţi m ânca trupul meu, şi nu veţi bea sângele 
meu, nu veţi aveâ vieaţă. întru voî“. (Ioan 6,53)? - 
Celor vii a spus acestea,' sau celor morţi? Si iarăşi: 
„B aca  nu se va naşte cinevâ din apă şi din 
Duh, nu v a  puteâ să între întru  îm părăţia lui. 
D um nezeu“ (Ib. 3, 5). Dacă aceasta ar fi îngăduit, şi 
n’ar mai fi nevoe de părerea sau voinţa celuLce primeşte 
această taină, nici de consimţimântul celui din vieaţă, 
apoi atunci ce împedică pe Elini şi Iudei de a deveni 
credincioşi astfeliu, adecă alţii primind botezul în locui 
lor, după ce dânşii încetează din vieaţă? Dară ea nu 
cumva întrerupând încă mai mult această pânză de 
paianjen să ne ostenim în zadar, haide să dezvoltăm 
înaintea voastră puterea acestei expresiuni.

Deci, ce spune Pavel? Dară mai întâi voesc a vă 
aduce aminte, vouă celor iniţiaţi în ale creştinismului, 
de o zicere, pe care cei ce vă introduc în "aceste taine 
vă poroncesc de a o spune în aceâ sară, şi numai după 
aceasta voiu grăi şi de Pavel, fiindcă numai aşâ va 
puteâ fi mai "lămurită chestiunea, iară după ce voiu 
spune aceasta, vom pune de faţă şi ceia ce Pavel spune 
aici. Şi aşi voi ca s’o pot spune aceasta lămurit, însă 
nu îndrăznesc din cauza celor ce nu sunt iniţiaţi, căci 
aceştiia ni fac aşâ zicând explicaţiea mai anevoiasă, 
silindu-ne sau de a nu vorbi lămurit şi fără încunjur,
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sau de a li expune şi lor despre acele taine negrăite. 
Cu toate acestea eu mă voiu încercă să spun lucrurile 
cevâ mai acoperit. Deci după vestirea acelor cuvinte 
mistice şi înfricoşate şî după ce arătăm regulele dog
melor pogorîte din ceriu, ]a. urmă. adăogăm şi'.aceasta, 
când voim â'boteză, noroncind catihumenilor a zice că 
«•Tfecl ifi : îuvîyfca mor-plor», şi în 'puterea acestei cre- 
diaţi noi botezăin. Numai după ce a mărturisit aceasta 
împreună cu celelalte, noi stăm în urmă la izvOrul acesta 
al sfintelor taine. Deci, şi Pavel, aducându-li aminte- de 
aceasta zicea; „Dacă nu este înviere, de ce se şi 
botează pentru cei morţi “ ? adecă pentru trupuri, 
căci pe credinţa învierei trupului mort se botează cinevâ, 
crezând că trupul lui nu va mai rămâneâ mort. Şi tu 
prin cuvinte spui de învierea morţilor, iară preotul ca 
li.'tr o icoană oarecare, tot ceia ce ai crezut şi ai mărturisit 
cu gura, ţi le arată ţie şi prin fapte. După ce ai crezut şi 
fără semn, Iţi arată şi semnul; când ai făcut cele ale 
tale, la urmă te pune în cunoştinţă şi Dumnezeu. Cum? 
şi în ce fel? Prin apă. Căci a se boteză, adcca a se afundă 
în apă., şi apoi a ridică capul în sus, este simbol al 
pogorîrei în iad, şi al ieşirei de aeolo. Pentru care Pavel 
numeşte botezul mormânt, zicând: „împreună CU el 
ne-am îngropat prin botez întru moarte‘£ (Rom.
6, 4), Deia acesta el face vrednic de credinţă şi ceia ce 
va ft, vorbesc adecă de învierea trupurilor, căci a învieâ 
trupul este un fapt cu mult mai mare, decât a iertă pă
catele. însuşi Christos învederând-o aceasta,- zicea „Că 
ce este mai lesne a zice: iariă-se ţie păcatele, 
sau a zice; ia-ţi patul tău şi umbia- (Mat. 9, 5)1 
«De sigur că aceia (a iertă păcatele) e mai greu de în
deplinit, zice; dară fiindcă voi nu credeţi, pentru că ar 
fi cevâ nesigur, şi în loc de ceia ce e greu, credeţi ca 
dovadă a puterei mele ceia ce e mai uşor, apoi nici aşâ 
nu mă voiu lăsâ de a nu vă da o dovadă». „Atunci 
zice slăbănogului: sculându-te ia-ţi patul tău, 
şi du-te la casa ta“ (Ibid. vers. o>. «Pară cum este 
greu aceasta, zici tu, când este cu putinţă şi împăraţilor, 
şi stăpânitoriior de a iertă, şî când dânşii iartă până şi 
pe curvari, şi pe omorîtori de oameni»? Glumeşti, omule, 
vorbind aşâ. A iertă păcatele este numai a lui Dumnezeu, 
pe când împăraţii şi stăpânitorii numai de osânda pre-
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zentă scapă pe cur varii şi omorîtorii de oameni, iarâ 
păcatul lor nu-i pot curăţ'i, chiar de i-ar ridică la stâ- 
pâniile cele mai înalte, chiar de i-ar îmbrăcă cu por- 
flîă  împărătească, sau Ji-»r pune pe cap diademă, I-a 
lăeutimpăraţi, însă de păCaCnu i-â'slC-bozit, căci numai 
nyraiuveu îa«e acf'&s-.îa. Aceasta tocmai se face m în 
bac? i'CJjftfy-re?, "-rtnd -.'-barul simţului DuL se atinge de 
însuşi sufletul omului, şi păcatul dintr’ânsul îl scoate din 
rădăcină. De aceia sufletul celui tio îtepărat ră
mâne murdar, pe când a celui botezat, de loc, ci mai 
curat decât razele soarelui; şi ceia ce erâ când s’a născut 
la început, aceiaşi a devenit acum prin botez, ba încă 
ou mult mai bun. Căci se bucură de Duhul sfint, care 
din toate părţile îl încălzeşte şi-i sporeşte sfinţeniea. Şi 
-dupre cum când terni ferul sau aurul, îl faci curat,şi 
frumos ea la început, tot aşâ şî-Duhul sfint ca într’o topi- 
toarecurăţindu-l şilămurindu-i prin botez, îi curăţă păca
tele, tacându-i mai curat şi mai strălucit decât orice aur.

Dară de aici apostolul îţi arată că şi învierea tru
purilor este demnă de credinţă, căci dacă păcatul a in
trodus moartea, apoi atunci când rădăcina a fost uscată,, 
nu mai trebuie a te îndoi de loc de perderea fructului. 
De aceia spunând mai ’ntăi de iertarea păcatelor, la 
urmă mărturiseşti şi de învierea morţilor; — dela aceia 
fiind condus la aceasta. Apoi fiindcă numai numele în
viere! nu ajunge spre a arăta totul—căci mulţi înviind 
-din morţi, sau dus iarăşi (au murit iarăşi) ca “cei din 
legea veche, ca Lazar, ca cei din timpul când Christos 
se găsâ pe cruce —- poronceş‘e de a spune că crezi şi 
în vieaţa Veşnică, ca astfeliu să nu bănueşti de loc că 
după acea înviere va mai fi moarte.

Aceste cuvinte amintindu-le Pavel zice: „Că ce 
vor face cei ce  se botează pentru cei m orţi “? 
«Că dacă nu este înviere, zice, apoi toate cuvintele 
acestea sunt ca o scenă de teatru. Dacă nu esle înviere 
cum îi vom înduplecă a crede în ceia ce nu li dăm» ? 
Precum cinevâ ar poronci a se face un înscris, în care 
să se arate că a primit cutare şi culare, iară cele tre
cute acolo să nu le primească, şi la urmă după ce a 
iscălit să nu i se deâ nimic — căci ce ar puteâ face cel 
ce a iscălit, fiind respunzătoriu, deşt n’a primit ceia ce 
a mărturisit că a primit? — aşâ şi aici apostolul vor
beşte despre cei botezaţi., «Ce vor face cei botezaţi, zice,
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iscălind pentru învierea trupurilor celor morţi, dară 
neprimind ceia ce au iscălit, şi rămânând înşelaţi? De 
ce atunci mai erâ nevoe de această mărturisire, dacă 
nu urmează şi fapta»?

„Pentru ce dara şi noi ne primejdumi înAm 
.ceasul? In toate slleie'mof, pre lauda voastră')■ 
care  ărn în tru  Christos Iisus Domnul nostru" 
(Vers, -30. 31). Priveşte iarăşi, de unde se încearcă a 
invederâ dogma sau credinţa în învierea morţilor, adecă 
dela votul său, sau mai drept vorbind nu numai dela 
al său, ci şi dela al celorlalţi apostoli. Dealtmintrelea 
nici acesta nu este un lucru mic, de a introduce în 
chestiune şi pe dascaii, ca pre cei mai bine informaţi, 
şi cari o arată aceasta nu numai cu cuvintele, ci şi 
chiar cu faptele. Tocmai de aceia nici n’a spus ei că 
«şi noi am crezut aşâ», căci nu erâ deajuns aceasta de 
a-i convinge, — ci pune de faţă -şi dovada faptelor, ca, 
şi cum parecâ ar fl zis: «4  vă mărturisi aceasta cu cu
vinte, poate că vi s’ar păreâ că nu e nimic de mirat; 
dară când vă prezentăm chiar şi dovadă din fapte, ce 
aţi mai aveâ de răspuns? Auziţi, deci, cum această 

-dogmă noi o mărturisim şi prin faptele,"adecă prin pri
mejdiile noastre de pe flecare zi».' Şi n’a zis «eu», ci 
„noi“ luând pe lângă dânsul pe toţi apostolii, cu care 
ocazie el âe şi umileşte, în aceiaşi timp şl cuvântul îl 
face vrednic de Cbezâre. «Ce aţi aveâ dfe spus? zice; 
că vă amăgim pre voi. propoveduindu-vă acestea, şi ca 
expunem astfeliu de credinţi din slavă deşartă? Dară 
nu vă lasă a vorbi aşâ primejdiile ce le suferim. Căci 
cine ar voi să se primejduiască de geaba şi fără scop» ?

De aceia şi ziceâ: „Pentru ce dară ne pri
mejdui m şi noi în tot ceasu l“? «Chiar de ar voi 
cinevâ să facă aceasta pentru slavă deşartă, totuşi odată 
poate şi de două ori ar face-o, însă nu în toată vieaţa, 
ca noi; căci noi întreaga noastră vieaţă am petrecut-o 
spre aceasta».

„In. toate zilele m o r; — m ă ju r  pre lauda

') Notă. Particula Nt] în limba elină este un adverb de 
afirmare, de jurământ. Aşâ dară traducerea acestui pasaj ar 

—trebui să fie : « in toate zilele mor,, mă ju r  pre lauda voastră..  t» 
adecă ceia ce a spus mai sus, o întăreşte cu jurământ.
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voastră , care  am  întru Christos Iisus Domnul 
nostru *, înţelegând prin expresiunea laudă, procop- 
sala lor, progresul ce-1 făcuse în credinţa creştină. Apoi. 
fiindcă a arătat că sunt multe primejdii prin care dânşii 
trec, ca nu cumvâ să se creadă că el spune aceasta 
oftând, parecă ar zice: «nu numai că nu mă întristez 
pentru aceasta, ei încă mă şi bucur că pătimesc de acestea 
pentru voi. Deci, îndoit trebuie a mă mândri: şi că 
pentru voi mă primejduesc, în acelaşi timp şi pentrucă 

* vă văd progresând». După aceia ei face ceia ce obiş- 
nueşte peste’ tot locul, adecă că după cea vorbit lucruri 
mari, la urmă pe toate le atribuie lui Christos.

Dară oare cum moare pe fiecare zi? Cu buna lui 
voinţă, şi că erâ pregătit spre aceasta. Şi de ce vor
beşte acestca? Urzind şi prin asemenea ’ cuvinte Jdeia 
de învierea morţilor. «Cine ar preferă, zice, ca să în
dure atâtea primejdii, nefiind înviere şi nici vieaţa vii
toare? Dacă cei ce cred în înviere, şi deabeâ s’ar pri
mejdui pentru dânsa, dacă n’âr fi destul de curajoşi,”  
apoi eu atât mai mult cei ce nu. crede, nu- ar preferă 
să sufere atâtea, primejdii, şi încă atât de grozave». 
Dară tu priveşte, cum câte puţin el a făcut întinderea 
şi sporirea ideii, căci după ce a spus „ne prim ej- 
duim “ a adaos imediat: „în tot ceasul1' apoi „în 
to ate  zilele apoi că nu numai „ne prim ejduim “ 
ci şi „m o r“ .

Mai departe apoi ei arată şi ce feliu de primejdii 
a îndurat, zicând astfeliu: „De m ’am  luptat c a  un 
om cu hiarele în Efes, ce folos îmi e ste 4* (Vers. 
32)? Dara oare ce va sa zica: ,;De Uj am -lu p tat ca 
un om “ ? Adecă «cât mi s’a cuvenit ca om, m’am luptat 
cu fiarele; căci ce este, dacă Dumnezeu m’a răpit din 
acele primejdii ? încât cei ce mai ales este uatoriu a se 
îngriji de dânşii, sunt eu, care am indurat atâtea pri
mejdii, şi n’am primit nici-o resplată. Dară dacă nu 
va fi timp de plată, ci toate cele ale noastre sunt măr
ginite numai pentru timpul de faţă, apoi atunci noi 
suntem în mare pagubă. Căci voi aţi crezut fără nici-o 
primejdie, in timp ce noi in fiecare zi suntem sfâşiaţi». 
Acestea le spunea, nu pentrucă n’ar fi avut nici un 
folos chiar în a pătimi, ci mai cu samă din cauza slăbă- 
ciunei lor, şi pentru ca să ’i întărească în credinţa în-
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vierei; nu doară că ii alergau după plată, fiindcă li
erâ deajuns plata aceia, că fac ceia ce e plăcut iui 
Dumnezeu. Aşâ că atunci când el zice: „Iară de nă
dăjduim întru  Christos num ai în vieaţa aceasta, 
mai ticăloşi decât toţi oam enii suntem " o spune 
tot pentru dânşii, ca astfeliu prin frica acestei ticăloşii 
şă- traduc necredinţa lor asupra' In vierei, şi aşâ. -feliu 
sa fiu- ca ipogofăijjâol în alăbăcîunca lor. Căci marea 
plată a creştinului este de a plăceâ necontenit lui 
Christos, şi cea mai mare -recompensă este de a se pri
mejdui pentru dânsul chiar şi fără plată.

„Dacă m orţii nu se vor sculâ. zice, să m ân
căm  şi să  bem, câ  mâine vor m u ri“. Această ex- 
presiune este a unuia care iâ pe alţii în bătae de joc. 
De accia nici' n’a spus-o ca dela sine, ci a adus la mijloc 
zicerea Prorocului Isaia, care vorbind despre "Iudeii" cei 
căzuţi în nesimţire şi desnădăjduire, zicea aceste cuvinte: 
„iară ii au făcu t veselie şi bucurie, ju nghiind 
viţei, şi jărtfm d  oi, ca  sa  m ănânce cărnuri, ş i 
să  - b e â . vinr  z ic â n d s ă .  m âncăm  .şi -ga. ham. c ă  
m âine vom  m uri.—Şi descoperite ’ s u n t  acestea 
în urechile Domnului Sabaot, că  nu se va iertă  
vouă. păcatul a cesta  până c e  veţi mu.ri“ (isaia 
12, 13. 14). Deci, dacă cei ce grăiau acestea pe atunci, 
şi încă erau lipsiţi de ori ce iertare, apoi cu atât mai 
-mult cei de sub “char.

Apoi ca nu cumvâ să facă vorba greoae, ei nu 
stărueşte mult timp asupra acestei absurdităţi, ci iarăşi 
aduce vorba la sfătui re, zicând: „Nu vă în şelaţi; 
s trică  pre obiceiurile cele bune vorbele cele ră le “, 
(Vers. 33). -Acestea le zicea, pe deoparte atingându-se- 
de dânşii, ca de nişte proşli şi uşuratici — obiceiurile 
cele bune el a numit aici cu vorbe frumoase toate cele 
lesne de înşelat pe alţii —■ iară pe dealtă parte împăr- 
tăşindu-i de iertare pentru cele de mai înainte, spre 
a-şi reveni în simţiri, şi cele mai multe din păcatele 
de pe atunci le aruncă asupra altora, ca astfeliu şi prin 
aceasta să-i atragă la pocăinţă. Ceia ce dealtfeliu face 
şi in epistola cătră Galateni, zicând: „Iară cel ce vă. 
tu lbură pre voi, va  purtâ ju d ecata , oricine a r  fi - 
(Gaiat. 5, 10).
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„Trezviţi-vă cu dreptate, şi nu g reş iţiu (Vers. 
34). Li vorbeşte aici ca unor oameni beţi şi nebuni, 
fiindcă în adevăr, a aruncă cinevâ fără de veste tot 
ceia ce are în mâni, este fapta unor oameni beţi şi ne
buni, ae mai văzând nimic din ceia. ce vedeau mai 
’nainte. şi ne mal crezând .aoejea, pe caro cu puţin mai 
'naiste le mătţiîmfşe. Oară cp va, să gieă' -CU drep- 
la ten t Adecă ia ceia ce este in interesul lor şi folo
sitorii!. Căcj pe poate ca cinevâ să fie în trezvie cu ne
dreptate, când de pildă eLeste deştept In dauna sufletului 
său. Bine a zis__el adăogând „să nu g r e ş i ţ i arătând 
că de aici este izvorul necredinţei lor. Dealtfeliu în multe 
locuri dă a se înţelege aceasta, adecă că o vieaţă stricată 
totdeauna naşte credinţi răle, precum de pildă acolo 
unde zice: ,,RădăcinaXut\iror rălelor este  iubirea 
de argint, .pe'care \ih!i. poftind-o au rătăcit din 
credinţă“ (L Timoth, 6, 10).

. „Că oarecarii au necunoştinţa lui Dum ne
zeu; spre ruşinare vouă g ră e sc “! Priveşte cum ia
răşi aruncă păcatele asupra aitora, căci n’a zis «că aveţi 
necunoştinţa lui Dumnezeu» ci ,, oarecari i au necu
noştinţa". A nu crede in înviere, este a nu cunoaşte 
puterea cea nebiruită a lui Dumnezeu, şi care este des
toinică spre .toate, fiindcă dacă din ceie ce nu sunt a 
făcut ode ce sunt, apoi cu atât mai mult pe cele des
compuse va puteâ şâ le readucă la vieaţă. Şi fiindcă i-a 
atins foarte tare până acum, şi i-a luat dealbinele în 
bătae de joc, acuzându-i pentru gastrimarghie, pentru 
uşurătate şi nesimţire, apoi mângâindu-i de cele vor
bite, zice: „spre ruşinare vouă g ră e sc “, adecă «spre 
a vă îndreptă, spre â vă reîntoarce pe calea cea dreaptă, 
spre a deveni mai buni, fiind ruşinaţi». S’a temut ca nu 
cumvâ lovind mai mult decât trebuie, să-i facă de a 
fugi de credinţa creştină.

’ ) Acestea credem că s’au fost zis nu numai cătră 
aceia, ci se pot zice şi astăzi cătră toţi cei ce pătimesc 
de acestea şi au vieaţa conruptă. Căci nu numai cei 
ce au credinţi răle se îmbată şi se împleticesc mergând

*) Partea morală. Despre a nu aveâ cineva multe slugi, ci 
una sau două. Şi contra ceior mândri. (Veron).
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pe drumuri, ci şi cei stăpâniţi de păcate uricioase. De 
aceia şi câtrâ uniia ca aceştiia s’ar puteâ zice cu drep
tate „trezviţi-vă“, şi mai cu samă cătră cei ce au 
capul buimăcit de lăcomie, şi cari răpesc rău avutul 
altora. Zic răpesc rău, fiindcă este şi răpire 13Una, ră
pirea cerurilor, zic., care cu nimic fiu vatămă. In ceia 
ce priveşte averile acestea trecătoare-, au ipoşffe să de
vină cinevâ bogat în alt mod, dacă i i iâ i  întâiu n’a să
răcit pe altui, pe când cu cele duhovniceşti nu este aşâ, 
ci cu totul din contra: nimeni nu poate deveni bogat, 
dacă mai intâi n’a îmbogăţit pe altul. Dacă nu vei fo
losi pe nimeni, nu vei puteâ deveni bogat. In cele tru
peşti împărtăşirea sau transmiterea lucrurilor, aduce 
împuţinare, pe când în cele duhovniceşti o asemenea 
împărtăşire aduce încă sporire (7tXsovao>j.6v) in lucrai 
transmis, şi a nu transmite altora aduce tocmai o imare 
sărăcie, şi cea mai de pe urmă pedeapsă. Acest fapt îl 
dovedeşte cel ce a ascuns talantul-în pământ. Cei ce 
are cuvântul înţelepciunei şi-l transmite sau îl împărtă
şeşte şi altuia, acela îşi măreşte averea, făcând mulţi în
ţelepţi, iară cel ce ascunde darul său, se lipseşte singur 
pe sine de avere, necâştigând folosinţa oelor mulţi. Şi 
iarăşi, cel ce are alte charuri, făcând bine multora şi-a 
sporit darul, şi nici el nu s’a lipsit prin aceâ împărtă
şire, în acelaşi timp şi pe nalţii i-a umplut de darul du
hovnicesc. Şi, în fine, în toate cele .duhovniceşti, această 
regulă remâne neschimbată. Tot asemenea şi pentru 
impărăţiea cerurilor; cel ce face mulţi tovarăşi cu dânsul 
pentru împărăţiea lui Dumnezeu, de această împărăţie 
el se va bucură mai mult, — pe când cel ce nu se sir- 
gueşte de a-şi luă nici' un tovarăş, chiar şi el va. cădeâ 
din multe din acele bunuri. Că dacă înţelepciunea lu
mească nu se consumă, chiar de ar răpi-o cât de mulţi, 
şi nici meşteşugarul nu şi-a perdut meşteşugul făcând 
mulţi meşteri ca dânsul, apoi cu atât mai mult cei ee 
răpeşte împărăţiea lui Dumnezeu nu va face mai puţin, 
ci tocmai atunci vom fi mai bogaţi, când vom chemă 
pe mulţi la aceasta.

Deci, iubiţilor, să răpim cele ce nu se consumă, şi 
care încă se înmulţăsc fiind răpite. Să răpim pe acelea, 
care nu au nici un sicofand (calomniator), nici'un piz
muitor. Că dacă ar fi o mina de aur, care ar aveâ un 
izvor din care ar curge într’una aur, şi încă cu atât 
mai mult ar curge, cu cât ar fi mai mult scos, şi
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ar fi şi o altă mină ce ar aveă aurul îngropat adânc,— 
apoi de unde ai voi oare să te îmbogăţeşti? Oare nu 
de acolo, de unde se scurge aur mult, şi nu este nici o 
pizmă? De sigur că de acolo. Şi ca să nu ne închipuim 
aceasta numai cu vorba, gândiţi-vă că cele vorbite ar 
fi cu privire la aer şi la soare. Ei.bine, iată că aceste 
două elemente sunt; răpite de toţi şi de toate, şi pe 
toate ie - umple. Acestea, fie că s’ar bucură de ele oa- 
i&eriîi- fia ca nu s’ar bucură, remân aceleaşi neîmpqM 
ţinate, pe când ceia ce eu spun este cu mult mai mare 
şi «nai principal, căci de pildă înţelepciunea duhovni
cească nu rămâne aceiaşi fiind transmisă sau netrans- 
misă altora, ci fiind transmisă sau împărtăşită altora, 
ea încă mai mult sporeşte. Dară dacă cinevâ nu pri
meşte cele spuse, ci încă pe lângă sărăciea celor pă
mânteşti şi-a mai adaos răpind şi pe cele mici, cel puţin 
amintească-şi de hrana manei din pustie, şi teamă-se de 
pilda pedepsei. Ceia ce s’a întâmplat atunci cu mana, 
aceasta se poate vedeâ şi cu cei ce caută a se folosi sau 
a aveâ cevâ mai mult decât trebuie. Aşă dară ce s’a 
întâmplat atunci? Viermi. Izvorau .şi foşneau ..din. cauza 
lăcomiei. Tocmai aşâ se întâmplă, şi astăzi cu lăcomiea 
şi dezmerdarea multora, căci măsura hranei aceiaşi 
este pentru toţi, de oarece un singur pântece umplem — 
pe când murdăriea sau escrementele ies mai mult dela 
tine care te îmbuibezi. Şi dupre cum atunci cei ce strân
geau prin casele lor- mai multă mană, decât cea le - ' 
guiţă, nu strângeau mana, ci mai mult viermi, tot aşâ 
şi cei ce vieţuesc in mâncări şi beţii îşi agonisesc nu 
dezmerdârs mai multe, ci conrupţiune mai multă. Şi cu 
toate acestea, aceşti din urmă sunt cu atât mai răi decât 
cei dintâi, cu cât aceia pătimind pedeapsă o singură 
dată, s’au cuminţit la urmă, pe când aceştiia în fiecare 
zi introducând în casele lor acel vierme cu mult mai 
primejdios ca viermele din mană, totuşi nu simţesc 
nimic, şi nici nu se mai satură.

Cum că faptele acestora se asamănă cu ale Ebreilor 
din pustie, în ceia ce priveşte munca zadarnică, pe 
când în privinţa pedepselor faptele lor vor fi cu mult 
mai grozav pedepsite, tu gândeşte-te la următorul fapt. 
Intru ce se deosebeşte oare bogatul de sărac? Oare nu 
un trup are şi ei? Nu un singur pântece hrăneşte şi el? 
Cu ce dară prisoseşte pe cel sărac? Cu grijile, cu chei- 
tuelele, cu neascullareâ de poroncile lui Dumnezeu, cu
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conruperea trupului, cu vătămarea sufletului. Deci, cu 
acestea covârşaşte bogatul pe sărac; zbuciumându-se ca 
şi cum pare că ar aveâ de umplut mai multe pântece
— de cumvâ ar spune că are mai mare trebuinţă, sau 
că trebuie, a face mai m a r i cheltueli. «Dară, zici tu, şi 
acum au ce să răspundă : că umplu multe'pântece, acelea 
adecă ale argaţilor şi ale tuturor slugilor», şi de ce ai 
nevoe de multe slugi.? Dupre cum în haine şi in mân
cări noi trebuie a căută numai strictul necesar, tot ase
menea şi în servitori. Ce nevoe este de a aveâ multe 
slugi?. Nici una, fiindcă un singur stăpân are nevoe de 
o singură slugă numai, şi mai drept vorbind, doi şi trei 
stăpâni se pot sluji cu un singur servitoriu. Iară dacă 
crezi că aceasta este greu lucru, apoi tu gândeşte-te 
la cei ce nu au nici-o slugă, şi totuşi se bucură de mai 
lesnicioase îngrijiri. Căci Dumnezeu ne-a lăsat destui de 
destoinici spre slujim noastră, ba incă şi spre a aproa
pelui. Şi daCă nu crezi, apoi ascultă pe Pavel, care zice: 
„Singuri voi ştiţi, că  treb ilor mele şi a  celoră 
cc  sunt cu  mine, au slu jit m ânele acestea"
(FapW.2Q,JM),. Apoi da*-.ă .-dasoakd-4«fYt<-:t- .şi ^el vrednic—  
de ceruri nu se ruşina slujind-multora,— tu dacă rm— 
târăşti după tine o droae de slugi, o consideri ca cevâ 
necinstit, şi nu ştii că tocmai aceasta este care te ne
cinsteşte? Fiindcă de aceia Dumnezeu ni-a dat şi mănu
şi picioare, ca să nu avem nevoe de slugi. Nu din cauza 
nevoei sau introdus slugile, fiindcă atunci împreună cu 
Adam s ar fi plăsmuit şi sluga, — ci este mai mult cer
tarea păcatului, osânda neascuLtărei. Iară Christos ve
nind in lume, a dezlegat şi aceasta, dupre cum zice 
apostolul: „Intru Christos Iisus nu este rob sau 
slobod “ (Galat. 3, 28). Aşâ că sluga nu este trebuitoare, 
iară de cumvâ este trebuitoare, apoi una numai, sau 
cel mult două. De ce acea droae de slugi? Dupre cum 

■ vînzătorii de oi şi de robi se găsesc înaintea acestora, 
tot aşâ se preumblă prin târg cei bogaţi ca droaea de 
slugi după dânşii.

Dară să nu mai lungesc vorba; fie şi al doilea ser
vitor, iară de cumvâ îţi aduni mai mulţi pe lângă tine, 
apoi o faci aceasta nu din cauza filantropiei, ci fiind 
stăpânit, de mândrie. Căci dacă ai face-o aceasta îngri- 
jindu-te de dânşii, n’ai întrebuinţâ nici pe unul în slujba 
ta, ci după ce l-ai cumpărat I-ai învăţă oare-care meş-
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teşug, ca să se poată folosi, şi l-ai lăsă slobod. Dară când 
îi baţi, sau îl pui în fiare, nu mai este vorba de filantropie.

Ştiu, iubiţilor, că sunt greoiu celor ce mă ascultă; 
însă ce sa iâcl: spre aceasta sunt, pus, şi nu voiu încetă 
de a grăi astfeliu de lucruri, fie. ca ar deveni-de aici 
vr’un bina =aâi .îBlîjţ, Se că al mic n'ar ieşi din. vorbele 
meie. Deci, de ce te per iiii-'j. prin fcâ.jf££ *»! Ugile după 
tine? Nu cumva te preumbli printre feare sălbatece, şi 
că alungi pe cei ce te atacă? Nu te teme, ca nu te va 
muşcă nimeni dintre cei ce umblă pe lângă tine. Poate că 
consideri ca o insultă şi înjosire de a merge pe jos Îm
preună cu toţi ceilalţi? Şi câtă nebunie nu este aici! 
Câtă dobitocie’ ca calul ce merge pe lângă tine să nu 
crezi că ’ţi aduce insultă sau înjosire, iară omul dacă 
n’ar merge departe de tine-Cu mii, de naşi , să crezi că 
te-a necinstit? De ce .ai cu tine‘iHigi. purtătoare de toege 
(ti xşd maiSctc pagSc-u'/ouc s ŝ-ţ), purtându-te nu cei liberi 
ca cu nişte robi, sau mai bine zis, tu însu-ţi trăind mai 
necinstit ca ori-ce rob? Fiindcă cel-ce" are eu sine o astfeliu 
de trufie, este mai prejos de orice rob. De aceia cei ce 
sunt robiţi de această patimă uricioâsă, nu vor vedeâ nici
odată adevărata libertate. Dară, omule, dacă voeşti a 
alungă cevâ de lângă tine, sau de a împinge cu cotele, apoi 
nu pre cei ce trec pe iângă tine, ci trufiea din tine alung-o, 
şi nu prin slugă, cippln tine însu-ţi; nu prin toeagul acesta, 
ci prin -cei duhovnicesc. Acum sluga ta alungă şi împinge 
cu cotele pre cei ce călătoresc pe acelaşi drum cu tine, 
însă pe tine te alungă de sus prostiea, într’un mod mai 
necinstit decât cum alungă siuga ta pe aproapele. Deci,

vei stă mai nalt cevâ, şi te vei aşeză pe sine-ţi într’o 
cinste mai mare, neavând pentru aceasta nici-o nevoe 
de slugă. Când tu fiind cumpătat păşeşti pe drum cu 
capul plecat, atunci călătoreşti în căruţa umilinţei, care 
te ridică până la ceruri, cu cai înaripaţi, iară dacă cazi 
din acea căruţă şi treci în cea a mândriei, nu vei stâ 
mai bine decât cerşetorii ce se târăsc pe pământ, ba 
încă cu mult mai rău, şi mai vrednic de jălit. Pe aceia 
betejirea trupului îi sileşte de a se târî pe pământ, pe 
când pe tine boala mândriei. „Căci, zice, tot cel ce 
se înalţă pre sine, se va smeri“ (Math. 23, 12). 
Deci, ca nu cumva să ne smerim, ci să ne înălţăm, apoi 
să ne suim pe aceâ înălţime. Căci numai aşâ vom aflâ



OMILIA XLI 579

odihnă sufletelor noastre, după cuvântul cel dumnezeesc, 
şi ne vom învrednici de cea mai înaltă şi adevărată 
cinste. Găriea fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin 
charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia se cade slava în veci- Amin.

O M I L I A  X L I

„Ci va zice c in e v â : cum  se vor scu lă  m orţii, ' 
şi cu ce trup vor veni? N ebune! tu  ce sam eni, 
nu înviează, de nu va m uri. (Cap. 15. 35. 36).

Fiind apostolul pretutindeni foarte blajin si liniştit 
în vorbă, aici întrebuinţază mai multă asprime m cuvânt, 
din cauza absurdităţei celor ce combăteau învierea, mor
ţilor. Şi nu se mulţămeşte numai cu aceasta, ci pune la. 
mijloc şi raţionamente,-cum şi exemple, astupând prin 
aceasta gura chiar şi a celui mai iubitoriu de ceartă. Mai 
sus a fost zis : „Fiindcă prin om a in tra t m oartea, 
prin om şi în v ierea1', aici însă dezleagă antiteza intro
dusă de Elini. Şi priveşte cum este tăiată iarăşi pânza care 
acopereâ bănueala, căci n’a zis: «veţi zice», ci pune în 
mod nehotărit pe cei ce contrariează, ca astfeliu în li
nişte tăcând uz de tărie în cuvânt, să nu lovească prea 
tare pe auditori. Şipunetlouă pedomeriri deodală; mo
dul învierei morţilor, şi felul sau calitatea trupurilor, 
căci-pentru amândouă acestea erau în nedomerire, zi
când: cum se va sculâ cel discompus? şi „CU ce trup 
v o rv e n i“? Dară ce va să zică „cu ce t.rup“ ? Adecă 
«cu acesta discompus şi conrupt, cu acesta dejâ îm- 
prăştieat şi rătăcit prin pământ, sau cu v r ’un altul? 
Apoi arătând că ii nu caută a aflâ cele îndoelnice, ci 
cele mărturisite de toţi, deodată respunde mai înţepă- 
toriu oare-cum, zicând: „Nebune! tu  ce  sam eni, 
nu înviează, de nu va m u ri“,—ceia ce şi noi obiş
nuim a face, când e vorba de cei ce ne contrariează 
pentru lucruri mărturisite de toţi. Dară de ce oare n’a 
alergat deodată cu vorba la puterea lui Dumnezeu? 
Fiindcă vorbeşte cu cei necredincioşi, căci când vorba
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lui este îndreptată cătră cei credincioşi, nu are nevoe 
de raţionamente puternice. De aceia zicând aiurea: „Că 
v a  schim bă trupul sm ereniei noastre, ca  să  se 
facă în chipul trupului slavei Iui “ (Filipp. 3, 21) 
şt arătând cevâ mai mult decât învierea, na mai pus 
înainte exemple-, ci >n locul- ori-cărei dovezi cl a adu§ 
la mijloc puterea iui Dumnezeu, adăogând şi zicând: 
„dupre lu crarea  puterei ce  are  ei, de a  supune 
lui si to a te ‘£. (ibid.).

Aici însă el pune în mişcare şi raţionamente ome
neşti. Şi fiindcă mai înainte a dovedit-o aceasta prin 
sfintele scripiuri, la urmă adaoge şi acestea cu priso
sinţă cătră cei ce nu credeau scripturilor, şi zice: „Ne
bune î tu ce sa  m eni", adecă: «Dovada acestora o ai 
prin tine însuţi, prin cele ce faci în flecare zi; şi încă te 
mai îiidocşti ? De aceia le-am numit nebun, căci nu ştii 
tocmai Ceia ce faci pe fiecare zi, şi că şi tu fiind pro- 
vocatoriu al învierei, totuşi de puterea lui Dumnezeule 
îndoeşti». De aceia într’un mod foarte repreze'ntatif 
(s[j/farr/.wc) a zis: „Tu, ce sam eni“, adecă, «tu rnu- 
ritorule, tu cel perdut». Şi priveşte cum face uz tle cu
vinte potrivite în chestiunea de faţă. „Nu înviează, 
zice, de nu m oare"’, adecă lăsând deoparte cuvintele 
cuvenite seminţiior, ca de pildă că răsar, înverzesc, se 
usucă, putrezăsc, se descompun, etc., ei a Combinai cuvinte 
potrivite trupului nostru, ca „înviează“, şi „m oare’% 
care principalmente vorbind, nu se întrebuinţază vor
bind de seminţi, ci de trupuri.

Şi n’a zis că după ce moare, trăieşte, ci ceia ce 
este încă mai mare şi mai principal, că deaceia trăieşte, 
fiindcă moare. Ai văzut,— ceia ce pururea spun — că el 
duce cuvântul totdeauna la cele contrare, căci de pildă 
aici, ceia ce dânşii scoteau ca dovadă că nu va învieâ, 
aceia tocmai el o dă ca dovadă că va învieâ. Aceia zi
ceau: «Nu va învieâ, fiindcă a murit», iară elîntorcând 
vorba invers, zice: «Şi cu toate acestea dacă n’ar muri. 
nsar învieâ; şi deci, de aceia înviează, fiindcă moare» 
Dupre cum Christos a arâtat-o aceasta destul de lămurit,, 
zicând: „Grăunţul de grâu  dacă-Căzând în pă
m ânt nu v a muri, el singu r rem ân e; iară  de 
v a  m uri, m ultă roadă ad u ce“ (Ioan 12, 24), tot aşâ
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şi Pavel luându-şi exemplul tot de acolo; n’a spus că 
nu trăieşte, ci că „nu înviează “ iarăşi luând puterea 
lui Dumnezeu în sprijinul ideii sale, şi arătând că nu 
natura pământului face această înviere, ci că singur 
Dumnezeu face totul.

Dară oare de ce n’a pus la mijloc 6a exemplu 
ceia ce erâ mai apropiat snea de noi, adecă sperma, 
sau săHiînţa noastră omoricaşea,' fiindcă şi naşterea 
noastră îşi are începutul toc în stricăciune ca şi naşterea 
grâului? Fiindcă nu erâ la feliu; ci naşterea grâului e 
cevâ mai mult, căci apostolul căuta cevâ care să fie cu 
totul stricat, pe când sperma, sau sămânţa omului este în 
parte stricată, şi de aceia pune la mijloc grăunţul de grâu. 
De altfeliu sperma omului iesă dintr’un om viu, şi cade 
iarăşi într’o mitră vie, pe când sămînţadegrâu nu în trup 
se aruncă, ci în pământ, şi aici putrezeşte, ca şi trupul 
mort. De aceia şi exemplul adus de apostol este foarte 
potrivit.

„Şi ee sameni, nu trupul care va să se facă 
sam eni* (vers, .37),. Cele spuse mai înainte sunt cu pri
vire la î n t r e b a r e a mor ţ i  iii7 iarăr- 
cele de aici cu privire la neştiinţa lor „cu ce trup 
vor veni*. Dară ce va să zică: „nu trupul care 
va să se facă sameni“ ? Nu paiul întreg al grâului, 
nici grâu nou. Aici vorba iui nu mai este de înviere, 
ci de modul învierei, adecă, ce feliu va fi trupul care 
va învieâ?—dacă va fi ca acesta, sau poate mai bun şi 
mai strălucit, şi amândouă le iâ dela aceiaşi exemplu, 
arătând că va fi cu mult mai bun. Dară ereticii neştiind 
nimic din acestea, s’ar în sus şi zic, că alt trup cade 
în pământ, şi alt trup înviează," Dară cum ar fi atunci 
înviere? Căci învierea este a trupului căzut şi mort. Şi 
dacă alt trup cade, şi altul înviează, apoi atunci unde 
este biruinţa acea minunată şi paradoxă contra morţii ? 
Căci de loc nu se va păreâ că moartea a înapoeat ceva, 
din ceia ce luase în robie. Şi cum s’ar potrivi exem
plul cu cele vorbite? căci nu altă esenţă se samană, şi 
alta înviează, ci aceiaşi sămânţa mai bună. Dară şi 
Christos acelaşi trup luând, s’a făcut pârgă (începătură) 
celor învieaâ; însă, dupre părerea voastră, el a lepădat 
acel trup, de şi cu nimic n’a păcătuit, şi a luat un altul. 
Deci, de unde este celalalt trup? Căci acesta este din 
fecioara Mariea, dară acela de unde? Ai- văzut în câtă
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absurditate se învârteşte vorba aceasta a lor? De ce 
oare el a arătat ucenicului necredincios şi semnul cuelor? 
Nu oare voind ca să dovedească prin aceasta, că este 
acelaşi trup răstignit, şi că acelaşi a şi învieat? De ce 
se voeşte a se asemăna iui semnul iui ionâ Pr'orocui f 
Nu cumvâ altul a fost Ionâ,oare'a fosţ Jpghfţit de chitul 
din .marc, şl: altul lor-A aruncat pe pământ? Şi de se - 
oare ziceâ: „Stricaţi biserica aceasta , şi I i i  trei 
zile o voiu zidi pre e a “ (Ioan 2, 19)? Căci pe cea 
stricată,, adecă trupul său, aceia şi înviează. De aceia a 
şi adaos evanghelistul: „iară el g răeâ  de b iserica 
trupului să ll“. (Ib. 21.). Deci ce va zică expresiunea: 
„Nu trupul care  va să se facă  sam eni“ ? Adecă, nu 
paiul de grâu, căci acesta este, şi nu este; acesta, fiindcă 
este aceiaşi esenţă, şî nu este acesta, fiindcă este mai 
bun,—remănând ace,iaşi esenţă, însă mai mare devenind 
în exterior, şi din nou Invieat din acelaşi,-r-fiindcă dacă 

vn’ar fi aşâ, nici de înviere n’ar mai fi nevoe, de n’ar 
urma să fie mai bun după înviere. Căci, în adevăr, de ce 
şi-ar dărîmâ cinevâ casa, dacă n’ar urmă ca să clă
dească alta mai frumoasă şi mai bună?

Acestea deci, le-a spus apostolul cătră cei ce credeau 
că trupurile vor aveâ aceiaşi stricăciune.

Apoi ca nu cumvâ să se bănuească că s’a vorbit 
aici de vr-un alt trup.; explică ejMgojft* şi însuşi el er- 
nrineyi (interpretă,--explică) cele vorbiţe, nepermiţând 
auditorului de a scoate alt senz. Dară de ce adecă mai 
este nevoe de vorbele noastre? Ascultă-1 chiarjse dânsul 
vorbind şi explicând ce va să zică: .„Nu trupul Care 
va să se facă Sameni“ , după care jmedieat a adaos: 
„ci numai grăunţul gol, de se întâmplă de grâu, 
sau de altcevâ din celelalte“ . Adecă „Nu trupul 
care va să se facă“ îmbrăcat aşâ precum se găseşte în 
paiu, şi nici având cotor sau spic, ,,ci numai grăunţul 
gol, de se întâmplă de grâu, sau de altceva 
din celelalte seminţuri“ .

„Iară  Dumnezeu îi dă lui trup, precum  
v oeşte“  (vers. 38). «D a ! zici tu; însă a.colo este treaba 
naturei». Care natură ? spune-mi, căci şi acolo totul face 
Dumnezeu, iară nu natura, nici pământul, nici ploaea. 
De aceia şi apostolul învederând aceste elemente, lasă
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la o parte şi pământ, şi ploae, şi aer, şi soare, şi mâi
nile cultivatorilor, şi adaoge imedieat: „Iară Dumnezeu 
îi dă lui trup, precum voeşte“ . Deci, nu cerne lu
crurile în zadar, nici te trudi a afla cum şi in ce chip, 
când auzi de puterea şi de voinţa lui Dumnezeu. Deci, unde 
e trupul cel străin? Căci el acelaşi trup îi dă. Aşâ c-â 
atunci când zice: „Nu tru pu l e â re  va să se  facă 
sameni“ nu spune doară că în locul esenţii de acum 
va învieâ altă esenţă, ci numai că va învieâ mai bună, mai 
frumoasă. „Căci fiecărei din seminţe zice, trupul ei“ .

De aici încolo el arată şi deosebirea învierei ce 
va fl atunci. «Să nu-ţi închipui, zice,-că dacă sameni 
grâu şi toate grăunţele se ridica în formă de paiu, tot 
aşâ va fi şi la învierea morţilor. Dară mai ales că nici 
cu seminţele nu se păstrează aceiaşi ordine, ci unele 
sunt mai de preţ, altele mai inferioare». De aceia a şi 
adaos: „Şi fiecăreia din seminţe trupul ei“ . Ba 
încă nu se mulţămeşte numai cu aceasta, ci caută şi o altă 
deosebire mai mare şi mai lămurită. Pentru ca nu cumvâ 
auzind—ceia ce am spus—că morţii vor învieâ cu toţii, să-ţi 
închipui că cu toţii sc vor bucură de aceleaşi bunuri, apoi, 
el a pus şi în cele spuse mai înainte seTninţele acestei idei, 
zicând: „fiecăriea din seminţe trupul el", dară mai 
lămurit. încă arată aceasta şi în pasajul următoriu: „Nu 
tot trupul este acelaşi trup“ (vers. 39). «Ce spun eu de. 
seminţi? zice; căci vom aduce vorba în chestiunea aceasta 
şi de trupuri». De aceia a şi adaos: ,,C3 altul este 
trupul oamenilor, şi altul trupul vitelor, şi altul 
al peştilor, şi altul’ al paserilor. Şi sunt trupuri 
cereşti şi trupuri pământeşti, ci alta este slava 
a ceîor cereşti, şi alta a celor pământeşti. Alta 
este slava soarelui, şi alta slava lunei,’ şi alta 
slava stelelor; că stea de stea se osebeşte în 
slavă" (Vers. 40. 41). Şi ce voeşte el să arate prin 
aceste vorbe? Din ce cauză dela vorba învierei trupu
rilor, a ajuns la slava soarelui şi a stelelor? De ce s’a 
depărtat atât de mult? Nu s’a depărtat de loc şi nici nu 
s’a abătut dela chestiune, să nu fie una ca aceasta!— 
ci încă stărueşte în ea. Fiindcă el a adus vorba de în
viere, apoi arată că mare va fi atunci deosebirea de
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slavă, de şi învierea este una şi aceiaşi. Şi împarte totul 
în două: în cele cereşti, şi în cele pământeşti.

Cum că trupurile înviează, a arătat-o cu grâuI7~ 
dară cum că nu în aceiaşi slavă se vor găsi toate, o 
dovedeşte de aici. Dupre cum a nu crede în înviere îi 
face trândavi şi îngâmfaţi, tot aşâ şi a crede că toţi se 
vor învrednici de aceleaşi bunuri, îi tace leneşi şi ne
păsători. De aceia amândouă aceste răle sunt îndrep
tate: unele sunt riesvoHote şi îndreptate in pasajele de 
dinainte, iară pe celelalte începe acum ale îndreptă. 
Deci, făcând două cete din cei învieaţi — drepţi şi pă
cătoşi— şi la urmă chiar aceste două împărţindu-le în 
multe alte cete, arată, că nici drepţii, şi nici păcătoşii 
nu se vor învrednici de aceleaşi, că nici drepţii nu vor 
fi deopotrivă cu toţi drepţii, şi nici păcătoşii la feliu cu 
toţii. Âşâ dară el face mai întâi o singură împărţire a 
drepţilor şi a păcătoşilor, zicând: „Trupuri cereşti, 
şi trupuri păm ânteşti", prin trupuri pământeşti lă
sând-a se înţelege accşti din urmă, iară prin trupuri 
cereşti cei dintâi. După aceia apoi introduce deosebirea 
dintre păcătoşi faţă de alţi păcătoşi, zicând: „Nu tot 
'trupul e ste ' aceiaşi trup, ci altul este trupul 
peştilor, altul a l paserilor, altul al v itelor1*. Deşi 
toate sunt trupuri, însă unele sunt în mai mare înjosire, 
altele în mai mică. Tot aşâ şi în . vieaţa lor, şi chiar în 
structura lor.

Şi după ce spune acestea, se ridică iarăşi la ceriu, 
zicând: „Şi alta  este slava soarelui, şi a lta  a  lu- 
n e r . Dupre cum între trupurile pământeşti este deose
bire, tot aşâ şi între cele cereşti-, şi încă deosebire nu 
cum s’ar brodi, ci până la cele mai de pe urmă. Căci 
deosebirea nu este numai între soare şi lună, sau numai 
între lună faţă de stele, ci încă şi între stele faţă de 
alte stele, căci de şi sunt toate în ceriu, totuşi unele se 
împărtăşesc de o mai mare, altele de O: mai mică slavă. 
Deci, ce învăţăm noi de aici? Că de şi toţi drepţii vor 
fi întru împărăţiea lui Dumnezeu, nu toţi însă se vor 
bucură de aceleaşi bunuri, precum şi dacă toţi păcătoşii 
se vor găsi în gheena, nu însă cu toţii vor suferi ace
leaşi pedepse. De aceia a şi adaogat: „Aşâ şi învie
rea  m orţilor" (Vers. 42). Cum adecă? In mare deo
sebire.
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Apoi lăsând această vorbă, ca dovedită îndeajuns, 
se întoarce iarăşi la însăşi dovada şi la modul învierei, 
zicând : „Samănă-se întru stricăciune, scula-se-va 
întru nest'ricăciune". Şi priveşte înţelepciunea apos
tolului. Când p,l vorbea de săminţv a făcut uz de denu
miri ce se atribuie numai impurilor, zicând: -Nu 1n- 
. viează, clacă nu moure^ iară aici vorbind de tru
puri ol întrebuinţară expre^imii ce se cuvin numai sw- 
minţurilor, zicând: „samănă-se întru stricăciune, 
scula-se-va întru nestricăciune". N’a zis «odrăsli- 
va» ca nu cumvâ să crezi că este treaba pământului, ci 
„scuia-se-va". Sub denumirea de sămânţă de aici, el 
înţelege nu naşterea noastră cea din mitra femeii, ci 
îngroparea noastră cea din pământ, descompunerea tru
purilor celor moarte, ţerna cu alte cuvinte. De aceia, 
zicând: „Samănă-se întru stricăciune, scula-se-va 
întru nestricăciune", a adăogat: „Samănă-Se întru 
necinste, scula-se-va .îritru slavă" (Vers. 4?,). încă. 
n’au trecut bine trei-zaci de ziie, şi totul este perdut; 
trupul nu mai poate fi stăpân pe sine nici măcar ps o 
zi. „Samănă-se întru slăbăciune, scula-se-va întru 
putere“ , căci atunci nimic nu-i va mai puteâ stăpâni. 
De aceia, tocmai a fost nevoe de acele exemple, ca nu 
cumva mulţi auzind acestea— că adecă se vor scula 
întru nestricăciune, şi slavă, şi putere, să creadă că nu 
este nici-o deosebire între cei învieaţi. Toţi de sigur că 
vor învieâ întru putere, şi întru nestricăciune, şi întru 
slava aceasta a neştricăciunei, însă nu toţi se vor bu
cura de aceiaşi cinste, şi de aceiaşi siguranţă.

„Samănă-se trup sufletesc, scula-se-va trup 
duhovnicesc* (Vers. 44). Cespui? Acest trup dară nu 
este duhovnicesc? Duhovnicesc, de sigur, însă acela va 
ft încă mai mult. Acum de multe-ori chiar cel mai înalt 
char al sfîntului Duh zboară dela cei ce păcătuesc mult, 
iară cel lipsit de char este lipsit de totul, — pe. când 
atunci nu va fi aşâ, ci va rămânea veşnic in trupurile 
drepţilor, şi a sa va fi stăpânirea, fiind de faţă şi su
fletul. Deci, prin expresiunea „duhovnicesc" sau de 
aceasta a dat a se înţelege, sau că atunci trupul va fi 
mai sprinten şi mai uşor ca acum, încât să se poarte
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în văzduh. Dară dacă nu crezi această vorbă, apoi pri
veşte trupurile cereşti, cele atât de strălucite, care re- 
mân într’una în spaţiul prescris lor fără să-şi peardă 
vre-odată din frumuseţă, şi crede, că poate Dumnezeu 
a face nestricaeioSSe şi aceste trupuri sţricăcioasc,. ba 
inca chiar cu mult mai bune decât cele văzute.

„Că aşâ şi «cris  estei iaclftu-s’a omul eet 
dintâi, Adam,* în suflet viu, iară Adam cei de 
pe urină în duh de vieaţă făcăteriu" (Vers. 45)— 
de şi cea dintâi expresiu'ne este scrisă, iară ceâ de pe 
urmă nu este scrisă. Deci, cum de a zis el că este scris ? 
A explicat aşâ zicând faptul prin desfăşurarea împre
jurărilor, ceia ce este ca un obiceiu al său de a face 
dese-ori. Dealtmintrelea este şi un obiceiu Profetic, căci 
şi Profetul Isaia a zis de ierusalim, că se va chemă, ce
tatea dreptăţii l)> 91 totuşi nu s’a chemat, adecă n'a fost 
numită Cetatea dreptăţii. Deci, ce? Oare a minţit Pro
fetul? De loc, căci el a vorbit âici de desfăşurarea îm
prejurărilor. Deasemenea şi de Christos spune că se 
va numi Emanuil, şi nici el n’a fost numit aşâ, ci îm
prejurările desfăşurate mărturisesc de aceasta. Aşâ şi 
aici prin expresiunea „Adam cel de pe urmă în 
duh de vieaţă făcătoriu“ . Acestea le-a spus apos
tolul. ca tu să afli, că simbolele şi garanţiile vieţii pre
zente şi a celei viitoare au sosit dejâ» adecă a vieţii pre
zente Adam, iară a celei viitoare Christos. Deci, fiindcă 
pe cele mai bune le pune în speranţă, apoi arată că în
ceputul s’a petrecut dejâ, arătând u-ni şi rădăcina, şi 
izvorul. Iară dacă şi rădăcina şi izvorul sunt învederate 
tuturor, de nimic nu trebuie a ne îndoi de roade.

De aceia zice: „Iară Adam cei de pe urmă în 
duh de vieaţă făcătoriu“ , iară aiurea zice: „va 
face vii şi trupurile voastre cele muritoare,

— pentru Duhul lui cel ce locueşte întru voi“ 
(Rom. 8, 11). Aşă dară a Duhului este de a face viu. 
După aceia ca să nu zică cinevâ: «de ce oare cele răle 
sunt mai vechi, şi unele s’au petrecut toate, nu până la 
pârgă—vorbesc de cele sufleteşti -  pe când celelalte numai 
până la pârgă» ?— iată că el arată că şi începuturile amân-

..J) JVotă. A se vedeâ Cap. 1, 26, din Isaia.
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durora astfeliu au fost poroncite de Dumnezeu. „Gă nu 
este întâi cel Duhovnicesc, ci cel sufletesc, apoi 
cel duhovnicese“ (Vers. 46) zice. Şi nu spune de ce 
aşâ, ei se multâineşte numai eu por-Onca iui Dumnezeu, 
având hotărîrea urmată din fapte, care şi mărturiseşte 
iconomiea cea eminentă a lui Dumnezeu, şi arătând că 
cele aie noastre veşnic înaintează spre mai bine, în ace
laşi timp adeverind şi prin aceasta vorba sa despre în
viere. Câ dacă cele mici s’au petrecut, apoi cu atât mai 
mult trebuie a aştepta, adecă a nădăjdui şi pe cele mai 
mari şi mai bune.

‘ ) Deci, fiindcă ne vom bucură de nişte astfeliu de 
bunuri, să ne rînduim pre noi înşine în acea ordine, 
care străluceşte ca şi soarele, şi să nu piângem pe cei 
ce se duc de aici. ci pre cei ce’şi petrec vieata în fapte 
răle. Fiindcă şi cultivatorul nu plânge când vede grâul 
putrezit, ci se teme numai întru cât îl vede că stă în 
pământ, tare şi -vârtos, şi-i este frică; iară- când îl vede 
putrezit el se bucură. Căci putrezirea este. începutul se
minţei viitoare. Tot aşâ şi noi, atunci ne bucurăm, când 
cade şi se prăbuşeşte casa cea stricată— trupul,— când — 
omul se descompune. Şi să nu te minunezi dacă apos
tolul a numit înmormântarea semănare, fiindcă această 
semănare este mai bună decât cea a grâului, căci pe 
aceia o urmează năcazuri, şi supărări, şi ostenele, şi 
primejdii, şi griji multe, pe când pe aceasta,—dacă vie
ţuim cu dreptate — o urmează cununi şi recompense; 
pe aceia o urmează stricăciunea şi moartea, iară pe 
aceasta nestricăciunea, nemurirea, şi miile de bunătăţi. 
Xa acea semănare sunt învălmăşeli, plăceri şi somn, 
pe când la aceasta numai vocea din ceriu pogorându-se 
totul se sfârşaşte fără de veste. Şi cel ce înviează aici 
nu mai este dus la vieaţă trudită şi ticăloasă, ci acolo 
de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea.

Dară dacă tu poate cauţi sprijin, şi de aceia plângi 
pe bărbat, apoi atunci aleargă la eel ce este sprijinul 
comun al tuturor, la mântuitorul şi binefăcătorul tuturor, 
la Dumnezeu, la ajutorul cel nebiruit, la sprijinul cel fără 
sfârşit, care este pretutindeni prezent şi din toate păr-

Partea morală. Nu trebuie a  jâ li cu amărăciure pe cei 
morţi, ci a face pentru dânşii pomeniri, milostenii şi rugăciuni, 
dacă ■voim să ii folosim. ( Veron).
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tile ne îngrădeşte. «Dară, zici, obiceiul este plăcut şi 
vrednic de iubit». Ştiu şi eu, însă dacă tu te vei lăsă. 
în voiea dreptei tale judecăţi şi te vei gândi, cine 
este cel ce ţi-a luat bărbatul, .ţi dacă suferind cu curaj 
jărtfa, vei atribui aceasta voinţei lui Dumnezeu, apoi 
Vei putea trece şi peste acest vai. şi ceia ce timpul nu 
face. a vaJace filosofico, la; iară dacă te vei moleşi 
cu tulul, durerea, işi va luă sfârşit cu timpul, însă nu’ţi va 
auuce nici un folos. împreună cu nişte astfeliu de cuge
tări, mai adună-ţi şi exemple, unele din vieaţa prezentă, 
iară'altele din sfintele scripturi. Gândeşte-te că Abraâm 
a jertfit pe fiul său, şi nici n’a lăcrămat, nici vr’un cu
vânt amar n’a scos din gura' lui. «Dară, zici tu, acela 
a fost Abraâm». Şi cu toate aseslea, tu eşti chemată 
spr-e mai mari lupte. Dară şi lob numai pe atâta s’a 
întristat, întru cât se cuvenea unui tată iubitoriu de fii, 
şi care se ingrijâ foarte mult de nenorocirea lor, — însă 
ceia ce tăcem noi acum este a unor duşmani şi război
nici ai lui Dumnezeu. Că nici tu, dacă cinevâ ar fi dus 
în palatul împărătesc şi ar fi încununat, nu te-ai boci, sub 
cuvânt că ai fi prietin a celui încununat, fiindcă ai fi

nu prieten.- «Dară; ■ i-/tci tu. ni(n 
acum cu nu’i plâng pe dânsul, ci pe mine». Şi nici 
aceasta nu este fapta celui ce iubeşte; fiindcă a. voi ca 
acela să fie in nesiguranţă pentru tine, a fi stăpânit 
de nesiguranţa viitorului, în timp ce a sosit momentul 
de a fi -încununat şi de a intră în port cu corabiea — 
căci e mai drept de a se găsi la liman, decât a se zbu
ciumă în largul mărei — acest fapt, zic, nu este de loc 
a celui ce iubeşte.

«Plâng, zici tu, fiindcă nu ştiu unde s’a dus». De 
ce nu ştii ? spuno’m i; căci fie ca a trăit în fapte bune, 
fie că altmintrelea, este învederat unde anume se va 
duce. «Apoi tocmai de aceia plâng, zici tu, fiindcă a 
plecat de aici păcătos». Acestea sunt numai vorbe şi 
pretexte, căci dacă de aceia l-ai plânge, apoi ai- fi tre
buit ca pe când trăieâ să-l formezi şi’ să-l pui pe calea 
cea dreaptă. Insă pretutindeni tu te gândeşti numai la 
ale tale, şi nu la ale aceluia. Şi chiar păcătos dacă a 
plecat, totuşi tu şi de aceasta trebuie a te bucură, de 
vreme ce a contenit cu păcatele, şi n’a mai adaos pă
cate pe lângă păea,te; a’l ajuta trebuie, chiar de ar fi 
aşâ, iară nu a-1 plânge; a tace pentru dânsul rugăciuni, 
şi cereri, şi milostenii, şi proaduceri (ofrande). Căci nu
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degeaba s’au introdus acestea, şi nici că în zădar facem 
pomenire la sfintele taine pentru cei duşi dela noi, şi pentru 
dânşii ne apropiem de sfintul jărtfelnic, rugându-ne mie
lului celui ce stă de faţă, celui ce a ridicat păcatul Ui
m e i , ,  ci pentru ca prin aceasta să li se aducă' vr’o 
mângâiere. Şi nici nu" în zădar strigă cel ce stă înaintea 
jărtfeinicuiui în timp ce se săvârşesc • înfricoşate taine:
,,p6Yiivii toii - C6Î adormiţi iiitvii Ghrisîos. .??!■ 'p&riîvH c.g% c.ft 
fac pomenire de dânşii“. Că cele ale noastre nu sunt 
doară scenă de teatru, să nu fie una oa aceasta! ci toate. • 
acestea se săvârşăsc după poronca Duhului sfint.

Deci, iubiţilor, să li ajutăm, şi pomenire să facem 
pentru dânşii. Căci dacă pe fiii lui Tob îi curăţa jărtfa 
tatălui lor, de ce să te indoeşti, că făcând şi noi jărfte 

_pentru cei duşi de aici, nu li se va aduce vr’o mângâiere? 
Dumnezeu obişnuieşte de a acordă graţii şi celor pentru 
care ne rugăm, iară aceasta ni-a arătat-o Pavel, zicând: 
„Ajutorând şi voi pentru noi cu rugăciunea, ea 
despre rnulte feţe darul cel cătră. noi să. se nm l- 
ţăm ească pentru  noi" (II. Corinth.-l, Îl). Să nu ne

ofrande, şi cerând a se săvârşi rugăciuni, pentru dânşii, 
căci ni stă de faţă jărtfa de curăţirea obştească a lumei 
întregi. De aceia tocmai încurajăndu-ne atunci, ne ru
găm pentru lumea întreagă, şi-i chiemăm împreună cu 
mucenicii, cu mărturisitorii, cu preoţii, fiindcă un trup 
suntem cu toţii, chiar dacă unele mădulare ar fi mai 
strălucite- decât altele; şi este cu putinţă de a li câştigă 
din toate părţile iertarea păcatelor lor* pi in rugetciun],. 
prin darurile, ce le aducem şi prin ajutorul celor ce-i 
invocăm pentru dânşii. Deci, de ce eşti tristă, de ce 
plângi, când îţi este cu putinţă de a câştigă pentru cel 
răposat atâta ajutoriu pentru iertarea păcatelor lui ? Dară 
poate că tu ai rămas singură, şi ai pierdut pe sprijini
torul tău? Aceasta să n’o spui niciodată, fiindcă n’ai 
pierdut pe Dumnezeu. Intru cât deci îl ai pe Dumnezeu, 
el îţi va fi mai bun decât orice bărbat, tată, fiu şi pro
tector, căci chiar trăind acela, el a fost care a făcut totul. 
Acestea, deci, cugetă-le, şi zi dupre David: „Domnul 
este lum inarea m ea şi m ântuitoriul meu, de cine 
mă voiu tem e“ (Ps. 26, 1)? Zi cătră dânsul: «Tu eşti 
tatăl orfanilor, şi judecătorul văduvelor», şi atrage-ţi 
ajutoriul lui, şi-l vei aveâ îngrijindu-se de tine mai
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mult ca înainte, cu atât mai mult cu cât şi tu te 
vei găsi în mai mare strâmtorare. Dară poate că ai 
pierdut fiul? Nu l’ai pierdut; nu spune aceasta, căci 
faptul este mai mult somny iara nu moarte, strămu
tare lâ altă vieaţă, iară nu pierdere, ducerea dela cele 
mai mici la cele mai mari şi mai bune. Beci, nu 
inâiîieâ pe Dumnezeii, ei fă-i milostiv. Dacă tu suferi 
cu bărbăţie, poate că vei aduce prin aceasta vr’o mân-' 
gâiere, sau vr’un ajutoriu celui răposat, iară dacă faci 
din contra, mai mult încă vei întărită mâniea lui Dum
nezeu. Că dacă sluga ar fi bătută de stăpânul său, iară 
tu fiind de faţă te-ai întrista şi nemulfămi de aceasta, 
prin aceasta încă mai mult ai întărită pe stăpân contra 
ţa. Deci, nu face aceasta, ci încă mulţămeşte-i, ca ast- 
feliu prin acestea să se împrăştie dela tine norul tris
teţe!. Zi şi tu ca acel fericit: „Domnul a dat, Domnul 
a  lu a t“ (lob. 1, al), Gândeşte-te, câţi, poate mulţămind 
lui Dumnezeu mai mult decât tine, n’au avut nici copii, şi 
bici părinţi nu s’au numit. «Nici eu, zici tu, n’aşi fi voii, 
■cafti mai bine ar fi fost să. nu fi încercat aceasta, decât 
să cad după ce odată, am gustat din plăcere». Nu! mă 
rog, nu grăi de acestea; nu întărită pe stăpânul asupra 
ta; ci pentru câte ai primit, mulţămeşte-i, iară pentru 
cele ce nu le-ai avut până la sfârşit, slăveşte-1. Nici lob 
n’a zis că «mai bine ar fi fost dacă nu luam», fiindcă 
această vorbă este a unui nerecunoseătoriu, ci încă mul- 
ţămeâşi pentru acelea, zicând; „Domntit a dat% iară 
pentru acestea binecuvânta pre Dumnezeu, zicând: „Dom
nul a iu at; fie numele Domnului binecuvântat 
în v e c i“. Ba încă şi femeii lui i-a închis gura, justifi- 
cându~se şi zicând cătră dânsa acele minunate cuvinte: 
„D acă am  prim it cele bune dela JDomnul, cele 
răle  să nu le răbdărn“ (lob 2, 10)? De şi după 
aceasta ispita lui a devenit şi mai grozavă, totuşi el nici 
aşâ nu s’a împuţinat, ci încă cu acelaşi curaj le-a su
ferit, mulţămind lui Dumnezeu.

Aceasta fă şi tu. Gândeşte-te în sine-p că nu un 
om ţi l’a luat, ci Dumnezeu. Dumnezeu care l’a fă
cut, care se îngrijăşte de line mai mult decât ori
cine, care-ţi cunoaşte interesul, iară nu duşmanul sau pri
gonitorul tău. Gândeşte-te apoi câţi copii trăind n’au. făcut 
poate de nesuferit vieaţa părinţilor lor. «Dară pe cei buni



OMILIA XLII 591

şi voinici nu-i vezi»? zici tu. Da! îi văd şi pe aceştiia, 
însă cele ale fiului tău sunt mai sigure decât ale aces
tora. Dacă poate şi progresează acum, totuşi cele ale 
sfârşitului lor sunt nesigure, pe,câud pentru fiul tău cel 
răposat nu te mai temi, nu tremuri de frică să nu pă- 
Ufâcă cevâ, sau să nu-i se întâmple vre o prefacere iau 
vr’o schimbare.

Acestea cugetă-le şi pentru femeia bună şi gospo
dină, şi pentru toate mulţănieşte Iui Dumnereu. Chiar 
femeia, zic, de ai pierdut-o, slăveşte-1. Poate că Dum
nezeu a voit a te duce la înfrânare, poate că te cheamă 
la lupte mai mari, poate că a voit să te slobozască din 
legături, Dacă astfeliu vom filosofâ, vom câştiga şi ve- 
seliea cea prezentă, şi ne vom învrednici şi cununilor 
viitoare- Cărora fio ea toţii să ne învrednicim, prin 
charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia se cade slava în veci. Amin,

O M I L I A  X L I I

, Omul ce l dintâi din păm ânt, p ăm ântesc; 
omul cel de al doilea, Domnul din cer.iu“r"(cap’. 
15,47). _

Fiindcă a fost spus că omuTcel.dintâi este sufle
tesc (psihic), Iară cel de al doilea duhovnicesc, Tată că 
aici pune şi o altă deosebire, numindu-i pământesc şi 
ceresc. Intâiea deosebire erâ asupra vieţei prezente şi 
viitoare^ iară cea de acum este asupra vieţei celei de 
înainte de char, şi celei de după char. De altfeliu a pus 
deosebirea aceasta la un loc foarte bun, zicând cele de 
mai sus. Ca nu cumvâ — dupre cum am mai.spus —• 
dânşii încurajându-se în învierea trupurilor, să negli
jeze de vieaţa lor, iată că şi prin această expresiune el 
îi face ageri şi sprinteni la luptă, şi-i îndeamnă spre 
fapta bună, zicând: „Omul cel dintâi din păm ânt, 
p ăm ân tesc; omul cel de al doilea, Dom nul din 
c e r i u totul numind „om “, şi pe unul numindu-lsau 
atribuindu-i denumirea dela ceia ce este mai bun, iară 
pe altul dela ceia ce este mai rău.
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„In ce  chip  cel păm ântesc, aşâ  şi cei 
păm ânteşti^ (Vers. 48), adecă aşâ se pierd şi se 
sfârşesc. „Şi în  ce chip cel ceresc , aşâ  şi cei 
c e r e ş t i adecă astfeliu remân nemuritori, şi strălucind. 
«Dară ce? zici tu; nu şi acesta (Domnul din ceriu) a 
murii»'? A aiurii, do sigur,' insă prin aceasta cu nimic 
•n’a fost văiărnăt, ci incă şi moartea'A surpai, o. Ai vă/ut 
cum şi de aici a dovedit dogma despre învierea trupu
rilor ? «Căci având, zice, începutul şi capul, să nu te în
doieşti de loc despre întregul trup». Afară de- aceasta ei 
mai dă prin acestea şi sfătuiri pentru o vieaţă mai bună, 
punând exemple despre o adevărată vieaţă înaltă şi 
filosofică, iară nu ca a celui pământesc, şi amânduror 
acestor vieţi punându-le începutul lor, adecă pe Adam, 
începutul celei dintâi, şi pe Christos începutul celei de 
a doua. De aceia nici n’a zis el cum s’ar întâmplă „din 
păm ânt “ ci a mai adaos „ păm ântesc adecă tâmp, 
josnic, alipit de cele prezente; şi iarăşi când vorbeşte de 
Christos, zice cu totul din contra: „Domnul dm ce- 
•ri-uri*.-- Iară dacă zic uniia că de aceia Domnul n’a avut 
trup, fiindcă apostolul a spus aici ,,din ceru ri", sunt 
deajuns şi cele vorbite mai înainte spre a li închide 
gurile, dară cu toate acestea' nimic nu ne împiedică de 
ă li închide şi de astă dată.

Aşâ dară ce va să zică „Domnul din ceriu ri*? 
Oare vorbeşte aici apostolul de natura lui Christos, 
sau că ne arată vieaţa cea mai înaltă şi mai bună? 
Nu mai încape nici-o vorbă că despre vieaţa. cea mai 
bună. De aceia si adaoge: „Precum  am purtat chi
pul Celui p ăm ân tesc11,— adecă precum am făcut cele 
mârşave şi răle — „să purtării şi chipul celui ce
re s c 11, adecă, să facem cele bune. Afară de aceasta eu 
te-aşi întreba cu plăcere: oare despre natură sunt zise 
expresiunile: „cel din păm ânt, p ăm ân tesc11 şi
Domnul din ceriu ri"?  «Da! zici». Dară ce? Oare 
Adam a fost numai pământesc, sau că poate a avut cu 
el şi o altă esenţă, în afinitate cu cei de sus şi cu pu
terile cele netrupeşti, pe care scriptura o numeşte suflet 
şi duh? Nu mai încape vorbă că şi pe aceasta a avut-o. 
Prin urmare, nici Domnul n’a fost numai din ceriuri, 
deşi se spune că „din c e r i u r i ci şi trup a avut.



OMILIA. XLII

Ceia ce el spune, aceasta însamnă: „Precum  am 
pu rtat icoana (chipul) celui p ăm ân tesc“ — adecă 
faptele cele răle— să  purtăm  şi icoana (chipul) ce
lui c e r e s c adecă să avem vieaţa celor din eeriuri 
Dară dacă vorba ar ti fost de natură, apoî nu eră ne
voie de rugăminte, de sfălsihe şi de îndemnară; — aşâ 
că şl do aici se învederează că ceia ce ei spune.este cu 
privire la vieaţă. De aceia şi vorba ei o introduce în 
mod sfătuitoriu, şi numeşte faptul icoană sau chip, prin 
aceasta iarăşi învederând că el vorbeşte aici de fapte şi 
nici cât de natură. Că de aceia am devenit pământeşti, 
nu fiindcă din început am fost plăsmuiţi din pământ, ci 
fiindcă am păcătuit. Mai întâi a fost păcatul" şi numai 
după aceia moartea, iară poroncă lui Dumnezeu: „ P ă 
m ânt eşti, si în păm ânt te  vei în toarce “ (Facere
3, 19) atunci’ a fost pronunţată, când rîejâ intrase în 
om păcatul. Nu a fi făcut din pământ face pe cinevâ 
a fi pământesc, fiindcă şi Domnul, ca om, a fost uin 
aeeiaşr frământă tură. ci a face fapte răie; precum şi 
ceresc este acela, care dă la iveală fapte vrednice de 
ceri uri.

Şi de ce adecă mai este nevoie de a ne trudi casă 
arătăm aceasta? In trecerea timpului chiar apostolul ni 
dezvăleşte senzul acestui pasaj, zicând astfeliu: „Iară
aceasta  zic, fraţilor, că  carn e  şi sânge îm pără- 
ţiea lui Dumnezeu nu vor moşteni" (Vers. 50). Ai 
văzut, cum iarăşi se explică pe sine, scutindu-ne pe noi 
de vorbă multă? — ceia ce dealtfeliu în multe locuri 
face. Sub numire de carn e “ şi „sângG1' de aici. el 
înţelege faptele ceie răle, ceia ce şi pe aiurea a făcut de 
multe-ori, precum acolo unde zice: „V o i, însă, nu sun
teţi în tru p 11, şi iarăşi: „cei ce  sunt în trup, nu pot 
p lăceâ lui D um nezeu". Aşâ că, când el zice: „iară 
aceasta  zic, fra ţilor", nimic alta nu spune decât că 
«pentru aceasta v ’am spus aceste vorbe, ca să aflaţi că 
faptele cele răle nu bagă pe nimeni intru Impărăţiea lui 
Dumnezeu». După ce a vorbit de înviere, imedieat a In
trodus vorba de împărăţiea cerurilor. De aceia a şi adaos: 
„nici stricăciu ne pre nestricăciune va m oşteni", 
adecă răutatea nu-va moşteni slava _aceia şi mulţămirea 
de lucrurile cele nestricăcioase. Dealtfeliu iarăşi în multe

16038 38
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iocuri el a numit răutatea cu această denumire, zicând: 
,,Cel ce sam ănă în trupul său, din trup va să- 
ce râ  stricăciu n e11 (Gal. 6, 8). Dară dacă el ar fl vor- 
bit de trup, şi nu de faptele âele-râle, n’ar fi spuâ de 
stricăciune, flindcă nicăiri nu numeşte trupul Strică
ciune, eăci nic! ml este stricăciune, c| StrIcŞ,Glos, 
adecă putând a se strică. De aceia vorbind puţin mai 
departe de acest lucru, nu-i numeşte stricăciune, ci 
„stricăcios“ zicând: „Că se cade stricăciosulu i 
acestu ia  să  se îm brace întru nestricăciu n e“.

Apoi fiindcă şi-a complectat sfătui rea sa cu privire 
la vieaţă, amestecând într’una ipoteze lângă ipoteze
— ceia ce face pururea — la urmă trece iarăşi cu vorba 
Sa învierea trupurilor, zicând astfeliu: „Iată, taină 
vouă zic“ (Vers 51). Voieşte a i i  vorbi de cevâ înfri
coşat şi negrăit, pe care n’o ştiu toţi, ceia ce dealI,feliu 

marea cinste ce aveâ cătră dânşii, de a îi spune 
lucruri negrăite. Deci ce este aceasta? „Că nu toţi 
vom  adorm i, zice, însă toţi ne vom  schim bă*. 
Ceia ce el spune aici, aceasta însamnă: «nu toţi vom 
muri, insă toţi ne vom preface, chiar şi cei ce încă n’au 
murit, fiindcă muritori sunt şi aceia. Deci, fiindcă, mori, 
zice, să nu te temi că nu vei învia. '«Sunt uniia, zice, 
sunt unia cari nu vor muri, şi cu toate acestea nu e 
deajunsJa acea înviere ca ii sa fie vii, ci -trebuie ca. şi 
acele trupuri ce n’au murit să se.schimbe, şi să ajungă 
în nestricăciune». -

J n i r ’o cirtă , întru  clipeala ochiului, întru 
trâm biţa  cea deapoi“ (Vers. 52). După ce li-a vorbit 
multe despre înviere, la urmă li arată în timp potrivit 
şi ceia ce este mult mai paradox. «Nu numai aceasta 
este minunat, zice, că trupurile vor putrezi mai în
tâi, şi numai după aceia vor învieâ, nu numai că cele 
învîeate din cele putrede vor fi cu mult mai bune 
decât înainte, uu numai că vor trece la o mai bună 
stare, şi nu numai că fiecare se va bucură de al său, 
şi nimeni de a! altuia, ci încă că atâtea şi atâtea fapte, 
care covârşesc orice judecată şi minte, se vor petrece 
într’o cirtă, adecă într’un timp de un minut». Iară mai 
departe o învederează aceasta, zicând: „în clipeala 
ochiului adecă cât ai închide genele ochiului.
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Apoi, fiindcă a spus cevâ mare şi plin de uimire, 
că adecă atâtea şi astfeliu de lucruri mari se vor pe
trece atât de răpede, adaoge ca dovadă ceia ce este 
vrednic de credinţă, zicând: „Că va trâmbiţa, şi 
morţii se vor scula nestricaţi, şi noi ne vom  
SO]lilllbâ‘‘- Espresiuufja „n0 l“ este zisă nu de dânsul, 
ci pentru cei ce se vor ană atunci în vieaţă.

„Că se  cade: strică.ciosului acestu ia  să  se 
îm brace în tru  nestricăciu ne şi m uritorului aces
tu ia să  se îm brace întru nem urire14 (Vers. 53). Ca 
nu cumvâ auzind cinevâ că trupul (carnea) şi sângele 
împărăţiea lui Dumnezeu nu vor moşteni, să’şi închipue 
că trupurile nu vor învieâ, a adaos că: „ S e c a d e s tr i-  
căciosului acestu ia  să se îm brace întru nestri
căciune, şi m uritorului acestu ia să  se îm brace 
întru  nem urire". Deci, trupul este stricăcios şi muri- 
toriu, aşâ că rămâne, căci el este care se îmbracă, .pe 
când germenile morţii şi stricăciunea (ewronjc xai r( ţtopă) 
dispar, iară nemurirea şi nestricăciunea rămân cu el. 
Deci, nu te îndoi că va vieţui în. înfinit, când auzi câ 
devine nestricăcios. „Iară când se va îm brăca slri-^ 
căciosui acesta  în tru  nestricăciune, şi murit,o- 
riul acesta  se va îm brăcă întru  nem urire, atunci 
va fi cu vân tu l cel c e ,e s te  s c r is : înghiţitu-s’a 
m oartea întru  b iru in ţă“ (Vers. 54). Fiindcă a spus 
lucruri mari şi negrăite, el iarăşi le adevereşte cu 
prorociea care spune: „înghiţitu-s’a  m oartea întru 
b i r u i n ţ ă adecă până în sfârşit, aşâ că n’a mai rămas 
nici urmă din ea, nici nădejde de întoarcere, de oare ce 
nestricăciunea a consumat în totul pe stricăciune.

•„Unde îţi este m oarte boldul tău ? Unde îţi 
este iadule biruinţa t a " 1) (Vers. 55)? Ai văzut suflet 
voinic? Căci sărbătorind biruinţa morţii, şi devenind 
entuziasmat de faptul petrecut, şi văzând ca deja întâm
plate cele viitoare, saltă în sus de bucurie, şi călcând moar
tea cea căzută la pământ, îi strigă pare-că cu glas mare

'). Notă. In ediţiunea Sf. Chrisostom acest pasaj este ca aici, 
iară nu ca în ediţiunea noastră, unde partea întâi — unde-ţi este 
moarte boldul Mu — se găseste la finea pasajului 54.
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la ureche, zicând: „Unde îţi este m oarte boldul? 
Unde îţi este iadule biru in ţa"? «Te-aidus,zice,te 
ai prăpădit,, ai dispărut, cu totul, şi degeaba ai mai făcut 
toate cele de dinainte». Căci nu numai că i-a luat ar
mele ce le aveâ, nu numai că a biruit-o, ci inea a şi 
nimioit-o, -şl a. adus-o la aceia, că nu mai insamnă nimic.

„ Ia ră  boldul m orţ ii păcatu l esle, ia ră  p u terea  
păcatului este legea* (Vers. 5ts). Ai văzut că vorba 
lui este de moartea trupească? Prin urmare şi de în
vierea trupească. Că dacă trupurile nu înviează, cum 
s’a înghiţit moartea? Şi nu numai aceasta, ci şi cum 
legea este puterea păcatului? Cum că păcatul este bol
dul morţii, şi chiar măi grozav decât dânsa, şi că are 
în sine puterea, aceasta este învederat; dară cum legea, 
este puterea păcatului ? Căci tară lege păcatul erâ slab, 
săvârşit de om, însă neputând a fi atât de tare pe
depsit. Piăul de sigur că erâ, însă nu se arătă atât. 
de lămurit, — aşâ că legea nu puţin a contribuit în 
a cunoaşte mai mult încă păcatul, şi în a întinde şi 
pedeapsa mai mult. Iară dacă legea ar fi voit să-l îm
piedece, mai groza v încă l’ar fi Tăcut, căci doară gre- 
şala nu este a doctorului, ci a celui ce întrebuinţază rău 
doctoriea. Şi venirea lui Christos încă mai mult, a în- 
greueat pe iudei, dară pentru aceasta noi nu învino
văţim venirea lui, ci încă mai mult o admirăm, iară 
pe aceia îi urim mai mult, ca fiind vătămaţi din faptul 
din care ar fi trebuit să se fblosaseă, Cum că nu legea 
a împuternicit păcatul, ne-a dovedit-o Christos, care a 
împlinit toate ale legei, şi a fost fără păcat.

Dară tu te gândeşte, cum şi de aici se adevereşte 
învierea. Că daca a păcătui este cauza morţii, iară 
Christos venind, a dezlegat păcatul, şi pre noi ne-a iz
băvit de dânsul prin botez, şi că împreună cu păcatul a 
încetat şi legea, — de ce te mai îndoieşti la urmă despre 
înviere?’ Cum şi de unde va mai aveâ putere moartea 
de a stăpâni ? Dela lege ? Dară aceasta a fost desfiinţată.. 
Dela păcat? Dară şi păcatul a fost desfiinţat.

„Iară lui Dumnezeu, m ulţăm ită celuia ce 
ne-a dat nouă biruinţa, prin Dom nul nostru 
Iisus Christos" (Vers, 57). Trofeul biruinţei el singur 
Pa luat, iară pe noi ne-a învednicit a ne bucura de 
cununile acelei biruinţi, şi aceasta nu din datorie, ci 
numai dîn filantropiea lui.
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„Drept aceia, iubiţii mei fraţi, fiţi tari, ne
clă tiţi “ (Vers. 58). Aşâ dară cu drept cuvânt, şi la timp 
vine cu această sfătuire, fiindcă nimic nu clatină pe 
cinevâ în credinţă, ca a crede că în zadar se trudeşte, 
şi fără scop. „Sporind întru  iucru i Domnului pu
ru rea*, adecă în vieaţa cea curată, şi n’a zfe. «ktorând 
binele», ci :.,Sp0î'ind% adecă să-l facem cu prisosinţă, şi 
să trecem pe deasupra tuturor primejdiilor. „Ştiind 
c ă  şi osteneala noastră  nu este deşartă în tru  
D o m n u l Ce spui? Iarăşi osteneală? Dară având cu 
sine cununi şi pentru ceriuri. Osteneala cea de dinainte, 
adică aceia de după pierderea raiului, erâ osânda celor 
păcătuiţi, pe când cea de acum este pricina cununilor 
viitoare. încât nici nu mai este osteneala, dacă nc bucu
răm de ajutoriul cel mare a lui Dumnezeu, — pentru care 
a şi adaos: „întru Domnul®. Osteneala de dinainte erâ 
ea să fim pedepsiţi, iară aceasta de acum, ea să ne în
vrednicim de bunurile viitoare.

’ ) Deci, iubiţilor, să nu dormităm, căci nu va puteâ 
cel leneş să câştige împărăţiea iui Dumnezeu, nici cei 
ce se dezmieardă şi se desfătează în plăceri. Plăcut lucru 
este de a vedeâ pe acei ce-şi chinuese trupul, îl strâmp- 
torează, şi sufăr mii de năcazuri, fiindcă aceştiia se vor 
învrednici de acele bunuri. Sau nu vedeţi poate ce de
părtare este dela ceriu până la pământ, şi ce feliu de 
râzboîu avem a purtă, cum omul este aplecat spre pă
cat, cum păcatul lesne ne îngrădeşte, şi câte curse sunt 
la mijloc? Deci, de ce să tragem după noi atâtea griji-, 
afară de cele naturale, şi să ni aducem prin aceasta mai 
multe osienele şi năcazuri, şi mai mare să ni facem sar
cina? Nu ajunge oare de a ne îngriji numai de pân
tece, de haine şl de case? Nu ajunge grija celor trebui
toare? — deşi chiar şi de acestea ne-a oprit Christos, 
zicând: „Nu vă în grijiţi cu  sufletul vostru  ce veţi 
m âncâ, şi ce veţi beâ, nici cu  trupul vostru  cu ce 
vă veţi..îm brăcă* (Math. 6,25). Deci, dacă nu trebuie

' )  Partea morală. Noi trebuie a ne îngriji de vioaia noastră 
aici, căci acolo cu nimic nu ne vom puteâ folosi, nici dela prie
teni, nici dela rudenii, chiar de ar fi cât de mari pe iângă Dum
nezeu. (Veron).
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a ne îngriji nici chiar de hrana trebuitoare, şi de haine, 
nici de ziua de mâine, apoi cei ce introduc în trebuin
ţele lor zilnice atâtea mâncări, prin cari singuri se în
groapă în pământ, cum vor puteâ să se ridice la ceriurif 
N’ai auzit pe Pavel zicând: „Nimeni ostaş fiind se 
amestecă ou Lucruri lumeşti “ (ii. Timoth. 2, 4} iar?, 
noi ne desfatăm, ne îmbuibam cu mâncările, şi ne îm
bătăm; pentru lucrurile lumeşti ne muncim şi ne tru
dim, iară pentru cele cereşti ne moleşim. Nu ştiţi, că 
cele făgăduite sunt deasupra omului, adecă în ceriu? 
Apoi nouă nu ni este cu putinţă ca sa ne ridicăm nici 
chiar până la bolta ceriului, păşind aşâ de jos pe pă
mânt, fiindcă nu trăim dupre cum se cade omului a 
trăi, ci am devenit mai răi chiar decât animalele. Nu 
ştiţi Ia ce judecată vom stă? Nu vă gândiţi că vom da 
sama şi de vorbe şi de gânduri?— şi noi nu ne îngrijim 
nici măcar de fapte. „Că tot cela ce caută la femeie 
spre a o pofti pre ea, iată a preacurvit cu dânsa 
întru inima-sa“ (Math. 5, 28), zice. şi cu-toate aceste 
deşi vor da samă şi de o privire zădarnică, totuşi mulţi 
nu se dau în laturi nici chiar de a se afundă în adâncul 
păcatului. Cel ce va zice fratelui său, «nebune», va cădea 
în gheena, iară noi nu ne dăm In laturi de a ne necinsti 
cu m l de lucruri necinstite, şi a ni face rău în diferite 
moduri. Cel ce iubeşte pe cel ce-l iubeşte_, nu are nimic 
mai mult decât păgânul, pe când noi chiar îi pizmuitei 
pre ceî ce ne iubesc.

Deci, de ce iertare ne vom învrednici, când poron- 
cindu-ni-se de a covârşi chiar luptele cele vechi, noi 
dăm la iveală purtarea noastră ca mai pre jos de acea 
măsură? Ce cuvânt ne va scăpă? Cine va stă de faţă 
şi ni va ajută fiind noi pedepsiţi? Nu va fi nimeni, ci 
cu toţii vom suspina, vom plânge, vom scrîşni cu dinţii, 
şi munciţi şi chinuiţi fiind, vom fi târîţi în intunerecul 
cel mai dinafară, la acele dureri nesfârşite, la acele pe
depse grozave.

De aceia vă rog, şi chiar cad cu rugăciune la pi
cioarele voastre, ca pe cât timp avem vieaţă, să ne umi
lim dupre cele grăite nouă de apostol, să ne întoarcem 
pe calea cea dreaptă, să ne facem mai buni, ca nu cumvâ 
să suferim acolo când ne vom duce, ca şi bogatul cel 
din evanghelie. Chiar de ai aveâ acolo tată, sau fiu, sau 
prieten, sau pe ori cine care ar aveâ îndrăzneală înaintea
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lui Dumnezeu, totuşi nimeni nu te va puteâ scăpa din 
acele chinuri, fiind predat lor prin înseşi faptele tale. 
Astfeliu este acel tribunal înfricoşat; acolo se osândeşte 
cineva numai prin faptele sale, şi altfel iu a scăpa de 
acolo nu e eu putinţă. Şi acestea le spun, nu ca să vă 
supăr, alici să vâ aduc în deznădajduire, ci ca nu cumvâ 
nutrindu-rxe ou speranţe deşarte, şi încurajându-ne în 
cutare, sau în cutare, să neglijăm de faptele bune. Dacă 
noi ne vom lenevi, nu dreptul, nici prorocul, nici apos
tolul, dară nimeni nu ni va sta în ajutoriu, — iară dacă 
ne vom osteni, având în apărare înseşi faptele noastre, 
atunci cu îndrăzneală ne vom prezentă înaintea, drep
tului judecătoriu. şi ne vom învrednici de bunurile fă
găduite celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cărora, fie ca cu 
toţii să ne învrednicim prin charul şi filantropica Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl, şi cu 
Sfîntql şi bunul, şi de vieaţă datătoriul Duh, se cade 
slava acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X L I I I

„Iară pentru m ilosteniea care  este pentru 
sfinţi, precum  am rânduit bisericilor Galatiei, 
aşâ  şi voi să  faceţi “ (Cap. 16, 1).

Complectând vorba despre dogme, -şi urmând a 
trece la partea morală, lăsând toate celelalte la o parte, 
el păşeşte deodată la principalul tuturor bunurilor, făcând 
vorbă de eleimosină. Şi nu se întinde asupra întregei părţi 
morale, ci vorbind numai de aceasta, el conteneşte, deşi 
nicăiri n’a făcut aşâ, ci în toate celelalte epistole, pe la 
sfârşit, el vorbeşte şi despre eleimosină, şi despre pru
denţă, şi despre blândeţă, şi despre îndelunga răbdare, 
şi în fine despre toate celelalte. De ce oare aici el pune în 
mişcare numai partea aceasta în locul întregei părţi 
morale? Findcă şi cele vorbite mai înainte, cele mai 
multe erau chestiuni morale, prin care de pildă a pe
depsit pe acel curvariu, prin care a cuminţit pre cei ce 
se judecau de cei de afară, prin care a înfricoşat pre 
cei ce se îmbuibau cu mâncările şi cu beţiile, prin care 
a condamnat pre cei ce se împotriveau, pre cei ce iubeau



600 OMILIA XLIII

cearta, pre cei ce iubeau stăpâniile şi întâietatea, prin care 
a predat acelei osânde nespusă pre cei ce se apropieau ca 
nevrednicie de sfintele tăi ne, prin care a discutat despre 
dragoste.

De aceia tocmai el aminteşte aici numai despre 
eleimosină, ceia ce îl şi interesă mai mult pe dânsul de 
astă dată, Şi priveşte- înţelepciune. Când i-a convins 
despre- înviere şi Ua tacul mai binevoitori, atunci vine 
şi li vorbeşte de eleimosină, — deşi dealtmintrelea el a 
mai vorbit de asemenea lucruri şi în capitolele de 
dinainte, când de pildă îi ziceâ: „D acă am  sem ănat 
noi vouă cele duhovniceşti, au m are lucru este 
de vom  săcerâ  'noi ale voastre cele tru p eşti"?  
şi „Cine sădeşte vie, şi din roada ei nu m ă
n â n că "?  Dară fiindcă ştieâ măreţia acestei virtuţi, el 
nu se lasă de a o aminti din nou şi la finea epistolei. 
Expresiunea întrebuinţată de dânsul aici nu mai este 
cXsTjjAOTivYj, ci Xofta, prin care ol numeşte strângerea, sau 
adunarea ofrandelor, făcând prin aceasta lucrul mai 
uşor de primit chiar din capul locului, căci când se 
strâng sau se adună ofrande din toate şi dela toţi, po- 
ronca devine mai uşoară pentru fiecare.

Vorbind, deci, despre această strângere de ofrande, 
nu deodată a spus: «fiecare din voi să pue la sine strân
gând ce se va îndură» deşi aceasta erâ urmarea firească, 
ci spunând mai întâi „precum am rânduit b iseri- 
ce io r G alatiei", la urmă adaoge şi de-strângerea ofran
delor prin bisericile lor, aţîţându-li prin această poves
tire zelul de a imita pre cei de prin alte locuri, şi tre
când faptul ca o povestive, ceia ce a făcut şi cu Romanii 
sriindu-li. Căci şi acelora hotărându-se a li istorisi 
despre călătoriea sa la Ierusalim, astfeliu îşi introduce 
vorba, zicând: „Iară acum  m erg la Ierusalim  slu
jind  sfin ţilor; c ă  bine a  voit M aeedoniea şi 
A chaia a face  o îm părtăşire o arecare  la să
răcii sfinţilor cari sunt în 'ie ru sa lim " (Rom. 15, 
25. 26). Pe aceia îi îndeamnă la lucru prin Macedoneni 
şi Corintheni, pe când pe aceştiia prin Galateni- „P re
cum  am  rânduit, zice, bisericelor Galatiei, aşâ 
şi voi să  face ţi" , fiindcă li ar fi fost ruşine ca să fie 
mai pre jos de Galateni. Şi n’a zis: «am sfătuit, am în



6 0 1

demnat», ci „am rânduit ceia ce este mai'cu putere. 
Şi nu aduce de exemplu o cetate, sau două şi trei, ci 
întreaga naţiune, ceia ce face şi acolo unde vorbeşte de 
dogme, zicând: „Precum  şi în toate b iserice le  
S f i n ţ i l o r Dacă aceasta are putere iu creuînţa dog
melor, apoi cu atât mai mult ;n imitarea faptelor.

Deci, ce-ai ora.odui£ s -spune~mi. uns. vi iii
Sân lbete“, zice, adecă Duminecă, „fiecare din voi 
să  puie la  sine, strân gân d  ce se va îndură 
Priveşte cum el îi îndeamnă şi prin timpul pe care îl arată, 
fiindcă ziua arătată de dânsul erâ deajuns prin sine în
săşi pentru strângerea ofrandelor. «Aduceţf-vă aminte, 
zice, de ce bunuri v ’aţi învrednicit în această zi, căci 
bunurile cele nepovestite, rădăcina şi începutul vieţei 
noastre, în această zi s’au aşezat». Şi nu numai prin aceasta 
ziua de Duminică erâ potrivită spre a-i aţîţâ iîn fapte 
filantropice, ci şi pentrucă se găseau liberi şi liniştiţi 
de orice năcazuri. Căci un suflet scăpat de ostenele, de- 
vin© m.cii maamnatec şi filai tisor* Cjb ft rnilni, 1*0 
acestea apoi, şi poronca bisericei de a " se împărtăşi în 
această zi cu sântele, înfricoşatele şi nemuritoarele taine, 
multă bunăvoinţă însuflă creştinului spre-eleimosină.

In această zi, deci „fiecare din v o i„ — şi nu 
cutare, sau cutare, ci fiecare, adeca, cbiar sarac, sau 
bogat, chiar femeie, sau bărbat, rob, sau slobod, sSă. 
puie la sine, strân gân d  ce se va îndurâ“, N ’a zis 
«să se aducă in biserică» ca nu eumvâ să se ruşineze 
pentru micimea sumei adunate, ci sporind câte puţin 
prin adaosuri ofrandele «să mi le arătaţi când voiu 
veni eu, zice. Acum, fie-eare să pună la sine, şi casa 
ta fă-ţi-o biserică, lada fă-ţi-o gazofilaehiu ("cutia de 
ofrande din biserică). Fă-te păzitoriu al banilor sfinţi, 
şi iconom de sine singur chiroionisit (auto/siooTovijtoc) 
al săracilor. Filantropiea îţi dă această preoţie». De
altfeliu gazofilachiul de prin biserici este şi astăzi sim
bol al filantropiei, simbol al eleimosinei, însă rămâne 
doară ca simbol, căci fapta nu este de loc. Şi ştiu că 
mulţi din cei ce stau în această adunare ne vor învino
văţi iarăşi, când discutăm de acestea, zicând: «Nu de
veni greoiu eu noi, nu deveni de nesuferit celor ce te 
ascultă; lasă lucrurile la libera voinţă a cuiva, dă-ţi 
numai părerea auditorilor, căci dupre cum faci acum,
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%
ne ruşinezi, şi ne faci a ne înroşi de ruşine». Insă eu 
nu primese astfeliu de vorbe, căci nici Pavel nu se ru
şina, vorbind mtr’una de acestea, şi grăind cuvinte de 
cerşitori. Dacă ţi-aşi zice «dă-jrri mie, sau adă în casa 
mea», poate că cele vorbite ar fi de ruşine, şi mai 
dreptul vorbind, nici atunci n’ar fi de ruşine, că „Cei 
•ce siuja.sc aitariu ju i, din a lta r iu se  Îm p ărtăşesc" 
zice, — dară poate că ar fi drept a mă certa cineva, ca 
unui ce am făcui vorbă de mine, acum însă eu fac 
rugăminte pentru cei nevoiaşi şi săraci, şi încă nu atâta 
pentru cei săraci, câ,t pentru voi cei cari daţi. De aceia 
sunt cu curaj. Căci ce ruşine poate fi de a jpune: «dă 
hrana celui flămând, îmbracă pe cel ce umblă pe 
drumuri gol, primeşte în casa ta pe cel străin? Stă
pânul tău nu se ruşinează a spune acestea: „Flămând 
am  fost şi nu-m i aţi dat să  m ănânc" (Matli. 25, 
42). el care n’are lipsă de nimic, şi eu să mă ruşinez 
şi să mă lenevesc? Nici de cât! O astfeliu de ruşine 
este din viclenie drăcească.

Deci, nu mă voiu ruşina, ci încă eu curaj voiu zice 
cu voce şi mai puternică: daţi celor săraci. Dară dacă 
poate are cinevâ de arătat şi de mustrat, căzicându-vă 
acestea vă atragem spre noi, şi sub pretext de săraci, 
noi înşi-ne câştigăm, apoi acestea sunt, vrednice nu nu
mai de ruşine, ci chiar şi de mii de trăsnete, şi cei ce 
fac de acestea nu sunt vrednici nici de a trăi. Dară 
dacă cu charul lui Dumnezeu noi nu vă supărăm cu 
nimic pentru noi, ci v ’am propoveduit evangheliea fără 
nici-0 cheltuieală, neobosându-ne de loc, dupre cum se 
obosâ Pavel, şi mulţămindu-ne cu cele ale noastre, apoi 
atunci vă vom zice cu tot curajul: daţi celor săraci! Şi 
nu voiu încetă zicând acestea; iară nedând, eu voiu fi 
cel mai grozav acuzatoriu al celor ce nu dau: Căci dacă 
aşi fi general, şi aşi aveâ ostaşi, nu m’âşi ruşinâ de a 
cere hrană pentru dânşii.

Eu iubesc foarte mântuirea voastră. Şi pentru ca 
vorba să ne fie mai rodoasă, şi cu mai multă putere, 
vom luă pe Pavel de ajutătoriu, şi cu dânsul vom stâ 
de vorbă, zicând: „Fiecare din voi săpue la sine, 
strângând ce se va îndură". Dară tu gândeşte-te 
şi de aici la vorba lui nesupărătoare, căci n’a zis: 
«atâta, sau atâta», ci „ce se va îndură11, fie mult, fie
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puţin; şi’ n’a zis: «ce va câştigă», ci „ce se v a  îndură 
arătând că căpătuirea sau aprovizionarea aceasta este dela 
Dumnezeu. Şi nu numai prin aceasta el îşi face îndenmarea 
şi sfatul mâi uşor de primit, ei şi prirj aceia că nu po- 
ronceşle de a -strânge şi a depune toate ofrandele într’un 
anumit, lirop.. căci ă se strânge câte. puţin., atât slujba 
cât şi’ ftboSâfe erou uesimţiie. De aceia nici nu poron-. 
ceşte deodată de a aduce ia mijloc cele adunate, ci le 
îngăduie un termen i^ng, punând şi cauza pentru ce: 
„ca nu, dacă voiu veni, atunci să se facă strân -
SOarea“ , zice-; adecă «ca nu cumva în timpul subscrierei 
acelor ofrande, să vă vedeţi siliţi de a le strânge». Dară 
şi prin aceasta nu puţin iarăşi îi aţîţâ la lucru, căci 
aşteptarea, lui Pavel îi făcea mai dispuşi la treabă.
- „Iară după ce  voiu veni, pre c a re veţi so- 
eoti, pre aceia cu cărţi (epistole) îi vom trim ite 
să  ducă darul vostru  Ia Ierusalim “ (Vers. 3). 
N’a zis: «cutare sau cutare», ci „pre carii îi veţi 
SOCOtiadecă «pre carii îi veti alege voi», ca astfeliu 
să facă fără nici o bănueală slujba aceasta. De aceia 
lasă alegerea celor ce vor duce ofrandele la hotărîrea 
şi votul lor. «Nu trebuie să se spună, zice, că contribuţiea 
aceasta s’a făcut de voi, însă dreptui dea alege pre cei 
ce vor duce acolo banii, nu ar fi al vostru».

Apoi ca'să nu se pară că el se trage la oparte în 
această chestiune, vorbeşte de scrisori, zicând: „pre 
carii veţi socoti, pre aceia  cu  cărţi îi vom tri
m ite'1, ca şi cum pare că ar zice: «Şi eu voiu fi îm
preună cu dânşii, voiu fi părtaş acestei slujbe, prin scri
sorile ce le voiu da». Şi n’a zis «voiu trimite pe aceia 
ca să ducă eleimosina voastră» ci „ca să dlică darul 
v ostru “, ca astfeliu să-i arate ca făcând lucruri mari 
şi ca pe cei ce singuri au câştigat. Aiurea el numeşte 
faptul şi binecuvântare şi împărtăşire, pe deoparte ca 
să nu devină mai leneşi, iară pe dealtă ca să nu se 
îngâmfe; nicăiri însă n’a numit aceasta milostenie sau 
eleimosină.

„ Ş r  de~va.fi cu  cuviinţă să  m erg şi e u ,c u  
m ine vor m erg e“ (Vers. 4). Prin acestea iarăşi îi 
îndeamnă la dărnicie, căci parecă li-ar zice: «Dacă ceia 
ce veţi strânge va fi atât de mult, în cât să fie nevoe
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şi de prezenţa mea, nici atunci nu mă voiu da în laturi». 
Deodată însă ei n’a vestit aceasta, nici n 'azis: «fiindcă 
am a veni acolo, eu singur voiu duce ofrandele», de 
oarece dacă spunea aşâ dela început, n’ar fi avut vorba 
atâta putere, pe când adăogând aceasta la urmă, este 
la timp potrivit. De aceia tocmai n’a făgăduit, dela în
ceput, dara nici n’a făcui de ici, şi mimai dupA ce spune- 
că „îi vo iu  trim ite* vine yi spune că se'va duce şi 
el de va fi nevoe. Şi aici tot pe dânşii îi face stăpâni 
de a hotărî, căci zicând: „Şi de va fî CU Cuviinţa 
Să m erg şi eu“, aceasta atârnă de dânşii, ca adecă 
să strângă atât de multe ofrande, în cât să fie nevoe 
de a stărui şi de dânsul ca să se ducă la Ierusalim.

„Şi voiu veni Ia voi, când voiu trece  M ace- 
doniea (că  prin M acedoniea voiu tre ce “) (Vers. 5). 
Şi mai sus a spus aceasta, însă atunci cu mânie—fiindcă 
a adăogat: „voiu cunoaşte nu cuvântul ceior ce - 
s ’au sem eţit, ci puterea11, —  pe când aici mai cu 
biândeţă, ca astfeliu să-i şi dorească venirea. 'După aceia 
ca să nu zică: «Dară ce?. înaintea noastră tu preferi pe 
Macedoneni» ?— iată că n’a spus «când mă voiu duce la 
Macedoniea» ci „când voiu trece  M acedoniea“.

„Că prin M acedoniea voiu sa trec . Şi Ia voi 
de se v a întâm plă, m ă voiu zăbovi, sau  voiu 
şi iern ă1 ‘ (Vers. 6). «Nu voesc, zice, de a trece pe lângă 
voi, ci de a remâneâ şi a petrece un timp la voi». Când 
el li-a trimis această epistolă, erâ în Efes, şi în timp de 
iarnă. Deci li spune, că «voiu remâneâ până la sărbă
toarea Cincizăcimer în Efes, iară după aceasta voiu piecâ 
spre Macedoniea, pe care trecând-o voiu ajunge la voi 
în vară, şi poate ca voiu face şi Iarna la voi». Şi de cc 
oare a.zis: „de se va întâm plă“ şi n’a spus hotărî- 
toriu? Fiindcă nu pe toate le prevedeâ Pavel, şi potrivit 
împrejurărilor. De aceia nici nu spune hotărîtoriu, ca 
astfeliu dacă nu s’ar întâmplă, să aibă refugiu la aceia 
că a spus lucrul în mod nehotărit, lăsându-se la puterea 
Duhului, unde ar voi să-i conducă, iară nici cât unde 
el poate dorea, ceia ce spune şi in a ll-a  epistolă, justi- 
ficându-se de întârziere, şi zicând: „Sau cele ce Sfă~ 
tu esc, trupeşte le  sfătuesc, ca  să  fie la  m ine ce 
este  aşâ, aşâ, şi ce  nu, n u K. :
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„Ca voi să  m ă petreceţi ori încotro voiu 
in erg e“. j3i aceste vorbe sunt zise din marea lui dra
goste cătră dâ' i. „Că nu voesc să  nu vă văd 
pre voi acuu. în tre a c ă t ; ci am nădejde câ tă v a  
vrem e să m ă zăbovesc ia voi, de va îngădui 
Dom nul" {Vers. 7). Acestea Ie ~ ceâ, pedsoparte aru- 
tând dragostea ce avea cătră dâ ii, iară pe deal ta in- 
fricoşându-i pre ce-i păcătoşi, nu intr’un mod ascuns, ci 
pe faţă şi sub forma prieteniei.

„Şi voiu rem âneâ în E fes până la  sărb ă 
toarea a Cincizăci de zile“ vers. 8). Toate i spune 
lor în amănunţime, vorbindu-li ca unor prieteni; căci a 
li spune cauza pentru care n’a venit încă, sau pentru 
ce va veni, şi unde petrece el acum, aceasta e dovada 
prieteniei.

„Că mi s’a deschis mie uşă mare şi spre 
folos, ŞÎ protivnicii Simt mulţi “ (Vers. 9). Şi dacă 
este mare, cum de sunt protivnici? Tocmai de aceia sunt 
protivnici, fiindcă şi credinţa^ este mare, -şi dacă cre
dinţa este mare, apoi mare şi largă este şi intrarea. 
Dară ce însamnă „uşă rnare“ ? Adecă? mulţi sunt coi 

-ce sunt pregătiţi a primi credinţa, mulţi sunt gata a se 
apropieâ şi a se întoarce dela rătăcire; intrarea. îmi 
este îargă, fiindcă cugetele celor ce se apropie sunt pre
gătite şi înălţate spre supunerea credinţei. De aceia şi 
diavolul sufiâ cu putere mare, de vreme ce vedeâ pro 
mulţi fugind dela dânsul. Deci, pentru aceste două cauze 
el trebuia a remâneâ încă în Efes, fiindcă pretutindeni 
lucrul evangheliei se săvârşâ cu putere, şi înverzâ pe 
fiecare zi. Şi dacă-erau- mulţi cari pizmueau, apoi şi 
acesta erâ un semn invederat de propăşirea evangheliei. 
Căci nici odată nu se sălbătăceşte atâta demonul cel 
viclean, ca atunci când i se răpesc multe din vasele 
sale, adecă mulţi de ai lui.

') Deci, iubiţilor, şi noi când voim a face cevâ măreţ

’) Partea morală. Nu trebuie a ne minună când vedem pre 
cei ce trăesc în fapte bune că nu izbutesc, având privirea aţintită 
spre resplata viitoare. Şi. că cei ce au venituri, cum şi toţi ceilalţi 
trebuie a da în milostenii a zecea parte.din ceia ce vînd şi cumpără, 
iară cele strânse din procente sau camătă^ sau din dajdiea ostă- 
şască, nu sunt primite de evseviea creştină. (Veron).
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şi nobil, sâ nu ne gândim numai la osteneala ce-o vom 
aveâ, ci şi la câştigul ce-1 vom trage de acolo. Priveşte 
şi pe Pavel, că nu de aceasta se teme, şi se dă în laturi, 
că sunt mulţi protivnici, ci tocmai fiindcă uşa erâ mare 
şi largă, apoi el de aceia sta pe loc şi aşteptă. Căci- dupre

- cum ara mai spus— acesta erâ semn învederat, de a fi 
diavolul învins. Nu .cei ce fac fapte mârşave, fie cât de 
mici, îhfuriează acea feară sălbatecă, ci cei ce fac cele 
burie. Aşâ că atunci când vezi vr'un bărbat drept fă
când .fapte mari, şi suferind mii de răle, tu să nu te 
minunezi, ci din contra atunci să te minunezi, când 
diavolul primind multe rane, ar sta liniştit, şi ar primi 
raneie cu nepăsare. Fiindcă nici atunci când şarpele ar 
fi într’una înţepat, şi s’ar înfurieâ şi râpezi contra celui 
ce-1 înţeapă, încă n’ar trebuie a ne mirâ. Căci şi diavolul 
-se răpede contra tuturor mai grozav decât orice şearpe, 
şi întocmai ca o scorpie scoţindu-şi acul, se ridică în sus.

Dară nu aceasta să vă înfricoşeze pre voi, fiindcă-cel 
ce se întoarce dela războiu în urma biruinţei, de necesitate 
că-1 vei vedeâ plin de sânge, şi de multe ori .rănit. Deci 
;şi tu când vezi pe cinevâ făcând eleimosină şi celelalte 
mii de bunuri, şi prin aceasta tăind puterea diavolului,— 
să~nu te minunezi la urmă dacă îl vei vedeâ căzut în 
ispite şi primejdii, şi nici să te sperii, fiindcă tocmai de 
aceia a căzut în ispite, pentru că a lovit cu putere pe 
diavolul. «Dară, zici tu, cum de i-a îngăduit Dumnezeu 
una ca aceasta»? Ca mai mult încă acesta să se încu
nuneze, şi diavolul sâ primească încă mai multe rane. 
Căci, mare este în adevăr, şi chiar dintre faptele cele 
mai prielnice, de a milui, în acelaşi timp şi a stărui în 
fapta bună, — însă cu atât mai mare este când chiar 
pătimind cinevâ, el totuşi nu se abate de loc dela aceasta. 
Un astfeliu de om este în aşâ feliu, că ceia ce face, 
face pentru Dumnezeu.

încât, iubiţilor, chiar de ne primejduim, sau de 
am pătimi orice, noi să ne înarmăm cu o mai mare 
bună voinţă pentru durerile şi ostenelele virtuţei, fiindcă 
nu este timpul de răsplată aici pe pământ. Prin urmare 
să nu cerem cununile aici, ca nu cumvâ în timpul cu
nunilor să împuţinăm răsplata cuvenită nouă. Dupre 
cum se întâmplă şi cu meşteşugarii carii lucrând şi 
hrănindu-se cu hrana lor iau o mai mare plată, pe când 
cei hrăniţi cu mâncarea celor ce-i plătesc li se va tăiâ 
o parte nu mică din plată, tot aşâ şi cu sfinţii. Cel ce
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a făcut multe fapte bune, şi în acelaşi timp a suferit şi 
multe răle, va aveâ plata întreagă, şi încă mai mult de 
cât plata-întreagă, nu numai pentru bunurile ce a să
vârşit, ci şi pentru rălele ce a suferit, — iară cel ce s’a 
bucurat aici ;de linişte şi dezmerdări, de sigur că nu, va 
avea acolo cununi aşâ de strălucite. Dumnezeu ni în- 
Fnaga.~inea.za acolo ftu numai .plata succeselor, cî şi acea 
a ispitelor. Şi pentru ca ceia ce spun să o fac şi mai 
lămurită, fie de pildă doi bogaţi milostivi, cari să dea 
eleimosină săracilor; după acefa unui remâne bogat şi 
se bucură de toată îmbelşugarea, pe când celalalt cade 
în sărăcie, în boale şi nenorociri. Deci, după ce se vor 
duce acolo amândoi, care dintr’ânşii va luâ cununa ceâ 
mai mare? Oare nu este invederat că cel ce a pătimit 
şi s’3r ticăloşii, căci el şi făcând bine, şi pătimind răle 
n’a suferit nimic omenesc? Nu mai încape nici-o în-- 
doeală, căci acesta .este acea statue de diamant, iară 
acela este sluga cea. recunoscătoare. Că dacă noi nu 
trebuie a face binele pentru speranţa împărăţiei ceru
rilor, ci pentru că aşâ este plăcut lui Dumnezeu,— ceia 
ce e mai mare decât orice împărăţie — apoi de ce răs
plată este vrednic cel ce devine zăbavnic în fapta bună, 
din cauză că nu iâ plata aici?

Deci, să nu ne tulburăm când vedem că cutare 
bogat, care chemă pe văduve în casa sa şi li dădea 
ospeţe într’una, şi-a perdut casa fiind arsă, sau că a 
pătimit vre-o altă nenorocire, — fiindcă şi pentru aceasta 
va luâ plată. Nici lob nu era admirat atâta pentru elei
mosină, cât pentru cele ce a pătimit după aceasta. De 
aceia şi. prietenii lui sunt dispreţuiţi de toţi cei ce citesc 
istoriea lui, şi sunt consideraţi ca nefiind vrednici de 
vr’un cuvânt, fiindcă căutau răsplata prezentă, şi din 
acestea apoi contrarieau într’una pe drept.

Aşă dară să nu căutăm plata aici, ca nu cumvâ 
să devenim săraci şi lipsiţi, căci este cel mai de pe urmă 
dispreţ când fiind vorba de ceriuri, noi să ne uităm împre
jur la cele de aici. Deci, să nu facem aşâ, ci ori-cum s’ar 
desfăşură cele neaşteptate, noi să ne ţinem strânşi de 
poroncile Iui Dumnezeu. Să dăm ascultare fericitului 
Pavel, şi să punem prin casele noastre cutii pentru 
săraci, care să steâ în locul unde noi ne rugăm,-şi de 
câte-ori vei întră să te rogi, pune mai întâi eleimosină 
în cutie, şi după aceia înalţă-ţi rugăciunea. Şi dupre cum 
n’ai preferă nici-odată ca să te rogi lui Dumnezeu cu
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mâni nespălate, tot aşâ să nu te rogi fără eleimosină. 
Eleimosina a fi atârnată la patul tău, nu este mai puţin 
ca evangheliea ce tu o atârni acolo, căci de vei atârnă 
evangheliea numai, fără să faci şi fapte filantropice, nu 
te vei folosi atât de mult, — pe când având această cutie, 
iu ai o armă puternică contr-a diavolului, rugăciunea ta 
o faci înaripată, casa ţi-o faci sfîntă-, -având înăuntrul 
ei hrana împăratului. Aşâ dară lângă- evanghelie să 
stea Ia, patul tău şi cutiea săracilor, şi atunci noaptea o 
vei petrece fără visuri urîte, numai cât în aceâ cutie 
nimic din nedreptate să nu se pună. Căci faptul acesta 
se numeşte eleimosină; însă eleimosina nu este cu pu
tinţă de a încolţi vr’o dată din cruzime. Voeşti poate 
a’ţi spune şi ocaziile prin care trebuie a pune eleimosina 
în aceâ cutie, încât şi prin aceasta a’ţi face mai uşoară 
şi îYl ai nesimţită acea contribuţie? Meşteşugariul de orice 
feliu, ca eiubotariuî, curelariul, alărnariul, sau orice alt 
meseriaş, când vinde cevâ din cele făcute de dânsul, să 
facă începutul cu Dumnezeu, să pună în cutie o mică 
parte din ceia ce a prins din vînzarea făcută, şi uee şi 
lui Dumnezeu din acea parte mică. Nici nu cer un lucru 
atât de mare, ci voesc ea noi.- cari aşteptăm împără- 
ţiea cerurilor, să punem măcar atâta, pe cât puneau 
Iudeii, cari erau încărcaţi de mii de ră’le.

Acestea le zic, nu legiuind, şi nici îrnpedecând ue 
a dâ şi mai mult, ci cerând ca în cutiea de rnili să nu 
puneţi mai puţin de a zecea parte, şi nu numai vinzând, 
ci şi cumpărând. Această regulă s’o păzască şi cei ce 
au ţarini, în ceiaree priveşte veniturile ce ie trag de acolo, 
şi în fine toţi cei ce adună venituri drepte. Căci cătră 
cei ce cer camătă la bani eu nu fac nici o vorbă, şi 
nici cătră ostaşii carii clatină pe alţii, şi se ocupă cu 
nenorociri străine, fiindcă Dumnezeu nu voeşte a primi 
nimic din asemenea bani,— ci eu spun acestea numai 
cătră cei ce adună averile prin ostenele drepte. Căci 
dacă noi vom căpătă o astfeliu de deprindere, la urmă 
vom fi mustraţi de cuget dacă ne depărtăm de această 
regulă, — şi în. fine nici nu vom mai consideră lucrul 
atât de greu, şi încetul cu încetul vom ajunge şi la mai 
mari milostenii. Insă deprinzându-ne a dispreţul averile, 
noi vom zmulge cu totul rădăcina tuturor rălelor, şi 
vom petrece vieaţa de aici cu toată liniştea, iară în cea 
viitoare ne vom învrednici de veşnicele bunătăţi. Cărora 
fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi filan
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tropica Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună 
cu Tatăl şi cu sfîntul şi bunul şi de vieaţă dătătoriul 
Duh, se cade slava în veci. Amin.

O M I L I A  X L I V

„Şi de va veni Tim otheiu, socotiţi să  fie fără 
frică  la vo i“ (Cap. 16, 10).

Poate că ar crede cinevâ că rugăciunea ce 0 1 face 
aici Pavel este nedemnă de bărbăţieajui Timotheiu,— 
însă acestea sunt zise nu pentru Timotheiu, ci pentru 
auditori, ca nu cumvâ prin’ vr’o cursă întinsă lui, să se 
vatăme pe dânşii, fiindcă dânsul erâ pururea în faţa pri
mejdiilor, despre cum zice Pavel de dânsul: „Că precum  
unui ta tă  fiul, (aşâ) îm preună cu  m ine a slu jit 
în tru  evanghelie^’ (Filipp, 2, 22).Deci, ca nu cumvâ 
dela îndrăzneala ce ar fi arătat’o cătră ucenic să pă- 
şască şi faţă de dascal în trecerea timpului, şi să devină 
mai răi, d e . aceia da departe îi moderează zicând: „Să 
fie fără  frică  ia  vo iu, adică ca «nu cumvâ vr’unuî 
din cei deznădăjduiţi să se ridice contra lui». Că poate 
urmâ a-i mustră pentru acele, pentru care şi Pavel li-a 
fost scris, în care scop i-a şi înştiinţat că trimite pe Ti
motheiu pentru aceasta, zicând: „Că am  trim is pe T i
m otheiu ia  voi, care  vă  va ad u ce  am inte căile 
m ele întru  Christos, precum  pretutindeni învăţ 
în tru  toate bisericele.“ Deci, ca nu cumvâ dânşii bi- 
zuindu-se pe nobleţă, sau pe bogăţiea, sau pe puterea 
comunităţei, sau şi pe înţelepciunea de dinafară, să se 
arunce asupra lui Timotheiu, să-l necinstească şi să-i 
întindă vre-o cursă, fiind supăraţi poate de mustrările 
ce li-ar fi făcut, sau pentru cele ce li făcuse dascalul, şi 
să-l atace, cerându-i socoteală, de aceia li scrie „ca Să 
fie fără frică  ia voi“ «Să nu-mi spui de cei deafară, 
adecă de Elini şi de cei necredincioşi, zice, căci eu cer 
dela voi aceasta»—pentru cari dealtmintrelea şi întreaga 
epistolă a fost compusă, şi pe cari atât Ia început cât

160-38
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şi la sfârşit i-a înfricoşat. De aceia dară şi zice „să. fie 
fără frică la voi“.

După aceia dela slujba ce o aveâ îl face demn de 
credinţă, zicând: „că lucrul Domnului lucrează 
«Să au te uiţi Ja aceia, zice, că nu-i bogat poate, nu-i 
bine crescut, nu-i b&trâfi, fiindcă ia ce a fost ei rânduit, 
şi ce anume face? „că lucrul Domnului lucrează" 
zice. Iară aceasta îi este deajuiis în locul oricărei no
bleţe, sau bogăţii, sau vârstă, sau înţelepciune». Şi nu 
s’a mulţămit numai cu aceasta, ci a mai adaos încă: „ca 
şi mine“ dupre cum şi mai sus: „care este fiu ai 
meu iubit, şi credincios întru Domnul, care va 
aduce vouă aminte căile mele ce sunt întru 
Christos^ -Deci, fiindcă erâ şi tânăr, şi singur ’şi-a luat 
sarcina pentru îndreptarea unui public atât de numeros,— 
iară amândouă acestea îl duceau la dispreţ, de aceia 
apostolul adăoge cu drept cuvânt: „Deci, nimeni pre 
el Să nu-i defaime11 (Vers 11). Şi nu cere numai 
aceasta, ci şi cinste mai mare, pentru care şi zice: „Să-l 
petreceţi pre el CU pace", adecă «fără frică; nea vând 
între voi lupte, sau certe, duşmănii sau antipatii, ci 
dându-i toată ascultarea şi supunerea ca unui dascal». 
„Ca să vină la mine, că-1 aştept pre el cu fraţii64. 
Şi aceasta o spune tot ca să-i înfricoşeze. Pentru că 
ştiind ii că Timotheiu toate cele ce ar pătimi ia dânşii i 
le va spune, şi deci să fie cătră el cu blândeţă, apoi a 
adaos: „Că-l aştept pre el CU fraţii*. Dealtmintrelea 
şi de aici îl face vrednic de credinţă, dacă după ple
carea dela dânşii el îl aşteaptă, în acelaş timp arată şi 
dragostea cea cătră dânşii, căci li-a trimis pe un bărbat 
atât de destoinic şi folositor.

„Iară pe fratele Apolld mult l’am rugat ca 
să vină la voi “ (Vers 12). Acesta se pare că erâ şi 
mai învăţat, şi mai în vârstă decât Timotheiu. Ca nu 
cumva să zică dânşii: «dară de ce n-ai trimes pe bărbat 
la noi, ci în locul lui ni-ai trimis pe un tânăr» ? — pri
veşte cum o îndreptează şi aceasta, numindu-1 „ frate “ 
şi spunând că l-a rugat mult. Deci, ca nu cumvâ să se 
pară că l-a protimisit pe Timotheiu în locul lui, şi că 
mai mult îl cinsteşte pe acesta, şi din cauza aceasta nici
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nu Pa trimis, ceia ce ar fi aţâţat o mai mare zavistie 
din parte-li, a adaos: „mult l’am rugat ca să vină 
la voi“. Dară ce? Oare n’a ascultat acela, nici n’a 
primit, ci s’a împotrivit şi s’a ambiţionat ? Nu spune 

îosâ pentru ca nici pe acela să nu-i hulească, 
ş i 'te .etc&laş ţimfs, să se Juşţifks şî pe dânsul, zice: ,.Şi 
nici de cum nu i-a fost voea ca să vină acum“. 
Şi ca să nu zică dânşii că acestea sunt vorbe şi pre
texte, a adaos imediat : , „dară va veni, când vreme 
bună se va prileji“. Prin aceasta el justifică şi pe 
Apollo. în acelaş timp cu speranţa venirei lui i-a liniştit 
şi pre dânşii carii îl doreau.

După aceia arătând că îi datoresc de a aveâ nădejde 
de mântuire nu numai în dăscălii lor, ci şi într’ânşii chiar, 
zice ; „Privegliiaţi, staţi în credinţă", iară nu în înţe- 
lepciunea cea deafară, căci acolo nu se poate stă, ci purta 
în toate părţile — „îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate 
a le  voastre ca dragoste să fie41 (Vers. 13.14). Acestea 
zicând s’airvpărea că-i sfătueşte, însă se atinge cu putere 
de dânşii, ca cei ce se lenevise. Pentru aceia zice: „Pri- 
veghiaţi“, ca uniia ce dormitau, „staţi", ca uniia ce 
se clătinau în toate părţile, „îmbărbătaţl-vă, întă
ri ţi-vă op, uniia ce se moleşişe, şi „toate ale voastre 
CU .dragoste S I fie“, ca uniia ce se prigoneau între 
dânşii. Deci, faţă de cei ce îi amăgeau apostolul li zice: 
„Priveghiaţi, s t a ţ i iară faţă de cei ce îi prigoneau 
li spune: „îmbărbătaţi-vă, cum şi faţă de cei ce se 
resculase şi voeau a-i atrage în partea lor li spune: 
„toate ale voastre cu dragoste să fie“ ceia ce 
este legătura perfectiunei morale, izvorul şi rădăcina tu
turor bunurilor.

Dară oare ce va să zică: „toate CU dragoste Să 
fie“ ? — Adecă «chiar de ceartă cinevâ, zice, sau de stă
pâneşte, sau este stăpânit, sau învaţă, sau se învaţă 
toate cu dragoste să se facă, fiindcă şi cele vorbite ma 
sus, toate au venit din cauză că s’a neglijat aceasta. Ş 
dacă dragostea n’ar fi fost neglijată, nu s’ar fi trufit. nici n’ai 
fi zis între dânşii:» „Eu sunt al lui Pavel, eu al lu 
Apoll6“. Dacăar fi fost aceasta, nu s’ar fi judecat la jude 
căţile etnicilor, sau mai bine zis nici nu s’ar mai fiju-
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decât. Dacă ar fi fost aceasta, acel curvariu n’ar fi luat 
pe femeia tatălui său, n’ar fi dispreţuit pe fraţii cei ne
putincioşi, n’ar fi fost eresuri printre dânşii, nu ar fi 
fost stăpâniţi de slavă deşartă pentru charurile ce le 
aveau. De aceia, deci, zice Pavel: „Toate ale voastre 
cu dragoste să fie“,

„Ş i va rog pre voi, fra ţilo r- ştiţi casa. iu i . 
Ştefană, că este pârga (începătură) A.chaei> si 
spre slujba sfinţilor s’au rânduit pre sine“ (Vers. 15). 
începând epistola el pomeneşte de acest Ştefană, zicând:. 
„am botezat şi casa lui Ştefană", iară aici el îl nu
meşte pârgă (începătură) nu numai a Corinthului, ci şi a 
întregei Elade. Nici aceasta nu este o laudă mică, ca 
el cel întăi şă se fi apropieat de Christos, pentru care 
şi în epistola cătră Romani lăudând prin acest fapt pe- 
uniia, ziceâ: „cari şi mai ’nainte de mine au fost 
întru Christos" (Rom. 16, 7). Şi n’a spus că «cei întăi 
au crezut» ci ca „s au făcut pârgă Achaei“, arătând 
eă împreună cu credinţa ii au dat dovadă şi de o vieaţă 
eminentă — Cci 3! cu roctcleie ce feuiuc **h. pâr&ă—- 
arătnndu-se vrednici prin toate ale lor. Căci şi pârga 
trebuie a fi mai bună de cât cele ialte, cărora este 
pârgă, ceia ce şi de aceştiia a mărturisit, aici Pavel, prin 
această expresiune. Nu numai că au crezut cu adevărat
— dupre cum am spus — ci încă că au arătat o mare 
evlavie, că virtutea erâ în floare la dânşii, şi că aveau 
o mare rîvnă în milostenii- Şi nu numai de aici se în- 
vederază evlaviea lor, ci şi din aceia că întreaga casă 
era plină de evlavie. Cum că dânşii înfloreau şi în lu- 
pruri bune, aceasta o arată prin următoarele: „spre 
slujba sfinţilor sau rânduit pre sine". Aţi auzit 
ce feliu de engomii li aduce apostolul pentru ospitali
tatea lor? N’a zis «slujăsc», ci „s’au. rânduit pre 
dânşii", adecă «această vieaţă şi-au ales-o pentru tot
deauna, la această ocupaţie s’au dedat».
..r :: „Ca şi voi să vă plecaţi la uniia ca aceştiia" 
(Vers. 16), adecă «să îi ajutaţi şi în cheltuiala de’ bani,, 
şi .'în: slujba trupească să vă împărtăşiţi de toate oste- 
nolele lor, căci când ii au tovarăşi, atunci şi osteneala 
li se, pa re mai uşoară, şi cele ale binefacerei se împart la 
mai mulţi ». Şi n’a zis simplu «să lucraţi împreună cu
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dânşii», ci încă „Să vă plecaţi", adecă «să ascultaţi 
la ori-ce v ’ar poronci», ceia ce dovedeşte supunerea 
ceâ mai mare. Şi ca să nu se pară că li face pe placul 
acelora, a adaos: ,ş i la tot cel ce împreună lu
crează Şi se o s t e n e ş t e ca şi cum ar fi zis: «ob
ştească fie această lege. Eu nu vă vorbesc în particular 
pentru aceia numai, ci dacă cinevâ este ca şi dânşii, 
bucure-se şi el de aceleaşi ajutoare». De aceia începând 
acest, pasaj, el îi iâ chiar pe dânşii de marturi în reco- 
mandaţieâ ce face acelui bărbat sfînt. „Şi vă rog pre 
voi, fraţilor, zice: ştiţi casa lui Ştefană*, adecă 
«ştiţi chiar şi voi cum se ostenesc, şi nu mai aveţi 
nevoe de a află dela mine».

„Iară mă bucur de venirea lui Ştefană, şi 
a Iui Fortunat, şi a lui Achaic, căci lipsa voastră 
aceştiia au împiinit-o. Că au odihnit duhul meu 
Şl ai vostru“ (Vers. 17. 18). Fiindcă erâ natura! ca 
dânşii să se înfurieze contra acestora — căci aceştia sunt 
cari au pus în ..cunoştinţă -pe--apostol—4espfc-imporc- 
cherile dintre dânşii, şi p’rintrânşii li-a scris cele despre 
fecioare şi despre cele măritate— priveşte cum îi îmblân- 
zăşte. La începutul spistolei zicând: „Pentru Că mi s’a 
arătat mie pentru voi de Ta cei ce sunt ai Ghioci££, 
şi ascunzându-li numele, iară pe dânşii punându-i la 
mijloc, erâ invederat că prin aceia a fost pus în cunoş
tinţă,— pe când aici spunând că „lipsa voastră aceş- 
tiia au îndeplinit-o, şi au odihnit duhul meu şi 
al vostru prin aceasta î f  arată ca veniţi în locul 
tuturor, şi aleşi de a face o astfeliu de călătorie pentru 
dânşii. Deci, cum acest fapt particular s’a făcut co
mun? «De vă veţi mângâeâ între voi prin dragostea 
•ceâ cătră dânşii; dacă Si veţi cinsti, dacă îi veţi 
primi pe dânşii, dacă îi veţi împărtăşi de binefaceri»; 
De aceia a şi adaos: „să cunoaşteţi dară pre uniiă 
Ca aceştiia“ Şi lăudând pe cei veniţi la dânsul, îm
pleteşte împreună laude şi acelora, adecă celor trimişi îm
preună cu cei ce i-au trimis, zicând că: „au odihnit 
duhul meu şi al vostru". — -

„Să cunoaşteţi dară pre uniia ca aceştiia", 
-căci «pentru voi, ’zice, au părăsit ţaraL.şi casă». Ai văzut
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înţelepciune? Ai văzut cum îi arată, că aceia nu atâta 
pe Pavel l-au mulţămit, cât pe dânşii mai cu samă, 
flixjdcă |n persoana lor erâ concentrată întreaga cetate 
a Corinluîui, — ceia ce şi pe uniia îi făcea mai vrednici 
de credinţă, şi pe alţii nu-i lăsă a şe dezbină de aceia, 
de vreme os printrânşîi ao stat şi ii în îâţaiui Pa vei, 

„Inchină-se vouă bisericele A siei‘‘ (Vers. 19).
Pururea ei împreună membrele cele răzleţe şi le uneşte 
prin închinăciune. „Inchină-se vouă întru Domnul 
mult, Achila şi l  riscliila“, căci şi apostolul a stat 
la dânşii în gazdă, fiind Achila curălariu. „împreună 
cu biserica cea din casa lorE. şi aceasta nu este 
o mică virtute, de a face şi casâ lor biserică. „Inchi- 
nă-se vouă frăţii toţi. Inchinaţi-vă unul altuia 
cu sărutare sfîntă* (Vers. 20). Adaosul acesta de 

. Sărutare Sfîntă numai aici II pune. Şi de ce oare? 
Pentru că se dezbinase foarte mult între dânşii, zicând: 
„Eu sunt a Iui Pavel, eu a lui Apolld, eu a lui 
Chifâ, eu a lui Clirist0s“, — unul erâ flămând, iară 
altul se îmbăta, şi celalalt aveâ lupte seci, şi invidii, şi 
judecăţi. Pe lângă acestea şi din pricina charurilor. 
mare erâ zavistiea dintre dânşii, mare în acelaşi timp 
şi mândriea. Deci, după ce i-a unit la un loc prin sfa
turile date, la urmă cu dreptate li poronceşte de a se 
uni şi prin sărutare sfîntă. Căci aceasta uneşte şi face 
un singur trup; aceasta când nu este făcută cu ipo
crizii: şi viclenie, este cu adevărat sărutare sfîntă.

„închinăciunea cu m âna m ea a lui P a v e l“ 
(Vers. 21). Prin această expresiune el arată că epistola 
a fost compusă de dânsul cu multă osârdie. De aceia a şi 
adaos: „ Cel ce nu iubeşte pre Domnul nostru Iisus 
Christos, să  fie anattiem a" (Vers. 22). Prin aceasta 
singură expresiune el pe toţi i-a înfricoşat; şi pe cei ce 
pre mădulările lor le făcuse mădulări ale curviei, şi pt 
cei ce scandalizase pe fraţi prin mâncările din jărtfek 
cele idoleşti, şi pe cei lăudaţi de oameni, şi pe cei ce 
nu credeau în înviere. Şi nu numai că a înfricoşat, c: 
încă a şi arătat calea virluţei, şi izvorul răului. Dupre 
cum dragostea când întovârăşaşte pe cinevâ cu putere 
toate felurile de păcate le stînge şi le alungă, tot aşâ ş 
Când este slabă, face de a răsări aceste răle.
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„M aranath a“. Dară de ce oare a zis aceasta? Şi 
le ce în limba Ebraică? Fiindcă cauza tuturor rălelor 
ste trufiea, — iară pe trufie o zămisleşte înţelepciunea 
;ea dinafară, şi prin urmare aceasta era principalul ră- 
e,}or. care şi pe Corintheni n imnărechiase între dânşii,— 
:,poi moderând oare-cum aeBastă pa/t uită, el nu între- 
jdinţază limba Elină, ci pp ceâ Ebraică., arătând că ei 
iu numai nu se ruşinează de simplitatea lui, ci încă că 
) şi îmbrăţoşază eu multă căldură.

Deci, ce însamnă „M aranathâ11 ? Domnul nostru a 
jenit. Şi de ce a spus el aceasta? Adeverind cuvân- 
;ul iconomiei lui Dumnezeu, prin care mai cu samă 
;’au pus seminţile sau bazele învierei. Şi nu numai 
iceasta, ci şi pre aceia ruşinându-i, ca şi cum ar fi zis: 
xStăpânul obştesc al tuturor a primit de a se umili atât 
ie  mult, şi voi sunteţi în aceleaşi răle, şi încă stăruiţi 
în păcate, şi nu vă înfricoşaţi- de măreţiea dragostei, 
-are este principalul şi capitalul bunurilor? Gândeşte-te 
la aceasta numai, zice, şi-ţi va fi deajuns spre propă
şire în ori-ee faptă bună, şi vei puteâ stinge ori-ce 
păcat».’ ....... ' ....... “  ;..r : •'..—  ----------

„Charul Domnului nostru_ Iisus Christos să  
fie CU voi“ (Vers. 28). Aceasta este a dascalului, nu 
numai cu sfaturi, ci şi cu rugăciuni a ajută ne ucenici. 
„Dragostea m eâ cu voi cu toţi întru Christos 
IISUS. A m in“ (Vers. 24). Aceâ dragoste nu are în sine 
nimic omenesc, nimic trupesc, ci este cevâ duhovnicesc, 
pentru care şi este foarte adevărată. Cuvântul acesta 
este al unuia, care iubeşte foarte mult, şi fiindcă îl des- 
părţâ mult loc de Corinth, apoi el îi împresoară pe toţi
— ca cu mâna dreaptă întinsă — cu mânele dragostei, 
zicând: „D ragostea m ea cu voi cu  toţi“ ca şi cum 
parecă ar fi ziş: «cu voi cu toţii sunt eu». Prin toate acestea 
el arată că cele scrise nu erau pornite din mânie, nici 
din ură, ci din dragostea lui ceâ părinţască, de vreme 
ce nici după atâtea acuzaţiuni ce li-au adus până acum, 
el nu-i dispreţueşte, ci încă îi şi iubeşte şi ’i îmbrăţo- 
şază pe dânşii, carii erau atât de departe, — prin 
epistole şi cărţi trimise lor. Astfeliu trebuie a face cel 
ce îndreaptă pe alţii; că precum cel ce întrebuinţază 
numai mânie îşi împlineşte numai patima sa, tot aşâ şi 
cel ce împreună cu îndreptarea celui păcătos, arătând şi.
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cele ale dragostei, prin aceasta dovedeşte că şi certările 
lui erau pornite tot din dragoste, deşi a fost silit poate 
să-i lovească cu putere.

x) Astfeliu sa ne îndreptăm şi noi unii pre alţii, şi 
nici cel ce mustră să nu se iuţască, — căci aceasta nu 
este spre îndreptare, ci mai mult o patimă -  şî nici cel 
mustrat să nu se nemulţămească, fiindcă ceia ce se fe.ce' 
este pentru vindecare, şi nu pentru dezgustarea sa. Dacă; 
doctorii ard rana bolnavului,*şi de multe-orî fac greşeli,; 
şi totuşi cei bolnavi nu-i învinovăţesc, ci încă chiar când 
simt dureri, când sunt arşi şi tăiaţi, ii consideră de 
bine-făcători pre cei ce li-au provocat durerile, apoi cu 
atât mai mult trebuie să fie astfeliu cel ce primeşte 
mustrarea, şi a. privi pe cel ce-1 îndreaptă ca pe un 
doctor, iară. nu ca pe un duşman. Dară şi noi cari mus- 
trăm, să ne apropiem de cei mustraţi cu toată blândeţa, 
cu toată înţelepciunea. Chiar de ai vedea pe fratele tău 
păcătuind, tu totuşi —dupre cum şi Christos a poroncit— 
nu da în vileag mustrarea ce-i vei face-o, ci numai între 
tine şî dânsul mustră-1, nu luându-1 în rîs; nu călca pre 
cel ce zace jos rănit, ci fiind însu’ţi trist şi îndurerat; şi 
când poate tu păcătueşti arată-te gata de a -primi mus
trarea. Dară pentru ca ceia ce spun să o fac mai lă
murită, să luăm un exemplu închipuit — căci, să nu fie! 
ca un astfeliu de exemplu să se petreacă.

Fie, de pildă, un frate care conventueşte cu o fe
cioară, înţelept de altmintrelea şi cumpătat, însă, nici 
aşâ să nu poată scăpă de gândul cel rău. Deci, dacă . 
vei auzi vorbindu-se în şoaptă de aceia convieţuire, tu 
să nu dispreţuieşti lucrul, nici să zici: «dară el trare 
minte? N.u’şi ştie interesul? Ce mă priveşte pe mine, 
ca să'mi atrag asupră’mi o duşmănie, de prisos»?— căci 
astfeliu de vorbe bărfîtoare sunt ale fearelor sălbatece, 
sau mai bine zis, ale demonilor. A fi urît cinevâ pentru 
că caută a îndreptă pe cel păcătos, nu este un lucru de 
prisos, ci âducătoriu de mari bunătăţi şi de cununi ne
veştejite. Iară de zici: «dară oare el n’are minte»? — 
apoi ascultă de la noi, că nu are, căci este beat de pa
timă. Chiar de ar fi de o mie de ori înţelept, totuşi nu 
are minte deşteaptă. Cine erâ mai înţelept ca David, când

M Partea, morală. Noi trebuie a sfătui pe fraţi cu blândeţa 
şi dragoste, când îi vedem că fac cevâ absurd; şi că clacă nu, 
facem aceasta, este păcat şi neomenie. (Veron).



OMILIA. XLIV 617

grăiâr „cele n earătate şi cele ascunse ale în- 
ţelepciunei tale m i-ai a ră ta t m ie“ (Ps. 50, 8) t  
Dară când a văzut cu ochi nedrepţi pe femeia ostaşului, 
atunci ziceâ ceia ce pătimesc cei ce plutesc pe marea 
furtunoasă: „Toată înţelepciunea lor s ’a cufundatc! 
(Ps. 106, 27), căci aveâ nevoie de alţii cari să-l Îndrepte, 
şi'fincă nici nu. şimţa, în mijlocul căror răle se găsâ. 
De aceia plângându-şi păCott6Î.6 S3.Î6, zIC0cl l „Ca o sar
cină g rea  s ’a îngreuiat peste mine, îm puţitu-s’au 
şi au putrezit ranele m ele de că tră  faţa  nebu
niei m ele“ (Ps. 37, 5. 6).

Deci, cel ce păcătuieşte, nu are minte, căci el este 
beat şi orbit. Aşâ dara să nu zici acestea, şi nici că 
«cu nimic nu mă priveşte»— „că fie-care  sarcin a 
sa  îşi v a  p u rta “ (Gaiat. 6, 5), căci şi în sarcina ta 
ţi se va pune un mare păcat; acela adecă că văzând 
pe fratele tău rătăcit, tu nu l’ai-îndreptat. Căci dacă 
după legea Iudeilor, nu trebuie a trece cu vedere nici 
vita ceâT de sub jug a duşmanului, dară încă cel ce nu pe 
vita. ci chiar sufletul prietenului şi a fratelui seu îi trece 
cu vederea, ce iertare va aveâ ? Nu-e- deaj uns spre jus
tificarea noastră faptul că acela are -minte, fiindcă şi 
noi de rnulte-ori sfătuind pe alţii, totuşi aese-ori n’arn 
fost destoinici nici pentru noi, şi nici că am fost mai 
folositori. Apoi aceasta cugetă şi pentru cel ce păcă- 
tueşte, că poate e mai firesc de a primi un sfat bun 
dela tine, decât dela dânsul, şi prin urmare nu zice: 
«ce mă priveşte pe mine»? Teme-te de păţaniea. celui 
dintâi care a zis această vorbă, căci expresiunea,: 
„Nu cum va sunt păzitorul fratelui m eu“ (Facere
4, 9)? la aceasta tocmai duce, ca şi vorba «ce mă pri
veşte pe mine».

De aici se nasc toate rălele, că adecă cele ale tru
pului nostru le credem străine de noi. Ce spui? Nu-ţi 
pasă,de loc, ceia ce face fratele tău? Dară atunci de 
cine ’ţi pasă? De necredincios, de cel ce se bucură, saltă 
şi-l iâ-în rîs? De diavolul ca.re-1 împinge la răle şi-l 
trânteşte jos ? «Şi de unde este învederat, zici tu, că eu 
îl ajut pe dânsul zicându-i şi sfătuindu-i cu cele trebui
toare»? De unde este invederat că-1 vei ajută? Dară 
şi aceasta e ceâ mai de pe urmă prostie, ca sfârşitul 
fiind nesigur, tu să-ţi iai asupră-ţi un păcat. Iată că şi
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Dumnezeu care prevede viitoriul, de multe-ori a zis, şi 
acela n’a făcut, şi totuşi nici aşâ nu s’a depărtat de el, 
de şi ştieâ că nu-i va convinge. Deci, dacă cel ce a pre
văzut că nu va îace nimic mâi mult, nu a contenit de 
a-1 îndreptă, apoi tu care nu ştii viitoriul de ioc, ce în- 
draptare'vei aveâ, moleşindu-te şi dormitând? De multe 
ori ce au încercat aceasta au izbutit, ba tacă de 
multe-ori după ce se deznădăjduise au izbutit. Şi chiar 
dacă n’ai făcut nimic mai mult, tu totuşi ţi-ai făcut da
tori ea.

Aşâ dară, nu fii neomenos, şi fără milă, şi nici ne- 
păsătoriu faţă de fratele tău care păcătueşte. Cum că 
vorbele acelea, că «nu’mi pasă, şi nu mă priveşte» sunt 
izvorîte din cruzime şi lene, aceasta se învederează de 
acolo. De ce, de pildă, când un rnădularju al trupului 
tău este bolnav, tu nu zici: «ce’mîpasă»?— ci totul taci, 
ca astfeliu chiar dacă cu nimic nu te-ai folosi, totuşi să 
nu ai cuvânt de a te învinovăţi pe sine-ţi, că ai trecut, 
cu vederea cevâ din cele ce erai datoriu a face. Apoi, 
„dacă noi ne îngrijim atât de mult de mădulările tru- 
puiui nostru, oare de ale iui Christos să neglijăm? Dară 
de ce iertare sunt vrednice asemenea fapte? Că dacă 
nu te voiu convinge pe tine, zicându-ţi «îngrijaşte-te de 
mădulariul tău» cel puţin de frică poate te vei face mai 
bun, amintindu-ţi că şi tu eşti mădulariul trupului lui 
Christos. Şi atunci cum să nu fie vrednic de frica faptul 
că vezi trupul lui rănit, şi-l treci cu vederea? Când 
sluga sau măgarul tău ar aveâ rane impuroeate pe trup, 
n’ai suferi ca să-l vezi şi să-l treci cu vederea,—şi tra
pul lui Christos văzându-1 plin de râe şi de rane, tu îl 
treci cu vederea ? Şi nu le crezi acestea vrednice de mii 
de trăsnete? De aceia toate sunt anapoda, din cauza ne
omeniei noastre, din cauza lenevirei noastre.

De aceia, vă rog, să alungăm dela noi această săl- 
bătăcie. Apropie-te de acel ce convieţuieşte cu fecioara, 
şi mai întâi spune-i o mică laudă ca unui frate, ce i-o 
vei împleti din celelalte calităţi bune pe care le are, şi 
ca cu o apă caldă stropindu-1 aşâ zicând cu laudele, 
slăbeşte-i şi-i moaie umflătura ranei. Căinează-te şi pe 
tine, acuză neamul omenesc, arătă-i că toţi suntem in 
păcate, cere-i iertare, spunându-i că te încerci a facc 
nişte lucruri mai pre sus de puterile tale, însă dragostea 
îndrăzneşte de a convinge totul. Apoi sfătuindu-1, tu fă 
aceasta nu în mod poroncitoriu, ci frăţeşte. Iară prir
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,oate acestea tu vei slăbi şi muia umflătura ranei sale, 
rei uşura durerea provenită din tăerea făcută pentru 
viitoarea mustrare, şi de multe ori cerându-ţi iertare, 
:ive i rugă să nu se supere. Când prin acestea î l . vei 
egâ bine din toate părţile, atunci aphcă-i rana cuvenită, 
rsfci legând-d, nici lăsând -o dezlegată, ca astfeliu nici să 
fugă, dară nici să dispreţuiască faptul, Bacă tu nu-i vei 
aplică rana mortală, n’ai făcut nimic mai mult, precum 
şi dacă l-ai lovit cu putere mare, i-ai iacui să saie în 
sus, şi să fugă. De aceia urmând a-1 mustră din nou, 
amestecă iarăşi laudele cu mustrările, şi fiindcă acest 
fapt prin sine însuşi nu poate fi laudă :— de vreme ce 
nu este vrednic de laudă faptul de a convieţui cu o fată 
fecioară — apoi tir scoate această laudă din înseşi inten- 
ţiunea lui, şi zi-i: «şîiu foarte bine că tu faci aceasta 
pentru Dumnezeu; căci’ văzând pe această copilă fără 
sprijin şi singură, i-ai întins mână de ajutoriu, spre a o 
scăpă din acea vieaţă ticăloasă». Chiar de n’ar fi făcut-o 
cu această intenţiune, tu zi şi aşâ, iară la urmă mai 
adaogă şi aceasta — iarăşi cerându-ţi iertare — că «eu 
îţi spun acestea nu poroncindu-ţi, ci aducându-ţi aminte. 
Pentru Dumnezeu o faci, ştiu şi eu, dară să vedem de 
nu cumvâ să naşte de aici vr’un alt rău. De nu izvo
răşte nici un rău, tu ţine-o în casă ta, şi îndeletniceşte-te 
cu această frumoasă ocupaţie, că nimeni-nu te împie
decă, iară de cumva vine de aici vre-o vătămare mai mare 
poale decât câştigul, păzăşte-te, te rog, şi să nu te gră
beşti de a aduce linişte unui suflet, însă să scandalisezi în 
acelaşi timp pe multe altele». Şi nu-i adaoge pedep
sele care aşteaptă pe cei ce sc’andalisază, Ci iea-ţi în 
ajutoriu chiar mărturiea lui, şi zi-i: «tu nu  ai tre
buinţa a afla acestea dela mine, căci ştii singur, că dacă 
cinevâ va scandaliza pe unul din aceşti mici, va luâ o 
mare pedeapsă», şi aşâ feliu fiind tu ai îndulcit vorba, după 
care liniştindu-i mâniea, pune-i doctoriea îndreptărei.

Iară dacă cumvâ va pretextă iarăşi singurătatea 
ei, nici atunci să nu-i mustrezi pretextul lui, — ci zi cătră 
dânsul: «Nimic să nu te înspăimânte din toate acestea, 
căci tu ai o justificare destul de puternică: scandalul 
adus altora; căci tu nu din lene, ci numai îngrijindu-te 
de dânşii, te-ai depărtat dela o astfeliu de ocupaţiune». 
Şi toate cele ce sunt ca sfaturi, să fie făcute pe scurt, 
căci nici nu au nevoie de o mare învăţătură, pe când 
cele cu privire la iertare, să fie cât de multe, şi una
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după alta. După aceia într’una aleargă la dragoste, în
tunecând oarecum greutatea celor vorbite, şi dându-i lui 
dreptul de a face ce vra, să-i zici: «eu numai cât te 
povăţuiesc şi sfătuiesc de a face aşâ, însă de a ascultă 
sau nu, tu eşti deplin stăpân;, căni eu nu te silesc, ci 
las totul la judecata ta». Dacă noi astfeliu facem mus
trarea, vom puteâ cu uşurinţă de a îndreptă pre cel cc 
greşesc; — iară aşâ cum facem acum, este mai multa 
unor feare sălbatece, şi a unor animale necuvântătoare, 
decât a unor oameni. Dacă uniia pr-ate simţesc astfeliu 
de fapte, greşind un altul, iată că aceluia nu-i spun ni
mic, iară ii întocmai ca şi babele cele bete, şoptesc 
între dânşii.

Acestea deci cugetându-le, iubiţilor, să ne îngrijim de 
mădulările noastre, şi să nu ni ascuţim limba urni contra 
altora., şi nici să vorbim cuvinte grele, săpând slava aproa
pelui, şi întocmai ca la războia aruncându-ne şi azvârlin- 
du-ne uniia contra altora. Ce folos ai de post şi de pri vîgheri, 
când limba îţi este ca beată şi se hrăneşte ia o'masă 
mai necurată decât mâncarea câinilor, fiind mâncătoare 
de sânge» vărsând dintr’însa bale, şi gura devenmdu-ţi 
un canal de scurgerea murdăriilor, sau poate cu mult 
mai spurcată? Acestea eu le spun nu îngrijindu-mă de 
cei ce aud vorbindu-se răle pe nedreptul pe socoteala 
lor, căci aceia sunt vrednici şi de cununi când sufăr 
cu bărbăţie cele vorbite contra lor, — ci de voi cei ce 
le vorbiţi, căci pe cel ce aude vorbindu-se răle de dânsul 
pe nedreptul, îi fericesc sfintele scripturi, pe când pe 
cel ce grăeşte de rău pe alţii îl scot afară, sau îl de
părtează dela sfintele taine, sau mai bine zis, il depăr
tează chiar dela biserică. „Pre cel ce  clevetea în tru  
ascuns pre vecinul său, zice, pre acela  Fam go
nit*. (Ps. 100, 5), ba încă pe unul ca acesta îl făceau 
şi nevrednic de a ceti sfintele cărţi, dupre cum zice: 
„Pentru ce  tu  povesteşti dreptăţile mele, şi iei aşă- 
zăm ântul de lege al m eu prin gu ra  t a “ (Ps. 49,15)? 
Mai departe apoi punând şi cauza, zice: „Şezând împo
triva. fratelui tău , ai clevetit* (ib. vers. 20). Aici el 
n’a hotărît dacă cele vorbite sunt adevărate sau min- 
ciunoase, pe când aiurea a oprit de a vorbi chiar şi 
cele adevărate, arătând că chiar de ai spune adevărul, 
nu ţie se cade a le grăi. „N ujudecaţi, zice, c a s ă  nu
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fiţ i 'ju d e c a ţiV  (Math. 8,1), fiindcă şi cel ce a învi
novăţit pe Vameş (Fariseul) a fost osândit, deşi după 
dreptate l’a învinovăţit. «Dară ce? zici tu; dacă cinevâ 
este spurcat şi obraznic,-apoi nu ni este îngăduit de a-1 
îndreptă, sau de a-1 mustră»? Să se îndrepte, şi să se 
mustfeze, după cum am spus mai sus; iară dacă faci 
aceasta luându.-l în bătae de joc, bagă bine samă, ca nu 
cumva imitând pe acel Fariseu, să pătimeşti cele ce a 
pătimit el. Nici un folos nu iesă de aici, nici pentru tine care 
vorbeşti, nici pentru cel ce te ascultă, şi nici pentru cel 
învinovăţit de tine; ci unul devine încă şi mai neruşinat 
în faptele sale, fiindcă întru cât făceâ păcatul pe ascuns, 
el se mai sfieâ, iară când devine cunoscut şi arătat de 
toţi, el a aruncat dela sine şi acest frâu; — deasemenea 
şi cei oe ascultă va fi vătămat mult, căci de cumvâ va 
aveâ oare-care fapte bune cu dânsul, el se va îngâmfă, 
auzind învinovăţirile aduse aceluia, iară de va fi şi el 
păcătos, va deveni mai cu bună voinţă spre răutate. 
Deasemenea şi cel ce vorbeşte, îşi va atrage asupă-şi o  
idee ră din partea celui ee-1 ascultă, şi pe Dumnezeu 
încă mai mult îl va întărită asupra sa.

De aceia, vă rog, ca alungând dela noi orice cu
vânt murdar, sâ vorbim numai ceia ce e bun spre edi
ficare. Dară poate că voieşti a’ţi răzbuna asupra aceluia ? 
Apoi iată cum a poroncit Pavel de a ne răzbună asupra 
celor ce ne-au supărat: „De flăm ânzeşte v ră jm aşu l 
tău, dă-i Iui pâine, de însătează, adapă-I pre e l“ 
(Rom. 12, 20). Şi daca nu faci aşâ, ci numai cât ii întinzi 
curse, apoi atunci singur îţi împingi suliţa in tine. Pentru 
orice ar vorbi acela de rău, tu resplăteşte-i cu laude şien- 
gomii, căci aşâ vei puteâ să-ţi răzbuni~şi asupra lui, în 
acelaşi timp şi pre tinete vei scăpâ de multe bănuieli. Cel 
ce se supără când aude voi bindu-se rău de dânsul, se 
pare că sufere aceasta dela cugetul său care-1 mustră, pe 
când cel ce rîde de cele vorbite, prin aceasta dă cea mai 
mare dovadă, că el nimic rău nu cunoaşte într’ânsul. Deci 
fiindcă prin aceasta tu nu foloseşti nici pe cel ce te aude, 
nici pe tine, şi nici pe cel defăimat de tine, şi singur 
îţi împingi suliţa in tine, apoi măcar prin aceasta fă-te 
mai înţelept. A r fi trebuit, de sigur, ca să te convingi 
dela împărăţiea cerurilor şi dela poroncile lui Dumnezeu, 
însă fiindcă stai cu nepăsare, şi muşti ca o feară săl
batecă, cel puţin de aici te învaţă, ca astfeliu cuminţit
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fiind prin aceste cuvinte, să poţi a’ţi regula vieaţa nu
mai după poroncile lui Dumnezeu, şi astfeliu devenind 
mai pre sus de orice patimă omenească, să te învred
niceşti de bunurile cele cereşti. Cărora fie ca cu toţii 
sa ne învrednicim, prjji charul şi filantropiea Domnului 
nostru Iisus ChpîsiOs, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
Si intui Duh se cade siava,; stăpânirea -şt cinstea, aciirn 
şi purunea şi în vecii vecilor. 'Amin.

F I N E
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