
Tal cm - ̂  4jy L-T̂ Qfi l̂ apt Af h i ep is cp p u i Bulgărişi, la trinriiteEşa l-a către Corinteni 
• T^ilrtiacitâJa llttiba ^ToCnânâ din c e a g f s c f e u â prdsţtă'-), 

Pricina trimitereî I-a către Corinteni*) dupre Chrisos
tom, Teodorit, Teofilact şi Icumenie. 

Corintul este mare"cetate a Peloponezuluî, mult norodită, a-
flându-r'se aprope de locul ce se numeşte Ecsamilion. Şi era în
tru acea vreme plină de bogăţie şi de înţelepciune şi de multe 
alte- bunătăţi. Intru acesta cetate ?nulte au pătimit Apostolul Pa
vel, pentru-că în acesta cetate arătându-i-se lui Domnul Christos, 
i-a fos •' V-Nu te teme, ci grăeşte şi nu tăcea, pentru-că eu sînt 
cu tine şi nimenea se va pune asupra ta, ca sâ te strice, pentru-câ 
mult norod este mie în cetatea acesta* (Fdpt. XVIII, g). Deci 
diavolul %>edend acesta cetate mare şi mult norodită, că ţinea a-
deverata credinţă a luî Christos, a împărţit pre hristianiî ceî 
ce se aflau într'însa, şi alţiî adecă de sineşî s'au hirotonit înve-
ţătorf, şi învăţau, rupind pre norod în doue; pentru-câ alţii din 
norod mergeau la ore-cari din aceia ş i se înveţau, socptindu-î pre 
eî mai înţelepţi decât pre ceîa-l-alţi, şi ca putincioşi a-i înveţa 
mai înţelepţeşte decât Pavel; iar alţii mergeau la alţii dintru a-
ceîa, socptindu-î pre eî ca pre nişte maî bogaţi şi putincioşi de 
a apăra şi a ocârmui mai bine pre ceî-l-alţî, şi aşa unul asupra 
altuia întrecendu-se, ocârmuiau biserica Corintului. Deci mai întâiu 
reu al cetăţeî aceştia era acesta; iar al doilea, pentru-că unul 
dintre Corinteni se împreuna trupeşte cu maşteha sa şi nu numaî 
nu se înfrunta de către cei-l-alţi, ci şi turbura norodul şi se mân
drea întru înţelepciunea cea din afară; şi al treilea, pentru-că unii 
din Corinteni mai desâvîrşit decât cei-l-alţi ore-cum arătându-se, 
de lăcomia de pântece biruindu-se, mâncau cărnurile, care Elinii 

') însemneză că epistolia acesta dupre rânduiala este a treia, pre când 
scria fericitul Pavel epistoliile sale, precum <ţice Teodorit în procuvîn-
tarea epiştol. luî Pavel. Urmeză după cea I-a şi a Il-a către Tesalo
nicheni. — 

2) Acesta epistolie, dupre Meletie, în anul 22 după înălţarea Domnu
lui s'a scris. Tom. I al biser. istorii. 
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le jertfeau idolilor şi în lăuntrul în Capeştile idolilor mâncându-le, 
vetămau pre cei mulţi; iar alţiî iarăşi pricindu-se unul cu altul 
pentru bani, se judecau la judecătorii cei din afară; si alţii sin
guri mâncând prin biserici, nu da ţi săracilor din bucate; alţiî 
iarăşi se mândreau cu darurile şi pre cei ce aveau alte daruri îi 
defăimau, iar pre cei ce grăiau în limbi osebite lăudând;i-i, pizmuiau 
unul altuia. Şchiopătau încă şi în dogma cea despre înviere, di-
cind, că nu se sco'lă trupul acest, ce more. Şi unii încă dintre 
dînşiî pentru prilej de înfrînare, îşî lăsau femeele lor; iar alţii 
lâsându-şi capetele neîunse ori nerase, ufn-blăi} cu plete, ca câneşiil 

filosofi (Cinicii). • ; 

Deci tote relele acestea aflându-se în Corint, au- scris Corin-
teniî către Pavel prifi Ştefana şi Fortunai şi Ahaic, despre sin
gură nunta şi despre feciorie, cele-l-alte lăsându-le. Pentru acesta 
Apostolul respun4ind, scrie lor acesta epistolie, şi-z învaţă nu 
numaî pentru cele ce ei au scris, ci şi pentru cele ce nu au scris, 

fiind-că tote le aflare cu scumpâtate dela familia Hlois, cea din 
Corint. Decî reul cel mai mare era al lor că aveau desbinări şi 

prigoniri în biserică; şi acesta iarăşi urma din mândria şi trufia 
lor, din care li se părea câ învaţă mai înalt decât ceia-l-alţi. Pen
tru acesta şi Pavel mai întâiu pre ?nândrie o obo'râ1^. 

*) însemneză că, când scria Pavel epistolia acesta către Corintenî, 
avea 20 de arii în slujba propoveduireî Evangheliei, dupre Chrisost., ce 
dice; „Intru sărăcie eşit? Ci nu întru atâta încâţă era Pavel, carele şi 
în fomete s'a cercat şi în sete şi în golâtate. Că nu a pătimit acesta 
întru o iţi, ci neîncetat o suferea acesta. De unde e arătat? -Awţi-l pre 
însuşi cţicend: „Până acum şi flămânzim şi însetoşăm şi goî sîntem" 
(I Corint. IV, 11). O minune! Atâta slavă avend acum întru propo-
veduire, atâtea suferea: Al dâue-decilea an avend. când le sr.riti. ă -
cestea (Vor. 28 la cea către Evrei). 
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T Â L C U I R E ik CEA ÎNTÂIA CĂTRE CORINTENI. 

CAP. I. 

i . Pavel, chemat Apostol. 
Vedi, o cetitorîule, începutul trimitere! aceştia, cum îndată 

prihăneşte Apostolul pre mândrii, minciunoşii învăţători, cari 
erau în Corint. Eii Pavel, dice, de Dumnedeu sînt chemat ca 
s ă fiii Apostol, adecă trimis, şi nu am aflat numele acesta, nici 
l'am luat cu înţelepciunea mea; ci de Christos sînt trimis ca 
s ă învăţ , nici m'am hirotonisit de sine-mî dascăl, precum sînt 
cel ce ve învaţă pre voi. 

Al lui lisus Christos. 
Christos, dice, este învăţătorul tuturor; şi cum voi Corinteni! 

însemnaţi şi faceţi învăţători aî voştriî pre omeni ? 
Prin voea lui Dumnedeu. 
Nu dor, dice, că aşî fi fost eu vrednic, m'am chemat de Dum

nedeu spre a fi Apostol, ci pentru-că Dumnedeu a voit, pen
tru acesta m'a chemat şi m'a trimis. Drept aceea voeşte ca să 
fiu eii Apostol şi învăţător al vostru. Deci cum voî acum alegeţi 
pre alţi învăţători mai întâiu decât pre mine ? Nu cum-va sîn.-
teţi protiynicî luî Dumnedeii, carele cu voea sa m'a chemat şi 
m'a trimis? 

însemneză aicea, că preposiţia «prin», se d i c e şi l a Tatăl 
nu numaî la Fiîul, precum dic Arianii, cariî pentru acesta so
cotesc,, că Fiîul nu este de o fiinţă cu Tatăl, ci făptură; pen
tru-că evanghelistul Ioan, acesta preposiţie o a pus la Fiîul, di
cend că «printr'însul tote s'au făcut» (Ioan I, 3). 

Ş i Sosten fratele. 
Fericitul Pavel pentru smerita cugetare, uneşte aicea cu sineşî 

şi pre Sosten, cel mult maî josit decât el 1), şi acesta o face 

}) Sosten acesta era ore-când maî mare al Sinagogeî Iudeilor şi a cre
dut în Christos, precum şi Crisp arhisinagogul; fiind-că şi Antipatul 
Achaeî, Galion, a izgonit pre Iudeî dela divan, cariî au fost dus la dîn
sul pre Pavel; pentru acesta Eîiniî nenorocindu-se ca să vatăme pre Pavel, 
au prins pre Sosten acesta şi l 'au bătut înaintea divanului, ca pre un pri
eten, al luî Pavel; şi vec|î la Capul XVIII, stih 17 al Faptelor şi la tâlcui
rea de acolo a luî Icumenie. 
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pentru ca să ruşineze pre trufaşii Corintenî, cariî defaîmau pre 
toţi, ca pre nişte maî josiţi decât ei. 

2. Bisericeî luî Dumnedeu, care este în Corint. 
Scriind aicea Pavel câ eii şi Sosten dicem (că acesta se în

ţelege din afară) bisericeî luî Dumnedeu din Corint, să fie ei 
har şi pace, cu acâsta ca cum le-ar dice: Biserica vostră, fra
ţilor, este biserica luî Dumnedeu; cum dar voi aveţi omeni a- , 
părâtorî şi înainte stătători? Şi de sînteţi voi biserică, adecă 
adunare, negreşit trebue să fiţi şi uniţi, pentru-că numele bise
riceî nu este nume de despărţire şi de împărechere, ci de unire : 
şi conglasuire1). 

Sfinţiţi în Christos Iisus. 
Nu v'aţi sfinţit, dice, voi fraţilor, cu numele ore-căruîa om, 

ci cu numele luî Iisus Christos. Cişm însă şi cu ce chip v'aţî 
sfinţit? Prin sfîntul botez şi nu prin înţelepciunea orî bogăţie, în
tru care ve faliţi. ' 

Celor chemaţi sfinţi. iii 
Şi acesta, dice, a crede în Christos, voî Corinteniî, nu este 

ispravă a vostră, fiind-că nu aţî venit maî întâiu la credinţa luî 
Christos şi de sine-ve, ci chemându-vă de Dumnedeu, maî întâîu, 
aşa aţî ascultat şi aţi credut. Drept aceea şi credinţa care aveţi, 
începutul îl are dela Dumnedeu, că de nu v'ar fi chemat el, voî 
de sine-vâ nu aţî fi credut. Pentru acesta şi Efesenilor scriind â-
cestaşî, Apostolul dicea: «In dar sînteţi mântuiţi prin credinţă, 
şi acesta nu dela sine-ve, a,l lui Dumnedeu e Darul (Efes II, 5). 

împreună şi tuturor celor ce châmă numele Domnu
lui nostru Iisus Christos. 

Nu numai, dice, voue Corintenilor dicem să fie har şi pace, 
ci şi tuturor acelora, cari chîamâ nurnele lui Christos, nu al cu-
tăruîa om sau al cutăruîa8). - • 

In tot locul şi al nostru şi a| lor 3 ) . 
Aduce aminte aicea Pavel de toţi, hristianiî, cari se află în 
») Iar Coresie cjice, că biserica luî Dumnedeu sînt sfinţii ceî chemaţi, 

orî adunarea credincioşilor şi celor chemaţi la sfinţenie. Iar dumnede
escul Chrisostom di c e > °ă numele bisericeî nu e nume de despărţire, 
ci de unire şi de conglasuire (Cuv.. I la acesta). 

s ) Şi Teodorit încă d i c e :
 n î î numeşte, pre eî însă chemaţi şi sfinţi şi-î 

uneşte cu ceî din totă lumea, carî a$ credut, învăţând nu numai pre eî,. că 
se cuvine a fi uniţi la o cugetare, ci şi pre toţî ceî ce au credut în mân-
tuitorea propoveduire, o cugetare să aibă, de vreme ce împreună se al-
cătuesc întru un trup al stăpânului.' Christos. ' 

3 ) Intru altele se scrie „şi al lor şi al nostru". „Ş i " însemneză că dum
nedeescul Apostol aicea urmeză chip săritor, care se netezeşte aşa d i m 
preună cu toţî ceî ce chemă în tot locul cu numele luî Iisus Christos 
Domnului şi al nostru şi al lor, precum <\ice mai j o s însuşi Teofilact. 



fieşte-care: loc, pentru ca sâ arate că toţî hristianiî, cari sînt 
în tote părţile, o biserică sînt, ori în care loc şi cetate şi ţară 
se află. Şi cum voî, Corinteni!, întru una şi aceeaşî cetate a-
flându-ve, sînteţî despărţiţi? A doua oră însă a adaus pre di
cerea: «al nostru», pentru-că maî sus a dis, celor ce chlamâ 
numele E'omnuluî nostru lisus Christos,"şi în mijloc a pus di
cerea «în tot locul». Pentru ace'sta îarăşî a poftorit pre dice
rea «al nostru», adecă Domnuluî lor şi al nostru şi al tuturor 
îSş|oţ$ţi' '̂ ..._!rfîS!pri]â.,--nuraele-_ lui, pentru ca să arate că Domnul 
est;e\ ăţâpiu}. tifeşţesc ăl tUturOT^nristianlldr, Drept aceea, acesta: 
«al nostru» nu se uneşte cu locul, ci cu dieerea «Domnului»; 
unii însă unind ace'sta: «al nostru», cu «locul», înţeleg dicerea 
aşa: In tot loCul nostru saii al lor, adecă în fieşte-care loc, în
tru care ne aflăm şi noi şi eî. 

3. Har fie v6ue şi pace dela Dumneeleu, Părintele nos
tru, şi dela Domnul lisus Christos. 

Totă nOima dela începutul epistoliei până aicea este oraţie 
(salutare)1 şi aşa se uneşte: «Eu Pavel chematul Apostolul luî 
lisus Christos şi Sosten fratele, dicem bişericei luî Dumnedeu, 
care este în Corint, celor sfinţiţi în Christos lisus, chemaţilor 
sfinţi, împreună şi tuturor celor ce chemă numele Domnuluî 
nostru lisus Christos, în tot locul şi al nostru şi al lor». Ce 
dicem? Sa fie voue har şi pace dela Dumnedeu părintele nos
tru'şi dela lisus Christos; care este în loc de oraţie, ca cum 
le-ar dice: v£ . hiritisim şi dicem vou6 să vă bucuraţi1). Insă 
dela Dunnedeu este harul şi pacea, pentru-câ şi maî înainte 
vrăşmaşi ,6md noî şi protivnici luî Dumnedeu, prin Darul lui 
n©*am împăcat. Ci şi acum, d ' c e ! r o g P r e Domnul să remâe 
acestea amendoue întru voî, Corinteni, ca nicî din Darul luî 
Damnedei sâ cădeţi, nicî din pacea lui, ca unii ce aveţi între 
sine-ve dezbinare. Deci cum ve afieroşiţî pre sine-ve la__6menî 
şi căutaţi să aveţi har şi buna plăcere a unul om, sau să a-
veţî pacea celui-l-alt şi înduplecându-ve lor, ca unor învăţători? 

4. Mt l ţâmesc 
*) Aşa S Î vede a fi rriăî""dreptă alcătuirea, a se uni adecă dicerea: 

„bişericei luî Dumnecjeu, ce e în Corint", cu acesta ce se înţelege din 
afară, „djcem", orî glăsuim; şi a nu se uni cu Zicerea: „har fie voue bi
şericei luî DumneZeu", căcî şi obiceiul haractiruluî trimiselor scrisori 
aşa urmezi.: „Că Clavdie al Lisieî, Zice, puternicului Ighemon Filics să 
se bucure*', unde articul dativ Filics, nu se uneşte cu graful „să se 
bucure" ci ;u graiul „Zic" adecă: luî Filics Zic să se bucure (Fapt. XXII I ) . 
Şi: „Filip lit Aristotel să fie bine" adecă Zic să-î fie de bine. Aşa încă şi 
Chrisostom îndrepteză alcătuirea de maî sus, măcar deşi voeşte ca ar
ticolul datiy, să se unescă cu biserica şi cu „har voue", la care acesta 
urmeză şi sfinţitul Teofilact. 
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bonă vreme maî 
Tiulţămirea se 

datorie, nici' este 

, îl însuşeşte-
de obşte aî 6-

Î Dumnedeu T 

â mărturisâscă ţ 

se, dice, pen
sa 

imle; 

In fîeşte care trimitere a sa ne învaţă Apostolul să fim muir 

ţâmitori luî Dumnedeu, maî potrivit însă şi cu 
mult întrebuinţeză aicea mulţămirea, pentru-că 
face pentru darul ce îl îa cine-va, îar darul nu 
plată, şi acesta oborăj pre mândria Corintenilor 

Dumnedeuluî meu 
De multa Iubire ce are Pavel către Dumnedeju 

lui-şi şi îl numeşte al său, pre Dumnedeulj cel 
menilor şi al făpturilor tuturor 1). 
.. Tot-de-una pentru voi, pentru Darul luî 1 

Gu aceste cuvinte învaţă Pavel pre Corintenî, 
Har luî Dumnedeu şi nu isprăvilor lor; că multă 
tru Darul luî Dumnedeu şi nu pentru faptele 

Cel dat vdue în Christos Iisus, 
Adecă mulţâmesc luî Dumnedeu pentru dardî 

v6ue, în Christos Iisus, adecâ prin Christos Iisus 
tarele sau prin cutarele om. Deci drept aceea, 
Corintenî, luaţi aminte la ore-care 6menî şi nu 

.singur Iisus Christos, prin carele vi s'a dat darul 
5 . Că întru tot v'aţî îmbogăţit întru dînsul 
Picerea «întru dînsul» însemnâză în loc de: 

stos, adecă eu mulţâmesc lui Dumnedeu, pentru 
bogăţit, nu prost cu bogăţia1; ci cu dumnedeâscja 
tot felul de bogăţie şi dăruire; şi pre lângă 
v'aţî îmbogăţit nu prin altul ore-carele, ci prin 
Dumnedeii, cel unul născut. Decî dar cum voi 
nemulţămitorî lui Christos, şi vă însemnaţi învăţători 

Intru tot cuvîntul şi întru totă cunoştinţ 
Este adecâ şi cuvînt fără cunoştinţă, precum câ'lnd 

cuvinte multe, fără sâ aibă noîmă (adecă înţelegi 
cuvînt. Este însă şi cunoştinţă fără cuvînt, precujn 
înţelege noime înalte, însă nu are cuvînt ca să 
şi altora; voî însă, dice, şi cuvînt aveţi şi cunoştinţă 
âscă 8), în cât a putea şi a înţelege noime mar: 
le tălmăci acestea prin cuvînt la toţi. 

6 . Precum mărturia lui Christos s'a adeverit întru voî. 
' ) Vedtdespre djcereaacesta : „Maî întâîu mulţâmesc Di.mnecjeuluî meii" 

(Rom. I, 8 ) şi suptînsemnarea aceştiea. 
s ) Iar Fotie cjice, că cuvîntul aicea se înţelege cel proor 

tru acesta se arată, că Corinteniî s'aii îmbogăţit cu tote lirftbile 
că întru dînşiî (prisosîau) darurile limbilor, precum se 
pete ale trimitere! aceştiea. Iar cunoştinţa se înţelege, 
dogme. Şi vecjî tîlcuirea cjicereî: „De şi sînt prost cu 
cu cunoştinţa", în suptînsemnarea ceiî a doua către Cprint 

vostre. 

care s'a dat 
şi nu prin cu-

pentru ce voi, 
uaţî aminte de 

?' 
[1. ' 

prin Iisus Chri-
că voî v'aţî îm-

bogăţie şi cu 
pentru-că 

însuşi Fiîul lui. 
acum vă arătaţi 

vouă 6menî? 

ace stea 

dice cine-va 
) vrednice de 
când cine-va 

e p6tă tâlmaci 
dumnede-

si înalte si a 

şi pote pen-
şi vorovirile, 

vede la multe ca-
ştiinţa cea întru 
cuvîntul, dar nu 

Cap. XI, 6. 
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Dicerea «precum» aicî se înţelege în loc de «prin care», a-
decă prin acestea, prin cuvînt, adecă şi prin cunoştinţă, cu care 
v'aţî îmbogăţit; prin acestea, dic, s'a adeverit întru voî mărturia, 
adecă propoveduirea îuî Christos 1); căcî nu aţî priimit propo
veduirea credinţei, prin înţelepciunea cea din afară, ci prin mi
nunile şi prin duhovniceştile darurî, care v'aţî învrednicit. 

7. încât a nu ve lipsi voi nicî de un dar. ' 
Cu dreptate s'ar nedumeri cine-va şi ar dice: Dar dacă Co-

rinteniî erau nelipsiţi de darurile Sf. Duh, cum Apostolul maî 
înainte păşind îi numeşte, trupeşti? La acesta nedumerire ar 
putea dice cine-va, că nici toţi Corintenii erau duhovniceşti, nicî 
toţî trupeşti. Pentru acesta, cele ce acum dice aicea Pavel, le dice 
pentru ceî duhovniceşti; îar cele ce le dice mai încolo, le dice pen
tru ceî trupeşti. Ori pote a dice cine-va şi că Corintenii, când aii 
priimit din început credinţa, urma să fi luat toţî darurile Sf. Duh, 
in urmă însâ, lenevindu-se, vieţuîau dupre trup şi nu dupre duh. 

Aşteptând descoperirea Domnuluî nostru lisus Christos. 
Aicî înspăîmânteză Pavei, fiind-că le aduce aminte de a doua 

venire, că pre acesta o numeşte descoperire şi ca cum le-ar dice: 
Şi dacă Christos urmeză să vie, ca să vă judece, cum de aveţi 
voi apărători şi învăţători pre alţii ? Arată însă pre lângă aces
tea, cu aceste cuvinte şi că împreună cu duhovniceştile daruri, 
trebue sa aibă fcine-va şi cele-l-alte fapte bune; pentru-că în diua 
aceea a judecatei, nu vor putea folosi pre cine-va darurile, de 
nu va avea cine-va viaţa îmbunătăţită. Iar dicend: descoperi
rea Domnuluî, arătat e că şi acum este faţă-Domnul, se ascunde 

J ) iar Fotie pre cţicerea „precum" o a înţeles pricinuitore, adecă de 
unde e arătat că voî v'aţî îmbogăţit, cu cuvîntul şi cu cunoştinţa; căcî 
s'a întărit întru voî propoveduirea credinţeî ceiî în Christos. Iar măr
turisire a luî Christos, cjice acesta-şî Fotie, că este, orî patima cea de bună 
voe şi rnântuitore, orî simplu înomenirea cuvîntuluî, cea pentru noî; ori 
harul şi darul minunilor, că mărturie eraii acestea a credinţeî ceiî în Chri-

•stos şi a Dumnecjeireî luî şi mărireî sale, de care se îmbogăţise Corin
tenii. In cât fiind-că, dice, aceste darurî se află întru voî bogate şi ade
vărate, pentru acesta bine am <jis că sînteţî îmbogăţiţi de fieşte-ce cuvînt 
şi cunoştinţă. Că şi cuvîntul şi cunoştinţa, parte erau din darurile Duhu
lui; precum însuşî Pavel cjice: „Unuîa prin duhul se dă cuvînt de în
ţelepciune, îar altuia cuvînt de cunoştinţă, dupre acestaşî Duh (I Corint. 
XII, 8) . Iar Teodorit într'un glas cu Teofilact, mărturisire a luî Christos 
numeşte pre propoveduire; fiind-că mărturisesc dupre ore-care chip cel 
ce propoveduesc acesta. Că aşa şi lui Timoteî scriindu-î cjice: „Mărtu
risesc drept aceea înaintea luî Dumnecjeu, celuî ce învieză pre morţî" 
(I Timoteî VI, 13). Şi Domnul tycea.: „Şi se va propovedui Evanghelia 
acesta a împărăţiei la tote neamurile spre mărturia lor" (Math. XXIV, 14). 
Iar adeverirea Evangheliei numeşte pre lucrarea minunilor: Că prin a-
celea se dovedea adeverul propoveduire! 
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însă şi nu se vede, Iar atuncea se va arăta făţiş, pentru acesta 
şi aiurea dicea Apostolul: «Viaţa vostră s'a ascuns împreună 
cu Christos întru Dumnedeu; îar când se va arăta Christos, 
viaţa vostră, atuncea şi voî împreună cu el ve veţi arăta întru 
slavă» (Colas. III, 3). 

8 . Carele ve va şi întări pre voî până în sfîrşit nevi
novaţ i în .diua Domnului nostru Iisus Christos. 

/Dicend Pavel aicea, că Domnul vă va întări pre voi, cu cu
vîntul acesta arată câ,'S'afi fost clătit Corinteniî, Iar dicându-îe 
şi nevinovaţi arată 6 ă au fost supuşi în învinovăţiri; maî mult 
însâ arata întru acâsta trimitere Apostolul, pre numele „Dom
nului Iisus Christos, decât întru cele-l-alte trimiteri, pentru ca 
să aducă aminte cu acâsta Corintemior, cu a căruîa mijlocire 
s'au mântuit şi cu. al căruîa nume se numesc, pentru-că eî se 
numîau hristiani, dela numele lui Christos, Fiîul luî Dumnedeu, 
şi nu dela vre un nume de omeni gol. 

9. Credincios este Dumnedeu, prin carele v'aţî chemat 
spre împărtăşirea Fiîuluî său, a lui Iisus Christos, D o m 
nului nostru. 

Adecâ adeverat este Dumnedeu, îar dacă este Dumnedeu a-
devărat, şi pre noî hristianiî ne-a chemat spre împărtăşirea Fiîuluî 
săii, adecă pentru ca să ne slâvâscă împreună cu Fiîul său în
tru împărăţia sa 1 ): arătat e că şi cu fapta va împlini lucrul,câ 
l'a făgăduit. V'aţî chemat, dice, voî de Dumrtedeu, dar nu p.ţl 
venit de sine-vă la dînsul. Cum dar acum vă mândriţi, ca cum 
chemarea acâsta a luî Dumnedeu ar fi isprava vostră r însem
neză aicea maî descoperit, că prezicerea «prin carele» la Tatăl 
s'a dis, şi vedî la stih 1 de mâl sju's. 

10. Rogu-ve dar pre voî, fraţilor, prin numele D o m 
nului nostru Iisus Christos. 

Fiind-că dumnedeescul Apostol are să vorovâscă Corintenilor 
maî cu chip înfruntâtor, pentru acesta apucă mal îna'nte aicea 
şi-î rogă prin Iisus Christos. Nu sînt îndestul, dice, eu singur^ 
a vă ruga, fraţilor, ci iau împreună cu mine ca mijlocitor şi nu
mele Domnului Christos, dela carele vă şi numiţi hristiani. Voî 
însă aţî ocărit numele şi aţî ales mai bine a vă numi dela nu
miri de omenî; acest nume dar al lui Christos să ve facă să vă 
înduplecaţi şi sâ vă supuneţi cuvintelor mele. 

Ca aceeaşi să diceţî toţî, şi sâ nu fie între voî dezbinări. 
Şi care este, dice, rugămintea mea ? Pentru ca să fiţî toţî-

într'o glăsuire şi să nu aveţi între voi' împărecheri Şi dezbinări 

') Iar Teodorit împărtăşire a Fiîuluî, pre punerea de fii o înţelege; 



(pentru-că tot lucrul ce se dezbină se vede adecă că se face 
multe, de acolo de unde era unul; însă acest unul nicî multe 
se face, pentru-că ce folos este a se face multe din una, ci încă 
aceste multe a fi nedeplinite şi scurtate?). Şi pre lângă aces
tea perde şi pre acel unul. Vederat a numit dezbinări pre a-
celea, ce se făceau între Corinteni şi cu dicerea dezbinărel a-
ceştiea, arată câ Cprintenil se aflau în ticălosă stare. 

_Ci să fiţi îritemeîajţî^htr\m.gând şi într'o înţelegejhe. 
-FiflS^.Şt.^ii^-.ifLjş- a. •$iş-:-ş%:49# -aceeaşi să dică,, ca ăă nu so-

cotescă"e( că Pavel îl Îndemnă sâ âîbă unite Cu Singure cuvin
tele, pentru acesta, dupre urmare, dice ca să aibă unire cu aceeaşi 
minte, adecă aceleaşi să cugeteze; şi Iarăşi, fiind-că unii cugeta 
aceleaşi l i un lucru, iar alţii la altul, pentru acesta a adaus ca 
să fie şi depliniţî într'un gând, adecă împreună aceeaşi cugetând 
şi aceeaşi gândind la tote lucrurile. Insă de vreme ce mulţi se 
unesc 'duore înţelegeri, îar dupre socotinţă sînt osebiţi (precum 
de pildă când hristianiî au aceastaşî credinţă, nu au însă aceastaşî 
dragoste între dînşiî; atuncea aceleaşi gândesc şi dupre gând 
sînt uniţi; se despart însă dupre socotinţă). Pentru acesta după 
ce a dis Pavel ca să fie depliniţî întru acelaşi gând, a adaus: 
şi cu aceeaş socotinţa, pentru a nu se despărţi nici dupre cre
dinţă, nicî dupre socotinţă. 

I I . Că mi s'a arătat mie despre voî, fraţii mei, dintre 
(de cei) aî luî Hloie. 

Pentru ca să nu tăgăduiască Corintenii, că nu au vinovăţi
ile acestea, ce le dice Pavel, pentru acesta aduce mărturii de 
acestea aicea; şi pentru ca sâ nu se dica., că însuşi plăzmu-
eşte dela sineşî pre mărturii aceştia, pentru acesta dice şi nu
mele mărfurilor; că Hlois se numea o casă în Corint, din care 
erau aceia, ce au vestit acestea luî Pavel. Fraţi însă încă îî 
numeşte pre Corinteni, cu tote câ au fost greşit, fiind-că mă
car deşi greşala ar fi arătată a unuia, nu este oprit a numi 
cine-va pre acela frate al seu. Nu a dis însă aevea chîar nu
mirile acelora cari î-au fost vestit, ci numaî casa şi familia o 
a dis, din care sâ trăgeau acela ca sâ "nu facă pre Corinteni vrăş
maşi acelora. 

Câ pricirî "sînt între voî. 
Ca despre faţa vestitorilpr grăind Pavel aicea vinovăţiile Co-

rintenilor, a întrebuinţat dicerea maî blinda, pricirî pre acestea 
şi filonicniî numai numindu-le. Iar când voroveşte ca despre 
faţa sa, dezbinări numeşte vinovăţiile Corintenilor, care lucru 
este mal reu şi maî mare 1). 

') Pentru acesta şi teologul Grigorie dice: „Ce e lucrul cel mal bun 
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1 2 . Ş i o!ic acăsta, că fieşte-carele din voî dice: E i i sînt 
al lui Pavel, îar eu al luî Apolo. 

Nu o parte dintre voî, Corinteniî, le dice acestea, ci fieşte-
carele dintre voi; însă aceia nu diceaii aşa, că eu sînt al lui Pa
vel şi eu sînt al lui Apolo1), precum dice aicei, ci Pavel a 
formăluit cuvintele acestea dupre prepunere, asupra sa şi a lui 
Apolo; precum mai încolo o d ' c e însuşi Pavel aşa: «Acestea 
însă, fraţilor, le-am prefăcut întru mine şi întru Apolo (I Cor. IV, 
6). Acesta însă o face Apostolul, pentru ca să arate Corinţe-
nilor, că dacă. este. reu.şLsub vinovăţie a <Jice fieşte-ţâreîe din
tr'înşiî, că eu sînt al lui Pavrel şi altul al lui Apolo şi altul ai 
lui Kifa, cu cât mai vîrtos răii este a dice fieşte-carele dintru 
dînşiî, că sînt aî altor omeni făţarnici şi mincinoşi :;i învăţători2). 

Iar eu al lui Kifa . 
Aicea a pus Pavel în urmă numele luî Petru, iar pre al său. 

l'a pus întâîu, nu jpentru că se trufeşte şi să mireşte pre si
neşî, ci căci pre Petru îl cinsteşte maî întâiu decât pre sineşî, 
precum şi pre Christos mai muit decât pre Petru cinstindu-1, 
l a pus în urma lui Petru, precum se vede mal jos. Câ în lu
cruri prdste şi nevrednice de a se face, întru acelea se pune 
pre sineşi întâiu Apostolul. 

Iar eu al lui Christos. 

al cuvîntuluî nostru? Pacea; voîu" adauge încă că e şi lucrul cel prea 
folositor. Dar ce e de ruşine şi cel maî vătămător? Obrăznicia" (Cuvînt 
despre buna rânduîală întru vorovirî). 

' ) Cine era Apolos acesta, mărturisesc Faptele sfinţilor Apostoli, 41-
;end aşa: „Şi un îudeu ore-carele, Apolos cu numele, f.lexandrean cu 
neamul, bărbat cuvîntăreţ, a ajuns în Efes, puternic fiind întru Scripturi, 
acesta era înveţat calea Domnului şi cu duh ferbinte grăia, şi înveţa cu 
scumpătate cele despre Domnul, ştiind numaî botezul luî loan. Acesta a 
început a se înfăţişa în sinagogă şi c. 1. (Fapt. XVIII, 24) . Asemenea des
pre acesta scrie şi în cap. X I X al Faptelor. 

2 ) Apostolul aicea maî a urmat muereî aceleea Tecoite (din Tecoa) , 
;area pentru ca să înduplece pre împeratul David maî cu lesnire, ca 
să aducă în curtea împerătescă pre Avesalom fiîul seu cel eşit, pentru-
:ă a fost omorît pre Amnon fratele seu, s'a făţărnicit a fi veduvă şi 
;ă a avut doi fiî şi că unul din eî a omorît pre celă-l-s.lt, şi căuta ru-
iele celuî ucis să omore pre ucigaşul şi aşa formăluind ea drama şi pri
cina, a plecat pre David a se jura şi a cjice: „Viu este Domnul, de va 
:ădea un per din capul fiîuluî teu pre păment" (a II a împărat. XIV, 11). 
Şi în sfîrşit cu un chip ca acesta a făcut pre David de a dus pre fiîul 
seu Avesalom din isgonire şi a se împăca cu el. Cu un chip ca acesta 
şi Apostolul aicea închipuind pricina sub obrazul seu şi a luî Apolo, şi 
A luî Kifa, apoî prihănindu-se pre sineşî şi. pre-Apolo, că cjice maî îna
inte: „Drept aceea nicî cel ce sădeşte este ce-va,nici cel ce adapă" (Cap. 
[II, 7). Cu acest chip a uşurat şi nu a îngreuiat prihăni|rea şi defăîma-
•ea înţelepţilor şi a bogaţilor din Corint. 



Nu prihăneşte Pavel pre Corinteni, căcî dice Că şi eî sînt ai 
lui Christos, ci căci nu întru un glas o dic ei toţî acesta. Ori 
mai bine a d i c e ) că n i c ^ 0 dicea Corintenii acesta, ci Pavel o 
a pus dela sineşî, pentru ca să formăluiască prihănirea mai 
grea, şi să arate că şi Christos se numeşte al unei părţi din
tre dînşiî şi se socoteşte asemenea cu ceî-l-alţi, măcar deşi 
Corintenii acesta nu o diceau cu înseşi cuvintele acestea. 

1 3 . Impârţitu-s'a Christos? 
Cuvîntul acesta al lui Pavel este plin de rîvnă mâniosă, pen

tru acesta şi se elice cu chip întrebător: Imbucâtăţit-^ţî,'- dicey . 
pre Christos? Impărţit-aţî biserica trupului lui? .Unii însă dice
rea: «Impârţitu-s'a. Christos.» . o aii înţeles aşa: Christos împăr
ţit-a biserica sa cu omenii? Şi altă parte dintr'însa o a .luat 
însuşî, îar alta o a dat omenilor? • 

Nu cum-va Pavel s'a răstignit pentru voi? 
Cu aceste cuvinte surpă Apostolul pre necuviinţa ce se face 

de Corinteni, şi pentru acâsta numaî pre singură faţa sa o dice 
pentru a nu se părea, câ cu zavistie le dice acestea asupra 
altor feţe. Nu a dis însă, nu cum-va Pavel v'a zidit, ori Pa
vel pronoiseşte (pdrtă grijă) pentru voî? ci a dis ceea ce a-
rată mult mal mult, pre iubirea de omeni cea nepovestită a 
luî Dumnedeu, aducând.în mijloc crucea şi patimile Domnului; 
şi nu a d i s : Nu cum-va Pavel a murit pentru voî? ci a dis: 
Aii ddr Pavel s'a răstignit? Pentru ca să arate mdrtea cea 
osînditâ şi necinstită a cruceî, care o a priimit Domnul. 

Sau întru numele lui Pavel v'aţî botezat? 
Am botezat şi eu, dice, pre câţî-va, dar nu î-am botezat în 

numele meii, ci întru numele luî Christos. Acâsta însă o d i c e a 

Pavel, fiind-că se făcea pricină de dezbinare, a se numi adecă 
cei ce se botezau, dela numirile omenilor celor ce-i botezau. 
Nu căutaţi, dice, o fraţilor, cine este cel ce boteză, ci întru 
al căruia nume boteză, ca acela este, carele iartă păcatele ce
luia ce se boteză şi îl face fiii al săii dupre duh, şi nu acela 
ce îl boteză, orî-ce ar fi, preot saii episcop. 

14. Mulţămesc lui Dumneeleu câ pre nimenea din voi 
nu am botezat, decât numaî pre Crisp şi pre Gaie. 

Ce vă făliţi voî Corinteniî că botezaţi pre alţii ? Eu maî mult 
pentru acesta mulţămesc luî Dumnedeu câ nu o am făcut şi 
nu am botezat pre mulţî dintre voi, fără numaî pre Crisp şi 
pre Gaie 1). Acesta însă o dice Pavel, nu ddr că necinsteşte 

») De acest Crisp pomenesc Faptele Apostolilor în cap. XVIII, stih 8, 
că a. fost arhisinagog în Corint şi a creejut întru Domnul împreună cu 
totă casa sa. „Că Crisp, dj c e) -arhisinagogul a creejut întru Domnul îm-
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puterea botezului, ci pentru-că oiboră pre mândria ce aveai; 
Corinteniî, căci botezau, pentru-că botezul de sineşî este mare 
taină, îar a boteza cine-va nu e lucru mare. 

15. Ca să nu dică cine-vă, că întru numele meu am 
botezat. 

Nu dice aicea Pavel cuvîntul acesta, că îl dic Corinteniî, ci; 
dice, că me tem nu cum-va râul crescând şi înainte sporind sâ 
ajungă la acesta; căcî dacă în vremea ce boteză nişte omeni 
prQşîl şi prga mici s'a făcut eres şi desbinare, când aş fi'-bpj. 

::i^z,at-feu propoveduitorul şi Apostolul, pote s'ar fi sculat unii 
şi ar fi dis, că întru numele meii. botez pre omeni şi nu întru 
numele luî Christos 1). 

I t5 . Am botezat însă şi casa lui Ştefana. 
Am botezat adecă pre toţi âmeniî şi familia, care se afla în 

casa lui Ştefana, mare înşă şi numit era acesta în Corint 8 ) . 

~~~~ ţ 

preună cu totă casa sa şi mulţî din Corintenî aucţind se botezau" (Fapt. 
XVIII, 8) . Asemenea şi de Gaie, pomenesc Faptele în; cap. X1X,< 29. Că 
era Makedonean şi împreună căletor-cu Pavel, Insă fiind-că Pavel scrie 
hotărîtor aicea, că nicî pre unul din Voî Corinteniî am botezat, fără nu
maî pre Crisp şi pre Gaie, urmeză că şi Gaie acesta să fi fost Corin-
tean, altul adecă afară de acela ce scriu Faptele. Iar cum că Gaie acesta 
era Corintean, mărturiseşte însuşi Pavel, din Corint, scriind către Ro- . 
manî: „Ve ureză pre voî Gaie, găzduitorul meu (adecă priimţtoru-1 meu. 
de streini) şi al bisericeî tote" (Rom. XVI, 23) . Şi împreună mărturiseşte 
acesta şi înţeleptul Teodorit, în procuvîntarea trimiterilor luî Pavel. 

') Pentru acesta şi Fotie, nedumerindu-se-pentru ce Pavel c}ice cuvîn
tul acesta, aşa cjice: „Ori că pentru acesta nu botezul l'am pus lucru 
cu dinadinsul şi maî întâîu, ca nu cu mul|imea celor ce s'ar fl botezat 
să ating pre zavistnicî a c j i c e ) că pentru slava mea şi maî ales cţi zavis
tia să arunce săgeţi asupra lucrărilor şi să le daii prilej spre clevetire 
şi mântuirea celor al doilea născuţi să o erâşmărescă, cu laudele mele 
pre Darul Duhului ocărîndu-1" (Întreb. XLII din cele Amfiloh.). 

*) Iar unii <}ic că Ştefana acesta a fost păzitorul temniţei acela, ce 
a avut pre Pavel şi pre Sila spre pază, în eparhia Filipilor, care s'a bo- ; 

tezat împreună cu totă casa sa, precum mărturisesc Fapt. (Cap. XVI) . 
Pote însă să fi fost acest păzitor de temniţă şi Peloponezian şi apoi 
să se fi mutat în Corint. Pentru aceea şi la stîrşitul .trimitereţ (Cap. XVI, 
15) scrie către Corintenî Pavel: „Ştiţî casa luî Ştefana, că este pârgă & 
Ahaeî, căcî şi femeea Lidia, vîn4§t6rea de porfiră era din cetatea Tiati-
rilor şi s'a mutat în Filipi, precum se vecje în acelaş cap. ai Faptelor.-
Insă fiind-că Pavel maî sus a 4is hotaritor; „Că pre nimenea din. voî'' 
(din Corintenî adecă şl nu din ceî ce se af|au prin alte locuri) şi T e -
ofilact 4ice că Ştefana era numit în Corint, şi Pavel 4ice că a fost pârga 
a Ahaeî; pentru acesta, 4ic, cu încredinţare pote a cjice cine-va, că toţî 
aceştia ce-î pomeneşte aicea Pavel erş,u Corintenî şi că din mulţii Co
rintenî, cari s'aii botezat (precum 41c Faptele XVIII, 8) , singu-rî-aceştia 
in Corint s'aii botezat de Pavel şi câ Ştefana acesta este altul osebit de 
păzitorul temniţei, pre care în Filipi Pa hqtezat Pavel. Pentru acesta şji 
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Apoi nu ştiu. de am botezat pre alt cine-va. 
Atâta, dice, nu e mie dorit lucru a boteza, in cât nicî îmi 

aduc aminte de am botezat pre alt care-va afară de casa luî 
Ştefana şi de ceî maî sus numiţi. Voî dar ce ve făliţi întru 
acesta,1 :ă botezaţi adecă? 

17. Că nu m'a trimis Christos pre mine să botez, ci 
să bine-vestesc. ' 
V'i:PĂ)iiXf jrCă.^Chr^tos 'rft'a" trimis, •dice, -să bine-vestec, adecă să 

' pr^j^.vşdţtşşc ;£vâ^helia .-şi; nu c a să botez (cu tote că, dupre 
Teodori:, Christos amendoue1 le-a poruncit, şi a bine-vesti A-
postoliî, adecă' a înveţa şi a boteza, orî însăşi eî fără mijlocire, 
orî şi cu mijlocire prin ucenicii lor, precum şi Domnul se elicea 
că bote/ă, deşi însuşi nu boteza, ci ucenicii lui) (Ioan IV, 2) : 
«Că mergend, ciice, învăţaţi tote neamurile, botezându-î pre eî, 
în numele Tatălui şi al Fiîuluî şi al sf. Duh» (Mat. XXVIII, 19). 
Şi cu tote că Christos a poruncit Apostolilor şi să propove-
duîască şi să boteze, Pavel însă dice aicea că Christos l'a tri
mis să propovedulască şi nu ca să boteze; că a propovedui 
cine-va Evanghelia, acesta ieste lucru cu adeverat maî cinstit,, 
decât a boteza, dupre Teodorit, şi lucru maî ostenicîos, dupre 
dumnedeescul Chrisostom, avend trebuinţă de suflet de hîer; 
pentru-că a îndupleca cine-va pre un un om varbar şi elin, şi 
hrănit şi crescut în rătăcire, şi a-1 strămuta din dogmele şi pă-
rintesca luî religie şi a-1 aduce la credinţa luî Christos, şi maî 
ales cu primejdia vieţeî sale, acesta este lucru de un suflet mare 
şi bărbătesc; Iar a lua cine-va pre un om ca acesta gătit şi în
văţat Şi a - l boteza, acesta pote face' fieşte-carele, avănd vred
nicia preoţieî1). 

Dar ar dice cine-va: Si dacă, o fericite Pavle, nu te-aî trimis 
de Dumneaei? ca să botezi, cum aî botezat măcar pre câţî-va? 
Nu m'an trimis, ne răspunde, cu dinadinsul ca să botez, însâ 
nicî mă opresc şi de a boteza, pentru-că m'am trimis adecă 
spre lucrul cel maî mare, adecă la propoveduirea Evangheliei; 
nu m'am oprit însă, ca să nu lucrez şi lucrul cel maî mic, a-
decă sâj nu botez 8). 

^icerea: „Nu ştiu de am botezat pre alt cine-va, hotărîtor trebue a se 
înţelege, că în Corint adecă nu am botezat pre alţiî, nu şi în alte locuri. 

x) Vedi despre acesta suptînsemnarea Zicereî: „Eu am sădit, Apolo a 
adăpat (i Corint. III, 6) , ca să înţelegi că Pavel catihisea, adecă înveţa, 
îar Apolo boteza pre ceî ce se înveţau de Pavel 

2 ) încât Zicerea: „Că nu m'a trimis Christos să botez" trebue a se 
înţelege, că nu m'a trimis Christos chîar pentru acesta, ci să bine-vestesc 
şi să învăţ, îar dupre urmare şi să botez m'a trimis orî însu-mî cu ma
nile mele. orî orin ucenicii mei, că obicînueşte dumneZeescul Apostol a 
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Nu întru înţelepciunea cuvîntuluî, ca să nu se zădărni- . 
cască crucea lui Christos. . 

După ce a oborît Apostolul şi a zădărnicit mândria ace
lora, carî se făleau că botâză, acum se mută şi la ceî ce se mân
dreau întru înţelepciunea cea din afară şi dice: Că pre mine 
Dumnedeu m'a trimis să propoveduesc Evanghelia nu cu în
ţelepciune de cuvînt, (Jice, adecă cu limbuţie şi meşteşug ri-
toricesc, pentru ca sâ nu ia crucea luî Christos, adecă propo 
veduirea cea pentru cruce şi învăţătura, vătămare şi micşurare; 
că acesta însemnâză -dicerea: - «Să nu se zădâfnicescă», adecă' 
pentru ca să nu rămâe propoveduirea cea despre cruce zadar
nică şi deşartă, numai cuvinte având gole şi ritoriceştî şi nu 
lucruri şi fapte; pentru-că Apostolii de ar fi voit să propove-
duîască cu limbuţie de cuvînt, mulţi ar fi avut prilej de a dice, 
câ au înduplecat pre norode, de au credut cu înduplecarea cu
vîntuluî lor şi nu cu puterea luî Christos, celui ce se propo-
veduîa. Şi acesta ar fi fost o zădărnicie şi o vătămare a celui 
ce s'a răstignit; iar acum fiind-că dumnedeeştil Apostoli au pro-
poveduit cu cuvînt de rînd şi prostesc, arată câ tote cu totul 
le-a lucrat puterea celui ce s'a răstignit1). încă şi dupre alt chip 
s'ar zădărnici şi s'ar vătăma crucea, precum de pildă,, de m'ar 
întreba un elin o întrebare dumnedeâscă şi care covîrşeşte pre 
înţelegerea minţei, şi eu m'aş xapuca să-î dovedesc: luî întreba
rea aceea din silogismurî şi din înţelepciunea cea din afară, ne
greşit aş slăbi şi nu aş putea să dovedesc acâsta; fiind-câ noima, 
ceea ce mi s'a propus, nu pote cuvîntul firel omeneşti a o arăta. 
Şi aşa slăbiciunea dovedire! s'ar socoti că este neputinţa cre
dinţei şi dupre urmare crucea, Ceea ce se crede de mine şi 
Christos, cel ce a murit pre cruce, s'ar zădărnici, adecă s'ar 
socoti ca un lucru deşert şi fără de folos. 

18. Că cuvîntul crucei, celor peritorî adecă nebunie le este. 

dice hotărîtor şi cu tăgăduire acelea, care nu se .dic dupre cuvînt îna
inte poveţuitorî, ci dupre cel urmetor; şi arătat .e a c e s t e i , din c e e a c e 

dice la capul IX-lea al acestei trimiteri s. 9 : „Aii dor pentru boî are 
purtare de grijă Dumnedeii ? In loc de nu-î pasă, îar acesta se înţelege, 
nu că nu portă de grijă Dumnedeu şi pentru boî, nicî cum că de nu 
ar purta grijă de acestea, nicî s'ar fi ţinut acestea întru fiinţă almintre-
lea, ci dupre urmare pentru omenî, precum, dice la tâlcuirea d'cereî a-
ceştia sfinţitul Teofilact şi înţeleptul Fotie. 

' ) Iar cum că darul Duhului, cel ce a dăruit darurile cele mari luî 
Pavel, î-a dăruit şi cele maî micî şi proste, precum era fc rmele cele ri
toriceştî, precum dice înţeleptul Fotie la suptînsemnarea diceieî: „Orî slujba 
întru slujire" (Rom. XII, 7), şi a dicereî c â : „Deşi sînt prost cu cuvîntul, 
dar nu cu cunoştinţa" (II Corint. XI , 6) vedî şi în procuvînlarea cea către 
cetitori, cam pre la sfîrşit. 
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Fiind-că eraii ore-carî necredincioşi în Corint, cari rîdeaii de 
cruce şi diceaii: Cu adeverat nebunie este a propovedui cine-va 
Dumnedeu restignit, pentru-că de ar fi fost Dumnedeu, cel răs
tignit, şi-ar fi ajutat lui-şî, şi s'ar fi-izbîndit, când se răstignea; 
iar cel ce nu a putut a scăpa de mdrte, ci a murit, cum ar fi 
putut să se scole din morţi ? Decî dupre urmare era ca hri
stianiî cei de acolo să stea împrotiva necredincioşilor acestora, 
cu înţelepciunea cea din afară, turburându-se şi nesuferind a 
huli aşa aceia crucea. Deci dice către dînşiî Pavel aicea:" Nu 

.vi sâ pară fraţilor lucru deşănţat, că necredincioşii hujesc cru
cea, pentru-că cele ce de Dumnedeu s'au'dat credincioşilor pen
tru mântuire, acestea necredincioşilor şi celor peritorî H se pare 
nebunie. Cuvînt însă aî cruce! pre propoveduirea cruCeî o nu
meşte, adecă a lui Christos, celuî ce s'a răstignit. 

Iar ndue celor ce ne mântuim, putere a lui D u m n e 
deu. este. 

N6uă, dice, celor ce credem şi ne mântuim, propoveduirea 
celui răstignit este putere a lui Dumnedeu; dar pre lângă a-
cesta, propoveduirea celui răstignit arată şi înţelepciune, căci pre 
puterea adecă o arată, pentru-că cel răstignit cu mdrtea sa a 
biruit pre morte. De vreme ce este covîrşire a putereî a cădea, 
cine-va şi cădănd sâ pc5tă a birui pre cela ce l'a oborît j os ' ) ; 
îar pre înţelepciune o arată, pentru-că cel răstignit cu un chip 

") Pentru acesta şi înţeleptul Coresie cjice, că puterea cruce! nu numaî 
de sineşî a străluciţi ci şi dupre propoveduire, fiind-că puţini Apostoli, 
pescari şi săraci şi neînvăţaţî şi de neam prost Iudeî, pre tote neamu
rile au supus cruce! şi au biruit pre demoni, pre pecat, mortea, îadul, 
pre împăraţi, pre tirani, pre elinî, pre varvarî şi pre. tote religiile, pre 
totă îngrozirea şi schingiuirea şi tote acestea în puţină vreme le-au is
prăvit. Vrednice de laudă însă sînt- şi cuvintele cele mirătore, care le scrie 
la acesta vestitul Veneţie cel nou cjicend: „Cu ce chip pescarii înduplecă 
pre neamurile cele cu mulţî dumnecjeî să credă că este un Dumnedeu, 
şi a jung să curăţeşcă minţile lor şi să-î facă pre eî duhovniceşti!. . . Cu 
ce chip îî strărpută din arnăgitorele îndulcirile simţirilor şi curăţesc tote 
patimile lor şi îî fac înţelepţi şi încă maî.mult decât înţelepţi! Cu ce chip 
maî ales îî înduplecă să se închine unuî om necinstit cu morte de cruce, 
şi schimbă în ochiî lor pre nebunia cruceî întru înţelepciune! Cu ce chip 
propoveduitorî celuî restignit înduplecă pre nouiî lor următori să se le
pede de folosurile cele lumeşti şi să vieze întru defăimare şi întru sme
renie şi în ocară ; sa defaime tot felul de dureri şi de muncă, şă stea 
împrotiva a tuturor ispitelor şi să stăruîască până la morte întru o în
văţătură, a căruia răsplătirile sînt în cea-l-altă viaţă! Cu ce chip dar pes
carii, adecă vînătoriî de peşte s'aii făcut vînătorî de omenî! Cu ce chip 
în vreme de maî puţini anî decât cincî-cjecî, au îmbrăţişat pre acesta 
nouă învăţătură atâtea neamurî osebite! Cu ce chip grăunţul cel de muş
tar s'a făcut copacîu mare! Cu ce chip copacul acesta a umbrit pre a-
tâtea locuri! (Despre hristianism, Cap. X X X V I I ) . 
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întru tot înţelept ca acesta, adecă cu mijlocirea cruceî, a mân-. 
tuit pre ceî perduţî. 

19. Că scris es te : Perde-voîu înţelepcîunea înţelepţilor,' 
şi priceperea pricepătorilor o voîu strica '(Isaia X X I X , 14)..-

Fiind-că peritorl a numit pre înţelepţii ceî din afară şi pre 
ritorî, o adevereză acesta şi din Scriptură, adecă dela prooro
cul Isaia, pentru-că prin acela a dis Dumnedeu câ voîu perde. * 
îgţeîepclune'a înţelepţilor celor 'din afară, adecă o voîu arăta pre 
ea nejbîosiţore şi deşartă (care lucru, acesta adecă, a fi. rtefo- • 
lositore," rriii e însuşire de înţelepciune), fiind-că înţelepcîunea 
s'a aflat pentru a fi folositore omerulor, şi voîu lepăda price-* 
perea acelora, carî li se pare că înţeleg cuvintele cele ascunse,; 
îar ce este priceperea sau înţelegerea, vedî la suptînsemnarea 
dicereî, sâ dea ţie Domnul înţelegere" întru tote (II Timot. II, 7),',. 

20. Unde e înţeleptul? Unde cărturarul? Unde între
bătorul vecului acestuia? A u , n u a făcut Dumnedeu ne
bună pre înţelepcîunea lumeî aceştiea? 

După ce a spus cuvintele luî Isaia, aduce apoî şi dovada din 
înseşî lucrurile, prihănitor fâcend cuvîntul şi înfruntâzâ pre Elinî 
adecă cu acesta: unde e înţeleptul? Adecă, unde e filosoful şi 
ritorul? Iar pre Iudeî, cu acesta: unde e cărtararîul? Iar între
bător a numit pre aceî ce iartă pre cunoştinţa tuturor esti
melor întru a loru-şî cercetare şi cugetări şi socotesc câ tote 
le înţeleg 1); pentru-că dice, că nicî unul.din filosofii cel de acest 
fel şi cărturarii şi întrebătorii nu au putut a ne,mântui, ci pes
carii şi omenii cei de rând ne-au siobodit pre noi din rătăcire 
şi din necredinţă; îar acesta: «A fâcut nebună Dumnedeu pre 
înţelepcîunea lumeî» însemneză câ o a arătat pre ea Dumne
deii că este nelucrătore şi o a împrivilescit (expus) că este 
nebună şi fără de minte, pentru-că nu a putut să afle adevă
rata cunoştinţă de Dumnedeu. 

21. Că de vreme ce întru înţelepcîunea luî Dumnedeu 2 ) , 
nu a cunoscut lumea prin înţelepciune pre Dumnedeu, a 

*) Iar Teodorit, întrebător, d j c e pre eel iscusit în meşteşugul vorovireî. 
s ) Âcestaşî Teodorit, înţelepciune a.tumeî ş5,1 a luî Dumnedeu înţelege 

pre limbuţie, şi pre buna vorovire car.e se cjice adecă a luî Dumnecjeu, 
fiind-că Dumnedeu a împărţit limbile la facerea tţirnuluî şi fleşte-căreea 
limbî î-a dăruit osebite haractirurî şi însuşiri, precum şi limbeî elineştî 
el î-a dăruit strălucirea şi dulcpţa. Elinii însă neîntrebuinţându-o acesta-
la cele ce se cuvine, o a arătat '• pre | ea amăgi tură şi undiţă spre a amăgi 
şi a face înduplecătore cu acesta bre mitologiile rătăcireî lor. Pavel dar 
prihăneşte nu chîar pre buna limbuţie, ci pre mincinosa vorovire, cea 
ascunsă întru buna limbuţie şi pre întrebuinţarea'cea rea a aceşiiiea. 
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bine-voit Dumnezeu prin nebunia propoveduire! să m â n 
tuiască pre cel ce cred 

Aiceî. spune Apostolul pricina pentru care s'a înebunit înţe
lepciunea cea din afară; că de vreme ce cu înţelepciunea ce 
se arată prin mijlocirea făpturilor, că şi ceriul şi pământul şi 
totă zidirea propovedueşte pre Făcetorul a tote, cu înţelepciu
nea ceea ce se află inţr'însele; pentru care a djs dumnedeescul 
David; «Tote întru înţelepciune le-aî făcut» (Psalm. CIII) şi 

^^Qgq];.Qt%&ţip '.'$$£*•.«;Gfee. este -dintre, estimi, care nu s'a 
alcâţuit cu Ctrvîrit*(Guv. :al Il-tea 'despre .Fiîul): de vreme ce, 
dic,. că :u înţelepciunea, ceea ce este întru făpturi1) nu a cunos
cut lumea, nu a cunoscut cel ce cugeteză cele ale lumei pre 
Dumnedeu, căcî se opreau de înţelepciunea ceea ce se teorisea 
întru limbuţia cuvîntuluî; pentru acesta a bine voit Dumnedeu 
prin prostime şi prin cuvîntul cel prost al Evangheliei (care 
prostime se pare adecă a fi nebunie şi necunoştinţă, însă nu 

aşa), prin mijlocirea dar, dic, a prostimel acesteea a propo
veduire! a voit Dumnedeu să mântuiască pre ceî ce cred; de 
vreme ce eliniî aveau învăţător, carele îl povăţuîa spre Dum
nedeu; pre înţelepciunea ceea ce se teoriseşte întru făpturi, 
dar nu au cunoscut pre Dumnedeu; pentru-că luau aminte la în
ţelepciunea cea ce se teoriseşte întru d'cerî şi întru limbuţie, 
care cu adeverat nu este înţelepciune. 

22. Pentru-că şi Iudeii semn cer, şi Eliniî înţelepciu
ne caută, 

J ) Cunoştinţa este de trei feluri şi înţelepciunea luî Dumnecjeu: I) Fi -
rescă, p:ecum când cunoşte cine-va din făpturî pre Făcetorul şi din ţi-

, nerea cea una de alta şi unirea părţilor lumeî, cunoşte că unul e F ă 
cetorul '.umeî şi unul începutul tuturor, nematerialnic, neclătit, pururea 
vecuitor. înţelept, drept, bun; despre care acesta cunoştinţă a spus Pa
vel în csa către Romani, că cele nevecjute ale Luî dela zidirea lumeî prin 
făpturî mţelegendu-se se teorisesc (Rom. I). II). Cea maî pre sus de fire, 
care se câştigă prin credinţă, precum când cunoşte cine-va că Dumne
Zeu este una şi trei, că Fiîul luî Dumnecjeu s'a făcut om, că Fecîora a 
născut şi cele-l-alte, şi III). Fericirea, când cine-va are să vadă în viito
rul vec pre Dumnecjeu faţă către faţă (la Coresie). Iar Teodorit d j c e , că 
trei înţelepciuni numără aicea Apostolul, una adecă pre cea dată ome
nilor, plin care sîntem cuvîntăreţî, şi avem pre canoştinţa celor ce se 
cuvin a se faCe şi aflăm meşteşugurile şi ştiinţele şi putem a cunoşte 
pre Dumnecjeu; îar a doua pre acea ce se teoriseşte în zidire, că vedem 
rnărimeg. cerîuluî, frumuseţa soreluî şi cele-l-alte; îar a treîa pre cea a-
rătată prin venirea Mântuitorului, pre care ceî ce' nu o cred o numesc 
nebunie Decî de vreme ce omenii luând firesca cunoştinţă nu au voit 
a se povăţui spre cunoştinţa Făcătorului prin făptură, pentru acesta iu
bitorul de omenî Dumnecjeu, prin ceea ce de către ceî fără de minte se 
numeşte nebunie. î -a slobodit pre eî din rătăcire şi î -a mântuit, 
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23. Iar noî propoveduim pre Christos răstignit. 
Cu aceste cuvinte va să arate Pavel, că Dumnedeu cu cele 

protivnice a isprăvit cele protivnice şi dice: Când dic Iude
ilor să crâdă, îndată el cer să fac semne şi minunî spre ade- _ 
verirea celor ce propoveduesc; noî însă, Apostolii, propoveduim 
lor pre Christos răstignit, care acesta rtu este numaî dovada 
de semne şi de minunî şi de putere, ci în cât după ceea ce 
se vede, este dovada şi de neputinţă şi de slăbiciune (câ semn 
de neputinţă se vede la necredincioşii ceî ce cugeteză cele lu
meşti, a muri cine-va cu morte de cruce), dar însă cu nepu
tinţa acăsta ce se arata (aparentă) şi cu acesta ce se vede. 
protivnică spre aceea ce cer Iudeii, se îndemnă să credă. Şi 
acesta dovedeşte că este mare puterea luî Dumnedeu, adecă 
a isprăvi cele protivnice cu alte protivnice. Şi îarăşî, de am 
dice Elinilor să credă, îndată cer dela noi înţelepciune de cu
vînt şi buna limbuţie, dar noî şi Elinilor acestora propoveduim 
pre cel răstignit. Şi cu tote că lor li se pare a fi nebunie, a 
propovedui noi, că Dumnedeu s'a răstignit, însă se înduplecă 
la propoveduirea acâsta şi cred. Deci acestea nu sînt dovadă 
de prea mare şi dumnedeâscâ putere, a se îndupleca şi Iudeii 
şi Elinii, nu de alte ore-care, ci de acelea ce sînt protivnice, la 
lucrurile cele ce eî cer? Aşa cu adevărat. 1 

Iudeilor adecă smintâlâ, iar Elinilor nebunie. 
Iudeii, dice, Evanghelia o au de smintelă şi de împedecare, 

pentru-că se împedecă de ea, dicând: Şi cum pote a fi Dum
nedeu, acela ce mânca şi bea cu vameşii şi cu curvariî şi a-
cela ce în sfîrşit s'a răstignit cu tâlharii? Şi Elinii Iarăşi iau 
în rîs taina şi credinţa Evangheliei, ca pre1 o nebunie şi ne
cunoştinţă, pentru-că a se răstigni Dumnedeu, acesta nu se 
înţelege cu silogismurî şi cu cuvîntăreştî dovedi, de care Elinii 
atîrnă, ci cu o singură simplă şi neiscoditore credinţă şi pen
tru-că hristianismul nu e împodobit cu buna limbuţie şi cu 
ritoricâsca împodobire întru care ei să fălesc 

24. Iar însuşi celor chemaţi şi Iudeilor şi Elinilor, Chri
stos puterea lui Dumnedeu şi înţelepciunea luî Dumnedeu 1 ) . 

Necredincioşilor, dice, ludei şi Elini, smintâlă şi nebunie li 
se pare a fi Christos cel răstignit, pentru-câ nu afla la el ni-

>) Marele Vasilie în Cuv. I asupra luî Evnomie d j ° e : «Că firea cea 
pururea vecuitore şi neînchipuită, remâne a-şî avea asemănarea Intru 
însăşi fiinţa şi potrivirea, nu întru mesurarea mărimilor, ci întru însu-
şimea putereî; Christos, $ice, puterea luî Dumnedeii şi înţelepcîunea luî 
Dumnedeu, adecă totă părintesca putere întru dînsul învistierită fiind. 
Pentru acesta orî câte ar vedea pre Tată l făcend, acelea le. face şi Fiîul 
asemenea. 



mic din cele ee eî caută, adecă minuni şi înţelepciune; îar ce
lor chemaţi de Dumnedeu la credinţă, ca unor vrednici atât 
Iudeilor cât şi Elinilor, acestora se află Christos cel restignit, 
amândouă cele ce caută necredincioşii adecă şi minunile şi în
ţelepciunea1). Căci ce cauţî tu, o credincîosule Iudeu, semne şi 
minuni? Iată Christos pre carele îl credi este puterea luî Dum
nedeu, care p6te a face minunile. Şi tu, o Elinule, ce întrebî, în
ţelepciune şi buna limbuţie? Iată îl aî pre Christos, pre carele 
îi credî, carele este înţelepciune înipostatnicâ a Tatălui. 

25. Căcî ce e nebun a l Juî Dumnedeu, mai înţelept este 
decât omenii, şi ce este slab al luî Dumnedeu, mai , tare 
decât dmenil este. 

Crucea şi credinţa cea întru cel răstignit, numeşte aicea Pa
vel, nebun al luî Dumnedeu, pentru-câ aşa se pare înţelepţilor 
celor din afară. Acăstă nebunie a luî Dumnedeu este însă maî 
înţeleptă decât înţelepţii dmenilor; pentru-că înţelepţii şi filo
sofii s'aii îndeletnicit în lucruri reci şi nefolositore, Iar crucea 
a mântuit lumea. Asemenea şi neputinţa luî Dumnedeu se so
coteşte crucea; pentru-că neputincioşii socotesc că Christos de 
slăbiciune şi de neputinţă s'a răstignit, dar însă slăbiciunea şi 
neputinţa acesta părută, este maî puternică decât toţi omenii 
cel puternici, nu, numai pentru-că nenumărate mii de dmeni şi 
de tirani s'au nevoit să stingă numele acesta al cruce! şi el maî 
mult înfloreşte şi întinereşte; ci căci şi diavolul cel puternic s'a 
legat şi s'a biruit de crucea acesta, ce se pare slabă şi neputin-
ciosă. Poţi însă sâ înţelegi cele de sus dise şi aşa: adecă cum-că 
la Dumnedeu, cea mai pre sus de înţelepciune se dice neînţelep-
cîune, adecă nebunie şi cea maî pre sus tărie şi maî pre sus de 
putere se dice; slăbiciune şi neputere; precum şi lumina cea 
maî pre sus (ie lumină a luî Dumnedeu, se d i c e întunerec şi 

' ) Iar fratele Mar. Vasilie, Grigorie al Nişei, d j c e : „Christos puterea 
luî Dumnecjeu şi înţelepciunea luî Dumnecjeu, prin acestea maî întâîu ne 
învăţăm a cunoşte înţelegerile cele de DumneZeu cuvenite, prin numi
rea luî Christos prin care se face noue numele respectarisit; că de vre
me ce totă zidirea ş i câtă se cunoşte cu simţirea şi înţelegerea şi ceea 
ce este maî pre sus de simţitoresca înţelegere printr'însul se cunoşte şi 
într'însul este înfiinţată. De nevoe către hotărîrea yenireî luî Christos, 
celuî ce le-a făcut pre tote, înţelepciunea' se împleticeşte cu puterea.... 
Decî dar când ne vom uîta către mărimea alcătuire! estimelor, vom 
înţelege pre negrăita puterea luî prin cele ce se pricep, îar când vom 
socoti, că cele ce nu erau aii venit întru a fi, firea cea de multe 
feluri întru estimi prin dumnecjeesca amelinţare (învoire) întroducen-
du-se, atuncea credem înţelepciunea luî Christos cea nepricepută". Cuv. 
despre deplinătatea şi despre ce fel trebue a fi hristianul, tom. 3. 
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ceţă: adecă cu chip covîrşitoresc, mai pre sus de nebun şi; de 
neputincios dicendu-se şi nu cu chip de ' lipsă1), adecă nu că; 
nu are înţelepciune şi putere Dumnedeu, ci câ înţelepciunea 
şi puterea luî covîrşeşte pre totă înţelepciunea şi puterea făp
turilor. • 

26. Câ vedeţi chemarea vostră, fraţilor, câ nu mulţi 
înţelepţi sînt dupre trup, nu mulţî puternici, nu mulţi de. 
bun neam 8 ) . . .. • ' 

Socotiţi, diije, şi cşrcejaţî,:.fra_ţiloţv,|J!re-: ceî. ce s'aii chemat la 
•M£$$ţ& şr 'veţi /afla că'lntrji aceîâ na sînt mulţi înţelepţi du
pre trup, adecă dupre ceea ce se vede şi în viaţa acesta, Nu 
a dis însă că nicî un înţelept iiu a oredut,' ci câ nu mulţî în
ţelepţi au credut, căcî aii credut în Christos şi înţelepţi, precum 
a fost Ariopaghitul Dionisie, precum era Apoio şi Antipaţul (gu
vernatorul)3) şi alţiî pre cariî nu-1 pomenesc anume ;Jcv şi puter
nici adecă omenî cu dregătorii şi pucere mare avend, âu credut 
în Christos; asemenea au credut şi nobili, adecă de ceî ce se tră
gea din neamurî stăpânitore. Mulţî '.însă din ceî înţelepţi ca a-
ceştia şi puternici şi nobili nu aii "credut, ci câţî-va; îar ceî maî 
mulţî din cei ce au credut eraii neînţelepţî (adecă neprocop-

>) Pentru acesta şi Areopaghitul Dionisie pre nebunia luî Dumnecjeu, 
aşa o tâlcueşte în Cap. VII despre dumnecjeeştile numiri djcend: „Şi a~ 
cesta maî pre sus de fire înţelegendu-o dumnedeescul cu adeverat băr
bat (adecă Pavel) cel obştesc luminător al nostru şi al igumenuluî (al 
luî Ieroteîii adecă), cel nebun al luî Dumnecjeu, maî înţelept decât ome
nii, cjiee, este; nu numaî căcî totă omenescă minte este ore-care rătă
cire, asemenându-se către statornicia şi stăruirea dumnecjeeştilor şi prea 
desăvîrşitelor înţelegeri, ci câ obicinuit lucru e teologhilor, pre cele ale 
lipsire! cu cea împrotiva pătimire a le cjice: aşa şi nevcîcjută pre prea 
strălucita lumină o dic cuvintele şi pre cel mult lăudat şi cu multe 
numiri (îl dic) negrăit şi ne numit..." Cu acest chip dar şi acum dum
nedeescul Apostol se dice că a lăudat prg nebunia luî Dumnedeii, ceea 
ce se arată întru sine, afară de cuvînt şi necuvenit, adevărului celuî' ne
grăit şi maî pre sus de tot cuvîntul. 

2 ) Iar la Icumenie cu chip întrebător se ceteşte dicerea acesta, adecă: 
Aii nu a fost mulţî înţelepţi dupre înţelepciunea lumeî? Avi nu eraii mulţî 
puternici? Aii nu erau mulţî de bun neam? Era cu adeverat. Ci pre a-
ceştia nu î-a ales Dumnedeii, nicî ă'aii făcut aceştia ucenicî~aî luî Chff-" 
stos, ci s'au făcut ucenici a-î luî ş j s'aii ales ceî fără înţelepciune şi ne
putincioşi, şi fără de neam Apostoli şi prin aceştia voî toţţ v'aţî chemat 
la credinţa luî Christos. S e pare îrisă că ar avea lipsă cuvintele acestea 
ale luî Pavel şi pare. că s'ar împlini aşa „că vedeţi chemarea vostră. 
fraţilor, că nu mulţî înţelepţi s'au chemat şi s',âu ales şi c. 1 " . 

s ) Antipatul acesta este Sergius Pavlus, carele în Paful Kipruluî aflân-
du-se, bărbat înţelept, a credut întru Domnul, prin învăţătura luî Pavel, 
când Elima vrăjitorul sta împrotiva luî Pavel, precum arată Faptele A-
postolilor (Cap. XIII, 7 ) . 
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siţl la învăţături) şi de neamuri proste şi neputincîose. Pentru 
acesta şi Pavel la toţi aceştia a pus acesta: «nu mulţi». Drept 
aceea vedî tu, o cetitorîule, că puterea propoveduirel lui Chri
stos a învăţat pre ceî de rând şi neînveţaţî acest fel de înţe
lepte şi de înalte dogme ale credinţeî şi dupre urmare că pre 
înţelepciunea cea din afară o a arătat un lucru netrebnic şi 
zadarnic, asemenea şi pre puterea şi hobilitatea lumeî. 

27. Ci c d e nebune ale lumeî le-a ales Dumneeleu, ca 
şă ruşineze r pre N ee î ; i ţ i ţ £ $ $ ţ ^ $ '-pftHŞejţ -M&kfy ale dumei 
le-a ales; Dumnedeu, ca să" ruşineze pre cele tari. 

Cu adevărat acesta este prea mare ruşinare a Elinilor, când 
ved eî pre un hristian în tîrg, neînvăţat şi om de rând, carele 
întrebuinţeză meşteşug gros şi prost, că filosofeşte despre Dum
nedeu şi| despre cele dumnedeeştl maî mult decât dînşiî; şi 
când văcj pre un neputincios şi prost hristian, că smereşte şi 
birueşte pre puternicii lumeî şi pre ceî cu dregătorii şi cu bo
găţii. Acesta însâ mal ales se înţelege şi despre Apostoli, cari 
nebuni fipd socotiţi adecă, neînvăţaţi şi pescari fiind, au biruit 
şi au supus pre ceî înţelepţi; şi neputincioşi fiind şi slabi du
pre bogăţie şi dupre slavă, au ruşinat pre cel puternici şi slăviţi. 

28. Ş i cele de neam prost ale lumeî şi defăimate le-au 
ales Dumnedeu, şi pre cele (ce) nu sînt, ca pre cele ce 
sînt, să le strice. 

«Ce nu sînt» numeşte aicea Apostolul maî întâîu şi cu dina
dinsul pre Apostoli, îar dupre urmare şi pre hristianiî, cari se 
socotesc a fi o nimic, pentru prostimea neamului şi mizeritatea 
ce o au; şi dimprotivă estimi, (ce nu sînt) numeşte pre necredin
cioşii aceîa, ce se par lumeî că sînt cu adevărat estimi pentru 
bunul neam şi dregâtoria lor 1). Pentru acesta Dumnedeu ca să 
arate pre necredincioşii aceştia nelucrătorl şi zadarnici, au ales 
pre Apostolii şi hristianiî, cari se socoteau a fi nimic. Audind 
însă tu, o cetitorîule, că a ales Dumnedeu, sâ nu socoteşti lucrul 
aşa prosi, adecă Dumnedeu a făcut lucru al seu, de a priimi 
în credinţă pre cel proşti şi neînvăţaţî, pentru ca să gonescă 

)) lai
ul Cuv. II 
acestaşi 
(adecă cele 

de 
cunoştinţa 
<Jeu; că 
uniţi dupr 
inţa mincîun 
mit, că nu 

Mar. Vasilie pre Zicerea: „Cele ce nu s înt" maî înalt o tâlcueşte 
împrotiva luî Evnomie şi d j c e a ş a : că Domnul ore-unde, şi 

Alpostol aiurea, carele cu Duhul luî DumneZeu grăia ne estimi 
ce nu sînt), numeşte pre neamurî pentru-că sînt lipsite' de 

luî DumneZeu, Z ^ n d că cele ce nu sînt le-au ales Dumne-
vreme ce DumneZeu este, şi adever şi viaţă; ceî ce nu sînt 

e credinţă cu DumneZeul cel ce este, şi se însuşeză întru nefi-
eî, prin rătăcirea cea către idolî; socotesc că potrivit s ' a n u -

sînt. pentru lipsirea adeveruluî şi pentru înstrăinarea dela viaţă. 



pre cel slăviţi şi Înţelepţi,- nu; ci să înţelegi că de vreme ce 6 -
menii ceî slăviţi şi înţelepţi al lumeî se mândreau în slava şi în
tru înţelepciunea lor şi pentru acesta nu priimeau propoveduirea 
credinţei, pentru acesta proştii şi neînţelepţiî ca smeriţi nemân-
drindu-se, s'au arătat maî îndemânateci lui Dumnedeii pentru ă 
priimi credinţa. 

29. Ca să nu se laude nicî un trup înaintea lui Dumnedeu.. 
Pentru acesta, dice, a ales Dumnedeu pre ceî mizeri şi neîn-

văţaţî şi a stricat pre ceî slăviţi şi înţelepţi, pentru-ca să sme-
râscă trufia şi mândria omenilor acelora, ce cugetâză cele ale 
lumeî1), ci să-î înduplece ca sâ afierosâscă slava şi înţelepciu
nea şi t6te ale lor lui Dumnedeu8) şi înaintea omenilor să nu 
se fălâscâ câ sînt 6re-ce. 

Cum dar voi Corintenî vă făliţi întru slavă şi în putere şi 
întru înţelepciunea vostră? Vedî însă Iubitule, că Apostolul a 
dis, ca să nu se laude tot trupul; pentru acesta bine a dis mal 
sus, că pentru fala şi mândria lor s'au fâcut nevrednici de pro
poveduirea credinţei, câţi au rămas întru necredinţă. 

30. Ş i dintru dînsul voi sînteţi întru Christos Iisus. 
Dicerea «dintru dînsul», ce o scrie aicea Pavel, să nu soco

tiţi că o dice pentru facerea dintru ceea ce nu era spre a fi, 
ci pentru-câ era rău, dice, urmare şi înoire spre a fi; îar în
ţelegerea cuvîntuluî este acest fel: voi hristianiî v'aţî făcut du
hovniceşte de Dumnedeu şi v'aţî fâcut fii a luî Dumnedeu în 
Christos Iisus, adecă prin mijlocirea luî Christos Iisus. Şi fiind-că 
mal sus a dis că ceî din neam prost, adecă pre ceî ce se trag 
din neam prost şi smerit I-a ales Dumnedeu, pentru acesta 
dice aici pentru ca să-î mângâe, că aceştia sînt maî de bun 
neam decât toţî evgheniţiî lumei, pentru-că aii câştigat pre Dum
nedeu, Părintele lor. 

Carele s'a făcut ndue înţelepciune dela Dumnedeu şi 
dreptate şi sfinţenie şi izbăvire. 

Iisus Christos, elice, acesta prin carele ne-am 
lui Dumnedeu, acesta ca unul ce este înţelepciune, ne-a făcut 
înţelepţi; Iar ca sfinţenie, ne-a fâcut sfinţi; ca drept ne-a făcui 
drepţi şi ca izbăvire, ne-a făcut slobodî; şi de acolo de undt 
eram maî înainte nebuni, ne-a făcut înţelepţî; de unde eram 

•) Că de vreme ce lumea de treî lucruri se minuneză, adecă le laudă 
înţelepcîunea, puterea şi (de ?) nobilitatea, pentru acesta Dumnezeu le-* 
defăimat pre acestea' în vremea chemăreî. 

*) Pentru acesta şi teologul Grigorie lepădându-se de elineştile învăţă
turi şi totă fllosofia cea din afară, le-a aruncat pre tote înaintea lu 
Christos şi le-a' afierosit tote la dînsul, precum însuş: mărturiseşte ir 
stihurile sale. 

fâcut noî fiî aî 



n e c u r a ţ i , ne-a făcut curaţi; de unde eram păcătoşi, ne-a făcut 
drepţi şi de unde eram robî diavolului şi păcatului ne-a făcut 
s l o b o d L Nu a dis însă, că ne-a înţelepţit Christos şi ne-a în
dreptat şi ne-a sfinţit şi ne-a slobodit; ci că însuşî s'a făcut 
nouă înţelepciune şi dreptate şi sfinţenie şi izbăvire, pentru ca 
să arate cu cuvintele acestea bogăţia şi îmbelşugarea darurilor, 
ce ne-a dat el; şi ca cum ar dice, ca Christos pre sineşî tot 
s'a dat nouă. Fiind însă că a dis lucruri mari pentru Fiîul, pentru 
a c e s t a a adaus a d* ce «dela Dumnedeu», pentru ca să nu so
coteşti tu, cela ce ceteşti, ca Fiîul este nenăscut, ci pentru ca 
să înţelegi "câ" Fiîul are pricină şi început al său pre Tatăl. Şi 
vedî rânduiala, o cetitorîule, maî întâîu Christos ne-a făcut în
ţelepţi, fiind-că ne-a slobodit din'rătăcirea idolo-slujirel şi ne-a 
învăţat adevărul cunoştinţei de Dumnedeu; al doilea ne-a fă
cut drepţi, fiind-că ne-a dăruit I e r t a r e a păcatelor nostre; al tre
ilea ne-a făcut sfinţi prin Sfîntul seu Duh, şi aşa la cea maî de 
pre urmă ne-a dăruit deplină slobodenie de tdte relele; încât 
d a t o r i sîntem a fi. toţî cu totul însuşiţî aî singurului Christos şi 
numai lui să fim afierosiţl. 

31. Ca 1 ) precum este scris: «Cela ce se laudă, întru 
Domnul s a s e laude» (întâia împăraţilor II , l o ş i l e r . I X / 2 3 ) . 

Tote acestea, dice, s'a făcut pentru ca sâ nu se socotescă 
cine-va pre sineşî că este 6re-ce, nici a se lăuda întru sine, orî 
întru alt cine-va, ci întru singur Dumnedeu, care a dăruit noue 
atâtea duhovniceşti Daruri. Şi cum dar voi Corintenii vă mân
driţi şi vă făliţi întru sine-ve şi întru omeni învăţători?*). 

») însemneză că acest „ca" la Teodorit nu se află, şi pote» că din a-
fară se înţelege acesta „ca toţî întru Domnul să se laude precum este 
scris" şi c. .1. Drept aceea orî de e de prisosit acesta, ori .de se înţelege 
din afară, lipsesc cele de maî sus. 

'<=) Pentru-că Sf. Scriptură porunceşte: „Nu ve lăudaţi şi nu grăiţi înalte 
spre covîrşire" (I| împăraţi II, 3). Iar Pavel dice: „Cela ce se laudă, în
tru Domnul laude-se" (ÎI Corint. XI , 17). Orî dacă Sfînta Scriptură îartă 
întru Dumnecjeu a se lăuda cine-va, dupre cjicereă acesta, a. Aneî şi a 
luî Ieremia: pentru ce Pavel se numeşte pre sine fără de minte, căcî 
s'a lăudat? „Că m'am făcut cjice, fără de minte lăudându-mă" (II Corint. 
XI , 11). Către acesta răspundem, că dupre drepta socotinţă nu se cu
vine când-va omul a se lăuda, că acesta este un semn de neînţelep-
cîune şi de mândrie; însă dacă este silit a se lăuda precum Pavel a a-
vut acest fel'de nevoe, atuncea se cuvine a se lăuda, întru Domnul însă; 
iar lauda cea întru Domnul este dupre Mar. Vasilie când cine-va ispră
vile şi faptele bune ale sale nu le afieroseşte luişî, ci luî Dumnecjeu, 
cjicend: „Toţe le pot întru Christos, carele me împuterniceşte" (Filip..IV, 
13). Iar lauda cea oprită este de doue feluri, dupre acestaşî sfînt Pă
rinte: orî dupre ceea ce păcătosul se laudă întru reutăţile sale dupre cea 
scrisă: „Se laudă păcătosul întru poftele sunetului său" şi dupre: „Pen-
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CAP. II. 

1. Ş i eu viind la voi, fraţilor, am venit nu întru co 
vîrşirea cuvîntului ori a înţelepciune!, vestind voue m ă r r 

turia luî Dumnedeu. 
Nu ucenicii numaî aî Evangheliei, dice, s'aii ales neînţelepţl 

şi neputincioşi, şi de neam prost, ci şi eîi propoveduitoruT' 
E'yftfigJielieî,-flu am venit, în - Corint gătit şi întrarmat cu cu
ante;'de 'butii' IM)b^iB-:ţi-*.ritorjceşţ3)(.: nici am ''propovăduit la 
voî cu înţelepciune omenescă mărturia, adecă patima şl mor
tea lui Christos. Vedî însă, b cetitorîule, c ă măcar deşi pfo'po-
veduitorul era fără de înţelepciune şi prost, măcar deşi pro
poveduirea sa era mdrte şi cruce, dar cu tdfe acestea, aii bi
ruit pre lume acestea şi (o) au mântuit. Dar arătat este că pute
rea ceea ce le-a isprăvit acestea era negrăită şi dumnedeescă. 
Ci s'ar nedumeri cine-va: ore de ar fi voit Pavel, putut ar fi 
să mergă la Corint cu înţelepciune .şi cu buna limbuţie? Răs
pundem că însuşi' pdte nu. ar fi putut, căci era prost şi ne
procopsit întru cuvintele cele din giară1),' îar Christos, cela ce 
grăîa întru Pavel, şi carele î-a dăruit şi cele mai mari, putea. 
Dar însă nu era de folos propoveduirel Evangheliei, pentru-câ 
maî mult se slăveşte Christos, când birueşte cu prostimea şi 
cu cuvîntul cel simplu al luî Pavel, decât s'ar fi slăvit, de ar 
fi biruit cu înţelepciunea şi cu buna limbuţie a luî Demostene. 

2. Că nu am judecat de a şti ce-va întru voî, decât 
pre Iisus Christos, şi preţ acesta restignit. 

Şi Christos, dice, acesta voia, ca sâ fiu eu prost şi neînye-
ţat de înţelepcîunea cea din afară şi de buna limbuţie. Şi eu 
încâ acesta o am judecat că este bine, a nu şti nici o învă
ţătură din înţelepcîunea cea din afara, fârâ numai să ştiu, că 
Iisus Christos s'a răstignit şi acesta să o propoveduesc vouă 8). 

tru ce se făleşte întru reutate cel puternic?" orî dupre acesta: „Omul 
face bunătăţi pentru ca să-1 laude omenii, fălindu-se însuşî" ; dupre cea 
(jisă: „Şi tote lucrările lor le fâc spre a s-e arăta omenilor"; uniî ca a-
ceştia însă sînt şi furi de cele sfinte, fiind-că darurile lui Dumnedeu le 
însuşesc loruşî şi pre slava Cea datore luî Dumnedeii, o răpesc loruşî. 
(Vas. hot. pe scurt CCXLVII) . Vedî şi tâlcuirea d'cereî: „M'am făcut fără 
de minte lăudându-me". - ;,. 

*) Iar cum că Pavel avea buna limbuţie, însă nu dupre meşteşug ş: 
dupre învăţătură şi sîrguinţă, vedî la capul X I al acei» a doua către Corin
tenî s. 6 în suptînsemnare. Vedî încă ş;>. la cap. XII al celeî către Rom 
S. 7, în suptînsemnare. Vedî şi| la sfîrşitul procuvîntăreî din început a: 
celei! către cetitori. ' 

*) Iar purtătorul de Dumnedeu Maxim, dicerea acesta aşa o tâlcueşte 
„De .s'a restignit pentru noî din neputinţă Cuvîntul luî Dumnedeii şi s'î 
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3- Ş i e u întru neputinţă şi întru frică şi întru cutre
mur mult ani fost la voî. 

Eu, di;e, nu numaî am venit la voî, Corintenî, mizer dupre 
cuvînt, ci şi am petrecut la voî cu neputinţă şi cu frică şi cu 
cutremur, adecă gonit fiind de voî şi ispitit şi cuprins de ne
numărate temeri; că multe ispite a pătimit fericitul Pavel, pro
poveduind: în Corint, precum Faptele Apostolilor .arată1), pen»' 
tru-că şi Pavel, deşi era Pavel, însă ca un om se temea şi 
e l de $&mcşăiî>~mi\m&-}^% & dice .şj ^se ctitrenmra, • pentru 
acesta şi mal mare laudă i se cuvine lui; pentru-că deşi avea 
acestaşî neputincîdsă fire ca şi noî, însă a covîrşit pre fire cu 
vitejasca proalegere, ce avea; d i c e îusă acestea Pavel, pentru 
ca sâ arate puterea luî Christos, care era întru dînsul. Câ de 
şi era atâtea lucruri, cari îl împedecau, însâ biruia cu puterea 
luî Christos şi a smerit mândria Corintenilor cari nădejduîau 
şi se bizuiau întru înţelepciunea şi bogăţia şi puterea lor. 

4 . Ş i cuvîntul meii şi propoveduirea mea, nu au fost 
întru înduplecătore cuvinte de omenească înţelepciune, ci 
întru arătarea Duhuluî şi a putereî. 

Propoveduirea mea, d! c e> n u a fost meşteşugită, cu înduple
carea cuvîntuluî din afară şi ale bunei limbuţii, ci cu dovada 
Duhului, adecă propoveduirea mea dovadă avea pre însuşi Sf. 
Duh, întâiu pentru-câ Sfîntul Duh, cu ore-care negrăit chip, 
pricinuia 
fiind-că umplea de dumhedeesc Dar pre cuvîntul meu cel ce 
se dicea, 

credinţă şi înduplecare în inimile celor ce ascultau, 

şi alta încă pehtru-câ făcea minuni şi semne, că a-

sculat din puterea luî Dumnecjeu" (II Corint. XIII, 4 ) . Arătat dar este 
că duhovriceşte pentru noî pururea o face acesta şi o pătimeşte c a . u -
nul ce 16tî se face, ca să mântuiască pre toţî. Drept aceea bine a cjis 
dumneZeescul Apostol, că întru Corintenii, cariî eraii neputincioşi, ni
mic a judecat a şti, fără numaî pre Christos lisus, şi pre acesta răs
tignit. Iar Efesenilor, depliniţî fiind, le scrie Zicend: împreună ne-a ridicat 
pre noî şi împreună ne-a pus DumneZeu să şedem întru cele cereşti 
cu Christos (Cap. II, 6 ) . Dicend că DumneZeu Cuvîntul dupre măsurata 
putere, fieşte-căruîa se face; se răstigneşte dar pentru ceî ce se introduc 
practiceşte către buna cinstire de DumneZeu, împătimitorele lor lucrări 
împironinc.u-le cu dumneZeesca frică; se scolă însă şi se sue la ceriuri, 
pentru cel ce s'a desbrăcat de tot omul cel vechîu!... şi s'a îmbrăcat în
tru tot cel noii (Cap. X X V I I al suteî a. doua din cele teologhiceştî). 

' ) Pentru-că dupre dumneZeescul Chrisostom, Pavel la multe locuri 
numeşte reputinţă gonele şi necazurile şi ispitele; pentru acesta şi aiurea 
Zice: „Pre neputinţa cea în trupul meu nu o aţî defăimat" (II Corint XI, 
30) . Şi Iarăşi: „De trebue a mă lăuda, întru neputinţele mele mă voîu 
lăuda". Care sînt, o fericite Pavle? „Areta al împăratului întâiul neamu
lui păzea cetatea D'amaşchinenilor, vrend a Ime prinde" (II Cor. XI, 32). 
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cesta se înţelege dicerea «putereî», ce o dice dijipre urmare 1); 
căcî mal mare dovadă spre a crede cine-va este a vedea morţii 
sâ se scole, orbii să vadă, leproşii să se curăţescă şi alte a-
semenea minunî să se facă. Insă fiind-că se fac puteri şi de 
către demoni şi minuni amăgitore şi dupre nălucire, pentru a-
cesta Apostolul maî întâîu a dis, «a Duhului» şi apoi a dis 
«a putereî» pentru ca să arate că puterile şi .minunile c e s e . 
făceau de Pavel, erau lucruri ale Sf. Duh. Poţi însă sâ înţelegî 
dicerea «a putereî» şi întru alt chip: că fiind-că a dis maî s u s 
că, nu am venit la.voî cu înţelepciune, ci cu slăbiciune, l u c i u 
împrotiva înţelepclunel a pus pre -dovada Duhului, Iar împro
tiva slăbiclunel a pus pre putere; adecă măcar că eu eram 
izgonit şi bătut de către cel necredincioşi, însă cu acestea maî 
mult m'am arătat mai putincios, care acâsta este o prea mare 
dovadă, că propoveduirea mea a fost dumnedeâscă. 

5 . C a credinţa vdstrâ să nu fie întru înţelepcîunea 6-
menilor, ci întru puterea luî Dumnecjeu. 

înţelepciune a dmenilor pre înduplecătorele cuvinte şi pre 
buna limbuţie o numeşte aicea Pavel; îar putere a luî Dumne
deu, precum mai sus s'a arătat, numeşte pre împuternicirea celor 
neputincioşi şi goniţi şi pre lucrarea minunilor, care acestea au 
întărit credinţa vostră, o Corintenilor, şi nu ritoricâsca înduple
care şi buna limbuţie"). 

6 . Iar înţelepciune grăim întru cei depliniţî, înţelepciune 

Şi îarăşî: „Pentru acesta bine-voesc întru neputinţe"; apoî spuindu-le care? 
Au adaus: „întru ocări, în nevoî şi în strîmtorirî" (II Cor; XII, 10). 

•) Pentru acesta şi Mar. Vasilie cţice: „Prostimea credinţei maî tare 
este decât loghiceştile dovedi, că precum dintre cele ce zac înaintea 0-
chilor, cercarea s'a arătat maî puternică decât dicerea împrotiva, aşa şi 
lâ dogmele cele prea înalte, maî bună fie credinţa decât priceperea c u - ' 
getărilor. Că de vom urma tote a le mesura cu înţelegerea şi lucrul cel 
necuprins de cugetări, nici cât de puţin se pote înţelege şi s'ar zădăr
nici dar legiuirea credinţei, s'ar zădărnici şi plata nădejde!. Şi Mar. Ata-
nasie aşa dice: Dumnedeirea nu se predaniseşte bu dovada cuvintelor, 
ci întru credinţă şi în cuget bine cinstitor de Dumnedeii cu evlavie. Că 
dacă cele despre mântuitorea cruce, le propovedueşte Pavel, nu întru în
ţelepciune de cuvînt, ci în dovada Duhului şi a putereî; carele a audit 
în raîii negrăite puterî, care nu-î sînt cu putinţă omuluî' a ie grăi, cum 
despre însaşî Sf. Treime, cu cuvîntul va crede adevărul? (la Vrienie tom. 
I, foia 87) . 

! ) Dice însă şi dumnedeescul Chirii Alexandrenul: credinţa nu este 
lucrul să se caute, că în ce chip nădejdea vedendu-se, nu este nădejde; 
aşa şi credinţa cercetându-se şi neavend lucru ce se cerceteză, nu ar fi 
pururea credinţă, dupre asemenea cuvînt cu nădejdea (la Vrienie tom. I, 
foia 87) . . Vedî şi suptînsemnarea dicereî: „Care dau maî mult întrebări, 
decât pre iconomia luî Dumnedeii cea în credinţă" (I Tilmot. I,' 4) , ca să 
cunoşti că adîncul credinţei maî mult se învălueşte. 
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însă nu a veculuî acestuia, nicî a stăpânitorilor veculuî a-
cestuîa, a celor peritorl. 

Nebunie adecă maî sus a numit Pavel pre propoveduirea E-
vanghelieî, precum şi Eliniî aşa o numeau acesta; îar de vreme 
ce îarăşî a dovedit prin lucrări, că adevărată înţelepciune pro
poveduirea acesta este. Pentru acesta aicea îndrăzneşte şi în
ţelepciune numeşte pre propoveduirea cea despre Christos şi 
pre a se mântui hristianiî prin nujlociirea, cruceî. Că cu adeve
rat lucru de mare înţelepciune a fost mdrtea a se strica prin 
morte; Iar depliniţî nameşte pre hristianiî, cei ce au credut, câ 
aceştia sînt cel depliniţî cari au defăimat cu adeverat tote lu
crurile cele lumeşti şi pământeşti, suindu-se la ceriu prin minte 
şi prin credinţă; iar înţelepciune a văculuî acestuia numeşte 
pre învăţătura cea din afară, pentru-că este vremelnică şi se 
stinge împreună cu vecul acesta. Iar stăpânitorî aî văcului a-
cestuîa nu înţelege Apostolul pre demoni, precum unii au so
cotit, ci pre înţelepţii şi scriitorii şi ritoriî ceî din afară, cariî 
s'au făcut şi stăpânitorî al norodului şi începători. Insă stăpâ
nitorî aî veculuî acestuia îî numeşte pre aceştia, vremelnici fi
ind şi el şi să strică, adecă înceteză împreuncă cu veculuî a-
cesta şi nu rămân tot-de-una, Iar drepţii ceî ce au credut în 
Christos, nu se strică cu văcului acesta, ci când va trece acesta, 
atuncea maî ales vorTuflori şi vor rămânea în viitorul vec. 

7. Ci grăim înţelepciunea lui Dumnecjeu cea ascunsă 
întru taină. 

Taină numeşte aicea Apostolul pre propoveduirea lui Chri
stos, căci deşi este propoveduire care se vesteşte şi sâ voroveşte 
către toţî, însă acestaşî este şi taină; întâîu pentru-că maî îna
inte de a-se face, nici angheliî o ştiau acăsta; şi al doilea pen
tru-că alta vedem în propoveduirea acesta şi alta înţelegem, ca
re acesta este orizmosul (adecă hotărîrea şi întărirea fieşte-cărel 
taine); fiind-că vedem cruce şi morte, dar înţelegem putere şi 
biruinţă; audim rob şi ne închinăm stăpânului; vedem răstignit 
şi ne nălucim biruitori. Acesta înţelepciune dar tainică este. 
ascunsă desâvîrşit şi cu totul de cei necredincîoşî, îar de hri
stianiî ceî credinc'oşî nu desâvîrşit ascunsă, ci arătată umbros, 
ca întru o oglindă, precum însuşi Pavel d i c e : «Vedem acum 
prin oglindă şi întru ghicitură» (i Cor. XIII, 12). 

Pre care o a prohotărît Dumnezeu, mal înainte de vd-
curl, spre slava ndstră. 

Apostolul dice aicea că a prohotărît înţelepciunea întru taina 
lui Christos, ca sâ arate dragostea ce o avea Dumnedeu că-
tre~hoI mai înainte de veeuri, ca acel 6meni, dicem, .cari au fost 
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gătiţî maî înainte cu mulţî anî, a ne face bine, că ne Iubesc 
pre noî mal mult decât cel-l-alţî. Cu un chip ca acesta şi Dum
necjeu a prohotărît să facă noue mântuirea cea prin cruce, care 
este lucru de prea mare înţelepciune. A dis î n c â Şi c& s P r e 

slava nostră, acesta o a prohotărît, fiind-că pre noî hristianiî," 
ne-a făcut părtaşi acestei slave» Câ slavă este a robului a şe 
împărtăşi eî de taina cea ascunsă a stăpânului şeii şi a o cu-
nSşte ;. Pentru âcâstâ şi-PQmriuV^îci.ea că"tre'.^Apostoli: «De acum 
nu !ve. maî d i c p r e vr)l slugi, c4 .slU^â fiu ştie ce face Domnul 
sâţj.pi -pre ^oî'yă. v"ăm dls^jletinljftă t6te eâte am -audit ;deiâ. 
Tatăl meu, le-am făcut cunoscute vduă» (Ioan XV,' 15). 

8 . Pre carea nicî unul din stâpânitorii yacului acestuia 
o a cunoscut. 

Stăpânitor! dice acum aicea Apostolul pre Pilat şi pre Irod; 
nu vei greşi însă, de vel dice stăpânitor! şi pre arhiereii şi pre 
cărturarii Iudeilor; îar aî veculuî acestuia i-a dis, pentru vre
melnica lor stăpânire, precum am dis mal sus. 

Că de o ar fi cunoscut nu ar fi răstignit pre Domnul slavei. 
De ar fi cunoscut stâpânitorii aceştia, dice, Pilat şi Irod şi 

arhiereii şi cărturarii, înţelepcîunea acesta ascunsă şi tainele i-
conomiei lui Christos, adecă cum că Fiîul lui Dumnedeu s'a 
fâcut om, cum că s'a restignit dupre omenire, îar dupre Duim-
nedeire a rămas nepătimaş şi, herestignit, cum că Dumnedeu 
a chemat pre neamuri la credinţă şi le-a însuşit luişî, cum că 
ceî ce au credut, a doua oră s'aii născut; prin Sf. Botez şi s'au 
făcut fii aî luî Dumnedeu şi moştenitori ai împărăţiei cerîurilor; 
şi în scurt a dice: de ar fi cunoscut câte taine s?au descope
rit Apostolilor prin Sf. Duh, şi deosebit arhiereii şi Iudeii de 
ar fi ştiut că cetatea lor a Ierusalimului are să pâră şi ei să 
se robescă, cu adeverat nu ar fi răstignit pre Domnul slavei 1). 

*) Ci Teodorit unit cu sfinţitul Teofilact înţelege, stăpânitor! aî vecu
luî acestuia pre Pilat şi pre Irod şi pre arhiereii Iudeilor, cariî nu aii cu
noscut taina iconomieî. Pentru acesta şi Domnul restignindu-se djcea 
pentru dînşiî: Părinte, lasă-le lor că nu ştiu ce fac (Luca XXIII, 34) . Căcî 
de ar fi cunoscut Iudeii, cjice, că patima luî Christos, are să-î rişipescă 
pre eî în totă lumea şi neamurilor are să . l i se dea mântuire, nu ar fi 
cutezat să restignescă pre Domnul. Pentru, acesta şi stăpânul î-a învred
nicit de Iertare; însă fiind-că după învierea şi după înălţarea Domnului 
şi după venirea Sf ; Duh la Apostoli şi după feluritele faceri de minunî 
de dînşiî, Iudeii tot au remas intru necredinţă, • pentru acesta şi Dom
nul î-a dat pre eî în robie; îar Domn a t slavei a numit pre cel restig
nit, nu că dor protiveşte patima luî la Dumnecjeire, ci pentru ca să a-
rate covîrşirea fără-de-legeî Iudeilor. Iar Sf. Nichifor întru tălmăcirea sim
bolului cjice a ş a : îl cred pre el că s'a restignit, nu cu fiinţa aceea, cu 
care străluceşte împreună cu Tatăl, deşi se cjice că Domnul slavei s'a 
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Domnul însă al slavei a dis pre Christos, măcar deşi crucea 
se socotea neslavă şi necinste, Pomnul însă suferind crucea, 
nu i s'a. vătămat slava ce o avea din pricina cruceî, ci mai mult 
s'a slăvit din acesta, căcî suferind crucea s'a arătat maî mull 
iubitorfîi de dmenî, pentru acesta şi dicea: «Acum s'a slăvit Fiîu! 
omuluî» (Ioan XIII, 31). Ci ar dice cine-va, că fiind-că Pilat şi 
Irod şi Iudeii nu au ştiut taina luî Christos, trebuia dar şi pă
catul lor să se ierte, căci s'a făcut întru neştiinţă. Răspundem 
lă- acesta câ rje/gfeşit, de ar ; fi 7pit;;în urmă. sâ eredă Jn Ch'ri-
şjioşşi ,şă>e pooăiaseă,,li s ar fi iertat păcatul, pretium s'a iertat ş 
pecatul gonacîuluî Pavel şi al altor multor Iudeî, carii aii credut 

9 . Ci precum este scris. 
Aicea, lipseşte dicerea «s'a făcut»; pentru-că la multe părţi în

trebuinţeză Apostolul forma acăsta de lipsă, adecă: ci s'a făcui 
aceea, <fe este scris. Iar care aceea? O dice dupre urmare: 

«Cele ce ochiţi nu a vedut şi ureche nu a audit şi pre 
inimă de om nu s'au suit, care le-a gătit Dumneeleu celoi 
cc-1 iubesc pre. el» (Isaia L X I V , 4 ) . 

Care sînt acelea, dice, ce a gătit Dumnedeu, celor ce»-l iubesc i 
Este eunqştinţa luî Christos şi mântuirea cea prin înomeni-

rea luî, Că acestea nicî ochiu omenesc le-a vedut, nici ureche 
omenescă le-a audit, nici vre o inimă omenescă le-a cugetat 
pentru-că grăitorii de Dumnedeu, proorocii, cari mal înainte ai; 
cunoscut tainele lui Christos, nu le-au privit pre ele^u OchTb-
meneştî, nicî le-au audit cu urechi omeneşti, nicî le-au înţeles cu 
inimă omenăscă şi cu silogism; ci tote simţirile proorocilor ş: 
ochiî şi urechile şi inima erau duhovniceşti şi dumnedeeştl şi nu 
omeneşti. Că Domnul, d i c e Isaia, dă mie Hmbă de învăţătură 
de a cunoşte când trebue a dice cuvînt, s'a adaos mie ureche 
de a audi (Cap. L, 4 ) ; adecă a adaus mie Domnul ureche dum-
nedeescă; asemenea şi cele-l-alte simţiri. 

Cari sînt însă cel ce Iubesc pre Domnul, cărora au gătit bu
nătăţile cele de mal sus ? Sînt hristianiî ceî credincioşi. Dar a-
restignit, cu cuvîntul dăreî înapoi, ci dupre socotinţa nostră cu firea (în 
sfinţitul catehis) ; îar cuvîntul şi chipul dăreî înapoi la Christos este, când 
amendoue firile luî Christos dau una alteea pre însuşirile sale, adecă 
Dumnezeirea dă omenireî pre cele înalte şi omenirea dă Dumnedeire: 
pre, cele smerite; pentru unirea ce dupre Ipostas şi pentru încăperea a-
fnenduror firilor, cea una întru alta, precum d ' c e dumneZeescul Ioan 
Damasc. în Car. a IlI-a din cele teologhiceştî Cap. XI. Acesta o cjice ş; 
Sf. Grigorie al Nisieî: „Pentru scumpătăţita unire a trupului celuî luat ş 
a DumneZeireî ceiî ce a luat, se împărtăşesc numirile una de alta, încât şi 
cea omenescă cu cea dumneZeesca şi cea dumneZeesca cu Cea omenescă 
a se numi. Pentru acesta şi cel restignit se numeşte de Pavel D o m m i 
slavei (împrotiva lui Apolin). • 
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cesta unde este scrisa i Fote că se .ti tost scris acesta aşa - a-
nume, acum însă nu se află cartea, întru care este scrisă1). Pote 

J ) Iar înţeleptul Fotie dice că Pavel a luat dicerea acesta, din cele 
ascunse ale luî Ilie, din care acum nu se află, fiind-că în njcî într'o parte 
de Sfintele Scripturi care se păzesc acum, nu se află anunie acesta aşa 
scrisă (CLXX1Î, din amfil. întreb.). însemneză însă că într'un glas cu Pa
vel c|i c e Şi u n e ' ' n poetic pentru gătitele bunătăţi celor ce Iubesc pre 
Dumnedeu. Iar Teodorit unindu-se cu sfinţitul Teofilact dipe: că despre, 
mărturia acesta nu trebue a ne îndoi, că de ajuns este fericita limbă a 
luî Pavel, că a dis precum este scr is ; ne învaţă însă şi cartea ParalipGmena 
că şi alte multe cărţî şr proorocii s'aii -consens; îar eîi cercetând am aflat 
că şi aiţî prooroci aveaii cărţî, cari acum nu se află, precum proorocul 
Natan, proorocul Gad, proorocul Ahia, proorocul Addo, proorocul Samea, 
proorocul Iesia, şi mărturisesc Paralipomenele. Insă în Cap. I al Paralip. 
se scrie a ş a : „Iar cele-l-alte cuvinte ale împăratului David, cele de mai 
înainte şi cele maî din urmă, scrise sînt în cuvintele luî Şamoil, vecţe-
torîuluî şi pre cuvintele luî Natan proorocului şi pre cuvijitele luî Gad, 
al împăratului" (Cap. XXII , 29) . Şi în cartea a doua a Pajralipomeftelor 
este: „şi cele-l-alte cuvinte a le luî Solomon cele maî întâiu şi cele mai 
din urmă, îată scrise sînt pre cuvintele luî Natan proorocului şi pre cu
vintele luî Ahia, silonituluî şi întru vedeniile luî Ioil vedetorîuluî" (Cap. 
IX, 29) . Şi îarăşî : „Şi cele-l-alte cuvinte ale luî Avia şi lucrările luî şi 
cuvintele luî scrise sînt în cartea proorocului Addo" (II Parai. XIII, 12). 
Şi îarăşî : „Şi-cuvintele luî Rovoam cele dinainte şi cele maî din urmă 
scrise sînt în cuvintele luî Samea proorocului şi ale luî Addc, vedetorîuluî 
şi lucrările luî" (II Parai. XII, 15) ; îar cum că şi proorocul Iesia avea carte, 
mărturiseşte Scriptura, dicend: „Şi cele-l-alte cuvinte ale lui Ozia, şi cele 
întâîu şi cele din urmă, scrise sînt de Iesia proorocul" (II Parai. X X V I , 22) . 
Decî pote dintre şese cărţî ale proorocilor acestora care acum nu se află, 
a luat Pavel dicerea acesta. Nu este însă lesne de defăimat şi tâlcuirea 
ce face la acesta dicere Anastasie Sinaitul, în cartea ce se numeşte po-
văţuitor; că dice acolo, că de Pavel s'a dis acesta aicî pentru drepţii ceî 
maî înainte de Christos şi nu pentru ceî .după (Jhristos, fiind-că şi Dom
nul a dis : „Mulţî prooroci şi drepţî avi dorit să vadă cele ce vedeţi şi să 
audă cele ce aucjiţî şi nu le-aii audit" (Luca X ) . Decî şi PaVel şi drepţii, 
ceî ce sînt asemenea cu Pavel după Christos, aceştia şi aii vădut şi acum 
ved bunătăţile cele gătite pentru ceî ce Iubesc pre Dumnedeii, pre care 
drepţii cel maî înainte de Christos şi proorocii nu le-au vejjut nicî le-aii 
audit. Pentru acesta şi Pavel, după ce a dis dicerea cea dej maî sus, în
dată dupre urmare dice: „Iar nouă le-a descoperit Dumnedeu prin Du
hul s e u " ; drept aceea celor vrednici sînt cunoscute cele C 2 ochiî le-avi 
vădut şi negrăite, celor ce nu sînt vrednici. Pentru acesta dupre urmare 
a dis şi Pavel, îar omul sufletesc nu primeşte cele ale duhului, că ne
bunie sînt luî ; că cele duhovniceşti omenilor celor duhovniceşti se fac 
cunoscute şi li se descoper (întreba, răspunsuri 76) . Maî acesteaşî cu 
dumnedeescul Anastasie le dice şi Mar. Macarie, că-, drepţii ceî vechî şi 
împăraţii şi proorocii nu au vedut, nici aii audit, nicî la inima lor s'a suit 
că va fi botez cu foc şi cu Duh Sfînt, cum că ceî ce se\ împărtăşesc 
din pânea cea tainică duhovniceşte mănâncă trupul Domnului; cum că 
hristianiî priimesc pre mângâitorul şi se îmbracă cu putere dintru înălţime 
şi cum că împreună se dreg sufletele cu Sf. Duh, şi se umj>lu de Dum-
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însă şi Pavel, cel înţelept întru cele evreiceştî, o a tâlcuit acesfiSt. 
precum este aceea din dicerea aceea a lui Isaia, ce dice: «CâV 
rora nu li s'aii vestit despre el, îl vor vedea, şi ceî ce nu aii 
audit vor înţelege» (Cap. LII, 15). 

1 0 . Nduăînsă o a descoperit Dumneeleu prin Duhul lui. 
Ca cum ar vrea cine-va să dică împrotiva celor mal înainte 

dise, că dacă nu s'a suit bunătăţile cele de Dumnedeu gătite 
la inimă de om şi la socotelă, cum vpî hristianiî le-aţi aflat? 
Pentru acesta răspunde aicî Pavel şi dice. că Dumnedeu ne-a 
descoperit nouă şi le-a arătat prin Sfîntul seu Duh şi nu prin 
înţelepciunea omenilor şi cea din afară, căci acesta nu pote teorisi 
tainele luî Dumnedeu1), 

Că Duhul tote le cerceteză şi adâncurile lui Dumnedeu. 
1 1 . Căci carele dintre dmenî ştie cele ale. omuluî, fără 

numaî duhul omului, cel ce este într'însul? Aşa şi cele 
ale (lui) Dumnedeu nimenea le ştie, fără numai Duhul 
luî Dumnedeu. 

Atâta mare, dice, şi adâncă a fost taina luî Christos, şi a-
tâta mult era ascunsă de către noi omenii, în cât nici noî nu 
am putut a o afla dela altul, de nu ne-ar fi înveţat pre noî Sf. 
Duh, care de o fiinţă fiind cu Dumnedeuţ şi Părintele, ştie şi 
însuşî adâncurile adecă iconomiile cele prea adâncate şi ascunse 
şi tainele luî Dumnedeu; îar dicerea: «Cerceteză», nu arată că 
Sf. Duh nu ştie cele ascunse ale luî Dumnedeu şi pentru a-
c6sta le cerceteză, ci însemndză pre amărunţita înţelegere ce 
o are de acestea Sfîntul Duh precum şi despre Părintele dice 
acestaşî Apostol, că şi acesta cerceteză ascunsurile inimilor di
cend: «Iar, cela ce cerceteză inimile» (Rom. VIII, 27). Şi Pa-
rimiastul dice: «Lumina Domnului e suflarea omenilor, carele 

nedeire (adecă de lucrare şi de Darul luî Dumnezeu). (Vorov. XXVH, 
întreb. 17).. 

') Pentru. acesta şi dumneZeescul Cfmsostom, acesta Zicere tâlcuindu-o 
Zice: Iar noue ne-a descoperit DumneZeu pre Duhul seu, nu prin în
ţelepciunea cea din afară; că acesta ca o slujnică necinstită, nu i s'a slo-
boejit a intra înlăuntru şi a se uîta la stăpâneştile taîne. Vedi câtă este 
osebirea între înţelepciunea acesta şi întru aceea? Cele ce nu le-au cu
noscut angheliî, acesta pre noî ne-au înveţat să le cunoştem, îar ceea 
din afară cu totul a făcut dimprotivă. Nu numaî nu aii înveţat, ci şi le-au 
oprit şi le-aii îngrădit. (Vor. VII, la acesta Zicere). Pentru acesta a Zis şi 
Teologul Grigorie: Moavitenilor adecă, şi Amanitenilor nicî să le fie slo
bod a intra în biserica luî DumneZeu, care cu cuvinte vorovitore şi cu 
rele lucrări cari mult iscodind naşterea luî DumneZeu şi înaintarea cea 
negrăită, cu obrăznicie se scolă asupra DumneZeireî, ca cum ar trebui nu
maî cele maî pre sus. de cuvînt a fi sau pipăite sau nepipăite, că lor nu 
li-s'au descoperit (Cuvînt la ceî 150 de episcopî). 
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cerceteză vistieriile pântecelul» (Pild. XX, 27) adecă cel ce cu
noşte şi înţelege adâncurile inimilor. 

Insă şi dupre alt chip se dice că Duhul Sfînt cerceteză a-
dâncurile lut Dumnedeu, fiind-că se desfăteză şi se bucură întru 
teoria tainelor luî Dumnedeu, precum dice teologul Grigorie 
(în Oraţia la Mar. Vasilie). Arată insă şi cu cele-l-alte cuvinte 
Apostolul, pre amărunţita cunoştinţă ce o are Sf. Duh, dicend: 
«Căcî precum dumil. o m u l u i ' ş t i e • i x u g e t e l e • taîhete cele.ee  
le.^are omul în inima şa şi altuLr.uy aşa şi Duhul• luî Diimfte-

.4efi:.ştie««B4fe--4âc.aâ5a-ale' (Ini) Dumnezeu" şi nu altul dre-ca-
rele. Ne învăţăm însă din asemănarea acesta, că Duhul cel Sfînt 
nu este de altă fiinţă osebită de fiinţa Tatălui, ci de una şi aceeaşi, 
precum şi duhul omuluî nu este de altă fiinţă afară de dînsul*). • 

12. Noi însâ nu am luat duhul lumeî, ci Duhul cel 
din Dumnedeu. 

Duh al lumeî, Pavel numeşte aice pre omenescă înţelepciune. 
Nu am luat dar acăstă înţelepciune, dice, noi Apostolii şi hris
tianiî ca să nu se arate deşartă şi zadarnică propoveduirea 
credinţeî nostre, ci pre Sfîntul Duh, cel din Dumneeleu l'am 
luat, adecă pre cel de o fiinţă cu Dumnedeu şi Părintele şi 
pre cel din fiinţa şi ipostasul Părintelui purcegător, pre acesta 
l'am luat învăţător8). , 

*) Duh al omuluî unii înţeleg pre sufletul omuluî, îar alţiî înţeleg pre 
conştiinţa ceea ce tot-de-una este împreună eu cunoştinţa cea ce e ne
despărţită de suflet. Că ceea ce cunoştinţa;- ortului' o ştie, aceea împre
ună o cunoşte şi conştiinţa cea maî dinlăuntru; că şi conştiinţa este a 
doua cunoştinţă şi ore-cum este cunoştinţa cunoştinţei. Că nu numaî 
omul ştie prost orî simplu, ci dupre înfco'rcerea minţeî şi cunoşte că cu
noşte. Pentru acesta conştiinţa 'nu este streină de suflet, ci este împre
ună unită cu dînsul, dupre socotelă a multor teologhî. Iar purtătorul de 
DumneZeu (Maxim) duh al omuluî .Zice, (că este acela) pe care se zidesc 
simţirile şi se alcătuesc. V&dl şi suptînsemnarea Zicereî: „Şi s,trăbaţe până 
la despărţirea sufletuluî şi a Duhuluî" (Evrei IV, 12). 

s) Pentru acesta şi Mar. Vasilie 4 » c e aşa: *Iar dovada cea prea mare 
a unireî Duhuluî, cea către Tatăl şi către Fiîul este: „ Că aşa se Zice 
că are către DumneZeu, precupi are Duhul, cel ce, este întru noî; către 
fieşte-carele din noî; căcî carele din pnw,nî ştie cele ale omuluî, fără 
numaî duhul omuluî, care e într'însul; aşa şi cele ale luî DumneZeu 
nimenea nu le ştie fără numaî Duhul luî DumneZeu" (despre Sf. Duh 
cap. XVI). Şi îarăşî acestaşî în cuvîntul al treilea asupra (luî) Evnomie 
Zice aşa: „Iar a cerceta adâncurile luî DumneZeu; de unde i s'a adaus 
Duhuluî?" Precum Zice, nimenea dintre omen" ştie cele ale omuluî, şi 
cele-l-alte ale Zicereî acesteea, că precum, njcî un; s.trein pote a pricepe 
cugetele sufletuluî cele din lăuntru, aşa adecă şi.orî-ce din cele negră
ite, Duhul este împărtăşit cu DumneZeu la acesta, că nu este strein de 
el, nicîTerit de a putea cerceta adâncurile judecăţilor luî DumneZeu. 

3) Unde şi înţeleptul Teodorit Zice; „A arătat că nu oarte de factură 
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Ca $ă şt im 1 ) cele dela Dumnecieu dăruite noue. 
Lumină, dice, e s ^ e Duhul cel Sfînt, de unde noî Apostolii 

şi hristianiî am luat lumina acâsta, ca de acesta luminându-ne, 
sâ vedem cu ochiî cei gânditori ai sufletului nostru, cele ce 
până acum erau acoperite despre noi; care sînt acestea? Cele 
ce s'au dăruit noue dela Dumnedeii, adecă tainele iconomieî 
şi ale înomenireî luî Christos: Cum că a pătimit, adecă pentru 
noi Fiîul luî Dumnedeu, cum că ne-a fâcut pre noi fiî ai luî 
Dumnecieu, cum că tie-^ aşezat' "pr£~ [nof Injpreujiă; •.•ca-.̂ insşl •• 
de~a drâpta Părintelui. Drept aceea ceî ce. nu au în inima lor 
pre Duhul Sfînt, aceea nu se vor învrednicj a vedea taina acesta. 

13. Cari şi le grăim nu în cuvinte învăţate de o m e 
neasca înţelepciune, ci întru cele învăţate dela Duhul Sf înt . 
j Atâta., d'ce, sîntem noî Apostolii şi hristianiî mal învăţaţi de 
cât înţelepţii Elinilor, fiind-că aceea s'au învăţat dela omenişi 
din cuvinte şi din silogismurî ale muritorilor şi greşiţilor omeni; 
îar noi cele ce le grăim le-am învăţat dela Duhul Sfînt şi aşa 
le grăim. 

Gu cele duhovniceşti pre cele duhovniceşti asemenân-
du~le, ; 

Adecă de s'ar propune şi s'ar întreba 6re-care întrebări du
hovniceşti, noi le asemănăm, adecă le deslegăm acestea şi le 
tâlcuim cu alte duhovniceşti noime şi istorii îarăşî; precum de 
pildă: qaută cine-va şi vrea sâ se încredinţeze că Christos a 
înviat, ^tunci se deslâgă întrebarea şi se tălmăceşte cu altă 
duhovnicâscă noimă, adecă cu istoria luî Ionâ; că precum a-
cela trei dile şi treî nopţi aflându-se1 în pântecele chitului, în 
urmă a eşit de acolo viu, aşa şi Christos trei dile şi trei nopţi 
în pântecele pământului fiind, adecă în îad şi în mormânt, în 
urmă a înviat, şi s'a sculat. Altul caută să se încredinţeze că 
feeidra a născut şi se încredinţâză întrebarea acâsta dela stăr-
picîunea Sarei, a Reveceî şi a Elisaveteî, care femei nu au ze-
mislit d u P r e legea şi urmarea fireî, pentru stărpicîunea şi ne
putinţa ce aveau mitrele lor spre a zămisli. Asemenea se des-

este prea Siîntul Duh, ci are estimea sa din Dumnezeu"; că acesta dice: 
„Noî înse nu am luat duhul lumeî" în loc de „nu duh zidit am luat", 
nicî prin anghelî am luat descoperirea celor dumnedeeştî; ci însuşî Du
hul cel purcegătof din Tatăl , ne-a înveţat pre noî tainele cele ascunse ; 
dice însă şi Mar. Vasilie în cuv. V împrotiva luî Evnomie: Cum că Du
hul este din Dumnedeii, vederat a propoveduit Apostolul dicend, că pre 
Duhul cel din Dumnedeii l'am luat noî şi că prin Fiîul a venit preste 
noî, arătit a făcut, Duh al Fiîuluî numindu-1 ca pre Dumnedeii şi minte 
a luî Christos maî numindu-1. 

>î Intru altele se scrie, ca să vedem. 



leigă întrebarea acesta şi dela Eva, care s'a făcut din costa luî 
Adam, fără de sămânţă şi de cele-l-alte făpturî,, care dintru 
nefiinţă a venit întru a fi prin cuvîntul luî Dumnedeu. Aşa veî 
înţelege însâ şi acesta cu cele duhovniceşti, asemenând pre 
cele duhovniceşti, adecă pre înţelegerile cele duhovniceşti şi 
dumnedeeştî; iarăşi dela omenii cei duhovniceşti se asemeneză 
şi se dezlăgâ, pentru-câ numaî aceştia pot să încapă cele de 
acest fel, pentru ace'sta şi dupre urmare dice 1): 

14. Iar omul sufletesc pre cele ale Duhului iui D u m 
nedeu: nu le primeşte, câ nebunie sînt iui. 

Omul-sufletesc8) este acela ce pre totul cunoştinţa îl dă silo-
gismurilor sufletuluî său şi nu socoteşte câ are trebuinţă de a-
jutorul luî Dumnedeu cel de sus, nici voeşte a priimi fără is
codire, cu singură credinţa cea simplă vre o duhovnicesca în
ţelegere? Ci socoteşte că sînt nebunii şi necunoştinţe tdte în
ţelegerile cele duhovniceşti, care nu au dovadă. Pentru acesta 
Pavel sufletesc om numeşte adecă firesc pre acela, ce socoteşte 
câ tote se fac cu firăsca socotelă şi urmare şi nu cugetăză că 

' ) Iar Avva Macarie cjice: „Părtaşul Sf. Duh pre toţî orrieniî îî judecă 
dupre cea scrisă; cunoşte pre fieşte-carele de unde grăeştje şi unde stă 
şi în ce mesurî este; îar pre el nicî unul din.omeni, ceî ce au duhul 
lumeî p6te a-1 cunoşte şi a-1 judeca fără numaî de are cine-va. pre a-
semenea ceresc Duh al Dumnedeireî cunoşte pre cel asemenea; precum 
cţice Apostolul: „Cu cele duhovniceşti asemenându-se cele duhovniceşti; 
îar omul sufletesc nu priimeşte pre cele ale Duhuluî luî Dumnecjeu, că 
nebunie sînt luî; îar cel duhovnicesc tote le judecă, el însă de nimenea 
se judecă" (Vorov. IX, cap. 8 ) . I 

') 6re-carî dascăli vor, ca Apostolul desluşeşte trei feluri de omenî 
cu cuvintele acestea : Trupeşti, sufleteşti.şi duhovniceşti-; şi trupesc 
este acela carele se află întru afară de fire şi lucreză reul şi pecatul ; 
îar sufletesc este acela, carele se află în starea cea dupre fire şi nicî reui 
îl face, nicî fapta b u n ă ; îar duhovnicesc este acela, carele şe află în sta
rea maî pre sus de fire şi carele s'a învrednicit de Darurile Duhuluî şi 
se povăţueşte de Sfîntul Duh; adecă de pildă: Un om nedreptăţeşte şi 
răpeşte lucrurile altuîa, acesta se cjice trupesc ; altul însă nu nedreptă
ţeşte pre alţiî, nicî voeşte însă a-1 nedreptăţi pre~ el alţiî, acesta se c j i c e 

om suflestesc; îar altul îarăşî nu numaî nu nedreptăţeşte, hu nutnaî su
fere a-1 nedreptăţi alţiî, ci rabdă cu mulţumire şi se bucura când se ne-
dreptăţeşte, acesta se cpce om duhovnicesc. Iar Coresie cjice qă om sufletesc 
este acela, ce urmeză sufletuluî celuî firesc şi simţitoresc. Ş i Teofilact a-
cesta, aiurea cji c e> tâlcuind d j c e r e a : „Măreşte suflete al rr eu pre Dom
nul" (Luca I). S ă ştii că Scriptura adecă prost acestaşî socoteşte că se 
cjice: „Duh şi suf let" ; îar chîar întru adever face osebire: că om sufle
tesc d J C E J P r e c e i c e viază dupre fire şi se ocârmueşte cu cugetări ome
neşti, precum când flămânzeşte că mănâncă, şi pre vrăşniaşul îl urăşte 
şi în scurt nimica maî pre sus de fire făcând. Iar duhovnicesc pre ce 
ce trece maî pre sus de legile fireî şi carele nimic cugeteză omenesc ş 
acesta este osebirea sufletuluî şi a duhului în Scriptură. | 
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este vre un lucru maî pre sus de fire. Se dice însă acesta fi
resc şi sufletesc, pentru-că sufletul lui se îndeletniceşte întru 
singură iconomia şi ocârmuirea fireî; şi precum ochii trupuluî 
ori cât de frumoşi şi prea trebnici sînt, însă fără a avea lumină 
nu pot să vadă, asemenea şi sufletul fiind-că s'a alcătuit spre 
a fi priimitor de Sf. Duh când nu are pre lumina Sf. Duh, nu 
pcite a vedea şi a înţelege dumnedeeştile noime. 

Şi nu pdte a cunoşte că duhovniceşte se judecă. 
Adecă nu pdte înţelege omul cel sufletesc, că cuvintele Dom

nului au trebuinţă de credinţă şi că cu silogismurî omeneşti, 
acestea mu-le pote înţelege-cine-vâ;câ acâsta va să clică di
cerea: «duhovniceşte se judecă», în loc de: prin credinţă şi prin 
duh, dumnedeeştile noime îşi aii dovezile. 

15. Iar cel duhovnicesc le judecă pre tdte, îar el de 
nimenea se judecă.. 

Omul duhovnicesc, dice, tote le ştie şi cele de faţă că -sînt 
vremelnice şi cele ce au să fie câ sînt vecinice şi pre a sa-
aşedâre, că îşî va dobândi mântuirea sa şi pre aşedarea celor 
necredincioşi, cum că se vor munci; pentru acesta şi-î judecă, 
adecă îî mustră pre eî; el însă de nicî un necredincios se ju
decă, adecă hu se mustră'), precum de pildă şi unul ce-şi are 
ochii sănătoşi şi luminoşi, acela şi pre sine-şl se vede şi pre 
ceî-l-alţi ce nu văd; iar cel ce este orb, nici pre ale sale le 
vede nicî pre ale altora. 

16. Că «cine a cunoscut mintea Domnului, carele să 
înveţe pre el?» (Isaia X L , 13). 

Pre mintea omuluî celui duhovnicesc, o numeşte Pavel minte 
a Domnului; Iar dicerea: ca să înveţe, va să dică, cine-1 va 
îndrepta? Decî fiind-că maî sus a dis, câ omul cel duhovnicesc: 
de nimenea se judecă, dice acum că dupre cuviinţă a dis acesta 
şi aduce martur pre proorocul Isaia ce dice: «Cine ştie min
tea Domnului?». Sau «cine pote să înveţe şi să îndrepteze pre 
însuşî mintea Domnului?» Nimenea cu adeverat, pentru-că dacă 
însuşi nici cum ştie mintea Domnului, cum pdte să o îndrep
teze? Iar fiind-că omul cel duhovnicesc are în sine pre mintea 
Domnului, apoî pre duhovnicescul om, cine pote să înveţe şi 
să-1 îndrepteze? Cu adeverat nimenea. 

>) Iar Mar. Vasilie aşa hotărăşte ce este cel duhovnicesc: Cela ce nu
maî viază dupre trup, ci de Duhul luî Dumnecjeu se portă şi se află 
Fiii şi de un chip s'a făcut cu chipul Fiîuluî luî Dumnedeii; acesta se 
numeşte duhovnicesc (Cap. X X V , despre Sf. Duh). Vecjî şi suptînsem
narea djcereî: De se pare cuî-va a fi prooroc orî duhovnicesc I Coi -. 
XIV, 37) . 
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Iar noî mintea lui Christos avem. . 
Să nu te mirî, dice, că ţî-am dis că omul cel duhovnicesc ' 

are mintea Domnului, pentru-câ noî toţî Apostolii şi hristianiî, 
mintea luî Christos avem, adecă câte ştim noi, Christos le-a 
descoperit noue; şi mintea care o avem încă despre dumne
deeştile lucruri, adecă cunoştinţa ce o avem despre duhovni-
ceştile dogmele credinţei, dela Christos o avem acesta. Pentru 
acâsta d&? nici ne judecăm de cine-va. Unii însă2) minte a luî 

•Christos pre .1,aţăl.:şi~;jrt'£ Sf, Dgh .0 a numit, cât;î noi -avend 
pre Cjiriste£i:,întru' .u^î,-înjpriş^rjlt.'tâej&^yicfi-Părintele luî Ghri- -
stos şi pre Sf. Duhul lui. r 

i . Ş i eu fraţilor nu am putut grăi voue ca unor du
hovniceşti, ci ca unor trupeşti'. 

Fiind-că Apostolul maî sus a smerit mândria, care o aveau 
Corinteniî, întru înţelepcîunea cea din afară, pentru ca s ă nu 
potă dice aicea că noi nu ne fălim întru înţelepciunea cea din 
afară, ci întru cea din lăuntru şi duhovnicescă, pentru acesta îî 
arată pre eî aicea, că nicî întru duhovnicescă înţelepciune şi 
cea din lăuntru a hristianilor nu sînt depliniţî, ci sînt încă ne-
desâvîrşiţi. Că dice, că voî Corinteniî,, încă nu aţî audit'vre o 
noimă şi învăţătură maî desăvîrşit&; şi drept a cjis> că eu nu 
am putut a vorovi voue, ca unor duhovniceşti şi depliniţî, ci ca 
unor trupeşti şi ne depliniţî, pentru ca să arate că nu pentru 

2 ) Precum sînt mulţî părinţî şi. maî.,ales teologul Grigorie dicend: „ Cu 
cuvîntul şi cu duhul uneea împreună înfiinţate Dumnecjeirî".' Şi Mar. 
Vasilie cjicend la începutul Evangheliei luî loan : „Pentru ce cuvînt" ? Pen
tru-că să se arate că din minte s'a născut.' Pentru ce cuvînt? Căcî fără 
patimă s'a născut. Pentru ce cuvînt? Pentru-că chip este al celuî ce l'a 
născut tot întru sine, arătând pre născătorul, nimic de acolo despărţin-
du-se ; şi desăvîrşit aflându-se de sineşî, precum şi cuvîntul nostru pre 
totă înţelegerea nostră o închipueşte. Iar purtătorul de Dumnecjeu, Maxim 
cjice: Că noî mintea luî Christos av'em, nu dor că mintea luî Christos 
se desparte de Christos şi vine cu înfiinţare şi ca ipostaticeşte în min
tea, ceea ce locueşte întru noî, nicî dor că mintea nostră s'ar des.părţr 
de noî şi s'ar duce la Christos; ci acesta însemheză că noî dupre Chri
stos, înţelegem cele ce le înţelegem şi dupre voea şi plăcerea luî Chri
s t o s ; că aşa cjice : „Mintea luî Christos, care o : îau sfinţii dupre cele ce 
a d j s ; i a r noî mintea luî Christos a^em, nu s e face dupre lipsa putereî 
ceiî gânditore, ce este întru noî, nicî ca o îndeplinitore a minţeî nostre, 
nicî câ cum mutându-se cu fiinţa şi ipostaticeşte în mintea nostră, ci ca 
cu ceimea sa strălucind pre puterea minţeî nostre şi întru adevărul luî 
Christos, eîi cjic că cel ce înţelege dupre el şi prin tote pre el îl înţe
lege (Cap. LXXXII I , la a doua sută din teologhie). 

CAP. III. 
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zavistia nu le-au grăit lor vre o învăţătură deplinită, ci pentru-că 
eî încă se: îndeletniceau în cele trupeşti, pentru acesta şi d ' c e > 
că nu am putut grăi vouă ca unor depliniţî. 

Cum însă Corintenii trupeşti fiind, făceau minuni? Răspundem, 
că erau între dînşiî şi depliniţî şi nedepliniţî, precum am dis la 
început. Pentru acesta cei ce făceau minunile erau depliniţî, îar 
ceî ce nu| făceau erau nedepliniţî. Şi dupre alt chip încă este cu 
putinţă a face cine-va minuni şi trupeşti fiind, precum erau ceî 
ce scoteau demonii cu numele lui Ghristos,*câcî minunile •{sejLiac 
pentru 'fo osul altora. Pentru apestă 'ŞIC prin Ceî-..nevrednici, dă 
multe orî se lucreză, 

2 . Ga unor prunci în Christos, cu lapte v 'am adăpat 
pre voi şi nu cu mâncare 1, c â meă nu puteaţi, ci încă nicî 
acum puteţi, că încă trupeşti sînteţî. 

Cât întru tainele lui Christos, dice, încă prunci sînteţî, pentru 
acesta cu lapte v'am adăpat, adecă cu învăţătura cea maî prostă, 
mi v'am dat vouă mâncare, adecă învăţătura cea maî deplinită. 
Pentru ce ? Pentru-că nu aţi avut putere să o priimiţl. Oborând 
însă Pavel mândria lor dice, că nici acum încă nu aveţi putere 
sâ o priimiţl, pentru-câ cugetaţi cele ale trupului. Vedi, Iubitule, 
câ pentru acesta Corintenii nu puteau, pentru-că nu voiau sâ fie 
duhovniceşti, ci trupeşti. 

3. Căci când este întru voi rîvnire şi prigonire şi îm-
părechert, au nu sînteţî trupeşti şi după om umblaţi [?] 

Câte a dis Apostolul maî înainte, tote le-a dis pentru ceî 
mai mari aî Corintenilor şi pentru ceî ce se făleau întru înţelep
ciunea lor, îar acum apoi întorce cuvîntul la cel ce se supuneau 
la ceî mai mari şi la înţelepţii aceştia şi dice: cu dreptul ve 
numesc trupeşti, pentru-că între voî se află pizme, prigoniri şi 
desbinărî. Putea însă a-i prihăni pentru curvie şi pentru alte 
multe metehne ce aveau, dar fiind-că maî mult aveau împerecheri 
şi prigoniri, pentru acesta şi Apostolul, ca maî de nevoe fiind 
acestea a se vindeca, le pomeneşte aicî. Tot-de-una însâ şi în 
tote părţile pre zavistie o uneşte cu prigonirea, pentru-că za-
vistia este- maica, care naşte pre prigonire. Deci înseşi patimile 
acestea când voî Corintenii le aveţi, ore nu umblaţi dupre om ? 
Adecă nu cugetaţi trupeşte şi omeneşte şi lucruri pământeşti ? 
Aşa cu adevărat. 

4 . Căci când dice c ine-va : eu sînt al luî P a v e l ; Iar altul: 
eti sînt al lui Apolo ; aii nu sînteţî trupeşti? 

Nu diceau Corintenii cuvintele acestea, precum şi mal sus am 
spus, ci Apostolul a formâluit cuvîntul aşa întru numele sM, 



Decât slu-

propoveduesc, 

şî al luî Apolo, pre dascălii ceî maî slăviţi şi maî înţelepţi ce-i 
aveau Corinteniî şi se supuneau lor. 

5 . Deci cine este Pavel? Ş i cine Apolo? . 
jitorî, prin cariî aţi credut. 

Cu închipuirea acâsta a cuvintuluî şi cu numele sâu şi al lui 
Apolo, isprăveşte Apostolul ceea ce voeşte şi scoposul ce îl 
are, că formălueşte cu acesta, că dacă noî Apostolii nimica sîn
tem, ce ar dice cine-va maî mult pentru învăţătorii voştriî? Noî, 
dice, sîntem numai slugi şi slujitorii aî lui Iisus Christos şi nu 
rădăcină şi izvor, al Bunătăţilor, că acesta e singur Christos, pen
tru care nu se cuvine a ne lăuda, că am slujit la voî bunătă
ţile şi darurile cele dela Dumnedeu; pentru-că totul este al lui 
Dumnedeu, care v'a dăruit aceste bunătăţi şi nu al nostru-, al 
slujitorilor luî Dumnedeu. Şi nu a clis că sîntem evanghelist! 
şi propoveduitorî, ci slugi şi slujitori, fiind-că evangheliştiî şi 
propoveduitoriî cu singur cuvîntul bine-vestesc şi 
îar slugile şi slujitorii şi cu lucrul slujesc1). 

Fieşte-căruîa precum Domnul i-a dat. 
Nicî acesta mică epanghelmă, d\ce, ce o avem a slujbei şi a 

slujireî. nu o avem dela înşine, ci şi acesta o am 
nul; altul cu altă măsura, adecă altulmal mult şi altul mai puţin, 
precum Domnul î-a dăruit. 

6 . E u am sădit, Apolo a-adăpat, Dumneaei]! le-a crescut. 
Eu, dice, întâiu am semănat în sufletele vostre sămânţa pro-

poveduireî evangheliei;. Iar Apolo cu îndesita învăţătură a sa a 
adăpat sămânţa propoved-uirei mele şi nu a lăsat să se usuce 
de arşiţa ispitelor diavolului şi a omenilor celorl necinstitorî de 
Dumnedeii; totul însă este al lui Dumnedeu, peijitru-că însuşi a 
crescut şi pre sămânţa mea şi o a înaintat îndreptându-o, şi a-
dâparea luî Apolo şi pre voi v'a adus la acest fel de rodire 2). 

>) Din djcerea acesta încheie ceî ce teologhisesc, cum ca arhiereii şi iereiî 
adecă preoţii, în sfinţita lucrare a dumnecjeeştilor taîne, ajută numaî or-
ganiceşte ca nişte mijloce ale întâeî pricini, adecă ale Daijuîurprea Sf întu
lui Duh, de către carele ca de către făcetorea pricină se lucreză cu desă-~ 
vîrşire tote tainele. Pentru acesta Aice dumnedeescul Chrisostom: „Forma 
plinindu-o, preotul stă dicend graiurile, îar puterea şi Darul este a luî 
Dumnedeu" (care le săvîrşeşte) (In Cuv. cel la .vendareâ luî Iuda). Şi îa
răş î : „Şi ce dic preoţii"? Nicî angheliî, nicî arhanghelul pot ce-va a lu
cra la cele date de Dumnedeu; ci Tatăl şi Fiîul şi Sf. Duh pre tote le ico-
nomiseşte; îar preotul limba sa o împrumută -şi mâna sa o dă. Că nicî 
ar fi fost drept pentru răutatea altuia a se trece cu vederea, ceî ce se 
apropie la simvolele tainei nostre (Vor. L X X X V I , la loan). 

*) Iar dumnedeescul Grigorie al Nisieî, sădire a luî Pavel înţelege pre 
catihisirea credinţei, şi pre învăţătură îar adăparea luî Apolo, că boteza 
el pre ceî catihisiţî de Pavel. Că dice Sf. acesta a ş a : sădeşte prin înve-
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y. Drept aceea nicî cela ce sădeşte este ce-va, nicî 
cela ce adapă, ci Dumneeleu cela ce creşte. • 

Vedî aicea înţelepciunea a Mar. Pavel, cum face defăimarea 
uşorâ şi neîngreuetore a înţelepţilor din Corint şi a bogaţilor 
învăţători, defăimându-se şi nimicindu-se pre sineşî şi pre Apolo, 
dupre ceea ce se vede, învăţând că se cuvine să luăm aminte 
numaî de Dumnedeu şi lui sâ afierosim tote bunătăţile şi da
rurile ce le avem, pentru-că ale sale sînt. 

8 . Iar cer ce* sădeşte! şi cel ce adapă una sînt. 
Adecă şi eu; carele ani sădit, şi Apolo, carele a adăpat, fir-

ind-eă tiu putem de sine-ne,- a face nici un~lucru fără de Dum
nedeu, dupre acesta amândoi una sîntem. Şi voi dâr cum vă 
mândriţi unul asupra altuia de vreme ce toţi una sînteţî şi de 
vreme ce fără ajutorul luî Dumnedeu nimica puteţi a isprăvi ? 

Fieşte-cafe însă plata sa îşi va lua dupre a sa osten.elâ. 
Fiind-că ceî mal muîţl decât cel-l-alţî, au ostenit întru cre

dinţă, urma să se fi făcut maî leneşi, audind că toţi sînt una, 
pentru acâsta îndată îndrepteză cuvîntul Pavel şi dice, că una 
sînt: şi cel ce sădeşte şi cel ce adapă, fiind-că nimic pot a face 
fără de Dumnedeu, cel ce creşte; de vreme ce în cât la în-
torcere şi răsplătirea ce au să priimescă dela Dumnedeu, au o-
sebire unul de altul; pentru-că fieşte-carele dupre ostenăla ce 
ar face, are sâ ia şi plata, ori maî multă, ori maî puţină. Nu 
a dis însă, că se va plăti fieşte-cărula dupre lucrul, ce va face, 
ci dupre ostenelă; pentru-că de multe ori osteneşte cine-va, Iar 
lucrul, pentru carele osteneşte nu-1 isprăveşte; însă deşi nu l'a 
putut isprăvi, de piaţa osteneleî sale negreşit nu se lipseşte, ci 
are să o priimescă. 

9 . Că ai luî Dumnedeu împreună lucrători sîntem. 
Noi, dice, carii învăţăm şi propoveduim sîntem împreună lu

crători ai lui Dumnedeu, fiind-că împreună (lucrăm) la scoposul 
(adecă pravăţul) lui Dumnedeu, carele voeşte să mântuiască pre 
toţi dmenii prin învăţătura şi propoveduirea. Insă nu sîntem înşine 
făcători orî dătători, adecă nu lucrăm, nicî dăm noî dela înşine 
pre mântuirea omenilor, ci Dumnedeu. Deci noi, de vreme ce 
sîntem împreună lucrători la scoposul lui Dumnedeu, nu trebue 
să fim defăîmaţî. Şi Iarăşi fiind-că noi nu sîntem însuşî făcătorii 
mântuire! dmenilor, ci totul este al lui Dumnedeu, pentru acesta 
nu se cuvine a ne mândri. 
ţătură (pote prin catihisie) Apostolul; îar Apolos adapă botezând prin 
tainica a doua naştere, proaducend pre ceî catihisiţî de Pavel la taînă 
(Cuv. II, împrotiva luî Evnomie). Şi acesta este ceea ce a cjis maî îna
inte Pavel : „Că nu m'a trimis pre mine Christos să botez, ci ca să bine
vestesc" (Stihul 17, la acestaşî cap.). 
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A luî Dumnedeu arătură, â lui Dumnedeu zidire sînteţi.. 
Fiind-că maî sus a dis Pavel, că eîi V a m sădit, stârneşte întru 

acesta metaforă şi pentru acesta numeşte aicea pre Corintenî 
arătură a luî Dumnedeu. Şi fiind-c;ă npî jos iarăşi dieţ.temelie, 
de casă şi a bisericeî luî Christos, centru acesta îî numeşte şi 
zidire. Decî dice, o hristianilor, dacă sînteţi arătură şi zidire a 
luî Dumnedeu, datori sînteţi să vă numiţi dela numeleduî Dum
nedeu, al stăpânului arăturei şi ziduri aceştia, şi nu dela nu
mele plugarilor şi ale ndariior. Oi i.î, ca o arătură ,fr.e sîftte|.I, 
este dc datorie să fiţi îngrădiţi un-j, ,x ,ur cu •> îngrădire a uni-
reî în ce chip şi totă holda arata, jşi.e îngrădiră. Iar ca o zidire 
datori sînteţi să fiţi uniţi unul eii şlţgi,,.în ce chip este şi zidirea 
unită şi a nu fi despărţiţi unul d e l i u l . 

10. Dupre darul cel dat mie dela Dumnedeu, ca un 
înţelept arhitecton am pus temelie. 

Arhitecton înţelept şi întâiu meşter se numeşte aci Pavel pre 
sine, nu ca să se înalţe însuşi, ci ca să arate că acesta este 
însuşirea arhitecţonuiuî înţelept a pune temelie acest fel prea 
sigură la totă casa şi biserica credincioşilor, adecă pre Chri-

, stos şi credinţa cea în Christos; şi cum că Pavel nu se mân
dreşte numindu-se aşa pre sineşî, este arătat din acesta: pen
tru-că, dice, dupre Darul luî Dumnadeu, cel dat mie, am pus 
temelia, nu e isprava mea, fraţilor, acesta a fi eu înţelept ar
hitecton, dice, ci este a Darului luî Dumnedeu. 

Iar altul asupra aceştia zideşte;, vază însă fieşte-carele 
cum suprazideşte. 

Fiind-că maî înainte a învăţat Apostolul pre Corintenî des
pre unire întru un gând, adecă ca să fie uniţi şi conglăsuiţî în
tre dînşiî, acum îi învaţă şi despre viaţă şi petrecere. Că fap
tele şi lucrurile fieşte-căruîa om le numeşte suprazidire, care 
se zidesc asupra zidire!, adecă asupra luî Christqs şi a credin
ţei 6eiî întru Christos. 

11 . Că altă zidire (temelie) niminea pote pune afară 
de aceea ce este pusă, carea este Iisus Christos. 

Nicî un arhitecton, dice, şi întâîu meşter, în câtă vreme ră
mâne înţelept arhitecton, nu pdte p«ne altă temelie afară de 
Christos1); căci când vre un arhitecton nu este înţelept, pune 

• l ) Sf . 'Grigorie Nisis tâlcuind dicerea acesta a luî So lomon: „Domnul 
m'a zidit pre\mine, început căilor sale . ia lucrurile lui, mai înainte de vec 
m'a. zidit" (Pild. VIII). Acesta, dic, i$i?lu.ihâ-o, -ty.ee: „Că acesta se cjice 
pentru Christbs dupre omenire şi EU -dupre Dumnedeire; carele-se face 
noue şi temelie, maî înainte de viitorul vec, dupre glasul luî Pavel, că 
altă temelie nimenea nu pote pune,-afara de ceea ce este pusă." (Cuv. 
II, împrotiva luî Evnomie) . 
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alta temelie, însă din aceea urmeză eresuri şt dezbinări; îar la 
voi Corintenii, fiind-că s'a pus o temelie Christos, pentru acesta 
sînteţî datori şi voi asupra aceştia să zidiţi, nu faptele zavistiei 
şi ale prigonireî, ci lucrările unirel şi ale faptei bune. 

12. Dacă cine-va suprazideşte pre acesta temelie: aur, 
argint, petrii scumpe, lemne, iarbă, stuh, al fieşte-căruîa 
lucru arătat se va face 1 ) . 

După ce noî hristianiî priiniim credinţa xeâ întru Christos . 
ca temelie a totă casa şi- biserica credincioşilor, atuncea dea»-
ciîa zidim asupra acestei temelii fieşte-carele. Altul adecă lu
crările cele bune, care au osebire între dînsele, fiind adecă u-
nele mai mari, îar altele maî micî; precum de pildă zidim pre 
acesta temelie fecioria şi necăsătoria, ca aur, îar nunta cea 
cinstită ca argint, pre necăştigare, ca pre nişte petrii scumpe, 
Iar pre milostenie în bogăţie, ca un alt lucru mai de jos preţ 2 ). 
I a r altul îarăşî zideşte asupra temeliei credinţeî, lucrările cele 
rele, care şi acestea au intre ele trepte şi măsuri. De pildă 
zideşte cine-va asupra acesteea, necurăţia patimilor celor tru
peşti, ca o iarbă, I u b i r e a de argint şi lăcomia de averi, ca 
paele ţerineî ceiî secerate, care decât cele-l-alte maî lesne se 
ard; îar beţia şi rîsul şi glumele ca nişte lemne. Pote însă unii 
înţeleg dimprotivă: şi lemne dic că ar fi păcatele cele'trupeşti 
şi I u b i r e a de argint; îar pae şi I a rbă , dic, c ă ar fi beţia, îm
buibarea şi glumele. 

13. Că diua va arăta, că în foc se va descoperi, al 
fieşte-căruîa lucru ce fel este, focul îl va lămuri. 

Diuă aicea dice Pavel pre cea a venire! a ddua şi a jude
catei Domnuluî; dice încă şi că, cu foc se vor descoperi, a-

' ) Aşa tâlcueşte cj'cerea acesta dumneZeescul Maxim, cjicsnd: „Pre 
Domnul ca pre ore-care temelie, înălţimea bunătăţilor (suprazidjndu-o noî, 
să punem asupră-î: aur, argint, petrii scumpe, ade&a cuvîntare de dum-
necjeire curată şi nemincîunoşită şi viaţa strevăcjută şi strălucită şi cu
getări dumnecjeeştî şi înţelegeri luminate ca mărgăritarul, dar nu lemne, 
nicî îarbâ, nicî trestii, adecă nicî idolo-slujire, adecă căscare de gură 
către cele simţite, nicî viaţă fără de socotinţă, nicî cugetări împă<timaşe 
şi lipsite de priceperea cea dupre înţelepciune ca nişte pae (Cap. XII a 
suteî a II din cele teologhiceştî). 

s ) Iar dumnedeescul Ambrosie, aur, adecă înţelese pre dragoste, îar 
argint pre înţelepciune şi petre scumpe pre cele-lfalte fapte bune (la Co-
resie).. Iar sT. Grigorie al Nisieî d j e e a Ş a : de-asupra zideşte cine-va pre 
temelia acesta.aur, orî argint, orî petrii scumpe, .acestea sînt faptele cele 
-bune; îar lemne şi iarbă şi trestie se tâlcueşte firea ră-utăţeî, care spre 
nimica 1 alta, fără numaî spre cheltuiala focului se găteşte" (Vor. VII că
tre ceî bisericeşti). ' - . • ' 
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decă se vor arăta ce fel sînt dupre firea lor, ort aur şi argint; 
ori lemne şi iarbă şi trestii 1). 

14. D e va remânea lucrul cuî-va, care l 'a suprazidit, 
plată va lua. -

15. Iar de se v a arde lucrul cuî-va, se va pâgubi. 
Dacă tu, o hristiane, dice, carele aî credut, aî zidit asupra 

temeliei acesteea a credinţeî lucruri şi fapte bune ca aurul şi 
argintul, negreşit vor remânea lucrurile şi fapteie tale cele bune 
şi tu vei lua plată pentru ele împerăţia certurilor; îar de aî zi
dit, lucruri rele şi păcate sâ ştii câ lucrurile tale cele rele nu 
vor suferi îuţimea focului celuî vecinie, ci se vor arde şi se vor 
arăta că a fost rele. Căci precum când purtând cine-va arme 
de aur, ar trece prin un rîu de foc, să face maî strălucit, iar 
de ar fi încărcat cu iarbă şi cu trestii, nu numai acestea se 
vor arde de rîul acel de foc, ci şi însuşî se va omorî, aşa 
urmăză şi la faptele cele bune şi la cele rele. Drept aceea nu 
e de folos singură credinţa, fără de fapte bune, căcî îată şi 
aicea temelia este Christos şi credinţa luî Christos, ci dacă 
faptele nu sîht dupre Christos şi conglăsuite cu credinţa, adecă 
bune şi sfinte, precum credinţa e bună şi sfînta, acestea se 
dic că sînt vrednice a se arde*). 

l ) Despre acesta cjicere aşa arată Mar. Vasilie: „Acesta pre voî ve va 
boteza cu Duhul Sfînt şi cu foc, botez de foc djeend pre cercarea ce 
în vremea judecatei o arată, precum Z ' c e ' Apostolul: „Al fieşte-căruîa 
lucrul, ce fel este, focul îl cerceteză". Şi îarăşî: „Că diua va arăta căcî 
în foc se descopere" (Cap. X V despre Sf. Duh). Iar dumnedeescul 
Diadoh şi purtătorul de DumneZeu Maxim, maî întru un glas cu Mar. 
Vasilie d\c, că Diadcjhul cjice aşa : „Aceea însă deşi în puţină vreme, to-
pindu-se în vremea morţeî, se vor lăsa întru mulţimea tuturor celor-
1-alţî omenî, ca uniî ce sînt supt judecată, că prin focul judecatei cer-
cendu-se, în datoritele lor sorte dupre faptele lor să-şî Ia dela bunul 
DumneZeul nostru şi dela împăratul lisus Christos" (Cap. C) . Iar purtă
torul de DumneZeu Maxim, despre Zicerea acesta întrebat fiind răspunde 
aşa: ceî ce nu au luat desăvîrşita (pote judecată), ci se află avend pă
cate şi isprăvi, aceştia vin la dicastiria judecatei ore-cum ţiindu-se spre 
cercetare; şi de va atârna cumpăna bunătăţilor maî mult, se vor curaţi 
de muncă (la filocalia, foîa 237) . 

*) Iar cum că lucrurile cele rele au să se ardă şi să se perdă, nu 
însă şi păcătosul cel ce le-a făcut acelea, mărturiseşte şi Mar. Vasilie 
Zicend: „Păcatul adecă este nimic, nici al său ipostas se înţelege, îai 
întru ceî ce îl fac pre el maî vîrtos, sau întru cele ce reu se fac, va pă
gubi pre suflet de estimea binelui ce îl are, că închipueşte întunerec 
gândit pentru nedreptăţi, care cu lumina dreptăţeî se topeşte.... Că în
cetând faptele cele rele şi estimea păcatuluî împreună se perde că, că-

'uta-se-va, c\ice, pecatul luî şi. nu se va afla (Psalm. IX, 39) . Şi de se 
întemplă a fi păstrată pedepsă cea pentru păcate celor ce pecătuesc ş 
munca cea pentru păcate nedezlegată (Aşecţemînt IV din cele aschiti-



E l însă se va mântui, aşa însă ca prin (OGS/A^.-ip • 
Nu precum faptele cele rele, dice, se ard şi per, aşa şi el 

adecă, păcătosul, carele a fâcut faptele cele rele, are să se ardă 
şi are sâ se perdă dssăvîrşit, adecă să se ducă întru a nu fi; 
ci se va mântui, adecă se va păzi întreg, pentru a se arde în 
veci în foc; căcî ş5 noî obicînuim a dice când vorovim pen
tru vre un lemn ce este băgat în foc şi nu arde cu lesnire ca 
să se facă cehuşă... dicem, că lemnul acesta se păzeşte în foc, 
adecă rămâne îndelungată vreme neafs. Decî păcătosul, cel ce 
•a făcut lucrur i le c e l e rele, se păgubeşte, pentru-că a ostenit în
tru acest fel de lucruri, cari î-au pricinuit muncă şi pentru-că 
a pus ostenelă. zadarnică în lucruri neînfiinţate, precum sînt pe
catele, căcî fieşte-care păcat este nimic. Precum s'ar păgubi un 
negustor, carele ar da bani mulţî şi ar cumpăra un dobitoc mort 
şi o mortăciune în l o c de viu; se mântueşte însă păcătosul, a-
decă întreg rămâne şi nu pere, dar rămâne întreg, pentru ca să 
se muncâscâ vecinie; aşa tâlcueşte dicerea acâsta dumnedees
cul Chrisostom, împreună cu sfinţitul Teofilact 1). 

ceştî). Iar Meletie Pigas aduce spre 'mărturie pre sfinţit. Avgustin, care 
tâlcueşte -cţicerea acesta a Apostolului, adecă curţi că foc înţelege sfin
ţitul părintele acesta, pre necazurile cele din viaţa acesta, despre care a 
djs ore unde, că noî mărturisim că întru acesta muritore viaţă sînt ore-
care certări, adecă pedepse curăţitore. Urmeză însă acestaş Meletie cji
cend: şi noî dar dupre acestaş Avgustin, focul acest cjis de Apostol luăm 
că sînt necazurile, metaforieeşte cjicendu-se foc, că aprindere a cjis feri
citul Petru—pre rtecâzurî: „Iubiţilor, c j ' c e , nu ve miraţi de aprinderea, ce 
este întru voî, spre ispită făcendu-se voue" (I Petru IV, 12). Fiind-că 
ca un foc şi acestea ispitesc şi vădesc pre fieşte-carele, ce fel se află 
cu curăţenia către fapta bună, orî către răutate, sau cum este părtaş 
fieşte-căruîa din'acestea, precum c j ' c e Ş' David: „Cercat-aî inima mea, 
cercetatu-m'aî noptea"; şi acesta cercetare şi cercarea o tălmăceşte cji
cend: „Ispititu-m'aî şi nu s'a aflat întru mine nedreptate" (Psalm XVI , 
s. 4 ; Cartea IV despre hristianism). 

l ) Ci şi Fotie la îcumenie pre cjicerea „ca prin f o c " aşa o tâlcueşte: 
„Şi vecjî ce a adaus, aşa cji c e> c a P 1 - i n foc" , adecă aşa se va mântui 
ca în foc ţiindu-se, adecă arejendu-se şi netopindu-se, căcî ca nu aucjind 
mântuire pentru tăceţea numireî, să socoteştî că munca va fi până se 
vor arde faptele, a â+ut trebuinţă de acesta adăugire, adecă el se va 
mântui, prin foc arejeaou-se de-apururea, că acesta însemneză c j ' c e ! " e a 
„ca". Iar Dialogul [î-a. Cap. IV al dialogurilor) şi Avgustin (în tâlcui. 
Psalmului X X X V I I ) focul acesta îl înţeleg, că este focul pocăinţei în viaţa 
acesta (la Coresie); însă foc aicea se înţelege cel al venire! a doua, pre
cum dumnecjeescul Chrisostom, Teofilact şi Fotie întru un glas aii tâl-
cuit; fiind-că c j ' u a Domnului aicea se înţelege cea a judecatei şi veni
re! a doua, precum a tâleuit-o şi Mar. Vasilie maî în urmă. Ci şi te
ologul Grigorie cjice m cuvîntul cel despre botez: „Ştiu şi foc nu cu-
răţitor, ci muncitor adecă gătit diavolilor şi anghelilor luî, orî cel ce va 
purcede dela faţa Domnului şi va arde împrejur pre vrăşmaşii l u F ; . d e l a 
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16. Au nu ştiţi că biserica lui Dumnezeu sînteţî, şi 
Duhul lui Dumnedeu locueşte; întru voi? 

Aicea începe Apostolul a intra ixţ pricina aceluia ce curvea şi 
se împreuna cu maşteha sa. Şi veci o cetitorîule, cum între-, 
buinţâză cuvîntul ruşinător şi mpst^ător; căcî mustră pre acela 
ce curvea şi făcea amestecare ţie sânge, aducând aminte de 
darul ce s'a dat noue hristianilor, raaeca :de locuirea bf. Duh 
în inimile nostre, măcar desi i n ,) j, u& aicea ara^ati at^ a 
acelui mesttcatoi d** ^angc f *ics u\în'ul /-r>cvs' ' > 'M 1 

şi nehotarîtor Sc închec in~a din ^ontei t , acestea -ii acesca, 
cum ca Duhul cel Shnt este Dumnedeu, caci daca noi hristi
aniî sîntem biserică a luî Dumnedfăi,pentru-că Duhylj cei Sfînt 
locueşte întru noî, Duhul cel Sfînt dar este Dumnedeţy1). «Câ 
au nu ştiţi dice, că trupul vostru vsâţe lăcaşul Sfînt'uluî Duh, 
care îl aveţî dela Dumnedeu»? (I^yâript. VII, 19). 

17. D e va strica cine-va lăcaşul luî Dumnedeu, îl va 
strica pre acela Dumnedeu. 

Acela, dice, ce strică locaşul trapialuî seu prin curvie şi prin . 
necurâţia trupului, îl va strica pre acela, adecă îl va perde 
Dumnedeu. Acesta însă o dice Apostolul, nu ca cum bleste
mând, ci ca maî înainte spuind, ceea ce are să se facă. 

Că lăcaşul luî Dumnedeu sfînt este, cari sînteţî voî. 
Şi dar curvarul nu pote fi sfînt, pentru-câ a perdut darul 

de a fi lăcaş al lui Dumnedeu, fiind-că a eşit din inima lui 

carele şi sfinţitul Cozma luându-o a. -̂ is: „In foc boteză în sfîrşit Chri
stos pre ceî nesupuşi şi carî nu-1 socotesc, pre el Dumnecjett. Decî fo
cul acela va cerca şi va desluşi faptele cele bune şi cele rele. Iar Te
odorit aşa tâlcueşte acesta cţicere: învăţătorii (ci. aceştia sînt ceî ce su-
pra zidesc pre temelie).. învaţă cele dumnede.eştî, îar ceî ce aud dupre 
stăpânirea de sine a socotinţei, aleg ce e de făcut, dar însă în' djua a-
rătăreî Mântuitorului, mehenc (judecată) va fi şi cercetare amărunţită şi 
pre ceî ce au vieţuit viaţă bună, ca pre aur şi pre argint, focul maî 
străluciţi îî va arăta; îar pre lucrătorii reutăţeî ca pre nişte lemne şi 
Iarbă şi trestii îî va topi; îar învăţătorul ce'»e cuviincîose învăţând, nu 
se va osîndi la muncă, ci se va învrednici ce mântuire; că acesta dice:' 
îar el se va mântui, învăţătorul adecă, îar lucrul se va arde, în loc de: 
carî şî-au făcut loru-şî lucrul rău, dacă lucrul cuî-va va arde se va pă
gubi, aşa însă ca prin foc, în loc de: şe va arde lucrul luî de foc, îar 
el se va mântui, adecă învăţătorul..;, .laţ. dacă cine-va pre cjicerea ca 
prin foc, nu o va potrivi la lucrul, ci.'Ia învăţătorul, aşa înţelegă. Că 
pentru acelea el nu va da samă (orî-nu s,ş va pedepsi); se va mântui 
însă şi el prin foc cercându-se, de îşî are viaţa 'potrivita cu învăţătura. 

') Aşa din cjicerea acesta a luî Pavel închee atât Teologul Grigorie în 
cuvîntul cel despre Sfîntul Duh, cât şi Mar. Vasilie în cuvintele, cele 
despre Sf. Duh: cum că Duhul Sfînt' este--DumneZeu; ci şi Teodorit 
cţice:. „însuşî cuvîntul mărturiseşte că Dumr.eiieu este Prea Sfîntul Duh". 
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Dumnedeii cel Sfînt, care îl sfinţea. Şi care este lăcaşul? Voi 
adecă, de veţî remânea curaţi şi sfinţi. 

18. Nimenea pre sine-şi să nu se amăgescă. 
Nici unul, dice, nu se amăgescă pre sine-şi, că lucrul pote 

fi altmintrelea şi nu precum eu l'am dis. 
D e se pare cui-va a fi înţelept între voî în văcul acesta, 

facă-se nebun, ca să se facă înţelept. 
După ce a dis Pavel puţine ore-care, cu chip ghicitoresc "pen -

ţţu cei Ce curvea şi făcea amestecare de sânge cu maşteha'sa, 
apoî iarăşi întorce cuvîntul către acela, ce se mândreau întru 
înţelepciunea cea din afară, şi cfice: că orî carele socoteşte în
tre voi, că este înţelept, acela să se facă nebun, adecă acela 
să necinstescă şi să defaime pre omenesca înţelepciune, cea din 
afară, pentru ca să câştige pre înţelepcîunea cea dumnedeescă1). 
Căcî precum sărăcia cea dupre Dumnedeu este bogăţie, şi neslava 
cea dupre Dumnedeu este slavă, aşa şi nebunia cea dupre Dum
necieu este înţelepciune. Vecjî însă, o cetitorîule, că nu a dis să 
lepede pre înţelepcîunea cea din afară, ci a cjis lucru mult maî 
mare, adecă să se facă nebun, adecă să nu gândescă ce-va dela 
sine, nicî să credă cugetelor sale, ci să urmeze luî Dumedeu, 
ca un dobitoc, şi să credă întru tote cuvintele lui Dumnedeu. 

19. Că înţelepcîunea lumeî aceştia, nebunie este la/Dum-
nedeu. 

înţelepciunea lumeî, dice, la Dumnecieu este nebunie, nu numaî 
căcî acesta nu trebueşte la înţelepcîunea cea adeverată şi dum
nedeescă, ci şi pentru-că împedecă; fiind-că umflarea şi mândria, 
ce pricinueşte la ceî ce o au, nu-I lasă sâ se îrtveţe şi pentru 
acesta îî face sâ remâe tot-de-una întru neînveţătura şi necu
noştinţă adevărului. Pentru acâsta şi ca nişte nebunî şi fără de 
minte se prind şi se vînâză de înalt prea înţeleptul Dumnecjeu2). 

1 ) Pentru acesta şi Sf. Grigorie Tesal . tropologhiceşte tâlcuind cuvîn
tul Domnului cel ce cjice: că anevoe va intra bogatul întru împărăţia luî 
Dumnecjeu (Mat. XIX, 23), cţice, că precum bogatul întru avuţii cu a-
nevoe pote a se mântui, aşa şi cel bogat întru învăţăturile cele din afară, 
cu anevoe pote a se mântui, îar de le va lăsa pentru Christos, orî măcar 
de le va întrebuinţa spre slava luî Dumnedeu şi spre folosul apropeluî 
(se pote mântui). 

2 ) Şi cu adevărat înţelepciunea lumeî aceştia nebunie este la Dumne
cjeu ; căcî dupre Coresie, vredniciile înţelepciune! ceiî vechî, nebunie se 
arată înaintea luî Dumnedeu şi prea mincîunose: I) Vrednicie a înţelep
ciune! ceiî vechî era cum că din ceea ce cu totul e nimic, nimic se 
face. l i ) Că din lipsă către deprindere, întorcere nu se face (adecă din 
orb, orî surd, ori mort, cirie-va nu pote fi: vedend şi audind şi viii). 
Ut) JCstimea întâmplare! se află întru altă estime. IV) Că lumea este pu
rurea viecuitore. V) Numerul I este întru altul neîmpărtăşit. VI) De a fi. 
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C ă scris este : Cela ce prinde pre ceî înţelepţi întru vi
clenia lor (Iov V , 13). 

Aicî aduce Apostolul mărturie dela Iov, că omenescă înţe
lepciune, la Dumnedeu este nebunie, şi d' c e> c ă întru t o t în- • 
ţeleptul Dumnedeu, prinde pre înţelepţii cei din afară, capre , 
nişte nebuni, adecă cu înseşi armele lor îi birueşte, şi cu totă 
viclenia lor îî vîneză1). Căcî deşi se par eî a fi înţelepţi şi în
tru tot vicleni, cu sofismele l o r şi cu multele împleticitorele 
şiîogismurile lor, dar însă înaintea Iui Dumnedeu se vădesc: c ă 
sînt • nebunie - şi-• fără de-minte; precum de pildă aceîa socotesc, 
câ n'au trebuinţă de Dumnedeu şi de dumnedeesca înţelepciune, 
ci că pre tote Ie înţeleg cu cunoştinţa şi cu înţelepciunea lor. 
Dumnedeu însă a arătat lor cu înseşi lucrurile, că grăimea şi 
vicleşugul silogismurilor lor, nu i-au folosit nimica, ci maî ales 
de Dumnedeu au eî trebuinţă şi de dumnedeesca înţelepciune, 
ceî ce socotesc că nu au trebuinţă de ea. Drept aceea cu vi
clenia ceea, cu care eî socoteau, că.le ştiu tdte, înşişi acela s'au 
vădit, că nu au ştiut nimica, ci sînt mal netrebnici şi mal necu-
noscetorî întru cele de nevoe şi mântuitore, maî mult decât 
pescarii şi decât fâcetoriî de corturi (orî săidecari) precum erau 
cei-l-alţî Apostoli şi Pavel, carele tăia piei şi făcea corturi. 

20. Ş i Iarăşi : Cundşte Domnul gândurile înţelepţilor 
că sînt zadarnice (Psalm. X C I I I , s. 12). 

Dumnedeu, dice, cunoşte gândurile înţelepţilor şi mult împle-
ticitele silogismurile lor şi sofizmele sînt'nefolositdre şi zadarnice 
spre mântuirea lor. Şi dar de vreme ce aceştia aşa sînt, cum. 
voî Corintenii ştiţi şi cugetaţi cele împrotiva de Dumnedeu şî 
nu lepădaţi pre înţelepţii cel din afară, ca pre nişte zadarnici 
şi nefolositori şi îî ocrotiţi şi îî îmbrăţişaţi ca pre nişte folo
sitori şi mântuitori? 

21. Drept aceea nimenea să se laude între omeni, că 
tote ale vostre sînt, orî Pavel , ori Apolos, ori Chifa. 

Aceste cuvinte se par că le dice Corintenilor acelora, carî 
se supuneau înţelepţilor şi bogaţilor acelora, însă înfruntezâ pre 
mândrii acela înţelepţi şi bogaţi, dicend: că nu se cuvine eî 
a se mândri întru înţelepciunea cea din afară, pentru-că acâsta 
este nebunie; nici întru duhovniceştile daruri, pentru-că acelea 

doue firi deplinite întru un ipostas. VII) A fi DumneZeu cu lucrarea ne
mărginit. VIII) A se mişca dupre loc cel cu totul neîntrupat. Iar acestea 
tote stau împrotiva cuvîntăreî de Dumnedeu a nostre. 

*) Pentru acesta şi Tertulian (în Cap. III, cel despre suflet) şi Irineu 
(în capitolul asupra ereticilor), pre filosofi î -a numit părinţi aî ereticilor, 
celor ce s'au făcut maî în urmă (La Coresie). 
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sînt ale lui Dumnedeii, şi pentru ceî ce se supun lor, acestea 
se dau şi celor ce îi supun. Că acesta însemneză dicerea: tote 
sînt ale vostre; adecă ce şe mândresc dascăliî voştri? Orî de 
ce îl umflaţi voi şi îi faceţi să se mândrescă? Nu cum-va au 
vre un dar al lor? Nu, că darurile acelea, ce le au ei, sînt ale 
vostre; căci că s'a dat acestea lor dela Dumnedeu pentru al 
vostru folos; pentru acesta ei sînt datori a cunoşte voue har. 
Aicea îarăşî s'a adus pre sine-şi şi pre Petru, Pavel, pentru ca 
s â facă cuvîntul maî uşor şi neîngreuetor şi pentru c a s ă arate, 
c ă . dacă noî Apostolii dela 'Dumnedeu ara luat darurile pentru 
al vostru folos şi pentru voi ne-am hirotonisit dela Dumnedeu 
învăţători, cu mult mal vîrtos, învăţătorii ceî de acum ai voş
tri nu au dreptate a se făli întru darurile, ce au, ca în ore-
care isprăvi ale lor, pentru-că acestea sînt străine bunătăţi şi 
ca dela Dumnedeu dăruite şi ca pentru a v6stră mântuire date 1 ) . 

22. Ori lumea,, ori viaţa, orî mdrtea, orî cele ce sînt 
acum, orî cele ce vor să fie. 

Şi viaţa, dice, învăţătorilor, pentru voi este, o fraţilor, pen
tru ca să vă folosiţi ceî ce vă învăţaţi dela dînşiî. Şi mortea 
lor încă, pentru voi se sufere, pentru-că învăţătorii pentru fo
losul vostru se primejduesc la morte; ori şi dupre alt chip se 
înţelege acesta: că şi mortea, care s'a siobodit luî Adam şi 
strănepoţilor lui, pentru voi s'a siobodit a fi, pentru a vă face 
întregi înţelepţi voî. încâ şi mdrtea Stăpânului Christos, pentru 
voî s'a iconomtsit: pentru ca să vă mântuiţi voi de stricăciune 
şi îndoita morte a sufletului şi a trupului. Şi în scurt a dice: 
lumea totă pentru voi s'a făcut, ca voi prin privirea lumeî să 
vă povăţuiţi şi sâ ve suiţi cu mintea la cunoştinţa luî Dum
nedeu, făcătorului a tote, celui ce a zidit lumea. Şi pentru ca 
să întrebuinţaţi pre stricăciunea lumei acesteea de învăţători 
şi povăţuitorî către darul şi Iubirea lumeî ceiî nestricate şi vecî-
nice; şi bunătăţile cele ce sînt acum şi darurile încă pentru 
voî sînt, care încă de aicea le dărueşte Dumnedeu celor ce 
îl cred pre el; încă şi cele viitore pentru voî sînt gătite. 

' ) Iar dumnecjeescul Chrisostom din cjicerea acesta închee: că pentru 
hristianî se dă Sfîntuf Duh. şi nevrednicilor preoţi, cjicend aşa: „Că dacă 
a făcut a se slobocji g ' a s prin măgar şi prin vrăjitori blagosloveniî dum-
nedeeştî a dăruit în 'gur i . necuvîntătore şi în necurata limbă a luî Va-
laam, lucrând pentru greşiţii Evrei ; cu mult maî vîrtos pentru voî, ceî 
bine cunoscători, deşi forte pângăriţi sînt preoţii, acesteaşî tot-de-una 
Ie va lucra şi le va trimite pre Duhul cel Sfînt? Că nicî cel curat, din 
curăţenia sa îl trage, pre acesta, ci darul este carele lucreză totul. „Că 
tote, cjice, pentru voî sînt,-erî Pavel, orî Apolos, orî Grifa", Că cele ce 
s'au închezeşluit preotului, al singur luî Dumnecjeu lucru este a le dă-
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23. To te ale vostre sînt, iar . ol aî luî Christos, - laţ 
Christos, al luî Dumnedeu. , 

Precum noî sîntem ai luî Chr ib tn? nu este şi Christos a ş a , 
al lui Dumnedeu; căcî noî sînle n -u îuî Christos, ca lucru ş j . 
făptură al luî; îar Christos este a li-l Dumnedeu, ca Fiii al luî 
închinat şi p r i c i n u i t o r firesc aveni t> r: Tatăl. Drept aceea mă
car deşi d i c e r e a este una, dar înţe ' f . erea-este osebită; fiind*, 
câ n i c î ' t 6 t e estimele-sînt ale nostre, precum sîntem nqî ai luî 

• • © ) ^ | r o ş ; î - - - ^ l % î ^ î - \ : S t o ţ ! e ţ p ' / r < ) b î A f 'a j ' f . irf "ăle lui .Christos-'.pre
cum şi tote cele-l-alte; Iar tote (.sumele nu. slnt ale nostre, 
nicî făpturî ale nostre. Drept aceea voi Corintenii nu aţi făcut 
bine, căci v'aţî supus pre sine-ve unor omenî, în vreme ce 
sînteţî robi aî luî Christos1). 

C A P . IV. 

i . Aşa să ne socotescă pre noî omul, ca slugî ale luî 
Christos şi iconomî aî taînelo? luî .Dumnedeu. 

De vreme ce, dice, că noî Apostolii şi î n v ă ţ ă t o r i i sîntem slugi 
ale luî Christos, pentru ce voî Corintenii lăsaţi pre s t ă p â n u l C h r i 
stos şi nu ve numiţi dela numele nostru, al slugilor şi robilor 
lui Christos? Şi pentru acesta a numit pre Apostoli şi pre 'în
văţători iconomî aî ta inelor , luî Dumnedeu, pentru ca să arate 
că eî nu se cuvine a da cuv întu l şi î n v ă ţ ă t u r a la toţî fără d e 
iconomie; ci trebue să înveţe pre dmenii aceîa, cărora li se 
cuvine şi când se cuvine şi precum se cuvine 2); şi mai ales 
rui" (Vorov. L X X X V I la Ionâ). Vedî şi suptînsemnarea djcereî: „Plecaţi-
vă povăţuitorilor voştriî" (Evreî 'XIII , 17). 

' ) pice însuşî Teodorit, că tote sînt ale, nostre, pentru iubirea de 6 -
menî a luî Dumnecjeu; îar noî aî luî Christos, dupre omenirea luî, rfiă-
dulărî ale luî; îar dupre dumneddre, făpturi.'; îar Christos este al. lui Dum-
nedeţL ca Fiu al luî adeverat, şi dintr'uişul născut dupre dumnezeire. 

2 ) - Pentru acesta nu e însuşirea fieşte-căruîa a se face preot şi arhi
ereu şi învăţător al norodului şi iconom a l tainelor lui Dumnedeu. Pen
tru acesta scria Isidor Pilusiotul către Pa'ţtdie: „Nu e lucrul al tuturor 
de a putea apăra începătoria cea de acest fel (a preoţiei adecăj, care şi 
decât împărăţia este maî înaltă; că acesta, adecă lucrurile cefe' dumne-
Zeeştî le ocârmueşte, îar acela pre cele pămenteş/.î; ci purtarea grijei.de  
puţin», ceî atâta de drepţi, carî s'ar cădea atâta a se osebi de către ceî 
supuşi, în cât se osebesc păstorii de oî, x a să nu djc nimic m a î mult" 
(Epist. 216) . Dice însuşî Teodori t : cel ce vaeşte. -a necinsti pre noî, ca 
pre slugî cinstescă-ne, că de iconomî,sfiaiică-se, măsore cinstea.- cu fire. 
Şi acestea nu numaî le scria duranedeestul Apostol, ci şi le înveţa. Că 
pre Licaonenî ispitindu-se a le jertfi, luî şi îuî Varnava, î -a oprit,,hainele 
amendoî rupendu-şî. şi strigend, că pTne.ru: asemenea vouă compâfersasî 
sîntem. Aşa şi fericitul Petru a Zis luî Cornelie: „Şi însumi eii oro.sînt" 
(Fapt. X , 26). 

http://grijei.de
http://pTne.ru


tainele luî Dumnedeu nu se cuvine învăţătorii a le arăta la toţi 
d e obşte, că acest lucru este potrivit înţeleptului iconom. 

2. Iar ceea ce se caută deaciîa întru iconomî este, ca 
sâ se afle cine-va credincios 1). 

Acesta este dator a avea iconomul, a fi însuşi încredinţat, 
întru cele ce i s'a dat dela Dumnedeu, adecă a nu-şi însuşi îrisuşî 
stăpâoeştile lucruri, ce i s'a încredinţat, a nu întrebuinţa acelea, 
ce i ş'a dat, ca cum însuşi ar fi stăpân şi ca cum ar fi ale sale, 

***ci şâ-^e întrebuinţeze" ea;prfr nişte streine^ şi să nu dică, că. sînt 
ale sale cele stăpâneşti, ci cu totul dimprotivă, şi cele ale sale să 
le dică, că sînt stăpâneşti, adecă ale stăpânului a tote Dumnedeu. 

3 . Mie însă în cel maî puţin ;îmî este, ca să me judec 
de către voî, sau de omeneasca di. 
.' Dn ..reu se afla ia Corint, adecă, că erau despărţiţi şi aveaii 

dascăli aî lor hristiani, aceştia şedeau ca nişte judecători şi pre 
cinstitorii de Dumnedeu şi pre Iubi tor i i de Dumnedeu hristiani, 

^pre Cei neînvăţaţi adecă, îî osîndeau şi îi depărtau,*'îar pre ome
nii ceî prea răi şi răzvrătiţi, îi alegeau pentru limbuţia lor şi da 
acest fel de hotărîrî cu obrăznicie. Cutarele este vrednic-dicend: 

; cutarele decât cutarele este mai bun, şi cutarele decât cutarele 
este maî josit. 
->. Deci, fiind-că maî sus a dis, că acesta se cere dela iconomî, 
a fi eî încredinţaţi întru iconomia lor, se părea însă cu acesta 
ce elice, că dă prilej celor de maî sus, să judece viaţa fieşte-
căruîa om; îar acesta judecată pricinuîa mai mari prigoniri şi 
dezbinări în Corint; pentru acesta, pentru ca să nu o pătimescă 
acesta Corinteniî, îî opreşte de a judeca pre alţii şi dice lor: 
«Iar mie în cel mal puţin îmi este», adecă eu acesta o am de 
prea mare necinste a mea, de a me judeca cât de puţin de voi; 
apoî, pentru a nu atinge pfe eî, ca cum î-ar defăima, adauge 
acesta: «Orî de vre o omenescă c j i » ; adecâ necinste a mea o 
am de a mă judeca nu numai de voi, ci şi de orl-care alt om 
slăvit şi înalt. Căci di omenâscă, Scriptura obicinueşte a numi 
pre înălţime şi pre buna norocire şi slava Omuluî, dupre psal-
micesca dicere: «piua nu mă voîu teme» (Psalm. LV, s. 2) . 
Adecă d e îmbelşugărî şi de bunele norociri ale omuluî n u me 
voîu teme 2). Nimenea audîndu-le acestea însă, să n u prihănescă 
pre Pavel, ca pre un mândru, pentru-că acestea cu adeverat 
nu le dice pentru sineşî, căcî nici unul nici cum nu l'a judecat pre 
el, ci a pus obrazul seu, ca cu acesta să înveţe pre ceî-l-alţî 
să. im judece^ 

•") Intre altele: „Ca credincios cine-va să se afle". 
a) Iar Teodorit cjice, că „omenescă di" a numit pre puţina viaţă a fireî. 
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, 4- Ci nicî pre sine-mî mă judec , câ cu nimic mă cu
nosc pre sine-mî v inovat ; ci nu întru acăsta m'am îndrep
ta t ; îar cela ce mă judecă pre mine Domnul este. . . 

Sâ nu socotiţi, dice, câ defâimându-vă pre voi, .orî pre vre un 
alt om, dic, că nu cunosc vrednic lucru, de a me judeca de orb, 
ci nici socotesc că sînt destul şi vrednic eu însu-mî a mă judeca 
pre mine însu-mî; că nici o greşelă cunosc a fi întru sine-mî 
şi în conştiinţa mea. neputând a me judeca • pre sine-mî drept 
şi cu scumpătate. Insă Cu acăsta nu m'am îndreptat, adecă nu 
sînt curat d e păcat; căcî pote.--să ti greşit eii ore-care greşâie, 
însă nu le Cunosc? Şi s ingur'Domnul este, -carele judecă aces
tea şi le cundşte cu amăruntul şi fără smintelă. Din aceste cu
vinte, o cetitorîule, socoteşte cât de scumpătăţită val fi cerceta
rea, ce are să se facă la judecata cea viitdre, întru a ddua venire 
a stăpânului, pentruncă atuncea Domnul are să afle greşeleîe cele 
ascunse, încă şi întru acela, ce nu se judecă de conştiinţa sa, 
câ a greşit în vre un lucru, orî în cuvînt, ori în gând 1). 

5 . Drept aceea nimic mai înainte de vreme să jude
caţi, până ce va veni Domnul. 

:fVedi acum, o cetitorîule, că Pavel nu a dis pentru sine, că 
omenii nu sînt vrednici a-1 judeca, ci pentru ca Corinteniî să 
nu judece pre alţii? Că fericitul Pavel obicinueşte a face unele 
ca acestea, adecă a priimi tot-de-una în faţa sa cele ale altora 
socotite, şi asupra feţei Sale a învăţa acelea ce are să înveţe 
pre a l ţ i i , ca cu chipul a c e s t a să f a c ă Cuvîntul maî neîngreuetor 
şi m u l t mai b i n e priimit de către ascultătorî 2 v 

' ) Din acest cuvînt al luî Pavel învăţăm, că nu trebue a ne încredinţa 
în conştiinţa nostră, dacă când-va n u . ne mustră ea pentru o. faptă a 
nostră ; pentru-că conştiinţă se'cjice numaî la acele greşele, cel le ştim, 
şi nu şi la cele.ee nu le ştim. Dar flind-ca dupre Ieremia; „Inima e maî 
adâncă decât tote" (Cap. XVII, 9) şi multe mărunte patimî se află ascunse 
într'însa, care cu totului tot nu le ştie nicî însuşi acela ce le are. Pentru 
acesta şi David ruga pre Dumnedeii, dicend: „De cele ascunse ale mele 
curăţeşte-me" (Psalm. XVIII, 13). Pentru acesta şi tu hristiane, crede tot-
de-una, că inima ta nu e curată desăvîrşit de patimî mărunte şi ascunse, 
cari singur luî Dumnedeu sînt cunoscute, care cerceteză inimile, dupre 
Solomon, ce dice: „ T u singur ştiî inimile tutulor omenilor" (III împărat. 
VIII, 39 ) . Şi tot-de-una să aibî de adevărată, ceea ce dice Ioari că Dum
nedeu este maî mare decât conştiinţa nostră, adecă : „Maî mare este Dum
nedeii decât inima nostră şi cunoşte tote (I Ioan III, 20) . Pentru-că dacă 
Mar. Pavel aicea, cu tote că nu cunoştea să-1 fi mustrat conştiinţa sa 
de' vre un lucru, însă îarăşî nu se socotea pentru acesta pre sineşî drept 
înaintea luî Dumnedeu; cu cât maî vîrtos noî nu se cuvine, a he socoti 
pre înşine drepţi, măcar de. şi nu ne-ar mustra conştiinţa. 

s ) Iar Mar. Vasilie dice, că din cuvintele acestea ce dice aicea Pavel, 
încheem, că dacă judecata vre unul frate, s'ar afla întru a nostră stă-. 
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Carele va şi lumina pre cele ascunse ale întunerecu
luî şi va arăta sfaturile inimilor. 

A c u m , c j ice, în v i a ţ a a c â s t a s î n t a s c u n s e f a p t e l e c e l e r e l e a l e 
o m e n i l o r ; c ă a c e s t e a s în t , p r e c a r e a i c e a A p o s t o l u l le n u m e ş t e : 
« A s c u n s u r i a le î n t u n e r e c u l u î » ; c ă d e m u l t e orî unul c e e s t e 
n e c u r a t şi s t r i c a t de p ă c a t e , s e s o c o t e ş t e de o m e n i c ă ar fi 
c u r a t şi î m b u n ă t ă ţ i t ; iar a t u n c î la î n f r i c o ş a t a j u d e c a t ă v a a r ă t a 
D u m n e d e u t o t e f a p t e l e c e l e r e l e şi a s c u n s e î n c â şi î n s e ş i s f a 
turi le şi c u g e t ă r i l e c e t e a s c u n s e a le in imi lor o m e n i l o r ; p r e c u m 
de , p i ldă unul întru a c e s t a v i a ţ ă l a u d ă p r e vr,e un om v r e d n i c 
de l a u d ă ; l a u d a a c â s t a feste b u n ă , d a r sfatul şi c u g e t a r e a a -
c e l u î a c e îl l audă , pote e s t e r e a şi s t r i c a t ă , c â p o t e l a u d ă p r e 
ace l î m b u n ă t ă ţ i t cu s c o p o s r ă u şi cu l inguş i re şi f ă ţ ă r n i c i e , 
î a r ăş î a l tul p r i h ă n e ş f e p r e a l t o m , d u p r e c e e a c e s e v e d e , p e n 
tru c a să î n d r e p t e z e , î a r d u p r e s o c o t â l ă c e a a s c u n s ă şi d i n l ă 
untru a inimeî; s a l e , p e n t r u c a să-1 b a t j o c u r â s c â şi să-1 î m p r i -

pânire şi pe lângă acestea de ar fi necunoscut lucru, se cuvine să nu 
judecăm pre fratele, dupre eea de Apostolul cj'să, despre cele necunos
cute : „Drept aceea nu maî înainte de vreme să judecaţi ce-va, până ce 
va 'veni Domnul, carele şi. va lumina pre cele ascunse ale întunereculuî; 
însă nevoe neapărată este ;să izbîndim judecăţile luî Dumnecjeu Insă 
de i nu este cine-va învinovăţindu-se între noî, că aceleaşi le face (că aşa 
fiind), necutezător să fie_ spre a" judeca pre fratele, aucjind pre Domnul 
că cjice: „Scote întâîu bkna-din ochiul teii" (In şirul tâlc. Evangh. Math. 
Cap. VII). încă şi Isidor Pilusibtul (?) c j i° e aşa : despre cele arătate adecă 
şi Apostolul judeca şi poruncea a judeca şi a scos, şi a scote din bi
serică a poruncit, Iar despre : cele nearătate a poruncit a îngădui, până 
ce va veni Domnul. Ca necuviincios lucru este a răpi vrednicia j u d e 
cătorului şi fără judecată a da hotărîrea şi a nu slobodi acesta dreptaru
lui adevărului (tij). Iar dumnedeescul Maxim dice : „Este a ne înfricoşa cay 
Dumnedeu şi Tatăl pre nimenea judecă, că totă judecata o a dat Fiîuluî" ; 
îar Fiîul strigă şi diee: „Nu judecaţi şi nu ve veţî judeca" . Şi Apostolul 
asemenea: „Nu judecat! ce-va maî înainte de vreme, până ce va veni 
Domnul" . Iar omenii lăsând de a judeca pecatele loru-şî au răpit j u d e 
cata dela Fiîul şi eî ca nişte hepecătoşî judecă şi osîndesc pre alţiî, ceriul 
de acesta s'a înfricoşat şi. pământul s'a cutremurat, îar eî nesimţind nu 
se ruşineză" (tij). însemneză însă cum că atuncea nu pecătueşte cine-va, 
când spune pecatul sau greşela altuia, orî pentru ca să îndrepteze pre a-
cela, orî pentru ca să folosescă. pre altul, precum dice âcestaşî dumnedeesc 
Maxim: „Cu nepătimire greşela fratelui spuind-o, dupre doue pricini o 
spune : orî pentru ca să-1 îndrepteze pre el, orî pentru a folosi pre altul" . 
Iar afară de aceste doue de -o spune orî luî orî altuia ocărându-1 şi bat-
jocurându-1 pre el o spune ; şi nu va scăpa de dumnedeesca părăsire, 
ci orî întru aceeaşî orî, întru altă greşala negreşit va cădea şi de către alţiî 
înfruntându-se orî vedîndu-se şi ocărându-se se va ruşina (Cap. L X X I I a 
sutei a 3-a din cele despre dragoste). Insaşî acesta o scrie şi Mar. V a 
silie în cele aschiticeştî,. din care a luat şi dumnedeescul Maxim, cele mai 
sus dise, adecă. în Hotărîr. X X V cea în scurt. 
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venştescâ (arate) greşala fratelui.-seu ,1a ceî-l-alţî. Atuncea însă 
la viit6rea judecată a lui Dumnedeu., acestea tote şi alte mi-
lidne nenumărate sfaturi ascunse ale omenilor prea descoperit 
au să se arate. 

Ş i atuncea lauda se va face fţeşte-căruia dela Dumnedeu. 
Dupre urmare era să dică Apostolul, că atuncea se va face 

dela Dumnedeu, orî pedepsă, Ori lauda; pedepsă la ceî răi, şi 
lauda la ceî buni, ce a lăsat pedepsă şt a dis numai lauda, 
pentru Ca să facă cuvîntul: mai inângâios.^ : -
V 6 . • acestea,'înşâ^fr^itor,[ ierâ,iii1;.3şasf0i^iâluit întru 'mine 

; şi intru Apolo pentru voi, ca întru noi să ve înveţaţî a 
nu cugeta maî presus de ce est<â scris. 

Acestea tdte, elice, c e le-am dis. mai sus, atât pentru pri
gonire şi dezbinări, cât şi pentru ceî ce judecă pre" alţii, a-
cestea, dic, tote le-am închipuit dupre socotinţă asupra feţei 

.mele şi a luî Apolo, cu scopos, câjsă vă învăţaţi voi asupra | 
i feţelor nostre, a„.nu cugeta maî pre s u s de ceea-ce esze scris. ' 
Că dice Domnul despre acesta, cum câ nu se cade a se lă
uda cine-va şi a se mândri. Cela ce vrea să fie maî întâiu, să 
fie mal pre urmă decât toţî (Mat. XXifl , 12) şi altelfî nenu
mărate, dice Scriptura; îar despre acesta,,.că nu se cuvine a 
judeca cine-va, dice Domnul: «;Nu judecaţi şi nu ve veţî ju
deca» (Mat. VII, 1). , ' 

Ca să nu ve mândriţi unul pe|itru altul asupra altuia 1). 
Cuvintele acestea le dice Pavel către norod, că face înve-

iţătura Apostolul de multe feluri şi cu deosepjre; şi alte orî 
întdrce cuvîntul către ucenici şi către cei ce se supun, iar alte 
ori către învăţători şi către ceî ce i h a n supus, precum şi acum 
întorce cuvîntul către ucenici şi -către ceî supuşi; pentru-că 

.aceştia se umflaseră şi se mândreau unui asupra altuia, că1 âu în
văţători înţelepţi, şi un ucenic se n:tâş*dfea câ are n$Ep; bun .îifr-
văţător, împrotiva altui ucenic, ce nu'aveâ acest fel de învă
ţător, asemenea ,şi acela 'împrotiva aceluîa-l-alt. Cu dreptate 
însă acesta mândrie o numeşte umflare, dupre metaforaua şi 
asemănarea folelor ori altOr trupuri,; care se umflă şi Se beşică 
de aer orî de vre o altă re(a) umezelii şl patimă. Deci arată 
cu acestea, câ mândria este deşartă' şi nelblositdre şi plină de 
vent., 

,') Lâ Teodofiit aşa se scrie: „Unul pentru altul nu ve umflaţi asu
pra altuia"; care 'se vede maî dreptă;-însă se îndrepteză şi aşa;, precum 
este aicea scrisă, dela dicerea „ve umflai^ se .înţelege aşa .„tea să vă 
înveţaţî, ca nu unul pentru altul a ve umfla asupra altuia". Căcî cjice-
rea „ca" este de lipsă şi trebueşte a' se Uni cu grasul, săve înveţaţî, 
din afară înţelegendu-se. 
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7- Câ cine te desluşeşte pre tine? Ş i ce ai, care nu aî 
luat? Iar şi de aî luat, ce te făleşti, ca cum nu aî luat? 

Aceste cuvinte le dice către învăţători Pavel. «Cine, dice, te 
desluşeşte pre tine», învăţător, adecă cine te-a cercat sau te-a 
judecat vrednic de laudă şi te mândreşti, omule? Dar jude
cata omenilor este greşita; ci fie că eşti vrednic de laudă şi 
acesta nu este â ta ispravă, ci este a lui Dumnedeu, că ţi-a 
dat,darul acelaj"pentru carele te laudî şi dupre urinare aî luat 

•'ta'- darţil aCăşt lăudat, carele aî dela Dumnedeu. şi nu Tal ispră
vit cu ostenelă ta. Iar şi de l'aî luat dela Dumnedeu, cum 
apoî ţu te îngâmfezî, ca cum nu l'aî fi luat, ci ca cum l'aî a-
vea de sine-ţi şi din ostenelele tale, pentru-că cel ce ia, nu se 
cuvine a se îngâmfa, pentru ceea ce a luat, fiind-că este străin 
lucru şi nu al său. 

8 . Iată sătuî sînteţi; Iată v'aţî îmbogăţit . 
Aceste cuvinte sînt de un om, ce este îngreuiat de scârbă. Atât 

de curând,- dice, voi, Corinteniî, v'aţî îmbogăţit şi nu maî aveţi 
trebuinţă deaciia de nimica? Atâta"v'aţî săturat în puţină vre
me? Atâta aţî ajuns la deplinătate şi aţi luat totă bogăţia dum-
nedeeşteî cunoştinţe şi a duhovniceştilor daruri, în cât maî mult 
a lua nu aveţi trebuinţă?1). Dar însă acesta deplinăte, ce o socotiţi 
voî că o aveţi, în vecul. viitor se dă şi nu intru acest vec. Voî 
însă, precum se vede, încâ maî aveţi trebuinţă de acesta de 
acum deplinătate, căcî lauda cu care vă lăudaţi, acesta vă a-
rată, că "aţî ajuns la deplinătatea viitorului vec. Acestea le dice 
Apostolul, pentru ca sâ-î arate câ sînt prea nedeplinit!, dacă 
cugeteză aşa. 

F â r â de noî v'aţî îmbogăţit . 
Şi aceste cuvinte de asemenea le dice Apostolul, ca un prea 

îngreuiat şi mâhnit, ca să arate Corintenilor, câ erau fâră con
ştiinţă şi nemulţumitorl; de vreme ce voî, dice, după ce v'aţî 
învrednicit de nişte dumnedeeştî Daruri ca, acestea,_precum 
socotiţi şi v'aţî făcut împăraţi şi bogaţi în dumnedeeştile Da
ruri, nu aţî voit să faceţi împreună părtaşi ai bogăţiei şi ai 
împărăţiei vostre acesteea şi pre noî Apostolii, cari am oste
nit, caisă luaţi voî darurile acestea. 

Ş i ol de aţî fi împerăţit, ca şi noî împreună cu voi 
să împerăţim. 

Măcar, dice, de aţi împăraţi, adecă măcar ide aţî dobândi 

' ) Că maî şi Pavel prihăneşte pre Corintenî aicea eu înseşî cuvintele 
acelea,,, ce, proorocii prihănesc în parte. Că Isaia dice: „pis-a Efraim: în
sumi m'am, îmbogăţit" (Cap. XII, 8 ) . Şi Zaharia îarăşî : „Bine este cu-
vîntat Domnul, ca ne-am îmbogăţit" (Cap. XI, 5 ) . 
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deplinătatea; apoi ca să nu se socotâscă, că-î ia preste picior 
cu cuvîntul şi în rîs, adauge: ca şi noi Apostolii şi învăţătorii 
voştriî împreună să împărăţim, adecă ca şi noi sâ dobândim 
acesta deplinătate şi acesteaşi bunătăţi, pentru-câ slava vâstră 
este şi a nostră; de vreme ce de obşte fieşte-căruîa învăţător 
îî este lucru dorit a spori şi a se face depliniţî ucenicii săi. 

9 . C ă mi se pare, că Dumnedeu pre noi Apostolii cei 
maî de pre urmă ne-a arătat, ca pre nişte rânduiţi spre 
mdrt.e. 

Cuvinte, dice aicea "Pavei,"mâhnicî<5se .şi mustrătore,-'dicend, 
precum socotesc eii din cele ce voi faceţi, noi Apostolii şi 
învăţătorii voştriî, ne arătăm de Dumnedeu mult maî josiţî de 
cât voi şi de toţi omenii lepădaţi şi rânduiţi spre morte, a-
decă osândiţi şi gătiţi numai spre a ne omorî şi nu spre a 
lua şi noî dumnedeeştile Darurî, căcî din cugetările, ce aveţi 
voi că aţî împărăţit, închelu, că noi Apostolii, cei ce pentru 
Christos atâtea şi atâtea pătimim, ne-am osândit de 'Dumnedeu 
să fim decât toţi, cei mai josiţî dupre darurî şi cei mai osândiţi. 

C ă privelişte ne-am fâcut lumei şi anghelilor şi cîme-
nilor. : . 

Noî Apostolii nu pătimim în vre un unghîu, şi într'o parte 
a lumei, ci în tdte părţile lumeî şi ne văd pre noi pătimind, nu 
numaî omenii (pentru-că nu sînt nescare-va proste şi de nimic 
acelea, pentru care pătimim, ca să avem numai pre dmeni pri
vitori), ci ne "văd pre noî şi angheliî, căci luptele şi nevoinţele 
nostre sînt atât de mari, în cât sînt vrednice şi înşişi angheliî 
a le privi; de vreme ce nu ne luptăm numai cu omenii, ci cu 
începătorii şi stâpânitorii şi puterile demonilor celor răi. 

10. Noî nebuni pentru Christos, îar voî înţelepţi întru 
Christos. 

Şi cuvîntul acesta iarăşi mustrător este, câ de vreme ce şi 
Apostolii se băteau şi se defăimau pentru Christos, ca nişte 
nebuni şi fără de ,minte, îar Corinteniî se cinsteau şi se so-
cofeau ca nişte înţelepţi şi se mândreau, că acestea sînt dupre 
Christos, pentru acâsta îî mustră pre eî Apostolul, ca cum ar 
dice lor: şi cum este cu putinţă, o Corintenilor, a fi unite 
cele dimprotivă întru aceleaşi cugetări, care şi voî şi noi le 
avem? Căci noi necinstindu-ne cugetăm, că pentru Christos ne 
necinstim, iar voi dimprotivă cinstindu-ve, cugetaţi că pentru 
Christos vă cinstiţi. Apoî acâsta este cu neputinţă; pentru a-
câsta de nevoe este ori că noi nu cugetăm dupre Christos, ori 
voi; ci fiind-că e lucru nevrednic"şi nepotrivit, Apostolii luî 
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Christos a nu cugeta dupre Christos, voi dar sînteţî, carî nu 
cugetaţi dupre Cfiristoş ..şi dupre urmare voi sînteţî greşiţi 1). 

Noî slabi, iar voî tari, voî slăviţi, iar noi necinstiţi. 
Noi Apostolii adecă rsîntem izgoniţi din loc în loc, Iar voi 

locuiţi în patria vostră > şi aveţî totă voea şi odihna, că ispi
tele şi gonele le numeşte Pavel slăbiciune şi neputinţă în tote 
părţile trimiterilor sale, şi voi sînteţî slăviţi şi cinstiţi şi de 
b u n neam, îar noi n e defăimăm c a nişte necinstiţi şi fără de 
neam şi de nimic. Acestea insă le dice Apostolul, îngreuiat fiind 
ş j mâhnit; iar înţelegerea cuvintelor acestora este acest fel, a-

. decâ: cum este cu putinţă noi Apostolii Domnului să pătimim 
»reu şi să ne aflăm In necazuri şi în ispite, Iar voi hristianiî cel 
ce v£ aflaţi în Corint, să dobândiţi totă odihna, să ve aflaţi în 
bunătăţi şi în bune norociri? In cât dintru acdsta este arătat, 
că nu ve aflaţi bine, ci acum, unde aveţi odihne, acum maî mult 
r e u vieţuiţî şi cu nevrednicie, nu ca nişte Apostoli şi ucenici aî 
luî Christos. Apoi pentru acesta nu se cuvine a ve făli şi a ve 
mândri. 1 .* : 

i i . Până în clasul âe acum şi flămândim şi însetoşăm 
şi sîntem gol. 

Ce să povestesc, dice, relele cele vechi, ce le-am pătimit 
noi Apostolii? Vedeţi şi acum care rele ispitim, că de multe 
orî noî sîntem flămândi şi însetaţi şi gol; Iar voi dimprotivă 
sînteţî sătuî şi îmbelşugaţi şi îmbrăcaţi. Acestea însă le dice 
Apostolul, pentru cel ce se desfată. 

Ş i ne pălmuim. 
Adecă ne bat cn palme preste obraz spre necinste şi spre 

defâîmare, că pălmuirea este chiar, când cine va face palma sa 
adâncată şi loveşte pre celă-l-alt pre ascuns pre dinapoî preste 

>) Iar Teodorit cjice, că Pavel ca să nu înfrunteze mult pre Corinteni, 
cjicend că „voî sînteţî înţelepţi" dupre urmare a djs acesta întru Chri
stos. Dice însă şi Grigorie Nisis: .„Şi câţî îarăşî dimprotivă din teoria 
estimelor celor adeverate îndeletnicindu-se, se socotesc a fi ore-carî orbi 
şi fără de minte întru lucrurile cele materialnice, precum şi Pavel se 
laudă a fi, nebun pre" sineşî cjicend'" a n întru Christos, că mintea şi 
înţelepciunea la nicî una din cele ce se caută aicea se îndeletnicea, pen
tru acesta şi d j c e : »Noî nebuni pentru Christos", ca cum ar fi d j s : noî 
orbî sîntem pentru viaţa: acesta de jos , pentru-că căutăm pre cea de 
sus, şi ochiî în cap îî avem; pentru acesta şi fără acoperement era şi 
fără masă, sărac, nestatornicit, gol, în fome, în sete, sbucîumându-se 
din loc în loc; ci cel de j o s acest fel, îa aminte întru cele de sus ce 
fel era; că până la al treilea ceriu înălţându-se, unde era, capul luî, a-
colo îşî avea ochiî, întru tainele cele negrăite ale raîuluî zăbovindu-se 
şi cele nevecjute vecjendu-le (Vor. a V la Eclesiastul asupra Zicereî a-
cesteea: Ochiî înţeleptului în capul seu sînt. Ecles. II, 14). 
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grumaz şi face vuet, ca să pricinuiască celora-l-alţi ce aud, rîs1). 
Acesta însă o dice Pavel celor ce se mândriau şi nu voiau a 
se necinsti. 

Ş i sîntem neaşedaţî. 
Adecă ne izgonim din loc în loc şi nu avem în vre un -loc 

stare şi aşedare; acâsta însă o dice Pavel Corintenilor celor 
ce aveau bogăţie şi aşedări, adecă moşii, şi pentru acestea nu 
voiau a se lăsa. • • , .' v 

Ş i Qştenim şi lucrăm cti rpânile ndsţre. • 
Acestea" le dice Pavel, ruşinând şi înfruntând pre mincinoşii 

apostoli şi pre minciuno-înveţâtorii aceia, cariî se apucă 4sâ 
înveţe pentru ca să câştige, şi cari îndrăzneau a propovedui, 
ca să câştige bani din propoveduire şi nu voiau sâ lucreze. 

Ocăriţi fiind, binecuvântâim; izgoniţi, su lenm; huliţi, 
mângâem. 

Lucrul cel maî mare, 4 ' c e » decât iote care păcătuim este 
acesta, că nici ne mâhnim, nici he jeluim pentru relele care 
le cercăm. Si de unde e arătată acesta? Din acesta, că acelora 
ce ne fac nduă reu, noi ne silim a le face bine, că pre cei ce 
pre noi ne necinstesc, noî îî grann de .bine, şi pre cei ce ae 
hulesc, adecă maî cu ocară şi maî .cu asprime se arată asu
pra nostră, noî îî mângâem, adecă cu mal blânde şi cu maî moi 
cuvinte le răsplătim; câ acestaN este. mângâerea,- adecă ceea lce., 
îmblândeşte şi alinezâ vorova 2), pentru aceasta şi hristianiî, cieT 

lor necredincioşi şi fârâ de minte, L se par a fi nebuni şi fără • 

») Iar Fotie în cele Amfiloh. dice, ca. palr^utrea era qn fel de pedepsă 
care şi spurcaţii Iudeî o aii făcut asu( \„ l i Minutul, acoperind faţa lui, 
apoî lovindu-1 şi întrebându-1, îî d i c e a Pi 0 s u c e ş t e noue: . cine este cel 
ce te-a lovit? precum scrie acesta sfinţitul Lupa (XXII , 64) . Iajr durnp.e-
cjeescul Chrisostom dice, că pălmuesc, se vp.au la lovirea preste cap, însă 
Pavel aicea o îa acesta „ne pălmuim" pr<as.t, în loc de: ne batem. 

2 ) Iar Mar. Vasilie dice că Apostolul.aicea-de obşte ne învaţă p r e j i o t 
pre hristiani cu pilda sa, ca să întrebujmtam -•sufev.ire de reii şi blândeţe 
către toţî şi cu faceri de bine să respfâtini celor ce ne fac reii, nu nu
mai celor ce ne ocăresc şi ne hulesc, ev.ai da obşte-şi tuturor celor ce 
ne fac reii; îar graiul „mângâe" dumreae (st.} Scriptură îl întrebuinţeză 
nu precum obştescul obiceîu îl îa spre a. mângâia, orî a ruga pre. cine
va, ci spre a învoi inima spre încredinţarea, adeveruluî; precum la di
cerea acesta: „Mângâîaţî, mângâiaţi pri n o r d u l .meii'' d' i c e Dumnedeu. 
(îs. X L , 1). Şi Apostolul aîurea d l c e : Doresc a . v e vedea pre, voî, ca 
ore-ce dar să împărtăşesc voue duhovnicesc, ca . s ă ve întăriţi voî, îar 
acesta este ca să ve mângâîaţî întru voi, prin credinţa, ceea. ce este 
întru ambe părţile şi întru voî şi întru mine (Rom. I, 11; hotar, C C X X V I 
în scurt). încă şi Botezătorul Ioan mângâind, cjice (adecă învoind inimile. 
Iudeilor către adever, precum tâlcueşte Mar. Vasilie aicea), bine vestea 
norodului (Luca III, 18). 
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de minte, căci fac unele ca acestea, şi nu răsplătesc rău în 
loc de rău. 

1 3 . C a nişte spălaturi ne-am făcut lumeî, tuturor le
pădătură până acum. 

Ce este spălătura? Ceea ce de obşte se dice zoi, căcî când 
Cine-va spală vre un vas necurat şi spurcat, zoile acelea le nu
meşte spălaturi; .şi lepădătură.a minţeî încă acestaşîânşemnezăj 
căcî. se dice că lepădă, a-şî spală cine-va vasul sau alt lucru 

)rie.qurat^si; a aruUca- rzoile"?).- Deci, .dice Pavel;,.' că precum spă
laturile şi zoiîe se aruncă afară, ea nişte spurcate şi vrednice 
de a nu se vedea, aşa-şi noi Apostolii vrednici sîntem de a 
fi lepădaţi şi a ne socoti ca nişte lepădături îngreţeluitore, nu 
numai de voi, ci şi de totă lumea, şi nu numai într'o vreme 
şi în anii ceî de mai înainte, ci şi până acum încă. Vedi însă 
tu, o cetitorîule, ce fel se cuvine a fi hristianul, adecă se cu
vine a pătimi rău şi a se nevoi, nu în 6rC-care vreme, ci până 
acum, adecă până la sfîrşitul vieţeî sale. 

14. Nu ruşinându-ve pre voî scriu acestea, ci ca pre 
nişte fii al mei Iubiţi, v6 sfâtuesc. 

Nu le dic acestea vouă,* fraţilor, pentru ca să vă ruşinez, nici 
cu socotelă rea şi cu ură le scriu vouă, ci ca pre nişte fii vă 
sfătuesc, şi nu prost fii, c l iubiţi aî mei fii. Apoi ertaţi mie şi 
de v'am dis ce-va greu şi însărcinător cuvînt, căci din dragoste 

l ) Pentru acesta şi Icumenie cjice, că spălătura se cjice pânzătura cu 
care se şterge bolnavul de sudorile sale. Iar Fotie în cele amfiloh. cjice, 
că dupre ceî vechî, spălătura se c j i ° e a şi jertfa ce se făcea pentru mân
tuirea ore-cărora; căcî când urma în vre o cetate, să proaducă cetăţenii 
zeilor lor jertfă pre vre un concetăţean al lor, pentru ca şă se izbăvescă 
de vre o pedepsă : dumnecjeescă,. carî îî bătea, se adunau împrejurul 
omuluî aceluia pre care urma a-l jertfi, răcorindu-1, adecă desmerdân-
du-1 o i manile lor şi ru.gându-1 c j ' c e a luî: „Răcorălă fă-te noue" . De 
acolo clar luând numirea acesta Pavel, o robeşte întru supunerea luî 
Christos şi scrie Corintenilor, c ă . spălătura (adecă recorelă) pentru toţî 
s'a făcut; căcî cu. adeverat Pavel, recorelă a tuturor, adecă jertfă în fi-
e-car& cji se făcea ticăloşindu-se şi pătimind şi murind pentru mântu

i r e a tuturor, precum însuşî cjice: „In tote cjilele mor" (I Cor. X V , 31) . 
' Iar cum că acest fel de înţelegere are acesta numire, adevereză şi al

cătuirea Zicereî acesteea: pentru-că de ar însemna acesta pre lucrul cel 
necinstit şi de scuîpit, trebuea, Zice Pavel, spălătura orî lepădătură m'am 

.făcut'tuturor, adecă cu dativul şi nu: a tuturor spălătura orî lepădătură, 
'• c u ' genetivul. Atâta, q]ice, me ard pentru dragostea vostră, în cât nu me 
lepăd !de a me face şi jertfă, sfinţită propoveduire şi curăţire pentru voî. 
Dice însă acestaşî Fotie, că de vreme ce şi o înţelegere a spălătureî sau 
a lepădătureî, şi cea-l-aită nu vatămă pre adevăr, pentru acesta nu se 
opreşte cine-va de a-şî alege din amendoue înţelegerile pre ceea ce vo
eşte (întreb. CLIV din Amfiloh.) adecă şi de a înţelege că spălătura în
semneză lucru de scuîpit şi necinstit şi că însemneză jertfă şi proaducere. 
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6 ăm dis vouă acesta, şi nu din ură. Nu a d i s însă: ve c e r t , 
ci: v e sfâtuesc; şi carele fiu nu sufere pre Tatăl său, când îl s f ă -
tueşte pentru folosul şi mântuirea sa? Cu adeverat nicî unul . 

15. Că de aţi avea dece mii de pedagogi întru Chri
stos, dar părinţi nu mulţi. • 

Măcar deşi aveţi mulţî pedagogi, dice, şi dascăli d u p r e Chri
stos, dar părinţi mulţî, ca pre mine nu aveţi. Ci p d t e a r fi 
dis Corinteniî: şi ce? Cei-l-alţi învăţători aî n o ş t r i nu n e I u b e s c ? 
Către carî răspunde Pavel, ca aceia ; n u vă iubesc a ţ â ţ a , pre
cum v ă iubesc eîi; că acela sînt -pedagogi,, adecă numai povă
ţuitorî şi dascăli ai voştriî de copii, iar eu sînt tată ăl vostru 
duhovnicesc în Christos. Deci precum urmâză la trupeştii corpii 
şi tată al lor este unul, Iar pedagogii lor urmâză a fi mul ţ î , 
iar dupre asemănarea dragostei tatălui lor cel unul, dragostea 
pedagogilor este mult lipsită; a ş a urmeză şi la voi, duhovni
ceştii mei fii. Vedî însă, iubitule, că şi la pedagogi a dis în Chri
stos, ca nu mult să-î lovescă pre el, c i şi lucrul cel m a l oste-
nicios adecă, l'a dat pedagogilor; c ă una c a acesta este p e 
dagogia, adecâ lucru ostenicios şi dureros; Iar covîrşirea d ra 
gostei o a păzit pentru sineşî. Că una c a acesta e s t e a ş e z a r e a 
părintelui, c u carea covîrşitoreşte iubeşte pre fiii să i . 

C ă în Christos Iisus prin Evanghelie eu v 'am născut pre voî. 
Cu cuvintele acestea formălueşte Apostolul cu c e chip este 

părinte ăl Corintenilor; e u , d i c e ) c u ajutorul şi Darul luî Chri
stos v'am născut duhovniceşte prin evanghelicâsca p r o p o v e d u i r e , 
pentru-că eu nu socotesc c ă c u puterea mea v'am născut duhovni
ceşte, precum dascălii voştriî socotesc, c i c u puterea luî Chri
stos. Şi nu a dis, c ă v'am învăţat, ci v'am născut, pentru c a 
c u firescul nume al naştere! s ă afăte părintesca şi c u r a t a d r a 
goste ce o are către dînşiî, şi c ă el sînt ucenicii luî c e î p r e a 
de aprope şi prea adevăraţi, precum şi la multe alte parţiale 
trimiterel acesteea o arată acesta. 

16. R o g u - v ă dar pre voi, următori ai mei făceţi-veV 
Urmaţi-mi, dice, fraţii mei, întru tdte mie şi nicî întru î n ţ e 

lepciunea vdstră sâ v ă mândriţi, nicî întru bogăţia vostră, nici 
să v ă osebiţi de cei-l-alţi fraţî ai voştriî; ci să cunoşteţl c ă în
ţelepciunea şi bogăţia cea adevărată este dragostea cea către 
Christos şi către fraţii voştriî. Vedî însă, o cetitorîule, I u b i r e a d e 
omeni şi milostivirea a fericitului Pavel! Cum se rogă şi nu 
porunceşte să-I urmeze; mare dovadă însă de îndrăznelă şi de 
faptă bună a lui Pavel este, a se propune pre sineşî înaintea 
tuturor model şi pildă de bunătăţi, pentru ca să u r m e z e toţi 1 ). 

~») Pentru acesta şi dumnedeescul Chrisostom tâlcuind dicerea acesta 
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17 -. Pentru ac6sta am trimis v6ue pre Timoteî, carele 
este fiii al meii iubit. 

Pentru acesta, dice, adecă pentru-că am durere pentru voi, 
ca de fii aî mei iubiţi, am trimis la voî pre Timotei, pentru-că 
însumi voiam în persoriâ a veni ca să vă îndreptez, însă fiind-că 
acesta nu mî-a fost cir putinţă, pentru acesta am trimis pre Ti
moteî, carele este fiii aî meu îubit. Iar acesta laudă b â dis-
Pavel, una adecă!; ca să le arate că atâta îî iubeşte, încât a ales 
pentru dragostea lor de a se despărţi de iubitul seu fiă, şi alta 
încă, pentru ca să-I facă să priimescă pre Timotei, cu respect 
şi cu evlavie1). r 

Ş i credincios întru Domnul. 
Pre lângă laudele cele de maî sus, a adaus Apostolul şi că 

Timotei este credincios întru Domnul, adecă i s'a încredinţat 
nu lucru de viaţa acesta şi lumeştî, ci cele dupre Christos şi 
duhovniceşti. Drept aceea dice şi în pricinile vdstre, cele du
pre Christos, are să slujescă cu încredinţare şi nicî o îndoială 
despre acesta să aveţi. 

Carele va aduce aminte voue de căile mele cele în Chri
stos, precum pretutindenea în tdtă biserica înveţ. 

Nu a dis Pavel, câ vă va înveţa pre voi Timotei, pentru 
ca sâ nu le pară rău, : fiind-că atuncea Timotei era temer; ci a 
dis că vă va aduce aminte, adecă va înoi întru pomenirea vos
tră cele ce le ştiţi'; Iar «căi» numeşte Pavel pre iconomiile 
ce le făcea întru propoveduire şi canonele şi legile şi moravu
rile, care le predanisa şi le înveţa în lume. Să vă aducă aminte, 
dice, Timoteî, cum urnbîu, nu mândrindu-mă şi fâlindu-me, pre
cum voî; nicî pricinuind Hristianilor prigoniri şi dezbinări; a adaus 
însă şi acesta: «în Christos», ca să arate, căcî câte iconomii şi 
învăţături face, nici o cugetare omenescă au, ci tote sînt du
pre Christos, ori şi că tote se isprăvesc cu ajutorul şi puterea 
luî Christos. Dice thcă, că va arăta vouă Timotei, însăşi acelea, 

dice : „O minune! Câtă e îndrăznela învăţătorului! Cum e de ascunsă 
închipuirea, când şi pre alţii la acesta îî rogă ! Nu pre sineşî înălţându-se 
o face acesta, ci arătând câ lesnicîosă e fapta bună. Că să nu-mî djcî. 
Zice, că nu pot a urma ţie. T u eştî învăţător şi mare. Că nu e atâta 
osebire între miile şi între voî,. câtă e a luî Christos către mine, însă 
eu am- urmat aceluia.... Şi alt-fel încă arată că se pote şi aşa a urme 
lui Christos; că cela ce a urmat pecetea cea amărunţită (ce fel era Pa
vel) a urmat chipului celui dintâîu, adecă luî Christos (vorova XIII k 
acesta către Corinteni). 

' ) însemneză că pre Timoteî l'a trimis către Corinteni, fără scrisore 
însă, precum cjice Teodorit la pricina trimitereî aceştia, căcî acesta o i 
trimis prin Ştefana, Apostoiul, şi prin Fortunat şi prin Ahaic. 
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precum le învăţ în fieşte-care biserică şi cetate; fiind-că nu învăţ 
pre uniî în parte vre o altă cugetare mal nouă şi maî proş-
pătă; ci toţî mărturisesc pentru mine, câ acestea sînt care înveţ 
şi nu altele ore-care. Ruşinaţi-vă dar voi, Corintenî, pentru-că 
voî singuri, osebit de tote cele-l-alte; biserici şi cetăţi, aţi eşit 
din căile şi iconomiile mele şi înveţaţî altele mai nouî. 

18. Că ne viind eu la voî, s'au sumeţit 6re-cafî. 
r De vreme ce a dis Apostolul că am, trimis pre Timoteî, pentru 

a hu; se face maî lenevos! Corinteniî, dice, -Că deşi acum nu 
^if t ' ja voi, şi pentru acesta-lipsa şi tţeninţa mea între voi a 
făcut pre ore-carî dintre voi să se sşameţescă şi să se mândrâscă, 
dar însă vOîu veni. Şi arată cu cuvintele acestea că mintea Icn
eşte copilărescă, că a copiilor însuşire este a se arăta neregu
laţi, când lipseşte dascălul lor. Care însă erau acei ce se mân
driseră? Erau prietinii celuî ce curvise şi carele se amesteca cu 
maşteha sa trupeşte; pentru-că fiind el înţelept (adecă procop
sit întru învăţături) şi bogat, avea prea mulţî, care-1 apărau. Ori 
erau şi alţiî, cari se mândreau întru înţelepciunea învăţătuplor şi 
cu bogăţia lor, cari se făleau, nefiind Pavel de faţă, ca să-î în-
frunteze. 

19. Ş i voîu veni curînd îa yoî, de ya voi Domnul. 
Cu aceste cuvinte domoleşte Apostolul şi împacă pre Corin

tenî şi-î face pre eî să stea cu luare aminte. Şi bine a adaus 
acesta: «De va voi Domnul» sâ viâ; pentru-că tote mişcările 
sfinţilor se ocârmuesc cu ameninţarea şi voea Domnului1). 

Ş i voîu cundşte nu cuvîntul celor ce se sumeţesc, ci; 
puterea. 

20. C ă nu în cuvînt e împărăţia lui Dumnedeii, ci în
tru putere. 

De vreme ce minciuno-apostoliî şi m ncîuno-dascălil, ce era 
în Corint, nădăjduindu^-se în limbuţia şi înţelepcîunea lor, de
făimau pre Pavel ca pre un om de rând şi fără de înţelepciune, 
pentru acâsta dice, că atuncî când vcjîu veni, voîu vedea şi voîu 
cunoşte nu înţelepcîunea şi limbuţia for, âind-câ acesta este ne
trebnică şi nefolositore, ci voîu cunoşte dumnedeâsca putere* 
ce o au spre a face minunî, pentru-că împărăţia luî Dumnedeu 
nu s'a propoveduit, nicî s'a adeverit cu cuvinte de buna lim
buţie şi ritoriceştî, ci cu semne şi cu minuni, carî se fac cu 

') Ne învăţăm însă şi noî din acesta, că, tote lucrurile ce avem să fa
cem, măcar şi arătate de ar fi că sînt bune, trebue <şă le atârnăm de voea 
luî Dumnecjeu. Şi vecjî despre acesta şi tâlcuirea stihului al 3-lea al cap. 
v f al̂  ceiî către Evreî. Şi suptînsemnarea <jk:ereî:. „ Că cloră când-va me 
voîu îndrepta în cale cu voea luî Dumne4eC. a veni către voî (Rom. I, 10). 
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puterea cea maî pre sus de fire a Sfârcului Duh. Iar cine este 
cel ce se sumeţea, vedi-l înainte Ja Capul V, stih 2. 

21. Ce voiţ i? Cu toiag să vin la voi, ori cu dragoste 
şi cu duh de blândeţă? 

Toiag numeşte Pavel pedepsă şi certarea. Decî dice: în mâna 
vostră stă, o Corintenilor, ori să vin la voî ca să pedepsesc 
şi să cert pre pre-carî, dintre voi stăpâneşte şi apostoleşte cu 

-puterea Sf. Duh: orî să vin cu dragoste şi cu duh de blândeţă; 
.câcî:,d.e. ve veţi lenevi, voîu yeni s ă : vă pedepsesc,precum am 
pedepsit şi pre Elima, vrăjitorul, orbindu-1 pre el; îar de veţi lua 
aminte şLve veţî îndrepta, voîu întrebuinţa între voî duh de 
blândeţă şi de îndelungată răbdare; că este şi duh de asprime 
şi de certare; dar însâ Pavel din cele maî bune îl numeşte, pre
cum şi pre Dumnedeu îi dicem numai îndurat şi iubitor de 6 -
menî, nu-1 dicem pre el şi pedepsitor, decât prea rare ori cu 
tote că este şi pedepsitor al celor reî 1 ). 

' ' CAP. V. 

i . Cu totul se aude întru voî curvie, şi acest fel de 
curvie, care nici între păgâni se numeşte, ca cine-va pre 
muerea tatălui seu să o albă. 

Obştescă vinovăţie face Pavel a tuturor hristianilor, celor ce 
se află în Corint, păcatul celui ce se împreuna trupeşte cu 
maşteha sa. Şi acesta o face pentru ca să nu se lenevescă a-
ceîa, care nu se împărtăşeau de păcatul, acela, ci toţî să se 
sîrguâscă împreună, ca să îndrepteze răul, fiind-că este o-
cară şi prihană obştăscă la toţi. Şi nu a dis că se cuteză o 
curvie, ci se aude cu totul; căcî dacă a se audi cu totul un 
răii ca acesta este fâră-de-lege şi oprit, cu cât maî vîrtos a 
se cuteza şi mai ales a se cuteza între voî, carî v'aţî învred
nicit de atâtea taine şi daruri ale Duhului Sfînt? Şi nu a dis, 
că nici între neamuri sâ face un păcat ca acesta, ci căcî nicî 
se numeşte, în cât fiîul să aibă pre muerea tatălui seu, adecă 
pre maşteha sa; dar Pavel nu a numit pre ea maştehă, ci nu
maî muere a tatălui aceluîâ, pentru ca mal greu să înfrunteze 

») Iar Chrisostom tâlcuind acesta, pre lângă cele ce le-a dis Sfinţi
tul Teofilact adauge şi acestea : „Socoteşte înţelepciunea luî Pavel, stă
pânirea avîndu-o el şi de una şi de alta, face stăpânî pre alţiî djcend: 
„Ce voiţ i?" In mâna vostră stă lucrul, fiind-că voî sînteţî stăpânî preste 
acest lucru şi preste una şi preste alta şi de a cădea în gheena şi de 
a dobîndi împerăţia. Că Dumnedeu aşa a voitlcă este, cjice: „Foc şi apă, orî 
unde voeştî veî întinde mâna ta" (Sir. XV, 16) ş i : „De veţî voî şi me 
veţî asculta pre mine, bunătăţile pământului veţî mânca (Isaia I, 19), 
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pre ceî ce audiaţi pomenind nume de tată 1), cu mai domolă 
dicere a dis, că unul ca acesta are pre mudrea tatălui seu şi 
nu că curveşte, ruşinându-se de numirea cea reu vestită a 
curvieî ceii amestecătore de sânge ca acâsta. 

2. Ş i voi sumeţî sînteţi. • 
Acela adecă, dice, se află întru acest fel de păgânesc pe

cat, îar voi vâ mândriţi şi ve făliţi întru înţelepcîunea ameste-
câtoruluî de sânge celuî de acest fel 2). Câ acela era un înţe
lept (întru învăţăturile cele din afară adecă) şi cu bună lim
buţie. Vedî însă, o cetitorîule, înţelepciunea iui Pavel, câ pre 
acel fâră-de-lege, nici vrednic de cuvînt,.şi de vorovă îl ju
decă, ca pre un necinstit şi nevrednic de a s e arăta în mijloc 
şi a veni întru vorova sa; ci către cei-l-alţi voroveşte şi dice, 
fiind-că la toţî era vinovăţia obştâscă. 

Ş i nu aţî plâns maî bine, ca sâ se ridice din mijlocul 
vostru, cel ce a făcut răul acesta 3 ) . 
- Se cuvenea, dice, ca voî Corinteniî să ve ! întristaţi şi să 
plângeţi, pentru-că vinovăţia acâsta şi prihana s'ja întins preste 
tată obştimea Corintului. Se cuvenea să plângeţi şi să rugaţi 
pre Dumnedeu, precum plângeţi şi-1 rugaţi, când urmeză vre o 
ciuma şi bdlă obştescă în cetatea vâstră, pentru ca să se ri
dice dela voi, ca o obştâscă vătămare şi pagubă, nelegiuitul 
acesta amestecător de sânge. Vedî însă, o cetitorîule, că Pa
vel nici aicea a pomenit numele lui, ci a dis numai: «Cel ce 
a făcut lucrul acesta». ," 

3 . Eu. dar nefiind la voi cu trupul, faţă fiind însâ cu 
Duhul, iată am judecat ca cum aş fi de faţă. 

Vedî, o cetitorîule, mânie, ori mai bine a dice, rîvnă apo-
stolâscâ a fericitului Pavel; nu aştâptă să merglâ în Corint în 
pers6na sa, şi să-1 primâscă pre el maî întâîu Corinteniî, şi a-

: i 
J ) Dice însă şi Teodorit: „Nu a dis maşteha, căcî ntimele arată ore-

care ocară, ci pre femeea tatălui, adecă, pre ceea ce ţinea rânduîală de 
maîcă, care în locul maîceî sale s'a fost împreunat cu| tatăl şeii. 

2 ) Mar. Vasilie tâlcuind cjice, că sumeţul şi înalt I cugetătorul una şi 
aceeaşî sînt. Iar cine este îară înalt cugetătorul, ascultă-1 pre însuşi di
cend: „înalt cugetător ar fi şi cel ce se înalţă pre sine, cel ce mari 
cugeteză pentru isprăvile, ce s'a făcut de el şi carele1 se înalţă dupre 
fariseul acela şi nu se pogoră împreună cu ceî smeriţi. Âcestaşî dar 
s'ar dice şi sumeţ dupre vinovăţia Corintenilor (din ;în scurt hdtărâr, 56) . 

s ) Acesta ca să se ridice din mijlocul vostru ce l ce ja făcut lucrul a-
cesta o scrie Pavel aicea, dupre urmarea Sf. Scripturi: „Şi veî ridica 
reul dintre voî înşi-ve" (II Leg. XVII , 7). Şi îarăşî: „Şi veî ridica reul 
dintre voî înşi-ve" (II Lege X I X , 19). Âcestaşî se dice1 şi la Cap. X X I 
a aceieaşî A doua lege, măcar că Pavel maî j o s întocm'aî aduce dicerea 
acesta a Legeî a doua. 
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tuncea să certe pre acel; amestecător de sânge cu maşteha sa, 
ci se şîrgueşte şi lipsind trupeşte de acolo, să oprescă reul 
acela, ca pre o ciumă, maî înainte de a se lăţi la tot trupul 
bişericei Corintului, picând dar, că eu mă aflu acolo de faţă 
în Corint, cu Darul Sfîntulul Duh cel străvădător, cu acesta 
se sîrgueşte ca să ajute- Corintenii hotărîrei ce face şi-î în-
spăîmânteză, că ştie cele ce vor sâ judece eî şi nu este ne
ştiut ceea ce au să facă. picând însă şi că eu am judecat şi 
am hotărît, ca cum aş fi.acolo de faţă, nu îî iartă pre eî sâ 
socotescă şi să judece alt ce-va, afară de hotărîrea sa. Eu, dice, 
am făcut hotărîrea şi dar vre-o altă judecată şi hotărîre nu se 
cuvine a se face. : 

4 . Pre cela ce acesta o a lucrat aşa 1 ) , întru numele D o m 
nului nostru lisus Christos adunâhdu-ve voî şi duhul meu, 

Ca să nu se , arate Pavel că este obraznic, Ia împreună şi 
pre Corinteni părtaşi întru hotărîrea amestecătoruluî de sânge. 
Să vă adunaţi, dice, întru numele luî Christos, adecă întru a 
nu se face adunarea vostră cu omenescă chemare şi voe şi cu 
vre o împătimire şi ruşinare către amestecătorul de sânge acela, 
ci dupre voea lui Dumnedeu, ca însuşî Christos să vă adune 
împreună, pentru carele ş:i vă adunaţî; însă împreună cu dînşiî 
face epistat (adecă stătător asupra) şi pre duhul său, adecă pre 
Darul său cel străvădător, pentru ca să nu erte pre nelegiuitul 
acela, ci sâ facă drepta judecată şi hotărîrea pentru dînsul, fi
ind-că şi Pavel este de faţă şi vede şi aude judecata lor. 

5 . împreună cu puterea Domnuluî nostru lisus Chri
stos, să se dea. umil . c ă acesta luî satana. 

Hotărîrea şi judecata, ce aveţî să faceţi asupra mestecăto-
rulul de sânge cu maşteha sa este, să-1 daţi pre el diavolului, 
cu puterea luî Christos,, Iar acesta însemneză, orî că Christos 
pote a vă da un dar ca acesta, ca să puteţi a-1 da diavolului, ori 
că însuşî Christos împreună cu voî,. face hotărîrea cea de acest 
fel şi iartă a se da lui satana. Nu a dis însă să-1 dea luî sa
tana, adecă să-1 dea; cu totul lui satana, sufletul împreună cu 
trupulriui, ci să dea adecă numaî trupul "lui, nu şi sufletul, pen
tru ca să pedepsesdă diavolul trupul luî cu bătăi durerdse şi 
cu alte bdle, precum a pedepsit şi pre Iov, iar sufletul lui să 
nu-1 vatăme, nici să se îndrăcăscă, făcendu-1 pre el eşit din 
minte, ca cu bătăile şi au bdlele acestea să se pocâîască şi să 

') însemneză că dupre Chrisostom, alţiî ore-carî pre djcerea „a lucrat" 
o unesc, cu „întru numele Domnuluî", iară de cirtă, adecă cel ce a lu
crat reul acesta şi a ocărit numele Domnuluî, dar urmetore înţelegere 
este maî potrivită. , . < • 
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se mântuiască. Vedî însă că şi aicea nu pomeneşte numele ne
legiuitului aceluîa, ci nehotărîtor elice să-1 dea luî satana pre 
unul ca acesta 1). , 

Spre peirea trupuluî, ca duhul şă se mântuiască în diua 
Domnului Iisus 2). , . ' 

Adecă daţi, dice, pre nelegiuitul acesta luî satana, pentru 
ea să-î-usuce şi să-î strice trupul luî -cu bdlele şi bătăile; că 
de vreme ce din desfătare şi din bunii pătimire a-trupului*de 
obşte se. nasc tdte, trupeştile pofte, şţ. oiupre urmare din des
fătare a : câdut şi ticălosul acesta in -/ţârâ-de-legea aceea,'pen
tru -acesta Pavel voeşte să se pe-depseşcă- trupul lui cu cele 
protivnice desfătare!, adecă cu bole şi rele-pătimiri, pentru ca 
să se mântuiască duhul lui, adecă' sufletul; nu dor câ sufletul" 
singur se mântueşte, dar nu şi trupul, ci pentru ca să arate 
că atuncî când se Va mântui sunetul, negreşit şi trupul se v'a' 
mântui şi are să se slăvescă şi el împreijnă cu sufletul prin în
viere şi prin nestricăcîune. Unii însă dic, că duh aici se înţe
lege duhovnicescul Dar, carele se stinge, când va păcătui omul. 
Pentru acesta dar porunceşte Pavel, să se dea trupul meste-
cătoruluî de sânge acestuia, pentru ca nu desăvîrşit să se de
părteze dela el, ca dela un păgân;. Darul sfîntului Duh, ci sâ se 
păzâscă întru dînsul întreg în diua judecatei. Drept aceea pe-
depsa cea de acest fel, ce a dat Pavel acestuia, nu a fost chiar 
pedepsâ şi certare, ci maî ales facere de bine şi pârintescă 
providenţie. 

Bine însă a pomenit aici Apostolul de diua judecatei, ca şi 
Corinteniî -din-acesta să se temă şi să. vindece pre cel ce a 
păcătuit, cu acest fel de chinuitore certare, încă şi însuşi cel 
ce a păcătuit asemenea sâ priimeşcă doftori a acesta şi certa
rea cu bucurie. Dicend însă Apostolul ca să se dea acesta ce 
a păcătuit spre chinuirea trupului, pune hotar diavolului, să pe
depsescă numaî trupul luî, nu şi sufletul lui, precum şi pen-i 
tru Iov a cjis Dumnedeu diavolului: «Insă sufletul luî păzeşte-l» 

*) iar Fotie la întreb. C C L X X X I X amfiloh.) cjice: că a-1 da pre el luî 
satana este a-1 da afară pre el din biserică, câ cei ce Se lepădă din 'hi-, 
serici, afară de dumnecjeesca purtare de grijă făcendu-se, cad sub voea 
şi sîlhicia luî satana. Şi bine a adaus şi acesta spre peirea trupuluî, â-
rătând că nici acesta o face fără cruţare şi cu ură, ci ca cu cercarea 
cunoscând osebirea, să se aplece către ,pocăi;:iţa şi aşa eşrrrd din silnicia 
diavolului, cu alegerea lucrului celuî maî bun, să-1 facă pre el vrednic 
de mântuirea cea viitore. Pentru acesta ş: & adaus dicend ca „duhul 
să se mântuiască în cjiua Domnului nostru Iisus Christos". Vecji şi tâl
cuirea şi suptînsemnarea cjicereî: „Pre cari şi "i-am dat luî satana, pen
tru ca să se pedepsescă pentru a nu huli"- "{I Timot. I, 20) . 

2 ) Intru altele se cjice: „In cjiua Domnului nostru iisus Christos". 
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(Iov 11̂  6), adecă să nu-1 îndrăceşti şi mintea luî să o strici, 
precum am diş şi precum tâlcueşte Didim în şirul tâlcuirei 
luî Iov. ! . 

6 . Nu e bună lauda vdstrâ. 
Cu acest cuvînt Apostolul ghicitoreşte arată, că Corintenii 

rm lăsau pre amestecătorul acesta de sânge să se pocălască^ 
fiind-Că se, făleau întru dînsul şjtetru înţelepciunea luî, pentru-
că unul era djn eei ce se-socoteau la dînşiî.înţelepţi. 

N i i : ^ ţ i ; ^ ; ' î p j < t 4 dospitură prş tdtă irărnintătură o dos 
peşte? '•• 

Eu, di c e> nu numaî de nelegiuitul acela port grijă, ci şi 
pentru yol fraţilor, pentru-că de se va lăsa şi va remânea rSul 
neîndreptat, pote să vatăme şi pre tot trupul bişericei, adecă 
pre totă mulţimea vostră, a hristianilor ce sînteţî în Corint, căcî 
precum aluatulcel maî înainte dospit, măcar deşi este puţin, 
preface însă întru sineşî pre tot aluatul şi-1 dospeşte; aşa şi 
păcatul mestecătorulul de sânge acestuia, pre mulţi din voî îî 
va trage ca să-1 urmeze. 

7. Curăţiţi dar vechea dospitură, ca să fiţi n6uă f ră-
mântâtură, precum sînteţî nedospiţî. 

Adecă scoteţî din mijlocul vostru pre mestecătorul acesta 
de sânge, mal ales însă împreună cu acesta scoteţî şi pre ceî-
l-alţl vădiţi răi şi să nu petreceţl împreună cu dînşiî, precum 
maî jos o va d^e, în stihul al nouălea; pentru-câ veche dos
pitură numeşte Pavel pre totă răutatea1). Nu a dis însă cură
ţiţi, ci scoteţî, adecă cu scumpătate şi desâvîrşit curăţiţi vechea 
dospitură, ca să fiţi nouă frămentăturâ şi aluat curat şi neames
tecat de nici o răutate, precum şi sînteţî, adecă, precum şi se 
cuvine a fi ca hristianî, fără de dospitură, adecă fără de veche 
reutate oţetită şi mâhnitore, cu Chinuirea căinţei. 

F i ind-că pasha n6stră, pentru noî s'a jertfit, Christos. 
Fiind-că maî sus Pavel a-pomenit pentru azihie (adecă pâne 

>) însemneză că, dupre teologul Grigorie, ce d k e în cuv. la pashă, şi 
dupre Nichita, sholiastul acestuia, aluatul dospit are doue fireşti însuşiri; 
una e rea, îar cea-l-altă. e bună. Că dupre ceea ce dospitură este oţetită 
şi vecile, este rea şi se îa la reutate; Iar ca una ce e învioşătore şi încăl
zeşte pre tot aluatul, cel ce se dospeşte, şi îl umflă şi ore-cum îl în- ' 
vioşeză, dupre acesta este bună şi se îa spre asemănarea faptei bune. 
Pentru acesta şi Domnul ore-când, aluatul cel dospit Fa luat spre ase
mănarea împărăţiei certurilor, cjicend: „Asemănatu-s'a împărăţia cerîurî-
lor ' cu aluatul dospit" (Mat. Xlţl , 33); îar altă dată spre asemănarea 
reutăţeî, d.icend: „Vedeţi şi luaţi-ve aminte -de dospitură fariseilor, care 
este făţărnicie" (Mat. XVI , 6) . Iar Pavel aicea dospitul aluat l'a luat 
spre reu. 
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nedospită), Iar azima Iarăşi fiind-că se mânca la praznicul Paş
tilor, pentru acesta după ce a alegorisit (adecâ cu asemănare 
a arătat) ce sînt azimele, spune aicea dupre urmare şi desprei 
Paşti şi alegoriseşte că pasha ndstră a hristianilor este Chri-j 
stos, carele s'a jertfit pentru noi precum şi mielul, cel ce se 
jertfea la Paşti, mâncându-se, se jertfea. Datori sîtitem dar noi 
hristianiî să păzim petrecerea nostră, fără de dospire oţetită! 
şi învechită, adecâ curată de totă răutatea. * 

8 . In cât să prăznuim, nu întru dospiturâ veche, nicî 
cu dospiturâ reutâţei ş i - a vicleşugului.' 

Cu cuvintele acestea arată Apostolul, că tdtâ vremea vieţeî 
hristianilor este timp şi vreme de prâznuire, pentru mulţimea 
şi covârşirea duhovniceştilor bunătăţi, ce li s'au dat, fiind-că 
pentru acesta Fiîul lui Dumnedeu s'a făcut om şi s'a jertfit, 
pentru ca pre tine, hristiane, să te facă sâ serbezi, nu cu dos
piturâ cea oţetită a vechiului Adam, nicî viaţă plină de ră
utate, nici plină de vicleşug, carele este mal rău decât răuta
tea; pentru-că rău se numeşte acela ce face prost răul; iar 
viclen se numeşte acela, ce face răul cu amăgire şi cu prea 
adâncă socotinţă. 

Ci întru nedospiturile curăţeniei 1) şi a adevărului. 
Adecă noî hristianiî, dice, sîntem datori să serbăm cu viaţă 

curată, spre osebirea răutăţei şi adevărată, adecă fără amăgire 
şi fără fâţarie spre osebire de răutate. Ori pote a se înţelege 
acestea şi aşa: Câ noi hristianiî se cuvine să prăznuim cu viaţă 
adevărată şi osebită de închipuirile Legeî Vechî, cari nu sînt 
cu adevărat; căci hristianul se cuvine a fi mai pre sus de în
chipuirile Testamentului Vechiii, ori prin curăţie adecă a ară
tat Pavel pre curăţenia cea câştigată prin fapte, Iar prin ade
văr a arătat pre teoria, carea sfîrşit are pre adevăr. 

9. A m scris v6ue în trimiterea, a nu ve împreuna mes
teca cu curvarii. 

In care trimitere â scris acâsta Pavel ? Intru însuşi acâsta, 
fiind-că maî sus a dis: «Curâţiţî vechea dospiturâ»; cu acesta 
a arătat ghicitoreşte, că trebue a scote din mijlocul lor, nu 
numaî pre acela, ce a curvit cu maşteha sa, ci şi pre ceî-l-alţî 
curvarl şi răi şi a nu petrece împreună cu dînşiî. Insă fiind-că 
pote voiau unii a socoti, că dice, cum că nu se cuvine a pe
trece împreună cu toţi de obşte curvarî, cari sînt elinii şi ne
credincioşii, pentru acâsta tălmăceşte aicea Pavel, pentru carii 
curvarl şi răi le porunceşte a nu petrece împreună hristianiî. 

•) Iar cum că curăţenia se îa către Dumnedeii, vecjî la ducerea: „Ca 
să fiţi curaţi şi neîmpedecătorî" (Filips. X , 10). 
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10. Ş i cu adeverat nu cu curvaril lumei aceştiea, sau. 
cu lacomii de averi, sau cu răpitorii, sau cu idolo-sluji-
toriî ; fiind-că ar fi trebuit dar să eşiţî din lumea acesta. 

Alcătuirea cuvîntuluî este acest fel: eu cu adeverat nu ve 
opresc de a ve împreună întâlni şi a petrece cu curvaril şi cu 
lacomii de averi şi cu răpitorii şi cu idolo-slujitoriî lumeî a-
ceştiea adecă cu elinii şi cu ceî-l-alţî necredincioşi şi păgâni; 
căci de nu aţi petrece împreună cu aceştia, aţi fi datori a eşi 
din lumea acesta şt a căuta altă Iunie, care nu. ar avea ne
credincioşi şi păgâni. Căcî cum este cu putinţă a nu împre
ună petrece cu răii cel. de acest fel dintre elinî şi dintre pă
gâni, în vreme ce întru una şi aceeaşi cetate şi ţară ve aflaţi 
şi voî hristianiî şi păgânii şi necredincioşii, dintre carî cel maî 
mulţi sînt arătaţi curvarî şi iacomî de averi şi alţi răi ca aceştia. 

11. Iar acum am scris vdue, ca sâ nu ve amestecaţi, 
de ar fi cine-va frate numindu-se, curvar ori lacom de 
averi, orî idolo-slujitor, orî ocărâtor, orî beţiv, ori răpi
tor, cu unul ca acesta .nici, să mâncaţi împreună. 

Vedî, o cetitorîule, că „în Corint nu era numaî unul singur 
curvar (precum era acel mestecător de sânge), ci şi alţii, şi că 
erau mulţî căduţi în alte osebite arătate păcate? Vedi, dice A-
postolul, că ori carele dintre hristianl, este vederat curvar şi 
lacom de averi şi idolo-slujitor şi ocarnic şi beţiv 1) şi .răpitor, 
cu acela sâ nu petrecă împreună hristianiî, nici sâ mănânce îm
preună cu el 8). Iar idolo-shijitorul cine este, pre care îl arată 
aicea, sau cum pote acelaş a fi şi frate hristian şi idolo-sluji
tor tot o dată? Răspundem, câ precum Samariteniî nu erau 
depliniţî bine cinstitori de Dumnedeu şi Evrei, ci erau pre ju
mătate Evrei şi jumătate idolo-slujitorî şi elini. Cu un chip ca 
acesta şi între hristianiî Corinteni, erau ore-carî, ce cinsteau încă 
pre idoli. Şi dupre alt chip încă cu acâsta, proapucă Aposto
lul şi întemeeză cuvîntul, pentru acel ce mâncau cele jertfite 
idolilor8). Şi bine a dis, de ar fi vre unul frate numindu-se; 
căcî cel ce are relele cele maî sus, numaî nume are de frate, 

' ) Vecţî la suptînsemnarea <4icereT: „Şi nu ve îmbătaţi de vin, întru 
care este desfrînarea" (Efes V, 18), cât reu este beţia. 

*) Iar în trimiterea a doua către Tesalonicheni (Cap. III, 14) porun
ceşte Pavel a nu petrece împreună încă hristianiî nicî cu acela ce şede 
nelucrător şi nu face luofu de mână, şi vedj suptînsemnarea acolo, pen
tru ca să cunoşti cât de înfricoşată era la ceî vechî despărţirea de hris
tianî. 

3 ) Unii însă, idolo-slujitor, aicea înţeleg pre iubitorul de argint; pentru-
că Pavel-pre lăcomia de averi şi pre iubirea de argint le numeşte idolo-
slujîre (Colas. III, 5 ) . 
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îar frate cu adevărat nu este. Iar acesta: «Orî curvariî», pote 
a se înţelege şi ca gralii, adecă de este curvarîu; pdte a se 
înţelege şi ca conlegătură despârţitdre, în loc de orî, precum 
sînt şi cele-l-alte, adecă orî lacom de avuţie, orî idolp-slujitor 
şi cele-l-alte. Şi porunceşte Apostolul hristianilor, a nu; se im-' 
preună aduna şi a mânca cu ceî ce -vederat curvesc şi sp lă-
comesc la avuţii şi cu care fac cele-l-a,lte păcate, nu ca urân-
ân-ii ci pentru ea să cundscă, unii ea acela vederaţi răi» că-
pentru: arătatele păcatele lor, fraţii lor hristiani nu şe-ttojgre-
î nâ adună ofâ';fdfnşiîr Şi aşa sâ ^ont*|j|.sc.â de a mai face f$U) 
şi să se îndrepteze1). 1 

l ) Pentru acesta a djs dumnedeescul Chrisost: „Trebue a ne depărta 
de ceî reî şi ca nişte mădulărî putrede a-î scote dintre noî" (în şirul 
tâlc. evangh. luî Mat.). Şi Teofilact di^e: „Fie lepădat, ca să nu împăr-, 
tăşescă ' ş i pre ceî-l-alţî de răutatea ş a " . Iar o dice acesta în tâlcuirea 
cuvîntuluî Domnului, care l'a 4is despre reii ceî de acest fel, ce-î arată 
aici Pavel :" „Iar de te sminteşte mâna ta saii piciorul teu, tae-le dela 
şine-ţî şi lepădă-le dela t ine ; şi de te sminteşte ochiul teu, s.cote-l şi le-
pădă-1 dela tine '(Mat. XVIII, 8) . Şi Mar. Vasilie încă dice, cum că ome
nii ceî reî se asemenă cu ceî ciumaţi-, pentru-că împărtăşesc unii pre 
alţiî din reutatea lor ca cîuma. Pentru acesta precum fugim de ceî cîu-
maţî, aşa trebue să fugim şi de reii lucrători aî păcatului: „Că dic ceî ce 
ştiii despre acestea, că cîuma (atât cea omenescă cât şi cea dobitocescă), 
când se atinge de vre un om sau de vre un dobitoc, dupre împărtăşire 
se împarte la toţî, ceî ce se apropie de ace la ; îar uniî ca aceştia sînt 
şi lucrătorii fără-de-lege; că unul împărtăşeşte altuia boia, împreună bo
lesc unul cu altul şi împreună pier (îp tâlc jqi:tea Psalmului întâîu). Pen
tru acesta şi David fericeşte pre ceî cf'e nu aii* şedut în scaunul pîerde-
torilor: „Fericit bărbatul, carele în scaunuj pîerajetorilor nu a şedut" 
(Psalm. I, 1), adecă nu petrece împreună şi nu şede împreună cu ome
nii ceî vătămători de suflet; de unde a <\i& parîmiastul: „Scote din a-
dunare pre cel pîerdetor şi împreună cu dînsul va eşi reul; căcî când 
şede în adunare pre toţî necinsteşte" (Pilde1 , XXII , 10). 

Iar cum că şi însaşî privirea celor reî vatâmă, dumnedeescul Chrisost. 
o a arătat, dicend pilda acesta : „Veciend ore-carî, pre ceî ce pătimesc 
la ochî, s'aii împărtăşit de bolă din -singura privirea" (Cuv. VII, despre 
pocăinţă). Acesta o cţice şi Sf. Grigorie Nisis; „Ore nu precum ce î ' ce 
trag asupră-le boia ochilor, din întâlnirea acelor ce maî înainte bolesc, 
aşa me voîu părea şi însumî, că me împărtăşesc de bolă pentru silinţa, 
ce o pun spre pocăinţă?" (Cuv. I, împrotiva luî Evnomie). Şi Teologul 
Grigorie încă dice: „Că nu aşa cu înlesnire se boeşte pânza din văpselă, 
cât îa cine-va din putore, când se apropie de dînsa, nicî aburirea cea 
stricată şi pricinuitore se revarsă ăşa cu lesnire în aer şi se împrăştie 
întru vietăţi, precum este boia cea pîerdetdre şi ciuma, în cât ma^ cu les
nire se împărtăşeşte între ceî supuşî, reutatea întâilor stătători (în Cuv. 
cel dezvinoveţitor). De acesta şi Isidor Pilusiotul'şcria: „Cum dar Pavel 
a oprit pre cel ce a curvit?" Maî tare declt ceea ce voesc eu : c|icî eă 
nu l'a bătut orî l'a ocărit, ci l'a despărţit de turmă, ca să nu se dea 
boia cea pîerdetdre şi la cele-l-alte oî (Epistola CCXC) . 
. Adaugă însă Teodorit şi acesta: „Iar dacă de obştescă hrană, cu unii 
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1 2 . Căcî îmi este mie a judeca şi pre ceî din afară? 
Din afară numeşte aicea Apostolul pre Elinii şi pre cei ne

credincioşi şi păgâni, ca pre unii ce sînt afară de credinţa luî 
Christos şi din biserica hristianilor; îar din lăuntru, numeşte 
pre 'hristianî. Dice dar, că eu nici un cuvînt am, nicî vre o pur
tare de grijă şi providenţie pentru ceî din afară necredincîoşî, 
pentrp-eă aceştia sînt afară din."legile -ful Christos. Drept a-
ceea de prisos Jucru este a d.ice poruncile luî Dumnedeu către 

.acel ce sînt afacâ de curtea/şj .biserica:fui Christos. Căcî dupre 
acestaşî'Pavel însuşi,Îarăşî: «Câte le grâeşte legea, celor ce sînt 
în lege le grâeşte» (Rom.- III, 19). 

Au nu pre cel din lăuntru voî îî judecaţi? 
13. Iar pre ceî din afară, Dumnedeu îî va judeca. 

Unii, la dicerea: au nu, pun stigmi (virgulă) apoi cetesc cea-
1-altă parte, ca dela alt început, fără (ton) întrebător, aşa: «Pre 
ceî din lăuntru voî îî judecaţi»; fiind-că maî sus a dis Apostolul, 
că ce se potriveşte mie a judeca, pre ceî din afară şi necre
dincioşi. Dupre, .urmare socotesc aceştia că dice: nu; în loc 
de: pu este dreptul meu să judec pre aceîa. Iar unii cetesc 
periodul, unind pre «nu» cu cele-l-alte, cu chip întrebător: 
«Au nu pre cel din lăuntru voi îl judecaţi?» In loc de: nu sîn
teţî datori, voi hristianiî sâ judecaţi pr^ cel din lăuntru şi de 
o credinţă cu voi hristianî? Aşa datori sînteţî; Iar pre ceî din 
afară şl necredincioşi Dumnedeu îl va judeca, judecătorul cel 
maî înfricoşat decât voî. Şi dar dacă hristianiî cel din lăuntru 
se judecă de voî, negreşit cu judecata vostră cea mal blândă, 
că va scăpa de cea maî înfricoşată a lui Dumnedeu. 

Ş i veţi scote pre cel reu dintre voi înşi-vS (II L e g e X I I I , 6 ) . 
Aicea aduce Apostolul o 4 i c e r e a Scriptureî vechi, despre 

care am spus maî sus la stihul 2, pentru ca sâ arate că şi 

ca aceştia nu se cade a ne împărtăşi; unde dar (adecă cu mult rnaî 
vîrtos) de cea tainică şi dumneZeesca"; adecă dacă cu ceî ce vederat 
pecătuesc, nu se cuvine hristianiî a mânca împreună, cu mult maî vîr
tos ,nu se cuvine a ss împărtăşi cu eî de dumnecjeeştile taîne? Că unii ca 
aceştia nevrednici sînt de a se împărtăşi, de nu se vor pocăi. Şi de obşte 
încă 41c toţî dumneZeeştiî Apostoli în AşeZemînturile lor: „Pecatul ne
înfruntat maî reu se face de sineşî" (adecă decât este), şi la alţiî se îa 
împărtăşirea; de vreme ce şi puţina dospitură pre totă frămîntătura o 
dospeşte şi un fur pricinueşte ură la tot neamul, şi şoreciî murind spurcă 
vasul cel de apă şi de unt-de-lemn.... Aşa şi o oîe rîîosă împărtăşeşte 
pre cele-l-alte de bolă, nedespărţindu-se oile cele sănătose şi omul, cel 
stricător de ceî mulţî trebue a fi păzit. Şi cânele cuprins fiind de tur
bare, este cu totul primejduitor de cel_.ce s'ar apropia. Decî dacă şi pre 
omul cel fără-de-lege, nu-1 vom despărţi de biserică, casa luî Dumne
Zeu o facem peşteră de tâlhari. 
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puitorul de lege Moîsi, chîar din început porunceşte sâ s e des
partă dintre toţi Evreii, cel ce păcătuiai! vederat; îar acesta: 
«dintru voî înşi-vă», o a dis> pentru Ca să arate, că curmarea 
şi despărţirea omenilor răi, este spre mal mult folos al ace
lora, de care se despart, fiind-că răii despărţindu-se nu îî im-' 
părtăşesc pre aceştia de răutatea lor'). 

GAP. VI. 

. i- îndrăzneşte cine-va dintre voi, pricină avend către 
fratele seu, a se judeca la cei nedrepţi,, ş i nu îa sfinţi? 

Mulţî din hristianiî ceî din Corint avend pricini şi judecăţi 
între dînşiî despre bani şi despre alte pricini, mergeau şi s e 
judecau la judecătorii cei din afară aî Elinilor, fiind aceîa şti
utori de legi şi iscusiţi întru judecăţi. Decî acăstâ greşelâ a 
hristianilor, cari au cădut în mijloc, o îndreptâză aicea Pavel. 
Că de vreme ce maî sus a pomenit de ceî lacomi de averi, 
îndată s'a înferbântat din lăuntru inima luî, de purtarea de grijă 
ce avea, pentru cei ce păcâtuîau. Şi vedî, iubitule, c ă dela î n 
ceput arată o rîvnă mâniosă şi lucrul îl numeşte îndrăznelă şi 
fără-de-lege. Şi îndrăzneşte, dice, vre un hristian a merge la 
judecătorii cei din afară şi necredincîoşî să se judece? Şi nu 
se ruşinâză şi de a o gândi acăsta? Credincioşii să-şî pue ju
decători loru-şi pre ceî necredincioşi? Credincioşii să alegă pre 
ceî nedrepţi în locul sfinţilor? O! Vai!.Nu a d' s m s ă . că cu-
tăză cine-ya a se judeca la cel necredincîoşî, ci la ceî nedrepţi. 
Că de merge cine-va să se judece, caută să-şî afle dreptul său, 
pentru acesta Pavel arată lor, căci când merg la judecători 
necredincioşi îşi părd dreptul ce-1 caută, pentru-câ judecătorii 
Elinilor şi aî păgânilor sînt nedrepţî; şi nedrepţi fiind, cum 
vor judeca pre tine, hristiane, cu dreptate? Iar sfinţi, pre cre
dincioşii hristianî îî numeşte, pentru ca sâ arate şi dela însuşî 
numele, pre osebirea ce au necredincioşii de ceî credincioşi, 
câ aceîa sînt nedrepţi, iar aceştia sînt sfinţi2). 

>) Dice însă şi Sf. Grigorie Nis., că Apostolul Zicend aicea cuvîntul 
acesta: „Şi scoteţî pre cel reu dintre voî înşi-ve";, îar întru cea a Il-a 
către Corint. Zicend „să unescă cu sineşî Corint, pre cel ce pecătuise cu 
maşteha sa, „că, Z'ce, să întăriţi către el dragostea": dice Sf. Grigorie 
că cu acesta -păzea Pavel porunca Eclisiastuluî ce; Zice: „Vreme, e de a 
rupe şi vreme e de a cose (Cap. III, 6), (Vorova â 7-a la Ecl is iast ) . 

*) Şi dacă hristianiî lumeşti nu se cuvine a se judeca la judecătorii din 
afară, cu cât maî vîrtos nu se cuvine a se judeca la dînşiî arhiereii şi 
preoţii. Şi dacă aceştia nu se cuvine a se judecă la uniî ca aceştia, dar 
încă şi maî mult monahii nu se cuvine, monahiî ceî omorîţî lumei şi 
celor din lume? Pentru acesta scrie cuviosul Nicon în tomul I al seu, 
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2. Âu nu ştiţî că sfinţii pre lume o judecă? 
Fiind-câ credincioşii hristiani altora hu li se părea că sînt 

vrednici a judeca şi a curma judecata şi pricina fieşte-căruîa, 
pentru acâsta Pavel arată aicea că sînt vrednici; maî întâîu că 
î-a numit sfinţi; îar apoi şi că aceştia aii sâ judece lumea şi 
pre ceî necredincioşi, adecă, nu d6r c ă înşişi eî, au să şedă 
să judece pre riecredincloşiî lumei (pentru-că Domnul singur, 
judecătorul tuturor are a judeca); ci, că au să-î oşîndescă. Dar 
c u m vor să-i oşîndescă? Fiind-că amendoue părţile a u fost a -
seraeuea .pătimaşe şi de aceeaşi fire şi credincioşii şi necredin
cioşii, î n s ă credincioşii aii credut în Christos, Iar necredincio
şii riu au credut1). 

Ş i de se judecă întru voî lumea, nevrednici sînteţi de 
judeţurî maî mici. 

Vedî, o cetitorîule, că nu a dis Apostolul cum că lumea a-
decă necredincioşii se judecă de voî, ci cu voî adecă de Dum
nedeu se judecă eî, c u voi însă se osîndesc; adecă fiind-că voi 
v'aţî fâcut lor pildă de credinţă, eî înşişi pildă avându-ve pre 
voî, nu au credut. Iar acesta, «nevrednici sînteţi de judeţurî mal 
mici» are acest fel de înţelegere: fiind-câ urma a se ruşina 
hristianiî, când se judecau Iarăşi la hristiani, ca la nişte cunos
cuţi şi de o credinţă cu dînşiî, pentru acesta dice Apostolul 
c ă dimprotivă maî ales se cuvine hristianiî a se ruşina şi a se 
necinsti, când se judecă la cel din afară şi la necredincioşii 
judecători, fiind-eâ judeţurile celor din afară sînt maî mici şi 
vrednice de defăimat şi nu judeţurile hristianilor. 

3 . Au nu ştiţi câ angheli vom să judecăm? Ne cum 
cele lumeşti? • - :  

în Cuv. X X : „Ca a cjis ore-careîe din sfinţi, ore-căruîa monah, ce avea 
averî, că cel ce este monah {adecă singuratic) singuratic trebue a fi, 
a, nu câştiga ce-va, prin care pote a se nedreptăţi, îar de are ce-va prin 
care se nedreptăţeşte, nu este monah". Decî bine şi cu drept cuvînt a 
dis marele: „Fiind-că monahieesca viaţă pre omorîre şi pre mortea cea 
desăvîrşit, cea dela lume o a lepădat şi pre omorîrea cea desăvîrşit cea 
dela lume o fâgădueşte; că însuşi legile cele politiceştî pre monahi, ca pre 
nişte morţî lumeî, nu îî Iartă a se judeca întru ale lor judecătorii. Drept 
aceea de totă ertafea se lipseşte monahul, dacă se bagă pre sineşî în 
judeţurî lumeşti, pentru-că nu voeşte a se nedreptăţi. Şi martur de a-
cestea este dumnedeescul Chrisostom d'cend: „Lumeşti a fi şi prin j u 
deţurî a se zăbovi, nimic e de. mirare; îar mulţî din ceî ce s'aii lepădat 
de lume, dacă le fac acesteaşî, acea faptă este lipsită de totă ertarea". 

») Aşa dupre Teodorit Nineviteniî şi împerătesa dela amedă-di vor 
judeca pre neamul Evreilor; aşa Apostolii ceî doî-spre-dece vor j u d e c a 
pre cele ddue-spre-dece seminţii ale luî Israil; şi aşa ceî ce aii credut din 
neamurî, vor judeca pre ceî ce nu aii credut. 
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Anghell aicea dice Pavel pfe demoai, precum şi Domnul: di -
cea despre focul Gheenei, că este gătit diavolului şi angheli-
lor lui (Mat. X X V , 41). Căci şi pre demoni avem să-i osîndim 
noi hristianiî; de vreme ce noî şi trup purtând avem să ne 
aflăm la viitorea judecată maî prq sus decât dînşiî, dupre buna 
socotelă şi dupre faptele cele bune; îar eî' după ce au fost 
fără de trup, dupre acesta au să se afl-e maî josifcîJ). 
• P j e e î de aveţî judeţurî hune ? t l , pre cei defăimaţi în 

biserică. î î ;puneţi sa seda j u d e c ă t o r ? 
5 . Spre ruşinarea vostră dic a-,.1 nu esle întru voî în

ţelept nicî unul, carele ar putea să desluşdscă între fra
tele seu? 

Vrend Apostolul cu covîrşire s& tae dela hristianî mergerea 
la judecătoriile cele din afară ale necredincioşilor, dice: că pote 
ar dice cine-va că nicî un înţelept este dintre voî hristianiî, 
care să potă desluşi judecăţile vostre şi pentru acesta mergem 
la ceî necredincîoşî, câ sînt înţelepţi şi ştiu să judece; către 
care respunde Apostolul, că deşi dupre cuvîntul vostru, nicî 
un înţelept judecător se află în biserica şi adunarea hristiani
lor, însâ maî bine este să puneţi judecători pre ceî maî mizeri 
şi defâîmaţî întru cunoştinţă hristianî, ca să v6 judece, decât 
a ve judeca necredincioşii? Acesta însă o am dis> dice, spre 
ruşinarea şi înfruntarea vostră, urmând, voi mincîunosa prici-
nuire acesta, ce o puneţi de pricină; • fiind-că, dupre cuvîntul 
vostru, este atâta împuţinare de înţelepţi între voî, în cât tre-
buesc a ve judeca cel proşti şi mal neînvăţaţî. A dis însă, că 
nu se află vre un înţelept între voi, ca sâ potă desluşi pricina 
îritre fratele seu, arătând cu numele fratelui, că judecată fiind 
cu frate hristian, nu e trebuinţă atuncea judecătorul a avea 
atâta multă cunoştinţă şi înţelepciune de multe fellurî de chi
puri; pentru-că frăţescă aşedare şi dragoste, care se află între 
hristianî, însăşi aceea ajută spre a deslega prigonirile lor şi 
hristianiî a nu face meşteşugirl (adecă şiretlicuri), silindu-se cum 
să biruiască unul pre altul, pentru ca să-şî câştige judecata lor. 

6 . Ci frate cu frate, se judecă, şi ace-sta la cei necre
dincioşi. 

îndoit, dice, faceţi reul, că voî' carî ve judecaţi sînteţî-de c 

») Iar Fotie cjice, că. dupre chipul acesta, noî hristianiî avem şă jude
căm, pre. demoni, adecă să-î înfruntăm., că «u anghelî fiind maî,înainte 
au'căduţ, din. rânduiala ce s'a fost rânduit,,pentru socotinţa lor cea re. 
şr'că.'/mfâ .'He trup fiind, nu au păzit firesca lege «ea dată lor; Iar noî d< 
şî'âmagiţî fiind', de dînşiî şi luptaţi de dîflffi şi cu -t^te că sîntem et 
trup,' cu tote acestea am păzit legije, care r.i s'au dat de Domnul. 
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credinţă fraţî hristianî, îar aceea ce ve judecă pre voi, sînt 
necredincioşi şi păgâni'). 

7. Dec i dar cu adeverat vătămare cu totul este între 
voî, căcî aveţi judecăţi unii cu alţiî. 

Maî întâiu a oprit Apostolul de a se judeca hristianiî la ceî 
necredincioşi, acum însă opreşte şi acesta, a nu. avea nicî cum 
judecăţî şi pricim între dînşiî hrYstiahîl; cu totul, dice, vătă-
rnafe; ^adecă .osîndire. ştiroşigare este, ;a. avea cu'desăvîrşire voi 
hnstia.niî intre sio^ve jadecăţl şi dupfe îh cuvinte unu'fcu altul; 
câ acesta însemneză cucerea: «Unii cu alţii» 2). Cu descoperire 
însă a dis cuvîntul acesta «unii cu alţii», pentru ca sâ arate, 
că hristianiî sînt datori a socoti pre fraţii lor că sînt înşişi eî. 

] ) însemneză că dupre Teodorit, acesta ce cj!ce Pavel aicea nu este 
împrotiva ceiea ce a d]is ' n c e a către Rom.; căcî aicea nu porunceşte a 
se împcotivi hristianiî stăpânitorilor celor din afară şi dregătorilor lor; 
ci legîueşte hristianilor, celor ce se nedreptăţesc, să nu întrebuinţeze j u 
decători p p stăpânitoriî ceî din afară la pricinile lor; fiind-că de s o c o 
tinţa lor atârnă ori a se nedreptăţi şi nicî cum a se j u d e c a ; orî a se 
judeca la fraţii lor, ceî de o credinţă. A întrebat însă ore-când un s h o -
lastic şi pre Sf. Marcu Aschitianul, dicând: stăpânitoriî păcătuesc, pe
depsind pre ceî ce nedreptăţesc şi păzind dreptatea, celor ce se nedrep
tăţesc? A. respuns bătrânul: judecătorii nu pecătuesc, ci ceî ce pîrăsc. 
şi nu lasă la Dumnedeii, pentru-că maî întâîu tote cele ce vin asupra 
lor sînt năpădire ale răutăţilor lor, trăgendu-î pre eî la cunoştinţă şi nu 
la izbândire; îar al doilea deşi a pătimit (cu) nedreptate greşela întâm
plată, se cuvenea a erta celuî ce l'a nedreptăţit, audind pre Domnul că 
dice: „Lăsaţi şi se va lăsa voue" . Şi nu prin omenescă răsplătire re
lele loru-şî să le facă neertate; îar stăpânitoriî dupre Apostolul, nu sînt 
frică faptelor bune, ci celor rele, că nu pre ceî credincioşi şi evlaviştî 
îî silesc a pîrî pre ceî ce nedreptăţesc; nicî vrăşmăşuesc suferitorilor de 
rău; pentru-că nedreptăţindu-se nu întrebuinţeză judecătoriile, ci izbân-
direa o dau celor ce voesc, îar pre ceî ce rabdă îndelung pentru Dum
nedeii, ca pre unii ce maî mult fac bine şi îî cinstesc şi îî priimesc; şi 
precum pre ceî ce nu voesc a se jelui, netrăgându-î stăpânitoriî, a şa şi 
pre ceî ce je luesc drept, judecându-î nu pecătuesc. 

3 ) Că aşa şi Domnul porunceşte să nu aibă hristianiî judecăţî, nicî să 
alerge la judecători ca să se judece, ci maî bine să alegă a-î dezbrăca, 
decât să mergă să se JUDECE; că acesta însemneză cuvintele acestea ale 
Domnului : „Iar eii dic vouă, â nu sta împrotiva reuluî Şi celuia ce 
voeşte a se judeca cu tine şi a-ţî lua haîna, lasă-î luî şi cămaşa (Mat. 
V, 3 9 ) . Pentru acesta şi marele acela Ioan, cel al Cuvios. Varsanufie, ca
rele se numea prooroc, întrebat fiind de ore cine acestea: dacă cine-va 
ar voi să-mî îa haîna, da-voîu luî şi cămaşa mea? Nu acesta o dice 
(Domnul), ca prost tot celuî ce ar voi a-ţî lua,, să daî luî; ci celuî ce 
voeşte a se judeca cu tine, care însemneză prigonire în vorbă şi j u d e 
cătorie, care naşte sufletuluî vătămare. Decî aicea trebue a defăîma cele 
trupeşti, pentru mântuirea sufletuluî; căcî ce folos ar fi omuluî, de ar 
dobândi lumea totă şi îşî va păgubi sufletul seu. 
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Pentru ce nu ve nedreptăţiţi maî bine? Pentru ce; nu. 
ve lipsiţi mai b i n e ? 

8 . Ci voi nedreptăţiţi şi lipsiţi şi mai ales pre fraţî? 
Cu dovadă arată aicea Apostolul întreită pre vinovăţia hri

stianilor acelora, cari se judecă la cei necredincioşi, întâîu pen
tru ce nu suferă, când se nedreptăţesc de ceî-l-alţi hristiani; al 
doilea, peritru-câ eî mai mult nedreptăţesc pre ceî-l-alţi, decât 
se nedreptăţesc eî; şi al treilea pentru-că eî nedreptăţesc nu 
necredincioşi, ci pre hristianiî cei "de .o credinţă cu dînşiî. Bine 
ar fi, dice, cu adevărat, nicî voî sâ nedreptăţiţi pre alţii, nicî 
alţii pre voî; dupre asemănare însă şi dupre alegere, mai bine este 
a vă nedreptăţi voî de alţii, decât a se nedreptăţii alţii de voi. 

9 . Au nu ştiţî câ nedrepţii împerăţia luî Dumnedeu nu 
o vor moşteni ? 1 

Intru înfricoşare împlineşte Apostolul sfătuirea şi îndemnarea 
sa, pentru ca să facă cuvîntul maî puternic şi îî întrebă pre 
eî ca un lucru ce este arătat şi mărturisit, că nedrepţii adecă 
nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeii. 

Nu ve amăgiţi 
Cu.acest cuvînt arată ghicitoreşte Apostolul pre ore-cariî hri

stiani, că dic: iubitor de omeni este Dumnedeu şi nu va-osîndi 
cu munca pre ceî ce au păcătuit, ci îi va băga întru împără
ţia sa. Nu vă amăgiţi, dice, hristianilor, căci amăgire şi rătăcire 
mare cu adevărat, este, a nădăjdui aicea hristianiî, cei ce păcă
tuesc, câ au să dobîndescă bunătăţile cele vecînice, apoî acolo 
să îa cele împrotiva acestora, adecă vecînicile rele. 

Nici curvariî : 
întâîu pre curvarî au pus ca s â lovâscă pre cel ce a curvit 

cu maşteha sa, pre carele maî înainte l'a osîndit. 
Nici idolo-slujitorii, nici preacurvarii, nicî malahieriî. 
Idolo-slujitoril dice aicea, nu pre ceî ce se ţineau încă de slujirea 

idolilor, precum mai înainte am dis la stihul 11, Cap. V; decât 
pre Iubitorii de argint şi lacomii de averi 1); iâr malahierî, numeşte 
pre cei ce pătimesc patimile cele mai de ruşine dela alţiî 2). 

10. Nicî ceî ce se culcă cu bărbaţi , nicî lacomii de 
averi, nicî beţivii, nicî ocârîtoril, nici răpitorii, împerăţia 
lui Dumnedeu nu 0 vor moşteni. 

' ) Vecii despre acesta la Cap. V, s . "6 , ăl ceiî "către" Efes. , cum se tâl
cueşte dicerea: orî lacomul de avuţiî, carele este idolo-slujitor. 

*) Forte mulţî însă dintre dascălii ceî maî noul, la malahia cea de obşte 
cunoscută, pre numirea malahierilor o iau, despre care vedî în exomo-
loghitariul nostru şi în canonele luî Ioan pusniculuî în canonicul nostru 
(Pidalion). 
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Fiind-că maî sus a dis pentru cei ce pătimesc patimile cele 
maî de ruşine dela alţii, acum aici d i c e Şi pentru cei ce lu
creză cele de ruşine ca acestea, care sînt ceî ce se culcă cu 
bărbaţii. Mulţî însă se întrebă, pentru ce Apostolul împreună 
a numărat pre beţivi şi pre ocârîtori, adecă pre cei ce grâesc 
cuvinte de rîs, împreună cu idolo-slujitorî şi cu cei ce se culcă 
cu bărbaţii, adecă pentru ce a numerat împreună pre cei ce 
au făcut cele mai uşore, cu ceî ce au păcătuit cele maî grele 
păcate? Şi la acesta răspundem câ şi Domnul a dis vinovat de 
munca Gheenei-pre, aceîa ce.va.dice fratelui său: nebunul© (Mat. 
V, 22). Şi cum că câţi stnt beţivi, aceîa se fac şi culcătorî cu 
bărbaţi şi idolo-slujitorî şi maî tote reutăţile le fac; de unde şi 
Evreii, după ce au Ibeut şi s'au îmbătat, au slujit idolului şi s'au 
închinat viţelului în pustia, precum (dice) Sfînta Scriptură: «A 
şedut norodul ca să mănânce şi să bea şi s'a sculat să jdce» 
(Es. XXXII , 6 ) ; de unde Mar. Vasilie a dis: «Pedepsă lor au fost 
idolo-slujirea» (în cuvîfitul cel asupra beţivilor) 1). Apoi cuvîntul 
Apostolului aicea nu este despre munca ce au să o îa adecă 
toţî aceştia, una şi aceeaşi, ci cuvîntul lui este despre căderea din 
împerăţia cerîurilor, că adecă toţi aceştia de nu se vor pocăi, se 
vor lipsi de împărăţia centurilor, îar dacă aceştia toţî vor avea 
şi osebire în muncă,, precum şi cu adevărat vor avea osebire, 
acesta nu este lucru-^al vremeî aceştia să-1 căutăm. 

i i . Ş i aceştia urriî aţî fost, ci v'aţî spelat de e l e ; ci 
v'aţî sfinţit; ci v'aţî îndreptat întru numele Domnului l isus 
şi întru Duhul Dumnedeuluî nos tnrr 

Socotiţi, dice, o hristianilor, de care mari răutăţi v'a slobo
dit Dumnedeu; de idolp-slujire adecă şi de preacurvie şi de 
malahie şi de culcarea cu bărbaţii şi de cele-l-alte, câte le-a dis 
maî sus, care le aveaţi maî înainte, când eraţi necredincioşi; 
şi din protivă, care mari bunătăţi au dăruit vduă acum, după 
ce aţî credut într'însul; căci şi voi eraţi mal înainte acest fel, 
idolo-slujitorî şi preaeurvarî şi culcătorî cu bărbâţiî şi cele-l-alte. 
Dumnedeu însă de tote acestea v'a curăţit; şi nu numaî a-
cesta, ci şi v'a sfinţit. Iar cum şi cu ce chip v'a curăţit ? Maî 
întâîu spălându-vă, apoi v'a îndreptat, şi îndreptându-vă la urmă 
v'a sfinţit, nu cu numele cutăruîa ori al cutâruîa _om şi dascăl, 
ci cu numele lui Christos şi al Sfîntuluî Duh, adecă Sfînta Tre
ime tote acestea le-a dăruit vduă; căci dicend că Dumnedeu 
v'a sfinţit cu numele luî Christos şi cu Duhul Sfînt, nu a arătat 
alta, fără numai pre Sfînta Treime. 

' ) Despre a şti cât?de mare reu este beţia, vecjî la suptînsemnarea dj -
cereî „şi nu (ve) îmbătaţi de vin întru care este desfrînarea" (Efes V, 18). 
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,12. T 6 t e îmi sînt slobode, ci nu tote folosesc 1 ) . 
Fiind-că a dis Pavel pentru cel ce a c'urvit, şi îarăşî va să 

ciică pentru dînsul şi pentru toţî cei-l-alţî curvarî, pentru acesta 
pune în mijloc pre cuvîntul cel despre lăcomia de pântece; căci 
maî de multe ori din lăcomia de pântece se naşte patima curvieî. 
Decî dice eâ ertat îmi este mie a mânca şi a bea, dar însâ nu-mî 
este şi de folos sufletului a mânca şi a bea fârâ de măsură, 

T o t e îmî sînt slobode, ci cu n u t ţ i e vdîti stăpâni ele 
Yt'ej.UUâ), ;,,-.-:,.,„.:.• , 7^>>-. , - .U. ..L;,---.... ^ '• 

Stăpânitor, dice, şi domn eii sînt de & mânca şi a bea, ci de 
mă voîu da pre sine-mî cu nemăsurate la mâncări şi îa băuturî,, 
mă voîu face rob al mâncărilor şi al băuturilor, îar nu stăpâ
nitor; căcî cela ce întrebuinţeză cu măsurare şi precum se cu
vine, mâncările, acela este domn şi stăpânitor al mâncărilor, îar 
cela ce le întrebuinţeză cu nemăsurate şi cu rea întrebuinţare, 
acela deaciîa nu e stăpânitor al mâncărilor, ci rob; fiind-că 
se tiraniseşte şi se stăpâneşte de multa mâncare şi de desfă
tare. Vădut-aî, o cetitorîule, cum a arătat Pavel rob şi supus 

' ) Teodorit însă dice, că acesta <ţicere se cuvenea a se ceii dupre în
trebare şi răspundere, adecă: „Tote mi-s slobodei' Dar nu tote folosesc"; 
asemenea şi cea .de maî j o s : „Tote mi-s .slofrode? Ci' eii nu me voîu 
stăpâni de vre una" . Cu aceste cuvinte însâ Ap&stolul arată, că sub, faţa 
sa întrebă şi răspunde la ceî-l-alţi aşa1: tu hristiane dicî c ă : mie nu-mî 
este ertat să mănânc şi să beu tote mâncările, şi băuturile? Către ca
rele răspunde Pavel: aşa, tote îţî sînt ,ertate" însă, nu-ţî sînt tote şi fo-
lositore, pentru-că te veî robi lor. Cjă însuşi acesta o d'ce şi deacîîa îna- '• 
in te, întru care se face cuvînt de dînsul despre idolo-slujitorî: „Tote îmî 
sînt slobode? Dicend, ci nu tote folosesc. Ţâţe îmi' sînt slobode? Dar nu 
tots zidesc" (I Cor. Cap. X, s. 23) . 

"Eii însă socotesc că voroveşte aicea despre mâncările cele îndulcltore. 
şi desfătătore, care deşi sînt ertate a se mânca... însă nu sînt folositore 
tuturor şi maî ales tinerilor şi celor împătj.rnaşî."Pentru acesta şi despre 
mâncările cele desfătătore a c|is 'Sirah: „Fiîule, în viaţa ta işpiteşte-ţî su- -
„fletul tău şi vedî, ceea ce este reu luî, nu da luî, că hu tote tuturor 
„sînt de folos şi nu tot sufletul bine-voeşte întru tote. Nu te-îuibuîmba 
„întru totă desfătarea şi nu te revărsa spre mâncări" (Cap. X X X V I I , 27). 
Şi pote dela Sirah s'a împrumutat cu acestea, ce le d'ce Pavel aicea. 
Iar Solomon dice : „Nu foloseşte nebunului desfătarea" (Pild. XIX , 10), : 

care tâlcuind-o Mar. Vasilie dice: „Ce lucru e , s W mai nebunesc al unui . 
trup sănătos, ce se portă împrejur de „tinereţe?" (Hotar. XVI, din cele 
pre larg). Că mâncările cele îndulcltore şi desfătătore, nu numaî pre tru
pul îngraşă şi îl aprinde pre el spre patimî, ci şi îndemnă pre omenî a 
le mânca fără saţ şi fără măsură ; şi nesaţiul acesta îarăşî, nu numaî 
sufletelor lor le pricinueşte vaîul şi ticăloşia, precum :a dis Domnul : „Val 
celor sătul acum" (Luca VI, 25) , ci de multe orî pri.einuesc şi morte tru
purilor lor, precum a dis Sirah: „Că în multele mâncări va fi durerea; 
şi nesaţiul chezaşlueşte până la holeră, pentru nesaţiii mulţî s ' a i i săvîrşit, 
îar cel ce îa aminte va adauge viaţă" (Cap. X X X V I I , 30) . 
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mâncărilor pre acela ce socotea că el este stăpân şi domn preste 
acestea ? Şi socoteşte că fieşte-carele. dintre hristianiî Corinteni 
dicea, că mie îmî este slobod a me desfăta şi am stăpânire 
de a mânca, iar Pavel d i c e a aicea, că desfătarea nu o între
buinţeză ca stăpânitor şi domn al eî, ci o întrebuinţeză ca un 
supus şi rob al desfâtăreî; căci în câtă vreme, dice, tu eşti 
desfrînat şi răsfăţat,... nu stăpâneşti tu pântecele tău, ci pânte
cele tău pre tine te stăpâneşte. . . . 

•. 13 . Mâncările pânteceluî şi- -pâjjtecgie mâncărilor').. 
Pântece aicea Pavel numeşte pre patima lăcomiei de pântece 

şi pre slujirea ,de pântece şi nu pre mâdulări, adecă pre pân
tece; iar mâncări numeşte pre nemăsurare şi nepotrivirea bu
catelor şi a mâncărilor. Depi dice că nemăsurarea mâncărilor 
are rudire şi apropiere cu lăcomia de pântece şi cu slujirea 
de pântece; şi de-a 'ndărăptul: slujirea de pântece are rudire 
cu nemăsurarea mâncărilor. Şi dar amândouă acestea nu pot 
a ne aduce, ci aduc la sineşî (pe) aceîa, ce se supun acestora, 
adecă nemăsurarea mâncărilor, îî aduce la slujirea de pântece, şi 
slujirea de pântece îarăşî aduce pre eî la nemăsurarea mâncărilor. 

Iar Dumnedeu şt pre acesta şi pre acelea v a strica. 
• Dumnedeu, d ' c e ) v"a f a c e nelucrătore şi va înceta şi pre robia 
pânteceluî şi pre nemăsurarea mâncărilor; îar pre dicerea: «Va 
strica» unii adecă (carele este Fotie şi Teodorit), dic că acesta 
este maî înainte spunere şi proorocie de ceea ce are a se face 
în viitorul vec, când nicî mănâncă cine-va, nici bea. Decî dacă 
acolo, nici măsuratice mâncări sînt, cu mult maî vîrtos nemă
surarea mâncărilor şi lăcomia de pântece nu va fi, ci are să se 
strice. Iar teologul Grigorie dicerid: «Capre pântecele cel stri
cat, tot o dată împreună cu mâncările cele ce se strică, le-aii a-
rătat cu acesta (Pavel adecă), că pântecele îndată ce se satură 
de mâncări, însuşî se face nelucrător şi înceteză; cel ce maî îna
inte căuta pre cele multe». Aşişderea şi bucatele se strică, prin 
şedut scoţându-se. Iar unii (carele este Fotie) dic> c a P a v e l a 

pecetluit învăţătura cea despre lăcomia de pântece cu rugă
ciunea, orî mai bine a dice, cu blestem, dicând: «Strica-o-ar 
«Dumnedeu şi izgoni-o-ar dela noi şi arăta-o-ar nelucrătore şi 
«netrebnică, atât pre nemăsurarea mâncărilor cât şi pre lăco-
«mia de pântece». 

Iar trupul nu curviei, ci Domnului, şi Domnul trupului 2) 
') Formă de lipsă întrebuinţeză aicea Apostolul, care aşa se deplineşte, 

dupre Sfinţitul Teofilact: „Mâncările potrivite sînt pânteceluî, şi pântecele 
potrivit este mâncărilor". 

*) Lipseşte şi aicea.... „îar trupul nu este potrivit curvieî, ci Domnu
luî, şi Domnul potrivit trupului, ca capul luî, ori alt ce-va ca acesta, 



Iată a arătat aicea Apostolul, că de vreme ce voîa să voro--
vescă pentru curvie, pentru acesta a vorbit maî întâîu pentru 
lăcomia de pântece, precum am prodis; insă dupre urmare era 
să dică Pavel: Iar trupul nu are potrivire cu mâncările, nicî cu 
pântecele; Iar el nu a dis aşa, ci a dis: îar trupul nu are po
trivire cu curvia. Pentru ce ? Pentru ca să arate că cutvia este 
ispravă a lăcomiei de pântece şi a desfâtâreP); decî cuvîntul 
are acest fel de înţelegere: trupul hristianuluî nu s'a făcut pen
tru acesta pentru â se desfăta; şi din desfătare ca să cadă in 
curvie, ba; ci s'a făcut pentru ca să se unescăcu Domnul ca
rele îî este cap luî; şi de-a'ndărâptul: Domnul pentru acăsta s'a 
făcut om, pentru a se uni şi a -şedea asupra trupului hristianu
luî, ca cap a luî. 

14. Iar Dumneeleu şi pre Domnul l'a sculat, şi pre noi 
ne va scula prin puterea sa. 

Să nu te turburî, o cetitorîule, audind că Dumnedeu a scu
lat pre Domnul, pentru-că Pavel grăeşte acelora cu compogo
rîre, ca unor nedepliniţî şi pruncî; şi de vreme ce toţî întru un 
glas mari lucruri înţelegeau pentru Tatăl, fiind-că el este prici
nuitor al Fiîuluî, pentru acesta şi pre învierea Fiîuluî, cea du
pre omenire, Tatălui o dă Apostolul şi legîueşte că şi noî dela 
Tatăl avem sâ înviem; căci precum a sculat Tatăl pre Christos 
din morţi, carele este cap al nostru, aşa are să ne scole şi pre 
noî din morţi, carî sîntem trup ai lui Christos. Şi ca sâ încre
dinţeze desâvîrşit cuvîntul său, a adaus, că Tatăl ne va scula 
cu puterea sa. Nu ve îndoiţî, di c e> ° fraţilor, de acesta ce dic 
voue, cum că ne vom scula, pentru-că puterea luî Dumnedeu, 
care se dă şi isprăveşte lucruri mari, acesta va isprăvi şi pre 
învierea nostră. Iar câ Apostolul scularea din morţi a luî Chri
stos o dă la Tatăl, este, pentru ca să-1 cinstescă ca pricinuitor 
al lui Christos dupre Dumnedeire, şi nu ca să arate, că Chri
stos ca Dumnedeu, nu s'a sculat pre sine din morţi; la acesta 

') Iar cum că din lăcomia de pântece, şi din desfătare se naşte curvia 
şi celgrl-alte trupeşti patimi, pilde sînt Sodomiteniî, carî pentru acesta aO 
cădut în pecatul împreunare! bărbat cu bărbat, pentru-câ se desfătau şi 
se îmbuibau; precum cjice Iezechiil: „Acesta este pecatul Sodomeî, surore' 
tale.... întru îmbelşugare fiind eî şi întru veselie se îmbuiba ea şi fiicele 
sale" (Cap. XVII , 48 ) . Asemenea fie de pildă şi Israiliteniî, cariî după cc-
au mâncat şi au beut, s'au sculat şi jucau şi cădeau în necuraţii trupeşti 
precum cjice Scriptura: „A şecjut norodul să mănânce şi să bea, şi s'a scula 
să j o c e " (Eş . X X X I I , 6 ) : care tâlcuindu-o Mar. Chirii aice: „S 'a scula 
să joce" , că negreşit va urma depărtarea cea dela Dumnecjeu celor tru 
peşti, şi a se inoda şi necurăţia desfătare a o socoti Şi veselie bună ş 
dulce a înţelege, pre—cele ce erau lor vrednice de a Suspina. Vedî ş 
suptînsemnarea cjicereî: „Nicî să ve faceţi idolo-slujitorî" (I Corint X, 4) 
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rhartur este însuşi Domnul, dicând pentru sineşi: «Stricaţi bi
serica acesta (adecă biserica sau locaşul trupuluî seu), şi în treî 
dile o voîu ridica pre ea» (Ioan II, 29). Şi îarăşî este scris: 
«Cărora (Apostolilor adecă) şi s'a arătat pre sineşî viu» (Fap.I, 3) . 
Drept aceea măcar deşi Domnul, ca Dumnedeii, însuşi s'a scu
lat pre sineşî, însă scularea luî se dă la Tatăl, ca la pricinu
itorul luî dupre Dumnedeire. 

1 5 . Au nu ştiţi că trupurile vostre sînt mădulărî ale 
lut 'Christos?.-- . 

Pavel îarăşî a venit îa scoposul cel ce stă înainte de a vorbi 
împrotiva curvieî; şi forte înfricoşate cuvinte întrebuinţeză îm
protiva eî, şi ascultă-le acestea: 

Decî luând mădulările luî Christos, face-le-voîu m ă d u 
lărî curveî ? S â nu f ie! 

Veni-volu, dice, când-va întru atâta obrăznicie şi ne temere 
de Dumnedeu, în cât sfintele mădulărî ale luî Christos, care sînt 
cele ale mele, nu numai ale uni cu necurata curvă, ci şi, ce e 
maî înfricoşat, să le fac şi mădulărî ale puturoseî curve? Sâ nu 
fie! Să nu dea Domnul sâ viu întru atâta netemere de Dum
nedeu! Căcî cine nu se va îngrozi de frica luî, audind acesta ? 
A rupe eu dela Christos mădulările lui şi a le face mădulărî 
ale curveî ? 

16. Au nu ştiţi c â cela ce se lipeşte de curvă, un trup 
este? câ vor fi, dice, amândoi un trup ( F a c . II , 24). 

Cu aceste cuvinte şi cu mărturia Scriptureî, adeverâză Apo
stolul ceea ce a dis maî sus, că adecă mădulările lui Christos, 
se fac mădulărî ale curveî. Cu împreunarea trupâscă, dice, o 
hristiane, una se face bărbatul cu legiuita-sa femee, şi curva-
rul cu curva; şi mădulările tale dar, ale bărbatului, care sînt 
mâdulărî ale lui Christos, se fac mădulărî ale curveî, cu care 
tu aî curvit, amesteoându-te. 

17. Iar, cela ce se lipeşte de Domnul, un duh este . 
Vedî, o cetitorîule, că şi din înseşi galele numiri ale curveî 

şi ale luî Christos, ereşte Apostolul prihănirea şi vinovăţia cur
vieî şi o face forte mare şi înfricoşată. Apoi dice că cela ce 
se uneşte cu Domnul se face numai duh, fiind-că nu face nicî 
o faptă şi patimă trupâscă, adecâ se face om duhovnicesc şi 
maî pre sus de fire; pentru-că unirea sa cu Domnul, dârueşte luî 
pre sfinţenia Sf. Duh. Pentru acâsta, dupre urmare şi câţi hri
stiani se unesc cu Domnul, se fac mădulărî sfinte ale Domnului. 

1:8. Fugiţ i de curvie. 
Aicea pre noi hristianiî, Apostolul ne îndemnă să fugim de 



c u r v i e , c a c u m a r fi e a o r e - c a r e g o n a c e , c a r e g o n e ş t e , c a s â ne-
p r i n d ă şi c a r e t o t - d e - u n a n e î n v e l u e ş t e . D e c î n e s f ă t u e ş t e cu ' 
d i c e r e a fugireî , c a să n e d e p ă r t ă m c u c o v î i ş i r e şi c u m a r e s î r 
g u i n ţ ă d e d î n s a 1 ) ; p e n t r u - c ă nic î un p e c a t altul n e g o n e ş t e a t â t a , 
p r e c u m n e v î n e z ă p o f t a t r u p e s c ă , c ă c î în t ru n o î s ă d i t ă o a v e m . 

T o t p e c a t u l o r î - c a r e l ' a r f a c e o m u l , a f a r ă d e t r u p e s t e , 

î a r cela. J G « . curveşţe-. .întru, al <se# trup p&căUieşţe. . • , # 

D i n c u r v j e , d i c e , tot. trupul , o m u l u i s e s p u r c ă , p e q t j u a c e s t a şi 
celce c u r v e s u , o fe i c înuesc .a m e r g e i a f e s e d e e ' , d e . s e s c a l d a , fiind-că-
s ' a s p u r c a t t rupul l o r . D e c î în t ru î n s u ş i - t r u p u l sta p S c ă t u e ş t e , c e l 
c e c u r v e ş t e , fiind-că-1 s p u r c ă şi i i î m p u ţ e ; pă.cl .ţjeşi u c i d e r e a s e 
v e d e c ă s e f a c e c u m i j l o c i r e a t f u p u l u î ^ c i h a s p u r c ă a t â t a t r u 
pul , şi d e m u l t e orî nic î c a c u m îl s p u r c ă ; c ă e s t e c u p u t i n ţ ă a 
u c i d e o m u l or i cu p e t r ă , or i cu l e m n , or î c u a k â u'neltă 2 ) fără a s e 
s p u r c a t rupul lu i ; c u r v i a î n s ă a o f a c e o m u l , f ă r ă a s e s p u r c a 
t rupul luî, e s t e cu n e p u t i n ţ ă . A v r u t ' I n ş i s e m ă r e s c ă p g c a t u l 
curv ie î d u m n e d e e s c u l A p o s t o l , fiind-că d e s p r e f e r i r e a d e a c e s t a 
î n v a ţ ă şi a r e s c o p o s s ă o p r e s c ă p r e hr i s t ian l d e l a a c e s t p e c a t ; 

' ) Ore-carî dascăli cjicerea acesta „fugiţi de curvie" o tâlcuesc a ş a : 
că tote cele-l-alte patimî ale părţeî poftitore şi. a l ; ceiî socotitore şi cele-
l-alte, trebue să le aşteptăm şi să stăm să _e bir,ui.;n, pentru ca să le bi
ruim cu numele luî Christos şi cu faptele bune, csle împrotiva acelora; 
îar patimile părţeî poftitore şi pecatele trupeşti tfsbue să nu stăm să le 
dăm rezboîu, nicî pânditor, nicî simţitor; ci să f ig im de ele atât cu sim
ţirea, încât sînt faţă pricinile pecatuluî, cât şi cu fahţazia, când nu sînt faţă 
pricinile, şi să alergăm la singur DumneZeu, prin rugăcîune pentru acesta, 
şi dumneZeescul Grigorie al Nisieî, în cuvîntul ce face la Zicerea: „Iar 
cel ce curveşte, în trupul seu pecătueşte", Zice: ,,,Fugiţî de ,curvie; de 
proloveşte rezboîul necredinţei, trebuitore este .starea împrotiva aceluia, 
de îngrozeşte cu amăgitore tăbărîre, este bună alergarea. către împro
tiva luptătorii; de se adauge arcul clevetitorilor, foloseşte lovirea cea 
împrotiva feţei ceiî mincîunose, îar când săgeteză vre o închipuire.cur-
vescă, trebue a da dos şi a fugi de împrotiva (înfăţişare; că curvia să
geteză asupra ochilor, că decât cele-l-alte reutăţî este maî înfricoşată 
(Tom. al doilea). însemneză însă că Corintenu,era t.u forte dedaţi la curvie 
precum Zice Suida, la Zicerea: Kotos, adecă mâjiî*, şi' că era la dînşiî 
Zeu al curvieî. Şi Erodot încă Zi c e> Ş' Strabori istoriceşte acesta, cum 
că era în Corint un jertfelnic al Afroditeî, prea bogat, întru carele erap 
sfinţite slujnice curve maî mult decât o m i e ; şi pentru acestea se îm
bogăţea cetatea, pentru-că cheltuiau la dînsele corăbieriî, ceî ce treceau 
pre acolo, banii l o r ; de unde şi parimia acesta, care a apucat a se Zice: 
„Nu e a fieşte-căruîa bărbat dreptă plutire pe la Corint". Pentru acesta 
şi Pavel a avut trebuinţă, a scrie către dînşiî.- asprii, ca să fugă de o 
patimă ca acesta. , : . 

2 ) Acesta socotelă o Zice Mar. Chrisost , Ierorvîm şi Grigorie al. Nisieî 
carele şi Zice: „Că ucigaşii când lovesc, se întâmplă a nu împreună 
muri cu cei ucişi; îar cel ce ş 'a spurcat trupul, împreună dobândeşte 
spurcăciunea" (Cuv. la acestaşî Zicere a Apostolului). 
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dar riu câ curvia este cu adeverat maî reii păcat decât tdte. 
Ştiu şi alte deslegărî, cari le dau unii'la acesta dicere, precum 
de pildă, că acela ce curveşte, întru însuşi trupul şeii pecă-
tueşte, pentru-că nu se împreună cu curva, ca cu legiuita sa 
femee, ca să-I nască copil, ci în zădar îşî strică trupul seu cu 
scurgerea şi îl slăbeşte 1); şi că cel ce curveşte pecătueşte în 
muerea aceea, cu care se împreună-şi care seface trup al lui 
prin amestecare; căcî fiind-că .ma se împreună cu dînsa dupre 

.lege,' pecătue.|te întPînsa;*).- :însă - dCslegarea ce o dă : Marele 
Ioan Chrisostom ia acesta," este mai- bună decât tdte, ceea ce 
întâîu o am dis adecă; însă unii-nu se dumeresc la acesta di
cere şi dic: pizma nu topeşte şi slăbeşte trupul pizmaşului ? Cum 
dar dice Pavel că singura curvia îl strică? Ci iarăşi însuşi a-
ceştia deslegă nedumerirea, dicend: că pizma nu este lucrare, 
ci patimă; iar Apostolul despre lucrare grăeşte aicea şi nu 
despre patimă, că dice: «Tot pecatul orî-care l'ar face omul; 
Iar pizma nu o lucrăm noi, ci ea se lucreză întru noî» 9). Iar 
Ierdhim dice, că cela ce curveşte, în trupul seu pecătueşte, 
adecă' întru femeea sa, carea este trup al său, fiind-că el ne
dreptăţeşte pre femeea sa cea legiuită şi se mestecă cu cea 
streină. 

1 9 . Au nu ştiţî câ trupurile vdstre sînt lăcaş al S f . 
D u h p c e l ce este întru voi, care-1 aveţi dela Dumnedeu? 

Aicea încă maî mult înspăîmînte'zâ pre ceî ce curveau, dum
nedeescul Apostol, cu mărimea Darului Sf. Duh, ce au fost luat 
eî, şi cu vrednicia luî Dumnecieu, carele a dat lor acest Dar. 
Lăcaş, dice, sînteţi o hristianilor şi lăcaş (ori biserică) sfînt 
âl Sfmtuluî Duh, decî nu faceţi necurat şi spurcat pre sfîntul 
lăcaşul Sfîntului Duh, nicî arătaţi netrebnică dăruirea şi Darul 
luî Dumnedeu, pentru-că dela Dumnedeu aveţi Darul şi pre 
Duhul cel Sfînt. 

20. Ş i nu sînteţi aî voştriî', că v'aţî cumperat cu preţ. 
Hristianilor, di c e> s u D domnie şi stăpânire vă aflaţi, adecă 
•) Acesta deslegare o face Mar. Atanasie în cuv. cel despre cinstita 

nuntă. 
s ) Acesta deslegare o dă Icumenie, adăugând că nu numaî muerea 

aceea ce curveşte, se face trup al bărbatului, celuî ce curveşte cu ea, 
pentru-că se amestecă cu dînsa, ci şi pentru-că femeea din început, din 
costa bărbatului luâhdu-se, trup al luî este.l . 

3 ) Şi -acesta o etice Mar. Atanasie; îar Fotie cţice: Că cela ce curveşte 
întru al şeii trup pecătueşte, adecă întru însuşi trupul stăpânului seu 
Christos pecătueşte, al căruîa este trup, trupul celuî ce pecătueşte, pre
cum şi maî sus a cţis Apostolul: „Au nu ştiţî că trupurile vostre sînt 
mădulărî ale luî Christos". Şi îarăşî: „Decî luând mădulările luî Chri
stos, mădulărî ale curveî să le fac? să nu fie! 
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sub Christos, şi nîcî un lucru stăpâniţi, nicî ii aveţî ai vostrii,-
adecâ însuşi trupul vostru, pentru-că răscumpăraţi robi sînteţi 
cu preţ, adecă cu însuşî sângele lui Iisus Christos, în cât mă
dulările vostre nu le stăpâniţi voi, pentru ca să le întrebuin
ţaţi în răutăţile cele ce voiţi, ci le stăpâneşte însuşî stăpânul 
vostru Christos, carele v'a răscumpărat; şi unde el voeşte, a-
col.o se cuvine a se purta şi mădulările vdstre. Acestea însă 
le dice Apostolul nu pentru ca să strice stăpânirea de sine a 
omuluî, ci pentru ca să arate cu acestea că este drept şi cu 
cuviinţă sâ fim supuşi robi luî Christos, de către carele ne-am 
răscumpărat din robia diavoluluî şi a păcatului1). 

Slăviţi dar pre Dumnedeu în trupul vostru. 
De vreme ce trupul, di c e > şi sufletul vostru s'a răscumpărat 

de Christos, pentru acâsta sînteţi datori, o fraţii mei hristianî, 
şi să slăviţi pre Dumnedeu cu trupul vostru. Cum? Făcând cu 
trupul faptele şi lucrările acelea care pricinuesc slava lui Dum
nedeu; pre lângă acestea păzind trupul vostru sfînt şi curat de 
fieşte-care .păcat. Că se slăveşte Dumnedeu, când vădând 6-
menii faptele vdstre, se îndemnă a slăvi pre Dumnedeu, pre
cum a dis Domnul: «Aşa să lumineze lumina vostră înaintea 
omenilor, ca sâ vadă faptele vâstre cele bune şi să slâvescă pre 
părintele vostru, carele este în cerîurî» (Mat. V, 16). 

S i întru duhul vostru. 
» 

De vreme ce şi sufletul vostru, dice, hristianilor, s'a răscum
părat de Christos, pentru acâsta şi cu sufletul sînteţi datori a 
slăvi pre Dumnedeu. Slăveşte însă pre Dumnedeă sufletul, când 

.'.) Pentru acesta a cjis Orighen (Eş. cap. VI), cum că toţî maî înainte 
eram Dumnecjeî şi pentru pecat ne-am vîndut pre înşine diavoluluî; îar 
prin plata Domnuluî îarăşî ne-am cumpărat". Şi dumnedeescul Maxim 
dice în Cuvîntul cel despre mortea Domnuluî: „De ne-am cumpărat cu 
plată, cum e în dar? Cu adeverat şi cu plată ne-am cumpărat, cât des
pre noî, şi în dar (ne-am mântuit), cât din partea luî Christos. Că nu 
cu argint orî cu alt ce-va am luat câştigată mântuirea. In cât nu e 
din lucrarea nostră mântuirea, ci prin noi din dar (la Coresie). p i ce 
însă şi Sf. Grigorie al Nisieî: de ne-am făcut robî aî celuî ce ne-a iz
băvit, să căutăm cu adevărat către cel ce stăpâneşte, în cât a nu maî 
vieţui înşi-ne nouă, ci celuî ce ne-a câştigat pre noî prin schimbarea 
vieţeî, că numaî sîntem stăpâni aî noştriî înşine, ci cel ce ne-a cumpă
rat este Domn, îar noî ale luî avuţii. Drept aceea lege fie a vieţeî nos
tre, voea celuî ce ne stăpâneşte (In cuv. despre deplinătate tom. III). Şi 
Apostolul Petru încă dice a ş a : „Că nu cu lucruri stricăcîose, cu argint a-
decă saîi cu aur ne-am izbăvit din zadarnica nostră petrecere, cea de 
părinţi predanisită, ci cu cinstit sângele, ca al unul miel nevinovat al 
luî Christos" (I Petru I, 18) . De voeştî însă se afli, cine a luat preţul 
acesta, vedî în suptînsemnarea dicereî: „Intru carele avem răscumpăra
rea prin sângele săi i" (Efes I, 7) . 
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nici ca gândul nu Se spurcă de cugetările curvieî şi ale ne-
curăţiei; câ duh aicea, pre gând l'a numit Apostolul, de vreme 
ce pofta ceea ce este în inimă, este oprită de Christos, ca- o 
preacurvie; «că tot, dice, cela ce caută la muere spre a o pofti 
pre ea, îată a preacurvit cu dînsa în inima sa» (Mat. V, 28). 

Carele sînt ale luî Dumnedeu. 
Adecă ori ne aduce aminte Apostolul, că hol hristianiî nu 

n e stăpânim pre înşine, ci sîntem sub stăpânul Dumnedeu, ca
rele ş i ne -a zidit şi â răscumpărat şi sunetul şi trupul nostru, 
şi dupre urmare, că tiu sîntem stăpâni de a întrebuinţa aces
tea şi a face vre un lucru, ori cuvînt, orî gândire, afară de 
amelinţarea (încuviinţarea) şi voea lui Dumnedeu celui ce ne-a 
zidit şi ne-a răscumpărat. 

; CAP. VII. 

1. Despre cele ce aţi scris mie. 
După ce a îndreptat Apostolul dezbinările Corintenilor şi 

curvia şi lăcomia de averi a lor, acum rândueşte despre nuntă 
şi despre feciorie; câ au scris luî Corintenii, de se cuvine a 
se depărta bărbaţii-de femeile lor, ori a nu se depărta, pre
cum am dis în pricina trimitere! aceştiea. 

Bine este omului de femee a nu se atinge. 
Binele cel maî întâia, dice, şi biruitor este fieşte-căruîa om, 

atât celuî norodnic, cât şi celuî ce urmeză a se face sfinţit (şi 
nu adecă numai celui ce urmeză a se face preot, precum unii 
rău.o au înţeles acesta), binele cel maî întâîu, dic, şi maî înalt 
fieşte-căruîa om esfe acesta: nici de cum a lua femee, ci a 
păzi fecioria. Lucrul cel mai sigur însă şi acela ce ajută pre 
neputincîdsa fire a omenilor este nunta şi a-şi lua omnl femee 
legiuită. ; 

2. Iar pentru curviî, fieşte-carele pre a sa femee aîbâ-şî , 
şi fieşte-carea pre al seu bărbat albă-şl . 

Pentru amândouă părţile grăeşte aicî Apostolul: şi pentru băr
bat şi pentru femee; căcî urmeză bărbatul adecă a voi întrega 
înţelepciune, îar femeea a nu voi; şi altmintrelea: bărbatul a nu 
voî întrega înţelepciune şi femeea a o voi. Dicend dar Pavel că 
pentru curviî se cuvine a se erta nunta, îndămnă pre cel că
sătoriţi spre înfrînare şi spre întrega înţelepciune; căci dacă pen
tru a nu urma curviî, s'a ertat a se face nunţile şi a se însoţi 
omenii dupre lege, apoi nu sînt datori cei căsătoriţi cu des-
frînare a se împreuna şi curvăsăreşte, ci cu întrega înţelepciune, 
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p e n t r u s i n g u r ă facerea d e c o p i i ' ) . Verii şi la c e a c ă t r e l i v r e i (Cap. 
XIII, 4). Că p e n t r u a c e s t a s e d i c e n u n t a c i n s t i t ă , p e n t r u - c ă p ă 
z e ş t e p r e d m e n î î n t r u î n t r e g a î n ţ e l e p c i u n e a t rupului ş i . p e n 
t r u că-î o p r e ş t e p r e eî d e s p r e a cuţrvi şi a p r e a c u r v i . 

3. Femeeî bărbatul datornica dragpsţe sâ-î dea, şi aşiş
derea încă şi femeea bărbatului. 

.Datorie, d l r e > a v e ţ i voi hr is t iani î , caii v° înso ţ i ţ i d u p i c Ic^e, 
s ă p ă z i ţ i d r a g o s t e a şi b u n a c u n o ş t i n ţ ă f n H c însi-ve, a d e c ă b ă r 
b a t u l să a l b a d r a g o s t e C a t ^ e f e m e i i sa şi fcmeei r j t r e b e j bat al 
"seu. . D r e p t a c e e a f u n d - c ă e d a t o r i e , d c - c v o e e s t e a d a , ade< a 
a plăt i d r a g o s t e a a c e s t a unul altuîaw 

4 . F e m e e a trupul seu nu-şî stăpâneşte, ci bărbatul ; a -
şişderea şi bărbatul trupul seu nu-şî stăpâneşte, ci femeea. 

A i c e a a c u m a r a t ă P a v e l că e s t e d a t o r i e a c e l o r însoţ i ţ i d u p r e 
l e g e d r a g o s t e a a u n u i a c ă t r e a l t u l ; •nin1d> d i c e , că f e m e e l e c e l e 
m ă r i t a t e şi b ă r b a ţ i i c e l î n s u r a ţ i ( d u p r e l e g e a d e c ă ) , nu-ş î s t ă 
p â n e s c t rupur i l e lor , c i f e m e e a t o t o dată. e s t e şi s l u j n i c ă şi s t ă 
p â n a a b ă r b a t u l u i ; s l u j n i c ă , c ă c î nu-ş î s t ă p â n e ş t e t rupul s e u d e 

J ) Pentru acesta nu se cuvine bărbaţii a se ' împreuna cu femeile, lor, 
când sînt îngreunate, că faptă nelegiuită este şi. necuviinc:6să, ca Tina 
ce nu se face spre facerea de copiî, şi care fie. multe ori se face pricină 
de omorîrea pruncului, ce este în1 pântece. Pen'tr',1 acesta şi dumnedeeştiî 
Apostolî în Aşecjemintele lor de obşte opresc' acşesta a- nu se face ; că şi 
însuşi dobitocele cele necuvîntătore nu se împş-şună, când e grea partea 
cea femeească. Asemenea nu se cuvine a se î.irpreuna, când femeele lor 
aii cele obicinuite femeeştî, că pecat de morte f&iţ uni î ' ca aceştia.; că prun
cii acel (ce) se zemilesc atuncea, când maicile lor nu sînt curate de cele 
obicinuite lor, se nase cu patimî de Iovă sâŞi lepră, sau scrofule şi alte 
patimî, maî de multe-orî şi curând mor, precum d ' c e Teodorit şţ Isidor 
Pilusiotul şi alţî părinţi ; pentru acesta legea vcciic porunceşte a se Omorî 
ceî ce fac aces ta ; căcî dice Dumnedeii în Cea Leviticescă: „Bărbatul, care 
se va culca cu femeea sa, avend cele obicinuite lor, şi va descoperi ru
şinea eî, izvorul eî Ta descoperit, şi ea deşi va descoperi curgerea sân
gelui eî, amendoî se vor pierde din n e a m u l ' l o r " ' ( C a p . X X , 18). Şi ca 
să d ' c cuprindetor şi în scurt, pentru singura facere de copiî se cuvine 
a se face trupesca împreunare a lor şi nu pentru îubirea de îndulciri. 
Pentru acesta şi Dumnedeii dice în cea Lsviticescă: „Bărbatul ori căruîa 
s'ar face scurgere din trupul luî, scurgerea luî necurat este el" (Cap. 
X V , s. 2), care tâlcuindu-o înţeleptul Teodorit dice: „Şi pre cel ce vi-
seză, îl dic a fi necurat şi pre ceî însoţiţi cu nunta..!. (Dar cum numeşte 
necurat pre cel ce se împreună dupre lege? Arătat adecă este, că legea 
învaţă măsurare de împreunare, şi o 1 porunceşte pentru facerea de1 c o 
pii, îar nu pentru îubirea de îndulcire a se face.împreunarea; pentru a-
cesta pre ceî ce se împreună necuraţi îî numeşte şi le porunceşte să se 
curăţescă, pentru ca să oprescă adeasa împreunare, cu purtarea de grijă 
de a se curaţi. Iar dumnedescul Apostol celor desăvîrşiţî scrie, d icend: 
„Cinstită este nunta şi patul nespurcat, îar pre curvarî şi pre prea cur
varl îî va judeca Dumnedeii (Evrei XIII, 4 ) . 
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a-1 d a altuT b ă r b a t , c e l ' a r v o î , c i b ă r b a t u l eî d o m n e ş t e şi-1 
s t ă p â n e ş t e » ) . Ş i î a r ă ş î s t ă p â n ă şi d d m n ă e s t e a b ă r b a t u l u i s e u , 
p e n t r u - c ă t rupul b ă r b a t u l u i eî e s t e al e î ; a s e m e n e n e a şi b ă r 
b a t u l e s t e s l u g ă a f e m e e î s a l e , f i i n d - c ă n u - ş i s t ă p â n e ş t e t r u p u l 
s ă u , p e n t r u c a să-1 d e a a l t o r f e m e i , c a r e ar v r e a ; e s t e şi s t ă 
p â n şi d o m n al f e m e e î s a l e , p e n t r u - c ă t r u p u l e î e s t e al ş e i i 2 ) . 

5. Nu ve lipsiţi unul pre altul, fără numai din bună
voinţă la o vreme cu învoire. 

A d e c ă , d e a r v o i b ă r b a t u l a se î n f r l n a - - ş i a .se;. d e p ă r t a ; d e , , -
î m p i e u h a r e t r u p e s c ă , s ă nu s e i n f r î n e z e d e s p r e a c e s t a şi f e r r i e e a ; 
a ş i ş d e r e a d e f e m e e a a r voi a s e înfr îna şi a s e d e p ă r t a d e î m 
p r e u n a r e a t r u p e s c ă , s â nu se în f r îneze d e s p r e a c e s t a şi b ă r b a 
t u l ; c ă c î a pr i imi o p a r t e d i n t r e c e î înso ţ i ţ i a c e e a , c i c e a - l - a l t ă 
nu v o e ş t e ( a d e c ă c u v î n t u l e s t e d e s p r e î m p r e u n a r e a t r u p e s c ă ) 
p a g u b ă s e f a c e , p r e c u m a c e s t a u r m e z ă şi la b a n î . Ş i c â n d v a 

-pri imi! c i n e - v a a lua b a n î cu s i la , p a g u b ă d e b a n î s e f a c e a c e 
luia , p e n t r u - c ă nu v o i a să-1 p ă g u b e s c ă ; î a r c â n d şi c e a - l - a l t ă 
p a r t e a c e l o r î n s o ţ i ţ i , v o e ş t e a s e în f r îna d e î m p r e u n a r e , p r e 
c u m v o e ş t e şi c e a - l - a l t ă p a r t e , a t u n c i î n f r î n a r e a a c e s t a n u s e 

') însemneză, că, aşa femeea nu-şî stăpâneşte trupul eî, ci bărbatul eî; 
însă întru împreunarea cea dupre fire, dar nu în cea afară de fire şi fără-
de-lege; pentru acesta, dacă bărbatul vre uneî femei ar cere cu nelegiu
ire a se împreuna cu dînsa afară de fire, ea la acesta nu trebue a s e 
supune, ci cu tot chipul să-1 oprescă şi să nu-1 priimescă. 

2 ) Vrednice de laudă cu adeverat şi chîar hrisostomiceştî (adecă de 
aurită gură) sînt cuvintele luî Ioan celuî cu multe darurî împodobit, c a 
rele a djs la acesta Zicere: „Femeea trupul seu nu-1 stăpâneşte, ci băr
batul, asemenea încă şi bărbatul trupul seu nu-1 stăpâneşte, cj.iem.eea". 
Decî de te va chema pre tine vre o curvă, gândeşte în sineţî graiul a-
cesta şi cji : c ă bărbatul trupul seu nu-şî stăpâneşte, ci femeea, şi graiul 
scrie-1 pre faţa ta şi dj curveî: ce me chemî? Trupul nu este al meu, 
ci al femeeî mele si nu cutez lucru strein a-1 d a ; zestrea eî (adecă a fe
meeî tale) nu cutezî a o spurca, nicî lucrurile eî îndrăzneşti a le cheltui 
şi trupul eî cutezî a-l spurca? Di, că nu te apropii de acesta, că acest 
lucru nu este al meii, ci este strein. Că au dor • al curveî este trupul ? 
Eii trup de curvă nu priimesc, acesta este al femeeî mele, teme-te da 
Christos şi d j : că trupul acesta este mădular al luî Christos. 

Asemenea şi pre tine femee măritată, de te-ar îndemna vre un alt bărbat, 
la preacurvie, cji i u ' cuvîntul acesta al Apostolului, că adecă: „Femeea. 
trupul şeii nu-şî stăpâneşte, ci bărbatul". Ce me chemî omule? Sau , ce
rne îndemni ...spre preacurvie? Trupul meu nu este al meu, ci al b ă r 
batului meu, şi eu nu-1 stăpânesc, ci bărbatul meu. Şi apoi cum pot s ă 
dau trupul cel strein? Şi dacă eu nu cutez să vînd lucrul şi zestrea b ă r 
batului meu, cea neînsufleţită, cum voîu cuteza să dau trupul meu, ca
rele este zestre însufleţită şi agonisita cea vie a bărbatului meu, sau cum 
voîu da eu trupul meu, care este trup al luî Christos? FUgî departe dela 
mine, prea viclenule .om. 
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socoteşte lipsire şi pagubă, pentru-că se face din învoire şi la 
-o vreme. Iar care este vremea acesta, în care trebue a se de
părta, maî jos o arată Apostolul. 

C a să ve îndeletniciţi în post şi în rugăciuni. 
Aicea tâlcueşte Apostolul cum a dis, ca să se depărteze de 

împreunarea trupescă bărbatul şi femeea, ceî însoţiţi cu lege 
la o vreme, adecă când este vremea a ve îndeletnici şi a pe
trece în post şi în rugăciune. Pentru acăsta hristianiî cel în
soţiţi dupre lege, nu se cuvine a se împreuna trupeşte în vre
mea când se îndeletnicesc în post, şi maî ales în postul cel 
mare, şi mercur-iie şi vinerile preste tot .anul; .ci şi în vremea 
când au să se îndeletnicească în rugăciune nu se cuvine a se 
împreuna trupeşte, adecă când vor să se îhdeletnicescâ cu în-
delungare şi întindere întru rugăcîune, precum sâmbetile şi du
minicile şi în stăpâneştile praznice şi întru cele ale Maîceî Dom
nuluî, pentru-că întru aceste dile se face dumnedeăscă Liturghie, 
precum dice Canonul al V şi XIII al sfîntului Timoteî şi pentru-că 
întru aceste dile toţî hristianiî se zăbovesc întru rugăcîune; şi 
maî cu deosebire se cuvine a se depărta aceştia de împreunare, 
când au să se împărtăşescâ cu dumnedeeştile Taîne. Câ atun
cea cel mal puţin trei cjile maî înainte trebue a se depărta (însă 
acesta o dic când au să se împărtăşescâ afară de post, pen
tru-câ în dile de post împărtăşindu-se, se depărtăză de împre
unare pentru vremea postului). Dar şi în totă săptămâna cea. 
luminată a Pastelor se cuvine a nu se împreuna, câ acea săp
tămână, totă să socoteşte ca o di> precum hotăreşte Canonul 
LXVI al sfîntului icumeiniculuî Sob. VI. Pentru acesta nu a dis 
Apostolul prost, să nu vă împreunaţi trupeşte, pentru ca sâ vă 
rugaţi, ci pentru ca să vă zâboyiţî şi să vă îndeletniciţi întru 
rugăciune. Căci de ar fi oprit Apostolul pre ceî însoţiţi dupre 
lege de împreunarea trupăscâ, ca sâ nu se r6ge, cum întru alt 
loc acestaşî porunceşte, sâ se roge hristianiî tot-de-una dicend: 
«Neîncetat rugaţi-vă (I Tesal. V, 16). Pentru aceea ca să se facă 
rugăciunea şi posti rea maî osîrdnică şi maî cu dinadinsul, pen
tru acesta porunceşte Apostolul celor însoţiţi dupre lege să nu 
se împreune trupeşte; pentru-că de şi împreunarea lor nu este 
necurată (de sine adecă, şi pentru împătimaşa îndulcire), dar 
însă pricinueşte întârziere şi împedecare postireî 1). 

' ) Şi Zonara încă şi Valsamon la tâlcuirea Canonului treî al Sf. Dio
nisie, rugăciunea acesta rânduită aicea de Apostolul, maî sîrguitore o a 
înţeles întru o unire cu Teofilact, şi pre ceea ce se face cu dosădire şi 
cu lacrimi. Iar Teodorit cjice: „Cum că nu se cuvine a se împreuna, 
ceî însoţiţi dupre lege, în vremea postireî şi a rugăcîuneî, pentru ca să 
cinstescă postirea şi rugăciunea cu sfinţenie şi cu curăţenia trupului lor. 



Ş i iarăşi ve veţi împreuna, ea să nu ve ispitâscă pre 
voi satana pentru neînfrînarea v6stră. 

A ve împreuna voî, <Jice, iarăşi bărbaţii cu femeile lor cele 
însoţite, după vremea postului şi după vremea rugăclunel, acâsta 
nu o di c voue legifuindu-o1), ci o d* c c u compogorîre, pentru 
ca să nu ve ispitâseă satana şi să ve arunce întru a curvi cu 
alte femei, bărbaţii, saii femeele cu alţi bărbaţi, când nu ve 
veţi împreuna cu femeile vostre şi femeile cu bărbaţii voştriî. 
Insă fiind-că diavolul singur nu este pricinuitor al curvieî, ci maî 
întâîu pricină este oeinfrinarea şi neastîmpârarea pofteî vdstre, 
acesta Apostolul dupre urmare dice: ca sâ nu vă ispitâseă sa
tana pentru neînfrînârea vostră. Adecă însăşi neînfrînarea v6s-
tră, dice, este pricină de a vă ispiti diavolul. Câ de vreme ce 
voî vreţi să vieţuiţî cu lenevire şi să slujiţi îndulcirilor trupului, 
pentru acâsta diavolul află prilej de a vă da războiu, dupre 
sfinţitul Teodorit. 

6 . Acâsta însă 'o.dicv dupre ertare, nu dupre poruncă. 
A vă împreuna trupeşte, dice, îarăşî dupre vremea postireî 

şi a rugăclunel, şi a nu vă păgubi unul pre altul, adecă a nu 
ve îndepărta de împreunarea trupâscă, acâsta o dic vouă dupre 
ertare, adecă compogorîre făcând neputinţei vâstre şi nu că pun 
lege vouă sau că poruncesc numai decât, ca să vă împreunaţi 
tot-de-una, sau că este lăudat acela ce tot-de-una se împreună 
cu femeea sa trupeşte, ca cum plinind legea; pentru-că de puteţi 
tot-de-una a vă înfrîna cu învoială, nu vă împreunaţi2). 

.>) Pentru acesta, de vreme ce Apostolul aicea nu legîueşte să se împre-
une bărbatul cu femeea, ceî însoţiţi dupre lege, ci dupre ceea ce se tace, 
voeşte a nu se împreuna nicî o dată, de pot şi de voesc. Pentru acesta au 
voe câţi bărbaţi şi femeî, dupre lege însoţiţi, ar voi să se învoîască între 
sineşî şi să se depărteze de împreunarea trupescă, vieţuind întru întrega 
înţelepciune şi feciorie, precum mulţî însoţiţi ca aceştia întru Domnul şi 
acum se află, carî vieţuesc ca fraţii. Şi din vechî aflăm multe ca acestea 
în vieţile Sfinţilor. Insă mar bine şi maî sigur este că ceî însoţiţi acest 
fel, adecă bărbatul şi femeea, ce s'ar învoi a păzi feciorie, orî dela o' vreme 
curăţie şi neîmpreunare, unii ca aceştia să lase lumea şi cele ce sînt în 
lume şi să se facă amendoue părţile monahi, trăgându-se şi unul şi altul 
la monasiirî potrivite lor, ca precum au luat cununa nunţeî, să priimescă 
în cerîurî şi cununa fecioriei sau- a înfrînăreî şi a curăţieî, precum ne
număraţi o au fâcut acesta şi o fac. Şi Canonul X L V I al Sinodului VI 
rândueşte acesta.' 

*) Aşa înţelege 'dicerea acesta a Apostolului Icumenie, asemenea şi 
Teodorit . S e uneşte însă cu acesta şi dumnedeescul Chrisostom dicend 
la tâlcuirea cjicereî, ceî maî înainte de acesta, adecă: „Căcî ca să n u se 
socotescă că lucrul este de legiuire (adecă acesta : „Şi îarăşî să ve îm
preunaţi unul cu a l tu% adauge pric ina; şi care este? Ca să nu_v_e is 
pitâseă pre voî satana, şi să unesc cu înţelegerea acesta şi cuvintele A -
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7. Căci voesc toţi dmenil să fie precum şi eu. 
Pavel când voeşte să poruncească-vre un lucru greu, atunci 

obicînueşte a se aduce în mijloc orc sineşî şi a pune pildă pre 
al seu obraz; pentru acesta şi aicea vrend să dică despre fecioria, 
cea asemenea cu angheliî, dice, că voesc ca toţî bărbaţii să fie 
ca şi eu, adecă toţî a se depărta de femee şi a urma fecioria, 
precum şi eu mă depărtez şi petrec întru feciorie 1). ^ 

Ci fieşte-carele -are; i j e la Dişpne<|£uV dăr- osebit, -aceia 
ădecă^aşavîâ i^ 'âce^ '' ' ' ••'.''"'.' ' 

A remânea cine-va, dice, întru feciorie, acesta e un dar ce 
se dă dela Dumnedeu, măcar că acest lucru are trebuinţă de 
a avea pre a nostră lucrare şi sîrguinţă. Decî cum îl dice dar,-
de vreme ce ceî căsătoriţi dupre lege, nu remân în, feciorie? 
Pentru ca să-I mângâie pre unii ca aceia, Căci destul s'a în
fruntat ei cu cuvintele cele ce le-a diş, adecă, că pentru ne-
înfrînarea vostră ve ispiteşte pre voî satana. însemneză însă că 
şi pre nuntă, Apostolul aicea o arată dar, cu cuvîntul acesta^ ce 
a dis: fie-care are osebit dar dela Dumnedeu, altul aşa, îar altul 
aşa, adecă altul a remânea întru feciorie, îar altul a lua femee 
cu nuntă legiuită2). 

postoluluî cele de maî sus şi cele de maî j o s , Că maî sus a cjis: „Şi 
îarăşî să ve împreunaţi unul cu altul; şi adauge: „Acesta însă o cţic du
pre ertare, nu dupre poruncă". Acesta, care? . A ve întâlni adecă şi â 
ve împreuna îa r ; acesta o cjic dupre ertare ş . .compogorîre (temendu-me 
adecă, nu cum-va satana să ve ispi tesc ! şt să nu cădeţi în curvie-şi în 
preacurvie), nu dupre lege şi poruncă, şi cupre punere de lege, pre
cum Chrisostom o a tâlc'uit. Iar mal j o s îarăşî a cjis: „Vreau ca toţî 6 -
meniî să fie ca şi mine", adeverind pre- cea ţie rrjaî sus, adecă : vreau 
ca să nu se împreuneze trupeşte bărbaţii cu femeile (nicî cu cele legiuite 
adecă), precum nicî eu me împreunez. Iar sfinţitul Teofilact nu, ştiu cum 
almintrelea a tâlcuit cjicerea acesta, cjicend că Pavel ar fi cjis dupre er
tare şi compogorîre, nu ca să se împreuna, tşupeşte îarăşî bărbaţii cu 
femeile lor după postire şi după rugăcîuRe, o ca să nu se împreuneze 
în vremea postireî şi a rugăciune!. Iar 'cjicensa'nu : este a ş a : că compo
gorîre făcend Pavel către neputinţa lor, duse' să se împreuneze îarăşî, 
îar nu ca să nu se împreuneze. Eu însă socotesc că acesta este greşala 
a prescriitorilor, şi nu a prea înţeleptului si a prea fericitului autor, a 
sfinţitului, <iic, Teofilact. 

') Iar Teodorit acesta tâlcuindu-o, cjice: „Pre sineşî însă s'a propus 
de întâiul chip (Pavel), pentru noî fiind silit a-şî descoperi bogăţia cu
răţie! sale. . . 

2 ) Iar Teodorit cjice, că Apostolul pentru afesta pre nuntă o numeşte, 
dar, pentru-că de darul luî Dumnecjeu aj.utându-se ceî căsătoriţi dupre 
lege, isprăvesc întrega înţelepciune cea în nuntă. Ca darul ajută celor 
ce au osîrdie, către cele bune; ca „cereţi, cjice, şi se va da voue, căutaţi 
şi veţî afla" (Mat. VII, 7 ) . } 
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8. Dic însă celor necăsătoriţi şi veduvelof, bine este lor 
de vor rămânea precum şi eu 1 ) . 

9. Iar de nu se înfrîndză, căsător6scâ-se; câ mai bine 
este a se căsători, decât a se aprinde. 

Vedţişî înţelepciunea a Mar. Pavel? Că şi mai bună arată 
pre înfrînare şi pre necăsătorie şi pre feciorie; şi Iarăşi nu si
leşte la depărtarea de căsătorie pre acela ce nu.pote a urma 
fecioria, .pentru ca s â n u urmeze a l t păcat m a i măre şi s i cadă 
in curvie?"CâCî d a c a voi necăsătoriţi, dice, şi. văduvele,'- a v e ţ i 
în trupul vostru multă aprindere şi sînteţi siliţi de fire (că mare 
este tirania poftei trupeşti)*), căsătoriţi-vă, şi cu nunta slobo-
diţi-vă de multele osteneli şi sudori, pentru ca să nu vă alune
caţi şi sâ cădeţi în curvie. 

' ) Este întrebare între părinţi de a fost Apostolul însurat, orî de nu 
a fost. Purtătorul de Dumnedeu Ignatie şi Clement Stromateul fyc că a 
fost însurat; încă şi mulţî alţiî o vor acesta, întărindu-se eî asupra cji
cereî,. ce scrie în trimiterea către Filipis. Cap. IV, 3 : „Rogu-te şi pre tine, 
şoţule adevărate" şi asupra dicere! acesteea, ce scrie.aicea, unde nu a po
menit numaî de ceî necăsătoriţi, şi de văduve, care maî înainte aii avut 
bărbaţi. Decî aşa d ' c aceia, că şi Pavel, avend maî înainte femee, după 
ce s'a chemat de Dumnedeu la propoveduire, s'a lăsat de dînsa, precum 
şi Petru şi Filip şi maî înainte de aceştia rjroorocul Isaia, carele după 
ce a vedut pre Domnul pre scaun înalt, nu s'a maî împreunat cu fe
meea sa- Şi Moîsi, după ce a vedut în rug Dumnedeesca arătare. Iar maî 
mulţî părinţi vor, că Pavel şă fi fost necăsătorit : Chrisostom, Amvrosie, 
Avgustin, Epifanie, Ieronim, Tertulian, Teofilact acesta şi alţiî. Vedî şi 
la tom. I biser. istor. a luî Meletie, la foia 135 şi suptînsemnarea ce la 
acesta a luî Gheorghe Vendoti: ci şi Teodorit, necăsătorit vrea să fi fost 
Pavel; şi d j ce că, nu trebue a se împreună număra cine-va pre el cu 
veduvile, sau cu văduvii, căcî tinerel era Pavel când s'a învrednicit de 
chemarea cea cerescă, şi nu îl erta vîrsta sa să fi fost căsătorit şi să 
fi văduvit. 

2 ) Teodorit aşa tâlcueşte dicerea acesta, aprindere, nu numeşte pre 
supărarea pofteî, ci pre robirea sufletuluî şi pre covîrşirea cea spre maî 
reu.... Iar de nu puteţi a suferi prolovirea pofteî, ci ve aflaţi cu sufletul 
fără putinţă către lupta acesta, pentru-că nu. aveţî osîrdie ferbinte către 
cele'bune, nimenea ve opreşte pre voî a nu ve căsători. Drept aceea dupre 
dumnedeescul părintele acesta, nu se cuvine cine-va a pune de pricină 
dicend că nu pote a rămânea necăsătorit şi- întru feciorie, adecă că nu 
pote a se face monah, pentru-că se supără de pofta trupuluî. Căcî ce 
om este în lume, care să nu se supere de poftă? Negreşit nicî unul; pen
tru acesta nicî nu ar fi putut vre unul a păzi feciorie când-va, pentru 
singura bântuîală acesta a poftei. Decî de nu s'ar supune omul tot cu 
mintea, pofteî, şi de ar avea bărbăţie duhovnicescă şi osîrdie spre cele 
bune şi de Iubeşte fecioria cu tot sufletul, acesta pote cu ajutorul luî 
Dumnedeii să gonescă prolovirile trupeştilor gândiri, pote să potaie a-
prinderea pofteî şi dupre urmare pote să alegă viaţa cea întru feciorie, 
credend cu adeverire, că pentru puţină bîntuire, ce sufere dela trup şi 
pentru lupta ce o cercă, are sa priimescă dela Dumnerjeu strelucite cununi. 
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1 0 . Iar celor căsătoriţi poruncesc nu eu, ci Domnul. 
Fiind-că Domnul anume a legiuit a nu se despărţi bărba

tul de femee sau femeea de bărbat, fără numai de va-urma 
cuvînt de curvie, când a dis: «Iar eu dic vdue, ori carele •băr-
bat îşî va lăsa femeea sa, fără de cuvînt de curvie, o face pre 
ea sâ preacurvescă» (Mat. V, 32). Pentru acdsta şi Apostolul 
dice aicea: Că eu nu poruncesc să nu se despartă cei căsâ-
toriţî, ci însuşî Domnul, pice însă cuvîntul acesta a ş a : căci 
câte a precis mai sus, nu sînt aevea legiuite de Domnul; cu 
tote că, câte dice Pavel, porunci ale Domnuluî sînt şi nu ome
neşti, precum singur el o dice ac&ta: «Dacă cine-va se so
coteşte a fi prooroc, ori duhovnicesc, cunOscă cele ce scriu 
vouă, că porunci ale Domnului sînt» ( I Corint. XIV, 37). Şi 
mai jos de cele sus scrise dice: «Căcî socotesc că şi eu Du
hul luî Dumnedeu am» (I Corint. VII, 14). Iar ce deosebire 
are sfătuirea de învăţătură, vedi la stihul 2 al cap. IV al ceii I-a 
către Tesalon., şi la stih. 11 al cap. IV, al ceiî I către Timotei. 

F e m e e a de bărbat să nu se despartă. 
1 1 . Iar şi de s'ar şi despărţi, rSmâe nemâritatâ, ori cu 

bărbatul seu împace-sS; şi bărbatul pre femee.să nu o lase. 
De vreme ce pentru înfrînarea şi pentru întrega înţelepciune, 

sau pentru alte pricinuirî fără cuvînt şi micşorări de suflet (şi 
nu adecă pentru cuvînt de curvie şi de preacurvie) se făceau 
despărţiri între bărbaţi şi între femei, pentru acesta dice Pa
vel aicea, că maî bine este, nici de curii a se despărţi cel că
sătoriţi; îar şi de s'ar despărţi femeea de bărbatul seu, să nu 
Ia al doilea bărbat, ci să remâe aşa având pre bărbatul seu 
cel dintâiu; de nu dupre împreunarea cu dînsul, ci cel puţin 
cu acesta, că nu pote a lua alt bărbat, sau de "nu pote a se 
înfrîna, sâ se împace Iarăşi şi să se .unescă cu bărbatul seu. 
Acăsta însă sâ o facă şi. bărbatul, de se va despărţi de femeea 
sa, adecă a nu se însura cu alta, ci să remâe necăsătorit; şi 
de nu pote a se înfrîna şi a păzi întrega înţelepciune, să se 
împace Iarăşi şi să se unescă cu femeea sa 1). 

1 2 . Iar celof-l-alţl eu. d ^ 2 ) . n u Domnul, de are vre un 

' ) Iar cum-că ceî căsătoriţi, afară de cuvîntul curvieî, nu se cuvine a 
se despărţi, ci trebue a suferi o parte metehnele celeî-l-alte părţi', vec-î 
la suptînsemnarea canonului XLVIII al sfinţ. Apost., în canonicul n o s 
tru (Pidalionul). 

s ) Pre Zicerea „eu djc" tâlcuindu-o Teodorit Zice: „Eu Zic" este în loc 
de: acesta lege nu o am aflat scrisă în sfinţitele Evanghelii, ci acum o 
pun acesta. Iar cum că legile Apostolului Pavel sînt legi ale stăpânului 
Christos, arătat este celor ştiutori de cele dumneZeeştî; că al acestuia 
glas este acesta: îar fiind-că căutaţi cercare pentru Christos, cela ce gră-
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frate femee necredineidsă, şi ea bine-voeşte a locui cu 
dînsul, Sâ nu o lase pre ea. 

13. Ş i de are vre o femee bărbat necredincios, şi el 
împreună bine-voeşte a locui împreună cu dînsa, să nu 
îl lase pre el. 

Ce d i c i> 0 fericite Pavle? Că Domnul porunceşte; de va fi 
muerea vre unuîa preacurvă; să se despartă de bărbatul'seir. 
(de nu o voeşte pre ea adecă bărbatul ei); iar tu cum dicî: 
că, de ar, fi femeea necredinciosâ. să nu o despartă bărbatule 
eî? Nu cumva maî rea este preacurvia decât necredinţa? Nus 
este maî rea, răspunde Apostolul; ci Dumnedeu pedepseşte maî 
mult greşâlele cele ce se fac nouă âmenilor, şi pentru acesta 
dice, sâ se despartă femeea preacurvă de bărbatul săii, carele 
nu o voeşte; şi au pedepseşte atâta pre greşâlele cele ce se 
fac însuşî luî, precum este şi necredinţa. Pentru acesta şi po
runceşte, că cela ce a fâcut rău 6re-cuî, să nu proaducă jertfa 
sa luî Dumnedeu, ci mai întâiu sâ se împace cu fratele său; 
«Câ lasă, dice, jertfa ta şi mergi, împacă-te cu fratele tău» 
(Mat. V, 24). Pentru acesta şi cele dece mii de talanţî, care 
eraii ai săi, î-a defăimat; îar ocara şi împetrirea inimeî, ce a 
arătat sluga cea rea şi viclâna asupra fratelui celui împreună 
cu el rob, pentru suta cea de dinari (adecâ de bânişorl), nu 
o a suferit Dumnezeu, ci o a pedepsit, precum se vede la 
cap. XVIII al Evangheliei lui Matei. Cu un asemenea ca a-
cesta dar face şi aicea şi pre necredinţa bărbatului orî a fe-
meeî, care la dînsul priveşte o trece cu vederea Dumnedeu, 
şi pentru acesta nu-î desparte unul de altul (dacă se învoesc 
împreună a petrece adecâ); Iar preacurvia, ca una ce priveşte 
orî către bărbat ori câtre femee, o pedepseşte Dumnedeu, şi 
pentru acesta iartă a se despărţi, dacă nu voesc a petrece îm
preună. Uniî însă dic, că necredinţa se face dupre necunoş
tinţă minţeî, care necunoştinţă este întâmplâtore, că pdte va 
înceta prin împreuna locuinţă a bărbatului cu femeea, precum 
şi Apostolul b dice: «Câ ce ştii femee, de cumva vei mântui 
pre bărbatul teu» (tij. stih. 16). Iar preacurvia se face cu cu
noştinţă şi mărturisit cu răutatea şi arătată şi pentru acâsta 
se face pricină bărbatului de despărţire. Şi altmintrelea încâ, 
partea din ceî însoţiţi, ce preacurveşte, mai înainte a apucat 
şi s'a despărţit pre sine de cea-l-altă parte pentru-că mădulă
rile sale (de a preacurvit bărbatul) le face mădulărî ale urn
eşte întru mine şi â)c prin Darul cel dat mie, aşa şi aicea legîueşte prin 
Sfîntul Duh, printr'însul -grăind. Vecjî şi la procuvîntarea, ceea ce e la 
începutul cărţeî, către ceî ce o ar întimpina (cetitori). 
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erei curve (îar de a preacurvit femeea), mădulările bărbatu
lui seu le face mădulărl ale aceluia cu care a preacurvit. Iar 
partea dintru acel însoţiţi (adecă bărbat cu femeea dupre lege), 
care dintru început s'a aflat necredinclosă, nu se desparte, îar 
mal bine a dice, dupre trupescă unire, pentru acâsta nicî se 
cuvine a se despărţi de dînsa. Şi maî bine a dice, că prin 
trupescâ unire, acesta este nădejde, că p6te se vor uni şi dupre 
credinţă. Şi lăs [a dice, că răsturnarea a vieţeî omeneşti şi cîe-

' yetirea şi; prihănîrea.^^, rt^ângfîeUeî; ăr ft urmat, dacă partea ciă 
: ' credinciosă dintre cet' 'îrîfoţiţî ş'ăr %• despărţit de cea necre

dinclosă. Insă acesta, ce dice aicea Pavel, se cuvine se o în
ţelegi, o cetitorîule, că se face, când amândouă părţile dintre 
dînşiî, adecă şi bărbatul şi femeea, necredincioşi fiind maî îna
inte, s'au fost însoţit; îar apoî o parte a credut în Christos 
dintre eî, ori bărbatul, orî femeea, că atuncea partea cea ne-
credincîOsă, de va voi a împreună locui cu cea credinciosă, 
porunceşte Apostolul. ca împreună să 'ţocuăscă şi partea cea 
credinciosă să priimescă împreuna locuire cu cead-altă şi uni
rea, că pdte prin unirea acesta să tragă la credinţă şi pre cea-
l-altă; îar de este însă vre un hristian bărbat maî înainte de 
nuntă drept credincios, orî vre o femee drept credinciosă hri-
stiană, unii ca aceştia nici cum este ertaţ a se însoţi cu faţă 
necredincidsă; să nu fie! Iar şi de se vor însoţi, negreşit se 
despart; căci nu a dis Apostolul, că orî-careje credincios vo
eşte să îa muere necredincidsă, ci a disc ori carele credincios 
va avea muere necredinclosă, pre carea adecă o avea el încă 
maî înainte de a crede. Apoi îarăşî nu prost şi cum s'ar în
tâmpla iartă Apostolul de a împreună locui partea cea credin
ciosă cu cea necredincidsă; ci cu socotelă. că, adecă de va voi 
partea cea necredinclosă a locui împreuna cu soţia sa cea cre
dincîdsă. Că dicerea, împreună bine-voeşte, acâsta însemneză, 
adecă de va voi şi de va priimi. 

14. C ă se sfinţeşte bărbatul necredincios prin femeea 
(credincîdsă); şi se sfinţeşte femeea necredincidsă prin bâr>-
batul (credincios). > 

Adecă din covîrşirea curăţeniei parţei ceii curate dintre acei 
însoţiţi se birueşte necurăţia părţei ceii necredinciose; np că 
elinul şi necredinciosul se face s'fînt, pentru împreuna locuinţă 
cu femeea cea credinciosă, căcî nu a ..dis. Apostolul, că se face 
sfînt, ci că se sfinţeşte, adecă se birueşte de sfinţenia femeeî 
sale ceii credincidse. Insă aceste cuvinte le dice Pavel pentru 
a nu se teme nici femeea cea credincîdsă, că s'ar face necu
rată pentru împreunarea cu bărbatul ei cel. necredincios; nici 
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bărbatul să se tâmă, că s'ar face necurat pentru împreunarea 
femeei sale ceiî necredincidse1). Aicea însă se iveşte o întrebare 
şi o nedumerire ca acesta: dacă cela ce se împreună trupeşte 
cu curva, este necurat, căcî se face un trup cu curva; arătat 
e că şi femeea, ceea ce se împreună trupeşte cu elinul şi ne
credinciosul se face un trup şi ea cu acela. Şi apoi cum nu 
este şi ea necurată? Iar deslegarea nedumerire!, acesteea este 
acesta: Câ ]a curvie, însuşi lucrul acela, dupre care se împre
ună bărbatul cu muerea, şadecă nelegiuita mestecareâ--lor, a-
•ceea are pre- necurâţie şi pentru acesta din aceea amândoi se 
fac necuraţi; îar la partea cea credincîosâ a însoţitului bărbat 
cu femeea şi la cea necredinclosă parte, nu urmeză aşa, ci alt
fel este lucrul; pentru-că, necurat este adecă bărbatul cel ne
credincios, dupre necredinţa ce are. Nu se împărtăşeşte însă 
credipcîosa femee cu dirisul din necredinţă, ci se împărtăşeşte 
dupre împreunare trupescă, dupre care nu se vede nici o ne
curâţie, fiind-că a fost mal înainte de a crede ea însoţită prin 
nuntă, cu necredinciosul bărbatul seu. Pentru pricina acesta 
d^r partea cea credincI6să nu este nepurată2). 

1 C ă întru alt chip, fiii voştriî necuraţi sînt. 
Căci, dice, de nu s'ar birui partea cea necredinclosă, cu cu

răţenia părţeî credincîose, apoi copiii cei ce se nasc din aceştia 
urmeză a fi necuraţi, adecă dupre partea cea jumătate dintr'înşiî 
să fie curaţi. 

Iar -acum sfinţi sînt. 
Adecă copiii ceî ce se nasc din aceştia, nu sînt necuraţi, 

căci cu covîrşirea dicereî sfîntului, scote frica prepusului părţeî 
ceiî' credincîose, că ar fi necuraţi 8). 

•) Vedî însă şi la capul X V al acestei una către Corintenî, stih. 28 , 
unde însuşî âcestaşî Teofilact cjice, că Apostolul aicea a întrebuinţat co-
vîrşire şi a pus cjicerea: „Se sfinţeşte", Iar Teodorit acesta o tâlcueşte, 
în loc de: are nădejde de mântuire. 

, J) Iar Fotie djce, că şi acesta, a priimi partea cea necredinclosă, împreună 
şedere ş i ' unire cu partea cea credincîosâ şi acesta este un semn, că 
aprope este de a cunoşte credinţa şi buna cinstire de Dumnecjeu. Iar 
•eij dic şi acesta, ca şi însuşî acesta adecă, a priimi din început partea 
cea necredinclosă, pre soţia sa de a se boteza şi a priimi credinţa cea 
în Christos soţia sa şi acesta este un bun semn, că a început a priimi 
.şi însuşî cele ale credinţei şi pentru acesta a suferit pre soţia sa să pri-
imescă credinţa luî Christos. Pentru aceste pricim dar şi Apostolul a 
•ertat părţeî ceiî credincîose să priimescă împreună locuire cu cea ne
credinclosă. 

' ) Şi cu adeverat covîrşire întrebuinţeză aicea dumnedeescul Pavel, pre
cum dice sfinţit. Teofi lact : pentru-că de sînt necuraţi copiii, ceî născuţi 
<din, bărbat credincios şi din femee credincîosă, ca unii ce trag spurcă
ciunea strămoşescului pecat, şi pentru acesta aii trebuinţă de curăţenia 
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1 5 . Iar dacă necredinciosul se desparte, despartă-se. 
Adecă dacă partea, dintre ceî însoţiţi c u nunta, cea necre-: 

dincîosâ porunceşte părţeî ceiî credincîdse, orî ca să se împăr-
tăşescă de necredinţa sa, ori ca să se despartă de ea, atuncî: 
partea cea necredinclosă despartă-se, ori bărbatul, de este ne
credincios, orî femeea. 

Câ nu este rob fratele orî sora întru unele ca acestea,,, 
câ, în pace v 'a chemat pre voi 1 ) Dumnedeu. 

De se. g â l c e veste, dice, p a r t e a cea necredinclosă dintre ceî 
însoţiţi, Cu tine, -partea crea. cfedincîdsâ (şi soţie a el), că n u 
te împărtăşeşti de necredinţa eî, desparte-te de dîrisa; c â nui 
eşti rob tu, întru unele ca acestea, adecă nu eşti silit să ţiî şi. 
să suferi pre partea cea necredinclosă, întru unele ca acestea, 
ce privesc la credinţă, că maî bine este a te despărţi, decât a. 
te gâlcevi, câ nici Dumnedeu voeşte acesta, pentru-că însuş î , 
dice, v'a chemat în pace 8 ). Drept aceea dacă partea cea necre-
dincidsă se gâlceveşte, aceea a dat pricină despărţire! şi n u par
tea cea credincldsă şi dar despartă-se. 

cea prin sfîntul botez; cu mult maî vîrtos sînt necuraţi, ceî ce se nasc 
dintru ceî însoţiţi, din care o parte este credirteîosă, îar o parte necre 
dinclosă? Şi pote î -a djs pre aceştia sfinţi, pentru-că se sfinţesc botezân-
du-se, şi credincioşi făcendu-se, din pricina părţeî ceiî credincîose. 

») Intru unele izvdde se cjice: ne-a chemat pre noî. 
*) Iar Teodorit tâlcuind cjicerea: „Insă în pace v'a chemat pre voî D u m 

necjeu",' cjice: „Dar însă Domnul a dis: Nu am venit să pun pace pre 
păment, ci sabie, a despărţi pre om de apropete s e u " (Mat. X, 34) . Ci 
nu e protivnică acesta aceiea; tâlcueşte însă Apostolul pre învăţătura. 
Domnuluî, că mântuitorea propoveduire, dice, nu introduce turburare în 
viaţă, ci maî vîrtos lucreză pre adevărata şi iubita luî Dumnecjeu pace;, 
desparte adecă maî întâîu buna conglasuire şi tractariseşte cu neînvo-
irea pre unirea cea lăudată. Că învăţătorii necredincioşilor, carî aii pri
imit dumnecjeesca propoveduire, lucrau cu preaslăvire minunata prefacere 
şi pre casele cele neînvoite le povăţuîau către conglăsuirea cea maî iubită; 
acesta şi aicea o dice. Iar Mar. Vasilie în hotârîrea XII cea pre larg, î n 
trebat fiind cum se cuvine a priimi cine-va pre ceî căsătoriţi la viaţa 
monahicescă, răspunde, că se cuvine a-î întreba maî întâîu de o fac 
acesta cu învoirea amenduror, precum d'ce Pavel (adecă precum a dis 
maî s u s : să nu ve lipsiţi unul pre altul, fără numaî cu învoire, la stihul 
5 al acestui cap.). Şi aşa să-î priimescă pre încredinţarea a multor măr
furi; îar dacă o parte din ceî însoţiţi, bărbatul saii femeea, nu se în-
voeşte la acesta, adecă a priimi acest fel de despărţire, maî puţin în-
grijindu-se decât cea-l-altă parte de buna plăcere luî Dumnedeii (care 
se face adecă prin monahicescă viaţă), atuncî să nu priimescă, nicî să 
se pue pre sineşî în turburărî, aducendu-şî aminte de ceea ce dice Pa
vel: „Câ în pace ne-a chemat pre noî Dumnedeu". S e tâlcueşte însă şi 
alt-fel răspunsul acesta al Mar. Vasilie, adecă: de se îm pro tiveşte o parte 
împrotiva celeî-l-alte, să d'că lor cel ce are să-î priimescă, să rămâe în 
pacinica societate, întru care î-a chemat Dumnedeii. 
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16. C â ce ştii femee, de-ţl veî mântui bărbatul? 
Aicea îarăşî mai intorce cuvîntul dumnedeescul Apostolică 

partea cea credincî6să să nu se despartă de cea necredinclosă 
şi d'ce: dacă necredinciosul bărbat nu face gâlcevă cu tine, 
femee cea credincîdsă a sa, rămâi şi priimeşte nunta şi îm
preună petrecerea cu dînsa; şi îndemnă-1 şi sfâtueşte-1, pote 
că veî putea a isprăvi ce-va şi a mântui pre bărbatul tău. Insă 
cu îndoială lasă Apostolul lucrul, de va mântui femeea pre băr
batul său, (j>rî de nu-1 va mântui, intâîiî ca să nu se socotescă 
că numai decât sileşte pre femee- să înduplece pre bărbatul 
său şi să-1 aducă la credinţă; şi al doilea, pentru-câ cu cu
vîntul acesta lasă pre femee atârnată de a nădăjdui tot-de-una, 
câ pote va întdrce pre bărbatul său şi pentru ca să nu se 
desnădăjdulască, câ nu ar isprăvi nimic. 

Ş i ce ştkî bărbate, de-ţî vel mântui femeea? 
17. Decât numai fieşte-căruîa, precum I-a împărţit D u m 

nedeu; şi fieşte-carele precum l'a chemat Domnul, aşa 
umble. 

Unii aşa cetesc dî('-erea acâsta: «Ce ştii, bărbate, de îţi vei 
mântui femeea sau nu?:> Apoi fac alt început, dicând: «Fieşte-
căruîa precum I-a iiirţpărţit Dumnedeu; adecă de unde ştii, o 
bărbate, de vel mântui pre femeea ta, sau de nu o veî mântui? Că 
acest lucru e neştiut. Nu se cuvine dar, neştiut fiind lucrul acesta, 
să deslegî nunta şi sâ desparţi pre femeea ta cea necredincidsă,. 
căcî de nu o vel mântui, nimic te-aî vătămat; îar de o vel mântui, 
şi pre sineţî Ite-al folosit şi pre dînsa o al folosit, că pre însuşi 
trupul tău rai folosit. Insă Ioan Chrisostom, cel întru sfinţi, 
dicerea nu p a cetit aşa, ci face început dela acesta: «Decât 
fieşte-căruîa; precum I--a împărţit Dumnedeu»'), care cu adevărat 
este mai birie; căci ca cum ar dice Apostolul, că nu se face 
despărţire niinţeî pentru necredinţă: «Decât numai fieşte-căruîa, 
precum I-a împărţit Dumnedeu»; adecă, ci fieşte-carele, aşa fie, 
precum Dumnedeu l'a voit pre el. Chematu-te-ai, dice, de Dum-

aî femee necredinclosă ? Intru acâsta rămâi şi aîbî-o, 
şi nu te despărţi de dînsa pentru necredinţă. 

Ş i aşa rânduesc întru t6te bisericile. 
dice Pavel, ca să se facă mai osîrdnici Corintenii, 

întru a asculta cu supunere acestea, aflând că au şi pre alţii 
împreună părtaşi, cari se supun la acestea învăţături şi le urmeză.. 

18. Tă ia t împrejur s'a chemat vre unul? S â nu se. 
smulgă. 

*) Asemenea şi Teodorit şi ceî mai mulţî aşa cetesc dicerea. 
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Lucru următor era, că mulţi hristianî din Evrei, după ce 
credeau în Christos, se ruşinau, căcî erau tăiaţi împrejur şi în
trebuinţau ore-care meşteşug doftoresc şi metod şi trăgendpelea, 
acopereau partea mădularului, celui născător de copii, cea râ-
tezată şi aşa luau chipul cel de mai înainte, ce-1 aveau, şi se 
arătau ca cum ar fi fost nerătezaţî adecă netăîaţi împrejur1). 

Intru netăerea împrejur s'a chemat cine-va? Nu se taş 
împrejur. ;*v--^-
- - Şi "alţii &&GM<[ftxîŞ&aţif ?ţlHr"tiiŞăn*!M ;|ăceau "alga necuviinţă" 
protivnică; şi fiind-că se părea tăerea împrejur a fi slăvită şi 
cinstită, după ce credeau în Christos, se tăiau împrejur. Decî, 
dice Pavel, să nu facă acesta, că acestea nu folosesc la credinţă 
nimic; precum dice aiurea: «Că în Christos Iisus, nicî tăerea 
împrejur face ce-va, nicî netăerea împrejur (Galat. VI, 15). 

19. Tăerea împrejur nimica este, şi netăerea împrejur 
nimica este, ci ţinerea poruncilor luî E>umnedeu. 

Nimica, dice, foloseşte tăerea împrejur şi netăerea împrejur, 
adecă a nu avea cine-va tăere împrejpr2). (Că netăerea împrejur 
va să dică pelea ceea ce acopere marginea mădularîuluî, etimo-
loghisindu-se dela copere marginea), ci pretutindenea acesta 
se caută, adecă păzirea şi lucrarea poruficilor luî Dumnedeu, 
cea cu credinţă. 

20. Fieşte-carele întru chemarea cu care s'a chemat, 
întru acâsta rămâe. 1 

21. R o b te-aî chemat? Nu-ţi pasă- ţie, ci deşi poţi a 
te face slobod, mai ales întrebuinte>â~o. 

. Intru chemarea, dice, întru carele s'a chemat fieşte-carele, 
întru acesta să rămâe; adecă în \ orî care viaţă şi în pri care 
cetă şi petrecere afiându-se cine-va mai înainte, de a credut 
în Christos în urmă, întru acea viaţă şi cetă remâe şi după. ce 
a credut. -De aî fost, dice, hristianuie,, rob- şi aî credut în Chri
stos, nu purta grijă de acesta, nici şă te turburi, căcî eştî rob 
şi răscumpărat rob al cuî-va8), pentru-că, robia nu te vatămă 

' ) Meşteşugul şi metodul acesta, de a se sshimba tăerea împrejur în 
netăerea împrejur, cel întâîu l'a aflat Isav, şi l'a predanisit strănepoţilor 
seî,. precum dice sf. Epifanie, şi pentru acâsta s'a urît de Dumnezeii ; 
precum elice Malahiea prooroc: „Pre Iacov l'am îubit, îar pre Jsay fam 
-urît (Cap. I, stihul 3 , la Icumenie). ; ! 

*) Iar Teodorit, acestea aşa le tâlcueşte: „Că :>rî netăerea împrejur a 
flreî este şi tăerea împrejur s'a făcut dup re legea veche; să laudă însă 
nu lucrul, ci paza porunceî luî Dumnedeu. 

*) Dice Mar. Vasilie, că dupre fire nu «ste -cme-va rob, ci dupre treî 
chipuri se face rob : orî căcî s'a silnicit şi s'a supus jugului robiei, pre
cum se fac la luările cetăţilor, când pţăţeni î se îap în robie; sau se 
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atâta la credinţă şi la suflet, în cât şi de al putea a te slobod^ 
din robie, întrebuinţeză-o pre ea şi mai. mult, adecă robeşte, 
dă-te pre sineţî spre slujba stăpânului teu. Pentru acesta şi pur
tătorul de Dumnedeu Ignatie scria, dicend: robii nu îubescă a 
se slobodi de obşte, ci spre slava luî Dumnedeu mai mult ro-
bescâ, ca maî bună slobodenie sâ dobândescă dela Dumnedeu 
(Epistola către Policarp)1). 

22. C ă robul cel întru Domnui chemat, slobodit al D o m -
îiUly.i-.fSte, a^raer jea şi cel-slobod chemat, rob al Ivii ^Chri-" 
stos este. 

Slobodit se numeşte cela ce s'a slobodit din robie 2). Decî; 
dice aicea Apostolul, că tu, cela ce rob fiind, aî credut în Chri
stos, să ştii că eşti slobodit al luî Christos; pentru-că Christos 
te-a slobodit din pecat şi din însuşî Irobia cea din afară a tru
pului; măcar deşi îî eşti rob dupre acesta, pentru-câ slobod 
fiind cine-va de patimi şi are suflet nobil, acesta nu este cu. 
adeverat rob, măcar deşi se arată rob, şi altul iarăşi slobod 
fiind, a credut şi acesta rob al luî Christos este. Drept aceea, 
de turbură numirea robiei şi mâhneşte pre rob, socotescă că 
s'a slobodit de Christos, care lucru este mult maî mare decât 
slobodenia ce o dau omenii. Şi iarăşi de face numirea slobo-
deniei pre cel slobod să se mândrescă, socotescă şi acela că 
este rob al luî Christos şi smerescă-se, gândind că se află sub 
un mare stăpân ca acesta, sub Christos adecă, şi cum că e dator 
face cine-va rob, pentru-că este sărac şi nu are hrană, precum s 'a fă- , 
cut robî Eghipteniî luî Faraon,...cjicend către Iosif: „Câştigă-ne pre noî 
şi pământul nostru în locul pâneî şi ypm fi noî şi pământul nostru slugî 
(adecă robi) luî Faraon" (Fac . XLVII , 19) ; sau se face cine-va rob, du
pre ore-care înţeleptă iconomie, când copiii ceî maî reî şi maî necunos-
cătorî, prin glasul părinţilor lor, se osîndesc să robeşcă . la fraţii lor ceî 
maî buni şi maî înţelepţi, care acesta robie nu este osîndire, ci maî ales 
facere de bine, precum Hanaan, nepotul luî Noe, s'a făcut rob. al luî Sim 
şi fraţilor luî, şi precum I-sav s'a făcut rob luî Iacov (Cap. X X , despre. 
Sf. Duh). „Că robeşte, d j c e c e ' fără de minte, celuî înţelept" (Paralip. 
XI,' ŞO). Pre lângă aceste trei chipuri însă, sînt şi alte doue chipuri de 
robie, când cine-va răscumpără cu .banî pre vre un om şi îl are rob f c sau 
când cine-va dă plată sau hac ore-cuî, ca să-1 slujescă. Pavel însă, se. 
vede că voroveşte atât aicea, cât şi în cele-l-alte trimiteri ale sale, pentru 
robii ce îî au ore-carî răscumpăraţi cu banî; şi vealî la stihul 2 al ca--
puluî VI al celei întâia către Timoteî. 

') Dice însă şi Teodorit : „Darul nu cunoşte osebire de robire şi de 
stăpânire; decî n u fugi de robie, ca de o nevrednică de credinţa; ci de 
şi aî şi putea să bobândeştî slobozenie, remâî slujind şi aşteptă resplă- -
tirea. • Iar acesta covîrşire nu prost o a pus, ci înduplecând a nu fugi de. 
robie, cu priclnuire pentru cinstirea de DumneZeu. 
. 2 ) Iar Teodorit d j c e : slobodjt obicînuim a numi pre cel născut din. 

robi şi ertat de stăpân. . . 

- 365 -



să placă lui. Vedî, frate, înţelepciunea Marelui Pavel ? Cum învaţă 
pre amândouă părţile şi pre robi adecâ şi pre cel slobodî, cele 
cuvenite şi folositdre? 

23. Cu preţ v'aţî cumpărat, nu vă faceţi robi ai- 6-
menilor. 

24. Fieşte-carele întru ceea ce s'a chdmat, fraţilor, în
tru aceea rămâe înaintea luî Dumnedeu. » 

Acest cuvînt nu-1 djce Apostolul numai robilor, sau către cel 
slobodî,, ci tuturor hristianilor, pri de ce fel de rânduîală şi, 
trăptă ar fi; acţecă ca să nu 'facâ toţi hristianiî nici Un lucru 
spre plăcerea omenilor, nicî să se supue lor, când poruncesc 
eî lucruri nelegiuite şi afară de porunca lui Christps, că acesta 
este a sluji cine-va dmenilor şi mai ales pentru-câ hristianiî 
s'au cumpărat cu preţ şi cu sângele Fiîuluî lui Dumnedeu; de 
unde şi sînt robi aî lui Christos şi poruncile aceluia s e cuvine 
a le face, îar nu ale dmenilor'). Cu aceste cuvinte însă nu în
vaţă Apostolul ca slugile sâu robii să se despartă de stăpânii 
lor; s ă nu fie! Ci învaţă pre robi s â cinstescâ mai bine şi să 
păzâscâ mântuitdrele poruncile lui Christos, ale adevăratului şi 
vecînicului lor stăpân, mai mult decât poruncile cele vâtămă-
tdre de suflet ale stăpânilor celor muritori. Căci cum c ă Pavel 
nu dice, ca să se depărteze robiî de stăpânii lor, este arătat 
din ceea ce dice dupre urmare, adecă, câ fieşte-carele în rân
duîală în care se afla, când s'a chemat de Dumnedeu şi a cre-

. ciut, întru aceea să rămâe. Şi a adaus dicend: înaintea luî Dum-
riedeu, pentru ca s ă arate câ Iarăşi nu se cuvine robiî a se 
depărta de Dumnedeu; pentru ca s ă facă supuneri nelegiuite 
stăpânului lor, căci Pavel pentru amendduă părţile portă grijă 
încât nici robii nu se cuvine a se depărta de trupeştii lor stă
pânii, pentru prilejul şi pricinuirea lui Dumnezeu, nicî Iarăşi a 
se despărţi de Dumnedeu pentru supunerea cea afară de cuviinţă 
către stăpânii lor*). 

_ 25. Despre fecidre însâ porunca Domnului nu o am, 

' ) Pentru acesta dreptate a avut a scrie şi Mar. Vasilie acestea di
c e n d : de nu cum-va îţî aducî aminte omule, de întâia naştere a ta, 
•cea de maî înainte (adecâ dupre care te-aî zidit dupre chipul şi asemă
narea luî Dumnedeii), încalţe de preţul ce s'a dat pentru tine, îa ore-
care gândire de vredniciea acesta, întorce privirea către schimb şi cunoşte 
vrednicia, ta.. Cu sângele cel de prea mult preţ al luî Christos te-aî cum
părat; nu te face rob al pecatuluî ca să nu te alăturezî cu dobitocele 
cele fără de minte (La tâlcuirea Psalm. XLVIII asupra dieereî: „Şi omul 
în cinste fiind, nu a priceput"), 

•*) Vedî şi tâlcuirea şi suptînsemnarea- dieereî: „carele face voea luî 
Dumnedeii din suflet cu blagoslovenie" (Efes. VI, 6). 
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îar socotinţa dau, ca un miluit de Domnul a fi credincios. 
După ce Apostolul ne-a iscusit pre noi hristianiî cu învă

ţăturile sale cele despre întrega înţelepciune, acum se sue la 
isprava cea mai mare a fecioriei şi dice : Câ Domnul nu a legiuit, 
nici a dat poruncă pentru feciorie, ci numaî a dis: ori carele 
pote (ori carele voeşte) să încapă într'însa: «Cela ce pote a 
încăpea, încapă» (Ms.t. XIX, 13). Decî nici eu cutez să porun
cesc cuî-va ca să păsescă fecioria, pentru-că este mare şi pri-
mejduitor lucru fecioria. Dau însă socotinţă, sfat adecă, căcî şi 
eu m'am învrednicit-din mila: luî Dumnedeu a fi credincios, a-
decă a fi de aprope al luî Dumnezeu şi vrednic de a mi se în
credinţa tainele lui-. 

26. Decî socotesc, acesta a fi bun, pentru acâsta de 
acum nevoe, câ bine este omuluî a fi aşa. 

In cât, dice, dupre socotelă mea, multe lucruri bune sînt, â 
fi omul depărtat de nuntă şi a nu se căsători pentru nevoea 
acesta de faţă, adecă pentru greutăţile şi împrejurările cele de 
nevoe, care urmeză nunţei'); şi pentru necazurile şi îngrijirile, 
ce. are căsătoria şi pentru necurăţie*). 

27, Legatutu-te-al cu femee? Nu căuta dezlegare; dez-
legatu-te-al de femee ? Nu căuta femee ; Iar de şi te-aî în
surat, nu al păcătuit 3 ). 

' ) Iar Fotie, nevoea cea de faţă, înţelege pre lângă acestea şi gonele 
•cele ce se făceau în vremea, aceea credincioşilor, de către ceî necredin
cioşi şi cele-l-alte rele pătimiri, fiind-că maî lesne ar fi suferit gonele 
hristianiî, de nu ar fi avat femeî şi copiî, decât că le aveau acestea. 

*) Iar Teodorit cjice, că pre cjicerea: socotesc, o a adaus nu îndoindu-se, 
că fecioria este lucru "bun şi decât cele bune, maî bună. Ci ca nu sfă-
tuifea să se facă lege, a adaus îndoială. Că legeî îî urmeză păzirea şi 
călcarea; şi călcătorilor de lege, le urmeză munca-; pentru acesta nu le-
gîueşte cele maî mari şi grele, ci le sfătueşte. 

») Iar acesta: „De te-aî însurat, nu aî păcătuit", Fotie voeşte a fi formă 
săritofe, că se uneşte cu cea de maî sus, adecă cu acesta : „Bine este 
omuluî de a fi şi aşa ; iar şi de te-aî însurat, nu aî păcătuit, căcî de se 
va urii, c|ic e) acesta precum este, cu acesta dezlegatu-te-aî de femee? Nu 
caută femee; îasă o înţelegere nepotrivită, că ce se potriveşte a ^xce u-
nuîa, ce era legat cu femeea şi apoi s'a dezlegat: „Iar de te veî însura, 
nu aî păcătuit? Ca acesta se potriveşte a se dice, celor ce încă nu s'au 
însurat; şi altmintrelea încă, cji c e> greşită socotelă este a erta Pavel, a 
se dezlega bărbaţii de femeile lor şi să îa altele. Decî .pentru acesta vo
eşte ca să fie, precum era forma săritore; însă de va fi ertat să cjic şi 
eu. (ca cel ce sînt ca o lepădătură) socotinţa mea, ăic, că şi aşa, pre
cum este cjicerea rămâne bună şi nici o înţelegere pedosnică îasă şi ne
potrivită, nicî greşită; că dezlegarea ce o cţice aicea Pavel de femee, nu 
se înţelege a fi acelui maî înainte legat cu femeea şi apoi dezlegendu-se 
de dînsa ci se înţelege prost deslegarea şi slobodirea de femee şi a ce-
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Dicend aicea Pavel, că de eşti legat ciţ. femee, să nu cauţi 
deslegare, arată că nunta priqinueşte pătimiri rele şi necazuri, 
fiind-că este legătură şi lanţ şi strânge pre ceî căsătoriţi; .iar 
deslegare de nuntă înţelege Pavel aieea, nu pre aceea ce se 
face cu învoirea amenduror părţilor,/a îiiârbatuîuî adecă şi a 
femeei; că acesta'despărţire nu se numeşte, deslegare de nuntă, 
fiind-că şe face pentru lucru mai marc, adecă pentru a urma 
fecioria, cel ce se osebese cu acest<ihip;..ci numeşte deslegare*, 
:.pre despărţirea cea fârâ-de-lege^şi.'făr&.de pricină ^inecii'/âp-
tată (de preacurvie adecă), care se fac;? ^sau mai. bine a].iicg, , 
deslegare numeşte Pavel pre •slobozenia, cea simplă de femee, 
şi însuşi a celuî nicî o dată însurat), 'l^şă fiind-că a dis, .că de 
nu aî femee, nu căuta femee, n i c î să £& însori; fiind-că, d' c) 
că o a dis acesta, sâ nu se socotescă că acesta o dă ca po
runcă, şi, că porunceşte numaî decât dnienii să urmeze fecioria, 
pentru acesta dupre urmare dice, Că deşi te-aî însurat tu hri
stiane, nu aî pecătuit. Vedî însă cum lătariş şi cu ascuns chip 
îndemnă şi împinge pre omenî către feciorie dumnedeescul A-
postol, pre nuntă numindu-o legătură şi lanţ, Iar pre feciorie 
deslegare şi slobodenie1). 

28. Ş i feeidra de se va mărita, nu a pecătuit. 
Fecîorâ aicea numeşte Pavel nu pre ceea ce s'a afierosit lui 

Dumnedeu, adecă pre cea singuratică şi călugăriţă; pentru-că 
acesta de se va mărita, pecătueşte cu adeverat şi ca preacurvă 

luî încă neînsurat, dacă legătură numeşte Pavel 'curat pre nuntă, îar dez
legarea de nuntă, pre necăsătone şi feciorie; precum şi Teofilact acesta 
la sfîrşitul tâlcuireî dieereî scrie: şi las a dice, că maî potrivită este di
cerea: „De te-aî însurat, nu aî pecătuit"; ca către faţa.a doua, cu acesta: 
„Dezlegatu-te-aî de femee? Nu căuta feofee feţei a doua, decât a se uni 
acesta către faţa a doua cu faţa a treîa, adecă cu acesta: „Bine este o -
muluî a fi aşa" . Iar de va diee cine-va, că acesta: „Dezlegatu-te-aî de 
femee?" să dă către cea din protivă, adecă către acesta: te-aî legat cu 
femee; în cât cel dezlegat, legat fiind maî înainte, s'a dezlegat. Răspun
dem că şi dicerea te-aî legat cu,femee (care la ce l ce întâîu s',a căsă 
torit o d'ce)) nimic se înţelege maî puţin şi acesta către cea dimprotivă, 
adecă că şi te-aî dezlegat de femee; că cel ce s'a legat, dezlegat fiind 
mai înainte, s'a legat; în cât şi cel întâiu legat cu femee, dintru dezlegat 
a fi de femee, s'a legat. Decî dezlegarea se dice şi la acel ce nicî o dată 
s'a căsătorit, şi nu numaî la acel ce s'a căsătorit şi apoî s'a dezlegat, 
de nuntă. Pentru acesta şi însuşî Fotie, carete a tţiş pre cele de maî îna
inte, ca cum îndreptându-se pre sine, dfice, -că-şi aşa dicerea fiind se în
drepteză, de veî înţelege aşa, acesta, te-aî dezlegat de femee, nu către 
ceî căsătoriţi, apoî dezlegaţi, ci prost că se află către toţî de obşte, cari 
nicî cum s'au căsătorit, ci sînt dezlegaţi de legătura-eea de acest fel. 

') Şi până acum încă vorba cea de obşitş a omenilor, aşa obicînu-
eşte a «ţice pre ceî necăsătoriţi, slobod?; <?S' 'ffs'OlJI întrebând pre vre un 
strein, d i c : voînicule, însurat eştî, orî sloi*ţou? 
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şe canomseşte; pentru-că aduce bărbat preacurvar din afară 
împrotiva mirelui Christos; ci numeşte fecîdrâ pre fata cea cu
rată, ce încă e nemăritată. Ace'sta dar de se va mărita nu pă-
cătueşte, pentru că nunta nu este necurată. 

Insă necaz trupului vor avea unii ca aceştia; Iar ed 
pre voî ve cruţ. 

Necaz numeşte Apostolul pre îngrijirile şi scârbele, care ne
apărat urmeză la ceî căsătoriţi, însă eu, dice, P r e voî ve cruţ, 
şi. yjLjelesc' Ca. pre. fifT mei şi voesc şă fiţi slobodi -şi nc-scâr-
"Siţi; pentru*că nunta precum am tjis este legătură şi lanţ şi 
strînsdre; şi ceî ce se _aflâ legaţi cu lanţul acesta al nunţe;, nu 
maî sînt deaciîa stăpânî de sineşî, ci sînt robi neslobodi, precum 
am dis m a î sus"). 

>) Pentru acesta cjice Meletie Pigas : nu pecătuesc dar ceî ce s e că
sătoresc; „însă cad în ore-care purtări de grijă maî trupeşti decât întru 
care se află, cariî câte o dată şi se biruesc de ceea ce trebueşte şi cad 
şi întru a cugeta şi întru a face cele nevrednice de chemarea luî Dum
nedeu. Că una ca acesta este firea omenescă, un mic ore-care prilej 
trăgendu-o şi acesta ori nefiind de prihană orî nu cu totul de. prihană 
însă suprazideşte prilejuri străine de DumneZeu, care trag spre peire" 
(Cart. {II despre hristianism). pice însă şi Grigorie al Nişei: „Una însă 
din cele ce se sîrguesc este şi nunta şi maî ales început şi rădăcina a 
sîrguinţeî celor zadarnice" (Cap. VII al cuv. despre feciorie). Dovedeşte 
însă acestaş în cap.- IV al Cuv. celuî despre feciorie, că tote necuviinţele 
cele ce se fac în.viaţă, au început pre nuntă. Care voeşte însă se cu
noscă pre larg necazurile şi relele întâmplări şi nenorocirile cele ce le 
cercă ceî ce se căsătoresc, cetescă capul al treilea al cuvîntuluî celuî despre 
feciorie, şi tot cuvîntul împreună al acestuîaş sfînt părinte Grigorie al 
Niseî, ce este în tom. al treilea al seu. Asemenea cetescă şi cuvîntul cel 
despre feciorie al dumnecjeesculuî Chrisostom şi stihurile cele despre • 
feciorie ale sf. Grigorie Teologului, şi are să vadă acolo jalnicele tra-
godiî, care le pricinueşte nunta,- celor ce se împleticesc în cursele eî; 
şi dimprotivă pre fericirea, de care se îndulcesc ceî slobocjî de mrejele 
nunţeî, şi carî au ales viaţa cea feciorelnică. B a încă şi cuvintele Mar. 
părin. Vasilie îndestula sînt, prin puţine şe arate necazurile celor c ă s ă 
toriţi, că cjice aceştia: „Iar pre cel ce acum s'a prins de soţie, altă tu l 
burare de purtări de grijă îl cuprinde; de este întru nenaştere de copiî, 
îl cuprinde dorul copiilor; de se află întru câştigarea de copiî, purtare de 
grijă de ale hraneî; păzirea femeeî, purtare de grijă de ale caseî, apă
rarea casnicilor, pagubele cele dupre tocmele, împungerile către migieşî, 
împleticirile cele prin judecători, primejdiile neguţătorieî, ostenelele cele 
întru lucrarea pământului; fieşte-care dj vine, aducându-î osebită întune
care a sufletuluî, şi nopţile priimind purtările de grijă cele de tote cjilele, 
întru aceleaşi fantaziî aprind pre minte; îar scăparea de acestea una este : 
despărţirea de lumea totă; însă depărtarea) de lume nu este a se face 
afară de dînsa trupeşte, ci pre suflet a-1 rumpe despre- împătimirea că
tre trup (I Trimitere). Pentru tote acestea dar hotăreşte Sf. Grigorie al 
Tesalonieî, că maî lesnicîosă mult este viaţa cea întru feciorie, decât cea 
întru nuntă; „de îî pasă cui-va pentru mântuirea sa, acesta intre în viaţa 
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29- Iar ac6stâ o clic» fraţilor, că vremea scurtă este 
deaciîa. 

F i i n d - c ă m a l sus a dis , c ă c e i c e s e c ă s ă t o r e s c a u n e c a z u r i 
l a t r u p , p e n t r u c a s â n u d i c ă cine-va, c ă a c e s t e a au şi î n d u l 
c i r e , p e n t r u ace 's ta cu a c e s t e c u v i n t e P a v e l t a e şi împuţinează 
îndulc i rea n u n ţ e i c e a d e a c e s t fe l , d i c â n d , c ă v r e m e a v i e ţ e i a -
c e ş t i a e s t e p u ţ i n ă ş i s c u r t ă şi c ă m d r t e a e s t e a p r o p e ş i ţ d t e 
î m p r e u n ă a l â r g ă c ă t r e d e z l e g a r e şi s t r i c ă c i u n e şi î m p e r ă ţ i a luî 
C h r i s t o s se a p r o p i e s â v i e ; şi d a r noî hr i s t ian i î s î n t e m d a t o r i 
o m e r g e la C h r i s t o s , în c â t şi d e s ' a f ă c u t n u n t a Î n d u l c i r e , î n 
d u l c i r e a a c e s t a e s t e s c u r t ă şi d e p u ţ i n ă v r e m e , ş i m a î a l e s în 
d u l c i r e a c e a d e a c e s t fel a n u n ţ e i e s t e n e c a z şi o s t e n e l ă şi d u 
r e r e , maî mult d e a fi d î n d u l c i r e . 

Că şi ceî ce au femei, sâ fie ca cum nu le-ar avea. 
30. Ş i cei ce plâng, ca cum nu ar plânge ; şi cel ce se 

bucură, ca cum nu s'ar bucura. 
3 1 . Ş i ceî ce întrebuinţeză lumea acâsta, ca cum nu 

o ar întrebuinţa reu 1 ) . 

cea întru feciorie, fiind mult maî odihnito're decât cea întru căsătorie şi 
maî neostenicîosă' (Cuv. la Xenia) . 

>) Iar Teodorit acesta: „Ca cum nu o ar întrebuinţa reu" , tâlcuindu-o 
acesta, djce: „Ceî ce au câştigat multe, să nu le cheltuiască acestea în 
desfătare şi în desfrînare, ci să culegă dintr'însele pre singura trebuinţă, 
că acesta djce (Apostolul): „Şi ceî ce întrebuinţeză lumea acesta (fie), ca 
cum nu o ar întrebuinţa reu; acesta şi prin Iezechiil a prihănit Dumne
Zeu berbecii şi ţapii djcând: „Şi nu a fost îndestul voue, că păşteaţî pă
şunea cea bună? Şi remăşiţile păşune! vostre le câtcaţî cu picîorele vo
stre? Şi apa cea curată o beaţî? Şi ceea-l-altă cu picîorele vostre o tur
buraţi?" (Cap. X X X I V " stihul 18). Câ cu acestea se potriveşte Zicerea: 
„Ceî ce întrebuinţeză lumea, ca un reu întrebuinţându-o". Iar Sf. Grigo
rie al Tesal . Z' c e> c & de porunceşte Pavel celor căsătoriţi să nu aîbă 
atâta grijă şi împătimire către cele lumeşti, cu mult maî vîrtos monahii 
şi monahele (ceî ce se făgăduesc fecioriei) s î n t dator! nicî o grijă a avea 
de cele pământeşti? Că acelora nu e prihană a se griji de ale lumeî, îar 
acestora, adecă celora ce se numesc monahilor şi monahelor, prihană 
este a purta grijă pentru nişte lucruri micî. Şi ce Zic acestora le urmeză 
primejdie nu numaî a se despărţi de cerescul lor mire, de Christos cu 
grijile lumeî, ci şi a se învrăjbi cu el; „că prietenia lumeî, Zice Pavel, îm~ 
podobitorul de miresă al duhovnicescului mire, este vrajbă către Dumne
Zeu. Drept aceea fecîora se primejdueşte nu numaî a se despărţi, ci şi 
a se face spre vrajbă a cerescului seu mire. Şi să nu te miri de nu se 
prihănesc de Scriptură, cele ce sînt măritate, purtând grijă de ale lumeî 
şi nu de ale Domnuluî; îar pre cele ce au făgăduit luî DumneZeu feciorie, 
le opreşte nicî cum a se atinge de cele din lume, şi nicî le lasă cu totul a 
vieţui în odihnă; deşi către cele măritate voroveşte Pavel: vremea scurtă 
este de acia, ca şi ceî ce aii femeî, să fie ca cum nu le-ar avea, şi ceî ce în

trebuinţeză lumea acesta, ca nu reu întrebuinţându-o (Cuvînt către Xenia) . 
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Fiind-câ, dice, ceî ce au femei sînt datori a fi ca c u m nu 
!e-ar avea, deci ce trebuinţă mai este a se maî însura cine-va 
şi a lua femee şi a-şî pune lui-şî o sarcină ca acesta ? Ce vrea 
s ă dică însă acâsta: «Ca cum nu ar avea», adecă hristianiî ceî 
însuraţi sînt datori a nu fi împironiţl, nici a-şî cheltui totă sîr-
guinţa la căsătorie şi la femeile lor, ci a le avea cu atâta neîm-
p ă t i m i r e , în cât a s e părea, că nici nu le au. Asemenea încă 
şi c e l ce plâng, adecă cei ce sînt mâhniţi, căci pote iau lipsit de 
vre o trupâscă bunătate, şi aceştia nu se cuvine pentru acesta 
a s e mâhni; asemenea şi cei ce se bucură, c â a r fi d o b â n d i t 
bunătăţile lumeţ aceştia, şt aceştia nu se cuvine pentru aces
tea a se bucura; încâ şi cei ce şe îndeletnicesc la schimburi 
şi îâ neguţătorii, şi dau şi îau, şi aceştia nu se cuvine cu atâta 
sîrguinţâ a căuta unele ca acestea, pentru-că din acestea, ni
mica au sâ ţie, şi tote au. sâ le lase aicea. Şi pentru a nu le 
nurnera, dice, una câte una lucrurile lumei, dic cuprindetor preste 
tot, căcî câţi hristiani întrebuinţeză lumea acâsta, toţi aceîa sînt 
datori sâ nu întrebuinţeze rău, adecă s ă nu îa aminte la dînsa cu 
t o t â osîrdia şi împătimirea. Câ rea întrebuinţare se numeşte în
trebuinţarea cea de prisos, sau ceea ce se face afară de cuviinţă.. 

C â trece chipul lumeî aceştia. 

Fuge, adecă, dice şi se topeşte tată lumea acâsta, pentru 
ce dar voi hristiami^fraţii mei, să o îmbrăţişaţi atâta pre lu
mea acesta, ce sejţopeşte ? Chip însă al lumeî, a dis Apostolul 
şi nu lume, pentru ca sâ arate ca lucrurile lumeî aceştia sînt 
numai până ce se văd de ochii noştriî şi numaî chip din afară 
şi faţă au, îar din lăuntru nimic statornic au şi înfiinţat şi i-
postatnic 1). 

3 2 . Ş i vreau, ca să fiţi voî fârâ de griji . 
Voesc, dice, ca hristianiî să fie fără de grijă. Dar cum ar 

' ) Iar Teodorit aşa tâlcueşte djcerea acesta: „Numaî este, cjice, plu-
gărie încă şi corabierie, nu încă împărăţie şi oştiri, nu încă robie şi stă-
pânie, nu încă meşteşuguri şi ştiinţă, nu încă sărăcie şi bogăţie, că din
tru acestea şi din unii ca aceştia s'a alcătuit viaţa acesta. Şi fericitul isaia 
o cjice, provestind cete viitore: „Iată Domnul strică lumea şi o va pustii 
pre ea şi va acoperi faţa eî şi norodul va fi ca preotul şi sluga ca dom
nul luî, şi slujnica ca -domna eî, va fi cel ce cumpără ca şi cel ce vinde, 
cel. ce împrumuta ca şi cel ce se împrumuteză şi cel dator ca acela că
ruîa îî e dator" (Cap. XXIV, st. I ) ; că viaţa cea viitore are altă osebire 
de lucruri". Dice însă Sf. Grigorie Nisis: „Ştie cel bine învăţat cele dum-
necjeeştî, că nu numaî cele omeneşti nu au statornicie, ci că nici lumea 
totă va fi în vecînică liniştire. Pentru acesta trece cu vederea viaţa acesta 
ca pre o streină şi vremelnică; fiind-că ceriul şi pămentul se vor trece, 
dupre glasul Mântuitorului şi. tote de nevoe aşteptă pre prefacere (Cuvînt 
despre feciorie, Cap. IV, tom. III). _ .. 



fi fără de grijă ? De vor remânea necăsătoriţi şi nu se vor în
sura'), pentru acâsta dice dupre urmare: 

Cel necăsătorit poftă gri jă de ale Domnuluî, cum să 
placă Domnuluî. 

3 3 . Iar cel însurat, se îngrijeşte de ale lumei, cum să 
placă femeeî. 

Cum o dicî acesta, o fericit ule P;ude * Tu voind sa ne faci 
fără de griji, ne îndemni a nu ne căsători, şi cum îarăşî acum 
ie dicî cum că: «Cei necăsătorit se îngrijeşte de ale Domua-
lui? Că îată şi întru feciorie se află multe îngrijâri ? Aşa ne res-
punde Apostolul: are purtări de grijă, şi fecioria, dar nu acest 
fel precum le are nunta orî căsătoria; că purtările de grijă ale 
fecioriei sînt îngrijărî ale Domnului; îar purtările de grijă ale 
căsătoriei sînt griji ale fâmeeî; sau îpgrijările fecioriei sînt griji; 
folositore de suflet şi făcetore de bucurie; îar îngrijările nunţei 
sînt vătemătore de suflet şi necăjitore.; Căci cum nu este necaz 
şi supărare a te sîrgui tu bărbatul să- placî unei muerî îubitOre 

_•) Multe, şi de multe feluri sînt preyelegTurile, ce le-are fecioria. Iero-
nim 4ice, „că fecioria este jertfă a luî Christos şi are umare. ahghelicescă". 
Atanasie cjice, „că este bogăţie necheltuiţă, cunună neveştejită, lăcaş al. 
luî DumneZeu, petrecere a Sf. Duh, mărgăritar nepreţuit, biruinţă a s u 
pra iadului şi asupra morţeî". Avgustin Zice: „Fecîoresca petrecere este 
anghelicesca petrecere, şi în trup stripăcîos este cugetarea de vecînică. 
nestricăclune". DumneZeescul Ignatie în trimiterea către Tarsen(P), Z > c e 

pre. fecîore numindu-le preotese ale.luî Chrisros. DumneZeescul Amvrosie-
pre bărbaţii feciorelnici îî numeşte mucenici. ' S . Chiprian a numit flore, 
şi triandafi.1- al bişericei pre feciorie. Teologul Grigorie în stihurile sale 
c-ice, că feeîorele.. urmeză fecioria du.mjjeZşeşteî Treimi. Şi se Zic fecîore 
pentru-că alergă la fecîora şi Maica lui.DumneZeu pre aceea urmându-o. 
Filip, Apostolul şi diaconul, patru fiice fecîore avea în casa sa, care prooro
ceau, precum Faptele arată (Cap. XXI ) , Apostolul Filip trei fiice avea, pre, 
doue fecîore, dupre Policrat. Sf. Tecla prin-îndemnarea luî Pavel a ales 
fecioria, dupre Amvrosie (Cartea despre feciorie). Şi Sf. Ifighenia, cu în
demnarea Sf. Apostol Mateî, a remas întru feciorie, dupre Avdja. Sfîpta 
Flavia, fiica luî' Climent, sfetnicul Romei, cu îndemnarea Sfîriţuluî Cli-
ment al Romeî, s'a lipit de feciorie. Feciorelnicii şi feeîorele se. află sus, 
în muntele lui DumneZeu şi urmeză mielului o r i u n d e ar merge,, dupre 
Apocalips (Cap. XIV, stih 1). Teologul Grigorie în stihurile sale cjice, că 
a veZut doue femei împodobite, îrnbrăţişine;u-I pre el, care era fecioria, 
şi înţelepciunea, de vreme ce înţelepciunea' unită este cu fecioria şi cel 
ce îubeşte a se face înţelept, trebue a fi neînsurat şl fecior orî fecio
relnic. Iar Grigorie Nisis Z'ce: „Că pentru acesta .socotesc, că şi izvorul, 
nestricăcîuneî, însuşî Domnul Nostru Iisuş Christos, nu prin nuntă a, 
intrat în lume, ca să arate prin chipul ino-rfcenireî, taîna acesta mare, ca. 
venirea luî DumneZeu şi intrarea, singură curăţănia este îndestulă a o 
priimi, care într'alt chip nu este cu putinţă a se isprăvi, cu totă scumpă t a -
tea, fără numaî de s'ar înstrăina cine-va p7e sineşî desâvîrşit de ţ r u p e ş -
tile pătimiri (Cuvînt despre feciorie, capitolul II, tomul al III-lea). 



de lume şi muritore, unei muerî, ce cere dela tine aur şi măr-
găritarurî şi alte podobe zadarnice şi. nefolositore ? Cum nu sînt 
necaz unele ca acestea voue, bărbaţilor, cari ca să plăceţi mu-
erilor v6stre celor stricăcldse, cu nişte pod6be ca acestea, că 
sînteţi siliţi şi să răpiţi şi să nedreptăţiţi şi alte pricini vate-
mătore de suflet şi meşteşugiri să întrebuinţaţi. 

3 4 , S â osebeşte muerea şi-feeidra. 
Multă osebire, dice, aii femeele cele măritate şi fecîdrele şi 

0^^îţ0lâ}}.. Şi. una şi aceeaşi purtare de grijă ,amend<5ue, nu 
aii; ci sînt osebite şi despărţite dupre sîrguinţâ una de altă; 
©ă cea măritată se sîrgueşte a se îndeletnici la alte lucruri, Iar 
fecîora şi călugăriţa se îndeletniceşte la altele, şi că grijile ce au 
amendoue acestea sînt cu totul osebite. Pentru acesta câte femei 
sînt înţelepte.şi cunoscetore, se cuvine să alegă maî bine gri
jile ce, le aii fecîorele şi călugăriţile, adecă să voîască a se că
lugări, pentru-că grijile călugăriţelor sînt maî bune pentru suflet 
şi maî uşore trupuluî; îar grijile femeelor celor măritate,' sînt 
vaţemătore sufletului şi necăjăcidse trupuluî. 

Cea nemâritată se îngrijeşte de cele ale Domnuluî, cum 
v a plăcea Domnului, ca să fie sfîntă şi cu.trupul şi cu 
duhul; îar ceea ce s'a măritat, se grijeşte de cele ale lumeî, 
cum, va plăcea bărbatului. 

Fecîqra, dice, şi călugăriţa numaî acâsta grijă are, cum să 
placă Domnuluî, carele gânditor este mire al eî, pentru ca să 
fie sfîntă şi curată nu numaî cu trupul, ci şi cu sufletul; pen
tru-că nu e destul eî a fi numai sfîntă -şi curată cu trupul, ci 
este datore a fi curată şi cu sufletul, căci precum dice Marele 
Vasilie: «acesta este adeverata feciorie, curăţenia sufletului»8); 

' ) Că multă osebire are fecioria de nuntă, pentru acesta a ctis şi Isi-
dor Pilusiotul, că feciorelnicii se asemenă cu sorele, îar ceî căsătoriţi 
cu stelele (Epist. 115). Iar Chrisostom cţice: „Cu atâta e maî sus fecio
ria decât nunta, cu cât ceriul de păment e maî sus" . Şi Mar. Atanasie 
„nunta o numeşte cale mesurată şi lumescă; îar fecioria o numeşte anghe-
licescă cale şi necovîrşitore" (în scrisorea cea către Amun). Şi ca să cjic 
pre scurt, atât de bună e fecioria, în cât nunta, de nu ar avea puţină 
feciorie, adecă întrega înţelepciune, ar fi netrebnică. Şi că pentru acesta 
porunceşte Pavel hristianilor să-şî a,îbă femeele lor cu atâta neîmpăti-
mire, şi cu întregă înţelepciune, ca cum nu le-ar avea. 

8 ) 'Pentru acesta şi Sf. Grig. Nis. pentru d i c e r e a acesta a luî Pavel 
<jice: „Iar de trebue şi prin laude a cinsti darul acesta al Marelui D u m 
necjeu—(adeeă^eeîoriâ), destul este spre lauda eî dumnecjeescul Apostol, 
prin puţinele graîurî pre totă covîrşirea laudelor ascunejendu-o; carele 
sfîntă şi fără prihană a numit pre femeea cea împodobită cu acest dar. 
Că dacă isprava cinstitei fecîorieî aceştia este a se face cine-va fără pri
hană şi sfînt, că aceste numiri chiar şi maî întâîu se iau spre slava 
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fiind-că multe fecîdre şi călugăriţe sînt curate cu trupul şi ne
spurcate, însă cu sufletul sînt necurate şi spurcate pentru în
voirile şi înduplecările gândurilor celor de ruşine şi necurate 
ce aii. Şi acâsta încă, socoteşte-o, o cetitorîule, că orî-care fe
eidra şi călugăriţă se îngrijeşte de cele ale lumeî, aceea nu 
maî este fecîorâ şi călugăriţă cu adevărat. Pentru acesta când 
veî vedea tu vre o fecîoră şi călugăriţa că se îngrijeşte de cele 
ale lumeî, sâ ştii ca acâsta nimic se osebeşte de cea măritată; 
pentru-că Pavel aicea a pus semne şi hotar de pe care se.cu
nosc fecîdrele'-şi călugăriţele; şî-cele măritate cu nuntă. Care 
însă sînt hotarele acestea? |*îu' numai nunta şi. fecioria, ci şi 
multa lucrare şi îngrijire şi nelucrarea şi neîngrijirea. Drept 
aceea ori-care fecîdrâ şi călugăriţă este mult meşteşugărită, şi 
mult purtătâre de grijă, nu este cu adevărat fecîorâ şi călu
găriţă. Acâsta însă ce o dice aicea Pavel despre femeile fecîore 
şi călugăriţe, se înţelege întocmai şi pentru feciorii bărbaţi şi mo
nahi; câ şi din aceştia câţi sînt mult iscoditori şi mult purtă
tori de grijă, nu sînt cu adevărat feciori şi monahi. Se gri-
jeşte însă femeea cea măritată cum să placă bărbatului său, 
pate pentru că se sileşte cum să se arate bărbatului său fru-
mosă; pdte încă, căci se sileşte şi cum să se arate bărbatului 
ei, cum că este bună păzitâre de casă şi de copiî şi pentru 
acâsta nu milueşte pre săraci, pentru ca să se arate, câ pă
zeşte lucrurile bărbatului său, care faptă este prea vătămătore 
de suflet. 

3 5 . Acâsta însă spre însuşî folosul vostru o dic, nu 
ca să pun vdue cursă. 

Pentru acâsta, dice, am scis şi am pornit cuvintele cele des-

nestricatuluî Dumnecjeu, care laudă a fecioriei e maî mare decât a se 
arăta prin acestea, că îndumnecjeeşte ore-cum pre ceî ce se împărtăşesc 
de curatele eî taîne, întru a se face eî părtaşi aî slavei singurului cu 
adeverat sfîntului şi neprihănitului Dumnecjeu, prin curăţenia şi nestrică
ciunea împrietenindu-se eî cu dînsul (cuvînt-despre feciorie Cap. I, tom. 
III). Dice însă şi dumnecjeescul Chrisostom: „Fecioria nu trebue a fi 
curată numaî cu trupul, ci şi cu sufletul, dacă va să priimescă pre mi
rele sfinţilor" (Cuvînt despre feciorie). Şi îarăşî: „Hotarul fecioriei este 
ca şi cu trupul şi cu duhul a fi sfîntă.... ci îmî arată mie faţă uscă-
cîosă şi mădulare uscate şi îmbrăcăminte prostă şi vedere blândă, dar 
ce folos, când vederea cea dinlăuntru va fi sălbatică" (Ti j ) . Pentru acesta 
fecîdrele şi călugăriţele se cuvine să păzeseă şi simţirile lor sfinte şi c u 
rate, ochiî lor adecă a nu vedea feţele bărbaţilor şi privirile cele fără 
rânduîală, urechile lor de a nu auc}i cuvinte de ruşine şi cântece, nă
rile lor despre a mirosi bune mirezme; pentru-că de tote acestea se 
spurcă curăţia sufletului şi fecioria. Pentru acesta a 4is teologul Grigo
r ie : fecîoro, fecîoră fii şi cu urechile şi cu vederea şi cu limba, că cu 
tote aceste lesne întorsă este către pecat în sfătuirile fecîorelor. 
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pre feciorie către voi hristianiî, pentru-că cunosc câ făgăduinţa 
fecioriei este folositore voue, pentru-câ este fără scârbe, pen
tru-că este fără griji şi pentru-că este folositdre de suflet; şi nu 
pentru ca să vă silesc şi să pun nevoe asupră-vă, ca ne vrănd 
să păziţi fecioria, câ cursă pre nevoe şi pre sila o a numit. 

Ci spre buna cuviinţă şi spre buna osârdie către D o m 
nul fără răspândire. 

Pentru acesta, dice, am dis vouă hristianilor, să urmaţi fe
cioria pentru ca să vieţuiţî Ou bună cuviinţă şi cu curăţie; căci 
care alt lucru este mal de bun moral şi mal curat decât fecioria; 
şi pre lângă acestea vă dic, să urmaţi fecioria pentru ca să ră
mâneţi slobodî despre tote bântuelile şi îngrijirile nunţei, şi aşa 
să slujiţi Domnuluî fără îngrijiri şi răspândiri; şi numaî Dom
nului să îngăduiţi prin rugăciune, luî afierosindu-î tdtă nădej
dea vostră. " 

3 6 . Iar de se pare cuiva, că se face fecîdreî sale vre o 
necinste, de ar fi preste vîrstă, şi aşa e datdre a se mă
rita; ceea ce voeşte, facă, nu păcâtueşte, mârite-se. 

Orî-carele părinte hristian are fiică, dice, şi slab fiind de minte 
şi de socotinţă, socoteşte că este lucru grozav şi necuviincios a 
avea în casa sa fiică fecîdră şi nemăritată, şi maî ales de este 
şi vîrsta fiicei sale cam trecută; fie dice şi aşa. Cum fie? Aşa 
adecă, facă ceea ce voeşte omul cel slab de cugetare, tatăl ei, 
cel ce socoteşte>şa. Şi de voeşte sâ dea pre fiica sa la bărbat 
dea-î-o şi nu pecătueşte*). Insă mai bine esteT-dice, a nu. o mărita, 
ci a o păzi fecîorâ şi a o face călugăriţă (însă de voeşte şi ea), 
precum adeverăză cuvintele cele deaciia: 

3 7 . Iar stă întărit în inima sa, neavend silă şi are stă-

*) însemnăm- aicea că , feeîorele acestea despre care rândueşte Aposto
lul, nu au fost dat mărturie şi făgăduinţă, ca să păzescă fecioria, nicî au 
fost făcut tocmelă către DumneZeu a petrece aşa, precum făgăduiau a-
tuncea şi făceau tocmele, şi văduvele, cele ce se adunau împreună la 
ceta -văduvilor şi se hrăneau din biserică, căcî de ar fi fost mărturisit 
să păzescă fecioria, nu. ar fi ertat lor Apostolul a se mărita; că sub o-
sîndă este lucrul acesta, ci ar fi cjis şi despre acestea, cele ce a Zis 
despre văduvele cele de maî sus, ce au fost făgăduit luî Christos a nu 
se mărita a d6ua\6ră: „Căcî când se turbeză asupra luî Christos, vor 
sâ se mărite; osîridă avend că au călcat credinţa cea dintâîu (I Timot . 
V, 12) ; adecă că au călcat şi au arătat mincîunosă făgăduinţa ce o au 
dat luî Christos.. Decî se Inchee că feeîorele acestea păzeau aşa prost 
fecioria şi nu se măritau, fără mărturisire însă şi făgăduinţă şi învoială. 
Apoi însă după vremi', câte rămâneau fecîore dau mărturie şi făgădu
inţă luî Christos, ca s i păzescă fecioria şi aşa se numărau împreună în 
ceta fecîorelor, dupre canonul XVIII al Marelui Vasilie. 
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pânire pentru voea sa, şi acesta p a, judecat în inima sa 
a ţinea pre feeidra sa, bine face, . 

3 8 . Drept aceea şi cel ce o mărită bine face; iar ce l . 
ce nu o mărită, mai bine face. • 

Vedî, o cetitorîule, că Pavel îndată din început laudă pre 
acela ce îşi păzeşte pre fiîcă-sa fecîoră şi nu o mărită? Câ îl 

-numeşte pre el întărit şi statornic în/inimă şi în sacoţdlâ; şi 
că cele ce Je- face, le face cu deşk;;şit;e şi cu socotâlă; câ 
judecat, qHccy să••• păaâscă fecîoră .-şti; fiica -sa; în cât <&Lt&b< 
mărită pre fiica sa, acela nu este statornic în inima sa, "şi în 
-socotâlă sa. Iar dicerea: «Neavend nevoe», acâsta îftşemnâză, 
că tatăl acela ce are stăpânire a-şî da pre fiîca-sa la bărbat 
şi nu are nicî pre un om sau vre un Sucru, care să-1 silâscă 
a nu o da, de o va păzi pre ea fecîorâ, acela bine face 1). 
Drept acesta unul ca acesta socoteşte iubitore de cinste pro-
alegere şi îubitore de Dumnedeu şi faptă bună a păzi fecîoră 
pre fiica sa; pentru acâsta şi se laudă'de Apostolul, ca unul 
ce face bine. Măcar câ şi acela, ce mărită pre fiîca-sa, bing 
face, pentru-că nu este păcat a da cine-va pre copiii săi la 
nuntă legiuită, şi tot lucrul ce nu este pecat bine se face; însâ . 
mult maî bine face cel ce nu mărită pre fiîca sa, fiind-că a-
cela, nu numaî că nu păcătueşte, ci faptă bună isprăveşte2). 

' ) Iar Teodorit acesta dice(re): „Neavend nevoe", o tălmăceşte cjicend: 
de sineşî stăpân fiind, nefiind supus vre unuî stăpân. 

2 ) Acestaş Teodorit pre dicerea „bine face"'• şi pre acesta '„maî bine 
face" , tălmăcindu-le dice: „A arătat pre cea dintâîu (adecă nunta), că 
e bună, îar pre cea a doua (adecă fecioria), că e maî bună. Şi limbile 
ereticilor, celor ce prihănesc nunta le-ş ferecat". însemnăm însă aicea 
că în vremile acelea, nefiind încă monastirî, pentru acesta şi fetele, care 
păzîau fecioria, şedeau în casele părinţilor lor şi acolo petreceau fecîore; 
îar acum fiind-că cu Darul luî Dumnedeu se află monastirî de călugă
riţe pre la multe locuri, pre la acelea se cuvine părinţii a-şî duce pre 
fiicele lor, cele ce doresc a petrece întru feeîcri'e, pentru ca să priimescă 
shima călugăriei şi acolo să remâe întru totă viaţa lor. Tar cât de bun 
lucru este şi folositor de suflet a se zidi monastirî , : în tote locurile, de 
călugăriţe de către hristiani, eu nu pot să arăt prin cuvînt; căcî câţi 
hristiani zidesc monastirî de călugăriţe pre fa locurile lor, aceştia cu a-
deverat zidesc un liman, prin care slofeodesc atâtea suflete de furtuna 
lumeî; aceştia alcătuesc o scară prin cars sue pre fecîdrele cele de (pre) 
păment la ceriu; aceştia zidesc o c a m a r a d e nuntă şi fecîorescă, prin care 
fac pre fetele cele pământeşti mirese ale cerescului împărat Christos. I n s ă 
după 'ce hristianiî zidesc acest fel de mbnastirî, se cuvine şi a le înzestra 
cu moşiî, pentru ca să se hrănescă din acelea, călugăriţele; se cuvine a le 
face chinovie, (adecă şi hrana lor şi îmbrăcămintea lor a fi obştescă), şi 
bărbaţi să nu intre înlăuntrul nicî ele să aibă întâlnire cu bărbaţii, pre
cum porunceşte soborul al şaptelea a totă lumea şi Mar. Vasilie. Asu
pra moşiilor însă celor afierosite monastirilor celor de călugăriţe, trebue 
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39- F e m e e a legată e de- lege, în câtă vreme viază b ă r 
batul eî; Iar de va adormi bărbatul el, slobodă este cu 
care va a se mărita, numaî întru Domnul. 

40. Mal fericită însă este de a rămânea aşa, dupre s o 
cotelă mea; şi socotesc c ă şi eu Duhul lui Dumnedeu am. 

P e n t r u a d o u a n u n t ă î n v a ţ ă a i c e a A p o s t o l u l , fraţi lor, şi I a r t ă 
r a s e m ă r i t a â d o u a o r ă f e m e e a a c e e a , al c â r e e a b ă r b a t a m u -
;ritf| a d ş C ă j a r i ă pire v ă d u v ă , a-şl lua al d o i l e a b ă r b a t , i n s ă m a î 

'-Ţejîeiiâ; şi m a t b i n e n o r o c i t a e s t e şi" n u m e ş t e p r e a c e e a , c a r e 
nu s e m ă r i t ă a d o u a o r ă ; c ă c i p r e c u m f e c i o r i a e s t e m a l p r e 
s u s şi d e (întâia nuntă," aşa şi întâia n u n t ă e s t e m a l p r e s u s 
d e c e a a d o u a . D e c i d i c e , c â l e g a t ă e s t e f e m e e a d e l e g e , p â n ă 
ce , e v i u b ă r b a t u l e î , a d e c ă e s t e ţ i n u t ă şi o p r i t ă d e l e g e , c a r e a 
p o m e n e ş t e d e p r e a c u r v i t , c â a d e c ă , c â n d f e m e e a c e a m ă r i t a t ă 
l ă s ă p r e b ă r b a t u l eî şi p r i i m e ş t e p r e altul , s e face p r e a c u r v ă . 
De v a m u r i î n s ă b ă r b a t u l e l , e s t e s l o b o d i t ă şi d e s l e g a t ă d e 
î n t â i a l e g ă t u r ă şi d e l e g e şi a r e s t ă p â n i r e s ă Ia al d o i l e a b ă r 
b a t ; n u m a î , .d ice , sâ-1 î a întru D o m n u l , a d e c ă c u î n t r â g ă în
ţ e l e p c i u n e şi d u p r e cuvi inţă , p e n t r u c a s â n a s c ă c o p i î şi s ă 
a p e r e p r e b ă r b a t u l său , şi nu p e n t r u î m p ă t i m i r e şi p e n t r u p o f t a 
t r u p e s c â l ) . Iar a c e s t a « d u p r e s o c o t e l ă m e a » , o d i c e A p o s t o l u l , 

a se rândui epitropî şi pristavî, cariî să stăruîască şi să lucreze moşiile 
şi să se adune rodurile lor şi să se păstreze în siguranţie, dupre fr ica ' 
luî DumneZeu în monastiri, spre chivernisela' monahinelor, şi s ă nu 
mergă înseşi ele să zăpcîuîască pre la moşiî, că nu împreună întalfiîn-
du-se, şi petrecând cu bărbaţî, să-şî vateme sufletele lor; ci ele să stea 
înlăuntrul, în monastiri şi să nu îasă afară, Decî câţi" fac~pre călugăriţe 
fără de griji şi le înlesnesc ca nu să îasă din monastirea lor, aducen-
du-le greii, făină, legumî, unt-de-lemn şi altele ce sînt de nevoe, aceştia 
dic, fac o milostenie, care covîrşeşte pre tote milosteniile, ce le-ar face 
cine-va către alţi săraci şi bolnavi. Pentru acesta djeea prea desluşito-
rul acesta Ava Isidor chîar acestea: „Cel ce are şi voeşte a face mi
lostenie, la pusniciţă maî ales, facă-o; că cela ce face milostenie la dîn-
sele, maî multă plată are dela Dumnecjeu, 1 decât ar face către ceî orbi 
şi şchîopî şi leproşi şi cîunţaţi, că acestea maî neputincios mădular al 
obştescului trup sînt, că s'au lepădat de lume şi petrec în sărăcie şi 
nu pot a eşi, precum noî şi a-şî vinde rocodelia lor, nicî a-şî sluji lo-
riişî pot sau cât de puţin a eşi din monastire. Pentru acesta cela ce 
pote a sluji unora ca acestora pentru Dumnecjeu, Şi a i e f a c e P r e e l e 

a nu fi silite să îasă pentru nevoe, însutită plată va lua dela Dumne
cjeu,. maî mult decât cel ce pre ceî-l-alţî săraci şi bolnavi milueşte; că 
dacă vre una dintr'însele numaî din porta monăstireî de ar eşi, îndată 
ca cum s'ar arăta un cerb, toţî vânătorii de rele la dînsa pândesc.ş i se 
apucă din tote părţile să săgeteze asupră-î. 

l ) Dicerea acesta „numaî întru Domnul" tâlcuindu-o Mar. Vasilie, în 
cuvîntul cel despre feciorie, cjice că însemneză: „ C ă nunta se cuvine să 
aîbă pravăţul cel mare, nu ca ceî căsătoriţi să-şî plinescă patima îndul-
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ca să nu socotescă cine-va, că pre depărtarea de a doua'nuntă, 
o voeşte Pavel, ca o poruncă de nevoe, ci 0 socoteşte ca o sfă-
tuire, sfătuire însă nu prost omenescă, ci dumnedeescă şi* a. Sf, 
Duh. Că di c e> dupre urmare, că şi eu Pavel, carele dau acest 
sfat, socotesc că am Duhui luî Dumnedeu. Multă smerită cugetare 
însă arată cuvîntul acesta; căci nu a dis, că am Duhul luî Dum
nedeu, ci că «mi se pare» adecă socotesc şi prepun că am şi 
eu Duhul luî Dumnedeu1). • 

cireî lor şi a .poftei ceiî trupeşti, ci ca sa aibă ajutor duhovnicesc unul 
dela altul, pentru a-şî . petrece viaţă acesta; îar următor pravâţ (adecă 
dupre al doilea cuvînt) are nunta pre naşterea de copiî. Şi aduce spre 
pildă pre cuvîntul ce l 'a'cjis Dumnecjeu maî înainte de a se plăzmui 
Eva; adecă: să-î facem luî ajutor dupre. dînsul; care arată intâîul pra-
văţ al nunţei pre sufletescul şi duhovnicescul ajutor. Iar Coresie 'djce-
rea acesta tâlcuindu-o, cjice: „Mărite-se a doua oră femeea, ci întru Dom
nul, adecă dupre legea luî DumneZeu, care porunceşte să se însoţescâ 
întrega înţelepciune cu nunta şi n u , c u pofta cea fără de zăbală; întru 
Domnul cu frica luî Dumnecjeu; întru Domnul, nu cu păgân sau eretic 
sau cu faţă rudenescă oprită de lege; ci cu bine cinstitorii de DumneZeu 
şi drept slăvitoriî şi cu faţă care nu are nici un fel' de firescă rudire sau 
duhovnicesca ce opresc nunta. Dice însă şi sf. Grigorie Nisis: „Noî dar 
acestea le cunoştem despre nuntă, că se cuvine maî întâîu purtare de 
grijă şi silinţă a fi cea despre cele dumneZeeştî. Şi slujba nunţeî a nu o 
trece cu vederea, cela ce pote cu întrega înţelepciune şi cu măsurare a o 
întrebuinţa, în ce chip a fost patriarhul Isaac, carele nu în dricul vîrsteî 
(ca să nu se facă nunta lucru de patimă), ci acum cam trecend tine-
reţa sa, priimeşte împreună locuinţa Rebecăî, pentru blagoslovenia luî 
DumneZeu, cea întru seminţia luî; şi numaî. până la o naştere slujind 
nunţeî, îarăşî tot era dintre ceî neveZuţî, închiZend simţirile cele tru
peşti, că acesta mi se pare că însemneză istoria, povestind greutatea 
ochîuluî patriarhului (Cap. VIII despre Feciorie). 

*) Teodorit însă Zicerea acesta: „Maî fericită este" maî cu multă cer
cetare tâlcuindu-o Zice: „Trebue însă a mai însemna, că nu trebue prost 
a numi maî fericită pre ceea ce se înfrâneză (şi nu s'a căsătorit a doua 
oră), ci maî fericită o a numit; învăţând că nicî ceea ce s'a măritat a 
doua oră este ticălosă, ci fericită, însoţindu-se cu bărbatul, dupre apo-
stolicesca lege; că asemănarea şi pre aceea o a arătat fericită; că şi a-
cesta este o îndestulă prihănire asupra următorilor luî Navat, cariî prihă-
nesc pre a d6ua nuntă, ca pre o curvie, vederat împrotivindu-se apo-
stoliceştilor legî. Iar cum că a doua nuntă nu este sub certare, vedi ca
nonul al IV al Mar. Vasilie, carele pre acel a doua oră căsătoriţi îî 
opreşte dela sfintele. Taîne un an sau doî. Iar cum că ceî ce a doua oră 
se căsătoresc nu se cunună (adecă nu li se pun cununele pre cap; îar 
blagos. de preot se face cu rugăciunile rânduite), acesta o Z'ce canonul 
al doilea al sf. Nichifor. Dice însă şi Chrisostom, tâlcuind cea Zisă de. 
Pavel despre văduve: „Iar de nu se înfrîneză, mărite-se". Că Pavel a 
Zis acesta dupre ertare şi nu dupre poruncă, precum a ertat şi adesa 
împreunare a celor întâîu căsătoriţi, pentru neînffînarea lor, pentru ca să 
nu cadă în preacurvie, vedi şi tâlcuirea canonului al VII al soborului 
din Neokesaria în canonicul nostru. 
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CAP. VIII. 

i . Iar despre cele jertfite idolilor ştim că toţî a v e m cu
noştinţă;^ însă cunoştinţa sumeţeşte, îar dragostea zideşte. 

S e af lau d r e - c a r î h r i s t i a n i în C o r i n t depl in i ţ î în c r e d i n ţ ă ş i s t a 
t o r n i c i în s o c o t e l â şi în c u g e t a r e , car i î ş t iu c â m â n c ă r i l e c e i n 
t r ă în p â n t e c e , nu s p u r c ă , a d e c ă nu fac p r e om n e c u r a t , p r e 
cum a d is D o m n u l (Mat . X V , 11) şl c ă idoli i s înt n i ş t e lemne 
n e s i m ţ i t o r e şi p e t r i i şi c â nu p o t s ă v a t e m e p r e o m ; p e h t r u 
âfeâsta întru a c e ş t ă c r e d i n ţ ă şi s o c o t e l ă îndrăznind , in t rau în c a -
piştile" ido l i lor şi m â n c a u din j e r t f e l e a c e l e a c e le f ă c e a u l o r î n 
c h i n ă t o r i d e i d o l i ' ) . V e d e n d u - î însă p r e a c e ş t i a alţ i h r i s t i a n i , 

însemneză că dumnedeescul Chrisostom cuvînt întreg a scris, supră 
scriere avend dicerea acesta a luî Pavel că „femeea s'a legat de lege în 
câtă vreme viază bărbatul eî; îar după ce va adormi bărbatul eî, s lo
bodă este, cu care voeşte să se mărite". Decî dice limba acea aurită: 
„Când voeşte bărbatul a-şî lepăda femeea, orî femeea a lăsa pre bărbat" , 
de acesta dicere âducă-şî aminte şi socotescă că este de faţă Pavel şi 
că o goneşte pre ea strigând şi cjicend: „Femeea este legată de lege, în 
câtă vreme viază bărbatul eî". Că acesta arătându-o nu a adaus, că de 
se va săvîrşi bărbatul eî, nu maî cât nu a dis, mângâind văduvia şi în-
duplecându-o a se mforce la cel dintâîu şi a nu introduce al doilea 
mire. Nu s'a săvîrşit cţice, bărbatul teii, ci dorme; şi cine nu aşteptă 
pre cela ce dorme? Iar slobodă pre ea o d j c e , că se face după săvîrşi-
rea bărbatului eî; a arătat, că maî înainte de acesta era robă, vieţuind 
acela, robă î n s ă fiind supusă legeî, măcar de mii de orî de ar lua carte 
de slobocjehie, dupre legile cele puse de ceî din afară (adecă de împă
raţi), cu legea preacurvieî se veneză. Ce încheem dar din cuvintele a-
cestea ale luî Chrisostom? Cum că femeea care va rămânea văduvă, nu 
se cuvine a lua al doilea bărbat, căcî bărbatul eî cel dintâîu nu a mu
rit, ci a adormit, precum cjice aicea Pavel şi dumnedeescul Chrisostom: 
îar de a adormit, arătat e că viază; îar de viază, se cuvine femeea Iul 
â păzi patul l t i î - cora t şi credinţa cea către dînsul neluând al doilea 
bărbat. Pentru acesta şi sfîntă Macrina, după ce a murit logodnicul eî, 
căutând născătorii el să -o dea altuî bărbat, ea a respuns, că nunta o-
muluî este una, precum una este şi naşterea luî şi mortea una; şi că 
logodnicul eî cel întâîu viază şi nu a murit, pentru nădejdea înviereî: 
şi d'cea că necuviincios lucru şi fără-de-lege este a nu priimi nunta, 
cea o dată întărită de tatăl eî; ci a vedea că se sileşte a trece către 
altul, una fiind nunta cea în fire, precum una e şi naşterea şi mortea 
una. Şi cum că logodnicul acela, cu care s'a fost învoit, dupre judecata 
născătorilor seî, se înţelege că întărea, că nu s'a săvîrşit, ci pre cel viu 
luî Dumnedeii, pentru nădejdea înviereî, îl judecă călătorit şi nu mort. 
Şi că necuviincios lucru este a nu păzi credinţa mirelui, celuî dus îr 
călătorie (sf. Grigorie Nisis la viaţa Macrineî, suroreî sale). 

' ) Iar Teodorit cjice, că Pavel acesta a dis-o Corintenilor ironiceşte 
(adecă cu luare preste picior): „Ştim că toţî avem cunoştinţă"; căcî curr 
că nu cu adeverat a dis lor câ au. acesta, arată după acestea cjicend: 
„Iar de se pare cuî-va a şti ce-va, să ştie £ ă nimic a cunoscut, precurr 
trebue bine a cundşte. 

— 379 — 



nedepliniţî în credinţă şi slabi în socotelă şi în cugetare, şi so
cotind câ pentru cinstea idolilor le mâncau acelea, intrau şi ei în 
capişte şi jertfeau idolilor, nu cu aceeaşi socotinţă a hristiani
lor celor depliniţî de mai su^, ci socotind că idolii sînt cinstiţi 
şi vrednici de a li se aduce jertfe dela dmenî1). Acesta înţîm-
plare s'a audit de Pavel, şi l'a pornit pre el spre rîvnă, pen
tru-că vătema pre amendoue părţile: şi pre hristianiî ceî depliniţî," 
cari •mâncauNdin jertfele idolilor şi ale demonilor, şi pre ceî-l-alţi, 
cari;: s e îndemnau-_şi se, împingeau către, slujirea; de idolî. Deci 

• se şirgueşte Apostolul .să; îndrepteze "reul acesta, şi mai întâiu-
voroveşte "către cei depliniţî în credinţă şi în socotelă şi laşă 
la urmă pre cei nedepliniţî, precum obicînueşte a face. Şi mai 
întâiu oboră mândria ce o aveau întru cunoştinţa lor şi le 
dice: Nu singuri voî aveţî cunoştinţa acesta, ci toţî hristianiî 
ştiu câ nicî un idol este în lume,; însâ singură cunoştinţa,, 
nu numai nu foloseşte pre cel ce o are, ci şi maî mult ţ. va
tămă; pentru-că îl sumeţeşte şi îl umflă cu mândrie şi pentru 
acesta îl desparte de fratele seu, de nu are împreună cu dînsa 
şi pre dragoste împreună lucrătore nedespărţită; pentru-că dra
gostea are putere a zidi şi a folosi pre âprcpele, şi câte risi
peşte cunoştinţa cea fără de dragoste, dragostea pre acelea le 
zideşte şi le înoeşte, pentru-că tote le face pentru folosul a-
prdpeluî. 

2. Iaf de se pare cuî-va a şti ce-va, încă nimic a cu
noscut, precum trebue a cunoşte,, 

Adauge încă aicea Apostolul şi alta mai mare, că măcar şi 
unită de ar fi cunoştinţa cu dragostea,^lasă nici aşa este de
săvîrşita; căcî nimenea ştie vre un lucru1 cu atâta deplinătate, 
precum trebue a-1 şti, măcar Petru de ar îi, măcar Pavel, Pen
tru acesta dice: ce ve fâliţî voî hristianiî, cari aveţî pre singura 
cunoştinţă fără de dragoste? De vreme ce măcar de aţî avea 
cunoştinţa unită cu dragostea, Iară nicî aşa cunoşteţî vre un lu
cru cu desăvîrşire?2) 

3 . Iar de îubeşte cine-va pre Dumnedeu, acesta s'a cu
noscut de el. 

Noima apostoleştilor cuvintelor acestora este acest fel: cela 
ce îubeşte pre apropele şi fratele seu, acesta negreşit iubeşte 
şi pre Dumnedeu; iubind însă pre Dumned eU) nu a dis că a 

. — — 1 

' ) Acestaşî Teodorit dice, c ă ceî nedepliniţî întru ; cunoştinţă, manca 
jertfele idolilor, ca jertfe idoleştî şi nu dupre pravăţul şi socotinţa celor 
depliniţî, nu c j i c e însă şi că jertfea idblilor. 

a ) Vecjî tâlcuirea cjicereî aceştia maî înalt făcută de Sf. Grig. a l N i s . , 
în Cap. III al celei către Filips. 15, la suptînsemnare. 
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cunoscut pre Dumnecieu, ci câ acesta se cunoşte de Dumne-
4eiiţ adecâ este cunoscut de Dumnedeu şi prieten se face a-
propiat al luî'); îar după ce se face cunoscut şi apropiat al luî 
Dumnedeu, la cunoştinţă dela Dumnedeii, însă acesta cunoş
tinţă nu e desăvîrşita şi deplinită întru tote; căcî dupre Teodorit 
cu neputinţă este a lua cine-va pre acesta desăvîrşita întru tote 
în viaţa acesta.. Tu dar hristiane, carele socoteşti-că eştî de
săvîrşit întru, cunoştinţă, nu te fâli deşi aî cunoştinţă; căci j jici 

Cunoştinţa -:-ta atesta, este - desăvlr|ită, : flici ispravă şi faptă bună 
a ; t â este "aecîşta,'ei este.Daruf :lui Dumnecieu. Ddeî vecjî, o ce
titorîule,. cu câte chipuri de apucături obdră Apostolul mândria 
acelora, cari socotesc că au cunoştinţă. 

4 . Decî despre mâncarea idoleştilor jertfe, ştim c ă ni
mic este idolul în lume, şi că nicî un alt Dumnedeu este, 
fără numai unul. 

Şi aicea îarăşî Apostolul pre cunoştinţă o arată că este obştescă 
la foţi hristianiî, pentru ca sâ smereseă pre aceia, cari se făleau 
câ singuri au cunoştinţa. Toţi credincioşii, dice, hristiani, ştim 
că nici un idol este în lume. Şi cum, o fericite Pavle, nu sînt 
idoli şi cioplituri ? Aşa sînt, dice, ci acestea nu sînt nimica* a-
decă nicî o putere, nici tărie au, nicî sînt Dumnedeî, ci sînt 
petrii şi demoni 2); câ de vreme ce intre elini erau şi omeni 
neînveţaţî şi înţelepţi şi cei înţelepţi aî elinilor adecâ, cugetau 
pă idolii nu erau alt ce-va mal mult decât petrii şi lemne ne-
sirrjţitore, iar ceî neînveţaţî şi proşti cugetau, că înlăuntru în 
idolii aceia locuiau ore-câri puteri dumnedeeştî pre. care le nu
meai şi dumnedeî. Pentru acesta şi Pavel aicea împrotiva eli
nilor, celor neînveţaţî şi proşti, a dis că nici un idol este în 
lume, precum cugeteză a fi elinii cel neînvăţaţî; îar împrotiva 
elinilor celor înveţaţî a dis, că nu este alt Dumnedeu, fără nu
maî unul;1 în cât nicî puteri dumnedeeştî locuesc în idoli, pen-

*}- lalr cum că Dumnecjeu are doue cunoştinţe: pre una dupre fire, îar 
. pre cea-l-altă dupre apropiere, vecjî Suptînsemnarea cjicereî „acum î n s ă 

cunoscând pre, Dumnedeii, îar maî ales de Dumnedeii cunoscendu-se" 
(Galat. IV, 9) . Teodorit însă dicerea: „Acesta s'a cunoscut de dînsul", aşa 
o tâlcueşte „în loc de.se noroceşte de purtarea de grijă cea dela dînsul" . 
Aşa şi fericitul Moîsi, a d's către Dumnedeul a tote: „Tu aî <4's m i e> 
aî aflat har înaintea mea şi te cunosc pre tine maî mult decât pre toţî" 
E ş . XXXII I , 12). D.rept aceea dicerea „s'a cunoscut de dînsul", însem
neză pre purtarea de grijă a luî Dumnedeu cea maî multă. 

2 ) Pentru acesta dumnedeescul Grigorie, făcetorul de minunî, tâlcuind 
dicerea acesta „că nimic este idol în lume", dice: „Cinstea cea întru Dum

 n e d e u , cel ce este adeverat, negreşit este cinste şi a celuia ce îl c ins
teşte; îar cinstea, ceea ce-se dă celuia ce nu este Dumnedeu, dimpro
tivă necinste este şi însuşî celuî ce-1 cinsteşte (Ioan Damasc, titl. X X X I ) . 
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.tru-câ Dumnedeu unul este şi nu mulţî, precum cugeteză în? 
ţelepţiî elinilor. 

5 . C ă şi de sînt cari se clic dumnedeî, orî în ceriu, orî 
pre păment (precum sînt dumnedeî mulţî şi domni mulţi). 

6 . Dar nouă un Dumnezeii este Părintele, dintru ca
rele sînt tdte şi noi întru dînsul. 

De vreme ce mal. sus a dis Pavel, că nu este alt Durane-
-deii, fârâ numaî unui, se numeau însâ.şi la elini mulţi .dumnedeî) 
precum maî înainte am dis. De acesta pentru a nu se arăta 

"Pavel,. că se luptă împrotiva celor Ce'adeverat sepropoveduesc 
de elini, pentru acâsta face compogorîre şi dice, câ deşi se dic 

•dumnedeî mulţî (adecă se numesc numaî cu cuvîntul şi nefiind 
cu adeverat Dumnedeî), orî în ceriu, precum sorele şi luna şi 

-ceî-l-alţi planeţi şi stelele, pre care elinii le făceau Dumnedeî, 
numindu-î pre altul Apolon, Iar pre altul Dia şi pre altul Cron; 

-ori pre păment, precum au fost omenii ceî pâmenteştî, pre cari 
înşişi elinii î-au fâcut Dumnedeî, măcar, dic, câ se numîau unii 
ca aceştia mincîunoşî Dumnedeî; dar însă la noi, la credincioşii 
hristiani, unul este Dumnedeu, Părintele, de carele s'a zidit tote 
estimile şi cele gândite şi cele simţite, câ dicerea «dintru ca
rele» însemnâză pre pricina cea zidtore şi fâcetore; Iar dice
rea «şi noî întru dînsul» însemneză cuvîntul întdrcerel şi apro
piere! nostre ceiî către Dumnedeu, ca cum ar dice câ şi noî 
hristianiî, la acest Dumnedeu ne întdrcem şi de acesta sîntem 
• atârnaţi 1). 

Ş i unul Domnul Iisus Christos prin carele sînt tote şi 
noî printr'însul. 

Prin Domnul, dice, Iisus Christos, Fiîul lui Dumnedeu, tote 
s'ău zidit şi noi hristianiî printr'însul am venit întru a fi şi în
tru bine a fi, pentru-că ne-am fâcut credincioşi, şi din rătăcire 
şi necredinţă am venit la adevâr şi la credinţă. Audind tu, ce
titorîule, că unul este Dumnedeu Părintele şi unul Domnul Iisus 
Christos, sâ nu socoteşti câ dupre sortire şi cu chip despăr

ţitor se dau numirile, la Părintele adecă numirea de Dumne
deu, Iar la Fiîul numele Domn. Nu, de vreme ce cu nedeose-
bire şi Fiîul se dice Dumnedeu, precum adevereză însuşî Pave 
dicend: «Dintru carii (adecâ din patriarhii Israiltenilor), este 
Christos dupre trup, cel ce este preste tote Dumnedeu» (Rom 

I X , 5). Şi Iarăşi: «Aşteptând arătarea slavei marelui Dumne
deu şi Mântuitorului nostru Iisus Christos» (Tit. II, 13). 

») Vedî şi suptînsemnarea la Cap. XI, Rom. stih 36; asemenea ve<jî ş 
-tâlc. stih 5 a Cap. II, aceea I către Timot. şi subînsemnarea cea d< 
-acolo, de nevoe fiind. 
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Şi Tatăl îarăşî fără osebire se dice Domn, precum dice cân-
tăţorul de Psalmi: «Dis-a Domnul Domnului meii, şedî de-a 
drepta mea» (Psalm. CIX, l ) 1 ) ; ci fiind-că cuvîntul Apostolului 
este către elinî, cari credeau câ sînt mulţî dumnedel şi mulţi 
domni, pentru acesta şi Apostolul, nicî pre Fiîul aCum l'a dis 
Dumnedeu pentru ca sâ nu socotescă elinii, că crede doi dum
nedel, obicinuiţi fiind eî a crede mulţî dumnedeî, nicî pre Ta
tăl l'a dis Domn, ca nu aceeaşi elini să socotescă, câ şi noi 
hristianiî crederh mulţi Domni. Şi pentru acesta pricină, nici 
pre Duhul Sfînt'l'a pomenit aicea Pavel, mal înainte purtând 
grijă pentru neputinţa ascultătorilor, precum şi proorocii nu 
vorbesc arătat pentru F;Iul în proorociile lor, decât numai um
brit, pentru neputinţa ascultătorilor evrei, pentru ca să nu so
cotescă împătimaşă pre naşterea cea fără de început a Fiîuluî 
din Tatăl. Pentru acesta şi Apostolul adese-orî pune dicerea 
«unul», dicend: «Că nu este Dumnedeu, fără numai unul», şi 
unul Dumnedeu Tatăl şi unul Domnul lisus Christos. Câ nu 
spre osebire Fiîuluî, o a dis acesta: «un Dumnedeu Tatăl», ci 
spre osebirea mincîuno-numiţilor dumnedeî, nici spre deosebi
rea Tatălui o a dis acesta «unul Domnul lisus Christos», ci 
spre deosebirea minciano-numiţilor domni, cari se credeau de 
elini. 

7. Ci nu întru toţî cunoştinţă. 
Insă, d'ce s nu ştiu toţî hristianiî, că este un Dumnedeu şi 

nu mulţi, nicî ştiu toţi, că nu sînt idolî în lume2). 
Iar 6re-caril cu conştiinţa idolului până acum, c a o 

jertfă idolescâ mănâncă, şi conştiinţa lor neputincîosâ fi
ind, se spurcă. 

Unii, dice, nehotărîtorl adecă şi fără nume,-fiind-că Aposto
lul nu voeşte a-I înaprivelişti (a-î da pe faţă) pre el, pentru-că 
erau mulţî, cari din rătăcirea idolo-slujirei au fost credut în 
Christos, cari până acum dice, adecă şi după ce au credut, 
mănâncă cele jertfite idolilor, adecă jertfele idolilor ca jerte ido-
leştî; căci aceştia cu conştiinţa idolului, adecă aceeaşi socotinţă 

") Pentru acesta şi Teodorit d j c e , c& Apost. aicea pre numirea Dum
necjeu o arată, întocmai de o putere cu numirea Domn; căcî şi Scrip
tura veche pre aceste numiri împreună., unite le dice: n c ă eu sînt c}ice 
Domnul DumneZeul teii, carele te-am scos din pământul Eghiptuluî" 
(Eş. X X , 2). Şi: „Ascuîtă, Israile, Domnul DumneZeul teu, Domn unul 
este" (II Lege VI, 4). Şi: „Domne DumneZeui meu, măritu-te-aî forte" 
(Psalm. CUI, 1). 

s) Iar Teodorit în cuvîntul acesta al Apostolului adună (conchide), 
că ceea ce maî sus a Zis Pavel: „Ştim că toţî avem cunoştinţă, o a Z' s 

cu luare preste picior". 
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având de idoli, care o aveau şi maî înainte de credinţă, şi socotind 
câ idolii sînt 6re-ce, şi temându-se că idolii ar putea să-i vatăme, 
aşa cu o conştiinţă ca acâsta mâncând jertfele idolilor, se spurcă. 
Pentru acâsta Apostolul nu â dis că idolii îl spurcă pre eî, ci 
conştiinţa acelora ce mănâncă jertfele idolilor, aceea este care 
îl spurcă, fiind slabă şi nu pote a înţelege, că idolii nimica 
sîpt v Ş Î dupre. urmare nici jertfele idolilor, de vreme ce idolii 
de sineşî nu pot a spurca. înţelege însă, câ ceî ce mâncau 
jertleje. idolilor,, p.ătimeau un lucru întocmai precum de pildă 
^..•<^.oul;<;&-d»pr«s'<3ttte6i[ul .'IujdeUor!sdiiotind, câ se .spurcă$ de 
se va atinge de vre un mort, apoi vâdcnd pre alţiî eă apucă 
pre mort cu curată conştiinţă, apucă şi el pre mort, ruşinân-
du-se de cei-l-alţi, ce îl apucă, judecându-se în sineşî însă şi 
îndoindu-se, se spurcă întru conştiinţa sa. 

8 . Dar mâncarea nu ne va pune pre noî înaintea lui 
Dumnedeu. ' 1 

Pentru ca sâ nu dică hristianiî cei depliniţî în' cunoştinţă, 
că eu mănânc jertfele idolilor cu curată conştiinţă şi ce îmî 
pasă dacă altul , pentru slăbiciunea cagetârilor sale, se smin
teşte ? De acâsta Apostolul arată ~ai.ee, că şi însuşî acesta a 
mânca jertfele idolilor, spre defăima;':! idolilor, nu este vre o 
ispravă şi faptă bună, căci, dice^ deşi fratele teu nu s'ar vă
tăma, nici aşa este vre un lucru de -' laudă, şi luî Dumnedeu 
plăcut, fiind-că mâncarea nu ne împrieteneşte pre noî cu Dum
nedeu. 

' I 

Că nicî de vom mânca prisosim, nicî de nu vom mânca, 
ne lipsim. 

Adecă: nici de am mânca jertfele- idolilor, avem ce-va maî 
mult şi am fi plăcuţî luî Dumnedeu, ca cum am fi facuţ vre un 
mare bine, nici iarăşi, de nu le-am mânca acestea, ne lipsim 
şi ne micşorăm înaintea lui Dumnedeu; şi dupre cea întâia a-
rată Apostolul, că a mânca ,cine-va, jertfe idoleşti, orî a nu le 
mânca este de. prisos şi nimica; pentru-că lucrul acela, care 
nici foloseşte când se face, nicî vaşâmă -când nu se face, este 
de prisos; maî mergând înainte insă, arată şi vătămarea ce are, 
a mânca cine-va jertfe idoleşti. 

9. Căutaţi însă nu cum-va/stăpânirea vostră acâsta, să 
se facă împedecare neputincîoşiloi" fraţi. 

îngrozeşte pre hristianiî ceî depliniţî în cunoştinţa cu aceste 
cuvinte Apostolul şi pentru acâsta elice lor: căutaţî, adecă luaţi 
aminte, dice, şi socotiţi bine fraţilor, pentru ca să-i înfricoşeze 
şi să-î ruşineze cu cuvîntul acesta; şi nu~a dis, ca nu cum-va 
cunoştinţa vdstră acâsta, sau deplinătatea vostră, care sînţ laude; 
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ci a dis: căutaţi nu cum-va stăpânirea vostră acesta, adecă o-
brăznicia şi mândria vostră acesta sâ se facă zmintelă. Şi nu 
a dis, fraţilor numai, ci neputincioşilor fraţi, pentru ca sâ crescă 
şi să arate maî mare pre prihănire, că nici de neputincioşii fraţi 
îî dore inima şi aii milostivire, cărora se cuvine a le da mână de 
ajutor şi a-i ridica şi a-î îndrepta. Dar, fie, 'dice, 'că' nu-i ri
dicaţi şi nu îndreptaţi pre fraţii voştriî, pentru, ce şi îi oborîţi 
•cu zmintelele vostre şi cu împedecările, ce le puneţî, aruncându-i 
in prăpăstii? Fie, nu puteţi a-î ridica, dar măcar nu-i perdeţi. 

i o . Ca daca vre Unui to ar vedea pre tine, carele aî 
cunoştinţă, şedend în capiştea idolilor, au nu conştiinţa luî 
slabă fiind, se va zidi spre a mânca cele jertfite idolilor? 

De te va vedea, dice, vre unul pre tine, cel ce precum so
coteşti tu, eşti deplinit întru cunoştinţă, că mănânci jertfele 
idolilor, pre djn acesta nu va lua prilej maî mult spre a mânca 
şi el,jertfe idoleştî? Şi dupre urmare nu se va întări (că acesta 
însemneză dicerea «se va zidi») şi intim a socoti că idolii sînt 
ore-care lucru ? Căci acela peştiind cugetarea ta, cu cate mă
nânci, ca defăimând pre idoli, şi ca cum socotind, câ aceştia 
nu sînt nimica, ne ştiind, dic, acesta, se va îndemna spre a le 
mânca şi el şi a cugeta că idolii nu sînt nimica. 

~ T T . Ş i v a peri neputinciosul frate întru cunoştinţa ta, 
pentru carele Christos a murit. 

Ţrel lucruri, dice, aî tu cel deplinit întru cunoştinţă, care te 
lipsesc de totă ertarea, pentru vătămarea ce pricinueştî fratelui 
teu: a) Că acesta, carele se zminteşte de tine, este frate şi de 
o credinţă cu tine hristian, b) Câ este şi neputincios întru cu
noştinţă şi întru cugetare şi c) Că şi Christos pentru acesta a 
murit. Şi aşa deplinirea ta se face pricină de peirea a fratelui 
teu; şi Christos nu s'a ferit de a muri pentru mântuirea luî, 
iar tu nici de o mâncare te depărtezi, pentru ca să nu se zmin-
tescă el. Chrisostom însâ în locul dicereî «pentru cunoştinţa ta», 
dice «pentru mâncarea ta». 

12. Ş i aşa păcâtuind împrotiva fraţilor şi bătend con
ştiinţa lor cea neputincîdsă, împrotiva luî Christos pe-
cătuiţî. 

Voi, dice, hristianiî ceî depliniţî în cunoştinţă, aşa greşind 
împrotiva fraţilor şi bătând neputinciosa lor conştiinţă, împro
tiva a însuşî luî Christos pecătuiţî. Nu a d i s : zmintind conşti
inţa lor, ci bătendu-o, pentru ca să arate cu dicerile acestea 
cruzimea şi nemilostivirea lor, adecă nici de slaba şi neputin
ciosa conştiinţa fraţilor lor au milostivire, ci o bat. Vedi însă, 
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că păcatul acesta, al celor ce mânca jerfe idoleşti, l'a suit la 
însuşî vîrful fârâ-de-legei, dicend: că împrotiva luî Ghristos pă
cătuiţi. 

Dar cum păcatul, cel ce se face împrotiva fraţilor, se ridică 
la Christos? Dupre multe chipuri: a) Câ relele, cele ce se fac. 
robilor lui Christos, Christos le însuşeşte lui-şî; pentru acesta 
dicea către acest Pavel, carele gonia pre robii luî: «Eu sînt 
lisus, pre carele tu goneştî» (Fap. IX, 5) ; b) Câ fraţii cei ce.v 

se vatămă sînt trup şi mâdulârî ale lui Christos; c) Câ ceea ce 
Christos a zidit şi a întărit cu junghierea şi cu mortea sa, adecă 
pre mântuirea fraţilor, aceştia carî vatămă pre fraţi, o risipesc 
şi o perd'). 

13. Pentru aceea, dacă mâncarea zminteşte pre fratele 
meii, nu voîu mânca carne în vec, ca sâ nu zmintesc pre 
fratele meii. 

De vreme ce învăţătorul e dator mal întâîu a păzi acelea ce 
îndatoreşte pre "alţiî a le păzi, pentru acesta şi Apostolul, ca 
un prea bun învăţător, întăreşte aicea cu pilda sa, ceea ce în
vaţă şi d ' c e i câ de zminteşte mâncarea pre fratele meu, eu nu 
voîu mânca carne în totă viaţa mea, numaî pentru ca să nu 
zmintesc pre fratele meu. Nu a dis însă, de zminteşte cu drep
tate, ci şi cu ori ce chip de zminteşte, orî cu dreptate, ori cu 
nedreptate. Şi nu a d\s, nu voîu mânca jertfe idoleşti,.ci nu 
voîu mânca carne obşteşte şi preste tot, cuprindetor, măcar de 
şi sînt ertate acestea a se mânca, şi nu câ nu voîu mânca întru 
o di, şi în dduă, ci întru totă vremea vieţei mele; câ acesta 
însemneză dicerea «în vec». Şi nu a dis, pentru ca să nu perd 
pre fratele meu, ci pentru ca să nu zmintesc pre fratele meu 2). 

CAP. IX. 

1, Au nu sînt Apostol? A u nu sînt slobod? Au. nu pre 
lisus Christos Domnul nostru l'hm vădAit? 

Fiind-că maî sus a d' s Apostolul, că de vreme ce mâncarea 
zminteşte pre fratele meii, eu nu voîu mânca carne, pentru ca 
sâ nu socotâscă cine-va, că mândrindu-se, le dice acestea, pen
tru acăsta este silit acum a arăta aicea, că era departe de a-

•) Iar Teodorit adauge şi: că însuşî glasul stăpânului Christos este ca
rele djce: „Vedeţi să nu defăimaţi pre vre unul dintr'aceştî micî" (Mat. 
XVIII, 10). Şi îarăşî: „Iar carele va zminti pre. unul dintre aceştia micî 
din ceî ce cred întru mine, de folos este luî, a i se spânzura petră de 
moră de grumazul luî şi a se afunda în noianul măreî (Mat. XVIII, s. 6) . 

*) Care zmintelă însă se cuvine a o defăima .şi care nu se cuvine, vecjî 
la suptînsemarea djcereî: „Bine este a nu mânca carne" (Rom. XIV, 12). 
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eelea, care era ertate luî, numaî pentru a nu zminti pre cine-va, 
căcî Christos a poruncit, ca cel ce propovedueşte Evanghelia, 
din Evanghelie să se hrănescâ, adecă dela ceî ce se învaţă e-
vanghelia; «că vrednic, dice, este lucrătorul de plata sa» (Mat. 
X , 10). Eu, dice, însă am judecat maî bine a muri de fdrne, 
decât a lua dela xine-va trebuinţa mea, cea de nevoe, ci os
teneam lucrând cu manile mele şi me hrăneam din lucrul mani
lor mele, precum o ştiţî voi (că era precum se vede în Corint, 
dre-carî dascăli bogaţi, cari filotimisându-se, învăţau, fără a lua 
plată dela ucenicii lor; acâsta însâ o meşteşugeau el, pentru ca 
să ruşineze pre Pavel; care lucru afiându-1 Pavel, s'a lăsat de a 
se mal hrăni dela ceî ce se învăţau de dînsul, cu tote că acesta 
era ertată de însuşî Domnul 1). Eii dice aşa am fâcut şi de cele 
ertate mie me feresc, puma! pentru ca să nu zmintesc pre cine-va; 
iar voî nicî de jertfele idolilor ve feriţi, pentru ca să nu zmin-
tiţl pre fratele vosteu. Decî noima a tot cuvîntulul, cea de obşte 
•cuprindetore, este acesta, care Apostolul, cu multe stihuri şi 
pilde pre larg o creşte şi dovedeşte în tot capul acesta. Dar 
să teorisim noima şi îh parte a fieşte-căruîa dicerî: «Au dor 
nu sînt, dice, şi eu Apostol ? Pentru ca să nu dică cine-va luî 
că pentru acesta nu iaî cele de trebuinţă, o Pavle, pentru-că 
ţie nu-ţî sînt ertate; pentru acesta Apostolul respundend dice: 
dar cum mie nu-mî este ertat să iau, dar cum şi ceî-l-alţî A-
postoll nu îau. hrana lor de la acei pre cari îi învaţă? Aşa, o Iau, 
dice. Apoî ce? Nu sînt şi eu Apostol precum şi aceia? Nu sînt 
slobod? Adecă, nu cum-va am pre cine-va, de mă opreşte a 
lua ? Nu. Şi iarăşi -ca să nu dică cine-vaicâ ceî-l-alţî Apostoli, 
.aii mai multă vrednicie decât tine Pavle, pentru-câ a vădut pre 
Domnul, pentru acâsta dice: «Au nu am vădut şi eu pre Dom
nul nostru Iisus Christos»? Cu adevărat l'am vădut; fiind-că de 
şi maî pre urmă decât toţî, însă s'a arătat şi mie ca unei le
pădături: «Iar mal în urmă decât toţi ca unei lepădături s'a 
arătat şi mie» (1 Corintenî XV, 18). Că mare lucru cu adevă
rat era a se învrednici Apostolii a vedea cu "ochii lor pre Dom
nul, precum însuşi Domnul o dice: «Iar ochii voştriî sînt fericiţi, 

•căcî văd Căci mulţî prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele 
ce vedeţi şi nu aii vădut» (Mat. XIII, 16). 

Au. nu lucrul meu voi sînteţi intru Domnul? 

*) Pricina cea maî de căpetenie şi maî întâîu, căcî Pavel lucra cu manile 
.•şi din lucrarea manilor sale se hrănea, era pentru ca să dea pildă tu
turor hristianilor, să-î urmeze şi să lucreze şi eî; precum acesta arătat o 
d,ice Apostolul în cea doua către Tesalonicenî (Cap. III, s. -9). Iar a doua 
pricină şi trrmetore a fost acesta, ce o etice aicea, adecă pentru ceî ce îl 
-prihăneati şi să zminteau, că s'ar fi .hrănit;dela cei ce-se înveţau de el. 
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Fiind-că putea cine-va de a aice: şi de eşti slobod şi. A-
postol, o fericite Pavle, apoi lucrul Apostolului nu l'aî făcut» 
ce-ţî vor folosi numirile cele gdle? Şi Iuda a fost Apostol şi. 
a vedut pre Domnul, ci nimic s'a folosit. Pentru acesta, Pavel 
respundend la acâsta, d i c e aicea: că lucrul meu vOi Corintenii 
sînteţî, cărora v'am ^propoveduit Evanghelia. Drept aceea, Iată 
că am săvîrşit şi eu. apostolâşca slujbă. Insă fiind-că a dis mare 
cuvînt, pentru acesta a adaus a dice: «întru Domnul» voi, di c e > 

.'4ttteţViSJpS%,.şi fb.dh! apostdleştef mele prpgoveduiri, care ©• 
>ţn": i%jj^ti^rm cu'pijterea -meă,' ci;-cu -a Domnuluî. 1 

2. D e iiur sînt altora Apostol, vouă însă sînt. 
Nu trie laud, dice, că sînt Apostol al lumeî tote şi învăţător,, 

ci acesta numaî die> că au dor al vostru, al Corintenilor nu 
sînt Apostol şi învăţător? Aşa, sînt; cum dar nu am luat cele 
de trebuinţă spre nevoea mea dela voî, dela care ma| ales se 
cuvenea să îau? Dupre ertare însă şi compogorîre le ;scrie a-
cestea Pavel, pentru ca să arate cât urăşte de a pricinţii zmin
telă altora, pentru lucruri ertate luî, precum erau de a lua cele 
de trebuinţă dela acei cari se învăţau de el. 

Că pecetea apostolici mele voi sînteţî întru Domnul.. 
Adecă dovada apostoleşteî mele pi'ppoveduirl, voi, dice, Co

rintenii sînteţî, şi de voeşte cine-va să Ştie pentru mine de sînt. 
Apostol, pre voi ve arăt lui, pre ceî învăţaţi de mine, că voî 
sînteţî carî pecetluiţi şi adeveriţi apostoleşca mea făgăduinţă;; 
căci câte lucruri alcătuesc pre un Apostol, tote le-am arătat 
întru voî, precum însuşî acesta p -scrie şi .întru cea de a doua, 
trimitere a sa către aceştiaşî Corinteni: «Semnele Apostolului 
s'au lucrat întru voi, întru totă răbdarea, cu semne şi cu mi
nuni şi cu puteri, că ce este, cu care v'aţî mîeşurat decât cele-
l-alte biserici?» (II Cor. XII, 1.2)1).. 

3 . Răspunderea mea către cel ce me cercetâză pre mine 
acâsta este. , 

Dice Apostolul adecă, cum că către cei ce mă judecă şt 
caută se afle de sînt eu Apostol, aeâstâ răspundere prepun 
lor; acâsta care? Pre voî; că ar.ătându-vă cum că v'aţî învăţat 
şi ; v'aţî catihisit de mine, cu acesta astup gura acelora ce mă 
judecă şi cercetâză. Iar dumnedeescul Chrisostom dice, că celor 
ce mă învinovăţesc, că Iau bani:, sau şi mtrâbâ, pentru ce nu 
Iau bani; acestea le răspund, ce ara să le dic vouă dupre urmare: 

4 . Au. nu avem stăpânire a rrşânca> şi a bea? 

•) Şi Teodorit pecetea o Qice, că este dovada şi adeverire, dicend aşa 
ca şi d~umne4eescul Ioan: „Cel ce priimeşte mărturia luî, a pecetluit că 
Dumnecjeu este adeverat (Ioan III, 33). adecă a adeverit". 
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Au nu avem stăpânire, di c e> a m a dela hristiani, ucenicii 
noştriî, hrana cea de nevoea nostră? Avem cu adevărat, dar 
însă nu am întrebuinţat acâsta voe. Iar Chrisostom d i c e : şi 
cum, dezvinovăţiri sînt acestea, o fericite Pavle către cel ce te 
învinovăţesc? Aşa dice; căci când mă văd ei, că mă feresc 
încă şi de acelea ce îmi sînt ertate, numai are dreptate cine
va a se sminti şi a mă prihăni ca pre un amăgitor şi ca curo 
aşi propo^vedui pentru bani.,, 

- v g . ; ' A | î ' : ^ r " ^ y e ^ %t^0^.&-fp0'iă]^::^m,sio- a ;<purtaca 
şi eeî«>alţî ÂpbstGÎiâi "frăţii Domnului şi Kifa? 

Femeile cele bogate urmau sfinţilor Apostoli, pentru ca să 
dea lor cele de trebuinţă şi pentru a pricinui lor totă neîn-
grîjirea despre cele de nevoe, ca fără griji fiind dumnedeeştil 
Apostoli, să -se îndeletnicescâ întru singura propoveduire a 
Evangheliei1). Vedî însă înţelepciunea fericitului Pavel, pre văr-
velnieul Petru la urmă l'a pus, ca pre un maî mare decât ceî-
l-alţî, ghicitoreşte arătându-o acâsta şi dicând: şi ce dic eu 
de ceî-l-alţî Apostoli? Şi însuşî Petru, cel mai întâîu decât toţi 
o face acâsta şi are o femee, caria urmâză, pentru ca să dea 
luî cele de trebuinţă. Iar fraţi ai Domnului, dice Pavel, pre 
Iacov, episcopul Ierusalimului şi pre losif şi pre Simon şi pre 
Iuda, cari s'au numit fraţî aî Domnului, pentru logodirea ce a 
avut losif tatăl lor cu Născetdrea de Dumnedeu Măria, cari 
necretlând maî înainte întru Domnul, precum dice evanghelis
tul Ioan: «Că nicî fraţii lui credeau într'însul» (Ioan VII, 5), 
la urmă au credut şi s'au făcut aleşi, măcar că nu au ajuns 
la măsurile celor-l-aiţl Apostoli, precutri dice Chrisostom, pen
tru acâsta şi Pavel între câl-l-alţi I-a numărat şi pre aceştia, 
puind întru una şi altă partea lor pre cei maî de vîrf şi mal 
aleşi din Apostoli. 

6 . Au ddr singur eu şi Varnava nu aveam stăpânire 
de a nu lucra? 

Eu, dic, singur şi Varraava nu avem slobodenie nelucrând 

- ') Iar Climent Stromateul în cartea III, cjice că Apostolii când pro-
poveduîau, aveau împreună cu sineşî femeî surori şi împreună slujitore 
pentru femeile cele ce şedeau în casă şi prin acestea intra învăţătura 
Domnului înlăuntru în cămara lor şi în locul cel osebit pentru femeî. 

-JVecfî ş i cartea. a_ opta-a, Apostoleştilor aşedemînturî Cap. X X , XXVIII , 
unde cjice că femeile diaconiţe slujeau bătrânelor femeî, când botezau 
Apostolii femeî, pentru cinste şi buna cuviinţă. Drept aceea, nu numai 
pentru cele de nevoe ale Apostolilor urma lor femeile, ci şi pentru a-
rătata aicea pricină. Vecjî şi tâlcuirea canonului X I X al soborului întâîu 
şi al canonului XIV, al soborului şese şi suptînsemnarea canonului XL 
tpt al celuî al VI în Canonicul nostru. 
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a v ie ţu î , şi f ă r ă a f a c e lucru d e m â n i şi a n e h r ă n i d e l a c e î 
c e se î n v a ţ ă d e c ă t r e n o î ? A v e m a d e c ă s l o b o z e n i e 1 ) . N u a 
a s c u n s î n s ă P a v e l şi p r e V a r n a v a , c a r e l e ş t ia c ă şi e l s e . î m 
p ă r t ă ş e ş t e d e a c â s t a a m ă r u n ţ i m e , p e n t r u - c â ş i a c e s t a l u c r â n d 
c u m a n i l e s a l e s e h r ă n e a , n i m i c a l u â n d d e l a ce î c e s e î n v ă 
ţ a u d e e l . 

7. Cine slujeşte în oste cu 16fa sa? 
C i n e s e f a c e o s t a ş , d i c e , c u î n s u ş i m e r i n d e l e Sa le , a d e c ă c u 

m e r t i c u l sfeii şi c u h r a n a s a ? N i m e n e a cu a d e v ă r a t , c ă c i to ţ î 
c â ţ i . s e . f a c 0stasi5 .se h r ă n e s c din b a n i i s t a t u l u i . Ş i . p o t r i v i t a 
p u s m a î î n t â i u p i l d a os taşulu i , p e n t r u - c ă a c e s t a e s t e m a î p o 
t r iv i tă şi a s e m e n e a c u a p o s t o l â ş c a f ă g ă d u i n ţ ă , c ă p r e c u m o s 
t a ş i i a u l u p t ă c u v r ă ş m a ş i i c e i s imţ i ţ i şi îşi p u n v i a ţ a l o r î n 
p r i m e j d i i şi l a m â r t e , a ş a şi a p o s t o i â s c a f ă g ă d u i n ţ ă a r e s ă s e 
l u p t e cu v r ă ş m a ş i i c e i g â n d i ţ i ş i î n t i m p i n â p r i m e j d i i şi în s f î r 
ş i t su fere şi m o r t e . 

Cine sădeşte vie şi din rdda eî nu mănâncă? 
C a r e l e , d i c e , s ă d e ş t e vie şi din r o d u l eî n u s e î n d u l c e ş t e şi 

n u m ă n â n c ă ? N i m e n e a , a d e c ă . C u p i lda a c â s t a a v ie i , a r a t ă 
P a v e l o s t e n â l a şi p ă t i m i r e a c e a r e a şi s i l inţa , c a r e o p u n e a -
c e l a c e a r e e p a n g h e l m a a p o s t o i â s c a . N u a dis î n s ă c ă v ierul 
m ă n â n c ă t o t rodul v ie i , ci c ă m ă n â n c ă din r o d u l e l ; n ic i a d i s : 
c i n e n u s e î m b o g ă ţ e ş t e din r o d u l viei sa le? p e n t r u c a s â î n 
v e ţ e p r e to ţ î î n v ă ţ ă t o r i i şi p r e c e î c e au e p a n g h e l m a a p o s t o 
i â s c a , s â n u c a u t e c e l e d e p r i s o s şi m a l m u l t e d e c â t t r e b u i n ţ a 
s a d e l a ucenic i i să i , c i n u m a î c e l e d e t r e b u i n ţ ă şi d e n e v o e . 

Cine paşte turmă şi din laptele turmei nu m ă n â n c ă ? 
1 C i n e p a ş t e oî, d i c e , şi d m l a p t e l e lor nu m ă n â n c ă ? C u a d e 
v ă r a t n i c i unul . Ş i n u a dis , c ă p ă s t o r u l v i n d e o i l e , s a u c ă 
t a e oî şi m ă n â n c ă c a r n e a lor , or i c ă m ă n â n c ă t o t l a p t e l e lor , 
c i c ă m ă n â n c ă p a r t e din l a p t e l e lor , î n v ă ţ â n d c u p i l d a a c â s t a c â 
p ă s t o r u l şi învă ţă toru l c u v î n t ă t o r e l o r oî s e c u v i n e a s e î n d e s t u l a 

») Iar cum că şi ceî-l-alţî Apostoli lucrau şi nu numaî Pavel şi Var
nava, mărturisesc însuşî eî în aşe4ămînturile lor djcend: că şi. noî măcar 
zăbovindu-ne în cuvînt, Evangheliei, însă şi despre lucrări nu ne lene
vim; că unii dintru noî sînt pescari, îar alţiî lucrători de peî, îar alţiî 
lucrători de păment, pentru ca nicî o dată să fim noî fără lucru 
(Cartea II, cap. LXIII). Cum dar a dis Pavel că numaî el şi Varnava 
lucra? Răspundem că numaî aceştia lucrau tot-de-una, îar ceî-l-alţî A -
postolî maî rar şi când aveau sloboâ"enie-despre propoveduire. Vecjî şi 
tâlcuirea stihuluî 10, capului IV al ceiî către Filipsenî, de nevoe fiind; 
şi a stihului 9 al cap. II al ceiî întâia către Tesalonicheî. A Ais însă că 
Pavel lucra tot-de-una, osebind vremea aceea, întru care se afla în în
chisori şi în Jegăturî , precum acesta se arată la cap. IV de maî sus al 
ceiî către Filipsenî. 
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cu puţina mângâerea trupuluî seu şi cu puţina hrană, cea de ne
voe. Arată însâ Apostolul cu pilda acesta a păstorului încă, 
multa purtare, de grijă şi silinţa ce se cuvine a avea învăţătorul şi 
preotul şi arhiereul mal ales pentru turma sa cea cuvîntătore1). 

8 . A u d o f dupre om le dic acestea? Săii nu le dice 
şi legea acestea? 

Adecă nu cum-va, dice, numai din pildele cele de mal sus 
omeneşti, întăresc şi dovedesc acesta ce vă dic, a se hrăni 
adecă fieşte-carele Apostol de către aceea ce se învăţă de el? 
Sau n u cum-yâ şi din Scriptură nu a m vre o mărturie? , 6 a am 
să arăt vduă că şi- lui Dumnedeu acâsta se cundşte plăcută; 
şi legea, care nu este omenescă ci dumne^eâscă, şi ea o -măr
turiseşte acâsta. 

9 . Câ în legea luî Moîsi este scr is : «Nu vel lega gura 
bouluî ce treerâ» (A doua lege X X V , 4 ) . 

Scris, dice, este în legea luî Moîsi, că cela ce treeră stogul 
său, nu trebue a pune vre o legătură la gura boilor cu care 
treeră, ci să-î lase slobodî, ca şi ei să mănânce din ostenâla 
lor 2). Cu covîrşire însă formălueşte Pavel, ceea ce o voeşte, 
pentru acâsta aduce şi pilda boilor la pricina sa. 

Au ddr de boî pasă luî Dumnedeu? 
Nu cum-va, dice, îi pasă lui Dumnedeu şi portă de grijă de 

boî? Dar ce? Nu portă Dumnedeu de grijă şi de bol? Aşa, 
dice, porta grijă, ci nu atâta mult, în. cât şi legî să dea pen
tru dînşiî. Drept aceea altă ce-va a arătat Dumnedeu ghicito-
reşte c u Iubirea sa de omenî, cea către necuvîntătorele dobi
toce, pentru a iscusi pre Israiltenî spre a avea silinţă şi purtare 
de grijă pentru învăţătorii acela, cari ostenesc pentru dînşiî. 
Iar din cuvintele acestea ale luî Pavel ne învăţăm, căci câte se 
dic pentru dobitocele cele neeuvîntătore în Scriptura cea Veche, 
t o t e ajută şi privesc la moralicâsca învăţătură a omenilor8). 

r ) Pentru acesta damnec|eescul Chrisostom a cjis că: Pavel arată că 
se cuvine a urma ore-care a se îndestula cu puţină mângâerea învă
ţătorului?) şi cu singură hrana cea de nevoe. Acesta împrotiva celor ce 
voesc tote a l e ,mânca şi rodul întreg a-1 culege. Că aşa şi Domnul a 
legiuit dicend: „Vrednic este lucrătorul de hrana sa" (Mat. X , 10) . Şi 
nu numaî acesta o face prin pilde, ci arată şi ce fel se cuvine a fi pre
otul; că şi bărbăţie de ostaş trebue să aibă şi îngrijire de plugar şi 
purtare de grijă de păstor. Şi după tote acestea nimica maî mult decât 
cele de nevoe să caute (Vor. X X I la cea întâia către Cor.). 

*) Vedî însă tâlcuirea dicereî: nu veî lega gura bouluî ce treeră, şi la 
cap. V al ceiî întâîu către Timoteîu s. 18, frumosă fiind pentru învăţători. 

8 ) însemneză însă că Pavel nu a dis cum că Dumnedeu nu portă 
grijă de boî nicî de cum, ci că nu portă de grijă dupre întâiul cuvînt, 
ci pentru omenî, aî cărora sînt eî avuţii, şi vedî suptînsemnarea stih. 12 
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i o . Cu adeverat pentru noî dice;, că pentru noî s'a scris. 
Negreşit pentru noî Apostolii şi învăţătorii le-a dis acestea 

Scriptura; a adaus însâ pre adeverul, ca la un lucru mărturisit,; 
pentru ca să nu dea slobodeniOj celuî ce aude, nici cum a se 
împotrivi. 

Că cela ce ară, întru nădejde e dator a ara. 
Adecă Apostolul şi învăţătorul, carele osteneşte şi plugăreşte 

sufletele omenilor, cu propoveduirea şi. cu învăţătura, acesta e • 
datpr, djce, şă OŞţettescă şi să are qu nădejde că are să îa plată 
,şi răsplătire. • • 

Şi cela ce treeră, de nădejdea sa trebue să aibă parte 
întru nădejde. 

al cap. VII din cea a 11-a către Corint. Pentru acesta, cjice şi. Teodorit: 
„Nu cjice Apostolul acesta, că luî DumneZeu nu-î pasă de boli, că îî pasă, 
însă pentru noî îî pasă; că pentru noî şi pre aceîa î-a făcut. Pentru 
acesta şi fericitul David a cjis.- „Celuîa ce răsare în munţi îarbă şi ver-
deţă pentru slujba omenilor" (Psalm. CIV,,stih .8); adecă răsare Dum
necjeu îarbă şi verdeţă, pentru slujba omenilor, pentru ca să mănânce 
dobitocele şi să slujescă omenilor. Şi îarăşî întru cale nedumerite ale 
Scriptureî cjice: ce este acesta, nu veî lega gura boului ce treeră? Noima 
înţelegere! ceiî maî înalte, descoperit o a arătat nouă dumneZeescul A-
postol, însă şi acesta îndemânatecă este bine cinstitore de DumneZeu, 
că nedrept lucru este, cel ce a arat pământul şi tae mănunchile a nu 
se împărtăşi din rod. 

Şi prea înţeleptul Fotie tâlcuind Zicerea acesta a dumneZ.eesculuî Pa
vel şi dovedind că nu se împrotiveşte acesta ce Z ' c e Pavel a cuvîntu
luî Domnuluî, celuî ce arată, că DumneZeu portă grijă şi de pa,seri încă: 
„Au nu două paseri, Zice, se vînd pentru un dinar şi una dintru acestea 
nu va cădea, fără de ştirea Tatălui meu, celuî ce este în ceriurî" (Mat. 
X, 29). Acesta, Z'c, dovedind înţeleptul Fotie, Z'ce: „Că pasă cu ade
vărat luî Dumnecjeu de boî, precum şi.de tote cele-l-alte ale sale zidiri; 
dar nu în cât a pune şi legî despre' dînsele şi închipuiri de vieţuire, 
dupre care să vieţuescă"; ci şi porunca prin care ele s'aii înfiinţat este 
pentru trebuinţa omenilor şi povăţuirea lor au însuşit introducerea. Şi 
acesta se face arătată nu maî puţin şl dela cele-l-alţe dobitoce, pentru 
care nicî o introducere de lege se arată Acesta dar şi fericitul acela 
om ştiindu-o (Pavel adecă) şi purtarea de grijă pentru tote, prţn multe 
locuri şi de multe orî propoveduind, că se dă la DumneZeu şi legile 
cele despre cele necuvîntătore, care le-a întrebuinţat mosaicesca slovă, 
nu hotărăşte, că chîar şi cu deadinsut, pentru viaţa acelora s'a legiuit, 
ci spre povăţuirea şi înţelepţirea norodului, celuî cu anevoe hăţuit al 
neamului evreesc şi că s'a cjisj şi că s'a sqris şi că s'a Zis cu prea î.n-
ţelepţescă şi prea amărunţită judecată" (întreb. XXIX Amfiloh.). Cuce însă 
şi sfîntul Grigorie. Nisis: „ Că fericituî Pavel acum, adecă cu prostime 
şi negătire pune înaintea nostră, ca o ore-care bucată negătită pre po
runca legeî, Zicend; „nu veî lega gură-, boului ce treeră. Şi îarăşî prin 
tălmăcire netezând, face pre voea legeî, bine prijmită, Zicsnd'-• >,au dor 
de boî îî pasă luî DumneZeu, sau pentru noî .negreşit s'a scris" (la Cânt. 
Cântărilor; Vor. VII). 
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Dela sămânţă acuma a venit Apostolul la arie şi arată din 
pilda acâsta multele sudori şi ostenelele Apostolilor; că şi A-
postolii ca nişte plugari, sâmănă sămânţa credinţei şi aria su
fletelor o bat. Şi de vreme ce, că cela ce sâmănă nădejdueşte 
numaî câ are să dobândâscă rodul; îar cela ce treeră şi câştigă 
atuncea împarte rod: pentru acâsta a dis Apostolul că cela ce 
treeră se împărtăşeşte de' nădejdea sa. Insă ca sâ nu dică cine-va. 
lui: dar cer^Şingura acâsţâ ' "plâtâ* "o daî, o fericite Pavle,. Apos-

;toUlJ5C"EŞ.otrjC| - atâtea -ostehele şj sudori, ce afl yărsât la apropo-' 
vednire^ a şâ rjrâni numai 4ela ucenicii lor ? Pentru acâsta dic> 
au 'adaos acâsta «întru nădejde» adecă întru nădejdea bunătă
ţilor, celor ce vor să fie; în cât trebue Apostolul şi învăţăto
rul să nădăjduiască bunătăţile cele viitore, însă să se hrănâscă 
în viaţa acâsta de ucenicii săi. 

11. D a c ă noî am semănat voue cele duhovniceşti, mare 
lucru este, de vom secera cele trupeşti ale vdstre? 

De am semănat noî Apostoliî, dice, şi învăţătorii întru voî 
Corintenî duhovnicâsca sămânţă a Evangheliei, mare lucru este 
de vom' secera şi noi dela voî cele trupeşti, adecă de vom lua 
dela voî hrana nostră cea trupâscă? Ba, cu adevărat nu e lucru 
mare. Arată însă cu aceste cuvinte Apostolul, dreptatea lucru
lui; pentru-că nu sînt, dice, deopotrivă cele ce daţi voî nouă, 
cu cele ce aţi luat voi dela noî; fiind-că noî am semănat şi 
am dat vouă cele duhovniceşti şi cereşti, îar voî împrotiva daţi 
nouă cele trupeşti şi pământeşti. Şi acâsta este ce-va mare? Nu. 

12. D e se împărtăşesc alţiî de stăpânirea vostrâ, nu 
cu mult maî ales noî? 

Cu aceste cuvinte arată Apostolul pre ore-carî mincîunoşî 
învăţători, cari fârâ omenie şi cu chip stăpânitor luau dela Co
rintenî ori ce avea trebuinţă. Pentru acâsta nu a dis, câ dacă 
alţî învăţători şi mincîunoşî apostoli îau dela voi, ci a dis, că 
se împărtăşesc de stăpânirea vostră, adecă vă ţin şi ve stăpâ
nesc şi vă întrebuinţeză ca pre nişte slugi; cu cât mal ales noi 
Apostolii cel cu adevărat şi învăţătorii, avem dreptate sâ luăm 
dela voî hrana vieţeî nostre. 

Ci nu am întrebuinţat stăpânirea acâsta. 
t Măcar, dice, deşi eu Pavel aveam stăpânire şi voe a me hrăni 

dela voi, ucenicii mei, dar însă nu am întrebuinţat acesta stă
pânire, pentru ca să nu vă zmintiţî. Voi însă nici de jertfele 
idolilor, nu vă depărtaţi,. pentru a nu zminti pre mal neputin
cioşii fraţii voştriî. 

Ci tdte le suferim, ca să nu dăm ore-care zăticnire E -
vangheliel lui Christos. 
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Pentru a nu dice cine-va, căci pentru-că hu aveai trebuinţă 
o Pavle, pentru acâsta nu aî luat dela noî cele de nevoe vieţeî 
tale, pentru acâsta clide aicea Apostolul: c ă măcar deşi ne aflăm 
în mare strîmtorare, însă tdte le răbdăm: şi fdme şi sete şi go-
lătate şi împedecare la propoveduirea Evangheliei. 

13. Au' nu ştiţi că cei ce lucreză cele sfinţite, din bi 
serică mănâncă? 

Nu s 'a îndestulat Pavel c u pildele de m a i înainte, c e a di& 
despre dreptatea ce au învâţătoriî a se hrăni dela ucenici! lor,-
ci adauge şi acestea din lege; nu ..ştiţi, dice, c ă cei c e slujesc 
cele sfinţite, din biserică mănâncă şi se hrănesc ? C ă de vreme 
ce maî sus a alegorisit mărturia Scriptureî Vechi, cea pentru 
boî, acum dice, c â legea arătat porunceşte, din biserică să se 
hrănâscă, aceia ce lucrâză cele sfinţite, adecă leviţiî, carî sînt 
mal josiţî în trâptâ decât preoţii şi au închipuirea diaconilor 
celor de acum în dar, adecă slujitorilor preoţilor. Şi n u a dis 
că leviţiî mănâncă cele ce se aduc la biserică, ci că mănâncă 
din biserică, ca nicî ceî ce le iau şi le mănâncă s ă se ruşineze, 
căci se hrănesc de dmenî, nicî norodniciî ceî Ce le dau, s ă s e 
mândrâscă c ă hrănesc pre ceî bisericeşti. 

Cel ce stâruesc la jertfelnic, cu jertfelnicul se împărtăşesc. 
Adecă şi arhiereii şi preoţii,. cei ce stâruesc la altar ( î )au 

parte la altar; stăruesc, însă a dis, pentru ca s ă arate slujba cea 
de tot-de-una şi îngăduirea, ce o făceau arhiereii şi preoţii la 
jertfelnicul arderilor de tot. N u a d ' s c â arhiereii ş i preoţii îau 
cele sfinţite; pentru ca să arate că aceştia nu se cuvine s ă a -
dune arginţi dela cele sfinţite, nicî a dis, c ă î a u dela ce î c e 
jertfesc, ci a d^ « c â ceî ce stăruesc la jertfelnic, cu jertfelni
cul s e împărtăşesc»; adecă iau şi ei partea împreună cu jert
felnicul ; căcî câte jertfe proaducea norodul la jertfelnic, acelea dea-
ciîa nu maî erau ale celor ce le aduceau, c i erau ale bişericei şi 
ale jertfelnicului; îar c ă «împreună se împărtăşesc», a d i s , fiind-că 
dela dobitdcele cele ce se jertfeau, sângele s e versa la temelia 
jertfelnicului, iar săul adecă grăsimea s e tămâia; îar din căr
nurile fieşte-căruîa dobitoc preotul lua partea, pieptul şi braţul 
drept (pote armul) şi stomahul sau bumbariul1). Insă câte do
bitoce s e ardeau cu totul, adecă arderile de tot, erau numaî 
ale jertfelnicului şi din acelea preotul n u lua parte. 

' ) Că aşa cjice legea: „Acesta este judecata preoţilor, cele dela norod, 
dela ceî ce jertfesc jertfele; şi orî viţel orî 6e de veî aduce şi veî da bra
ţul preotului şi fălcile şi bumbariul" (II lege XVIII, 3) . Sau schembeaua, 
acesta e partea cea din lăuntru a pânteceluî,.întru care se face mistu
irea hranei sau maţul dupre Filon Iudeul. Unde însă se află jertfelnicul 
arderilor de tot, veijî la tâlcuirea Cap. IX Stih. 2 al ceiî către Evrei. 
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14- Aşa şi Domnul a rânduit celor ce vestesc E v a n 
ghelia, din Evanghelie să vieţuiască. 

Dovada cea maî puternică decât tdte o a pus Apostolul; 
acum în urniă: ce spun eu, dice, cele şi cele pilde omeneşti şi 
mârturiî ale Scripiuref Vechi? însuşi Domnul nostru Iisus Christos. 
a ş a a rânduit în Scriptura cea Nouă, legiuind unit cu cea Veche, 
şi dicend: «Vrednic este lucrătorul de hrana:sa» (Luca X , 71. 
Căci precum acolo a legiuit câ preoţii să trăiască dela bise
rică, aşa şi aicea a rânduit sâ se hrănescâ Evangheliştil şi A- . 
postolii luî nu dela ucenici! lor, pentru ca să nu se mândrescâ 
aceîa, că hrănesc pre învăţătorii lor, ci din Evanghelia ceea ce 
o p r O p o v e d u e s c . Pentru-că nu hrăneşti tu, hristianule, pre în
văţătorul cel ce te învaţă, ci îl hrăneşte pre el lucrul şi drep
tul luî, adecă Evanghelia, care propovedueşte1). A cjis însă şi, 
că învăţătorii Se cuvine a vieţui numaî din Evanghelie, nu a şi 
neguţători Evanghelia, care o propoveduesc, şi a învistieri adu
nând arginţi. 

15. E u însă nici una din acestea am întrebuinţat. 
Insă eu Pavel, dice, nicî una din aceste porunci am între

buinţat, din care le-am înşirat maî sus, nicî din cele ale Scrip-
tureî ceî Vechî, nicî rânduirea Mântuitorului Christos, pentru ca 
să mă hrănesc adecă de voî ucenicii mei, ori mal bine a dice 
din Evanghelia ce propoveduesc8). 

Iar acestea nu le-am scris, câ aşa sâ se facă întru mine. 
Pentru ca sâ nu-î dică cine-va Iui: dar C e ? Deşi acum nu aî 

întrebuinţat, o fericite Pavle, nici una din câte aî dis, pentru 
ca sâ te hrăneşti dela noî, însă mal în urmă vel întrebuinţa şi 
pentru acesta le dicî acestea; de acesta îndrepteză prepusul a-
cesta degrab Apostolul, şi dice: c ă eu nu le-am scris acestea, 
c a sâ Iau dela voî şi să mă hrănesc. 

Că bine este mie, maî bine a muri, decât lauda mea 
a o zădărnici cine-va. 

Aleg maî b i n e s ă mor d e fome şi d e sete şi d e golătate, 

*) Sau şi Evanghelia, de unde <iice Domnul să vieţuiască ceî ce o pro
poveduesc, se înţelege că dela credincioşii ceî ce se învaţă Evanghelia, 
se cuvine să Vieţuiască şi să se hrănescă învăţătorii; precum aşa o tâl
cueşte acesta şi Teofilact maî înainte la stih 23 al _ acestuîaş Cap. şi stih. 
8 al I Cap. al ceiî a doua. către Timoteî. 

s ) Iar Teodorit aşa tâlcueşte cţice(rea) acesta: „Eu însă nicî u n a din 
aceste am întrebuinţat", adecă propoveduind la voî. Că acesta ş i întru 
aceea a doua trimitere o învaţă c}icend: „Că ce este cu care v'aţî mic
şorat maî mult decât cele-l-alte biserici? Fără numai că însumi eu nu 
v'am- amorţit pre v o î ? " (ÎI Cor. XI , 8 ) . Şi îarăşî : „Alte biserici am jefuit, 
luând mertic la slujba vostră (Ti j ) . 
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decât să-mi zădărnicâscă cine-va, adecă decât să arate cine-va 
zadarnică şi deşartă lauda mea acesta, carea este de a nu lua 
nimic dela ucenicii mei. Laudă însă, o a dis acâsta, pentru ca 
să arate covîrşirea bucuriei sale, căcî pote ar fi dis cine-va, că 
cu adeverat, tu Pavle, nu iai nimic dela noî, însă o faci acesta 
suspinând şi mâhnindu-te. Pentru acâsta, dice Apostolul, că atât 
sînt de departe de a me mâhni pentru acâsta, în cât şi me 
bucur cu covîrşire şi de bucuria mea me" şi laud întru acâsta. 

J'\/i&v;ţ}^.;âs:;.î3i^ ,eăţe. ia,udâ; că nevoe 
zace asupra mea, îar văî mie este de im v o n ! bine-vâsti. 

Ce dici, o fericite Pavle, nu este laşdă a ta, a bine-vesti 
Evanghelia, ci a propovedui Evanghelia fără plată? Şi dar a 
propovedui fără plata, acâsta este maî pre sus de Evanghelie ? 
Sâ nu fie! Eu nu cugetez aşa, ci a bine-vesti eu simplu şi a 
propovedui Evanghelia, acesta este poruncă şj datorie a mea 
şi de o voîu plini datoria meja acesta, nu fac nici o faptă bună 
şi ispravă, de unde să me laud, ci mai ales şi vai va urma mie, 
dacă nu voîu plini datoria mea acâsta; că. me voîu munci şi 
me voîu pedepsi mult, pentru-că nu voîu face porunca stăpâ
nului meu; îar a propovedui Evanghelia fără nici o plată, acâsta 
este filotimie şi faptă bună a proalegerei mele, şi pentru acâsta 
este laudă a mea. Iar acâsta, că nevoe este pusă asuprâ-mî, o 
a dis Apostolul nu pentru ca să surpe stăpânirea de sine (ce 
o are fieşte-carele om), ci spre osebirea slobozeniei şi a stă-
pânireî ce avea a lua dela ucenicii săi; şi pre lângă acestea, 
pentru ca să arate temerea ce avea, că are sâ se pedepsescă, 
de nu va propovedui Evanghelia. 

17. Că de o voîu face acâsta de voe, am plată; Iar 
dacă fără de voe, iconomie, mi s'a încredinţat. 

De nu mi s'ar fi încredinţat, dice, dela Dumnedeu propove
duirea Evangheliei, ci o aşi face acâsta de sine-mî (că acesta 
însemnâzâ dicerea «de asî face de voe) asî fi avut multă si 
mare plată; îar fiind-că mi s'a încredinţat propoveduirea dela 
Dumnedeu, arătat este, că nu, o fac acâsta eu dela sine-mi, ci 
poruncă stăpânâscă plinesc, câ acâsta însemnâzâ dicerea: «Nu 
de voe». Şi pentru acâsta nu este filotimie şi faptă bună a 
proalegereî mele, pentru-că dela Dumnedeu mi s'a încredinţat 
iconomia şi slujba şi o plinesc acâsta. Vedi însă, iubitule, că 
nu a dis Pavel, fiind-că mi s'a încredinţat prppoveduirea fără 
a voi eu, nu am plată, pentru ca să âră-fe,, că are dela Dum
nedeu plată, pentru-că propovedueşte Evanghelia, măcar deş: 
plineşte stăpânâscă poruncă. Pentru-că fără cuviinţă este sâ dicem 
că Apostolii toţî nu vor lua plată, pjentrp aposto^câsca propo-
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veduire ce o aii plinit, însă nu iati atâta multă plată dela Dum
nedeu câtă la acela ce propovedueşte Evanghelia fără mită şi 
fără de plată. / 

18. Decî care este plată? Ca bine-vestind fără cheltu
ială sâ pun Evanghel ia lui Christos, spre a nu întrebu
inţa reu stăpânirea mea întru Evanghel ie . 

Adecă, dice, plata mea cea mai mare -şi vrednică de laudă 
este acesta: a nu întrebuinţa, nieî ca epip stăpânire^ mea (sau 

.^i?o<f^ig) Şi & şi\ lua' dela- cihe-ţa^riîffliCj e â Simpla întrebu
inţare b a numit Apostolul ăîci rfeâ' întrebuinţare; iar la cele-
l-alte părţi, stăpânire numeşte, pre a lua dela ucenicii s6î cele 
şpre trebuinţa sa, pentru ca să arate, câ şi ceî-l-alţi Apostoli, 
ce luau, nimica greşeau, nici erau vrednici de prihanăj ca unii 
ce aveau stăpânire la acesta şi voe. A dis însă a-şî mărturisi stă
pânirea sa întru Evanghelie, pentru ca să arate, că acela este 
slobod a lua, carele osteneşte şi se află în lucrarea şi propo
veduirea Evangheliei, şi nu cela ce nu se osteneşte. întru acesta 
şi se află nelucrâtor 1). 

19. Câ slobod fiind din tdte, tuturor m'am robit pre 
sine-mî, ca pre ceî maî mulţî să-î dobândesc. 

Aicea adauge Apostolul şi altă ispravă maî mare: ba, elice, 
nu numaî nimic nu am luat dela ucenicii mei, de şi aveam stă
pânire de a lua, ci încă slobod fiind, adecă fără a fi supus cuî-va 
şi fără a avea vre o nevoe, însă m'am robit pre sine-mî la toţî; 
nu la unul şi doi şi o sută, ci la totă lumea. Şi acesta o am 
făcut, nu ca să plac acelora ca un linguşitor şi amăgitor, ci 
pentru ca să dobândesc şi sâ mântuesc pre ceî maî mulţi, fi
ind-că pre toţî a-1 mântui, mie nu-mî este cu putinţă. 

2q. Ş i m'am făcut Iudeilor ca un Iudeii, ca pre Iudei 
să dobândesc. 

Atuncea s'a făcut Pavel cu Iudeii ca un Iudeu, când a tăet 
împrejur pre Timoteî, cel din. neamurî, precum Faptele Apo
stolilor arată (Cap. XVI, stih. 3). Căci ca să surpe tăerea îm
prejur, a priimit iconomiceşte tăerea împrejur. Nu a dis însă: 
m'am făcut Iudeii, ci ca un Iudeu, pentru ca să arate, căcî 
câte le fâCea priimind ale Iudeilor era iconomie şi arătare numaî 
şi compogorîre, ca să dobândescă şi sâ mântuiască pre Iudei 2). 

>) Iar Teodorit dice, că tote acestea le-a dis Pavel, adecă cum că nu 
a întrebuinţat stăpânirea, care o a dat-o Dumnedeii, pentru a se hrăni 
din propoveduirea Evangheliei, cu scopos de a opri din reua stăpânire 
şi slobodenie, p r e a c e î ce reu îşî întrebuinţeză cunoştinţa şi mâncau fără 
frică jertfe idoleşti şi din acesta da pricină de vătămare celor neputincioşi. 

a ) De acesta drept a avut a se mira Chrisostom de iconomiile acestea ale 
lui Pavel. Ce dicî? Propoveduitorule al lumeî, cela ce de înseşi cerîurile 
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Celor de sub lege, câ un sub lege, ca pre ceî de sub 
"lege să-î dobândesc. 

Aicea Pavel numeşte: sub lege, pre ceî lipacî sau nemernici, ' 
adecâ pre ceî ce eraii din neamurî şi de curând veniţi la iu-
•daism, cari priimiseră adecă şi se catihiseserâ în legea cea veche, 
însă nu erau curaţi evreî; sau, sub lege, numeşte pre evreii 
•cei ce creqluserâ în Christos, însă priimeau încă cele ale Legeî 
vechî, atuncea însă s'a făcut Pavel, ca cum aflându-se sub 
lege, când şî-a ras capul şi a adus jertfele cele despre cură-
-ţie, precum arată Faptele Apostolilor (Cap. XXI) 1 ) . Acestea, 
însă le-a făcut iconomiceşte şi numaî pentru arătare pentru ea 
să îndrepteze.şi să mântuiască pre cel ce cu adeverat le-făceau 
•acestea. 

2 1 . Celor fârâ de lege, ca un fârâ de lege. . 
Fără de lege, numeşte pre cei ce nu aveau moisaicescă Le

gea cea Veche, adecă pre cei din neamuri, cari nicî curat 
evreî erau, nicî hristianî, nici elini, Iarăşi şi idolo-slujitori, ci 
•credeau un Dumnedeu şi un fâcetor al totului, precum era Cor-
nilie, la care mergea Pavel adese-orl propoveduindu-le Evan
ghelia şi compogorîndu-se dupre neputinţele lor, şi arâtându-se 
ea de o potrivă cu eî, dupre iconomie; sau fără de lege dice 
pre slujitorii de idoli şi pre elini, precum când a vorovit cu 
Atineniî dela suprascrierea uneî capişte a lor, care-î dicea: 
«Necunoscutului Dumnedeu», în care vorovâ vorovea Pavel des
pre Christos, nu ca despre Dumnedeu, ci ca despre om; de 
vreme ce aceia, elini fiind, nu încăpeau (adecă nu puteau pri
imi) taina dumnedeireî lui Christos, ci socoteau câ Christos. 
este unul din omeni şi eroi pre care elinii îl îndumnedeiau, 
precum a fost Iraclis şi Asclipie şi Zevs Kritenul şi alţiî ca a-
-ceştia. In tote părţile însă adauge Apostolul acesta, adecâ ca 
~un fără de lege, ca un sub lege, ca un Iudeu, pentru ca să 
înţelegi tu, cetitorîule, că numaî dupre arătare şi la vedere o 
făcea acesta Pavel, şi nu dupre adever, precum am dis mai sus. 

(Nefiind fără de lege a lui Dumnedeu, ci lege a lui 
•Christos), ca pre cel fără de lege .sâ- I dobândesc. 

Pentru ca să nu socotescă cine-va câ Pavel îşi schimba so-
•cotela, când vorovea împreună cu ceî fârâ de lege, pentru a-
cesta dice aicea că, cu tote câ împreună voroveam cu ceî fără de 
lege, eu însâ nu eram fâră de lege, adecă nu eram afară de 
'te-aî atins şi atâta aî strălucit în dar, atâta de năprasnă te pogorî atâta? 
Aşa, că acesta este a me Sui, că nu căuta acesta, că se pogoră numaî 
ci că şi pre cel ce zace jos îl ridică şi-1 aduce către sine (Vor. XXXII 
Ila acesta I către Corint.). 

»)• Aşa tâlcueşte pre ceî de sub lege şi Teodorit. 



legile luî Dumnedeu, ci dimprotivă eram în legea luî Chnsfe&s 
în cea maî înaltă şi maî deplinită decât legea cea veche'1 Si 
pentru ce sfîrşit o făceam acesta ? Pentru ca sâ dobândesţ şi 
sâ mântuesc pre cel fără de lege. 

22. Me făceam celor neputincioşi ca un neputincios, 
ca pre ceî neputincioşi sâ dobândesc. . 

Eu, di c e> C V t c e * neputincioşi m'am făcut ca un neputincios, 
pentru ca. pre ceî neputincioşi să-î dobândesc, precum şi acum 
am făcut îa voi Corintenii, şi pentru ca să nu smintesc nepu-
tinciosa v6strâ-socotinţă, nu .am voit sâ me hrănesc dela voi. 
Şi fiind-că acâsta a fost pricina de a diee tote câte a dis mai 
sus, pentru acesta în urma tuturor acesta o a pus, ca o maî 
apropiată de pricina sa. Ci şi când veî vedea pre Pavel, că 
nu d i c e descoperit şi arătat, pentru dumnedeirea Fiîuluî, sau 
a Sf. Duh, pentru neputinţa ascultătorilor, să-ştii câ şi atuncea 
se face celor neputincioşi, ca un neputincios; câ pentru acesta 
şi aiurea acestaşî dice: «Datori sîntem noî cel puternici sâ pur
tăm slăbiciunile celor slabi» (Rom. XV, 1)*). 

Tuturor m'am făcut tote, ca negreşit pre ore-carî să 
mântuesc, 

Şi ce să maî înşir, dice, una câte una? Cu toţî m'am cora-
pogorît, măcar deşi nu nădăjduiam să-î mântuesc pre toţi, ci 
pentru ca sâ mântuesc măcar pre puţini; care lucru este vred
nic de maî multă mirare şi laudă. Pentru-că nu este lucru atâta 
minunat, a osteni cine-va când nădăjdueşte să dobândescâ cine
va mult rod; ci când se trudeşte şi osteneşte cine-va, nădăj
duind a lua puţin câştig, acesta cu adevărat este lucru mare şi 
minunat. A dis î n sâ> că pentru ca să dobândesc cu adeverat 

*) Şi Isidor Pilusiotui aşa tâlcueşte ( j i c e r e a acesta: nu fără de lege, 
dupre legea veche, ci în lege dupre Evanghelie, nu afară de lege, ci, şi 
înlăuntru al Darului, nu am preacurvit pentru lege, dar nicî am vedut 
cu desfrînare pentru Evanghelie. Nu am ucis pentru frică, ci şi mânia 
o am stăpânit pentru Darul; că cel ce a păzit legea cea veche, nu a fost 
fără de legea luî Dumnecjeu, îar cel ce păzeşte pre cea nouă, este şi în 
legea luî Christos (la Icumenie). Iar Icumenie cjice, că era de urmare să 
cjică, ci întru legea luî DumneZeu, îar el a cjis, întru a luî Christos, 
Christos dar este DumneZeu. Intru altele însă se scrie: „nefiind luî Dum
necjeu fără de lege, ci luî Christos întru lege". 

s ) însemneză, că ore-carî clevetesc pre dumneZeescul Apostol, luând 
prilej din cuvintele acestea şi Zicend, că se prefăcea dupre vremî şi 
dupre feţe, pre carî înfruntându-î fericitul Teodorit Zice: că se cuvine 
noî a înţelege cu amăruntul cele Zise; că nu precum uniî clevetind pre 
dumneZeescul Apostol au cfis> că dupre vremî se prefăcea, ci pentru fo
losul a multora'tote le lucra. Că acesta Zice, ca pre Iudeî să-î dobân
desc; ca pre ceî de sub lege să-î dobândesc, ca pre ceî fără de lege 
să-î dobândesc, ca pre ;:eî neputincioşi să-î dobândesc. 
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pre ore-cariî şi puţini, ca, cu cuvîntul acesta să mângâe pre ;• 
sfinţiţii propoveduitorî şi pre învăţători; căci deşi nu ar mântui 
învăţătorul pre toţi câţi se învaţă de dînsul, însă cu adevărat 
şi negreşit are să mântuiască pre puţini; şi dar nu trebue a 
se lenevi despre a învăţa1). 

2 3 . Acâsta însă o fac pentru Evanghel ie , ca împreună 
părtaş al eî să me fac. 

Evanghelie .numeşte aicea, aceea, pre credincioşii hristiani, 
cari prin Evanghelie s>e fuântliesc. mecuro mai sus,a dis r ca
să vieţuiască din Evanghelie, adecă o,ela ceî credincioşi, ceî ce 
o propoveduesc (Vedî- stih. 4 4 al acestui Gap.). Deci dice că 
pentru ca să pot sâ mă împărtăşesc de cereştile cununi, îm
preună cu credincioşii hristiani, pentru acesta tote acestea le 
fac şi cu toţii împreună mă port; nu dor că Pavel le făcea a-
cestea pentru plata cereştilor bunătăţi (fiind-că el tdte le fă
cea pentru singura dragoste a luî Iisus Christos, ea un fiu şi 
nu pentru împerăţia luî Christos ca /an năimit); ci pentru ca 
să înduplece şi pre hristiani şi pre ce îee învăţau Evanghelia, să 
sufere tdte ispitele pentru fraţii lor, cu nădejdea, că au să ia 
vecinicile bunătăţi. Vedî însâ zmerita cugetare a Mar. Pavel,. 
cum el, cel ce era vrednic a avea cinstea cea maî întâiu decât 
toţi, se împreună număra pre sineşî cu hristianiî cei proşti la 
dobândirea şi împărtăşirea cereştilor bunătăţi. 

24 . Au nu ştiţi că p i ce alârgă în locul de privelişte, 
toţî cu adeverat alârgâ, unul însă îa darul. 

După câ a arătat Pavel Corkvtenilor, că se cuvine â ne com-
pogorî către fraţii noştriî pentru ca să-î dobândim, voroveşte 
aici şi maî cu chip înfruntător lor. înţelegerea însă a cuvîntului 
este acest fel: sâ nu socotiţi, dice, fraţilor, câ de vreme ce aţi 
credut în Christos şi aţî intrat în stadia hristianiceştel vieţuiri, 

l ) Iar Teodorit adauge cjicend, că Pavel şi numaî ca pre unul să mân
tuiască, totă ostenelă o punea; că ştia că nu se vor împărtăşi toţî de 
mântuire, dar însă şi pentru unul, totă ostenelă o cheltuia. Iar dumne
deescul Chrisostom trecând'maî înainte c ţ l c e : °ă învăţătorul de nu ar 
mântui nicî pre unul cu învăţătura sa, însă el plata osteneleî sale de
plină o va lua dela Dumnecjeu; că aşa limba aceea aurită şi inima cea 
ce se ardea pentru mântuirea sufletelor, cjicea: îarăşî voîu cjice, îarăşî 
voîii grăi, că deşi toţî nu vor aucji, în jumătate vor audi, deşi j u m ă 
tate nu vor asculta, o a treîa parte; deşi nicî a treia,, a patra; deşi 
nicî a patra," măcar a cjecea, deşi nicî decî, măcar cincî; deşi nicî cincî, 
măcar unul; deşi nicî unul, eu plata întregă voîii lua (Cuv. când aflân-
du-se Eftropie afară de biserică s'a . smujt). Şi îarăşî: eŞ fără de saţiu, 
sînt; nu voesc să se mântuiască puţini', ci toţî; măcar unul de ar peri, 
eu peiu şi socotesc că urmez păstorului aceluîa, carele avea noue-decî 
şi nouă de oî, şi a alergat către cea u a a rătăcită (Ti j ) . 



ceiî dupre Dumnedeu, singura acâsta este destulă să vă mân
tuiască; nu; nu o socotiţi acâsta, pentru-că precum la ceî ce 
alergă în locul cel de nevoinţâ, nu este destul numaî a intra 
în nevoinţâ sau în luptă şi a alerga prost numaî, ci este tre
buinţă lor şi a alerga lâgîuit şi până la sfîrşitul drumului rânduit 
şi atuncea îarăşî se ia singur acela darul sau cununa, carele va 
alerga cu acest chip şi va ajunge el mai întâîu decât ceî-l-alţî;— 
aşa şi voî datori sînteţî să aveţi'mare sîrguinţă şi să ve nevoiţi 
până la sfîrşitul vieţei •?6s1'r|H"': ê)?tra /că * Să -Juăţî cununile'ce
reşti, care acum, "v£ primejduiţi a hule luă, pehtru-că vă socotiţi 
pre înşi-vă desăvîrşiţî întru cunoştinţă,, şi defăimaţi pre fraţii 
voştriî, zmintindu-i pre eî cu idoleştile jertfe, care le mâncaţi. 

Aşa să alergaţi ca să ajungeţi. 
25. Iar tot cel ce se nevoeşte de tote se înfrâneză 1). 

l ) Cincî nevoinţe adecă jocuri aveau Eliniî ceî vechî: a sări, a alerga, 
întrecendu-se, a arunca petra, a se lupta cu giritul, a se trânti. Ade
vărata nevoinţă se află şi hristianuluî şi decât aceste cincî nevoinţe ale 
Elinilor celor vechî mult maî cu anevoe, precum cjice Coresie; S e află 
hristianul nevoindu-se, ungendu-se cu unt-de-lem, ca unul ce se trînteste, 
precum cjice dumneZeescul Dionisie în Cap. II al bisericeşte! Ierarhii. 
Iar împrotiva luptători aî hristianuluî sînt: lumea, trupul şi diavolul; 
îar darul şi cununa este fericirea cea fără de sfîrşit. Iar osebirea ce are 
hristianul, cel ce se nevoeşte, de nevoitorii ceî din afară este, pentru-că 
hristianul şi murind cu trupul, birueşte î n s ă ; precum Zicea Tertulian în 
Cap. IV, cel despre mucenici, că dacă eliniî pentru o slavă deşartă de
făimau viaţa lor, cu cât maî vîrtos hristianiî se cuvine a defăima viaţa lor 
acesta vremelnică, pentru ca să dobândescă viaţa cea vecînică? 

Şi dacă Epaminonda, poveţuitorul oşteî Tiveilor, bucurându-se murea 
pentru-că a biruit pre vrăşmaşii seî, cu cât mai vîrtos hristianiî se cu
vine ă muri bucurându-se, numaî pentru ca să biruiască pre vrăşmaşii 
lor:, pre lume, pre trup şi pre diavolul? Şi dacă Brutus ighemonul Ro
manilor, a poruncit să omore pre copii! seî, pentru-că au ajutat vrăş
maşilor luî, cum nu se cuvine hristianul a-şî omorî poftele trupului seu, 
pentru-că ajută diavolilor vrăşmaşilor seî, ca să-1 omore pre el? Pentru 
acesta şi Virgilie a făcut stihuri, că pentru dragostea patrieî, Brutus şî-a 
omorît copiii seî. Şi Chrisostom încă Zice, că ostaşul fără de rezboîu, 
nu birueşte. Şi Ieronim (în epistolia cea către Iulian) a Zis: „Că cu ne
putinţă pste hristianiî şi aicea a se. bucura, şi întru împerăţia certurilor". 
Pentru acesta hristianul, cel ce se nevoeşte, de tote se cuvine a se în
frâna şi maî ales de poftele trupuluî; pentru-că din poftele acestea se 
face neputincios şi slab şi nu pote a se lupta cu vrăşmaşii seî; precum 
Zice atât Climent Stromateul, cât şi Platon, în cuvîntul cel despre legî; 
insa fara de dumneZeesca milă şi ajutoriu biruinţă nu pote să ispră-
veşcă hristianuLîn lupta şi războiul cel gândit. 

Dice însă şi S. Grigorie Nisis: „Stadie (adecă loc de luptă) obştesca 
viaţă a omenilor este, al cărora împrotiva luptător este răutatea, cu multe 
chipuri cu viclenile lupte împrotiva oştiindu-se asupra luptătorilor eî" (Cap. 
II la suprascrierea Psalmilor). Iar Isidor Z i c e a şa : „Că nu este răsplă
tirea ostenelelor, ci cele de aicea sînt nevoinţe, îar cele după acestea sînt 
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Datori sînteţi, dice, şi V oî, fraţii mei hristiani, a alerga în stadia 
vieţeî aceştia, sporind întru faptele bune, pentru ca să ajungeţi 
la deplinătate; ajungerea acâsta însă a deplinătăţii fără de dra
goste nu se face, pre care dragoste voî nu o aveţi. Deşi vă 
socotiţi că sînteţi desâvîrşiţî, dar nu sînteţi cu adeverat, pen
tru-că desăvîrşirea nu o aţi avut încă. Vrând însă Pavel să a-
răte ghicitoreşte, că Corinteniî dupre multe nu erau depliniţî, 
fiind-câ vieţuiau eî cu lăcomia de pântece şi cu beţii şi cu curvie, 
pentru acâsta dice, că cela ce se nevoeşte la lupta cea duhov
nicescă şi , la nevoinţă cea «ev-ecjnţă, de jtdte şe cuvine a se 
înfrâna şi nu de una a se feri, iar de cea-l-altâ nu. Ci de tdte. 
Cutîoşteţi dar, dice, fraţilor, cât ve lipsiţi de departe de depli
nătatea ce socotiţi că o aveţi şi învăţaţi-vă chipul cu care aţi 
putea să vă încununaţi. Dar carele este chipul acesta? Este a 
vă înfrâna despre tote 1 ) . 

Decî acela, ca sâ îa cunună stricăcîosă, îar noi nestri-
căcîdsâ. 

Ruşinâzâ pre acel ce aud cuvîntul acesta al Apostolului, fi
ind-că ceî ce alârgâ şi se nevoesc întru nevoinţele cele din afară, 
se înfrâneză de tot felul celor dimprotivă, pentru ca sâ îa cu
nună stricăcîosă de frunză de ţelinâ sau de dafne sau de mas-
darurî şi răsplătiri de nevoinţă. Nu se caută drept aceea în vremea n e -
voinţelor odihna, nicî să se turbure vremile" (Epist. C L X X I X către voevod). 
Şi îarăşî : „Cine ar putea arăta pre vre un hristian, că în vremea nevo-
inţelor a căutat cununi. Că cele de aicea, sînt pricini de nevoinţă şi de 
cununi, îar cele de acolo sînt de darurî şi de cinste. Decî să nu vindem 
buna vremuire a lucrurilor, ca nu acolo fără folos să ne căim" (Epist. 
L X către Evtonie diaconul). Şi îarăşî : „Din nevoinţele, care te împărtă
şeşti, minunatule, încredinţeză-ţe, că cele de aicea privelişte se află noue 
nevedută, întru careja cu hîare nu simţite, ci gândite, ne luptăm, carii 
de. vor birui pre vitejia ceea ce este întru noî, nu opresc primejdia nu
maî până la trup, ci aduc mortea asupra a însuşî sufletuluî" (Epist. CXC11I 
către Anagnostul Timoteîu). 

Şi purtătorul de Dumnedeu Ignatie, scria cătră Policarp1 al. Smirnei: „Stă 
întărit, ca o nicovală sau ilău bâtendu-se; că. de mare nevoitor lucru 
este a fi bătut şi a birui; Iar maî ales că noî pentru Dumnedeu se cu
vine a răbda, ca şi el pre noî întrU'împerăţia sa a ne aştepta; maî de 
sârgă alergă, până eşti aicea birueşte; câ aicea este priveliştea, îar acolo 
cununile (Epist. VIII). 

*) Iar dumnedeescul Grigorie Nisis ne învaţă chipul cum să biruim 
pre vrăşmaşi; îar acesta este: a ne căi tot-de-una de relele ce facem şi 
a ne curaţi de patimî, a şti de a ne curaţi pre înşine de cele rele, a -
cesta se face gâtire şi pricină a biruinţei ceiî neîncetate asupra vrăşma
şului ; că necurmată este lupta nostră în totă viaţa, care se face către 
stăpânitorul de lume al întunereculuî acestuia.... fiind-că o singură luptă 
acesta o avem împrotiva a totă prolovirea ispitire!, pocăinţa ; cela ce o 
A isprăvit acesta întru sineşî, tot-de-una se face biruitor asupra vecîni-
culuî vrăşmaşului seu (Cap. XIII, al suprascrierilor Psalmilor). 
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lin sălbatic; îar noi hristianiî nu ne înfrânăm de patimî şi de 
cele dimprotivă, carî avem să luăm cunună nestricăcldsă şi ce-
râscă'). Şi aceîa adecă se nevoesc mulţi, dupre Teodorit, unul 
însă din ceî mulţi îa cununa, Iar voi toţî, dice, puteţi a vS în
cununa, de vă veţi nevoi. 

26. E u drept, aceea aşa alerg, nu ca cum nu.aş i şti. 
Ce va să dică acesta: «Nu ca cum nu aşî şti?» Va sâ dică, 

că tote lucrurile mele le fac cu pravâţ drept şi cu sfîrşit de 
iconomie plăcută lui Dumnedeu. şi când tăiam împrejur pre Ti
motei şi/când ml-aim raş capul şi m'am curăţit, şi t6te lucru
rile mele nu le fac zadarnice şi fără folos, precum faceţi voi 
lucrurile vostre; căci ce pravăţ drept este, şi ce sfîrşit plăcut 
luî Dumnedeu de a mânca voî jertfele idolilor, în vreme ce fraţii 
voştri! ceî-l-alţî se zmintesc şi pier din acâsta ? Cu adevărat nici 
un folos, ci maî ales este o faptă fără cuvînt şi vâtămâtore de 
suflet. Drept aceea voi fără pravăţ şi fără dreptul cuvînt făcend 
acesta, cu neştiinţă, alergaţi şi fără ţel sau pravâţ şi fără folos. 
Acestea însă le dice Pavel ca despre faţa sa, pentru ca să se 
pue spre sineşî pildă în mijloc, ca . un prea bun învăţător al 
faptei bune. 

A ş a pumneac_fme lupt), nu ca cum aşî bate aerul. 
Nu mă nevoesc, dvce, eu şi nu mă lupt, ca cum aşî bate 

văzduhul, precum se nevoesc aceîa întru nevoinţele cele din a-
fară, că bat văzduhul cu manile spre iscusire, nu; pentru-că am 
şi văd gânditor pre cela ce-1 lovesc şi îl rănesc, adecă pre di
avolul şi pre neveduţiî draci; Iar voi nu răniţi pre diavolul, ci 
îndeşert întrebuinţaţi deplinătatea cunoştinţei, ce socotiţi câ 
o aveţî. 

27. Ci chinuese trupul meu şi îl supun robiei. ~ 
Cu aceste cuvinte arată Pavel Corintenilor, câ se biruîau eî 

de lăcomia pânteceluî şi pentru acesta mâncau jertfele idolilor; 
puind însă de pricină şi mască, că le mănâncă pentru depli-

') Şi cil adeverat nădejdea şi sfîrşitul cununilor face pre nevoitori a 
se,nevoi, atât la oştirile şi nevoinţele cele din afară, cât şi la cele din 
lăuntru şi duhovniceşti Pentru acesta şi la mulţî Psalm! se suprascrie 
Zicerea acesta „la sfîrşit", care alţiî tâlcuindu-o a djs : „Făcetoruluî de 
biruinţă, sau cântare de biruinţă, sau la biruinţă". Care tâlcuindu-o Gri
gorie al Nisieî Zice: „Fiind-că sfîrşitul a totă nevoinţâ biruirea se face, la 
care privind ceî ce se dezbracă, gătindu-se spre luptă, se apucă de luptă
tori. Pare-mi-se că pentru sfîrşit e cuvîntul din puţinul glas a învita spre 
sîrguire, pre nevoitorii, ceî prin faptele cele bune, în stadia vieţeî, ca 
•cum. uîtându-se la sfîrşitul, carele este biruinţa pentru nedejdea cunu-
nilor a le uşura ostenela Cea întru nevoinţe; care cu adeverat şi acum 
vedem că se face întru nevoinţă" (Cap. II, la suprascrierea Psalmilor to
mului I). 
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nătatea conştiinţei, ei slujeau lăcomiei, pânteceluî lor. Deci eu, 
d i c e , tdtâ ostenelă o sufer, numaî pentru ca să viez cu întrega 
înţelepciune şi cu curăţenie; că îmî chinuesc trupul, dice, adecă 
îl dosădesc şi aspru stăpânesc atât trupul meu, în cât maî ş i 
r a n e îi pricinuesc, din care se întâmpla ă se face şi sub ochi 
ş i le pricinuesc loru-şî, ceî ce se bat cu pumnul unul pre altul.. 
Pentru acesta, eu-.^pereji..acâsta. arată multă nevoinţă, ce făcea 
Apostolul împrotiva firei; fiindcă mare- tiranie este firea şi tru-

•ţmV măfe vrăşmaş şi duşman ;«L.aBUil^, ,)/v-Şt-- ifiin4^ a .djiş"'că. 
îl chinuesc şi a pomenit oerane, pentru acâsta în grabă a adaus 
(licerea, că supune robiei, pentru, c-a sâ te îriveţî tu, cel ce ce
teşti pre Pavel, că nu se cuvine să-ţi sugrumi şi să-ţi omori 
trupul teu, ci numaî să-1 zmereştî pre el, ş i să-1 supui ca pre 
un rob nesupus; căcî a supune! pre trup, acesta este însuşire 
de despot şi de stăpân al trupului, iar a-1 zugruma pre el ş i 
a-1 omorî, acâsta este însuşire de protivnic şi de vrăşmaş al 
trupuluî. Insă unii înţeleg, că dicerea «chinuesc» însemneză mai 
pre prost, a-şî da cine-va trupul seu fomeî şi setei, care nu este 
aşa; că de ar fi însemnat aşa,: trebuia să dică, ci îmi supun 
trupul, adecă îl strîmtoresc, îl îngbesuesc şi nu îl chinuesc. I.n-
semnâză însă că la Teodorit se serie şi: înghesuesc. 

>) In bună vreme aicea se Cuvine a ne jeli pre înşine, ceî ce cetim 
şi a djce: vaî noue, vaî. Pentru-că dacă Mar. Pavel, omul acel prea n e 
pătimaş şi maî pre sus de om, atâta cu ,aspr ime se împila pre s ineşî ; 
cât se cuvenea noî aspru să împilăjn (?u?ul nostru? Noî ceî împătimaşî,-
cari nu sîntem vrednici nicî de urinele. Kîf Pavel a ne atinge? Pentru a -
cesta, dreptate avea teologul Grigorie une-orî a dice, că cu mare nevoe 
pote cine-va să biruiască materia cea prea grea a trupuluî; „în cât abîa 
cine-va (pote) a se birui pre sineşî orî cu îndelungată filosofie poveţuin-
du-se şi câte puţin spălând evghenia şi chipul cel luminat al sufletuluî, 
de reul celuî zmerit şi împreună însoţit cu întunerecul, sau de milostivirea 
luî Dumnecjeu norocindu-se saii şi cu ameadoue acestea şi cugetare maî 
ales făcend de a privi la cele de sus şi. materia cea cădută a o stăpâni" 
trupul adecă, cu urîte numiri numindu-1 prin stihurile sale. 

Âcestaşî teolog aşa se jeleşte pre sineşî, pentru-că s'a legat împreună, 
cu mârşavul trupul acesta, cjicend: „Cu carele trup cum împreună m'am 
înjugat, nu ştiu şi cum sînt lăcaş a luî Dumnedeii ? Şi cu lutul împre
ună me frămînt, carele şi sănătos fiind îmî d ă războîu şi de-î daiî eu rez-
boîii, îl dore; pre carele şi ca pre un împreună rob îl iubesc şi ca pre 
vrăşmaş îl urăsc şi de carele ca de,o. temniţă fug şi ca de un împre
ună moştenitor me ruşinez; me silesc a-1 birui şi nu am pre cine-va 
împreună lucrător să întrebuesc spre cele bune. II cruţ ca pre o rude
nie, şi nu am cum să scap de ridicarea luî âsupra-mî! Vrăşrnaş îubit 
este şi prieten vrăşmăşuitor. O ce însoţire şi ce înstrăinare! De cel ce 
me tem îl ocrotesc şi de cel ce-1 priimesc, me tem. Maî înainte de a-mî 
da rezboîii, me împac; şi maî înainte de a me împăca, me depărtez. Care 
este înţelepcîunea cea pentru mine? §\ ce este taina acesta mare? 
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Ca nu cum-va altora propoveduind, însu-mî netrebnic 
s ă me fac. 

Şi cu aceste cuvinte Apostolul face pre hristianî maî luătorî 
aminte j căcî dacă mie, di c e> nu-mî este. îndestul spre mântuire, 
a fi prOpoveduitor şi învăţător al lumeî, de nu mă voîu arăta 
întru tote neprins şi neprihănit, cum voî vă veţî mântui cu sin
gură credinţa, cariî, vă biruiţi de atâtea ş j atâtea patimi')? 

: .' , CAP. x . , . '"• ' '. ' •' 

i . Ş i nu voesc ca sâ nu ştiţi voî, fraţilor, că părinţii 
noştriî toţî supt nour aii fost, şi toţî prin mare au trecut. 

Aicea numeră Apostolul de câte darurî şi hărăziri s'aii în
vrednicit a lua dela Dumnedeu Evreii, şi arată, cum că după 
atâtea daruri, ceî maî mulţî dintre dînşiî nu au plăcut luî Dum-

*) Din aceste cuvinte ale Apostolului' ne învefăm că nicîodinioră tre
bue a, se bizui cine-va, ci tot-de-una se cilvine a, se teme, nu cum-va 
să cadă din darul remânereî întîu fsfife şi să se facă netrebnici, adecă 
să se osîndescă; căcî dacă Pavel se teme de acesta, Pavel, cel ce s'a 
suit până la al treilea ceriu şi a audjt graiuri negrăite, cu cât mai ales 
şi cu cât fără mesură se cuvine noî a ne teme de acesta, noî ceî ce ne 
tăvălim în patimî şi carî ca luna în tot momentul ne schimbăm şi ne 
prefacem. Vecjî şi suptînsemnarea djcereî: „Cu frică şi cu cutremur lucraţi 
mântuirea vostră" (Filips. II, 12). Dice şi Mar. Macarie, acesta aducendu-o 
spre pildă: „Şi când vre un suflet îa darul şi atuncea este trebuinţă de 
multă pricepere şi desluşire, care şi acestea însuşî Domnul le dă sufle
tuluî ceîuî ce le cere dela el, ca cu bună plăcere să slujască luî. întru du
hul pre. care îl îa şi întru nimic să se biruiască de reutate şi să greşescă 
din neştiinţă şi din netemere şi să se abată pentru lenevire Căcî pe
depsă şi morte şi plângere va fi sufletuluî celuî de acest fel. Care şi Sf. 
Apostol o dice: j ; Nu cum-va altora propoveduind, însu-mî să me fac ne
trebnic". Vecjî Apostol a luî Dumnecjeu fiind şi ce frică are?" (Vor. X V , Cap. 
VI). Şi aîurea acesta, acesta-şî Macarie o cjic,e: că şi semnul hristianismu-
luî acesta este, a fi cine-va plăcut luî Dumnecjeu, se sîrgueşte a se ascunde 
de omenî, şi de are tote vistieriele împeratuluî, a le ascunde se cuvine 
şi tot-de-una a c j i c e : n u e s t e a mea, altul mî-a dat acesta visterie, că eii 
sărac sînt şi când voeşte o îa dela mine. Iar de cjice vre unul: bogat 
sînt, ajunge, am câştigat, nu maî am trebuinţă; unul ca acesta nu este 
hristian, ci vas al rătăcireî şi al diavolului. Şi îarăşî: „De veî vedea pre 
cine-va înălţându-se şi fălindu-se, că ar fi părtaş al darului, acesta şi 
semne de va face şi morţî de va scula nu-şî va avea. sufletul seu ne
cinstit şi defăîmat, şi sărac cu duhul de ar fi şi urît şi fără de reutate 
şi' nu cunoşte; si de face şi semne să creadă că nu sînt ale luî că 
ceî ce au, înfocarea şi iubirea către Dumnecjeu nebiruită, cu cât se sîr-
guesc a spori şi a maî aduna, cu atâta se socotesc pre sineşî săracî şi 
lipsiţi şi nimica avend; că acesta o dic: că nu sînt vrednic ca sorele acesta 
sa strelucescă preste mine. Acesta e zmerenia (Vor. XV, Cap. XXXVII). 
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nedeu 1). Acestea însă le d>ce> pentru câ să arate, că precum 
pre aceîa nimic î-au folosit darurile cele atâtea, ce le-au luat, 
fiind-că şi el nu au proadus socotelă bună şi fapte îmbunătă
ţite, aşa nici pre voî hristianiî ve va folosi credinţa şi tainele 
cele atâtea duhovniceşti, cu care v'aţî învrednicit, de nu ve 
veţi face şi voî pre sine-ve vrednici de Darul luî Dumnedeu. 
Toţi strămoşii Evreilor, dice, au fost sub nour: «Că întins-a, 
dice cântâtorul de psalmi, nour spre acoperirea lor» (Psalm CIV, 
38) şi a trecut prin mijlocul Măreî Roşiî. 

2. Ş i toţî prin Moîsi s'au botezat şi prin nour şi prin 
mare. 

-Adecă împreună cu, Moîsi s'au împărtăşit Evreii, atât de 
umbrirea nourului, care îi acoperea diua, pentru ca să nu se 
ardă de sore, cât şi de trecerea măreî; pentru-că vădend a-
ceîa pre Moîsi maî întâiu a intra în mare şi a trece printr'însa, 
au îndrăznit şi eî să între şi intrând o au străbătut. însuşi a-
câsta dar şi la noî hristianiî s'au întâmplat aligoriceşte şi du-
hovniceşte, căcî şi noî vedând pre Christos, că a murit şi s'a 
sculat, ne botezăm, adecă ne afundăm în apa botezului şi prin 
botez urmăm morţeî şi învierei luî Christos şi prin afundările 
cele trei, urmăm morţeî lui ceii de treî nopţi, îar 'prin eş i r i le 
cele trei din apă, urmăm învierei lui ceii de a treia di. Deci 
prin Moîsi Evreii s'au botezat, adecă pre a lui închipuire o 
au avut începetdre a chipului botezului nostru, că chip al bo
tezului a fost a fi aceîa sub nour şi a trece prin mare*). Iar 
înţeleptul Fotie d i c e r e a : «Intru Moîsi s'au botezat», o tâlcu-

' ) Iar Coresie cjice, că pentru acesta Pavel a cj'S acestea aicea, pen
tru ca să arate hristianilor, că precum Evreii, după închipuitorul botez, 
şi după mană, s'a lipsit de pămentul făgăduinţei din pricina păcatelor 
lor; aşa şi hristianiî dacă după botez, nu s e vor nevoi (pote a urma 
învăţăturilor Mântuitorului Christos) vor perde cununa fericire!. 

s ) Iar cum că închipuire a botezului nostru, au fost cele ce s'au s ă 
vîrşit atuncea Evreilor, o cântă cu dulce cântare acesta biserica luî Chri
stos, împreună cu sfinţitul Cozma în azmaticescul (adecă cântătorescul) 
canonul dumnedeeştilor arătări: „Marea dar era închipuire a apeî şi n o 
urul al Duhuluî". Iar cum că şi Moîsi a fost închipuire a Domnuluî, 
mărturiseşte Mar. Vasilie, djcend: „închipuire a fost Moîsi, nu a D u h u 
luî, ci a luî Christos, că mijlocitorul între DumneZeu şi între omenî, 
prin acesta atuncea s'a proînchipuit întru slujirea legeî" (Cap. XIV des 
pre Sf. Duh), p i ce însă şi teologul Grigorie, dela care şi Sf. Cozma a 
luat cele de maî sus djse, c ă : „A botezat Moîsi, ci în apă şi maî îna
inte de acesta în nour şi în mare" . Iar acesta a fost închipuire, pre
cum şi luî Pavel i se pare marea a apeî, nourul al Duhuluî, manna a 
pâneî vieţeî, băutura a dumnecjeeşteî băuturi (Cuvînt la dumnedeeştile 
arătări). A Zis Şi Teodorit că marea proînchipuîa pre colimvitra botezu
lui, îar nourul pre Darul Sfîntului Duh, Moîsi închipuia pre preotul, 
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cueşte în loc âe: urmând lui Moîsi (din cele Amfilohiceştl 
XLII). Şi vedî la suptînsemnarea cap. VI al ceştii către Ro
mani stih 3. 

3 . Ş i toţi aceeaşi mâncare duhovnicească au mâncat şi 
toţî aceeaşi beuturâ duhovnicescă au beut. 

Precum Evreii atuncea, după ce au trecut Marea Roşie au 
mâncat manna, aşa şi noi hristianiî acum, după ce ne botezăm 
mâncăm manna cea cerescă, adecă stăpânescul trup al Dom
nului, că precum Evreii atuncea după trecerea Măre! Roşii,, au 
beut din apa, izvorîtă din patra cea vîrtosă, aşa şi noi hristi
aniî după botez, bem sângele Domnuluî, cel de viaţă făcător. 

..Duhovniceşte însă a dis Pavd manna 1) şi apa cea din petră, 
măcar deşi erau simţite, însă nu se făcea cu urmarea şLcu 
legea fireî, ci cu Darul Duhului cel mal pre sus de fire şi a-
celea hrăneau împreună cu trupul şi pre suflet şi povăţuîau la 
credinţa tainelor prea curatului trupului şi a sângelui Domnuluî. 

4. Câ bea din duhovnicescă p6tră, care urma; iar patra 
era Christos. 
cel ce boteză, toiagul închipuia pre cruce, Israiliteniî închipuiau pre ceî 
ce se boteză, îar Eghipteniî, ceî ce s'aii afundat, închipuiau pre demoniî 
ceî ce se înecă în apa. , botezului, şi Faraon închipuîa pre diavolul (la 

. Coresie). Iar Fotie se nedumereşte, pentru ce se c}ic Evreiî, că s 'a bo
tezat în mare, fiind-că cu picîore neudate o aii trecut. Şi îarăşî dezlegă 
nedumerirea şi dice: „Că măcar deşi nu s'a acoperit cu apa măreî I s 
railiteniî, însă fiind-că se aflau în fundul acela al măreî, întru care era 
nevoe a se acoperi toţî şi a se boteza (adecă a se afunda), de ar fi re
mas apa măreî în firescă sa stare, pentru acesta se djc, că s'aii botezat 
în mare" (la Icumenie, întreb. CCLXXIII , Amfiloh.). Decî fiind-că Eghip
teniî goneau pre Evreî şi Evreiî trecend prin Marea Roşie, s'aii slobo
zit de amara robie a Eghiptenilor, închipuire a fost a colimvitreî marea 
şi cele-l-alte, c j ' c e (Fotie) într'un glas cu Teodorit maî sus. VedJ şi "pre 
dumnedeescul Damaschin în Cartea IV despre credinţă, 

*) Pentru acesta şi Domnul cu manna a asemănat trupul seu cel de 
viaţă făcător, dicend: „Părinţii voştriî aii mâncat mannă în pustie, precum 
este scris, pâne din certă a dat lor să mănânce, dis'a lor Iisus; amin, 
amin, dic vouă. Nu Moîsi a dat vouă pânea cea din ceriu, ci Tată l meii 
dă vouă pânea cea din ceriu cea adevărată" (Ioan VI, 31) . închipuire 
dar a fost manna a tainicului trupuluî Domnuluî, dupre multe chipuri: 
a) Că manna s'a dat Evreilor, după trecerea Măreî Roşie ; şi trupul Dom
nuluî se dă hristianilor după botez, b) Cu manna Evreiî întărindu-se, au 
biruit pTe Amal.ic şi pre cele-l-alte neamurî; şi hristianiî cu trupul Dom
nuluî întărindu-se, biruesc pre diavolul şi patimele. c) Manna se făcea 

" fără semînţă; şi trupul Domnuluî fără semînţă s'a născut, d) Manna şi 
cea multă atâta hrănea şi cea puţină tot atâta; acesta-şî o face şi îm
părtăşirea trupuluî Domnuluî (orî parte mare de ar lua hristianul, orî 
o sfărmătură, care se obicînueşte a se di c e de hristiani mărgăritarî, a-
ceeaş lucrare face), e) Manna era dulce şi albă; şi ce este maî dulce şi 
maî alb şi maî strălucit decât stăpânescul trup? 
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D e s p r e m â n c a r e a m a n n e î , n u a avut t r e b u i n ţ ă A p o s t o l u l d e 
formăluir î şi d e a p u c ă t u r i , p e n t r u a d o v e d i c ă e r a d u h o v n i 
c e s c a şi c ă s e f ă c e a c u c h i p maî p r e s u s d e f i r e ; f i ind-că d e 
s ineş î d o v e d e a , c ă e s t e s c h i m b a t ă şi cu p r e a s lăvire l u c r a t ă ; 
i a r d e s p r e b ă u t u r ă , f i i n d - c ă n u m a î chipul izvorîre î e i e r a s c h i m 
b a t şi m a î p r e s u s d e f i re , a avut t r e b u i n ţ ă d e f o r m ă l u i r e şi 
d e a p u c ă t u r ă , p e n t r u c a să^ d o v e d e s c ă , şi d i c e , c ă nu o i z v o 
r a a c e s t a " firea, p e t r e i ( căc î d e ~ar ti f o s t a ş a , t r c b u e a să o 
i z v o r a s c ă şi" mâi ; ' . înainte ' d e a d ;iovi M o î s i . ' c u to iagul seTi) ; ci 
a l t ă p â t r â gândită" şi' Â)j^m\&fec& "a"ficat; ţotUi' şi. a îzvdrît a p a , 
a d e c ă C h r i s t o s . I a r d i c e r e a « c a r e u r m a » , o a dis , p e n t r u c a 
s ' a r ă t e , c ă C h r i s t o s , ce l c e d e p e t r ă s e î n c h i p u i a , a c e s t a c a 
D u m n e d e u e r a n e v e d u t d e faţă c u E v r e i i în t o t locu l ş i lucra 
t o t e m i n u n i l e 1 ) . 

5 . Ci nu întru cei maî mulţî dihtr.'înşiî a bine-voit D u m 
nedeu; c ă s ' a i i aşternut în pustie, 

M ă c a r , d i c e , c ă a t â t e a m u l t e mintţnî şi s e m n e d e Iubire a 
a r ă t a t D u m n e d e u E v r e i l o r şi I-a î n v r e d n i c i t p r e eî d e a t â t e a 
m a r i b u n ă t ă ţ i şi darurî , însă nu T Ş ' a i i t i n e m u l ţ ă m i t p e n t r u c e i 
m a î mulţ î d i n t r ' î n ş i l 2 ) ; c â a c e s t a m s e m n e z â dicerea- ; «Nu au 
b i n e v o i t » . « Intru ce î m a î mul ţ î» i?f d i s î n s ă , pent ru-că , n u t o ţ i 
s ' a u l e p ă d a t d e D u m n e d e u , c i 'ceî m a l mulţ î , ş i î n c ă o au dis 
a c e s t a , p e n t r u c a s ă a r a t e , c ă m u l ţ i m e a c e a m u l t ă n u a u f o 
los i t p r e E v r e î , f i ind-că n u au arătat, d r a g o s t e şi m u l ţ ă m i r e 

*) De acesta nu drept djc ore-carî, ca Evreii au pus petra aceea îa 
•car şi o trăgea cu dînşiî în totă călătoria tor şi că beau apa ceea ce 
curgea dintr'însa: a) Căcî de ar fi avpt; cV dînşiî,petra cea curgătore 
de apă, cum după aceea de atâtea orî au: însetat şi eî şi dobitocele lor? 
Că au însetat după acesta la apa grsireî împrotiva, când Moîsi a lovit 
•petra de doue orî şi le-a scos apă, precum se vede la capul X X al Nu-
merilor, unde dicea fiii i u î Israil către ' Edomeî: pre lângă multe vom 
trece; şi de vom bea din apa ta, eu şi dobitocele mele voîu da ţie preţ 
(stih. 19). Şi îarăşî grăîa norodul împrotiva luî DumneZeu Zicend, că nu 
este pâne, nicî apă (tij. cap. 5) . Au însetat şi când au mers la puţul, 
unde a Zis DumneZeu luî Moîsi: „Adună pre norod şi voîu da lor apă 
să bea" (tij. cap. 16). De ar fi avut dar cu dînşiî petra cea izvorîtore 
-.de apă, cum ar fi însetat, avend trebuinţă de apă întru atâtea părţi? 
.b) Pentru-că nu Z'ce Apostolul aicea, că petra cea simţită urma cu E -
vreiî, ci cea duhovnicesca şi gândită, adecâ-Christos, cel ce se închi
puia de petră, precum şi Teofilact şi Chrisostom ; ş i l cumenie şi Teodo-
.rit tâlcuesc. 

2.) De unde a Z's teologul Grigorie, tâlcuind Zicerea acesta: „Nu întru 
ceî maî mulţî a bine-voit DumneZeu"; că tu mimerî Z e c îur i le de mii, 
îar DumneZeu pre cei_ce se mântuesc şi tu adecă pre ţerena cea nenu
mărată, îar eu pre vasele alegereî (la cuv. Cel cătfe CL de Epîscopî). Vedi 
ş i suptînsemnarea Zicereî: „Căruia nu era lumea vrednică (Evrei XI , 3 8 ) . 
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către făcătorul lor de bine; îar dicând câ, ceî maî mulţî Evrei 
s'au aşternut în pustie, arata peirea şi perderea ce o au luat 
ţoţî împreună, afară de Iisus al luî Navi şi de Haleb; arată şi 
bătăile ce luau dela Dumnedeu, cu care s'au osândit. 

6 . Acestea însă s'aii făcut închipuiri pentru noi, spre 
a nu fi noî poftitori de cele rele, precum aceea au poftit. 

Precum facerile de bine, d,JG<3> G e ' e către Evrei au fost- în
chipuiri ale facerilor de bine şi ale Darurilor,, care a dăruit 
Dumnezeu"ae-uă hristianilor, aşa: şi-;*bâtâiie; cele ce s'âu făftut 
Evreilor şi pedepsele au fost închipuiri şi pilde noue, pentru 
ca să nu pătimim aceleaşi bătăi. Arată însă Apostolul cum că 
noî hristianiî nu numaî ne vom osândi precum Evreiî, dacă ne 
vom face poftitori de cele rele, ci şi mâi mult decât Evreiî; 
că cu cât sînt maî pre sus lucrurile şi adevărul decât închi
puirile şi cadrurile, atâta maî pre sus şi mal mari au să fie 
şi, pedepsele nouă hristianilor; şi cu cât mai multe Darurî decât 
cele ale Evreilor am luat noi hristianiî, şi munci atâtea mai 
multe şi pedepse vom lua, de nu vom păzi cele dăruite noue. 
Dicend însă Apostolul: să nu fim poftitori de cele rele, a a-
rătat că cuprindetor preste tot voroveşte pentru fieşte-care 
reutate, fiind-câ totă răutatea din poftă se naşte; apoî mal jos 
num eră şi dupre fel răutăţile. Dar ce au poftit Evreii? Ustu-
roîu şi .cepe şi eărnurî şi castraveţi şi dumnedeî osebiţi aî lor 1). 

: : l) iCă cjice dumnecjeesca Scriptură: „Şi amestecătura ce era întru dîn
şiî a poftit poftă şi şecjend plângeau şi fiiî luî Israil; şi aii (\is, cine ne 
va, hrăni pre noî cu carne?,Ne-am adus aminte de peştii ce-î mâneam 
î n Eghipt în dar şi de smochinele şi de pepeniî şi de prajiî şi de ce
pele şi de usturoîu; îar acum sufletul nostru este cu totul uscat; nimic 
maî mult decât mannă ved ochiî noştriî (Num. XI, 4 ) . De acesta şi Da
vid. cjicea: „Şi a poftit poftă în pustie" (Psal. CV); aii poftit încă şi dum-
necjeî, precum aceeaşi Scriptură o mărturiseşte: „Că sco.lă-te, a cjis către 
Aaron norodul, şi fă noue dumnedeî, carî vor merge înaintea nostră ' 
(Eş . X X X I I , 11). Dar pentru pofta lor acesta şi maî ales pentru acees 
a cărnurilor, ce a urmat? Mare bătae şi morte şi ocară neştersâ şi vecî
nică; că pofta cea rea a lor acesta, a dat lor un nume necinstit, a sc 
numi adecă până la sfîrşitul lumeî, norod poftitor şi la însuşî mormen-
turile lor încă, unde s'aii înmormântat, s'a lăsat pofta lor pre al şeii pri-
hănit şi urât nume. Că s'au numit mormintele pofteî, pre stîlpî scriindu-
şe prin nume, neîmfrînarea celor îngropaţi într'însele; „că încă cărnu
rile, cjice, în dinţii lor erau maî înainte de a lipsi, şi Domnul s'a mânia 
pre norod şi a bătut Domnul pre norod cu bătae mare forte şi s 'a che 
mat numele locului aceluîa, mormintele pofteî" (Numer. XI, 33) . Can 
tâlcuindu-o acesta dumnedeescul Kiril al Alexandriei, prea însemnate 
dice, sînt mormintele norodului, că acolo a îngropat pre norodul ce 
poftitor, dupre dicerea: „Vor fi spre privirea a tot trupul" (la Isaia cap 
L X V I , 24) . Şi norod poftitor s'au numit ceî ce le-aii pătimit acelea, du 
pre aceea ce s'a d* s pentru ore-carî, a cărora slava este întru ruşine, 
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Precum şi Apostolul în următorele cuvinte însemnăză idolo-slu-
jirea şi politheia acelora. 

7. Nicî sâ ve faceţi idolo-slujitorî, ca unii dintru dînşiî, 
precum este scris: a şediit norodul ca să mănânce şi sâ 
bea şi s'a sculat să jdce (Eş.. X X X I I , 6 ) . 

Cu aceste cuvinte Apostolul atinge şi prihăneşte pre Corin
teniî aceia, carî mâncau în capiştile idolilor, şi arată că precum 
Evreiî din lăcomia de pântece au cădut întru slujirea idolilor, aşa, 
dice; şi voî ve primejduiţî să cădeţi întru aceeaşi, fiind-că mân
caţi •• jertfele idolilor.în capiştile lor, pentru lăcomia de pântece 
a vostră. Că Evreii după ce au mâncat şi a beut, atuncea s'au 
sculat şi au făcut danturi şi jucau idolului viţelului, cinstindu-1 
pre el. Pentru acesta a dis Marele Vasilie, câ pedepsa lor era 
slujirea de idoli (în cuvîntul cel asupra beţivilor). Acestora dice 
Apostolul, ve primejduiţî şi voî Corinteniî a le urma. Şi dar 
cum este păruta vdstră deplinătate, de vreme ce din acesta ve 
aruncă întru slujirea de idoli ?l) 

8 . Nicî să curvim precum unii dintr'înşiî au curvit şi aii 
cădut întru o di dduă-decî şi treî de mii. 

Aicea însă Pavel dice curvia, pentru ca sâ bage în gândul 
celuia ce curvea în Corint cu maşteha sa pedâpsa curvieî, şi 
pentru ca să facă cuvîntul maî puternic şi aducător de rodă 
cu stăruirea înfruntărilor. încă şi însuşî păcatul curvieî din lă
comia pânteceluî se naşte, precum maî sus am dis. Dar când 

lor (Filips. III, 19). Că dela păcat e numirea şi nesfîrşită s'a suprascris 
ocara cea pentru nevitejiile celor ce aii murit cu jelanie şi din care 
se cunoştea însemnaţea. Pentru acesta să ne învăţăm şi noî, fraţilor, ca 
să ne îndestulăm cu mâncările şi cu.beuturile cele ce se află la noî, şi 
să mulţămim luî Dumnedeii şi să nu poftim bucate îndulcitdre, nicî să 
ne mîhnim că nu avem unele ca acelea, cârtind asupra luî Dumnecjeu 
ca nu aceleaşi rele să pătim(im), împreună cu norodul acel poftitor. S ă 
ascultăm ce ne porunceşte înţeleptul Sirah, cjieend: „In urma poftelor 
tale nu merge şi de poftele tale opreşte-te; că de-veî da sufletuluî teii 
buna-voinţă a pofteî, te va face bucurie vrăşmaşilor tăi şi te va sili 
pentru multa desfătare, nicî să te legî către sfatul eî" (Cap. XVIII, 30) . 
Că de vom mulţămi luî Dumnecjeu pentru bucatele cele ce se află nouă 
măcar şi proste şi sărăceşti de ar fi acestea, mulţămirea nostră însă ni 
le îndulceşte şi ie face gustose; pentru-că Domnul bucurându-se de 
mulţămitore socotinţa nostră, faţă stă nevăcjut şi blagoslovind masa nos
tră, gustosă face bucatele eî. 

•) Iar Sf. Kiril al Alexandriei pre jocul de maî sus cjis, aşa îl tâlcueşte: 
„Iar jocul aicea curvie este, cu numire cinstită de dumnecjeesca Scriptură, 
pentru pedepsă acoperindu-se" (Cuv. I la Paşti). Nu e de necrecjut însă 
să fi urmat şi amendoue, că după ce au mâncat Israîliteniî şî aii beut şi 
s 'au îmbătat, viţelului se închinau, idolo-slujindu-î, cu neruşinare şi să 
fi curvit. 
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au cădut acele ddue-decî şi trei de mii? Atuncea când dupre 
sfatul vrăjitorului ValaamJ muerile Madianitenilor ară'tându-se 
înaintea oştei, au tras pre Evreii ceî maî tineri şi prin curvie 
î-au tras spre a jerfi luî Beelfegor1). Drept aceea din acesta pri
cină s'au ucis doue-decî şi trei de mii de Evrei. Vedi istoria 
la Cap. X X V al Nu merilor. 

9 . Nici să ispitim pre Christos, precum unii dintr'înşiî 
au ispitit şi de către şerpi se perdeau. 

Evreii, dice. au ispitit pre Dumnedeu atuncea şi pentru acesta 
s'au omorît de către şerpi s). De acesta şi noî acum sâ nu is
pitim pre Christos, pentru ca să nu ne pedepsim. Arătă însă 
Apostolul cu aceste cuvinte, că Corintenii ispiteau pre Christos, 
cerend dela el semne şi minuni 3). 

10. Nicî răpştiţî, precum unii dintr'înşiî au răpştit şi s 'au 
"perdut de perdetorul. 

Cu aceste cuvinte arată Apostolul ghicitoreşte, că Corintenii 
nu sufereau vitejeşte ispitele şi necazurile, ci răpşteau dicend : 

când să vie cele bune şi până când să fie noue necazuri şi rele 
pătimiri ? Iar perdetor numeşte Pavel pre ore-care putere schin-
gîuîtore, de care se pedepseau Isrâilteniî, când răpşteau asupra 
lui Dumnedeu4). Iar Teodorit dice, că Corintenii răpşteau îm-

! ) însemneză, că în unele, numele acesta tâlcuindu-se: Veel, adecă este 
cronos, întâiul DumneZeu al Elinilor, pre carele îl cinsteau Madianiteniî; 
îar Fegor este locul unde se cinstea idolul luî Veel acestuia, de care îm
preună s'au unit, cjteând .Veel-fegor. 

s ) Despre acesta c>îce Sf. Scriptură: „Şi au încunjurat pămentul Edem 
şi s'au. împuţinat cu sufletul norodul pre cale şi cârtea norodul asupra 
luî Dumne<jeu şi împrotiva luî Moîsi, Zicend: „Pentru acesta ne-aî scos 
din pămentul Eghiptuluî, ca să ne omorî în pustiul acesta? Că n u este 
pâne nicî apă şi sufletul nostru dezgustat de pânea acesta deşartă. Şi a 
trimis Domnul norodului pre şerpii ceî omorîtorî şi muşcau pre norod şi 
murîau,'şi au murit norod mult din fiii luî Israil (Numere XXI , 4 ) . Gheor-
ghe însă Coriseul c\ice, că şi şerpii aceia erau roşii, cari muşcau pre 
Evreî, sau pentru .colonii lor, sau pentru muşcarea ce făceau. 

8 ) Iar Teodorit Zice, că ispiteau Corintenii pre DumneZeu, că ceî cc-
grăîau în felîuri de limbi, o făceau acesta spre mândrie şi nu spre tre
buinţa şi folosul fraţilor. . . . 

4 ) De multe prî se vede câ cârteau fiiî luî Israil: au cârtit la Merra, pen
tru apa amară (Eş. XV, 2 4 ) ; au cârtit altă dată neavend apă (Eş . XVII 
3 ; Numer. X X ) ; au cârtit când s'au întors iscodele dela pămentul făgădu-
inţeî (Numer. XIV, 2 ) ; au cârtit când s'a revoltarisit, ceî alde Core şi Datar 
împrotiva luî Moîsi şi Aaron (Numer. XVI) şi alte orî. Pentru acesta ş 
Scriptura, mărturiseşte osebitele lor cârtiri. Şi a Zis Moîsi şi Aaron cătr< 
totă adunarea fiilor luî Israil: „Dimineţă veţî vedea slava Domnuluî, câne 
se va auZi cârtirea vostră asupra luî DumneZeu; că noi .c ine sînteir 
căci cârtiţi asupra nostră" (Eş . XVI , 7 ) . Şi îarăşî: „Şi era norodul cârtinc 
rele împrotiva Domnuluî, şi. a auZit Domnul şi s'a mâniat cu urgie ş 
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protivă acelora, carî aveau darurî maî mari, pentru-că nu le aveaii 
şi ei tote. 

I I . Ş i tdte aceste închipuiri se întâmplau acelora, s'au 
scris însă spre sfătuirea nostră, la cari sfîrşiturile vecuri-
lor au ajuns. 

Cu aceste cuvinte Apostolul înspăîmântezâ pre hristiani. di-
•cend, că sprfe- sfătuirea.; şi învăţătura. nâstră s'au--scris cele triaî 
sus dise,, care le-au jjătinlit Evreii. Şi dar-datori; sîntem şi noi 

ysă •-a'şteptânr pedepse 'şivb-ătăî mai; mari decât aceia,- fiind-că < şi 
darurî maî mari am dobândit. ̂ Ne spăîmântâză încă şi cu a-
câsta ce dice: Câ am ajuns la sfîrşitul lumeî şi că nu vom priimi 
pedepse vremelnice, ci nemuritore ş?. vecînice, carî vor să ur
meze după sfîrşitul lumeî. Că acum, dicr», judecata este lângâ uşă, 
fiind-că se sfîrşesc vâcurile lumeî, precara şi fratele luî Dumnedeu, 
Iacov dicea: «Iată judecătorul înaintea uşilor stă (Cap. V, 9) 1 ). 

s'a aprins foc întru dînşiî dela Domnul şi a mistuit o parte ore-care din 
tabără" (Numere XI , 1). Şi îarăşî: „Până când adunarea acesta viclenă? 
Cele ce "eî cârtesc împrotiva mea, cârtirea fiUor luî Israil ce aii cârtit a-
supra vostră o am aucjit".... „Viu sînt eu, d j c e Domnul, fără numai în 
ce chip aţî grăit în urechile mele, aşa voîu face voue; în pustiul acesta 
vor cădea osele vostre" (Numere XIV, 27). :-Şi îarăşî „Şi aii cârtit fiii luî 
Israil a doua dj asupra luî Moîsi şi a luî Aaron, cjicend: voî ticigarăţî 
pre norodul luî Dumnedeu" (Numere XVI , 41) . De acesta dice Solomon: 
„Păziţi-ve de cârtirea nefolositore şi cruţaţi limba de grăirea împrotiva" 
(Inţelep. I, 11). Şi Sirah d'ce: „Bărbatul ştiutor nu va carii (Cap. X , 
23) . Iar Mar. Vas. dice: cârtirea însă sau pentru mândrie aflându-se tre
bue lucrarea a nu o mesteca cu lucrarea, ceea ce se face de către, ceî 
emeriţi cu inima şi zdrobiţi cu duhul" şi nk:î ! cum a se topi la ceî evla-
viştî...... nepriimit dar lucru este cel de ae.f-.st fel, ca o jertfă prihănită, care 
s 'a mestecat cu lucrarea celor-l-alte nu sfîntă Drept aceea negreşit lu
crurile trândavului şi ale grăitorului împrotiva să se înstreineze de frăţime 
(Hotărîr. pre larg X X I X ) . Dice însă şi Şf , Isaac: „Tote neputinţele ar
menilor le sufere Dumnedeu; îar pre ,omul 'csl ce punerea cârteşte, nu- ! 
sufere, de nu îl va pedepsi (Cuvint. LXXII I foîa 419) . Arată însă în 
scurt cu acestea Mar. Vasilie, că lucrul -manilor- fratelui aceluîa, ce câr
teşte în chinovie, să nu se mestece cu rocodeliele (manufacturile) fraţilor 
celor ce cu zmerită inimă şi fără cârtire hicreză, ci să se osebescă de 
aceştia ca o jertfă mincîunosă şi prihănită şi nepriimită de Domnul; şi-
preţul rocodeleî aceiea să nu se cheltuiască la ceî evlaviştî, 

•) înţeleptul Fotie (în Amfiloh. întreb. VII), adăugend cucerea •• a ces ta ; 
„La care a ajuns sfîrşiturile vecurilor" şi acesta: „ca sâ se arate în. ve-
curile cele viitore covîrşitorea bogăţia Darului luî" (Efes. II, 7) , dice „că 
noî acum sîntem la sfîrşiturile vecurilor; iar viitore. vecurî trebue să în
ţelegem pre cele viitore, care aii să se întmclă împreună cu dobândirea 
vecînicilor bunătăţî. Şi în vecurile acestea, în care am ajuns noî, a 
luat plinire taina cea maî înainte de vecuri hotărîtă a dumnedeeşteî o-
menirî şi unirea şi pogorîrea luî Dumnedeu, cea către omenî; îar în ve
curile cele viitore se va plini suirea omeniio?.: către Dumnedeu şi unirea 
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12. Drept aceea, celula ce i se pare câ stă, v a d ă c a 
sâ nu cadă. 

Aicea iarăşi Pavel ghicitoreşte arată pre hristianiî, cari se mân
dreau întru cunoştinţa lor şi se socoteaă a fi depliniţî, căci deşi 
ţi se pare, cjice, ţie hristiane că stal, teme-te să nu cum-va să 
cădi; fiind-că însuşi acâsta a socoti că stai nu este stare ade
vărată, căci ţi se pare adecă că stai, însă întru adevăr, nu stai, 
iar de şi stai să ştii că lesne te vei povîrni -şi.veî cădea, :dacă 
'te,.-mândreşti şi socoteşti 'Că-ştaî şi. c ă ..eşti d e ş ă v î r ş i t 1 ) ; ' ' 

13. Ispită pre voî nu v'a cuprins, fără numaî omenescă ; 
credincios însă este Dumnedeu, carele nu va lăsa pre voi 
a vă ispiti, mai mult decât ceea ce puteţi, ci împreună cu 
ispita va face şi isprava, de a putea voi să o suferiţi. 

Fiind-că î-au înspăimântat pre el Apostolul dicendu-le, că c e 
lula ce i se pare că stă, să vadă nu cum-va să cadă şi fiind-câ 
maî înainte Corintenii au fost suferit multe ispite, pentru ca să 
nu dic& eî: ce ne sperii, o fericite Pavle? noî multe ispite am 
suferit şi nu am cădut. Pentru acesta, dice aicea că nu a urmat 
vouă fraţilor ispită mare, ci mică şi măsurată dupre firea şi ne
putinţa vostră. Că pretutindenea Pavel lucrul mic îl numeşte 
omenesc, precum când dice: «Omenesc lucru dic, pentru slâ-

cea maî deşăvîrşit. In vecurile acestea cu îndatorire ni se cere lucrarea 
poruncilor lui DumneZeu şi ca să ne iscusim întru faptele cele bune; 
îar în cele viitore vom lua răsplătirea lucrărilor nostre, şi ca să ne în
vrednicim de cununi, când bogăţia bunătăţeî stăpânului şi a milostivire! 
are să se reverse preste noî cu negrăit şi nepriceput chip. Şi în vecu
rile acestea adecă, petrecem viaţa nostră cu trup stricăcîos şi avem pă
catul, care ne bântueşte şi ne dă războiţi; îar atuncea în viitorele vecurî 
vom petrece cu nestricăclune şi nu vom afla nicî de cum a fi păcat, ci 
nicî a putea să fie". Vedî şi tâlcuirea Zicereî: „Iar acum o dată la sfîr
şitul vecuriîor" (Evr. IX, 26) . 

') Pentru acesta Zice forte frumos Mar: Macarie acestea: „Acesta însă 
este semnul hristianismuluî, câte ar face hristianul, şi câte dreptăţi ar 
face, să se socotescă pre sineşî ca cum"nimic ar face; şi postind să Zică, 
nu am postit; rugându-se, nu m'am rugat; departe sînt de nevoinţă şi de 
a osteni; măcar drept de ar fi înaintea luî DumneZeu, este dator a cjice: 
eu nu sînt drept, nicî fac, ci în tote Zilele încep (Vor. XXVI, Cap. XI), 
că o zmerită aşezare ca acesta avend hristianul, pote a sta cu Darul luî 
DumneZeu şi întru faptele bune şi a nu cădea în răutate, precum aicea 
porunceşte dumneZeescul.Apostol. Dicea încă şi sfînta Singlitichi: cela 
ce stă, vadă ca să nu cadă; că cel ce a căZut, o purtare de grijă are, 
a să'scula; iar cel ce stă, păzescă-se, ca să nu cadă; fiind-că căderile 
sînt de-multe feluri; şi cel ce a căZut s'a lipsit de a sta_şi zăcând Jiu 
s'a vătămat forte; îar cel ce stă, nu defaime pre cel ce a căZut, ci pre 
sineşî siguripsescă-se; nu cum-va căZend, întru maî jos fund să se po-
gore şi deşăvîrşit să se strice. 
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hicîunea trupului vostru (Romani V[, 19). Apoi iarăşi îî mân-
gâe pre eî, încredinţându-i, să nădăjduîască în Dumnedeu, ca
rele este credincios, adecă adeverat şi nu va minţi în cuvintele 
sale; căci însuşî a făgăduit şi a cjis: «Veniţi toţî ceî osteniţi şi 
însărcinaţi şi eu vS voîu odihni pre voî» (Mat. XI, 28). Şi Ia
răşi: «Atuncea veî striga şi Domnul te va asculta pre tine; încă 
tu grăind va dice: iată faţă sînt» (Isaia LVIII, 9). Şi îarăşî: «Căcî 
ai păzit cuvîntul răbdâreî, mele, şi eu pre tine te voîu păzi din 
clasul ispitei» (Apocal. III, 10). Decî nu ve va lăsa pre voî Durrn 
aede-Ş şă ve ispitiţi, dice., mal. mult decât aceea ce puteţi, şi 
va face sâ vie ispită asupra vdstră potrivită şi măsurată cu pu
terea vostră adecă, de este puterea vostră mare, lasă a veni 
şi ispita mare; îar de este puterea vostră puţină şi mică, pu
ţină şi mică iartă sâ vă vie şi ispita; orî maî bine a dice fieşte- . 
care stare împrejur şi ispită maî mare se face decât puterea 
vostră, de nu vă va ajuta Dumnedeu şi de nu va face Dum
nedeu isprava, adecă izbăvirea de ispită; împreună cu ispita a-
decă, grabnică şi apropiată, şi îndată ce vă va veni, cu adevărat 
ispita se arăta mare, în cât pentru grabnica izbăvirea ispitei, ispita 
se va face vouă uşdrâ şi suferită. Pentru acesta şi a dis câ va face 
Dumnedeu izbăvire de ispite, pentru ce? Pentru ca să puteţi voi a 
o suferi, adecă ca să se arate vouă ispita uşdră şi suferită1). 

14. Pentru acâsta, fraţii mei 2 ) , fugiţi de idolo-slujire. 

' ) Prea bune cu adeverat sînt pildele care le aduce Mar. Macarie, îm
preuna cu Simeon Metafrastul, pentru ca să arate că Dumnecjeu pre 
nimenea lasă să pătimescă ispită maî pre sus de puterea sa ; pentru-că 
dacă omul, ştie câtă greutate p6te ridica dobitocul seu ; şi olarîul ştie 
•câtă vreme trebue a rămâne olele luî în cuptor; şi maî mult decât se 
cuvine şi de putere nicî chirigiul încarcă pre dobitocul sau, nicî olarîul 
arde vasele sale ; cu cât maî vîrtos Dumnecjeu nu slobode ispite asupra 
•omenilor maî pre sus de puterea lor? Dicend aşa „nicî bdiniofă Dum
necjeu slobode pre sufletul cel ce nădăjdueşte într'însul să se obore de 
ispite, în cât şi să nu maî potă face nimica, că credincios este Dumne
deu, d j c e Apostolul, carele nu va lăsa pre voî a vă ispiti, maî mult decât 
c e e a , c e puteţi Că şi viclenul, nu cât e voea luî, mâhneşte pre suflet, 
ci cât i se lasă luî dela DumneZeu; că dacă omenilor nu e necunoscut, 
câtă greutate pote ridica asinul seu şi câtă măgarul; şi câtă marfă pote 
încărca asupra cămilei, atâta greutate pune asupra lor. Şi olanului încă 
ştiut îî este, câtă vreme trebue a da vasele sale focului, ca nicî maî mult 
'rămâind, să se strice, nicî îarăşî maî înainte de ardere scoţendu-se, să 
fie netrebnice. Dacă la om este atâta înţelegere, nu cu mult maî mult 
şi cu nemărginire maî mult priceperea luî DumneZeu ştie câtă ispită 
trebue a se sloboZi asupra fieşte-căruîa suflet, ca să se facă ales şi iscusit 
pentru împărăţia certurilor? (Cap. XIII, despre sloptoZenia minţeî). Iar pen
tru ce ispita se numeşte ispită, vedi la suptînsemnarea Zicereî: cu cre
dinţa a proadus Avraam pre Isaac, ispitindu-se (Evreî XI , 17). 

s ) Intru altele se Zice: „Iubiţii meî", în loc de 1 „fraţii mei" . 
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Fiind-că îndestul a pnhănit şi a înfruntat pre hristianiî din 
Corint Apostolul, acum. iî îndulceşte, fraţî aî sel numindu-î şi 
mai mult îî opreşte de a mânca jertfe idoleşti, pentru vătăma
rea fraţilor, ci" cu deosebire prihăneşte lucrul, numindu-l slujire 
de idoli şi cerend dela dînşiî îngrabă a se depărta de acesta, 
câ fugiţi, 4i c e > de idoto-slujire. 

15 . Ca unor înţelepţi ve scriu, judecaţi voî ceea ce dic. 
Fiind-că a dis. Pavel, că mare vinovăţie au Corinteniî, pen

tru-că a numit idolo-slnjire, ceea ce o făcea, pentru acesta aicea 
aliniază asprimea puvftsţuSuî şi pre însuşî aceştia, ce erau învi
novăţiţi şi prihăniţî, îi face judecători. Şi acesta o face unul ce 
nâdejdueşte în cuvintele sale, că sînt adeverate şi dice lor: eii 
nu am trebuinţă de alt judecător, pentru ca să judece acestea, 
ce le dic voue, ci însuşî voî, ca nişte înţelepţi, judecaţi-le. 

1 6 . Paharul blagoslovenieî, care îl blagoslovim, au nu 
este împărtăşirea sângelui luî Christos? 

Paharul blagoslovenieî numeşte Apostolul pre paharul dum-
nedeeştei euharistii, că ţiindu-1 acesta preoţii în manile lor, bine-
cuvinteză şi mulţâmesc luî Iisus Christos, căcî şî-a vărsat sângele 
seu pentru noî şi ne-a învrednicit de atâtea negrăite bunătăţi. 
Nu a dis însă, că paharul este cuminicaţie a sângelui luî Chri
stos, ci împărtăşirea, pentru ca să arate 6re-ce maî pre sus, 
adecă pre unirea cea desăvîrşit, care are paharul cu sângele 
luî Christos. înţelegerea cuvîntuluî însâ este acest fel: aceea ce 
se află înlăuntru în potir, este însuşi sângele acela ce a curs 
din costa Mântuitorului Christos, şi acesta bându-1 noi, ne îm
părtăşim, adecă ne unim cu Christos. Nu ve ruşinaţi dar voî 
Corinteniî, după ce v'aţî împărtăşit din paharul acesta, care v'a" 
izbăvit de idoli, sâ alergaţi şi să beţi paharul idolilor, adecă 
cel ce se aduce spre jertfă idolilor?1) 

') Vrednice de laudă însă sînt cuvintele ce le scrie dumnedeescul Chri
sostom, la tâlcuirea cjicereî aceştia cjicend: „Paharul euharistiei pre care 
îl binecuvîntăm sau blagoslovim, aii nu este împărtăşirea sângelui luî 
Christos? Ce cţicî o fericite Pavle? Vrend să ruşinezi pre ascultători şi 
de înfricoşate taîne pomenind, pahar de blagoslovenie numeşti pre pa
harul acela îmspăîmâfctător şi forte înfricoşat. Aşa cjice, că nu e mic lu
crul cel cjis, că blagoslovenia saii binecuvîntarea când cjic, pre totă vis
tieria blagoslovenieî luî Dumnecjeu o dezvălesc şi aduc aminte de Daru
rile acelea mari; fiind-câ şi noî asupra potirului cjicend negrăitele blagos-
loveniile luî Dumnecjeu şi de câte am dobândîT(ăduc§ndu-ne aminte), aşa 
de dînsul ne apropiam şi ne impărtăşam mulţămindu-î, că au izbăvit pre 
neamul omenesc din rătăcire (Vor. X X I V la âcestaşî pricină). Decî se în-
chee din cuvintele acestea ale dumnecjeesculuî Chrisostom, că taina dum-
necţeeşteî Euharistii se săvîrşeşte cu sfinţenie nu prin stăpâneştile cuvinte, 
ci prin chemarea şi blagoslovenia preotului. Pentru acesta şi Ermon, e-
piscopul al treilea al cetăţeî Saxoniceştî Alverstat, tâlcuind capul X a-



Pânea, care o frângern, au nu este împărtăşirea tru
pului lui Christos ? 

Ceea ce nu a pătimit Christos pre cruce sus, adecă unde 
os din osele luî nu s ' au frînt nici unul, câ os, dice, diritr'înşul 
nu se va zdrobi (Eş. XII, 46 şi Ioan XIX, 36), aceea acum 

' ' 0 pătimeşte în pânea ceea ce s'a sfinţit a Euharistiei, sfârmân-
-du-se pentru noî «care o "frângern* dice1). A • (|is însă. că pâ-

; .nea.-Euharistiei -. .este- ;.:î-mpărt£şirea - ̂ trupului • lui Christos, adecă 
. pfecum- tmpul--acşia este uhit„--cu-.Christos, şşa şi noi .prin-jiâ- " 
nea acâsta, care s ' a prefăcut in trupul iui Christos, ne unim 
cu Christos. 

17. Că o pâne este, şi cei mulţî un trup sîntem. 
Fiind-că maî sus a dis Apostolul că pânea acesta este îm

părtăşirea trupului luî Christos, iar cela ce împărtăşeşte este 
altul, osebit de cel ce se împărtăşeşte dela dînsul, pentru a-
cesta acum aicea arată lucrul cel maî mare şi dice, că noi cei 
ce ne împărtăşim, sîntem însuşî trupul acela al luî Christos, cu 
carele ne împărtăşim., căcî ce ?sste pânea Euharistiei? Este trup 
al lui Christos. Şi ce se fac ceî ce se împărtăşesc şi se cumi
necă din pânea acesta? Se fac. trup al luî Christos, nu multe 
trupuri, ci un trup; pentru-că precum pânea din multe gră
unţe de grâu se face o pâne, aşa şi noi cei ce ne împărtăşim 
din pânea acesta, mulţî fiind, un trup al lui Christos ne facem. 

Că toţi dintru o pâne ne împărtăşim. 
Drept aceea fiind-că toţî hristianiî dintru una şi aceeaşi pâne 

ne împărtăşim, una şi sîntem; şi apoi pentru ce nu păzim u-
nirea dragostei, saii pentru ce nu ne facem toţî una şi dupre 
dragoste? Şi mal ales că Dumnedeu, dice, pentru acesta a dat 
noue trupul seu, pentru ca să ne unescă şi cu sineşî şi pre 
unul cu altul. Că de vreme ce fireş. cea de mal înainte a tru
pului nostru celuî omenesc s'a stricat de păcat şi s'a, lipsit, de 
viaţă, pentru acesta-Christos a 'dat trupul său cel fără de pă
cat şi de viaţă făcător nouă şi ceî asemenea cu noî dupre fire, 
ca noî împărtăşindu-ne de el, împreună să ne dregem şi sâ 
ne facem una cu dînsul şi să vieţuim fără de păcat, i 
cesta, al ceiî întâî către Corinteni 'aice: *'Ffchar: al blagosloveai eî se dice, 
pentru-că se blagosloveşte de pregţî ;n altar"! Vecjî şi pre'Arghentie în 
Vorova cea despre Sfinţenia tainelor,' -partea II. Vecjî şi suptînsemnarea 
cjicereî: „Luând pânea şi mulţămind" (I Cor.'XI, 24). 

*). însemneză, că de vreme ce fiinţa. pâneî se preface întru nestricatul 
trupul Domnuluî, apoî când se Mârană şi' se împarte pânea, nu se 
rumpe, nicî se sfarămă sau se înlgaţte' nestricatul trupul Domnului, ci 
întâmplatele şi verţutele părţile papei, că. cela ce se împarte djk# şi nu 
se desparte, carele tot-de-una se mănâncă şi nicîodinioră se" chellueştej 
ci pre ceî ce se împărtăşesc de et îî sfinţeşte. ' 
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18. Vedeţi pre Israil dupre trup; au nu ceî ce mănâncă 
jertfele, părtaşi aî jertfelnicului sînt? 

Dela cele mai grose pilde, rjlce, învăţaţi-vă hristianilor, câ îm
părtăşire este de idolî, ceea ce voi faceţi şi mâncaţi jertfele ido
lilor; vedeţi, dice, pre norodul luî Israil cel trupesc şi carele 
viază trupeşte (câ formă săritdre a întrebuinţat aicea Pavel) voî 
cari sînteţi dupre duh-şi duhovnicesc Israil1). 

1 Socoteşte însă, că Apostolul -.pentru,.Evrei ou a dis, câ, se> 
împărtăşesc cu Dumnezeii, ci că sînt părtaşi aî jertfelnicului, 
căcî şi jertfa acea veche, ce se aiierosea lui Dumnedeu, aceea 
nu se punea asupra jertfelnicului, ci se ardea. Iar pentru'tru
pul lui Christos nu a dis aşa, ci a dis, că este împărtăşire a 
trupuluî luî Christos, căci noî, cari ne împărtăşim, nu ne facem 
părtaşi aî jertfelnicului, ci părtaşi aî luî Christos; şi de vreme 
ce s'a, temut, ca nu cum-va ceî ce aud, să socotescă, că Dum
nedeu, precum acolo la legea cea veche priimea jertfele, care 
puteau să vatăme, aşa şi idolii, carî priimeau aicea jertfa, pu
teau sâ vatăme pre aceia, cari nu aduceau lor jertfa. Pentru a-
cesta dupre urmare dice: 

19. Deci , ce dic? Câ idolul este ce-va? Sau că jer t fa 
idolescă este ce-va? 

Nu ve opresc, dice, de a mânca jertfele idoleşti, căci idoliî sînt 
nimic, şi nicî o putere au sau sâ vatăme, sau să ve folosescâ, 
nu; ci ve opresc pre voî să nu le mâncaţi, căci aceste jertfe 
nu se aduc stăpânului vostru Dumnedeîrrlar unde se aduc ? O 
dice dupre urmare: 

20. Ci căci cele ce jertfesc neamurile, demonilor le j e r t 
fesc şi nu luî Dumnedeu. 

Fiind-că, dice, dobitocele, ce le jertfesc neamurile, le jertfesc 
demonilor şi nu luî Dumnedeu, nu alergaţi voi dar la vrăşmaşii 
luî Pumnedeii şi ai stăpânului vostru, la demoni adecă; căcî pre
cum se dicem, câ al păcătui tu, hristiane, de vel lăsa masa cea 
împărătescă şi aî alerga la masa celor osîndiţî şi vrăşmaşi aî 
împăraţilor, nu că dor ar vătăma masa aceea sau ar folosi, ci 
căci s'ar arăta acesta ce o faci, că este ocară şi defăimare a 
împărăteşte! mese; aşa dupre urmare şi aceia şi tu hristiane, 
păcătueştî, de veî lăsa dumnedeâsca masă a tainelor şi vel merge 
la masa demonilor şi te veî împărtăşi Ide jertfele lor. 

Ş i nu voesc a ve face voi părtaşi aî demonilor. 

') Israil dupre trup însă, cjice pre cel ce a remas în necredinţă, dupre 
Teodorit, pentru-că ceî ce aii crecjut se numesc Israil duhovnicesc. For
mă săritore însă întrebuinţeză aicea Apostolul, care aşa se netezeşte: 
„vedeţi pre Israil, cel dupre trup". 
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De vreme ce, dice, şi ceî ce mănâncă dela duhovnicescă masă 
a tainelor, arătat este câ se împărtăşesc cu Christos, şi cei ce 
mănâncă din masa demonilor dar, cu demonii se împărtăşesc1}. 

21. Nu puteţi paharul Domnului a-1 bea şi paharul 
demonilor. , 

Fiind-câ Apostolul a dis l ° r c a ° sfătuire, câ nu vreau ca 
să vă faceţi voî părtaşi aî demonilor, pentru a nu se defăima 
sfătuirea sa, pentru acâsta ca hotărîtori dice dupre urmare cu
vîntul acesta lor, adecă cum că nu -puteţi, hristianilor, împre
ună să beţi şi paharul Domnului şi paharul dracilor. 

Nu puteţi de masa Domnului a ve împărtăşi şi de masa 
demonilor. 

Din singure numirile acestea cu totul prea împrotivnice şi prea 
osebite al Domnului adecă şi al demonilor, formălueşte Apostolul 
şi dovedeşte că se cuvine Corinteniî a se depărta de jertfele 
idolilor, asemenea şi toţî hristianiî8). 

22. Ai i d6r întărâta-vom pre Domnul? Au dor maî 
tari decât el s întem? 

Acest cuvînt l'a dis Apostolul, pentru ca s ă ruşineze pre C o 
rintenî; orî ispitim, di c e> P r e Dumnedeu şi îl întărâtăm3), pen
tru ca să vedem de pote a ne pedepsi, şi pentru acesta mer
gem la vrăşmaşii luî demoni şi mâncăm jertfele lor? Apoi a-
duce la necuviinţă cuvîntul şi dice: «Nu cum-va noi sîntem mai 
puternici decât Dumnedeu» ? Şi cu cuvintele acestea aduce lor 
aminte, forte cu chip mustrător, de graiul cel de Dumnecjeu dis 
prin Moîsi, pentru Iudeii cel nesupuşi: «Intărâtatu-m'au pre mine 

' ) Vecjî şi tâlcuirea stih. 6, al cap. IV al ceiî I către Tiimoteîu, potri-
vindu-se la acesta. 

*) Din aceste cuvinte ale Apostolului încheem, cum că hristianiî hu se 
cuvine a mânca din corbanurile (darurile) ce le jertfesc Agarenil la baîara-
mul lor, nicî din jertfele, ce le fac când tae împrejur pre copiii lor, saii când 
se însoră, saii din cele-l-alte ca acestea spurcate jertfe ale lor ; căcî dupre 
Solomon: „Jertfele necinstitorilor de Dumnedeu, urâciune sînt înaintea 
Domnuluî" (Pilde X X I , 27) . Şi îarăşî: „Urâciune sînt înaintea Domnu
lui, căile păgânului" (Pilde X V , 10). Pentru acesta tare pecătuesc ceî 
ce mănâncă din spurcate jertfele acestea, şi se cuvine a se certa de că
tre duhovnici şi a se canonişi, pice însă şi Mar. Vasilie: „Pentru acesta 
ceî ce mănâncă jertfele idoleşti, părtaşi se d i c a ' mesei demonilor; fi
ind-că jertfa, ceea ce se aduce idolului, s 'a împărtăşit ce-va şi de de
monul acela, căruîa i se aduce, din sângele, cel ce aspumeză, şi din 
aburirea friptureî şi din cele-l-alte arderi de tot luând şi demonul O ore-
care parte; şi cel ce bea din pahar, după ce se face spondia (adecă îm
păcarea) bea din paharul demonilor (Tâlc . la Isaia la dicerea; „suspinaţi 
ceî ciopliţi" Cap. X , 11). 

' ) Iar Teodorit dicerea acesta: „Intărâta-vom" o a tâlcuit că ar fi îr 
loc de : zgăria-vom. 

— 418 — 



cu cela ce nu e Dumnedeu, mâniatu-m'aii pre mine întru idolii 
lor (II Lege XXXIÎ , 21). , 

23. T 6 t e tmî sînt slobode, ci nu tote folosesc 1 ). 
Pentru ca sâ nu-I dică cine-va, că eii mâncând jertfele ido

lilor cu curată conştiinţă, am stăpânire şi ertare de a le mânca, 
pentru acesta răspunde Apostolul la acesta aicea aşa dice: tote 
sînt în stăpânirea ta hristiane, fiind-că de Dumnedeu te-aî făcut 
de sine-ţî stăpânitor, dar însă nu îţi sînt tote de folos. Pentru 
acesta cjice şi Sirah: Câ t\a tote tuturor sînt de folos, şi nu tot 
sufletul întru tote bine-vocşte (Cap. XXXVII , stih. 28). Pentru 
ace'sta dupre urmare rm-ţî este de folos ţie şi â mânca jertfele 
idoleşti, căcî câte puţin puţin mergând înainte veî dobândi aşe-
dare şi plecare către idolî, adese-orî îndulcindu-te din mesele lor. 

T o t e îmî smt slobode, ci nu tdte zidesc. . 
A mânca tu jertfele cele idoleşti, dice, nu este de folos nicî 

ţie, nicî fratelui teu, precum şi mai înainte am dis ţie, pentru-că 
acesta nu numai nu zideşte şi nu întăreşte pre fratele tău în
tru bine şi în crediriţâ, cî şi maî mult îl obdrâ şi risipeşte cre
dinţa luî. Apoi fiind-că acâsta nici pre tine te foloseşte, nicî 
pre fratele tău, pentru ce o faci ? 

24. Nimenea pre ai seu caute, ci pre al aprdpeluî fieşte-
carele. 

Sâ nu cauţi, dice, acesta numai, hristiane, că tu mănânci jertfe 
idoleşti cu curată conştiinţă, ci socoteşte, daca acâsta ce faci 
zideşte pre fratele teu spre bine şi în credinţă. Că acâsta. o 
vrea Pavel, ca o maî de nevoe la multe părţi ale scrisorilor sale, 
adecă mântuirea fratelui nostru, pentru care şi dicea: fieşte-ca
rele apropeluî se placă întru bine spre zidire (Rom. XV, 2) . 
Şi Iarăşi: «Precum şi eu tuturor, necâutând folosul meu, ci pre 
al multora, ca să se mântuâscă» (I Cor. X, 33). Insă nu po
runceşte obşteşte şi nehotărîtor Apostolul să nu căutăm folosul 
nostru, ci când folosul nostru vatămă pre aprdpele, atuncea tre
bue sâ alegem maî bine folosul fratelui nostru, maî mult decât 
pre al nostru 9). 

' ) Acestaşî Tedorit voeşte a se ceti acesta, dupre întrebare şi răspun
dere: „Sîntu-mî tote slobode? Apoî ca răspundere: ci nu tote folosesc. 
Tote îmî sînt slobode? Ci nu tote zidesc. Slobode îţî sînt pentru cunoş 
tinţa ce 4i°î că aî a le face tote, dar nicî îţî folosesc că vatămî pre alţiî, 
nicî pre aceîa îî zideşte, ceea ce tu faci Căcî ca cum ar fi răspuns 
Pavel unuia ce l'ar întreba: nu sînt t6te ertate mie, celuî desâvîrşit? Aşa , 
îî răspunde Apostolul, tote sînt ertate ţie, însă nu sînt tote şi de folos. 

*) Acesta însă se înţelege la lucrurile cele ertate noue şi nu Ia cele 
dupre poruncă, care nu sînt ertate noue a le călca, pentru a nu se v ă 
tăma fratele nostru, carele pote se zminteşte, păzind noî poruncile D o m -
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25- T o t ceea ce se vinde in măcelărie mâncaţi, nimica 
îndoindu-ve pentru conştiinţă. 

Fiind-câ cu multe înţelepte chipuri a formăluit Apostolul câ 
nu se cuvine hristianiî, cari se aflau în Corint, a mânca jertfe 
idoleşti, pentru acesta o1 a sâ nu se facă maî iscoditori decât 
maî înainte, în cât a se lepăda încă şi de cărnurile cele proste,, 
ce se vînd în târg şi la măcelărie, temendu-ne pote nu cum-va şi 
acelea s ă fie jerfite Idolilor; pentru acesta Apostolul aicea.dice-
ldr, câ orlCearecarne s e vinde Io măcelărie, mâncaţî-o hristiâm-
lor, iară a: Cerceta despre dînsâ şi â uitreba pre Cei ce-Q vînd,.' 
de este jertfită idolilor, ca cum bătuţi fiind de conştiinţa vos
tră şi vrând cu acesta sâ o curăţiţi. Sau şi aşa se tâlcueşte di
cerea acesta: pentru ca s ă nu te împungă conştiinţa, frate, pentru 
acesta nu întreba despre acesta, pentru-că întrebând şi cerce
tând pote sâ afle de este jertfită idolilor şi aşa te va împunge 
conştiinţa1). 

26. Că al Domnuluî este pământul şi plinirea luî 
(Psalm. X X I I I , s. 1). 

Tot pământul, dice, este al Domnului şi nu al demonilor, şt 
de este tot pământul al Domnuluî, arătat e că şi rodurile şi 
pomii şi vietăţile şi cărnurile ale Domnuluî sînt şi acestea; şi de 
sînt tote ale Domnului, apoî nimica este necurat dupre firea lor,, 
ci necurat se face din socotâlă şi prepusul ce are fieşte-carele,. 
că ar fi necurat. 

Iar de ve chîamă cine-va pre veî din cei necredincioşi,. 
27. Ş i voiţi sâ mergeţi, tot ce este pus înaintea v d s -

ţ f â mâncaţî, nimica îndoindu-ve peatru conştiinţă. '•• 
Bine a dis acâsta: «De veţî voi să mergeţi când ve chîamă. 

vreun necredincîos la masa iui»;, pentru-că Apostolul nu voia 
ca dela sine, nicî a îndemna spre acesta pre hristian, nici a-1. 
opri; nu cercetaţi nimic, dice, pentru bucatele, care vi se pun 
înainte de către ceî necredincioşi; întâiu ca nu cum-va din mai: 

nuluî, orî pentru-că se potrivesc dupre pravăţul poruncilor; căcî aturicea 
se cuvine a defăîma noî, adecă a nu băga în s^rrj. vătămarea fratelui" 
nostru, celuî ce se zminteşte fără cuvînt; vedî despre acesta şi la supt
însemnarea cpxereî: „Bine este a nu mâRca carn'e" (Romani XIV, 21 ) . 

') Dice însă Apostolul aicea, că se vindea la măcelărie jertfele- idoli
lor dupre obiceiul, ce avea despre acesta eterni. C ă şi Irodot scrie des
pre acesta, că eliniî ceî vechî rămăşiţurile din jertfele idoliler le trirni--
tea la măcelărie şi le vindeau (la Coresie). Iar Teodorit cpce: „Fiind-că.. 
desăvîrşit a oprit Apostolul împărtăşirea .i<to';ilor, şi fiind-că cetăţile eraii 
pline în vremea aceea de acest fel de cărnuri şi urmau unii nevoindu-se 
dupre apostolesca lege, nimica a cumpăra; |ajr ceî ce pentru lăcomia p â n 
teceluî defăimau legea, de nevoe legîueşte şi despre acesta cele cuvenite.. 
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mult cercetare ş i iscodire, să ve socotiţi de către ceî necredin-
'cioşî, că vă temeţi de idoli, ca cum ar fi 6re-ce, şi al doilea, 
pentru ca să păziţi conştiinţa vostră curată şi ne rănită. 

28. Iar de ar d.ice vouS c ine-va: acâsta este j e r t f ă 
idolâscă, să nu mâncaţi pentru acela ce v 'a vestit şi pen
tru conştiinţă, că al Domnului e pămentul şi plinirea lui. 

Nu poruncesc ţie hristiane sâ te depărtezi de cărnurile cele 
jetfite idolilor, ca cum âr fi, vătămâtdre, ci-să te,fereşp^••a.'iIe 

'•inânc;£;'• pentru cela Ce a dis'-~ţieV că Virit jertfite" idolilor, pen
tru a nu se vătăma acela în conştiinţa sa şi să socotescă câ 
hristianiî priimesc idolîî~"şi nu-şî întorc faţa lor de către dînşiî. 
Iar că eu vă învăţ, a vă depărta de idoleştile jertfe, nu pen
tru-că sînt necurate, nici pentru-că sînt străine făpturi şi nu 
însuşite ale stăpânului nostru Dumnedeu, arătat este din a-
câsta: pentru-câ scris este, că al Domnului este pămentul şi 
plinirea luî; adecă câte plinesc şi se cuprind pre pământ tote 
sînt avuţii ş i , făpturî ale Domnului. Orî şi aşa se tâlcueşte d i 
cerea acâsta: depârteză-te, dice hristiane, de mâncarea cea ido
lilor jertfită, pentru-că tot pământul este însutită avuţie a Dom
nuluî şi aî stăpânire să-ţi saturi pântecele din alte mâncări, că 
tote sînt deschise şi gata spre hrana ta 1). 

29. Conştiinţă însă dic. nu pre a ta, ci pre a celuîa-
1-alt. ' 

Adecă pentru conştiinţa elinului şi a necredinciosului, dic ţie 
hristiane, s ă te fereşti de mâncarea jertfelor idoleşti şi nu pen
tru a ta conştiinţă; c ă pote acela precum am mai dis, se va 
sminti şi te-ar prihăni ca pre un lacom de gâtlej, sau pote 
te-ar prihăni, câ şi tu priimeştî idolii, ca şi el. Insă pote s'ar 
nedumeri cine-va şi ar dice: ce porţi grijă, o fericite Pavle, pen
tru cela, ce a vestit c ă carnea acâsta este jertfită idolilor? Că 
mai înainte al dlis, câ eu am să judec pre cei din afară şi pre 
necredincioşi? «Că ce îmî este mie a judeca pre ceî din afară?» 

' ) Iar Fotie c j i c e i câ a doua oră a chs Pavel cjicerea acesta psalmi-
cescâ: „Al Domnuluî este pămentul şi plinirea luî", pentru ca să arate 
că dacă. tot pămentul este al Domnuluî şi tote cele de pre păment sînt 
ale Domnuluî, cu mult maî ales şi omul cel de pre păment este al D o m 
nului', [)e acesta pentru omul, cel ce a vestit, carele este al Domnu-. 
luî ;şi pentru ceî-l-alţî ce-1 aud pre acela ca să nu se vatăme, dice, 
să nu mâncaţi din jertfele idoleşti. Că al Domnuluî e pămentul şi cele 
dupre dînsul şi se cuvine să luăm aminte pentru omenii cei.de pre dîn
sul, ca pentru nişte împreună robî cu noi. Iar Teodorit cjice: „Şi pen
tru a mânca, acesta (adecă cjicerea luî David) o a pus şi pentru a nu 
mânca; învăţând că şi împărţăşindu-ne trebue să ştim că fote făpturî 
ale luî Dumnedeu sînt; şi nemâncând îarăşî, acesta trebue să fim în
credinţaţi. • ; 
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(I Cor. V, 12). Ci răspunde sfîntul Apostol şi dice că eu nu 
port grijă de necredinciosul acela, ci de voi cel credincioşi, 
pentru ca să nu ve prihâniţî de ceî necredincioşi şi din afară, 
pentru acesta şi urmâză dicend: 

C â pentru ce slobodenia mea să se judece de altă 
conştiinţă. 

Slobodenia numeşte aicea Apostolul de a avea noi hristianiî 
viaţa nepândită de ceî-l-alţi şi neîmpedecată1). Eu, dice, hris
tianul cel deplinit întru -credinţă eii şlobodenie şi cu neluare 
aminte -mănânc cărnurile cele jertfite idolilor;iar elinul şi idolo-
slujitorul vădându-mă pre mine că le mănânc, me va osândi 
şi va d i c e '• basnă şi minciună este credinţa hristianilor, pentru-
că el dic că se îngreţeluesc de idoli şi apoi cu osîrdie mă
nâncă cărnurile cele jertfite idolilor. 

30. Iar dacă eii me împărtăşesc de Dar, pentru ce me 
hulesc pentru lucrul de care eu mulţâmesc? 

Eii hristianul cel deplinit întru cunoştinţă adecă şi în cre
dinţă, dice, mă împărtăşesc şi mănânc din tote cele de Dum
nedeii zidite cu slobodenie, pentru Darul luî Dumnedeu, ca
rele atâta m'a întărit şi m'a statornicit, în cât a nu lua aminte 
nici de un fel de mâncare; dar elinul şi necredinciosul me va 
huli, cum câ mă fâţărnicesc, că urăsc şi mă îngreţeluesc de 
idolî, dar jertfele lor le mănânc, pentru lăcomia pânteceluî. 
Iar acâsta «pentru care eu mulţâmesc», are acest fel de înţe
legere: că eu cu adevărat mulţâmesc luî Dumnedeu, câ m'a 
făcut prin Darul său atât a cugeta cele mal înalte şi mal pre 
sus de smerita cunoştinţă şi neputinţă â elinilor, încât de nicî 
o mâncare sâ mă vatăm; dar elinul şi necredinciosul, precum 
maî înainte am dis, mă huleşte şi mă prihăneşte. 

31. Deci ori de mâncaţi, orî de beţi, ori de faceţi ce -va , 
tdte spre slava luî Dumnedeu faceţi. 

Tdte faptele vostre, dice, fraţii mei hristiani, să le faceţi 
spre slava lui Dumnedeu, pentru-că cele ce faceţi acum nu 
sînt spre slava lui Dumnedeu, ci spre Ueslavâ şi hulă; câ a-
tuncea mănâncă cine-va şi bea spre slava luî Dumnedeu, când 
nu mănâncă ca să smintâscă pre altul, când nu mănâncă ca 
un lacom de pântece, sau Iubitor de îndulciri; ci pentru-că 
voeşte a-şl ţinea trupul său cu hrană,, pentru lucrarea faptei 
bune; şi preste tot cuprindător încă, tot lucru îl face cine-va 
spre slava lui Dumnedeii, că nici vatămâ pre altul, smintindu-1, 
nici se vatămâ pre sineşi, făcând lucrul pentru plăcerea dme-

*) Iar Teodorit darul credinţei îl numeşte slobozenie. 
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nilor sau pentru vre o altă pătimaşă şi lumescă cugetare 1). 
32. Nesmintitorî faceţi-ve şi iudeilor şi elinilor şi b i 

şericei lui Dumnedeu. 
Adecă, nu daţi, dice, fraţii mei hristianl, nimăruia vre o pri

cină de prihănire; iar acesta se face dacă nu vom sminti pre 
vre unul nicî evreii, nici elin, şi necredincios, nici pre fraţii 
noştri! hristianî ceî de o credinţă cu noî s). Vedi însă câ apu
cătura cea maî mare o a pus-o Pavel la urmă, pentru-că cu 
adeverat şi pre cei necredincioşi. se cuvine sâ-î tragem noi la 
credinţa luî Christos," dar şi pre fraţii noştrii, pre hristianl, nu 
se cuvine să-î gonim dela credinţă, smintindu-î pre eî. Arată 
însă cu acestea Apostolul, cum câ toţî hristianiî în Corint se 
sminteau pentru cei ce mâncau jertfe idoleşti, carî se soco
teau pre sineşî depliniţî. 

>) Aşa şi Teodorit a tâlcuit Zicerea acesta djcend: bine le-a cuprins 
pre tote şi a şedea şi a umbla şi a vorovi şi a milui şi a pedepsi, în 
cât tote a le socoti dupre un pravăţ spre slava luî DumneZeu. A ş a şi 
Domnul a poruncit Zicend: „Aşa să lumineze lumina vostră înaintea 
omenilor, că veZend faptele vostre cele bune, să slăvescă pre P ă 
rintele vostru, carele este în cerîurî" (Mat. V, 16). pice însă şi Mar. 
Vasilie, tâlcuind Zicerea acesta: „Pururea lauda luî în gura mea" (Psalm. 
XXI I I ) : Se pare că ar porunci ce-va cu neputinţă proorocul; căcî cum 
şe pote lauda luî DumneZeu a fi în gura omuluî de-a pururea; când vo-
roveşte obicinuitele lumeşti vorove, nu are lauda luî DumneZeu în gura 
sa; când dorme negreşit că va tăcea, şi mâncând şi bend cum va lu
cra gura pre laudă? Către acesta dar Zicem (Mar. Vasilie adecă) c ă este 
cu putinţă cu adeverat şi gânditor gura omuluî înlăuntru, când se hră
neşte împărtăşindu-se de cuvîntul vieţeî... Pote d a r g â n d u l cel tipărit o 
dată în mintea sufletuluî şi pecetluit ore-cum despre DumneZeu a se 
numi laudă a luî DumneZeu, pururea aflându-se în suflet. Se pote însă 
şi dupre apostolesca sfătuire,, cel osîrdnic tote a le face spre slava luî 
DumneZeu; că totă faptă şi tot graiul şi totă lucrarea gânditore, avend 
putere de laudă, că orî de mănâncă dreptul, ori de bea; tote spre slava 
luî DumneZeu le face; unul ca acesta şi dormind, inima luî privegheză 
dupre cela ce a Z ' s î ' 1 Cântarea Cântărilor: „Eu dorm şi inima mea 
privegheză" (Cap. V, stih 2) . Că maî de multe ori şi nălucirile cele în 
somn sînt resunăturî ale gândireî ceiî de totă Z i u a " - Acestaşî sf înt pă
rinte însă întrebat fiind despre acesta răspunde: „Intru pomenirea făcă
torului de bine (mănâncă adecă cine-va şi bea spre slava luî Dumne
Zeu) şi întru o aşeZare ca acesta de suflet, ce este mărturisită din aşe
zarea trupului că nu mănâncă ca fără purtare de grijă, ci ca unul ce 
are privitor pre DumneZeu, încă şi întru însuşî scoposul împărtăşireî, 
când nu mănâncă pentru îndulcire ca un rob de pântece, ci ca un lucră
tor al luî DumneZeu pentru întărirea întru lucrările cele dupre porunca 

"luî Christos" (Hotar. CXCVI, pre scurt). 
*) VeZî şi suptînsemnarea cjicereî: „Bine este a nu mânca carne" (Rom. 

XIV, 21) , despre a şti ce smintelă trebue a nu o băga cine-va în semă, 
şi despre care a se lua aminte~5ă nu o defaime. 
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33. Precum şi eu întru t6t£ tuturor plac, necâutând 
folosul meu,, ci pre al celor mulţî ca să se mântuiască; 
următori aî meî faceţi-ve, precum "şi eu al luî Christos. 

Fiind-că Pavel a poruncit Corintenilor mare lucru, adecă a 
nu sminti pre cine-va, arătând că sînt vinovaţi pentru vătă
marea ce o pricinuesc evreilor şi elinilor şi hristianilor celor 

\de o credinţă cu dînşiî, pentru acesta aicea se pune in mijloc 
. d e pildă pre sineşi şi cjice să-i- urmeze, pentru ca să facă lu-
.. CriiL ..şi porunca lesnicîpsă. l-au -cuitiv iCă :î?av©i nu căuţiyfel'osjal'-
"-seu,. acesta este arătată şi din Cele c e a dis mal sus, cum-câ: 

«Tuturor m'am făcut tote» (I Cor. Cap. IX, 22) ; Iar maî ales 
din cuvîntul acela, ce a dis: «Că se ruga să se facă anatema 
dela Christos, adecă să fie lepădat el dela Christos, pentru 
fraţii lui» (Rom. IX, 1)'). Următori aî meî, dice, faeeţi-ve voî 
hristianiî, precum şi eu sînt următor al Iui Christos. Insă cu
vîntul acesta al Apostolului, să nu socoteşti, frate, ca o mân
drie, ci să-1 socoteşti că l'a dis, pentru ca să îndemne pre 
hristiani ca să urmeze luî. Căci dacă eu, dice, am urmat, lui 
Christos, carele am defăimat viaţa mea pentru ca să vieţuiţî 
voi, cu cât maî vîrtos sînteţî datori a urmi voî mie? Căcî ,eu 
nu sînt maî pre sus decât voî, cât este Christos mai pre sus 

l ) De acesta a cjis teologul Grigorie: „Acesta este hotarul a totă du
hovnicescă purtare de grijă, pretutindenea folosul teu a-1 trece cu ve
derea pentru folosul celor-l-alţî (în cuv. cei. desvinovăţitor (Apologetic). 
Iar Fotie cjice: fiind-că ore-carî caută 'folosul celor mulţî, însă pentru 
ca să le dobândescă prieteşugul lor âaii pentru ca să se laude de dîn
şiî, saii pentru a nimeri alt ce-va, pentru dcesta Pavel arată că folosul 
celor-l-alţî îl caută nu prost, nicî pentru vre un pravăţ însuşî al seu. ci 
numaî pentru ca să se mântuiască aceia. D<e acesta şi Teodorit în tâl
cuirea acesteea dice: îar linguşitorii nu streinul folos, ci pre al loruşî 
îl caută, îar maî ales nicî pre al lor, că rnaî înainte . de ceî-j/-alţî pre 
sineşî se strică. Iar dumnedeescul Aposţcj • pre al şeii nu-1 căuta, ci 
mântuirea celor-l-alţî o căuta, prin aceea . adăogâfid, bogăţia cea aestri-
căcîosâ. Insă dicerea acesta a Apostolului se potriveşte fnaî ales epi-
scopilor şi sfinţilor arhierei, cariî se cuvine a căuta folosul norodului 
lor, maî mult decât pre al loruşî, precum maî sus a dis teologul Gri
gorie. Dice însă ş i .Mar . Atanasie în trimiterea sa cea către Dracondfe: 
„Episcopul maî înainte adecă de a se aşeija episcop, viază, pentru si
neşî; îar după ce se va aşeda nu maî viaiţă pentru sineşî, ci pentru hri
stianiî aceîa, pentru carî s 'a aşedat episcop-. Şi atuncea maî ,a les nu se 
cuvine a căuta cine-va folosul seu, când vede că• vătămarea unuîa trece 
la mulţî. De acesta a dis cuv. Marcu: „Cin : ! vătămarea unuîa alergă la 
mulţî, nu se cuvine a răbda îndelung,; nicî a căuta cine-va folosul seu, 
ci pre cel al multora, ca să se mântuiască; pentru-că decât folosul 
faptei bune, ceiî întru o parte, maî folositor este cel în multe părţi" (Cap. 
C C X I V despre ceî ce li se pare că se îndrepteză din fapte). 
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decât mine, cel cu neasemenare maî pre sus decât tote ' ) . 

CAP. XI. 

1. V e laud pre voi însă fraţilor, că de t6te ale mele 
ve aduceţi aminte. 

După ce a sfîrşit Apostolul cuvintele cele despre idoleştile 
jertfe, carî au fost despre mare păcat, acum aicea îndrepteză 
un pecat maî uşor.. Şi .care era pecatul acesta? Acesta, că fe
meile, cu capetele descoperite fiind, se rugau şi prooroceau (cădi 
şi femeile atunci prooroceau, precum erau şi fiicele cele patru 
ale luî Filip, precum povestesc Faptele Apostolilor Cap. X X I , 

'9 ) ; iar bărbaţii nu-şî râdeau, nicî nu-şî tundeau capetele, ci îşi 
cruţau pletele lor fiind-că s'au fost zăbovit întru fîlosofia eli
nilor, cari obicînuîau a purta plete 2), şi aşa cu pletele lor se 
rugau luî Dumnedeu şi prooroceau. Decî, fiind-că î-a sfătuit 
pre el despre acesta Apostolul, pote când a fost faţă în Co
ruri, şi unii dintre dînşiî au ascultat şi îşî tundeau perul, îar 
alţii au rămas neascultători, pentru acesta dice celor ce aii as
cultat, că vă laud pre voî,fraţilor, pentru-că ve aduceţi aminte 
de tdte porujicile mele; măcar că una era porunca ce le-a fost 
dat, a nu purta bărbaţii plete, însă Apostolul di c e> °ă ve a-
duceţî aminte de tdte poruncile mele, pentru-că înţelepţeşte 
tot-de-una obicînueşte cu laudele a domoli pre aceîa ce nă-
dejduesc, că cu acestea se vor îndrepta3). 

2 . Ş i precum am dat vdue, predanisirele le ţineţi. 
Din aceste cuvinte este arătat că şi nescris, adecă prin sin

gur viîul glas şi nu prin scrisorg, multe a predanisit Aposto
lul Pavel ucenicilor seî hristianî, şi nu singur Pavel, ci şi toţi 
ceî-l-alţî Apostoli. 

*) Iar Teodorit djce> că Pavel urma luî Christos, căcî şi. Christos alt
fel vorovea Iudeilor şi alt-fel Apostolilor şi' altele adecă celor desăvîrşiţî 
şi altelb celor nedepliniţî grăîa. 

' ) Ca filosofii elinilor şi m a r cu semă ceî câniceştî sau câneştî (cinici), 
o aveau de cinste şi de cucernicie a-şî cruţa periî capuluî şi a purta 
barbe; precum şi un neam întreg al Acarnanilor la Agrafe, obicînuîau 
a nu se rade nicî a-şî tunde perii capuluî, din care pricină şi s 'au nu
mit ş racarnanî ; că acarnanî vrea să dicâ netunşî; şi din potrivă Cri-

• tenii, ;o aveau de necinste a'şî cruţa perul capuluî; pentru acesta obicî
nuîau a-î rade şi a-î tunde, de unde s'au şi numit; că dela curiţî (adecă 
tunşî) scurtând Zicerea s'a numit crite sau criţ. ' . 

a ) Iar Teodorit cjice, că nicî lauda acesta, ce o face Corintenilor aicea, 
este prea adevărată, pentru-că maî j o s îî prihăneşte, că nu au păzit le
gile cele puse de Pavel şi predanisirile. Vecjî şi suptînsemnarea şi tâl
cuirea Zicereî; „Decî dar, fraţilor, staţi şi ţineţi predanisirile, care v'aţî 
învăţat" (II Tesal . II, 15). 
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3 . Ş i voesc sâ ştiţî voî, că al fieşte-căruîa bărbat, ca
pul este Christos. 

Se pare cum că în cât din urmarea cuvîntuluî, voroveşte 
Apost. cu hristianiî acela, pre cari maî sus î-a lăudat că ţin 
apostoleştile sale predanisirl, dupre adevăr însă voroveşte şi 
îndreptâzâ pre acel nesupuşi, carî nu le păzeau; însă tu când 
audi că dice aicea Pavel, că al fieşte-căruîa bărbat, capul este 
Christos, sâ înţelegi că nu şi ai bărbatului celui necredincios, 
ci al fieşte-căruîa credincios hristian. Că noî hristianiî sîntem 
trup a l lu î Christos şi nu elinii, şi dupre urmare al nostru cap 
este Christos şi nu al acelora. 

Iar cap al femeel bărbatul, şi cap al luî Christos, D u m 
necieu 1). 

Cap al femeel este bărbatul, pentru-că este începător şi o 
stăpâneşte pre ea, ca pre una ce este luată din costa bărba
tului; îar cap al luî Christos este Dumnedeu, pentru-că este 
pricinuitor al lui, ca Părinte al Fiîuluî; căcî nu se cuvine sâ 
luăm acestea şi să înţelegem cele dise despre cap întocmai şi 
la Christos, ca şi la noi; căci al nostru cap este Christos, fiind 
făcător al nostru şi fiind-că noî sîntem trup al lui*); îar Pă
rintele cel fără de început este cap a lui Christos, ca- pricinu
itor şi început al lui dupre dumnezeire. De veî înţelege însâ 
şi aşa, cum că Părintele este cap al lui Christos dupre ome
nire, precum şi Christos este cap al'nostru al dmenilor, nu 
este socotâlă pâgânâscă şi necuviinclosă, fiind-că Tatăl se dice 
şi Dumnedeu al luî Christos dupre omenire; căci fiind-câ Fiîul 
luî Dumnedeu a priimit a se asămâna cu noi şi a se face frate 
al nostru, cap al nostru, nu e lucru deşănţat de priimeşte şi smeri
tele numirile ndstre ale omenilor şi de se numeşte cu acestea 

*) Âcestaşî Teodorit cţice că Arienii şi Eynomianiî din cuvîntul acesta 
se sîrguesc să dovedescă, că Fiîul este zidire şi făptură, fiind-că dice 
Apostolul: „Capul luî Christos, Dumnezeu" , către carî respunde cjicend: 
decî dar şi femeea făptură a bărbatului e, căcî cap al femeel este băr
batul; îar dacă femeea nu e făptură a bărbatului, ci din fiinţa bărbatu
lui, nicî Fiîul dar este făptură a luî Dumnecjeu, ci din fiinţa luî Dum
nedeu. 

. 8 ) Pentru acesta şi Teodorit a r|is: „Al fieşte-căruîa bărbat Christos 
este cap" , al celor ce cred adecă, însă cap al nostru este nu dupre 
Dumnezeire, ci dupre omenire, căcî trup al luî ne numim, îar capul tre
bue a fi de o seminţie cu "trupul; decî dupre omenire este cap al. nos 
tru. Dice însă şi teologul Grigorie: „Iar de este unul Christos, unul ca 
pul bisericeî şi unul trupul, cel al doilea dar scuîpe-se (în cuv. când a 
săvîrşit Iisus cuvintele). Dupre patru chipuri însă este Christos cap al 
bisericeî, precum Zice Gheorghe Coresie: dupre de o fiinţă, dupre de
plinătatea Darului, dupre covîrşire şi dupre împărtăşire. 
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şi pre cela ce dupre dumnedeire îl are Tată, pre acestâş dupre 
omenire îl are Dumnedeu şi începător şi cap. 

4 . T o t bărbatul rugându-se sau proorocind, având c o -
pereniânt pre cap, ruşineză pre capul şeii. 

Nu O p r e ş t e aicea Apostolul pre bărbat de a nu-şî acoperi 
tot-de-Una capul său, ci îl îndatoreşte a fi descoperit (cu ca
pul adecă) numaî când se rdgă şi când prooroceşte"). Nu a dis-
însă să fie bărbaţii! cu capul acoperit, ci să atbă 6re-ce pre cap,, 
pentru ca să ridice cu acest c u v î n t , nu numaî de a'şi acoperi băr
baţii capetele lor cu căciulă-şi cu scufie, ci şi cu plete, căcî cela 
ce are plete pre capul seu are ce-va, perii adecă. Cum însâ 
ruşinâză bărbatul pre capul seu, dacă se rogă sau prooroceşte 
având acoperement pre cap, sau păr? Fiind-că începător fâ-
cendu-se şi stăpânitor al femeeî sale, se face pfe sineşî supus 
eî; căcî a'şi acoperi bărbatul capul său, acesta este semn, că 
are stăpânire asupra capului său, fiind-că coperemântul ca
pului este in loc de stăpânitor şi este semn de supunere care 
tote se potrivesc femeeî, că este sub stăpânire şi supusă băr
batului şi nu se potriveşte bărbatului (învăliturile capuluî), care 
le este începător şl stăpânitor al femeeî. Sau. şi aşa se înţe
lege dicerea: «Bărbatul avându-şî capul acoperit în vremea 
când se rogă, ruşineză capul său, pre Christos. Pentru ce? Pen
tru-câ se micşureză pre sineşî prin acoperirea capuluî şi se a-
ratâ pre sineşî, câ este sub stăpânire şi neslobod; căcî de ar 
avea cine-va un cap mare şi un trup mic, ruşinâză pre capul 
cel mare al său, cu trupul cel mic al lui; aşa şi bărbatul, cei 
cc s'a făcut de Dpmnedeu slobod şi de sineşî stăpânitor şi în
cepător, de 'şi acopere capul său, se face pre sine sub stă
pânire şi supus şi prea mic; şi din acâsta dar ruşinâză pre 
capul său cel mare pre Christos, că a dis m a î s u s Apostolul r 

că Christos este cap al fieşte-căruîa bărbat, ca al trupului său. 
Insă e lucru de nedumerire şi de întrebare, pentru ce Apo

stolul acâsta o socoteşte de vinovăţie, a avea ce-va bărbatul 
pre capul Său, când se rdgă. Şi răspundem la acâsta, că multe 
şi alte semne fireşti s'au dat dela Dumnedeu, bărbatului adecă, 
semn de începâtorie şi de stăpânire, îar femeeî semn de su
punere şi de sub stăpânire; pe lângă acestea însă s'a dat şi 

' ) De-acesta şi Mar. Vasilie laudă pre dumneZeescul Grigorie al Ne
ochesarieî, căcî se ruga cu capul descoperit, 4 'cend: Grigorie nu se a-
coperea (la qap) în vremea rugăciunilor; căcî cum cel adevărat ucenic 
al. Apostolului, celuî ce a cjis: tot bărbatul rugându-se orî proorocind, 
:avend asupra capuluî seîi, ruşineză pre capul său; prihăneşte î n s ă pre 
;cl.ericeî Neochesarieî, că nu sînt dupre chipul acesta ucenici aî dumne-
'c-eesculuî Grigorie (Epistola către clericii Neochesarieî). 



acesta, că bărbatul adecâ a se face fireşte pleşuv şi dupre m> 
mare, a nu'şî acoperi capul se» cu peri (că singuri bărbaţii se 
fac pleşuvi); iar femeea fireşte s'a dat, a nu se face pleşuvă, 
ci fireşte a avea peri şi cu aceştia şt-şl acoperi capul seu. Că 
nici odinioră s'a vădut femee pleşuvă'). Deci cum nu este vi
novăţie, a se călca legile acestea ale fireî, care le-a rânduit 
DumnerJeu, sau cum nu este prihană, bărbatul adecă a cruţa 
pţete şi a'şi acoperi capul său, nu numai cu acestea, oi-si cu 
înveliţurî, îar Ţem.eea'.de.^ună.^c-e..lâ'şîf -a^ea" capiii descoperit 
de- înv.eţire, pe care fire-a maî ateş o a învelit cu peri. Acâsta 
dar aicea opreşte şi o surpă Pavel, capre un semn de obrăz
nicie, care obrăznicie nu puţin vată mă pre cele bisericeşti; că 
din acestea au izbucnit eresuri, fiind-câ fieşte-carele calcă cele 
legiuite. 

5 . Ş i totă femeea rugândft-se sau proQrocind. cu capul 
descoperit îşî ruşineză capul seti. că una şi aceeaşi este 
cu cea rasă. 

Intru acea vreme erau, precum am c|is, şi femeî care aveaă darul 
proorocieî, precum erau şi cele patru fiice ale lui Filip, Apo
stolului celuî dintre ceî şapte diaconi (precum se arată Ia Fapte, 
Cap. XXI , 9) şi altele multe. Şi cum că femeea, ce se rogă, 
cu capul descoperit, orî prooroceşte, îşî ruşinâză capul eî, căci 
arată cum că capul eî, adecă bărbatul seu, s'a lepădat de stă= 
pânirea aceea, ce i s'a dat dela Dumnedeii, ca sâ o aibă asupra 
femeeî sale, că cu chipul acesta al descoperire! capului, arată 
femeea, că nu' mal este supusă bărbatului, ci că ea stăpâneşte 
pre bărbat. 

Se ştie însă că Apostolul, pre bărbat adecă îl iubeşte a nu-şî 
acoperi capul numaî în vremea rugăciune! şi a proorocieî; îar 
pre femee o opreşte a nu-şî descoperi capul, nu numai când 
se rogă şi prooroceşte, ci tot-de-una şi în totă vremea şi în 
tot locul. Că acâsta voeşte să arate cu ceea ce a dis, câ fe
meea cea cu capul descoperit adecă gol, este una şi aceâaşî cu 
cea rasă; căcî precum a se rade femeea tot-de-una este lucru 
de ruşine şi necuviincios eî, aşa întocma este de ruşine şi ne
cuviincios el tot-de-una şi în totă vremea, şi a fi cu capul des
coperit; că şi perii capului i s'a dat eî în loc de firesc acope-
remînt. Drept aceea femeea care lâpădă acoperemîntul capului, 
este asemenea cu ceea ce lepădă şi perii capuluî, adecă este 
întocmai cu ceea ce se rade 2). 

' ) Precum cţice acesta Ioan Zonara îa tâleujrea canon. XVII aî Sinodului 
din Gangra. _^ 

*) Pentru acesta cetim în dumne<|eesca Scriptură: că şi femeile cele 
vechî îşî aveau acoperit nu numai capul lor, când eşeau afară din casă, ci 
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ţ 6 . C ă de nu se acopere femeea pre cap, şi tunze-se; îar 
fîe este ruşine femeeî a se tunde, sau a se rade, acopere-se 
pe cap. -

S t ă r u e ş t e în t ru a c e s t a A p o s t o l u l a r ă t â n d , c ă d e s c a p e r i r e a c a 
pului f e m e e l p r e s t e î n t o c m a c u r a d e r e a , şi p r e c u m r a d e r e a e s t e 
d e r u ş i n e şi n e cuvi inc idsă f e m e i l o r , a ş a e s t e şi d e s c o p e r i r e a 
c a p u l u î lor; ş i . d u p r e u r m a r e prin a p e ş t e a a r a t ă , c ă a ş î des- . 
CQperi; " femeea c a p u l , t o t - d e - u n a e s t e s p r e r u ş i n e a e î . 

•v ^i .w^ăj Ijârbccţul- nu : > g s t e dator, a-şî a c o p e r i capul, chip' 
şi "slavă a luî ătiându-se. 1 

P r i c i n a c e a m a i în tâ îu d e a-şî a c o p e r i b ă r b a t u l c a p u l s e u , o. 
a s p u s m a î sus P a v e l c ă e s t e , p e n t r u - c ă a r e c a p u l s ă u p r e C h r i 
s t o s , şi p e n t r u a c e s t a nu t r e b u e a-şî a c o p e r i c a p u l ; a c u m î n s ă . 
a i c e a s p u n e şi a d o u a p r i c i n ă , c u m c â b ă r b a t u l e s t e s l a v ă a luî 
D u m n e d e u , a d e c ă c ă e s t e of ichia l al lui D u m n e d e u şi c h i p a l 
luî ; p e n t r u a c â s t a , c e l c e e s t e o f i ţ e r al î m p ă r a t u l u i a t o t e s e 
c u v i n e a s e a r ă t a î n a i n t e a lui cu s e m n e l e of ichiuluî şi a l e s t ă p â 
n i r e ! s a l e , a d e c ă cu c a p u l d e s c o p e r i t . C ă c a p u l c e l d e s c o p e r i t 
şi faţa lor; că şi Tamar, nora patriarhului Iuda, cu faţa acoperită s 'a înfă
ţişat înaintea lui luda; „Că şî-a acoperit, elice, faţa s a " (Fac. XXXVII I , 15). 
Asemenea şi S o s a n a : „Iar aceî tără-de-lege îau poruncit să se dezve-
lescă, că era îmbrobodită, ca să se sature de frumuseţa eî" (Sosana 3 2 ) ; 
şi până , în d j u a de adj femeile Otomanilor cu obrazele învelite u m b l ă . 
Audă-le acestea femeile hristianilor şi ruşineze-se; pentru-că femeile cele. 
vechî ale israiltenilor şi ale păgânilor îşî înveleau şi până acum îşî î n v e l e s c 
capetele şi feţele, pentru ca să nu se întâmple să zmintescă pre cine-va 
cu frumuseţa lor; îar femeile hristiane fără ruşinare (umblau) prin târguri, 
şi pre drumuri,- nu numaî cu capetele descoperite şi cu feţele, ci şi cu 
peţţiî deschişi Şi din acesta zmintesc multe suflete ale fraţilor hristianî. 
Vai! Vaî ! Că maî reu este acest lucru ce-1 fac, decât a fi cu totul rase ; 
pentru acesta silescă-se pentru dragostea luî DumneZeu, de acum îna
inte să îndrepteze acesta necuviinţă şi când es din casa lor să fie în 
velite pre cap cu cinste şi cuviinţă, precum se cuvine femeilor hristiane; 
îar de nu, se vor osîndi în d m a judecatei de către femeile israiltenilor 
şi ;ale păgânilor. însemnez aicea ceea ce djce şi Gheoghe Coresie, c ă P a 
vel nu opreşte pre femeile călugăriţe şi fecîore de a-şî tunde perul ca-, 
puluî, fiind-că ele lepădă podobele cele lumeşti (dintru care sînt şi perii' 
capuluî); de vreme ce nu se supun la bărbat, ci se supun luî Christos, 
mirelui celuî gândit, care priveşte la frumuseţele cele gândite ale sufle-, 
tulul şi nu la frumuseţa trupuluî. Pentru acesta şi Can. XLIII al icume-. 
niculuî VI sob. porunceşte să se tundă atât monahii bărbaţi, cât şi m o -
nahele femeî; că şi shima monahilor tundere se numeşte. Adaug încă. 
ca şi femeile elinilor învelite îşî aveau capetele, precum mărturiseşte Plutarc 
în -Apoftegmata; şi femeile vechilor hristianî, precum mărturiseşte T e r t u -
lian şi Valerie; vecţi şi la cuv. V al hristoitieî unde Zicem, că se cuvine 
a se înveli femeile. Istoriseşte însă şi Platin(a), că din porunca Apost. 
Petrii, Episcopul Clement a înveţat în Roma să nu intre în biserică nicî. 
o femee cu capul şi peptul dezvelit (Foîa XII a dodecavivlului). 
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al bărbatului arată că el nu este supus supt stăpânirea vre unui 
pământean, ci însuşî este începător şi stăpâneşte pre tote făp
turile cele pământeşti, ca unul ce este chip al luî Dumnedeu; 
pentru-că şi Dumnedeu din început aşa a dis pentru dînsul: 
«Sâ facem om dupre chipul nostru şi dupre asemănare şi să 
stăpânâscă preste peştii măreî şi preste paserile ceriului şi preste 
dobitoce şi preste tot pământul şi preste tote târâtârele, ce se 
târăsc pre pământ» (Fac. I, 26)') şi mâl ales că bărbatul este 
stăpânitor al femeel sale, ceiî de o fiinţă cu dînsul. 

Iar leineea este slavă a bărbatului. 
Adecă femeea de bărbat se stăpâneşte, şi sâ Cuvine şi ea 

a se arăta înaintea luî Dumnedeu, cu semnele şi închipuirile 
•supunere!, care sînt, a-şi avea capul descoperit. . 

8 . C ă nu este bărbatul din femee, ci femeea din bărbat. 
9 . F i ind-câ nu s'a zidit bărbatul pentru femee, ci fe

m e e a pentru bărbat . 
Aicea spune Apostolul pricinile pentru care covîrşeşte băr

batul mai mult decât femeea: a) Câ femeea s'a zidit din costa 
bărbatului şi b) Câ nu s'a zidit bărbatul pentru femee, ci fe
meea pentru bărbat; câ a dis Dumnedeu: nu este bine a fi 
omul singur, să facem luî ajutor dupre dînsul (Fac. II, 18). Decî 
cum bărbatul îşî va acoperi capul său, de vreme ce atâta mult 
s'a cinstit dela Dumnedeu? Căcî de 'şî va acoperi capul, răpeşte 
chipul supusei femeî, şi face asemenea ca cum ar lua cunună 
Impărâtâscă pre capul său şi â o arunca pre ea, şi în locul a-
ceştia să ia chip de rob. 

' ) Pentru âcestaşî şi Teodorit dice că : „Omul chip este aHuî Dum
nedeu, nicî dupre trup nicî dupre suflet, ci numaî dupre puterea cea stă-
pânitore. Decî ca unul ce i s'a încredinţat stăpânirea preste tote cele ce 
sînt pre păment, se numeşte chip al luî Dumnedeu, îar femeea, ca una 
•ce se află sub stăpânirea bărbatului, este slavă a bărbatului şi ore-cum 
chip al chipului; că stăpâneşte şi ea preste cele-l-alte, dar i s'a poruncit 
-a se supune bărbatului. Iar Fotie dice, că bărbatul este slavă a luî DUm-
ned'eu dupre acesta că este cel maî cinstit al începetorie! şi al stăpâni
reî lui Dumnedeu. Că pentru acesta maî mult s'a slăvit Dumnedeu decât 
pentru altă ce-va. Aşijderea slavă a bărbatului este femeea, adecă că ea 
este lucrul cel mai cinstit al începetureî bărbatului prin care maî mult 
t î este luî cu putinţă a se împodobi şi a. se slăvi, decât prin alt ce-va, 
•din cele ce stăpâneşte Şi dupre acelaş Fotie se dice bărbatul slavă 
a luî Dumnedeii „fiind-că spre slava luî Dumnedeii, e dator bărbatul a 
s e supune luî Dumnedeii, şi femeea asemenea se cjice slavă a bărbatului 
fiind-că spre slava bărbatului se supune luî. Şi ce însemneză „spre slavă"? 
ş i cu bună supunere adecă şi de voe şi cu bucurie a face cele plăcute 
lu î Dumnedeii (la Icumenie). 
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10. Pentru acâsta datore este femeea să aibă s tăpâ
nire preste capul eî pentru anghelî. 

Pentru pricinile cele dise, datore e, dice, iemeea a avea stă
pânire asupra capuluî eî, semnul că se stăpâneşte de bărbat, 
adecă sâ-'şî albă capul acoperit, ruşinându-se de nu de altă, ci 
măcar de anghelî, pentru Ca să nu se arate şi lor ruşinată şi 
fără omenie, avându-şî capul gol; căcî precum acoperemîntul 
capului, face pre femee a-'şî ţinea capul plecat în jos şi ochiî 
şi să se ruşineze şi. să păzescâ ,forma supunere!, aşa şi desco
perirea capuluî, arata neomenie, de care se îngreţeluesc şi an
gheliî, ceî ce urmeză cu ceî credincioşi şi îî păzesc pre« îy«că 
angheliî lor, dice, pururea ved faţa Părintelui meu, celui ce este 
în ceriu» (Mat. XVIII, 10); 

Iar Climent Stromateul maî cu perierghie (apriat) anghelî a 
înţeles pre învăţătorii ceî (ce) sînt în biserică şi în adunarea 
fraţilor. Pentru acesta d i c e să-'şî acopere femeea capul seu, pen
tru ca sâ nu zmintescă pre aceştia spre pofta trupescă'). 

1 1 . Insă mcî bărbat fără femee, nici femee fără b ă r b a t 
întru Domnul. 

Fiind-că maî înainte Apostolul a dat bărbatului multă covîr-
şire şi stăpânire, arătând câ femeea este luată din costa lui, 
şi că se află sub dînsul şi pentru dînsul s'a făcut, pentru a-
cesta dice acestea aicea, că nicî bărbatul sâ se înalţe pre sineşî 
maî pre sus de Cuviinţă, nicî pre femeî să le zmerescă afară de 
măsură. Cu adevărat, di c e > l a începutul zidirel totului, femeea 
din costa bărbatului s'a zidit, dar acum nicî bărbatul se naşte 
fără femee; însă întru Domnul, adecă Dumnedeu este, carele 
face totul şi învioşezâ sămînţă bărbatului şi mitra femeeî o îm
puterniceşte spre naşterea de fii. 

12 . Că pr&cum femeea este din bărbat, aşa şi b ă r b a 
tul prin femee. 

Femeea, diee, din bărbat s'a făcut; că încă rămâne prono-
*) Pentru acesta şi localnicul Sinod -din Gangra, anatematiseşte pre 

femeile acelea, care pentru păruta nevoinţă îşî,tund perul capuluî, di
cend: „Daca vre uria din femeî pentru păruta nevoinţă şî-ar tunde periî 
capului, carî 'î-a dat DumneZeu spre aducerea aminte de supunere, ca 
una ce dezlegă porunca supunere!, anatema fie" (Can. XVII). Pentru a-, 
cesta şi împăratul Teodosie a legiuit ca să se izgonescă din biserică pre 
femeile acelea, carî îşî tund perul capuluî, încă şi Arhiereii câţî le-ar 
priimi pre acelea, să se caterisescă de arhierie; precum istoriceşte So-
zomen (Cart. VI, Cap. XVI). Iar femeile acelea, carî pentru adeverata 
nevoinţă şî-au tuns perul capuluî, precum multe ca acestea se ved în 
istorii, nu sînt supuse porunceî Apostolului, nici certăreî disuluî canon, 
fiind-că pentru adeverata nevoinţă şi cu zmerenie o a făcut acesta şi ne-
fiind arătate, ci necunoscute de ceî mulţî. 
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miul acesta bărbatului întreg, de a fi'adecă femeea din bărbat; 
dar şi bărbatul prin femee se naşte, adecă femeea slujeşte la 
naşterea bărbatului; însă lucrarea cea maî multă este a seminţei 
bărbatului. Drept aceea bărbatul nu s e dice, chiar că se naşte 
din femee şi din maică; ei din bărbat şi tată prin femee şi prin 
maică, care se face slujitore şi organ la naşterea luî. La Dom
nul însă Pavel nu a dis «carele s'a născut prin femee», ci «s'a 
născut din femee» (Gal. 'IV, 4 ) ; că s'a, temut a întrebuinţa pre
poziţia «prin», pentru ca să nu dea prilej ereticilor să dică că. 
"Domnul â'trecut -prin.fecîoră ca -priit o ţevie'). Şi o a dis încâ 
acesta pentru-că Christos a fost rod al singurului pânteceluî fe-
cîoreî, fără de sămînţâ de bărbat. 

Iar tdte din Dumnedeu. • 
Isprava acesta nu este a bărbatului, adecă a naşte el om, ci este 

a luî Dumnecieu, carele semînţă bărbatului o învioşeză. Deci dacă 
tote se fac cu puterea lui Dumnedeu şi Dumnecieu a legiuit 
cele despre bărbaţi şi despre femei; pentru acesta tu hristiane 
şi tu hristiano nu grăiţi împrotiva legiuire! luî Dumnedeu şt 
supuneţi-ve ei 2 ) . 

13. Intru voi înşi-ve judecaţi . 
Iarăşi pre însuşî Corinteniî îi face Apostolul judecători, ca 

maî mult să isprăvescâ ceea ce voeşte. 
Cuvenit lucru este femeel descoperită a se ruga lui 

Dumnedeu? 
Cu aceste cuvinte ghicitoreşte arată Apostolul aicea un alt 

reu maî înfricoşat, adecă cunh că ocara şi necinstea ce urmeză 
se sue la Dumnedeu, de a nu-şî acoperi femeele capetele în
tru rugăciuni. _ 

») Aşa tâlcueşte cjicerea acesta Mar. Vas. în Cap. V despre Sf. Duh,., 
cjicend: „Cum că Apostolul pre glasul cel maî arătător l'a'protimisit, pre 
„din" adecă şi nu pre „prin" (despre naşterea Domnuluî adecă), cjicend 
carele s'a născut din femee. Că cjicerea „prin femee" urma a arăta pre 
înţelegerea naştere! trecetore; îar Zicerea „din femee" în destul arată pre 
împărtăşirea flreî celuî ce s'a născut, cu ceea ce l'a născut. 

! ) Ce este Zicerea „din DumnedeQ;?" Dupre deosebite chipuri se dice-
de către teologi, precum Zice losif Vrienie: „Că orî dupre pricină se 
Zice, precum tote făpturile sînt din Dumnedeu, ca din lucrarea luî Dum
nedeii; precum se Zice că dumnedeeştile kicrări sînt din Dumnedeu, ca 
din fiinţa şi firea luî Dumnedeii; precum se dice şi că Fiîul şi Duhul 
sînt din Dumnedeu, ca .din ipostasul luî Dumnedeu şi Tatălui, Fiîul a-
decă dupre naştere, îar Duhul dupre pursedere din Tatăl . Orî se Zice-
Zicerea „din Dumnedeii" dupre chipul apiOpiereî, precum dice Domnul: 
„Cela ce este din Dumnedeu, graiurile lui Dumnedeii aude; pentru a-
cesta voî nu audiţî, căcî nu sînteţî din Dumnedeu (Ioan VIII, 47; Vrienn,. 
tom. I, Cuvîntul al X-lea, foîa 185). •'<. 



•14- Au nicî însăşi firea ne învaţă pre noî, că b ă r b a 
tul de portă plete, necinstea luî este? 

1 5 . Iar femeea de portă per, slava el este, că perul 
în loc de învelitore s'a dat eî. 

Şi însăşi firea, elice, ne învaţă pre noi, că dacă bărbatul păs-
trezâ pletele pre cap, necinste este lui. Dar cum este necinste 
bărbatului a purta plete? Că cu acestea Ia chip de femee, şi 
cel ce. s'a rânduit de Dumneeleu a supune pre femee, priimeşte 
pre capul se(ă) senmuVcsiripuseî 'iemeî; îar* femeeî îî" este slavă 
părul capuluî,:căcî cu acesta-îşi păzeşte rânduiala el; şi fieşte-
căruîa ÎI este cinste, când îşi păzeşte firesca sa rânduiala; fiind 
dar că, dice Apostolul, că perii capului s'au dat femeeî dela fire, 
în loc de învelitore (şi este arătat căi nicî pre o femee firea nu 
o a fâcut-o pjeşu-vă, precum am dis), pentru ce Iarăşi trebue 

-femeea a-şî învăli capul cu legătore şi cu altă adausă din afară 
îmbrobodire ? Răspundem, că acesta o face femeea şi să învăleşte, 
pentru ca să mărturisescă supunerea ce are către bărbat, nu 
numaî cu firea prin perii capuluî, ci şi cu voea sa prin învălitore. 

16. Iar de se pare cuî-va a fi filonic, noi obicelu ca 
acesta nu avem, nici bisericile luî Dumnedeu. 

Din aceste cuvinte ale Apostolului învăţăm, că însuşire a fi-
lonichieî este, a se împrotivi cine-va prin cuvinte, întru unele 
ca acestea, ca să biruîască, şi nu a înţelepciune! şi drepte! cu
getări. Pote că Corinteni! se împrotiveau la sfătuirile Apostolului, 
cele de maî sus, cu silogismurl, dovedind, câ a purta bărbaţi! 
plete ori a nu purta este lucru nicî folositor, nicî vătămător 
adecă neutralnic. Pentru acesta dice Apostolul, că noi Apostolii 
nu avem acest fel de obicelu, adecă a Iubi să biruim-, de se 
cuvine bărbatul a-şî cruţa pletele, sau femeea a se învăli, ci 
nicî bisericile luî Dumnedeu au acest-fel de obicelu a se prig©m*-
în cuvinte1). Drept aceea vo , ceî ce despre acesta iubiţi a birui, 

' ) însemneză, că pentru acesta a dis Pavel, că bisericile luî DumneZeu 
nu au obicelu a se prigoni în cuvinte, spre deosebire de evreii ceî tari 
în cerbice, carî tot-de-una aii fost iubitori de a birui în vorove şi turbu
rători şi mânioşi. Pentru acesta a cjis DumneZeu către Ezechiil: „ T o t ă 
casa luî Israil, prigonitori în vorove sînt" (Cap. HI, 7 ) . Pentru-că fi'lo-
nichia, adecă prigonirea în cuvinte pricinueşte ură (adecă iubirea, de a 
birui în cuvinte), precum a Zis parimiastul: „Biruirea aţâţă ura" (Pilde 
Cap. X , 11) ; îar neîubirea de a birui pricinueşte prieteşug, dupre acestaşî: 
„Iar pre toţî ceî ce nu iubesc de a birui în cuvinte, îî va acoperi priete
şug" (Ti j ) . Şi pentru-că iubirea de a birui în cuvînt este însuşită omenilor 
celor îuţî la mânie: „Bărbatul lesne mânios aţâţă biruire" (Pild. X X I X , 22) . 
Dice însă şi Mar. Vas. : „Dicerea împrotiva arată pre stăpânirea de sine 
şi pre nesupunere, că este dovadă maî mult de mândrie şi de rea c u -
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nu ve împrotiviţl numai vdue Apostolilor, ci şi tuturor biseri
cilor lui Christos, cărora sînt priimite acestea, ce am dis voue. 
Ruşine însă pricinuesc aceste cuvinte, şi dupre urmare îndemnă 
pre cei ce le aud, a nu face nimic afară de apostolesca pre-
danisire. 

17. Iar acesta poruncindu-ve, nu ve laud. 
Precum hristianiî acei carî aii credut la începutul propove-

uuireî, aveau tdte .lucrurile lor de obşte, şi nu mâncau toţî îm
preună cu un chip ca acesta, măcar deşi nu cu amărunţirhe, 
dar dupre dre-care urmare a hristianilor acelora, şi hristianiî 
ceî din Corint, în dre-care rânduite dile, pote în celeprâznuitore, 
aveau obiceîu, după ce se împărtăşeau cu dumnedeeştile taine, 
întindeau masă obştescă în pridvorurile bisericilor, cele din afară, 
şi mâncau toţi împreună. Şi bogaţii şi ceî ce aveau chip, aduceau 
bucatele; iar săracii şi cei fârâ avuţii, se chemau de ce î bogaţî 
şi se ospătau; apoi pentru prigonirile şi dezbinările, ce aveau în
tre dînşiî Corinteniî, s'a stricat acest obiceîu m i n u n a t şi Iubi 
tor de fraţi şi filosofesc, şi nu se păzea de toţî întocmai1). D e c î 

getare, ci nu de zmerită cugetare şi de ascultare întru tote". Iar Sf. Isaac 
• cjice: „îndreptarea în cuvinte nu este de vieţuirea hristianilor şi nu în

semnată întru înveţătura luî Christos". Dice însă şi Ioan Scărarîul : „Cela 
ce voeşte a-şî întări în vorovă cuvîntul seu, măcar şi adevărul de djce, 
cunoscă că boleşte de boia diavoluluî, şi de o face acesta în vorova cea 
împreună cu ceî deopotrivă pote este cu putinţa luî ore-când a se în
drepta din certarea celor maî mari decât el; îar de se află tot aşa şi că
tre ceî maî mari şi maî înţelepţi, acesta bolă este nevindecată de omenî 
(Cuv. IV, despre ascultare). 

' ) însemneză, că mesele acestea deobşte, care se făceaii la biserici, se 
numiaii dragoste -(Agape), fiind-că din dragoste se făceau, şi trăgeau la 
dragoste şi la unire pre fraţii ceî ce împreună se adunaii ; însă fiind-că 
maî în urmă aceste dragoste aii cădut în rea întrebuinţare, şi altul re-
mânea flămând dela acele mese, îar altul se îmbăta, pentru, aceea se făcea 
defăimare bisericilor luî Dumnedeu şi se ruşinau săracii cel ce nu aveau. 
Pentru acesta icumenicul al VI-lea Sinod a oprit aceste obşteşti mese prin 
Canonul L X X I V , şi Sinodul cel din Laodichia cu Canon. X X V I I I ; ci şi 
Canon. X L I X al Sinodului celuî din Cartaghen opreşte pre episcop! şi 
pre clerici şi pre norodnicî de a face prin biserici bencheiuri, afară nu
maî 6re-care strein de s'ar întempla a trece şi nu ar avea loc aiurea, ar 
putea mânca în biserici. Pentru acesta şi Mar. Vasilie propuind cuvin
tele acestea ale Apostolului, închee cum că cina cea obştescă nu se cu
vine a o mânca cine-va în biserică (Hotar. L X X I în scurt). Insernneză 
însă, că deşi canonele opresc ca să nu se facă în biserică acest fel de 
ospeţurî, nu opresc însă acestea a se face în casele obşteşti, pentru a-
cesta Canon. X X V I I al Sinodului din Laodichia porunceşte să nu îa 
6re-care părţi din mâncări, pentru lăcomie, clericii şi norodniciî, când sînt 
chemaţi la acest fel de dragoste, adecă de mese; şi Canon. X I al Sinod, 

-d in Gangra anatematiseşte pre aceî ce defaîma pre ceî ce fac acest fel 
de dragoste, adecă de mese (afară de biserică însă), carî pentru cinstea 
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scrie Pavel către dînşiî pentru ca să îndrepteze lucrul acesta 
şi la vinovăţia cea de mal înainte a Corintenilor, ce o am dis, 
fiind-că' pre mulţî avea Apostolul, cari se supuneau poruncilor 
luî; pentru acâsta a început cu laudă dicend: ve laud fraţilor, 
câ vă aduceţi aminte de tote poruncile mele; îar la vinovăţia 
acesta, fiind-că alt-fel urma lucrul, pentru acâsta începe aşa: 
«Iar acâsta poruncindu-ve, nu ve laud; că cu totul ve porun
cesc pentru acesta, ce voîu să dic vouă»; căci se cuvine, dice, 
şi fără de poruncîrea mea, voî dela sine-vâ să socotiţi obiceiul 
acesta sfînt al cinei de obşte şi nicî să-i călcaţi, nici s ă aveţi 
trebuinţă de poruncirea mea întru acesta. 

Gâ nu spre maî bine, ci spre maî reu împreună ve adunaţi. 
Se cuvinea, d' c e> a s P o r i v o î şi a merge înainte şi obşteştile 

mese şi dragostile (Agapele) cele ce le făcâţî mai înainte, să le 
faceţi şi acum încă maî îmbelşugate; voî însă aţî împuţinat şi 
obiceiul, cel ce apucase a se ţinea întru acestea şi vă împreună 
adunaţî adecă la o biserică, nu însă pentru a mânca toţi împreună, 
câ acâsta este maî răii, adecă aceea ce acum v'aţî micşurat. 

18. Câ maî întâiu împreuna adunându-ve voi în b ise
rică, aud că se află între voi dezbinări. 

Nu diee îndată Apostolul pentru mesele, care le făceau hri
stianiî, ci maî întâîu ÎI certă pre el, câ se află între dînşiî dez
binări şi împerecheri. Şi cu adeverat pentru-că erau dezbinaţi şi 
despărţiţi unul de altul, pentru acâsta şi deosebit mânca fieşte-
carele, căcî de ar fi fost uniţi prin dragoste şi prin o cugetare, 
nu ar fi suferit a o face acesta. 

Domnuluî adună împreuna pre fraţi; şi unii ca aceîa defăimând ceea 
ce se face, nu vor să mergâ la dînsele. însemneză însă şi acesta, că 
ospeţurile acestea, altele se numeau de naştere, cele ce se făceau la p o 
menirile mucenicilor, care se numeau naştere, îar altele se numeau nun
teşti, care se făceau Ia. nunţile' mirilor, şi altele supra mormentărilor 
(pomeni), care se făceau la îngropările morţilor şi altele alt-fel. 

însemneză însă, că şi Iudeii ceî vechî, când prăznuîau vre un praznic, 
Ceî bogaţi trimeteau bucate săracilor şi celor ce nu aveau, ca şi aceîa să 
se bucure şi să -se veseiescă. Aşa cetim la Estir unde c|ice: „Pentru a-
cesta dar Iudeii ceî risipiţi în totă ţara cea din afară, ţin d j u a a patru-
spre-eecea cea bună a iul Adam, cu veselie trimiţând fieşte-carele părţî 
(de bucate) apropeluî " (Cap. IX, 19). Şi maî jos: „Trimiţând părţî 
(de bucate) prietenilor şi săracilor" (tij. 22). Acum dacă Iudeî în cj.ilele 
sărbătorilor lor trimiteau pilrţî de bucate săracilor, cu mult maî vîrtos da
tori sînt hristianiî să trimită bucate fraţilor celor săracî, în djlele stăpâ
neştilor praznice şi ale altor sărbători, pentru ca să mănânce şi aceîa 
şi să se veseiescă, slăvind pre Christos DumneZeu, carele să prăznueşte, 
şi binecuvîntând pre fraţii lor, carî î-au împărtăşit din mâncările lor? 
Cu adeverat hristianiî cei ce o fac acesta, fac un lucru prea potrivit hri-
stianismuluî şi prea bine plăcut stăpânului nostru Christos. 
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Ş i despre o parte cred. 
Pentru ca să nu dică hristianiî ceî din Corint: şi ce ne pasă 

nduâ, o fericite Pavle, dacă cê : ce ne clevetesc, că avem dez
binări, minţesc şi fără dreptate ne ^rihănesc ? Pentru acesta le 
dice, că nicî tote le cred, câte spun împrotiva vostră (ca nu 
cu cuvîntul acesta să-î facă să se obrăznicescă maf mult). Nici 
iarăşi, că nu le cred, ca să nu se socotescă că în zadar şi fără 
pricina binecuvîntată îî certă, ci le-a dis că puţine ore-care din 

Tcâte le ăud., le. cred; dar şi urma pote să nu fi călcat toţi .obideîttî 
acesta bun al obşteştilor mese, ci numai unii. 

"1.9. Că trebue să fie şi eresuri între voi. 
Nu dice aicea Pavel eresurile dogmelor credinţei, ci de e-

resurile dezbinărilor celor de acest:fel şi de prigonirile în cu
vinte, cele ce se făceau despre obşţeştile mese. Dar ce însemneză 
dicerea «trebue»? Adecă în loc de: se întemplâ a fi. dezbinări 
şi prigoniri între voî 1). Sau pentru-că nevoe urmeză, a nu umbla, 
drept toţî şi a nu fi de o cugetare ki priciria acesta toţî, fiind-că 
sînteţi omenî de fire neputincîosă; pentru acesta şi cred câ sînt 
adevărate câte vă prihănesc; precum şi Domnul a dis: «Nevoe 
este a intra zmintele» (Mat. XVIII, 7), adecă nevoe este să vie 
între omenî zmintelele, ca cum ar d i c e : fiind-că şi omeni răi 
se află în lume, nevoe este a veni dela dînşiî şi zmintele. 

Ca ceî aleşi arătaţi să se facă între voî. 
• Acest «ca» aicea, nu este cuvîntare de pricină (cauzal), ci 

arătătdre de isprava lucrului (final), precum şi din alte părţi ale 
dicereî Apostolului este arătat, că aşa se îa dicerea «ca», adecă 
fiind-că ceî maî mândriî din Corintenî nu priimeau să mănânce 
împreună cu săracii, din acesta a urmat a se arăta câţi erau maî 
aleşi întru dragoste, adecă a urmat a se arăta săracii acela, cari 
sufereau defăimarea bogaţilor, 'pentru-că mai înainte nu li se ve
dea răbdarea şi bărbăţia lor. Ori aleşi numeşte pre aceia, carî 
nu au fost stricat acest bun obiceîu al obşteştilor mese, ci încă 
îl păzeau, că toţî nu l'au fost lepădat. Deci fiind că acel ce l'au 
fost lepădat, s'au arătat nealeşî, din acesta s'au isprăvit a se 
arăta aleşi, cei ce păzeau obiceiul acesta. 

20. Drept aceea când ve adunaţi voî împreună, nu 
este spre a mânca cina Domnului. 

împreună adunarea vostră, dice, ce o 1 faceţi la biserică, fra
ţilor, arată dragoste şi frăţescă împreună adunare, lucrul însă şi 
sfîrşitul pentru care văi adunaţi împreună, nu se face fiind-câ 
nu mâncaţi împreună. Că stăpânescâ cină numeşte de a mânca 

*) întocmai şi Teodorit tâlcueşte cjicerea acesta, deia carele a luat a-
cestea şi Teofilact. 
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-toţi hristianiî împreună, pentru-că are urmărire a înfricoşatei cinei 
aceea, pre care Domnul o a dat ucenicilor seî, în noptea aceea 
întru care era să se vîndă; şi pentru acesta pricină gustarea cea 
•de diroineţă, şi prânzul ce-1 făceau Corintenii la biserici, mal pre 
la ameză-di, l'a numit Apostolul cină, pentru ca să le aducă 
aminte de stăpânescă cină aceea, care s'a făcut în sera Joeî ceii 
mart 1). Vedeţi dar, dice, hristianilor, de cât mare dar v'aţî lipsit, 
neurmând mesei ceiî obşteşti a Domnului? 

2 i . Că "fieşte-carele îşi pune cina sa mal înainte şpre 
mâncare. • • • 

Cina cea de obşte ş i stăpânescă, dice, voi o aţî făcut parte 
cutarnică şi deosebită, căcî în câtă vreme era obştescă, cu 
dreptate se numea şi stăpânescă, fiind-că tote cele ale stăpâ
nului, ori mâncările orî cdle-l-alte sînt obşteşti'la toţi robii lui, 
ori săraci de1 sînt, orî bogaţi. Dar fiind-că fieşte-carele din voi 
apucă maî înainte şi mănâncă bucatele sale şi nu aşteptă pre 
•săraci să vie, pentru ca să mănânce şi eî din bucatele luî, ci 
fieşte-carele mănâncă ţa deosebi şi în singurătate, pentru a-
cesta aţi necinstit cina 1 şi mâncarea vOstră şi în loc de a fi 
cină stăpânescă şi obştescă, voî o aţî făcut deosebită şi par-
ţicularnică. 

Ş i unul adecă este flămând, îar altul se îmbată. 

l ) Iar Teodorit d j c e , că domnesca cină numeşte pre stăpânescă taînă, 
că dintru aceea toţî asemenea se împărtăşesc şi săraci şi bogaţi ş i slu
gile şi stăpânii şi începătorii şi ceî de supt stăpânire. Decî trebue, di c e > 
şi mesele cele obşteşti, obşteşti a fi şi a urma ceiî stăpâneşti, carea tu
turor 4 > o potrivă este pusă înainte. Acum însă nu faceţi a ş a ; că fieşte-
carele Cfna sa proapucă a o mânca; cină însă dupre obiceiul cel d e . a -
tuncî, prânzul îl dice. Şi Mar. Vas. domnesca cină o a înţeles în loc de, 
dumneZeesca cină a tainelor (Hotar. L X X I pre scurt). Aşijderea şi S i 
nodul cel din Carfaghen în Canon. XLVIII şi dumneZeescul Chrisos. şi 
Teofilact au înţeles în loc de obştescă la toţî şi dupre urmarea ceiî dom
neşti făcendu-se. Vedi şi pre Eustratie Arghentul, foîa 308 despre dom
nesca cţnă, că Zice: „Obiceîu era în biserica cea din început, ca hri
stianiî vrend a săvîrşi şi domnesca cină, să aducă fieşte-carele dela casa 
sa pâne şi vin,ş i a le da diaconului, şi diaconul a le proaduce la preot 
.şi acesta le sfinţia. Apoî rupea pânea şi o împărţea la ceî credincioşi, 
asemenea şi paharul, care obiceîu este prea din început (Zice acestaşî 
.Arghent) şi se păzeşte câtuşi decât până aZî la multe biserici ale Eladeî 
şi ale ostrovelor şi ale răsăritului. Decî Corintenii dupre obiceiul acesta 
aducând la biserică fieşte-carele dintr'înşiî pâne şi vin, nu le da la diacon 
nicî la. pbşte, ci după blagoslovenia sfinţeniilor darurilor, lua îarăşî fieşte-
carele lucrul seu ş i - l m â n c a şi—1 bea singur. Şi câţî săraci erau şi lipsiţi 
.şi nu aveau de unde să mănânce şi să bea, rămâneau flămânzi şi se 
mâhneau şi se ruşinau, şi ceî-l-alţî, carî aveau, mâncau şi se saturau 
şi se lmbătau şi se făcea o necuviinţă în biserică; acesta dar cu dreptate 
mu a plăcut luî Pavel, 

— 437 — 



La cina, dice, şi masa ce faceţi voî în biserică, săracul este 
flămând, îar bogatul se îmbată; doue vinovăţii însă şi păcate 
pricinuiţi: şi câ săraciî se trec cu vederea lăsându-se flămând! 
şi însetaţi, şi că voi ve îmbătaţi, singuri mâncând bucatele, ce 
le aduceţi, din care se cuvine a mânca şi săraciî fraţî. Cu chip 
prea arătător şi certător a dis acesta «se îmbată», pentru ca 
sâ arate că atâta mult mâncau şi beu bogaţii singuri, în cât şi se 
săturaii de mâncări şi se îmbătaţi de băuturi, şi săraciî fraţî 
rămâneau flâmândi şi însetaţi şi lipsiţi de cele de nevoe. 

2 2 . Câ au dor-cajsă nu-aveţi, ea s â mâncaţi şi s ă beţi> 
Dacă bogaţii, dice, 'nu mâncaţi de obşte împreună cu săraciî, 

pentru ce dar vă adunaţi la biserică să mâncaţi, şi nu şedeţî 
în casele vostre şi acolo singuri sâ mâncaţi şi sâ beţi ? 

A u biserica luî Dumnecieu o defăimaţi? 
Căci când tu hristiane, dice, singur mănânci în biserică aflân-

du-te şi stăpânâsca masă şi cina adecă cea de obşte o faci 
osebită şi singuratică a ta, cu acesta ocărăştî şi necinsteştî pre 
biserică şi sfinţitul loc. 

C â ruşinaţi pre cei ce nu au. 
Nu se mâhnesc, dice, săracii atâta, pentru-că nu-î hrăniţi la 

masa vostră cea din biserică, cât se scârbesc pentru ruşinea 
ce le faceţi; pentru-că voi şedeţî la masă şi mâncaţi cu în
destulare şi cu desfătare şi beţi şi vă îmbătaţi, îar nenorociţii 
aceştia se batjocuresc înaintea tuturor, pentru-că nu au ce să 
mănânce, ca nişte săraci ce sînt. 

Ce voîu dice vdue? Lăuda-ve-volî i pre voî? Intru a -
câsta nu vâ laud. 

După ce a dovedit sf. Apostol Coriritenilor necuviinţa lu
crului, atuncea grăeşte lor maî cu blândeţă; căcî putând a dice, 
că acestea ce faceţi voi, sînt vrednice de nenumărate morţî, el 
însâ 4'ce «să ve laud?» Ci la acesta nu vă laud 1). Insă acesta o 
face cu iconomie. pentru ca să-I facă mai. blândî către săraci; 
căci de î-ar fi certat pre dînşiî mai tare până în sfîrşit, negreşit 
l-ar fi maî sălbătăcit asupra săracilor; căci din pricina lor s'ar fi 
necinstit de Apostolul. 

23. Că eu am luat dela Domnul, care am şi dat vdue. 
Pentru care pricină Apostolul aicea pomeneşte de tainele Dom

nului şi dice de sera aceea a Joei celei mari, intru care s'a 
vîndut Domnul? Pentru multă nevoe 6 a fâcut acâsta Pavel, 
adecă pentru ca să înveţe pre fieşte-carele hristian, ca să ştie,, 
că dacă stăpânul Christos a făcut pre toţi hristianiî părtaşi ai 

Teodorit însă cjicerea acesta o are aşa: „Lăuda-ve-voîu pre voî 
întru acesta?" Nu ve laud. Adecă: Să ve laud de acesta? Nu ve laud. 
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duhovniceştel meseî tainelor sale, cum tu cel bogat, goneşti dela 
masa ta pre hristianul fratele teu? Dar pentru ce dice Pavel, 
că a luat dela Domnul tainele, de vreme ce el nu era atun
cea ucenic al Domnului, ci gonacfu? Pentru ca să te înveţi tu, 
cela ce ceteşti, că şi astă-dî acelaşi Christos este, carele dă 
asupra dumnedeeştel mese tainele celor ce se împărtăşesc cu 
ele, precum şi atuncea le-a dat 1). 

24. Că Domnul lisus întru ndptea întru carea se vin
dea, a luat pâne şi mulţămind*) o a frânt şi a dis: L u 
aţi, mâncaţi, acesta este trupul meu, care pentru voî se 
frânge. 

Aduceţi-vS aminte, dice, fraţii mei hristianl, că Domnul a-
cestă dumnedeescă tainică învăţătură a tainelor o a dat voue 
cea mal de pre urmă şi cu totul în sfîrşit şi întru însăşi nop
tea aceea, întru care urma a se j unghia, când avea şi pre vîn- « 
datorul Iuda împreună mesan 8); tu însă hristian cum nu judeci 

' ) Iar Icumenie dice, că Zicerea „am luat" însemneză şi că m'am în
veţat; pote dar Pavel s'a înveţat prin ore-care maî dumnecjeescă învăţă
tură a Domnuluî rânduiala dumnedeeştilor taine. 

*) însemneză, că dupre Efstratie Arghentie, blagoslovenia şi Euharistia, 
ca unele ce aceeaşi însemnezăTse îafi Ia tainele prin care Domnul cu sfin- • 
tenie a săvîrşit tainele, că dupre evanghelistul Marcu, se scrie, că Dom
nul luând, pânea a blagoslovit. Asemenea şi dupre Matei; Pavel însă Zice 
aicea, că a luat pânea şi a mulţămit. Asemenea Marcu cjice, că Domnul 
la pahar a mulţămit; îar Pavel maî înainte a cjis: „Paharul blagoslove-
nieî carele îl blagoslovim. Decî şi dumneZeeştiî evanghelist! şi Pavel ca 
pre unele ce âceleaşî însemneză, întrebuinţeză şi blagoslovenia şi mul- • 
ţămirea, prin care taînele. se săvîrşesc.' Iar dacă prin blagoslovenie şi 
prin euharistie, adecă prin mulţămire acestea se săvîrşesc, nu se săvîr
şesc dar prin dumneZeeştile. cuvinte. Vedi şi suptînsemnarea Zicereî: 
„Paharul blagoslpvenieî, care îl blagoslovim (I Cor. Cap. X , stih. 16). 

s ) Şi cum că Domnul avea împreună mesan'pre Iuda, la obştescă masă, 
• când mânca cu'ucenicii, în sera Joeî mari, descoperit arată sf. Evanghe

list! Mateî şi Ioan şi ceî-l-alţî amendoî; îar de-1 avea şi împreună păr
taş la duhovnicesca masă a dymneZeeştilor taîne şi de a dat şi lui din 
cinstitul seu trup şi sânge, este de îndoială; că Chrisost. adecă şi' Isi-
dor Pirusiotul şi Teof i lact şi Teodorit şi ceî maî mulţî alţî părinţi vor . 
să fi fost faţă şi Iuda, când a. predanisit Domnul taînele, Şi că s ă se 
fi împărtăşit dintr'înseie. Iar aşeZemînturile sfinţilor Apostoli, Cartea V, 
cap, IV Zic: „Dându.-ne însă nouă închipuitorele taîne ale cinstitului seu 
trup şi sânge, Iuda nefiînd faţă cu noî împreună, a eşit în muntele măs
linelor. Asemenea şi Dionisie cel întocmai cu apostoliî, Ariopaghitul, în
suşi acesta o-voeşte dicSnd: Fiind-că însuşî făcătorul simvolelor (Chri
stos adecă) desorteşte prea cu dreptate, pre cel ce nu asemenea cu el 
şi de o potrivă împreună cina cele sfinţite (Cap. VI despre bisericesca 
ierarhie), care acesta tâlcuindu-o înţeleptul Maxim, Zice: „Iar din cele 
deaciîa cu drept cuvînt ar Z i c e cine-va, că după ce a eşit Iuda dela 
cină, a predanisit Christos ucenicilor taîna, deşi maî jos acestaşî dum-
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vrednic de masa ta pre săracul fratele teii? Şi tu cu adevărat 
te-ai învăţat prin taina acesta a Euharistiei, să mulţămeştî lui 
Dumnedeii, precum şi Christos, când a predanisit taina acesta 
a mulţămit luî Dumnedeu, pentru ca să ne dea nouă chip să 
mulţămim. Iar acum, cum faci lucruri nevrednice de mulţămi-
rea acesta şi ocăreşte biserica lui Dumnecieu? Şi în vremea . 
când altul este flămând, tu bei şi te îmbeţî? Şi Domnul a dis 

"deobşte tuturor: «Luaţi, mâncaţi»; rm altă ce^va, pi pre însuşî 
trupul său, pre earele l'a frânt în. pânea cea proadusă de.,o 

-potriva"pentru ..toţi, dândii-o acesta ta mortea sa*):'Iar tu apuci 
maî înainte şi mănânci singur şi nicî pânea acesta obştescă 
nu o pui la mijloc, pentru ea sâ mănânce şi fratele tău; nicî 
o frângî, pentru a se da la mulţi săraci, ci o păzeşti pentru 
tine tingur. 
necjees'c părinte cţice: „însemneză că şi luî (Iuda) î-a împărţit din tainica 
(pote din cea de obşte) pâne şi din pahar, îar tainele după ce a eşit 
Iuda dela cină, le-a dat ucenicilor, nu luî ca unuî nevrednic de acestea. 
Se uneşte la un glas cu aceştia şi sf. Kiril al 'Alexandriei cjicend: „După 
ce a. eşit Iuda, predaniseşte Mântuitorul celor un-spre-cjece mântuitorea 
taină" (In şirul tâlcuireî luî Matei, cap. 'XXVI, s. 26). " — 

Când însă a predanisit Domnul tainica eiriă? După ce a dat luî Iuda 
pânea, care împlăntându-o în blid, precum, dice evangh. Ioan: „Şi îm
plântând pânea o a dat luî Iuda âl luî S imon IscariOtenuluî Acela dar 
luând pânea îndată a eşit" (Cap. XIII, 26); câ pânea aceea nu a fost 
trupul Domnuluî, nu; ci obştescă din cea de pre masă, precum dice în
ţeleptul Fotie şi Kiril al Alexandr.; că acesta tălcuind dicerea: „Acela 
ce întingând împreună cu mine mâna în blid", aşa dice: „Adecă cela 
ce împreună cineză şi împreună mesan este şi părtaş de masă şi de 
sare". Că aşa pre el şi prin glasul fericitului David îl însemneză când: 
„Iar tu omule cel întocmai la suflet" şi Cele-l-alte. însuşî acesta maî 
descoperită o a făcut Ioan, <|icend: „ C ă a dis Domnul, că acela este 
căruîa eii muindu-î pânea, î-o voîii da-o" (Tij.).. 

') însemneză, că dupre Coresie, în cuvîntul cel despre taîne, cincî lu
crări s'aii făcut în vremea cineî: „Luarea pâneî, blagoslovenia, frângerea, 
împărţirea şi mâncarea; îar cele treî lucrări din urmă, care proînchipu-
esc pre dumnedeescul trup sînt întrii Euharistie (adecă mulţamire). Era 
dar şi maî înainte de mâncare şi pentru acesta şi maî înainte de între
buinţare şi întru întrebuinţare şi după întrebuinţare, trup al luî Chri
stos este pânea cea sfinţită şi duhovnicescă mâncare se numeşte. Pen
tru acesta şi Climent în liturghie: „Socotitul trup împărtăşirea, cu mare 
cucernicie şi sfială porunceşte a se pune pre jertfelnic". Şi Amvrosie a 
dis fratelui seu, luî Satirie, sfărîmăturâ de Euharistie să spânzure la gru
mazul seu şi se va mântui de viforul măreî. Şi Chrisost. a dis luî Ino-
chentie: „ C ă ostaşi intrând în sfintele sfintelor, aii ridicat pre norod şi 
au vărsat sângele luî Christos". Şi Kiril scrie către Calo-Sirie, că nebunie-
fac ceî ce socotesc că Euharistia, ceea ce ss păzeşte pentru altă di> îşî 
perde puterea sa; că dicerea: „Luaţî,' mâneaţi", însemneză pre trebnicia 
tainei, nu pre fiinţa eî. V e d î ' ş i frumtisa suptînsemnare despre jertfa tru
puluî Domnuluî, la dicerea: în tot anul -aceleaşi jertfe care le proaduc 
(Evreî X, 1). 
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Acâsta faceţi întru pomenirea mea. 
Ce dicî omule? De aî face pomenirea, dice, vre unui fiu al 

teu. saii părinţilor tâî şi comandare, negreşit te-ar mustra con
ştiinţa ta, de nu al plini legiuitele milostenii şi obşteştile mese 
acelea ce este obicelu a se face la pomenirile celor adormiţi 
în Christos şi de nu aî chema pre săraci, pentru ca să-î ospă
tezi,; pentru ca să roge pre Dumnedep să-î erte; îar acum fă
când pomenire de patimile Domnuluî, nu împărtăşeşti nici din 

:-jmasa/-'ta'c&a *px6st&,- pre' vre.un- • săra'e ca să mănânce? Şi nu 
•te •fcutrehMţW .p>ftfcra /nel^giuitea acesta ce o fac,!? • 

2 5 . Aşijderea" şi paharul după ce a cinat, dicend: A -
cest pahar Noul Testament este întru sângele meu 1 ) . 

Au fost şi la Testamentul cel Vechiu pahare şi vase, întru 
care turnau preoţii sângele dobitocelor celor necuvîntătore, după 
ce ,le jertfeau şi aşa stropeau cu el; deci în locul sângelui ne-

" cuvîntătorelor dobitoce, cu carele a pecetluit pre Testamentul 
cel vechîu3), aduce acum Pavel pre Domnul dicend: Că eu 
vers acum sângele meu, ca să pecetluesc Testamentul cel Nou, 
Să nu te turburi însă, o evree, audend sânge, pentru-că dacă 
aî priimit sângele dobitocelor celor necuvântătore la Vechiul 
Testament, cu cât maî ales se cuvine sâ priimeşte acum la a-
cest Nou, sângeîele luî Dumnedeu. 

Acâsta faceţî-o orî de câte ori aţi bea, întru pome
nirea mea. 

Şi prin pahar dice, faci aducere aminte, hristiane, şi pome
nire de mortea Domnului8). Deci cum bel tu singur şi te îm-
beţl, de vreme ce înfricoşatul paharul sângele Domnului, dir 
carele'beî şi tu, se dă la toţî ca să bea? 

26 . Câ de câte-orî veţî mânca pânea acâsta şi veţ ; 

bea paharul acesta, mortea Domnuluî o vestiţi, până ce 
va veni. 

, l ) Cuvintele acestea maî tocmai se află şi la Evanghelia luî L u a 
(Cap. XXII , 20) . 

2 ) Câ c p c e dumneZeesca Scriptură: Şi luând Moîsi sângele a stropi 
preste norod şi a Zis: „Iată sângele aşeZemîntuluî (sau Testamentului) 
pre care l'a aşeZat (sau testăluit) Domnul către voî, despre tdte cuvin
tele acestea" (Eş . X X I V , 8 ) . De unde şi proorocul Zaharia Zice către 
Sionul cel nou, către biserică întinZendu-se: „Şi tu întru sângele Tes
tamentului teii, aî trimis pre legaţii tei, din gropa ce nu avea apă' 
(Cap.. IX, 11). Vedi despre acesta şi la cea către Evrei (tij. IX, 20) . 

. s ) Despre pomenirea acesta, acestea Zice Mar. Dionisie Ariopag.: „A 
cesta lucrare cu dumneZeesca urmare însă cum alt-fel s'ar face de noî 
peînoindu-se cu însăşi pomenirea prea sfinţitelor dumneZeeştilor lucrări 
pururea cu erarhiceştile iero-cuvîntările şi iero-lucrările? Acesta o facerr 
precum, cuvintele c|ic spre a eî pomenire (la biseric. ierarh., capitolul III) 
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Acest fel de aşedare dice, sînteţî datori să aveţi hristianiî, 
când ve împărtăşiţi cu trupul şi sângele Domnului, ca cum 
v'aţî afla în însăşi săra aceea a Joeî celei mari şi ca cum ar 
şedea la însăşi masa aceea, unde şedea şi Domnul şi să so
cotiţi, că luaţi jertfa acâsta nesângerată a tainelor, din înseşi 
manile Mântuitorului Christos; pentru-că însăşi cina aceea, ce 
atuncea o a predanisit Domnul, acâsta o săvîrşim şi noî, întru 
fieşte-care liturghie şi însăşi mortea aceea a Domnuluî o ves<-
tim, adecă prin taine o arătăm, până ia a -ddua venire a sa s ) . 

27. Drept aceea orî carele ar mânca pânea acâsta, sau 
ar bea paharul Domnuluî cu nevrednicie, vinovat va ii 
trupuluî şi sângelui Domnuluî. 

>) Că până atuncea, dupre Fotie, vestim, mortea Domnului; căcî de a-
tuncea încolo, nicî din sfintele aceste taîne ne vom împărtăşi, spre maî 
desăvîrşita şi maî tainică vieţuire şi îndulcire ridicându-ne. Şi pote pen
tru acesta, d j c e însuşî Pavel în cea către Romani, că Domnul de-a 
drepta luî Dumnedeu şi Tatălui şecjend, se rogă pentru noî, prin po
menirea morţeî sale, care se face în sfinţit, taîne. Pentru acesta şi noi 
ceî viî şi ceî ce au adormit întru Christos, prin pomenirea acesta a mor
ţeî Domnuluî ne folosim şi ne împărtăşim de plăţile cele vrednice ale 
Domnuluî, pre care Iel-a dobândit prin cruce şi prin mortea sa. Pentru 
acesta dice şi sfinţitul Avgustin (Cartea III, despre sf. Tre ime) : , „Luaţî 
dice acesta în pâne, carele era spânzurat pre cruce; luaţi-1 acesta în 
potir, carele a curs din costa luî Christos". Şi aîurea, întru alăturare 
dice: „Când se frânge jertfa, când se tornă din pahar sângele în gurile 
credincioşilor, ce alta se însemneze decât jertfa domnescului trup pre 
cruce şi vărsarea sângelui celuî din costa luî?" 

însemneză însă că deşi la dumnedeesca Euharistie maî cu deosebit chip 
se vesteşte mortea Domnuluî şi junghierea lui, precum dice aicea Pavel, 
ca, precum am cţ's> să ne împărtăşim de vrednicile plăţi ale morţeî Dom
nului, însă la acesta se face pomenire şi de învierea şt înălţarea şi a 
doua venire a luî şi preste tot cuprindetor despre totă întrupesca ico-
nomie, precum sfinţiţii teologi dogmaticesc despre taina acesta, că tote 
ale întrupeşteî iconomiî, duhovniceşte şi tăinuit se săvîrşesc, asupra pâ-
neî, ceiî ce se proaduce. Pentru acesta şi trupul cu carele ne împărtăşim, 
nu este cel pătimitor şi stricăcîos cel de pre eruce, şi maî înainte de 
înviere, ci cel fără de patimă şi nestricăcîos, şi cel după înviere. Că de 
s'ar face lucrătoreşte, adecă simţitoreşte mortea şi junghierea Domnuluî 

-în taîna Euharistiei, ar fi putut a dice ore-carî, că este stricăcîos şi pă
timitor şi acela cu carele ne împărtăşim. Fiind însă că mortea şi j u n 
ghierea Domnuluî se face duhovniceşte şi tăinuit în taîna Euharistiei, 
adecă cu chip duhovnicesc prin lucrarea prea Sf. Duh (măcar că întru 
adever ne împărtăşim de pâne întru însuşî trupul acel ce a murit şi s'a 
junghiat; îar cele duhovniceşti sînt nemuritore şi nepătimitore, că Duhul 
Sfînt, cel ce le lucreză acestea, pentru acesta şi duhovnicescul trup, cu 
carele ne împărtăşim, nestricăcîos este. Adauge îusă Efstratie Arghentul, 
că dicend Pavel aicea aceste cuvinte, arată că domnesca cină e datore 
a înfăţişa pre mdrtea luî Christos, nu n u m a î . c â o jertfă, ci şi ca o îm
părtăşire, de către credincioşi împărtăşindu-se (foîa 324) . Şi o adevereză 
pre acesta cuvintele de maî sus ale sfinţitului Avgustin. 
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Cu aceste cuvinte Apostolul ghicitoreşte arată Corintenilor,.. 
că cu nevrednicie se împărtăşeau cu dumnedeeştile taine, căcî 
treceau cu vederea pre cel săraci şi nu-î împărtăşeau din ob-
şteştile mese, cari făceau. Dar cum se d i c e vinovat trupului, 
şi sângelui Domnuluî, cel ce cu nevrednicie se împărtăşeşte cu 
acâsta? In ce chip adecă se face vinovat şi sub judecată şi 
cela ce nu ar voi să mănânce trupul Domnuluî sau să bea 
sângele luî, ci ar voi numai să-1 omore pre el şi să verse sân
gele luî. Căcî precum ostaşii cel ce au împuns trupul Domnu
lui, manile adecă şi picîorele şi costa, nu l'au împuns pentru 
ca sâ bea sângele îuî,, ci pentru ca să-1 "verse spre necinste -şi-
spre defăimare, aşa şi acam orî carele bea cu nevrednicie tai
nicul sângele Domnaluî şi nu ia nici un folos dintru acesta,, 
în zădar l'a versat. Şi Evreii răstignind trupul Domnului, s'au 
arătat ca cum ar fi spintecat hlamida împăratului; îar hristi
anul acela, carele se împărtăşeşte cu nevrednicie cu însuşî tru
pul Domnului,, este asemenea, ca cum ar arunca hlamida îm
păratului în mijlocul noroiului"; căcî noroîu este necuratul su
fletul luî, cu carele o "împărtăşeşte. Drept aceea şi Iudeii ceî ce 
au rupt hlamida împăratului, şi hristianiî ceî ce o au aruncat 
în noroîu, vinovaţi şi osândiţi sînt amăndduă părţile ca unii ce 
de o potrivă au- necinstit pre împăratul1). 

28. Cercetezâ-se dat^omul pre sineşî, şi aşa din pâne 
să mănânce şi din pahar s ă bea. 

Obicînueşte dumnedeescul Pavel, când în mijlocul ore-căreea 
pricini mal alăturâză altă ore-care pricină de nevoe sâ o po-
vestâscă aceea, precum şi acum a făcut. Căci avend înaintea, 
sa, stând pricina cea despre mese, fiind-că a cădut în cuvîntul 
acela, cel despre dumnedeeştile taîne, îl voroveşte acesta cu 
amărunţime, ca pre un maî de nevoe şi- arată, că este capul bu
nătăţilor, a se aprOpria cine-va la dumnedeeştile taine şi a s e 
împărtăşi cu curată conştiinţă. Căcî d i c e : e u nu pun alt jude
cător ţie hristiane, pentru ca să te judece despre acesta, ci 
pre tine însuţi te pun judecător îarăşî însuţi ţie. Deci judecă 
şi cerceteză-te tu pre sineţî cu conştiinţa ta şi aşa apropie-te 
de dumnedeeştile taîne şi împărtăşeşte-te, nu când este praznic,, 
ci când te vel afla pre sineţî curat şi vrednic"). 

5 ) Iar Teodorit djce: „Că Apostolul cu cuvintele acestea împunge pre-
Corinteniî ceî iubitori de argint şi pre cel ce a curvit cu maşteha s a şi 
pre ceî ce mâncau idoleştile jertfe cu nebăgare de semă. 

a ) Dice însă şi dumnedeescul Chrisostom la tâlcuirea acestei Ziceri,, 
acestea: „Nu precum facem noi acum, cu vreme maî ales apropiindu-ne, 
cu sîrguinţă socotinţei; că nu ca maî înainte gătindu-ne şi de relele^ 
nostre curăţindu-ne, umplendu-ne. de umilinţă, căutăm să ne apropiem,. 
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29- Că cela ce mănâncă şî bea cu nevrednicie, judecată 
luişî mănâncă şi bea. 

Orî carele hristian, dice, se împărtăşeşte de trupul şi sân
gele Domnului cu nevrednicie, acela spre a sa osândă se îm
părtăşeşte cu acestea, nu pentru firea tainelor (pentru-că acestea 
de sineşî sînt învioşătore şi pricinuitore de viaţă şi de mântuire); 
cupentru nevrednicia aceluia,' ce se împărtăşeşte cu ele; pejjr. 
tru-că şi sdrele, celor ce au ochiî lor sănătoşi este luminos şi 
dulce, far celor Ce îşî âu: ochii stricaţi şi bolnavi, li.seTaCg 
vătămător şi păgubitor. , 

Nedesluşind trupul Domnului. 
Adecă pentru acesta hristianul, cel ce cu nevrednicie se 

împărtăşeşte spre osânda sa se împărtăşeşte, pentru-că nu c'er-
ceteză nici înţelege mărimea tainei,; căcî de am cerceta şi de 
am socoti bine, cine este acela, carele se arfă înaintea nostră 
pre sfîntă masă, şi cine este acela cp, carele ne împărtăşim, că 
adecă este însuşî Iisus Fiîul luî Diîîfmedeu tăinuit de faţă sub 
felul sfinţitei pânî, cu dumnedeirea şi omenirea sa, negreşit nu 
am avea trebuinţă de altă învăţătură; ci însăşi socotinţa acesta 
ne-ar face sâ ne temem şi să ne trezvim şi să fim cu luare 
aminte când ne împărtăşim. 

30. Pentru acesta între voi mulţî ''sint neputincioşi şi 
bolnavi şi dorm îndestul.' ~ 

Din relele acelea dice şi primejdiile ce urmâză vduă, hristi
anilor, luaţî dovedile acestora, care ve dic; căci din acesta 
urmeză la voî neştiute şi năpraznjce şi mal înainte de firescă 
vremea morţeî şi bole de ani îndelungaţi, pentru-că dintre 
voî mulţi se împărtăşeau cu nevrednicie. Dar ar dice cine-va: 
Apoi ce? Cel ce nu se împărtăşesc, nicî mor mai înainte de 
vreme, ci ajung la bătrâneţe adânci, aceştia dic, nu păcătuesc? 
Ci numaî ceî ce se bolnăvesc.] şi mor maî înainte de vreme? 
La acesta răspundem că aşa, pecătuesc şi aceştia; dar apoi 
căcî nu se pedepsesc aceştia aicea nici sâ bolnăvesc, nici mor 
mai înainte de vreme, că unii ca aceştia carî pecătuesc şi nu 
se pedepsesc aicea, aceştia în ceea-l-altâ viaţă mai rău se vor 
pedepsi, noî însă de vom voi să nu păcătuim, nici aicea nu 

ci ca în serbătorî, şi când ar fi toţî, ci nu a poruncit aşa Pavel; ci o 
vreme ştia de apropiere şi de împărtăşire, pre curăţirea conştiinţei..." Şi 
îarăşî: „Se cuvine, cel ce se apropie, nicî cu lenevirea aflându-se şi ti
căloşeşte, a fi silit pentru praznic â se apropia; nicî îarăşî umilindu-se 
şi gătindu-se a se opri, pentru-că nu ar fi praznic. Că dovada bunelor 
lucrări este praznicul şi evlavia sufletului şi curăţenia cea amărunţită 
a vieţuireî, şi de le aî acestea vel putea a prăznui tot-de-una şi a te a-
propia în totă vremea" (Vor. XXVIII la âcestaşî cap.). 
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ne vom pedepsi nicî acolo 1), pentru acesta şi dupre urmare dice:: 
3 1 . 'Câ de, ne-am judeca pre înşine 2 ), nu ne-am osândi. 

l ) însemnăm însă aicea ceea ce cjice Mar. Vasilie, cum că mare pri
mejdie este a întrebuinţa cine-va Ia fieşte-care neputinţă şi boia ce pă
timeşte ore-carî doftorii; fiind-că. tote neputinţele şi bolele nu se fac din 
fire, nicî din dieta cea rea şi fără rânduiala a omuluî, la care neputinţă 
trebueşte şi ajută .^oftoreseul meşteşug; ci sînt neputinţe şi bole, care 
.lîr.meză noue din pedepsă şi bătâea Domnuluî, pentru ca să ne întor-

.';jjrŞgL--4ela pecatul-xee-1 rţacem- ; şj şă ne,pacăim."Aşa' .de certarea D o m n u -
.luî se. pedepsesc -şi.-se îmbolnăvesc: ceî ce se împărtăşesc de dumnede
eştile taîne cu nevpednicie, pentru păcatele ce fac şi îndestul dintre ceî 
credincioşi şi mor, precum "cjice aicea Apostolul: „Pentru acesta - câţî pă
timesc de acest fel de bole, nu din fire şi din rea dietă, ci din pedepsă 
şi certarea Domnuluî, pentru pecatele lor, aceştia, cjice acestaşî durnne-
cjeesc Vasilie, că nu se cuvine a chema doftori, ca să-î ajute, ci s ă se 
liniştescă şi să sufere cu mulţămire boia, mărturisind că de pecatele lor 
bolesc şi să se îndrepteze şi rodurî vrednice de pocăinţă să facă. Decî 
unii ca aceştia liniştindu-se şi lăsându-se de doftoriceştile iscusinţe, tre
bue: a răbda cele ce au venit asUpră-le, când vom cunoşte metehnele 
nostre dupre cela ce a cj's: „Urgia Domnuluî o voîu suferi" (Miheea 
VII, 9) . Şi arată îndreptarea prin a face rodurî vrednice de pocăinţa şi 
a'şi aduce aminte de Domnul ce a cjis: „Iată sănătos te-aî făcut, de a-
cum să nu greşeşti, ca să nu fie ţie ce-va maî reu" (hotar. LV pre larg). 

«), Intru altele se scrie „de am desluşi", şi Teodorit etice „de ne-am 
judeca" , nu „de am desluşi". Iar cât bine este de a se cjice de neam 
judeca nu „de am desluşi" şi cât bine este a ne. judeca pre înşine şi 
a ne prihăni şi aicea, arată Apostolul şi împreună cu Apostolul te
ologul Grigorie, cjicend: „să nu aşteptăm a ne vedi de alţiî; maî ales cer-
tătorî aî noştriî singuri să ne facem. Mare doftorie a reutăţeî este măr
turisirea şi fugirea de greşala" (cuvînt despre, grindină). Dice însă şi cuv. 
Nil: „început al mântuire!- este osândirea de sineşî". Şi Mar. Antonie 
cjice: „Acesta este lucrarea cea mare a ojnuluî, ca să-şî spue greşala 
sa înaintea luî Dumnecjeu şi să aştepte ispită până la răsuflarea cea 
maî de pre urmă". Şi un' alt părinte întrebat fiind: ce aî aflat părinte 
în calea acesta? Respunc}end a cjis: „Că în totă pre sine-mî să me pri-
hănesc" , care şi cel ce a îptrebat a lăudat lucrul şi a cjis: Cu adevă
rat altă cale afară de aceştia nu este. Şi Avva Pimen a cjis: „Cu suspin 
tote bunătăţile au intrat în. lumea acesta; îa o faptă bună şi afară de 
aqesta, cu ostenelă stă omul". Şi l'a întrebat pre el, care este acesta? 
Şi a cjis, „că omul tot să se prihănescă pre sineşî". A d j s îarăşî: „Cel 
ce se prihăneşte pre sineşî, ori ce i s'ar întâmpla luî, orî pagubă, orî 
necinste, orî ce fel de necaz, maî înainte apucând, se are vrednic pre 
sineşî de acesta şi nicî odinioră se turbură". însemneză, că ceea ce djce 
Pavel aicea: „Că de ne-am judeca pre înşine, nu ne-am osândi" maî îna-. 
inte apucând o a cjis înţeleptul Sirah: „Maî înainte de judecată, cerce-
teză-te pre sineşî şi în cîasul. cercetare! te veî afla curăţit" (Cap. XVIII, 
s. 20) . Că maî tot acestaşî este cu aceea, ce şi Filon îudeîul a numit, 
pre cercetarea acesta a nostră înşine judeţ al conştiinţei. Şi sfinţitul Av-
giistin A . cjis: „Fă-te judecător al păcatelor tale şi nu advocat (adecă a-
părător)". Iar teologul Grigorie a cjis aşa: „ Cerceteză-te maî mult pre. 
sineţî, decât pre cele ale apropelor, că cu aceea însuşî câştigi, îar cu. 
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Nu a dis: de ne-am pedepsi noî pre înşine, ci numaî: «de 
ne-am judeca» adecâ de am cunoşte pecatele ndstre şi de ne
am prihăni pre înşine cu ocara de sine şi cu pocăinţa, nicî 
•aicea ne-am osândi de Dumnedeii, nicî acolo, ci am scăpa şi 
•de vremelnicele munci de aicea şi de cele vecînice de acolo. 
Căci precum dice dumnedeescul Chrisostom: «Cel ce se o s â n 
deşte pre sineşi, îndoit îmblândeşte pre Dumnedeu şi cu â -
-cesta că şî-a cunoscut pecatul, şi câ mal lenevos s e f a c e des
pre a-1 urma (păcatul adecă)» (Vor. XXVIII la âcestaşî pricină). 

3 2 . Judecându-ne însă de Domnul ne pedepsim, ca.nu 
împreună cu, lumea să ne osândim. • 

Deşi noî hristianiî, dice, nu f a c e m a p e s t uşor şi lesnicios lu
cru, adecă a cerceta conştiinţa nostră şi a ne pîrî pre înşine 
înaintea lui Dumnedeu şi a ne prihăni ca nişte păcătoşi şi căl
cători de dumnedeeştile porunci; cu tote acestea Iarăş i D u m 
nedeu nu ne certă, cu nemilostivire şi cu urgie, ci ne pedep
seşte aicea pentru ca să ne miluiască acolo. Că ne pedepsim, 
dice, aicea de Dumnedeu, adecă ne înţelepţim, c a d e c ă t r e un 
tată, şi nu ne muncim1), ca nu împreună cu lumea să ne osân
dim, adecă că nu acolo să ne muncim vecîniceşte, împreună 
cu necredincioşii şi păgânii2), pentru-că hristianiî, i u b i ţ i fiind 
lui Dumnedeii, aicea ceî mal mulţî îâu pedepsă pentru păca
tele lor, de nu vor face 6re-care mari păcate şi nevindecate 3). 

3 3 . Drept aceea, fraţii meî, adunându-vă împreună ca 
sâ mâncaţi, aşteptaţi-ve unii pre alţii. 

După ce a dis despre duhovnicescă masă a dumnedeeştilor 
"taine, sfîntul Apostol îarăşî a venit la cuvîntul cel despre ob-
şteştile mese şi dice: Că de voiţi, fraţii mei, a nu vă împăr-

-ceea-l-altă ceî de aprope; maî bună este socoteîa faptelor decât a ba
nilor, că baniî adecâ sînt aî peireî, îar faptele bune staii". Vecţî şi supt-

vînsemnarea (\lcerev. „Şi cugetările între sineşî părându-se" (Rom. II, 15). 
' ) Pentru acesta însuşî Apostolul a cjis: „ De suferiţi pedepsă, ca unor 

•fiî se arată voue Dumnedeii, căcî ce fiii este pre.carele nu-l pedepseşte 
ta tă l " (Evreî XII , 7) . 

') Şi Teodorit încă dice: „De am voi a cerceta cele făcute în viaţă 
«de noî, şi de am da hotărîre dreptă asupra nostră înşine, nu am priimi 
dela Dumnedeu hotărîre muncitorescă, ci înseşî greşalele cele prea mari 
stăpânul măsurat le pedepseşte, ca să nu ne dăm peireî împreună cu 

-păgânii". 
8 ) Bine a dis însă sfinţitul Teofilact: „Că de nu vor face ore-care mari 

:şi nevindecate pecate" căcî ceî ce fac acest-fel de pecate marî şi acolo' 
-se muncesc; şi cât nu se pedepsesc aicea, atât maî mult au să se pe- , 
"depsască acolo. Pentru acesta a dis teolog. Grigorie: „Cruţarea cea de 
aicea pre ceî reî îî dă dreptelor judecătorii celor de acolo" . Şi înţelep

t u l Nil d i ° e : «Plânge pe pecătos când îl vedî bine norocindu-se, că şa.-
•toia judecatei asupra luî se întinde". 
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tăşi cu nevrednicie de trupul şi sângele Domnuluî şi a nu ve 
face vinovaţi trupului şi sângelui Domnuluî, şi dupre urmare 
de voiţi, ca nu din acesta sâ cădeţi în feluri de neputinţe şi 
bale, sâ faceţi acesta şi când şedeţî şi mâncaţî la biserică, nu 
apucaţi sâ mâncaţî maî înainte singuri, ci aşteptaţi să vie şi 
săraciî fraţî la masa vostră să mănânce. Ved\ însâ câ nu a dis: 
împărţiţi unul altuia bucatele, care se aduceau la mesele ace
lea, ci pentru acesta trebue să aştepte obştâsca adunare a tu
turor fraţilor şi săracilor. 

34. Iar. de, flămâodeşte cine-va, în casa sa mănânce. 
Indemnâtoresc este cuvîntul şi pricinuitor de ruşine acesta 

al fericitului Pavel, pentru-că voroveşte Apostolul cu Corinte
niî, ca cum ar vorovi cu nişte copii, cari se mâhnesc şi plâng 
de fome, ci dupre urmare îi prihăneşte ca pre nişte lacomi de 
pântece; pentru acesta şi d i c e lor: Iar de este flămând cine-va, 
adecă orî-carele este lacom de pântece şi nu aşteptă până să 
vie şi cela-l-alţl fraţi şi săracii, pentru ca să mănânce împre
ună toţi, acela ducă-se acasă sâ mance, şi nu mănânce în bi
serică şi în sfinţitele locurile bisericeî, care acâsta se arăta a-
celora nu puţină dosadă şi ocară. • _' 

C a nu spre judecată să ve împreună adunaţi. 
Adecă pentru acesta, dic vouă fraţilor, sâ vă duceţi la casa 

vostră să mâncaţî câţi sînteţi lacomi, pentru ca sâ nu vă adu
naţi împreună în biserică spre osândirea şi vătămarea vâstră. 
De vreme ce împreună adunările pentru acâsta s'au rânduit a 
se face şi mesele cele obşteşti şi dragostele hristianilor în bi
serică, pentru ca să. vă folosiţi din acâsta împreună adunare, 
cu îubirea de omeni, cea a unora către alţii; îar de nu ve fo
losiţi din mesele acestea obşteşti, mal bine este a şedea în 
casele vostre şi a mânca, şi nu în biserică. Acesta însă o dice 
lor Apostolul, nu pentru ca să-I îndemne sâ rămâe în casele 
lor să mănânce, ci pentru ca mal mult să-î tragă la împreună 
adunarea la biserică, precum se cuvine, şi împreună să mă
nânce toţî. -

Iar cele-l-âlte până ce aşi veni, le voîu rândui. 
Cuvintele acestea le dice Apostolul sau pentru ore-care alte 

greşale, ce făceau Corinteniî, carî aveau trebuinţă de rânduire 
osebită şi învăţătură, sau pentru acâstaşl pricină a obşteştilor 
meselor acestora; că pate sâ se fi dezvinovăţit âre-carl dintre. 
Corintenî la cuvintele cele de mai sus, ce a dis Apostolul, pen
tru acesta dice, că de o cam dată păziţi acestea, ce v ' a m dis; 
Iar de jire cine-va c e - v a de dis despre acestea, păzâscă-le să 
le dică când voîu veni eu. îi sperie însâ pre eî, câ are să 
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mergă în Corint, pentru ca să se sfiască şi să se îndrepteze,. 
de vor face vre un lucru necuviincios, şi nu bun. 

. CAP. XII. "• 

1. Iar despre cele duhovniceşti, fraţilor, nu voesc a nu 
şti V O I : . . . . . . . . . 

Adecă despre darurile Sf. Duh, nu voîu a -JIU şti voi , fraţi
l o r . Priciha l i lsă este-acâsta: hristianiî aceîa cari credeau la înce
putul propoveduire! şi s ă botezau, toţî luau Duhul Sfînt; şi fiind-că 
Duhul Sfînt dupre firea sa este nevăcfut, s e da celor ce îl luau. 
un semn simţit şi vâdut al lucrăreî sale. Pentru acesta cei ce 
se botezau sari voroveau în limbî streine sau prooroceau sau mi
nuni făceau. Pecî între Corinteni, pentru darurile acestea ale 
Sfîntului Duh erau dezbinări şi împârecherî; fiind-că ace! ce luau 
darurî maî m a r i s e mândreau asupra celor-l-alţî,, care aveaii pre 
cele mal micî. Şi cel Iarăşi , carî h iau darurile cele m a î micî, se 
mâhneau şi zavistuîaiî asupra acelora c e aveaii pre cele mai mari. 
Iar osebit de acesta, eraii între dînşiî şi ore-care vrăjitori ,şi min-
cîuno-proorocî, cari cu anevoe s e desluşeau de ceî adevăraţi şi 
dumnedeeştî prooroci. Decî tote acestea le îndrepteză aicea A-
postolul şi maî întâîu voroveşte despre vrăjitori şi despre min-
cîunoşil proorocî. 

2. Ştiţi căcî când eraţi păgâni, cum către idolii cel fără 
de glas, ca cum aţi fi fost traşi ve ducâţl. 

Aicî arată Apostolul care este semnul vrăjitorului şi al min-
ciuno-prooroculuî şi care cel al adevăratului prooroc şi dice, c ă 
orî carele mincîuno-prooroc vrăjea întru idolî, insuflat fiind de 
necuratul duh şi de demon, c a cum s 'ar fi mişcat şi s'ar fi purtat 
de altul, a ş a s e trăgea legat de demon şi multe spunea, fără însă 
a şti ce-va din cele ce spunea,, ci era u'jmit şi eşit din minte'); 

' ) De acesta şi Platon d J c e a Ş a : „Precum dătătorii de hrismosurî (au 
provestitoriî) şi teomandiî multe cţic şi bune, însă nicî una din cele ce 
cjic ştiu. încă şi alt poetic, fiind-că demonul intra în omul acel ce vrăjea 
şi îl arunca pre el la păment şi îl sbucîurna, pentru acesta poeticul a-
cesta cjice celor ce vrăjau cele de acest fel:' „Dezlegaţi, dice, dar omul ceL 
sbucîumat, pre Dumnedeu nu-1 maî încape". Pentru acesta şi Virghilie,. 
cuvintele acestea le dă vrăjitoreî, eficend că cu sălbăticire şi cu nebunie i 
se umflă inima. Iar Fotie întru cele ce dice despre cele cjece Sibile, în sfîrşit. 
cjice acestea : „Dic însă că acestea eşindu-şî din minte, vesteau cele ce vor 
să fie; însă menirile prepunerilor în scrisore, neavend înţelepciune de a 
scrie, cela ce le vestea fără greş şi alt-fel ore-c.um şi pentru graba grăireî 
cuvintelor, neavendu-şî manile slujitore, se întîmpla multe din vestiri a 
cădea în şchîopătări, în cât a nu s£ maLputea îndrepta, fiind dar, că 
întru fieşte-care din femeile, ce se aflau dătătore de hrismosurî (adecă de 
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Iar adevăratul prooroc niu era aşa, ci cu minte curată şi deşteptă 
şi cu gânduri statornice, grăeşte cele ce le dice1)- Acesta este 
meniri), când prevesteau estimea celor ce vreau să fie, îar încetând de a 
spune meniri, nicî ca cum aveau simţire, nicî de cele ce diceaîi, nicî ce ar 
fi voit, cele ce se menîau"( întreb. CLIX 'din Amfiloch). Acesteaşî le cjice 
despre Sibile şi Iustin, dumnecjeescul filosof şi mucenic. De acesta me 
mir cum se făcea acesta la Sibilele acestea, în vremea ce acestea se lucrau, 
nu de demoni,' ci de dui'nnecţeescUl Duh,. în care. vreme" cjieeaii -proorociile 
cele despre Christos; că •.Montan bârfea dicend că toţî proorocii s tăpâ-

*ilirîc|%*ss d'e^ nu ştiaji ce d i c e a u . Ş i v e d î 
•. despre acesta 1 la tâlcuirea-dieereî: „Că de me . rog cu limba,-duhul meu 

se rogă, îar mintea mea fără de rod este" (I Cor. XIV, 14). Dai\ pote 
că, precum la mulţî din ceî vechî li se da darul limbilor dela Sf. Duh, 
nu li se da însă şi darul tâlmăcireî lor, precum întru âcestaşî cap. dice 
Pavel, aşa să se fi dat şi Sibilelor, să grăiască pentru Christos cu limbă 
poeiicescă şi să nu li să fi dat şi a le tâlmaci acelea. 

S a u maî bine a dice, fiind-că purtătorii de Dumnedeii prooroci aveau 
cunoştinţa adevăratului Dumnedeii şi credeau întru el cu voea şi cu dra
gostea,! pentru acesta şi Duhul Sfînt lucra întru dînşiî prin credinţa şi 
voia cea de acest fel a lor, în cât eî cu minte curată vedeau cete ce li se 
arăta de Duhul Sfînţ, şi cu gânduri statornice grăîau şi cunoşteau câte le 
grăîau; îar Silbilele, fiind-că nu credeau în adevăratul Dumnedeu şi nu da 
luî înduplecarea voinţei lor, pentru acesta Duhul Sfînt făcea eşire min
ţeî lor, când descoperea hrismosurile cele pentru Christos, silind cu oţe-
care chip pre voea lor, precum a silit şi pre voea luî Valaam vrăjitorul, 
spre 'a binecuvînta pre norodul israiltenesc. 
. încă şi acesta însemnăm aicea, că Sf. Maxim dice, că proorocii cu cu

rată minte vedeau cele ce li se arăta de Sfîntul Duh; nu ştiaii însă şi 
cuvintele şi mai ales cele maî adîncî ale celora ce li se arătau, dacă nu le 
cereau şi nu li se descopereau de Sf. Duh, dicend că „acestea le arată 
vederat toţî sfinţii, după dumnedeeştile descoperiri, cerend eî cuvintele 
descoperirilor" (Cap. XIII a sutei a şesea din cele teologiceştî). Pentru 
acesta cetini la proorocul Danii] acestea: „Şi a fost când vedeam eii Da-
niil vedenia, şi cerem înţelegerea, şi îată a stătut înaintea mea, ca o ve
denie de bărbat, şi am audit glas de bărbat între Uval şi a chemat şi a 
dis: „Gavriil arată aceluîa vedenia" (Cap. VIII, 15). însemneză însă, că 
Teodorit alt-fel tâlcueşte dicerea acesta, că acela dice aşa : „Că maî îna-
ikite. de a se arăta lumina buneî cinstiri de Dumnedeii, încă mincîunet 
slujind (omenii), ca nişte necuvântători încocî şi încolo se purtau amăgi
re ! nesimţitorilor idoli robiţi fiind. Că Elinii părăsind pre unul Dumnedeii, 
dumnedeesca cinstire o da multora, că socoteau că nu le pote acela tote, 
ci pre unul îl socoteau dătător de înţelepciune, îar pre altul dătător de 
iscusirea oştenescă şi pre altul de, ştiinţa corăbierescă. 

l ) Pentru acesta şi Mar. ; Vasilie, întru un glas cu dumnedeescul Chri
sostom şi cu Sfinţitul Teofilact nu priimesc pre ceî ce dic, că proorocii 
eraţi eşiţî din minte şi nu ştiau ce grăesc ; că acest lucru este al dră-

•ceşteî ;puteri însuşit şi nu al putereî-Sf . Duh, că lumina nu face întu-
nerec, ci pre vedetorea putere, ceea ce se află în om o deşteptă, nicî 
Duhul face întunecare în suflete, ci către teoria celor gândite deşteptă 
pre mintea, ceea ce s'a curăţit de întinăcîunile pecatuluî; că puterea cea 
rea este turburătorea minţeî, vrăşmăşind fireî omeneşti, acesta nu e de ne-
credut; iară venirea dumnedeesculuî Duh însuşî, acesta a dice că o face, 
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semnul cel întâîu al mincîunosuluî prooroc, celui ce se mişcă 
de demonî şi nu se însufleză de Duhul Siînt. 

3 . Pentru acâsta cunoscut fac voue, câ nimenea cu Du

hul luî Dumneeleu grăind, dice anatema pre l i sus ; şi nime

nea pdte a dice Domnul lisus, fără numaî cu Duhul Sfînt. 
Al doilea semn al vrăjitorului dă aicea, de a anatematesi, adecă 

a huli el şi a prihăni pre lisus Christos; îar a dumnecleesculuî 
prooroc semn cjice că este, a numi el cu numiri d e laude şi 
cu cuvinte bune numele luî lisus şi a-1 dice p r e el Domn şi 
Stăpân. Dar s'ar nedumeri cine-va, cum şi catihumeniî, carî încă 
nu s'au luminat cu Sfîntul Botez şi nu au luat Duh Sfînt, cum nu
mesc Domn pre lisus ? Respunedem că nu e acum cuvîntul A-
postoluluî despre cel ce se catihisesc, ci despre credincioşii şi 
necredincioşii1). Dar cum şi demonii de multe orî numesc Domn 
pre lisus şi Sfînt şi Fiu al luî Dumnedeu, precum s e v e d e in 
Evanghelie? (Marc. I , 2 4 ; Luca I V , 3 4 ) . Răspundem c â acestea 
le dic demonii, bătuţi fiind nevedut şi siliţi; Iar d e v o e şi fără 
a fi bătuţi neved|Ut, nicî o dată le dic acestea 2). 

este lucru păgânesc; apoî de sînt înţelepţi sfinţii, cum nu urmau celor ce 
se prooroceau (adecă, cum nu cunoşteau, cele ce de eî se prooroceau?), 
„că înţeleptul, di c e > va înţelege cele din însăşî gura sa şi pre buzele 
sale portă cunoştinţa" (Pilde XVI , 23) (la începutul tâlcuirei luî Isaia). 
Iar de şi ar propune cine-va, că" David cjice: „Iar eii întru uimirea mea" 
şi despre Isaac că. este scris: „Sau uimit pentru intrarea fiîuluî seu" , 
respunde la acesta acestaşî Vasilie, că „uimire a numit Scriptura pre în-
spăîmântare şi pre mirare"; precum este şi ceea ce d/'ce isaia: „S'a 
uîmit ceriul şi pămentul s'a înfricoşat" (tij). 

l ) Orî şi aşa respundem, că catehumeniî, deşi încă nu s'au născut prin 
Sf. Botez, dar însă s'au zemislit în credinţă şi înaintea uşilor bunei cins-
tireî de Dumnezeu sînt dupre teolog. Grigorie!(cuv. la botez). Pentru a-
cesta sînt ca nişte mădular! ale bisericeî, ca unii ce au priimit credinţa 
şi hristianî numindu-se pentru acesta şi de către canone se însemneză 
şi sînt ca în lege şi legea vorbeşte lor. Pentru acesta ca ceî ce sînt acest 
fel pre lisus îl numesc Domn şi cu cele-l-alte cinstite numiri; că cred 
şi aceştia. Vedî şi Canonul XIV aî întâîuluî icumenie Sinod, şi X I X al 
celuî din Cartaghen şi pre cel V al celuî din Neochesaria. 

*) Că-de vreme ce diavolul dupre cuvintele Domnuluî „ucigaş de 6-
menî este, şi întru adever nu a stătut, când grăeşte minciuna dintru ale 
sale grăeşte, că mincîunos este şi tată al mincîuneî" (Ioan VIII, 44) , cum 
putea să mărturisescă adeverul de bună voe şi de sineşî tatăl mincîuneî? 
Drept aceea rob este silit de nevecjuta bătae a luî Dumnecjeu şi fără a 
voi, propovedueşte adeverul. Iar Teodorit Zicerea acesta o tâlcueşte a ş a : 
„Iar la -noî- (la hristianî adecă) prea multă unire şi conglăsuire este, că 
nu altele învaţă Fiîul cel unul născut şi altele prea Sf. Duh; ci precum în 
dumneZeeştile Evanghelii stăpânul Christos ne învaţă să cunoştem vred
nicia Sfîntului Duh, aşa pre stăpânirea luî o a propoveduit dumneZeesca 
Duh. Nu este cu putinţă cela ce se lucreză de dumneZeescul Duh a num 
strein, pre Christos de dumneZeesca fire. Nicî îarăşî pre acestaşî al cu-
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4 . Ş i osebite darurî sînt, îar acelaşi. Duh. 
După ce a arătat Apostolul care este osebirea mincîuno-

proorocului şi a vrăjitorului de adevăratul şi dumnedeescul 
prooroc, dice acum şi pnetru darurile Sfîntului Duh, pentru ca 
s ă îndrepteze pre acela, ce aveail împerecheri pentru acestea, 
:şi maî întâîu vindeca şi îndrepteză pre cel c e are darul cel 
mal mic şi pentru acesta s e mâhneşte, dicând luî: pentru c e , 
frate, te mâhneşti, căcî nu aî luat atâta mare dar, precum a 
luat celă-j-alt? Au dor acâsta e datorie şi datorea a ţi se da a-
tâta şi n u maî puţin? N u ; acâsta este hărăzire şi dăruire a Sfîn
tului Duh; mulţămeşte dar luî Dumnedeu, c ă fără a-ţî fi dator 
cu c e - v a tot ţ î -a dat şi dar; ci şi însuşî acelaşi dătător şi Dum
nedeu, carele a dat aceluîa darul cel mare, acela a dat ş i ţie 
.acest mic; fiind-că nu anghel ţî-a dat ţie darul, Iar aceluîa Dum
nedeu; c i âcestaşî Sfînt Duh a dat şi ţie şi aceluîa; in cât d e 
s 'a fâcut ore-care osebire dupre dar, c i dupre dătătorul darului 
şi dupre izvor, nu este nicî o deosebire, fiind-că unul şi acelaşi 
este dătătorul şi unul izvorul, Duhul cel Sfînt. 

5 . Ş i osebiri ele slujbe sînt, îar acelaşi Domn. 
Aicea Pavel arată şi pre Fiîul, c a dătător a l bunătăţilor şi al 

•darurilor; ca sâ mângâe însă maî mult pre acela, carele se scâr
bea c ă avea mal mic dar, pentru acâsta a dis dicerea acâsta: 
« d e slujbe», căcî cela ce va audi dar,_apoi îl Ia maî mic, pote 

:s'ar mâhni c ă s'a arătat maî mic decât celâ-l-alt, dupre darul 
:acesta şi hărăzirea; iar cela ce ar audi slujbă, nu se mâhneşte 
asemenea, câcî slujba arată c ă are ostenâlă şi sudorî. Ce te 
mâhneşti, di c e> tu hristiane, c â aî luat dar mal mic, c ă altuîa 
1-a poruncit Dumnecieu s ă ostenâscă maî mult cu slujba ce î-a 
•dat şi de tine î - a fost milă şi nu ţî-a dat atâta multă ostenelă? 
In cât deşi afe acela c e - v a maî mult decât tine, dupre oste-
mâlă o are 1). . 

6 . Ş i osebiri de lucrări sînt, însâ acelaşi Dumnedeu. 
-este, carele lucrâzâ tdte întru toţî. 

Aicea arată Pavel şi pre Tatăl, carele lucrâzâ tdte lucrurile 

irăţenieî a-1 numi Dumnedeii, cel ce nu se lumineză de acelaş Dar al Sf. 
Duh adecă. Iar purtătorul de Dumnedeu Maxim dice, tâlcuind dicerea a-

•• cesta: „Cela ce a putut a câştiga desăvîrşita dragoste şi totă viaţa sa 
• către acesta o a îndreptat, acesta dice Domn pre Iisus Cu Duhul S f în t " 
>(Cap. X X X I X a suteî a. patra despre dragoste). 

>) Pentru acesta Pavel dupre Teodorit slujbă a numit pre ăpostolescul 
seu dar: „Că până când sînt eu Apostol al neamurilor, slujba mea o slă
vesc" (Rom. XI, 13). Ş i luî Timoteî scria ore-când dicend: „Slujba ta 

iîncredinţeză-o" (II Timoteî IV, 5 ) . Şi altă dată: „îţi maî aduc aminte a 
tmaî învioşa Darul luî Dumnedeu" (II Timot. I, 6 ) . 



întru toţi credincioşii hristianî. Şi îafcă dumnedeesca Sf. Treime 
se arată din cuvintele acestea ale Apostolului desăvîrşita şi de
plină1). Dar însă şi slujbă şi lucrare, unul şi acelaş lucru este, 
măcar deşi se osebesc dupre numiri8); căci întocmai sînt şi a-
cestea darurile cele ce se daix de Sfîntul Duh şi de Fiîul şi de 
Tatăl, că precum fiinţa a tustrele ipostasurî este una, aşa şi da
rurile cele'de câte trei date sînt aceleaşi. Vedî însă cum'arată 
Pavel mai întâîu pre Duhul şi in sfîrşit pre Tatăl, pentru cei ce 

:'işgodesc rânduiala ia- S f i Treime şi voesc'Câ în tot-de*una a se-, 
numi mai întâîu Tatăl 'şj în sfîrşit Sfîntul Duh'). 

' ) Iar înţeleptul Fotie dice, că de vreme ce maî sus a d j s Pavel pre 
Duhul, apoî remâind în aceeaşi formă şi noimă a cuvînt. şi <jicend aces 
taşî Domn şi acestaşî Dumnecjeu, jos .uneşte îarăşî şi cjice: „Fieşte-căruîa 
se dă arătarea Duhuluî spre folos". Prin acesta cjice, că şi numirea Domn 
şi numirea Dumnedeu la acestaşî Duh le-a rânduit Pavel şi Domn şi Dum
necjeu vederat îl chiriologhiseşte pre acesta şi îl teologhiseşte; îar de.s 'ar 
socoti numirea Domn şi numirea Dumnedeu şi la Fiîul şi la Tatăl, î a 
răşî şi dintru acesta se mărturiseşte dpmnirea şi Dumnedeirea. Duhuluî, 
fiind-că.cele ce lucreză Duhul, aceleaşi'.le lucreză şi Domnul'cu domni-
rea şi Dumnedeu cu dumnedeirea. Drept aceea dupre urmare acesteaşî 
sînt şi Domnuluî şi Dumnedeuluî Duhuluî, celuî ce lucreză şi dornnirea 
Fiîuluî şi Dumnedeirea Tatălui. Pentru acesta dice Fotie, ca şi Pavel la 
Duhul adecă, a întrebuinţat nume. jpostâtnic (că Duhul ipostasuluî de 
Duh este arătător); îar la Fitul şi la Tatăl a întrebuinţat nume obşteşti, 
adecă acesta Domn şi Dumnedeu, care sînt obşteşti la câte trele ipos-
tasurile, ca din întocmai putere a tustrele ipostasurilor, să înţelegem şi 
o fiinţă şi aceleaşi numiri, adecă Domn şi 'Dumnedeu şi la Duhul Sfînt. 

2 ) Că se osebesc aceştia cu numirile, dupre Fotie, fiind-că acestea se 
numesc darurî, ca unele ce sînt miţdstjvirr ale Duhuluî; slujbe însă, fi
ind-că se dau spre slujirea şi folosul apropeluî. Pentru acesta şi ceî ce 
le au, nu se cuvine a se mândri, ci cu sfială şi cu1 zmerită cugetare să 
slujescă fraţilor, pentru carî şi-au luat darul acesta; îar lucrări sînt în
seşi faptele, adecă isprăvile cele ce se lucreză din darurî întru ceî dă
ruiţi, precum îmbunătăţirea fireî şi altelei' Şi Teodorit încă dice: „Că p « 
acesteaşî le-a numit Apostolul şi dăruti şi slujbe şi lucrări" ; se osebesc 
însă dupre numiri, precum a c j ' s Şi Fptie: „Şi dătător al acestoraşî da
rurî a arătat Pavel pre Sf. Treime".: Iar purtătorul de Dumnedeu Maxin 
dice: „Că dumnedeescul Apostol pre osebitele lucrări ale unuîaşî Sfin 
tuluî Duh le dice darurî osebite, care se.kioreză adecă de unul şi acelaş 
Duh" (Cap. XCVI a sutei a treia teologhîeeştî). 

s ) însemneză însă că deşi une-orî rânduiala se schimbă de Apqsto 
şi urmarea Sf. Treimi, maî pre ; sus de râaduîală fiind ac;esta; noî .msi 
se cuvine să păstrăm rânduiala eî nemişcată,' precum ne-a predanisi 
noue Domnul în Evanghelie şi precum ne învaţă şi Mar. Vasilie, dicend 
„De nevoe este şi acesta a se arăta cu desluşire, că trebue a fugi şi d 
ceî ce schimbă urmarea, care o a predanisit noue Domnul, ca de un: 
ce arătaţ_se luptă împrotiva adeveruluî şi pun pre Fiîul înaintea T a 
tăluî, îar înaintea Fiîuluî pre Duhul Sf înî -puindu-1. Că se cuvine a păi 
noî urmarea neclătită şi nestrămutată, pre pare din însuşî glasul Dom 
nuluî o am luat, când a dis: „Mergând înveţaţî tote neamurile, boţezându-
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7. Şi fieşte-căruîa se dă arătarea Duhului spre folos. 
Pentru a nu dice cine-va: şi ce-mi pasă, de este acelaşi Duh, 

acelaşi Domn şi acelaşi Dumnedeu, carele dă darurile ; eu. însă 
am luat decât ceî-l-alţî mal puţine, pentru acâsta, clic> arată 
aicea Apostolul, câ a lua tu frate mai puţin dar, acesta e spre 
folosul teu, pentru-că neputând a purta tu pre cel maî mare, 
te -̂ai fi vătămat; îar arătare a Duhului, dice semnele şi minu
nile, pentru-că din semne se arăta credincioşilor, că locueşte 
''Sfîntul €>«h -întru-- ceî botezaţi. 'Şi-Jdâr,. ce te 7 mâhneşti tu, că 
aî darul cel mai" mic fv Peaiţrâ^îă măcar mare dar de 'a î avea, 
măcar mic, te arăţi către cel* credincioşi, câ ai Duh Sfînt. Şi 
din acesta dar mângâe-te; că deşi darurile sînt osebite, dovada 
Cea 'către credincioşi este una, căcî şi cu multul şi cu puţinul 
te arăţî lor, că aî luat Duh Sfînt 1). 

pre eî în numele Tatălui şi al Fiîuluî şi a Sfîntului Duh, amin" (In pre-! 
scrierea credinţei, ce a trimis către Efstatie). Şi aiurea încă, âcestaşî Sf înt 
Părinte, apostolesca acesta dicere propuindu-o d j c e : »Nu însă fiind-că 
Apostolul a pomenit maî întâîu aicea de Duhul, şi al doilea de Fiîul şi 
al treilea de Dumnecieu şi Tatăl, a socoti acum că trebue a se strămuta 
rânduîală cu totul, că din a nostră întrebuinţare a luat începătură; fi
ind-că priimind noî darurile, maî întâîu ne întîmpinăm cu dătătorul (a-
decă cu Duhul), apoî înţelegem pre cel ce a trimis (adecă pre Fiîul) ; apoî 
suim aducerea aminte la izvor şi la pricina bunătăţilor (adecă la Tată l ) 
(Cap. XVI, despre Sf. Duh). Căcî când dela cele de jos ne suim, dela 
Duhul începând, prin Fiîul ajungem la Tată l ; îar când dela cele de sus 
ne pbgcjrîm, dela Tatăl începând, prin Fiîul ajungem la Duhul Sf înt ; pre
cum şi acesta, âcestaşî Mar. Vasilie ne învaţă, dicând: „Decî calea cu
noştinţei de Dumnedeu este dela un Duh, prin unul Fiii la Tată l ; şi din 
protivă firescă bunătate şi sfinţenia cea dupre fire şi împărătesca vred
nicie povăţueşte dela Tatăl, prin cel Unul născut la Duhul; aşa şi ipos-
tasurile se mărturisesc şi dogma cea bine cinstitore de Dumnezeu nu 
cade ' (Cap. XVIII, despre Sf. Duh). 

Ci şi în cartea cea către cele canoniceştî epistolii despre rânduîală 
Sf . Treimî aşa dice: Chenptomia (adecă scornirea 'cea din noii), cea la 
rânduîală Sf. Treime, are Stricare a însăşi estimei şi lepădarea de totă 
credinţa. Şi Mar. Atanasie încă aşa tâlcueşte dicerea acesta: „Acesta şti— 
indu-o fericitul' Pavel, nu desparte pre Sf. Treime ca voî, ci pre unirea 
aceştia înveţându-o, scria Corintenilor, despre cele duhovniceşti dicând: 
„Osebiri de darurî sînt, ci acelaşi Duh şi osebiri de slujbe sînt, îar acelaşi 
Domn; şi osebiri de lucruri sînt şi acelaşi Dumnedeii, carele lucreză tote 
întru toţî" ; că cele ce Duhul lucreză în fieşte-carele, acestea dela Tată l 
prin Cuvîntul se daii; că tote ale Tatălui ale Fiîuluî sînt. Pentru acesta 
şi cele ce dela Fiîul cu Duhul se dau, darurî ale Tatălui sînt, ci Duhul 
încă întru noî fiind, întru însuşi acesta este Tatăl şi Fiîul; şi aşa este 
Zicerea: „Eii şi Tatăl vom veni şi sălaş la el vom face" (Atanas. în cele 
către Serapion). Vedî şi suptînsemnarea la dicerea: „Darul Domnuluî 
nostru Iisus Christos" (II Corint XIII, 13), pentru ce de Pavel rânduîală 
numelor Sf. Treimi se pune alt-fel. 

») Iar Teodorit aşa tâlcueşte cjicerea acesta dicend: „Nu a cps darul, 
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I 

8 . C ă unuîa prin Duhul se dă cuvînt de înţelepciune. 
Precum adecă un dar ca acesta de cuvîntul înţelepciune! îl 

avea Teologul Ioan, fiîul tunetului şi Petru şi ceî-1-alţI Apostoli 
şi mal ales Apost. acesta Pavel, cu carele dar, nu numaî eî: 
ştiau Tainele lui Dumnedeu cele ascunse, ci şi pre ceî-l-alţî prin, 
cuvînt îi învăţau, fiind-câ înţelepciunea învaţă pre ceî ce o au,, 
înţelepciune dre-care fiind, pentru-că lumineză şi descopere pre 
cele ascunse, şi cuvîntul înţelepciune! le înfâţişâză şi la ceî-l-alţi.. 
Insemnâză însă, că la însuşi Sfîntul Duh acesta, întrebuinţeză. 
Pavel preposiţia . «prin» şi mai jqs pe «dupre» şi pre «în», pen
tru ca sâ arate că întrebuinţarea preposiţiilor la dînsul este fără 
osebire; precum dice Fotie şi. .Mar, Vas. (în capetele cele des-

ci arătarea, că darul adecă şi acum se dă celor ce se învrednicesc dê  
prea sf. Botez, dar nu vederat; că atuncea îndată grăîau şi în limbî streine 
şi minunî făceau, adeverindu-se prin acestea şi adevărul înveţătureî înve-
^ţându-se. Iar Teologul Grigorie acesta aşa tâlcueşte, dicend: „Duhul a-
decă e unul, îar darurile nu asemenea; că nicî vasele Duhuluî sînt a -
semennea; că unuîa prin Duhulj se dă cuvînt de înţelepciune şi de 
teorie, îar altuia cuvînt de cunoştinţă sau de descoperire; îar altuîa cre
dinţă adevărată şi fără stânjinire, îar altuîa lucrări de puteri ş i ,de mi
nunî maî înalte, îar altuîa dar de tămăduiri, apărări adecă sprijiniri, o-
cărmuirî, adecă pedagogii trupeşti; neamurî de limbî, tălmăciri de limbî, 
darurî maî mari şi al doilea maî micî dupre măsura credinţei (Cuvînt 
despre buna rânduîală întru vorovirî). Şi Sf. Chirii I'erus. dice aşa : „Cu-
răţeşte dar vasul teu, ca maî mult dar să priimeştî"; că ertarea păca
telor se dă tuturor (ce se boteză); îar împărtăşirea Sf. Duh se dă după 
măsura credinţei fieşte-căruîa; de osteneşti puţin, puţin veî lua; îar de 
veî lucra mult, multă îţî va fi plata (Catihis. 1). 

Şi purtătorul de Dumnedeii Maxim dice: „Decî dacă dupre măsura 
credinţei, fieşte-căruîa i se dă arătarea Duhuluî, întru împărtăşirea da
rului celuî de acest fel, fieşte-carele din credincioşi adecă, dupre măsura 
credinţei şi a aşedăreî ce are cu sufletul, măsurată priimeşte pre lucra
rea Duhuluî, care se dărueşte luî deprindere spre lucrarea cea potrivită cu-
tăreea porunci sau a cutăreea" (Cap. XCVI, al sutei a 111-a din cele teolog.), 
Iar Mar. Vasilie, treî lucruri dice, sînt de nevoe spre a lua cine-va pre 
lucrarea Duhuluî: a) curăţia şi pacea despre patimî; b) credinţa şi c) fo
losul; că dice aşa : „Că nu numaî domolirea patimilor este de nevoe spre 
gătirea priimireî Duhuluî, ci şi măsura cea a treia1 a aşeqereî ceiî pentn. 
credinţă şi folosul a însuşî celuî ce priimeşte Darul şi al celor ce dupr< 
vremi îl vor audi, saii şi în urmă al celor ce se vor împărtăşi de folosu 
cel din prooroci, că se dă, dice, arătarea Duhuluî spre folos (la începu
tul tâlcuireî lui Isaia). Neînţeles este însă cuvîntul „la omenî" pentru-cl 
altul îa un dar îar altul alt dar, dupre âcestaşî Vasilie, ce dice: „Cu ne
putinţă însă este fireî omeneşti să arate pre cuvîntul osebitei lucrare 
care se face de dumnedeescul Duh între ceî vrednici, ddpre care cuvîn 
unuîa adecă, i se încredinţeză proorocia, şi acesta| dupre cătîme; îar altu 
îa darurî de tămăduiri, şi acestea dupre măsură.... Că acestea le ştie sin 
gur, cela ce priveşte vrednicia fieşte-căruîa suflet şi carele împarte fieşte 
căruîa măsurile cele nevedute ale dreptăţeî cele dupre vrednicie (Ti j ) . 
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pre Sf. Duh şi Teologul Grigorie în cuvîntul despre Sf. Duh).. 
Iar Teodorit dice, că cuvînt de înţelepciune, Pavel nu numeşte 
buna limbuţie,ci pre adeverata învăţătură. Iar Mar. Vasilie dice:. 
trebuinţă este de cuviintul înţelepcîunel pentru a formălui şi a cer 
ceta pre cele împreună strâmbate şi date în scurte cuvinte. Că 
însuşire a înţelepciune! este a întinde cuvinte (la începutul tâl
cuirei lui Isaia). 

Iar altuia, cuvînt de cunoştinţă dupre acestaşî D u h , 
Precum uri dar ca acesta de cunoştinţă îl aveau mulţî hri

stianî, cunoştinţă,adecă avend de .multe duhovniceşti taîne, însă. 
neputend prin cuvînt să o înveţe şi pre alţii; însă tote daru
rile Pavel le dă la Sf. Duh, pentru ca să mângâe cu ace'sta 
pre cela ce avea darul, cel maî mic. Iar Marele Vasilie, despre 
darul acesta dlce că: «Este însă trebuinţă de cuvîntul cunoş
tinţei spre a teorisi pre cele negrăite aie Duhului» (La începutul 
tâlcuirei luî Isaia). Iar purtătorul de Dumnedeu Maxim tâlcuind 
acesta «duh de cunoştinţă», diee: «însuşire a cunoştinţei este 
cuprinderea în scurt cea după lucrare a dumnedeeştilor cuvinte, 
celor întru faptele cele bune» (Cap. XXXVIII a sute! a patra 
din teolog.). 

9 . Iar altuia credinţă întru acestaşî Duh. 
Credinţă înţelege aicea Pavel nu pre cea a dogmelor, ci pre 

a semnelor şi minunilor, care pdte şi dealurile a le muta. Des
pre care a dis Domnul: «De aţi avea credinţă ca grăunţul de 
muştar, aţi dice muntelui acestuia: mută-te, şi s'ar muta» (Mat.. 
XVII, 20). Şi Apostolii încă pentru acesta credinţă rugau pre 
Domnul, dicend: «Adauge noue credinţă» (Luca XVII, 5 ) 1 ) . 

Iar altuia Daruri de tămăduiri întru acestaşî Duh. 
Darurî de tămăduiri sînt a vindeca cine-va atât fieşte-care bdlâ 

de mulţî ani şi grea, cât şi pre totă neputinţa,'adecă fieşte-
care boîâ uşoră şi de puţină vreme, precu(m) acest fel de Dar 
a dat Domnul Apostolilor, dupre Evangh. Matei (Cap. X , l ) 2 ) . 

10. Iar-altuia lucrări de puteri. 
Cela ce avea darul puterilor, acela putea să certe pre ceî 

*) Şi Teodorit dice, că credinţa aicea Pavel nu dke .P 1 - e c e a de obşte, 
ci pre osebitul Dar de a strămuta şi munţii. 

*) Dumnedeescul Maxim adevereză, că de nu ar avea cine-va maî îna
inte în sufletul seu firescă Iubire de omenî, nu pote a lua dar de tă
măduiri; că (jice aşa: „Nicî Darul prea Sf. Duh lucreză darurî de tămă
duiri, fără de Iubirea de omenî cea dupre fire; nicî vre un alt ore care 
din cele-l-alte darurî, fără de deprinderea şi puterea fieşte-căruîa cea 
priimitore; nicî , iarăşi u n - o m din ceî nenumăraţi va câştiga dar, dupre 
firesca putere,, fără de dumnedeesca putere, care dă acestea" (Cap. XIII,, 
din suta a şesea teologhiceştî). 
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nesupuşi, precum Pavel a orbit pre Elima vrăjitorul şi precum 
Petru a omorît pre Anania şi pre Satira) care acest dar, a-
decă a certa pre ceî nesupuşi, nu îl avea, acela ce lua darul 
tămăduirilor. 

Iar altuia, proorocia; şi alfuîa desluşirile duhurilor. . 
Darul desluşire! duhurilor era! a şti cine-va care om este du-

-hpvnicesc şi carele nu duhovnicesc, ci, sufletesc este sau tru
pesc; carele proorocul cel adeverat, cel de Dumnedeu insuflat 

•şi carele este -vrăjitorul şi mincruho-proordcul cel de demoni. In
suflat, Pentru acesta acestaşî Apostol scria despre acesta Tc-
salonicenilor: «Proorocia să nu o defăimaţi; tote însă oercâp-
du-le, binele ţineţi-1» (I Tesalon. V, 20)• Căcî atuncea precum 
se aflau mulţi prooroci adevăraţi, ce fel era şi Agav, (care,) prin 
Sf. Duh a proorocit, că fdmete. mare are să se facă în t o t ă 
lumea, carea şi s'a făcut în vremea luî Claudie Chesarîul, pre
cum dic Faptele (Faptele X I , 28). C e fel erau şi cele p a t r u 
fiice ale luî Filip, care prooroceau (Cap. X X I , 9 ) . C u un chip 
ca acesta erau atunci şi mincîurioşî prooroci mulţî, fiind-că se 
silea diavolul, ca pre lângă proorocii ceî adeverăţTaî lui Dum
nedeu, cu făţărie s ă dovedescă, adecă să arate cum că au şi 
mincîunosele proorocii ore-care arătată fiinţă şi vrăjirile lu î ; pre
cum dice Mar. Chrisost., în cât darul desluşirilor duhurilor, era 
al doilea dupre darul proorocieî1). 

Iar altuia feluri de limbi, şi altuia tălmăcirea limbilor. 
Mult era şi mare şi întins la mulţî darul limbilor la Corin-

tenî, pentru care şi eî maî mult se făleau, decât s'ar fi fălit 
pentru tote cele-l-alte darurî; fiind-că darul acesta mai întâîu 
s'a dat Apostolilor de către Sf. Duh în chip de limb! de foc 
şi pentru acesta se socotea maî mare decât tote. Ci nu este 

' ) Că cjice Mar. Vasilie: mare cu adeverat şi întâîu dar este şi avend 
trebuinţă de suflet curăţit pentru a încăpea dumnecjeesca însuflare spre 
a prooroci cele ale luî Dumnecjeu; îar al doilea după acela este, şi nicî 
acesta mic şi carele are trebuinţă nu de mică purtare de grijă, de a 
asculta voea celor ce se cjic de către duhul şi nu a răstălmăci, înţelegerea, 
celor ce se cjic; ci drept a se povăţqi întru' dînsa de către duhul cel ce 
a iconomisit a se scrie proorocia, carele povăţueşte şi pre mintea celor 
ce au priimit darul cunoştinţei; pentru acesta şi Domnul adăugând, a 
dis: „Cela ce are urechi de a—audi, audă" 1 (Mat. XI , 15). Şi proorocul 
Ozie cjice: „Cine este înţelept şi să înţelegă acestea? Saii înţelegător şi să 
cunoscă acestea" (Cap. XIV, 10). Şi Apostolul în cuvîntul acest despre 
darurî, darul însă pre proorocie o cjice: „Iâr acesta" . desluşirea darurilor. 
Că cel ce se dă pre sineşî organ vrednic kţcrăreî Duhuluî, este prooroc; 
îar cel ce înţelepţeşte priimeşte în sineşî pre putereacelor ce se făgăduesc,. 
are pre darul desluşire! duhurilor. Pentru ac-esta şi Corintenilor rânduin-
du-le, cjice aicea: „Iar proorocî doi saii trei vorovescă şi ceî-l-alţî să des-
luşescă (la Cap. XIV, s. 29) (Mar. Vasilie k începutul tâlcuirei Juî Isaia). 
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aşa adevărul, că darul înveţăturei este maî mare şi a tâlmaci 
cine-va limbile este maî mare decât a le grăi. Pentru acesta 
şi pre cel maî din urmă Apostolul l'a pus ca mai sus. Că altuia 
atuncea i se da darul de a grăi în feluri de limbî, însă nu şi a 
le tâlmaci. De unde acesta ştia adecă limbile ce le grăeşte, 
înţelegea ce dic, Iar altora a Ie tâlmaci nu putea. Altuîa 
însă îarăşî i se da amenddue acestea şi de a grăi limbî ose
bite şi de a le tâlmaci, sau se da acestuia numaî a l e tâlmaci'. 
Maî potrivit însă a glis da iimbî neamuri, /numind neamuri pre 
osebitele limbi, care sînt tmpârfîţe'dupre naţiile şi neaiiiui'ile 
lumeî. 

i i . Tdte însă acestea le lucreză unul şi acelaşi Duh, 
împărţind osebit fieşte-căruîa, precum voeşte. 

Iarăşi pre aceeaşi mângâere, ce o a d ' s mai sus sfinţitul A-
postdl, o dice şi aicea că tote darurile acestea, adecâ şi mici 
şi mari şi maî mari, le lucreză unul şi acelaşî Duh şi nicî o 
osebire între dînsele este, dupre dătătorul şi izvorul lor, din care 
se revarsă la ceî osebiţi. Vedî însă cum astupă gura hristianu-

~TuI aceluîa, căruia nu-î place împărţirea ~dafurilor "DuhuluT^~"di-
cend, că precum Duhul socoteşte şi voeşte şi îî place, aşa şi 
face şi le împarte acestea. Dar tu cine eşti, de nu-ţl place a-
câşta? Insemnâzâ, o cetitorîule, dicerea acesta «preeum-^oeşte»; 
pentru luptătorii de duh şi care nu d ' c Dumnedeu pre Duhul 
Sfînt. Căci nu a dis Pavel, precum i se porunceşte Duhul îm
parte, ci precum voeşte, ^decă domneşte şi stăpâneşte şi dum-
nedeeşte împarte darurile sale ca Domn şi ca stăpân şi Dum
nedeu. Şi nu a di s că duhul se lucreză, precum dic luptătorii 
de Duh,, ci lucreză, precum lucrâzâ şi Tatăl, precum a dis maî 
sus: «Iar âcestaşî Dumnedeu, carele lucreză tdte întru toţî (la 
stih 6) 1 ) . 

l ) Dumnedeescul Maxim Aschitiul aşa dice despre Darul Duhuluî: „Li
nul cu adeverat şi neschimbat este Darul Duhuluî, lucreză însă în fieşte 
carele, precum voeşte (Cap. CXV despre ceî ce socotesc mântuirea a 
fi din fapte). Şi îarăşî: „Precum ploea vărsându-se pre păment, dă sa
durilor potrivită umezelă, celor dulci, dulceţă adecă şi petroşire celor pe-
ttose;—aşa darul în inimile credincioşilor fără prefacere puind, potrivite 
lucrările faptelor hune le dărueşte" (Cap. CXVI tij.). Şi îarăşî: „Celuî 
ce flămândeşte pentru Christos, (darul) i se face hrană; şi celuî ce în-
seteză băutură ! prea dulce; • celuî ce tremură de frig, îmbrăcăminte; şi 
celuî ce osteneşte, odihnă; celuî ce se rogă, încredinţare; şi celuî ce 
plânge, mângâere" (Cap. CXVII tij.). Dice însă şi dumnedeescul Chri
sostom: „Lumina ceea ce se dă de Dumnedeu este simplă şi are raze 
osebite nu fireşte, ci dupre lucrări; că dela Dumnedeii una este strălu
cirea, ci viind către noî multe străluciri plineşte, şi osebite razele, u-
nuîa dăruindu-î strălucire de proorocie, îar altuîa strălucire de apostolie, 
altuîa strălucire de mucenie" (Cuvînt despre rîvna şi buna cinstire de 
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12. Ş i precum trupul unul este şi mădular! are multe, 
tote mădulările însă ale trupului multe fiind, trupul este 
unul'), aşa şi Christos. 

Mângâe şi aicea Apostolul pre acela ce se mâhnea că avea 
maî mic dar, dela pilda trupuluî arătându-î, că hu este maî 
josit decât ceea-l-alţî, ce au darurile celei maî mari. Câ dice, 
precum trupul este unul, de sineşî adecă, sînt însă şi multe 
pentru-că are mădular! osebite; aşa iarăşi şi. mădulările sînt de 
sineşî multe, sînt însăşi multe una, fiind-că alcătuesc un trup/ 
Decî şi dacă mădulările dupre acesta sînt una, unde mai este 
osebirea, care o au? Sau care este cel maî mare? Sau care 
cel maî mic? Negreşit nici osebire au, nici este maî mare şi 
maî mic, pentru-câ tdte una sînt, ca unele ce un trup alcătuesc. 
Cu un chip ca acesta şi Christos, adecă trupul lui Christos, carele 
este biserica şi împreuna adunare a tuturor hristianilor; căcî de 
vreme ce Christos este capul trupuluî bişericei, pentru acesta şi 
Pavel pre trupul bişericei l'a numit Christos, dela capul eî, ca pre
cum trupul şi capul este un om, aşa şi biserica şi Christos, 
fiind-că este trup şi cap, dupre urmare este şi unul. Pentru 

Dumnecjeu şi la orbul cel din naştere). Ş i - îarăşî cjice: „Precum coloru-
rile şi bunele văpsele ale împărăteşte! haîne priimesc pre raza soreluî 
răsare însă osebite raze şi ce fel ar fi bunătatea văpseleî, acel fel lu
creză pre buna văpsea.... nu raza împărţindu-se, ci iconomia hainei şi 
pre împărţirea razeî închipuindu-o cu lumina: aşa dar şi dumneZeesca 
lucrare simplă fiind, împreună se împarte cu ceî ce o priimesc" (Ti j . ) . 
Iar Mar. Atanasie dice a ş a : ploea de un fel pogorîndu-se, semănături de 
multe feluri lucreză şi grîu lucreză şi chimen şi malaîu şi secară; una 
este ploea ceea ce se pogoră, îar răsăririle multe; şi singuraticul felul 
ploeî, se semăna în rodire de multe feluri (Vor. la semenţa). 

*) Dicerea acesta tâlcuindu-o teologul Grigorie Zice: „De acesta rân
duiala să ne cucerim fraţilor, acesta să o păzim; cutarele adecă, fie ca 
o ureche, îar cutarele limbă, cutarele mână, îar cutarele altă ce-va; u-
nul înveţe, îar altul înveţe-se; unul lucreze binele cu manile sale, spre 
împărţirea celuî lipsit, ce are trebuinţă; unul începă şi propue, îar altul 
îndrepteze-se prin ascultare.... S ă nu fim toţî limbă, lucrul cel .maî gata; 
că au dor toţî prooroci, au dor toţî Apostoli, au dor toţî tâlcuim... Mare 
lucru e â înveţa? Ci a ne înveţa este fără primejdie. Ce te faci pre si
neţî păstor, oîe fiind? ]Ce te fac! cap, picior aflându-te? Ce te apucî a 
povăţui oste, între soldaţi fiind rânduit? Rânduiala întăreşte tot; rându
iala ţine pre cele cereşti şi pre cele pământeşti, rânduiala întru cele gân
dite, rânduiala întru cele simţite; rânduiala între anghelî, rânduiala în 
stele şi în mişcare, şi în mărime şi în ţinere cea a unuîa de alta şi în 
strălucire; şi rânduiala (adecă regula) stăpânind totul e podobă şi fru
museţa nestrămutată; îar neregula şi nepodoba,' în aer adecă fulgerile, 
îar în păment cutremurile, îar în mare viforurile,; iar în cetăţî şjj în case 
gâlcevi şi rezboe, iar în trupuri bole şi în suflete pre păcate le-"a izvodit 
(Cuvînt pentru buna rânduiala a vorovireî). Acesta Zicere a Apostolului 
o pomeneşte şi Canonul L X I V al icumeniculuî al Vl-lea sobor, 
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acesta şi Pavel în ioc de biserică a pus pre Christos'). Decî 
dice că şi întru o biserică una sîntem toţî, ca unii ce alcătuim 
un trup al el, măcar deşi trupul acest unul al bisericeî se alcă-
tueşte de osebite cete şi, mădulărî. 

13 . Câ şi întru un Duh, noî toţi întru un trup n e - a m 
botezat, orî îudeî, orî elini, orî robi ori slobodî. 

Cu aceste cuvinte arată acum Pavel, că biserica se asemănă, 
cu un trup şi .-djce, că de unul .şi acelaşi Sf. Duh noî toţî şi eu 
Pavel ne-am botezat întru un trup, adecă spre. a fi un trup; 
căcî nu m'am botezat eii întru alt Duh şi tu întru altul, ci ne
am botezat amândoi întru unul şi acelaşi Duh; drept aceea nici 
eu Pavel am ce-va mal pre sus decât tine, fiind-că întru un 
trup ne-am botezat, adecă pentru ca să fim un trup, atât Iudei 
cât şi elinii şi neamurile; atât robiî, cât şi cei slobodî- Iar dacă 
Duhul Sfînt ne-a unit pre noî hristianiî, carî eram aşa depăr
taţi unul de altul şi ne-au făcut una, cu mult maî vîrtos după 
ce ne-am făcut una prin Sf. Duh, nu se cuvine a ne mâhni, 
ca cum ar fi vre o osebire între noi 2). 

Ş i toţi întru un Duh n e a m adăpat. 
Se vede că dice Pavel aicea pentru duhovnicescă masă a 

tainelor, a pâneî şi a vinului; pentru-că dteisnd că ne-am a-
dăpat întru un Duh, pre amendoue le-a arătat şi sângele Dom
nului, care-1 bem şi trupul luî, care-1 mâncăm. Insă noima cea 
mai adeveratâ este, câ Duh aicea numeşte pre venirea şi să-
lăşluirea Sf. Duh, care se face întru noî dela sf. Botez, mai 
înainte încă de a ne împărtăşi cu dumnedeeştile taîne; că hris
tianiî îndată ce se boteză, iau darul Sf. Duh cu inima lor, ca 
cu o apă ce sălteză. Ne-am adăpat însă, a dis, delâ metafo-
raua şi asemănarea pomilor, care s e adapă de una şi aceeaşi 
ploe. Decî un Duh, d> c e) n e - a adăpat pre~noî toţi şi ne-a să
turat şi un trup ne-a fâcut. 

14. Că şi trupul nu este un mădular, ci multe. 
Nu te mira, dice, hristiane, dacă noî cei atât de mulţî un 

trup sîntem, căci şi la trupul omuluî aşa urmeză, şi din mă
dulările cele multe ale omului, un trup omenesc se face. 

15. D e va dice piciorul: nu sînt mână, nu sînt din 
trup; au ddr din acesta, nu este din trup? 

' ) Fotie însă tâlcuind acesta: „aşa şi Christos", cjice: „Aşa şi Chri
stos multe mădulărî adecă are câte unul pre toţî, un trup însă cel ob
ştesc al bisericeî; că din mulţî se alcătueşte şi un trup este, cap avene 
pre Christos, precum este biserica şi Christos un trup desăvîrşit" (la 
Icumenie). 

2 ) Vecjî şi suptînsemnarea la stih. 3 al cap. VI ceiî către Romani. 
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16. Şi de ar elice urechea: nu sînt ochi, nu sînt din 
t r u p ; au dor din acesta, nu este din trup? 

Aicea înţelepţeşte aduce Apostolul pre mădulările trupului 
omenesc şi cu o închipuire formălueşte că vorovesc ele, ca' 
cum ar fi cuvîntătore şi ca cum ar cârti, pentru ce unele din-
tr'însele să fie maî josite decât cele-l-alte, cu scopos ca, ară-

jtând că cârtirea mădulărjlpr celor de acest fel.este fârâ cuvînt, 
sâ. arate şi că cârtirea hristianilor aeelora carî cârtesc, Că sînt 
..alţii tnaî/.;marî decât dînsi-î' .dupre ..-d-arujrt;•.:.ca să arate, <ţi% că 
cârtirea acestora este asemenea fără cuvînt ca şi acesta; şi aşa 
să-î ruşineze pre eî. Le aduce însâ în mijloc pre mădulărî,.nu 
dor câ cârtesc două mădulărî, care se află la amendoue mar-
ginele a trupului omenesc, precum este piciorul şi urechea, nici 
4ice că piciorul voroveşte cu ochiul, şi cârteşte asUpra luî, ci 
că voroveşte piciorul cu mâna, carea mâna puţin covîrşeşte 
decât piciorul; îar urechea dice, că voroveşte cu ochiul, şi că 
•cârteşte asupra luî, care ochiul puţin întrece pre ureche; pen
tru-că noî omenii tot-de-una obicinuim a zavistui, nu pre cel 
ce sînt forte mai pre sus de noî, ci pre ceî ce puţin ne întrec. 
Decî de ar şi d i c e piciorul, fiind-că eu nu sînt mână, nicî sînt 
la mijlocul trupului; ci sînt pictor şi dedesuptul tuturor, pen
tru acesta nicî ca cum sînt parte a trupului. Nu cum-va, dic, 
de acesta, căcî este picior şi nu mână, pentru acesta nici cum 
este din trup, sau parte din trup? Nu, căci locul, mijlocul a-
•decă, sau marginea trupuluî nu face acâsta de a fi ce-va parte 
din trup sau a nu fi; ci aceea ce face 6re-ce parte de trup, 
este unirea cea cu tot trupul seu, precum dimprotivă şi ceea 
c e face a nu fi ore-care parte de trup, este despărţirea cea 
de către tot trupul. Asemenea şi urechea de ar aice, fiind-că 
eu nu sînt ochîu, apoî nici cum sînt parte a trupuluî, nu cum
va, dic, şi urechea nu este din trup? Ba din trup; ci şi acâsta 
având dintru. început dela Dumnedeii rânduit loc şi lucrându-şî 
lucrarea sa şi acâsta parte este şi nţădular âl trupului! Drept 
aceea şi tu, hristiane, ce se vede că. ăi iuat darul cel maî mic 
şi mal josit, nu cârti, pentru-că şi tu parte eşti a trupului bi
sericeî lui Christos; de şi ţi s'a sartiţ locul şi rânduîală cea 
m a l de jos. Atuncea însă nu eşti mădular al trupuluî bisericeî, 
când te veî rupe şi te veî despărţi pre sine-ţi de biserică şi de 
unirea eî. Păzeşte dar unirea acâsta, de vpeşti a fi mădular al 
bisericeî lui Christos. ! 

'17. De ar fi tot trupul ochlu, unde ar fi auchil? Ori de. 
•ar fi tot aud\ unde ar fi mirosifea? 

Fiind-că mal sus a dis dumnedeescul Pavel picior şi mână 
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şi ureche şi ochîu şi a adus pre Corinteni întru gândire de c o -
vîrşire şi de micşorare şi pentru înţelegerea acesta urma să se 
mâhnescă îarăşî eî şi să nu se_ mângâe; pentru acesta acum 
arată că aşa era de folos a fi osebite darurile în biserica lui 
Christos; căci de ar fi fost tot trupul Iun mădular numai, unde 
ar fi fost cele-l-alte mădulărî? Aşa şi singur unul de ar fi a-
vut în biserică tote darurile,,cejH-alţi c e ^ r fi avut? Nu te ru
şinezi1 dar, dice, tii hristiane, carele "te mâhneşti, că sînt alţii 
mai pre sus de tine? Penţm-că. cu. acesta cauţi, să seoţî."..di:i 
biserică atâtea mădulărî şi pre atâţia alţi fraţi aî tei? Şi pen
tru ce vreai tu singur să fii într'însa şi să albi darurile tuturor? 

18. Acum însă Dumnedeu a pus mădulările pre unul, 
fieşte-carele din ele în trup, precum a voit. 

Forte astupă gurile Corintenilor Apostolul, cu cuvîntul acesta 
ce l'a dis, că Dumnedeu a voit şi a rânduit pre fieşte-care mă
dular ai trupului la firescul lui loc (că acesta însemneză d i c e r e a 
«apus») ; şi nici piciorul are dreptate a se mâhni căci s'a rânduit 
să aibă locul cel mai de jos al trupuluî, fiind-că Dumnedeu aşa a. 
voit şi aşa e de folos picîorul a avea locul cel mal de jos; nicî 
capul iarăşi dimprotivă are dreptate a se mândri, pentru-că are 
locul cel mal de sus al trupului, fiind-că isprava acesta nu 
este a sa, ci a luî Dumnedeu, carele aşa a rânduit locul mă-
dulărilpr. Decî cu un chip ca acesta Dumnedeu a rânduit şi 
în biserică, unul adecă să fie jos, pentru că aşa îl este de fo
los; îar celă-l-alt sâ fie sus, pentru-că aşa îl e de folos. Şi se 
cuvine şi acela adecă a priimi locul cel de jos şi acesta încă. 
a nu se mândri pentru locul cel de sus. 

1 ' 1 9 . Iar de ar fi fost tote un mădular, unde ar fi trupul? 
20. Iar acum multe mădulărî fiind, trup însâ unul este. 

Vedî înţelepciunea Marelui Pavel, pentru-că dela ceea ce mâh
nea pre Corinteni, din însăşi aceea îî mângâe, şi aceea ce se 
părea lor a fi pricină de deosebire, Sfîntul o arată pricină de 
unire; acăsta adecă, că se cuvine a fi darurile osebite în bi
serică şi a nu fi de întocmai cinste tote, căci de nu ar fi fost 
mădulărî, nicî un trup ar fi fost; şi de nu ar fi fost un trup, 
nici cinste de o potrivă ar fi fost între mădulărî; Iar acum 
pentru acesta este cinste de o potrivă între tote mădulările 
pentru-că tdte alcătuesc un trup. Drept aceea pentru a fi ose 
bite mădulările, pentru acesta şi se deplineşte un trup şi pen
tru a fi iarăşi un trup, pentru acesta este şi o cinste la tdte 
mădulările; cu acăsta adecă, căcî tote trebnicesc_(servesc) şi 
deplinesc un trup întreg şi desâvîrşit; «că multe mădulărî sînt,, 
dtae; îar un trup este». Drept aceea şi voi hristianiî de nu aţi; 
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fi a v u t darurî o s e b i t e , n ic i aţ î fi fos t u n t r u p , şi n e f i ind u n 
t r u p , nic î aţ î fos t d e a s e m e n e a c i n s t e ; p e n t r u - c ă c i n s t e a c e a 
d e o p o t r i v ă şi u n i r e a vOstră s e n a ş t e f i i n d - c ă s î n t e ţ î un t r u p 1 ) . 

2 1 . Ş i nu pote ochiul să dică mânel: trebuinţă nu am de 
tine; ori capul Iarăşi să dică piclorelor: nu am trebuinţă de voî. 

D u p ă c e a p o t o l i t şi a m â n g â i a t S f . A p o s t o l c u c u v i n t e l e 
c e l e m a î d e s u s p r e c e î c e a v e a u d a r u r i l e c e l e maî mic i , a -
c u n i v o r o v e ş t e c u a c e l a , c e a v e a u d a r u r i l e c e l e m a i m a r i ş i 
s e m â n d r e a u a s u p r a c e l o r m a î d e j o s ; c ă c î d i c e : p r e c u m n u 
p o t e och iu l s ă d i c ă m a n e i -şi c e l o r - l - a l t e m ă d u l ă r î a le t rupulu i , 
n u a m t r e b u i n ţ ă d e v o i 8 ) ( f i ind-că un s ingur m ă d u l a r şi c e l m a i 
d e j o s d e a r l ipsi , ş c h î o p ă t e z ă t rupul şi nu e s t e î n t r e g şi d e 
p l i n i t ) ; — a ş a nicî a c e î c e a v e a u darur i le c e l e m a l m a r î , n u p o t 
a s e m â n d r i şi a d i c e c e l o r cu m a î m i c i darur i , c ă nu a v e m 
t r e b u i n ţ ă d e voi , fiind-că au t r e b u i n ţ ă d e dînşi î , nef i ind s i n g u r i 
e i î n d e s t u l şi fă ră d e l ipsă s p r e a zidi b i s e r i c a ; şi b i n e a d is 
a c e s t a , nu p o t e o c h i u l s â d i c ă c e l e d e m a î s u s ; c â m ă c a r d e ş i 
m u l t e v o e ş t e o c h i u l , c ă n u a r a v e a t r e b u i n ţ ă d e m ă d u l ă r i l e 
c e l e - l - a l t e , î n s ă d u p r e firescul c h i p a c e s t a e s t e cu n e p u t i n ţ ă . 

2 2 . Ci eur^au-lt maî vîrtos, mădulările trupuluî cele pă
rute a fi mal slabe, mal de nevoe sînt. 

>) Vrednice de laudă însă sînt Şi asemănările ce le aduce dumnecje-
escul Chiprian, dupre care se unesc credincîoşiî; că cjice acestea: „Du
hovniceştii fraţi, adecă hristianiî se unesc orî ca nişte osebite raze întru 
acelaşî sore; orî ca nişte osebite crengi, întru aceeaşi rădăcină; orî ca 
nişte osebite sulinare (canalurî) şi jghîaburî de apă, întru acelaşî izvor; 
ori ca nişte osebite mădulărî întru acelaşî trup; şi sorele adecă este în
tru carele se unesc credinţa, dela care îau lumină; îar rădăcina şi iz
vorul sînt din care cresc; izvorul este înţelepciunea luî Dumnecjeu din 
care se lumineză şi trupul este biserica, de care' atârnă eî. pice însă şi 
dumnedeescul Amvrosie, că duhovnicesca frăţime dupre treî ore-care 
covîrşeşte pre frăţimea cea trupescă. a) Că trupescâ frăţime priimeşte şi 
vrajbă; îar- cea duhovnicesca nu priimeşte. b) Că aceea adecă desparte 
pre cele obşteşti, îar cea duhovnicesca şi pre ale sale le face obşteşti 
şi c) Că cea trupescă defaîmă pre aî seî, îar cea duhovnicesca priimeşte 
şt pre ceî streini (la Coresie). 

a ) Iar Sf. Grigorie Nisis tropolbghiceşte tâlcueşte acesta c j ' c e i " e a A-
postoluluî „nu pote ochîul să cjicâ manei: nu am trebuinţă de t ine" 
4ice Sf. Grigorie, că dumnedeescul Pavel prin acestea face dogme, că 
prin amindoue se cuvine trupul bisericeî a face bine, puterea cea stră-
Vedetore a adevărului, împreună dregendu-se către cea lucrătore. Nicî 
cea teoriticescă de sineşî deplineşte pre suflet (care se arată prin ochîu), 
de nu ar fi faţă faptele (care se însemneză prin [mână); isprăvind viaţa 
cea moralicescă, nicî practicesca filosofie dându-se e îndestul spre folos, 
neaflându-se adeverul buneî cinstiri de Dumnedeu, întru cele ce se fac; 
că de nevoe este societatea ochilor cu manile, adecă a credinţeî cu fap
tele (la şirul tâlc. cap. XXVIII , s. 2 0 a luî Matei). 
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2 3 - Ş i cele ce ni se par, câ sînt maî necinstite ale tru
pului, împrejurul acelora maî multa cinste punem, şi cele 
maî nesocotite ale odstre, mai multă cinste au. 

Acum arată Apostolul că mădulările acelea, ce socotim că 
sînt maî de jos, acelea sînt de nevoe şi trebuitdre, căcî se par 
a fi mal josite, însâ dupre adevăr nu sînt maî josite. Dar care 
sînt mădulările trupuluî, cele ce par a fi maî neputincîdse decât 
cele-l-alte şi maî necinstite şi sînt maî de nevoe şi trebuitore? 
Unii adecă dic, părţile cele născătore şi de prunci fâcetore, 
care -ser par adecă a fi necinstite şi grozave, însă sint atât de 
nevoe, încât fâră eîe moştenirea omenilor şi viaţa lor nu ar fi 
putut sâ rămâe"; ci cinste mâl multă decât celor-l-alte le dăm, 
căcî de ar fi cine-va gol preste tot trupul şi la tote cele-l-alte 
mădulărî, aceste părţi nti pdte a le lăsa gole 1 ) . Iar alţii dic că 
părţi maî nep'utincîose şi maî de nevoe sînt ochii; pentru-că 
aceştia deşi sînt mici cu câtimea şi decât tote cele-l-alte mă
dulărî maî slabi şi mai neputincioşi, însâ sînt prea de nevoe ; 
Iar maî necinstite şi maî mârşave, dic, că sînt picîorele. Ochi
lor noştriî decî le face(m) multă purtare de grijă şi cinste; ci şi 
picîdrele le acoperim şi le purtăm de grijă, deşi ele sînt maî 
jos la marginea trupuluî nostru şi se par a fi necinstite 2). Pdte 
însă cine-va a înţelege trei rânduele la măduIărileJxupulul, că. 
altele sînt adecă slabe şi de nevoe precum sînt ochiî; Iar altele 
necinstite, precum picîorele şi altele grozave la vedere, precum 
sînt părţile cele născătore 8 ) . 

l ) Pentru acesta, precum se vede şi Adam şi Eva, călcând porunca 
luî Dumnedeii şi vecjendu-şî goliciunea lor, au cusut frunze de smochin 
şi şî-au fâcut împrejurătorî pentru ca să-şî acopere părţile cele născă
tore de fiî; „că au cunoscut, dice, cum că sînt goî şi aii cusut frunză 
de smochin şi au făcut loruşî împrejurătorî (Fac. 111, 7) . Şi copiii ceî mici 
îndată ce vin în vîrstă, îşî acoperă părţile acelea. 

*) Iar Teodorit dice, că părţile cele maî de nevoe sînt splina şi cre-
erul capului (adauge şi plămâniţe şi inima şi cele-l-alte măruntae), dar 
însă acestea s'au învrednicit de maî multă siguranţă dela Făcătorul; căcî 
osele peptuluî şi ale capului, cete ce cuprind pre cele dise, sînt îndes
tul de târî, maî mult decât cele-l-alte; maî necinstite însă se văd a fi 
picîorele, dar însă multă purtare de grijă facem pentru ele, învălindu-le 
cu colţunî şi cu încălţări. 

s ) Adauge însă şi Fotie acestea, că nu urmeză a fi maî mici aceia, 
carî îau darurile cele maî mîcî; nicî maî mari a fi aceîa, ce au darul 
cel maî mare; pentru că mulţî luând darurî mari, s'aii arătat maî josiţî 
şi maî mici decât mulţî, carî nu au luat nicî ca cum darurî. Şi ce dic, 
că s'au arătat maî josiţî? Căcî şi s'aii ticăloşit cu totul, nepăzind daru
rile cele ce au fost luat, precum a fost Iuda, carele şi darurî a luat şi 
minunî a făcut; şi precum aii fost aceî ce diceaii: „Domne, întru numele 
teu cutare şi cutare şi puteri multe am făcut", cărora le-a dis DomnuL.„A-
dever dic voue, nu ve ştiu pre voî, ci duceţi-ve dela mine" (Mat. VII). 
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24. Iar cele de bun chip nu au trebuinţă de noî. 
Ca să nu cjică. cine-va; ce cuvînt este acesta, ce dicî, o fe

ricite Pavle, să purtăm grijă şi să ocrotim mădulările ndştre 
cele fără chip, adecă grozave şi necinstite şi se defăimăm pre 
cele de bun chip şi pre cele cins|ite ? Pentru acesta dice . A-
postolul, că nu defăimăm pre mâdqlările nostre cele de bun 
chip şi cinstite; ci acelea nu âft trebuinţă de vre o cinste de 
la ho! şi „de; purtare de grijă, penti"o>eă fireşte au buna închi
puire* dela sineşî. • -: • r- '•• - -

Ci Dumnedeu a tocmit trupul. 
Drept aceea dacă Dumnedeu a dres şi a tocmit pfe trup, 

apoi şi unul a făcut; pentru-că lucrul cel ce se drege, una.se  
face şi ceea ce a fost maî nainte, mal mult nu se vede. Şi dar 
unde a remas mai multul la unul şi maî marele sau maî micubr— 
Negreşit nu a remas. 

25. Celuî lipsit maî multă cinste dându-î, ca să nu fie 
dezbinare în trup. 

Nu a dis Pavel, că Dumnedeu a dat mădularului celuî ne
cinstit şi fără chip maî multă cinste, fiind-că de sine şi dupre 
firea sa, nicî un mădular al trupuluî igste fără chip şi necinstit; 
ci a dis, că a dat cinste mădularului aceluia, ce era lipsit de 
multa cinste1). Decî şi tu, cel ce aî darul cel maî mic dupre 
cinste, nu te mâhni, pentru-că maî mult: te-a cinstit Dumnedeu8). -
Iar pricina pentru care Dumnedeu a dat maî multă cinste mă-
dulărilor lipsite de cinste este, ca să nu se facă desbinărî şi 
despărţiri în trupul cel unul; căcî dacă alte mădulărî ale tru
puluî nostru s'ar fi încălzit şi s%r fi cinstit şi de fire si de pur
tarea nostră de grijă; îar altele din protivă, nicî de fire, nici 
dela noi ar fi luat cinste şi purtare de grijă, negreşit acelea 

1 ) . Iar înţeleptul Teodorit tâlcuind d j c e r e a acesta: „Iar cele de bun 
chip nu au trebuinţă de noî, ci Dumnedeu a dres trupul celuî lipsit, 
maî multă cinste dându-î", d i ° e : »Că. âfârazul adecă nu are trebuinţă 
de învelitore, îar mădulările cele născetoSe de copiî şi noî cu haina ie 
acoperim şi firea cu periî, ce sînt la dînsele, puindu-î împrejurul lor ca 
o îngrădire şi cu părţile şe(jutuluî, pre mădularul deşertării Pa făcut aco
perit, adecă pre cel născător de copiî. 

2) Cum cinsteşte Dumnecjeu pre ace'a căruîa îî dă dar maî mic, mai' 
descoperit o spune înţeleptul Fotie; căV.î celuî lipsit şi peluî maî josit, 
le dă Dumnedeu maî mult dar, ca unor -slabi; ;iar celuî tare şi puternic, 
de a se chivernisi pre sineşî îî dă Dumnedeu maî puţin şi maî mic dar. 
Drept aceea şi ceî ce au luat darul cel-maî mare, nu se cuvine a se mândri,, 
că au luat maî mare, pentru-că acesta .este semnul neputihţeî lor,, pentru 
care au avut trebuinţă de a lua -maţ.mult dar, pentru a se regularişi. pre-
sineşî. Şi ceî ce au luat cel maî mic, maî /ales trobue a se bucura *ji a. 
se veseli, pentru-că puternici fiind şi în'ie3i;iulaţî, spre a se regularişi pre-
sineşî au luat dar maî mic şi nu aă -a.vufc trebuinţă de maj mare. 
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s'ar fi despărţit unul de altul şi nu ar fi suferit firescă conle-
gătură şi unire, ce o aii; îar de s'ar fi despărţit acestea, ne
greşit şi cele-l-alte mâdulărî s'ar fi vătămat şi tot trupul s'ar 
fi dezbinat. Deci şi voi, dice, fraţilor, ceî ce aveţi darurile cele 
Eiaî marî, nu vă mândriţi şi nu defăimaţi pre aceia, cari aii 
daturile cele mai mici, ca nu aceia despărţindu-se de voi, de 
despărţirea lor să vă vătămaţi şi vsţjv ... 

C i j s ă p.frrte gri jă mădulările î n j o ^ f ş ^ ^ n j j l j ^ ţ r k ^ y U 
Dumnedeuj dice, nu fiuraai pentru -acâstaa dat mai mîîltă cinste 

mâdulărilor celor lipsite1) pentru a nu fi dezbinări în trup; ci 
•şi pentru a fi dragoste şi unire între mâdulărî multă şi ca hri
stianul cel maî mare să porte de grijă şi pentru cel maî mic, 
nu prost şi cum s'ar întâmpla, ci întocmai, adecă ca să dobân-
descă cel maî mic aceeaşi purtare de grijă, de care* se îndul
ceşte şi cel. mai mare; aşa adecă precum când s'ar înfige un 
ghimp în călcâiul piciorului şi simte tot trupul durerea şi se 
îngrijeşte; pentru acâsta şi capul se placă spre durerea călcâiului 
şf,spinarea trupului se întorce în jos şf pântecele şi măruntaele 
se înghesuesc şi ochii cu multă luare aminte caută, ca să vadă 
ghimpul şi mânilâ se mişcă şi tdte pătimesc până a scote ghim
pui. Aşa urmâză şi când alt mădular al trupuluî s'ar vătăma şi 
ar avea durere, pentru-că tote mădulările se îngrijesc, ca să-1 
ajute pre acela. 

26. Ş i ori de pătimeşte un mădular, împreună pătimesc 
tote mădulările, orî de se slăveşte un mădular, împreună 
se bucură tdte mădulările. 

Pentru ce împreună pătimesc" tote mădulările cu mădularul 
cel ce pătimeşte, şi tote mădulările împreună se bucură, cu mă
dularul cel ce se slăveşte şi se cinsteşte ? Pentru-că amărunţita 
unire, ce au mădulările între sine, acâsta este care face între dîn-
sele obşteşti atât relele întâmplări şi patimile, cât şi bunele no
rociri şi slavele; aşa adecă, precum am dis maî sus, când căl
câiul, orî unghia degetului piciorului, s'ar răni şi ar pătimi, tdte 
mădulările împreună pătimesc. Şi îarăşî când capul se încununeză, 
şi se slăvesc tâte mădulările şi se bucură; şi când ochii sînt 
frurnpşî şi curaţi, şi tată faţa şi trupul se vede frumos. 

l ) Iar Chrisostom d i c e , că precum mădulărilor celor lipsite, le-au dat 
Dumnedeu maî multă cinste, aşa cu mult maî mult a dat şi omenilor 
celor maî micî maî mult dar; aşa tâlharul maî înainte de Apostoli s'a 
încununat; aşa fiîul cel desfrînat a luat maî multă cinste decât fratele 
seu ! cel îmbunătăţit; aşa oîa cea rătăcită a îhduplecat pre păstor să Iasă 
oile cele noue-4ecf*şi noue şi să alerge la dînsa să o caute, şi aflându-se 
se purta pre grumazul luî; aşa acei dela al Xl- lea cîas viind, aii luat a-
ceeaşî plată ca ceî dintâîu, şi alţiî mulţî. 
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27. Ş i voî sînteţî trup al luî Christos şi mădulărî din parte. 
Pentru ca sâ nu dică cine-va, ce asemănare avem noî hri

stianiî cu pilda trupului şi a mădulărilor, ce le-ai arătat, o fe
ricite Pavle ? Pentru acăsta dice Apostolul, că şi voi hristianiî 
trup sînteţî al luî Christos şi mădulărî ale luî. Drept aceea, dacă 
nu se cuvine trupul omuluî a avea împărechere, cu mult maî 
vîrtos nu se cuvine a avea împărechere trupul luî Christos')? 

Şi fiind-că singuri Corintenii nu depuneau pre trupul lui Chri
stos, ci toţî hristianiî, carî se află hi totă lumea; pentru acesta 
nu a dis numai," câ' Corintenii sînt trup ăi lui Christos, ci a adaus 
că sînt şi, mădulărî; căcî deşi el nu erau întreg tot trupul lui 
Christos, însă erau mădulărî ale luî Christos. Şi Iarăşi nu tote mă
dulările lui, ci din parte, adecă dre-care mădulărî şi câte-va. 

J ) Acesta Zicere tâlcuind-o şi Mar. Vas. cjice: „Voî însă sînteţî trup al 
luî Christos şi mădulărî din parte, stăpânind adecă capul, carele împre
ună lipeşte pre fieşte-carele mădular cu cel-l-alt către unirea unuluî şi 
singurului cap, carele este Christos" (In procuvînt. despre judecata Iui 
Diimnedeu). Ci şi Nicolae Cavasiia tâlcuind despre ore-care cuvînt tai
nele cele însemnătore ale bişericei cţice că sînt acestea: „Se închipueşte 
biserica însă întru taîne, nu ca în ore-care simvole sau semne, ci ca mă
dulărî în inimă şi ca rădăcina sadului crengile, şi precum a cjis Domnul, 
ca mlădiţele în viţa viei". Că aicea nu este numaî împărtăşirea numireî 
sau asemănarea analoghieî, ci însuşire a lucrului;.fiind-că trup şi sânge 
al luî Christos sînt taînele, că şi bisericeî acestea sînt mâncare şi beutură 
adevărate. Şi de acestea împărtăşindu-se ea, nu se prefac ele către ome
nescul trup, ca alta ore-care mâncare; ci trupul se preface către acelea, 
cele maî bune biruind. Fiind-că fierul cu focul întâlnindu-se, el se face 
foc, nu Zic focului că este fier, ci vedem foc nemeşteşugit şi însuşirile 
fierului cu totul de foc perZendu-se, aşa şi biserica luî Christos, de ar 
putea cine-va să vadă chîar, în cât este unită cu dînsul şi în cât se îm
părtăşeşte de cărnurile luî, nimic alt ar vedea, decât pre însuşî Dom
nescul trup, pentru acest cuvînt scrie Pavel, Zicend: „Voî sînteţî trup al luî 
Christos şi mădulărî din parte" ; că nu pre pronia luî Christos, cea pen
tru noî şi povăţuirea şi sfâtuirea şi pre supunerea nostră cea către dîn
sul, vrend a le arăta, pre Christos adecă, cap l'a numit, îar pre noî, trup; 
precum noî, numim pre unii din rudeniile nostre sau din prieteni mădu
lărî, nume covîrşitor întrebuinţând noî: ci pre însuşî aceea însemnându-o, 
care o Zicea, că credincioşii acum pentru sângele acesta, vieţuind viaţa 
cea întru Christos şi de capul acela cu adevărat atârnând şi îmbrăcaţi şi 
cu trupul acesta (Cap. X X X V I I I al tâlc. Liturghiei). Iar purtătorul de 
DumneZeu Maxim Zice: „Ne Zicem că sîntem trup al luî Christos, dupre 
Zicerea Apostolului: „Voî însă trup al luî Christos sînteţî şi mădulărî dir 
parte, nu dupre lipsirea trupurilor nostre, făcendu-ne trupul acela; nic 
îarăşî acela dupre ipostas mutându-se întru noî sau împărţindu-se îr 
părţî; ci dupre asemănarea trupuluî Domnuluî a scutura stricăciunea pe 
catului de pre noî. Căcî precum Christos dupre fire cu trupul şi ct 
sufletul, dupre ceea ce se înţelege, om fără de păcat a fost, aşa şi noi 
ceî ce am creZut într'însul să putem a fi fără de păcat (Cap. L X X X I V 
din suta a doua din cele teologhiceştî). 



C â socotindu-ve, dice, voi întru singura biserica vostră a Co
rintului, trup sînteţi al lui Christos, fiind-că sînteţi o întregă bi
serică din parte; asemănându-vă în(să) cu catolicesca (adecăpreste 
tot cuprindetdre) biserică, care se află în tdte părţile lumei, tru
pul câreea preste tot cuprindătdrel biserici se deplineşte din 
tdte bisericile cele de prin părţile lumei, şi are cap pre Chri
stos, dupre acâsta dic, voî Corinteniî sînteţi câte-va mâdulărî; 
pentru-că biserica vostră este parte a bisericeî ceiî preste tot 
cuprindetdre. 

28. Şi pre unii adecă i-a pus Dumnecieu în biserică, 
maî întâiu Apostoli, al doilea prooroci, 

Dumnedeii; dice, a rânduit pre toţî în biserică, decî cum te 
împotriveşti tu hristiane, rânduire! luî Dumnedeu ? Pune însâ Pa
vel maî întâîu pre Apostoli, ca dătători aî tuturor bunătăţilor 
prin evanghelicâsca propoveduire şi ca temeiuri ale credinţei 1); 
îar al doilea pune pre piioorocî, nu pre al Testamentului Vechîu 
(fiind-că aceia până la botezul lui Ioan au prorocit despre veni
rea lui Christos); ci pre cel ce prooroceau în urmă, după venirea 
lui Christos în Noul Testament, precum erau cele patru fiiîce ale 
Apostolului Filip, ce prooroceau (Fap. XXI, 9) şi precum era Agav, 

-proorocul (Fap. XI, 28 ; XXI , 10) şi ceî ce prooroceau în Anti-
ohia şi alţii mulţî; căci darul proorocieî s'a dat cu îmbelşugare 
fieşte-căreea biserici a hristianilor de atuncea. întâîu însă şi al 
doilea a pus, pentru ca să rânduiască în urmă dupre tote pre 
darul limbilor şi;, a ş a s â zmerescă pre aceîa, ce se mândreau în
tru acesta. 

Al treilea înveţătorî. 
Pentru acesta învăţătorul, este al treilea după Apostolî şi al 

doilea după prooroci, pentru-că proorocul câte le dice, le dice 
delâ Sf. Duh, că'tot darul lui este dumnedeesc*); îar înveţă
torui multe le dice dela sine şi din priceperea sa, unite însă cu 
dumne^eâsca Scriptură. Pentru acesta şi osteneşte, precum aiurea 
dice acestaş Pavel: «Presviteriî, ceî ce bine proestoşesc, de în
doită cinste învrednicescă-se, maî ales cel ce ostenesc în cuvînt 
şi în învăţătură (I Timot. V, 16); îar proorocul nu osteneşte 8). 

' ) Dice însă şi Teodorit că nu numaî pre ceî 12 Apostolî îî înţelege aicea 
Pavel, ci şi pre ceî 70 şi pre ceî-l-alţî din urmă, carî se vor învrednici de 
apostolescul dar; ce fel a fost însuşi Pavel şi Varnava şi Epafrodît „pre 
carele îl numeşte Apostol al Filipsenilor" (Fii. II, 25) şi alţiî nenumăraţi. 

») însemneză însă că dupre dumnedeescul Chrisostom, prooroci aicea î n 
ţelege Pavel nu prost pre ceî ce prooroceau, ci pre ceî ce prin proorocie 
înveţau şi spre folosul obştesc tote le djceau; şi pentru acesta pre aceştia 
î-a rânduit maî întâîu decât învăţătorii. 

s ) Ci pentru acesta dumnecjenîscul Chrisostom tâlcuind dicerea aceea a 
luîl saia; ,,Iată stăpânul, Domnul Savaot va lua dela Ierusalim.... prooroc 
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A p o i puteri , apoi darurile tămăduiri lor . 
Puterile şi pre cei bolnavi tămăduîau şi pre cel nesupuşi şi 

împrotivitorî îî pedepseau; îar darurile tămăduirilor tărhădmau 
numaî; pentru acesta maî întâîu a pus pre puteri decât pre dar
urile tămăduire!, ca pre unele ce erau mai sus decât acestea. 
Şi decât amândouă acestea, m^i sus a pus, cel ce este învăţător 
întru adevăr, 'adecă''*acela, ce şi cu luctul şi cu cuvîntul învaţă 
pre ..alţii,.ca pre unul mai sus decâ| aceia 1).,, ,.: 

Ajutbţih"pje,'.oţâ)frnujff^eV^': ;v. - : • j ; " 
Ajutorinţa este dar de â apăra şi a ajuta pre ceî neputin

cioşi; îar ocârmuirea este dar de a cârmui, adecă ne a icono-
misi cine-va cele dupre plăcerea fraţilor şi voea luî Dumnedeu 
că acestea deşi sînt fapte şi ale proalegerei nostre şi ale silin
ţei, însă dice că sînt şi darurî aje l p Dumnedeu, î.nvgţându-ne 
pre noî, ca să fim bine mulţămiţQţi către Dumnedeu,, carele le 
dărueşte noue şi către singur Dumnedeu să privim, dar să nu 
ne mândrim întru acestea, ca cum ar fi isprăvi aie nostre. 
- Felîurile limbilor. , < • • ' ' . 

In urma tuturor a pus daruî limbilor, pentru ca să zmerescă 
pre ceî ce se mândreau într'acestea,'precum am dis şi mai sus. 

29. A u d6r toţi Apostoli? Aii ddr toţi prooroci? Au; 
dor toţi înveţător l ? A u d o r toţî puteri ? . ' 

30. A d ddr toţi darurile t ă m ă d u i r i l o r ? A u dor toţi în 
limbi g r ă e s c ? Aii dor toţî t ă l m ă c e s c ? ' 

Fiind-că urma să se fi mâhnit. Corintenii, după ce s'au arătat 
.( 

şi socotitor" (Cap. III, 2),. cjice aşa : „Aîta este socotinţa şi alta proorocia; 
că acela adecă cu Duh dumnecjeesc grăeşte, nimic dela sine introducând; 
îar celă-l-alt şi pricinile luându-le din cele făcute acum şi înţelegerea deş-
teptându-o, multe vede din cele ce aii să fie, precum se pote, om, în
ţelept fiind, a provedea; ci multă e osebirea între acesta şi acela, câtă 
e între înţelegerea omenescă şi Dartil dumnecjeesc (Tâlc. la Isaia). S e 
vede însă că şi Apostolii proorocîaă, precum era şi Pavel, precum însuşî 
cjice despre s ine : „Iar acum, fraţilor, de nu voîu grăi voue sau în des 
coperire ••şau întru cunoştinţă sau întru proorocie sau întru învăţătură ? 
(I Cor. XIV, 6) . Decî încheem că darul apostolesc era maî osebit decât 
darul proorocilor, că nimica opreşte a fi clupre înţelegere, unul şi acelaş 
şi Apostol şi prooroc. E u însă socotesc, că fieşte-carele din ceî doî-spre-
cjece Apostolî şi maî ales vîrfelnicul Petru să. fi fost însuşî şi prooroc şi 
învăţător şi să fi avut şi puteri şi darurî de tămăduiri, şi în limbi 
străine să' fi grăit şi să fi tâlmăcit; credincioşii însă nu le aveau, fieşte-
carele tote acestea, ci fieşte-carele avea osebit dar. '•"'. 

J ) Iar Teodorit â\ce: „Decât acestea: puterî adecă şi darurî de tămă
duiri, pre învăţătură o a pus maî întâîu, nu prost, ci învăţând, că acelea 
pentru acesta, nu acesta pentru acelea. Că învăţătura a lucrat pre-mân-
tuire; fiind-că însă fără de semne şi minuni nu o priimeau omenii, de 
nevoe ca un ore-care zălog, se da minunile, celor ce veneau la credinţă, 



darurile cele mal mari şi cele maî micî, precum le înşiră pre 
ele Apostolul; pentru acesta acum îarăşî mângâe pre ceî ce 
aveau darurile cele rnaî micî şi dice, că nu este cu putinţă a 
fi toţi Apostoli sau toţi prooroci sau toţi dascăli, ci altul are un 
dar şi altul altul. Drept aceea ce te mâhneşti tu, hristiane, pote 
pentru-că nu aî darul Apostolilor sau al proorocilor ? Socoteşte, 
că şi tu al îarăşî alt dar, care nu-1 are celâ-l-alt. In cât acesta 
este ţie de folos, a avea fieşte-carele osebit dar, ca şi fieşte-ca
rele să albă trebuinţă de celâ-l-alt, preeurn aşa urmeză şi îa mă
dulările trupului, şi un mădular nu are lucrâriie tuturor mădulări-
lor, ci fieşte-carele mădular are osebită lucrare, pentru a avea 
trebuinţă unul de altul precum am dis maî înainte1). 

31 . Ş i să rîvniţl darurile cele maî bune a ) . 
Cu cuvîntul acesta cu chip ghicitoresc arată Apostolul, că eî 

sînt pricinuitorii de a lua darurî maî micî şi nu mai mari. Căcî 
dicend: «Să rîvniţî» cere pe a lor silinţă şi osîrdie cea maî multa 
întru Cele duhovniceşti. Vedî însă, că nu a dis să rîvniţl daru
rile cele mai mari, ci cele maî bune, adecă cele maî trebuitore 
şi maî folositore şi voue şi fraţilor voştriî. 

Ş i încă mal covîrşitofe cale arăt vdue. 
împreună, dice, cu darurile acestea, ce le aveţî (că acesta în

semneză dicerea «încă»); dacă sînteţi rîvnitorl şi doriţi daruri 
maî bune, eu vă arăt vpuă o cale. cu covîrşire, adecă care în
trece şi e prea înaltă, care vă aduce la tote darurile. Şi care 
este calea acâsta? Dragostea este. 

CAP. XIII. 

1. De aşi grăi în limbile omeneşti, angheliceştî, Iar 
dragoste nu aş avea, m'am fâcut aramă râsunătdre şi 
chimval răsunător. 

Nu arată lor îndată calea darurilor, dumnedeescul Apostol, 
care o a făgăduit, ci cumpăneşte pre dragoste cu darul, care 
se părea lor mai mare, adecă pre cel al osebitelor limbî, şi arată 
pre.dragoste maî înaltă decât darul acesta şi decât tdte cele-
l-alte darurî; îar după ce o cumpăneşte împreună, atuncea o 
face vredmcărdte-dorft de toţî. De aşi grăi, dice, osebitele limbele 

>) Vecjî suptînsemnarea cjicereî: „Ca precum trupul este unul şi mă
dulărî multe" (maî sus, înapoî la stihul 12). 

*) Ipsemn6ză că Fotie şi Teodorit şi Ghenadie al Constantinop. cu 
chip întrebător au cetit cjicerea acesta: „Adecă rîvniţl şi poftiţi numaî decât 
darurile cele maî bune? Eu voîu arăta voue o cale prin care aveţî să 
le dobândiţi, dragostea adecă". 
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dmenilor, adecâ ale tuturor gintelor şi neamurilor lumeî. Şi nu 
s'a îndestulat numaî întru acesta, ci şi altă covîrşire a adaus, 
că de aşî grăi şi în limbile anghelilor, nu că angheliî au limbî, 
ci vrând să arate o altă 6re-care maî mare înţelegere şi maî 
covîrşitdre decât limbile omeneşti, pentru acâsta a dis aşâ: pen
tru-că la anghelî limba este puterea cea gânditdre, ce au ei spre 
a împărtăşi unul altuia dumnedeeştile înţelegeri, limbă dar a 
numit pre puterea acesta gânditdre a anghelilor, dela metafaraoa 
şi asemănarea organului limbeî nostre, prin carea împărtăşim 

; unul altuia înţelegerile, cele ce avem în adâncul inimeî ndstre 1); 
precum şi genunche a numit al cereştilor anghelî, dicend: «Că 
tot genunchiul se va pleca, al celor cereşti...» (Filip. II, 10); fi
ind-că angheliî nu aii dse şi nervi, pentru ca să aibă şi genunchi; 
ci Apostolul cu dicerea acâsta a voit sâ arate pre supunerea 
cea nemărginită şi covîrşitore către Christos şi pre închinăciu
nea anghelilor; m'am fâcut însă, dice, aramă răsunătore, de nu 
voîu avea dragoste, adecă numaî glas slobod şi în zadar grăesc 
atâtea limbî şi me fac supărător şi îngreuetor la cel mulţi, dacă 
sînt fără de dragoste; pentru-că nu folosesc pre cine-va cu a-
tâtea limbi, lipsit fiind de dragostea, care foloseşte pre toţi. 
Vedî, iubitule, unde a aruncat Apostolul pre darul limbilor ce-
lor osebite întru care se făleau Corinteniî? 

2 . Ş i de aşi avea proorocie şi de aşi şti tdte taînile şi 
tdtă cunoştinţa. 

De aşi avea, di c e> n u prost proorocie, ci proorocia cea maî 
desăvîrşit şi vîrfelnică şi descoperire, care cunoşte pre tote tai
nele lui Dumnedeu şi pre tdtâ cunoştinţa dumnedeeştilor lucrări, 
nimica sînt dacă nu am dragoste. Vedî însă, o cetitorîule, că 
la limbi nu a dis Pavel, că nu este nici un căştig, iar pentru 
proorocie a dis că înţelege tdte tainele şi totă cunoştinţa. 

Ş i de aşî avea totă credinţa. ' 
Pentru a nu număra Apostolul tdte darurile unul câte unul 

şi sâ se arate însărcinâtor şi îngreuetor la cel mulţî, pentru a-

' ) Că cţice Mar. Vasi l ie : „Că de am vieţui cu sufletul gol, îndată din 
noimi (gânduri) ne-am înţelege uniî cu alţiî; îar fiind-că sufletul nostru 
acoperit cu înveîitorea trupuluî lucreză înţelegerile, are trebuinţă şi de 
numiri, ca să arate şi altora cele ascunse în adânc (Cuv. la „îa aminte 
de sineţî"). Drept aceea dupre Sf. acesta, şi angheliî ca nişte minţi, goî 
de trup fiind, numaî prin înţelegeri vorovesc uniî cu alţiî, fată a avea 
trebuinţă de limbă şi de cuvînt grăitor. Iar cum că angheliî grăesc orî 
şi cum grăesc, este arătat din Scripturi, că Isaia î-a audjt pre eî lăudând 
pre Dumnedeu, şi Iezechiil. Şi vorovind uniî către alţiî î-au audit pre eî 
Daniil şi Zaharia şi Miheia şi maî nainte de aceştia, strămoşii acestora 
î-au audit, precum tâlcueşte Teodorit. 
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acesta' s'a suit la maica şi izvorul tuturor darurilor, la credinţă 
adecă şi dice că de aşi avea totă credinţa. 

în cât a strămuta munţi, îar dragoste nu am, nimica sînt. 
Fiind-că la dmenit cei groşi, se pare lucru mare a strămuta 

cine-va munţi, pentru acesta Apostolul şi acesta o arată aicea; 
nu că numai acesta pote a face tdtă credinţa, fiind-că a strămuta 
cine-va munţi acesta a dis Domnul că face o singură mică 
parte de credinţă, dicend aşa: «De aţi avea credinţă ca un 
grăunţ de rouştarîu, aţi dice muntelui acestuia: ridică-te şi a-
runcâ-te în., mare» (Maţ XVII , -20) ' ) . Vedi însă câ împreună 
cu proorocia şi cu credinţa a cuprins Pavel pre tote cele-t-ait.e 
daruri, pentru-că tote minunile sau darurile, sau cu cuvinte se 
lucreză, care lucru îl isprăveşte proorocia; sau cu faptele, care 
le isprăveşte credinţa. 'Şi nu a dis, că sînt mic şi prost de nu 
voîu avea dragoste, ci că sînt nimica 2). 

3 . Ş i de aşî da tdte avuţiile mele. 
Nu a d's de aşî da milostenie parte din bogăţia şi avuţia 

*) Unul ca acesta a fost dumnecjeescul Grigorie, al Neochesarieî, făcă
torul de minuni, carele a strămutat o stâncă mare'de petră cât un munte, 
precum cjice Grigorie al Nisieî la viaţa luî, şi cuv. Marcu în Trac ia ; şi 
Ioachim al Alexandriei, în vremele cele maî de pre urmă, carele a stră
mutat în Eghipet un munte ce se numeşte turceşte Durdag, şi alţiî mulţî. 
Aceste cuvinte ale Apostolului, ce sînt drse despre dragoste, propuin-
du-le Marele Vasilie, cţice aceste înfricoşate vorbe: „Socotesc că acestea 
le-a cjis Apostolul hotăritor, aducendu-şî aminte de Domnul, când a 
cjis: „Că mulţî vor veni în cjiua aceea, cţicend: Domne, Domne, au nu 
cu numele teu am proorocit şi cu numele tău puteri multe am făcut . . . 
Şi. va răspunde lor: nicî o dată am cunoscut pre voî,. depărtaţi-vă de 
la mine lucrătorii fără de legeî; în cât e arătat şi fără Zicere împrotiva, 
că fără dragoste macat1 de şi s'ar face poruncile şi îndreptările şi de s'ar 
păzi poruncile Domnului', şi darurile cele . marî de s'ar lucra, lucru de 
fără de lege s'ar socoti, nu pentru însuşî cuvîntul darurilor şi al îndrep
tărilor, ci pentru pravăţul celor ce le întrebuinţeză acestea către voile 
lor (Cuv. despre botez., cum se boteză cine-va întru Evangh.) . Din cu
vintele acestea ale Apostolului, de nevoe se închee, cum că credinţa cea 
despărţită de dragoste, cade; precum este ceea ce îndrepteză, care şe 
numeşte istoricescă sau şi mortă, sau vremelnică şi cea a semnelor; îar 
credinţa cea unită cu dragostea şi care prin dragoste se lucreză, pre
cum aiurea a $is Pavel (Gal. V, 6), este cea maî pre sus de tote, fiind
că acesta nicî : odinioră cade. Vecjî despre acesta suptînsemnarea aceieaşî 
Ziceri adecă „ci credinţa care prin dragoste se lucreză" (Gal. V, 6). 

*) Mar. Macarie întrebat fiind pentru ce Z'ce Pavel, că este nimica, 
măcar de ar avea şi iotă cunoştinţa, şi totă proorocia şi măcar de ar 
grăi în tote limbile anghejilor? Răspunde: „Nu sîntem datori aşa a în
ţelege, cum că Apostolul este nimica, ci cum că către dragostea aceea, 
care este desăvîrşita, acestea sînt micî. Şi cela ce este întru mesurile 
acestea, cade; îar cela ce are acea dragoste, este necăZut" (Vor. X X V I I , 

' întreb. XIV) . 
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mea, ci de aşî da tote avuţiile mele; adecă nu numaî se dau 
milostenie la săraci, ci şi sâ slujesc pre săracii ceî ce se mi
luesc de mine şi cu totă psîrdia să slujesc. 

Şi de aşî da trupul meu ca să me' ard, îar dragoste 
nu am, nimic me folosesc. 

Nu a dis, de aşî muri, ci a dis aicea, ce se vede că este 
mal grea decât tote muncile, adecă să me ard de viu; nicî a-
cesta d ' c e me va'folosi, de nu vo'iu avea dragoste. Dar s'ar' 
fi ."nedumerit cine-vă .--̂ î ar ;..fi;,dis, cum este cu. putinţă- -a d a 
"cirie-va âvuţute* s^ăle/'milc t̂e'n-lei-şi.' â'-£» ''arde' de viu, /fără â a-
vea dragoste? Răspundem că Apostolul aicea a dis dupre pre-
punere, ceea ce nu este ca cum ar fi, şi ceea ce nu se pdte 
a se face, o a prepus ca cum s'ar putea a se face, precum 
şi când elice: «Daca anghel sau npj am bihe-vesti vouă, afară 
de ceea ce aţî luat, anatema fie (Gal. î-, 3) ; cu tote că nicî 
însuşî nicî anghel vrea să bine-ves,teS|3â alte ore-care. Şi aiurea 
încă dice, că: «Nădăjduesc că nicî anghelî, nicî începătorii, nicî 
puterî, nicî vre o altă zidire va putea pre noî a ne despărţi 
de dragostea Iul Dumnedeu» (Rom. VIII, 38) ; cu tote că an
gheliî nu-1 despărţeau pre el dela Dumnedeu, nici este vre o 
altă zidire afară de acâsta ce se află, ci aşa a dis, ceea ce 
nu era ca cum ar fi, cu formă covîfşitore, pentru ca să arate 
covîrşitorul său dar. Sau şi alt-fel se înţelege dicerea acâsta, 
că şi fără de dragoste cine-va pote a*şi da avuţiile sale milos
tenie, când nu le dă pentru compătimirea cea către săraci şi 
pentru milostivire, ci pentru lauda lumeî şi pentru plăcerea 
omenilor; că atuncî milostenia se /lâce cu dragoste, când o 
face cine-va ca cum pătimind şi durându-1 inima sa şi ardân-
du-i-se pentru saracî 1). 

4 . Dragostea îndelung rabdă, se îmbunătăţeşte. 
De aicea începe Apostolul a număra seninele şi isprăvile 

dragostei ceiî către aprdpele, şi mşţî întâîu semn al el pune 

l ) Dice însuşî purtătorul de Pumnecjeu Maxim: „Mulţî cu adeverat multe 
aii cjis despre dragoste, însă intru singurî ucenicii luî Christos, acesta că-
utându-o, o veî afla; fiind-că- singurî aceştia aveau pre adeverata dra
goste, înveţător al dragostei, despre carea'cjicea: ,„De aşî avea pfoorocia 
şi de aşî şti tote taînele şi tdtă cunoştinţa; Iar de nu am dragqste, ni
mica folosesc". Decî cel ce al câştigat dragostea, pre Dumnecjeu l'a câş
tigat, fiind-că Dumnecjeu dragoste este" (I l o a n T V , 8; Cap. C din suta 
a patra a celor despre dragoste). Dice însă şi dufnnecjeescul Chrisostom: 
„Decât dragostea nimica este nicî maî mare, nicî asemenea, nicî însaşî 
mucenia, care lucru este cap al tuturor bunătăţilor. Şi cum? Ascultă că 
dragostea şi fără de miicenie face ucenici aî luî Christos, îar mucenia 
afară de dragoste nu ar puteaTace acesta" (Cuv. la Mar. Mucenic Ro
mano). 
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pire îndelunga răbdare, pre rădăcina fieşte-căreea filosofii şi răb
dării; câ îndelung răbdător se dice acela, ce are suflet lung şi 
socotelă de inimă vitejescă 1). Insă fiind-că unii de multe ori 
întrebuinţeză îndelunga răbdare, luând în rîs pre ceî ce se 
mânie asupra lor, şi luându-î preste picior se arată ca când 
ar fi îndelung răbdători, şi fac pre cei mânioşi a se aprinde 
maî mult de mânie, cu chipurile lor, cele ce se par de înde
lungă răbdare şi cu cuvintele lor; pentru acesta a adaus A-
postolul că dragostea se îmbunătăţeşte», adecă arată moral "bun 
şi fără de răutate şi nu luător preste picior şi defăimător, 
precum arată acela, ce cu fâţărie se arată îndelung răbdător. 
Acestea însă le-a dis Apostolul, prihănind pre ceî filonicî (ori 
prigonitori) şi pre ipocriţii carî se aflau în Corint. 

Nu rîvneşte. 
Ad;ecâ dragostea nu zavist-ueşte, nici pizmueşte pre ceî mal 

buni,1 fiind-că este rîvnă şi la cele bune, şi care se face pen
tru cele bune; căcî este cu putinţă a fi cine-va îndelung răb
dător, dar a rîvni pre alţii; ci dragostea şi de zavistie şi de 
pizmă fuge. Acesta însă o a dis Apostolul pentru zavistniciî 
şi pizmuitorii ce erau îh Corint. 

Nu se- sumeţeşte. 
Adecă dragostea nu se arată sumeţă, ci face înţelept şi sta

tornic întru cugetare pre acela ce o are; că sumeţ este acela 
ce ' se înalţă cu cugetarea sa, cel uşor de minte şi trândav în 
năravuri. Şi acesta încă dice pentru cel uşori şi deşerţi ce e-
rau în - Corint 8). 

' ) Pentru acesta şi Isaia , arată ca îndelunga răbdare este protivnieă 
împuţinare! de suflet cjicend: „Acestea cjice cel prea înalt, cel ce se o-
dihneşte întru sfinţi şi celora împuţinaţi cu sufletul le dă îndelungă răb
dare" (Cap. LVII, s. 15). Şi Solomon forte înţelept numeşte pre cel în
delung răbdător: „bărbatul îndelung răbdător este mult întru înţelepciune" 
(Pilde XIV, 31) ; şi maî bun decât omul cel vitez şi puternic; „bărbatul 
cel îndelung răbdător e maî bun decât cel tare" (Pilde XVI, 32); şi maî 
bun decât omul cel cu dregătorie: „Maî bun este cel îndelung răbdător 

. decât cel înalt" (Ecclisiast. VII, 9 ) . Şi purtătorul de Dumnezeu Maxim, 
hotărînd ce este îndelung răbdător cjice: „îndelung răbdătorul este cela 
ce aşteptă sfîrşitul ispite! şi carele îa lauda răbdare!" (Cap. XXIII a su
tei a patra despre dragoste). Şi îarăşî: „Bărbatul îndelung răbdător 
este mult întru înţelepciune, că tote cele ce i se întemplă le d a l a sfîr
şit şi acela aşteptându-1, sufere pre cele scârbelnice. Iar sfîrşitul este 
viaţa vecînică, dupre Apostolul" (Ti j . cap. X X I V ) . 

2 ) Iar Marele Vasilie cjice că: „Tot ce se îa nu pentru trebuinţă, ci 
pentru podobă, are prihănire de sumeţie" (Hotar. 4 9 pre scurt). Iar pu
rurea pomenitul şi mult învăţatul Dositeîu al Ierusalimului cjice: „Că 
sumeţia este fieşte ce lucru zadarnic şi fără vreme; îar Zicerea acesta 
se trage dela ceî trufaşî, carî în zădar şi fără vreme osteneau iubind 
fê ţe nevrednice,1 Pentru acesta şi Apostolul a.cjis: dragostea nu se su> 
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Nu se trufeşte. 
Adecă dragostea nu se mândreşte, pentru-că este cu putinţă, 

a avea cine-va tote cele de maî sus bunâtăţî şi semne ale dra
gostei, însă să se trufâscâ şi să se mândrescă, că le are; îar 
dragostea nicî acest lucru îl are; ci pre lângă bunătăţile cele 
dise, ce le are, încă are şi smerita cugetare. 

5 . Nu face necuviinţă. 
Adecă dragostea nu numaî nu se mândreşte, ci şi de ar 

pătimi patimile cele maî de ruşine şi maî rele, nu le socoteşte 
acestea de înşine şi necinste, pentru omul cei ce.se iubeşte de-
dînsa, precum şi Christos pentru dragostea nostră, nu numai 
a priimit mortea cruceî, cea necinstită şi de ruşine, ci şi slavă 
şi cinste a sa o a socotit. Insă şi aşa veî înţelege dicerea, că 
dragostea nu se sluţeşte adecă, nu ocăreşte, nu dlce cuvînt 
mârşav sau lucru, dice, sau face; căcî ce altă este maî gro
zav şi maî fără cuviinţă decât omul ocărâtor?1) 

Nu caută pre ale sale, nu se întărită. 
Aicea tâlcueşte Pavel chipul cu carele dragostea nu face ne

cuviinţă, şi dice, că pentru acâsta dragostea nu face necuviinţă 
pentru-că nu caută folosul săii, ci pre folosul fratelui seu, Şi a-
tuncea se socoteşte că face necuviinţă, când nu va slobodi pre 
fratele săii de necuviinţele ce le face, orî prin cuvînt, ori prin 
lucru. Acâsta însă o dice Apostolul pentru Corinteniî acela,, ce 
treceau cu vederea pre fraţii lor şi nu-I îndreptau. Ci dragostea 
nicî se întărită, elice, şi nu se porneştâ spre mânie, pentru-că nicî 
necuviinţă face; căcî cel mânios este şi fără cuviinţă, dupre Pa-
rimiastul: «Bărbatul mânios, nu este bine cuviincios, sau cu bun 
chip» (Pilde XI, 25). Drept aceea dragostea nu face necuviinţă, 
căcî nicî se întărită, adecă nicî sare, nici porneşte îndată spre 
urgie. Acâsta însă o dice pentru hristianiî aceia, ce se» ocărau 
de alţii şi nu sufereau ocara. 

Nu socoteşte râul. 
Dragostea, dice, deşi ar pătimi tote relele, însă nu numai 

nu face vre o izbândă asupra celor ce îi fac reu, dar nicî mă
car socoteşte cât de puţin, că este rău, acei ce pătimesc. Vedî 
însă, o cetitorîule, că la tote semnele dragostei, nu dice Pavel, 

meţeşte, adecâ nimic face în zădar" (foîa 314 a celor doue-spre~4ece cărţi). 
Iar sf. Grigorie Nisis 4'ce: „Iar de unde este n.emândria dragostei, o a 
arătat Apostolul prin djeerea, că nu se sumeţeşte" (Vor. la dicerea: „Iar 
când se vor supune luî tote" (tom. II). 

J ) Mar. Vasilie însă întrebat fiind, ce va să icţică: „Dragostea nu face 
necuviinţă?" respunde: „întocmai este cu a dice, din chipul seu nu cade" ; -
chip al dragostei însă este însuşirile dragostei, cele una după alta nu
mărate de Apostolul întru acelaş loc (Hotar. CCXLVII pre scurt). 
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că dragostea rîvneşte şi pizmueşte; birueşte însă pre pizmă, 
sau câ se mişcă spre mânie şi că o stăpâneşte şi opreşte pre 
mânie. Nu; ci dice câ nicî la început lasă cât de puţin să ră-
sae vre 6 răutate şi patimă; precum şi Pavel dice, că nici so
coteşte cjât de puţin răul ca reu. Acesta însă o dice Pavel 
pentru hristianiî, ceî ce se ocărăsc de alţiî, învăţându-î ca să nu 
ocărască şi el dimprotivă, pre ceî ce-î ocăresc. 

6 . Mii se bucură de nedreptate. 
Adecă dragostea nu se bucură când se nedreptăţeşte cine

va, şi se-jbânţueşte de alţii, şi- pătimeşte vre un rău, pentru-că 
acesta nă este însuşirea dragostei, ci a bucuriei de rău şi a 
pizmei, j • -

Ci înipreună se bucură cu adeverul. 
Nu nuimaî, dice, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci 

încă ceea ce e maî mare, şi împreună se bucură cu acei ce 
procopsesc sau sporesc; şi când adeverul se înfâţişezâ la ceîa-
1-aîţî şi se slăveşte, atuncea şi dragostea împreună se slăveşte, 
şi procopsela acelora o socoteşte a sa. Aşijderea şi slava a-
devăruluî o socoteşte slava sa. Acăsta o a dis Pavel pentru_ 
cel ce pizmuesc şi se mâhnesc, când află câ bine norocesc şi 
sporesc 1]. 

7, TjSte le sufere. 
Tdte, [dice, dragostea le sufere şi ocările şi necinstirile şi 

ranele şi mdrtea; pentru-că răbdarea acesta întru tdte o dă-
rueşte c.ragosteî, îndelunga răbdare, pre care Pavel o a dis 

că o are dragostea. Iar acăsta o dice Apostolul pen-mai sus 
tru ceî ce se vrăşmâşuesc de către alţiî, învăţându-I să sufere 
orî cate 

T 6 t e 
>) Penti 

din cele-1' 
cele-l-alte 
dragoste, 
-eele-l-alte 

ar voi a le face, ceî ce vrăşmâşuesc. 
le crede. 

u acesta c l J c e dumnec|eescul Grigorie al Tesal . că nu numaî 
alte fapte bune se naşte dragostea, ci şi din dragoste se nasc 
fapte bune; şi că nicî cele-l-alte fapte bune folosesc fără de 

nicî îarăşî dragostea singură foloseşte fără de lucrări şi de 
fapte bune, dicend aşa: „Ar vedea însă cine-va, că nu numaî 

din faptele cele bune se naşte dragostea cea către Dumnedeu; ci şi pre 
faptele cejle bune, că se nasc din dragoste. Pentru acesta şi Domnul în 
Evanghelie une orî cjice: „Cela ce are poruncile mele şi le păzeşte pre 
ele, acela este carele me îubeşte"; îar alte orî: „Cela ce me îubeşte pre 
mine, poruncile mele va păzi"; ci nicî lucrările faptelor bune sînt lă
udate şi folositore celor ce le fac, fără de dragoste; nicî îarăşî dragos
tea fără de fapte, cate fapte prin multe numiri Pavel, le arată Corinte-
nilor, senind: „De aşî face cele şi celea, îar dragoste nu aş avea, nimic 
me folosesc". Iar acesta Iarăşi ucenicul, cel maî cu osebire îubit luî 
Christos [cjice: „Să nu Iubim numaî cu cuvîntul, nicî numaî cu limba, 
ci cu fapjta şi cu adeverul" (Cap. LVIII din cele filosoficeştî şi teolo-
ghiceştî).| 
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Orî c â t e ar voi , dice, a-î s p u n e p r i e t e n u l c e l îub i t , t o t e le 
c r e d e d r a g o s t e a şi nu s o c o t e ş t e c ă a r grăi o r î a c e s t a , orî a l 
tul v r e o m i n c i u n ă şi v r e un c u v î n t f ă ţ â r n i c e s c . 

Tdte le nâdejdueşte, tdte le rabdă. '. 
N u s e d e z n ă d e j d u e ş t e , d i c e , nic î s e î n d o e ş t e d r a g o s t e a , p e n - • 

t r u p r i e t e n u l c e l îubi t al său , ci tot-de-nuna n â d e j d u e ş t e , c ă 
a r e . .acela a s e p r e f a c e şi. a s p o r i s p r e m a l b i n e . - j^e.esta- î n s ă 
o a dis P a v e l , p e n t r u hr is t iani î c e î c e s e d e z r i ă d e j d u e s c p e n 
t ru ce i - l -a l ţ î . I n s ă d a c ă d r a g o s t e a ; ai-iy wnu s c h i m b a r e a î u b i - , 
tuluî s e u s p r e m a i b i n e , d a t nu s ' a r n o r o c i , c ă c î a c e l a rernârte 
întru r ă u t a t e a s a ; t o t u ş i e a c â t d e p u ţ p , iarăş i s u f e r e t o t e 'me
t e h n e l e pr ie tenulu i s e u şi d e d r a g o s t e a lui nu s e d e s p a r t e ; c ă 
t d t e , d i c e , l e r a b d ă . Ş i a c â s t a o a d js p e n t r u c e î i u b i ţ i , car i 
cu l esn i re şi p e n t r u o m e n e ş t i m e t e h n e ' s e d e s p a r t uniî d e a l ţ i î . 

8 . Dragostea nici o dată cade. ' 
A d e c ă d r a g o s t e a nicî o d i n i o r ă m i se s m i n t e ş t e , ci t d t e le 

i s p r ă v e ş t e ; or i şi a ş a s e î n ţ e l e g e m a î b î q e , c ă d r a g o s t e a nic î 
o d a t ă s e t o p e ş t e , nic î s e r u p e , nk?i î n c e t e z â ; c i şi în v e c u l 
a c e s t a r e m â n e şi în t ru c e l vi i tor , c â n d tpte c e l e - l - a l t e aii s â 
î n c e t e z e şi s ă s e f a c ă n e l u c r ă t o r e , precum' d u p r e u r m a r e < J i c e l ) . 

>) Dupre Fotie „dragostea nicî o dată cade, adecă nu greşeşte din 
buna voinţă (ci nemereşte); ci de-a pururea prilejuri bune şi folositore 
şi eişî îşî află, prin care ţine pre ceî ce o întrebuinţeză pre ea a stărui 
şi a nu se dezbina din îubirea şl unirea ceiî unuîa către altul, 'măcar 
deşi aceea s'ar feri şi ar da pricini l

:de a şe depărta; că sufere şi nă
dejdueşte şi rabdă pre cel ce î-a greşit eî". Iar Mar. Macarie maî înalt 
şi maî teoreticeşte tâlcueşte cjicerea cea de ace|st fel a Apostolului, „cum 
că ceî ce aii tote darurile, câte le-aii numeraf maî sus Apostolul, adecă 
a avea totă credinţa, şi aşî da pentru Christos tote avuţiile lor milos
tenie, şi trupul lor a-1 da spre mucenie, pentru Christos, şi a face mi
nunî, toţî aceştia, cijce, pot să cadă, ca unit ce nu aii ajuns la dragos
tea cea desăvîrşit; îar cela ce are dragostea cea desăvîrşit. acela nu cade, 
că cela ce are dregostea necăc|ut este; eii însă tyc ţie, dice, că am ve
dut omenî carî aii ajuns la tote darurile şi s'afi făcut părtaşi Duhului, 
şi aceştia neajungend la dragostea cea desăvîrşit au cădut (Vor. XXVII , 
respuns XIV) . Şi dupre urmare sfîntul aduce pilde ore cărora spre a-
deverirea cuv. seu, adecă cum că un evghenist (nobil) înţelept, după 
ce şî-a vîndut tote avuţiile sale pentru Christos şi le-a dat săracilor şi 
pre robiî seî î -a siobodit şi s'a făcut vestit pentru viaţa sa cea îmbu
nătăţită, în urmă fiind-că s'a mândrit a cădut în înverşunări şi în ne
numărate reutăţî. Altul avend îarăşî multă credinţă în Christos s'a fă
cut mărturisitor în vremea goneî, suferind munci; apoî fiind-că s'a făcut 
pace, s'a siobodit şi era vestit, fiind-că şi genele ochilor seî erau vătă
mate, pentru-că s'au fost afumat de către tirani. Apoî acesta slăvit fiind 
de toţî a ajuns întru atâta netemere de Dumnedeii, în cât s'a făcut, ca 
când nu ar fi audit când-va cuvîntul lui Dumnedeii. Şi altul şî-a dat 
trupul seu la mucenie şi a fost spânzurat şi zgârâîat cu unghii de fer, 
apoî s'a aruncat în temniţă, şi fiind-că în temiiiţă îî slujea o călugăriţă, 
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Şi ori proorociile se vor face nelucrătdre, orî limbile 
vor înceta. 

După ce a numerat în şir semnele şi ramurile şi isprăvile 
dragostei marele Apostol, iarăşi aicea cu alt chip o înalţă, fi
ind-că, dice, că şi proorociile şi limbile au sâ la sfîrşit; îar 
dragostea singură are să rămâe vecînică şi nesfîrşită; căcî de 
şi proorociile şi osebitele limbi s'au dat de Duhul Sfînt, pentru 
a se priimi şi a se lăţi Credinţa întru neamuri; după ce însă cre
dinţa se va lăţi,.dupre urmare:şi proorociile şi limbile vor-în»-/ 
ceta, ca unele, ce vor fi de prisos încă în viaţa acesta, iar 
mai ales în cea viitore. 

Ori cunoştinţa se va face nelucrătdre. 
9 . C ă din parte cunoştem şi din parte proorocim. 
1 6 . Iar când v a veni sfîrşitul, atunci cea din parte se 

va strica. 
Aicea cu dreptate s'ar nedumeri cine-va, că dacă cunoştinţa 

are să înceteze şi să se strice, precum dice fericitul Pavel, apoi 
dar fără cunoştinţă avem să petrecem vecul acel viitor? Ci răs
pundem spre dezlegarea nedumerire!, că nu d'ce aicea Pavel, 
câ are să înceteze cunoştinţa cea preste tot şi deplinită în vecul 
acela, ci că are să înceteze cea din parte şi nedeplinită, când 
va veni cunoştinţa cea deplinită, întru viitorea viaţă aceea. Căcî 
atuncea nu^orhTşlTliumăl atâta câte ştim acum, ci atuncea mult 
maî, multe şi maî cu desăvîrşire le vom cunoşte; precum, de 
pildă acum ştim că Dumnedeu este pretutindenea, dar cum este 
pretutindenea nu ştim; şi cum câ a născut Feclora acum o ştim; 
iar.cum şi cu ce chip a născut, nu ştim; iar atunci în viitorea 

a cădut cu dînsa în curvie. Şi un alt aschitiii înţelept, atât de bogat 
era întru darul luî Dumnedeu, în cât darul ferbea în inima luî şi feluri 
de bole ale omenilor vindeca şi draci izgonea prin punerea manilor sale. 
La urmă însă fiind-că s'a lenevit şi din pricina slavei lumeî înălţându-
se, s'a mândrit, pentru acesta a cădut în adâncurile pecatuluî. Eu însă 
adaug aicea şi pilda ticălosului aceluia, putredului Saprichie, carele mă
car deşi sufere atâtea mucenil pentru Christos şi era gata să priimesc! 
cununa luî Christos; fiind însă că nu a voit să erte pre sf. Nichifor. 
carele urma luî cerend ertăcîune pentru acesta, ca unul ce nu avea dra
goste, vaî! s'a lepădat de Christos şi a moştenit munca de veci, tică
losul. Pentru acesta urmeză Mar. Macarie şi d'ce: „Vedî că maî înainte 
de a ajunge la măsurile dragostei, cad? Că cela ce a ajuns la dragos
tea (luî Dumnedeu adecă) s'a legat şi s'a îmbătat; acesta s'a afunda 
şi rob este ca întru cea-l-altă lume, ca cum nesimţindu-şî firea s a " (Ti j . ) 
Vedî despre dragoste suptînsemnările d * c e r e i „plinirea legeî este dra
gostea" (Rom. XIII, 10) şi a <|icerex: „rodul duhuluî este dragostea' 
(Gal. V, 22) . 



viaţă avem să cun6ştem despre acestea ce-va maî pre sus, cât 
este de folos nduă 1). \ 

i i . Când eram prunc. 
Fiind-câ maî sus a cjis Pavel, cum că atuncî când-va veni 

cea desăvîrşit, se strică şi înceteză cea din parte şi nedeplinitâ; 
acum aduce la acesta şi pildă, cu care arată câtă osebire are 
cunoştinţa veculuî acestuîa de cunoştinţa viitorului vec; căcî 
acum dice, în viaţa acesta sîntem ca nişte prunc! nedepliniţî, 
îar atuncea ne vom face bărbaţi depliniţî. 

Ca u n prunc grătam. 
Aicea a dis «gfăîam», pentru darul limbilor, intru carele se fă

leau Corinteniî. . 
Ca un prunc cugetam. 
Aicea a dis «cugetam», pentru darul proorocieî, fiind-că totul 

al eî, cu mintea şi cu cugetarea minţeî se lucreză. 
Ca un prunc socoteam. 

Aicea a cjis «socoteam» pentru darul cunoştinţe!. 
Iar când m'am făcut bărbat, am lepădat cele ale pruncului. 
Precum, dice, când m'am fâcut bărbat desăvîrşit, au încetat 

tote însuşirile acelea ce aveam de prunc; cu un chip ca acesta 
şi în viitorul v6c, când am să iau maî înaltă cunoştinţa şi minte 

l ) Dumnecjeescul Chrisostom însă fyce, că măcar deşi Pavel avea a-
tâta multă cunoştinţă de duhovniceştile şi dumnedeeştile lucrări, câtă nu 
a avut când-va vre un alt om, însă zmerit 'cugeta şi nu se înălţa pentru 
cunoştinţa acesta: „Că atâta era întru dînsul cunoştinţa, cât întru nicî unul 
din omeniî, ce s'aii fost născut când-va, ci şi întru însuşî acesta se zme-
reşte ; şi pentru acesta dice, din parte cunoştem şi din parte proorocim" 
(Vorova V, la Apost. Pavel). p ice însă şi Mar. Vasil ie: „că acesta, 
adecă faţă către faţă şi deplinita cunoştinţa s'a făgăduit, că se va da 
celor vrednici în viitorul vec; îar acum măcar Pavel de ar fi cine-va, 
măcar Petru, vede cu adeverat şi nu se rătăceşte nicî se năluceşte; dar 
însă ca prin oglindă vede şi ca prin ghicitură. Şi cea din parte acum cu 
mulţămire priimindu-o, cea desăvîrşit întru cel viitor eu bucurie o aşteptă; 
care o încredinţeză Apost. Pavel, cu un chip ore-care ca acesta formă-
luind cuvîntul; căcî precum când eram prunc, atuncea literile începutu
lui cuvintelor luî Dumnedeii me înveţăm, ca un prunc grăîam, ca un 
prunc socoteam; îar când m'am tăcut bărbat, me silesc a ajunge şi la 
măsura vîrsteî plinireî luî Christos, cele ale pruncului le-am lăsat; şi a-
tâta sporire aveam întru înţelegerea celor dumnedeeştî şi atâta procopseîă, 
în cât pre cunoştinţa cea întru slujirea cea îudaicescă, a o socoti miş
cări de minte prunceecă. Iar potrivită bărbatului celuî desăvîrşit pre cu
noştinţa cea prin Evanghelie a tuturor. Aşa întru asemănarea cunoştinţei, 
ceiî ce va să se descopere celor vrednici în vecul cel viitor, asemeneză 
şi ceea ce acum se pare deplin întru cunoştinţă, puţin ce-va şi atâta mai 
puţin zărit, în cât maî mult remâne a putereî ceiî în vecul cel viitor,! în 
cât se osebeşte cunoştinţa feţeî către faţă, despre a vedea ca prin oglindă 
şi prin ghicituri (în cele aschiticeştî cuvînt despre credinţă). 



maî bărbătească şi maî desăvîrşita, atuncea va înceta nedepli
nită şi puţina cunoştinţă, ce o aveam aicea, care se asemena 
cu pruncii. , 

12. Câ vedem acum ca prin oglindă şi în ghiotura . 
Aicea Apostolul descopere mal curat pilda ce o a adus maî 

sus pentru prunc şi arată, cum că cunoştinţa ce avem acum 
în viaţa acesta este puţină şi întunecată; iar când va veni acea 
maî descoperită şi maî curată, precum privirea cea fără mijlocire 
se face cu ochiî, a s6reluî, este mai curată, decât privirea ceea 
ce se face. prin oglindă1); dar-fiind-că. oglinda arată mal Inchi-

*) Ritoricescul condeiul dumnedeesculuî Grigorie'al Nisieî frumos şi 
bine a scris, cu care chip ved pre Dumnedeu întru sineşî ceî curaţi cu 
inima prin asemănarea oglindeî, dicend aşa : „Cela ce se vede pre sineşî, 
întru sine vede ceea ce doreşte şi aşa se face fericit cel curat cu inima; 
căcî către curăţenia sa vădend pre întâiul chip în icona sa cea curată ; 
că precum ceî ce ved sorele în oglindă şi nu se uită către însuşî ceriul 
cu întindere, nimic maî puţin ved sorele în strălucirea oglindeî, decât 
ceî ce privesc la însuşî discul soreluî: aşa, d i c e , şi v ° î deşi nu puteţi 
a ve uita către înţelegerea lumineî, de vă veţî înţorce către daru chi
pului celuî din început formăluiţ întru voî, întru sine veţî avea ceea 
ce căutaţi; că Dumnedeirea—este curăţie şi nepătimire şi înstrăinare de 
tot răul (Vor.' VI, la fericiri, tom. I). încă şi dumnedeescul Calist, cel cu 
prea înaltă minte, arată cum în viaţa acesta văd pre Dumnedeu ceî te
oretici (adecă privitori cu mintea) apostolesca dicere acesta propuindu-o 
şi dicend: „Ca în oglindă şi în ghicitură întru cele ce sînt faţă şi întru 
cele ce se fac, privesc teoreticii aşedarea celor fiit6re--şi-a-eek>r ce se vor 
face, că precum oglinda nici grosime ipostatnică arată arătând într ' însa; 
nici îarăşî cu adeverat este cu totul nimic, ceea ce arată, că înfăţişeză 

. chip de prea vederat lucru, în cât tot cel ce îubeşte adeverul va măr
turisi, că este ceea ce se priveşte în oglindă. Aşa dar cu adeverat şi cele 
ce sînt şi cele ce se fac, nu grosimea nicî vre un alt ipostas, decât pre 
însuşî a aceloraşi arătându-1, însă arată chipuri fără de îndoială de lu
cruri adevărate celor ce a luat putere de a privi şi" a povăţui fără greş, 
către însuşî adevărul (Cap. LIX, din manuscrisele cele în urmă aflate). 

Iar Mar. Grigorie al Tesal . aşa tâlcueşte pre privirea cea în oglindă 
dicend: „Ceî curaţî cu inima văd pre Dumnedeu, dupre nemincîunosa 
dicere a Domnuluî: „Fericiţi ceî curaţî ". Dumnedeu însă lumină fi
ind, dupre Teologul Ioan se înfăţişeză şi se sălăşlueşte pre sineşî întru 
ceî ce îl îubesc şi se Iubesc de el, dupre adeverata sa făgăduinţă; se 
înfăţişeză însă pre sineşî în curata minte ca întru o oglindă^rămâind 
însă nevădut dupre fiinţă; că cu un chip ca acesta se face privirea în 
oglindă, a se vedea cu adevărat, cel ce se priveşte în oglindă şi a nu 
se vedea. Câ cu nepbtinţă este deşăvîrşit a vedea cine-va faţă de om în 
oglindă şi întru aceeaşi vreme să vadă şi pre însuşî omul acela în faţă; 
şi în viaţa acesta de acum se vede Dumnedeu ca în oglindă, întru ceî ce 
s'au curăţit cu dragostea luî Dumnedeu; îar în cea-l-altă viaţă se va arăta 
faţă către faţă, dupre Apost. (Cuvînt I la intrarea în biserică). Iar Teodorit 
aşa tâlcueşte dicerea acesta: „Umbră dice că sînt ceste de acum, ale ce
lor ce vor să fie, că intru Sf. Botez vedem chipul învierei, îar atuncea 
vom vedea pre însâşî învierea; aicea vedem simvolele stăpânescului trup, 
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puit pre chipul cel ce se vede într'însa â soreluî, pentru acesta 
a adaus Pavel şi acesta «prin ghicitură»; pentru ca să arate cu 
dicerea ghicitureî, câ cunoştinţa, ceea ce se face aicea este mult 
mal nedeplinită şi prea puţină, asemenându-şe cu ceea ce vrea 
s â fie, că ghicitură este un cuvînt nedescoperit şi întunecat. 

Iar atuncea fată către fată. 
Nu dice acesta .Pavel, ca cum ar avea Pumnedeu faţă, ei o 

a dis, pentru ca s'arăte pre cunoştinţa luî Dumnedeu cea fără 
"mijlocire, şi maî arătată şi care atunc'eâ- 'ş'e va-fa,cc> fără perdea-
şi mijlocire. \ 

Acum cunosc din parte, Iar atuncea voîu cunoşte pre
cum şi m'am cunoscut. 

Cu îndoit chip oboră mândria Corintenilor dumnedeescul A-
postol. Arată a), cum că cunpştinţa cea în parte, ce este a-
cum în lumea acesta dată şi nedeplinită1). Arată încă şi b) că 
şi acesta nedeplinită cunoştinţă, ce se dă acum, nu o avem dela 
înşine; căcî dice, eu nu am cunoscut pre Dumnedeu, ci Dum
nedeu m'a cunoscut pre mine şi însuşî â alergat după mine; 
aşa şi eu în ceea-l-altă ! viaţă voîu cunoşte pre Dumnedeu şi 
mal mult voîu alerga după dînsul decât l'am cunoscut acum. 
şi am alergat după el; precum de pildă şi cel ce şede în în-
tunerec, până ce nu vede sorele, nu alergă el în urma frumu
seţe! raze î sore lu î , ci raza îşî arată luî frumuseţa sa, când îl lu-

îar acolo vom vedea pre însuşî stăpânul" ; că acesta este dicerea „faţă 
către faţă". Vedem însă nu pre firea luî cea neprivită, pre cea tuturor 
nearătată, ci pre cea luată dintre noî, 

' ) Pentru acesta dice Teolog. Grigorie: „Atâta însă ascultăm pre Pa
vel cjicend că din parte cunoştem şi din parte proorocim; acestea şi cele 
ca acestea le mărturiseşte cel nu prost cu ştiinţa.... Şi pentru acesta pre 
totă cunoştinţa acesta de jos , nimica o [pune maî sus decât oglinda şî 

, decât ghicitură, ca pre una ce stă în micî închipuiri ale adevărului (Cuv, 
II, despre teolog.). Iar dumnedeescul' Maxim nedumerindu-se pentru ce 
Pavel d'ce aicea, că din parte cunoşte, îar evanghelistul Ioan cjice: „Că 
am vedut slava luî, slavă ca a unuîa r„ăscut dela Tatăl, plin de dar şi, 
de adever?" apoî dezlegând nedumerirea d>ce: „Câ aii dor Sf. Pavel pre 

. cunoştinţa cea ca a luî Dumnedeu cuyîntulu? â <|is, că o cunoşte din. 
parte. Că din lucrări numaî cât se cunoşte; ca cunoştinţa cea dupre fi
inţă şi dupre ipostas la dînsul, asemenea de toţî .angheliî şi omenii se 
află necunoscută. Iar Ioan evangh. învef;ându-se cu deplinire cuvîntul 
înomenireî luî Dumnedeu Cuvîntulur cum era între omenî, a dis că a, 
vedut slava Cuvîntuluî• celuî întrupat;, adixă cuvîntul şi scoposul dupre. 
care Dumnedeii s 'a făcut om şi e4 Ea. vedut plin.de dar şi de adever;: 
că nu dupre ceea ce era dupre clumnedeire.' Dumnedeu, Ci cu Tatăl de; 
o fiinţă, cel unul născut s'a umplut de dar; ci precum cu firea dupre 
iconomie s'a făcut om şi de o fiinţă ci:, noî (pentru noî, ceî ce avend 
trebuinţă de dar, s'a umplut de daruri (Cap. LXXVII , din suta a dou|j 
teologhiceştî). ; '. ' 
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mirieză; îar după ce va vedea acela şi va priimi raza şi lumina 
soreluî în ochiî seî, atuncea şi el alergă şi goneşte după lumina 
soreluî; acesta dar însemneză dicerea; «Precum şi m'am cu
noscut». Nu că atâta fără schimbare vom cunoşte noi pre Dumne
deu, precum şi Dumnedeu ne-a cunoscut; ci că precum Dumnedeu 
acum a alergat în urma nostră şi ne-a apropiat de sineşî, aşa şi 
npl atuncea vom dori, ca să ne apropiem de Dumnedeu1); şi 
pentru ca să luminez dicerea. acesta cu'o pildă, dic, că precum 
de pildă de-ar afla cine-va pre vre îfn prunc de burt neam, 
"frumos, la faţă şi aruncat în drum şi el adecă T a r cundşte ;-al 
căror iiăscătorî evgheniştl este şi l'ar lua să-1 hrânescă, cres-
ceridu-1 cu evghenicesca creştere, apoi în sfîrşit l'ar îmbogăţi 
pre acesta şi cu bogăţie şi l'ar băga în curţile împărăteşti, Iar 
copilul acela, până ce este prunc necunoscut, nu simte nicî una 
din facerile de bine, cele de acest fel, nicî nu cunoşte Iubirea 
de omeni, ce o a arătat către el omul acela; îar când se va 
face bărbat şi va ajunge în cunoştinţă desăvîrşita, atuncea va 
cunoşte facerea de bine a lui şi-i va Iubi pre el dupre vred
nicie şi precum se cuvine* Cu un chip ca acesta şi noî, carî în 
viaţa acesta nu am cunoscut frumuseţa şi slava făcătorului de 
bine şi a ziditorului nostru Dumnedeu, atuncea o vom cunoşte 
dupre putinţa omenescă şi ne vom apropia şi-1 vom Iubi pre el 2). 
Pentru acesta dice şi Teodorit, că dicerea: «m'am cunoscut» o a 
dis Pavel, în loc de «m'am apropiat». 

13. Iar acum rămâne credinţa, nădejdea, dragostea, a-
ceste trei; iar maî mare din acestea este dragostea. 

• *) Intfu un glas tâlcueşte cjicerea acesta şi Fotie cjicend: „Atuncea. aşa 
voîu cunoşte şi voîu dori, precum acum el m'a cunoscut; că acum noî 
pre e l . c u adeverat nu l'am cunoscut, îar el şi ne-a cunoscut şi către 
sineşî ne-a atras. Iar atuncea noî pre el vom cunoşte şi către el vom 
alerga, maî puternică fomete pentru dulceţa luî dobândind". 

••'•*) Iar teolog. Grigorie c j ' c e : c a î n c a în viaţa acesta ceî ce au a juns la 
marginea nepătimireî şi a curăţieî, cunosc pre Dumnecjeu, precum s'au 
cunoscut eî de dînsul, prin dumneZeesca răpire, strălucire şi unirea cea 
maî pre sus de minte; rare orî însă şi câte o dată, când se fac eî maî 
pre sus de fire. Gă aşa d j c e c a c u îndoială: „Ca cu luarea să-1 tragă 

-(Pumnecjeu) către mărginire nepătimireî, ca ceea ce desâvîrşit nu se 
pote lua nicî o nădăjdueşte cine-va şi nicî se apucă a o căuta, îar pen
tru'neluare se minuneză, minunându-se însă se doreşte şi dorindu-se, 
se curăţeşte, îar curăţindu-î, în chip dumnecjeesc îî face; îar uniî ca a-
ccjştia facendu-se, ca cu aî seî atuncea voroveşte (cuteză cuvîntul ore-cţ 
nou). DumneZeu cu dumneZeî unindu-se şi cunoscendu-se şi atâta pote. 

,cât acum cunoşte pre ceî cunoscuţi (Cuv. la naşterea Domnuluî). VeZi 
suptînsemnarea Zicereî: „Iar acum cunoscând pre DumneZeu, îar m a 
ales cunoscendu-ve de DumneZeu (Gal. IV, 9 ) , ca să te înveţi că îndoiţii 
este cunoştinţa întru Dumnedeu. 
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şi a lăutei, de nu vor avea osebire, adecă desluşire şi desco
perire glasurile organelor acestora, ci ar fi mestecate şi ne
desluşite, negreşit nu se cunoşte ce cântare este ceea" ce o 
face fluerul şi ceea ce o face lăuta saii chitara; nici pricirtuesc 
acestea bucurie şi dulceţâ celor ce aud. 

8 . Că de ar da trimbiţa glas nearătat, cine s'ar găti 
la rezboiu? 

Dela organele cele îndulcitdre şi de prisos, acum a venit îa 
cele mai de nevoe şi dice, că. dacă obşteasca trîmbiţă nu v a 
arăta ostaşilor şi luptătorilor cu glasul său gătirea d e -6ste, ci 
ar da un glas nearătător şi neînsemnător, care ostaş ar audi 
şi s'ar găti spre rezboiu? Negreşit nici unul, pentru acesta nici 
un folos s'ar face din glasul cel nearătător al eî; I a r dacă cu 
glasul eî cel însemnător ar arăta trîmbiţă gătirea d e rezboiu, 
atuncea şi ostaşii se gătesc a se bate şi dupre urmare se fo
losesc de glasul eî; că are şi trîmbiţă ore-care melos, de cân
tare şi urmare cu care une orî îl îndemnă şi aprinde pre os
taşi spre rezboiu, îar alte ori îi chemă şt îi întdrce dela rezboiu. 

9 . Aşa şi voî prin limbă de nu veţi da cuvînt bine 
însemnător, cum se va cundşte ceea ce se grăeşte? C â 
veţî fi. ca cum aţi grăi în aer. 

Şi pentru ca să nu dică Corintenii: şi ce se potriveşte la noi 
pilda fluerulul şi a trîmbiţeî, ce o al arătat, fericite Pavle? Pen
tru acesta d i c e aicea Apostolul, că şi voî dacă cu darul lim
bei, nu veţi da glas curat şi arătat, îndeşert şi fără folos grăiţi, 
fiind-că nimenea ve ascultă şi înţelege ce diceţî, căcî totul es
te ca darul ce-1 aveţî să se facă spre folosul celor-l-alţî. Dar 
ar dice cine-va: şi dacă darul limbilor este nefolositor, pen
tru ce se da? Respundem, că pentru acesta se da, pentru a 
se folosi singur acela ce-1 avea; Iar dacă darul acesta urma a 
fi de folos tuturor, trebuia cel ce îl avea să cee dela Dumne
deu cu viaţă îmbunătăţită, ca să dăruiască şi darul de a tâl
maci limbile ce le grăeşte; sau să mergă la altul, carele a v e a 
darul, tâlmăcirei limbilor sâ-1 rdge sâ tâlmăcescă el limba ceea 
ce o grăeşte. Drept aceea şi Pavel peqtru acăstă pricină le 
dice acestea, pentru ca să-I lipăscă şi să-î unăscă unul cu a l 
tul şi să nu socotăscâ, câ singuri acel ce grăiau în limbi, erau 
îndestul loruşî şi nu au trebuinţă de altul; ci să ia împreună 
cu el şi pre ceî ce puteau să tâlmăcescă câte ei le voroveau 
într'alte limbi, pentru-că atuncea se făcea mal folositor darul 
limbilor. 

10. Atâtea de multe, de se va întâmpla, neamurî de 
glasuri sînt în lume şi nici unul dintr'însele e neglasnîc. 



Adecă atâtea glasuri şi atâtea limbî s'aii întâmplat a fi în 
lume: a Evreilor, a Elinilor, a Schiţilor, a Indienilor, a Perşi
lor şi a altor neamurî şi tote seminţiile cu limba lor grăesc, 
clic şi arată o înţelegere ore-care, fiind-că limbile lor nu sînt 
neglasnice, adecă neînsemnătdre şi să nu arate nicî un lucru, 
ci sînt însemnătore şi arătătore de lucruri şi de înţelegeri şi 
maî ales la ceî de un neam cu dînşiî şi de o limbă'). 

Î Î . Decî de îm voîu şti puterea glasului, voîu fi c e 
luî ce grăeşte v a f v a r ; şi mie cel ce grăeşte varvar. 

Dacă nu voîu cunoşte, dice,-puterea vre unul: glas şi limbă,..; 
să dicem, a Elinilor saii a Indienilor, cu adeverat acela ce gră
eşte elîneşte, sau indieneşte, mi se va părea mie, câ este-varvar, 
adecă că grăeşte fără minte, şi cuvinte neînsemnătore. Aseme
nea însă şi eu, să dicem, carele grăesc evreeşte, rnâ voîu părea 
aceluia ce vorbeşte, elineşte sau indieneşte câ sînt varvar şi că 
grăesc cuvinte neînsemnătore şi fără minte; nu ddr câ limbile 
sînt rele, acelea care grăesc eî şi eu; ci pentru-că nici aceia 
înţeleg limba evreiască, care o. grăesc eu, nici eu înţeleg cea 
elinescă şi indienâscă, ce o grăesc aceia. 

12 . Aşa şi voî, fiind-că sînteţi rîvnitorî de duhuri,-spre 
zidirea bisericeî căutaţi, ca să prisosiţi. 

Unii fac stare îa acâsta: «aşa şi voî», şi o tâlcuesc aşa, că 
aşa şi voi, fiind-că grăiţi cu limbi nedescoperite şi neînţelese, vâ 
arătaţi, la cei ce vâ aud, că sînteţi varvari şi că grăiţi nebu
neşte; apoi ca dela alt început cetesc acesta: de vreme ce 
sînteţi rîvnitorî. Iar fericitul Ioan Chrisosţpmul a cetit dicerea 
unită: şi voî, dice, fiind-că rîvniţî şi Iubiţi darurile cele duhov
niceşti şi eu Pavel o vreau acâsta şi o laud precum mai îna
inte am dis. Insă căutaţi ca sâ prisosiţi spre zidire şi spre 
folosul bisericeî; căcî atâta nu ve opresc de a grăi în limbi, în 
cât şi voesc încă să prisosiţi întru acestea, numaî de le între
buinţaţi spre obştescul folos al fraţilor voştriî. 

*) Că neglasnicul în doue feluri se înţelege, dupre Fotie: orî lucrul 
cel cu totul fără glas şi neînsemnător şi carele nimic arată precum este 
vuetul; sau cel ce însemneză de sineşî, însă lucru neînsemnător şi ne
cunoscut la ceî de un neam şi de o limbă. Şi de se înţelege dupre în
tâia însemnare şi cela ce grăeşte glasul cel nimic însemnător şi cel ce 
aude, unul altuîa i se pare varvar şi fără de minte amândoi, nimica în
ţelegând din glas. Iar de s'ar lua dupre a doua înţelegere 4ice Pavel 
„că multe neamurî de limbî sînt în lume şi nicî unul din acelea, la ceî 
de un neam nu este neînsemnător şi necunoscut; cum dar voî ceî ce 
grăiţî în aer şi spuneţi celor "de un neam lucruri neînsemnătore, ve în
gâmfaţi ca cum aţî isprăvi ore ce mare şi nu ve_sîliţî maî mult, ca să 
vă tălmăciţi limbile ce le g;răiţî spre folosul obştesc, întrebuinţând darul. 
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13- Pentru acesta cel ce grâeşte în limbi, roge-se, .câ 
şi s â t â l m ă c e s c ă . . 

Aicî dice Apostolul Corintenilor chipul cu carele s'ar face spre 
folosul multora, darul limbilor; roge-se, dice, cel ce grăeşte limbi 
streine, pentru ca să Ia dar dela Pumnedeu, şi să le tâlmăcescă. 
Deci cu acesta arată că înşişi eî erau pricinuitori, de a nu lua 

-darul tălmăcire!limbilor, fii'nd-câ nu-1 eereaudela Dumnedeu. 
14. Că de me rog c u J i m b a , dulml meii se rogă, -ţar-

'•'fiiMiea'miftavfâtfâ. de "rod' eşteu '• • ., 
In vremea veche era ore-Carî hristianî, cari luau dar de ru

găciune cu limbile şi grăeau, să dicem cu limba Persianilor sau 
a Latinilor; îar mintea lor nu ştia ceea ce grăia gura1). Deci 
dice Pavel că duhul meu se rogă, adecă darul cel duhovnicesc, 
cel ce mişcă pre limba mea se rogă; îar mintea mea rămâne 
neroditore, fiind-că nimic înţelege din cele ce dic- Vedî însă 
cum mergând înainte Pavel dupre rânduiala, a arătat că cela ce 
grăeşte numaî cu osebite limbi, nu numai altora este netrebnic 
şi nefolositor, ci nefolositor este şi însuşî luişi. Aşa a tâlcuit di
cerea acesta Sf. Ioan Chrisostom. Iar unii o tâlcuesc aşa (carî 
sînt Mar. Vasilie şi Fotie, precum mal înainte am dis): de grăesc 
eu în feluri de limbi şi nu le tălmăcesc, duhul meu adecă su
fletul meu însuşi de sine se foloseşte, Iar mintea mea este fără 
rod pentru-că nu foloseşte şi pre alţiî. Iar ceî ce tâlcuesc di
cerea acesta într'acest chip s'au temut de bârfirea ce o dice 
ereticul Montan; câ el avea un eres ĉ i acesta şi dicea, că de 
obşte toţî proorocii nu înţelegeau cele ce grăiau; ci că stăpâniţi 
fiind de Duhul Sfînt, diceau ore-care cuvinte, însă nu le ştiau, 
nici înţelegeau, cele ce le diceali. Dar însă bârfirea acâsta nu 
are încăpere la dicerea acesta, nicî se cuvine aicea a se teme 

' ) Iar Fotie cţice că Zicerea „me rog" aîeea îrţsemneză^ a grăi 6re-ce 
bine prin limbă şi prin cuvînt spre folos, fiind-că rugăciunea estejelîu 
de cuvînt; decî Zice, că de grăesc ce-va din cele ce voesc şi nu tălmăcesc 
acesta la ceî ce aud, duhul meu se rogă, adecă numaî pre sine-m|î me 
folosesc, căcî eu dobândesc singur, binele acela, ce îl Zic; îar altul, nu se 
foloseşte. Drept aceea şi mintea, care este, p^rte a sufletuluî m&j pre sus 
de maniere şi poftire şi maî pre sus de ceje-l-alte ,'puterî ale luî, Iubind 
folosul, mintea mea, Zic, remâne neroditore de folosul apropeluî. încă şi 
Mar. Vasilie maî acestaşî tâlcuire cu a sfinţitului Fotie o face la acesta 
Zicere, Zicend: „Căcî când vor fi necunoscute, celor ce se află faţa, graiu
rile rugăcîuneî, neroditore este mititea CfŞuî ce şe rogă, niminea folosin-

• du-se, îar când ceî ce sînt de faţă înţeleg rugăciunea, care pote a folosi 
pre ceî ce o aud, atuncea cel ce se rogă are rod pre îmbunătăţirea celor 
ce se folosesc; asemenea încă şi la totă .glăsuirea graiurilor luî Dumne
Zeu; că scris este:" ci de este ce-va bun spre zidire (Hotar. CCLXXV1II, 
pre. scurt). Maî acesteaşî le Zice şi Teodorit tâlcuind Zicerea acesta. 
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cine-va de dînsa. fiind-că Apostolul aicea nu a dis cuvîntul a-

dînşiî; ci o dice acesta, pentru cel ce grăesc în limbî osebite, 
şi nicî pentru aceştia toţî, ci numaî pentru uniî1). 

1 5 . Ce dar este? Me voîu ruga cu duhul, me voîu ruga 
însă şi cu mintea; voîu cânta cu duhul, voîu cânta însă 

> şi cu- fruntea. .• 
- Beci ce este fnâî-de folos, dice, şi ee se cuvine a cere cine-va 

rdieîa''*Dumhed.£&? ;&:'şe;;jQiga- adecă duhul, adecă cu darul cel 
duhovnicesc, dar şi cu mintea a se rugă, adecă cu gândul a înţe
lege şi a pricepe acelea care se rogă şi a le tâlmaci celora-l-alţî; 
şi a cânta încâ asemenea cu duhovnicescul dar ce i s'a dat, a 
cânta însă şi eii mintea, şi a înţelege cele ce se cântă şi a le 
tâlmaci şi celora-l-alţî2). 

1 6 . Fi ind-că de veî binecuvînta cu duhul, cela ce pli
neşte locul celuî de rând, cum va dice : amin, la buna mul-
ţămire a ta? fiind-că ce dicî, nu ştie. 

Când cânţî tu hristiane, de binecuvintezî pre Dumnedeu cu 
durml, adecă cu duhovnicescul dar, ce îl aî cu altă limbă streină, 
necunoscută celor ce aud, acela ce plineşte locul celuî de rând, 
adecă mirenul, cum va d i c e amin după rugăciunea ta ? Că de 
pildă când veî dice tu fără înţelegere şi cu altă limbă către 
Dumnedeu: «bine eştî cuvîntat Domne în yâcurile vecurilor», cum 
va răspunde mirenul la acesta obicinuită dicere: amin, carele nu 
aude, nicîj înţelege ce dicî ? In cât nu se foloseşte nicî cum el 
de rugăciunea şi de mulţămirea ta, ce o dicî întru altă limbă. 

17. Că tu bine mulţămeştî, dar celâ-l-alt nu se zideşte. 
Ca să nu se arate Apostolul nici cum câ necinsteşte pre da

rul felurilor de limbi, pentru acesta dice: că tu hristiane bine 
mulţămeştî lui Dumnedeu, cu ceea-l-aită limba, dar fiind-că fra
tele tău, cel ce te aude nu se foloseşte şi nu înţelege ce dicî, 
pentru acesta mulţămirea ta acâsta este netrebnică. 

1 ) Vecţî şi suptînsemnarea cjicereî: „Ştiţî căcî când er^ţî păgâni, către 
idolii ceî "fără fie glas, ca cum aţî fost traşi, eraţi duşî" (I Cor. XII, 2). 

2 ) Cu un glas şi Teodorit, duh tyce pre darul cel duhovnicesc; îar. 
minte pre descoperirea şi tâlcuirea celor cjise. Decî 4> c e Pavel, că cel ce 

: vorbeşte cu limbă streină orî întru rugăciune, ori întru cântare, orî în
tru învăţătură, saii însuşî se cuvine a înţelege ce aice, şi a tâlmaci spre 
folosuf celor cel aud, saii pre altul să îa împreună lucrător, ca să tâl-
măcescă acelea.Tar teolog. Grigorie acesta tâlcuindu-o dice: „Me voîu 
ruga cu duhul, me voîii ruga încă şi cu mintea, adecă cu mintea şi cu 
d u h u t - D e c î a se închina cu duhul, sau a se ruga, nimica alta mi se 
pare că este, decât a aduce el rugăciunea lui-şî şi închinăciunea (în Cuv, 
despre Sf, Duh). 

cesta pentru prooroci, adecă de înţelege cele ce se dic de 



18. Mulţâmesc Dumnedeufuî meii, maî mult decât toţi 
voi grăind în limbî. ; 

Pentru ca să nu socotâscâ Corinteniî, că Pavel pentru acesta 
nimiceşte darul limbilor, căcî el nu Tar fi având, de acesta dice 
aicea, câ eu mal mult decât toţi voî grăesc în feliurî de limbi, 
prin dumnedeescul Duh. 

. 1 9 . Ci în biserică voesc cincî cuvinte prin mintea mea 
a le grăi. ca şi pre alţii să înveţ, decât deciurî de mii de 
cuvinte c i r - l imba. . . . . . .... 

Voesc şi mal bine aleg eu, cel cc grăesc în limbi maî mult 
decât-voî, ca în biserică şi în adunarea credincioşilor să grăesc 
numaî cincî cuvinte prin mintea mea, adecă înţelegând şi şti
ind cele ce clic şi putând a le tâlcui, pentru ca să folosesc şi 
pre Ceî-l-alţî, ce me aud, decât să grăesc nenumărate cuvinte 
cu altă limbă străină, ca sâ nu pot a le tâlmaci lor, pentru-că 
atuncea folosul rămâne numaî la mine, îar la ceî-l-alţî nu trece. 
Cincî cuvinte însă, dice fieşte-care învăţător cu chip aligoricesc, 
adecâ cela ce alcătueşte doftoriile cele potrivite (dintre învăţă
tori), prin învăţătura sa la fieşte-care din cele cinci simţiri ale 
omului1). _ 

20. Fraţi lor, nu fiţi copii cu minţile, ci dupre reutate 
fâceţi-ve prunci ; îar cu minţile fiţi desăvîrşit. 

După ce a arătat Apostolul, carele este darul limbilor, dupre 
urmare întrebuinţâză aicea cuvîntul mai certâtor şi mustră pre 
Corintenî, ca pre ceî ce cugetâză cele copilăreşti. Pentru-că cu 
adevărat însuşire a copiilor este a se mira adecă de lucrurile 
şi darurile cele mai mici, căci acestea se par înspăîmântătore 
şi deşănţate la mulţî, precum este şi grăirea limbilor străine. 
Şi a defăima lucrurile şi darurile cele mari, căci acestea nu a-
rată la ceî mulţi vre un lucru noii şi deşănţat, precum sînt pro-
orociile; decî sfâtueşte şi porunceşte aicea Apostolul hristianilor 
din Corint să nu se mândrâscă, nicî să ştie cât de puţin şi nici 
ca cum ce este răutatea, precum nicî pruncii o ştiu pentru pros
timea ce au. Insă dupre minte le porunceşte sâ fie desăvîrşit, a-
decă sâ desluşescă care sînt cele mal mari şi maî folositore daruri 

*) Ore-carî însă dintre părinţii ceî deştepţi aceste cincî cuvinte le-au 
înţeles a fi rugăciunea acesta de puţine cuvinte ce se cugeteză în inimă 
ce e predanisită de Sf. Părinţi; adecă acesta: Domne Iisuse Christose 
Fiîul luî Dumnedeii, milueşte-me. Dicerea „Fiîul luî Dumnedeu şi milu-
eşte-me, în loc de un cuvînt, fieşte-care luându-se. Iar Teodorit aşa tâlcu
eşte acesta : „Maî întâîu decât voî m'am învrednicit de darul acesta (al lim 
bilor); prin mine şi voî v'aţî învrednicit de acest dar. Dar însă îngrijiri 
du-me de folosul multora, pre dezvelita învăţătură o cinstesc maî mul 
decât pre cea nedescoperită. 



şi acelea să le caute 1). Şi dupre alt chip încă prunc este întru 
reutate cela ce nu face reu nicî unul om, ci este fără. reutate 
ca un prunc; îar deşăvîrşit în minte este cela ce pre lângă a 
nu face nicî un r6u nimeruî, mai foloseşte şi pre alţii; şi cela 
ce nu numai fuge de reutate, ci şi pre fapta bună o lucreză 
şi se păzeşte şi pre sineşî întru a nu se vătăma la cele maî de 
frunte ale sufletului. Dicerea acesta a lui Pavel este asemenea 
cu cuvîntul, ce l'a dis Domnul: «Fiţi înţelepţi ca şerpii şi simplu 
c a porumbii (Mat. X , 17). 

2 i , în lege scrie; că . in t ru alte limbi şi cu alte buze 
voîu grăi norodului acestuia şi, nici aşa vor asculta de 
mine, dice Domnul (Isaia X X V I I , i i ) . 

Iarăşi aicî Pavel mesoră proorocia cu limbile şi o arată că co-
vîrşeşte; şi cum covîrşeşte, dice dupre urmare. Lege însă o-
bicînueşte a numi pre totă Scriptura; pentru acâsta cele ce sînt 
scrise ia proorocul Isaia, _dice c ă sînt scrise în lege. Dicend însă 
Pavel, c â nicî cu limbile cele osebite mâ vor asculta, dice Dom
nul, arată cum că minunea felurilor de limbî, ce s'au dat A-
postolilor şi hristianilor vremeî aceiea avea putere de a face s â 
înspăimânteze şi să- se tragă la credinţă. Evreii cei ce audîau 
însă şi neamurile, nu s'au chemat din acâsta ca să crâdă şi dar 
vinovăţia era a nesupuşilor acelora şi nu a minuneî limbilor; 
pentru-că Dumnedeu tot-de-una face ceea ce este al seu şi a-

>) De aceea şi Isidor Piiusiotul prea frumos cjice despre acesta: „În
ţelepciunea cu prostimea clregendu-se, un dumnecjeesc lucru şi o prea 
desăvîrşita faptă bună pl.neşte; îar de s'ar despărţi una de alta, una a-
decă cade întru reutate; îar cea-l-altă se sfîrşeşte în nebunie; că una se 
plecă spre a face reu, iar cea-l-altă este îndemânatica spre a se amăgi. 
Şi pentru acesta dumnedeesca învăţătură nu o a înfăţişat prin o închi
puire acesta: că întru dobitocele cele necuvîntătore nu este înţelepciune 
cu prostime; ci unele pre reutate o vîneză, iar altele pre prostime o în
trebuinţeză; ci a d j s - «Fi$ înţelepţi ca şerpiî şi simpli ca porumbii" ; nu 
ca să urmăm vicleşugul şi muşcătura şerpeluî (că Iudeii se înrăutăţesc 
ca şerpiî şi ca puii de vipere); nicî ca vicleşugul şi amăgitura (că nu du
pre tote, pilda se îa, ci din parte, fiind-că nu de-a pururea ar fi pildă, ci 
asemănare) ; ci ca pre omul cel vechîu, adecă răutatea să o lepădăm ca 
pre o piele; şi credinţa adecă să o păzim, precum acela, şerpele 'şî p ă 
zeşte capul; îar de trup nu ţine să ne îngrijim, îar cele-l-alte să le lăsăm 
şi să ne dregem nouă înşine pre prostimea porumbului; nu ca pre n e 
socotinţa porumbului să o tragem (că Efrem se prihăneşte ca un porumb 
fără de minte, ce nu are inimă, Osie VII, 11), ci simplicitatea şi nereuta-
lea porumbului (Epist. C L X X V , către Martinian). Vecjî şi d j c e r e a ' - „Vreau 
să fiţî voî înţelepţi întru bunătate, îar proşti întru reutate" (Rom. XVI , 19 ) : 
Dice şi Teodorit tâlcuind acesta: „Nu întorceţî pre dos rânduîala, fraţilor, 
nicî pre neîntregimea minţeî copiilor să o rîvniţi, ci nereutatea lor; nici 
pre răutatea bărbaţilor celor desăvîrşiţî adecă să o aveţî, ci pre ageri
mea minţeî lor. 



r a t ă p r o v i d e n ţ i a c e a r e p e n t r u c a să m â n t u i a s c ă p r e o m e n i ; 
m ă c a r deş i ş t i e , c ă a c e i a nu se vor î n d u p l e c a , p e n t r u ca s ă 
r e m â e f â r â d e r ă s p u n d e r e în diua j u d e c a t e i , 

22. Drept aceea limbile sînt spre semn nu celor ce cred, 
ci celor necredincioşi. ' ' 

A gră i c i n e - v a l i m b i o s e b i t e , a c e s t a e s t e s e m n şi m i n u n e , nu 
l a / g e l c e c r e d , ci l a c e î n e c r e d i n c i o ş i ; p e n t r u - c ă m s p â î r a â n t e z â 
•pr^;-<iiâsi[';'necf6dibcîoşi ş i î î 'face' s'ă'-'-se.fţiijiun^ze-f.înjsă nji negre:* 
,ş\tifcşj înyâţâ, '"nrcî îî f o l o s e ş t e , " d e m u i t e or î î n c ă î l şi vatărtyâV'Că "' 
v a t â m ă p r e c e î n e c r e d i n c i o ş i , audind p r e d r e - c a r i i , g r ă i n d n u m a i 
l i m b i s t r e i n e şi a n u l e t ă l m ă c i , p r e c u m m a î î n a i n t e însuş î F a v e l , 
d i c e , c ă n e c r e d i n c i o ş i i a u d i n d pre- ceî .credincioşi grăind .numai-
în t ru a l t e l imbî , l e v o r d ' c e : aţ î n c b n n k ; p r e l â n g ă a c e s t e a şi ' 
s e m n e l e c r e d i n c i o ş i l o r s ' a u d a t 1 ) p e n t r u - c ă a c e l c e s înt c r e d i n 
c i o ş i , n u aii t r e b u i n ţ ă d e s e m n e şi d e minunî , f i ind întăr i ţ i în 
c r e d i n ţ ă . ' 

Iar proorocia nu necredincioşilor, ci celor ce cred. 

O nedumerire propune înţelept. Fotie, pentru ce Pavel cjice aicea, 
că limbile precum am. cjice şi semnele, nu se fac celor credincioşi, ci c e l o r 
necredincioşi; îar Domnul cj'ce dimprotivă: „Şi semne celor ce vor crede, 
aceste vor urma" (Marc. XVI , 17). Şi îarăşî : „Şi nu a făcut (Iisus adecă), 
acolo (în patria sa Nazaret) puteri: multe, pentru necredinţa lor" (Mat.^ 
XIII, 58 ) . Decî dezlegă nedumerirea cu acesta osebire şi cjice că semnele 
şi minunile, nefolositore adecă şi zadarnice sînt, atât la ceî ce cu ade
verat cred şi nu aii nicî o îndoială pentru taîna bunei cinstirî de Dum
necjeu şi a hristianismuluî; cât şi la aceî ce se stăpânesc cu desăvîrşire 
de necredinţă şi nu vor a se povăţui la credinţă şi la buna cinstire de 
Dumnecjeu, cu semnele şi cu minunile; îar foloşitore şi ajutătore dimpro
tivă sînt adecă minunile şi semnele la aceia, care s'aii hrănit şi s'ati crescut 
întru necredinţă şi s'aii deşteptat câte puţin puţin şi îşî supun cugetările 
lor la buna cinstire de Dumnecjeu; pentru acesta şi Domnul nicî cere 
credinţă dela ceî cu totul necredincioşi; fiind-că nu o află pre acesta 
într'înşiî, nicî dela ceî ce cu curăţenie cred în Christos, fiind-că a apu
cat maî înainte a o lua dela dînşiî; ci cere credinţă, dela aceia, carî s'aii 
mutat dela necinstirea de Dumnecjeu la buna cinstire de Dumnecjeu şi 
chinuesc a naşte credinţă întru sineşî. Decî l,a credincioşi semnele şi mi
nunile nu se dau, pentru-că acestea sînt de prisos; nicî la aceî ce nu se 
strămută din necredinţă în credinţă se dau acestea; ci se daii ele la ceî 
din mijlocul acestora, adecă aceî ce se mută din necredinţă la credinţă, 
a cărora şi credinţa se cere pentru a se deplini şi după ce se deplineşte 
se face pricinuitor spre a dobândi semnele şi minunile. Şi dar cuvintele 
Apostolului nu sînt împrotiva cuvintelor Domnuluî, fiind-că Domnul'pre 
ceî orbiţî cu inima nu î-a aflat vrednici de minuni, fiind cu totul ne
simţitori, cela ce tdte le face pentru -mântuirea omenilor; şi ceî ce cred 
cu curăţenie îarăşî, nu au trebuinţă de minunî, pentru ca să credă; ci 
făcea minunî la aceia, carî încă nu crecjuseră, însă vecţend semnele şi mi
nunile, priimindu-le ca pre un povăţuitor,. să mutau la credinţă (întreb. 
X C I X , din amfiloh.). '• -! 
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Proorocia, dice, foloseşte pre ceî credincîoşî, fiind-că îl ca-
tihiseşte şi îî învaţă. Decî dar si proorocia nu s'a dat pentru ceî 
necredincîoşî, adecă pentru folosul necredincioşilor. Şi cum maî 
jos dice Pavel: câ de ar prooroci toţi şi ar intra un necredin
cios în biserică, folosi-s'ar? Drept aceea lată şi credincioşilor 
şi pentru ceî necredicîoşî este proorocia. Insă se pote nedumeri 
cine-va la~ao&şta, ..că Apostolul nu a dis» că proorocia nu este 
trebuîncîosâ şi folositdre la ceî necredincioşi* ci a dis, că nu 

:|^tte^spre: «emu rî;efol6siţ0.r-s*ptecumsînt felurile de limbi. .Drept 
-aceea Câ in scurt să Cuprindem, totul, felurile de limbi sînt semn 
, şi minuni la cel necredincioşi şi pentru cei necredincioşi, adecă 

sînt numai spre a-î face pre ceî necredincîoşî să se minuneze 
şi să se spăimânteze; iar proorocia este trebuinclosă şi folosi
tore atât credincioşilor, cât şi la cel necredincîoşî, fiind-că vă
deşte şi arată gândurile lor cele ascunse, măcar deşi nu se d'ce, 
pă proorocia acesta este semn şi minune la ceî necredincioşi. 

2 3 . Deci de s'ar aduna tdtă biserica împreună şi toţi 
ar grăi în l imbi ; de ar intra şi de cel de rând, sau necre-
dinploşl, au nu ar dice, Că aţî nebunit? 

Câte puţin arată Pavel că osebitele limbi nu numaî nu fo
losesc, ci şi vatămă, de nu ar avea pre cine-va, ca sâ tâlmă
cescă. Iar ace'sta o d i c e pentru ca să obore mândria Corintenilor, 
carî se făleau cu grăirea osebitelor limbi; fiind-că eî socoteau, 
că streinele limbi sînt care îî fac pre el a se lăuda de către 
cel necredincioşi. Pentru acâsta Pavel dovedeşte cu totul dim
protivă, câ limbile sînt spre necinstea lor, şi spre defăima
re, căcî' îî fac pre el a se socoti de cel necredincioşi, că sînt 
nebuni şi eşiţi din minţi. Insă ca să nu socotescă cine-va, că 
lucrul acesta, adecă a se grăi de reu, ca nişte eşiţî din,minte, 
pre cel ce grăesc în limbi, că s'ar naşte din darul limbilor, pen
tru acesta Apostolul dice că cel necredincîoşî şi ceî fără de minte 
vor dice, că aţî nebunit şi că sînteţî eşiţi din minte. Că de rând, 
dice 1), sau necredincîoşî sînt cari o dic acesta, acest fel adecă 
precum erâ şi acei ce diceau pentru Apostoli, cum că sînt plini de 
must, adecă beţi: «că dice (Scriptura), că alţiî luând în rîs, diceau 
câ sînt plini de must (Fapt. II, 13); fiind-că cel ce sînt înţelepţi 
şi din darul limbilor se folosesc, precum erau acel ce s e minunau 
de Apostoli atuncea, că povesteau măririle luî Dumneeleu: «că 
s'au spălmântat, elice, şi se minunau, dicend unii către alţii: «aii 
nu toţî, aceşti ce grăesc sînt Galilieni, şi cum ÎI aucjim noi pre 
el grăind cu limbile nostre măririle lui Dumnedeu» (Fapt. II, 7)? 

' ) Iar Tedorit cjice: „Omenii de rând aicea a numit pre ceî neînveţaţî 
în credinţă, adecă pre ceî ce nu ştiu taina bunei cinstiri de Dumnecjeu. 
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24- Iar de ar prooroci toţî, şi ar intra un necredincios, 
sau prost, %'ar vădi de către toţ î ; şi s'ar j u d e c a de toţi. -

2 5 . Ş i aşa cele ascunse ale inimeî luî se fac arătate 
şi aşa, căclend cu faţa la pământ, s'ar închina luî Dum
necieu., vestind câ Dumnecieu cu adeverat este întru noi. 

Vedî, o cetitorîule, câ proorocia este maî folositdre decât lim
bile? Pentru-că ea arătând gândurile cele ascunse şi cugetă
rile inimeî, face pre necredincios să cundscă pre Dumnedeu 
şi să cadă cu faţa sa Ja pământ închinându-se lui şi să măr-
turisescă, că cu adevărat Dumnedeu-se află întru «oî; precum 
una ca acâsta s'a făcut şi la împăratul Navuhudonosor, că des-
coperindu-i proorocul Daniil şi arătându-i atât visul lui cât şi 
tâlmâcindu-î vedenia luî, s'a îndemnat Navuhudonosor să dică 
aceste cuvinte: «cu adevărat Dumnedeul vostru, acesta este 
Dumnezeu, carele descopere taine» (Dan. II, 47) 1 ) . Invaţă-te 
dar, iubitule, din cuvintele acestea ale Apostolului, ce erau ceea 
ce maî sus a dis âcestaşî Apostol în stihul 6 adecă, de aş 
veni la voi întru descoperire; căcî iată de aicea se arată că 
descoperirea este un fel de proorocie; şi acesta încă mai în-
vată-te, că Duhul Sfînt este Dumnedeu; câ dice că Dumnedeu 
este întru voi, întru cei ce proorocesc adecă; cu adevărat Du
hul Sfînt se află, carele arată întru dînşiî cele ce vor să fie şi 
cele ascunse ale inimeî. Că a dis maî sus acestaş Pavel, că 
proorociile cu Duhul Sfînt se dau: «îar altuia proorocia întru 
âcestaşî Duh» (I Cor. XII, 10). 

26. Ce dar este fraţilor? Când ve adunaţi împreună, 
fieşte-carele din voî psalm are, învăţătură are, descope
rire are, l imbă are, tălmăcire are; tote spre zidire facă-se. 

Deci, d^e, ce este de folos şi ce se cade a face fraţilor? 
l ) Aşa dupre Teodorit şi când Apos. Petru prin Sf. Duh, a arătat fur

tişagul cel întru ascuns de Anania şi de Satira şi prin mustrare, amân
doi aii căcjut şi aii murit şi s'aii spăîmentat toţî, câţî ati aucjit „şi s'a 
făcut frică mare, cjice, întru totă adunarea şi asupra tuturor câţî aii a-
ucjit acestea" (Fapt. V, 11). Dice însă şi Mar. Vasilie: „Proorocii însă 
văd nu numaî cele viitore, ci şi cele ale vreme! âceiea neştiute fiind, pre
cum cjice Pavel; îar de proorociţi şi ar intra vre un necredincios sau 
vre un neînveţat cele ascunse ale inimeî luî se fac arătate; precum E-
liseî (cjicend): „au nu inima mea mergea împreună cu tine, când S'Î 
întors bărbatul cu căruţa sa, întru întimpinarea ta?" (IV Imperaţ. V, 26) 
Este însă proorocie şi procunoştinţa cea prin visuri, precum s'a făcu 
luî losif în Eghipt şi precum s'a arătat luî Daniil în Babilon. Dar cun 
prooroceşte şi Valaam şi Caiafa? Căcî şi aceia aveaţi pre ceia ce îî as 
cultau, şi Caiafa ca arhiereu, îar celă-l-alt, ca vrăjitor, că la aceştia ni 
aii fost curăţie a sufletului. . . ci iconomiceşte a lucrat într'înşiLcuvîntu 
nu dupre vrednicia lor, ci către vreme (la început tâlc. luî Isaia). 



Dacă cine-va dintre voî are psalm, că din vechî alcătuiau ore 
carî hristianî din darul Sf, Duh psalmii 1), sau. de are învăţă
tură; câ asemenea se da şi dar de învăţătură; sau de ar avea 
descoperire, adecă proorocie, dela fel numind neamul şi dela 
parte pre totul; sau şi limbă de ar avea, că şi limbile le po
meneşte Pavel, pentru ca să nu se arate câ darul limbilor este 
cu totul lesne defăimat şi că nu ar fi în rânduîală de dar, sau 
de ar avea tălmăcirea limbilor;—tote, dic, darurile acestea, cel 
ce le are să le întrebuinţeze spre zidirea şi folosul celof~l-alţî; 
pentru-că acâsta este însuşirea .hristianuluî: a zidi şi a folosi 
pre fraţii săi, "Dar cum pote a folosi acela, ce are numaî da
rul limbilor? De se va întovărăşi adecă şi se va uni cu cel ce 
are şi darul tâlmăcireî limbilor şi uniţi amândoi şi arătând da
rul ce îl au, folosesc. 

27. Orî de grăeşte" cine-va cu limbă, oâte doi sau mai 
mult trei şi pre rând 2 ) şi unul să tâlmăc6scă. 

Nu opresc, dice, ca sâ grăiţi, fraţii mei, osebite limbi, ci o-
presc de nu ar fi cine-va, ca să le tâlmăcâscă; deci nu gră
iască toţi cu osebite limbi pentru a nu se face turburare şi 
nerândulalâ, ci doi sau mult trei; şi sâ nu grăiască ceî doi, 
sau cel trei tot o dată, ci câte unul, adecă după ce va înceta 
unul să încapă celă-l-alt; însâ numaî decât şi fără smintâlă, 
trebue a fi unul, ca să tâlmăcâscă cele ce vor grăi. aceî doi 
sau aceî trei. 

28. Iar de nu v a fi tălmăcitor, tacă în biserică şi luişi 
grăiască şi luî Dumnedeu. 

Cela ce are darul limbilor, dice, când se află- în biserică şi 
tălmăcitor de limbi nu se află, să nu grăiască în limbi ci să 
tacă pentru ca să nu se arate varvar la cel mulţî, că grăeşte 
neînţelese şi nepricepute; Iar de este atât de Iubitor de slava 
deşartă, în cât nu pote a suferi să tacă, grăiască întru sineşî 
şi luî Dumnedeu, adecă grăiască în linişte şi singur întru sineşî 
fără de glas, în cât numai lui Dumnedeu să-r fie audite cele 
ce dice, dar nu şi omenilor. Vedi, o cetitorîule, înţelepciune 
a purtătorului de Duh Apostol; căcî şi când se pare că în-

>) De acesta şi Teodorit a dis: „ Că unii din tâlcuitorî aii d's> °â î n -
vrednicindu-se ore care de duhovnicescul Dar a scris psalmî; şi că a-
cesta însemneză dumnedeescul Apostol în epist. către Corinteni, dicend: 
fieşte-carele din voî psalm are. Şi din psalmii aceştia d'ce, că este şi 
dicerea aceea: „Deşteptă-te cela ce dormi şi scolă-te din morţî şi va lu
mina ţie Christos" (tâlc. îa acesta dicere, către Efes. cap. V, stihul 14) . 

*) Formă de lipsă întrebuinţeză aicea Apostolul; îar fără de lipsă pote 
acesta ar fi: „Orî că limba streină de grăeşte cine-va, câte doî saii cel 
mult trei; grăiască şi câte unul pre rând şi unul tâlmăcescă. 



demnă pre Corinteni să grăiască în limbi, în aceeaşi vreme şi 
îi opreşte despre acestea. 

29. Prooroci însă doi saîl treî grăiască şi ce|-l-alţî des
luşească. 

Am dis m a i înainte că împreună cu adeveraţiî proorocii lui 
Dumnedeu erau şi minciuno-proorocî mestecaţi şi vrăjitori al 
deînonilor, cari nu şe cunoşteau; pentru acesta dice Aposto
lul aicea, câ pre proorocii ceî iadevitaţi al lui Dumnedeu să-î 
de-slBşâscă-.-ceîd-aiţi, de/^înţ cu ş4^rât$ţ 7-jjşi.cesţ- ..fel ,-şâ--de- -ru 
cum-va se ascunde între âceşria şi vre, un minciuno-prooroc 
sau vrăjitor; că era şi dar de desluşire, precum m a î î n a i n t e 
am spus, cu care se cunoşteau îrnincîuno-proorociî ş i adeve-
raţiî prooroci. Porunceşte însă să proprocescă doi sau ' t re î pro
oroci şi nu toţî împreună, întâiu pentru buna rânduiala adecă, 
şi al doilea pentru ca să nu şe întâmple a se ascunde prin 
greşala printre ceî adeveraţî vrăjitori şi minciuno-proorocî. Vedî 
şi suptînsemnarea c l i c e r e i : «Altuia îpsă proorocia, iar altuia 
(s'a dat adecă) desluşiri de duhuri» (I Cor. XII, 10), de ne
voe fiind. ^ 

, 30 . Iar de se va descoperi altuia, ce şade, cel întâîu tacă . 
3 1 . C ă puteţi fieşte-carele, câte unul a prooroci, ca 

toţi sâ se înveţe şi toţi să şe mângâe. 
Cu aceste cuvinte învaţă Apostolul buna rânduiala şi sme

rita cugetare, căcî d'ee: când va Insufla Sf. Duh altuia înlă-
untru în inima luî vre o descoperire şi proorocie 1), atunci tu 

l ) Cu ce chip se făcea dela Dumnedeu descoperirea şi proorocia şi 
insuflarea întru cei vrednici, dupre âmărunţime nimena o ştie, fără nu
maî singur Dumnedeu şi ceî ce de Dumnedeu se lucrau la cele de acest 
fel, precum d i ° e teologul Grigorie, întru care d'ceuâ maî înainte despre 
Isaia şi Iezechiil, în urmă adause şi maî ales, orî ore-care fantazie de 
di de ar fi, de singuri sfinţii teorisită, orî prin nemincîunosă ş e d e r e de 
nopte, orî închipuire a stăpânitoreî minţi, întâlnindu-se cu cele ce voi 
să fie ca cu cele de faţă sau ce-va alt-lel de proorocie negrăită, nu am 
ce d i c e ; °i 0 Ştie Dumnedeul proorocilor s i ceî ce se lucreză la cele de 
acest fel de către el (Cuv. II despre Teologhie), Iar Mar. Vasilie tâlcu
eşte ore cum cu care chip se face întru prooroci glasul cel dela Dum
nedeu; căcî dice: „Decî carele este glasul 'Domnului? Care din doue 
lovire în aer s'ar înţelege? Orî aer plin, ce ajunge la audul aceluia că
tre carele se face glasul? Ori nici una din acestea, ci ore care streir 
neam este glasul acesta, nălucindu-se în mjhtea omenilor, pre care îa 
vrea Dumnedeu să audă glasul acela" . In cât a avea analogie fantasii 
acesta, către glasul acela, ce de multe orî se face în visurî. Că precun 
nelovindu-se aerul de multe orî, luăm vre .o pomenire ore-care, graîur 
şi vorove prin fantaziî în somn, nu prin aud priimind glaspl, ci însăş 
inima nostră închipuindu-1. Una ca acesta trebue a socoti, că este şi gla 
sul cel ce se face dela Dumnedeu proorocilor"(la tâlc. psalm. X X V I I f 



carele al început întâîu â grăi, taci; căci de ar fi voit Duhul 
Sfînt sâ grâeştî încâ tu, nu ar fi mişcat pre acela. Apoi pentru ca 
sâ mângâe şi pre acela ce tace, dice: câ puteţi toţî unul du
pre altul sâ prorociţi; adecă nu te mâhni tu, că aî tăcut, pen
tru-că poţî şi tu şi altul şi toţî osebit câte unul şi unul dupre 
altul să prorociţi. Că au dor numai întru unul se cuprinde da
rul prorocieî? Nu, ci la toţî se dă, pentru.ca să se înveţe totă 
biserica şi totă adunarea.hrislianiiox, şî pentru ca să ia din pro
rocirea "•ţutufor 'îndemnat^â ş.pre-:.fapta-:-bună. 

3 2 . . Ş i duhul'prorocitbri -pYoropuor se supune. 
Şi cuvîntul acesta l'a dis Apostolul spre mângâierea aceluîa, 

Acestaş sf. părinte tâlcueşte 6re cum şi cu care chip se făcea arătarea 
luî Dumnedeu prorocilor şi dice cum că se cer doue lucruri la a c e s t a : 
curăţia 1 sufletuluî şi a inimeî şi_ luarea adecă netezirea, care o are 0-
gîtnda. Că precum chipul omuluî nu se închipueşte în omăt, pentru ne 
netecjiniea1 ce o au părticelele omătului, ci se închipueşte în oglinda cea 
curată; pentru netedirea şi lucirea ce are oglinda: aşa şi Dumnedeii se 
arată i a ceî ce au inimă, nu numaî curată, ci şi netedă şi dreptă şi 

t simplă. Că aşa d'ce: Cum proroceau sufletele cele curate şi străvădetore? 
Făcendu-se ore cum oglinde ale dumnedeeşteî lucrări, arătarea curată 
şi .neturburată şi nicî ca cum tufburându-se de patimile (cele?) trupuluî 
se arătau. Că la toţî de faţă este S. Duh, dar însă la ceî ce sînt curaţî 
de patimi îşî arată însuşî. puterea sa ; îar la ceî ce îşî au mintea tulbu
rată de patimile pecatuluî, nu încă; că trebue pe lângă curăţie şi nete
zirea aşed§reî ceiî drept stătătore a se arăta.... Că precum arătările feţelor 
nu se fac în tote materiile; ci întru cele ce avi ore-care lucire şi s tră-
vedere; aşa nicî întru tote sufletele lucrarea Duhuluî, ci întru cele ce ni 
mic strâmb au, nicî sucit. Zăpada strălucită este, dar închipuiri de cele 
ce se arată asupra eî nu arată, pentru-că este aspră, alcătuită din spume 
îngheţate; faptele alb este, ce nu priimeşte închipuirile, căcî şi întru acesta 
sînt ore-care beşicuţe cu apă Şi cu negră închipuire se vede că se t o 
pesc.! Aşa dar şi nepotrivirea vieţeî, către priimirea dumnedeeşteî lucrări 
este ueîndămânatecă (la încep. tâlc. luî Isaia). S e potriveşte la acesta însă 
şi ceea ce dice S. Ioan Scărarul : „Câ întru prostime şi întru smerenie se 
arată,Dumnedeii" (Cuv. X X V I , despre desluşire saii dreptă judecată). A-
dauge încă şi acestea Mar. Vasilie: „Decî când se dă sufletul pre sineşî 
la totă iscusirea faptei bune cu puterea cea mare a îubireî luî Dumne
deii, neîncetat păzeşte întru sine întipărită pomenirea luî Dumnedeii, şi 
cu chipul acesta va face a fi ore-cum Dumnedeii locuind întru sine, din 
puternica privire cea către Dumnedeu şi din îubirea cea negrăitâ_păzit— 
de Dumnedeii fiind, se face vrednic de darul prorocieî, Dumnedeii dân-
du-î putere durnnedeescă şi ochiî sufletuluî deschidendu-î, spre înţele
gerea vedeniilor, celor ce le voeşte (tij). p ice însă şi Mar. Grigorie al 
T e s a l . : că precum ar vedea cine-lva către raza soreluî, vede şi atomele 
cele din aer, măcar deşi nu este âcestaşî scopos ; aşa şi fericiţilor băr 
baţilor acelora ce cu dumnedeeştile raze curat privesc, de cele ce fireşte 
se apropie descoperirea tuturor; nu numaî a estimelor celor ce sînt, sau 
a acelor ce s'aii făcut, ci şi a celor ce în urmă vor să şe facă, câ întru 
un trecăt cu adevărat, li se face cunoştinţa acestora, dupre analoghia c u 
răţeniei (Cuvînt către Xeni ) . 
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ci a poruncit maî sus sâ tacă, când de către Sf. Duh altul s'ar 
porni spre .acesta. Iar înţelegerea cuvîntuluî acestuîa este acest 
fel: să nu te priceşti, dice, nici să te gâlceveştî, hristiane,'căcî 
aî tăcut şi altul s'a pornit de Duhul Sfînt, ca să grăiască; pen
tru-că însuşî duhul, adecă darul cel ce se află întru tine şi lu
crarea Sf. Duh se supune duhovnicescului dar al celuî-l-alt ce 
s'a pornit să prorocescă. Şi dacă duhul, adecă duhovnicescul 
dar se supune, cu mult mai vîrtos eşti dator însuţi, a te su
pune, cel ce, al duhovnicescul darul acesta şi sâ nu to priceşti1), 
linii însă aşa. au. înţeles dicerea/acesta: •Vrăjitorii Elinilor adecă, 
după ce o dată se porneau din lăuntru. de demoni, -nu mai puteau 
să tacă, chiar deşi ar fi voit să "tacă; iar sfinţii prorocii noştriî, 
întru a lor stăpânire este acâsta, orî a grăi orî a tăcea şi ' a-
cesta este înţelegerea, ce o d i c e aicea Apostolul, câ duhurile 
prorocilor, adecă duhovniceştile darurile prorocilor, se supun 
însuşî prorocilor acestora şi în stăpânirea lor este orî a tăcea, 
ori a nu tăcea. Pentru acesta ca să nu dîeă acela, ce are darul 
prorocieî, cum pot sâ tac precum îmî porunceşti, o fericite Pavle, 
de vrememe ce, am să grăesc, pornit fiind de Duhul Sfînt? Pen
tru acâsta răspunde luî Apostolul, cum că adeverat pornit de 
Duhul grăeştî; dar însuşî Duhul, carele te porneşte, se supune 
ţie şi dar în stăpânirea ta stă a tăcea şi nu pricimii in zadar, 
că te porneşte Duhul Sfînt 8). 

3 3 . Câ Dumneeleu nu este al nerânduelel, ci al păceî ; 
precum în tdte bisericile sfinţilor 3). 

Cu cuvintele acestea arată Pavel, că şi lui Dumnedeu îî este 
plăcut, a tăcea unul ca, acela, când se porneşte celă-l-alt de că
tre Duhul, ca sâ grăiască, d^end că Dumnedeu nu este Dum
nedeu al turburărel şi al nerânduelel (care urmâză, când nu tace 
unul, ci prorocesc toţi); ci este Dumnedeu al păceî şi al bunei 
rândueli şi acâsta pace şi bună rânduiala se urmeză în tote bi-

' ) Aşa dupre Teodorit , lisus al luî Navi se supunea luî Moîsi, Eliseîu 
luî Ilie şi mulţimea prorocilor luî Eliseîu; aşa : şi Apostolului Pavel se 
supuneau Timoteî şi T i t şi ceî-l-alţî. 

*) Dar aicea cu dreptate ar cjice cine-va: pentru ce prorocul Ieremia, 
fiind-că a dis sa nu maî numescă maî mult numele Domnului, nicî să 
maî grăiască întru numele luî, i se ardea din lăuntru inima de. lucrarea 
duhuluî şi nu putea a suferi până să grăiască? „Şi am cjis: nu voîu numi 
numele Domnuluî şi nu voîu grăi încă cu numele luî, şi s'a făcut ca 
un foc arejend, pârjolind în osele mele; şi de faţă sînt în tote părţile şi 
.nu pot a suferi" (Cap. X X , Stih. 9 ) . Respundem: că cu adeverat lucra
rea duhuluî ardea pre Ieremia şi—1 pornia pre. el din lăuntru, ca să gră
iască ; fiind-că de o dată a tăcut şi nu voîa să grăiască şi să prorocescă 
cu numele Domnuluî; dar nu şi îl pornea să grăiască, când alţî proroc' 
grăiau cu numele Dommrtuî şi proroceau, precum d j c e sxcia. Pavel. 

a ) Lipseşte cjicerea „pace petrece". 
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sericue aaeca aaunari aie artnţuor, adecă ale hristiannor; caci S H I X 

şi adunări adecă împreună adunări ale Elinilor şi ale Evfeiloi 
Ruşinaţi-vă dar, di c e> voî Corintenilor, carî petreceţî afară de' 
pacea şi buna rânduîală a celor-l-alte biserici ale hristianilor. 

34. Femei le vostre în biserici tacă, câ lor nu li s'a dat 
voe a grăi, ci a se supune, precum şi legea dice. 

Fiind-că tote bine ie-a rânduit şi le-a învăţat cerescul că
lător Apostol şi despre limbi şi despre prooroci, pentru a nu 
proorocii mulţi împreună şi a se face turburări şi nerânduîală; 
acum potole şi turburarea femeilor, cea .din biserici, şi dice câ 
femeile în biserică trebue să" tacă şi nimic sâ grăiască, nicî să 
cânte, nici sâ înveţe; apoi dice şi cea maî mare, câ mai po
trivit este lor a se supune; căcî supunerea însemneză pre tă
cerea cea cu frică şi ruşinarea, precum se face şi slujnicilor, 
care când se află stăpânul lor faţă, se tem şi tac şi se ruşi
neză. pice însâ că este scris în lege: femeile să se supue; I a r 
lege numeşte pre cartea luî Moîsi, a Facerel, întru care se scrie 
acestea pentru întâia femee Eva: «Către bărbatul tău întdrce-
rea ta şi el te vâ stăpâni» (Fac. III , 16). Decî dacă femeel i 
s'a poruncit să se supue bărbatului seu, cu mult maî vîrtos se 
cuvine a se supune duhovniceştilor dascălilor bisericeî1) ? 

35. Iar de voesc ce -vâ a se înveţa, în casă întrebe pre 
înşişi bărbaţii lor. 

Ca cum ar dice cine-va: şi de nu vor grăi femeile în biserică, 
cum se vor învăţa cele ce nu ştiu? Pentru acesta răspundemd 
Pavel di c e> °â în casa lor întrebe-şî bărbaţii, -ca sâ se înveţe. 
Acesta îndatorire insă a Apostolului şi pre femei le face mal 
cucernice şi maî împodobite şi pre bărbaţii lor mal luătorl a-
minte, adecă spre a asculta mai cu luare aminte, cele ce se 
învaţă şi se dic în biserică, fiind-că au sâ le predanisescă fe
meilor lor, când îî vor întreba in casă, câte au audit şi s'au în
văţat în biserică. ' 

însemneză însâ din acesta, câ femeilor nu le este ertat a grăi 
în biserică, nu numaî pentru cele zadarnice, ci şi pentru cele 
de nevoe şi lor de suflet folositore lucruri. 

C â ruşine este femeilor a grăi în biserică. 
Fiind-că pote femeile aveau de împodobire şi faptă de laudă 

lor a grăi în biserică duhovniceşti pote şi dumnedeeştî cuvinte, 
l ) Iar Teodorit dice: „Fiind-că şi femeilor atuncea se da darul Duhuluî 

şi altele prorocîau, îar altele în limbî osebite grăîau; că voîii turna, c|ice, 
din Duhul meu preste tot trupul şi vor proroci fiiî voştriî şi fiicele vos
tre vedenii vor vedea" (Ioil III, 1). Pentru acesta voeau şi femeele cele ca 
acestea să se înfăţişeze în biserică şi să grăiască, limbile cele ce s'a fost 
dat şi să prorocescă. A trebuit dar Apostolul a rândui şi despre acestea. 
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pentru acesta Pavel dimprotivă dice, c ă acesta ce ele o socOr-
tesc laudă cu adeverat este necinste şi ruşine lor. 

3 6 . Au ddr dela voî a eşit cuvîntul luî Dumnecieu; sau 
la voi singuri a a juns? 

Cuvîntul acesta s'a închipuit de Apostol, ca cum s ' a r ' d i c e 
împrotiva către aceia, cari grăesc împrotiva legiuirilor celor 
de maî sus. Ş i Ce, diCe, ve împrotiviţt la acesta, hristianilor, şi 

-nu socotiţi -că este bine a tăcea .femeile,;'vostre- în biserică? Au 
-dcVvoI Coi'inteaii smteţi. învăţătorii c e r c a i întâiu ai bunei. Cinstir i 
de Dumnecieu, şi dela voî a eşit întâîu propoveduirea Evanghe
liei luî Christos şi a 'mers lâ căle-l-alte neamurî? Sau la singur 
voi a ajuns şi nu se cuvine s ă priimiţî şi voi acelea, ce le-au 
priimit atâţia alţi hristiani? Ba, cu adeverat nu sînteţi acest fel; 
şi dar nici voî sînteţi Cel maî întâiu hristiani, nicî singurî. Pen
tru acesta se cuvine sâ priimiţî şi voî acelea, ce le priimeşte 
totă lumea; şi precum la cele-l-alte biserici ale hristianilor t a c 
femeile, aşa se cuvine să tacă şi în biserica vostră. 

3 7 . D e i se pare cuî-va a fi proroc saii duhovnicesc, cu-
ndscă cele ce eu. scriu voue, câ smt porunci ale Domnuluî. 

Apupătura cea mai puternică decâv Iote o a păzit Pavel şi 
o a pus la urmă, că adecă cele ce ve scriu sînt porunci ale Dom
nului. Că acestea ve porunceşte prin mine 1) şi c ă acesta este 
adevărată, câ cele ce vă scriu le porunceşte Domnul, negreşit 
de se va arăta cine-va la voi că este proroc le va cunoşte, sau 
că are vre un alt dar duhovnicesc de cunoştinţă. 

3 8 . Iar de nu cundşte cine-va, nu cun6scă. 
Adecă eu am dis, şi carele voeşte supunâ-se cuvintelor mele; 

Iar a grăi Apostolul cu un chip ca acesta smerit, este semn de 
un bărbat, care nu vrea să întărescă voea sa; ci socoteşte ş i 
priveşte la folosul obştesc, Obicînueşte însă Pavel a o face a -
cesta, când nu are prea de nevoe pricina să stea împrotiva celor 
ce dic împrotiva 8); căci ce lucru de nevoe ar fi fost luî Pavel a sta 

J ) Iar cum că legile Apostolului sînt. legî ale luî Christos, vedî şi la 
suptînsemnarea cjicereî „eu cjic nu Domnul" (I Corint VII, 12).. Şi la : „rî-
ind-ca căutaţi cercare de Christos cel ce grăeşte întru mine" (II Cor. 
XIII, 3 ) . Vedî. şi la începutul cărţeî, către cetitori. 

s ) Iar Chrisostom cjice: cum că Pavel nu o face acesta pretutindenea, 
adecă a grăi cu un chip ca acesta smerit ; ci când nu sînt prea de nevoe 
greşalele, ce se fac de ceî credincioşi. Pentru-că pentru alte pecate marî, 
când vorbeşte, nu dice a şa ; dar cum? „Nu ve amăgiţi, nicî curvariî nicî 
malaheriî şi cele-l-alte, împerăţia luî Dumnedeu nu o vor moşteni" (I Cor.-
VI, 9 ) . Şi îarăşî „iată eu Pavel dic voue, că- de ve veţî tăia împrejur 
Christos pre voî nimic ve va folosţ" (Gal. V, 2) . Aicea însă cuvîntul fiind 
pentru tăcerea femeilor în biserică, pentru acăsta nu se împrotiveşte, nicî 
îî înfrunteză pre eî forte. Iar Teodorit aşa tâlcueşte 'dicerea acesta : „Pre 
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împrotiva şi a îndupleca pre toţi să credă, că cele ce dice sînt 
porunci a\e luî Dumnedeu ? Şi maî ales că a dis ucenicilor seî, 
câ cine este duhovnicesc va cundşte, că cuvintele sale sînt dum-
nedeeştî. Că arătat este că toţi cu un glas ar fi năvălit a dice 
că sînt dumnedeeştî ca să se arate că eî sînt duhovniceşti. 

3 9 . Deci , fraţii mei, rîvniţl a proroci şi de a grăi în 
limbîipu Qpriţlv - ••;•--

După ce a înveţat pre' '&[• îtespre id^ţî - j ipmâe^pescul ' 
"posţol, apoîTîo•••mijloc a alăturat • cuv{otaî:^4©s•pre•ifemerf p^riti-u"' 
acâsta acum iarăşi "dice pentru duhovniceştile daruri şi darul 
prprocieî îl pune maî kitâiu dicend: «Să rîvniţl şi sâ Iubiţi, fraţii 
mei, a proroci; Iar pre darul limbilor îl pune al doilea. Nu a 
dis însă: ertaţî şi îndemnaţi pre cei-l-alţi sâ grăiască în limbi; 
ci ; nu-î opriţi de a grăi; care şi noî o obiclnuim a o dice la 
lucruri, ce nu sînt de nevoe, care nici îndemnăm a se face, 
riicî oprim a nu se face. 
v .40. Ţ 6 t e cu bună cuviinţă şi dupre rânduiala facă-se. 

Cu "acest cuvînt cu încheere şi cuprindetor îndrepteză dum
nedeescul Pavel tote lucrurile, despre care a grăit mai dinainte, 
atât pentru cei ce grăesc în limbi, cât şi despre femeile ce grăiau 
în biserică şi de obşte pentru acelea ce nu se făceau dupre rân
duiala la Corinteni. Cu bună cuviinţă însâ şi dupre rânduiala 
s'ar fi făcut tdte acestea, dacă cel ce grăiau în limbi, le-ar fi 
grăit cu tâlcuirea şi tălmăcirea lor şi ceî ce proroceau de ar fi dat 
loc şi vreme şi celora-l-alţî ai proroci şi femeile de ar fi tăcut 
în biserică. 

CAP. XV. 

1. Ş i cunoscută fac vbue, fraţilor, Evanghel ia , care o 
am binevestit vdue\ 

Aicea intră Apostolul în cuvîntul cel despre înviere, carele este 
capul drept slăvitdrei credinţei nostre, căci de nu este învierea 
trupurilor, nicî Christos a înviat, şi de nu a înviat Christos, nicî 
s'a întrupat, şi aşa deşăvîrşit se perde şi se stinge totă credinţa 
nostră, a hristianilor. Decî, de vreme ce dogma cea despre în
viere şchiopăta şi nu umbla drept, adecă nu se cugeta drept 
şi cu deplinătate întru Corinteni (căcî înţelepţii ceî din afară, 
precum erau hristianiî cei din Corint, tote cele-l-alte dogme le 

ceî ce-aveau pre dumnedeescul Duh, locuind întru dînşiî, duhovniceşti 
i-a numit; îar cel lipsit de darul acesta nu pote înţelege,; pentru acesta 
şi a djs: „Iar de nu cunoşte cine-va nu cunoscă". Vedî şi suptînsem
narea cjicereî; „Iar cel .duhovnicesc desluşescă tote" (I Cor. II, 15). 
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închipuit învierea cea de a treia di a Domnuluî, prin Isaac, 
carele dupre trei d ' l e s ' a mântuit şi s'a dat viu malceî sale, 

însemnările Domnuluî Evghenie) la întrebarea L X X X V I I , întrebat fiind, 
care merge înainte, cjiua s a u n6ptea? Âşa răspunde dela sineşî : „Dupre 
mosaicesca facere a lumeî, cu neputinţă este a djce că noptea merge 
înaintea cjileî; că maî întâîu pre firea adeverateî lumini o a făcut; şi a-
poî s'a făcut noptea, apuind lumina; şi s'a făcut nopte şi s 'a făcut di-
.iniueţă, di una; îar de vreme ce, de este vre o nouă zidire în Christos, 
precum dice Apostolul, biserica luî Christos nu maî urmeză ştiinţei luî 

'Moîsi; de vreme ce s'ar afla că Christos Sâmbătă s'a sculat din. morţi,-, 
•adecă în djiia Sâmbetei, pentru acesta a icnonomisit şi â poruncit Dum
nezeu şi iudeii de cu seră să încapă sâmbăta, adecă dela apusul sore
luî de vineri, ca să hu aîbă prilej asupra nostră binecuvîntat, căc î - în 
cepem din sera sâmbetei Duminica. Dar acesta o a făcut DumneZeu, ca 
să te înveţi, că din întunerec am venit la lumină, pentru acesta dela 
întunerec începem şi popăsim la lumină. 

Ci şi Mar. Atanasie la întreb. LII Zice: „Fără de îndoială dar, nu lu
mina merge înaintea întunereculuî, î n s ă ' pentru câ să nu afle Iudeii, să 
Zică către noi, că sâmbătă s'a sculat Christos, pentru acesta mai îna
inte au astupat gura lor. DumneZeu, legiuind şi lor ca de cu seră, să 
începă Ziua sâmbetei" . Şi lă întreb. LIII Zice: „.Fiind-că DumneZeu pre 
neamurî din întunerecul necunoştinţeî şi din lege, la lumina cunoştinţei 
de DumneZeu şi a Evangheliei î -a chemat, dupre cuviinţă dar a porun
cit nouă ca Z i u a înviere! sale de cu seră să o începem s i l a lumină să 
o săvîrşim;. că necuviincios lucru ar fi fost şi nepotrivit, dela lumină a 
începe şi la întunerec şi nopte a săvîrşi ceî a luî Christos" . 

Acesta numerătore este cu adeverat minunată şi decât tote cele-l-alte 
maî covîrşitore a acelor treî nopţî-Zile ale îngropare! celei de treî d)\e 
şi ale înviere! Domnuluî, care se arată de Mar. Atanasie şi de Anastasie. 
Iar cum că numerarea acesta este unită a) cu dumneZeeştile Scripturi, 
este arătat din multe locurî; că porunceşte Sf. Scriptură, adecă Dum
neZeu prin Moîsi să prăznuîască Evreii, nu numaî Z i u a Paştilor, care 
era semn şi închipuire adeverateî pashaî nostre şi a învierei Domnuluî; 
ci şi sâmbetele şi cele-l-alte serbătorile lor din seră până în seră şi nu 
de dimineţâ până în dimineţă. Şi despre praznicul pâshăeî Zice a ş a : 
încependu-se Ziua a patru-spre-Zecea a luneî întâîa, de cu seră veţî 
mânca azime până în Z * u a a două-Zecî şi una a luneî până sera (Eş. 
XII, 18). Iar despre oîa ceea ce. se jertfea la pashă, Zice a ş a : „Şt o vor 
junghia totă mulţimea adunăreî fiilor luî Israil către seră (Eş . XII , 6 ) , 
adecă când se începe cântarea de seră a praznicului paştilor. Iar despre 
cele-l-alte sărbători aşa s'a scris în cea leviticescă: „De cu seră până 
în seră veţî şabatesi sabatele vostre" (Cap. XXII I , 35) . Arătat dar este 
câ DumneZeu aicea numeră începutul viitoreî Zile, adecă de o nopte şi 
o Z'» m n 5 ^ r a c e purcede înainte, de unde şi nelucrarea şi odihna sâm
betei din sera vinereî o au predanisit; şi arată Evreii până în Ziua de 
astăZI acesta păzindu-o, căcî îndată ce vine sera vinereî îndată înceteză 
despre totă lucrarea şi o cinstesc acesta cu nelucrarea. In ce chip şi 
Amarând adecă neveştejitul Iudeul acela cinstind nelucrarea sâmbetei, 
vineri sera nu a voit să apuce cârma corăbiei, precum scrie Sinesie. 

b) Numerarea acesta a celor treî Zile Şi treî nopţî a îngropare! şi a 
înviere! Domnuluî este unită cu sfîntul şi icumenicul al VI sobor, pen-
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fârâ a fi junghiat. S'a proînchîpuit încă şi cu multe alte în
chipuiri şi cuvinte ale Scripturei vechî, câ Isaia dice: «Şi Dom-
^_ -1 
tru-că şi acesta urmând cjicerilor celor de maî sus ale Sfintelor Scripturi, 
porunceşte să se prăznuîască învierea Domnuluî din sera sâmbetei până 
în sera Duminiceî, şi împreună să se numere noptea, ceea ce urmeză 
înainte cu djua Duminiceî, ce urmeză, ca o nopte şi o cji> în cât începând 
o cji dela înlunerec," să isprăvim în lumină; cjicend Sf. Sinod aşa : „ F a 
cem cunoscut credincioşilor că după intrarea cea din sera Sâmbetei a 
celor preoţiţi în altariu, dupre obiceiul ce se ţine, nimenea a pleca ge
nunche, până în sera cea viitore a'Duminiceî..... Că înainte mergătore a 
sculăreî Mântuitorului nostru, pre noptea cea dupre sâmbătă luându-o, 
de aicea începem duhovniceşte cjilele,' la lumină dio înhinerec praznicul 
săvîrşindu-1, ca întru- o; întregă nopte şi cji de aicea prăznuind noî în
vierea Domnuluî (Canon X C ) . 

c) Este unită numărarea acesta a celor treî cjile dupre rânduîală ob
şteştii a toteî catoliceşteî bisericeî luî Christos; că acesta urmând pro-
rociilor Sf. Scripturi ş:i canonului de maî sus al icumeniculuî Sinod, 
dintru început obicînueşte a prăznui sărbătorile eî dintru o seră până 
în cea-l-altă seră şi simplu a dice fieşte-care nopte cu d' începe de cu 
seră. Înainte mergător al fieşte-căreea sărbători şi dile, înainte apucând 
sera cea de maî înainte până la medul nopţeî,. precum legîueşte Sf. S i 
nod; îar slujba cea de dimineţ'ă a fieşte-căreîa sărbători şl"dile-începe 
dela medul nopţeî. Iar de ar dice cine-va că dumnedeescul Dionisie âl 
Alexandriei, noptea a sâmbetei o numeşte pre cea dinaintea Duminiceî 
sau şi alţiî ore-carî, respundem; că acesta aşa o numeşte, pentru-că se 
păzeşte cu postire până la al şaselea cîas; îar dela al şaselea cîas adecă 
se face învierea Domnului şi se cântă slujba cea de dimineţă a Duminiceî. 

d) Este unită numărarea acesta şi cu obştescul obiceiul omenilor, pen
tru-că obştescul obiceîu aşa numără d i l e l e : Şi de se întâmplă a muri 
cine-va orî în care cîas al diteî ar fi, obicînuim d m a aceea a o socoti 
cr di, împreună cU noptea cea trecută; apoî lăsând o singură cji, cea din 
mijloc, în cea-l-altă <ţi> îî facem pomenire de treî dile; asemenea facem 
şi de s'ar naşte cine-va, în orî care cîas al nopţeî de s'ar întâmpla, că 
unim noptea aceea cu următorea di Şi 0 facem acesta început al naş-
tereî luî, precum acestea le dice dumnedeescul Isidor Pilusiotul (la tâlc. 
luî Mat. cap. XXVII) . Dar şi dumnedeesca Scriptură de multe orî o în
tregă di cu nopte o începe nu dela di, ci dela nopte şi cu noptea uneşte 
pre următorea di la prea multe părţi. Că Isaia dice, „noptea şi diua "nu 
se va stinge" (Cap. X X X I V , 15). Şi la Marcu scrie: „Să se scole noptea 
şi diua" (Cap. IV, 27) . Şi la Luca „a sluji noptea şi diua" (Cap. II, 27) . 
Şi Pavel d'ce: „Noptea şi diua nu am încetat" (Fap. X X , 31) . Şi îarăşî 
„noptea şi diua lucrând" (I Tesal . II, 9) ; şi altele prea multe, ca să nu 
le înşir tote. 

Ce dic acestea? încă dupre înseşi începutul cel dintâîu al simţiteî fa
cere! lumeî se arată îndestul cum că întunerecul este maî întâîu şi a-
poî lumina. Că cetim la începutul facereî aşa: „Intru început a făcut 
Dumnedeu ceriul şi pământul, Iar pământul era nevedut şi neformăluit 
şi întunerec era de-asupra adâncului, şi Duhul luî Dumnedeu şe purta 
pre de-asupra apel" (Fac. I, 1). De acesta teologii se miră, că întune
recul acela ce era maî întâîu a ţinut până la al şeselea cîas al d'leî ceiî 
întâîu şi până la amedă-di; aducendu-o acesta dela dicerea, câ se purta 
pre de-asupra apeî, fiind timp imperfect (adecă nesăvîrşit), care nu în-
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nul voeşte a-1 curaţi pre el de rană şi a arăta luî lumină» (I-
saia LIII). Şi David dice: «Nu veî lăsa sufletul meu în iad» 
(Psalm. V, 16). Şi Osie: «Ne va însănătoşa pre noî după doue 
dile, în d i u a a treia ne vom scula şi vom vieţui înaintea luî» 
(Osie cap. VI, 2). 

5 . Ş i s'a arătat lui Kifa. . 
\:/JiŞ^|'.dntâI'&i.'în râudnlalâ pune .pre Petru- Apostolul cel maî 

i vrednic de'.credare decâtytoţly ~şi~măcaf cil Evanghelia dice că 
j&aî dm^: :Ş'ă>:atj|%^.Mştl®-d^tâşţii;/ 4ap£ c e ^ a ;;scu|ăţ (Măi/ 
XXVIII)) ci" dîntre %ârbâţî' mal Întâîu s'a arătat -luî Petru, ca 
unul ce întrecea pre ceî-l-alţî ucenici 1), pentru-că trebuia,acela 

semneză vreme scurtă, ci zăbavnică şi îndelungată; îar dela amedă-dj, 
cjic, că a început facerea lumineî; îar .de vreme ce Dumnecjeu întune-
recul l'a numit nopte şi lumina cjiuă, o a numit dupre Cap. 1 al Facer. 
dupre acesta şi noptea merge înaintea, (\\l'eţ 

Iar dacă am c j ' c e dimprotivă, că o . nopte şi o ăl s ă începe de dimi
neţă şi nu de cu seră, urmeză aceste .două marî necuviinţe; întâîu s'ar 
afla că Christos a înviat din morţi în djua,1 sâmbetei; precum a 41 s dum
nedeescul Anastasie şi dupre urmare a doişsa (\l a.r fi învierea luî Chri
stos şi nicî odată de a treîa di, că de vreme ce o nopte şi o di începe 
de dimineţă, urmeză că din dimineţa vinereî ceiî marî, întru al nouălea 
cîas, al căreea a murit Christos, până în dimifiâţa sâmbetei ceiî marî 
este o dx; asemenea din dimineţa sâmbetei caiî marî, până în dimineţa 
Duminiceî Paştilor este altă o 4', "Şi îată doue c\l\e; îar fiind-că Domnul 
a înviat după al şaselea cîas :al nopţeî, apoi întru a doua 4! a înviat 
(şi cu tote că şi :aicea se îa partea ca tot,- atât în cea dintâîu cât şi în 
cea de a doua di) şi nicî odinioră întru a treîa, măcar de o ar tot mic
şora cine-va cât ar voi cu gândul său. Din acesta 'însă ce urmeză? A 
face pre Domnul mincîunos, că despre acosta a d i s e c ă după treî dile 
me voîu scula şi Apostolul a 4 ' s aicea „ c ă . s'a sculat a treîa cji"'j Şi 
simbolul credinţeî care 4ice: „Şi a înviat a treîa 41"; care de c â t ă , n e 
cuviinţă este, cine nu o vede. 

Iar al doilea de vom da că de dimineţi se începe o întrega 41 cu 
nopte, urmeză că biserica luî Christos se cuvine a începe, să 4icem ca 
în 4 i u a s f- Gheorghie, să facă dimineţa liturghia sfîntului; îar în sera 
4ileî aceea să cânte, slujba cea de seră a s f î n t u l u î ; şi în noptea viitore! 
cţile, să-î cânte slujba cea de dimineţă şi aş (a să săvîrşască slujba sf în
tului. Adecă să începă dela lumină şi să săvîrşască la întunerec, acesta 
însă fieşte cine o vede că este o răsturnare şi o stricare şi o întorcere 
pe dos a toteî rândueleî slujbelor sf.•> bişericei luî Christos. Cel ce vo
eşte, cetescă în tomul al patrulea al bisericeşte! istorii a luî Meletie că 
socotelă a Armenilor este acesta, a 4ice că sârftbăta s'a sculat Domn ui 
şi că învierea Domnuluî este de a doua cfi, unde chîar anume acolo să 
scrie: „Diceaii (Armenii adecă), că Christos nu â înviat Duminică, pi 
sâmbătă; decî nu a treîa 4! dupre răstignire, ci a doua 4!" (tom! al pa
trulea cap. X X X I V ) . .. i 

' ) Că dumne4eescul evanghelistul Luca scrie, că Cleopa şi, împreună, 
cu el altui, îndată în clasul acela sculându-se s 'a întors în Ierusalim şi 
a aflat pre ceî un-spre-4 'ece împreună adunaţi şi pre ceî împreună cu 
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carele mal întâîu a mărturisit pre Christos, acela să vadă şi 
învierea lui Christos maî întâîu; ci pentru-că s'a fost lepădat 
Petru de Domnul, pentru acesta i s'a arătat lui maî întâiu 
dupre înviere Domnul, pentru ca să-I |arăte, câ nu l'a lepădat. 

Apoi celor doî-spre-dece. 
Apostolul Matia după înălţarea Domnului s'a ales şi a in

trat în locul luî Iuda şi nu îndată după înviere. Decî cum.dice 
aicea Pavel, că s'a; arătat, celor doî-spre-dece? Dicem dar la 
^acesta, că ,Şă se fi arătat -Domnul dupiâ: îMÎţare • şi luî Matia; 
fiiridrCâ şi lui Pavel după înălţare s'a arâtat-DOmriul şi l'a Che
mat precum .însuşi Pavel spune mal jos. Pentru acesta nici vre
mea o a arătat Pavel, întru care s'a arătat Domnul la ceî doî-
spre-dece, ci nehotărîtor a dis-

Unii însă clic, c ă la însemnarea d e doî-spre-dece s'a făcut 
greşala de scriere şi în loc de a se scrie un-spre-dece s'a scris 
doî-spre-dece 1), orî şi c ă Domnul cunoscând cu ochiul cel pro-
cunoscător, că Matia are s ă se impreunâ-numere cu cel un-
spre-dece (spre a se plini numărul de doî-spre-dece), s'a a r ă 
tat şi luî după înviere, pentru ca s ă nu fie maî josit decât 
ceî-l-alţî Apostoli. O înţelegere ca acesta însemneză şi Evan
ghelistul Ioan, cu ceea ce d i c e : î a r Toma, unul din ceî dOI-
spre-dece (Cap. X X , stih 24 ) ; căci mal adevărat era să d\ck. 
cine-va, c â Ioan împreună a numărat aicea pre Matia dupre 
procunoştinţa cu ceî-l-alţî un-spre-dece, decât că împreună a 
nunierat cu dînşiî pre Iuda, dupre ce a vîndut pre Domnul, şi 
s'a spânzurat. 

6 . După aceea s'a arătat de o dată la mal sus de 
cinci sute de fraţi. 

dînşiî dicend: „Că cu adeverat s'a sculat Domnul şi s'a arătat luî S i -
1x1011" (Luca X X I V , 35) ; îar Ighisip (în cartea cea despre căderea Ieru
salimului^ < j ' c e c a Domnul s'a arătat încă luî Petru şi când se afla în 
Roma. 

*) Pentru acesta şi Ioan D a m a s c , în tâlc. epistolilor luî Pavel cj ' c e > în 
loc de doî-spre-dece un-spre-cjece' şi încă mi se pare că dumnedeescul 
Ioan Evanghelistul şi după peirea luî Iuda dice numire de doî-spre-dece: 
„Iar T o m a unu! din ceî doî-spre-dece", pentru cinstea şi respectarisirea 
numeruluî, care Domnul din început a ales şi a voit să fie ucenicii seî 
atâţia;, pentru acesta; şi ceî-l-alţî evanghelist! vedem, că dic pre Iuda, din 
«ceî doî-spre-dece şi după ce el s'a dus la arhierei şi s'a tocmit pentru vîn-
darea Domnuluî: „Iată Iuda unul din ceî doî-spre-dece" (Mat. X X V I , 47 ) . 
Şi -după vîndare vedem, că Domnul portă grijă pentru ceî doî-spre-dece 
şi dice că putea a ruga pre Părintele şeii şi să trimită luî spre ajutor 
maî mult nu decât un-spre-dece, ci decât doue-spre-dece leghione de 
anghelî" (Mat. X X V I , 33 ) . Şi -pentru a se păzi întreg şi nerăşluit acest 
numer de Domnul ales de doî-spre-dece Apostoli, aii purtat gri jă ceî 
un-spre-dece Apostoli să alegă pre Matia după înălţarea Domnului. 
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După ce a dovedit Mar. Pavel învierea Domnuluî din Scrip
turi, acum aduce şi marturî aî înviereî luî pre înşişi Apostolii 
şi pre alţi dmeni; iar dicerea «mai sus» unii o aii înţeles că 
însemneză, de sus din cerîuri, fiind-că de-asupra capetelor lor 
s'a arătat, ca să încredinţeze nu numaî învierea sa, ci şi, înâl-r 
tarea sa. Unii însă au înţeles pre «mal sus de cinci şute» în 
loc de, câ s'a arătat la maî mulţi decât cinci sute, 
., Dintre carî mulţî rămân până acum, Iar unii şi au, adormit. 

Am, ciice, marturî ai înviereî luî Christos şi omeni, pre care 
ce încă sînt vii; d$ând,. îţjŞă. Apostolul că a adormit unii,, cu 
acesta a pus început de a dice despre înviere, pentru* ca -cel 
ce dârme, acela şi se scdlă. 

7. Apoi s 'a arătat lui Iacov . 
Iacov dice aicea pre fratele Domnului, carele s'a aşedat de 

însuşi Domnul episcop al Ierusalimului, precum şi Chrisostom 
despre acâsta mărturiseşte1). 

Apoi tuturor Apostolilor. 
Câ erau şi alţi Apostoli, precum erau cel şâpte-decî. 
8 . Iar pre urmă de toţî, ca unul născut fără de vreme, 

s'a arătat şi mie. 
Plin este de smerită cugetare cuvîntul acesta al Sf. Apostol, 

însă cu înţelepciune îl întrebuinţâză Şi proclice aicea acesta sme
rită cugetare, ca când va dice cuvîntul acela mare, adecă că maî 
mult decât toţi am ostenit, să nu fie.necredut ca un mândru 
şi trufaş, căci se numeşte pre sineşî ectroma (adecă grozăvie); 
şi acâsta chiar se dice la unul, ce se naşte nedeplinit şi ciuntit 
prunc, care îl lâpădă mai înainte de vreme femeea cea îngrecată. 
Deci fiind-că şi Apostolul nevrednic şi lepădat se socoteşte pre 
sineşî despre a fi Apostol al Domnului,, pentru acesta şi, s'a 
numit pre sineşî grozăvie, ca un nedeplinit şi cîuntat pentru 
vrednicia apostoiâsca. Unii însă dic că ectroma este naşterea 
cea mal de pre urmă a femeeî, care obşteşte se dice fără gr-alu; 
pentru acâsta Pavel aşa se numeşte pre sineşî, pentru-că maî 
pre urmă decât toţi Apostolii a vădut pre Domnul 8). 

l ) însemneză că Climent Stromateul, Cart. VII al supt tâlcuirilor, înal-
ţând pre Iacov, îl cţice frate al luî Dumnedeu;: „dreptului Iacov şi luî 
Ioan şi luî Petru după înviere, le-a dat Domnui cunoştinţa şi aceştia 
celor-l-alţî Apostoli o au predanisit; îar ceî-l-alţî Apostolî îarăşî o au pre
danisit acesta celor 70. De acesta Isihie d j c e a , ,;că Petru vorovea popo-
ruluî; îar Iacov legîuîa. Vedî şi suptînsemnarea dicerei: „Iar pre altul din 
Apostolî nu am vedut, fără numaî pre Iacov fratele Domnuluî" (Gal. I, 
19). Ca se cunoşti faptele cele bune şi darurile dumnedeesculuî Iacov 
acestuia. 

s ) Iar Coresie dic e> că pentru acesta Pavel s'a numit pre sineşî- gro
zăvie, pentru-că la Înt6rcerea sa s'a orbit şi pentru-că fără vreme'şi după 
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g. C ă eu sînt maî micul Apostolilor, carele nu sînt 
vrednic a me1 numi Apostol, pentru-că am gonit biserica 
luî Dumnedeu. 

Pentru sineşî vorbeşte aicea Apostolul şi dice, că nu numaî 
din numerul celor doî-spre-dece Apostolî nu este; ci nicî din 
numerul celora-l-alţi şepte-decî; ci că nici cum este vrednic a 
se numi Apostol. Vedî însâ, o cetitorîule, cum îşî aduce aminte 
Pavel de pecatele acelea (adecă de gdnele ce făcea hristianilor), 
de care prin sfîntul Botez s'a slobodit, pentru ca sâ arate cu 
aducerea aminte acesta, ce dar mare î-a făcut Dumnedeu luî 1). 

ce s'a înălţat Domnul s'a făcut Apostol; pentru-că era afară din numă
rul celor doî-spre-dece Apostolî. De vreme ce, precum dice Zvetonie la 
viaţa luî Octavian Augustului. Romanii aveaii obiceîu a numi grozăvii, 
pre ceî ce se făceau sfetnici al împărăţiei cu hatâr. Iar Teodorit aşa tâl
cueşte, djcend: „Că vrând a se numi pre sineşî maî prost decât toţî 6-
rneniî, lăsând pre toţî ce" depliniţî în mitra maicilor lor şi născuţi dupre 
legea fireî, se asemenă pre sineşî cu un prunc nedeplinit, carele nicî intră 
în catalogul omenilor". 

•') Pentru acesta şi noî ::oţî ceî ce am făcut păcate, să ne aducem a-
minte de ele, şi să ne pocăiri înaintea luî Dumnecjeu, mâhnindu-ne şi 
suspinând, chîar de le-am şi mărturisit şi de am şi priimit dela duhov
nicescul părintele nostru potrivita canonisire, avend pildă pfe Apostolul 
Pavel, carele măcar că a luat ertare dela Dumnedeu, pentru- gonele ce 
făcea bişericei k.î Christos, cu tote acestea îarăşî îşî aduce aminte de ele. 
Că şi însuşî Dumnecjeu aşa ne porunceşte prin Isaia să facem, d jcend: 
„Eii sînt cela ce şterg pecatele tale şi nu le voîu pomeni; tu însă po-
meneşte-le şi ne vom judeca, cjice Domnul; spune tu pecatele tale întâîu, 
apoi te veî îndrepta" (Is. XLIII, 25). Pentru acesta şi Ritorul cel aurit 
al bişericei aşa ne sfătueşte dicend, trebue însă noî curăţiţi fiind de pă
cate, înaintea ochilor nCştriî a le avea pecatele acestea, deşi Dumnedeu 
pentru Iubirea de omenî a ertat pecatul, ci tu către folosul sufletuluî teu 
aîbeţî păcatul înaintea ochilor tăî. Că pomenirea celor trecute se face 
depărtarea de cele urmetore; şi cela ce pentru cele trecute se muşcă ( a - ; 

decă îl dore) pre sineşî, despre cele al doilea maî sigură îşî arată soco-i 
tinţa. Penta^_ac£sta şi David cţice „şi păcatul meu, înaintea mea este pu-j. 
rurea" ca înaintea ochilor săi avend cele maî nainte făcute să nu cadă' 
într'altele viitore (Cuv. II, despre pocăinţă). Şi aiurea di c e "- nu e lucru, 
mic, nu puţin spre îndreptare a aduna tote păcatele sale, dupre fel şi 
adese-orî a-'şî aduce aminte şi a le pomeni cine-va câ cela ce o face a-
cesta se va umili, în cât a se socoti pre sineşî nici vrednic de a maî fi 
viu; îar cela ce o socoteşte acesta va fi maî mole decât totă cera; ca 
să nu-mî spuî numaî pre curviile, nicî acele ştiute, ci şi vrăşmăşuirile 
cele ascunse şi clevetirile şi prihănirile şi slava deşartă şi zavistia şi tote 
acestea trebue a le aduna, că nicî aceştia sînt departe de muncă. Decî 
nicî acestea să le socoteşti micî, ci adună-le tote şi ca într'o carte scrie-le, 
că de le veî scrie tu, Dumnedeu le va şterge; precum îar de nu le veî 
scrie tu, Dumnedeu şi le-a scris şi-ţî va cere dare de semă. Decî mult 
maî bine este de către noî a şe scrie „acestea şi de sus a se şterge, decât 
dimprotivă noi uîtându-le şi Dumnedeu înaintea ochilor noştriî a. ni le 
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Pentru ce pricină Apostolul îşi numără metehnele sale ? Pen T 

tru ca să se facă cu acesta mal vrednic de credinţă; căcî cel 
ce cu adeverat îşî spune greşalele şi metehnele sale şi nu-şî . 
face hatâr lui-şî, acela cu adeverat şi luî Christos în zadar şi 
fârâ folos, nu î-ar face har şi nu ar spune ce-va maî pre .sus. 
de adevăr. , 

10. Insă cu Darul lui Dumnedeu sînt ceea ce sînt. 
Cu cuvintele acestea arată Mar. Pavel că metehnele le dă 

.asupra sa*;-Iar'isprăvile. :le ,dă ia Darulilui-zDumbe^cp^ ., . . , ' 
Ş i darul lui cel întru mine, nu s'a fâcut deşert, ci mai 

mult decât toţî am ostenit. 
Şi cuvîntul acesta cu sfială şi cu smerenie l'a dis fericitul 

Pavel; căcî nu a dis că am făcut fapte vrednice de dumnede
escul Dar, ci câ Darul nu s'a arătat zadarnic şi nefolositor cel 
datjţm'e dela Dumnedeu; cum? şi cu ce chip? Cu acesta, câ 
maî mult decât toţî ceî-l-alţî Apostolî am ostenit, dice, Şi nu 
a cjis, că m'am primejduit, ci a dis mal smerit cuvînt, că am 
ostenit, şi aşa cu numele osteneleî şî-a recomenduit lauda sa. 
Pentru ca să se arate însă vrednic de credinţă, pentru acesta 
dumnedeescul Apostol aşa le dice acestea, fiind-câ învăţătorul 
se cuvine a fi vrednic de credinţă înaintea ucenicilor .săL. carî 
îl ascultă. 

Nu eu însă, ci Darul lui ^Dumnedeu, cel ce este îm
preuna cu mine. 
_..Şi acest lucru dice, a osteni eu atâta, al Darului luî Dum

nedeii este şi nu ispravă a mea 1). 
11 . Deci orî eîi ori aceia, aşa propoveduim şi aşa aţî 

credut. 
Sau eu, dice, de am ostenit maî mult decât ceî-l-alţîj sâu 

ceî-l-alţî împreună cu mine Apostoli, de au ostenit mai mult 
decât mine întru propoveduire să ne c:>aglăsuim toţi. Şi nu a 
dis: de nu mă credeţi pre mine, încredinţaţi-vă de ceî-l-âlţî; pen
tru-că de ar fi dis aşa, s'ar fi nemicnipit pre sineşî şi nu s'ar 
fi arătat pre sineşi martur vrednic de credâre şi de adevăr; ci. 
dice, că şi însuşî în deosebi este îndestul spre a fi credut. A-
semenea încă şi aceia sînt îndestul spre a fi creduţî; ci şi cu 
a dice, că aşa propoveduim, a arătat că adevărate sînt cele ce 
pune in d j u a aceea (Cuvînt XLVI, întru alegere tom. VII). Vecjî şi exo-
mologhitarion al meu, întru sfătuirea către cel ce se pocăeşte, cum şe 
cuvine, şi de care pecate a-'şî aduce aminte pecâtosul. 

l ) De acesta şi Teodorit a tâlcuit cjicend: „Şi nici fiind silit a-'şî des
coperi ale sale, şî-a adus aminte de cugetarea sa (adecă de cea smerită); 
că ascunde minunile şi ostenelă o arată şi aceata cjice. că este a dom-
necjeesculuî Dar. -i 
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Se dic de el. Căcî nu grăim, dice, în vre un ungherîu şi ioc as
cuns, ci arătat şi de faţă înaintea tuturor, şi nu numai mal îna
inte, Ci ,şi acum. A dis însă şi că aşa aţî credut, pentru c a 
sâ arate că acum nu cred aşa, fiind-că se clăteau în credinţă 
şi maî ales în dogma învierei; pre lângă cele-l-alte însă aduce 
gpre mărturia adevărului pre însăşi credinţa lor, cu care a cre
dut; fiind-că, di c e > c ă vpj aşa prost şi ~pum ^s'ar •& întîmpiat 
nu aţî fi credut la-cuvinte mincîunose Şi plăzmuire, de n u v J â ţ i " 
fi, încredinţat, Că cele ce se dic d,e pot Apostolii :sfnt adevărate'. 

: 1 2 . Iar dacă Christos se propovedueşte că s 'a sculat din 
morţi, cum cjic unii între voî, c â învierea morţilor nu este? 

Prea bun silogism face aicea Pavel, că după ce a dovedit maî 
întâiu că Christos s'a sculat din morţi şi că aşa se propove
dueşte de el şi de cei-l-alţi Apostoli, că s'a sculat; dupre ur 
mare dela învierea d-ul Christos formălueşte şi închee şi p r e 
obştescă înviere a omenilor celor morţi; fiind-că urmeză capu
luî  care-, este Christos şi celă-l-alt trup, adecă biserica 1). N u 
prihăneşte însă pre toţi Corintenii, căcî dicea că n u ' S e nădăj
dueşte învierea morţilor, pentru ca să nu-î facă maî fără de ru
şine şi mai obraznici, ci dice, câ unii dintre dînşiî o dic acesta. 

13. Iar de nu este învierea. morţilor, apoi nici Christos 
s'a sculat. 

Pentru ca să nu dică Corintenii că Christos cu adeverat s'a 
sculat, însă preste tot cuprindătdre şi obştescă înviere a tuturor 
morţilor 'mi se va face, pentru acâsta dela cuvîntul lor face si
logism Apostolul şi dice, câ dacă nu este înviere precum voi 
diceţî, apoi nicî Christos a înviat; căci una este formâluitore 
şi doveditore de cea-l-altă; căci pentru ce pricină Christos ar 
fi înviat, dacă nu ar fi urmat ca învierea lui să se facă înce
pătură a învierei nostre ? 

14. Iar de nu s'a sculat Christos, zadarnică dar e pro
poveduire^ nostră, deşartă încă şi credinţa vostră. 

Căci de a murit, dice, Christos şi apoi nu ar fi putut a se 
scula din morţi, nicî păcatul dar s'a omorît, nicî mortea dar 
s'a stricat; şi deşartă dar şi zadarnică a fost propoveduirea, 
ceea ce h b î am propoveduit la voî şi deşarte şi zadarnice lu
cruri şi voî aţi credut 3). 

' ) Dice însă şi Teodorit, că Apostolul puind tejmelie pre învierea luî 
Christos, asupra aceştia zideşte pre cuvîntul cel despre obştescă înviere 
şi întrebuinţeză forte puternice silogişmurî. 

a ) Dar 4'ce şi Sf. Grigorie al Nisieî, că Apostolul prin înpleticirea ce
lor ce sc ţin una de alta formălueşte pre nezmintitul adever întru în-
cheerî d.ieend: „Că de nu este învierea morţilor, nicî Christos a înviat; 
îar de nu a înviat Christos, zadarnică este credinţa cea într ' însul; ca pro-

— 5 1 3 — 



15- Ne aflam încă şi marturî minciunoşî aî luî Dum
necieu, că am fi mărturisit împrotiva luî, câ ar fi înviat 
pre Christos, pre carele nu Tar fi înviat, dacă morţii nu 
se vor scula. 

Necuvioşî, <Jice, şi marturî mincîunoşî, ne aflăm noî Apostolii, 
cel ce am propoveduit şi voi cari aţi credut, pentru-că am cle
vetit pre Dumnedeu şi cu minciuni am mărturisit, că a înviat 
pre Christos, pre carele nu Far fi înviat. Acesta însă urmeză,' 
adecă că Dumnedeu nu ar fi sculat din morţî pre Christos, dacă 
nu ar învia morţii. Drept aceea fiind-că ceea ce u me^â este 
cu necuviinţă,- adecă de am dice că Dumnedeu nu; , sculat pre 
Christos din morţi, apoi nici acâsta se cuvine să o credem, că 
adecă morţii nu vor învia. 

16. Câ de nu se vor scula morţii, nicî Christos s'a sculat. 
17 . Ş i de nu s'a sculat Christos, deşartă este credinţa 

vdstră. 
Iarăşi şi aicea cu acelaşi silogism se luptă şi dice: că pentru 

acâsta Christos a înviat, pentru ca să facă catolicâsca înviere 
a tuturor morţilor; iar dacă învierea morţilor nu se face, nicî 
Christos dar a înviat; Iar acâsta dându-se, că Christos nu ar 
fi înviat, zadarnică dar şi deşartă este credinţa vostră, care so 
cotâlă este prea fără cuviinţă. 

încă sînteţi întru păcatele vdstre. 
De nu a înviat Christos, apoi nici a murit; iar de hu a murit, 

apoi nici păcatul a stricat, căcî mortea lui Christos a fost dez
legarea păcatului; «că iată, dice Ioan, mielul luî Dumnedeii cela 
ce ridică păcatul lumei» (Ioan I, 29). Că miel pre Christos l'a 
numit, pentru junghierea ce urma să o sufere pentru păcatele 
lumei; şi de nu s'a dezlegat păcatul, apoî voî vă aflaţi înpecat, 
şi cum aţî credut, că v'aţî siobodit de păcat prin sf. botez, ca
rele se face întru mortea şi întru învierea Domnului. 

ceea 

cine-

punerea adevărată fiind, că Christos din morţî a înviat, şi 
de acesta, negreşit trebue a fi adevărată, adecă că este în 
l o r ; că cu particularnica dovadă, împreună se dovedeşte şi 
(acesta însă se înţelege dupre acesta că Christos, nou Adatjn 
sineşî cuprinde pre totă omenirea). Şi dimprotivă, de cjice 
minciună, cea preste tot cuprinejetore, adecă a nu fi învierea 
cea din parte negreşit s'ar afla adevărată, că adecă Christ 
din morţî, că ceea ce este cu neputinţă preste' tot, negreş 
ore-cuî ar fi cu putinţă. Dar însâ acesta dela toţî ceî ce 
vîntul credinţei este fără cjicere împrotiva, cum că Christos 
sculat, negreşit dar întru credinţa cea din parte a înviereî 
ş i cea preste tot cuprinejetore va avea crecjâre (Vorovă la 
când se vor supune luî tote. T o m u l II). 

ce se tine 
ierea morţi-

cea obştescă 
fiind, întru 

au 

va ca este 
morţilor, nicî 
s s'a sculat 

it nicî altuîa 
priimit cu-

din morţî s'a 
lui Christos 
cjicerea: îar 



i:8.. Ş i cel ce aii adormit în Christos, dar aii perit. 
Decî, dice, şi fraţii ceî ce aii murit pentru Christos şi carî aii 

fost păcătuit, au perit dintre noî, dacă nu este învierea morţi
lor, încă şi toţî de obşte, cei ce au adormit întru credinţa luî Chri
stos şi în viaţa acesta strâmtoritâ şi ticăloşită şi aceştia au perit; 
fiind-că eî în zădar s'au lipsit de lucrurile cele veselitdre şi pri-
cinuitore de bucurie ale lumei şi nicî după morte nădâjduesc să 
dobândescă vre un bine, dacă învierea morţilor nu este. 

1 9 . Ş i de nădejduim întru : Christos numaî în viaţa a-
cesta, maî ticăloşi- idecât toţi omenii sîntem. 

Dacă numai în viaţa acesta vremelnică se sfîrşeşte hrisţiani-
câsca nostră credinţă şi de privim noi numaî la acesta vremel
nică viaţă, care, nădăjduim în Christos, şi acolo nu este alta 
vecînică viaţă, cu adevărat maî ticăloşî şi maî nenorociţi sîn
tem decât toţi omenii cei necredincioşi şi necinstitorî de Dum
nedeu; pentru-că nicî de bunătăţile cele de faţă ne îndulcim 
aicea, ca ceî necinstitorî de Dumnedeu, precum şi maî sus a 
dis, nici de acele viitore ne vom îndulci, dacă nu ne vom scula 
din morţî. 

Dar ar dice cine-va că deşi trupurile nu se vor scula, su
fletul însă, nemuritor fiind, singur se va îndulci de vecînicile bu
nătăţi. Răspundem că nicî o adevărată socotâlă şi credămînt are 
cuvîntul acesta, pentru-că nu a ostenit sufletul singur, ci a os
tenit şi trupul1) şi dar ce dreptate ar fi acâsta, ca trupul adecâ, 
carele a suferit cea maî multă ostenâlă, a se duce întru a nu 
fi şi a nu se odihni, nicî a se îndulci de nicî o bunătate, îar 

l ) Intru un glas 4 ' c e Ş> dumnedeescul Chrisostom: „Ce cjtcî o fericite 
Pavle ? că numaî în viaţa acesta sîntem nădăjduind, dacă trupurile nu 
se vor scula din morţî, sufletele rămâind şi nemuritore fiind? Aşa cjice, 
măcar deşi ar remâne sufletul, măcar de cjecîurî de miî de ani de ar fi 
nemuritor, precum cu adeverat. şi este, fără de trup nu ar dobândi bună
tăţile acelea negrăite, precum cu adeverat nicî s'ar munci, cu tote că se vor 
arăta înaintea judecatei luî Iisus ca fieşte-carele să îa acelea ce prin trup, 
orî bune orî rele, precum le-a S c u t " (a doua către Corint.). Pentru acesta 
4ice: de sîntem nădăjduind în Christos numaî în viaţa acesta, maî jalnici 
sîntem decât toţî omenii, că de nu înviază trupul, neîncununat va rămânea 
sufletul afară de fericirea aceea ce va fi în cerîurî; îar de va fi acesta, 
.nimic atuncea vom dobândi cu totul; îar dacă atuncea nimica, întru a-
cestâ viaţă dar urmeză a fi cele afle răsplătirilor (Vor. X X X I X la I către 
Cor.). însemneză însă că din cuvintele acestea şi ale luî Pavel şi ale luî 
Chrisost. şi ale luî Teofilact, se oboră socotinţa apusenilor, cea despre 
câştigarea bunătăţilor Şi a răutăţilor, ce d'c, că se face acum. Vedî şi 
dicerea: „Decî mi se păstreză mie cununa dreptăţeî" (II T i m o t ) ; şi a d'-
cereî: „Aceştia toţî mărturisiţi fiind prin credinţă, nu aţi luat făgăduinţa" 
(Evr. XI , 39 ) . - : 



singur sufletul a se încununa şi a se îndulci de bunătăţi; acesta 
este o arătată nedreptate. 

20. Iar acum Christos din morţi s 'a sculat, începătură 
celor adormiţi s'a făcut 1 ) . 

După ce a arătat Apostolul câte necuviinţe urmeză dintru a 
nu crede cine-va, că este învierea morţilor, poftoreşte îarăşî aicea 

•cuvîntul cel. d.e^Rre4nvjere,şi -dice câ, acestea urmeză, de nu• s'.ar 
face învierea morţilor$ fiind-că. djn^cesţeă; urmeză că nipî"Ghri-

^toş>-.n'ăvînviat.':>. Acum: •înăâ' de-vrerae :oe^ eu/adevărat Cfiristos 
a înviat, apoi şi învierea obştescă ou; adevărat şe vă face şi ne
cuviinţele acestea nu vor urma, şi adese-orî dice că «din morţi», 
ca să astupe gurile ereticilor maniheî, cari diceau câ Christos 
trupeşte nu a murit, ci gânditoreşte, precum maî înainte am 
dis. Căcî dacă Christos s'a făcut începătură celor adormiţi, a-

_poî negreşit trebue şi ceî adormiţi să îhvieze; căcî precum în
cepătura are şi pre cei ce urmeză eî, fiind-că de pildă înce
pătură se dice, când unul din c e î mulţi începe mai întâîu a 
face un lucru, care urmeză şi ceîa-l-alţî a'l face, dupre urmare, 
după acela. 

21 . Că de vreme ce prin om s'a făcut mortea, .prin 
om şi învierea morţilor. 

22. Că precum întru Adam toţî mor, aşa şi întru Chri
stos, totî se vor face vil. 

Aicea spune pricina, cu care adevereză pre cele maî sus dise 
dumnedeescul Apostol; trebuia, dice, să biruiască firea cea în
tru Christos, care întru Adam s'a biruit şi omul cel ce a că-

*) Nu pot'aicea să tac frumosa teorie, ce o ,face înţeleptul Eustratie 
Arghentie în cuvîntul cel despre taină (fciâ 21); : că cjice acesta acolo, cs 
diua Duminică, întru care a înviat Domnul, acesta se numia a doua. 4 
a azimelor, dupre Filon şi iosif iudeii; iar a doua 41 după cea ' întâîu 
dupre cartea leviticescă, întru care se făcea proaducerea mănunchîulu 
de grâu, care şi praznicul mănuncheluî se ftuînea, adecă începătura se
cerişului, precum 4ice Dumne4eu în cea leviticescă: „Di'fiilor lui, Israil.. 
când veţî intra în pămentul care-1 voîu da voue şi veţî secera secerişu 
luî, şi veţî aduce mănunchiul pârga secerişului vostru la preot... a doui 
4i după cea întâîu, îl va lua acesta preotul (Levit. XXIII , 10). 

Decî fiind-că Christos a înviat întru acesta,. întru care se proaducei 
pârga mănunchiului, pentru acesta dumnedeescul Apostol la noima, acest 
privind 4ice, că Christos a făcut începătură a. celor adormiţi, f i ind-că Ş 
el s'a proadus la Dumne4eu şi Tatăl prin învierea sa, ca începătură ş 
pârgă sfînta a tuturor celor ce urmeză, în.urrpă să învieze. Se săvîrşe, 
î n s ă proaducerea mănunchiului cu mare serbare şi prăznuire şi cu mult 
bucurie şi veselie; pentru acesta.şi deJEilon se numeşte „prăznuire pen 
tru mănunchîu" ; închipuire însă era bucuria acesta a bucuriei înviere 
Domnuluî. , ,'. ... . : ' 
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ciut şi s'a biruit, acesta-şî îarăşî să biruîască şi să se scole 1 ) ; 
fiind-că precum întru Adam, adecă pentru păcatul luî Adam, 
aQ cădut toţî omenii, cei ce s'aii născut dintr'însul în morte; aşa 
şi întru Christos toţî se vor scula; adecă fiind-că Christos s'a 
aflat fără de pecat, şi pentru acesta dupre urmare nu era vi
novat moiţeî şi pentru-că de voe a murit, sau şi s'a sculat ia
răşi* fiind-că nţi era cu putinţă a se stăpâni de -'morte, 'începăto
rul vieţeî, precum a cuvîntat yîrfelnicul Apostolilor Petru, dicend: 
«Pre carele purnnedeft' l'iţ sculat, stricând durerile morţeî; fi--

'ind-|?â-tî-ti era cu putinţa a se stăpâni eî de morte» (Fapt. II, 24) . 
Acestea însă tdte sînt şi împrotiva ereticilor manihei, carî nu 
mărturiseau că Christos trupeşte s'a sculat, ci gânditoreşte, pre
cum maî înainte am dis-

2 3 . Fieşte-carele însâ întru a sa rânduîală. 
Fiind-că mai sus a dis dumnedeescul Apostol, că toţî vor 

învia pentru ca să nu socoteşti tu, o cetitorîule, câ şi păcătoşii 
se vor mântui, pentru acesta dupre urmare dice: că în cât dupre 
a învia, toţî şi păcătoşii şi drepţii se vor face vii; însă fieşte-
carele se va rândui întru a sa rânduîală şi în parte aceea, de 
care este vrednic2). 

începătura Christos, apoî ceî aî lui Christos, întru v e 
nirea lui, apoî sfîrşitul. 

începătură, dice, şi cale a înviereî s'a făcut Christos, îar după 
Christos, se vor scula şi ceî aî luî Christos, adecă hristianiî cre
dincioşi lui, ceî .ce au sporit întru fapta bună, aceştia vor învia 
maî întâiu întru Christos, când va veni Christos din ceriu 3). 

' ) Pentru acesta a ch^ Grigorie al Nisieî: „Că nimic alta este învierea, 
fără numaî cu adeverat âşedarea în starea cea din început (Vor. I l a E c l i -
siast). Pentru acesta şi alţiî hotărăsc învierea, că este a două stare a celuî 
că4ut; îar Teodorit aşa tâlcueşte dicerea acesta: „Priviţî la temelia nea
mului şi vedeţi pre strănepoţi urmând strămoşilor şi toţî muritori făcen-
du-se, de vreme ce acela a priimit murirea; aşa şi totă firea omenilor va 
urma stăpânului Christos şi se va împărtăşi de înviere; că întâîu născut 
şi acesta din morţî este, precum vechiul Adam, cel întâîu plăzmuit şi po
trivit acum a numit pre Christos om, ştiindu-1 şi Dumnedeii, că cea de 
o fiinţă arătându-o, să adevereze pre cuvîntul despre înviere. 

! ) Aşa şi Domnul (4ice Teodorit) învaţă în sfinţitele Evanghelii, că 
pre .miel, adecă îî va pune de-a drepta; îar pre ezî de-a stânga. 
: , 3 ) Aşa dumnedeescul Chirii al Alexandriei tâlcueşte dicerea acesta: 
„Cele îndatorite celor ce cred maî cu cuviinţă ţoteî flreî le dărueşte; că 
pentru acesta şi dumne4eescul Apost. Pavel, descoperind noue taîna des
pre învierea ce va să fie, începătură dice pre Christos, că vom învia, 
fiind-că el maî întâîu s'a sculat din morţî; ci apoî, dice, ceî aî luî Chri
stos, întrU venirea luî; maî înainte de toţî ceîa-l-alţî, dice, că vor învia 
ceî ce s'a însuşit luî prin credinţă; maî ales arătând pre înviere în dato
rită acelora cu judecată şi cu osebire, dacă şi trece la totă firea din bu-

— 517 — 



Că acesta însemneză dicerea: «Intru venirea luî» ; fiind-că drep
ţii vor avea ore-care privilegiu şi vrednicie şi întru însâşî în 
vierea c e aii s â o dobândâscă; iar privilegiul aCes ta este, e î 
maî întâiu, decât cei-l-alţi a s e scula din morţi, pentrulcă drepţii 
a u s â s e râpâscâ în nori, spre întimpinarea Domnul i i în .văz
duh, precum acestaş Pavel d i c e (1 Tesal. IV, 16); 'pentru a-
câstă pricină şi vor învia mal întâîu, că păcătoşii nu au să se 
răpâscă în nori, c i vor aştepta pre judecătorul jos, ca nişte 
osândiţi ce sînt; apoî v a urma sfîrşitul tuturor omenilor şi a-l 
însuşi învierei lor, fiind-că toţi a u . .să învieze .de o b ş t e ; căci 
nu va u r m a a t u n c e a precum a,urmat acum, c ă Christos a în 
viat, Iar dmeniî şi lucrurile cele omeneşti au rămas la. locul 
lor nestrămutate; dar atuncea vor lua sfîrşit tote cele omeneşti. 

24. Când va da luî Dumnedeu şi Tatălui împerăţia. 
Două împărăţii ale lui Dumnedeu. ştie Sf. Scripturii: pre una 

dupre apropiere; Iar pre cea-l-altă dupre facerea totului; c â 
Dumnedeu împărăteşte c u adevărat preste toţi şi elirî şi evrei 
şi preste însuşî demonii şi fără d e a voi eî , dupre cuvîntul zi
dire! totului, -fiind-că toţi sînt făpturî şi zidiri ale sale şi s e s u 
pun şi fără a voi împărăţiei luî. împărăteşte însă Dumnezeii 
şi presta hristianl şi preste sfinţî, carî s e supun Iul d e bună 
voea lor dupre cuvîntul apropiere!, adecă fiind-că sînt credin
cioşi şi casnici şi prieteni a i lui Dumnedeu; pentru împărăţia 
acâsta dupre apropiere a credincioşilor, dice Dumnedeu Tatăl 
către Dumnedeu Fiîul prin David: «Cere dela mine şi voîu d a 
ţie neamuri moştenirea t a » (Psalm. II, 8). Şi Iarăş i despre a-
câsta dice Christos după învierea din morţi: «mi s'a. dat totă 
stăpânirea în ceriu şi pre pământ» (Mat. XXVIII, 18). Deci 
împărăţia acesta dupre apropiere a celor credincioşi o preda-
niseşte Fiîul către Tatăl, precum d , c e aicea Pavel adecă o 
isprăveşte şi o deplineşte pre e a , precum d e pildă u n împărat 
a r fi încredinţat fiului seu a d a războia ore căror neamuri, care 

nătate şi Iubirea de omenî a luî Dumnecjeu, celuî ce a vo: 
să strice pre morte (Cart. IV, Cap. VI despre tăerea împrejur îr 
Iar Teodorit cjice: aî luî Christos însă numeşte nu numaî pr 
credut într'însul după înomenire, ci şi pre ceî ce s'au aflat în 
înainte de lege întru buna cinstire de Dumnecjeu Şi a strălucit 
b u n ă ; adecă câţî s'ati săvîrşit prin credinţa Christosuluî, ce 
Vecjî şi subînsemarea cjicereî: „Şi ceî morţi întru Christos 
î n t â i " (I Tesal . IV, 16). pice însă şi Sf. Grigorie Nisis: 
p u l nostru o lucrare din a simţirilor, aduce simţirea la tot 
c u mădularul acela, aşa ca cum ar fi un dobitoc ore-care 
menesca fire învierea uneî părţî (adecă a luî Christos) trece 
pul, dupre împreună ţinerea şi unirea fireî, din parte la 
împărţindu-se (în cuvîntul catihicesc Cap. X X X I I ) . 
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s'ar fi revoltarisit despre el, pentru ca să iconomisescă bine 
războiul acesta şi să biruiască pre revoltanţî; deci când fiîul 
va isprăvi rezboiul acela şi va birui şi va supune pre neamu
rile cele revoltarislte, atuncea se elice, că da tatălui său răz
boiul, adecă că a arătat tatălui său lucrul cel dat lui şi cum 
că l'a isprăvit pre el 1 ) . Decî dice Pavel aicea cum că, când 
Fiîul va supune pre tote, atuncea se va face ; sfîrşitul, căcî a-
tuncea Christos va împăraţi preste noî. cel credincioşi cu t6tă 
deplinătatea; de vreme ce atuncea nu avem mal mult a ne 
împărţi parte iui Dumnezeu şi parte diavolului, jstâpânitoruluf 
lumeî, precum acum, ci toţi vom fi casnici aî lui Dumnedeu, 
precum dice teologul Grigorie (Cuv. II despre Fiîul). Că înfâ-
ţişeză şi predaniseşte Tatălui Fiîul, slobodă pre totă împără
ţia, adecă pre credincioşii cei ce se împărătesc . de el, care 
împărăţie mal înainte era răpită şi robită de apostatul diavol, 
precum dice dumnedeescul Chirii al Alexandriei, în cartea a 
IV asupra luî Iulian. ' 

Când va strica tdtă începetoria şi tdtă stăpânirea şi puterea. 
Atuncea,.dice,. va fi sfîrşitul, când va birui şi va conteni Fiîul 

pre tote puterile cele rele ale apostaţilor demoni; căci acum 
încă lucreză demonii şi stăpânesc din parte pre mulţî dmenî; iar 
atuncea desăvîrşit va înceta lucrarea şi stăpânirea lor; despre 
care a dis acestaş Pavel: «Nu este nouă lupta împrotiva sân
gelui şi a trupului, ci împrotiva începătoriilor şi a stăpânirilor» 
(Efes. VI, 12). Şi aiurea acestaş scria dicend: «Ca întru nu
mele luî Iisus tot genunchiul să se plece al celor cereşti şi al 
celor pământeşti şi al celor dintru adânc» (Filips. II, 10). 

25. Că trebue a împerâţi el, până ce va pune pre toţi 
vrăşmaşii supt picidrele sale 2). . 

1 ) Predaniseşte însă Fiîul Tatălui împerăţia, nu că el se lipseşte de 
dînsa (pentru-că acesta este o socoteîă forte nebunescă, de a cugeta 
cine-va adecă, căcî când se revoltarisise împerăţia cea de acest fel şi 
avea rezboîu, să fie a luî; îar după ce o a împăcat; atuncî să se lip-
sescă de ea), ci o dă pentru ca să. facă împreună părtaş.al isprăveî sale 
şi pre Tatăl , fiind-că tote ale dumnedeeşteî Treimî sînt obşteşti; că de 
şi Fiîul s'a întrupat, însă cu buna voinţă a Tatălui şi cu împreună lu
crarea Sf. Duh s'a întrupat. Pentru acesta obşteşti sînt ale dumnedeeşteî 
Treimî şi isprăvile, carî le-a făcut Fiîul întrupându-se şi răstignindu-se 
şi înviind. S e cjice însă că dă Fiîul Tatălui împerăţia, fiind-că îl vese
leşte cu isprava, fiind-că nu are maî mult a se mâhni- pentru dînsa, nicî 
împreună a se oşti şi a birui pentru dînsa; şi nu pentru-că se lipseşte 
de dînsa, şi că maî mult nu o vor avea dupre înţeleptul Fotie; orî dă 
Fiîul Tatălui împerăţia dupre Teodorit : „Nu însuşî dezbrăcându-se de 
împărăţie, ci pre tiranul diavol şi pre împreună lucrătorii luî supuindu-î, 
Şi pre toţi făcându-î să se plece şi să cunoscă pre Diimnecjeul a tote". 

2 ) Dicerea acesta tâlcuindu-o Teodorit dice: „Că de dic ceî ce euge
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26. Vrăşmaşul cel de pre urm?.., mortea, se va strica. 
De vreme ce a dis Paver~că Christos va strica pre revc-1-

tantele puteri ale demonilor şi câ va face biruinţă şi izbânde, 
de urmare era să dic& care; că poţe ar slăbi până c J e face 
tote şi nu va putea a le isprăvi. Pentru acesta drice Pavel aicea 
câ nu-î va fi cu neputinţă, ci trebue a împăraţi adecă a se 
purta ca un împeraţ şi puternic, până va supune pre vrăşma-
şiî seî şi apoi după toţî se supue pre morte; căci cel ce va 
supune:pre,;diavolul,..arătat c ă : v ^ ; s u p 8 n e . ş i pre lucrul şi .isp'f&va • 
diavolului, care este -mdrtea. Dar triOrtea' cum se va arăta că 
s'a supus, de nu va bora trupurile morţilor, câte le ţine pen
tru a sa stăpânire; că atuncea chiar se birueşte mortea, când 
şi jafurile cele ce le are luate, i se vor răpi, adecă trupurile 
cele morte, precum a dis Domnul: «Cum pote cine-va a intra 
în casa celuî tare şi vasele luî a le răpi, de nu va lega maî 
întâiu pre cel tare şi atuncea să răpâscă casa luî?» (Mat. XII, 
29). Decî audind tu, o cetitorîule, că Christos are să strice 
tdtă începătoria şi stăpânirea, să nu te temi că va slăbi şi nu 
va putea isprăvi acestea; căcî însuşi le va face tote împeră-
ţind şi ocârmuind războiul, până ce va supune pre toţi vrăş
maşii. Vedi, iubitule, că dicerea acesta «până», ce o dice aicea 
Pavel, nu o dice spre surparea celor din urmă, ci pentru pri
cina cea maî înainte disk, adecă pentru-că împărăţia lui Chri
stos ţine şi stăpâneşte şi nu va slăbi, până ce le_va isprăvi 
tote; iar isprăvindu-le acestea atuncea cu mult maî vîrtos va 
împerăţi, pentru-că «împărăţiei luî nu-î va fi sfîrşit, precum ar
hanghelul a dis către prea curata Fecîdră (Luca I, 33). Iar te
ologul Grigorie dice, că Fiîul se d i c e c ă împărăteşte în viaţa 

teză ale luî Arie şi ale luî Evnomie, ctmT-că acest glas se află numai 
la singur Fiîul adecă: „până ce" , audă şi pre însuşî Dumnecjeu Tatăl 
că cjice: „Eu sînt şi până ce veţî îmbătrâni, eu sînt" (Isaia KLVI,- 4 ) . 
Aşa însă înţelegendu-se cuvîntul, precum ereticii de maî sus vor, se va 
afla Dumnecjeu Tatăl a-şî avea estimea împreună măsurată cu bătrâneţa 
omenilor; dar a bârfi Cine-va acestea, este însuşire de omenî nebuni. Deci 
precum Dumnecjeu şi Tatăl este pururea vecuitor şi fără de sfîrşit, a ş a 
pururea vecuitor şi fără de sfîrşit .este şi Fiîul; are încă şi împerăţia 
vecînică, precum arătat a cjis Danift. (prerocul) ; „împărăţia lui este îm
părăţia vecînică, care nu se va strica în v e c " (Daniil VII, 14). 

Iar Sf. Grigorie Nisis, a împerăţi aicea a 4 înţeles în loc de : va viteji; 
că aşa dice: c ă trebue a împăraţi el până ce va pune pre, vrăşmaşi supt 
picîorele sale, precum socotesc de vom. priimi, înţelegând, că va birui 
el împărăţind; că atuncea va înceta de vite j ie 'cel puternic întru războiri, 
când se va perde tot cel ce stă împrotiva binelui. Când pre t6tă împă
răţia sa aducendu-o împreună, o va aduce înaintea lui Dumnecjeu şi. 
Tatălui, către sineşî pre tote unindu-le (Vor. la cjicerea: „ I â r c â n d se. 
vor supune luî tote (Tom. II). 
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acesta, adecă că lucreză pre ascultarea cea către el a nostră, 
a omenilor celor ce ne împărăţim (de Dînsul adecâ) şi câ ne 
supune pre noî sub împărăţia sa (Cuv. II despre Fiîul). Pen
tru acâsta şi după ce noî, cei ce ne împărăţim, ne vom su
pune luî, atuncea încetâză împărăţia luî cea de acest fel a luî, 
adecă silinţa şi lucrarea, ce o facem noî, spre a ne împăraţi 

rde dînsul; căci precum un ziditor zideşte o ,casă s până ce-î 
pune acoperementul şi după aceea încetâză de lucrul zidireî, cu 

•xia chip ca acesta şi Fiîul îriîpăî'ăţevşte', ̂ adecă lucrâsâ ;împă£ă-ţiţa. 
lui &şâ asupra nostră, pâriă ce noi Cu deplinătate ne vonVîm-
pârăţi de el 1 ) . 

27. Câ tdte le-a supus supt picîorele luî; iar când elice, 
câ tote sînt supuse lui, arătat este c ă afară de cela ce 
a supus luî pre tdte. 

Fiind-că a spus Apostolul despre Fiîul, că are să strice pre 
vrăşmaşi şi să facă biruinţă, s'a temut nu cum-va să se soco-
tâsCă Fiîul, câ este alt început nenăscut afară de Tatăl; pen
tru acâsta dar pre tdte le dă la Tatăl dicând: că'Tatăl a su
pus Fiîuluî pre vrăşmaşi. Şi Iarăşi, fiind-că se scria către Elinî, 
carî credeau că Zefs s'a sculat asupra luî Hronos, Tatălui lui 
şi a luat împărăţia supt dînsul, s'a temut, nu cum-va să pre-
pue Corinteniî şi pentru Fiîul Duninecieului celui adevărat una 
ca acesta, că adecă s'a ridicat asupra| Părintelui' său, Dumne-
deului celui adevărat. Pentru acâsta dupre urmare dice: câ tdte 
s'au supus .Fiîuluî, afară numaî de Tatăl 8 ) ; că Tatăl mai ales a 
supus Fiîuluî pre tote; însemnâză însă că supunerea acâsta este 
mâ,ntuit6rea către ceî ce se-supun, dupre sfîntul Grigorie al 
Nisiel, ce dice: arătat se tâlcueşte cu numele supunere!, c a l a 
dînşiî este mântuirea (adecă lă cel supuşi) (Vor. la dicerea: «Iar 
bând se vor supune luî»; tomul al Il-lea). 

28. Iar când se vor supune lui tdte, atuncea şi însuşî 

*) Vecj î ' la cea către Evreî Cap. I, 13, unde tyce că Tatăl pune pe 
vrăşmaşi supt picîorele Fiîuluî, pentru ca să arate cinste către Fiîul şeii, 
precum tâlcueşte Teofilact, măcar că aicea maî j o s cjice Pavel, că Tatăl 
a supus Fiîuluî pre tote. 

8 ) Pentru acesta marele între cuvioşî Varsanufle la tâlcuirea cjicereî 
aceştia, aduce istoria acesta cjicend: Obiceîu era la ore-carî din Elini aşa: 
când venea în vîrstă fiul împeratuluî lor, se adunau eî şi omorau pre 
însuşî Tatăl , şi ca nu ceî ce priimesc propoveduirea Apostolului să aîbă 
cum-ya socotinţă dupre obiceiul lor şi pentru Fiîul luî Dumnedeii âces 
taşî să prepue, a depărtat împărtăşirea acesta (adecă înţelegerea şi pre
pusul acesta dela dînşiî dicend lor : „Când se vor supune luî tote, atun
cea şi însuşî Fiîul se va supune celuia ce î-a supus luî tote". Maî a-
cesteaşî cu sfinţitul Teofilact şi cu dumnedeescul Varsanufie, le d'ce şi 
Teodorit în tâlcuirea acestei epeeri. 
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Fiîul se va supune celula ce î -a supus luî pre tote, 
Pentru a nu dice cine-va, că deşi nu s'a supus Tatăl F i 

îuluî, dară însă nimica opreşte de a fi Fiîul maî puternic decât 
Tatăl, pentru acesta Apostolul ace'sta propunere surpându-o 
cu covirşire d ' c e : « C â şi Fiîul se va supune Tatălui», c a 'cu 
cuvîntul acesta sâ arate pre multa unire ce o are F i î u l cu 
Tatăl. Drept aceea, ştiut să-ţî fie, o cetitOrîuţe, c ă Tatăl e s t e 
pricinuitorul şi izvorul putereî aceştia întru F i î u l şi câ-.Fiîul nu 
este a l t ă dre-care putere protivnicâ Tatălui. Iar deşi P a v e l a 
întrebuinţat smerita..dicere .a. supunere? maî mult decât s e . cu
vine, s ă hu te mirî, cetitorîule, căci obicînueşte Pavel, când 
urmeză să smulgă din rădăcină vre o ereticâscă cugetare, a 
întrebuinţa multă covîrşire. Precum de pildă vrând el s ă arate 
c ă femeea c e a credinciosă nu se vatămă de împreuna locuire 
cu necredinciosul bărbatul el, a dis că: «Se sfinţeşte bărbatul 
cel necredincios întru femeea cea credincldsă» (I Cor. VII, 14). 
Nu că o d'ce acesta, că bărbatul cel ce este necredincios se 
face sfint; ci arătând cu covîrşitdrea dicerea acesta, c ă nu se 
vatămă credinciosă femee, dacă locueşte împreună cu necre
dinciosul bărbatul său. Aşa şi aicea cu numele supunere! smulge 
din rădăcină răul prepus, care l'ar prepune 6re-cine, că pote 
Fiîul este mal puternic decât Tatăl, fiind-că a putut de a is
prăvit atâtea marî lucruri. Iar teologul Grigorie dice (în cuv. 
II despre Fiîul), cum câ Fiîul fiind-că îşi însuşeşte tote cele 
omeneşti ale ndstre, pentru acesta şi pre supunerea nostră a 
sa o socoteşte; că acum în viaţa acâsta ne luptăm şi ne îm-
protivim luî Dumnedeu, ceî necredincioşi adecă, lepâdându-se 
de el; Iar noi credincioşii hristianl slujim patimilor şi cu acâsta 
sîntem nesupuşi lui Dumnedeu, îar când ceî necredincioşi a-
decă vor cunoşte pre Dumnedeu, pre carele acum îl tăgăduesc: 
Iar noî credincioşii ne vom preface dela patimile cele din viaţa 
acâsta, atuncea cu adevărat se dice, c â Fiîul s'a supus Tată
lui, fiind-că Fiîul s'a îmbrăcat cu omenescul nostru chip, ale 
sale socoteşte şi pre metehnele cele omeneşti ale ndstre 1). 

' ) Pentru acesta şi purtătorul de Dumnedeu Maxim, dela teolog. Gri
gorie luând din cuv. al II-lea despre Fiîul: „Cât sînt eu de nedeplmij 
şi nesupus, neascultând pre Dumnedeu prin lucrarea poruncilor, nicî fa-
cendu-me deplinit cu mintea dupre cunoştinţă, nedeplinit şi nesupus a 
mine şi Christos pre sineşî se socoteşte pentru mine; că îl micşorez pre 
e l - ş i îl scurtez şi împreună cu el mărindu-me dupre Duh, aflându-me 
trup al luî Christos şi parte din parte" (cap. X X X din suta a doua dir 
teolog.) . Audî, fratele meu hristiane, carele le ceteşti acestea, ce înfrico
şat .cuvînt dice aicea sf. Maxim? Cel ce nu s e . supune luî Dumnedeu 
dice, niet păzeşte poruncile luî, acela din partea sa şi pre stăpânul Chri
stos îl face nesupus luî Dumnedeu. Vedî unde se sue hula şi nesupu-
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Ca sâ fie Dumnedeu tdte întru tote. 
A d e c â ca să fie tote atârnate de Tatăl, şi pentru a nu so

c o t i cine-va doue începătorii întru dumnecjeire fârâ de început 
şi osebite una de alta; căcî când vrăşmaşii se vor pune sub 
picîorele Fiîuluî şi Fiîul nu se împrotiveşte Tatălui, ci se supune 
precum să cuvine a se supune Fiîul şi Dumnedeu lui Dumnedeu 
şi Tatălui, negreşit atuncea Dumnedeu şi Tatăl va fi tote întru 
t o t e . Unii însă a d is ( p r e c u m e s t e sf . Grigorie al Nisieî) c ă pr in 
cuvintele acestea se arata desăvîrşita stricare şi perd'area reută-
ţ e î , f i i n d - c ă se •supun., lui Dumnedeu tote; pent ru-că , când nu va 
fi pecat, arătat e că Dumnedeu va fi întru toţî. Când adecă pre
c u m a dis teologul Grigorie, nu vom fi mulţi dupre mişcările şi 
dupre patimile, la care acum ne împărţim fără să avem întru 
şine-ne vre o depărtare dela Dumnedeu, decât numaî puţină; 
ci vom fi toţî în chip dumnedeesc, toţî încăpând pre singurul 
Dumnedeu (Cuv. II despre Fiîul), fiind-că atuncea Dumnecieu 

nerea ta, Iubitule? Pentru acesta sileşte cât poţi a te supune luî Dum
nedeu. şi a păzi poruncile luî, ca nu din pricina ta să se necinstescă 
şi să se ocărască capul teu, carele este stăpânul Christos. 

Iar Mar. Vasilie d,ice: „De se supune Fiîul dumnecţeeşte Tatălui, din 
început dar se supune, de când este şi Dumnecjeu; îar de nu se supu
nea maî înainte, ci la urmă se va supune, omeneşte dar pentru noî (se 
va supune) şi nu dumnecieeşte maî pre sus de sine (Cuv. IV împrotiva 
luî Evnomie). Iar Mar. Atanasie în tom. al 11-lea despre întrupesca ară
tare a luî Dumnedeu Cuvîntuluî împrotiva Arienilor, aşa tâlcueşte d ' c e _ 

rea: „Fiîul se va supune celuîa ce î-a supus luî tote, adecă când, dice, 
ne vom supune toţî Fiîuluî şi ne vom afla mădulărî ale luî şi ne vom 
face luî ca fiiî luî Dumnedeii; că voî, dice, unul sînteţi în Christos Iisus. 
Atuncea şi el se va supune împreună cu voî Tatălui, ca capul pentru 
mădulările sale; căcî mădulările luî încă nesupuindu-se tote, el, capul lor, 
înca nu s'a supus Tatălui, aşteptând pre mădulările sale; îar de ar fi fost 
unul din ceî supuşî, dintru început s'ar fi supus Tatălui şi .nu ar face 
acesta la sfîrşit; că noî sîntem împreună cu el supuindu-ne Tatălui şi 
noî sîntem, carî împărăţim întru el. Şi Teodorit dice: „Precum Christos . 
a luat păcatele nostre şi a purtat bolele, ca unul ce s'a făcut începătură 
a flreî, aşa şi nesupunerea nostră, cea de acum şi supunerea cea de 
atuncea, o însuşeşte lui-şî, şi noî după scăparea de stricăciune supuin
du-ne, se dice că însuşî se supune" . 

Pentru acesta şi teologul Grigorie dice: „Că acesta este supunerea luî 
Christos, dupre cuvîntul meii adecă plinirea părinteşte! voî" (cuv. II des
pre Fiîul). Şi Grigorie Nisis dice: „Decî când va veni prin tote binele, 
atuncea tot trupul luî (adecă biserica) se va supune stăpânireî ceiî de 
viaţă făcetore şi aşa supunerea trupuluî acestuia, se dice că este supu
nere a Fiîuluî, a celuî ce s'a făcut părtaş cu trupul său, care este bi
serica" (Vor. Ia dicerea: „Când se vor supune luî tote"; tom. II). Şi îa
răşî : „Decî cela ce ne-a unit pre noî către sineşî şi însuşî s'a unit cu 
noî şi prin toţî una cu noî făcendu-se, tote cele aie,nostre. Ie însuşeşte, 
luişî; îar dovada bunătăţilor nostre este supunerea cea către dumne-
deire (Tij)., 
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va fi noue tote şi hrană şi adăpare şi îmbrăcăminte şi înţe- • 
legere şi mişcare 1). , , 

29. Căcî, ce vor face ceî ce se bot6ză pentru morţi,, 
dacă morţii nicî cum se vor scula 3) ? Ce şi se boteză pen
tru mortî? 

i) ' înalt însă şi străbătător, tâlcueşte pre Tfîcerefc.acesta, sf. Grigorie al. 
Nisieî: viaţa nostră,,acum în rpulte. felurîvşi. în multe chipuri lucrandţi-
se, c ă ' multe" sînt- eh adevărat * de c â t e ' rie'*" îr^pSrtăşim,- adecă de vieme 
şi de aer şi de loc şi de 'mâncare şi de băutură şi ;de âcoperementurî 
şi de sor-e şi de luminare şi de multe ajt.e trebin'ncîose vieţeî, dintre care 
nimica este Dumnedeu. Iar fericirea ceea ce se aşteptă, de nicî una 1 din 
acestea are trebuinţă, că tote sînt noui şi ! în lppul tuturor dumnedeesca 
fire se va face nouă spre totă trebuinţa vieţeî aceea, pre sineşî potrivit 
împărţîndu-se; şi acesta este arătată din dumnedeeştile cuvinte că Dum
nezeii celor vrednici şi loc li se face şi casă- şi îmbrăcăminte şi hrană 
şi beutură şi lumină şi bogăţie şi "împărăţie şi totă înţelegerea şi numi
rea celor ce ajută nouă către viaţa cea bună. Iar cela ce se face tote 
(Dumnedeu adecă) şi jntru toţî se face. Intru acesta mi se pare însă, 
că dogmatiseşte cuvîntul pre peirea cea deşăvîrşit a reutăţeî; că de va 
fi Dumnedeu întru tote estimile, răutatea adecă întru estimi nu, va , f i ; 
că de ar prepune cine-va, că ar fi şi aceea, „cum s'ar putea a fi Dum
nedeu întru tote?" (Cuvînt despre suflet rom. III). Şi îarăşî acestaş: şi 
a se face Dumnedeu întru estimi, ni se arată noue simplicitatea şi o 
felurime a vieţeî, ceiî ce se nădăjdueşte; că a nU se maî ajuta viaţa nos
tră, prin multe şi de multe felurî, dupre asemănarea vieţeî aceştia, cu 
cuvîntul acesta arată, că Dumnedeu tote se va face nouă, câte socotesc 
de nevoe vieţeî aceştia, prin ore care analoghie. fieşte-carele împărtăşin-
du-se spre maî dumnedeesc a fi; în cât şi mâncarea nouă Dumnedeu 
va fi, precum se cuvine a se hrăni cu Dumnedeu şi beutură, aşijderea 
şi îmbrăcăminte şi acoperemînt şi aer şi loc, bogăţie, dobândire, slavă, 
fericire şi tot cât se socoteşteşte în partea cea bună, nu este lipsită fi
rea, asemănarea celor dise, socotindu-se dupre dumnedeesca cuviinţă, 
ca prin acesta să ne învăţăm, că cela ce a a juns a !fi întru Dumnedeu, 
tote le are, pre el avendu-1 (Vor. la dicerea când se vor supune luî tote 
tom. II). Iar Teodorit dice: Că ceea ce aicea dioş despre Tatăl , Pavel „că 
să fie Dumnedeu tote întru tote"; acesta şi despre Christos o a pus, di
cend: „Unde nu este elin şi iudeu, tăere împrejur şi netăere împrejur, 
varvar schit, ci tote şi întru toţî Christos" (Colas, III, 11) ; pentru ca sâ 
arate că Fiîul este de o cinste cu Tatăl. Ş i îp.răşî dice: „Aşa va fi;-dar 
Dumnedeu tote întru toţî, de a greşi izbăyindu- :se şi către el întorcen-
du-se şi ne maî priimind plecare către ma'i reu" . Insă de vreme ce Dum
nedeu atuncea va fi tote întru toţî, de unde aii a se cunoşte drepţii? 
Dezlegarea nedumerire! aceştia vecjî-o la suptînsemnarea c|icereî: „Ştim, 
că de se va strica locaşul nostru cel pămeftţeşc aţ cortului acestuia" 

.(II Cor. V, I). \ 
*) Iar Fotie <jicerea acesta tâlcuindu-o d' c e > c ă . c e î ce se boţezăc cu 

acest fel de nădejde, ca după morte să învieze, m vor face, dacă nicî ca 
cum înviază morţii? Şi ce se maî boteză eî, pentru ca să învieze, dacă 
nu înviază? Pavel însă d'ce maî înfruntate*, ce. se boteză pentru morţi? 
Adecă ce se boteză aceştia, pre care voî ,cu socotelă ce aveţî, î-aţî ară-



Ereticii marchiatiiştî aveaii un eres ca acesta şi când murea 
cine-va dintru dînşiî nebotezat, se ascundea sub patul celuî mort 
un om yiu şi aşa mergând el lângă pat, întreba pre cel mort, 
de voeşte a se bpteza; îar omul cel viii ascuns sub pat răspun
dea;, că voeşte, şi aşa boteza pre omul cel viu în locul celuî 
mort'). Prihânindu-se însă el pentru- ce fac acâsta, răspundeau, 
că Apostolul o a dis acâsta, şi aduc spre mărturie dicerea acesta,. 
care nu se înţelege aşa precum o tâlcuîau rău credincioşii acela. 

.Dar cum şe tâlcueşte: toţî_cel; ce . vor sâ se boteze, e s t e # a - , 
duîaîâ în,'biserica-luî ChfistQS mal întâîu-să dică simbolul ere--
dinţel; iar în simbol se află scris acâsta pre lângă cele-l-alte şi 
că «cred şi aştept învierea morţilor» s),_Decî dice Apostolul, că 
cei ce aii Credut de învierea trupului morţilor, când s'au bote
zat şi cel ce, cu nişte nădejdi ca acestea ale înviereî s'au botezat, 
ce vor face, căci s'au amăgit? Şi pentru ce să şi maî boteză încă 
hristianiî pentru înviere? adţcâ cu nădejde, că au să învieze, 
de vreme ce morţii nu vor învia 8)? 

tat morţi pentru de-a pururea şi că nicî odini6ră vor învia ? Şi nu a cjis 
către a doua faţă: ce ve botezaţi voî pentru înşi-ve fiind morţî, carî nicî 
o dată aveţî să înviaţi ? Pentru ca să nu-î împungă maî mult şi să-î facă 
maî sălbatici, ci către a treia faţă a formăluit cuvîntul pentru ca să-1 
facă bine priimit. 

*) Fapta acesta eriticescă însă a marchioniştilor şi cugetarea lor, cjice 
Coresie, Cum că o arată şi dumnecjeescul Amvrosie şi Irineu, în cuv. cel 
despre eresuri şi Ţertulian în cele despre înviere. 

s ) Care simbol al credinţei, dice aicea Sfinţitul Teofilact, întru carele, 
este scris, că cred întru învierea morţilor ? Cel acum cunoscut de către 
toţî. drept slăvitoriî, pre care l'a început întâiul Sinod şi l'a săvîrşit cel 
al doilea. Dar acesta î n vremea luîlPăvel nu era. S e vede dar că şi în 
vremea dumnedeeştilor Apostoli era ore-care simbol al credinţei, pre care-1 
mărturiseau maî întâiu, ceî ce voeau să se boteze şi aşa se botezau; întru 
care era scris şi acesta: „Cred întru învierea morţilor". Acest Simbol vor 
însă uniî, că l'ar fi alcătuit dumnedeeştiî Apostolî, când urma să se des
partă şi să se ducă la propoveduire; şi pentru acesta îl numesc apos-
tolesc. Şi acesta se vede a fi cela ce se cuprinde în apostoleştile aşe-
demînturî Cartea VII Cap. XLII , despre care .vedî în tâlcuirea nostră a 
Canon. I al Sobor. Vl-lea în canonicesca cartea nostră. Şi Teologul Gri
gorie, încă maî înainte de întreg simbolul cel acum cunoscut, o învăţă
tură de dece cuvinte a alcătuit în cuv.. cel despre botez, către ceî ce vreati 
să se boteze, la al căreea sfîrşit dice şi acesta : „Priimeşte pre lângă acestea 
şi învierea". 

''•-} 5 ) Iar Chrisostom dice, că ceea ce mărturiseşte cel ce se boteză, ere-
dend învierea trupuluî mort, aceea şi preotul prin lucruri î-o arată. Cu 
ce chip ? Prin apă „că a se boteza şi a se afunda, apoî a eşi din apă 
este închipuirea a pogorâre! în Iad şi a eşireî de acolo, pentru acesta 
şi morrmnt pre botez îl numeşte Pavel, dicend: „ Că împreună cu el ne-am 
îngropat prin'botez întru morte" ; din acesta face şi viitorea vrednică de 
credare înviere a morţilor, dic" (Vorova X L la I către Corintenî). 



30. D e ce noî ne prîmejduim în tot clasul. 
Dacă spre dovada învierei dice, nu priimiţl mărturia simbo-

.ulul cea prin graiuri, care o mărturisise toţi hristianiî, carî se 
botâză, încaltea priimiţl glasul acest prin fapte şi prin lucrări 
}i mărturisirea acesta; şi care este acâsta? Adecă căcî noî A-
postoliî toţi în totă vremea ne aflăm în primejdii. Şi dacă în
viere nu ar fi, pentru ce ne-am primejdui? Sau şi ce avem şi să 
dobândim spre răsplătirea atâtor primejdii ? Căcî să dicem că 
ar alege cine-va a se primejdui şi pentru slava deşartă, pote 
adecă : a._o alege,cine-va maî 'pine, ci numaî o dată sau şi de 
doue ori; iar a se primejdui în totă vremea, precum ne pri-
mejduim noi, acâsta este cea maî mare dovadă, că sîntem prea 
încredinţaţi despre înviere. 

3 1 . In tdte cUlele mor, pre lauda v6stră (me jur) , pre 
care o am în Christos lisus Domnul nostru! 

Dicând maî sus Pavel că ne primejduim, a arătat primejdiile 
ce le suferea; Iar acum dicând şi că în tote dilele mor, a arătat 
morţile cele de totă diua ce le cerea. Cum însâ murea în fieşte-
care d'? Cu proalegerea adecă şi cu osîrdia şi cu gătirea ce 
avea întru sineşî de a priimi mortea, de i s'ar fi întîmplat şi 
fiind-că pătimea acest fel de marî rele, care îl pricinuiau morte. 
Dice dar spre adeverirea cuvîntuluî şeii: «Pe lauda vostră», a-
decâ sâ nu am parte de procopsâla vostră, întru care eu mă 
laud, câ adevărul spun, cum câ în tote dilele mor. Se laudă 
însâ întru procopsâla lor, fiind-că lauda învăţătorului este pro
copsâla ucenicilor lui 1). Apoi afierosind lauda acâsta la Christos, 

1 ) Iar Fotie cjice că acesta „pe lauda vostră" sau jurându-se o cjice, 
s a u dj.ee că pentru lauda vostră rnor; însă se naşte o nedumerire de 
aicea, pentru-că legea cea veche despre o parte porunceşte a nu lua cine-va 
numele luî Dumnedeu spre lucru zadarnic, cjicend: „Nu veî lua numele 
Domnuluî Dumnecjeuluî teii în deşert (Eş . X X ) , îar Evanghelia despre 
altă partă porunceşte, a nu s'e j u r a cine-va nicî de cum, nicî pre cerîu, 
nicî pre păment, nicî pre Ierusalim, nicî pre capul seîi, ci în locul fieşte-
căruîa jurămînt, să cjică numaî aşa, aşa şi nu, nu ; îar orî ce alta maî multă 
ar cţice, este dela viclenul? (Mat. V, 54) . Pentru ce, dic, legea veche şi 
Evanghelia le djce acestea, îar Pavel cjice: „Pre procopsela vostră me jur"? 
Şi către Tesalonicheni încă sqrie: „Ve j u r pre voî cu Domnul"? Spre dez
legarea nedumerire! aceştia, răspunde Mar. Ghrisostom, că cuvintele a-
cestea ale Apostolului şi câte alte ca acestea cjice împreună luând numele 
luî Dumnedeu spre adeverirea acelora, cţic, sînt chipuri adecă de j u r ă 
mînt, îar nu şi jurămînt, că dicem şi noî că pote acestea aşa le dicea 
Pavel , maî întâîu de multă nevoe şi s i lă ; îar al doilea le dice, nu pen
tru vre un lucru omenesc orî chîar al lumeî aceştia, ci pentru primejdia 
credinţeî şi chîar pentru Dumnedeu şi pentru dumnedeeştî lucrurî; şi 
dupre iconomie şi compogorîre, nu dupre amărunţime şi legiuire'; că de 
s 'ar jura cine-va, să dicem, pentru tote milionele galbenilor întru Dum-

— 526 — 

http://dj.ee


dice: pre care o am în Christos Iisus; că at aceluia lucru este 
acesta şi nu al meii. Prea înţelepţeşte însâ aduce aminte lor 
că precum me laud când procopsiţi voî, aşa îarăşî me ruşinez 
de veţi rămânea până în sfîrşit aşa cu ticăloşie şi de nu veţi 
crede întru învierea morţilor. 

3 2 . De m'am luptat cu hîarele în E f e s dupre om, ce 
folos îmi este? 

Cât întru reutatea şi întru sâîbătăcia cea ca de hîară a omenilor, 
eu, dice, m'am luptat cu Mare şi nu cu omenii. Cu tote că Dum
nedeu m'a siobodit din viâşmâşia ioru-şi din luptă,' ce folos 
este dar mie, câ am suferit acestea, dacă învierea nu este? Iar 
luptă cu hîarele, numeşte lupta ce a avut-o în Efes cu evreiî şi cu 
argintarul Dimitrie. Câ ce osebirea avut aceştia de hîare? Negreşit 
nicî una (Vedî la fapte Cap. XIX) ' ) . Vedî încă şi la cea a doua către 
Timoteî, cum numeşte Pavel pre Neron împăratul, leu, carele 
este împărat al hîarelor, şi cum l'a izbăvit Dumnedeu de dînsul: 

necjeu, acela se împfotiyeşte poruncel a treîa din cele cjece, după ară
tarea de mai sus , ' care hotărăşte, a nu lua cine-va numele luî Dumne
deu în ^deşert; fiind-că lumea totă şi cele din lume zadarnice sînt, ca 
unele ce sînt vremelniceşt: şi stricăcîose, precum dice Eclisiastul: „De
şertarea deşertărilor, tote sîr.t deşertăciune" (Cap. 1). Iar cum că numai 
chip de jurămînt este cuvîntul acesta ăl Apostolului, maî împreună măr
turiseşte şi dumnedeescul Grigorie al Nisieî, d'cend: „Totă vremea sfîn
tului Pavel, bună vreme -ara de morte bună ; că . însuş i strigă cu aceste 
cuvinte, cu jurămînt ore cum făcând, întru care dice,' că în fieşte-care 
di mori me jur' pre lauda vostră ! " Şi acesta : „Pentru tine ne omorîm 
în tote ddele" {Vor. VI, la Eciis.) . Şi âcestaşî Grigorie al Nisieî, maî 
înalt şi maî fireşte tâlcuind dicerea: „In tote filele mor, dicând: „Omul 
cel de astă-dî nu este acelaş ca cel de erî dupre materialnicescul lucru, 
ci cu adeverat ce-va al lu" tot-de-una rriore şi se impute şi se strică şi 
se scote din ore-care casă, din alcătuirea trupuluî dic, pre putorea mor
ţeî vărsându-o firea şi pământului dând lucruri cele ce acum aii eşit 
din puterea cea viecescă. Pentru acesta şi aceea ce s'a d i 3 dupre glasul 
Mar. Pavel, în tote dilele murim, nu aceeaşi tot-de-una întru aceeaşi 
casă a trupuluî remâind, ci une-orî alţiî din alta făcându-ne din adăogire 
şi din scădere, ca uniî ce ne schimbăm tot-de-una cu trupul cel vre
melnic (Vor. la ceî adormiţi)., Dice însă şi Mar. Vasilie tâlcuind dicerea: 
Cel ce se jură apropeluî seu şi nu se lepădă (Psalm X I V ) : „sînt însă ore-
care cuvinte chip de . jurămînt având, însă nu sînt jurămînt, ci vindecare 
către ceî ce aud ; precum losif împrietenind pre Eghiptenul se jura pre 
sănătatea luî Faraon. Şi Apostolul îubirea sa cea către Corintenî ară-
tându-o, a dis: „Pre lauda vostră me jur , care o am în Christos Iisus 
Domnul nostru" că nu s'a făcut neascultător evangheliceşteî înveţăturî, cel 
ce îî era încredinţată Evangh. ; ci- un cuvînt gol în chip de jurămînt a 
dat pre lauda cea pentru dînşiî, fiindu-î luî maî vrednică decât totul, prin 
chipul acesta arătându-o". ' 

' ) Uniî însă dic că Apostolul s'a osîndit în Efes aievea a se -lupta cu 
hîare ş i din mortea acestora s 'a izbăvit de către Domnul. 
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«Şi am scăpat din gura leului» (II Timot. IV, 17). Iar cum că 
luptă cu hîarele numeşte pre lupta cea cu omenii, arătat do
vedeşte purtătorul de Dumnedeu Ignatie, scriind către Romani 
acestea: «Dela Siria şi până la Roma luptă cu hîarele pre pă
ment şi pre mare, legat între dece leopardî, care este o câtă 
de ostaşi, carî bine-fâcându-li-se, maî răi se. fac». 

Dacă morţii nu se scolă, să mărirăm şi bem, c? 
mâne vom muri (Isaia X X I I , 13). 

Daca morţii nu se se scolă di c e> Ş' a l tă câştigare n . j es.e 
acolo, apoi de prisos este postul şi înfrânarea şi depărtarea de 
cele rele, precum dice Teodorit, apoi sâ dobândim bunătăţile 
lumeî aceştia, să mâncăm şi să bem şi f>ă benchetuim; fiind-că 
numaî acestea avem să le dqbândim.' Acest cuvînt l'a adus 
Pavel dela Isaia, pentru ca sâ batjocurescă necunoştinţa acelora 
ce dic că nu este înviere; pentru-câ şi Isaia arată, că cuvintele 
acestea le diceau 6re-care deznădăjduiţi: «Aceea însă făceau 
veselii şi bucurie junghiind viţei şi jertfind oî, ca să mănânce 
cărnuri şi să bea, dicend: «Să mâncăm şi să bem, că mâne vom 
muri» (Isaia XXII, 13). Dar era şi parimie veche acesta, ce se 
diceau de către laconî, adecă să mâncăm şi să bem că mâne mu
rim, precum dice desluşitor Fotie (întreb. CLXXII, Amfiloh.). 
Pentru acesta şi un voevod de oşti af Lachedemonieî, urmând 
a doua di de diminâţă, să încapă războiul cu vrăşmaşii luî, di
cea învitând pre ostaşii seî: «Să mâncăm şi să bem, că mâne 
împreună cu Pluton vom cina». 

33. Nu ve amăgiţi , câ strică pre moralurile cele bune 
întâlnirile cele rele. j 

Aicea întorce Apostolul cuvîntul în sfâtuire şi în învăţătură; 
prihăneşte însă pre Corinteni cu chip potrivit, ca pre nişte ne
înţelegători şi uşori întru socotelă şi lesnicios! a se putea amăgi; 
câ acesta însemneză cu dicerea «nu vâ amăgiţi»; Iar moralurî 
bune numeşte dupre Chrisostom, mat cu bună numire, .pre cele 
lesnicîose a se amăgi şi a se înşela. Arată însă şi că alţiî îl tră
geau pre el la nişte cugetaţi ca acestea 1) şi câ ei de sineşî nu 
au cădut întru acest fel de necuviincioasă socotelă. 

3 4 . Deşteptaţi-vă cu dreptate, şi nu păcătuiţi, că ne
cunoştinţa de Dumnedeu. au ore-carî. 

Acâsta «deşteptaţi-vă», o a di s _ o Pavel; ca la ore-cari beţi; 
trezviţi-vă, dice, hristianilor şi veniţi în simţire şi în luare a-
minte din beţia acâsta ce ve stăpâneşte; cu dreptate însă a 
dis, adecă cu folos; căci este cu putinţă a fi cine-va trâz şi 

l ) Fotie însă cjice că acesta: „Strică pre bunele moravuri, vorbele rele 
este socotinţa celor din afară" (întreb. C L X X I I din. Amfiloch.). 
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deştept şi a lua aminte cu nedreptate, pentru a face vre un 
rău; «şi qu păcătuiţi» dice, căcî pentru pecatele ce faceţî, nu 
credeţi şi întru învierea morţilor; căci câţî cunosc câ au păcate 
şi se mustră de conştiinţa lor, acela nu se încredinţâză că este 
înviere, temându-şe că se vor munci; Iar necunoştinţă de Dum
nedeu au acela, cari nu cred că este învierea morţilor, pen-
tru-câ nu ştiu nemărginita putere a lui Dumnecieu, cu carea 
.potte pre trupurile cele morte-şi topite a le face viî. Nu a dis 
-ţrjşîăj câ aveţi, necunoştinţă, de puixinedeu, cj drercarî âu;, vcâ 
-prihănirea să o facă mai usoră'). "./'"_ 

Spre ruşinare dic vdue. 
Fiind-că îndestul a prihănit pre Corintenî dumnedeescul A-

postol, pentru acesta acum îl mângâe dicând, că acestea vi 
le-am dis, fraţilor, nu pentru ca sâ vă ocăresc, ca un vrăşmaş 
al vostruj ci ca să vâ fac să ve.ruşinaţi, şi aşa cu acâsta ru
şinare şi înfruntare să vă aduc la îndreptare şi să vă fac sâ 
cugetaţi ceea ce se cuvine. . . . . . . 

3 5 . Ci ar dice cine-va: cum se sc6lă morţii? Şi cu ce 
trup vin? 

Nu a dis Pavelj câ voi le diceţî acestea, ci că ar dice ci
ne-va, ea să nu se facă cuvîntul însărcinător şi greu, ca asu
pra altor feţe privindu-se. Insă două nedumeriri sînt: a) Chi
pul înviereî; cu ce chip adecă se vor scula trupurile, care s'au 
topit cu totul ? şi al b) cu care trup se scolă trupul cel to
pit, cu al său, orî cu altul ? Acestea însă amândouă le dezlâgă 
dumnedeescul Apostol, cu pilda grăuntelui sămănăturilor. 

3 6 . Nebunule, tu ceea ce samenî nu se învioşâzâ, de 
nu va muri. 

Apostolul aicea dezlâgă amândouă nedumeririle ce le-am dis 
dela o arătată pildă, care se face în tote dilele. Pentru "acâsta 
şi nebuni şi fârâ minte numeşte pre Corintenî, fiind-că nu ştiu 
lucrul cel atât de arătat. Tu, dice, omul cel stricăcîos, ceea ce 
samenî ştii că se înviază, şi cum despre nestricăcîosul Dumne
deu te îndoeştî, că nu ar putea sâ învioşeze trupurile, cele ce 

*) Iar înţeleptul Teodorit acesta tâlcuindu-o dice: „şi forte înţelepţeşte 
necunoştinţă de Dumnedeii a numit (Apost.) pre necre<ţarea înviereî, că 
cela ce mărturiseşte că cunoşte pre Dumnecjeu, cu dreptul este a o 
crede .acesta; pentru-că dreptului îî trebue răsplătire; dar drepta răsplă
tire în viaţa acesta nu o vedem. Decî trebue a aştepta învierea cel ce 
mărturiseşte că crede în Dumnedeu" . Despre ceî ce aii necunoştinţă de 
puterea luî Dumnedeii şi grăesc cuvinte necunoscute, se va dice aceea 
a luî Iov: „In deşert îşî deschide gura luî, întru necunoştinţă îngreuiază 
graiuri* (Iov X X X V , 16). Şi aceea a luî Solpmon: „Că deşerţi sînt toţî, 
omenii, dice. la care se află necunoştinţă de Dumnedeii" (înţelept. XIII, 1). 



se îngropa în păment? Tu ceea ce samenî, ştiî că nu se va ' 
învioşa, de nu va muri mat înainte şi nu va putredi în pă
ment. Şi cum nu cred! că se vor face viî şi trupurile,-care 
vor putrezi în pământ? câ ceea ce sînt jghlaburile brazdelor 
la holdele sămâneturilor, aceea sînt mormintele trupurilor.ome
neşti. Vedî însă, o cetitorîule, cum întrebuinţeză Apostolul di-
cerile, care nu sînt. chîar ale semănăturilor, ci potrivite trupu
rilor: căcî nu a dis, ca tu ceea ce samenî nu răsare, de nu : 

se va topi, ci a dis, că nu se învioşezâ de nu va muri. Maî 
vedi irţcâ.. şi câ a.întors cuvîntul împrotiva, de ceea ce cugetau 
Corintenii; căci el cu adevărat "nu se dumereau cum este chip 
a ne sepia, după ce vom muri? Iar Pavel dimprotivă dice, câ 
pentru acâsta ne sculăm, fiind-că murim, căci dupre alt chip 
nu este cu putinţă a ne face noi viî, de nu vom muri mai 
înainte. , 

37. Ş i ceea ce samenî, nu trupul, cel ce are sâ se facâ 
samenî, ci grăunte gol de s'ar tîmpla de grîu sau ce-va 
din cele-l-alte. 

Fiind-că a dis mai sus Pavel, că ddue au fost cele nedume
rite despre înviere, una cu ce chip se vor scula morţii şi cea-
l-altă cu ce trup; pentru acâsta nedumerirea cea dintâiu o a 
deslegat dicând: că se vor scula din morţi cu chipul morţeî, 
precum şi grăuntele grâului şi a celor-l-alte seminţe, cu chipui 
morţeî în pământ răsar; I a r acum deslâgă şi pre a doua ne
dumerire, adecă cu ce trup se vor scula cel morţi, şi dice: ci 
însuşî trupul acesta, ce a murit, se v a scula, adecă ce l d e a-
ceeaş fiinţă cu cel mort, m a l strălucit însă şi mal frumos. îai 
ereticii dic, că nu se va scula trupul acesta, şi aduc S p r e m ă r t u 
rie dicerea acesta a Apostolului, ce dice: «Nu samenî trupul: 
cel ce va să se facă». Dar Apostolul nu înţelege aşa dicerea: 
acâsta. Dar c u m ? Că tu nu samenî însuşî spicul acela, ce a r c sâ : 

s e facă din sămânţă, strălucit adecă şi frumos, ci samenî un gol 
grăunte de grâu 1). Dar însă spicul c e l ce răsare din grăuntele c e l 

' ) însemneză, că Pavel aicea pentru acesta hotărîtor şi anume a po
menit de grâu şi nu vre o altă sămânţă, pentru-că şi trupul omuluî maî 
de obşte cu grâu se hrăneşte şi se întăreşte ş i ,maî şi el grâu este. Pen
tru acesta şi Domnul pre sfîntul seu trup, cu grâul l'a asemănat-cţicend: 
„Grăunţul de grâu căd_end în păment, de nu va muri, singur el rămâne; 

. îar de va muri, mult rod aduce" (Ioan XII, 24) . Pentru acesta şi bise
rica cea drept slăvitâre a luî Christos pomenirile şi panihizile celor a-
dormiţî săvârşindu-le, nu prin alte seminţe, ci prin grâu le face acestea 
(colivile adecă), spre închipuirea trupurilor celor adormite, celor cu grâu 
hrănite şi întărite; şi grâul acesta nu numai prin colivî se pune înainte, 
ci şi fert în apă şi topit întâîu pentru maî îndemânare, pentru ca să şe
dea să se mănânce de hristianiî ceî ce se a d u n ă ; îar maî tăinuit pen-
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gol, acela este frumos şi nici dupre tdte este asemenea cu gră
untele cel semănat; pentru-că nu s'a semănat spic, cu paiul Iul 
adecă şi cu gheocelele şi cu mustăţile lui şi cu cea-l-altă frumu-
seţă a lui; ci s'a semănat grăunte gol; şi nicî iarăşi spicul cel 
răsărit este cu totul alta osebit de grăuntele cel semănat, pen
tru-că nu a răsărit din alt grăunte, ci din însuşî acel gol grăunte, 
ce s'a semănat. 

3 8 . Iar Dumnedeu dă luî trup precum a voit. 
Dacă Dumnedeu, dice, dă spicului celui ce răsare trup mai 

frumos decât al grăuntelui celui semănat, precum a voit; c e maî 
iscodeşti tu maî mult, hristiane, cu ce trup se scdlâ morţii ? Mai 
ales audind voea luî Dumnecjeu şi puterea, ce rămâi maî mult 
necrecjend învierea ? Pentru-că Dumnedeu.înviază pre trupul a-
cela, ce s'a topit; însă îl înviază mal frumos şi mal duhovni
cesc ; - că însuşî acâsta vedem că se face şi la semănături; pen
tru-că aceea ce răsare, vedem că este mal frumos decât grăuntele, 
ce s'a semănat. 

Ş i fieşte-câreea din semen eturî trupul său. 
Acest cuvînt astupă gurile ereticilor acelora fârâ de dicere 

împrotiva, carî cjic că nu se scolă însuşi trupul acesta, ci altul, 
căci iată arătat dice Pavel aicea, ca Dumnedeu dă fieştecăreea 
seminţe pre însuşî trupul ei 1). 

3 9 . Nu tot trupul este acelaş trup, ci altul adecă este 
trupul omenilor şi altul trupul dobitdcelor şi altul trupul 
paserilor şi altul al peştilor 2). 

tru ca să se arate, că deşi trupurile celor adormiţi sînt aşa topite şi dez
legate în mormânturî, cu puterea liiî Dumnedeii însă aii sâ se scole din 
mormenturî, în cirta şi în clipela. ochilor, precum despre acesta dice Ga-
vriil al Filadelfiel. 

l ) Pentru acesta d > c e Şi Teodorit : precum din grâu îarăşî grâu răsare, 
.şi din linte, linte, şi fieşte-care alt-fel de semenţurî din însuşî felul eî ră
s a r e ; aşa şi trupurile nostre, însă cu maî multă slavă şi cu nestrică
c îune şi cu nemurire. Deci' însuşî âcestaşî trup se scolă, însă nu acest 
fel, precum a dis dumnedeescul Amfilohie, şi vedî la suptînsemnarea cea 
întâia a dicereî „şi că t s 'a. sculat a treîa di" 0 Corint XV, 4) . 

*) însemneză, ca Grigorie al Nisieî a înţeles cum că pentru acesta P a 
vel aicea aduce în mijloc trupurile omenilor şi ale dobitocelor şi ale pa
serilor şi ale peştilor şi maî j o s aduce trupurile cele cereşti, pentru ca 
s ă arate, că cela ce pre acestea le-a făcut, din ce nu erau, întru a fi , 
.acesta cu mult maî vîrtos pote învia şi trupurile în felul lor cel dintâîu; 
<|icend aşa Sf. Grigorie: „Apostolul propune lor.... că precum n'a fost c u 
neputinţă înţelepciune! luî Dumnedeii nenumărate feluri de trupuri Î11 
totul ale face, de cuvîntăţore, de necuvîntătore, de cele în aer sburătore, 
de cele pre păment târâtore şi umblătore şi de cele pre ceriu vădute de 
noî, atât ale soreluî, cât şi ale celor-l-alte stele, fieşte-care-din acestea cu 
dumneqeescă putere făcute ;—aşa nu-î va fi cu neputinţă luî Dumnedeu 
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Fiind-că mai sus a dis Pavel despre grâu, pentru a nu so T 

coti cine-va că precum la grâu tdte spicele ce răsar dintr'însul 
sînt asemenea şi deopotrivă, că aşa şi la omeni, toţî câţî.-se 
vor scula vor fi de o cinste şi asemenea;—pentru acesta cu a-
ceste cuvinte vrea să arate, câ osebire este între aceîa ce au să 
învieze (care lucru şi mai înainte l'a propus şi ghicitoreşte l'a a-
rătat dicend: «Fieşte-carele,însă întru a sa rânduiala». Stih 23). Si, 
dice că precum fieşte-care trup, nu este acelaş trup, aşa şi ceî 
,ce se vor scula, nu se _ vor scula tpţi cu aceeaşi cinste,, ci vpr 
avea osebire; una adecă, care o au drepţjî de cel "păcătoşi, pî-e*--
cum şi cereştile trupuri au osebire de pămenteştile trupuri; îar 
a doua, pentru-că şi între ceî drepţi iarăşi sînt osebiri de multe 
trepte, precum maî jos va spune însuşi Apost., aducând ase
mănarea soreluî şi a luneî şi a stelelor; şi a treîa că şi între 
păcătoşi va fi multă osebire; căcî, dice, precum este osebire 
între trupurile omenilor şi între ale dobitocelor şi între ale ce-
lor-l-alte vietăţi, aşa va fi osebire şi între ceî păcătoşi dupre 
munci şi cazne. Decî tote câte acum le-â dis Pavel, le-a dis des
pre osebirea păcătoşilor, îar despre osebirea drepţilor maî jos 
va dice, când va număra cereştile trupuri. 

40. Sînt şi trupuri cereşti şi trupuri pământeşti ; ci alta 
este slava celor cereşti şi alta celor pământeşti. 

Cu aceste cuvinte arată Apostolul osebirea ce o vor avea 
trupurile drepţilor de trupurile păcătoşilor; că trupurile drep
ţilor le-a numit cereşti L Iar pre ale păcătoşilor le-a numit pă
mânteşti; şi alta este slava trupurilor celor cereşti ale drepţi
lor, şi alta este a pământeştilor trupuri ale păcătoşilor, nu slava 
(căci acâsta aicea nu se cuvine împreună a s e socoti), ci petre
cerea numai, că slavă nu vor avea trupurile păcătoşilor. 

4 1 . Alta este slava soreluî şi alta slava luneî şi alta 
s lava stelelor; câ stea de stea se osebeşte în slavă 1 ) . 

şi la învierea trupurilor nostre a ni se face noue dovadă. Că dacă tote 
estimele nu din vre o ore-care materie înfiinţată s'au formăluit întru a fi 
vedute, ci dumnedeesca voe, s'a făcut materie ş£ fiinţă a celor zidite;—cu 
mult maî vîrtos formălueşte pre ceea ce este acum, a se întorce în chipul 
seu , decât ceea ce din început nu era, a veni în ipostas şi în fiinţă (Vor. 
la cjicerea: „Iar când se vor supune luî tote") . 

3 ) Spre luarea aminte însemnăm aicea, pă dupre obştescă socotinţă a 
astronomilor, tote stelele cele nerătăciţe ale cerîpluî, nu au una şi a-
ceeaşî mărime, nicî aceeaşi lumină, ci felurită şi osebită; însă stelele cele 
maî arătate şi maî bine cunoscute se împart în şese rânduele şi părţî şi 
trepte, şi cele maî marî şi maî strălucite stele se cjic stele ale întâeî mă
rimi, precum este Cânele cel mare, Spicul fecîorieî, Inima leului şi altele; 
îar cele puţin maî micî decât ceie dintâîu se numesc stele de -a doua 
măr ime; îar cele puţin maî micî decât cele de a doua mărime se numesc 
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Precum puţin maî sus a dis Apostolul osebirile ce vor avea 
trupurile păcătoşilor, începând dela trupurile omenilor şi numă
rând înainte trupurile paserilor şi ale dobitocelor şi ale peştilor 
{căci şi păcătoşiîj omenî fireşte făcându-se din început, au cădut 
in urmă dupre voea lor întru asemănarea necuvîntătorelor do
bitoce), precum a dis Apost. mal sus osebirile trupurilor pă
cătoşilor, aşa aicea dice osebirile ce vor avea trupurile drep
ţilor, căcî toţî drepţii au să se scc-îe cu slavă. Insă precum alta 
eşte4pm^ şi. maî..slăvită, şi alta 
este Iviminâ luneî, maî jositâ decât a sorelui, şi alta lumina ste
lelor, mal joşită adecă decât a lunel;—cu un ehip ca acesta şi 
drepţii vor avea osebire între dînşiî dupre lumină şi dupre slavă. 
Fiind-că şi înseşi stelele iarăşi se osebesc de alte stele dupre 
slavă adecă dupre lumină (că slava stelelor, este lumina) şi alte 
stele sînt maî strălucite decât altele, îar altele maî tâmpe du
pre lurmnă1). Unii însă trupuri cereşti au înţeles pre anghelî;  

\—-
stele; de a fcreîa mărime şi urmeză înainte până la stele de a şesea mă
rime. Decî precum nerătăcitorele pre ceriu în şese cete şi mărimi se împart, 
aşa şi sfinţii în- gânditul ceriu strălucind în şese cete se împart: în Apo
stoli, mucenici, în proroci, în ierarhi, în cuvioşî şi în drepţi, precum a-
cesta o câhtă biserica luî Christos, cjicend: „Apostolilor, mucenicilor şi 
prorocilor, 'ierarhilor, cuvioşilor şi drepţilor". Şi precum îarăşî stelele m ă -
rimeî întâţa nu au una şi aceeaşi neschimbată mărime şi lumină tote, ci 
osebită, aşa şi cele de a doua ffţărime, şi cele de a treîa, şi de a patra, 
ş i de aicincea, şi de a şesea, între dînsele cumpănindu-se fieşte-care în
t m a sa rânduîală, are osebită lumină; aşa şi toţî Apostolii, întru dînşiî 
•cumpănindu-se, aii deosebită slavă şi lumină ; asemenea şi mucenicii nu 
s înt toţî asemenea cu lumina, nici toţî prorocii, nicî toţî ierarhii, nicî toţî 
euvioşiî, nicî toţî drepţii, ci fieşte-carele are osebită lumină de ..ceî de o 
tagmă cu dînsul. Şi precum se află în ceriu şi ore-care stele care sînt 
n u strălucite şi asemenea cu nourii, pentru care şi se numesc în chip 
•de nouri şi/sînt din a şaptea rânduîală şi mărime, dupre astronomi; 
aşa putem a dice că se află în ceriu şi ceî ce aii pecătuit adecă şi aii 
călcat poruncile luî Dumnedeii, avi murit însă întru adevărata pocăinţă. 
Aceste osebiri ale slavei drepţilor, vrend Domnul a le arăta dicea: în casa 
Părintelui meu multe locaşuri sînt (Iqan XIV, 2) . Pentru acesta şi Teolog. 
•Grigorie tâlcuind dicerea: Dumnedeii a stătut întru o adunare de Dum
nedeî şi în mijloc pre Dumnedeî îî va judeca, dice: „Stă Dumnedeii în 
mijlociii Dumnedeilor, celor ce se mântuesc, desluşind şi osebind de ce 
•cinste este fieşte-earele şi de locaş vrednic (Cuv. al II-Iea despre Fiîul). 
P i ce însă şt Mar. Vasi l ie : „Stea de stea să osebeşte în slavă, firea însă 

..a tuturor stelelor e una ; şi multe locaşuri sînt la Tatăl , adecă osebiri de 
vrednicii, îar firea celor ce se slăvesc este una (Cuv. al 111-lea asupra luî 
Evnomie). Ci să ne rugăm şi noî, fraţilor, lui Dumnedeii şi să ne nevoim 
pentru-ca să ne aflăm în ceriu şi împreună să pe numărăm cu rându
îală a şeptea a neluminătorelor stele. 

*) Iar cum că luminate vor fi trupurile drepţilor, a arătat Domnul di
cend : „Atuncea drepţii vor străluci ca sorele, întru slava părintelui lor " 
(Mat. XIII, 43), care tâlcuind Chirii al Ierusalimului dice: „Maî înainte 
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însă nu bine au înţeles; căci Apostolul dupre urmare a dis: spre, 
lună şi stele şi dar despre acestea este cuvîntul luî şi nu des
pre anghelî. -

42. A ş a şi învierea morţilor. 
Aşa dice va fi şi învierea morţilor. Cum aşa ? Adecă cu-multă 

osebire, precum s'a arătat cu pildele de maî sus; sati din a-
semenările celor pământeşti şi ale celor cereşti. 

S â semenă întru stricăciune, se va scula întru nestri
căclune.. 

Mai sus vorovind dumnedeescul Apostol pentru seminţe, în
trebuinţa clicerl, care se potriveau la trupuri, precum când dicea: 
«Tu ceea ce samenî, nu se învioşeză, de nu va muri»; iar acum 
dimprotivă vorovind pentru trupuri, întrebuinţeză dicerî potrivite 
la seminţe: «Că. se sâmănă, dice, întru stricăciune». Sămănare 
însă numeşte aicea nu pre mitră, ci pre îngroparea trupurilor 
celor morte în pământ; ca cum ar fi dis: se pune în pământ 
trupul cel mort, întru stricăcîune adecă cu socotâlă ca sâ se 
strice şi apoi se scolă cu nestricăclune. Şi bine a dis, se scolă 
şi nu răsare, ca să nu socoteşti tu, cela ce ceteşti, că învierea 
mortului trup este lucrul al pământului şi al fireî şi nu al pu
tere! lui Dumnedeu. 

43. S e sâmenă întru necinste, se v a scula întru slavă. 
Necinstit a numit Apostolul pre trupul cel mort, căcî ce este 

maî necinstit decât mortul ? Dar însâ acest necinstit se scală 
cu cinste şi cu slava nestricăcîuneî; măcar că tote trupurile 
drepţilor nu au să dobândâscă una şi aceeaşi cinste şi slavă, 
precum am dis-

S e sememă întru neputinţă, se v a scula întru putere. 
Că atât de neputincios este mortul trup al omuluî, puindu-se 

în mormânt, în cât nu apucă a trece cincî dile şi trupul nu pote 

vecjend Mântuitorul Dumnedeu necredinţa omenilor, unor vermî prea micî 
sera le-a dat să strălucescă cu străluciri luminose din trup, ca din cele 
ce se arată, să se credă ceea ce se aşteptă; că cel ce a dat partea, pote 
a da şi totul, şi cel ce a făcut pre verme lumină să strelucescă, cu mult 
maî vîrtos va face luminat pre omul drept (Catehes. XVIII) . Şi Teologul 
Grigorie d j c e : „împreună cu ceî ce stau şi carî nu curg, vom fi lumini 
micî împrejurul lumineî cel marî dănţuind" (Cuv. mâttgâitor la maîcă-sa) . 
Şi Mar. Macarie d ice : „împărăţia lumineî şi chipul cel ceresc lisus Chri
stos tăinuit acum lumineză sufletul şi împărăteşte în sufletul sfinţilor, 
ascuns însă de ochiî omenilor, numaî de ochi! sufletului este privit Chri
stos întru adevăr, până în d i u a înviereî; când şi însuşî trupul se va a -
coperi şi se va slăvi cu lumina Domnuluî ceea ce este de acum în om 
în suflet, ca şi însuşî trupul împreună să împărăţescă cu sufletul, carele 
de acum a priimit împărăţia luî Christos, odihnindu-se şi luminându-se 
cu lumină vecînică |Vor. II, Cap. X ) . 
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a sta împrotiva stricăciune!, ci se dezlegă. Se scolă însă trupul 
acesta dezlegat şi topit, cu puterea nestricăcîuneî; fiind-că ră
mâne nevătămat de stricăciune în vec. Măcar că nestricăciunea 
acesta la ticăloşii păcătoşi are să fie pentru mai multă muncă; 
fiind-că aii sâ rămâe nestricaţî, pentru acesta aii şi sâ se mun
cescă în vâc. 

4 4 . S e s6menâ trup sufletesc, se sc6lă trup duhovnicesc. 
Trup sufletesc este cel ce se ocârmueşte de sufleteştile pu

teri şi preste care are ocârmuire şi stăpânire sufletul1), Iar. 
trup duhovnicesc este cela ce pa, totului tot are şi este îrabc-r , 
gâţit cu lucrarea Sf. Duh şi de Sfîntul Duh întru tdte să ocâr
mueşte 2), căci de şi încă şi acum lucreză Sf. Duh.întru noî, 
însă nu lucreză atâta precum atuncea are să lucreze întru noi; 
pentru acesta şi când greşim noî acum se depărtâză dela noi, 
ci şi când Darul Sf. Duh este cu noi în viaţa acâsta, îarăşî su
fletul ocârmueşte pre trupul nostru şi nu Duhul cel Sfînt. Iar 
atuncea întru învierea ceea ce vrea să fie, va rămânea Duhul 
cel Sfînt pentru tot-de-una în trupurile drepţilor, ocârmuindu-se 
precum voeşte şi pofteşte; sau «duhovnicesc» dice prost pre cel 
nestricăcîos şi nemuritor, ca un mal subţire şi uşor atâta, în cât 
să umble pre duhul aerului. Insă nu precum cugeta Orighen, 
că va fi în chipul aerului şi a seninului, adecâ din fiinţa şi firea 
aerului şi a seninului. De nu credî însă că are a se face tru
pul nestricăcîos, vecii cereştile trupurî, adecă trupul ceriului, al 
sorelui, al luneî şi al stelelor, care acum sînt pururea mişcâtore, 
fârâ a îmbătrâni sau a osteni, măcar că şi acestea au să se schimbe 
şi aii să îa prefacere maî bună. Deci Dumnecieu, carele a fâcut 
acest fel pre cereştile trupuri, însuşî va face nestricăcîosă şi pre 
strieăeîosele nostre. trupuri. 

E s t e trup sufletesc. 

' ) Iar Fotie <|îee trup. sufletesc pre cel muritor, fiind-că s'a supus su
fleteştilor patimi, de vreroe ce nimenea este curat de întinăcîune, precum 
4sce Iov ( 2 5 ) ; şi precum câte fapte ale trupuluî se fac şi izvorul şi naş
terea o aii dela suflet. Şi Marele Grigorie al Tesal . trup sufletesc voeşte 
a se numi, fiind-că se ocârmueşte şi se mişcă şi simţeşte în viaţa acesta 
prin duhul, ce se numeşte al sufletuluî, care se dice şi ume.cţela de nevre 
şi duh în chip de oii şi vioşitor se numeşte de filosofii fisicî şi meta-
fisicî. Vedî şi tâlcuirea qicereî: „Omul sufletesc nu priimeşte cele ale du
huluî (l Cor. II, 14 şi suptînsemnarea aceştia). 

s ) Aşa şi Sf. Metodie, în cuv. cel despre înviere, a tâlcuit pre cel du
hovnicesc : „Duhovnicesc, di c e > se dice, cela ce încape pre totă lucra
rea Sf. Duh şi împărtăşirea precum şi vasul de vin şi cel de unt-de-lemn 
se numesc, dela ceea ce încape într'însele. Decî dupre analogie a numit 
şi sufletesc, pre cel ce de suflet se povăţueşte şi nu de Duhul Sfînt (la. 
Icumenie). 
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Acela adecă ce-1 avem acum în viaţa acesta, precum am di's 
mal sus. , 

Ş i este trup duhovnicesc. . • 
Acel adecă ce-1 vom să-1 luăm la înviere în vecul cel viitor, 

şi care trup va fi. acelaş cu adeverat, însâ nu acest fel (precum 
este acum), ci duhovnicesc, adecă nestricăcîos. Vedi şi suptîn
semnarea dicereî: «Şi cum câ s'a sculat a treia di» (I Cor. XV, 4). 

• 4 5 . Aşa şi scris es te : s'a făcut omul cel dintâîu Adam 
în, suflet viu ( F a c . J I , 7 ) , Adam cel de maî pre ur-Hjă,-cu 
duh de viaţă făcetor. 

Şi cum dice Pavel aicea că sînt scrisb amândouă acestea, 
de vreme ce numai acesta este scrisa: «S'a făcut omul în suflet 
viu?» (Tij). Răspundem că deşi nu este scris, că Adam cel de 
pre urmă s'a făcut în duh de viaţă făcător, dar însă din urma
rea lucrurilor acesta să închee; drept aceea şi ceea ce se în-, 
chee din lucrări, Pavel o a dis câ s'a scris; precum şi proro-
cul Isaia a dis> că cetatea Ierusalimului are să se numeseă ce
tate a dreptăţeî: «Şi se va numi cetate a dreptăţeî» (Isaia -I-, 
26). Aşijderea şi Zaharia a dis că are să se numeseă cetate 
adevărată: «Se va numi Ierusalimul cetate adevărată» (Zah. 
VIII, 3). Şi cu tote că anume Ierusalimul nu s'a numit, nici 
cetate a dreptăţeî nicî cetate adevărată. Şi Isaia încă a numit 
pre Domnul: Emmanuil; el însă nu s'a numit aşa; îar înseşi lu
crurile î-au dat acesta numire", "pentru acesta a d i s : «Şi vor 
chema (înseşi lucrările adecă) numele lui Emmanuil» (Isaia VII, 
14). Decî omul cel dintâîu Adam,fa fost om sufletesc, adecă 
avea trup, carele se ocârmuia de puterile cele sufleteşti; îar 
Adam cel maî de pre urmă, Domnul, era în duh de viaţă fă
cător. Nu a dis duh viu, ci Duh de viaţă făcător, ce invieză. 
pre cele-l-alte, care este] maî mare decât a fi viu; pentru-că 
Domnul avea nedespărţit pre Sf. Duh, cel dupre fiinfiă unit cu 
sine, prin care şi pre al său trup îl învioşă şi trupurilor nds-
tre va dărui nestricăciune. Drept aceea arvonele şi pîrgele vi
eţei acesteea stricăcîose le-am luat întru întâiul Adam, iar ar
vonele nestricăcîuneî, ceiî ce va să fie, le-am luat acum întru 
Christos şi în urmă o vom lua acesta (nestricăcîunea adecă) 
lucrâtoreşte şi prea deşăvîrşit. 

4 6 . Ci nu este întâiu cel duhovnicesc; ci cH sufletesc, 
apoi cel duhovnicesc. 

Pentru a nu dice cine-iva şi pentru ce acum avem trupul cel 
sufletesc şi maî josit şi nu am luat acum pre cel duhovnicesc 
şi nestricăcîos, ce avem sâ-1 luăm, pentru acesTâ dice Aposto
lul, că şi începuturile amenduror acestor trupuri: şi al celui su-
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fietesc şi al celuî duhovnicesc, aşa s'a rânduit. Şi Adam ca
rele a fost sufletesc a stătut întâîu, îar Christos, carele a fost 
duhovnicesc a stătut în urmă. Drept aceea tote lucrurile nostre 
tot-de-una sporesc spre maî bine. Pentru acesta crede Iubitule, 
că şi stricăciunile şi însuşirile trupuluî cele maî rele, care acum 
se află întru tine, atuncea aii să* se prefacă întru nestricăcîune 
şi întru mal bine. . _ -

4 7 . Omul .£,$1 întâîu 4 m pânient pământesc; al doilea 
opij, Domîiui din ceriu. - , 

•-Pefttrtf a mi v se trândăvi hristiaml-despre petrecerea cea plă
cuţă luî Dumnedeu, pentru acesta are să sfătuâscă Apostolul 
despre acesta şi dice: Că Adam a fost din pământ; pentru a-
cesta şi cu un acest fel s'a numit aşa, căcî Adam evreeşte di-
cându-se, româneşte se înţelege pământesc, câ Adam, evreeşte 
se numeşte pământul acela, din care s'a plăzmuit Adam 1 ) . Iar 
al doilea om, Domnul, a fost din ceriu; şi pre întâiul Adam îl 
numeşte Pavel dela partea cea de mai jos a omuluî, adecă 
dela pământescul trup; Iar pre al doilea Adam, pre Christos, 
îl numeşte dela partea cea maî bună, adecă dela dumnedeire. 
Pentru-că nu elice câ omul, adecă luarea cea omenâscă de 
Domnul â fost din ceriu precum bârfea nebunul Apolinarie; să 
nu fie"! Câ acesta era de o fiinţă cu noî, deşi s'a zămislit din 
Duhul Sfînt; ci fiind-că persona Dumnedeu-omuluî Cuvîntulul, 
adecă a luî Christos a fost una, având întru sine pre amân
două firile, pentru acâsta şi omul adecă omenâscă fire cea în
tru Christos se dice că este din ceriu, pentru unirea cea perso
nală şi pentru ipostas, ce o a luat omenâscă fire cu Dumnedeu 
Cuvîntul cel ceresc, precum şi Dumnedeu Cuvîntul se dice că s'a 
răstignit, pentru acâstaşl pricină, adecă pentru-că întru al său 
ipostas avea imită pre omenescă fire, care a pătimit şi s'a răs
tignit. Acâsta însă dumnedeescul Ioan Damaschin o numeşte 
chip de răsplătire. Şi vedî suptînsemnarea dicere!: «Că de ar 
fi cunoscut, nu ar fi răstignit pre Domnul slavei» (I Cor. II, 8 ) a ) . 

l ) Peptru acesta sf. Grigorie al Nisieî 4 ' c e : «Că plăsmuirea cea din 
pământ, dupre ore-care etimologhicescă numire se 4 ' c e Adam, precum 
4io- ;ceî ce ştiii glasul Evreilor; pentru acesta şi Apostolul maî cu ose
bire, fiind învăţat părintesca limbă a Israiltenilor, pre omul cel- din pă
ment, pământesc îl numeşte, ore cum schimbând chemarea luî Adam în 
limba elină (adecă -Hoicon) (din care româneşte se dice pământesc) (Vor. 
despre facerea omuluî cap. XXI I ) . Iar Zonara în tâlc. Octoihuluî <4tce, că 
ţărâna ce o a luat Dumne4eii din păment şi a făcut pre om a fost ţă
râna cea maî curată şi maî subţire a pământului, ca cum ar dice cine
va, fărina cea maî alesă a gnuluî şi ometiţa; de unde şi latinii homo 
numesc pre om, dela humus, care însemneză păment. 

s ) Iar alţi părinţi 4ic, că Domnul s'a numit din ceriu, pentru petre
cerea lui cea cerescă. . 



4 8 . In ce chip a fost cel pămentesc, acest fel şi ceî 
pământeşti . • 

Adecâ precum a murit şi s'a stricat Adam cel pământesc 
aşa vor muri, şi se vor strica şi omenii cei pământeşti, stră
nepoţii lui; sau dice că cei pământeşti şi împironiţî către 'pă
mânt, vor muri mortea păcatului. 

Ş i în ce chip cel ceresc, acest fel şi ceî cereşti. 
Adecă precum noul şi cerescul Adam,- Christos străluceşte 

şi temâne nemuritor, aşa vor străluci şi vor rămâne nemuri
tori şi ceî ce cred întrinsul şi s'au făcut dupre dar fii ai lui. 
Căci deşi al doilea Adam, Domnul, a murit dupre omenire, 
a murit însă ca să strice pre mdrte; sau şi aşa se.înţelegi di
cerea câ asemenea cu Christos se vor slăvi şi acei ce au vi-
eţuit cu chip dumnedeesc dupre asemănarea lui Christos, pen
tru-că cugetau cele cereşti şi nu cele pământeşti 1). 

4 9 . Şi precum am purtat chipul celuî pămentesc, să 
purtăm şi chipul celuî ceresc. 

Aicea mai curat arată Apostolul, că chipul cuvîntuluî seu 
este sfătuitor şi moralicesc şi nu dogmaticesc, chip însâ al ce
lui pământesc numeşte pre faptele cele rele; iar chip al celui 
ceresc, pre faptele cele bune 2). Deci precum am vieţuit cu ră
utate ca fii ai lui Adam celui pământesc .şi ca uniî ce cuge
tăm cele pământeşti; aşa îarăşî să vieţuim cu fapte bune pă
zind chipul şi urmarea cerescului Adam, a Domnuluî nostru 

1 ) Iar Coresie dice că Christos se numeşte ceresc pentru nepe'cătuire; 
pentru-că fără semenţa s'a născut din fecîoră, dupre Amvrosie şi dupre 
Ilarie şi dupre alţiî, fiind-că s'a unit cu Dumnecjeu cuvîntul firea cea 
omenescă şi pentru-că este nestricăcîosă. Şi teolog. Grigorie dice în tri
miterea sa cea către Clidonie, că cjicerea': „Al doilea om din ceriu şi în 
ce chip cel ceresc, acest fel şi ceî cereşti şi nimenea s'a suit în ceriu, 
fără numaî Fiîul omuluî, cel ce s'a pogorît din cerîu; şi că de maî este 
ce -va altă acest fel, trebue a se socoti că se cjic pentru unirea cea cu 
cel c e r e s c " (Epist. I către Clidonie). Iar Teodorit tâlcueşte acesta „al do
ilea om, Domnul din ceriu" , că însemneză pre a două venire a Dom
nuluî, că de acolo, adecă din ceriu, Domnul se va afăta noue. 

2 ) Iar Chirii al Alexandr. pre chipul cel ceresc aşa îl tâlcueşte, adecă, 
viaţa cea întru sfinţenie şi' petrecerea cea fără de prihană, întru tot orî. 
ce a r fi. Iar Teodorit dice, câ se purtăm cu chip înainte spuitor nu sfă
tuitor s'a cjis, precum maî j o s cjice şi Teofilact acestaşî. Iar purtătorul 
de Dumnedeu Maxim aşa cjice: „Cela ce a purtat trupul celuî ceresc, cu 
duhul de-a pururea se sîrgueşte a urma sfintei Scripturi, întru carele 
(duh) prin fapta bună şi prin cunoştinţă se află ţinerea sufletului; îar cel 
ce a purtat chipul celuî pămentesc numaî slova o îa aminte, întru carea 
dupre simţire era- slujirea către trup, patimile făcendu-le (Cap. L X X X V I 
a sute i a 4 -a din teolog.). Vecjî şi cjicerea Al exandrenuluî Chirii la supt
însemnarea djcereî: că pre carî î-.a procunoscut şi î -a p r o h o t a r î t i R o -
m a n î VIII, 29) . 
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Iisus Christos; iar chip al celui pămentesc este acesta: «Pă
ment eşti şi în păment te vei întorce» (Fapt. III, 19); Iar chip-
al celui ceresc este învierea cea din morţi şi nestricăciunea,. 
precum dice sf. Metodie în cuvîntul cel despre înviere. Drept 
aceea de s'ar dice cuvintele aceste despre înviere dogmati-
ceşte, nu trebue a le înţelege cine-va despre vieţuire; şi dupre 
urmare şi acesta, că vom purta chipul celuî ceresc, nu ar tre
bui sâ o înţelegem, că se dice cu chip sfătuitor şi moraliceşte 
despre petrecere plăcută luî Dumnedeu, ci ar trebui să o în
ţelegem câ este arătâtdre de lucrul ce va sâ fie al înviereî;. 
câ adecă noî, câţî am vieţuit dupre urmarea luî Christos, vom' 
purta chipul cerescului Christos, fiind-câ avem sâ înviem ne-, 
stricaţi şi străluciţi cu cerâsca slava luî Christos. 

50. Ac6sta însă o di c> fraţilor, câ carnea şi sângele,, 
împerăţia luî Dumnedeu a o moşteni nu pot 1 ) . 

Fiind-că maî sus a dis Apostolul chip al celui pămentesc,. 
acum ca cum ar tâlcui, ce va sâ dică chipul acesta, dice câ 
este carnea şi sângele, adecă faptele cele trupeşti, care sînt 
însuşite la grăsimea trupuluî, care împerăţia lui Dumnedeu nu 
vor putea a o moşteni. 

Nicî stricăciunea pre nestricăciunea *va moşteni. 
Adecă reutatea, care strică pre evghenia sufletului nu pote 

să moştenescă slava acea cerescâ şi bunătăţile acele nestrică-
cidse; poţi însâ a înţelege tote acestea, că se dic, nu despre 
vieţuire numaî moraliceşte, ci şi despre înviere dogmaticeşte. 
Şi acesta adecă: «Carnea şi sângele» se înţelege că nu vor do
bândi împerăţia luî Dumnecieu în viitorul vec, trup ca acesta 
ce este împreună alcătuit din cărnuri şi din sânge; pentru-că 
atuncea în împerăţia certurilor nu sînt mâncări şi băuturi; din 
care de nevoe se hrăneşte trupul acest fel "gros. Nicî strică
ciunea, adecâ nici trupul acest stricăcîos, stricăcîos remâind, 
va moşteni cele nestricâcîdse; pentru acesta nevoe urmeză a 
se face duhovnicesc trupul nostru şi nestricat, ca cel..aseme
nea să dobândescă pre cele asemenea, adecă pre bunătăţile 
cele duhovniceşti şi nestricate 8). Să ştii însă câ Mar. Chrisostom 

J i Iar Fotie tâlcuind dicerea acesta maî siloghisticeşte cjice acesta: „A-
cesta etic, că ar fi formăluind învierea, că carnea şi sângele nu vor pu
tea moşteni împerăţia luî Dumnedeii, căcî cela ce more se moşteneşte; 
îar cel viu moşteneşte; pentru acesta nu trupul cel ce more moşteneşte 
pre nestricăcîune şi împerăţia cerîurilor, ci acela se moşteneşte de a-
cestea, întru a se face nestricat şi priimitor de împărăţie. 

*) Şi Teodorit aşa dogmaticeşte a înţeles dicerile acestea despre în
viere şi nu moraliceşte despre vieţuire, dela carele şi Teofilact s'a î m 
prumutat. 
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a înţeles, că Apostolul acestea le-a dis sfătuitoreşte şi morali-
ceşte,pentru prea buna vieţuire, şi nu pentru înviere dogmatieeşte. 

51 . Iată taină dic v6ue. 
Iarăşi se întorce Apostolul la cuvîntul cel despre înviere şi 

dice, câ are să spue Corintenilor o înfricoşată şi negrăită taină; 
arată însă cu cuvîntul acesta, că le face multă cinste şi le a-
ratâ dragoste spuindu-le tainele cele, negrăite ale lui Dumne
deu; că taina, dupre Teodorit, se d ' c e aceea ce nu se arată 
tuturor,., ci- numai prietenilor\ se cuteză. Pentru acâsta şi. ;Dom>-
n u l a dis Apostolilor: «Pre voi v'am numit prieteni, că tdte 
cele ce le am audit dela Tatăl -meu,.Je-am făcut cunoscute 
voue» (Ioan XV, 15). ' 

Toţ î nu vom adormi, toţi însă ne vom schimba, 
Toţî, dice,' nu vor muri; îar toţi se vor schimba; şi cel ce 

nu au murit adecă întru nestricăclune au s a s e prefacă 1). Deci 
de vreme ce şi tu hristiane aî să mori; să nu te temi pentru 
acesta, că nu vei învia; că însuţi ţie îţi dic, hristianule, că u-
niî (câţi adecă se vor afla viî în clasul sfîrşituluî lumeî), nu 
vor muri, ca să albă trebuinţă de îngropare şi de topirea vre
meî; însâ nu e destul lor acesta spre înviere, ci au să se schimbe, 
şi aşa să vie întru nestricăcîune şi nemurire, dela murirea a-
cesta, care o au trupurile lor. Deci precum pre aceî ce încă 
se vor afla viî, nimic îî va folosi, că nu au murit şi că s'au 
aflat vil întru acea vreme; căcî şi acelora schimbarea le va fi 
ca mortea, căci întru dînşiî mdre stricăciunea şi se, schimbă 
întru nestricăcîune 2);—aşa nici pre voî ve va vătăma, de veţi 

' ) Iar înţeleptul Ghenadie Sholariul, dicerea acesta a luî Pavel tâlcu
indu-o în manuscrisul seu cuvînt cel despre a doua venire, acestea cjice: 
taîne le numeşte acestea Pavel, ca unele ce nu. sînt arătat cuprinse în 
cuvintele Domnuluî (în cele ce cjic adecă, că vine cîasul, când morţiî 
vor audj glasul Fiîuluî luî Dumnecjşu, şi cer ,ce vor aucji vor învia), ci 
luişî descoperită. Se împreună-numeră şi pre sineşî Pavel, cu ceî viî, 
adecă către ceî ce pururea vor fi viî până la sfîrşitul lumeî, cuvîntul 
acesta făcendu-1 şi ca cum ar fi toţî de faţă vorovindu-1. Dice însă pre 
lângă acestea şi acesta, că trupurile celor viî şi ale celor morţî, cu în
vierea şi cu singură schimbarea, au să se osebescâ; „şi precum învierea 
morţilor va fi îndoită şi a drepţilor şi a pepătoşilor, aşa şi schimbarea 
celor viî va fi îndoită, a drepţilor adecă, ducendu-se în viaţă, îar a pă
cătoşilor în muncă; îndată însă şi trupurile au să se scole şi sufletele, 
s ă între în ele. 

2 ) In ore-care prescrieri însă se află schimbată cjicerea acesta a ş a : 
„ C ă toţî vom adormi, îar nu toţî ne vom schimba" . însă şi aşa este 
•drept, că arată cum că toţî vom muri; că şi ceî. ce atuncea vor fi viî, 
aţi să se schimbe; iar. schimbarea acesta se socoteşte în loc de morte. 
T o ţ î însă hu se vor schimba, adecă dupre schimbarea cea cu slava şi 
•cu îndrăznire, fiind că singuri drepţii aii s'a o dobândescă acesta, nu 
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muri mult maî înainte şi ve veţî şi topi; pentru-că şi voî a-
semenea cu aceîa ve veţî schimba, adecă ve veţî scula ne-
stricaţî şi nemuritori, întru aceeaşi cirtă. 

52. T.ntru o cirtă, în clipela ochiului, în trîmbiţa cea de apoî.. 
Tote acestea, dice, se vor face într'o necurmată şi nedes

părţită vreme, întru o cirtă^ şi întru o clipâlă de ochi; care lu
cru cu adeverat este plin de mape mirare: şi înspăimântare; că. 

• - p u - .eşte-.dBumalf . a-.-se -'iriira' .•clne^ya, cum trupurile cele prta.1 Ina-
.••4©ţe ^ş.3ajtâ|e^--:5H»î.:jf^ţi£dit<e-:şk Jdpite, a& să s ş s ţp le , : . sauGurn-

îieşte--bateie: oiri are să-şî îâ trupul seu, ci şi cum au să se 
scale atât de în grabă, în cât nicî pote cine-va a spune graba. 
aceea 1). Uniî însă pre dicerea: «în trîmbiţa cea de apoî», ce 
o d'ce Pavel aicea, o a înţeles, precum se mărturiseşte de A-
pocalîpsul Evangh. Ioan (cap. VIII); căcî dicend Evanghelistul 
acolo, câ sînt şapte trîmbiţe, trîmbeţile cele mai întâiu fac şt 
lucreză sfîrşitul totului şi peirea omenilor; fiind-că nu au să. 
pâră o dată toţî împreună, ci câte puţin puţin, unii după alţiî,, 
şi acâsta 4ic> c ă s e face dupre iconomia luî Dumnedeu, că 

.veclând omenii ceî din urmă pre ceî de mai înainte^cum s e 
omora şi se perd, s ă s e pocăâscă d e răutăţile lor. Trîmbiţa însă 
cea maî dupre urmă şi din sfîrşit lucrâzâ pre învierea morţilor şi 
pre schimbarea 8) acelora ce atuncea au s ă se scole, în necur
mată vreme şi în clipâla ochîuluî, 

şi păcătoşii (lâ Icumenie). Şi Avgustin djce în lCuy._ce l despre cetatea 
luî Dumnecjeu, că Pavel voeşte dupre vechea cetire să cj 'că: „Toţî vom. 
adormi, Iar nu toţî ne vom schimba; adecă toţî ne vom scula, dar nu 
toţî ne vom schimba dupre slavă" (la Coresie). Insă scrisorea cea maî 
întâîu a cjicereî acesteea este maî adevărată şi de ceî maî mulţî priimită. 

' ) De unde şi Ghenadie Sholariul, vrednice de laudă sînt acelea ce 
dice pentru grăbirea acesta. Că tâlcuind dicerea: „Va veni clasul, şi a-
cum este, când morţii vor audi glasul Fiîuluî luî Dumnedeii, şi carî vor 
audi, vor învia" . Şi acesta: „Toţî ceî ce sînt în mormenlurî vor audi 
glasul luî ş i vor eşi" (din mormenturî adecă), acesta, dic, tâlcuindu-o el. 
dice: „Adecă se vor scula de puterea glasului, într'o cirtă şi de o dată 
cu eşir^a glasului va urma şi învierea lor. Drept aceea şi cu glasul 
îndată îî. va învia, şi înviindu-î vor audi glasul (din manuscrisul cuvîn-
tuîuî despre a doua venire din totă manuscrisa carte a luî Ghenadie: 
Sholariuluî, ce se află în sfinţita monastire Pandocrator). Vedî şi tâlc. 
stih 16 al cap. IV al ceiî întâîu către Tesalonichenî. 

2 ) Aşa o are tâlcuirea luî Tedfilact; dar pote că trebue a fi: şi schim-
barea celora ce încă atuncî vor fi viî, că schimbare la ceî încă viî şi 
la ceî mult maî înainte morţî se face (că toţî dice se vor schimba, ceî 
viî adecă, şi ceî morţî). Şi nu la ceî ce au înviat. Fără numaî de va î n 
ţelege cine-va că tâlcuirea luî Teofilact se înţelege, dupre vechea ceti
rea dicereî luî Pavel, adecă: „Toţî vom adormi, îar nu toţî ne vom schimba". 
Că dupre acesta, schimbarea se va da şi celor ce vor învia, cea cu s la 
vă adecă. 
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Câ- va trîmbita şi morţii se vor scula nestricatî. 
Pentru a nu se îndoi cine-va cu credinţa, cum lucrările cele 

:atât de marî şi minunate, au să se facă în clipela ochiului, a-
rată Pavel, că cuvîntul seu este vrednic de credare, din pute
rea lui Dumnedeu, celuî ce le face acestea; şi dice că va trîm
biţă şi îndată tote acestea se vor face. Asemenea este acesta, : 
cu acea ce d i c e David: «El a dis Ş' s'a făcut; el a poruncit 
şi s'a zidit» (Psalm CXLVIIî, 5) . Căci trîmbiţă nu arată alta 
decât porunca şi ameninţarea lui Dumnedeu, care ajunge în
dată-la tote. Despre trîmbiţă; vedi suptînsemnarea dicereî: «iu 
trîmbiţă lui Dumnedeu se va pogorî din ceriu» (I Tesal. IV, 16). 

Ş i noi ne vom schimba. 
Acesta nu o dice Pavel pentru sineşî, ci pentru aceîa ce 

se vor afla vil în vremea sfîrşituluî lumeî; fiind-că împreună 
se numără şi însuşi cu aceia pre sineşî şi ca cum af fi de 
faţă tuturor le grăeşte. 

5 3 . C â trebue stricâclosul acesta a se îmbrăca întru 
nestricăclune, şi muritorul acesta a se îmbrăca întru-ties 
murire 1 ) . 

Fiind-că a d\s maî sus Apostolul că carnea şi sângele ims 
părăţia luî Dumnedeu nu o vor moşteni, şt iarăşi că morţii seî 
"vor scula nestricaţi; pentru a nu aud'i cine-va acestea să so
cotescă că trupurile nu se vor scula, fiind-că acestea în viaţa 

-acâsta sînt alcătuite de carne şi de sânge;—pentru acesta dice* 
aici Pavel, câ se vor scula cu adevărat trupurile, însâ nu voi 

*) Nu pot a tăcea aicea pilda cea frumosă şi dreptă, ce o aduce a* 
icea dumnecjeescul Grigorie Nisis, cjicend: Precum boţul cel gros de 
fer, trebniceşte spre a fi nicovală sau.ilău, al alămaruluî şi al feraruluî; 
îar când ilăul cel gros ar trebui a se face altă uneltă maî subţire, atunci 
se pune în topitorea focului şi în cuptor şi acolo maî întâîu îşi lepădă 

•rugina, ce are şi apoî boţul cel gros şi nelucrat ore când al ferului s| 
face, orî coîf, orî pavăză orî altă uneltă subţire; şi grosimea luî cea 

•de maî înainte nu se socotea ca un lucru de prisos şi netrebnic, fiind* 
că era trebuincîosă şi aceea spre a fi ilău către alămarul;—cu un chip 

-ca acesta şi trupul omenesc are multe grose ceimî şi însuşiri, care trebr 
nicesc în viaţa acesta şi cât către acesta nu sînt de prisos, îar câl 
despre cea-l-altă viaţă sînt netrebnice şi de prisos. Drept aceea prin to
pitorea morţeî acesteea se lepădă din trup ca o rugină şi aşa cel mai 
.înainte gros şi lutos trup şi amestecat cu prisosurile, se face subţire şi 
nestricat şi trebriic în viaţa aceea. Dicend aşa sfîntul: „Multe ceimî rugi-
nose are acum firea trupuluî, care în viaţa.' acesta ajută spre ore cej 
Insă tote tuturor sînt netrebnice şi streine se află către fericirea ceea 

*ce se nădejdueşte după acestea. Care de s'ar face, ce se face ferului 
în foc, pre totă netrebnicia topitorea lepădâniiu-o, acesta prin morte si-

-isprăveşte trupuluî, totă prisosinţa lepădându-se, prin topirea cea între 
•murire (Vor. la ceî adormiţi). 
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fi came şi sânge, adecă grase şi stricăcîose, ci au să se schimbe 
în subţirâtate şi în nestricăcîune. însemneză însâ graiurile.aces
tea pentru acela, care dic că nu se vor scula trupurile aces
tea, ci altele. Câ Apostolul dice, că se vor scula stricăclosul 
acesta trup şi muritorul acesta şi nu altul, ci acesta arătat cu 
degetul. Drept aceea trupul adecă acestaş rămâne (fiind-câ a-
cesta este, carele are sâ se îmbrace cu nestricăciunea şi cu ne
murirea), iar stricăciunea şi muricîunea trupurilor se perde, fi
ind-câ are sâ cuprindă cu totuluşî tot pre trupuri nestricăciunea 
şi nemurirea. Se osebeşte însâ murirea de stricăciune, fiind-că-
muricîunea se dice numaî la singure cele însufleţitele vietăţi .şi 
simţitore; îar stricăciune se dice şi la cele neînsufleţite şi nesim-
ţitore. Decî fiind-câ şi la trupurile nostre se află 6re-care, ce 
sînt asemenea 'cu cele neînsufleţite şi nesimţitore, precum sînt 
perii şi unghiile, pentru acesta şi acestea vor lua nestricăcîune. 

5 4 . Iar când stricăclosul acesta se v a îmbrăca întru 
nestricăcîune şi muritorul acesta se v a îmbrăca întru ne
murire, atuncî se va face cuvîntul cel scris : s'a înghiţit 
mortea întru biruinţă (Osie X I I I , 15). 

Când se vor face aceste tote, atuncî se va plini cuvîntul cel 
ce este scris de prorocul Osie; căcî de vreme ce a dis Apostolul 
lucruri deşănţate şi de mirare, adevereză şi încredinţăză aces
tea cu mărturia Sf. Scripturi. Iar acâsta «întru biruinţă» însem-
nâză câ în sfîrşit şi întru totă deplinătatea are să se înghită mor
tea, în cât după ce se va birui şi se va perde desăvîrşit, nu-î maî 
rămâne nădejde că are sâ se împuternicâscă nicî cum deaciîa. 

5 5 . Unde îţi este morte boldul teii? Unde este, îadule, 
biruinţa t a ? (Osie, ti j). , 

Ca cum ar privi lucrurile făcendu-se înaintea sa, aşa se en-
tusiazeşte aicea dumnedeescul Apostol şi strigă şi răcneşte cân
tarea cea de biruinţă a acestulaş proroc Osie. Şi ca cum ar 
avea pre morte oborîtă sub dînsul, aşa se sue asupra et şi o 
calcă cu picîorele, dicând: ce s'a fâcut boldul tău, mortîo ? Şi 
unde a perit biruinţa ta îadule?1).. Se osebeşte însă iadul de 

J ) Şi Teologul Grigorie cu entusiasm şi însuşî întru un glas cu feri
citul Pavel strigă cântarea cea de biruinţă asupra şerpeluî celuî gândit 
adecă al diavoluluî şi epitaful celuî ce a lucrat pre morte şi ţinea sufle
tele în îad, cjicend unele ca acestea către dînsul : „Şi carele ar fi fosl 
cuviinciosul luî dela noî epitaf? Unde îţî este m6rte boldul? Unde îţî este 
îadule biruinţa? Cu crucea te-aî oborît, cu mortea cea de viaţă făcetorc-
te-aî omorît. Fără suflare eşti, mort, nemişcat, nelucrător, deşi ţii încl 
chipul şerpeluî în vedere batjocorit însă" (Cuvînt la pashă). însemneză 
că dicerea proroculuîOsie ; ceea ce-se află-acum, aşa es te : „Unde e osînds 
ta, morteo ? Unde ie boldul teii, îadule ? -
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m o r t e , f i i n d - c ă i a d u l ţ i n e s u f l e t e l e , iar m o r t e a s t ă p â n e ş t e t r u 
pur i l e , fiind-că s u f l e t e l e s î n t n e m u r î t d r e şi n u s e s t ă p â n e s c d e 
m o r t e a c e a p o t r i v i t ă t r u p u r i l o r . 

5 6 . Iar boldul morţeî este pecatul. 
Bold a l m o r ţ e î e s t e p e c a t u l , fiind-că p r i n p e c a t a v e a p u t e r e 

m o r t e a şi s t ă p â n e a p r e o m e n i , î n t r e b u i n ţ â n d u - 1 p r e e l c a p r e 
un b o l d şi a r m ă , c u c a r e l o v e a ..pre o m e n i ş i mai î n t â i u O m o r a 
s u f l e t e ş t e ş i a p o i o m o r a , şi t r u p e ş t e ^ - c ă p r e c u m s c o r p i a e s t e o-
' V j e t a j e a r t i i c ă ; ş i : nebăgată I h - s e m ă ; are î n s ă p u t e r e în boldul el,.-, 
a ş a şi m o r t e a a v e n d b o l d "al e î p r e p e c a t e r a t a r e şi b iruia- , 
fără d e p e c a t ^nsă e i l a c u t p t u l n e p u t i h e i d s ă ş i n e l u c r ă t o r e . Şi 
o a r a t ă ace 's ta Domnul, că . v i ind la dînsul m o r t e a şi n e a f l â n d 
p e c a t , s ' a b i r u i t şi a r e m a s n e l u c r ă t o r e 1 ) . 

J a r puterea pecatuluî, legea. 
Cum şi cu c e c h i p l e g e a e s t e p u t e r e a p ă c a t u l u i ? Aşa, c ă c i 

c â n d n u e r a l e g e a , c a r e a p o r u n c e ş t e s ă n u f a c e m c u t a r e şi c u t a r e 
p ă c a t , n u n e o s â n d e a m a t â t a m u l t , fiind-că f ă c e a m p ă c a t u l î n 
t r u n e c u n o ş t i n ţ ă ; î a r d u p ă c e a v e n i t l e g e a , a . a r ă t a t g r e u t a t e a 
p e c a t u l u î şi n e - a os îndi t m a i m u l t p e n t r u - c ă p ă c ă t u i m în t ru c u 
n o ş t i n ţ ă , c ă l c â n d l e g e a luî Dumnedeu. Şi d u p r e u r m a r e p ă c a t u l 
l ' a f ă c u t p u t e r n i c , n u din firea ei ( p e n t r u - c ă l e g e a e s t e b u n ă 
şi sf îrită, d a r a luî Dumnedeu f i ind) , ci d in l e n e v i r e a nos t ră , . 
c a r i n o î n u a m î n t r e b u i n ţ a t b i n e d o f t o r i a c e a d ă r u i t Dumnedeu 
n o u ă , p e n t r u c a să n e v i n d e c ă m d e p ă c a t ; c i o a m î n t r e b u i n ţ a t 
r â u şi a m c r e s c u t m a î m u l t g r e u t a t e a şi p e d â p s a p ă c a t u l u î , p r e 
c u m a c â s t a maî p r e l a r g a r a t ă Apostolul în t r i m i t e r e a s a c e a 
c ă t r e Romani (Cap. VII). Decî nu ţe î n d o i , omule, despre î n 
v i e r e , v ă d â n d c ă şi p ă c a t u l s e r i d i c ă din m i j l o c , c a r e l e e r a a r m a 
m o r ţ e î , şi l e g e a s ' a f ăcut n e l u c r ă t o r e , c a r e a , în c â t din i s p r a v ă , 
a j u n s e a fi p u t e r e a p ă c a t u l u î . Şi arătat e s t e , c ă şi m o r t e a , fi
i n d - c ă s ' a d e z a r m a t şi a p e r d u t a r m e l e s a l e şi e a m u l t n u a r e 
p u t e r e , ci r ă m â n e n e l u c r ă t o r e . 

5 7 . Iar lui Dumnedeu mulţărnită, celuî ce a dat ndue 
biruinţa prin lisus Christos, Domnul nostru. 

Lupta a d e c ă şi r ă z b o i u l , d i c e ) , a f o s t a l Domnului n o s t r u l i s u s 
Christos, î a r b i r u i n ţ a r ă z b o i u l u i s ' a d a t n o u ă h r i s t i a n i l o r , n u p e n 
t r u v r e o r ă s p l ă t i r e a bunelOr n o s t r e f a p t e , n i c i d u p r e d a t o r i e , 

* ) . Pentru acesta cjice prea ritoricescul ilu-mrţeţ$eescul Grigorie ul Misiei: 
decî fiind-că întru acela (întru Christos adecă) totă firea reutăţeî s 'a perdut, 
„carele pecat nu a făcut, precum cjice prpjrpcul, .nicî s'a aflat vicleşug 
în gura luî" (Is. LIII, 9 ) . împreună însă s 'a : perdut: cu pecatul întru (Chri
stos) şi mortea ceea ce urma păcatului. Că nu este altă* naştere a m o r 
ţeî fără numaî păcatul; început a luat. clela,(Christds) şi peirşea reutăţeî 
şi stricarea morţeî (Vor. la cjicerea: „Câfid se vor supupe lui tote). 
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ci dupre darul şi îubirea de omenî a luî Dumnedeu şi Părin
telui, Carele a fâcut să biruim noî şi pre morte şi pre păcat 
şi pre diavolul, prin războiul ce a fâcut Fiîul său, Domnul nos
tru Iisus Christos. 

5 8 . Drept aceea, Iubiţii mei fraţi, întăriţi fiţi, nemişcaţi, 
prisosind întru lucrul Domnuluî tot-de-una. 

De vremea ce aţi cunoscut, iubiţii meî fraţi, dice, din câte am., 
dis, că se va face înviere şj răsplătire faptelor bune, pentfu acâsta 
fiţi întăriţi îcâ" se clăteau m dogma cea despre înviere); fiind 
însâ câ se leneveau despre, viaţa cea bună şi plăcută, luî Dum
nedeii, fiind-că nu nădăjduîau înviere dupre socotinţa lor cea 
greşită;—pentru acâsta Apostolul urmând, le dice sâ prisosâscă 
şi sâ spprescă tot-de-una în lucrul Domnului, nu numai acela 
însuşî prost lucrându-1, ci şi cu covîrşire şi cu prisosinţă oste-
nindu-şe într'însul; îar lucrul al Domnului, care îl Iubeşte Dom
nul, şi 'pre care ca o datorie o cere dela noî, este fapta bună 
şi paza poruncilor lui 1). 

Ştiind că ostenâla vdstrâ nu este deşartă întru Domnul . 
Adecă voi hristianiî, qUce, nădăjduind că se va face înviere, 

orî cât aţî osteni cu acâsta nădejde, să ştiţî că nu veţî perde 
ostenejele, ci pentru tote vi se va plăti de Domnul. Că mai 
înainte vă leneviaţî despre fapta bună şi despre poruncile Dom
nului, căcî nu credeaţi că va fi înviere şi pentru aceea nu volaţl 
sâ osteniţi în deşert şi în zădar; Iar acum după ce v'aţi încre
dinţat că vâ fi înviere, ori şi cât aţî osteni, nu este în deşert 
şî în zădar; îar «întru Domnul» orî însemnâză că ostenâla vos
tră este întru Domnul, adecă câ se face cu ajutorul Domnuluî, 
pentru-că o face în fapte plăcute luî Dumnedeu, orî însemnâză 
că dela Domnul hu se va zădărnici ostenâla vostră, ci veţî lua 
dela dînsul răsplătirile. 

;;'! CAP. xvi. 

1. Iar despre adunarea cea pentru sfinţi, precum am 
rânduit bisericilor Galatieî, aşa şi voî să faceţi. 

După ce a plinit fericitul Pavel cuvîntul cel despre dogma 

.,,,:*) Iar Mar. Vas. întrebat fiind, cum prisoseşte cine-va în lucrul Dom
nului tot-de-una ? răspunde, că atuncea prisoseşte, când înmulţeşte pre 
darul cel dat luî dela Dumnedeii, fiind-că foloseşte şi aduce spre sporire 
pre aceî ce li se face bine de el, sau când dupre asemănarea silinţelor 
omeneşti, arată, maî multă silinţă.a sa în lucrul Domnuluî (Hotar. 290 
pre scurt): pice însă şi cuviosul' Marcu, cum că „lucrarea cea dupre 
Dumnedeu se numeşte faptă bună" (Cap. CCII, despre ceî ce socotesc 
că "se vor îndrepta din fapte). 
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înviereî, vrând să intre în cuvîntul cel moralicesc, a lăsat tdte 
cele-l-alte şi a venit la capul faptelor bune, la milostenie; a-
dunare însă numeşte pre strângerea banilor, celor ce se. daii 
milostenie la săracii hristiani, precum este ceea ce în diua de 
adî se numeşte cutie. Arată însă Apostolul îndată dela început 
şi dela numire, lesnirea lucrului; pentru-că ceea ce se adună 
dela mulţî, nu se arată grea şi fieşte-căruîa îl este uşor; apoî îi 
porneşte pre eî spre rîvna milosteniei, povestindu-le lor, cele ce 
au isprăvit alţiî. Precum' Galateniî, dire, adună milostenii peri-: 
tru sfinţi, adecă pentru săraciî hristiani, ceî ce se afiâjn Jerusa-i 
lim 1), aşa să adunaţi şi voî. Nu a d i s însă, câ am sfătuit pre 
Galatenî să facă acesta, ci a dis: am rânduit, maî stăpânitoreşte 
adecă am poruncit lor; pentru ca să te înveţi, tu hristianule| 
cel ce audi că adunarea acesta pentru săraciî hristiani este pol 
runcă împerătescă, şi pentru acesta nu se cuvine a o defăima] 
ci de datorie a o face 8). 

2. Intru una a Sâmbete lor fieşte-carele din voî, pune 
la sineşi, învistierind, ori cât s'ar înlesni. 

Una a Sâmbetelor pre Duminică o numeşte, în loc de întâia 
di din cele ale Sabatului dile, adecă ale septemâneî (câ Sâbaton 
se numeşte nu numaî d i u a a şeptea, şi tote dilele săptămânii 
împreună unindu-se dela parte totul), îl îndemnă însă la milq^ 

' ) Vecjî şi suptînsemrJarea cjicereî: „numaî ca să ne aducem aminte 
ceî săraci" (Galatenî II, 10). 

*) însemneză, că în Testamentul cel Vechîu era loc rânduit şi osebiî 
în biserica luî Dumnecjeu, unde puneau Evreiî argint şi aur, atât pentxt 
înoirea părţilor celor stricate ale bisericeî, cât şi perttru cele-l-alte trebui; 
inţe ale preoţilor şi ale norodului; locul acesta [însă se numea vistierii: 
case î Domnuluî, precum se scrie la Iisus al lu îNavi : „Şi tot argintul, .saţ 
aurul, sau arama, sati ferul, sfînt va fi. Domnitul , în vistieria Domnu 
luî se va băga (Iisus Navi VI, 1 9 ) ; şi se numea chivot adecă ladă : „ş 
a luat Iodae preotul un chivot şi a săpat bortă în scândura luî şi 1': 
dat pre el la Amadivi în casa omuluî caseî Domnului. Şi au dat preot 
ceî ce păzeau soma, tot argintul cât s'a aflat în casa Domnuluî" (IV a îm 
peraţi. XII, 9 ) ; se numea şi gazofilachion: „Şi Eliasid preotul şî-a fatc 
luîşi gazofilachion mare şi acolo era maî înainte dând Manaâ şi Livarii 
şi vasele" (Neem. XIII, 5 ) . Şi îarăşî : „Şi şecjend Christos în preajma gaze 
filachiuluî, privea cum punea glota arama în gaze fila chion" (Marc. XII, 14 
S e numea încă şi Corvana, adecă chivotul cel ce priimea darurile, căi 
corvan va să cjică, elinişte, dar; „far arhiereii luârd arginţi! aii cjis: nu esl 
ertat-a.se pune aceştia în corvana" (Mat. XXVII, : 6 ) . Şi nu numaî în ce 
v e c h e era loc rânduit pentru unele ca acestea, ci şi întru cea nouă, îr 
lăuntru în biserică. Pentru, acesta dumnecjeesciil Chrisost. cjice: „Şi cri 
votul acesta încă este mult maî bun decât chivotul acela^ decât lada cec 
ce se află în casă obştescă adecă şi maî de nevoe, că 'nu haine, ci rn 
lostenie are adunată şi închisă, deşi puţini sînt aicea! ceî ce ati (Vo 
X X X I I la Mat.). Insă locul acesta este asemenea cu cel ce astă-cjî bbşteş 
s e cjice pangar. 
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tenie şi din diua acesta a Duminiceî, întru care se adună mi
lostenia. Câ le aduce aminte Apostolul prin Duminică de taî^ 
nele cele de viaţă fâcetore, cu care se împărtăşesc hristianiî în 
diua acâsta. Că daca se împărtăşesc hristianiî în diua Duminiceî 
cu nestricăcîosul trupul şi sângele Domnului, cum nu este cu 
dreptul a împărtăşi1 şi ei cu stricăcîosă milostenie pre săracii 
hristianî, din averile lor? Porunceşte însâ Apostolul câ, cu multă 
luare aminte şi purtare de grijă sâ înviestierescă fie-carele hri
s t ian , a c e e a ce s'ar în lesn i , adecă aceea ce î-ar da Dumnedeu 
şi a c e e a c u care. ş e înlesneşte. Căcî nu a dis îndată: adă, pen
tru a nu se ruşina cine-va, de ar fi adus puţin, ci â dis: pune 
la o parte hristianule în fte-eare Duminică milostenia ta, cea 
dupre putinţă şi păstrâzăo pre ea în casa ta 1 ) , şi când va fi 
somă de ajuns atuncea a d â - o . 

Ca. nu când voîu veni, atuncea să se facă adunările. 
Maî înainte de vreme, dice, adunaţi hristianilor milostenia 

pentru săracî, ca nu atuncea. să o adunaţi, când este trebuinţă 
a se trimite la săraci în Ierusalim. Dicend însă Pavel, căcî când 
voîu veni, îî face maî osîrdnici spre adunarea milosteniei, fiind-că 
milostenia fieşte-căruîa, înaintea lui va să se dea şi să se numere. 

3 . Iar când voîu veni, pre cari î-aţî"socoti, prin scrisori, 
pre acela îl voîu trimite să ducă darul vostru în Ierusalim. 

Iar de voîu veni, d i c e ! atuncea voîu trimite cu scrisori îm
preună adunata milostenie a vostră la Ierusalim, prin fraţiî aceia, 
carî prin cercare î-aţî afla vrednici spre acâsta. Bine însă a dis 
dumnedeescul Apostol, că voîu trimite cu aceia,, pre care î-aţî 

% ) O! de s'ar lucra şi în vremile acestea de hristianî acesta sfătuire a 
Apostolului şi a se face în casa fieşte-căruî hristian adunare de milos
tenie pentru săracî şi a n i r se face prin biserici întru înfricoşata vreme 
a durhriecjeeşteî Liturghii şi a sfinţitei jertfireî ceiî fără de s â n g e ; fiind-că 
ceî ce ţin cutiile milosteniei, încungîurând totă biserica, rupând şi ghion
tind pre mulţimea norodului, pricinuesc cu adeverat mare turburare în 
biserica luî Dumnecjeu, şi nicî eî aud cele ce se cjic în dumnecjeesca Li
turghie, nicî pre alţiî îî lasă să asculte în linişte şi cu luare "aminte, pen
tru ghîontirile lor cele fără de rânduiala şi pentru glasurile lor cele tur-
burătore. Însemneză că acest obiceîu îl pomeneşte sfinţitul Iustin filosoful 
şi mucenicul în răspunderea cea desvinovăţitore (apologhia) pentru hri
stianî adecă că fieşte-carele hristian făcea milostenie în d j u a Domnujuî, 
dupre putinţa sa, la săracî. Adăogim însă şi acesta, că de nu vor hri
stianiî să păzescă sfătuirea acesta a Apostolului, şi fieşte-care să adune 
în casă milostenia cea dupre putinţă pentru săraci, Duminicile şi sărbă
torile, încaltea, să nu adune milostenia acesta în bisericile luî Dumnecjeu, 
ci hristianiî, ceî ce ţin cutiile, eşind maî înainte decât toţî cu cutiile, să 
stea la uşile bisericilor; şi când vor eşi toţî hristianiî afară, după sfîr
şitul dumnecjeeşteî Liturghii şi după slobocjire, pue fieşte-carele hristian 
mila cea dupre putere în cutiî sau în discuri. 
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afla aleşi spre acesta, ferindu-se pretutindenea de smintelele, cele 
ce urmeză din acesta, pentru a nu prepune, că va să oprescâ 
ce-va din banii ceî adunaţi. Decî, o cetitorîule, fă stare la acâsta 
«î-aţî cerca» (socoti) şi apoi citeşte: «prin scrisori pre aceştia 
îî voîu trimite», pentru a fi înţelegerea cuvîntuluî acest-fel; pre 
aceîa ce voî îî veţi cerca, pre aceştia îi voîu trimite cu scri
sorile mele, ca cum ar dice, că şi eii voesc să merg cu dînşiî 
şi n\e voîu împărtăşi-cu dînşiî întru acesta slujbă prin scriso-

Tcile;*iiîe1^., Dar lîisă/ a numit pre, milostenie, adecă filotimie a 
voipPI,"cU să, ar^jg-, Câ ceî ce _ miluesc, lac dfe-ce rnare bine 
şi că o fac cu osîrdie şi nu cu scârbă sau cu silă; câ acest-fel 
este darul; pentru-că a o numi acâsta milostenie a socotit a fi 
lucru nevrednic pentru sfinţii acela hristianî, carî au să priimâscăj 

4 . D e va fi însă vrednică de a merge şi eu, împreuna 
cu mine vor merge. 

Molostenia vostră cea împreună adunată, de va fi atâta multa 
în cât ar fi vrednică de a sluji şi eu la ducerea eî, cu bucurie 
şi eu o voîu duce la Ierusalim. Cu acest cuvînt însâ ii îndâmnă 
Apostolul, ca să facă mal îmbelşugată milostenia, însă de are 
a merge şi însuşî Pavel în personâ, îarăşî voeşte să aibă mar
turî, că el nu are să îa nimic din baniî cel adunaţi, pentru a-
câsta şi dice, că eu nu voîu merge singur, ci vor veni împre.-! 
una cu mine şi aceîa, pre cari voî 'î-ţî alege. 

5 . Ş i voîu veni la voi, când voîu trece Macedonia, c | 
prin Macedonia trec 1 ) . 

6 . Ş i pdte la voi voîu remânea, şau şi Voîu Ierna, ca 
voi să mă petreceţî orî unde voîu merge. 

7 . C ă nu voesc acum pre voî în trâcât a ve vedea, ci 
nădejduesc a remânea la voi ore-care vreme, de va rân-
dui Domnul. , 

Nu a dis Apostolul că merg la Macedonia, ca să nu dică 
Corintenii că mai mult cinsteşti pre Macedoneni decât pre noi; 
ci a dis, câ trec prin Macedonia, a<|ecă' de sîrg şi cu grăbire 
şi în trâcăt vâd pre hristianiî din Macedonia;, Iar la voî voîu 

' ) Intru altele se află „că prin Macedonia voîu veni", care este şi mai 
dreptă; sau că prin Macedonia trec, se îâ de împrotiva timp, |n loc de. 
„printr'însa voîu veni" , precum şi „vin" maî de multe orî se . îa în loc de' 
„voîu veni", timpul viitor djcendu-se ca c a l d e faţă pentru adevărul, că 
în Efes era, când scria trimiterea, precum arată în următorul stih VIII, di
cend : voîu remânea însă în Efes. Cum se cjice însă în ore-care izvode, 
c ă trimiterea acesta s'a scris din Filipi, orî pote eii greşelă cţice s'a scris, 
şi trebue în loc de a dice, s'a scris, să se scrie s'a trimis; că pote.după 
c e a mers la Filipi Macedoniei să fi trimis scrisorea de acolo, 
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rămânea în îndelungare de vreme. Cu cuvîntul acesta însâ a-
rată şi că îi protimiseşte pre dînşiî, ca pre ucenici aî seî maî 
adevăraţi şi maî vrednici de cuvînt maî mult decât pre Mace
doneni (că mare era biserica din Corint) şi-î înspăîmînteză tot 
6 dată, pre ceî ce au păcătuit între Corintenî. Adauge însă 
acesta: «pdte» pentru neştiinţă; pentru-că nu ştia, de se va erta 
de Duhul Sfînt să rămâe la dînşiî, căcî unde voea Sf. Duh, acolo 
mergea, şi el; şi în Şfes,,aflându-se atuncea, urma să mergi. Ja 
Mace/doQÎâ şi • să sţi'^bâră ;p;ritt. ejâ: -fa 1 grapâ^şi appî să mergâ . 
la Corjriţ. Cu multe '.semne.:',îos'ă-•"arată"PaveT ̂ dragostea ce o 
avea către Corintenî şi maî ales cu două: cu unul adecă, că 
nu voeşte a-î vedea pre eî în trecăt; îar altul, că voeşte a fi 
trimis de dînşiî acolo unde va avea a merge. 

8 . Voîu rămânea însă în E f e s până la cincl-decime. 
Şi cuvîntul acesta este însuşit omului aceluia, ce mult iubeşte 

pre iubiţii săi, a le spune lor adecă, unde are să petrecă şi 
până când. Pre lângă acestea însă semn de dragoste este şi 
a ie spune, pentru ce pricină are să îngădue în Efes până la 
cinci-decime, câ urmâză a dice: 

9 . C ă uşă mare mi s'a deschis mie şi lucrători şi stătă
tori împrotiva sînt mulţî. 

Adecă mulţî vor să vie la credinţa luî Christos şi să credă, 
pentru acesta mi s'a deschis o mare uşă, ca să intre aceştia. 
Dar uşa acesta este îucrâtdre, pentru-că cei ce se află aicea 
îşi, au gândul şi osîrdia lor lucrătore forte şi înflorind în cre
dinţă (căci învăţătorului celuî bun strîmtorire i se socoteşte, 
când nu are ucenici osîrdnici, Iar bund încăpere şi lăţire, când 
află ucenici osîrdnicî). Iar protivnicil, (li c e> e r a u mulţî, pentru 
acesta, adecă pentru-că priimesc mulţî credinţa; pentru-că di
avolul vădendu-se pre sine golit de robii şi slujitorii săi ceî de 
maî înainte, se turbură maî mult, şi scolă pre mulţî împrotiva 
evanghel(iceşteî propoveduirel mele. 

10. Iar de v a veni Timoteî , vedeţi, ca fârâ de frică să 
fie la voi; 

Fiind-că Timoteî urma să mergă la Corint, de urmare era 
să fi prihănit pre cei ce au păcătuit şi să-î certe; pentru a-
câsta Pavel mai înainte îl siguripseşte îndatorind pre Corintenî 
şi (}icendu-!e să nu se scole asupra luî Timoteî cei bogaţi şi 
cei învăţaţi întru filosofie; nu că dor Timotei era fără bărbă
ţie şi mic de suflet şi că ar fi cădut de frică, ci pentru a nu 
se vătăma aceia ce ar fi stătut împrotiva luî, că Timoteî era 
forte gătit şi osîrdnic de a priimi şi primejdii. Insă bine a dis 
Pavel, ca să fie fârâ de frică Timoteî la voî; să las, dice, pre 
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Eliniî ceî din afară, carî pote să-î stea împrotiva. Eu partea 
vostră o caut să priimiţî mustrările şi certările luî Timoteî cu 
blândeţă şi cu smerita cugetare şi cu supusă ascultare. 

C ă lucrul Domnului lucreză precum şi eu; decî sâ nu-1 
defaime cine-va pre el. -

Adecă Timoteî propovedueşte şi învaţă, nu prost şi cum s'ar 
întempla, ci precum şi eu propoveduesc şi înveţ, care acest 
cuvînt este mare lăudă lui Timoteî. Decî fiind-că este unul ca 
acesta Timotei, pentru acesta, dice, să nu-1 defaime cine-va 
dintre voî, ca pre un maî mic şi maî tânăr; căcî fjipd-că era 
tener şi singur, Timoteî a priimit purtarea de grijă şi îndrep
tarea unuî atâta norod, şi norod mândru, pentru acesta de ur* 
mare era pote a se defâîma de către dînşiî. 

1 1 . Ci proîntimpinaţi-1 pre el cu pace, ca să vie lă 
mine, câ îl aştept pre el împreună cu fraţii. 

Nu numai sâ nu defăimaţi pre Timoteî, dice, ci maî ales s'i 
cinstiţi-1; că acâsta însemnâzâ dicerea: întimpinaţi-1; şi cu pace 
să întimpinaţî, adecă fără nici o frică şi fără gâlcâvă şi prigdi 
nire, ci cu totă supunerea, picând însă Pavâl, că aştept pre 
Timoteî să se întorcă, îi sperie, cu socotâlă ca să ştie eî, că 
Timotei va spune tote lui Pavel şi pentru acâsta să nu-1 mâh-
nâscâ pre el întru nimic, şi pre lângă acâsta arată pre Timo
teî mai vrednic de cucernicie şi maî respectarisit Corintenilor 
fiind-că îl are pre el trebuincios Pavel; drept aceea îl aştâpts 
să mergă înapoî, pentru-că are trebuinţă de el. 

12 . Iar despre fratele Apolo, mult l 'am rugat, ca să vie 
la voî împreună cu fraţii; şi cu totul nu a fost voe cz 
acum să vie. 

Apolo acesta era şi mai mare cu vîrsta decât Timotei, şi băr
bat cuvîntăreţ, precum îl arată Faptele apostoleştî (Cap. XVIII)." 
Deci, pentru a nu dice Corintenii: şi pentru ce nu aî trimis pre 
Apolo cel mal vechîu, ci'ne-al trimis pre Timotei, cel maî noul 
pentru acâsta dice Pavel, câ mult l'am rugat 'pre Apolo să vie! 
şi nu a d's, că mî-a stătut împrotiva şi nu a voit să vie, ci pen
tru a-1 slobodi pre el de prihănire, dice, că cu adeverat nu a 
fost voea lui Dumnedeu ca să vie acum. 

V a veni însă când v a avea vreme.; 
Pentru a nu dice Corintenii, că acâsta este pricinuire, o feri-

cite Pavle, că aî rugat pre Apolo ca să vie, pentru acâsta dict 
aicea Apostolul, că Apolo va veni când va aVea vreme po
trivită; una adecă ca să diafendefsască (apere) şi sâ-l desvino 
văţâscă căcî nu a mers, şi alta încă, ca să-i mângâe pre eî ct 
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nădejdea venireî lui, fiind-că doreau să-1'vadă şi să se îndul-
cescă de el. 

13 . Priveghîaţî. 
Iarăşi axea la sfîrşitul trimiterel sfâtueşte pre hristianiî din 

Corint marele Apostol şi le dice sâ fie deştepţi tot-de-una, a-
râtând că nu se cuvine a-şl avea nădejdile mântuire! lor nu
mai întru învăţătorii lor, ci şi întru a loruşî osîrdie şi sîrgu-
inţă. Le-a dis însă să fie deştepţi, fiind-că dormitau şi se lene 
veâu şi pentru acesta trebuiau să fie luâtorî aminte, pentru ca 
să nu-i .amăgescă unul,. şi altul cu mincîunosele socotinţe şi cu 
relele dogme, precum la multe părţi ale trimitereî acesteea am 
dis. Socoteşte însă, o cetitorîule, că şi din cuvîntul acesta a-
rată Pavel, că Christos grâîa în inima luî; câ ceea ce dicea 
Christos ucenilor seî şi tuturor împreună: «Cele ce le dic vduă, 
tuturor le dic, priveghîaţî» (Marc. XIII, 37), acesta o dice şi el 
hristianilor, ucenicilor lui. 

Staţ i în credinţă. 
Staţî, dice, întăriţi în credinţă, fraţilor, şi nu întru înţelep

cîunea cea din afară; câ întru înţelepcîunea cea din afară nu 
este stare şi întărire, ci elâtire şi înduplecare şi povîrnire. A-
cesta însă o a dis, pentru-că hristianiî ceî din Corint se clă
teau în credinţă şi în dogmele credinţei, precum maî ales era 
dogma cea despre înviere. 

Imbărbataţi-ve şi întâriţi-ve. 
Acesta o a d' s Apostolul, pentru aceî ce îî vrăşmăşuîau, ca 

să le facă rău, înduplecându-i pre eî să calce predanisirile cele 
de Pavel predanisite precum maî ales a fost, că bărbaţii se 
cuvine a se ruga eu capetele descoperite, îar femeile acope
rite, precum am dis la cap. XI. Le-a dis însă, să se îmbărbă
teze, pentru-că erau micî de suflet şi pentru-că, dupre Teodo
rit, aveau vrăşmaş! arătaţi şi se bântuîau de către ceî necin
stitorî de Dumnedeu- Pentru acesta aveau trebuinţă să arate 
inimă mare în goneîe şi în greutăţile acelea. 

14, T o t e ale vostre, întru dragoste sâ se facă. 
Acesta o a dis Pavel pentru aceia ce aveau prigoniri şi des-

binărî în Corint şi despărţeau biserica luî Christos în multe 
părţi, precum am dis Ia începutul trimiterel; căcî ori de în
vaţă cine-va, di c e> o r î de se învaţă, ori de mustră şi cartă, 
tdte se cuvine a se face cu dragoste; căci când dragostea este 
în mijloc, negreşit, nicî mândrie încape, nicî prigonire, nici 
desbinărî. 

1 5 . Ş i ve rog pre voi fraţilor. 
Chip săritor întrebuinţeză aicea Apostolul, căci dicerea «ro-



gu-ve» nu şe uneşte cu dicerea: «Ştiţi casa lui Ştefana», care 
se dice mai jos, ci cu dicerea: «Ca şi • voî să vă supuneţi u-
nora ca acestora»; îar acesta: «ştiţi casa» şi cele-l-alte s'au pus 
în mijloc. 1 

Ştiţi casa luî. Ştefana, că este începătură a Afiaef. 
Voi ştiţi, fraţilor, dice, şi nu trebue a vă. învăţa dela mine, 

căci -casa luî. Ştefana este începătură a Ahaeî. -Numeşte însă 
..casajuî /Ştefana începătură^ sau. căci < ei; (casnicii)maî întâîu de 
eşticeîd-tâlţî- Corinteni .au.' credut •!« Christoşv sau .căci aveau;, 
petrecerea lor mai cuviosâ şi mai îmbunătăţită decât a celor-
1-alţî; căcî începătura tot-de-una însemneză pre maî bunul şi, 
are drept de a avea ore-care maî deosebit pronomion, maî pre 
sus de altele, al cărora este şi se aice'începătură. Iar care parte; 
a Moreeî se numeşte Ahaîa, verji la suptînsemnarea dicereî: 
«Că a bine voit Mocedonia şi Ahaîa» (Rom. XV, 26)') . 

Ş i spre slujba sfinţilor s'a rânduit şi s'a afierositpre sineşî. 
Totă blagoslovita familia acesta, dicje, şi casnicii lui Ştefana, 

s'a rânduit şi s'a afierosit pre sineşî spre a priimi pre săracii 
hristianî şi a le sluji lor la tote cele trebuincîdse şi de nevoe, 
şi ce este maî de mirare că fericiţii aceştia nu s'ap rânduit 
de către alţiî la acâsta, de nevoe şi cu sila, ci de voea lor şî 
de înseşî alegerea loruşî s'au rânduit la acâsta, pentru dragostea 
fraţilor şi a Domnuluî. 

16. Ca şi voî să ve supuneţi unora ca acestora, şi toi 
celula ce împreună lucrează şi osteneşte. 

Adecă vă rog pre voî, fraţii mei, sâ vă supuneţi şi voî Co
rintenii acestora şi să-î ajutaţi şi cu cheltuială de banî şi ci 
slujbă trupâscă; şi nu a cjlis prost, să împreună lucraţi cu dîn 
şiî, ci arătând covîrşitore şi întinsă ascultare a dis, că să v< 
supuneţi lor. Pentru ca să nu se arate însă Apostolul că vo 
roveşte cu hatîr numai pentru Ştefana, dice dupre urmare si. 
se supue hristianiî şi fieşte-căruîa altuia ce împreună lucrâză 
şi osteneşte la bunătăţile cele ca acestea, adecă la slujba şi 
ajutorirea săracilor hristianl; căcî toţî aceştia, dice, sînt vred
nici a dobândi cinste dela ceîa-l-alţî, ca eu cinstea acâsta să 
sufere vitejeşte ostenâla ce fac pentru săracii fraţi. 

17. Mă bucur însă pentru venirea luî Ş tefana şi a lpî 
For tunat şi a luî Ahaic, căci lipsa vdstră,. aceştia o au 
plinit. 

Aceşti trei au fost, carii au vestit şi au spus luî Pavel pri
gonirile şi desbinările ce le aveau Corintenii între dînşiî, şi ce-

*) Despre Ştefana acesta vecjî la cap. I al trimitere! acesteea, stih. 16 
în suptînsemnare. 



led-alte necuviinţe şi pecate ce făceau, precum am dis la pri
cina trimiterel aceştia, şi pote familia şi casnicii caseî Hloeî 
(despre carea a dis în cap. I, stih 11) prin aceşti treî aii a-
rătat Iul Pavel nestatornicia Corintenilor. Insă fiind+că urma a 
se turbura şi a se mânia Corinteniî pre Ştefana acesta şi pre 
Fortunat şi pre Ahaic, căci aii vestit eî acestea luî Pavel, pentru 
acesta şi Pavel îl recomăndueşte pre aceştia lor prin scrisorea sa. 
Deci, dice, că lipsa -.voştri,, fraţii. -meî>" -o^aă plinit aceştia, adecă 
în locul vostru al tuturor au venit-j a mine, şi.-pentru dragostea 
vostră--avi 'suferit.' ̂ tea.--oştep}Gi6ae---iîătŞtora.--.-

18. Cu a odihnit pre duhul meu şi pre al vostru. 
Cu aceste cuvinte arată Pavel, că odihna ce aă pricinuit du

hului trimişii cei de maî sus este odihna a lor însuşi a Corin
tenilor; în cât de .vreme ce eu m'am odihnit de dînşiî, dice, 
şi voî asemenea să socotiţi acesta, ca un căştig al vostru şi 
odihnă, adecă pre a mea odihnă, ce s'a făcut printr'înşiî; pen
tru acesta să nu le arătaţi vre o selbătăcie şi moral sălbatic lor, 
carî au pricinuit mie şi vouă un bine ca acesta. 

S â cunoşteţî dar pre unii ca aceştia. 
Adecă aveţi-î pre el întru totă cinstea şi apropierea şi în

lesnirea. 
1 9 . V e urâză pre voî bisericile Asiei. 

Cu oraţia şi hiritismosul acâsta lipeşte împreună sfîntul A-
postol pre mădulările luî Christos, una cu alta, precum obicî-
nueşte tot-de-una a face la sfîrşitul tuturor trimiterilor sale. 

V e urâză pre voi întru Domnul mult Achila şi Pris
chila, împreună cu biserica cea din casa lor. 

Fiind-câ în casa lui Achila şi a Prischileî, făcătorilor de cor
turi, rămânea petrecând Pavel, când se afla în Corint şi lucra 
împreuna cu dînşiî meşteşugul corturilor, şi fiind-că acest A- ' 
chila şi Prischila erau atuncî în Efes (precum mărturisesc Fapt. 
Apost. la cap. XVIII, 16), pentru acesta trimite din partea lor 
Corintenilor hiritismosurî. Verjî însă, o cetitorîule, fapta bună 
a dumnedeesculuî Achila acestuia şi a Prischileî, cari casa lor 
o aii arătat biserică de treî orî fericiţii, fiind-că se aduna în
tr'însa mulţimea hristianilor. 

2 0 . V e urâză pre voi fraţii toţî, îmbrăţişaţi-ve. toţî întru 
sărutare sfîntă. 

Adăugirea acâsta a sfintei sărutări, adecă o d i c e Pavel Co
rintenilor sâ se sărute toţî între dînşiî cu sărutare sfîntă, a-
câsta, dic, întru singură trimiterea acâsta o scrie Apostolul şi 
nu întru alta ore-care; îar acâsta o a făcut pentru multele pri
goniri şi desbirrărl, ce aveaîi între dînşiî Corinteniî. Decî fiind-
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că mult le-a poruncit în totă trimiterea, despre unire şi dra
goste şi o gândire, pentru acâsta la sfîrşitul acesteea îî uneşte 
cu sfîntă sărutare, adecâ cu cea fără vicleşug şi fârâ făţărnicie1). 

2 1 . Oraţia cu mâna mea a lui Pavel . 
Tdte trimiterile sale fericitul Pavel le dicta, adecă le elicea al

tul gramatic şi le scria; îar singură oraţia obicînuîa a o-scrie 
cu însăşi sfîntă mână a sa. Iar trimiterea cea către Galatenî 
a fost silit a o scrie însuşî cu mâna sa, precum vom spune, 
ajutând Dumnedeu, ia tâlcuirea aceea; asemenea şi către Fili-
mon. Decî pentru ca să arate Apostolul, că cinsteşte şi iubeşte 
trimiterea acesta şi că tote cele cuprinse întrînsa sînt ale sale: 
pentru acesta şi cu mâna sa a scris într'însa oraţia cea dir 
partea sa. 

22. D a c ă cine-va nu iubeşte pre Domnul nostru Iisuî 
Christos, fie anatema. 

Cu acest cuvînt pre toţî ceî ce păcătuiai! în Corint, î-a îrf 
fricoşat Apostolul şi pre ceî ce se prigoneau şi făceau dezbinat 
şi pre ce l ce mâncau jertfele idoleşti şi pre bărbaţii ce î ce ni 
se rugau cu capetele descoperite şi pre ceî ce nu aşteptau pr< 
cel săraci la obşteştele mese, ce se făceau în biserică, şi pri 
cel ce nu credeau învierea şi în scurt pre toţî ceia c e umbla! 
în afară de apostoleştile şale învăţături şi predanisiri; pentru-cj 
toţî aceştia nu iubesc cu adevărul pre Domnul; îar câţî nu iu 
besc întru adevăr pre Domnul, aceîa sînt anatema, adecă sîn 
despărţiţi de Domnul 8). O cuvînt înfricoşat! de carele trebui 
sâ ne înfricoşăm şi să ne cutremurăm, fraţilor. 

' ) Despre sărutare vecjî 6 prea frumosă tâlcuire la cap. XIII al ce 
a 11-a către Corintenî, stih 12. Iar Teodorit cjice că, fiind-că Pavel ert 
departe de Corintenî şi nu putea a-î îmbrăţişa pre toţî, pentru acest 
i e porunceşte aicea să se îmbrăţişeze toţî unul cu altul cu sărutar 
s f întă şi aşa prin îmbrăţişarea cea obştescă şi sărutarea lor îî îmbră 
ţişeză pre eî şi el şi îî sărută cu sărutare sfîntă. Prin acesta îndemnai -

î n s ă a Apostolului ne înveţăm, că şi toţî hristianiî de obşte, care du'pr 
lucrarea diavoluluî s'ar fi turburat între dînşiî şi s'ar fi făcut vrăşmaj 
uniî altora pentru orî ce fel de pricină ar fi, aceîa 'se cuvine în grab 
a .deslegă vrajba şi puind metanii unul altuîa se adauge şi sfîntă • sş 
rutare, care o îndemnă aicea Apostolul, adecă se cuvine după metani 
să se îmbrăţişeze şi să se sărute cu sărutarea neviclenă şi frăţeseă, cţ 
cend unul altuîa: lartă-me, frate, şi Dumnecjeu sa te erte; fiind-că pri 
sărutarea aceea sfîntă arată, că se unesc cu inimeie lor şi că scot di 
in ima lor totă vrajba şi pomenirea de reii. : 

2 ) Iar cum că cela c e ' n u iubeşte întru adever pre Domnul, acela s 
face anatema, adecă se desparte de Domnul, mărturiseşte însuşî Don 
nul, carele cjicea Iudeilor, că pentru acesta nu au cuvîntul luî Dumnecje 
întru dînşiî, ci s'a despărţit de el, pentru-că nu iubesc pre Dumnedeî 
„ Ş i cuvîntul luî nu-1 aveţî întru voî, djce, că pre cela ce l'a trimis « 



Maranata. 
Adecă: Domnul a venit1)., Acest cuvînt însă l'a dis Apostolul 

întâîu, pentru ca sâ adevereze dogma întrupeşteî iconomieî lui 
Christos şi prin acesta se adevereză şi învierea, care nu o cre
deau Corintenii; îar alta pentru ca să-î ruşineze, că Domnul şţ 
stăpânul nostru a priimit a veni şi a se întrupa şi a se răstigni 
şi a muri pentru dragostea vostră, Iar voî îl întărîtaţi, şi alţii 
dintre voî vă numiţi aî cutăruia şi ai cutâruîa învăţători şi nu 
dela Christos, carele a venit în lume pentru mântuirea vdstră; 
Iar alţiî faceţi răutăţi şi nu păziţi poruncile luî. Nu a întrebu
inţat însă Pavel limba elinâscă, pentru ca sâ dică, că a venit 
Domnul, ci evreiască, sau mal bine a dice sirienescă limbă; că 
Maranata este limbă sirienăscă, care are multă rudire cu cea 
evreiască, precum dice Mar. Vasilie (în vordva I-a la Exaimeron). 
A întrebuinţat însă sirienăscă acesta dicere, fiind-că scria către 
Corinteni, carî se făleau şi se mândreau întru înţelepciunea cea 
din afară şi în buna vorovire a limbei elineştl, pentru ca s ă 
arate lor, că el nu se laudă5 nicî are trebuinţă atâta de limba 
elinescă, ci se bucură şi se laudă întru prostime şi întru sme
renie atâta, în cât şi cu limbă vărvărescă voeşte să scrie şi 
să vorovescă 2). - ... . 

acestuia voî nu credeţi.... şi nu voiţi a veni către mine, ca să aveţîviaţă.. . . , 
ci v'am cunoscut pre voî. că dragostea luî Dumnedeu nu o aveţî întru 
sine-ve" (Ioan V, 39) . Şi către Farisei încă dicea: Vai voue, pentru-că 
trecea cu vederea şi defăima dragostea luî Dumnedeu: „Ci vaî voue fa
riseilor.... că treceţi cu vederea judecata şi dragostea luî Dumnedeu" 
(Luca XI, 42) . 

Iar Teodorit dicerea acesta a.Apostolului tâlcuindu-o dice: „Să fie des
părţit de obştescul trupul bişericei, orî carele hristian nu are ferbinte 
dragoste către stăpânul Christos. Cu acest înfricoşat cuvînt însă a pri
cinuit Apostolul frică întru toţî aceîa, pre car î - î -a prihănit în totă e-
pistolia acesta ; şi aceî ce îubssc adecă feţele cele frumose, aceîa nu vor 
să aîbă pre un alt ore-careie tovarăş la dragostea şi Iubirea lor. Iar dum
nedeescul Apostol Iubind pt;e Christos, voeşte să aîbă pre toţî omenii 
împreună Iubitori şi tovarăşi la acestaşî dragoste; îar pre câţî î-ar ve
dea, că nu iubesc pre iubitul seu Christos, pre aceştia îî osebeşte şi îî 
desparte de biserică". Aşa cu adeverat dice dumnedeescul Teodorit. Iar 
eu acestea scriindu-le, alta nu pot. a dice, fără numaî : vaî noue hristiani
lor celor de acum! pentru-câ şi noi, fiind-că nu iubim întru adever pre 
Christos, pentru acesta sîntem vrednicî de anatematismosul acesta,-ce îl 
dice aicea Pavel ; şi dupre, urmare sîntem vrednicî a ne despărţi şi a ne 
osebi de biserică, precum c.ice Teodorit. Vedî despre anatematism la cap. 
IX al ceiî către Români, stih 3 . 

*)' Iar Coresie d i c e i că a U'î a u 4 i s : Maranata va să dică: „Domnul 
nostru va veni la judecată ; preekm şi Climent acesta voeşte că însem
neză dicerea Maranata" (Epist. a Il-a). 

a ) însemneză, că în ore-care manuscrisurî s'a aflat acesta, că dicend 
Pavel acesta: „De nu îubeşte cine-va—pre Domnul nostru lisus Christos, 
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23- Darul Domnuluî nostru Iisus Christos cu voii 
Acesta este însuşire de adevărat învăţător a nu învăţa nu

mai şi a sfătui, ci şi a se ruga pentru ucenicii săi şi a-î întări 
cu îndoit chîp, adecă atât cu învăţătura sa, cât şi cu ajutorul 
cel prin rugăciunile sale, întru darul cel de sus dela Domnul1). 

2 4 . Dragostea mea cu voî toţi, în Christos Iisus; amin. 
Fiind-că Pavel era departe dela'.-Corint cu locul, pentru a-

cesta," ca cum ar, îptinde amândoue manile ; sale şi cu aces
te^..ica^u'- mâini de dragoste, ouprindend;. .pre toţi aceia ri 
îmbrâţişându-i dicea: Dragostea mea fie cu voi toţî, fiii mei; 
care acesta este asemenea, ca cum, ar dice: eu sînt împreună 
cu voî toţî, fraţii meî, şi nu lipsesc dela voi dupre duhul şi 
dragostea mea, măcar deşi dupre loc sîţit despărţit. Prin acest 
cuvînt însă, arată câ tote cele ce a scris lor, nu le-a; scris de 
mânie şi de ură, ci de dragoste şi de părintesca purtare de t 

grijă, măcar deşi pre din afară şi dupre părere au ore-care a-
mărîre. Pentru a nu socoti însă, că măgulindu-î pre eî, le dice. 
acestea, adăugând acesta «în Chrjstos Iisus». Dragostea mea, 
dice, cea Câtre voî nu are nimica omenesc, nicî vre un lucru 
trupesc, sau alt sfîrşit, ci totă este duhovnicescă şi dumnecle-; 
âscă şi dupre Christos. % 

Sâ ne rugăm dar luî Dumnedeu şi noî, cei ce cetim şi a-, 
udim trimiterea acâsta, ca să iubim uniî pre alţiî întru Chri-j 
stos şi să nu avem întru sine-ne vre un semn de lumescă şi 
trupâscă dragoste, care este protivnică şi vrăşmaşă luî Dum
nedeu; căci cu un chip ca acesta ne vom învrednici şi noî a 
dobândi iubitele locaşurile luî Dumnedeu în Christos Iisus Dom
nul nostru, carele ne-a îubit pre noî, căruia slava în vâcunle-
vecurilor; amini 

, ^ c â s l ă întâia către Corintenî Epistolie s'a scris, sau mai bine 

să fie; anatema"; că îndată ar fi venit Domnul şi s'ar fi arătat luî, pecet
luind cuvîntul luî. De acesta şi Pavel după acesta 1 a scris ducerea: „Mar 
ranata", adecă Domnul a venit, orî s'a arătat. Acesta o am scris, precum 
o am aflat, şi cel ce voeşte, priimescă-o. Iar Teodorit < j ' c e i °ă pentru acesta 
a dis Maranata Apostolul în -limba sirienescă, perttru ca să arate Corin
tenilor, că nu este trebuinţă de învăţătura cea din'afară, ci de credinţă, 

>) însemneză, că dupre Teodorit, oraţia care o ; obicînuia Apost. Pava 
a o scrie cu însuşî mâna sa, este acesta : „Darul;Domnuluî nostru Iisui 
Christos să fie cu voî". Asemenea şi cea maî de j o s : „Dragostea meî 
cu toţî voî, în Christos I isus; amin". Insă acesta oraţie este în loc de ceeş 
ce obicînuim noî acum de scriem la sfîrşitul scrisorilor, ce trimitem, ă 
decă în loc d e : fiî sănătos, dupre 'acestaş Teodorit (Vecjî la cea a dou? 
către Tesalonichenî, Cap. III, Stih. 18). 
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a dice, s'a trimis din Filipe, prin Ştefana şi Furtunat şi Ahaie 
şi Timoteî. Şi vedî despre acâsta în suptînsemnarea dicerei: 
«Câ voîu veni la voî, când voîu trece prin Macedonia» (I Cor. 
XVI, 5). 

S'a început acesta tălmăcire în limba românescâ din tălmă
cirea cea din limba obicinuită acum grece'scâ a fericitului întru 
pomenire dascălului Nicodim Atonitului, de smeritul V. P. M., 
la anul mântuireî 1845 Noemvrie 2j, tom. /-iul, şi cu ajutorul 
lui Dumnedeu în urmetorul an 184.6 Fevruarie 22 s'a isprăvit. 
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. . „ nu foloseşte fără fapte bune 310 
„ simbolul apostolesc al ei, care este; în nota 2 . . 5 2 5 
„ despărţită de dragoste cade, în nota 1 471 

Creştinii se numesc sfinţi 3 3 8 
„ când trebue a se împărtăşi; în nota 2 143 şi 4 4 3 
„ toţi sânt un trup al lui Hristos 1 . . 4 1 6 ' 
„ de ce-i pedepseşte Dumnezeu mai mult aici . . . 4 4 6 
„ nu se cuyine a căută folosul propriu . . . . . 4 2 4 

, .„ trebue a socoti pre fraţii lor ca pre sine . . . . 341 
,j.,„ trebue necontenit a se îmbunătăţi (înnoi) . . . . 192 

„ 1 mai bj.ne să sufere nedreptatea decât să o facă . . 342 
„ uniţi între sine, cu ce se aseamănă . . . . . . 4 6 1 
„ sânt cumpăraţi cu sângele lui Hristos, deci nu sânt 

ai lor 3 4 9 
„ trebue a se iubi unii pre alţii • 5 5 4 
„ să nu poftească mâncări îndulcitoare 4 1 0 
„ trebue a milui pe săraci Ia serbători 4 3 4 



Creştinii să nu iâ parte la ospeţele religioase ale Musulmani- " 
lor (Agarenilor) 418 

„ cum fac nesupuşi pe Hristos 522 
„ nu se cuvine a osândi pe fraţii lor; în nota 2 . . 229 

Creştinismul, semnul său; în note 405 şi'43; 
Creştinul, când se botează, cu cine se aseamănă 86• 

„ când nu are Duhul lui Hristos nu este al lui . . 1 1 8 
trebue a se îmbrăca în Hristos . 225 

„ nu se cuvine a osândi pre altui . . . . . . . . . 230 • 
„ să fie înţelept la bine şi prost la rău. . . , . . 265 • 
-„ să fie următor lui Pavel . . . 326 

să nu umble cu păcătoşii vădiţi . 3 3 5 
„ să nu umble prin judecăţi 338 
„ a nu se căsători cu necredincioşi . . : . . . . . 360 
„ este rob al lui Christos . . . 364 
„ să cunoască în nalta sa vrednicie 366 
„ are a se lupta în toată viaţa sa . ." . . • . . . 401 
„ va luă pedeapsă mai mare decât evreul . . . . 309 

Crisp cine eră 479 
Critenii de unde îşi au numele; în nota 2 425 
Crucea cum se zădărniceşte 282 

„ cuvântul ei, ce este . . . . . 283 
„ puterea ei cum o dobândim; în nota 1 283 

Cugetările cum se pârăsc şi se apără 44 
Cugetul trupului moarte şi vrăşmăşie este la Dumnezeu . . 117 
Cunoaşterea noastră de către Dumnezeu ce este . . . . 380 
Cunoştinţa (ştiinţa) din această viaţă este puţină şi întunecată . 479 

„ nu se socoteşte spre îndreptare, ci credinţa . . . 62 
„ fără dragoste n'are preţ . . 380 
„ întru Dumnezeu 481 

Curăţitorul ce era; în nota 2 60 
Cutia, în care se depun ofrande, era şi în Biserica legei vechi; 

în nota 2 546 
Cuvântul, ce este 274 

„ lui Dumnezeu pentru ce s'a făcut trup . . . . 1 2 0 
„ scurt, ce este 161 

• „ înţelepciunei, ce este 454 ' 

3 3 . 

Darul Duhului Sfânt, ce este 457 
„ (Harul) dă şi ertare păcatelor trecute şi putere a nu 

mai păcătui; în nota 2 ' . . . . 91 
„ „ este începătorul mântuirei, nu faptele bune; în 

nota 2 . . . 152 
„ „ nu este din fapte; în nota 2 . 1 7 5 
„ „ nu se dă simplu şi cum s'ar întâmpla . " . . 197 
„ „ cu urarea aceasta începe Pavel şi sfârşeşte e-

pistolia către Romani 267 
„ „ cât este de necesar. . . . . . . . . . 453 
„ Sf. Duh şi acum se dă în taina Boleztrfui . • . . . 453 
„ duhovnicesc se stinge când omul păcătueşte . . . 332 
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„ „ face mădulările sale unelte ale virtuţei; în nota 2 91 
Duhul Sfânt se numeşte şi ungere şi Hristos; în nota 5 . 5 

Darul duhovnicesc se zice slujbă şi lucrare 4 5 2 
„ „ are deosebite numiri 452 
„ tămăduirilor fără firească iubire de oameni nu se dă; 

în nota 2 4 5 5 
'„ „ cui se dâ 4 5 5 
„ profeţiei este mai întâiu decât al deosebire! duhurilor. . 4 5 6 

pentruce este mai mare şi, mai mic 4 6 4 
„ ajutorinţei, ce eră 467 
'„ puterilor, ce era 4 6 8 

Darurile cum se zic fără de căinţă şi nu se iau înapoi; în nota 1. 185 
„ pentruce se zic fapte;' pune. 197 
„ „ „ nu le ia Dumnezeu dela cei ce le au . . 197 
„ nu sânt deopotrivă 4 5 4 

Demonii scot din minte pe cei insuflaţi de dânşii; în nota 1 449 
Deosebirea legei de porunca 103 
Deplin, pe cine numeşte Pave! 295 
Desăvârşirea este în veacul viitor 321 
Desbinările, ce s â n t . . . . 263 

„ nu trebue a urma celor ce le fac; în nota 2 . . 263 
Descoperirea (revelaţia) es.te mai parţială decât profeţia . . 485 

„ cum se face de Dumnezeu 496 
„ este deosebită de vedere; în nota 1 . . . . 4 8 5 

Desfătarea naşte potte trupeşti ' . ' • . • 332 
Despărţirea de creştinism este înfricoşată; în nota 2 . .335 
Diacon, cum se cuvine a fi cineva 192 
Diaconia slujba ce este 197 
Diavolul are hotar a nu pedepsi sufletul 3 3 2 

„ e silit a numi pre lisus Domn şi Fiu al lui Dum
nezeu ' 450 

Discul cum trebue a se umbla cu el în Biserică; în notă. . 547 
Doftoriile, când se cuvine a le întrebuinţa; în notă . . . . 445 
Dogme 97,103,230şi 234 

„ rele nasc viaţa rea şi viceversa 31 
Doisprezece Apostoli erau când li s'a arătat Domnul după 

înviere; în riota 1 509 
Dragostea creştinească. ce lucrează 200 
Dragostea, porunca ei de ce se zice nouă 220 

„ frăţească, ce este 201 
„ către vrăşmaş i . • 205 şi 208 
„ lui Dumnezeu cum se varsă întru noi . . . . 7 4 
„ asemănare frumoasă a ei; în notă 221' 
„ către aproapele este plinirea legei 221 
„ deplină cine are, numeşte Domn pre lisus întru 

Duhul Sfânt. . . . .' 4 5 0 
. „ este calea spre toate darurile . . . . . . . 4 6 9 

„ fără ea toate darurile nu sânt curate. . . . . 4 7 0 
j, naşte toate virtuţile; în notă/ 4 7 5 • 
„ rămâne, şi în viaţa viitoare 481 

Dreapta lui Dumnezeu, ce este 140 
Dreptul cum este viu din credinţă. . 2 0 
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F a p t a rea nu poate avea urmări bune .... . . ';'•". . . . 22 ş 

Duhul Sfânt plineşte Treimea • , 5" 
de ce se zice al lui Hristos . 118 

„ „ da viaţa, ce-i nedespărţită de el; în notă. . . 119 ' 
„ „ mijloceşte (ajutorează) pentru noi 131 
„ „ toate le cercetează 299 • 
„ „ descopere tainele; în nota 3 . / 300 
„ „ este Dumnezeu, căci ne are pre noi Biserică. . 312 
„ „ de ce nu-1 pomeneşte Pavel . 383 
„ „ nu, scoate din minte pre ceice-i mspirâ; în nota i 449 
„ „. " nU învaţă 1'aîteTe" decât 'Mârituitorul; ţin nbta -2 450 
„ ....„ , este Domn şi Dumnezeu; în nota 3 . . . . 452 
,, „ ce .este arătarea lui; în nota 1 .. . . . . . , . 4 5 3 
„ „ cum unul fiind, dă deosebite daruri . . . . 457 
„ „ se zice şi darul dphovnicesc . . . . . . . . . 4 8 9 

Duhovnicesc, cine este . . . ' 303 
Duminica, de ce se zice una a Sâmbetelor 546 

„ se împărtăşesc creştinii 546 
„ se cuvine a milui pre săraci . 546 
„ nu se cade a pleca genunchile; în notă . . . . 507 

Dumnezeu este neînţeles, greu de înţeles şi înţeles; în nota 3 24 
„ -eum -se îndrep,teazâ şi birueşte în judecata sa.. . 53 
„ este adevărat; 'în nota 1 54 
„ chiamă pre cele ce nu sânt, ca fiind; în nota 2 69. 
„ răsplăteşte fiecăruia după faptele sş je; în nota 2 3 6 
„ pre care morţi înviază , 69 
„ lucrează mântuirea omului; în notă . 154 
„ îmbogăţeşte pre toţi 168 
„ din.... prin.... şi în.... sânt toate . . . . . . . 1 8 8 
„ slobozirea şi iertarea lui cum se iau' în Sf. Scriptură 

drept pricină a relelor; în nota .2 . . . . . . . 28 şi 15 
„ pildă frumoasă că ar fi pricină răului. . , , . . 31 
„ atotînţelept, în ce chip se dice ne'au.nie v . . . . 287 
„ este mai mare decât conştiinţa noastră; în nota 1 31S 
„ are două cunoştinţi; în nota 1. . 381 

. „ Tatăl este unul, dintru carele s-ânl t o a t e . . . . 382 •] 
„ îngrijeşte şi de animale . . . , 391 : 

„ din.... sânt toate, cum are a se înţelege . . . . 432- , 
„ cum va fi toate întru toate . . . . , . . . . 523 
„ voeşte a-I aduce jertfă trupurile, noastre . . . . 1 9 0 , 

ZEL 
Elinii pentru ce au fost lăsaţi în socotinţele tpr . . . . . 26 
E r a s t şi lauda lui 267 .•:'• 
Eresuri , trebue să fie, ce însemnează. . . • ' , ' , . . . . 436. . , 
Ermia , cine era . 262 ,; 

Evanghelia ce însemnează . . . ' . . . , :. . '. . . 7 
„ cum este puterea lui Dumnezeu . ,'. . . . . 18".'. 
„ lui Pavel, care este . . . . . . 240. ' : 
„ , cel ce propovedueşte... trebue a avea întreţinere 397 
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Faptele: bune şi rele au trepte şi deosebiri 3 0 9 
„ bune atârnă una de alta; în nota 3 3 3 

Făpturile nu sânt de aceeaşi cinste cu Făcătorul 23 
„ înlesnesc a cunoaşte pe Făcătorul n 

• „ sânt carte şi oglindă şi Biserică a Dumnezcirei. . „ 
„ „ arătătoare ale Ipcrărei, nu a însăşi fiinţei lui 

Dumnezeu; în nota 2. 25 
„ s 'au făcut pentru cinci pricini 26 

ecioria este bună . V . .. 351 şi ?>6Î 
este dar al lui Dumnezeu. \ . . . ' '. * .'• , . . . 3 5 6 

" „ • este mar -e Şi cu pvh'nejdii. . ; '. .. 36'6 
„ mai scutita de griji decât căsătoria; în notă . . . 3 6 9 
„ privilegiile ei; în notă. . . . . . . . . . . 3 7 2 
„ în ce se deosebeşte de căsătorie; în nota 1 •. . . 3 7 3 

ecioarele în. timpul Apostolilor nu dădeau făgăduinţă; în notă. 3 7 5 
emeea nu se cade a învăţa în Biserică . . . . . . . 2 6 0 

„ . este şi servă şi stăpână bărbatului 3 5 3 
„ nu şe cade a se rugă cu capul descoperit; în nota 2. 4 2 8 
„ se cuvine să-şi acopere capul pentru îngeri . . . 4 3 1 

emej, pentru ce însoţeau pre Apostoli Ia predică . . . . 389 
„ care profeţeau; în nota 2 . . . , 428 

emeite se cuvine a tăcea în Biserică; în--potă .-• .• . 4 9 9 
ierbând cu Duhul, -ce înseamnă , , ; , . . . • -. . . 202 
ii lui Dumnezeu cine sânt . . . . . 122 

„ „ se cuvine să aibă formate întru ei virtuţile 
Părintelui ceresc; în nota 1 126 

iiUl este unul Domnul şi Dumnezeu . . . . . . . . 3 8 2 
„ de ce nu e numit Dumnezeu în epist. I Corint . . . 3 8 3 
„ cum se va supune Tatălui . . . : 5 2 2 

filozofii au fost părinţi ai ereticilor 3 1 4 
„ unii nu-şi tăiau părul şi barba 4 2 5 

« Fivi, c ine 'e ra şi cum o laudă Pavel . 257 
Focul, cel ce lămureşte fiecare lucru, ce este 3 0 9 
Folosul aproapelui, să-1 căutăm mai mult decât pc al nostru 4 1 9 
Fraţii Domnului n'au ajuns la treapta Apostolilor . . . . 3 8 9 
Frăţia duhovnicească covârşeşte pe cea dupre trup; în notă . 4 6 2 
Frică se cade sa avem totdeuna şi să nu ne bizuim în noi 

înşine; în, nota 1 4 0 5 

G r . 

Gaie, cine eva 266 

•Jiar vouă şi pace, cum se tâlcueşte; în nota 3 12 
Hîoe, cine e r a . 277 
Hristos pentru ce s'a numit astfel 5 

„ • se numeşte şi Apostol 6 
„ eurn este hotărât Su al lui Dumnezeu 8 
„ în două chipuri este mijlocitor; în notă 10 
„ cum a arătat dragostea lui spre noi . 7 5 



" ,. Pagina 
Hristos este mai pe sus de păcatul s trămoşesc ; în notă . ,'11 ~ 

„ de ce se zice că a avut trup asemenea cu trupul pă
catului; în notă 113 

„ cu dreptate ne-a mântuit nu cu tiranie; în notă . . 1.1.4 ' 
„ mijloceşte pentru noi, în ce chip . . . . . . . 140 
„ pentru ce se zice peatra de poticneală 163' 
„ cum s'a făcut servitor tăerei împrejur . . . . . 245 
„ nu lui-şi a plăcut . . . 243 
„ este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu întru cei 

ce cred 286 
cum s'a făcut întru noi înţelepciune şi sfinţire şi izbăvire 290 
totdeuna pătimeşte. întru Duhul pentru noi; în notă . 292 

„ • ă adus satisfacere, şi har mai mare- decât toate pă
catele oamenilor; în nota 1 81 

„ de ce se zice domn al slavei răstignit; în notă . . 296 
„ este temelia 309 
„ a înviat din morţi cu puterea Tatălui 346 
„ a înviat şi cu însuşi puterea sa 346 
„ este Domn şi Dumnezeu 382 
„ eră peatra duhovnicească, care urmă pe Iudei . . . 408 

-,, este stăpân şi cap al Bisericei 426 
,, este cu Biserica un trup 458 ş a p a » 
„ a înviat a treia zi, cum se numără timpul acesta . 5 0 4 * 
„ cum s'a făcut începător învierei morţilor 516 
„ cum va da împărăţia Tatălui; în notă . . , . , 5 1 8 
„ pentruce se zice din cer . . . 537 
„ a zdrobit moartea, 544 
„ când s'a arătat lui Pavel \ 387 . : 

„ este capul Bisericei în patru moduri; în nota 2 . . 426 • 
„ ai lui... se zic şi cei ce au crezut înainte de El; în nota 3 . 517 

I . 

Iacov fratele Domnului, a priimit cunoştinţa învierei. , , , 510 
Iconomul tainelor propriu cine este 3 1 6 

„ „ trebue să fie credincios . . 316 
Idolo-slujitor, cine este , 335: 
Idolul nu este nimic în lume; în notă 381; 
I l ie din partea cui priimiâ pânea şi carnea ce-i aducea co l 

bul; în nota 1 . . . . 174 
„ va veni şi va propovedui; în nota 2 . . . . . . , 184 

împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură . . . 236 
„ „ „ este îndoită . . . . . . . . . 518 
„ „ „ luminează acum tainic sufletul; în. 

notă 534 
Impărecherile cât sânt de rele 263 
împărtăşirea Fiiului, ce înseamnă 276 

„ cu nevrednicie, cum ne face vinovaţi . . . . 442 
„ (sf.) se cade a o priimi nu numai în serbători., 

ci ori când sântem curaţi; în notă . . . . . 44fc 
Impetrirea păcătoşilor de unde vine • . 3 î 
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închinăciunea (oraţia) cu mâna proprie a lui Pavel, ce este. 554 
îndreptarea (justificarea) omului de unde vine; în notă . . 60 
îndelunga răbdare ce este 472 
îndulcirea (pofta) este pricina răutăţilor; în nota 2 . . . 1 0 3 

„ cum trebue a fi înfrânată; în nota 2 . . . . . 1 0 3 
înfierea Creştinilor se deosebsşte de a Iudeilor 123 
îngerii suspină pentru păcatele oamenilor; în notă . . . . 130 

„ văd luptele sfinţilor pentru Hristos 322 
„ numai prin gânduri comunică cu omul . . 470 

Inima este ca o corabie; în nota 2 . . 44 
nu este curată d.e patimi; în. notă . 3 1 8 

„ numai Dumnezeu o .cunoaşte; în rrplă. ... . . . . 3 1 8 
inspiraţia (însuflarea) în ce chip se face; în notă . . • . . 496 
înţelepciunea trebue a fi uniJă cu simplicitatea (prostimea); 

în nota 1 491 
, „ lumei, pentru ce este nebunie la Dumnezeu . 313 

„ lui Dumnezeu în câte moduri covârşeşte înţe
lepciunea îumei; în nota 1 . 1 8 6 

„ lui Dumnezeu ce numeşte Pavel; în nota 2 . 284 
înţelept nu se cuvine sa fi-3 omul întru sine; în notă. . . 207 
înţelepţii se cade a-şi afierosi înţelepciunea la Dumnezeu . 290 

„ Elinilor au avut viaţă rea; în nota 2 33 
„ „ au făcut şi fapte bune; în nota 2 . . . . 2 1 1 

întrebător ce este 284 
învăţaţii veacului, acestuia cu greu se pot mântui; în nota 1 . 313 
învăţătorii bisericeşti chiar dacă nici un om n'ar mântui, iau 

dela Dumnezeu plata deplină; în notă . . . . 400 
învăţătorii sânt în Biserică a treia treaptă după Apostoli. . 467 
Învăţătorul trebue să înveţe nu numai prin cuvânt, ci şt prin 

purtare; in notă 47 
' „ se cuvine a căută numai cele de trebuinţă pentru 

traiu 390 
„ care se mântueşte; în nota 1 la fine 311 

Învăţătura este mai mare decât diaconia (slujba bis.) . . . 198 
„ ' Domnului scrisă de un împărat deasupra uşei pa

latului său; în notă 43 
învierea morţilor este mai pe sus de fire; în nota 1. . . , 501 

„ „ nu o credeau Corintenii „ , 
. „ „ este toată nădejdea Creştinilor; în nota 2 „ 
•„ „ o dovedeşte Pavel cu puternice silogisme 513 
„ „ a fiecăruia va fi întru a sa rânduiala . . 5 1 7 
.„ „ cine nu o crede este în necunoştinţă de 

Dumnezeu. 528 
„ „ se aseamănă cu sămânţa ce răsare; în notă 531 

' „ „ va fi cu o minunată repejune. . . • . . 541 
„ „ , atunci trupurile drepţilor vor străluci ca 

soarele; în notă 533 
„ lui Hristos cum a fost a treia zi; în notă . . . . 504 
„ „ „ ce este; în notă 517 
„ „ „ prin ce s'a preînchipuit 516 

Ioan a priimit dela Domnul cunoştinţa învierei; în notă . . 5 1 0 
Iperbole (covârşiri) întrebuinţate de Pavel 144;361;472 şi 522 
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Isav era tip al poporului Israilit; în nota 154 ~ ~ 
Ispita nu o îngădue preste puterile noastre . . . . . . . 413 
Iubirea de streini, o datorie creştină . . . .. . . . . . 2 0 4 
Iubitorilor de Dumnezeu şi relele le sânt spre bine , . . 133, şi notata 137 
luda s'a împărtăşit sau nu cu sfintele taine; în nota 3 . . 4 3 9 
Iudeii necrezând n'au micşorat slava lui Dumnezeu; în nota 1. 52 

„ pentru ei Pavel doriâ a fi despărţit dela Hristos . . 1 4 6 
„ masa lor, ce este, cum li s'a făcut- spre răsplată . . 1 7 7 
„ poticnirea lor bogăţia lumei, primirea l o r v ia j a din wtorţi. .178 şi 179 
,, sânt ramuri dezbinate, .-.x . ". ' ... 180 
,, după Evanghelie vrăjmaşi, după aleg^rp':ivijţljţ.^şn.tru, 

părinţi . . . ' . . ' . . . 184. 
„ se vor mântui cei vrednici la sfârşit prin credinţă; în 

nota 1 . . . . 185 
„ lacomi de pântece 264 
„ au căzut în poftele trupului; în notă. . . . : . . 346 
„ au fost chip al celor botezaţi . : . 4 0 6 ' 
„ ce au poftit ' . 409 • 
„ de multe ori au cârtit în pustie; în nota C . . . 411 

.. „ erau iubitori de ceartă (fllonici); în notă . : 433 
Iudeu, întru arătare şi întru ascuns, cine este. ; 51 • . . . 
Iunia, cum este lăudată . , , r . . 260 

J . 

Jertfă vie, ce este; în notă , . • 191 
Jertfele idoleşti, cine le mânca în Corint. . ., . ..- ;. . 379 

„ „ cei ce Ie mâncau, de ce se zice, că statuau la 
masa demonilor 4 1 8 . 

„ . „ de ce nu se m ă n â n c ă . . . . . . . . . .. . . 421 
„ „ se vindeau la măcelărie . . •'. - . . . . 420 

Jocul , de care este vorba în cartea Eşirei, ce eră; în notă. . 410 
Judecata, când să se facă asupra altuia; îţi nota 2. . . . 3 1 8 

l - / : ' . ' • ' • 

Lanţul răutăţilor; în nota 3 34 
Lăsare (îngăduire), ce va să zică 175 

„ cum se lămureşte prin pilde . . -. 31 
Latria (slujirea), ce este şi cum se împarte; în notă. . . . 1 4 
Legea duhului care este 112 

„ cine se numesc sub 398 
„ scrisă este dată spre ajutor legei fireşti; în notă .. . 4 0 
„ veche, de ce se numeşte slovă; în nota 2 . . . . 50 

• „ „ cea ceremonială a încetat în K. T . ; iar cea morală 
are tărie şi după Hristos; în notă 58 

„ „ prin ea s'a făcut cunoscut păcatul. . . . . . 58 şi 9 9 ' 
„ „ pentruce se numeşte a faptelor 62 
„ • „ nu se strică prin credinţă 63 
„ „ mânie lucrează 68 
„ „ este ca un bărbat pentru s'-,uet; în nc|ă. . . 97 
„ „ nu este păcat . . . . . . . . . 99 
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Legea veche, a trăi iară.... ce înseamnă 100 
„ „ este sfântă . . , .' 102 
„ „ este duhovnicească. . . . . . 104 
„ „ este putere a păcatului 5 4 4 

Legi, trei aduce Pavel 4 3 
„ , patru, care sânt; în nota 1 . . 1 1 0 

Legumi, cine mănâncă şi cum se în ţe leg ; în nota 2 . . . 2 2 8 
Leneşii, pu sc? cuvine să umblăm cu....; în nota 2 . . . . 3 3 5 
Lepădătură, Pe este ' . 3 2 5 
Libertatea, 1 de xâ te feluri este; în nota Z, . 93 -

. .Limbile s|nţ şşmn-pentru necredincioşi . • . . . 4 9 2 
Linguşitorii caută folosul lor, nu al aproapelui; , în notă . . 4 2 4 
Luat (am), la I Corint. XI , 23 , ce înseamnă 4 3 8 
Lucrul Domnului cum îl sporim 5 4 5 
Lumea cum n'a cunoscut pe Dumnezeu 2 8 4 

„ trece chipul ei . , 370 
Lupta lui Pavel cu hiarele, ce a lost ) . . . . 527 

Mana preînchipuiâ trupul Domnului; în nota 1 407 
Maranata, de înseamnă; în n o t ă . . . . . . . 555 
Mariam, cum se laudă ostenelele ei 260 
xUâdulările trupului nu lucrează răul . . . . . . . . . 98 

„ „ au trebuinţă unele de.altele; în n o t ă . . 4 5 8 
:'• „ „ cele mai de j o s mai multă cinste iau; în 

notă 4 6 4 
„ „ pătimesc şi se bucură împreună. . . . 4 6 5 

Mâncarea, nu. este nici una necurată în sine 2 3 4 
„ nu ne împrieteneşte cu Dumnezeu . . . . . . 3 8 4 
„ dacă sminteşte pre altul, să o înlăturăm. . . . 3 8 6 

Mâncări desfătătoare să nu poftim; în nota 1 4 0 9 
„' se i cuvine a împărţi săracilor la serbători; în nota 1 4 3 4 

: „ îndulcitoare, nu sânt de folos toturor; în nota 1. . 3 4 4 
Măncările ce pe pun înainte necredincioşii, să le priimim . . 4 2 0 
Maridria s e ; ţipai numeşte şi umflare; în nota 1 320 
Mândrul cine se numeşte 33 

„ este nebun 195 
Mângâem, 1 în ce sens se iâ la I Corint. IV, 12 3 2 4 
Mângâere întru necazuri 198 
Mântuirea prin foc, ce este . . . . 311 

„ nu este dela noi, ci prin noi; în notă . . . . 250 
Menirea se deosebeşte de profeţie; în nota 1 4 8 5 
Milostenia se cade a se face cu dărnicie 199 

" : j :„ către sfinţi, cât este de bună 253 
;,'.,••-•,.:;„• se numeşte împărtăşire . 2 5 3 

„ - când nu-i plăcută lui Dumnezeu 2 5 4 
„ se cade a se cere pela case , nu în Biserică . . 5 4 6 

Mincinos este tot omul, ce înseamnă; în nota 1 . . . . . 53 
Minte, ce se zica , . . . . ' o , . . . . 4 8 8 
Mintea lui Hristos cum o avem . 3 0 4 
Minunea se deosebeşte de semn . , 250 
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Minunile, cui folosesc . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2 
Moartea, împărăţia ei . 78 

„ s'a stricat . . . . . • . . 5 2 2 
„ este ca o topitoare ce curăţă trupul; în notă . . . 5 4 2 
„ boldul ei 543 
„ precede judecatei ; în nota 1 . . 3 1 0 

Moi se, al cui chip era; în notă 406 ' 
Monahii au a se îngriji să placă lui Hristos; în notă . . . 3 7 0 • 

„ nu se cuvine să aibă ceva,, s p r e . a .fi îndreptăţiţi sau 
traşi în judecată; în nota 2 . . . . . . . . ; 3 3 8 

Monastici este bine a întemeia; în nota 2 . 3 7 2 
Montan, socotinţa lui despre profeţi 488 
Moştenirea creştinului 120 
Mulţămiri se cuvine să aducem tui. Dumnezeu şi pentru bi

nele altora 12 
„ se cuvine să aducem Sfintei Treimi pentru mântu- -

irea noastră; în nota 2 60 
Mustrarea conştiinţei 44 şi 45 

3 S T . 

Nădejdea începătoare şi nădejdea deplină . . 73 
„ încetează în viaţa de veci 4 8 2 
„ cununilor cereşti ne întăreşte în lupta pentru vir- . 

tute; în notă ' 4 0 2 
Născut fără de vreme (stărpitură), ce este . 5 1 0 
Neascultarea , 82 
Nebun cine se zice; în nota 1 207 
Nebunul dupre Dumnezeu este mai înţelept, decât oamenii 287 
Necazul răbdare lucrează şi e asemenea cu mirodeniile; în notă 73 x 

„ se cuvine a ne lăuda în 73 
„ este ca o hrană în luptele acestei vieţi . . " . . . 73 

Necinstirea lui Dumnezeu 48 
Necunoştinţă .de Dumnezeu, ce este . • 528 
Nerânduiala (neregula) cât rău aduce; în nota 1 . . . . 458 
Netăerea împrejur este de doUă feluri . ; 49 
Noapte, ce se numeşte 222 
Nunta 3 7 5 şi 37' 

O . 

Ocărâtori, cine se zic 33 
Omenesc lucru, ce numeşte Pavel 93 
Omorâri două, care sânt; în nota 1 ; . . . . 1 2 1 
Omul vechiu, care este; în note 87 
Orbire, ce numeşte Pavel; în nota 1. .: .. . . . 1 7 6 
Osândirea lui Dumnezeu 37 
Osteneala întru cele bune este lucrul Darului. , . . . . 5 1 2 

3 ? _ 

P a c e a ce este şi de câte feluri este; în nota 2, pag. 71 , 4 0 şi 116 
Pateric . . . . . 41 . 
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Patimile sânt ascunse şi nu le ştie nici cel care le are; în n o t a i 3 1 8 
„ trupeşti, trebue a fugî de 347 

Pavel a întrecut pre ceilalţi Apostoli cu propoveduirea . . 1 
„ se numeşte Ermis 1 
„ ş'a scris numele în fruntea epistoliilor; în notă . . . 4 
„ de ce s'a numit aşa 4 
„ se numeşte serv; în. nota 4 5 
„ zice al său. pre Dumnezeul cel obştesc . . . . . 12 
„ ce 1-a oprit a merge la Roma; în nota 1 - 1 7 
„ nu se îngrijeşte de forma vorbirei; în nota 3- , . .. 3 8 
„ voia să fie anatema . . . . . 146 
,, obişnueşte â doxdîogţ pre Dumnezeu . . . . . . 190 
„ întrebuinţează figuri de ale marilor retori; în nota 2 . 1 9 7 

• „ vorbeşte cu iconomie către cei ce nu mâncau cărnuri, 
• c a cum ele ar fi necurate; în notă . . . . . . . 231 

„ în câte provincii a propoveduit 251 
„. nu se sătura de vederea credincioşilor 253 

; „ nu s'a îngrijit de necazurile ce avea să înlimpine . . 255 
„ avea trebuinţă de rugăciunile tuturor 256 
„ face rugăciune în diferite părţi ale epistoliilor sale . . 257 
„ în ce an al apostoltei sale a scris epist. I Corint. . . 270 
„ se numeşte pre sine iară minte, căci se laudă; în nota 2 291 
„ eră elocvent, însă nu prin studiu; în nota 1 . . . . 292 

' „ făcea corturi din. pei. . 314 
„ nu se socotiâ pre sine drept 318 
„ îndeamnă să fim u>:"nă:ori lui . 3 2 6 
„ a fost însurat sau nu; în notă 357 
„ cum era nebun pentru. Hristos; în nota 2 . . . . 358 
„ legiuirile lui erau legiuiri ale lui Hristos; în nota 2 . 358 
„ de ce se 'irăniâ din lucrul manilor sale; în nota 1 . 387 
„ se fereşte chiar de lucruri permise ca să nu dea sminteală 387 
„ numai când eră în temniţă nu lucră cu manile; în notă 3 9 0 
„ chiar în lipsă fiind nu priimiâ ajutor dela alţii. . . . 397 
„ este clevetit pentru acomodaţiuni; în nota 2 . . . . . 399 , 
,, n'a căutat folosul sau 4 2 4 . 
„ a urmat lui Hristos 4 2 4 
„ cuvintele lui sârtt porunci ale lui Hristos . . . . 5 0 0 
„ se numeşte născut fără de vreme 5 1 0 
„ arată numai ostenelele sale, nu şi minunile; în notă . 512 
„ muriâ în fiecare zi 5 2 6 
„ numeşte pre Tatăl fără deosebire şi Dumnezeu şi Domn 3 8 2 
„ pentruce zice un Dumnezeu 383 

Păcat ce este . 100, 103, 110 şi 194 
„ . de iertare şi de moarte 8 2 

Păcatul lui Adam 3 şi 99 
. „ osândit de Hristos 114 

„ unul şi acelaş se osândeşte deosebit după împreju
rări; în notă 4 2 

„ este pedeapsă şi certare; în notă . 3 0 
„ aduce laudă diavolului şi necinste lui Dumnezea; în notă 4 8 
„ este sfărâmare şi ticăloşie 57 
„ este neputinţă; .în .notă.. . . . . . . . . . . 75 
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Păcatul a adus moartea în lume 76 
„ ce plată are 95 
„ târăşte pe oameni prin îndulciri . 103 
„ ce locueşte în om, cum face răul 107 
„ nu este voea lui Dumnezeu . . ". 193 
„ se cuvine a-1 uri din inimă . . . . 200 
„ este boldul morţei . . . : 544 
„ strămoşesc, ce este; în hotă . . . . . . . . -.. . . . . . 77 
„ pe cine are. mamă şi tată şi fiu; îri nota *2 '.-..- . . . 84 • 
,f cum împărăteşte . . -.'•- . V . V •'. V i . .. 90 
„• tirariisiâ înainte de Hristos, care 1-a biruit" . •"• ;• . 91 • 
„ altuia, când se cade a fi vădit, în' notă , . . . . 219 
„ neînfruntat se face mai rău; în notă 237 
„ împrotiva aproapelui se restrânge la Hristos . . . 385 
„ şi după mărturisire trebue a ni-1 aminti; în n-otă. . 511 
„ se va perde . . . 5 2 3 

Păcatele atârnă unele de altele, şi care sânt întâîu : . . . . 33 
„ unora se iartă, ale altora se acoperă,-' iar ale altora' 

nu se socotesc; în notă . . ' . . . . . . . . . . . 66 
Păcătoşii nu se vor răpi în nouri . . '. ' ,...- . . . . . 5 1 7 

. „ nepedepsiţi aici, vor fi pedepsiţi mai: mult; în notă 446 
Păcătosul, cine-1 laudă, mai mult păcătueşje; în aotă . . . . 3 4 

„ face mădulările sale uneltele păcatului;" în nota 2 90 
„ nu se va strică împreuna cu păcatul; în nota 2 , . 310 

Păgânătate, propriu zis, ce înseamnă; în no^a, ţ , . . > . 22 
Păgânii, măslini sălbatici nealtoiţi . . . . . .' ,' . . '. - . 180 

„ se zic cele ce nu sânt . . \. .'.' '. ». - . . 289 
Pălmuire, ce înseamnă r - . ; . . . . 323 
Păstorii duhovniceşti trebue a se îndestula numai cu cele tre

buincioase pentru hrană . . . , .. '•; 3 9 0 . . 
Păstorul (cartea), cine a scris; în notă . . . . 226 
Pătimirile vremelnice ' . . . . . . . . . 1 2 7 
Pântece, ce numeşte Pavel . ., . . . • ','•'•'• '-'• • • • 343 
Pecete, ce va să zică; în nota 1 . . . :. . . . . . 388 
Pedepsele legei vechi şi a celei noui. . . >. . . . . . . 123 
Petru a priimit dela .Domnul cunoştinţa învierei . . , . . 510 

„ din porunca lui a învăţat. Climent să nu latre femei în 
• biserică fără acoperemânt pe cap; în nota' 2 . . . . 4 2 8 

Pilde despre conştiinţă ; „ . . . . . ^5 
Pizma naşte prigonirile , . . ; . . ' . 225 '• 

„ nu este lucrare a sufletului, ci patimă. . . . -. . 201, • 
Pizmătareţ, relele în care cade.... cel...; în notă -.' . . . . 176 
Plânge(a). . . . cu cei ce plâng, ce î n s e a m n ă . . . . . . . . . 205 
Pocăinţa totdeuna aduce biruinţă asupra răului; ţn nota 1 . 402 . 
Pofta s'a făcut cunoscută prin lege; în no£ă . . . . . . . 99. 

„ precede libertatea şi o târăşte . , .>. , . . • . . . 99 
„ este pricină a toată răutatea; în notă . . . . . . 4 0 9 

Predestinaţia (pro ho târârea) ce este . ; . . . . . ' . ! . .- . 1 3 5 
„ este generală şi particulară; în notă . . . . 136. ': 
„ este voea precedentă (mai întăia)a iuiDumnezeu, 

iar nu cea subsecventă (următoarea); în notă . 137 
Preot, loc de..., cine are; în nota 1 . . . . . . . '/.-. . . 192.:; 
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Preot, nu poate fi ori cine; în nota 2 316 
Preoţii şi nevrednici fiind li se dă Darul Sf. Duh pentru creş

tini; în notă 3 1 5 
„ dela altar se hrănesc . . . . . . . . . . . 3 9 4 

Prepoziţia din, prin şi în, se pune fără deosebire pentru Sfânta 
Treime; în nota 2 , . . . . . . 189 

Preştiinţâ (procunoştinţa) este mai întâiu decât predestinaţia. 134 şi 135 
Pricinile îndreptărei . . . . . . .. . . 6 0 
Prigonirea, ce, e s t e ' .* . . . / . . . . . . •. . . , 38 

.. : \ ; în cuvinte mi-i potrivită creştinului; în no-tn .1 , 433 
Prihănirea de sine, cât de bună esfe. . . . , . . . '. .- . 4 4 6 
Priimivea de streini, cum se laudă; în nota 2 . . . . . . 266 : 

Profeţia se deosebeşte de opinie (socotinţă); în nota 3 . . 467 
„ 'despre ce tratează 483 
„ este mai generală decât descoperirea 4 8 5 
„ şe face pentru cei credincioşi 4 9 2 
„ c u m 1 se face; în nota 1 .' 4 9 4 

Profeţii ştiau ce grăesc; în nota 1 . . . . . . . . . 449 
„ sânt al II-lea după Apostoli 467 

• „ sânt mai mari decât vorbitorii în limbi 4 8 3 
. „ câte cărţi ale lor s'au păstrat; în nota 1 . . 298 

„ cum li se supuneau duhurile 497 
„ mincinoşi îşi ieşiau din minte când v e s t i a u . . . . 448 

Propunere ce es te . ' 133 
Proverbul Laconilor (Lacedemonienilor) care eră 528 
Psalmul 13 îl cetesc unii greşit; în nota 1 57 
Punere înainte (Rom. XII, 1), ce înseamnă 190 
Putere. înseamnă toate cetele îngereşti; în nota 2 143 

2 R , . 

Răbdarea '; 73 
Răceala dragostei este rădăcină răutăţilor . . . . . . . . 3 4 
Răi (oameii cei), trebue evitaţi ca nişte ciumaţi; în notă . . 336 
Răii toţi vor fi lipsiţi de împărăţia lui Dumnezeu . . . . 3 4 2 
Răzbunarea (izbânda) nu este iertată creştinilor; în notă 2. . ' 3 3 
Răscumpărarea (izbăvirea) noastră de păcat şi moartea . . 1 1 1 
Răsplată dela Dumnezeu . " 3 6 
-Răspunsu^ ce va să zică 174 
Răul cine se numeşte 3 3 4 
Rău năvălit, ce este . . . 3 2 
Răutatea atârnă una de alta; în nota 3 33 

„ este destulă pedeapsă celui rău; in nota 1 . . . 30 
Rânduiala trebue păzită întru toate 485 şi 501 
Rob în câte chipuri este cineva. 3 6 4 
Romani, credinţa lor cum se vestiâ în toată lumea . . . 12 

„ rnândria lor . . , 11 şi 39 
Rugăciunea se cuvine a se face cu duhul-şt cu mintea; în 

nota 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 8 

s. — 
Saul ce însemnează; in nota 1 . . . . . . . . . . . . 6 
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Sărbătoarea ce este; în nota 2 443 
Sărbătorile din ce timp al zilei încep; în nota 1 . . . . . 505 
Sărutarea sfântă când ş'o dau creştinii 553 
Scandal (sminteală) nu se cuvine a dâ creştinii celor credincioşi 233 

„ nu se cuvine să dăm nici celor necredincioşi . . . 423 
când se cuvine să nu ţinem seamă de...; în nota 1. . 238 

Schimbarea celor vii la judecata de apoi va fi îndoită. . . 540 ' 
Semnele se deosebesc de minuni 250 

„ cui folosesc şi cui nu; în nota 1 492 
Servirea de câte feluri este 5 

dreptăţei este adevărata libertate; în nota 2. . . . 93 
-Sfinţi i nu ştiu pentruce să se r o a g e . . . . . . . . . 132 

„ sânt slabi şi necinstiţi de oameni . 3 2 2 
„ au să judece lumea . . .. . . . 3 3 9 
„ au şease trepte; în notă . . . . . . . . . . . 532 

Sfânta Scriptură trebue a se explică cu privire la scop, nu 
contradictor .. . 25 

Sfânta Scriptură, mângâerea ce aduce 244 
Sfârşitul veacurilor cum a ajuns 4a noi . . . . . . . . 419 
Sibilele, câte erau şi cum vesteau; în nota 1 448 . 
Simbolul credinţei 525 
S lava cea cerească va să se descopere . . . . . . . . . 1 2 7 

„ lui Dumnezeu se cuvine s ă o căutăm 4 2 2 
Slăbiciunea (neputinţa) ce înţeles are . . . \ 293 şi 323 , 
Slăbiciunile celor neputincioşi, a purta, ce va să zică. . . 242 
Slujitori pânteceluî, ce înseamnă . , 264 
Slujitorii bisericeşti şi întreţinerea lor 393 
Smerita cugetare păzeşte mintea întreagă 195 

„ „ este semn al creştinismului,-. . . . . , 405 
Sodomiţii pentruce au căzut în păcatul lor; hota 1 . . . . 3 4 6 
Sosten cine era 271 
Stăpânirea este dela Dumnezeu 214 . 

„ este frică faptelor celor rele . . . . . . . . 2 1 6 
„ nu se cade a fi grăită de rău. 217 
„ este slujitoare lui Dumnezeu 219 
„ ce fel de frică se cuvine să avem de 219 

Stăpânitor adevărat, cine este; în notă • . . 2 1 5 
Stăpânitorii veacului acestuia cine sânt 296 
Ştefană, cine era . . . I 280 
Străvederea (vederea limpede) diferă de profeţie; în nota 1. 485 
Str icăciunea şi muriciunea trupului nu este zadarnică în 

viaţa aceasta; în nota 1 . . . . . 542 
Sufletul este, faţă de trup, ca muzicantul faţă de instrument 98 

„ este ca o căruţă, care-i sânt trăgacii şi mănătorul; 
în nota 1 . . . ' 407 

„ viază prin Duhul Sfânt; în nota 1 . 1 1 9 
„ este mort fără Duhul Sfânt; în notă 120 
„ păzirea lui cum se tâlcueşte . . . . • • • • • 3 3 2 
„ cum slăveşte pe Dumnezeu 3 5 0 

Sufletesc (om) ce înseamnă 302 
S u m e ţ este identic cu îngâmfat (înnalt căgetător). . . . . 3 3 0 
S u s p i n a (a) nu trebue creştinii în contra nimănui . . . . 2 1 1 
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Taina Euharistiei aminteşte întreaga viaţă a Mântuitorului . 442 
„ „ în.... moartea Domnului este duhovnicească, 

iar nu simţită 4 4 3 
Tainele Darului erau necunoscute celor dinainte de Dar . . 297 
Tăierea împrejur a inimeî întru Duhul, ce este . . . . . . 51. 

„ „ este de doua feluri 51 
„ „ închipueşte trei lucruri. 50 

„ se schimba ,în netăiere împrejur; în nota 1 3 6 4 
„ „ nu este nimica 3 6 4 

Temelie streină, ce numeşte Pavel 251 
Teoreticii (privitorii cu mintea) cum văd pe Dumnezeu . . 4 7 9 

„ ajunşi la perfecţiune, cum cunosc pre Dumnezeu; 
în nota 2 481 

Terţie, de ce zice, că a scris epistolia către Romani . . . 2 6 6 
Testamentul Nou cu ce este pecetluit 441 
Timotei, cum este lăudat 266 
Toiag, ce numeşte Pavel . 3 2 9 
Trâmbiţa, la.... cea de apoi. se va face învierea . . . . . 542 
Trâmbiţe multe vor suna la sfârşitul lumei 541 
Treimea, de ce se Schimbă rânduiala ei de Pavel; în nota 3 4 5 2 

„ nu se cuvine a se schimba rânduiala ei; în nota 3 4 5 2 
., toate însuşirile ei sânt comune; în nota 1 . . . 5 1 9 
„ desevârşită unde ni se pune înainte; în nota 1 . . 4 5 2 
„ face înfierea noastră 123 
„ lucrează neschimbat în afară; în nota 1 . . . . 188 
„ ne-a îndreptat şi ne-a sfinţit . 343 

Trufaşi cine sânt' 33 
Trup sufletesc şi duhovnicesc, ce este 535 
Trupesc cine este; în nota 2 302 
Trupul are felurite numiri urâte; în nota 1 4 0 4 

„ şi mădulările lui nu sânt rele din fire . . . . . 91 
„ morţei, ce este . 1 1 1 
„ patru lucruri se află întru el; în nota 2 196 
„ se cuvine a ne sârgui pentru îngrijirea lui . . . . 1 2 1 
„ perderea lui este mântuirea sufletului 332 
„ creştinului este mădular al lui Hristos 347 
„ „ este biserica Duhului Sfânt 349 
„ este vrăşmaş al sufletului, ce trebue stăpânit cu as 

prime, dar nu omorît 4 0 4 
„ unul fiind, are multe mădulări 4 5 8 
„ Domnului în taina Euharistiei se sfărâmă dar nu se 

desparte; în nota 1 , 4 1 6 
„ Domnului şi înainte şi după împărtăşire este trup al 

lui Hristos; în nota 1 . . . 4 4 0 
„ este nestricăcîos 4 4 2 

Umilire, ce înseamnă . . . . . . . . . 1 7 6 
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Şerpii ce muşcau pe Iudei în pustie; în nota 2 . . . . 41.1 



P a g i n a 

Văduva mai fericită este a nu se căsători a doua oară . . 377 
Viaţa rea naşte şi. dogme rele; în nota 1 . 31 

„ cea sfântă şi deplin fericită, este lucrul dragostei . . 4 8 2 
„ veşnică este har dela Dumnezeu . . . . . .. . . 95 
„ adevărată este Dumnezeu . 95 
„ este în trup şi în duh . . . . . . . . . . . „ .-. . . 121 . 
„ păcătoşilor nu este viaţă; în n o t ă . . . . . . . . . 1 2 1 
„ aceasta este o luptă, iar Cea viitoare este încununare 403 • 
„ „ nu este singura, pentru care nădăjduim.In-Hfi-

stos; în .notă . . . . . . . . . ,'• . . . . .. 515 • 
'Viclean, cine este '. . - .. „ .- ; 334 
Voea (proalegerea) rea face păcatul, iar nu SH,fleţuL nici trupul. 108 

„ lui Dumnezeu se cuvine să o facem'întrii toate; în notă 15 
„ „ este bună, bine plăcuţă şi; deplină i. . 193 

„ „ „ se împarte în două. /,. . . . j " . . , . 194 
„ „ „ se atârnăm de ea toate faptele noastre; 

în notă 328 
Vrăşmaşi, se cuvine să-i hrănim cu scop bun . . . . . 211 
Vreme de a rupe şi vreme de a coase,' ce este; în nota 1 . 338 

Ziua, ce înseamnă 222 
„ când ia început în slujba Bişericei; în r.o.a 1 . . . . 505 

Zei (Dumnezei) mulţi, de ce numeşte .Pave.1 .'' . • ' . . . 3 8 2 

fete . 
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