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P R E C U V Â N T A R E 

; S'a împlinit o sută de ani de când fericitul întru pomenire 
Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache, «iubitor de folosul 
patriei, şi râvnitor de cele dumnezeeşti», a întemeiat Seminarul 
din monastirea Socola. El prin aceasta, cum zic învăţaţii mo
nahi Gherontie şi Gfigorie din monastirea Neamţul, «în pământ 
sec şi fără de apă, în limba noastră cea până acum însetată, 
a izvorît apă vie şi spre viaţa veşnică săltătoare»'). Câtă în
sufleţire dovedesc aceste cuvinte pentru redeşteptarea culturei 
noastre naţionale! Tot aşa a slăvit cu vre o cincisprezece ani 
mai târziu poetul Paris Mumuleanul întâia şcoală românească 
dela Sfântul Sava din Bucureşti, nurnindu-o «izvor prea minu
nat şi prea dulce»"). 

Seminarul «Veniamin» este însă nu nuniai întâia şcoală biseri
cească din ţară, sau «şcoală deTeologhie» cum o numesc aceiaşi 
monahi tălmăcitori, ci şi cea mai veche şcoală românească din ţară. 

Istoria şcoalelor noastre înregistrează astfel în analele sale 
pentru întâia oară aniversarea centenarului unei scoale. Ce săr-
bare înălţătoare pentru Biserică, Şcoală şi chiar pentru întreaga 
ţară! Pentru Biserică, de oare ce Seminarul Veniamin a instruit 
şi educat atâtea mii de clerici, cari au slujit şi slujesc Bisericei 
ca diaconi, preoţi şi arhierei. Pentru Şcoală, căci Seminarul 

J ) Cuvântul „Către cetitorul" în Teologhia Sfântului Ioan Damaschin, 
.tălmăcită din limba elinească de Gherontie şi Grigorie, din porunca şi 
cu cheltuiala Mitropolitului Veniamin, Iaşi, 1806. 

*) Oda fâvnitoare spre învăţături în „Rost de poezii", Bucureşti , 1820. 
Cităm aicea partea respectivă din a c e a s t ă ' O d ă : 

Astăzi s'au descoperit 
, Un izvor prea minunat . 

Noi celor ce-au chibzuit 
S â mulţămim ne'ncetat 

Şi cu..râvnă s'alergăm 
L'acest prea dulce izvor etc. 
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Veniamin a produs o pleiadă de profesori meritoşi pe câmpul ' 
instrucţiunei publice, şi a fost un stimulent puternic spre înmul
ţirea şcoalelor naţionale şi propăşirea instrucţiunei. Pentru ţară, 
căci mai în toate ramurile vieţei publice: în administraţie, în 
justiţie, în armată, printre literaţi, magistraţi, medici, ingineri, 
artişti,- agricultori şi industriaşi au fost şi sânt bărbaţi, cari şi-au 
•câştigat în acest Seminar instrucţiunea generală' 

Fără îndoială» deci, centenarul înfiinţatei Seminarului din Iaşi • 
se poate privi că o serbare generală. 

•Dulce est-desipere in loco, • dice Horaţiu. In adevăr, rar pri
lej de serbare poate fi mâi potrivit şi mai înnălţător decât a-
ceasta aniversare! : . • 

Credem că autoritatea şcolară va lua cuvenitele măsuri pen
tru serbarea aniversarei de o sută de ani dela înfiinţarea Se
minarului Veniamin. Aicea ne mărginim a arăta partea ce Bise
rica a. găsit nimerit a lua la această serbare. 

Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române,/ 
în consideraţia caracterului eminamente cultural al serbărei, a 
hotărât în .şedinţa dela 8 Mai .1903 a perpetua amintirea ei 
cu publicaţiunea de faţă. Hotărârea Sfântului Sinod a fost mo
tivată prin următoarea propunere: 

«Având în vedere că în anul viitor 1904 se împlineşte una •> 
sută ani dela înfiinţarea Seminarului Veniamin din monastirea • 
Socdla, fundaţiune a nemuritorului Mitropolit Veniamin Costache, 
credând că este lucru de mare Cuviinţă ca şi Sfântul Sinod să 
aducă marelui Mitropolit prinosul său de recunoştinţă cu ocazia 
acestui centenar, propunem a se imprima cea din urmă lucrare 
a sa: Traducerea tâlcuirei lui Teofilact la cele 14 Epistolii ale 
Sfântului Apostol Pavel, prelucrată în limba greacă aplâ de Ni-
codim Aghioritul şi tradusă româneşte de Mitropolitul Veniamin/ 
Costache în ultimele zile ale vieţei sale, fiind păstrată până 
acum numai în manuscript». 

(ss) Iosif Mitropolit Primat, Partheniu Mitropolit Moldovei ţi 
Sucevei,- Gherasim al Argeşului, Dionisie al Buzeului, Athanasie 
al Râmnicului, Gerasimu al Romanului, Pimen al Dunărei-de-jos. 

Domnul Ministru de Culte Sp. Haret aderă la această pro
punere. Mai mult încă, Domnia-Sa declară că Ministerul iâ a-
suprăşi costul imprimărei manuscriptului. 

Sfântul Sinod aprobă propunerea şi alese pre episcopii de 
Argeş şi Râmnic a supraveghea imprirriarea. Hotărârea sa fii 
comunicată Ministerului, care a dispus a se copia manuscriptul, 
şi copia-revăzându-se fu dată la tipar. 

Iar spre a reînnoi mai mult amintirea Mitropolitului Veniamin, 
care dela începutul Arhipăstoriei sale a strălucit prin fapte de 



mare folos pentru Biserică şi Ţară, Sfântul Sinod în aceeaşi şe
dinţă a mai aprobat o propunere, ca după tipărirea lucrărei de 
faţă să se publice din nou şi tâlcuirea lui Teofilact la Evan
ghelii, tradusă de învăţatul Gherontie în monastirea Neamţul şi 
tipărită cu cheltuiala Mitropolitului Veniamin, Iaşi, 1805 1 ) . 

Iată dar împrejurarea cărei să datoreşte eşirea la lumină a 
scrierei de faţă. Această scriere pe lângă că este o traducere 
a Mitropolitului Veniamin, «Ctitorul limbei noastre»^ oglindeşte 
în sine şi sinteza istoriei îhtemeerei Bişericei creştine, a epocei 
de închegare şi organizare a Bişericei române, precum şi a îft-
râurirei sale asupra £ulturei neamului românesc. 

In adevăr, această carte de tâlcuire la cele 14 Epistolii ale 
Sfântului Apostol PaVel, ne înfăţişează începutul respândirei Bi-
sericei creştine şi icoana măreaţă a acestui Apostol, «împodo-
bitorul de mireasă ai duhovnicescului mire» (pag. 370 nota), 
adecă tâlmaciul de Dumnezeu insuflat al aşezământului dat o-
menirei de câtre Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Christos. 

Este de mare interes a cunoaşte bine scrierile Sfinţilor A-
postoli. Căci dacă zorile unei zile de primăvară sânt frumoase, 
cu cât sânt mai frumoase zorile Bişericei creştine, care a să
vârşit înnoirea morală a lumei. 

Această carte ne serveşte de călăuz a urmă pas cu pas 
pre Apostolul cel mic la trup (Paulus), însă mare la duh, care 
s'a arătat ca fulgerul dela Ierusalim împrejur până la Iliric, 
apoi prin toată Macedonia, und,e sânt aţintite în prezent privi
rile noastre cu ale Europei întregi, chiar şi Sciţia nu-i era ne
cunoscută (Coîas. 4ll , I I ) 2 ) ; pre «Demostenele Bişericei» (pag. 
198, nota), ale cărui cuvinte revarsă veselie şi curaj în inimile 
credincioşilor şi a cărui dialectică nerăpusă astupă gura înţe
lepţilor lumei acesteea şi a necredincioşilor; pre «cerescul că
lător» (pag. 499) , care ca o privighetoare a umplut văzduhul de 
cântecul cel cu dulce viers al dragostei creştineşti, al credinţei 
mântuitoare şi al nădejdei mângâitoare; pre izvorul îmbelşugat 
al filozofiei fireşti, al moralei şi dogmelor celor drepte, din care 
au băut toţi dascălii Bişericei; pre acel ce a unit într'o desăvâr
şită armonie înnălţirnea ştiinţei duhovniceşti cu adâncimea sme
reniei creştineşti (pag. 479, nota); pre acel prin carele grăeşte şi 
învaţă Mântuitorul însuşi (pag. 358 nota şi tom. II pag. 176 nota); 
pre «sufletul de diamant» (Tom. II, 149), care mai mult decât cei-

>)' Monitorul Oficial din 8 Iunie 1903, No. 54 , Sumarul şedinţei Sf. 
Sinod dela 8 Mai 1903 . 

*) Sciţia să întindea până în ţările noastre. Strabon, Geografia, Lib. 
VII, c. 4 . Scytia tiiinor de pe timpul lui Diocleţian şi Constantin cel 
mare era Dobrogea de azi. 

— VII — 



lalţi Apostoli s'a ostenit şi a suferit pentru propovedutreâ E -
vangheliei şi întărirea Bişericei 1). 

Autorul tâlcuirei Epistoliilor Apostolului Pavel este fericitul1 

şi sfinţitul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, cu scaunul în O-
hrida. In jurul persoanei lui Teofilact.. acestui renumit păstor 
al Ohridei, s'a ţesut un şir de istorisiri legendare. Aşa se zice, că 
el ar fi fost Patriarh al împărăţiei Româno-Bulgarilor, întemeiată 
de fraţii Peţm şi'Asş-o,. .cari <i'm • În4e.rpft«t-Ş$«::ar .fi^siiir pe. 
Valahii, din stânga Dunărei să nu .irtai. .vorb'şaSfiă :.rjicl' :sâ.-slu
jească .lui D^urhtiedeu- în limba latină»; •cj I n . e.ea bulgară 2), • A de-
vărul in privinţa aceasta se va arăta mai lâ vale. Apoi de "Bul
garia, de Ohrida din Macedonia de astăzi ne loagâ multe a-
mintiri, ce sânt scumpe nouă tuturor. Chiar acum doi ani un 
ierarh bulgar, Mitropolitul de Vraţa, întimpină pe Majestatea 
Sa Regele Carol în bisericuţa dela Plevna, cu o cuvântare, în 
care striga pe ostaşii români morţi vitejeşte pe câmpiile Bul
gariei în războiul pentru neatârnare, să iasă din morminte c a 
să vadă pre Regele şi viteazul lor Căpitan 8). 

Cu Bulgaria şi cu Ohrida am fost în atingeri politice şi bi
sericeşti încă înainte de închegarea noastră ca stat şi. de or
ganizarea noastră bisericească. Deşi creştinismul pătrunsese pe 
teritoriul Daciei Traiane încă de pe când o stăpâneau Roma
nii, cum atestă numeroasele cuvinte de origine latină în bise
rica noastră şi Episcopiile ce se aflau pe malul drept al Du
nărei, probabil şi pe cel stâng, înainte de venirea Bulgarilor4), 
totuşi populaţiunea ţărei fiind expusă la' năvălirile atâtor popoare 
barbare ca Goţii, Hunii, Slavii, Gepizii, Avarii şi a., n'a putut 
desfăşură o viaţă intelectuală. Strămoşii, noştri căutau mai a l e s 
a-'şi apăra viaţa şi moşia, când adăpostiţi în gâturile Carpaţijor 

*) Vedj tom. II a] acestei lucrări pag. 151, nota; cuvintele sf. Grigoria 
Teologul , Aofo? arcoXciTsux.o? n . LIII sq. Ap. Migne P. Gr. T . X X X V (1) , 
pag. 462 sq. 

9 ) Această legendă e reprodusă de r̂ pş.ţşjsreul Episcop al „Romanului 
Melchisedec din o carte bulgară şi publicată in" Uricarul lui Ţ.; Co'drescu, 
Iaşi. Vecţi şi P. Dragomirescu, traducerea .câinilor de ritual in limba ro
mână. Teză de licenţă în Teologie, Bucureşti. 1895, pag. 14, 

s ) Monitorul Oficial No. 169—-170 d d a f şi 2 Noemvrie 1902. Vezi 
şi Nicopole, Estras din Anal. Acad. Rom.. Spr. |I, tom. 26, Memoriile 
Secţiunei Istorice, Bucureşti, 1904, pag,. 23 . • . 

«) Catalogul complect al episcopiilor dp înalul drept al Dunărei Vd 
dat Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldavlei, Bucureşti, 1888, pag. X X X sq. 
Despre episcopii aflătoare pe malul stâng, a se vedea şi Ar. DensuşianUf 
Revista critică literară, laşi, pe Ianuar 1694, p. 5. La.Sinodul din Sardica 
(a . 347 d. Chr.) subscrie şi episcopul „Aittetţpfioţ'us, a Dacia de Blii-cenq.". 
S u b aeeastă Dacie, repausatul Ar. Densuşianu conchide că se înţelege 
Dacia Traianâ. 
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dinaintea groaznicilor năvălitori, când aşezaţi la câmp, spre a 
lucra pământul, dacă resuflau mai slobod. In această din urmă 
situaţie se a f lau strămoşii noştri cudeosebire după jumătatea 
veacului al cincilea, pe timpul invaziunei Slavilor în Basarabia, 
Moldova şi Muntenia. Cu puterile aproape sleite sub barbarii 
anteriori, coloniştii Romani n'au putut asimila pre paşnicii Sla
voni, cum asimilaseră odinioară pre Daci şi în parte pre Goţi, 
cari primiseră chiar C r e d i n ţ a creştină, dinprotivă fură'influenţaţi 

' ej-înşişi de-Slavi, mâi ales în privinţalimbei.. Gând Slavii trec in 
peninsulă balcanică, făcând loc Bulgarilor,-apoi când aceştia;in--
temeiară de-a dreapta Dunărei statul Bulgar şi îmbrăţişară creş
tinismul, au intrat în strânse legături cu populaţiunea de baş
tină din dreapta Dunărei, iar prin aceasta şi cu cea din stânga 
Dunărei. De aicea provine că strămoşii noştri primiră limba bul
gară sau slaveno-sârbească în cult şi chiar în viaţa politică. 
Dar sub acest înveliş dinafară ei păstrară sâmburele sănătos 
al iubirei de moşie şi de lege, ce după întemeierea Principa
telor încolţi aşa de frumos în acei viteji apărători ai patriei, 
în acele silinţe pentru păzirea neatârnărei politice şi bisericeşti 
şi pentru reintroducerea limbei strămoşeşti în slujba bisericească 
şi în viaţa politică. 

Aceste epoce din istoria noastră naţională cuprind însem
nate învăţăminte. Comunitatea religioasă şi pentru un timp 
chiar politică a poporului nostru cu Slavii dela sud, întrupată 
în comunitatea limbei timp de aproape 8 veacuri, n'a fost 
înprotiva desvoltărei noastre sociale. Din contră istoria ne a-
rată că Românii de mai multe ori. s'au luptat în unire cu Slavii 
şi cu alte popoare creştine pentru a'şi apăra ţara în contra 
duşmanului comun. Chiar în poeziele noastre populare găsim 
amintiri despre însoţirea dintre Români şi Slavi spre a se apăra 
de 1 barbarii năvălitori, cum erau de exemplu Tătarii şi mai 
târziu T u r c i i C e ' i drept în acea epocă n'am avut oameni în-

• văţaţi, dar am avut aţâţi bărbaţi plini de inimă şi de energie, 
cum a fost un Mircea, Ştefan şi Mihai. De aicea se vede că 
comunitatea credinţei înlesneşte desvoltarea morală şi socială a 
popoarelor nu mai puţin decât idea de naţionalitate, ce ajunse 
principiu politic în veacul trecut. Ce s'ar fi ales de poporul 

' ) A se vedea d. e. frumoasa baladă Doncilâ în colecţia Iui Alexandri 
sau a lui, Gh. D. Teodorescu. Aceasta baladă începe astfel; 

Intr'un sat dă'l muntenesc 
, Jumătate românesc 
: Şi jumătate sârbesc 

Cum cam multe se găsesc 
Fe pământul românesc etc. 
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nostru în timpul năvălirei barbarilor, dacă aceste coarde s'ar fi 
călăuzit de principiul naţionalităţei? Comunitatea credinţei nu 
împedecă, ci din contră ajută popoarele de aceeaşi religie a se 
desvoltâ paralel, iar naţionalitatea ca principiu politic împinge 
pe poporul dominant la deznaţionalizarea poporului subjugat, 
cum sânt ameninţaţi Românii de peste Carpaţi, dej peste Prut 
şi cei din Peninsula-balcanică. Teza susţinută de un savant al 
nostruy că ortodoxia este un pericul pentru noi Românii , ar 
avea temeiu, dacă ar y\za xiu ortodoxia în sine, ci <j>rtodoxia pe 
care politica rusă o confundă cu'intereseîe unui naţionalism ex
clusiv 1 ) . Nu putem însă-admite socotinţa, după care unitatea 
credinţei ar trebui sacrificată pentru ideea de naţionalitate 8). 

Una din cele mai măreţe cuceriri ale veacului al! ctotrazeciiea 
ar fi să realizeze în viaţa politică principiul Evangelic al în--
frăţirei popoarelor, în virtutea căruia omul iubeşte pe toate po
poarele mai ales pe cele de o credinţă. Acest principiu l'a 
vestit încă de mult Isaia profetul zicând: «Din Sion jva eşi legea, 
şi. cuvântul Domnului din Ierusalim. Ş i va judeca între nea
muri şi va hotărî între popoare multe. Şi 'şi vor! face săbiile: 
sale fiare de plug şi-suliţile sale seceri. Ş i nu va [ridica neam 
înprotiva altui neam sabie şi nu vor mai învăţa ja se bate». 
Ce viaţă fericită ar duce popoarele când toate s'ar| privi ca un 

*) Haşdeu, Papa dela Neva, conferinţă publicată de jSocietatea T i 
nerimea Română, 1900. De altfel înşişi canoniştii ruşi critică organi
zarea administrativă a bişericei ruse ca anticanonlcă.. Vezi Biserica or
todoxă română pe Fevruarie 1904, pag. 1282 sq. Compar Candela foae 
bisericească literară, pe Maiu 1904, pag. 315 sq. Cernăuţi. De asemenea, 
Tondini , Le Pape de Rome et Ies Păpes de l'Eglise ortodoxe d'orient, Paris, 
1 8 7 6 , pag. 5 0 sq. şi 257 sq. Vezi şi Neofit Scriban, Răspuns Guvernului 
ş i Sinodului Românesc din 1865, Bucureşti , pag. 27. 

2 ) Reprezentanţii acestei socotinţe sânt unii dintre istoricii noştri tineri, şi 
anume D-L- D. Onciul în studiul s ă u : Papa Formosus în tradiţia noas
tră istorică şi D-l. N. Iorga, în Studii şi Documente, II, p. X L V I . Dar 
aceşti istorici ştiu negreşit, că una din cauzele, cari ay făcut pe R o 
mâni să'şi părăsească vetrele lor de peste Carpaţi şi să şe constitue în 
principate aparte sub-Domnii lor, au fost şi persecuţiile ce sufereau din 
partea bişericei latine, de care se deosebeau prin credinţă jşi prin aspira-
ţiuni, cum se deosebesc până astăzi. Mare lucru este unitatea religioasă 
pentru un popor. Această unitate religioasă, din fericire, domneşte la noi. 
Datori sântem deci să o păstrăm, iar nu să . o sguduinji. Un autor a-
pusean afirmă, nu fără dreptate, că naţionalitatea este pentru stat ceea ce 
trupul este pentru suflet. A exagera ideea de naţionalitate ieste ca şi cum 
u n om ar căută să'şi îngraşe trupul şi să lase drum liberj tuturor porni
rilor Iui, ceea ce nu-i decât în dauna sufletului. „Ein Utferwuchern der 
Nationalitâts-Gedankens ist demnach wie im Menschen ein Uppigwerden 
der somatischen Triebe u. s. w " . Linsenmann, Moralthe<J>Sogie, Freiburc 
i/Br., 1878, pag. 6 1 5 . • " 
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popor de prieteni şi de fraţi, precum este numai un soare, care 
ne încălzeşte, şi un Dumnezeu, care pre toţi ne iubeşte! Acest 
principiu nu e formulat nicăiri mai deplin decât în Epistoliile sf. 
Apostol Pavel. în ele cetim: «Un Domn, o credinţă, un botez, 
un Dumnezeu şi Tată al. tuturor». In ele găsim şi aplicaţiunea 
acestui principiu; căci Apostolul zice: «Deci dar, până când 
avem vreme, să facem bine către toţi şi mai vârtos către cei ai 
noştri de o credinţă». Biserica creştină în cursul veacurilor a 
îndeplinit din ce în ce mai mult acest îndemn apostolesc, în
dulcind moravurile .şi îixiblânzid sălbăticia popoarelor. «Barbarii 
cei sălbătici di'o naştere, z'cb sf. Atanasie cel Mare, cei ce 
erau plini de furie cât timp slujeau idolilor, se lasă chiar de 
răsboiu şi se îritorc la. lucrul pământului îndată ce aud învă
ţătura lui Christos. în loc de a-şi înnarma manile cu sabie, le. 
întind spre rugăciune; în loc de â se bate între sine, se luptă 
înprotiya diavolului şi 'i dau răsboiu prin curăţie şi prin vitejia 
duhului» ' ) . 

Epistoliile dumnezeescului Pavel cuprind încă şi alte învă
ţături de căpetenie, pe cari Mântuitorul numai le-a atins în E-
vanghelie, ca şi cum ai zice că pânea se face din făină de 
grâu şi haina din lână sau din in, însă câte se mai cer până 
să fie gata pânea sau haina! Aşa despre răspândirea religiei 
creştine la toate popoarele Mântuitorul dă numai porunca: «Mer
gând învăţaţi toate neamurile...». Iar din Epistoliile sf. Apostol 
Pavel învăţăm, că deosebirele de neam şi de condiţie socială 
nu sânt o pedeeă la priimirea şi propoveduirea credinţei creştine: 
«Nu eşte elin, zice Pavel, nici iudeu, tăere împrejur sau ne-
tâere împrejur, nu este varvar nici schit, nu este rob nici slo
bod, ci toate şr întru toţi Christos». 

In privinţa relaţiei dintre Legea Veche şi cea Nouă Mântui
torul zice numai: «N'am venit să stric legea sau prorocii, ci să 
plinesc». Epistoliile sf. Apostol Pavel învaţă însă cudeamă-
runtul, că Legea Veche, cu formele ei dinafară, nu mai are tă
rie. In locul tâerei împrejur trupeşti, veni «tăerea împrejur ne-
fâcută de mână» sau credinţa cea lucrătoare, prin care şi A-
vraam s'a îndreptat şi s'a făcut tatăl tuturor oamenilor înainte 
de a se fi tăiat împrejur (Rom. IV, 9 ; II 25). Această învăţătruă 
o dă Apostolul şi prin cuvintele: «In Iisus Christos nici tăerea 
împrejur nu poate nimic, nici netăerea împrejur, ci paza porunci
lor lui Dumnezeu» (I Cor, VII,. 19) Numai din Epistoliile sf. Pa

vel învăţăm • că Legea Veche este faţă de Legea Nouă ca feciorul 
lui Avraam cel născut din slujnică, faţă de feciorul născut din cea 

*) Cuvânt despre întrupare, No. LII. Ap. Migne Patr. Graec. Tom. 
X X V (1) , pag. 1.87. sq." 
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sloboda 1); că preoţia Legei Vechi n'a'fost cea deplină, căci de 
ar fi fost astfel, atunci ce mai trebuia să se ridice alt preot «după 
rânduiala lui Melhisedec? Iar mutându-se preoţia, de nevoe se face 
şi legei mutare»2). In locul jertfelor Legei,Vechi, ce numai întreţi
neau în om cunoştinţa vinovăţiei, dar nu-i câştigă iertarea de pă
cate, cum arată profetul Isaia, iar Apostolul întăreşte că, «cu nepu
tinţă este sângele de tauri si de ţapi sa curăţe păcatele» 8), a intrat 
jertfa Legei. Noui, cea adusa penr.ni parare o oata pe c»uce dc 
lisus Christos (Evi. Vî>, 27), iar apoi deap 4<uiea în btveu. ă Iară 
de sânge, sub'chipul papei si al vmului. p.n Epistoliile s+ Apos
tol Pavel învăţăm că Marea Roşie a închipi 1. apa botezului, n,orul 
ce ascundea pe Evrei de ochii Eghiptenilor, Darul Sfântului.Ţ>uh, 
mana, pânea vieţei, peatra din care an crrs.ajjpe în pustie, pre 
Christos cel ce ne-a izvorît băutura cea duhovnicească (Vezi pag, 
406 sq).- Moisi mijlocitorul Testamentului Vechiu este chipul lui 
Christos mijlocitorul Testamentului Nou,^aie este mai slăvit decât 
cel dintâi, precum e mai slăvit decât casa esl ce â zidit-o (Evr. III, 
3). Ar trebui să cităm aici mai ales întreaga-- Epistolie către Evrei, 
spre a se vedea cât covârşeşte Noul Testament pre cel Vechiu şi 
cum cunoştinţa de Dumnezeu cea din Noul Testament, adâpc să
pată pe tablele inimei, adecă în conştiinţa., c-.te mai deplină.d« ;cât 
aceeaşi cunoştinţă din Vechiul Testament, ce este^ săpată numai pe 
table ide peatră 4). Minunată este deci înţelepciunea Marelui Pavai! 
In Epistoliile sale vorbeşte despre toate rinduelilc Legei Vechi 
şi arată că au intrat în locul lor altele nun curate, mâi înnalte şi 
duhovniceşti, cari sânt cele ale Legti N o u i . S f . loan Gură de 
Aur aseamănă aceste rândueli astfel: . «Acolo (în Legea Veche) 
litera, aicea (în Legea Nouă) spiritul, acoio sicriul, aicea Fe
cioara, acolo toiagul lui Aaron, aicea crucea, acolo mielul, 

l ) Lucrarea .de faţă, Tom. II pag. 253, nota 1, de unde se vede că A-
postolul Pavel este înainte mergătorul explicăre-i alegorice a Scripturei 
Vechiului Testament. 

' 2 ) Evrei Cap. VII v. 11. Vezi şi tâlcuirea Cap. III a Epist, II către 
Corinteni, în tom. II, pag. 37 sq. 

3 ) Isaia -I, 11, comp. Psalm. X X X I X , 9, Evrei X, 4 . 
4 ) Sf. Părinţi desvoltară mai departe principiul, acesta. Sf. Abmasie 

cel Mare zice, în scrierea sa despre întrupare: „E o nebunie ceea ce 
pretind Iudeii, că aşteaptă încă venirea Mesiei. Căci când încetă profeţia 
şi vedenia, de nu după ce s'a arătat Christos Sfântul Sfinţilor? Un semn 
şi o dovadă puternică despre venirea lui; Dumnezeu Cuvântul este că 
Ierusalimul nu mai stă, profet nu se mai. ridică, vedenie nu s e : m a i a-
rată. Când a venit cel mai înainte Vestit, ce mâi e trebuinţă de cei ce-l 
vestesc pre el? Când adevărul a veiiit, ce trebuinţă mai e de umbră?. . . Ie
rusalimul a stat atâta timp pentru ca oamenii să cunoască în el închipu-
jrele adevărului...." No. X L , apud Migne, .1. c , pag. 163. 

http://penr.ni


aicea J Christos, acolo azîma, aicea pânea» 1 ) . înveţe-se de aici 
toţi cpi iubitori de inovaţiuni, toţi cei ce voesc sâ dărâme să 
râsţOc.rne, sâ radă aşezăminte venerabile prin vechimea şi fo
losul lor obştesc, însă fără a pune ceva mai bun în loc. 

Epistoliile sf. Apostol Pavel au însemnătate şi pentru bo
găţia învăţăturilor teologice ce cuprind; aşa d, e. despre în
geri Evanghelia numai aminteşte, pe când Epistoliile sf. Pavel 
învaţă, anume ce sânt îngerii şi care este rânduiala lor. Această 
cunoştinţa ne-ar fi. lipsit,fără ele,.de âţeeaP^y-el-s?u tot:dreptul 
se-priveşte ca descoperitorul kirne) cereşti, precum Columb e 
descoperitorul unei noui lumi pământeşti. Despre botez iarăşi E-
vanghelia numai aminteşte zicând: «Cel ce va crede şi se va 
boteza se va mântui», iar Epistoliile lui Pavel învaţă mai pre 
larg ce este credinţa şi ce putere are ea, precum şi ce este 
botezul, a cui închipuire este el şi ce datorii izvorăsc din-
tr'însul. Despre Biserică,. Evanghelia de asemenea numai a-
mijnteşte, anume că Mântuitorul a întemeiat-o şi a întărit-o pe 
peatră aşa că porţile iadului nu o vor birui, pe când Episto
liile sf. Pavel învaţă că această peatră este Christos, iar bi
serica este trupul duhovnicesc ale cărui mădulări sânt toţi creş
tinii, capul fiind însuşi Christos, aşa că între toate mădulârile' 
trupu ui bişericei trebue să fie aceeaşi armonie ca între mă-
dulărije trupului omenesc *). Despre stăpânirea lumească, Evan
ghelia învaţă numai că sântem datori a-i da dajdia cuvenită: 
«Daţi cele ce sânt ale Cezarului, Cezarului», pe când Episto
liile sf. Pavel învaţă că stăpânirea lumească este dela Dum
nezeu, că este rânduită spre lauda făcătorilor de bine şi spre 
pedeapsa făcătorilor de rău şi că sântem datori a ne supune 
ei nu numai de frica pedepselor, ci şi din conştiinţă, adecă 
pentnjică este izbânditoare a lui Dumnedeu. Despre vieţu
irea virtuoasă şi împlinirea datoriilor în general Evanghelia în
vaţă r.umai pe scurt, aşa bunăoară: «De voeşte cineva sâ vie 
după mine să se lepede de sine, să-şi iâ crucea sâ şi să-mi 
urmele»; iar Epistoliile sf. Apostol Pavel arată anume în ce 
consisjtă viaţa virtuoasă şi dă armele trebuincioase pentru ea, 
ca un^ ce este o luptă pe toată viaţa cu feluritele patimi, cu 
vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, înprotiva căror adevărul are a ne 

' ) Cuvânt pentru deosebirea Aşezământului celui Vechiu ş i 'ce lui N o u , 
citat îr. Dogmatica lui Atanasie Pariul, Neamţ, 1816, pag. 526 , nota a. 

:Comp. j lucrarea de faţă, T o m . II, pag. 71 . Vezi şi tâlcuirea lui T e 
odorii la epist. c. Evrei c. XII v. 24 , nota, şi v. 25, nota, în T o m . III al 
lucrăreji de faţă. 

2 ) I Cor. XII, 13 şi tâlcuirea acestui loc în lucrarea de faţă, pag. 4 5 9 
sq. Cojnp. şi Tom. II tâlcuirea la epist. către Efeseni IV, 25, pag. 363. 
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sluji ca cingătoare, dreptatea ea platoşă, credinţa ca pavăză, 
rugăciunea, vegherea şi răbdarea ca întărituri. Despre datoria 
de a urmă Mântuitorului îndeosebi Evanghelia învaţă numai în 
câteva cuvinte, pe când Epistoliile Apostolului Pavel nu numai 
înfăţişează în trăsături măreţe exemplul Mântuitorului ca om şi 
Dumnezeu, ci si îndeamnă totdeuna a urma acestui desăvârşit 
exemplu de virtute. Cât priveşte deducţiunile dogmatice şi mo
rale trase din patimile şi învierea Domnului, precum şi din în
treaga sa viaţă, acestea se află mai ales în Epistoliile! sf. Pavel. 
In ele se desfăşură pe larg învăţătura despre înviere.^ morţilor, 
umplând astfel de mâftgâere pe toţi credincioşii. Despre aceste 
Epistolii sf. Grigorie Nazianzul zice următoarele: «Cine va putea 
expune dupre vrednicie învăţătura cea iubitoare de Osteneli a 
lui Pavel? Cine, feluritele poveţe ce le dă pentru îndreptare? 
El pune legi servilor şi stăpânilor, dregătorilor şi supuşilor, băr
baţilor şi femeilor, părinţilor şi fiilor, celor căsătoriţi şi ne
căsătoriţi, învaţă despre înfrânare şi îngâmfare, despre înţe
lepciune şi neştiinţă, despre tăerea împrejur şi netăerea îm
prejur.... ş. m. d» »). Cu un cuvânt Epistoliile sf. Apostol 
Pavel sânt comori de învăţături, ce singure pot forma creş
tini smeriţi şi statornici, cetăţeni credincioşi şi gataj de jertfe, 
în sfârşit oameni pe cât de evlavioşi, pe atât de învăţaţi şi de 
patrioţi. Puterea adevărului, adecă a Iui Dumnezeu îhsuşi stră
luceşte minunat într'însele, cum se vede din cuvintele lui Pavei 
în I-ia Epistolie către Corinteni: «Cele nebune ale uimei a aleşi 
Dumnezeu, ca pre cei înţelepţi sâ-i ruşineze, şi celej slabe ale 
lumei a ales Dumnezeu, ca să ruşineze pre cele tari». 

Totuşi aceste Epistolii, pe cari sf. Ioan Gură de Aur, pentru 
învăţăturile ce cuprind, le numeşte «mai adânci decât marea şi 
mai întinse decât oceanul» (Omil L V la Fapte), nu sânt aşa uşor 
de înţeles. însuşi Apostolul Petru, care cel întâiu le pomeneşte a-
ducând mărturii din ele, ba chiar învăţând dupre ele siiipunerea la 
toate dregătoriile lumeşti şi deşteptând asupra lor luarea aminte 
a credincioşilor, zice: «pre îndelunga răbdare a Domnului nostru 
mântuire să o socotiţi, precum şi iubitul nostru frate Pavel, du
pre înţelepciunea cea dată lui, a scris vouă; preciim şi întru 
toate Epistoliile sale grăind de acestea, întru care sânt unele 
cu anevoe a se înţelege, care cei neînvâţaţi şi neîntăriţi le răz
vrătesc, ca şi pre celelalte Scripturi» (II Petr. III, 15). 

De aceea de timpuriu s'a simţit trebuinţa a se tâlcul creştiniloi 
înţelesul Scripturilor. Această trebuinţă ajunse cu atât mai marţ 
cu cât mai mult timp trecea dela epoca Apostolilor, de câne1 

») Vezi Aofo? <3wroXofetttt6<; ap. Migne, P. Gr., T o m . X X X V , n. LIV 
4 6 3 . 
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adecă s'au scris cărţile Noului Testament, aşa că ele erau din ce 
în ce mai greu de înţeles. Intre obligaţiunile puse clerului de 
sf. canoane este şi aceea de a explica poporului sf. Scriptură 1). 
Unul dintre cei dintâi clerici, dela care ne-a rămas înscris tâlcuiri 
la Noul Testament şi în special la Epistoliile sf. Apostol Pavel, 
este Origen, adeseori citat în lucrarea de faţă 8). Tâlcuirea lui 
la epistolia către Romani a tradus-o din ordinul lui Vasile 
Lupu Domnul Moldovei, împreună cu alte cărţi, din latineşte în 
greceşte, dascălul Meîetîe Sirig, cel ce a luat parte la Sinodul 
din Iaşi, 1642,- când.a, scris şi In contra Calvinilor o carte de 
mare valoare^ publicată în Bucureşti ia 1690*). 

Dintre toţi tâlcnitofii sf. Scripturi şi mai ales ai Epistoliilor 
Apostolului Pavel, cel mal distins este sf. Ioan Gură de Aur. 
Omiliile sale asupra Epistoliilor sf. Apostol Pavel sânt în a-
devâr un cap de opera. Metoda acestui mare dascăl al bişe
ricei este de a da înţelesul literal al textului sf. Scripturi, fără a se 
lăsa în alegorii şi subtilităţi. El expune înţelesul istoric, înlă
tură părutele contraziceri, refutează pe păgâni, Iudei şi eretici, 
învaţă şi întăreşte pre credincioşi în virtute. Tâlcuirile lui sânt 
o vistierie de morală. Ele sânt însă prea lungi şi seamănă mai 
mult a predici decât a tâlcuiri. De aceea tâlcuitorii următori au 
căutat a prescurta pe .sf. Ioan Gură de Aur şi a face astfel tâlcu
irile sale mai lesne <!e cunoscut. însemnat este în această privinţă 
mai întâi învăţatul Teodorit Episcopul Cirului, care de asemenea 
e citat în lucrarea de faţă. Tâlcuirea ce el a făcut la Epistoliile sf. 
Pavel, deşi prescurtare din a sf. Ioan Gură de Aur, este vrednică 
de luare aminte prin concisiunea sa şi prin aceea că lămureşte 
du puţine cuvinte mai multe lucruri grele de înţeles, în acelaşi 
timp arată legătura şi succesiunea ideilor Marelui Apostol. 
Exemplul lui Teodorii a. fost urmat apoi de sf. Ioan Damas-
chin, care a făcut asemenea prescurtări din tâlcuirea sf. Ioan 
Gură de Aur 'la Epistoliile sf. Apostol Pavel. Acelaş lucru 

'^•-Canonul 19 al Sinodului al Vl-le.a Ecumenic , elice: „Se cuvine pro-
estoşiii bisericilor în toate: zilele, iar mai cudeosebire în Duminici, pre 
toţi clericii şi pe ndsdd.şâri înveţe cuvintele bunei cinstiri din dumne-
zeeasca Scriptură culegând înţelesurile adevăruhii şi judecăţile". Pida-
lion, Neamţ, 1844, foaea 161 sq. Această obligaţiune s'a observat în Bi
serică neîntrerupt. Istoricul bizantin Niceta Choniates spune, că pe vremea 
lui Emanuel Comnenul era rânduit în Constantinopol un diacon, ca să 
tâlcuiască poporului Epistoliile fericitului Pavel. Vezi Dositei în Dodeca-
vivlon, cartea a VIII~a, cap. 12, paragr. 1, citat de Nicodim Aghioritul în 
prefaţa la originalul grecesc al acestei lucrări. 

a) Migne, Patr, Graec, Tom. X X I V (4) , pag. 8 5 3 . Fragmente numai în 
latineşte, după traducerea lui Rufin. 

s) Cronicarii greci de Const. Erbiceanu, Bucureşti , 1888, pag. XI . 
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fâcu şi Icumenie Episcop de Trica peia an. 990. Tâlcuirea lui 
la Epistoliile sf. Pavel este scoasă din izvorul îmbelşugat al sf, 
Ioan Gură de Aur, însă cu multă îngrijire şi judecată. Trecând 
sub tăcere pre alţi tâlcuitori greci âi Epistoliilor sf. Pavel, ca 
Fotie Patriarhul Constantinopolei1), iar dintre cei moderni (veac 
XVI) învăţatul Gheorghe Coresie, teolog, filozof şi doftor, ambii 
citaţi des în cartea de faţă şi ambii urmând în tâţcuiriţe lor ţot . 
Sfântului Ioan Gură de Aur, vom insista puţin asupra autorului*, 
•'primitiv:,al tâlcUire! de . faţăj. 4q|eeă, .asupra iui Teofilact Arhiepi? 
scopul Bulgariei.' '}• ' ;.''•'/. ••• . 

După creştinarea sa sub regele Boris, pela mijlocul veacului 
al IX-lea, prin misionari şi preoţi dela Constantinopole, Bulgaria 
ajunse mărul discordiei între ierarhia Constantinopolei şi a Ro
mei, deoarece şi una şi alta voiau s;ă aibă jurisdicţiune asupra 
bişericei bulgare. Din aceste neînţelegeri biserica Bulgariei a fo
losit întru câtva. Drepturile bisericeşti ce-i refuza Consţantino-
polul, i le acordă Roma, dacă se supunea ei; iar după ce Bul
garii se desgustau de ierarhia iaţinâ şi intrau iar în legătură' 
cu ierarhia greacă, aceasta recunoştea faptele împlinite. Astfel 
biserica bulgară obţinu dela anul 869 rangul de Arhiepiscopie 
sub jurisdicţiunea Patriarhului Constantinopolei, căruia se supu
neau bisericeşte, dela mijlocul veacului al V-lea, şi Românii din 
stânga Dunărei, după Canonul 28 al Sinodului al IV-lea Ecu
menic 3), cu o întrerupere de aprope două veacuri după fun-' 
darea Arhiepiscopiei Justiniane Prime (535—732) 8 ) . Pela sfâr
şitul veacului al IX-lea biserica bulgară din nou se supuse Ro
mei, dar peste vre-o 30 de ani (932) rupse relaţia cu Roma, 
se alipi din nou de biserica răsăritului şi (ii recunoscută ca Ar
hiepiscopie autocefală. împăratul Ioan1 Zimisces cucerind în ul
timul pătrar al veacului al X-lea partea despre nord a Bulga
riei, a supus această parte şi bisericeşte din nou Patriarhiei din 

l ) Despre tâlcuitorii citaţi până aici, vezi Migne, P. Gr., Tom. L X (9), 
pag. 391—LXII I (12) , pag. 256 pmKsostom; T o m . L X X X I t (3), pag. 35 
— 8 7 8 Teodorit ; T o m . X C V (2i), pag. 4 4 2 — 1 0 3 4 Damaschin; T o m . 
CXVIII (1), pag. 3 0 7 — 4 3 5 Icumenie şi T e m . CI (1), pag. 1 2 3 4 — 1 2 5 4 
fragmente dela Fotie. j 

*) Prin ţerile locuite de barbari, ce se pomenesc în acest Canon, se 
înţeleg şi ţările locuite de Români, numite pe atunci şi chiar până prin' 
veacul al X I S c i ţ i a , cum înainte e iese mai numise Goţia, Huriia şi cum 
s'au numit mai târziu Gepidiă, Cumania, etc. Xenopol, Teoria lui Rosler, 
în Revista pentru I s t , Arh. şi FiloL, sub direcţiunea D-lui Gr. Toci lescu, 
Bucureşti, 1883, An. I., Voi. II, pag. 124. ,; 

3 ) Arhiepiscopia Justinianei Prime avea jurisdicţiunea asupra biserici
lor din toate provinciile Daciei şi ţ n u p i e din sudul Ungariei, Bosnia, 
Serbia, Transilvania, Muntenia şj Moldova. Novela a XI -a . Xenopol, T e 
oria lui Roesler. Neofit Scriban, Răspuns Guvernului e t c , pag. 15. 
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Cohstantinopole. Bulgaria fu mărginită acum în partea-i sudică 
şi în Macedonia, pe unde locuiau şi Românii, păstrând însă ne
atârnarea ei politică şi bisericească. Dela 982 capitala Bulga
riei şi a Arhiepiscopiei fu oraşul Ohrida, aşezat lângă lacul cu 
acelaş nume, vechiul Lychnideş, dupre Le Quien. Arhiepiscopia 
Ohridei chiar după dărâmarea regatului bulgar (1019) de îm
păratul Vasilie al II-lea Bulgaroctonul, îşi păstră autocefalia, dar 
scaunul ei de acnhi înainte fu ocupat de ierarhi greci, dintre cari ' 
unul a fost şi Teofilact, de care avem a ne ocupa, 

"Dar-mai întâiu să:mrmărim:. încâvsoârla âcpştei Arhiepiscopii • 
de care ne leagă multe amintiri istorice. Arhiepiscopia Ohridei 
continuă de a exista ca autofiefalâ, chiar după ce fraţii Petru 
şi Asan restatornicesc imperiul Româno-Bulgar între Dunăre şi 
Balcani, cu capitala Târnova, când Biserica acestui nou stat s e 
recunoaşte ca Patriarhie mai întâiu d e Roma (1204), apoi şi 
d e Patriarhul Ecumenic (1234). După sfărâmarea statului Ro
mâno-Bulgar d e Turci, Arhiepiscopia Târnovei trecu sub juris
dicţiunea Patriarhiei din Constantinopole, ca şi Biserica Serbiei, 
după cucerirea acesteea d e Turci. Numai Arhiepiscopia O-
Jiridei continuă a fi autocefală până după mijlocul veacului al 
XVIII-lea (1767), când veni iarăşi sub jurisdicţia Patriarhiei d e 
Constantinopole. Arhiepiscopia Ohridei încă dela recunoaşte
rea Autocefaliei sale s e bucura de unele drepturi ale Arhi
episcopiei Justiniane Prime. In veacul al XIH-lea unul din ierarhii 
Ohridei s e întitulează astfel: «Ioan cu mila lui Dumnezeu Ar
hiepiscop al Primei Justiniane şi a toată Bulgaria». Când P a 
triarhii din Constantinopole s e adresau Arhiepiscopilor Ohridei, 

jîi întitulau: «Prea fericit Arhiepiscop al Primei Justiniane şi a 
toată Bulgaria» 1). P e la' mijlocul veacului al XV-lea Arhiepi
scopia Ohridei, singura autocefală în întreaga Peninsulă balca
nică, făcea parte din statul Serbiei, ceea ce contribui a s e întări 
din nou în e a ritul slav, care d e altfel a continuat a s e menţine 
şi în • Patriarhia Târnovei, 'cu toate că acolo fusese predominant 
elementul românesc. Arhiepiscopia Ohridei a avut un rol în 
organizarea bişericei române. Despre acesta mărturisesc d e r e -
peţite ori cronicarii nostrii şi Cantemir Vodă 2 ). 

Am spus mai s u s , că Arhiepiscopia Ohridei luând locul Jus-
tinianei Prime, a exercitat ca atare o jurisdicţiune asupra bi
sericilor din Dacia 3 ) . Să vedem aicea l a ce s e reduce această 

') Melchisedec, Cronica Romanului. Xenopol, Teoria lui Roesler. 
*) Letopisiţele ţărei Moldovei, Iaşi, 1852, tom. I, pag. 102. Cronica lui 

Ureche ; vezi şi pag. 106, nota 1, Cantemir, Descrierea Moldovei. 
s) Rusivie Popovici, istoria bisericească tradusă de—Atanasie episcov. 

Râmnic, şi Gherasim episcop Argeş. , T o m . I, pag. 6 4 1 , Bucureşti, 1901 
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jurisdicţiune, de oarece acum e pe deplin stabilit, că biserica 
Munteniei, ca şi a Moldovei, înainte de organizarea lor, precum 
şi după aceea, au stat sub jurisdicţiunea Patriarhiei din Con
stantinopole, exceptând pentru un timp biserica Moldovei, care 
a stat şi ,sub jurisdicţiunea Mitropoliei Haliciului, desfiinţată la 
1386 ' ) . Deci relaţiile bişericei Munteniei şi Moldovei cu O-
hrida trebue să-şi aibă explicarea lor în oarecari împrejurări 
particulare, nu numai canonice, ci şi etnice. 

• Cronicarul Miron Costin istoriseşte; că Alexandru cel Bun a 
trimis o deputaţiune la Constantinopole; dar deputaţiunea ne 
aflând acolo nici pe. Patriarh, nici pe împărat, ca să nu se 
întoarcă fără nici o ispravă, «s 'a , dus la Ohrida, unde găsind 
pe episcopul de Ohrida şi dându-şi solia la dânsul, că erau 
trimişi pentru învăţătura legei, luat-au de acolo şi preoţi şi cărţi 
sârbeşti de toată orânduiala bişericei». Dar mai întâiu biserica 
Moldovei, prin faptul că se îndreaptă către Arhiepiscopul O-
hridei, trebuia să fi rupt relaţiile canonice cu Patriarhia Con-
stantinopolei. Istoria ne spune, că aceasta nu s'a întâmplat sub 
Alexandru cel Bun, ci cu vre-o zece ani. mai târziu, şi anume, 
c u m afirmă Vodă Cantemir, în descrierea Moldovei, după Sino
dul dela Florenţa, când Patriarhul Constantinopolei s'a unit cu 
Roma *). Deşi relaţiile ierarhice ale bişericei Române cu Ohrida 
au fost de scurtai durată, căci după căderea Constantinopolei 
n u mai rămase nici urmă de unire în biserica Răsăritului, iar 
biserica din Principatele Române se găseşte din nou în legătură 
cu biserica de Constantinopole&), totuşi de atunci începe în 
biserica Moldovei, ca şi a Munteniei, un curent de neatârnare. 
Cantemir Vodă chiar afirmă, că Mitropolitul Moldovei are a-
ceeaşi putere în biserica sa, ca şi cel din Ohrida. De aicea s'a 
urzit autocefalia bişericei noastre. 

Un al punct important al istorisire! lui Miron Costin este, că 
solii Moldoveni au adus dela Ohrida «preoţi şi cărţi sârbeşti 
de toată orânduiala bişericei». Astfel atunci s'au adus păstori şi 
dascăli pentru luminarea poporului, dela Ohrida, precum la în
ceputul veacului al XlX-lea s'au adus atari dascăli în Moldova 
şi Muntenia, de peste Carpaţi, ca Pop, Fabian ş. a., la Seminarul 
Veniamin, şi Gheorghe Lazăr la şcoala Sf. Sava. Şi precum a-
ceştia au fost Români plini de simţiminte patriotice, adevăraţi 
apostoli ai redeşteptărei neamului lor, aşa aceia au trebuit să 
fie Români învăţaţi la carte sârbească; până astăzi în Ohrida, 
ca şi în întreaga Macedonie, se află Români. Cum că în Ohrida 

>) Eusevie, istoria bisericească, loc citat T o m . II, pag. 444 . 
*) Haşdeu, Arhiva istor. a. Rom., Bucureşti , 1865 ,Tom. I, Part. II, pag. 134. 
*•> .Etmemel istrafais. cit.. T o m . II, pag. 126. 
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şl în ţînuturele vecine se aflau şi preoţi români, mărturisesc 
chiar istoricii bizantini l). In acest epizod, istorisit de Miron Costin, 
vedem încă o reminiscenţă din timpuri şi mai depărtate, adecă 
de pe timpul invaziunei Turcilor în Peninsula balcanică şi mai 
ales de după sfărâmarea statului Româno-Bulgar şi al Serbiei, 
când mulţi preoţi şi călugări cărturari din acele părţi au aflat scă
pare în ţerele noastre, precum odinioară Petru şi Asan alergau 
tot încoaci după ajutor contra Bizantinilor. Intre aceşti preoţi 
şi călugări din părţile Ohridei a fost şi sf. Nicodim, întemeetd-
rui monastirei Tismana, apoi Sofronie şi alţii, cari se stabiliră 
în monastirea Neamţu 8), Patriarhul Nifon, ucenic.ai Arhiepisco
pului Ohridei, Zaharia, adus ca Mitropolit în Muntenia, precum 
şi alţi mulţi, pentru, carî binecredincioşii noştri domni şi boeri 
zidirâ monastiri, ce împodobesc ţara noastră ca «stelele, ceriul». 
Acei părinţi şi urmaşii lor întreţinură legăturile de credinţă şi de 
neam cu fraţii lor din dreapta Dunărei, legături ce avură de efect 
întemeerea şi întreţinerea de monastiri de către Domnitorii noştrii 
prin regiunile de peste Balcani, cum e muntele Atos, precum şi 
trimiterea de ajutoare pentru luminarea populaţiunei din Mace
donia, cum se face şi-în zilele noastre. Iată amintirile ce ne 
deşteaptă Arhiepiscopia Ohridei şi Bulgariei, pe al cărei scaun 
a stat Teofilact, autorul tâlcuirei ce publicăm aicea. 

Mai sus am numit pe Teofilact autor primitiv al acestei tâl
cuiri, de oarece ea, precum vom arăta mai la vale, fiind prelu
crată de Nicodim Aghioritul, are într'însul încă un autor. 

Teofilact era originar din Constantinopole şi grec de neam. 
El a fost mai întâia ritor şi diacon al marei biserici, de unde 
fu înaintat la scaunul de Arhiepiscop al Bulgariei, în Ohrida. 

Scriitorii nu se unesc in privinţa timpului în care a trăit el. Unii, 
cum e Meletie Mitropolitul Atenei, în Istoria sa bisericească 8), de 
care se ţine şi Nicodim Aghioritul, în Precuvântarea ia originalul 
tâlcuirei de faţă, zic că el a trăit în veacul al X-lea, înteme-

!) Niceta Choniates, ap. Hurmuzachi, fragmente din istoria Românilor, 
citat de Xenopol, în Teor ia lui Roesler. Melchisedec, în viaţa şi operile 
Mitropolitului Grigorie Ţamblac . Este deci numai o dreaptă revandicare 
cererea comunităţilor româneşti din Macedonia, susţinută de guvernul o-
toman şi de alte state, de a li se cedă în Ohrida şi în alte localităţi, câte 
o biserică, în care să săvârşească slujba dumnezeească, româneşte. Vezi 
Candela pe Iunie, 1904, pag. 384 . 

a ) Monastirea Neamţul s'a numit astfel dela cetatea Neamţul din a-
propiere, iar aceasta luă numele său dela Ordinul Cavalerilor Teutoni, 
adecă Nemţi, cari o zidiră la începutul veac. XIII, dar o părăsiră curând. 
Eusevie, Istoria Bisericească, cit., T o m . II, pag. 25. 

*) Vezi Bisericeasca Istorie, tradusă de Mitropolitul Veniamin, Iaşi, 
1842," tom. II, pag. 222 . 
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indu-se pe faptul amintit de Dositei Patriarhul Ierusalimului, ca 
Teofilact a fost preceptorul lui Constantin Porfirogenitul, sub 
care ei înţeleg pre fratele împăratului Vasile al Il-le Bulgaroctonul, 
mort în a. 1028. Alţii, ca Baronie, ad an. 870, şi Dositei Pa
triarhul Ierusalimului, dic că, Teofilact a inflorit între anii 1070 şi 
1107, sub împăraţii Mihail Duca, cel ce a dăruit lui Ştefan sfântul, . 
regele Ungariei, o coroană cu inscripţii greceşti, şi sub Alexie 
ComnenuU). Această dată este întemeiată, căci împăratul Mihail 
Duca (iWl - . - 107Ş . )av j j# . uo fiu, tpk, $u>«ţiiţte.de £&f|fâţi$îi 
j^orfŢrogenituî, şi al 'acestuia instructor a; fost Teofilact, .alcătuind 
pentru el chiar o'scriere întitulată: învăţătură către Principe11).. 
De asemenea a alcătuit un Cuvânt in lauda împăratului Alexie 
Comnenul (1081—1118) 8 ) . Apoi Epistolele sale sânt îndrep
tate către persoane însemnate, ce au vieţuit pe la sfârşitul vea
cului al XI şi începutul veacului al XII- Din ele se pot urmări 
fapte istorice petrecute până la a>vuî 1107. Astfel e bunăoară 
descrierea unor invaziuni de popoare streine în Bulgaria; acestea 
nu sânt decât învaziunile Normanilor sub conducerea iui Ro-
bert Guiscard şi a Aiului său Boemsijad în Tliria şi Bulgaria, ce 
a avut loc pe la începutul expediţiiloir cruciate, aşa dar pe la 
începutul veacului al Xll-lea*). Arad 1107 se presupune ca data 
morţei lui Teofilact. 

Aceste puţine date sânt suficiente spre a n e face o idee?despre 
rolul ce a jucat el şi despre eYiidiţiun'ea. f,ui. Era versat în' literatura 
şi filozofia greacă şi latină, ca rari bărbaţi din timpul său, pentru 
aceasta a şi fost chemat ca preceptor al Principelui imperial. 
Insă el era tot aşa de versat şi în ,şf. Scriptură işi în scrierile' 
sf. Părinţi, de aceea din porunca împărătesei Măria, muma lui 
Constantin Porfirogenitul, a scris comentariile la Evanghelii. A 
mai scris comentarii la Profeţii mici, Faptele Apostolilor, la 
Epistoliile Apostolului Pavel şi la Epistoliile Soborniceşti; de 
asemenea a mai scris Omilii asupra Evangheliilor Invierei şi la 
câteva serbâtori împărăteşti, în. fine scrieri istorice, dogmatice 
şi practice. Scrierile sale ocupă patru tomuri în colecţiunea lui 
Migne 6). 

Mai înainte de a ne ocupa cu scrierile sale exegetice, vom 

*) De această părere este şi . ierarhul rus, 1 sf. Dimitrie Mitropolitul R o s -
tovului, care d j c e că Teofilact a trăit în anii 1070 după naşterea lui 
Christos, în zilele împăratului grecesc Roman Diogen. Vezi Chronograful 
său tradus româneşte şi tipărit în monastirea Neamţul, 1837, pag. 86 . 

a) Migne, Patr. Curs., Ser. graec., tom. C X X V I (4) , pag. 24,9 sq. , 
») Migne, P. G., 1. c , pag. 287 sq. ' 
«) Migne, P. G., tom. CXXIII (1), pag. 31 sq. 
<)• Patrologia G r a e c , tom. C X X H I — C X X V I . 
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dă o idee despre caracterul, doctrina şi metoda lui îh general. 
Teofilact, prin cuvioşia vieţei şi curăţenia învăţăturei sale, s'a 

învrednicit a fi cinstit cu numele de sfinţit şi fericit. Astfel, deşi 
posterior epocei sf. Părinţi ai bişericei ecumenice, totuşi el e 
socotit ca un vrednic următor al lor 1). Teofilact a fost un ierarh 
conştient de drepturile sale bisericeşti. El a apărat cu energie 
autocefalia bişericei şale contra celor ce se încercau să o atace 8 ) . 
Vrednice de luare aminte sânt ideile sale despre însemnătatea re-
Ifgisnei înstat-A-ceşteidei se cunosc din următorul epizod des
pre împăratul .Constantin cet Măre,- po vestit "de TeoHlaGt în viaţa 
sfinţilor 15 Mucenici, cari au pătimit în Strumiţa (Macedonia), 
sub Iulian Apostatul 3). Teofilact istoriseşte, că impăratul Con
stantin cel Mare a dat o poruncă să iasă din serviciile publice 
şi să părăsească cetatea toţi creştinii cari voesc a'şi ţinea cre
dinţa lor, mulţumindu-se că nu li se face alt rău şi că nu sânt 
daţi la munci. Cum ieşi această poruncă, creştinii cei slabi de 
înger îwdată se lepădară de Christos, ca să nu peardâ slujbele 
şi să nu iasă din cetate. Iar creştinii cei tari în credinţă, de
clarară, fără nici o sfială, împăratului, că sânt gata nu numai 
a lâsâi toate serviciile publice şi cetatea, ci a'şi jertfi chiar viaţa 
peptru Christos. Atunci împăratul, mişcat de statornicia lor în 
credinţă şi de curăţia inimei lor, 'i-a lăsat în slujbele ce aveau, 
iar pre cei ce se lepădaseră de credinţă, 'i-a dat afară din slujbe 
şi 'i-a gonit din cetate, aşa că, aceşti nefericiţi, nesocotind bu-

'). Migne, 1. c , CXXIÎL (V), pag. 42. Comp. Meletie, Istoria Biseri
cească, 1. c. Nicodim Aghioritul, în precuvântarea la originalul cărţei de 
ţaţă. însuşi Mitropolitul Veniamin, traducătorul, îl numeşte fericit. Vezi 
tom. II, pag. 254, nota 1. In unele ediţiuni ale scrierilor sale, Teofi lact 
e întitulat chiar „Cel întru sfinţi Părintele nostru", . . . Aşa opera s a : În
văţătură către Principe are, într'o ediţie veche, titlul următor: „tou ev a-
•jioiţ rcatpo? d|jwov", Migne, 1. c , ,p. 3 9 — 4 0 . Dimitrie Mitropolitul Rosto-
vului îl numeşte chiar sfânt. Vezi Chronograf, 1. c. T o t aşa îl numeşte 
monacul Grigorie dela monastirea Neamţul, în viaţa stareţului Paisie, 
citată mai jos . 

2) Migne,?a.tr. Graec, C X X V I (4), pag; 4 1 5 , epistola 27. Această epistolă 
conţine Ia adresa Patriarhului Constantinopolei, care voia să se amestece 
în Biserica Bulgariei prin exercitarea dreptului stavropighial, următoarea 
protestare: „Tt? -j-âp ev BooXfâpoK; ( t s T o u a i a T O U KcovaTavuvoorcoXecoc ITqcTpiap^Tj, 
y.-qTs yeipovoviaz sjc' aorţj Stxata syovxi, Xa^ou^ xbv 'Ap^iemsxoîtov atkoxe-
cpaXov, p-qx1 aXXo u §iaSe|afj,svcu xatâ T O U T T J ? 7tpovo(j.wv..." Cfr. tom. CXXII I (1) , 
pag. 30 . Această epistolă s(e pare că e citată şi de episcopul Melchisedec 
în Cronica Romanului pag, 5 3 : „Ce drept îşi însuşeşte Patriarhul Con
stantinopolei de a se amestecă în trebile bulgăreşti, când acest popor are 
biserica sa autocefală şi când Patriarhul n 'a dobândit nici un privilegiu 
asupra ei" . JDespre dreptul Stavropighial, vezi Eusevie,lst bis. cit., T o m . 
II, pag. 33 . 

») Migne, Pat'r. Graec, tom. CXXVI (4), pag. 154 sq. 
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nurile cele veşnice, perdură şi pe cele vremelnice « C u m 'mi-ar 
putea fi credincioşi mie, dicea împăratul, unii ca aceştia, când 
ei cu atâta uşurinţă s'au lepădat de Dumnezeul lor, şi cum ar 
fi ei consilierii mei, când pe sine înşişi s'au consiliat aşa d e rău». 

Scrierile dogmatice ale lui Teofilact, deşi alcătuite nu târziu 
după dezbinarea Bişericei, în opunere cu ale predecesorului său 
Leon, s e disting prin polemică moderată şi spirit conciliant în 
privinţa deosebirei de credinţă între biserica răsăritului şi. a su
pusului. Probabil că şi de aici au luat îndemn a p u s e n i i a face -

.sub Alexie Comnenul în a n u l 11.13 o încercare d e unire cu. 
biserica de răsărit, încercare ce râmase zadarnică 1). Nu mai pu
ţin însă scrierile lui Teofilact sânt foarte apreciate în întreaga 
biserică creştină. Scriitorii apuseni chiar citează pe Teofilact în 
contra altor autori răsăriteni mai riguroşi faţă de punctele di
ferenţiale între biserica ortodoxă şi cea de apus 2). In deosebi 
tâlcuirile lui Teofilact sânt lăudate de criticii apuseni romano-
catolici şi protestanţi, ca şi de scriitorii ortodocşi. Intre c e i din-
tâiu vom cita pe Nicolae Berald, care, în precuvântarea tâlcu
irei lui Teofilact la Epistoliile sf. Apostol Pavel, d î c e : «Aceste 
tâlcuiri toate răsuflă pietate şi ortodoxie. Ele se deosebesc foarte 
mult de tâlcuirile teologilor de rând. Autorul nu numai explică 
în toate locurile ideile Apostolului, ci chiar se identifică cu ele, 
o însuşire ce se atribue cu dreptul la puţini teologi mai noui»"). 

J ) 0 parte din desbaterile urmate la, această încercare de unire, şi a-
nurne disputa Fericitului Ioan Furni cu Petru Episcopul Mediolanului, 
despre purcederea Duhului Sfânt, este tradusă româneşte şi publicată în 
Tâlcuirea Antifoanelor, Neamţu, 1817, la sfârşit. In prefaţa acestei cărţi, 
„Cătră drept credinciosul cetitor", Grigorie, pe atunci monah în ascultare 
la mon. Neamţul, iar în urmă mitropolit al Ungro-Vlahiei , polemizează cu 
teologii şi cu episcopul din Blaj . 

! ) Aşa, Bonifaciu Finetti, în prefaţa scrierei lui Teofilact, întitulată: De 
Allocutione ad Familiarem circa ea quorum incusanhir Latini, c]ice: 
„Et sane, quo nune animo esset (Teofi lactus scilicet), aut quid, amabo, 
conscriberet, si in Patriarcharum Historia a Dositheo conscripta, auctaque 
a Chrysantho, el Bucherestae (sic) in Valachia edita anno ptesentis saeculi 
(XVIII) decimo tertio, ea omnia in Romanam Ecclesiam congesta depre-
henderent genera calomniarum.. ." Migne, Patr. G r a e c , tom. C X X V (3) , 
pag. 4 4 5 . Hrisant, ca şi dascălul său Dositei, . ambii Patriarhi ai Ierusa
limului, au stătut mai mult timp în Muntenia, Hrisant în deosebi ca 
preceptor al fiilor lui Constantin Brâncoveanu. Ambii cunoşteau deci 
starea religioasă şi politică a ţărilor noastre. Cartea „Despre Patriarhii 
Ierusalimului" tipărită în Târgovişte, nu îh Bucureşti , şi îa 1715, nu 
la 1713, cum 4 > c e autorul citat mai sus ; e scrisă sub impresiunea 
unirei unei părţi a Românilor din Transilvania cu biserica Romei. Vezi 
Bianu şi Hodoş, Bibliografia Română, fascicula a 4 -a şi a 5-a, pag, 501 
sq., unde e reprodusă prefaţa acestei interesante cărţi. 

8) Ediţia latină din 1531 , T o m . II. Beraldus Lectori. „...In his com-
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Dintre protestanţi {Ecolampadie amicul lui Melanhton a tradus 
şi publicat pentru prima oară in limba latină tâlcuirea lui Te
ofilact la Evanghelii, în 1524; lucrarea lui fu priimită aşa de 
bine, că după şeapte ani trebui să se publice o nouă ediţie. Cu 
deosebire sânt însemnate tâlcuirile lui Teofilact la Epistoliile 
sf. Apostol Pavel. învăţatul monah Nicodim Aghioritul, despre 
care ne vom ocupă mai departe, dice: «Dacă ar întreba ci
neva: care din tâlcuirile şf. Apostol Pavel, după cea a sf. Ioan 
Gură de Aur, este mai preferabilă şi'şi ajunge scopul mai bine? 
îndrăznesc a răspunde categoric, că este tâlcuirea sfinţitului şi 
fericitului Teofilact, afeât pentru curăţia înţelesului, cât şi pentru 
concisiunea ei» 1 ) . De aceea tâlcuirea lui Teofilact la Epistoliile A-
postolului Pavel s'a tradus încă mai de timpuriu latineşte, anu
me la ,1469, şi s'a tipărit pentru întâia oară, curând după aflarea 
tipografiei, la 1477, dar sub numele sf. Atanasie cel Mare, iar 
a douâ̂  oară, sub numele adevăratului ei autor, împreună cu tâl
cuirea Evangheliei, în Colonia la 1531 2 ) . La sfârşitul Tom. I, ce 
cuprinde tâlcuirea Evangheliilor, traducătorul arată cetitorului 
punctele dogmatice prin care Teofilact se deosebeşte de apu
seni şi mai întâi că neagă purcederea Duhului Sfânt şi dela Fi-
iul; observă cu toate acestea, că nimeni n'a tâlcuit Evanghelia 
mai bine decât el: « Vix enim quemquam invenies, hoc nostro 
authore, in sancta dei evangelia, vel exactius, vel eliam locu-
pletius scrifisisse». 

In ceea ce priveşte metoda, observăm că Teofilact în tâlcu
irile sale, mai ale;s la Epistoliile sf. Pavel, expune pe scurt şi 
corect înţelesul istoric literar după diferiţi tâlcuitori vechi şi mai 
ales după sf. Ioan Gură de Aur, încât cu dreptul se numeşte 
parafrastul acestuia. O particularitate a lui Teofilact este, că în
trebuinţează din când în când şi alegorii; dar în tâlcuirile sf. 
Ioan Gură de A u r alegoriile lipsind sau fiind prea rare, Te-
fiolact le-a împrumutat dela alţi autori şi le-a acomodat foarte 
bine la locul cuvenit 8), totuşi el are şi partea sa de originalitate 

mentariis pia osse omnia et ortodoxa etc. Comp. Migne, P. Gr., T . 
C X X V (3), pag. 482 . 

*) Vezi Precuvântarea lui la originalul grec al lucrărei de faţă, pag. 18. 
*) Posedăm această ediţie dela regretatul nostru coleg şi prieten Arhi

ereul Varlaam Răileanu Craioveanul, fost elev şi director al Seminarului, 
dela Socola. Titlul ei este următorul: Theophylacti Arhiepiscopi Bulgariae, 
in Quatuor Evangelia Enarrationes etc. Idem; In omnes Divi Pauli Epi-
stolas Enarrationes. Anno. M.D.XXXI . 2 T o m . fol. 

s) Migne, Patr'. Graec., CXXIII (1), pag. 4 2 : „In allegoriis et si non 
ubique solidus, j i icundus tamen est". Şi mai departe: „Allegorias quoque, 
cum aut nullas, auţ_raras apud Chrysostomum invenisset, ex aliorum 
commentariis suplevit et suiş locis optissime acommodavit" . Chiar la în-

i • 
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atât în tâlcuire, cât şi în apărarea adevăratei credinţe înprotiva 
eresurilor precum şi în dezlegarea controverselor din timpul său. 

Deşi eparhioţii săi din Ohrida şi din toată Bulgaria vorbiau 
limba slavonă şi cea română, totuşi Teofilact a scris tâlcuirile' 
sale în limba elină, nu numai pentrucâ ei însuşi era grec, ci şi pen-
trucă o parte din tâlcuirile şi lucrările sale le-a scris chiar pentru ; 
familia împărătească din Constantinopole ' ) . Cu timpul s'a ivit 
trebuinţa ca tâlcuirile sale, m u l t întrebuinţate de clericii şi laicii 
ortodocşi, cari cunoşteau limba elină, să fie traduse în'"limba 
greacă derâhd, precum ş l în cea'română, spre a se resp'ândî cât 
mai mult. Despre traducerea tâlcuirilor lui Teofilact la Evan
ghelii şi ia Epistoliile lui Pavel în limba română vom trată mai 
departe; aicea ne ocupăm de traducerea lor în limba greacă 
vulgară. Lucrarea aceasta a împlinit-o dascălul Nicodim, un în
văţat monah din sf. Munte, şi de oarece, pe lângă tâlcuirea de 
faţă, mai multe scrieri ale acestui monah s'au tradus în limba 
română şi s'au tipărit în monastirea Neamţul, e de folos, cre
dem, a dâ câteva notiţe.despre viaţa şi scrierile s a l e 2 ) . : 

Nicodim s'a născut la 1748 In ursa din insulele Ciclade, a 
studiat literatura elină în Smirna şi la 1775 a îmbrăţişat viaţa 
monahală în Muntele Atos. După câţiva ani petrecuţi în as
cultare pela diferite monastiri din sf. Munte şi din ostroa
vele vecine, voi să călătorească în Moldova.spre a vedea pe 
Stareţul Paisie, care, pentru viaţa lui plină de fapte bune, se 
făcuse renumit în sf. Munte încă,de pela-1762, când se afla 
acolo. Neputându-şi îndeplini această dorinţă, din împrejurări 
mai pe sus de voinţa sa, la 1783 Nicodim s'a aşezat în monastirea' 

ceputul tâlcuirei Evangheliei lui Matei găsim un exemplu frumos .de ex
plicare alegorică a numărului de 4 ^vanghelii. Vezi A lui Teofilact. 
tâlcuire la cele 4 Evanghelii, tipărite, cu t>lagoslovenia şi toată cheltu

i a l a Mitropolitului Veniamin, Iaşi, 1805. Inairite cuvântare pag. 1 : , ,Iară/ 
patru Evanghelii au dat nouă, poate perilrucă cele pati;u soborniceşti 
fapte bune dintru acestea ne învăţăm: bărbăţia, înţelegerea, dreptâteaşi 
întreaga înţelepciune. încă şi întru alt chip: Patru Evanghelii sânt, de 
vreme ce stâlpi sânt acestea ai lumei, iar lumea patru părţi având; ră 
sărit, apus, miazănoapte şi miazăzi, s â ,C;Jvenia şi stâlpii! să fte ; patru, 
încă şi întru alt chip: Patru Evanghelii sânt, de vreme ce şi pe patru 
acestea cuprind adecă dogme, porunci, .îngroziri şi făgăduinţe, etc. 

x ) . Intr 'un condice vechiu, odinioară proprietatea Cardinalului Visarion, 
fost mitropolit al Niceei şi unul din £ ei, n?;ai ardenţi susţinători ai uni'rei 
dela Florenţa, cuprinzând tâlcuirea luî Teofilact la Evangheliile lui Mărcii 
şi Luca, este o notiţa, ce arată că lucrarea S'a făcut prin îngrijirea 
împărătesei Măria, soţia lui Mihail D u c a . . Migne, Patr. Gr., T . CXXţH 
(1), pag. 35. _ 

*) Vezi biografiia sa pusă de editori la începutul Tom. I al origina
lului grec, după care s'a tradus lucrarea ffe faţă, pag 11 sq. 
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Pantocrator. Acolo petrecu până la moartea sa (1809), dedân-
du-se cu cea mai mare râvnă la studiul sf. Scripturi şi al sf. 
Părinţi. 

Practicând în gradul cel mai înalt umilinţa monahală, pe
trecând necurmat în rugăciuni şi studiu, Nicodim se numeşte 
pe sine, în lucrarea de faţă, «o lepădătură» (pag. 367 nota), de 
şi. din scrierile sale se vede că poseda o întinsă cultură, nu 
pumai bisericească, ci şi profană; cunoştinţe fecunde filozofice, so-
^ial§^\Sc^6^'^eV^6d.icale» astronomice -şj 'chiar strategice dă 
el laviveaîă în lucrarea desfată. : Citează ca pe degete poeţi, fV 
lozofi, istorici,, elini şi latini, vechi şi noi. Scrierile sf. Părinţi 
le ştia de rost. In această scriere spune de repeţite ori, că ci
tează din memorie, neavând la îndemână cartea cutărui sf. 
Părinte. Aşa d. e. în Tom. II, pag. 156 sq., nota, zice: «însem
nează, că acestea le-am scris după singură înţelegerea sfântu
lui, de care-'mi aduceam aminte, şi nu din cuvânt în cuvânt, 
căci nu aveam faţă cartea dumnezeescului Părinte». 

Nicodim a desfăşurat o mare activitate literară. In timp 
de 33 ani a compus 27 de scrieri voluminoase, din cari cele 
mai multe sânt tipărite prin Veneţia, Viena, Lipsea şi Con
stantinopole. Vom numi aicea numai scrierile la cari se raportă 
în lucrarea de faţă şi cari mai toate sânt traduse în limba ro
mână. Aşa cartea despre Duhovniceştile nevoinţe, scriere asce
tică, tipărită la 1816 (citată la pag. 94, nota 2, Tom. I şi în alte 
părţi), Exomologhitarîon, adecă sfătuire către cel ce se pocă-
eşte, tipărit pentru a treia oară la 1818 în Veneţia, citat la 
pag. 512, Tom I, ş. a.). Hristoithia, sau cartea bunului moral 
creştinesc (citată d. e. în Tom. II, pag. 375, nota, pag. 379, nota 
pag. 386, not. 2, e t c . ' ) . Carte sfătuitoare, tipărită în Viena la 
1801, o scriere pastorală, cu instrucţiuni cum să-şi păzească ar
hiereul şi preotul cele 5 simţiri (citată Tom. II, pag. 292, nota. 
Idem în tâlcuirea Cap. II, vers. 15 al Epistoliei către Colaseni, 
nota... etc). Această carte este tradusă româneşte şi tipărită în 
monastirea Neamţu la 1826. Apanthisma (adunare de flori), o 
colecţie de felurite rugăciuni de umilinţă (citată în Tom. 1, pag. 

Hristoithia, după cum I. P. S . Mitropolit Primat Iosif Gheorghian 
a binevoit a ne comunica, cuprinde o filozofie morală, practică şi un 
fel 4e cod al bunelor maniere. E a se preda elevilor din clasa cea mai 
superioară a şcolilor greceşti, ce au funcţionat în ţară până pela 1840. 
In locurile ce am indicat că . , se citează, este vorba despre glume, 
apoi despre modul în care să,,,şe facă mustrarea frăţească, precum şi că 
creştinul hu se cuvine a cânta în organe şi din gură. E a mai cuprinde 
şi poveţe curat de politeţă; d. e.: când merjji cu un superior să-i dai tot-
deuna locul din dreapta, ş. a. Nu ştim dacă această carte e tradusă în 
limba română, ceea ce ar fi de mare folos. 
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204 şi Tom. II la tâlcuirea Epistoliei către Colaseni IV, 2, nota... 
etc), de asemenea tradusă româneşte şi tipărită la Neamţu, 1827. ; 

Nevăzut răsboiu, iarăşi o carte ascetică, tradusă şi tipărită la 
Neamţu, 1826. Pidalion, tipărit în Lipsea la 1800, adesea citat 
în lucrarea de faţă sub numele de Canonicul nostru: d. e. Tom. II, 
pag. 254 şi 394; de asemenea Tom. III, la tâlcuirea Epist. I 
Tim. III, 1, nota, etc). Această însemnată carte e tradusă ro-

.mâneşte de Mitropolitul Veniamin şi tipărită la Neamţu,. 1844. 
Nicodim avu pentru Teofilact îndeosebi mare evlavie, II-nu

meşte prea înţelept, prea fericit şi sfinţit (d. e. Tom. I, pag, 
356, nota). E însă de părere că a vieţuit în veacul ai X-lea, de 
şi cu greşală, după.cum am arătat mai sus In anjil.1794.'Ni
codim începu sâ prelucreze tâlcuirea lui Teofilact la Epistoliile 
Soborniceşti, iar după acestea şi tâlcuirea la cele patrusprăzece 
Epistolii ale lui Pavel, pe cari le compară cu cele patrusprăzece 
tonuri ale artei muzicale, ce înveseleşte lumea. Despre tâlcu
irea lui Teofilact la Epistoliile lui Pavel, iată ce zice Nicodim, 
în precuvântarea la originalul scrierei de faţă: «Fiindcă tâlcuirea 
aceasta, atât de trebuincioasă şi prea folositoare şi prea dorită 
neamului Grecilor ortodocşi, a fost scrisă elineşte, era pentru 
creştinii cei simpli cu adevărat grădină închisă şi izvor pece
tluit, precum zice Sirah (XX, 30) . Pentru aceasta eu, cel mai 
mic dintre toţi, văzând pe fraţii mei lipsiţi de folosul cetirei 
unei asemenea tâlcuiri şi totodată fiind îndemnat de unii fraţi 
duhovniceşti, foarte râvnitori binelui obştesc al neamului, în-
drăsnind cu rugăciunele Marelui Pavel şi ale lui Ioan Gură de > 
Aur şi ale lui Teofilact, am tradus tâlcuirea aceasta în limba 
noastră cea de obşte spre folosul tuturor creştinilor ortodocşi 
mai simpli, ca şi ei cetind această tâlcuire sâ înţeleagă cuvintele 
dumnezeescului Apostol, ce se cetesc în fiecare zi prin biserici». 

Nicodim însă nu s'a mărginit a traduce literar lucrarea lui 
Teofilact, ci a prelucrat-o, dezvoltând ideile, ce din cauza con-
cisiunei nu se puteau lesne înţelege, şi îmbogăţindu-le cu nu
meroase note pline de erudiţiune. Cu modul acesta Nicodim a 
făcut o lucrare folositoare nu numai creştinilor celor simpli, ci 
şi celor învăţaţi. In această privinţă el zice: «Fiindcă limpe
zirea înţelesului şi concisiunea sânt opuse între sine, iar sfin
ţitul Teofilact în multe părţi ale tâlcuirei sale este foarte concis, 
aşa că înţelesul său nu se putea lămuri bine mai ales în tâl
cuirea cea simplă, pentru aceasta eu am explicat şi amplificat 
ideile ce erau obscure din cauza concisiunei, parte prin adause, 

pezesc mai bine înţelesul pentru fraţii mei cei simpli; căci de 
aş fi tradus literar din elineşte părţile cele concise, înţelesul â r 

numai si numai ca să lim-
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fi fost cu totul întunecat. Ori din ce limbă ai traduce trebue 
să faci totdeuha vre un adaus, vre o omisiune sau schimbare, 
pentru idiotismul limbei; la traducerea de faţă însă adausele 
au mai sporit şi din cauza concisiunei. Apoi de oarece în unele 
părţi lipseau mărturiile trebuitoare din sf. Scriptură şi din sf. 
Părinţi, cum şi desluşirile potrivite materiei, am îndeplinit şi a-
ceste lipsuri, precum se poate vedea din alăturarea tâlmâcirei 
de faţă. cu- scrierea cea originală elinească. Deci, la tălmăcirea 
ce cu dragoste am făcut pentru fraţii mei cei simpli, ani adaus şi 
multe însemnări filologice pentru învăţaţii neamului' .meu- -şi măi 
ales pentru predicatorii începători, ca să ie dau materie sâ înveţe • 
pre poporul lui Dumnezeu». -

Nicodim începe lucrarea sa cu o precuvântare foarte instruc
tivă. Despre această precuvântare se face numai menţiune în 
traducerea română (pag. 5, nota 1), noi însă am reprodus, precum 
se vede aicea, mai multe idei şi chiar părţi dip ea 1 ) . Deasemenea 
la începutul fiecărui Tom, originalul are câte un moto, s'a tradus 
însă româneşte numai moto dela începutul Tomului IU. 

Din cele zise de Nicodim, oricine poate cunoaşte lesne va
loarea lucrărei sale. Această însemnată lucrare s'a tipărit abia 
după moartea lui decătre Ieromonahii: Ştefan şi Neofit, fraţi du
hovniceşti ai lui Nicodim, sub auspiciile lui Neofit Patriarhul 
Constantinopolei şi Graful Ioan Capodistria ministru al Rusiei, 
cu care Mitropolitul Veniamin a stat în corespondenţă 2 ) . Lu
crarea este tipărită în Veneţia la 1819, în trei tomuri folio s ) . 
La începutul ei se află o dedicaţie către Graful Capodistria, o 
scrisoare de recomandare a Pariarhului Chirii în privinţa cărţei 
şi o scurtă biografie a lui Nicodim, enumerându-se în ea şi toate 

' ) P. S. Gerasimu Episcopul Romanului, rugat de noi, a tradus această 
• precuvântare; ne-am servit de traducerea P. S. Sale, pentru care îi aducem 

mulţămiri. Credem că P. S. S a va dâ la tipar această importantă traducere. 
2) Istoria Mitropoliei Moldovei de C. Erbiceanu, documente, pag. 3 5 5 

sq., cornp. şi pag. 226 . . 
3 ) Titlul acestei lucrări este următorul: IlaoXoo xou %-eioo %a\ ev36£oo 

kiţoaxăXon ai t8' imoToXa! sp|M]VSDGsîaat jiev eXXijvtaTt tuto T O O [JWWiapîoD ©e-
OŢtXâxTou 'Apxtswtffxd'îto.a BooXfapîa?, [istaţppaoretcsat Se s k vijv xotâ 1 'fyjLă? 

• xa'.voTep-av SiâXewov %cd o7jji.£'.6[j.aoi Siaţopotc xatafXaîaSewai, rcapa toii ev 
(i.azapî.cf wg XYJJSI yevoţLsvoo Ntxo§YJ|i.oo 'A^t-opetroo x. x. X. Precum vom ve
dea titlul acesta e tradus întreg numai în T o m . al IH-lea. Materia este îm
părţită astfel: T o m u l I, 4 2 8 pag., cuprinde tâlcuirea Epistoliei către Romani 
şi I-a Corinteni. T o m . II, 4 5 8 pag., tâlcuirea Epistoliei 11-a către Corinteni, a 
celei către Galateni, Efeseni şi Colaseni. T o m . IH-lea, 4 9 0 pag., cuprinde tâl
cuirea Epistoliei I şi Il-a către Tesalonicheni, I-ia şi a H-a către Timotei , a 
Epistoliei către Tit, Filimon şi. către Evrei. Originalul se află în Biblioteca A-
cademiei Române, donat, împreună cu alte cărţi vechi de valoare, de către 
repausatul Iosif Naniescu, Mitropolit al Moldovei. 
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lucrările lui; după biografie urmează precuvântarea, de care am vor
bit mai sus. La sfârşitul tomului al III -lea este lista abonaţilor, între 
cari aflăm pe Scarlat Calimah Domnul Moldovei, pe Mitropo
litul Veniamin, pe Gherasirri Episcopul Romanului pe Meletie 
al Huşilor, etc. 

Mitropolitul Veniamin studiind această scriere şi cunoscând fo
losul ei pentru cler, s'a hotârît a o traduce în limba românească. 

Dăr cu • •mult înainte de ; â eşi• la \Jumină lucrarea lui Nico 1 

dini5 au fost cunoscute la .noi şi traduse, româneşte tâlcutrile.-
..i&i-'Teoniact la Evanghelii şi la Epistoliile' sf. Apostol Pavel," 
Există mai multe manuscripte vechi româneşti, ce cuprind tâl
cuirea la Evanghelii de Teofilact, aşa că această lucrare se pare 
că a fost una din lecturile de predilecţie ale clericilor • noştri 
cărturari mai ales dela veac. XVIIţ-lea înainte *). In biblioteca 
Episcopiei Râmnicului Noului Severin se află un manuscript, ce 
cuprinde tâlcuirea lui Teofilact la Epistoliele Apostolului Pavel. 
Este singurul manuscript românesc Ce cunoaştem asupra acestei 
materii. Manuscriptul acesta, în două tomuri, folio, legate, are 
două particularităţi caracteristice. 

Mai întâiu traducătopl nu observă la tâlcuirea Epistoli
ilor ordinea in care ele sânt puse in Noul Testament şi în 
care se află şi în tâlcuirea prelucrată de Nicodim, cum am 
arătat mai sus (nota 3, pag. preced.). In manuscriptul nostru E-
pistoliile lui Pavel sânt înşirate astfel: Tomul 7, 316 pag., 
cuprinde: pag. 1 sq. tâlcuirea Epistoliei către Romani; pag. 
96 sq. Epistolia I către Corinteni, pag. 213 sq/Epistolia II 
Corinteni; după aceasta vine pag. 277 sq. Epistolia I către Te-
salonicheni şi pag. 301 sq. Epistolia a Il-a către Tesaloni-
cheni. Tom. II, 379 pag., cuprinde: pag,, 1 sq. tâlcuirea Epi
stoliei către Galateni; pag. 34 sq. Epistolia către Efeşenij pag. 
80 sq. Epistolia către Filipeni; pag. .1/01 şq. Epistolia către Co-

J ) In biblioteca Episcopiei Argeşului se află câteva manuscripte, din 
cari unul e scris cu multă îngrijire şi-, cu frumoase vignete, de popa 
Floru, dascăl de slovenie, care-1 închină iui Grigorie episcopul Râmni
cului ( 1748—1764) . Din precuvântare se vede, că traducerea e făcută de 
Damaschin episcopul Râmnicului (1710—1726) . Deasemenea în biblioteca 
Academiei Române se află rnai multe ijlaauscripte frumoase româneşti, 
ce cuprind tâlcuirea Evangheliilor, de Teofilact. Asemenea manuscripte 
se află chiar pela particulari, după cum ne relatează D-l, C. Erbiceanu 
despre unul de 492 pag., scris înainte de |7$7 de arhimandritul Grigorie 
Râmniceanul, mai târziu episcop al Argeşului (f 1828) . Din o notiţă se 
vede că manuscriptul a fost dăruit de Grigorie, Mitropoliei din Bucureşti , 
de unde fu dat apoi la Seminar, iar de aooîo a dispărut. Acest Grigorie 
cunoştea foarte bineTîmba elină şi era un. bărbat învăţat Vezi despre 
§1 precuvântarea la Teologia lui Atanasie Pariul, Neamţu, . 18-16. 
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Jaseni; pag. 142 sq. Epistolia I către Timotei; pag. 186 sq. cea 
a II-ua către Timotei; pag. 209 sq. către Tit ; pag. 237 sq. 
către Filimcjn şi pag. 244 sq. către Evrei. In toate culegerile 
cărţilor Noului Testament, Epistoliile I şi II către Tesalonicheni, 
deşi sânt cele dintâiu epistolii scrise de Apostolul Pavel, au 
locul lor între Epistolia către Colaseni şi cele către Timotei. Tot 
în această ~rânduială sânt ele şi la Teofilact, în Mignţy Patr, 
G r e a c , Tom. CXX1Y şi C X X V . Numai manuscriptul nostru se 

I^afcerdjeja eăf probabil joâ.ip textul grec, _după care e tradus 
•'iatoltst .nîan-uscftjpî,'Bpisja3Uiija>-sf. Pavel vor fi fost înşirate astfel. 

Acum se naşte întrebarea; ce ediţie a textului grec a avut îna
inte traducătorul român? O notiţă ce se află la sfârşitul Tom. 
II-lea, pag. 373, ne spune că traducerea s'a făcut «Dupre cartea 
cea elinească, care este tipărită întru una din cetăţile Franciei, 
ce se numeşte Lugdun, în anul mântuirei,...» (nu spune anul). 
In această notiţă este vorba despre nişte variante la textul 
grec al tâlcuirilor lui Teofilact. Traducătorul traduce la sfârşit 
acele variante, pe cari le crede foarte folositoare pentru ce
titor. Ediţia grecească a tâlcuirei lui Teofilact la Epistoliile lui 
Pavel; apărută la Lugdun, nu e reprodusă de Migne, deşi face 
menţiune despre ea la pag. 13, Tom. CXXIII, că datează din 
1617 . Migne reproduce tâlcuirea lui Teofilact la Epistoliile lui 
Pavel, după ediţia greco-latină din Londra (Londinensis) 1636 ' ) . 
Această ediţie are şi variantele ce se găsesc în manuscriptul 
nostru. De oarece ele nu sânt reproduse în lucrarea lui Nico
dim, ,după care e tradusă cartea de faţă, le indicăm aicea, spre 
a fi cunoscute. Variantele sânt în număr de patrusprăzece, însă 
nunţai la I-ia Epistolie către Corinteni, şi anume: O a doua 
prefaţă la această Epistolie, apoi câte o tâlcuire deosebită la 
Cap. ' l , vers. 3, 7, 8, 12, 13, 15 şi 2 0 ; la Cap II, vers. 9, 10, 
1 4 . ş l : 15; ia Cap. III, vers. 4 şi la Cap XIII, vers. 13. 

O altă particularitate caracteristică a manuscriptului nostru 
este, că nu are nici un indiciu despre data traducerei şi nu
mele traducătorului sau a scriitorului său. Mai sus am văzut, că 
nu ^rată nici anul tipărirei textului grec, după care este tradus. 
Intre condiţiile vieţei monahale celei desăvârşite se numără şi aceea 
de a se dedă fără preget la muncă intelectuală şi manuală, fără a 
face caz de munca sa, ci a se mulţâmi numai că ştie Dumnezeu 
cine a lucrat şi a rămânea cu totul necunoscut oamenilor. Aşa un 
rnpnah scrie la sfârşitul lucrărei sale: «Cine a scris această carte? 
Dumnezeu ştie. Pentru ce a scris-o? Dumnezeu ştie. Mulţămesc 

>) Migne, Patr. G r a e c , T o m . CXXIII , pag. 4 6 sq. Idem T o m . C X X I V , 
pag. 327 sq. 
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ţie, Doamne, ca mi'-ai ajutat să o sfârşesc» 1). Această consi
deraţie probabil a făcut şi pe scriitorul manuscriptului nostru 
a-şi trece numele sub tăcere. Totuşi ea este pentru noi un in
diciu despre timpul în care e scris manuscriptul. El a fost scris 
probabil pe cân<Ţ înflorea în monastirele noastre cultura lite
rară, pe când eşirea la lumină a vre unei cărţi la Snagov sau 
a vre unei. traduceri noui, Triod sau Minee, la Râmnic, era 
pentru soborul părinţilor din monastiri un eveniment. Insă ma
nuscriptul nostru fireşte trebue să fie posterior 'traducerilor 
tâlcuirei lui Teofilact la Evanghelii, despre care am amintit mai 
sus1, că există manuscripte de pelă mijlocul veac* XVIII-lea. Deci 
putem deduce cu probabilitate, că manuscriptul acesta datează 
cel mai târziu de pela sfârşitul veacului al XVIII-lea, şi că tra
ducerea s'a făcut de vre un monah cărturar din Eparhia Râm
nicului sau a Mitropoliei Ungro-Vlahiei. Traducerea este co
rectă, limba curată, scrierea îngrijită, titlurile şi literile iniţiale 
cu chinoros, însă fără ornamente, hârtia albă, riglată şi cam de 
aceeaşi grosime cu cea din manuscriptul dascălului Floru a ) . 
Pentru însemnătatea manuscriptului, reproducem în facsimil, pe 
pagina următoare, un pasaj din Tom. I, pag. 57, şi anume din 
tâlcuirea lui Teofilact la Epist. către Rom. X, 2, cum că Chri
stos săvârşeşte îndreptarea omului, pe care Legea Veche n'a 
putut-o săvârşi. 

Tomul II este o copie posterioară, şi anume dela 1852, făcută din 
porunca fericitului episcop Calinic al Râmnicului, pentru seminarul 
eparhiei, cum se vede din o însemnare a lui, în dosul pag. 1. 

Am zis că manuscriptul dela Râmnic provine din epoca în-
florirei culturei literare prin monastiri. Credem oportun a spune 
câteva cuvinte despre această epocă. începutul ei este cu mult 
anterior veacului al XVIII-lea. Drept este că abia pela sfârşitul 
acestui veac înfloriâ în monastirele noastre o viaţă fecundă 
pe toate terenurile culturei omeneşti. In monastiri se aflau cân
tăreţi, caligrafi, tipografi, xilografi, legători de cărţi, sculptori, 
zugravi, ba chiar făurari, dogari şi plugari. Se aflau încă şi nu 
puţini tălmăcitori şi scriitori de cărţi în limba română. Acestor 
modeşti monahi veniţi care dinspre Ohrida, care dela Muntele 

•) L'Abbe Marin, LesMoines de Constantinopole, Paris, 1897, pag. 417 . 
8 ) Scrierea precum şi hârtia din acest manuscript are multă .asemă

nare cu cea din alte două manuscripte în 4°, ce posedăm, cuprinzând în 
traducere Hotărârile cele pe larg şi cele pe scurt ale sf. Vasile cel 
Mare (regulele sale morale şi ascetice), care sânt adeseori citate în lu-

• crarea de faţă. Nici în aceste două manuscripte nu aflăm vre un indiciu 
despre numele traducătorului sau despre timpul în care sânt scrise. 
Probabil ele provin din acelaş timp cu manuscriptul dela Râmnic. O-
riginalul în Migne, P. Gr., T o m . X X X I (3), pag. 8 9 0 — 1 3 2 2 . 
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Atos, care din părţile Galiţiei şi Maiorusiei, unii aduşi de dre
gătorii ţărei, cum spun cronicarii, iar alţii căutând un loc de 
scăpare şi de linişte dinaintea potopului Turcilor sau a persecuţi
ilor papiştilor;—acestor monahi, zicem, se datoresc începuturile 
literaturei noastre bisericeşti şi naţionale. In singurătatea ş 
liniştea monastirilor, ei, sub înţelepţi conducători, dădeau, curr 
zice un iscusit scriitor din zilele noastre, fie în traduceri, fie 
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din a lor putere, cunoştinţe folositoare, idei «înălţătoare de inimi'). 
Călugării şi preoţii cărturari, cari veniră dinspre Ohrida, pe 

la sfârşitul veac. XlV-lea şi se aşezară prin monastiri, copiind 
şi mai ales traducând cărţi bisericeşti, încep a fixa, după pu
tere, prin scriere,- limba vorbită de popor atunci. Dela unii ca 
dânşii provin întâele monumente literare ale noastre, cunoscute 
până astăzi, cum este Praxapostolul'a) aflat în Bucovina la mo
nastirea Voroneţ, de unde i s :a dat şi numele de codice Vd-
roneţan; apoi Psaltirea numită Şcheiână, aflată la biserica fa-
^Hpk-XHlij C Sturdza din..satul Scheia, judeţul Roman 3 ). 
Unor asemenea modeşti monahi datoresc cunoştinţa de carte ro
mânească fiii neamului nostru din veacurile trecute. Chiar pâriă 
pela mijlocul veac. X I X părinţii, care voiau să dea la şcoală 
pe fiii lor, îi trimeteau la monastiri şi la schiturile mai apro
piate, unde învăţau a ceti, a seri şi a socoti, precum şi cân
tările şi rânduiala bisericească. In lipsă de cărţi romaneşti ti
părite, dascălii trebuiau să scrie cele ce aveau să predea uce
nicilor, şi de aici provin acele vechi traduceri şi copii de cărţi 
româneşti. 

Activitatea clericilor veniţi de peste Dunăre prin veac. XV-lea, 
fu sporită pela mijlocul veac. XVT-lea de clericii cărturari din 
Transilvania, cari, sub imboldul Calvinismului dominant atunci 
acolo, tipăriră în limba română mai multe cărţi bisericeşti. 

La această îndoită activitate literară din ţara noastră se adăugi, 
în veac XVII-lea, şi cea a clericilor veniţi din Galiţia şi Malorusia. 
Aceşti clerici protejaţi de Mitropoliţii Moldovei, cari, ca Exarhi 
ai Plaiurilor, aveau jurisdicţiune şi asupra ortodocşilor din părţile 
nordice de peste hotarele ţărei, contribuiră deasemenea la spo
rirea literaturei româneşti, prin traduceri de cărţi bisericeşti. 
Unul dintre clericii Malorusieni, veniţi în Moldova, şi productivi 
pe terenul literar, a fost în veac. -XV^H-lea şi stareţul Pajsie 4). 

») Revista Idealistă, An. I, tom. II, No. 4 , pag. 79. 
*) Ilpa^ajtoatoXoc însemnează scrierile apostolice,- Faptele şi Epistoliile A-

postolilor, întocmite spre a se ceti la s lujba du'mnezeească în biserică. 
Eusevie, Ist. bis. cit., Tom. I, pag. S62, ' 

3) Melchisedec, viaţa şi operile Mitropolitului Grigorie Ţamblac . P. 
Dragomirescu, traducerea cărţilor de iri/.ua.l, teză de licenţă în teologie. 

*) Cuviosul Paisie s'a născut în ovaşul Poltava din Malorusia, la 1722, 
a fost dat la învăţătură în Kiev, de unde, după patru ani, fugi la p mp-
nastire de pe Nipru. Egumenul acelei monastiri 11 făcu rasofor lâ 1741, 
după câţiva ani se duse la Kiev în lavra Pacerscăi şi de acolo, veni îm
preună cu alţi câţiva monahi în ţara Roaiânească la schitul Poiana Mă
rului, unde rămase mai b ine 'de trei aru .şi învăţă limba română. După 
aceea s'a dus la Muntele Atos şi Vieţui î:n monastirea Pantocrator, unde 
la 1750, fu îmbrăcat in schima monahală,'. Strălucind prin mari virtuţi,. 
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j Nu se poate admite că limba noastră literara ar fi început la 
jumătatea veac. XVI-lea când ies la lumină cele dintâi cărţi bise
riceşti tipărite, sau chiar la jumătatea veac. XVII-lea când înflo
resc tipografii la Govora, Iaşi, Târgovişte şi Snagov, imprimând 
cărţi bisericeşti nu numai pentru Români, ci şi pentru creştinii din 
orient, cărora Domnitorii noştri le trimeteau în dar, fiind astfel 

' Gcrotjtorii^oftodoxiei--din' oStierit^-). Era cu neputinţă ca limba Să 
. feijţ>r#ce ;sşja,-dp ••cu^i^-'-f^r^le.-.frujnqiaşe, -ce le întâlnim in seri-
fcrile lui Varîâarn şi DOşitei, âie^luiŞtoTâlrşi Teodosie, precum 
şi în scrierile™cronicarilor. O descriere vioae despre activitatea 
literară"a monahilor cărturari^de prin"|Monastirile noastre, pela 
sfârşitul veac. XVIII-lea şi mai dinainte găsim în Viaţa pe scurt 
a stareţului Paisie, mai sus citată, scrisă de Grigorie Mitropo-

. litul Ungro-Vlahiei,"pe când era monah petrecător în ascultare 
la Monastirea Neamţul, Iată ce ne spune Grigorie: «Atâta iubea 
«cuviosul (Paisie) acest lucru, a se tâlmaci adecă şi a se în-
«mulţi cuvântul lui Dumnezeu în sobor, în amândouă limbile 
«(slavonă şi română), cât după c e a venit în sf. Monastire Neam
ţ u l , alegând doi părinţi din sobor, unul slavean iar altul mol-
«dovean, cu ajutorul Monastire! 'i-a trimis în Bucureşti la şcoală 
«spre învăţătură limbei elineşti pentru tălmăcirea dumnezeeşti-
«lor cărţi. încă nu numai în limba cea slavenească tâlmăciâ 
«cuvidsul, ci şi în cea moldovenească, măcar puţine... iar pricina 
«a fost de a tălmăcit în această limbă puţine, că în soborul 
«părinţilor în limba slavenească numai sfinţia-sa era tâlmâ-
«citor, împreună şi oare carele ieromonah Dorotei, ce a fost 
«şi arhimandrit întru aceastaşi sf. Monastire, mai pe urmă... 
«iar în limba moldovenească erau mai mulţi tălmăcitori. Că 
«dintru acestaşi sobor a fost prea cuviosul arhimandritul Ma-
«carie, carele a tălmăcit cartea sf. Macarie, ce s'a tipărit în 
«Bucureşti, şi cartea sf. Isaac, ce este încă netipărită, şi altele. 

Paisie atrase în jurul său vre o opt ucenici români, şi învăţând limba eli-
nească, ce este izvorul din care au izvorît toate cărţile bisericeşti, începu 
a tâlmaci româneşte cărţi de învăţătură. Hirotonisându-se preot, atrase pe 
lângă sine şi mai mulţi ucenici, între cari şi slaveni, aşa că acum'pravi la 
şi slujba ; bisericească se făcea la el în amândbuă limbile. Neputând' do
bândi o aşezare liniştită, părăsi sf. Munte cu toţi ucenicii săî, vre o 60 
la număr, şi veni în Moldova, unde cu voea Domnitorului Grigore Ca-
limah se aşeză în monastirea Dragomirna, la 1763, iar când cu trecerea 
Bucovinei ' la Austria (1775) , s 'a mutat în monastirea Secul . L a 1779 i se 
dădu şi monastirea Neamţul, care) de atunci deveni focarul vieţei m o n a 
hale dih ţară şi metropola tuturor monastirilor ei. Paisie muri la 1796 , 
generat de toţi pentru virtuţile sale şi iubirea sa de cultură. Vezi Viaţa 
in scurt a tui, tipărită la 1817 în monastirea Neamţul, împreună cu Car-
tea pentru ascultare. 

•*) C. Erbiceanu, Bibliografia greacă, Bucureşti , 1903 . 
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«Dintru acesta a fost cuviosul Ieromonah îlarion, carele a tâl-
«măcit cărţile sf. Calist şi Exatmeron al sf. Vasilie şi altele ne-
«tipărite până acum. Dintru acesta, cuviosul monah şi al meu 
«cinstit stareţ şi duhovnicesc părinte Gherontie; care a tălmăcit 
«Prăvilioara cea mică şi Chiriacodromion cu cuvinte la Evan-
«ghelii peste toate Duminicile anului, care s'au tipărit în Bucu-
«reşti şi tâlcuirea la Evanghelii a sfântului Teâfîlacl, împreună 
«şi Teologhicon al sfântului Ioan Damaschin, care s'au tipărit în 
«Iaşi şi Chegragorioh al sfinţitului Avgustin, care s'au tipărit aicea 
«în Monastire şi.altele. Dijntru acesta, cuviosul ierodiacon Ştefan, 
«carele a tâlmăcit vieţile sfinţilor de preste an âiri Tmbâslave-
«nească, cari s'au şi tipărit aicea în Monastire. Dintru acesta, 
«cuviosul schimonah Isachie, carele a tâlmăcit din limba eli-
«nească cartea sf. Ioan al Scârei şi Octoihul... care s'au tipărit 
«aicea în Monastire şi din cea slavenească, Tipicul ce s'a ti-
«părit în Iaşi şi altele până acum netipărite. Intru acesta sânt 
«şi acum cari tălmăcesc şi încă cu ajutorul lui Dumnezeu vor 
«tâlmaci... Folos cti adevărat atâta de mare nu numai soboru-
«hii părinţilor, ci şi a tot neamului nostru. Cât de mult aşa nu 
«s'au făcut în neamul acesta precum poate fieşte-cine socoti» 1 ) . 

Aceste din urmă cuvinte sânt, o confirmare a celor arătate 
de noi mai sus. Activitatea literară a început în monastiri de 
mult, în cursul timpului a putut fi întreruptă, iar în secolul al 
XVIU-lea ea înfloriâ în monastiri mai mult decât ori când. Afară 
de aceasta cuvintele lui Grigore ne arată că monahii în mo
nastiri se întreceau unii cu alţii la traduceri de cărţi, că cei 
mai mulţi traducători erau români şi traduceau în limba ro
mână, făcând astfel un serviciu folositor nu numai soborului din 
monastire, ci şi poporului românesc întreg. Apoi câte din lu
crările acestor smeriţi cărturari le trece sub tăcere însuşi Gri
gorie! Chiar despre stareţul său, despre învăţatul monah Ghep-
rontie, nu ne spune aicea, că acesta pe lângă traducerea tâlcuirei 
lui Teofilact la Evanghelii şi celelalte, a tradus încă Apologhia, 
despre care vom vorbi mai jos, apoi tâlcuirea Antifoanelor celor 
opt glasuri, şi a lucrat şi la traducerea: «Descrierei Moldo
vei de Cantemir» făcută pela 1806 tot din îndemnul Mitro
politului Veniamin 2). 

*) Cartea mai sus citată: Viaţa în scurt a cuviosului părintelui 
nostru Paisie, tipărită în Cartea pentru Ascultare. Neamţul 1817. P â n ă 
acum această carte n'a fost bine cunoscută, de oarece diferiţii autori, cari 
scriu incidental despre Paisie, citează Viaţa lui publicată în tipografia 
dela Neamţ, 1836. ! 

! ) Prefaţa la „Descrierea Moldovei" de Cantemir, tipărită la Neamţ, 
1825. 
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Efrosin Poteca zice, despre folosul ce a avut neamul nostru 
din îndeletnicirea călugărilor prin monastiri, cu traduceri şi scri
eri de cărţi româneşti, următoarele: «Pe lângă slujba împărăţiei 
iui Dumnezeu, cuvioşii călugări în monastiri şi pentru societatea-
politicească au împlinit o slujbă foarte însemnată, tălmăcind şi 
scriind cu mâna cărţi bisericeşti şi politiceşti. Aşadar tot s f . 
monastiri ne-au păstrat toate cărţile atât cele bisericeşti cât ş i . 
cele politiceşti până ia aflarea tipografiei. Aşadar tot prin.os-: 
tenelele cuvioşilor dascăli călugări ni s'au păstrat înţelepciunea 
prooropilor, apostolilor şi a tuturor sf . părinţi, precum şi a fi-, 
lozofilor greci şi romani. Dar las s ă zic c ă şi după fericita aflare 
a tipografiei mai tot dintre călugări a u putut sâ se îndeletni- • 
ceaşcă prin monastiri la tălmăciri şi la tipăriri de cărţi, precum 
în faptă şi acum unii se îndeletnicesc. Aşadar şi aicea în ţara. 
românească cartea, limba şi religia, cari câte trele caracterisesc 
neamul nostru românesc, t o t prin ostenelele călugărilor .mai: 
mult ni s'au păstrat, îndeletnicindu-se cudeosebire a tălmăci, 
şi a scrie cărţi prin monastiri» 1). Până astăzi s e găsesc îrt m o 
nastiri urmele îndeletnicirei literare a monahilor, adecă nume
roase cărţi, mai ales s c r i s e de mână, pe cari învăţaţii noştri le • 
adună ca pre nişte moaşte de mult preţ ale culturei noastre 
naţionale. De aici se explică lesne pentra ce monastirile atră
geau Ia ele odinioară privirile tuturor şi deveniseră locul de 
asigurare a tot ce poporul avea mai sfânt şi mai scump. 

Insă monastirele n'au fost numai vetrele din cari s'au re
vărsat asupra poporului lumină şi căldură sufletească. Ele, prin a-i-
propierea clericilor cărturari din ambele ţări surori şi lucrarea lor 
în asbciaţie la traduceri şi tipăriri de cărţi în limba română, s'au 
făcut îhaintemergătoare, ale unirei politice a Principatelor. Acea
sta se oglindeşte: în strânsa şi duioasa legătură dintre dascălul 
Grigorie monah din Muntenia (mai târziu Mitropolit al Ungro- • 
vlahiei) şi dascălul Gherontie monah din Moldova; ei se împri
eteniră la şcoala elineascâ dela sf. Sava din Bucureşti, unde Ghe
rontie venise trimis de stariţul Paisie 2). Deasemenea, în traduceri 

*) Prolegomena sau Precuvântare l a Istoria monastirilor Valahiei. In 
Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie de sub direcţiunea D-lui 
Gr. Toci lescu, An. L voi, ÎI, pag. 39 . Bucureşti, 1883. 

! ) Prietenia acestor doi oameni ne aminteşte de acea mare priete
nie dintre Damon şi Pintea, de care vorbeşte sf. Amvrosie (De offlc. 
1. III) sau dintre Orest şi Pilade, despre care ne povesteşte Cicerone (Di
alog, de amiciţia). Gherontie muri înainte de 1814 la Filipopole, pe când 
se întorcea dela sf. Munte împreună cu Grigorie. Acesta plânse pe mor
mântul lui trei zile şi apoi veni în ţară. In fiecare carte ce a tipărit şi 
alcătuit. în urmă vorbeşte cu multă veneraţiune despre Gherontie, nu-
mindu-1: „Cel întru fericita pomenire, cinstitul meu stareţ şi duhovni-
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de cărţi la monastirea Neamţul şi tipărirea lor la Bucureşti, cum 
spune Grigorie mai sus, apoi în traduceri de cărţi din îndemnul 
ierarhilor din Muntenia şi tipărirea acestor cărţi în Moldova, cum 
este Teologhia lui Atanasie Pariul, tipărită la Neamţ, 1816, 
şi Tâlcuirea Antifoanelor, tipărită la Neamţ, 1817, ambele tra
duse tot în această monastire din îndemnul, lui Iosif întâiul E-
piscpp al Argeşului 1); mai departe, în colaborarea aceluiaşi 
•vrednic ierarh la-revizuirea textului, românesc al Npului Tes
tament şi tipărirea inj la monastirea Neamţul 1818. 'Pe cuperta 
âdesief cârti, .ca .şi pe â Dogmaticei lui Atanasie Pariul, rmmele 
Mitropolitului Veniamin şi al Episcopului Iosif Argeşiul stau 
unul lângă altul. Ei par a ne 'spune' că prin asociaţia,lor pentru 
cultivarea limbei patriei doresc şipregătesc unirea terilor surorj.. 
Tot asemenea retipărirea Apologhiei dela Neamţ, în Bucureşti, 
prin îndemnarea prea sfinţitului episcop al Argeşului, chiriu Iosif?) 
arată luminat silinţele acestor ierarhi iubitori de patrie de a netezi 
prin cultura limbei şi literaturei calea spre Unire precum şi, că fără 
credinţa cea adevărată nu se pot ani ţerile nici nu poate fi în ele 
bună rânduială. Mult a contribuit la apropierea dintre cele două 
teri şi strânsele relaţii dintre Mitropolitul Veniamin şi Grigorie 
monahul dela Neamţ, ajuns dela 1823 Mitropolit al Ungrovlahiei. 
îndată ce unul din ei traducea şi tipăriâ o carte, o trimitea celuia 
lalt, care o răspândea în toată ţara în cel mai scurt timp. In urmele 
lor au călcat apoi şi alţi clerici luminaţi, ca arhiereii Neofit şi 
Filaret Scriban şi arhimandritul (în urmă episcopul) Melhisedec, 
ardenţi propagatori ai unirei şi eminenţi profesori ai seminarului 
dela Socola. 

De aicea se vede ce înrâurire a avut biserica prin monastiri 
asupra culturei şi a vieţei noastre naţionale. Monastirei dato-
reşte cultura sa şi fericitul Mitropolit Veniamin. încă din co
pilăria sa monastirele îl atrăgeau cu o putere irezistibilă. Das
călul sau Iacob Stamate episcop al Huşilor apoi Mitropolit al 

cesc părinte". Astfel îl numeşte în precuvântarea la Chegragarion, tir 
părit în an. 1814 la monastirea Neamţul. Astfel, în precuvântarea la Apo-
loghia tradusă de Gherontie şi tipărită la Neamţu, 1816. Astfel, în precu
vântarea Tălciiirei Antifoanelor, tipărită la 1817, Neamţ. Astfel îl nu
meşte chiar Iosif întâiul Episcop al Argeşului în precuvântarea la Te
ologhia .lui Atanasie Pariul, de unde vedem că Gherontie a fost urţ 
adevărat mentor al lui Grigorie, 

J ) Precuvântarea Teologhiei 1 lui Atanasie Pariul. Idem a j Tâlcuirei 
Antifoanelor. 1 . 1 1 

*) Precuvântare la Apologhia tipărită în Bucureşti la anul 1819 Iunie, 
cu cheltuiala a Dumnealor Raducanul Qenceanul Biv vel stolnic şi Di-
mitrache Topliceanul, Biv vel sluger în -cea de nou făcută tipografie a 
Dumnealor. De monahul Işaia tipograf din Monast. Neamţul. 
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Moldovei, avea metania din monastirea Neamţul, Academia Spi
rituală a Moldovei, şi crescuse sub privigherea cuviosului şi în
văţatului stareţ Paisie. Mitropolitul Veniamin încredinţat prin 
sine însuşi, de binefacerile instrucţiunei şi educaţiunei bisericeşti, 
ce priimise în şcoala Episcopiei Huşilor, succedând la 1803 
lui Iacob în scaunul Mitropoliei, îndată hotărî a răsădi aproape 
de scaunul său cultura bisericească naţională, ce înfloriâ prin 
monastiri. Astfel înfiinţa Seminarul din monastirea Socola, pentru 
insţ^ucţ^iinSâ - 4\ .eâuca^iuneaviitorilor •.preoţi, sub, jprivigherea 
.părintească, li "l8i1^'p$jl:tiluiyNce• deveni xunânâ o mouă- Acade
mie Spirituală a Moldovei. Cu toate acestea Veniamin şi ca 
şcolar la Huşi şi Ca episcop acolo şi apoi ca Mitropolit nu în
cetă de a avea un cult pentru monastiri. Când auzi despre 
moartea -stareţului Paisie,, fiind încă Episcop al Huşilor, alergă 
la monastirea Neamţul spre a-1 vedea pentru cea de pe urmă 
dată şi a'i înmormânta. Când apoi la 1807 Veniamin se re-
tţage întâia oară din scaun, alege ca loc de linişte monastirea 
Neamţul, unde vieţui în c6a mai desăvârşită ascultare monahală, 
şi traduse mai multe scrieri bisericeşti însemnate. Tipografia ce 
există nu de mult în monastire servi şi la imprimarea acestor 
cărţi. Precuvântarea la Chiriacodromion, adecă a cuvântărilor 
asupra Apostolului fiecărei Duminici de peste an, una din căr
ţile traduse de el în acel. timp, arată într'o vie lumină adânca 
sa modestie şi neîntrecuta-i hărnicie. Din acea precuvântare 
vedem, că el nu atribue retragerea sa din scaun împrejurărilor 
politice dinafară, ci nedeştoiniciei sale. «Vai mie, zice el, cum 
am fost îndrăsnit eu îndrăsneţul şi m'am fost însărcinat cu o 
sarcină atât de grea! Ah dârzul şi nepriceputul de eu!....» 
Despre îndeletnicirile sale din acel timp, iată ce ne spune; «Şi 
după ce m'am dat în laturi, şi viaţă fără de grijă şi liniştită a-
supră-mi am luat, ca mai cu lesnire să-mi aşez mintea din va
lurile şi grijile lumeşti, cele făcătoare de turburări, şi din ideile 
lucrurilor lumei să*o desbat^m'am dat la tâlmăcirele sf. cărţi»... '), 
îndeletnicirea aceasta de predilecţiune a sa o continuă cu zel 
neîntrecut şi dela 1812 când a doua oară fu ales la scaunul 
Mitropoliei. Grigorie, pe care l'am citat adesea mai sus, ne 
spune despre el în acest timp următoarele: «Sâ se bucure dar 
acum iarăşi Moldova, că şi-a mai dobândit pre părintele cel 
iubitor de fii, pre păstorul cel adevărat şi privighetor, pre lu-

Precuvântarea la Chiriacodromion, Neamţul, 1811 . Iar cât este de 
favorabilă singurătatea monastirei pentru îndeletnicirea cu lucrări inte
lectuale, ne; spune Veniamin în precuvântarea cărţei întitulată: „îndelet
nicire..iubitoare de Dumnezeu,, o explicare la Cărţile lui Moise, tra
dusă tot când se afla la monastirea Neamţul şi tipărită în laşi la 1815. 
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crătorul şi păzitorul viei cel fără preget, pre voevodul cel râvni-
tor şi ca cu foc sunător asupra eresurilor şi a nedurnnezeirei 

Preocuparea noastră de căpetenie fiind mai mult a urmări 
activitatea Mitropolitului Veniamin pentru luminarea clerului şi 
a poporului, nu facem o biografie complectă a lui, despre care 
s'au scris opere întregi şi cu multă competenţă 2). Totuşi vom 
aminti aicea din vieaţa sa un amănunt, ce până acum a fost 
scăpat din vedere. După isbucnirea eteriei la 1821 Mitropo
litul a fugit din Iaşi, dar n'a stat numai în Basarabia la satul 
Colincăuţi, cum s'a scris îndeobşte, ci şi în Bucovina. Despre a-
ceasta ne spune el însuşi într'o însemnare la sfârşitul Tom. II al 
Istoriei Scripturei Vechiului Testament, una din cărţile ce a tra
dus în acest timp. Iată acea însemnare: «S'a sfârşit tălmăcirea 
tomului al doilea cu ajutorul lui Dumnezeu în 29 Octomvrie 
1822 de smeritul V. M. M. în Bosancea Bucovinei». De aici 
deci s'a dus el în Iaşi, după ce s'a potolit eteria şi s'a ales 
domn pământean. 

Activitatea Mitropolitului Veniamin pentru cultura naţională 
în cursul Arhipăstoriei sale de a doua oară culminează în re
organizarea Seminarului la 1820, când înmulţi numărul profe
sorilor, aducând mai mulţi profesori din Transilvania 3); apoi în 
înmulţirea şcoalelor, izbutind prin stăruinţele sale a se preve
dea în Regulamentul Organic, elaborat pela 1829, mai multe 
dizpoziţiuni favorabile învăţământului public, în fine prin înmul
ţirea cărţilor în limba patriei, traducând singur şi îndemnând 
şi pe alţii la lucrul acesta 4). Intre cele mai însemnate tradu-
duceri ale sale, ce s'au tipărit pela anul 1830—1840, şi ca 

J ) Precuvântarea lui Grigorie la Chegragarion, tradus de Gherontie şi 
tipărit la Neamţu, 1814. 

*) Vezi Andrei Vizante: Veniamin Costache, epoca, viaţa şi operile sale. Iaşi 
1881. C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei, introducere, pag. L X X sq. 

' *)i Erbiceanu, Istoricul Seminarului Veniamian, Iaşi, 1885, pag. 130. 
După acte oficiale data înfiinţarei Seminarului dela Socola este a. 1803. 
Bis. Ort. Rom., An. IV, Martie 1878,. pag. 346 . Dar el probabil începe se 
funcţioneze regulat în 1804. De aici vine că cei mai mulţi pun fundarea 
lui în acest an. Vezi pe lângă Erbiceanu, 1. c , pag. 28, G. Costâckescu, 
profesor al seminarului Socola, Discurs la prima serbare a patronului 
Seminarului în 1868. Bis. Ort. Rom. pe August 1878, pag. 670 . 

4 ) Intre cărţile traduse din îndemnul Mitropolitului Veniamin amintim 
aici: „Oglinda omului celui din lâuntru" o morală practică, ce înlesneşte 
pe fiecare om a'şi cunoaşte starea sufletească şi a lucra pentru îndrep
tarea sa. Cartea e tipărită la Neamţu, 1833, cu figuri în text. O altă carte 
este „ Chronograful" adecă numărare de ani, ce cuprinde o încercare de 
a stabili hronologia dela facerea lumei până la Naşterea lui Christos, 
apoi tâlcuiri foarte interesante la locuri mai alese din Cartea Facerei . In 
fruntea ambelor acestor cărţi se află câte o precuvântare foarte instruc
tivă a Mitropolitului Veniamin. 
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fond şi ca limbă se numără cu dreptul cartea întitulată Didahii 
sau cuvinte de învăţătură ale renumitului cuvântător Ilie Miniat, 
fost ambasador al lui Dimitrie Cantemir Domnul Moldovei la 
curtea din Viena. Irt precuvântarea acestei cărţi Mitropolitul 
Veniamin spune, că din îndemnul său chiar Nichifor Teotoche, 
fost profesor în Iaşi, la Academia înfiinţată de Grigore Ghica 
Domnul Moldovei, iar pela sfârşitul veac. XVIII-lea Mitropolit 
al Astrahanului, a compus în limba greacă Chiriacodromiul la 
Evanghelia şi la Apostolul fiecărei Duminici de peste an. Pe cel 
dela Evanghelii l'a tradus Gherontie, iar pe acest din urmă 
Fâ tradus ...Mitropolitul Veniamin, după cum am spus mai sus. 

La 1842 Mitropolitul Veniamin «îmboldit de o nebiruită do
rinţă a sufletului său» demisionează din scaunul Mitropoliei şi 
se retrage pentru totdeuna la singurătate. Dar avu grijă să 
trimită cu câteva zile mai înainte o scrisoare învăţatului Pro-
tosinghel Neofit Scriban, îndemnându'l a îndrepta manuscriptul 
Pidalionului, adecă adunarea tuturor Canoanelor bisericeşti, pe 
cari Mitropolitul Veniamin «cu obişnuita sa râvnă pentru în
mulţirea cărţilor române» l'a tâlmăcit după originalul grec al
cătuit de Nicodim Aghioritul, tipărit în Lipsea la anul 1800 1 ) . 

Adevăratele cauze ale dimisiunei sale nu le-a arătat. «Asu
pra valurilor vieţei mele, dice el în testamentul său, trebu
inţa cere sa păstrez o desăvârşită tăcere». Numai atâta spune 
în demisîune, că voeşte liniştea şi mântuirea sufletului său şi 
că în acele împrejurări nu «un prost Veniamin» cum se nu
meşte el însuşi, pentru smerenie, ar putea lucră întru îndre
ptarea «altora», ci doar un Vasilie cel Mare sau un Ioan Chri-
sostom 8). Câtă smerenie şi câtă stăpânire de sine şi răbdare 
arătă Veniamin în această împrejurare, ca şi în toată vieaţa sa 8 ) . 
Destul că, la 28 Ianuarie plecă noaptea din Mitropolie, lăsând 
în mare jale pe toţi fiii săi duhovniceşti. Ca loc de retragere 
îşi alese monastirea ,Slatitia, a cărei poziţie în sînul munţilor era 
foarte atrăgătoare pentru viitorul pusnic 4). Acolo, pe lângă prea 

1 ) Precuvântarea la Pidalion, tipărit la Neamţ, 1844. 
2) Hurmuzaki, Documente, suplim. I, voi. VI, Bucureşti , 1895, pag. 362 . 

Comp. C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei, documente, pag. 57 . 
*) Veniamin trebue să fi simţit o mare mângâere la traducerea locului 

din tâlcuirea de faţă, ce zice, că răbdarea este una din însuşirile cele 
mai de căpetenie ale adevăraţilor slujitori ai lui Dumnezeu, dar nu răb
darea simplă, ci răbdarea malta, căci „nu este destul a răbda cineva o 
dată sau şi de' două ori, nici într'un lucru a rabdă şi întru altul nu, 
ci a răbda până în sfârşit şi întru toate relele ce i se întâmplă. Vezi 

• tom. II, pag. 76 . 
*) Această monastire este situată la poalele Carpaţilor, în judeţul Suceava. 

Plecând dela Fălticeni pe şoseaua judeţeană, ce înaintează pe un platou 
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dorita linişte, se putu deda neînapedecat de multele griji şi valuri 
ale arhiepăstoriei, la îndeletniciri literare, cudeosebire la tra
duceri de diferite scrieri bisericeşti; 

Astfel Mitropolitul Veniamin continua tradiţia, ce este titlul 
de lauda al vieţei monastireşti în ţara noastră, o tradiţie ce 
pare că cu el avea să se sfârşească. Dar acum îi plăcea şi mai 
mult a se îndeletnici cu traducei'ea de cărţi, căci ştia că lu
crările sale vor avea cetitori mai numeroşi între «fraţii semi
narişti», cum numeşte el pe viitorii absolvenţi ai seminarului său. 
. Din ăescriereje x e contimporanii fac despre paşnicul din mo-'. 

* îfiiastirea Slatifia; aşa numesc ei pe jVeniamin, reiese că el în
trebuinţa acolo zilele una după alta în facere de milostenii şi 
întru cultura limbei române. La vârsta sa cea înaintată, cu : 

toate 'neîndemânările, greutăţile şi slâbiciurţele bătrâneţelor, 
ciasuri întregi de muncă nu-1 obosesc l ) . 

Această muncă avu de rezultat o serie de lucrări impor
tante, dintre care parte s'au tipărit {d. e.' Peatra Scandelei, Tâl
cuirea Psaltirei), iar altele sânt în manuscript. Unul din aceste 
manuscripte, şi după cum vom vedea^ cel cjin urmă document al 
muncei uriaşe, ce desfăşură Veniamin pentru înavuţirea litera
turei bisericeşti în limba patriei, este manuscriptul întitulat: 
« Trimiterile cele patrusprăzece ale Slăvitului şi Prea lăudatu
lui Apostol Pavel. Tâlcuirea lui Teofilact,..» e t c , ce-1 înfăţişăm 
astăzi cetitorilor, imprimat precum se vede. 

Este de observat, că autorii biografiei Mitropolitului Veniamin, 
n'au cunoscut mai deaproape acest manuscript. Irt testamentul ,• 
său făcut în Ianuarie an. 1844 2 ) , Veniamin vorbeşte despre tâl-

spre nord-est, întâlnim în stânga biserica deia Baea, unde la 1466 Ma
rele Ştefan a răpus pe Matei Corvin regele Ungariei. După o cale de 
vre o 20 klm., părăsind şoseaua apucăm un drum spre apus pe albia 
unui râu, trecem prin satul Găineşti, unde se află o herestea şi un tren 
funicular, aparţinând domeniului Coroanei şi după,vre uri cias de că
lătorie se înfăţişează privirei o clădire cu turnuri de o! albeaţă stră
lucitoare şi înconjurată cu zid. Este monastirea Slat ina, 1 zidită de A-
lexandru Lăpuşneanu, Domnul Mpldovei, la 1566. Despre 1 vest şi nord 
o domină piscuri de ale Carpaţilor, acoperite parte cu păduri seculare 
de brad, iar parte cu pajişte verde. Lângă zidul despre miazăzi a l 
bişericei, la sânul drept al ei, este mormântul Mitropolitului Veniamin, 
înconjurat cu un grilaj de fer, pe ale cărui laturi se văd '.iniţialele: V. 
M. M. La 1887 osemintele Mitropolitului Veniamin au fost aduse, cu, mare 
cinste şi depuse într'o criptă îa Mitropolia din Iaşi, începută de Veni
amin în a. 1833, rămasă peste o jumătate vee»c pradă ruinei, iar la 1887 
definitiv restaurată şi sfiinţită. 

*) Gazeta Transilvaniei No. 23 din 8 Iulie 1842, reprodusă, de• Vizâ'rtti, 
loc . c i t , pag. 120. 

*) Testamentul Mitropolitului Veniamin este publicat de D. C. E r b i , 
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măcirea Psaltirei, ca cea de pe urmă lucrare a sa, pe lângă altele 
de mai înainte,, scrise parte cu mâna sa, parte de alţii cari îl aju
tau. Tălmăcirea tâlcuirei lui Ţ-eofilact la Epistoliile Apostolului 
Pavel ar urmă să fie sau anterioară sau posterioară anului 1844. 
Facem această ipotesă întâi, pentrucă în precuvântarea Bise-
riceştei Istorii a lui Meletie, tradusă de Veniamin şi tipărită la 
Iaşi 1841—42, la începutul tomului întâi, Veniamin înşiră cărţile 
.şt manuscriptele, ce ie depune-in ^pwltotkecuv--Seminarului de 
la S6coku-Intre manuscripte} *$e>cj^..-p©iflenieşte sumatr'şi ;în ; tcs -
/ta'ftietttvV |-sâur":'Ăg.uţeăfe^JjiSiî« ':\^^&^.:^tlcnir^4 Arestatului, de-
Nicodim Aghioritul. Acest manuscript îl menţioneză şi autorii 
biografiei lui Veniamin, de sigur după lista dată de el însuşi în 
precuvântarea Istoriei Bisericeşti, pag. XIII, n. 12, căci nu ne spun 
nimic mai deaproape despre dânsul. Am cerut ihformaţiuni di-
recţiunei Seminarului şi ni s'a răspuns, că manuscriptul lipseşte 
din bibliotecă. Dacă acel manuscript ar fi identic cu manuscrip
tul, pe care '1 imprimăm în cartea de faţă, am putea admite 
că el este scris înainte de 1841—42, ] când începe tipărirea Bi
sericeşte! Istorii. Dar în acest caz se iveşte o nedumerire în 
privinţa titlului, ce diferă mult în ambele manuscripte, precum 
se vede mai. sus 1 ) . Şi chiar dacă nedumerirea s'ar înlătura 
prin aceea, că manuscriptul este întitulat astfel, pentru scurtare, 
de oarece în fond ambele titluri ar fi identice, manuscriptul 
fiind în adevăr o tâlcuire a Epistoliilor sf. Pavel, Apostolul 
prin excelenţă, tot rămâne de lămurit un lucru, care este a 
doua parte a ipotezei noastre şi care, după cum vom arătă, co
respunde cu realitatea. 

Manuscriptul nostru are pe el mai multe însemnări, cum am 
văzut că Mitropolitul Veniamin obişnuia a face în scrierile ce 
tâlmăciâ, de pildă în Istoria Scripturei Vechiului Testament. 
Aceste însemnări întăresc afirmaţiunele scriitorului contimporan, 
citat mai sus, că Veniamin deşi înaintat în vârstă, — era atunci 
de 77 ani, — munciâ la traduceri mai toată ziua. Dar să des
criem în întregul lui manuscriptul şi apoi vom reproduce şi în
semnările, din care conchidem cu certitudine, că manuscriptul 
ceanu între documentele Mitropoliei Moldovei. In el cetim între altele 
şi aceste patriotice cuvinte:. „Totul ce mi-a fost prin putinţă am făcut 
şi cu sufletul şi cu fapta ca să sporesc şi sufleteşte şi materialiceşte în
florirea sfintei biserici şi a patriei." Ist. Mitrop. Moldovei, pag. 58 sq. 

l ) Cartea bisericescă ce se numeşte Apostol sau şi Praxapostol, pre 
cum se vede dintr'o notă de mai sus, nu e tot una cu Epistoliile A -
postolului Pavel. Deci şi tâlcuirea Apostolului nu e tot aceeaşi cu tâl
cuirea Epistoliilor Apostolului Pavel. Am putea presupune că Mitropo
litul Veniamin a tradus şi tâlcuirea Apostolului, dar că manuscriptul a-
cestei traduceri s'a perdut. Am spus mai sus că el nu se mai găseşte, 
în biblioteca Seminarului dela Iaşi. 
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acesta nu poate fi cel amintit în precuvântarea Bisericeştei Istorii, 
căci însemnările din el încep cu anul 1845 Noemvrie, deci a-
proape cu doi ani mai târziu chiar decât data testamentului, 
prin care Veniamin dispune între altele şi în privinţa cărţilor 
sale tipărite şi manuscrise. 

Manuscriptul este în trei tomuri, folio, legat în formă de con
dici. Tomul I are 382 pag., tom. II 417 pag. (exact 416 de 
oare ce o pagină este numerotată de două ori 101—102) , tom. 
III are 624 pag. (exact 421 de oare ce dela pag. 379 nurne-
rotaţia sare la pag. 400, dela pag. 409 la 500 şi dela 509 1a 
600, fără însă a lipsi ceva din corpul scrierei). Fiecare pagină 
este mai pe jumătate plină cu note de o înnaltâ erudiţie teolo
gică, literară şi filologică; cele mai multe note sânt scrise foarte 
mărunt, iar unele din ele umplu chiar întregi pagini. Hârtia este 
albă, de 36 c. m. lungimea şi de 22 c. m. lăţimea. Scrierea, 
provenind dela mai multe mâni, este chirilică, amestecată şi cu 
câte o literă latină, d. e. t, ceea ce arată, pe de o parte, că 
Veniamin traducând, avea pe lângă sine mai mulţi scriitori, cari 
îl ajutau 1), iar pe de alta, că încercarea Protosinghelului Neofit 
Scriban, care la 1838 tipăreşte în Iaşi pentru prima oară un 
Catehism cu litere latine, începu să câştige teren. 

Tomul I are, precum am arătat mai sus, următorul titlu: Tri
miterile cele patrusprăzece ale slăvitului fi întru tot lădatului A-
postol Pavel. Tâlcuire a liii Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei 
la trimiterea cea către Romani a Apostolului Pavel. In corpul 
manuscriptului, la pag. 183, găsim al doilea titlu cu oare cari 
adause şi anume: Tâlcuire a lui Teofilact Episcopul (>) Bul
gariei la trimiterea I către Corinteni, tălmăcită în limba română 
din cea grecească proastă. La pag. 1, pe marginea de sus, este 
însemnarea următoare, scrisă cu litere mici: S'au început tâ'~ 
măcirea la anul mântuirei 1845 Noemvrie 27 M. Slatina. Iar 
la pag. din urmă (382) a manuscriptului tom. I, pe marginea 
de jos, este această însemnare: 

l ) Ca atare cunoaştem din acte numai pe Arhidiaconul său Meletie Is-
trate. Dar erau pe lângă Mitropolit încă şi alţi câţiva scriitori. Despre 
Meletie Istrate, mort la 12 August 1857 ca Episcop al Huşilor, vezi 
Documente relative la Istoria Rmaşterei României, voi. V, pag. 449 . Iar 
despre ceilalţi ajutători ai lui Veniamin la transcrierea manuscriptelor, 
afară de ieromonahul Calinic, eclesiarhul m-rei Slatina, ce 'i iscălit 
în Testamentul său, dăm aicea următoarele notiţe, pe cari a binevoit a 
ni le comunică tot Înalt Prea Sfinţia S a Mitropolitul Primat Iosif Gheor-
ghian. Aceşti scriitori erau: secretarul Mitropolitului Veniamin anume 
Gheorghe Hasnaş, fiu al Protopopului Hasnaş -din Fălticeni, absolvent al 
seminarului dela Socola . Apoi Ieromonahul Veniamin Andreescu, fost om 
în casa Mitropolitului, timp de 30 de ani. De aicea se explică pentruce 
în manuscriptul nostru sânt mai multe feluri de scriere. 
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4 — S'au început această tălmăcire în 
limba românească din tălmăcirea cea în 
limba obicinuită acum grecească a feri
citului întru pamenire dascălului Nicodim 
Atkonitului, de smeritul V. P. M. ( = V e -
niamin Proin, adecă fost, Mitropolit) la 
anul mântuirei 1845 Noemvrie 27, Tom. 
A, şi cu ajutorul lui Dumnezeu în următo
rulan-1846 Fevruarie 22, s'au isprăvit. 

Această din urmă însemnare, deci, 
completează pre cea de mai sus, arătând 
adecă din ce limbă este tălmăcirea şi 
cine o face. La titlul al doilea, din gre
şeală e tradus Episcop, în original fiind 
Arhiepiscop. Aşa dar tom.. î cuprin
de tâlcuirea Epistoliei către Romani şi 
a ceii întâia către Corinteni. Insemnâ-

^ rile ce se află în el arată, că este 
tradus în M-rea Slatina dela 27 No-

5• >|* i ~ \fe emvrie 1845 până la 22 Fevruarie 1846, 
* ^ * > 'S'N ^ e Veniamin fost Mitropolit al Mol-

*? 3. {1 ^ dovei. 
O l ^ ^ > Tomul al II-lea este întitulat: Cete 
sţf \j, Sl ' ^ patrusprăzece trmiteri a sfântului, slă-

*h. vitului şi întru tot lăudatului Apostol Pa-
^ > * ^ ve^- Tâlcu*re a lui Teofilact Arhiepisco-
' \ \ ^ 'K^ Bul%ariei 1°- a doua trimitere ă A-
% \ ^ ^ •> ^ postolului Pavel către Corinteni, tâlma

ci " vţ, \'s*> *n tiin-ba românească din tălmăcirea 
% \ X * X? grecească a fericitului întru pomenire Ni-

v>> V| ^ ^ codim Sfetagorianul. rAcest titlu se de-
Y * . • « osebeşte încătva de al tom. I. In corpul 

• . s manuscriptului, la pag. 129, este un alt 
titlu, cel următor: A lui Teofilact Arhi

episcopul- Bulgariei tâlcuire la trimiterea Apostolului Pavel cea 
către Galateni, tălmăcită din tălmăcirea pe prost a cuviosului Pă
rinte Nicodim Athonitului pe românie/Tot în corpul acestui tom, 
în manuscript, aflăm la pag. 199 titlul: 
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a ceii către Galateni, Efeseni şi Colaseni. Iar însemnările citate 
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ne arata, că Mitropolitul Veniamin a tradus tomul acesta dela 
23 Fevruarie până la 29 Mai în M-rea Slatina. 

Tomul âl III-lea are un titlu mai complet, tradus întocmai 
după original, şi anume: Cele patrusprăzece trimiteri adecă E-
pistolii ale dumnezeescului şi slâvitului Apostol Pavel. Tâlcuite 
în limba elină de fericitul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei. Tăl
măcite înşă în cea grecească'proastă şi împodobite cu feluri de 
însemnări de fericitul întru pomenire Nicodim Aghioritul. To
ntul ai treilea, carele c'upffţnde, 'pre:c€alznţ4iă fi ff. cţoif-ă către 
Tesalonicheni, pre cea -către. Timotei 'întâia -şi u doua, pre cea 
către Tit, pre cgflxăire Filimon şi pe cea către Evrei. 

Acest titlu singur este tradus din cuvânt în cuvânt dupre 
originalul grecesc al lui Nicodim, pe când titlurile tomului I 
şi II sânt prescurtate. După titlu urmează pe contra-pagină, 
caş̂ i în original, un moto din voroava a 9-a a Sf. Ioan Chri-
sostom la cea către Colaseni, cuprinzând o îndemnare la cetirea 
sf. Scripturi, mai ales a Noului Testament, apoi un alt titlu 
special: Tâlcuire a lui Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei la în
tâia Epistolie a Aposto(lu) lui Pavel către Tesalonicheni, tăl
măcită acwn (d)inx) cea proastă grecească, în limba românească, 
de Smeritul V. P. M. 

La pag. 48 a manuscriptului se află un alt titlu şi anume: 
Trimiterea II către Tesalonicheni a slâvitului şi întru tot lă
udatului Apostol Pavel, tâlcuită de Teofilact Arhiepiscopul Bul
gariei în limba elină, apoi tălmăcita în cea obştească grecească 
de fericitul Nicodim Aghioritul, şi acum în cea ro?nânească de 
S?neritul V. P. M. 

La pag. 73 din manuscriptul acestui tom aflăm încă ur
mătorul titlu: Trimiterea întâi către Timotei a slâvitului şi 
întru tot lăudatului Apostol Pavel. Tâlcuită în limba elină de 
sfinţitul Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei şi în urmă în limba 
proastă grecească de cuviosul Nicodim Athonitul, apoi în limba 
rom-ână de Smeritul V. P. M. 

Mai departe, la pag. 150 din acelaşi manuscript, aflăm urmă
torul titlu, ceva mai desvoltat: Trimiterea a doua către Timotei 
a slâvitului şi întru tot lăudatului Apostol Pavel. Tâlcuită de 
Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei, în limba elină, apoi mult în 
urmă tălmăcită în cea proastă, de fericitul întru pomenire das
călul Nicodim Athonitul, şi apoi în limba română de Smeri
tul V. P. M. . 

De asemenea la pag. 198, din acelaşî manuscript, aflăm ur
mătorul titlu: 

•*) Literile din parentez, lipsesc în' manuscript. 
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' = A tui Pavel slâvitului şi în
tru tot lăudatului Apostol, Trimitere 
către Tit. Tâlcuită pre limba Elină 
de Teofilact Arhiepiscopul Bulga
riei, apoi mult în urmă tălmăcită 
în cia proastă greciască de Nico
dim Athonitul, de pe care tradusă 
în limbă românească de Smeritul V. 
P. M. M. Un alt titlu aflăm încă 
la pag. 244 , din acelaş manuscript: 
el sună astfel: A slâvitului şi întru 
tot lăudatului Apostol Pavel trimi
terea către Filimon. Tâlcuită de Te
ofilact Arhiepiscopul Bulgariei în 
limba elină, apoi tălmăcita în limba 
proastă grecească de fericitul în
tru pomenire Nicodim Aghioritul, şi 
acum tradusă în limba românească 
de Smeritul V. P. M. M. Cel de 
pe urmă titlu se află la pag. 231 

_ a manuscriptului aceluiaşi tom; el 
este următorul: A Slâvitului şi în
tru toi- lăudatului Apostol Pavel, 
trimiterea către Evrei. Tâlcuită de 
Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei în 
limba elină, şi tradusă în cea prostă 
grecească de monahul Nicodim Atho
nitul, apoi tâlmâcită în limba ro
mânească de Smeritul V. P. M. M. 
Tot în tomul al IlI-ea găsim iarăşi 
două însemnări şi anume: cea întâi 
la pag. 1, pe marginea de sus, unde 
este scris: 

^f£v<ff S*. /t^sA*+*4J'/r*f**fryA j? 

= Sau început la anul mântuirei 
1846 Iunie i, Mo. Slatina. Iar cea 
a doua, la pag. 624 (recte 421) , p e 
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marginea de jos a manuscriptului, unde ce
tim următoarele: 

-— Cu ajutorul lui Dumnezeu s'au sfâr
şit fi tomul al treilia de tălmăcit la anul 
1846, Octomvrie în 24. 

Dacă alăturăm această ultimă dată cu 
data morţei Mitropolitului Veniamin, ur
mează că, el, după terminarea traducerei 
de faţă, n'a mai trăit nici două luni de
plin. In adevăr el încetează din viaţă la 
18 Decemvrie 1846. Deci, cu lucrarea de 
faţă se termină bogata lui activitate lite
rară, prin care a pus, împreună cu alţi rări 
nantes, peatra fundamentală a culturei ro
mâneşti, ce, dela el, intră într'o nouă fază, 
faza ei modernă. De aici reiese de sine 
însămnătatea literară a lucrărei de faţă, ca -
cea din urmă lucrare a marelui Mitropolit . 
«ctitorul limbei noastre» 1). 

Titlurile citate mai sus indică pe lângă 
cuprinsul manuscriptului, şi trecerea din 
ce în ce mai vădită la epoca modernă a 
limbei noastre. Să luăm d. e. cuvântul 
Trimitere. El e întrebuinţat statornic în 
tom I şi II; în tom III însă pe lângă dânsul 
întâlnim şi cuvântul epistolie, ce'i în uz as
tăzi, pe când în limba veche bisericească 
e întrebuinţat cuvântul carte, d. e . : cartea 
către Romani, cartea către Tit, etc. Tot 
aşa cuvântul tălmăcire e substituit în tom 
III şi cu cuvântul traducere. Veniamin apoi 
scrie românie, românească, româneşte, pe 
când în epoca anterioară, aceleaşi cuvinte 
se scrieau ramănie, etc. cu u în loc de 
o. De asemenea până astăzi auzim vorba 
sfeiagoreţ, adecă monah dela Sfetagora 
(sf. munte), adoptată sub înrâurirea limbei 
slavone, Veniamin însă numeşte pe mo
nahul Nicodim: Sfetagorianul, cum obiş
nuim a zice: ungureanul, vrănceanul; de 

*) Cuvântul tălmăcitorilor Teologhiei Sf. Ioan 
Damasehin,̂  citată la început, către Mitropolitul 
Veniamin. • 
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aici se vede tendinţa lui de a scapâ limba de sub înrâurirea 
slavismului. 

Nu e mai puţin adevărat însă, că Veniamin, deşi în înainte 
cuvântarea la dumnezeeştile Liturghii, traduse şi tipărite a doua 
oară, Iaşi, 1834, dă instrucţiuni de a se întrebuinţa cuvinte a-
devârate româneşti în locul celor streine, totuşi el chiar, în ma
nuscriptul nostru, întrebuinţază : alternativ r;cnvinte româneşti şi 
streine. Aşa la I Cor. X, 16, nota (tom I), scrie: binecuvântăm 
sau blăgotlovim, apoi bis-goţlovenie ş a U . b i n e c u v â n t a r e ; rocoâelia 
( tCer. Vil, 38, nota 2) , dar şi: lucrul.manilor. Deasemenea'scrie 
simpAtriot (II Cor. II, 7), dar şi: compatriot (Id. VIII, 3), pr.o-
nomie (I Cor. XVI, 15) şi proterima (Rom. III, 3), dar şi: pri
vilegiu (I Cor. XV, 23) ; colachevsţşte (II Cor. XII, 19) şi lingu
şeşte; diafendefseşte (I Cor. XVI, 12), dar şi: apără; evghenist, 
evghenicească creştere (I Cor. XIII, 8, nOta. Id. v. 12), dar şi: 
nobil, nobilitate (I Cor. VII, 22; Galat. IV, 27 şi II Cor. XI, 
18, ş. a.); politefseşte (Filip. II, 4), dar şi: petrece; a şabatesi (I 
Cor, XV, 4, nota), dar şi: a serba; etc. 1), Cauza acestei alterna-
ţiuni de cuvinte româneşti şi streine, în manuscript, este că, cu 
tot curentul naţionalist, obişnuinţa graiului strein prinsese ră
dăcini, şi chiar un Veniamin nu se putea desvăţâ uşor de ea, 
când aşa de mult auzise cum «în magistratură şi administraţi-
une loghiotaţii metahiriseau simfonii eltneşti, în scoalele lui V&-
silie Lupu se paradosea faneros de '• devierii şi eterie, în bise
rică se doxologhisea: chirie eleison»8). 

TNu studiem aicea manuscriptul din punct de vedere filologic; 
aceasta ar trece peste puterile noastre şi ar eşi din cadrul unei 
precuvântări. Vom indică numai cuvintele ce ni se par mai ti
pice. Sperăm însă, că manuscriptul va atrage la timp atenţi
unea filologilor noştri, de oarece, cum am arătat mai sus, din 

>) Comp. încă manuscriptul nostru Tom. IfŢ, la tâlcuirea epist. c. Evrei 
IX , 5 , unde Veniamin aminteşte cam în ironie, că Testamentul din 
1797 (Blaj) zice cutie în loc de sicriu (în .care se păstrau tablele legei, 
nastrapa cu mana şi toiagul lui Aaron). Acelaş Testament în loc de a 
şabatesi—cum dice Veniamin, are a sâmbai-l (Levit. XXIII, 32) , cuvânt 
ce după sunet e mai puţin potrivit de cât a şabatesi, dela aa&axU,m. 

») Biser. Ort. Rom., An. II 1877—78, pag. 668, Discursul D-lui Gh. 
Costăchescu, citat mai sus . Acelaşi lucru se petrecea atunci şi cu limba 
s lavă ; până după 1830 se auziâ mereu peîa dregătorii de cinovnici, 
nacazanii, de presusdvii şi dejursifa, etc. Vezi N. Israte, Corespondenţe 
între doi amanţi sau limba românească din anii 1822 şi 1832. De ase
menea, pela slujbele bisericeşti se auziâ de blosgonii, panimatce, coţo-
beice, e t c , pe care poporul şi chiar înşişi bisericaşii, nici o dată nu le-au 

' înţeles. Melchisedec, Mitropolitul Grigorie Ţamblac; In Revista p. Ist., 
:Arch . şi Filol., An. II, Voi. III., 1 Bucureşti, 1884, pag. 5 4 sq. 
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el se pot urmări progresele limbei române atât in privinţa tef-
menilor gramaticali, cât şi a fbrmărei cuvintelor. 

In privinţa gramaticei. 
Găsim în acest,manuscript termenii: articol (I Tes. II, 16,1a 

fine); substantiv, însă. în ioc de: pronume; împărtăşitorul grai — 
particip (Rom. XII, 10,nota); împărtâşire=ţ>%x\icu\&.; făptură, cu
prindere, duh,--ix^zz., period (Rom.XII, 11, n. l ; .Efes. III, 1, nota, 
şi Rom. XII, 7, nota); propoşiţie=-prepoziţie (f Cor. XI,, 12) ; 
conlegqtur$=co.n]uncţîe (Rom... IX, t 20) ; period .-(Rom. IV, 12) ; 
plecarea—cazul (II Tes.. I, 8 ) ; nffpîitoaţţv $Efes.••'HI,' 1, n»ta);..,g<?v 
ne tiv, dativ (II Tes. I, 8 ) ; acuzativ (Efes. III, 17, nota) ' ) ; ne
utral, masculin (gen,Efes, I, 14, nota); unatic—slngulax (II Cor. XII, 
7 ) ; pluralnic—plural (Efeş. II, 10); lucrâtoreşte=activ; patimito-
reşte=-pasiv (Gal. III, 3 ) ; alcătuirea—sintaxa (Efes. III, 17); imper
fect (timp al verbului) (I Cor. XV, 4, nota); textul imprimat, pag. 
507, jos), ş. a. 

De asemenea se află în manuscript o serie de cuvinte, pe care 
Veniamin este negreşit unul dintre cei dintâiu în a le între
buinţa. Aşa: alianţia (II Cor. IV, 16, nota); antipatia (Evrei 
I, 3 ) ; armonie (Efes. IV, 16) ; aceeaşime—identitate (xaotoxTjg); 
cuminecaţie—transmitere, trecere (Rom. IV, 15, nota din urmă); 
dar şi cuminecaţie=împârtăşire (I Cor. X , 16) ; calpic=apocrif 
==falş (II Cor. XII, 4 ) ; capitalul (Efes. V, 16) ; cadruri (I Cor. X , 
6 ) ; catolicesc, explicat de traducător însuşi cu: preste tot cu
prinzător, sau, cum am zice noi: universal (Rom. II, 14, nota); 
ceime=4nsuşire, calitate (II Cor. 8, 12, nota); ceime=cătime 

" =cafitate=cantitate (Filip. III, 21 ) ; conştiinţă (des; d. e. Rom. 
II, 15'; II Cor. I, 12); compătimire (II Cor. XI, 29, nota); con
cept (Evrei, introducere); concetăţean (I Cor. IV, 13, nota); 
cojoruri,paralel cu văpsele (I Cor. XII, 11, nota); corona (II Cor. 
XI'; 28 ) ; deaciia=de aici înainte, sau: apoi (II Cor. 9 şi adeseori); 
dindârăpt—invers (Rom. I, 30, n. 31 (Gal. II, 20 ) ; ginte (Rom. I, 
17,nota 1); influenţie (Evr. II, 1) ; introduce (Rom. II, 11 ,ş . a. m.); 
insecte (II Cor. VI, 16, nota şi entoma); instrumente (II Cor. X, 16) ; 
ironiceşte, explicat prin: cu luare preste picior (I Cor. VIII, 1, 
nota); lăturiş=indirect (II Cor. 11,3, nota); lipaci—adepţi, pro
zeliţi (Gal. II, 25 ) ; mizer, mizeri, mizeritate (I Cor. II, 3 ; I, 
29) ; melos—arie de cântec (I Cor. XIV, 8 ) ; marşal si fertmar-
şalul (II Cor. II, 17 şi Rom. XII, 1, n. 3 ) ; model (Filip. III, 
17) ; moneda (Gal. I, 7 ) ; masca şi obrăzar (II Cor. II, 11 şi V, 
12) ; mechanice=maşini de războiu (II Cor. X , 4 ) ; neutralnic=in-
diferent (ICor. XI, 16); neutral (Rom. XII, 7, la fine); nevre= 

* ) ' In acest loc întâlnim şi termenul ablatla, evident din greşală, do 
oarece se ştie, că limba greacă n'are cazul ablativ. 
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nervi (I Cor. XV, 44) ; ofiţer (î Cor. XI, 7) ; proviant (Rom. 
VI, 23, fine); provedenţie (Rom II, 15, ş. a.); proeresis=libertate 
(Gal. V, 21) ; provâzător= purtător de grijă (Gal. III, 1) ; prozelit 
(I Tes. V, 5 ) ; respect (Rom. II, 25 ) ; rebelie (I Tess. II, 3 ) ; nerebe-
luire (Evr. IV, 2 ) ; patrie (I Cor. IV, 10); ruini (Efes. VI, 1, nota 2, 
la fine); persoană (Efes. IV, 23 şi 2 4 ; dar şi faţă, I Tim. I, 13); sac-
tisfacţie (Rom. V, 18, nota); serv, servia= servire (Rom. I, 1); sim
plicitate (I Cor. XIV, 20, nota); soţietatea (Efes. V, 33 sq.); stati-
cima>-stratagema -(Efes. VI, 10) ; silogism (Rom. VI, 2; VII, 7 ) ; 
sinerghie—conlucrare (II Tes. III, 1) ; simplu şi semplu (Efes. V, 
27 ) ; statui (Filip. III, 19) ; traducătoare—povâţuitoare (Rom. II, 
27 , nota); testâlui—testă (I Cor. XI, 25 , nota); triumfeazâ (II Cor., 
II, 14); ţriamv—triumf (Colas. I, 15, la fine); virtute (II Cor. IX, 
7, ş. a. m.); voiajerii (Gal. I, 18) ; zefir (Colas. III, 12, nota). 

Sânt apoi în manuscript o serie de cuvinte arhaice din care 
mare parte se înţeleg din context. Aşa: aib=am (Rom. VII, 
9 , n. 2 ) ; aibeţi—să ai, imperativ dela a avea (I Cor. XV, 9, 
nota); basnă—basm (I Cor. X , 29 ) ; ceiu=cer, a cere (II Cor. 
VI, 13); ceii—cei, celei (Rom., introducere, titlu, şi foarte des 
m. departe); amelinţare—semn din cap afirmativ sau impera
tiv (I Cor. XV, 52) ; aţapoc—gunoi (Efes. V, 12); a borî (vo-
mare) (I Cor. XV, 26) ; bortă (a săpat bortă, I Cor. XVI, 1, n . 
2 ) ; beilicuri (Efes V, 16, nota); a cumpăni=a compara (Rom. 
XIV, 2) ; cimpoiaş în sens de coţcar, dar şi actor (Efes. VI, 
1, la fine); corbacuri=ospeţe religioase (I Cor. XII, 6, cum erau şi 
agapele creştine); a corăbieri—a mergOcu corabia (Colas. IV, 10) ; 
dosadă=dispreţ, amarul vieţei (I Cor. X , 34 şi m. a. 1.); deşănţat 
=paradox (II Cor. IX, 9, nota); desînsoţire (II Cor. XII, 2. nota); 
deşănţat=extraordinar (Colas. I, 6 ) ; dumesnic=domestic (Rom. 
X I , 13); epanghelma=vrednicie (Gal; I, 1); everghetîseşte-==face 
bine (II Cor. VI, 7) ; filonic-=iubitor de ceartă (Gal. V, 21) ; fi
lotimie (Efes. III, 2 1 ; I Tes. IV, 1); ghimpoşiturâ—vorba înţe
pătoare (Efes. II, 20, nota); galbân venetic (Colas. III, 15, nota); 
grozav=rurât de tot. (Efes V, 26) ; hiarâ=fiară (I Cor. X V , 
3 8 ) ; hier=Ter, dar şi fier (Rom. VIII, 9 ; I Cor. XV, 53, nota; 
hiritismos=salutare, felicitare (I Cor. X V I , ' 9 ) ; hârb—vas de 
pământ spart (II Cor. IV, 8), havalele=sarcini publice (Efes. V, 
16. nota); haraci—bir, contribuţie la fisc (Efes. V, 16, nota); hac 
=salar , leafă (ITim. VI, 2, nota); huet=gălâgie (it Cor. XII, 9, nota); 
ibovnic (Gal. V, 6, nota 2) ; a se îmbârbăţi=îmbărbătâ(Efes V, 18, 
n. 3 ) ; iscusul=iscusinţă(I Tim.I, 12) ; ipolipsis=opiniune (II Cor. 
IX , 4 ) ; îstornic (Rom. I, 8, not. 2) ; jalobă=pâră uşoară; j itar=pă-
zitor de ţarini (I Tim. III, 1, nota); a chiriologhisi=a predică (I 
Cor. XII, 6, nota); chimen=text (Rom. I, 1) ; meherrc=tjudecată. (I 
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Cor. III, 15, nota, la fine); mulcomeşte—potoleşte (II Cor. VI, 16); 
migiaşi~-vecini (Efes. V, 22) ; mertic—-porţie, tain; mueruşcă— 
femee cu moravuri uşoare (II Tim. III, 6 ) ; norodnic=laic (Rom. 
XII, 2, la fine, şi I Cor. XI, 17,nota); nimicnicit=înjosit (I Cor. XV, 
11) ; norodită=populată (ITesalon., introducere; id. II, 20);ofichial 
—funcţionar (I Cor. XI, 7 ) ; ometiţă=fruntea fainei (I Cor. XV, 
47) ; protenmă=superioritate (Rom. III, 3 ) ; pangar=consumaţia 
lumânărilor în biserică (I Cor. XVI, 1, nota); pravăţ—scop (l-Cor. 
VIII, 26) ; prohotăfire—predestinaţie (Efes. III, 18, nota); prozvolire 
şi.proiQvirc=supărare a gândurilor de voe sau fără de voe (II Cor. 
V, 16); prost=fiecum, simplu (II Cor. VI, 4 ; VIII,.2, la fine); pe-
dosnic—invers; pumblicarisire—publicaţiune (Efes. III, 4, nota); 
schembeua ^intestinele (I Cor. IX, 13, la fine, nota); şireclic--vi-
clenie (I Cor. VI, 5 ) ; sulinar—canal (I Cor. XII, 20) ; sîrg=repede, 
de sîrg=--degrab (I Cor. XVI, 7) ; slavocuvântare=doxologie (II 
Cor. XI, 31, nota); sipgurisat — asigurat (Gal I, 4 ) ; strechiind = 
sb'urdând (Efes. V, 18 sq., nota); surghiunlîc = exil (Filip. III, 20, 
nota 3 ) ; sofismata = sofismele (Colas. I, 15); samavolnicie = cu 
dela sine voe (Tit. I, 7 ) ; şagă = glumă (Filim. 19); smreduiţi = 
stricaţi (Colas. III, 21 , nota); tainaturi = hrana şi solda ostaşilor (II 
Cor. X , 8) ; trebniceşte — este în întrebuinţare (I Cor. XI, 30, nota); 
trebnicesc = servesc (I Cor. XII, 20) ; ţirc = disc al soarelui (Efes. 
II, 6 ) ; a tractarisi == a trata (I Cor. VII, 2, nota); a trebuinţa 
— a întrebuinţa (II Cor. III, 15, nota); turbat = învăpăiat, în 
sens bun (I Tesal. If, 8, fine); viecească = vitală (I Cor. XV, 
31 , nota ultimă); zecîuri =-zeci (I. Cor. XV, 19, nota, ş. m. d.); 
vârfelnic — corifeu (Rom. L 1); zevcuri == orgii (Gal. V, 21) ; za-
pis (Colas. II, 14); zapcilâc = execuţie la muncă; zoleşte = mus
tră (Rom. XV, 15), ş. a. 

Ce priveşte construcţia cuvintelor întâlnim în manuscript un 
număr de cuvinte compuse, ce sânt formate probabil de însuşi 
Veniamin. Aceste cuvinte sânt următoarele: arătător de ispra
vă =final (Rom. III, 4,n. 2 ) ; bucuro-plângere=a plânge de bucurie 
(Filip. IV, 4 ) ; cOnscriere=operă scrisă (Rom. I, 1); conumărat—a 
numără împreună1) (II Cor. XIII, 13); consuflarea=concOrdia(Efes. 

' ) In manuscript este şi cuvântul „ împreună" : a conumărat împreună, 
ceea ce face "evident un pleonasm. Am tipărit întocmai. Vezi tom. II, 
pag. 185. Ne-am silit după putinţă a edita manuscriptul întocmai. După 
ce am colaţionat cu el copia transcrisă din ordinul Ministerului şi am 
corectat acea copie, la imprimat am explicat în parentez, precum se vede 
mai sus, cuvintele puţin întrebuinţate, pe care traducătorul nu le-a ex
plicat, am complectat unele propoziţiuni ce n'aveau sens, ori pentru că 
scriitorul manuscriptului scăpase din vedere câte un cuvânt, ori pentrucă 
traducătorul însuşi omisese rânduri întregi din original, însă nu cu şti
inţă, cum a omis Precuvântarea (vezi pag. 5 , nota 1), sau cum a omis 
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IV, 4 ) ; canoanele gramaticei=retorica (Filip. III, 8 ) ; concunoş-
tinţă=îngăduire, condescendenţă (Efes. VI, 2,1a fine); Dumneze-
bărbăteasca (â-savSptttt]) întrupare^întruparea Dumnezeu-omului 
(Colas.II, 3,nota); trupulDumnezeipostatnic d-eooisoaxoxw G(bu,oc== 
trupul cu care s'a unit dumnezeirea personal (Efes. II, 16); înomenire 

~=întrupare (I Cor. XIII, 12) ; plată ciuntă=platâ nedeplină (II Cor. 
IX, 7 ) ; proscrie—scrie la început, sau mai înainte (Rom. I, 1 şi XV, 
4 ) ; prozjş=ziş mai sus (Rom, ÎI, 29) ; a reîmpăca=a împăca deplin 
(Efes. II, 16); a răsformălui^a îpeKîpui (I Cor- IV, "6), dar şi a se 
schimba sufleteşte (Efes. ÎV, '23, fiota);,a - t ă S t o p i = â topi din, nou 

: ;(Cblas. 'III," 5 ) ; legea şlujitosevârşitore'ascâ (xeKetoopŢa&v)=legea 
ceremonială (Efes. II, 15, nota); zicâtor de pricină=cauzal (Rom. 
III, 4, n. 2), ş. a. 

Din aceste cuvinte, c e , precum vedem, sânt formate întocmai 
după original, cum şi din cuvintele streine, citate mai s u s , u ş o r 
se poate cunoaşte, că traducerea de faţă este în m a r e parte 
strâns literală. Aceasta se vede şi m a i bine din următoarele 
cuvinte: desvinovăţire=apologie |II Cor. XIII, 12); cuvânt des-
vinovăţitor—cuvânt apologetic (II Cor. XI , 29, nota); a filote-
misi=a emula în ceva (I Tes. IV, 1); isolimia—cinste de o potrivă 
a soţilor unul către altul (Efes. V, 22); 'iTţechanice (\xrjyayrj\iaw.~ 
armament de asediu în războiu (II Cor. X, 4 ) ; a doua povă-
ţuire=Pedagogul cartea II a lui Climent din Alexandria (II Cor. 
XIII, 12, nota); e întrebuinţat insă şi cuvântul pedagog în înţe
lesul obişnuit, adecă: dascălul copailor celor mici (Gal. III, 24). 

Tendinţa traducătorului de a se ţine strâns de litera origina
lului avu de rezultat, că textul lucrăreî şale este cam întunecat 
în unele părţi. Să aducem aici câteva1 exemple: «Câtă Osebire 
este a folosi cineva numai pre unul de cătrâ a folosi o bise
rică întreagă, atâta osebire are ş| darul limbilor şi darul pro-
rociei» (Tom. I, pag. 484). Sau: «Drept aceea, aicea cu drep
tate se cuvine a glăsui cineva minunatele cuvintele acelea, ce 
etc...» (Tom II, pag. 306) . Sau în fine: «Tu ai urmat petrcce-
rei mele, adecă în viaţă si în politefsimcc (7coXtXEta) mea» (Tom. 
III, tâlc. la II Tim. III, 10). 

unele note (d. e. restul notei dela vers. 33 , cajs. X V al Ep . I Cor,, pag. 
5 2 8 ) , ci din greşală (d. e. II Cor. V, 8; Colas. II, ş. a.) . Am îndreptat 
apoi greşelile ce sânt în manuscript din auz rău, d. e.: şi frăţască, în loc 
de sufleteasca; nebunim în loc de ne goniv^ pâne în loc de pântece: 
Evre i lacomi de pâne, pe când în original e pântece (Rom. XVI , 17). De 
asemenea am îndreptat greşelile de traducere, d. e. cuvântul (!><; rcposwronev 
e tradus: ocrotim (I Cor. XII, 26) , aSwpoSo^Ttoc e tradus: fără voea ve
gheată, ce n'au nici un sens. Am făcut tabla materiei, sau a cuprin
sului şi_un mic registru alfabetic la sfârşit. Eventualele erori rugăm pe 
cetitori a le îndrepta cu duhul blândeţei. . 



Cetitorii de astăzi, recunoaştem, nu vor fi luminaţi cu a-
ceastă din urmă explicarea cuvântului: «petrecerei meie», nici 
se vor simţi atraşi de fraze, ca cele citate mai sus. Insă nu 
trebue a uita, că lucrarea poartă pecetea timpului şi că pro
vine din ultimele zile ale vieţei traducătorului; el simţiâ că se 
apropie de sfârşitul acestei vieţi şi voia negreşit a termină tra
ducerea mai curând, înainte de a închide ochii. Lucrul ultime
lor zile ale Marelui Mitropolit, ori câte lacune ar înfăţişă, va 
dâ' cetitorului diligent un 'imbold pnternjc.a Căută sâ pătrundă 

'cât mai afund în rostul ţraducerei şale şi să-soarbă, aşa zicând, 
înţelesul ei, sau, cum însuşi traducătorul zice: «să răstoarne 
toată peatră» 1). Cuvintele rostite sau scrise de fiecare om, ne
cum de un Veniamin, la pragul veciniciei, se consideră cu drep
tul ca, cele mai sfinte. Mai ales în asemenea împrejurare trebue a 
ţine seamă de maxima «in magnis et voluisse sat est», O lu
crare aşa de mare ca fond, îndreptăţiâ pe traducător a fi mai 
puţin exigent în privinţa formei. 

Cu toate acestea lucrarea lui Veniamin în cea mai mare parte 
este ireproşabilă chiar ca formă. Să cităm câteva exemple: «Ni
mic este aşa de strălucit ca legăturile cele pentru Christos.... 
Nu fericesc aşa pre Pavel, căci s'a răpit în rai, în cât că a 
fost băgat în temniţă; nu îl fericesc atât pre el, căci a auzit 
graiuri negrăite, în cât îl fericesc că a suferit legături; mai de 
ales este mie a pătimi rău pentru Christos, decât a mă cinsti 
pentru Christos; aceasta este mare cinste; aceasta, slavă, care 
le covârşeşte pre toate. O fericite legături! etc...» (Tom. II, pag. 
344, nota). De asemenea în Tom. III, d. e. la tâlcuirea Epistoliei 
către Cojaseni III, 12, nota,—unde se celebrează adevărata pri
etenie—-, stilul îmbracă chiar forma eleganţei. 

Dar incontestabila valoare a lucrărei de faţă, pe lângă cu
prinsul ei, stă în aceea, că este cea dintâiu tâlcuire complectă 
a Epistoliilor lui Pavel, imprimată în limba română. De o sută 
de ' âni de când există Seminarul Veniamin şi se predă în el 
tâlcuirea sf. Scripturi, o lucrare de acestfel, nici chiar la parte 
din Epistoliile lui Pavel, nu s'a tipărit. Acelaş lucru se vede 
şi la Facultatea de teologie, ce curând împlineşte un pătrar de 
veac dela înfiinţarea sa. Chiar aşezăminte teologice mai bine 
întocmite decât , ale noastre, cum e Facultatea de teologie din 
Cernăuţ, nu pot înregistra între producţiunile lor literare o 
asemenea lucrare. In Transilvania iarăşi nu ştim să fi eşit la 

' ) Precuvântarea la Chiriacodromion; Neamţ, 1 8 1 1 : „Precum fac cei 
ce sapă mademurile (metalurile) când află niscariva locuri din cele cu 
mademuri ascunse întru dânsele, nu se depărtează îndată de dânsele, 
ci toată sârguinţa, toată osteneala o pun, săpând şi strecurând pămân
tul, până ce află aurul sau argintul cel dintru dânsele" . 
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lumină O tâlcuire la Epistoliile lui Pavel. In această privire 
se poate zice şi acum, ceea ce zicea despre ilustrul Mitro
polit Veniamin, un distins şi regretat profesor al Seminarului 
dela Socola, cu treizeci de ani în urmă, anume, că Veniamin, 
prin această tâlcuire la Epistoliile iui Pavel, «ca un alt Moise, a 
deschis o sorginte de apă vie şi dulce, din care să se îndul
cească şi adape însetatele de apă spirituală şi amărâtele de 
stârpiciunea pustie a ignoranţei, fragedele mlădiţe ale arboru
lui clerului român» s ) . 

Traducerea de fotă, imprimată, va face, deci, epocă în litera
tura noastră bisericească. Inadevâr, de acum înainte clericii ro
mâni de pretutindenea, setoşi de cultură, vor găsi în această 
tâlcuire cele mai temeinice instrucţiuni despre datoriile pre
oţeşti, în toată întinderea şi înnălţimea lor, precum şi despre 
chipul în care să le împliniască. Sâ cetească numai tâlcuirea 
Epistoliilor către Timotei şi Tit. încă şi dogmele religiunei sânt 
adeverite deplin în această lucrare, aşa că ea va putea servi 
de călăuză chiar în privinţa regulei de credinţă 2 ) . Tot asemenea 
morala creştină se cuprinde aicea până în cele mai mici amă
nunte; tâlcuirea de faţă are un bogat material despre legile 
moralei, despre conştiinţă, fapte bune şi virtuţi, precum şi des
pre tot felul de patimi şi fapte rele. De aicea va învăţă cle
ricul a combate şi mai bine luxul, lenea şi beţia, a recomandă 
modestia, munca, meseriile Şi cumpătarea. Nu cunoaştem altă 
lucrare, ce ar învaţă mai practic a stăpâni patimile: «Răgnetul 
şi strigările cele mari sânt ca un cal, iar călăraşul carele şade 
pre calul acesta este urgia şi mânia. Impedecă şi oboară jos 
pre calul râgnetului şi negreşit vei oborî împreună şi pre călă
raşul» (Tom. II pag. 369;comp. şi Tom. I, nota 1, pag. 107). Lu
crarea aceasta înfăţişează de asemenea cele mai sănătoase prin
cipii cu privire la chestiunile sociale şi economice, ca relaţiile sta
tului cu supuşii săi, relaţiile familiare şi casnice, relaţiile dintre stă
pâni şi servitori, dintre bogaţi şi săraci, folosul industriei manu
ale, îngrijirea de animale, ş. a. Despre acestea se poate lesne în
credinţa oricine dacă va aruncă o ochire d. e. asupra tâlcuirei Cap. 
XIII din Epistolia către Romani; Cap. V şi VI din Epistolia către E -
feseni; a Cap. VI, v. 17 din Epist. I către Timotei; a Cap. II, IV din 
Epist. I şi Cap. III din Ep. II către Tesalonicheni; a Cap. IX, 9 

T) Gheorghe Erbiceanu, discurs la serbarea patronului seminarului Veni
amin, în Bis. Ort. Rom., an. II, 1 8 7 5 — 7 6 , pag. 527. 

*) Vezi d. e. T o m . I, pag. 84 sq. despre botez, unde şi polemizează fin 
cu eterodocşii, care au alte practice despre botez. Vezi şi pag. 4 8 8 cu câtă 
fineţă atinge pe cei ce fac slujba dumnezeiască în altă limbă decât, 
.cea vorbită de popor. 
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din Ep. î către Corinteni, ş. a. Apoi ce proverbe instructive se gă
sesc în cursul tâlcuirei. Să cităm unul despre stăruinţa la muncă: 
«Pre hier, hierul îl ascute, iar peatra de peatră frecându-se naşte 
flacără»1). Ce bogăţie de cuvinte şi poveţe dela sf. Părinţi, pre
cum şi dela filozofii greci şi romani. Ceva mai mult: aproape 
toate ştiinţele omeneşti sânt luate în ajutor pentru a face cât 
mai bine înţelese adevărurile dumnezeeşti; aşa d. e. astronomia 
(ICor. XV, 41, nota, Filip. II. 10, Tit I, 13, ş. a) ; arhitectura (E-
feseni, introducere, Colaseni I, l , ş. a) ; medicina şi igiena (pag. 28 
passirn, pag. 352, nota, ş. a , ) ; fi?iologia(Efes. VI, 14,fine, pag.414 ; 
Colas.II, 19, ş. a.); psihologia (pag. 224 sq. şi Tom. II, pag. 373) ; 
chiar arta războiului (Tom. II, pag. 412) ; despre istorie şi fi
lozofie nu mai amintim; materii din ele se'ntâlnesc în cele mai. 
multe locuri. 

Această mare silinţă a autorului de a înlesni pe cetitori 
să'nţeleagâ cuvintele cele de Dumnezeu insuflate ale Apos
tolului neamurilor, e vrednică de luare aminte. Cetirea Epis
toliilor Sfântului Pavel a avut în cursul timpului urmări mi
nunate; a adus la credinţă în adevăratul Dumnezeu pre închi
nători de idoli şi a înrâurit hotărâtor asupra oamenilor dedaţi 
la patimi, a se lepădă de ele şi a duce o viaţă virtuoasă. Pen
tru cazul întâiu putem aduce ca exemplu pre sf. muceniţă 
Doamna, care din slujitoare la capiştea idolească a palatului 
imperial din Nicomidia, pe vremea lui Maximian, prin cetirea E-
pistoiiilor Sf. Pavel s'a făcut creştină şi a sigilat cu viaţa adevă
rul credinţei sale 2). Pentru cazul al doilea, putem aduce pre ferici
tul Augustin, care povesteşte în termeni mişcători cum într'o zi, 
şezând sub un arbore din grâdinuţa casei sale, plângea şi suspină, 
împutându-şi depravarea sa, şi se tot îndemna a face o ultimă sfor
ţare spre a se smulge din cătuşele ei, când auzi un glas de copil 
dela casa vecină zicând: iă şi ceteşte! (toii et lege!). Atunci el deş-

') Comp. şi .11 Cor. II, 1 1 (pag. 30 T o m . II) frumosul proverb elin: 
ităv jj.stpov -apiatov: tot lucrul măsurat este mai bun. E vrednic de reţi
nut şi proverbul din T o m . "î- pag. 5 2 8 : „strică pre moralurile cele bune 
întâlnirile cele rele"—proverb pe al cărui autor traducătorul omite a-l 
numi, deşi în textul grec este, anume Comicul Menandru. 

*) H af ia Mâptuţ Ad|i.va vjrov «.ati TOUŞ; ^povou? too Ma£i|xt.âvoo, x a t a -
70fiivr] sx xffi NixopwqSsia?, 'Iepiaas ouâpxousa too ev zŞ IlaXatîcp vaoii. ' 0 
6iroîoţ Surei ef^s StoSsxa @swv eTScaXa ovo^aCsto Ao)8ex,â0sov. ' E T O I S Î J 8e sm-/e 
vâ sop^ tâ? lipâ^stc tcov 'Afiwv 'ATtoatâXeov v.al zăc, ' E i r i a t o X â ? t o o 'A-
7I00 IIaoX.oo scpwttaB-rj âizb antă %a.tk f j jv ' I ' U ^ Y J V xal ţj.a6o5oa TYJV a-
XTJ6IVÎ)V Tttai'.v, sîrlcîTeoasv st? TOV Xpiotov. "08sv eâaimaQir] ăzb TOV Mîrcîaxo-
rcov rţjc; NtxojAiqSs'la; KopiXXov x. t. X.... Eova£apt'arJ]C T W V SJ)Ssxa M-̂ vwv 
Too 'Evtaotoo oit6 NixaS-^oo 'Afwpsreoo. Toji. ţUpamţ. Constantinopole, 
1842, pag. 184. Amintirea ei se serbează la 28 Dechemvrie. 
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chidând la întâmplare Epistoliile sfântului Pavel, pe care le avea 
cu sine, dădu peste locul următor: «Ca ziua cu bună cuvi
inţă sâ umblăm, nu în bencheturi şi în beţii, nu în curvii şi 
în înverşunări, ci îmbrăcaţi-vâ întru Domnul nostru lisus Chri
stos, şi purtarea de grijă a trupului nu o faceţi spre pofte» 
(Vezi lucrarea de faţă pag. 2 2 3 — 2 2 6 ) . Fericitul Augustin ce
tind aceste cuvinte i se păru că Apostolul i le dice chiar lui, 
«îndată, adauge el,'.în sufletul meu se revărsă ca o lumină ce'l 
linişti şi în acelaş ţiqjp- se. risipiră toate mdoelile .mele ca norii 
de vânt» 1). 

Autorul' tâlcuirei Epistoliilor Sf. Pavel' a ştiut această minu
nată putere a lor, şi de aceea a căutat a le lămuri in toate 
amănunţimile, ca să se poată împărtăşi cât mai mulţi de lu
mina darului ce se revarsă din ele. Astăzi însă în locul sluji-
rei la idoli este slujirea la patimile de tot felul, ca mândria, 
aviditatea de bunuri materiale, îmbuibarea, desfrâul, necredinţa, 
invidia, ura, mânia, ş. a. Nimeni nu poartă împrotiva acestor pa
timi şi a altora de felul lor un războiu mai crâncen şi sigur de 
izbândă ca Apostolul Pavel. 

Voeşti deci să te scoli împrotiva patimilor şi să câştigi prin 
simplele cuvinte ale credinţei biruinţa pe care n'a putut-o şi 
n'o poate câştiga toată înţelepciunea o:peneascâ? Ceteşte cu 
luare aminte Epistoliile lui Pavel. Eşti hotărit a te luptă lupta 
cea bună pentru credinţă, adevăr, dreptate şi moralitate, a îndu
ioşa inimile pentru cei lipsiţi şi părăsiţi, a mângâia pre cei întris
taţi şiamărîţi, ceteşte cu luare aminte Epistoliile lui Pavel, şi lu
mina ce a strălucit asupra lui pe calea Damascului, va străluci şi a-
supra ta,şi ca o făclie vei lumină pre toţi cei din jurul tău, precum 
i-a luminat odinioară fericitul Augustin. Iar cei, îndatoraţi mai 
mult a face aceasta sânt preoţii. Către dânşii a zis Domnul: «Aşa 
sâ lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele 
voastre cele bune, să mărească pre Tatăl vostru cel din ceriuri» 
(Mat. V, 19). Către dânşii a zis Apostolul: «Euaţi aminte d e 

voi şi de toată turma» (Fapt. X X , 28), Preoţii nu vor împlini 
cu spor aceste porunci, dacă nu se \'vor adâpâ din izvorul în-
ţelepciunei Marelui Pavel. Icoana lui şi învăţătura lui să'fie 
pentru dânşii în servirea păstorească, ceea ce este busola pentru 
marinari. Model mai deplin al apostolatului Evangheliei, şi în
văţătură mai cuprinzătoare despre acest apostolat, nu avem 1 

Mitropolitul Veniamin ştia prea bine aceasta. Şi precum la în
ceputul arhipăstoriei sale tipăreşte tâlcuirea lui Teofilact la E-r 
vanghelii, aşa la sfârşitul vieţei sale traduce tâlcuirea Epistoliilor 

l ) Confess. VIII, 12. 



Apostolului Pavel. Această traducere e ca un testament, in care 
marele Mitropolit arată luminat ce voeşte el să facă viitorii 
preoţi ai neamului său. De aceea şi numeşte el învăţătura A-
postolului: «Vistierie de mult preţ, comoară de avuţii cereşti, 
fântână de apă vie răcoritoare sufletelor arse de pripetul pă
catelor. Doftorie vindecătoare de toate boalele cele sufleteşti. 
Scară care sue la cer pre cei ce o vor unelti cu sârguinţă. Fă
clie, care povăţueşte pre cei întunecaţi Oătre lumina curioşi inţel 
de Dumnezeu, Sare, ce omoară pre vermii cei sufleteşti....» 1). 

O lucrare -de atâta va loare nu putea rămânea mai mult t imp 
«grădină închisă şi izvor pecetluit», fără dauna sufletească a 
clerului nostru. Osteneala cea multă ce şi-a dat, la sfârşitul vieţei, 
neobositul Mitropolit, nu trebuia să rămână deşartă, căci prin a-
ceasta el, ca şi Apostolul, â ştiut cum să săvârşiască alergarea vi
eţei şi s'a luptat nu ca cum ar bate aerul (I Cor. IX, 26) . De a-
ceea i s'a gătit cununa dreptâţei,. Şi lucru minunat! El adeve
reşte prin sine însuşi că Dumnezeu răsplăteşte negreşit pre cei 
ce fac bine în această viaţă. Nimeni să nu se îndoiască despre 
adevărul unei răsplătiri după moarte. 

Mitropolitul Veniamin întimpinase pela sfârşitul arhipăstoriei 
sale mari greutăţi din partea Domnitorului Mihail Sturza, pen
tru a asigura bunul mers al Seminarului său, de care nu încetă 
a se interesă până în ultimele sale zile 2). Dar după o jumătate 
de veW, mulţămită solicitudinei bărbaţilor noştri dela cârma 
Statului, Seminarul lui Veniamin a fost instalat în chiar pala
tul fostului Domnitor! 

Mitropolitul Veniamin ridicase cu mari greutăţi şi jertfe mă
reaţa biserică a Mitropoliei din Iaşi, pe care însă n'o putu vedea 
terminată; dar el făcuse o faptă bună. Răsplătirea nu i-a lipsit. O 
jumătate de veac şi mai bine trecu, biserica lui Veniamin ajunsese 
o măreaţă ruină, când ea fu restaurată în mare splendoare şi târ-
nositâ' în timpul Regelui nostruCarol, augustul protector al monu
mentelor noastre naţionale. Bucuratu-s'a atunci sufletul lui Veni
amin, că opera sa şi-a ajuns destinaţia. 

Mitropolitul Veniamin, cu un an înainte de moartea sa, în
cepe sâ : traducă însemnata tâlcuire a lui Nicodim Aghioritul la 
Epistoliile Sf. Apostol Pavel. N'a ţinut seamă nici de slăbi
rea vederei, nici de sfârşirea glasului, nici de tremurarea mani
lor, nici de.amorţirea picioarelor, nici de sleirea puterilor. A 
tradus înainte de dimineaţă până seara, din zi în zi, aşa că ter-

l ) Precuvântarea la Chiriacodromion; Neamţ, 1811 . 
s) C, Erbiceanu, Istoricul Seminarului Veniamin, reproduce la sfârşit o 

Adresă a Mitropolitului Veniamin din a. 1844 Iulie 9, cu care trimite la 
biblioteca Seminarului mai multe cărţi traduse de el şi tipărite de curând. 
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mină lucrarea, când nu mai avea nici două luni depline de trăit. 
A făcut iarăşi o faptă bună. De aceea nici răsplătirea nu-i lipsi! 
Lucrarea sa manuscrisă, după o jumătate de veac iasă la lumină 
prin imprimare totîn timpul Regelui nostru Carol, augustul patron 
al culturei noastre bisericeşti. Sunetul lui Veniamin acum iarăşi 
se bucură întru Domnul, că munca din ultimele zile ale vieţei 
sale pământeşti n'a rămas uitată în rafturile bibliotecilor1). A-
cum această lucrare se poate răspândi printre toţi clericii, cum 
negreşit a dorit el. Iată răsplata sufletelor mari. Şi această răs
plată e cu atât mai plăcută lui Veniamin, cu cât ea răspunde 
purtăfei iui din toată viaţa, ce a fost închinată numai binelui 
obştesc al Bişericei şi Patriei. Se cuveniâ dar cu tot dreptul a 
i se închină lui lucrarea imprimată. 

Priimeşte, o Părinte, prinosul acesta, ce'l aducem amintirei 
tale, vrednicule de laudă. 

Nu'ţi aducem cununi de flori, ce se trec, ci cuvinte dumneze-
eşti, ce sânt netrecătoare, precum zice Scriptura: «Uscatu-s'a iar
ba şi floarea ei a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în veci». 

Nu'ţi ridicăm statui de marmură sau de bronz, pe care tim
pul aşijderea le sapă şi le surpă, ci'ţi înfăţişăm învăţăturile a-
postolice date Bişericei, stâlp şi întărire a adevărului. 

Nu'ţi hărăzim aur sau argint, care se perde, ci un rod al 
înţelepciunei ceii insuflate de Dumnezeu, ce după Psalmistul 
este mai dulce decât mierea şi fagurul, mai scump decât pe-
trile cele de mult preţ. 

Priimeşte, o Părinte, ale tale dintru ale tale. 
Priimeşte pre Veniamînul tău, cea de pe urmă lucrare a ta 

pentru luminarea clerului şi a neamului tău. 
Din locaşurile drepţilor, unde te odihneşti, uneşte rugăciu

nile tale cu ale noastre către Atotputernicul .Dumnezeu, ca să 
apere şi să întăriască România cu sfânta Biserică cea din ea, 
să binecuvinteze şi să păziască pe Prea Innălţatul nostru Domn 
şi Rege Carol I, căci sub a Lui înţeleaptă şi părintească dom
nie, Ţara şi Biserica au ajuns zile frumoase şi potrivite cu aş
teptările poporului, care după rostul unui poet al său, nu vo-
eşte: «Ceriul fără stele, câmpul fără flori, zile lungi şi triste 
fără serbători». 

Athanasie al Râmnicului 
14 Septemvrie 1904. 

i) Manuscriptul este acum în biblioteca Facultăţei de teologie din Bucureşti, 
unde a fost adus dela Seminarul din Huşi, împreună cu biblioteca acelui 
Seminar, la 1894, când s'a desfiinţat. Iar la.Seminarul din Hpşi, probabil a 
rămas dela episcopul Meletie Istrate, fostul arhidiacon al Mitropolitului 
Veniamin. 
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T R I M I T E R I L E C E L E P A T R U - S P R E - D E C E 
A L E SLÂVITULUI 81 PREA LĂUDATULUi APOSTOL 

DE? J\. " V 3 3 XJ-

Tâlcuire a lui Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, la trimiterea cea către 
Romani a Apostolului Pavel. 

Pricina trimitere! ceiî către Romani), dupre dumnede-
escul Chrisostom, Teodorii, Teofilact şi Icumenie.. 

Cetirea cea ade'sâ a dumnedeeştilor scripturi, aduce pre om 
la cunoştinţa lor, că nemincinos este Domnul, carele a dis: 
«Căutaţi şi veţi afla, bateţi şi se va deschide vdue {Mat. VII, 
y)i Deci şi noi vom afla tainele trimiterilor fericitului Pavel, de 
le vom ceti pre ele adese-orî şi cu. sîrguinţâ; fiind-câ acesta a 
întrecut pre toţi Apostolii, dupre cuvîntid înveţăturei, şi dupre cu
viinţă 'i-a covîrşit,pentru-că ,acesta mai mult decât . toţi a os
tenit la propoveduirea Evangheliei.. Pentru acesta a luat şi mai 
cu îmbelşugare darul prea Sfîntuluî Duh. Iar covîrşirea înve
ţăturei Apostolului acestuia arătată se face nu numai din tri
miterile sale, ci şi din Faptele Apostolilor, pentru-că, când a 
îndreptat Pavel pre slăbănogul în Listra şi în Dervi, cetăţile Li-
caonieî, norodele vedend minunea, cu «licaonicesc glas» aii nu
mit pre Vamava: Dia, iar pre Pavel: Ermi, de vreme ce acesta 
era povăţuitorul cuvîntuluî (Fapt. XIV, 12); că Ermi se soco
tea de Elini a fi Dumnedeu al bunei limbuţii. 

întâia însă trimitere a Apostolului Pavel este acesta către Ro
mani, nu Căci acesta s'a scris mai întâiu, de vreme ce mai înainte 
de acesta s'a scris cele do'ue către Corinteni, şi iarăşi măi îna
inte de acestea s'a scris cele do'ue către Tesalonicheni*). Că scri-

) Acesta s'a scris, dupre Meletie, în anul 24 ori 27.după înălţarea 
Domnului; tom. I, foea 41 a Biser. Ist. 

V jnsemneză, că dupre înţeleptul Teodorii, cea întâiu triwdt(ere),dupre 
rânduîalâ şi dupre vremile în care a sctis Pavel trimiterile sale, este 
.cea înham căite Tesalonicheni, iar acesta către Romani este a şeplea, 



ind către Corinteni a doua oră despre milostenia, ce se trimetea 
la Ierusalim, alicea: «Că ştiu eu osîrdia voslrâ, de care pentru 
voi T/te laud către Makedoneni, adecă Tesalonicheni (II Corint. 
IX, '2); ci şi trimiterea cea către Galateni este mai inaitite de 
cât acesta către Romani. Iar de cât ccle-l-alte trimiteri ale lui 
Pavel, acesta către Romani e mai înainte. Deci, pentru ce a-
ce'sta e rânduită întâiu ? Pentru-câ în dumnezeiasca Scriptură, 
rânduiala cea de acest fel nu se păzeşte cu scumpătate, pentru-
că şi proorocii cei doî-spre-dece, deşi nu ur?nezâ unul după altul 
djipre vremi, ci forte departe este unui de altul, cu toate aces
tea dupre rânduiala -cărţilor, lor se află următori în Scriptura 
cea veche. Scrie însă Pavel Romanilor, întâiu pentru-câ avea 
datorie a fi slujitor lui Christos şi a propovedui Evanghelia şi 
în scris; şi al doilea pentru-că Roma şi cei ce locuiau într'însa, 
era cap al lumei, şi cela ce foloseşte capul; împreună foloseşte 
şi pre tot cela-l-alt trup. 

Trimite însă Pavel cartea acesta mai înainte de a vedea pre 
Pojuani, ci âudind numai de dînşii şi dorind a-'i vedea. Scrie 
însă într'însa, cum că nemurite s'aii chemat de Dumnedeu la 
credinţă, cum că tăerea împrejur a fost până la ore-care vreme 
şi acum a încetat, cum că prin lisus Christos s'a deslegat pi
catul lui Adam şi a trecut umbra legei, şi pentru ca să arate 
că Dumnedeu a chemat pre tote nemurite, prihăneşte adecă pre 
Elini, pentru-că Dumnedeu a arătat lor din făpturile lu?neî pre 
a sa cunoştinţă şi puterea sa cea pururea vecuitore; iar ei nu 
aii voit a cunoşte pre Dumnedeu din•făpturile lui, ci mai ales 
pre acelea le-au făcut dumnedei şi pentru acesta nu aii păzit 
legea cea firescă, cea înfiinţată întru toţi omenii, din care pri
cină şi erau supt picat. Prihăneşte însă şi pre Evrei, pentru-câ 
nu au, păzit legea cea scrisă şi prin călcarea legei necinstea 
pre Dumnedeu. Si aşa mustră pre amindoue nemurite, adecă şi 
pre Elini şi pre Evrei, ca pre nişte pecătoşi şi fără-de-lege; şi 
dupre urmare dovedeşte, că toţi erau supuşi osîndirei şi munceî şi 
pentru acesta aveau 'trebuinţă de Mântuitoriul şî izbăvitoriul lisus 
Christos, pentru ca să le erte picatele şi să-'i slobode'scă de osîndă. 

Şi dar din acestea închee cum că darul şi chemarea lui lisus 
Christos deopotrivă s'a făcut şi Iudeilor şi Elinilor, adecă nemu-

adecă după amindoue cele către Tesal(onicherii) şi amândotie cele ăupă(?) 
Corint., şi după cea I-m către Timotei, şi după cea către TU; mai în
tâiu însă este acesta decât cea către Galat., cea către Filips., cea către 
Filimon, cea către Efesenî, cea către Colasem, cea către Evrei şi decât 
cea a doua către Timotei, cea mal de pe urmă decât tote (In proteoria 
adecă procercetarea trimiterilor lui Pavel). 
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rilor, şi cum că de vreme ce s'au chemat nemurite, de nevoe a 
încetat tăerea împrejur şi umbra lege?; pentru-că şi Avraam, 
nu după ce s'a tăiat împrejur s'a îndreptat, ci mai înainte de 
a se tăia împrejur, şi din Avratn s'a rtumit Avraam, adecă tată 
a multor nemuri pentru credinţa ce a arătat mai înainte de 
tăerea împrejur, îneci netăiat împrejur fiind; şi cum că tăerea 
împrejur o a luat după ce s'a îndreptat, pentru ca acesta să fie 
semn la cei ce se vor naşte dintr'însul dupre trup, până re se 
vor naşte nemurite cele dupre credinţa (adecă cea mai înainte 
de tăerea împrejur) a lui Avraam; care vrea a vieţui dupre 
credinţa lui-şi pentric care fii s'a numit Avraam, şi aşa apoi 
să înceteze semnul tăereî împrejur, pentru-că fireşte când se în-
făţişeză lucrurile cele ce se înse?nneză, atuncea negreşit înceteză 
şi semnele lor,ce le ce se făceaţi mai înainte de ele; căci de silesc 
Evreii pre nemuri a se tăia împrejur, înceteze şi de a ?naî numi 
numele lui Avraam, ci numescă-l pre el numai Avram, îar de 
vreme ce de Dumnedeu s'a numit Avraam pentru-câ urma a se 
face tată al multor nemuri, apoi şi fiii acestuia sînt nemurite 
şi nu trebue a se tăia împrejur, ci nici Evreii, fiii cei dupre trup 
qî lui Avraam, se cuvine, a se mai tăia împrejur pentru ca să se 
facă adeverat numele lui Avraam, al tatălui nemuritor; de vre
me ce numai are trebuinţă cine-va de tăerea împrejur, nici de 
ceea-l-altă umbră a legei, îndestulându^se cu singură credinţa 
lui Avraam. . . . . 

• încă şi dupre alt chip formălueşte, că nu se va face izbăvire 
şi dar Iudeilor şi nemuritor, de nu se va de sie ga mai înainte 
vechiul, pictatul lui Adam, care s'a simenat întrtt toţi omenii. 
Şi acesta nu era cu putinţă prin altul carele-va a se deslega, 
fără numai prin lisus Christos, Fitul lui Dumnedeu. Şi iarăşi 
acest picat a-'l deslega alt-fel nu putea Fitul lui Dumnedeu, 

fără numai a purta trup şi a se face om, a pătimi şi a muri 
pentru toţi omenii, şi aşa prin mor tea sa, să slobode scă pre 
toţi de picat şi de morte. Şi precwn prin unul om Adam a 
intrat . pecatul în lume şi mortea, aşa şi prin unul om lisus 
Christos sâ se dea darul şi viaţa. 



T Â L C U I R E L A T R I M I T E R E A CEA C Â T R E R O M A N I . 

CAP. 1. 
A P O S T O L U L ( A D E C Ă T E X T U L E P I S T O L E I ) . 

I . Pavel 
T Â L C U I R E . 

Nicî Moîsi, nici mulţi alţii după Moîsi, nici dumnedeeştiî E-
vangheliştî 'şî-au scris numele lor la începutul conscrierilor lor, 
îar fericitul acesta Apostol, la tote trimiterile lui mai întâiu scrie 
numele şeii. 

Dar pentru ce o face acesta? Pentru dou£ pricini: întâiu pen
tru-că acela adecă scriau omenilor celor faţă şi celor ce erau 
aprope, îar acesta trimetea scrisorile sale la cel ce se aflau de
părtaţi, şi pentru acesta cu drept eu-vînt mai întâîu scria nu
mele şeii; şi al doilea pentru-câ păzea legea şi rânduiala harac-
tiruluî trimiţetor de scrisori, întru care se obicinueşte a se 
scrie la început numele trimiţetorîuluî1). La trimiterea cea către 
Evrei însă nu proscrie Pavel numele şeii, fiind-că îl vrăşmă-
şuîau pre el; pentru acesta, ca nu îndată audind numele lui să 
se turbure şi să nu priimescă trimiterea lui, pentru acesta 
înadins 'şl-a ascuns nume(le) la început, şi vedî la pricina tri-? 
mitereî aceiea. Dar pentru care pricină din Saui s'a numit Pav-
lu? Pentru ca să nu se arate mal josit cu acesta decât Petru, 
vîrfelnicul Apostolilor, carele din Simon apoi s'a numit Kifâ, 
carele se tâlcueşte Petru (Ioan1 I, 43), şi decât Iacov şi Ioan, 

?) Că aşa obicînuîau ceî vechî a scrie în trimiterile lor, dupre Fotie: 
„Clavdie luîLisie biruitorîuluî Domnulut Filuc, S<ă se bucure" (Fapt. XXII I ) . 
„Filip luî Aristotel, fiî sănătos" . „Alexandru lui ' Aristotel, să se bucure" . 
Orî Pavel proscrie (pune înainte) numele Seu, dupre acelaş Fotie, ne-
vrend nicî gura a deschide, nicî condeiul :a-'J, mişca, fără a pomeni face
r e a de bine ce a dobândit dela Dorinul , dintru a căruţa milă avea 
numele Pavel, dlcend a ş a p 0 t i e : „Propune Pavel numele seu în trimiterile 
s a l e " (la întrebarea CLVII din Anfilohiî). 
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fiii luî Zevedeîu, carii apoi s'au numit Voanerghes, adecă fii ai 
tunetului') (Marc. III, 17). 

S luga . ' 
Multe sînt chipurile serviei adecă ale slujireî, pentru-că este 

cine-va rob al lui Dumnedeu din facere şi din zidire, pentru-că 
tote făpturile sînt robe ale luî Dumnedeu: «Că tote, dice, 

-=aînt -robe ale tale» (Psalm. CXVIII, 91)t IŞsţe ci ne-va roii al. luî 
Dumnedeu dela .credinţă, pentru care a iţis' acelâşPavel : ' «Că 

;}0-^^$$„.0i/tyim&;-(3d&& .aţi slujit») dupre chipul înveţăv 
turei ia care v'ăţl dat» (Romani VII. 17). Este cinc-va rob al 
luî Dumnezeu şi dela chipul vieţuirel, dupre care Moîsi se dice 
slugă a Domnului, adecă rob 8 ) . Şi dupre tote chipurile acestea 
Pavel era serv al lui Christos 4). 

A lui lisus Christos 
Aicea propune numirile iconomiel Domnului, Pavel suindu-se 

dela' cele de jos la cele de sus, pentru-că Domnul dupre întru
pare s'a numit lisus şi Christos, fiind-că s'a uns nu cu unt-
de-lemn sfinţit, ci cu Sfintul Duh, care cu adevărat este maî 
desăvîrşit decât untul-de-lemnB). Iar cum că este şi ungere, 

l ) Iar ce însemneză numele Pavel am spus în precuvîntarea cea către 
cetitori. (Acesta însă n'a fost tradusă N. E.) 

3 ) Că aiurea aces.ta şi ascultarea o tâlcueşte r o b i e ^ d j c ^ n c i : Au nu ştiţi 
că celuia ce ve arătaţi slugî spre ascultare, robi sînteţî celuia ce-'l a-
scultaţî? (Romani VI, 16). 

s ) Că Moîsi la Eşire se numeşte slujitor al Domnului (Eş . IV, 10) şi 
lisus al luî Navi (Eş . X X X I I I , 11). In cartea luî l isus aceiaşi se numesc robi 
aî Domnului. Moîsi dice robul Domnului şi l isus fiîul luî Navi robul Dom
nului (lisus (Navi) XIV, 7; XXII , 3 ; şi X X I V , 29). , 

4 ) Iar dupre Icumenie, Pavel îndată proscrie în acesta trimitere numi
rea serv, şi nu Apostol precum obicînueşte a proscrie îndată la cele-l-alte 
trimiteri, pentru ca să aducă pre Romanî la temerea şi evlavia luî l isus 
Christos, pentru-că eî erau aşa de mândri, în cât hotărau de dumneaei 
pre ceî ce' îî voiau, peritru acesta precum c\ic& Efsevie (Cart. II, cap. 2) 
fiind-că Ighemoriul Iudeeî a scris luî Tiverie Kesarul, că lisus Christos 
se propQvedueşte Dumnedeu, ca unul ce face minuni şi nu a priimit 
numele acesta I^esarul şi singlitul, nu căci nu ar fi fost vrednic a se 
numi Dumnecjeu, ci căci fără de socotinţa . lor a luat acesta numire, 
însă acesta; a fost o dumnezeiască iconomie, pentru ca să nu s'arăte. 
lisus Christos că s'a numit Dumne4eu cu omenescă hotărîre şi alegere. 
Iar. Chrisostom acesteaşî tălcuindu-le împreună cu Teofilact (maî ales 
Teofilact acestea dela Chrisostom luându-le), cjice: „Decî de vreme ce 

. dupre tote.chipurile robiei Pavel era rob în loc de prea mare diregătorie 
o pune acesta cjicend: rob al luî lisus Christos. 

6 ) Decî marele Vasilie acesta o numeşte ungere, cjicend: „Duhul nO 
întru mulţimea, ci cu doimea plineşte treimea şi s 'a osebit de zidire ş: 
maî mult covîrşeşte, pentru-că sfinţeşte pre zidire şi o vioşeză şi de no' 
se numeşte ungere acum încă şi însuşi trupul Domnului (Vor. la S . Bo-

i 
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care se face fără unt-de-lernn, cu singur Sfîntul Duh, ascultă 
pre cântătorul de Psalmi dicend: «Nu ve atingeţi de Unşiî meU 
(Psalm. CIV. 5), fiind-că cuvîntul acesta este despre unşi! ceî 
maî înainte de lege, adecă despre Avraam, îsaae şi Iacov, când 
nicî numele untului-de-lemn celuî de ungere era. 

Chemat . 
Acesta numire este însuşită a. smeritei cugetări, că arată cu 

acesta Pavel, că el nu a căutat nicî a aflat pre Christos: de 
sineşî, ci de Christos căutat fiind şi chemat a venit lâ el, pen
tru-câ din; ceriu l'a chemat'pre ataşul Domnul prin vederea 
acea mai stfelucită decât sorele, precum Faptele Apostolilor 
istorisesc la cap. I X 1 ) . 

Apostol ' ••• 
Acostă numire o a adaus Pavel spre osebirea altor che

maţi, pentru-că şi toţi credincioşii chemaţi se numesc, însă a-
ceîa se numesc chemaţi până ce vor crede, îar eu, dice, am 
luat numirea şi de" a fi Apostol, care pre acesta numire şi Chri
stos o a luat, trimis fiind de Tatăl 2 ) . Că aii dis Domnul către 
Pavel: Mergi, că eu te vd'iu trimite la nemuri departe (Fapt. 
X X I I , 21) . 

Osebit spre Evanghel ia luî Dumnedeu;, 
Adecă osebit spre slujba Evangheliei; încă şi dupre alt cu

tez), ci şi Christos acesta se numeşti, cu numirea acesta a luî Christos, 
celuî ce dupre trup s'a uns de Duhul, dupre M. Vasilie, ce d j c e : »Fi
ind-că totă lucrarea. Fiîuluî prin Duhul se arată, Domn se numeşte Du
hul,, cu numele Domnuluî şi uns cu numele luî Christos" (tij). Acesta 
însă o adună din apostolescă 4 i ° e r e acesta: „Qrr-carele nu are duhul 
luî Christos acela nu este |al luî"; apoi adauge: „Iar de este Christos în
tru noî, în loc de a cjice, care era de urmare: „Iar de'este Duhul întru 
noî", (tij). Christos însă dupre Teologul Grigorie pentru dumnedeire s'a 
numit, că ungerea acesta a omenireî nu e cu lucrarea dupre ceî-l-alţî 
unşî sfinţindu-1, ci cu înfăţişarea a ungetoruluî tot, al căreea lucru este 
a auc}i omul pre ungetorul (adecă pre Duhul), şi pre cel uns a-'l face 
Dumnedeu (Cuv. II, despre Fiîul). 

l ) Iar Coresie ştiind limba evreiască cjice, că şi Saul, numele; cu carele 
Domnul din cerîu a chemat pre Pavel, va şă djcă chemat, îar S." Maxim 
4ice, că Saul se tâlcueşte: ascultare a luî Dumne4eu (Cap. LIV a su
tei a doua din teologhiceştî). Insă însemnăm aicea că „Saul, Saul" ce scriu 
Faptele, sfintul Chrisostom orî unde o 4ice: .„Savle, Savle" în cuv. adecă 
unde scrie: De ce Pavel nu s'a numit îndată Pavel, dupre întorcerea sa, ci 
dupre trecere de vreme? Iar la tâlcuirea Faptelor şi. el îl scrie Saul. 

! ) Christos adecă ca om s'a trimis, dupre Teolog. Grigorie: „Iar deşi 
ca Dumne4eu, ce e acesta? Pre buna voinţă a Tatălui socoteşte-o a fi 
trimitere, de carele arată cele ale sale şi ca pre un început fără început 
cinsteşte-1 şi pentru a nu-t socoti a fi protivnic luî D u m n e 4 e u " (Cuvînt 
la Naştere). Şi Pavel 4ice despre Christos: „Socotiţi pre Apostolul şi. Ar
hiereul mărturisire! nostre, adecă pre trimisul. (Evrei III, 1). 
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vînt Pavel a fost osebit, adecă prohotârît spre Evanghelie, pre
cum şi către Ieremia dice Dumnedeu: «Maî înainte de a te scdte 
pre tine din mitras te-am sfinţit» (Ier. I, 5), adecă te-am rânduit 
spre proorocie. Şi Pavel întru alt loc pentru sineşî dice: «Iar 
când a binevoit Dumnedeu, cel ce m'a ales din pântecele maî-
ce'i mele» (Gal. I. 15') . 

Insă nu îndeşert dice Pavel, că sînt chemat şi osebit spre 
Evanghelie, ci pentru-că scrie Romanilor celor mândri, se arată 
pre sineşî cu cuvintele acestea vrednic de credare, ca un a-
les de Dumnedeu. 

Se dice însă Evanghelie (adecă Bunavestire) a luî Dumne
deu, propoveduirea Apostolilor 2), nu numai pentru trecutele bu
nătăţi ce a dăruit noue, ci şi pentru cele viitdre ce făgădueşte 
ndu£, cu pricinuitdre de bucurie numirea însă a Evangheliei, 
mângâe îndată Apostolul pre auditori. Fiind-că acesta cuprinde 
nu vestiri întristătore, ci vestiri de nenumărate bunătăţi, îar E -
vanghelia acesta este a luî Dumnedeu, adecă a Tatălui, şi căci 
de Tatăl s'a dăruit şi căci pre însuşi Tatăl îl arată la ceî-l-alţî; 
pentru-că deşi în Scriptura veche era cunoscut şi arătat Ta
tăl, dar era cunoscut numai Iudeilor, şi nici lor era cunoscut ca 
un Tată avend Fiii, ci numai ca Dumnedeu şi făcStor al lu
mei; îar apoi prin Evanghelie s'a arătat la totă lumea că e 
Tată şi că are Fiu. 

2. «Carea maî înainte o a făgăduit prin proorocii seî» 
Fiind-că şi Elinii prihâneau propoveduirea Evangheliei, că ar 

fi nouă, pentru acesta arată Pavel cu aceste cuvinte, că era mai 
veche şi decât înşişi Elinii şi se proînchipuia proorocilor şi 

l ) încă şi Faptele Apostolilor <\ic, că Sfîntul Duh a osebit pre Pavel spre 
Evanghelie (adecă spre bunavestire): „Şi slujind eî Domnului şi postind, 
cjice, a dls Duhul cel Sf înt : Osebiţi-mî mie pre Varnava şi pre Savlu 
la lucrul ce 'î-am chernat pre eî" (Fapt. XIII, 2) . 

'*)._ Adecă bunavestire a luî Dumne4eu, dupre S . Maxim, solie a luî 
Dumne4eu este şi mângâere către omeni prin Fiîul cel ce s'a întrupat şi 
carele dă plată celor ce se supun pre dumne4eirea cea nefăcută a 
împăcăreî cei către Tatăl . Dumne4eire însă nefăcută 4 i c P r e strelucirea 
cea dupre ipostatnic chip, care nu are facere, ci neînţelesă arătare întru 
cei vrednici (despre Evanghelie). Ve4î la cap. XIV al 'trimitere! acestuia 
către Romanî, ca să te Încredinţe4î că Pavel nu numeşte aici Evanghe
lie, cartea a Evangheliei osebită de cele 4, precum uniî minţind aii 4is. 
Şi însernneză că, dupre Teodorii , Pavel acum aicea numeşte Evanghelie.(a-
decă bunavestire) a luî Dumnedeu şi Tatălui, după puţini însă numeşte 
pre acesta a Fiîuluî, 4icend: „Că martur îmi este Dumne4eu căruîa slu
j e s c cu Duhul întru Evanghelia Fiîuluî seu (cap. I stih. 9), ca să se a-
răte că acesteaşî Pavel, une-orî le pune la Tatăl şi une-orî la Fiîul, pen
tru-că sînt de o fiinţă şi de~Tj, cinste Tatăl şi Fiîul dupre Dumne4eire. 

- 7 -



însuşj chiar numele Evangheliei acum se află la proorocul Dar 
vid, dicend: «Domnul va da graîu celor ce binevestesc cu pu
tere multă» (Psalm. LXVII, 12), şi la Isaia: «Cât sînt de fru-
mose picîorele celor ce binevestesc pacea» (Isaia LII, 7*). 

întru Sfintele Scripturi. . • 
Că proorocii nu spuneau numai cele ale bunei vestiri, ci şi 

le scriau, şi cu lucrurile închipuiau pre «ele ce se diceau: pre
cum Avraam a proînchîpuit patima lui Christos prin Isaac, şi 
Moîsi maî înainte însemna Crucea luî Christos prirt înălţarea 
şerpeluî celui de aramă, si prin lotlftcliriaa manilor sale (când 
a bătut pre Amalic) , şi' prin junghiereâ mielului. Căci, când 
voeşte Dumnedeu sâ facă lucruri mari, inal înainte cu mulţi 
ani le propovedueşte. Iar deşi dice Domnul, cum că muţiţi 
prooroci aii dorit să vadă cele ce vedeţî şi nu le-aii vedut (Mat. 
XIII, 16), pre însuşi trupul Domnului dice că . nu l'au vedut şî 
pre înseşi patimile luî Christos cu ochii cel simţiţi, adecă Uu 
şi că nu le-aii vedut cu ochii lor cei gânditori şi prooroceşti. 

3 . «Pentru Fiîul seti, cel ce s 'a născut din semenţa 
luî David dupre trup». 

Aicea arătat descopere Pavel pre amendoue naşterile lui Chri
stos, că dicend pentru Fiîul seu, adecă al luî Dumnedeu, a a-
rătat pre naşterea cea de sus şi dumnedeiască; îar adăogândr 
şi din sSmenţa lui David, a arătat pre naşterea cea de jos şi 
omenescă; Iar maî adăogând încă şi c ă dupre trup, a arătat 
cum că însuşi are naştere şi dupre Duh, adecă dupre Duhine-
deire: «Că Duh este Dumnedeu, dice» (Ioan IV, 24 ) 8 ) . Deci 
nu învaţă bunavestire acesta pentru vre un om gol, ci pentru 
Fiîul luî Dumnedeu; şi iarăşi nu pentru Dumnedeu gol, ci pen
tru cel ce s'a născut din semenţa luî David dupre trup; fiind-pă 

1 ) -Şi aîurea David cjice: „Binevestiţî din 4* în 4' mântuirea Dum-
ne4euluî nostru (Psalm. XCV, 2) . Şi Isaia: „In mu^te înalt sue-te, cela ce 
binevesteştî Sionuluî; înalţă glasul teu, cel ce binevesteştî Ierusalimului. 
(Cap. X L , 9 ) " ; şi: „Mântuirea Domnului bineveşţind-o" (Cap. L X , 1 ) ; „a 
binevesti săracilor m'a trimis" (Cap. LXI , 1 ) ; ci. şi Ioil .ţ jtce: „In muntele 
Sionuluî şi în Ierusalim.va fi cel mântuit, precum a 4's Domnul. Şi cer 
ce binevestesc pre eariî î-a chemat Dqmnul" (Cap. I I , -32) . 

J ) Pentru acesta şi Teodorit a 4is: „Că adăogirea dlcereî: dupre trup, 
însemneză cum că Fiu al luî Dumne4eu şi Tatăiuî, este cu adeveraţ dur 
pre Dumne4eire, că nu la ceî ce numaî acesta sînt, care se ved (adecă 
la omeniî ceî goî) 4icerea dupre trup s e pote afla (tisă Că nu se\pd-
trivea lor, oameni fiind,-o adăogire ca acesta ; aicea l i s ă fiind-că nu .este 
numaî om, ci şi Dumne4eQ maî înainte de vecyri, Dumnş4eu cuvînttil, 
cel ce s'a înomenit, dumne4eescul Apostul de semenţa luî David pome
nind, de nevoe a adaus pre4icerea: dupre trup, iuaiinat înveţându-ne pre 
noî, cum. adecă este Fiu al luî Dumnezeu şi, caro S'a făcut fiu al Iui David. 



acestaşî Christos, amândouă acestea este: şi Fiu. al luî Dum*. 
nedeu şi fiii al luî David. Ruşineze-se dar Nestorie, carele it? 
dice pre Christos om gol. Pavel însă arată aicea naşterea lu$ 

NCbristos cea dupre trup, precum o arată şi dumnedeeştiî E -
^angheliştî, ca prin acesta să povăţuîască pe auditori la naşte
rea c^ de sus şi dumnedeîaşcă, pentru-că şi însuşi Domnul maî 
fntaîu s'a^ arătat ca om, apoi. s'a cunoscut ca Dumnedeu. 

4 . < Celuî hotărît Piu al lui Dumnedeu întru putere 
:.<ft|£re\;Duki4 •.şfifrţehiefc diptru învierea dîn niorţî a lut l i sus 
Christos, D^tetatriuriibstrU»''. 

Mal sus a dis Pavel, că Evanghelia care o propovedueşte este 
pentru Fiîul luî Dumnedeu, îar acuma adauge şi pricina cum s'a 
cunoscut că este Fiii al luî Dumnedeu, şi dice: a celuî hotărît, a-
decă cu d o v a - d ă arătat şi adeverit şi judecat că este Fiu al luî 
Dumnedeu, că judecata se dice hotar şi alegerea şi hotărîrea 1). 
Toţi Omenii, dice, aii hotărît şi aii ales. cum că Christos este Fiii 
al luî Dumnedeii. De unde? Intru putere, adecă din puterea 
minunilor, care a făcut; dar încă aii hotărît eî că acesta este Fiîul 
luî Dumnedeu, dupre Duhul Sfinţeniei, adecă din Sfîntul Duh, 
prin care sfinţea pre ceî ce credeau într'însul; ci şi din învierea 
din morţi toţi l'au hotărît pre el că este Fiîul lui Dumnedeu, pen
tru-că el maî întâiu şi singur s'a sculat pre sineşî din morţî, 
că mare lucru era acesta, a pătimi adecă, a muri şi a învia; 
pentru acesta şi însuşi Domnul dicea: «Când me veţi înălţa 
dela păment (adecă, când me veţi răstigni şi eu mă voiţi scula 
din -morţi), atuncea veţi cun6şte cum că eu sînt, adecă cum că 
sînt Fiîul luî Dumnedeu» (Ioan VIII, 28) . 

5 . «Prin carele am luat darul ş i . apostolia (adecă tri
miterea) spre ascultarea credinţei». 

Vedî, o cetitorîule, socotinţă bine mulţămitdre a fericitului 
Pavel. Nimica, dice, avem al nostru, ci t6te le-am luat prin 
Fiîul 5), şi măcar că prin Duhul au luat Apostolii darul apostolesc: 

' ) Pre cunoştinţa cea fără îndoială şi adeverată dice Icumenie, că o 
însemneză numirea: hotărît. „Căcî prin ore-care hotărîrî cunoştem cele 
ce cu adeverire şi nu prin îndoială le ş t im". 

*) Iar Procopie tţice, că prin darul acesta şi apostolia, ce au luat Apo
stolii, au putut să stăpânescă lumea: „Că cela ce nu e părtaş al fires
cului stăpânitor, adecă al Sfîntuluî Duh, nu pote a stăpâni; că fără de 
mine, djce, nimica puteţi face (Ioan X V , 5 ) . Ş i Apostolul dice: prin (da
rul) şi apostolia ce. am luat spre ascultarea credinţei, că împeraţî înţe
lepţi şi puternici nu au putut cu adevărat a stăpâni ; îar Apostolii ce' 
lipsiţi de cele omeneşti au stăpânit şi aia biruit pre totă lumea (Tom. I, f 
1 3 6 6 . a cejor opt cărţi). Iar Icumenie, acesta: darul şi apostolia, o tăl
măceşte dar spre apostolie; iar M, Vasilie aşa o tâlcueşte aces ta : „Câne 
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«Că acela .(adecă Mângâitorîul), a dis Domnul, ve va pOveţui pre 
voî spre tot adeverul» (Ioan. XVI, 13). 

Şi Duhul a dis: «Osebiţi mie pre Pavel şi pre Varnava la 
lucrul la care 'l-am chemat pre eî» (Fapt. XIII, 2 ) ; ş i : «prin 
Duhul se dă cuvînt de înţelepciune» (I Cor. XII, 8) . Insă ce îrtir 
protivă urmeză de aicea ? Nimic. Căcî câte sînt ale Duhului, sînt 
şi ale Fiîuluî, şi iarăşi câte sînt ale Fiîuluî, sînt şi ale Duhului, 
pentru-că sînt de o fiinţă amendoî; Iar Har dice, am luat şi 
apostolic, adecă noi delîji sine nimic a m isprăvit de a ne face Â -
postoll, ci d e l a Darul cel d e s u s s ' a f ă c u t noue a c e s t a , ci şi a 
îndupleca noi pre 6menî,-lucru:.al. Darului este; că a încim-
jura Apostolii şi a propovedui, acesta era lucru şi ispravă a 
lor; î a r a îndupleca pre ceî ce îi audîaîi, acesta era ispravă cu 
totul a lui Dumnedeu; I a r spre ascultarea credinţei ne-atn tri
mis, dice, şi nu spre prigoniri de cuvinte şi întrebări; ori spre 
formăluirî prin cuvinte. Ce însemneză însă dicerea: spre ascul
tarea credinţei? Ac6sta, că acei ce se învaţă, ş â asculte şi fără 
de dicere împrotiva să cre'dă1). 1 

dice Apostolul: prin darul şi apostolia ce am luat, arată pre darea bu
nătăţilor, sau de acolo dela Tatăl , dată noue ; îar când djce: prin apro
pierea ce o avem, arată pre apropierea nostră şi împrietenirea cea făcută 
către Dumnedeu prin Christos" (Cap. VIII. Despre S . Duh) . Insă din 
cuvintele M. Vasilie se arată, că l isus Christos pururea este mijloci
tor şi întru suirea cunoştinţei nostre- către Dumnecjeu şi Tatăl şi întru 
pogorîrea duhovniceştilor daruri întru (noî) dela Tatăl . Căcî precum în
suşi Vasil ie tyce: calea cunoştinţei de Dumnec-eu este dela Duhul cel 
unul, prin unul Fiii , la unul Tatăl şi alt-fel, firesca bunătate şi sfin
ţenia c e a dupre fire, şi vrednicia împerătescă dela Tatăl prin cel unul 
născut ajunge la Duhul (Cap. XVIII. Despre S . Duh). Pentru acesta şi 
Grigorie al Tesa lon . d j c e : »Că una e pornirea dumnecjeeşteî voî, din 
proîncepetorîul pricinuitor Tatăl pornindu-se şi prin Fiîul înaintindu-se 
şi întru Sfint Duh proarătându-se şi acesta , e arătată din isprăvi, că 
de aicea totă firea ca lucrare se face c u n o s c u t ă " (Cap. CXII) . Însem
neză însă , că Christos pururea se află mijlocitor în 2 felurî: şi ca Dum
nezeu, dupre cum maî sus d i c amendoî sfinţii arătaţi, şi ca om, precum 
djce Teodor i t : Că dupre acesta se djce arhiereu vecinie, dupre Pavel ce 
dice: „Unde lisus înainte mergetor pentru noî a intrat arhiereu, făcen-
du-se în vecî, dupre rânduiala luî Melhisedec" (Evrei VI, 20) , care tâl-
cuindu-o Teodorit dice: „Este arhiereu în vec nu dor proaducend jertfă, 
că o dată pre al şeii trup l'a proadus jertfă, ci ca^ mijlocitor, proadu
cend l a Tatăl pre ceî ce cred; că prin acesta, c|ice, avem apropierea amen- . 
doue neamurile într'un Duh, către T a t ă l " (Ef. II, 18). Şi însuşi Dom
nul î n c ă dice în sfinţitele Evanghelii : Nimenea vine către Tatăl , fără nu
maî prin mine (Ioan XIV, 6) . Vec-î şi aces ta : „Carele 'şi se rogă pentru 
noî" (Rom. VIII, 3 4 ) . Şi suptînsemnarea djcereî : „Unul este şi mijloci-
torîul -între Dumnedeu şi omenî (I Timot . II, 5 ) . . 

' ) Ş i să nu iscodescă, adecă naşterea şi fiinţa luî Dumnezeu, dupre 
Icumenie. 



«Intru t6te n^murile, pentru numele luî». 
La tote nemurile dice am luat Dar, nu numaî: eii, ci şi cel-

1-alţî Apostoli, fiind-că nu singur Pavel a umblat împrejur pe 
la tdte nemurile, fără numaî, de ar dice cine-va, că deşi nu viii 
fiind le-a străbătut, dar însă după mdrte umblă împrejur pe la 
tdte nemurile prin trimiterile sale. Şi s'a dat Darul acesta 
Apostolilor de a propovedui la nemuri pentru numele lui Chri
stos,' că. acei ce vor audî adecă să cr£dă pentru numele luî 
Christos şt nu pentru fiinţa luîj fiind-că şi numele luî Gtyri-
stos era carele făcea minunile, şi ăcdsta avea trebuinţă de cre
dinţă, pentru-că nici acesta era înţeles de minte (fără credinţă 
adecă) cum face. minuni numele luî Christos. Vedi însă, o ce-
titorîule, darul Evangheliei, că nu s'a dat numaî unui neam, 
precum s'a dat Testamentul cel Vechiu numaî Evreilor, ci 
la tote nemurile. 

6 . -«Intru care sînteţî şi voi chemaţi ai luî l isus Chri
stos». 

Aicea oboră pre mândria Romanilor dumnedeescul Apostol, 
căcî dice;. Voî Romanii, carii ye arătaţi că stăpâniţi pre ceî-l-alţî, 
nu aţi dobândiţljiicî un pronomion mai mult decât cele-l-alte 
nemuri, ci precum propoveduim la cel-l-alţî, aşa asemenea, şi 
la voi; nu ve mândriţi dar. încă şi alt-mintrelea se tălcueşte a-
cesta: Chemaţi, dice, sînteţî şi voî Romanii, şi,maî înainte v'aţî 
întimpinat de : Darul îuî Dumnedeu, îar nu de sine-vă aţi ve
nit la dar. 

• 7i «Tuturor celor ce sînt în R o m a , iubiţi ai Iul D u m 
nedeu, chemaţi sfinţi». 

Eii Pavel, dice, robul îuî lisus Christos chc> n u tuturor de 
obşte celor ..ce sînt în, Roma, ci v6u<5 tuturor ceror Iubiţi de 
Dumnedeu. De unde însă era arătat că Romanii sînt Iubiţi? 
Dela sfinţenie. Sfinţi însă numeşte Pavel pre toţi credincioşii 
christiani, şi a adaus acesta: celor chemaţi, aducendu-le aminte 
de facerea de bine a luî Dumnezeii. Şi dice că, măcar din Ipaţî 
(domnitori) şi din EparhI (guvernatori) de v'aţî născut trupeşte, 
Dumnedeu însă cu aceeaşi chemare v'a chemat, cu care a 
chemat şi pre ceî de rând şi săraci, iubind şi sfinţind şi pre 
voî asemenea ca pre aceia 1 ). Deci fiind-că v'aţî Iubit şi v'aţî 

'•'') Iar Icumenie d j c e , ' c ă - m a î întâîu a pus Apostolul aces ta : ceî iubiţi 
aî luî Dumnecjeu, apoî aces ta : chemaţi sfinţi, ca . cu m ar fi d js : „Din ce 
v'aţî chemat? Din care- ostenele? Din care isprăvi? De unde sînteţî sfinţi? 

. .fără numaî din singură iubirea, luî Dumnecjeu, că el în dar îubindu-ne 
pre noî şi sângele seu versându-1 pentru noî, ne-a chemat la sfinţenie 
şi la moştenirea împerăţieî. lui. 



chemat şi v'aţî sfinţit de Dumnedeu, asemenea ca ceî-l-alţî toţi, 
să nu ve mândriţi asupra celor proşti. 

«Har fie v6uă şi pace» 
Şi ce ve dic vouă celor ce locuiţi în Roma? A fi har vouă şi 

pace. In loc de: vă urez 1), pentru-că numirea păceî o a porun
cit Apostolilor Domnul, ca să o dică maî întâiu când intră in 
casele omenilor, dicend aşa: Şi ori în ce casă veţî întră, maî în
tâiu să di.ceţl: «Pace caseîacesteeâ» (LucaX, 15), fiind-câ Dom
nul a perdut vrajba cea multă pre £are o a n^şcujt nou& peca-. 
tul împrotiva juî Dumnedeu şi ne-a împăcat cu Dumnedeu. Insă 
pacea acesta nu s 1a făcut din osten.eleîe nostre, ci din Darul 
lui Dumnedeu. Drept aceea Darul e maî întâîu, apoi pacea. Deci, 
amândouă bunătăţile acestea rogă Pavel. să iţamâe tot-de-una' 
nemişcate întru noî christianiî, pentru ca sâ nu păcătuim larăşî 
şi să nu ridicăm altă vrajbă împrotiva luj'Dumnedeu 8). 

«Dela Dumnezeu T a t ă l nostru şi dela Domnul lisus 
Christos»)». 

O minune! Cât a putut Darul cel ce vîtee din dragostea lyî 
Dumnedeu! pentru-că noî christianiî, carii' eram vrăşmaşi al luî 
Dumnedeu şi necinstiţi, ne-am făcut fii aî luî Dumnedeu şi am 
câştigat Tată pre Dumnedeu)4. Deci dela Dumnedeu şi Tatăl 
şi dela Domnul nostru lisus Christos dlce: o! de ar fi, dice, 
întru voi christianiî, ceî ce locuiţî. în Roma, har şi pace ade
vărată, care şi le-a dat vouă acestea din început şi pot a le 
păzi până în sfîrşit. \ 

8 . «Maî întâîu dar mulţămesc Dumnedeuluî meu prin 
lisus Christos pentru toţi voi, că credinţa vdstrâ se ves
teşte întru totă lumea». 

Cu adevărat procuvîntarea acesta cuvenită este în sufle-
' ) Despre oraţia acesta, vedi la cea întâîu Corint. VII, unde maî pre 

larg o am tâlcuit. 
! ) Pentru acesta şi dumned.ees.cul Chrisostom, cele de maî sus tâlcuin-

du-le ^ice: „o, minunată oraţie, ce aduce nenumărate bunătăţi" ! 
s ) însemneză cum că dupre Teodorit aicea a isprăvit Apostolul îna

intea scriere a trimitere! acesteea: „ Că Pavel, djce, robul luî lisus Christos, 
tuturor celor ce sînteţî în Roma îubiţî aî luî DurrţneZeu, chemaţi sfinţî, 
Har fie voue şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru şi dela DomnUl lisus 
Christos. Iar cele-l-alte tote le-a pus ca în parintejî, Ie rogă lor înşă maî.. 
întâîu dela DumneZeu Darul, pentru-că prin acesta toţi ceî ce aii c r e - N 

Zut au dobândit mântuire, apoi pacea, prin carea însemneză pre totă 
isprava faptei bune, că se află în pace cu DumneZeu, cela ce îmbrăţişeză 
evanghelicesca vieţuire, cela ce se sîrgueşte a sluji luî întru tote. Iar 
dătător al bunătăţilor acestora, nu numaî pre Tatăl îi:: arată, ci şi pre Fiîul. 

4 ) Pentru acesta Z ' c e dumned^escul Chrisostc-rş: „Iar când Zice Fiî, 
descopere pre vistieria tuturor bunătăţilor". 
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tul fericitului Pavel! Că prin acesta ne învăţăm şi noî christianiî 
să mulţămim luî Dumnedeu nu numaî pentru bunătăţile ce nouă 
•a dăruit, ci şi pentru cele ce a dăruit celor de aprope ai 
noştri!; că acesta este lucrul dragostei. Mulţămeşte însă Pavel 
luî Dumnedeu, nu pentru bunătăţi pământeşti şi stricăciose, ci-
pentru-că aii credut Romanii în Dumnedeu. picând însă Apo
stolul: Dumnedeuluî meu, a arătat aşedarea îubirel sale, ce o 
avea către Dumnedeu, luişî însuşirtdu-şî pre obştescul Dumne-
xleuhtuturor omenilpr,.precum _şi proorocii de multe ori o fac 
.•.iic^ş'taî̂ i'.'qî- lhsujjsTrî)uWnede'u'. o Face! acăsta, numindu-şe pre' 
sineşî Dumnedeu al luî Avraam şi Isaac şi Iacov pentru-ca sâ 
arate osebita iubire ce avea către strămoşii aceştia, pice însă 
Pavel că mulţămeşte lui Dumnedeu prin lisus Christos, pen
tru-că Christos este mijlocitorîul şi pricinuitorîul şi al mulţămireî 
acesteea a nostre către Dumnezeii, nu numaî pentru-că ne-a 
învăţat curat a mulţămi, ci pentru-că ne-a învăţat să proadu-
cem malţămirea acesta luî Dumnedeu, Părintele- Pentru ce 
pricină însă mulţămeşte Apostolul? , 

Că credinţa Romanilor să propovedueşte în totă lumea, şi 
cu aceste cuvinte două lucruri mărturiseşte pentru dînşiî: cum 
că au credut curat şi că aii credut cu atâta îndrăznâlă, încât 
credinţa lor se propovedueşte în totă lumea şi printr'înşiî se 
folosesc toţi audind, îndemnându-se spre a rîvni şi a urma Ro
mei, împerăteşteî cetăţi 2). Şt măcar că Petru a propoveduit în 

' ) Că proorocul David Zice: „Dumnezeule, Dumnezeul meu, către tine 
m â n e c " (Psalm. LXII , 1). Şi : „mânuieşte pre robul teu DumneZeul m e u " 
(Psalm. L X X X V , 2) . Şi: „Domne DumneZeul meii, măritu-te-aî forte" 

' (CUI, 1)( Şi|Isaia: „Iată DumneZeul meii, mântuitorîul m e u " (XII, 12). Şi 
îaraşî : „Şi DumneZeul meii va fi mie tărie" ( X L I X , 5 ) . Şi Osie : „Dom
nul DumneZeul meu eşti t u " (II, 23) . Şi Miheea: „Apăra-me-voîu de Dum
neZeul med; cel prea înalt" (VI, 6 ) . Şi Avacum: „Domnul DumneZeul 
meu; e puterea m e a " (III, 15). Şi în Scriptura cea nouă şi darul E v a n 
gheliei, mulţî din sfinţi pre DumneZeu şt pre lisus şi pre Christos îl 
însuşesc loruşî şi maî 'ales Teologul Grigorie, Z'^nd'- „Iarăşî Iisusul 
m e u " (Cuv.! la Botez). Iar Dionisie Ariopaghitul însuşeşte şt el pre Chri
stos, acoperit însă, Zicând: „Povăţuîască însă cuvîntul Christosul de este 
ertat a Z' c e> c e l a ' mei i " (Despre biser, Ier-arh.). 

s ) Iar Teodorit cţice şi pricina pentru carea credinţa Romanilor se propo-
veduîa în totă lumea: „Că întru acea cetate din vechiu, împeraţiî Romanilor 
aveau tronul şi de acolo se trimeteau atât stăpânitoriî nemurilor cât şi ceî ce 
adunau dajdiile cetăţilor, încă şi toţi ceî ce aveau împerăteştile daruri acolo se 

. adunau şi prin toţî aceştîa se propoveduîa prefutindenea, că şi cetatea R o 
manilor a priimit învăţătura cea dupre Christos. Iar acesta prea mare fo
los pricinuîa celor ce auZîau. Iar cum că întru acea vreme R o m a era plină 
de omeni din tată lumea, mărturiseşte istornicul Atinagora, numind pre 
Roma norod al lumeî" .Şi iarăşi Zice: „Nu ar arunca săgeta cine-va de
parte de ţintă, Zicend pre cetatea Romei, în scurt cuprindere a lumeî (Car. I ) . 
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Roma, însă Pavel isprăvile îuî Petru numindu-le ale sale isprăvi, 
mulţămeşte pentru credinţa ucenicilor lui Petru; aşa slobod era 
de totă pizma şi zavistia de trei ori fericitul. v 1 : 

9 . « C ă martur îniî este Dumnezeu, c ă r i i î ă s l u j e s c cu 
duhul meii întru Evanghel ia Fiîuluî luî,' că̂  jrieîncetât' tdt-
de-una fac pomenire pentru y01, "intru rugăciunile mele» . 

De vreme ce Pavel încă nu a fost vedut: pre Romani, şi urma 
însă a d?ce că tot-de-una îl pomeneşte,, pentru acesta chema mar
tur. pre Dumneaei!, carele ;cundj^edîu^iffîe..-^edi...ÎBS^ o cetito
ri ule, iubire de Apostol! Qăel. tot^ie-unaifŞ• aducea^.a^irite^de 
nişte omeni, pre carii nu 'I-a vedut în faţă. Şi unde^^omehea? 
In rugăciunile sale, şi nu o dată, otî de d6ue orl^^ţot-de-runa-. 
Slujesc însă lui Dumnedeu,, dice, cu duhul, meu^a^ecă nu cu 
trupescâ slujire, ci cu duhovnicească, că slujirea,.-dţrinilpr către 
deiî lor era trupescă şi rătăcită, îar a Evreilor nu .era rătăcită, 
ci trupescâ era şi aceea. Iar slujirea cea.dupre Chr^ţos,.este.şi 
nerătăcită, adecă adeveratăi şi duhovnieescâ; pentru' acesta şi 
Domnul a dis Samaritencel: «Că adevăraţii închinători se vor 
închina Tatălui cu duhul şi cu adevărul» (Ioan IV, 23) 1 ) , . 

Iar de vreme ce multe sînt chipurile servireî, că altul, ser-

*) S lu j i rea chiar însemneză servire sau robire, precum elice sfinţitei Av-
gustin (Cap. X L V , Despre adevărata religie) şi cuprinde, credinţă ş i , n ă 
dejde de mântuirea nostră, şi dupre cuvîntul acesta slujirea acesta, care 
în limba elină se dj.ee latria, se dă numaî singurului Dumnedeu; pentru 
carea a dis însuşi DumneZeu: „Domnului Dumnedeuluî (teii), te veî închi
na şi .acestuia singur veî latrevsi (adecă veî 'robi ori vei s luj i )" (II. Lege 
VI, 13). C a unuia adecă ce este maî pre . sus de tote şi pricinuitor şi 
de a fi estimile şi de bine a fi. Pentru acesta şi Dionisie al Gavalilor pre 
latrie o hotărăşte că este robie, care se >dă singur luî Dumnezeu,; dupre 
Zicerea: Dupre chip şi«dupre asemănare. Şi Soborul al VH-lea în hotă-
rîrea sa a Z's că „sărutare şi cinste şi închinăcîune să se dea sfintelor 
iedne, nu însă dupre adevărata credinţa'nostră latrie (robie), care se cu
vine s ingurei dumneZeeşteî firî; şi fiind-că buna cinstire de DumneZeu în 
două se împarte : . în credinţă şi în fapte, adecă în teorie şi în faptă, pentru 
acesta şi latria adecă servia orî slujirea se împarte în două: j n teoreticescă 
dupre care şi angheliî s lujesc luî DumneZeu, precum cântă şi biserica: 
„Acum puterile cerîurilor împreună cu noî neveZut s lu jesc" , şi în practi-
cescă (adecă lucrătorescă) . Pentru acesta şi Nil aşa hotărăşte pre latrie: 
„Latria este, dându-se cunoscutului DumneZeu, ipostas înţelegătoresc şi 
trupesc, s e m n avend pre supunerea legilor luî DumneZeu". Şi sfinţitul T e 
ofilact otice: Latria este cinstea cea prin faptă; şi M, Vasilie Zice: Latria este 
slujirea c e a întinsă şi necurmată şi nerespândită către acela carele se slu
jeşte . De şi dupre maî temeinicul şi înfiinţatul cuvînt slujirea luî Dumne
Zeu maî ales este practicescă şi se. naşte din voe, teoreticescă însă se 
numeşte dupre cuvîntul sfîrşituluî, prin credinţă adecă şi prin nădejde 
şi prin dragoste, fiind-că şi lucrarea se mtrrrde către teoriticesc sfîrşit. 
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v e s t e şi s l u j e ş t e lui D u m n e d e u , i c o n o m i s i n d n u m a i l u c r u r i l e s a l e , 
îar altul p u r t â n d g r i j ă d e fraţ i i s t re in i şi î n g r i j i n d u - s e d e v e -
d u v e , p r e c u m e r a Ş t e f a n în tâ iu l m u c e n i c şi c e î - l - a l ţ î ş e s e d i a c o n i 
p e n t r u m e s e şi a l tu l c u s l u j b a c u v î n t u l u î şi a î n v e ţ ă t u r e i ; p e n t r u 
a c e s t a d i c e P a v e l , c ă e u s l u j e s c lui D u m n e d e u c u E v a n g h e l i a ( a d e c ă 
c u b u n a v e s t i r e ) F i i u l u î l u i ; î n s ă E v a n g h e l i a o a d i s a F i î u l u î , d e 
şi m a î s u s a d i s c ă e şi a T a t ă l u i , d a r n u e s t e n i c î o d e ş ă n 
ţ a r e ( lucru d e m i r a r e ) , c ă c i c â t e s în t a l e T a t ă l u i a c e l e a s î n t şi a l e 
F i îu lu î , şi Ia răş i c â t e s î n t a l e F i î u l u î s în t şi a l e T a t ă l u i , f i ind e i d e o 
fiinţă. D i c e î n s ă c ă s l u j e ş t e luî D u m n e d e u c u E v a n g h e l i a , p e n t r u 
c a s ' a r â t e c â t e Iui d e n e v o e p u r t a r e a d e g r i j ă c e a p e n t r u R o 
m a n i , c ă c i a c e l a c ă r u i a i s ' a î n c r e d i n ţ a t s l u j b a E v a n g h e l i e i , 
a r ă t a t e s t e c ă î n s u ş î a r e n e v o e a p u r t a gr i j ă d e t o ţ i c e î c e p r i -
i m e s c c u v î n t u l E v a n g h e l i e i , p a r t e î n s ă din t o ţ i e r a u şi R o m a n i i 1 ) . 

i o . » R u g â n d u - m e ca d6r ore-când bine m i s ' a r în
t â m p l a , cu voea l u î D u m n e d e u , a veni către v o i » . 

A c u m a d a u g e A p o s t o l u l şi p r i c i n a c a r e p o m e n e ş t e p r e R o 
m a n i î n t r u r u g ă c i u n i l e s a i e : M e r o g , d i c e , c a s 6 v in la v o i , f r a 
ţ i l o r . V e d î , o c e t i t o r î u l e , c â t î u b î a P a v e l p r e R o m a n i şi c u m 
s e s i l ea c a s ă - ' î v a d ă , n u î n s ă a f a r ă d e c e e a c e s e c u v e n e a şi 
d e v o e a luî D u m n e d e u ; n o i î n s ă în d ' u a d e a s t ă d l o r i p r e n i 
m e n e a i u b i m , or î d e I u b i m p r e d r e - c i n e îl i u b i m a f a r ă d e p l ă c e 
r e a şi v o e a luî D u m n e d e u . I a r P a v e l d e m u l t a i u b i r e s e r u g a 
lu î D u m n e d e u c a s â v a d ă p r e R o m a n i şi I a r ă ş i d in m u l t a e v l a v i e 
c e a v e a c ă t r e D u m n e d e u , a r ă t a c u m c ă s e s u p u n e a v o e î lu î D u m 
n e d e u . P e n t r u a c e s t a şi noi f r a ţ i l o r s ă n e î n v ă ţ ă m c a şi c â n d 
c e r e m c e - v a d e l a D u m n e d e u şi nu d o b â n d i m c e r e r e a , s â n u n e 
m î h n i m , p e n t r u - c ă n u s i n t e m m a l b u n i d e c â t P a v e l , c a r e l e şi 
p e n t r u î m b o l d i t p r i u l c e a v e a , d e t r e i orî a r u g a t p r e D o m n u l 
p e n t r u c a s ă - ' l r i d i c e d e l a e l şi nu a d o b î n d ( i t ) c e r e r e a p e n 
t r u - c ă a c e s t a î i e r a d e f o l o s * ) . 

*) Iar Teodorit aşa 4i c e> c & Pavel pentru acesta a adus aicea pre 
Dumnezeu martur, pentru-că s'a hirotonisit, d j c e i învăţător al tutu
ror nemurilor, vreme îndelungă însă trecând şi nicî el ducendu-se la 
dînşiî, nicî prin scrisori ' î-a povăţuit pre eî către adevăr, de nevoe pro-
aduce şi desvinovăţirea şi pre stăpânul DumneZeu îl chemă spre măr
turia bunei aşed_ăreî sale ceî către dînşiî. 

*) Vedî şi la cea II către Corint. (Cap. XII, 7) şi la tâlcuirea şi supt-
însemnarea dicereî acesteea. Pentru acesta şi înţeleptul Teodorit <Şice: 
„Iar dacă unde urma mântuirea atâtor nenumărate mii, nimic a cerut 
nehotărîtor dumnecjeescul Apostol, ci . împreună cu cererea a rânduit 
pre dumnec]eesca voe, de care ertare sîntem noî vrednicî pentru lucruri 
simţite şi vorovind şi rugându-ne, ne atârnând cele ale nostre de dum-
necjeesca voe?" Vedî şi la Zicerea: „De va voi Domnul" (I Cor. IV, 19) . Şi Ia 
Zicerea: „De va da voe DumneZeu'*' (Evr. VI, 3) . Pentru acesta şi fratele lu; 
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11 , «Că doresc să ve văd pre voî ca să dau vouă 
ce-va dar duhovnicesc». 

Că alţii adecă pentru alte sfîrşiturî omeneşti şi ţumeşti fac 
ore-care călătorii, Iar eu doream şi voiam să ostenesc pentru 
ca să împărtăşesc voueRomanilor vre un dar duhovnicesc; sme
rit cugetând însă o d i c e acesta Pavel, căcî nu a dis: ca să ve 
înveţ, ci ca să ve împărtăşesc de darul acesta ce am hrat rşi 
acesta mic ere-ce şi mesurat, însă dar este tot binele cel prin 
Cuyînt şi.prin faptă, care învâţătoriî îi. âraţă spre folqâul as
cultătorilor lor, pentru-că deşi acesta se păre a fi ispravă •şi 
faptă bună a lor, dar însă şi isprăvile şi faptele bune ale nds-
tre sînt daruri ale lui Dumnedeu, pentru-că aii trebuinţă de 
dumnedeescul ajutor ca să se isprăvescă (vedi despre acesta 
la cap. I Filips., stih 29 : Că noue ni s"*a dăruit pentru Christos). 

12. «Spre a ve întări voî şi acesta este a me împreună 
bucura întru voî prin credinţa amănduror părţilor a v 6 s -
tră şi a mea» . 

Cu un chip ascuns prin1 cuvintele acestea arată Pavel, cum 
că Romanii se clăteau şi pentru acesta aveau trebuinţă de multă 
îndreptare şi întărire; Iar , de vreme ce acesta lor se părea 
forte grea (pentru că pote ar fi dis: Ce dici fericite Pavîe? Noi 
ne clătim? Noi ne rătăcim şi au' dor avem trebuinţă â ne în
tări de tine?). Pentru acesta dupre urmare dice Apostolul: îar 
acesta este a me împreună bucura; lax înţelegerea cuvîntuluî 
este acesta: Multe necazuri, 4 ' c e > aţi suferit fraţilor, decî am 
dorit ca sâ ve v6d, pentru ca să ve\ mângâia, îar maî ales ca 
şi eii să me mângâia de voî, că obştesc este câştigul şi al vos
tru şi al meu, pentru că christiami cei de atunCea robi fiind sub 
necinstitorl de Dumnedeu şi păgâni, aveaii trebuinţă a se aduna 
împreună unii cu alţii şi mult a se mângâia. Deci ce? Şi Pavel, 
stîlpul bişericei, au dor avea trebuinţă de mângâerea şi aju-
torîul Romanilor? Să nu fie! Ci pentrţt ca sâ nu facă cuvîntul 
prihănitor şi greu şi să nu-'î înfrunteze pre ei, precum am dis, 
pentru acesta a dis că şi însuşi avea trebuinţă de mângâerea lor. 
Iar de va înţelege cine-va că mângâerea, ceea ce se dice aicea 
este bucuria şi veselia pentru sporirea Romanilor în credinţă 
şi că de acâsta avea trebuinţă Pavel, bine ar elice, pentru-că 
Dumnecjeu lacovprihărieşte pre ore-cariî neînţelepţî, carii dic acestea: „Astăcjî 
sau mâne vom merge la cutare cetate şi vom fi acolo un an şi vom neguţători 
şi vom câştiga: cariî nu ştiţi adeverul(?) în loc de a djce voî, de va voi Domnul 
şi de vom vieţui, vom face acesta saii aceea" (IV, 13). Dice încă şi Marele Ma-
carie: „Că dacă tote câte le voîaii le-ar fi făcut Apostol-iî, cu silnicesca putere ar 
fi rfădittm«'6menj întru cunoştinţa de Dumnezeu pentru minunile.ee făceau, şi 
i-isnmv<tanai-flKfiKRaw»ts;inf> «i n i o d ă i ţ a şt necredinţa CVorova 27. Can. VTV 
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cesta se arata şi din ceea ce dice, câ am să me bucur pert-
ru obştesca credinţă şi a vostră şi a mea. Drept aceea cu-
întul este acest fel: şi eu cu adevărat vedend credinţa vos-
râ mă voîu mângâîa şi me voîu veseli şi voî încă din a mea 
redinţă ve veţi întări, mângâindu-ve la acelea pentru care pote 
lin împuţinarea de suflet ve clătiţi. Ci acestea nu le dice arătat, 
:i cu meşteşug formălueşte cuvîntul, precum am dis (vedi şi la supt-
nseninare'si' dicet.eîs» «hulit* fiind, mângâem» (I Corint. IV," 13). 
13.•'•^|;y0e^c;::a'^u:"lşti,;''fra'ţilo de multe ori âm 

/oit §â'?vifr"ia 'iîbl m%^i'ropr)i pâtiâ, acum. • , 
Fiind-că mal sus a dis câ: me rog lui Dumnedeu ca să viii 

a. voi, de urmare era a socoti Romanii şi a dice: «Şi dacă te 
•ogî, o fericite Pavle, şi doreşti a veni ca să ne mângâi şi în-
mşl să te mângâi de noî, ce este ceea ce te opreşte a veni? 
3entru acesta dupre urmare dice Pavel, că m'am oprit până a-
;um1).!Vedî însă cum nu ia Apostolul aminte pricina pentru care 
;'a oprit, ci se supune poruncilor stăpânului Dumnedeu, pre noî 
nveţându-ne să nu luăm aminte (iscodim) iconomiile care le face 
Dumnedeu. Decî arată Romanilor, că nu pentru lenevire saîi de
făimare nu; merge la dînşiî, câ atâta, dice, me ard pentru voî, 
incât cu tote că me oprîam de Dumnedeu, însă eu nu înce
tam, cj iarăşi şi iarăşi mă găteam sâ viii pentru ferbintea iubire 
ce am către voi (vedî şi tâlcuirea stih. 18 al cap. II, a ceit întâîu 
către Tesah şi stih 17 al cap. I a ceiî 2 către Corinteni). 

C a sâ aîb (am) ore-care rod şi întru voî, ca şi întru 
cele-l-alte; neamuri 2). 

Fiind-că! cetatea Romei era vestită şi împărăţia şi toţî a-
l ) Iar Fotie împreună cu Icumpnie şi cu Teofilact acestaşî djc, cum 

că a fost oprit Pavel a merge la Roma, pentru-că aflându-se în Corint 
(de unde. şi ;scrie trimiterea acesta), alerga împrejur propoveduind Evan
ghelia în părţile acelea, precum singur o dJ c e acesta la sfîrşitul trimite
re! acesteea: „Pentru care şi oprit eram forte de a veni către voî. Iar 
acum ne maî avend loc în părţile acestea şi de mulţî anî dorind a veni că
tre voi, că de voîu merge în Ispania voîu veni către voî" (Romanî XV, 22). 

Nu este împrotiva însă acesta, ce o cjice Teofilact, că de Dumnezeu 
ar fi fost oprit Pavel, că Evanghelia luî Dumnezeu propoveduind, de 
DumneZeu şe oprea. 

a) Iar dupre Fotie aicea cuventul s'a cţis de Apostolul cu chip sări
tor, că dupre urmare este acesta: De multe orî me sîrguîam a veni la 
voî ca să am 6re-care rod şi întru voî, ca şi întru cele-l-alte neamuri, c 
m'am oprit până acum. Insă şi precum se află cuvîntul în rânduîak 
sa se înţelege că m'am oprit până acum. Pentru ce? Ca să nu viu îr 
grabă şi se !ve aflu fără roda. Pentru acesta am întârziat venirea mes 
până să aflu şi întru voî odrăslind ore-care rod vrednic şi deplinit 
însă e lucru vrednic de nedumerire, că maî sus a c}is că credinţa .Ro
manilor se propovedueşte în totă lumea, îar acum Ziĉ tS&SŞ̂ Ctott&WiB* 
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lergau ia dînsa pentru vrednicele de teorie priviri] ce se aflau 
intr'însa, şi pentru slava el, ca să nu socotescă cine-va că şi Pa
vel pentru pricina acesta doreşte ca să vadă pre Romani, dice: 
Că pentru acesta doream a veni ca să iau şi delaivOî ore-care 
rod duhovnicesc. Cu acesta însă elice tot o dată şi cela-l-alt 
prepus, că pdte ar elice cine-ya că pentru acesta; te opreai, o 
Pavle, pentru câ nu voiai a veni la noî dupre purnnedeu, ci 
dupre trup. Pentru acesta Apostolul la acesta răspundând dice, 
că voiam să viu ca sâ iau dela voi rod sufletesc! şi duhovni
cesc. Nu a âÂs însă că doream sâ yîn ca să catihisesc orî sâ 
ve învăţ, ci. smerit cugetând a dis, pentru ca sâfîaii ore-care 
rod, precum şi mal sus a <$is, ca să vă împărtăşesfc dar duhov
nicesc. Stâmpărând însă mândria lor $ice, că pentru ca să Iau 
ore-care rod şi la voi, precum şi la cele-l-alte neamuri;, sâ nu 
socotiţi, cLice, c a c ' v ° i Romanii aveţi împărăţia, sînteţî mal bunî 
decât cele-l-alte neamuri, nu, pentru-că întocma şi| asemenea în 
rânduiala ve aflaţi cu acela ca nişte christianî adecă 1). 

14. Că şi Elinilor şi Varvarilor şi înţelepţilor şi celor 
fără de.minte dator sînt 2 ) • i 

15. Aşijderea în cât după osîrdia mea şi voue ce
lor ce sînteţî în R o m a sâ v6 binevestesc. 

Şi cuvîntul acesta al Apostolului este arătătoţ de smerita 
cugetare. Intru nimica, elice, eii nu fac har, ci stâpânesca po
runcă plinesc, şi pentru ac&sta lui Dumnedeii se cuvine să mul-
ţămiţî şi nu mie; pentru-că acela este carele vă face bine, iar 
eu dator sînt şi neapărată datorie am ca să propoveduesc, care 
acesta o dice şi către Corinteni: «Val mie este de nu voîu bine-
vesti» (I Corint. IX, 16). Osîrdnic dar sînt să propoveduesc şi 
vouă deşi provăd că am să pătimesc primejdii.! Atâta ferbe 
sfînta sa inimă pentru osîrdia şi dragostea cea întru Christos. 

16. Câ nu me ruşinez de Evanghelia luî Christos, că pu
tere a luî Dumnedeu este spre mântuire tot celuia ce crede. 

De vreme ce Romanii erau forte dedaţi la sla^a lumei, iar 
Pavel vrea să propoveduîascâ lor crucea şi pre lisus, carele a 

rod dela dînşiî. Orî rodul îl dice aicea nu al singurei credinţe, ci şi al altor 
daruri duhovniceşti, pentru-că deşi au fost creejut Romatjiiî, întru multe 
însă se clătesc, precum întru a prihăni unul pre altul pentru mâncări şi 
întru multe altele. Pentru care avea trebuinţă a se întări de Pavel şi a se 
arăta depliniţî (In Trimiterea CLXVII către Gheorghie aljNicomidieî): 

>) Iar care isprăvi pote a le opri satana şi care nii, vecjî la subt 
însemnarea 4 i c e r e î : „ne-a oprit pre noî satana" (I Tesal . |II, 18). 

s ) Iar Teodorit djce, că Apostolul înţelepţi numeşte pţe ceî ce se fă
lesc cu buna limbuţie, îar neînţelepţî, pre ceî ce se nunjiesc aşa pentru 
neînveţătura de către ceî. ce se cpc înţelepţi. 
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smerit totă necinstea, şi urnia a se ruşina eî ciini să aibă un 
acest fel de necinstit Mântuitor, pentru acesta dice aicea, că 
eu nu me ruşinez de Evanghelia luî Christos, învăţând cu acesta 
şi pre aceia a nu se ruşina; căcî şi însuşi nu numai nu se ruşina, 
ci şi se împodobea şi se lăuda cu cel Răstignit. încă împreună şi 
acesta o învaţă, fiind-că eî se mândreau întru înţelepciune: eii, le 
dice, vin ca să vă propoveduesc cruce, carea se socoteşte nebunie 
şi pentru dînsa nu mă ruşinez.^ A dis însă că Evanghelia este pu
terea luî Dumnedeu spre mântuire, pentru-că este putere şi spre 
pedepsă şi spre peire; spre pedepsă adecă cu chipul cu care Dum
nedeu a arătat puterea sa asupra lui Faraon şi a Egbîptemlor 
muncindu-î pre ei. «Pentru acesta, dice, te-aî ţinut ca sâ arăţi în
tru tine tăria mea» (întru altele însă este aşa: puterea mea) (Eşire 
IX, 17). Iar spre peire dupre cuvîntul acela al Domnului ce dice: ' 
«Temeţi-ve de cela ce pote şi sufletul şi trupul a-'l perde în Ghe
ena» (Matei X, 28). Acelea însă ce eu Pavel propoveduesc nu pri-
cinuesc pedepsă şi peire,ci mântuire. Dar cui o pricinuesc? Tu
turor celor ce cred, pentru-că nu pricinueşte Evanghelia mântu
ire de obşte tuturor, ci la ceî ce o priimesc. 

Iudeului maî întâîu şi Elinului 
Dicerea maî întâiu aicea însemnăză rânduiala de cinste şi pri-

sosire de dar, pentru-câ Iudeul nu are maî mult dar, căcî ar 
fi luat mai mare dreptate pre cea din lege, ci s'a cinstit nu
mai pentru-că el o a hiat întâîu; drept aceea cinstea acesta 
este cinste golă, de cuvînt numai şi nu ce-va maî mult 1). 

17. C â dreptatea lui Dumnedeu întru dînsa se des
copere din credinţă îri credinţă, precum este scr is : îar 
dreptul din crediliţă va fi viii (Avac. II , 4). 

*) Iar A c a k i e - d J c e , câ Iudeul adecă a crec|ut în lisus Christos din pă-
zirea legeî ceiî scrise, îar Elinul din păzirea legeî ceiî fireşti. Iar Teodorit 
dice aşa: maî întâîu decât pre-JElinî a pus pre Iudeî fiind-că şi stăpânul 
Christos, lor maî întâîu a trimis pre sfinţiţii Apostoli să propoveduîască. 
Aşa şi DumneZeu cf i G e prin proorocul: Pusu-te-am pre tine spre testa
ment neamului, spre lumină neamurilor (Isaia. XLII,. 6) , neam numind 
pre Iudeî, fiind-că din aceştia a odrăslit trupeşte. Frumose însă sînt şi a-
semănările ce le aduce 1 însuşi Teodorit pentru ca să arate puterea luî Dum
neZeu cea ascunsă în Evanghelie. Multe Zice din cele simţite au ascunsă 
pre a loruşî lucrare, că şi piperul arătarea cea pre de-asupra a sa 
rece o are şi celor ce nu ştiu nicî o arătare de ferbinţelă le arată; îar cel 
ce îl sfarmă prin dinţi priimeşte simţirea ferbinţeleî ceiî ca de foc; pen
tru acesta doftorii îl numesc pre el Ierbinte pentru putere, ca unul ce 

. nu se vede aşa, ci pote a se arăta aşa. Aşa şi grîul pote a fi şi rădă
cină şi pai şi spic, însă nu se arată acest fel maî înainte de a se se
măna în brazdele pământului. Potrivit dar şi dumneZeescul Apostol, mân-
tuitorea propoveduire o numeşte putere a luî DumneZeu, ca pre una ce 
numaî celor ce cred îşî descopere puterea şi dărueşte mântuirea. 
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D u p ă ce a dis Pavel, că E v a n g h e l i a e s t e s p r e m â n t u i r e , spune 
şi cum este acesta şi a d a u g e , câ dreptatea luî Dumnedeu î n s ă ş i 
este c a r e a ne m â n t u e ş t e şi nu d r e p t a t e a n o s t r ă 1 ) . Pentru-câ, c a r e 
d r e p t a t e a v e m no î , car i e r a m s p u r c a ţ i şi s t r i c a ţ i ? 

Ci Dumnedeu ne-a î n d r e p t a t p r e noî nu din f a p t e l e n o s t r e , 
c i din c r e d i n ţ a c e a în t ru Christos, c a r e e d a t o r e s ă c r e s c ă şi 
să s p o r e s c ă în t ru m a î m u l t ă şi maî m a r e c r e d i n ţ ă 2 ) , pentru-că 
n u e des tu l n u m a î să c r e d e m întru d a r , ci se c u v i n e din î n t r o -

'dncăţdrea credinţă şi dintru cea a rncepetbirildr s â n e suim la. 
,- *) îar Goresie <ţice, că dreptatea luî Dumnezeu ceea ce se .descopere/în 
Evanghelie este dupre Orighen şi Amvrosie, dupre care DumneZeu drep
ţilor dă dar, îar păcătoşilor le dă pedepsă, îar dupre Teodorit dupre ceea 
ce Christos pentru noî a împăcat pre Părintele seu, îar dupre Aygustin 

• (Cart. despre Slovă şi despre Duh) dreptatea acesta este dumeedeescă şi nu' 
îudaicescă, nicî filosoficescă, dupre care D,u:A"tnec|eu pre noî ne îndrep-
teză prin Christos. Iar Fotie (In întrebările ceîe amfîloheştî 184), cţice că 
dreptatea luî DumneZeu întru Evanghelie se descopere, fiind-că în T e s 
tamentul cel Vechiu chemarea nu era dreptă, că nu deopotrivă chema 
pre toţi şi lumina, ci pre singuri Iudeii, decî, n u e r a dreptă, ci iconomicescă, 
pregătind calea dreptăţeî Evangheliei. Insă i)U o Z ' c P r e atesta dreptă 
şi pre aceea nedreptă, ci pre aceea o !chc cale a acesteea. Decî, fiind-că 

"Evanghelia s'a dat la toţî omeniî ceî ce s^nt de o ginte şi de aceeaşi 
fire, pentru acesta dreptatea luî Dumnedeu întru dînsa se descopere şi se 

• numeşte Evanghelie a dreptăţeî, şi închipuire ,â Zicereî, că dreptul din cre
dinţă va fi viu, au stătut Moîsi şi Aaron pentru-că aceştia necredend 
la apa cjicereî împrotiva a Kaddeî în. pus;'ui Sin, nu s'au învrednicit a 
întră în pămentul Făgăduinţei, precum1.. Duninecjeu a Zis lor, dupre tâl
cuirea luî Apolinarie şi a luî Procopie (F6;ea. 1363 din cele V cărţi), tar 
Teodorit Zice, că \„dreptatea luî Dumnecjeu , se descopere în Evanghelie, 
pentru-că Fiîul luî DumneZeu nu cu stăpânire a iconomisit mântuirea 
nostră, nicî cu poruncă, şi cu cuventul a •stricat stăpânirea, morţeî, ci cu 
dreptatea a dres mila şi însuşî unul năseet Cuvîntul luî Damnetleu cu 
firea luî Adam îmbrăcându-se şi de tot păcatul neatins păzindurse, pre 
acesta pentru noî o a proadus jertfă şi datoria fireî resplătindu-o, ob-
ştesca datorie a tuturor omenilor o a şters" . 

a ) In maî mare credinţă adecă decât credinţa cea dupre voea omuluî, 
în credinţa cea dupre ajutorul şi descoperirea luî DumneZeu, din cre
dinţa proorocilor în credinţa Evangheliei, din credinţa Evangheliei în, 
credinţa celor fîitore, dupre Teodorit şi Icumenie; că întâia credinţă du-' 
pre acesta se asemănă cu semenţa; îar credinţa ceea ce s e c r e ş t e prin 
fapte se asemănă cu rodirea; îar credinţa, ceea , ce din acestea se de-
plineşte se asemănă cu dobândirea rodurilor şi cu îmbelşugarea (fericirea), 
care întru împărăţia cerîurilor se păstreză. Din credinţă în credinţă, din 
credinţa celor ce învaţă în credinţa celor ce. se învaţă, dupre Avgustin; 
din credinţa luî DumneZeu celuî ce făgădueşte, în credinţa omuluî celuî ce 
crede făgăduinţei luî DumneZeu, dupre Amvrosie; din credinţa Testamen
tului' Vechîu în credinţa celuî Nou, dupre Orighen;'din credinţa cea mică 
şi nedeplinită a lumeî şi a veculuî acestuia îh credinţa cea maî însem
nată şi maî deplinită a veculuî viitor, dupre ceî-l-alţî. Şi Zicerea: din cre
dinţă, însemneză pre întâia îndreptare, îar Zicerea: în credinţă, însemneză 
pre a doua îndreptare. 
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credinţa! cea prea desăvîrşită, adecâ la cea nestrămutată şi în
tărită, despre care şi Apostolii aii d ' s către Domnul: «adauge 
noue credinţă» (Luca XVII, 5). Şi adeverăză pre cea ce d i c e 

Pavel cum c£ din credinţă ne-am îndreptat, din dicerea luî A-
vacum, care dice, că «Dreptul din credinţă va fi viii»1), că de 
vreme ce cele ce a dăruit Dumnedeu covîrşesc pre socotela 
omenilor, pentru acesta dupre dreptate avem trebuinţă de a 
avea credinţă, că de am începe a iscodi dogmele credinţei, di-

;*eh$r.:p"$nfr'u Ce,acesta şi - pentru . ce, -aceea, ara perde tot. • 
, i & C ă ' s â descopere urgia lui Dumnezeu din ceriu 

preste ţotă păgânătaţea şi nedreptatea dmenilor celor ce 
ţip adeverul întru nedreptate 2 ) . 

Apostolul începend dela cele mal pricinuitore de bucurie şi maî 
bune şi spuind că dreptatea lui Dumnedeu se descopere în E-

*) Iar Coresi 4jce la acesta, că darul cu carele dreptul'viază, întâîu vine 
din singură credinţa, al doilea creşte şi se deplineşte prin credinţă şi prin 
dragoste jşi prin paza poruncilor; şi precum inima este izvorul vieţeî ceiî 
simţite, dar ajută spre viaţă şi creeriî capului şi plămâniî şi stomahul şi 
ceîe-J-alte, aşa şi credinţa este inimă şi izvor a vieţeî ceiî gândite, ajută 
însă 1 spre viaţa aces ta ' ş i nădejdea şi dragostea şi cele-l-alte fapte bune. 
Bine s'ajcjis dar, că a crezut Avraam luî Dumnezeu şi s'a socotit luî 
întru ,dreptate (F'ac. X V , 18), Dice. însă Icumenie, c ă ' n u s'a cjis că drep
tul din credinţă viază, ci că va vieţui, ca pentru tot-de-una sporind în cre
dinţă şi nicî o dată încetând; îar viaţă a d j s Şi nu altă, arătând multa 
dragoste! a credinţei, că dreptul nicî a vieţui voeşte, nicî duh a-'şî trage 
fără de credinţă. 

2 ) M. Vasilie întrebat fiind: cum ţine cine-va adeverul întru nedreptate? 
irespunde| aşa : „Când răii•întrebuinţeză cine-va întru ale sale pofte bu
nătăţile cele de Dumnezeu date, de care s'a ferit Apostolul djcend.că nu 
sîntem cja ceî mulţi, crîşmărind darul luî DumneZeu (II Corint. II, 17), 
şi îarăşî ;că nicî am fost când-va cu cuvânt de linguşire precum ştiţi, nici 
cu prilej de lăcomie, DumneZeu e martor; nicî căutând slava dela 6-
menî, nicî dela voî nicî dela alţii" (I T e s . II, 6.) (Ho.tăr. pe scurt 65). 
Iar Teodorit Zice, cum că Apostolul prihăneşte aicea pre toţi omenii, ş 
prihănindu-î răspunde pentru DumneZeuj Făcătorul omenilor, cum că 
DumneZeu zidindu-î nu î-a lăsat să vieze ca necuvîntătorele dobitoce 
ci a insuflat într'înşiî cuvînt şi desluşire a binelui şi a răuluî, îar cu
vîntul acesta şi desluşirea se. numeşte legea firâscă. Şi acesta o mărtu
risesc atjât drepţii ceî maî înainte de legea luî Moîsi, cât şi păcătoşii, CE 
Adam îndată ce a călcat porunca şi a mâncat din rodul cel oprit, a cer 
cat â sej ascunde şi chemându-se la judeţ de DumneZeu, nu a tăgădui 
păcatul pe T a făcut, nicî a Z's că nu a ştiut, ci a aruncat pricina asu-

, pra femeeî sale. Aşijderea şi Cain ucigând în ascuns pre fratele săii şi în-
• trebat fiind: unde e Avei fratele tău? a tăgăduit şi s'a ispitit să ascundi 

păcatul seu. Şi înfrunţându-se însă de DumneZeu a mărturisit că e drepţi 
'pedepsă'sa. Amândouă dar acestea firea a învăţat pre omeni şi a cu 
•noşte pr!e DumneZeu, Făcător al totului, şi a se feri de nedreptate, şi ; 
iubi dreptatea. Iar fiind-că eî nu au întrebuinţat întru cuviinţă învăţătun 

flreî. -centru acesta si Dumnedeu 'î-a îngrozit-cu munca cea fiitore. 
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vanghelie, acum spune şi pre cele întristătdre şi puternice a 
înspăimânta, că ştie cum că cel maî mulţi omeni se trag la 
fapta bună de temerea muncilor, aşa şi Dumnedeu] făgăduind 
să dea împărăţia, înfricoşezâ cu Gheena. Aşişderea şi proorocii 
mal întâiu spun cele bune şi apoî cele rele. Cum că! cele bune 
le dă Dumnedeu din voea sa, chiar şi întâîu, Iar cele rele slo
bode a veni asupra nostră din a nostră nepurtare de grijă şi 
lenevire. Vedî însă, o cetitorîule, urmarea cuymtuluî: a venit: 
Domnul, dice, aducend ţie dreptate şi ertare de păcate; de nu-'1 
vei priimi prin credinţă, atuncea sc descopere şi s'e arată a-
supra ta urgia luî Dumnedeu din ceriu. întru a douş. a Sa ve
nire. Că atuncea, dice, veţi vedea pre fiîul omului venind pre 
nourii cerîuluî cu putere şi slavă multă (Mat. XXIV, 30). Ş i ' 
acum luăm urgia luî Dumnedeu, ci spre îndreptarea greşalelor 
n6stre, îar atuncea o vom lua numaî spre muncă. Şi acum, de 
omeni ne vedem că ne ispitim maî de multe ori, îar atuncea 
arătat se va da munca dela Dumnedeu fieşte-cărula jbentru totă 
pâgânătatea. A dis însă Pavel pentru totă pâgânâtjatea, pen
tru-că adevărata slujire luî Dumnedeu şi evlavia este una, îar 
pâgânătatea este de multe feluri, fiind-că sînt multe căi, care 
duc pre om la necinstire de Dumnedeu. A dis încă şi ne
dreptatea omenilor, pentru-câ alta este pâgânătatea !(adecâ ne
cinstirea de Dumnedeu) şi altă nedreptatea; că pâgânătatea se 
face împrotiva luî Dumnedeu1), Iar nedreptatea se face| omenilor; 
şi pâgânătatea ori necinstirea de Dumnedeu este greşală a teoriti-
ceştel minţi, Iar nedreptatea este a ceiî practiceştî. ;Multe încă 
sînt şi căile nedreptate!, fiind-că dupre multe chipuri se face 
nedreptatea; pentru-că nedreptăţeşte cine-va pe aprdpele şeii 
în avuţie, îl nedreptăţeşte la femeea lui, îl nedreptăţeşte la 
slava luî. Iar unii dic că şi nedreptatea Pavel o a! socotit în 
partea teoriei adecă în dogmele credinţei şi nu numai în prac-
ticescă şi în răutăţi. Dar ce este d i c e r e a acesta: «Celor ce ţin 

adevărul întru nedreptate? Ascultă: Adevărul, adecă cunoştinţa 
cea despre Dumnedeu dintru început s'a semănat în 6menl 2). 

*) Pentru acesta Mar. Vasilie tâlcuind Psalm.: „Fericit bărbatul, carele 
n u a umblat în sfatul necredincioşilor" adecă al necinstitotfilor, d i c e c ^ 
necinstirea chiar se cţice pecatul cel la DumneZeu. 

*) Că 4 i c e dumnedeescul Ioan Damaschin, că cunoştinţa cum că este 
DumneZeu, fireşte de către el întru toţi s'a semenat, încă şi însaşî făp
tura şi ţinerea şi ocârmuirea acesteea propovedueşte pre mărirea dum-" 
neZeeşteî firî (Cart. I, cap. I Despre credinţă); şi Meletie Plgas Z ' c e : «.Şi î n 

scurt de obşte nicî una din făpturî este întru care a nu se afla vre o ur
mărire (urmă) de cunoştinţa luî DumneZeu, orî în cât a nu se putea cu-
noşte DumneZeu, a nu fi Du.mned.eu, pentru-că este nepriceput, nicî a Zice 
c ă este cu neputinţă (a se cunoşte adecă) (Tom. III Despre Hristianism). ' 
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Adeverul şi cunoştinţa acesta Eliniî o aii ţinut cu nedreptate, 
adecă o aii nedreptăţit cât din partea lor pentru-că aii afiero-
sit slava luî Dumnedeu la neînsufleţiţii idolî, zeî fâcendu-I pre 
el; precum de pildă şi unul ce ar lua bani dela împăratul pen
tru ca să-'i cheltuăscă spre slava împăratului, apoî de-'î va chel
tui cu furii şt curvele, s'ar numi acesta câ au nedreptăţit slava 
împăratului. Intr'acest chip necinstitorele de Dumnedeu neamuri, 
Eliniî şi cei-l-alţî,.cu nedreptate aii ţinut, adecă au acoperit şi 
aii întunecat cu nedreptate slava şi cunoştinţa luî Dumnedeu, 
neîntrebuinţându-o pre ea întru cuviinţă. 

19. Pentru-că ce este cunoscut al lui Dumnecleîi, arătat 
este întru dînşiî, câ Dumnedeu a arătat lor 

20. Câ cele nevedute ale lui dela zidirea lumeî, din 
făpturi socotindu-se se teorisesc şi vecînica puterea luî 
şi Dumnezeirea, ca să fie eî fără de răspundere. 

21. Pentru-că cunoscând pre Dumnezeu, nu ca pre 
Dumnedeu l'au slăvit ori î-au multâmit 

Mai sus a dis Apostolul, că Eliniî aii nedreptăţit cunoştinţa 
luî Dumnedeu rău întrebuinţându-o pre ea şi aii făcut zeî pre 
idolî; dar de unde este arătat câ Eliniî aveau cunoştinţa luî 
Dumnedeu? Din acesta ce dice: cundşterea lui Dumnedeu ară
tată era lor; dar cum era arătată acesta? Aşa, căci din buna 
rânduiala a făpturilor se propovedueşte făcătorul şi ziditorul 
lor, precum şi David dice: «Certurile povestesc slava luî Dum
nedeu» (Psalm. XI, Stih l) 1 ) . Dar ce este cunoşterea luî Dum-

>) Şi Solomon d j c e i despre Elini acestea: „De frumuseţa (făpturilor) 
bucurându-se, le-a prepus a fi dumneaei, cunoscă dar cu cât e maî bun 
stăpânul decât acestea; că Făcetorul cel dintru început al frumuseţe! le-a 
zidit acestea; îar de se spăîmânteză de putere şi de lucrare, înţelegă eî 
din acestea cu cât maî puternic este cel ce le-a făcut pre ele. Că din 
mărimea şi frumuseţa făpturilor dupre analogie se priveşte Făcetorul lor 
cel din început-(Inţelep. XIII, .3) . Iar Chirii al Alexandriei <\[ce cum că 
şi făpturile au fire stricăcîosă şi că 10 vreme s'au făcut din stricăciu
nea acesta şi din estimea cea vremelnică a. făpturilor, de unde se în-
chee cum că Făceterul acestora trebue negreşit a fi nestricăcîos şi pu
rurea, vecuitor, adecă fără de început de vreme, că cu neputinţa este a fi zi
ditorul şi zidirile de o cinste. De unde urmeză că, câte deplinătăţi se 
află în făpturi, acestea maî cu osebire se află şi cu mult maî vîrtos 
întru Ziditorul; îar câte nedeplinătăţî şi metehne se teorisesc în făpturi, 
acestea sînt departe de Ziditorul şi de Făcetorul lor. Pentru acesta şi 
Gheorghîe Coresie scrie, că de trei ori marele şi vechiul acela Ermis dj c e > 
cum că lumea este 0 carte a Dumnedeireî şi oglinda celor dumnedeeştî, 
întru care se zugrăveşte Dumnecţeu. Şi Orfevs cjicea, cum că alcătuirea 
şi zidirea lumeî este o «narmonică muzică şi o minunată conglăsuire, care 
laudă pre Făcetorul ' totului. Şi Filon, în cea despre unimea luî Dumne-



nedeu? Aşa veî înţelege: Cele ale lui Dumnedeu, alta adecă, 
este necunoscută, precum este fiinţa şi firea luî; îar alta cu
noscută, precum sînt tote cele ce se teorisesc pentru fiinţa şi 
firea lui, adecă bunătatea, înţelepciunea, puterea, dumnezeirea 
adecă m ă r i r e a c a r e şi nevedute ale luî Dumnedeu le nu
meşte aicea Pavel, înţelese însă din făpturile lui Dumnedeu2). 
Deci Elinilor a arătat Dumnedeu pre cunoştinţa sa, adecă pre 
cele c e . s e teorisesc pentru fiinţa luî, care de ochii ceî sim
ţiţi sînt nevăduţe, îar de minte înţelese-1), prin buna rânduiala 

cjeu, lumea o numeşte lăcaş al luî Dumne'de.ii, într'un glas cu Dimocrit 
ce cjice, în ore-care epistolie, cum că DumneZeu nu se îngrădeşte 
într'un loc, ci totă lumea este lăcaş al luî, cu stele şi cu saduri împodobit. 

') Maî acesteaşî le cjice şi Sf. Ioan Damasc. (Cartea. I, Despre credinţă, 
Cap. 2). Dice însă şi dumneZeescul Maxim: „Din cele dumnedeeştî unele 
sînt înţelese, îar altele neînţelese de omeni" (Cap. V a suteî patru din 
cele despre iubire). Dice încă şi M. Vasilie: „Din lucrările ltiî Dumne
Zeu suindu-ne pre noî şi prin făpturi înţelegând pre Făcetorul, luăm cu
noştinţa bunătăţeî luî şi a înţelepciune!; că acesta este ceea ce e cunoscut 
a luî DumneZeu, care întru toţi omenii o a insuflat DumneZeu (Cuv. I 
asupra luî Evnomie). 

*) Cele neveZute ale luî DumneZeu, adecă celş ce se teorisesc despre 
DumneZeu, fireşte şi dupre pururea viecuire, Sf. Scriptură le numeşte 
bunătăţi ale luî DumneZeii, că Zice prin Isaia (Cap. XLII, stih 8 ) : „Nici 
bunătăţile mele le voîu da celor cîopliţî. Ş j : • „Acoperit-au ceriurile bu
nătatea luî" (Av. III, 2). Iar teologii ceî maî vechî şi sfinţi, fireşti însu
şiri ale luî DumneZeu le numesc, şî fireşti şi înfiinţate puteri ale luî 
DumneZeu şi lucrări nezidite. Iar Areopag. Dioinisie, înaintări ale prjcinei 
tuturor le numeşte şi înseşi împărtăşiri ale esfimilor şt daruri dumneZ e -
eştî şi cu nenumărate numiri şi teologie unită, fiind-că acestea sînt ob
şteşti ale toteî Sfinteî Treimi. Iar teologii cei maî noî avuţii şi deplină
tăţi ale luî DumneZeu maî de obşte le numesc. Vedî însă că şi Pavel, 
aicea pururea vecuitore, adecă împreună fără" de început cu DumneZeu, 
numeşte pre puterea luî şi DumneZeirea şi cele-l-alte înfiinţate însuşiri 
ale luî DumneZeu. Iar de sînt împreună fără de început acestea cu 
DumneZeu, şi nezidite dar sînt. Spue dar Variaamiteniî şi Achindineniî 
ceî ce le cugeteză acestea şi le numesc zidite.. 

s ) înţelese sînt dumneZeeştile avuţii nu însă dupre tot chipul, că 
nemărginite sînt şi dupre urmare mâi pre sus de mărginită pricepere a 
cuventătorelor zidiri ale anghelilor şi ale omenilor; ci din parte şi câtuşi de 
cât, în cât este încăpetore cunoştinţei zidirilor; că DumneZeu deşăvîrşit 
este, nepriceput dupre fiinţă şi dupre fire,; -cu anevoe priceput însă du
pre avuţiile cele ale fireî sale şi dumneZeeşti; îar priceput desavîrşit fiind 
nemărginit, şi nepriceput este; precum a Zis Nechita scholiastul teologu
lui Grigorie, şi maî înainte de el însuşi teologul: „nemărginită d a r e 
DumneZeirea şi anevoe teorisită şi numaî acesta a Luî e cu totul pri
cepută : nemărginirea adecă (Cuv. la Paştî şi la Naştere), adecă numai a-
cesta cu adeverire o pricepe mintea că D-Zeu este nepriceput (Pentru acesta 
şi făpturile nu arată pre totă înţelepciunea şi bunătatea şi puterea luî Dum
neZeu, ci parte puţină, ce-va din acestea*.. 'Pentru care a Zis Meletie Pi-
gas, că precum nevăzutul întunerec se vede a fi întunerec, aşa şi ne-
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a fâpturijor. Unii însă cele nevedute ale luî Dumnedeu le-aii so
cotit a r] anghelîî, nu drept 1). A dis însă unul din părinţi, 
putere pururea vecuitore pre Fiîul, îar Dumnedeire pre Duhul 
Sfînt. Iar dicerea: spre a fi eî fără de răspundere, acesta a ur
mat din ispravă, pentru-că Dumnedeu nu a zidit făpturile sale 
pentru acest prilej, ca să fie Elinii fără de răspundere, nu, ci 
acesta a urmat lor dela ispravă. Deci Ia aminte, o cetitorîule, 
la chipul] acesta ce întrebuinţează. Scriptura şi nu veî şchiopăta; 

:peiu;rurca-multe'se află de a c e s t e a " . m u l t e pătţj ale dumne-
deeştei Scripturi, care se cuvine ^ă le deslegî aşa adecă cu chip 
săritor şi din isprava lucrurilor, şi nu cn d ' c e r e a împrotiva şi 
din pricina luî Dumnedeu, precum de pildă dice David că: 
«răii înaintea ta am făcut ca să te îndreptezî întru cuvintele 
tale şi să birueştî când vel judeca tu» (Psalm. L), care se a-
rată necuvenit, dar nu e aşa, că dice: «Domne, eu facere de 
bine dobândind dela tine, am păcătuit ţie afară de totă nă
dejdea, pentru acesta de atunci urmeză a te îndrepta tu către 
mine, şi 'a birui dela ispravă. Se îndrepteză dar Dumnedeu, 
când noi ne arătăm nemulţâmitori pentru darurile ce se daii 
nouă dela Dumnedeu şi nu avem vre o dare de răspuns. Intru 
acest chip şi Elinii au rămas fără dare de răspuns, pentru-că 
cunoscând pre Dumnedeu prin zidire2), nu l'au slăvit pre el 
înţelesul DumneZeu se înţelege a fi neînţeles. Iar dumneZeescul Grigorie 
al Niseî Zice: „că acesta e cunoştinţa cea prea însuşită a dumneZeeşteî 
ştiinţe, a fi adecă firea eî maî pre sus de totă haractiricesca înţelegere 
(Cuvânt. I asupra luî Evnomie). 

l ) Aşa ia înţeles pre cele nevăzute a luî DumneZeu, Icumenie, şi ere
ticul Akin]dm: puteri angheliceştî adecă, precum se vede în cele Zi s e 

împrotiva j luî de Grigorie al Tesaloniculuî şi Orighen. Iar vrednice de 
laudă sînt acele ce scrie M. Vasilie, tâlcuind Z'cerea Psalm. XXXII: tote 
lucrurile l'uî întru credinţă: „Decî ce este ceea ce Zice? Gum dar tote 
sînt întru! credinţă? Orî ceriul de-1 veî vedea, Zice, şi rânduiala cea în-
tr'însul este povăţuitore de credinţă, că prin sine arată pre meşterul; orî 
podobele ; cele din prin prejurul pământului, îarăşî şi prin acestea se 
creşte credinţa ta cea despre DumneZeu; că nu cu ochiî ceî trupeşti 
cunoscânZ noî pre DumneZeu am creZut într'însul, ci cu puterea minţeî, 
prin cele jpe se văd privind pre cele nevăzute. Decî tote lucrurile luî 
sînt întru] credinţă şi petra măcar de o veî privi şi acesta are ore-care 
dovadă ajputereî celuî ce o a făcut, măcar furnica, măcar ţînţarul, mă
car albinâ  că de multe orî şi întru cele prea micî se arată înţelepciu
nea Făcătorului a tote. Că cela ce a întins ceriul şi neînotatele mărimi ale 
noîanurilqr luî le-aii revărsat, însu-şî este carele şi pre acuşorul cel 
prea subţire al albinei, l'a bortit ca pre un fluer, ca prin acesta să-'şî 
reverse veninul. Decî tote lucrurile luî sînt întru credinţă. Nimic să fie 
însă merinda de necredinţă, să nu Zici că acesta s'a făcut cum s'a în
tâmplat şi aceeaş de sine s'a întempinat_Nimic e fără rânduîală, nimic 
nehotărât] nimic în zadar făcut". 

8) Dupre Fotie, Elinii au cunoscut pre DumneZeu, prin făpturi, nu 



dupre vrednicie şi precum se cuvenea, nicî aii mulţâmit luî ca 
Ziditorului şi Făcetoruluî, ci slava şi mulţămirea o au dat idolilor. 

Ci s'au zădărnicit în cugetele lor şi s'a întunecat ne-
înţelegetdrea inima lor. . • ' 

22. Dicându-se a fi înţelepţi s'au nebunit. 
Aicea Pavel spune pricina pentru care aii căduti Eliniî în

tru nesocotinţă, picând că tote le-au ertat socotinţelor lor (şi 
nu credinţei adecă). Şi vrând să înţelegă neînchipuireâ luî Dum
nedeu cu închipuirile fantasiei şi ale simţire!, şi pre cel fără 
de; trup cu trup, s'au arătat zădărnici pentru-că socqtinţeledor 
nu au putut ajunge la desăvîrşita Cunoştinţă a luî Dumnedeu; 
Iar inima Elinilor nepricepetpre o di c e> pentru-că n'u au voit 
cu credinţa să cuprindă pre totul cunoştinţei lui Dumnedeu. 
De unde însă s'aii rătăcit ca totul să-'l iase la socotinţele lor? 
Dintru a se socoti pre sineşî a fi înţelepţi, pentru acesta s'aii 
nebunit, pentru-că ce alt lucru e mai fără de minte şi mai ne
bun decât a se închina petrilor şi lemnelor? 

ce este dupre fiinţă şi dupre fire, ci dupre cât e încăpută cunoştinţa luî 
Dumnezeu în omeni. Iar ce este cunoştinţa luî Dumnezeu? Adecă cum 
că este făcător al totului, că e maî înainte purtător de grijă, că e bun, 
că este stăpân, şi că se cuvine a-L cinsti pre El,-precum am prodis; a-
cestea însă cunoscendu-le Eliniî şi aceste înalte despre Dumnecjeti nă-
lucindu-le, au rătăcit de acia, şi în loc^de a slăvi pre DumneZeu, şi a-'î 
mulţămi, că pentru omenî a zidit lumea acesta vecjută, eî l'au necinstit 
şi făpturile şi chipurile făpturilor zeî făcendu-le şi închinândiHÎ. Şi bine a 
Zis maî sus înţeleptul Fotie, că prin făptură nu se cunoşte fiinţa, luî Dum
neZeu ce este, ci bunătatea luî DumneZeu şi pronia; pentru-că şi Marele 
Vasilie stând împrotiva lui Evnomie, carele Zicea: „Că din făpturi luând 
cine-va aminte dela acestea se sue la fiinţe", aşa îi răspunde: cqm e cu pu
tinţă din făpturi a analoghisi fiinţele? Că eu nu văd aşa, că făpturile sînt,. 
arătătore ale putereî şi ale înţelepciune! şi ale meşteşugului nu însă ale în
săşi fiinţei; şi nicî pre însăşî puterea Făcetoruluî, totă de nevoe, \o cuprinde: 
întemplându-se une orî ca meşterul a nu-'şî pune totă bunătatea sa (orî 
virtutea) întru lucrări (adecă în isprăvile lucrărilor), ci de multe! orî a între
buinţa slabe ore-cum puterile, lucrurile meşteşugului (Cuv. II împotriva luî 
Evnomie). însă fiind că cuvîntul aicea este despre făpturî, însemnez ca,pen-
tru cincî ore-care (pricini) s'aii făcut făpturile cele simţite: a) ca înlăuntru în 
făpturî, ca în ore-care oglinZÎ să vedem pre Ziditorul şi Făcetorul acestora, 
şi din fiinţa estimelor să-'l înţelegem şi să credem că este DufnneZeu Fă
cătorul acestora, căcî cu neputinţă este singure făpturile a se face pre sine 
şi a se aduce pre sine din nefiinţă în fiinţă, fiind-că acesta coyîrşeşte pre 
hotarele fireşteî putereî lor. Iar din bunătatea făpturilor să înţelegem bu
nătatea Făcătorului lor şi din înţelepciune şi din puterea zidirilor să cu-
noştem înţelepciunea şi puterea Ziditorului şi cuprinzător a !Zice în fire 
să vedem credinţa şi întru cele simţite de acum să ;ne încredinţăm des
pre bunătăţile cele gândite ce vor să fie, ce avem a le dobândi. Şi acesta 
este ceea ce cu puţin maî înainte o a dis Apostolul: „Pte cele nevăZute 
ale luî întru făpturî înţelegendu-se se privesc". încă şi Dienisie A-
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23- Ş i au schimbat slava nestricăcîosuluî Dumnedeu 
întru asemănarea chipului stricâcîosului om şi al paseri
lor şi al celor câte cu patru picî6re şi al celor tîrîtdre. 

Cela ce schimba vre un lucru îl schimbă cu altul, care nu-'l 
are. Aveaîi dar şi Elinii cunoştinţa luî Dumnedeu, ci au vîndut 
pre ea şi au voit sâ îa alta care nu o aveau şi pentru acdsta 
aii perdut şi ceea ce aveau, pentru-că slava nestricatuluî Dum
nedeu o au dat nu o.muiuî.. Însufleţit, cj chipului celuî neînsu
fleţit, de.,.om. stricăcîos, făcend dumnedel pxe..idolil.dmehilor, 
şi -ce e mai reu decât: acesta, că s'aii povîrnit a__se închina 
şi celor tîrîtore, şerpilor adecă, şi atâta s'aîi înebunit în cât 
se închină, vaî! şi însuşi chipurilor celor tîrîtore şi şerpilor; 
pentru-că cunoştinţa de Dumnedeu, ce trebuia a o avea, care 
covîrşeşte cu neasemenare pre tote estimele, acesta o aii a-
fierosit la zidirile cele cu neasemenare maî de nimic decât 
tote. Slava luî Dumnedeu însă este a se cunoşte el ca Fâcetor 
şi Pronoisitor (purtător de grijă) al totuluî şi a avea tote cele-

reopag. c}i c e : »Ca cele vecjute sînt chipuri ale celor nevecţute şi cele 
simţite ale celor gândite". Şi aîurea: „încă şi prin însăşi zidirea lumeî, 
ceiî ce se vede totă, se proved cele nevecţute ale luî Dumnezeii (Epist. 
către Tit). b) Zidirile s'au făcut spre înveţltura şi pilda nostră ca prin-
tr'însele să ne învăţăm atât meşteşugurile cât şi a ne depărta de ră
utăţi şi a lucra bunătăţile. Să ne depărtăm de răutăţi, adecă să fugim 
de lupul cel răpitor, de cămila cea pomenitore de rău, de mânia pardosuluî, 
de nerodirea neroditorelor saduri, şi de cele asemenea; să lucrăm însă 
bunătăţile, urmând nerăutatea furniceî, îubirea de ostenelă a albinei, bu
nele rodiri ale sadurilor şi cele-l-alte fireşti bunătăţi, tote ale vietă
ţilor şi ale sadurilor şi ale celor-l-alte făpturî. Pentru acesta şi Solo-
mon une-orî ne trimite la furnică: „Mergî la furnică, cjice, o lenişule 
şi rîvneşte văZend căile eî" (Pilde V, 6) , şi une-orî la albină: „şi înva-
ţă-te cât e de lucrătcVe şi lucrarea cât de cinstită o face"" (tij.). Pentru 
acesta şi Teodor Studitul şcolă numeşte pre lumea acesta întru o în
văţătura a sa. c) Pentru ca. să dobândim trebuinţele şi hranele cele de 
nevoe din făpturî şi cele-l-alte întăritore ale trupurilor nostre. d) Ca do
bândind din făpturî cele întăritore ale vieţeî nostre, pururea să mulţămim 
dătătoruluî bunătăţilor acestor trupeşti, e) şi cea maî de pre urmă ca 
prin tote bunătăţile acestea pururea să rămânem slăvind pre DumheZeC 
Ziditorul şi Făcătorul nostru, căcî DumneZeu pentru acest sfîrşiţ a zi
dit lumea, ca să se slăvescă de către făpturile cele cuvîntătore. Pentrr 
acesta a cţis dumneZeescul David: „Certurile povestesc slava luî Dum
neZeu" (Psalm. XVIII stih 1). Şi Pariamistul Zice: „Tote lucrurile Domnu
lui cu dreptate sînt"; orî precum altul a tălmăcit: „tote lucrurile Domnulu 
pentru dînsul" (Pild. XVI, 1) adecă tote lucrurile luî DumneZeu s'aii făcu 
pentru slava luî. Pentru acesta şi teologul Grigorie a Zis: „tote pr« 
DumneZeu îl laudă şi-'l slăvesc cu glasuri negrăite, că pentru tote s< 
mulţămeşte prin mine DumneZeu şi cu adevărat lauda acelora a noştri 
laudă se face, dela care priimesc eu pricină de a-'JJăuda (Cuv. la Dum 
noua, adecă a luî Toma). ; 
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1-alte însuşiri cuvenite luî ţ)urnnedeâ. Dar care aii făcut gre-
şelele acestea? Egiptenii, cei decât toţi maî filosofi1), câ aceştia 
aii fost carii se închinau chipurilor celor tîrîtore şt şerpilor. 

24. Pentru ac6sta şi 'î-a dedat pre eî Dumnecjeu în
tru poftele inimilor lor spre necurăţie de a-'şî necinsti 
trupurile lor întru sineşî. 

25* Cşre au rschimtfat adeverul luî Dumnezeu întru 
.miiî0iift%- :ţi^ii>cinstii,:şi. ati slujit făpturei mai mult decât , 
;făcetoruluî; ţârele este binecuvântat îfî veci amin. 

Dicerea «dedat», va să dică că i-a lăsat şi a slobodit pre 
Elini şi pre înţelepţi s ă cadă în poftele lor, ca şi un doftor, carele 
curariseşte şi caută pre bolnav, apoi vedendu-1 că face neorân
duială şi nu păzeşte dieta, care î-a rânduit, îl lasă pre el în 
maî multă bolă, adecă îl lasă sâ întrebuinţeze voea sa şi să 
nu se vindece de bolă 2). Iar ore-cariî3) dicerea acesta: «î-a dedat 
Dumnedeu», aşa o aii înţeles, adecă cum că î-a dat pre eî 
ocara ce s'au făcut de dînşiî către Dumnedeu şi necinstea, pre
cum obicînuim a dice, că pre cutarele om l'a perdut şi ar
gintul l'a perdut, cu tote câ argintul nu l'a perdut pre el, ci 
întrebuinţarea cea rea a argintului, care se făcea de el; şi pre
cum dicem că pre Saul şi pre Sotomon, împerăţia î-aîi perdut 
în loc de reua întrebuinţare a împărăţiei*. 

S'au dedat dar slujitorii de idoli spre necuraţii pentru a lor 
răutate. Drept aceea nu aveaii trebuinţă la se necinsti de alţii/-
ci înşişi eî se necinsteau pre sineşî4), că acest fel sînt pati-
mele cele necurate care necinstesc pre cei ce le fac. Dar pen
tru care pricină s'a dat întru necurăţia patimilor? Din necinstea 
şi ocara ce o făceau lui Dumnedeu, pentru-că cel ce nu bagă 
în semă de Dumnedeu, îndatâşî în viaţă se strică, precum dice 

' ) Ci şi Vaviloneniî se închinau celor -tînţore şi balaurilor ca unor 
dumne4eî, precum se vede în Sf. Scriptură, la balaurul Vil, unde Daniil 
proorocul se scrie că a omorît pre balaur căruia se închina Vaviloneniî. 

2 ) Obicînueşte Sf. Script. ca pricină & numi'pre slopocjireâ, şi ertarea 
luî Dumnezeu, dupre Icumenie şi Procopiej, (Fpea 556 Tom. II • al celor 
opt cărţi) şi dupre Teodorit, carele $ice: „Dumnecjeu e pricinuitor de 
cele bune,. îar de rele nepricinuitor1, dovedeşte ce se cuvine a face şi 
necuviinţa celor protivnice; îar nu sileşte pre- socotinţa omenilor, ci dă 
loc stăpânire! de sine. Decî fiind-că iartă a se face cele protivnice, pu
tând a opri şi nu sufere a opri, ca nu ceea pe Se; face să se facă de 
silă şi nevoe, că bunătăţile cele de bună voe sînt. vrednice de laudă, 
ertarea. o a numit pricină" (Foea 1603 tom. I al celor 8 cărţi). L 

s ) Carele este Fotie, că el aşa a tâlcuit dedarea: 1 . 
*) Iar unii dascăli cjic, că trupurile Elinilor se necinsteau înseşi de 

sineşî cu patima malahieî, că acesta patima însuşi trupul o lucrezâ şi 
o pătimeşte de sine. 
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şi David:j «pis-a nebunul în inima sa: nu este Dumnedeu». 
Apoi spujne şi pricina: «stricatu-s'a şi urât s'a făcut întru meş-
teşugirile sale» (Psalm. XIII, 1). Aii schimbat dar Eliniî ade
văratele însuşiri ale lui Dumnedeu şi dreptăţile cele dumne-
deeştî cujviincîose şi le-au dat mincinoşilor dumnedeî1). 

Deci dicerea:au cinstit, arată câ pre făpturi le-aii cinstit; îar 
dicerea: au slujit, însemnează şi pre robie prin lucrările ce le 
aducea lor; că slujirea este cinstea cea prin faptă 2). Vedî însă, 

-o. .^etitorlUle,;eâ :jtiiî ' ' ^ p i f e t ' ^ â V ^ l , . emu că Eliniî aii slujit 
făpturii, i i '-Că; rft'aK-iji-ttlt-•î-âi$.lâitrjft' decât/Făcătorului, mărind vi
novăţia lor din asemănare8). Insă Făcătorul, dice ; este binecu
vântat şi! prea slăvit în veci, adecă nimic s'a păgubit pentru 
nedinstea' şi ocara Elinilor şi e binecuvântat în veci cu adeve
rire şi făjră îndoială, că amin acesta îhsemneză4). 

26. P|entru acesta I-a dedat pre el Dumnedeu la pa
timi de necinste, câ şi muerile lor 'şi-au schimbat rân
duiala cea firescă întru cea afară de fire. 

27. Aşijderea şi bărbaţii încă lăsând firesca întrebuin
ţare a pârţeî femeeştî, s'aii aprins întru pofta lor unul către 
altul, bărbat cu bărbat ruşinea lucrându-o, şi răsplătirea 
cea ce li se cădea a rătăcire! lor întru sineşî luându-o. 

Pavel aicea Iarăşi pre lepădarea şi depărtarea luî Dumnedeu 
dedare o jnumeşte, care s'a făcut lor pentru-că aii servit (s'aii închi
nat) şi aii slujit făpturei; că precum s'aii stricat eî în dogmele cele 
despre Dumnedeu., pentru-că aii lăsat povăţuirea care o pricinuia 

' I a r Teodorii dice, că adevăr al lui DumneZeu Pavel numeşte pre 
numele luî DumneZeu, îar minciună pre idolii ceî de mână făcuţi. Iar 
Sevirian Zice °â, DumneZeu cu adevărat este DumneZeu, îar idoliî, care 
de Elini se închină, cu minciună se numesc dumneZeî. 

a ) VeZî ila Zicerea: „Martur îmî este DumneZeu, căruia slujesc cu du
hul meu' (Rom. 1, 9) . 

3 ) Iar unii din dascălii ceî maî nouî la Zicerea: decât pre Făcetorul, 
v o r a Z i c e hotărîtor, adecă Eliniî şi slujitorii de idolî, slujîau făpturei şi 
nu Făcetoruluî, însă fiind-că cuvîntul Apostolului este pentru înţelepţii 
Elinilor, din care mulţî (precum Platon şi Aristotel) slăvîau pre un fă
cător al totului, prea înalt, nevăZut şi nemuritor şi nemărginit; slujîau însă 
şi făpturilor ca unor zeî şi făcători ai totului covîrşitorî, pentru acesta 
trebue a şe Zice precum să ia drept, precum şi Teofilact şi Icumenie 
Zic că; slujîau înţelepţii Elini făpturei maî mult decât Făcetoruluî. 

; 4 ) Diceiiea amin în totă Scriptura veche, numaî în treî părţi se află (în 
Cart. I a Pfiralipom., Cap. XVI , 36, şi la A doua Neemia Cap. V, 13, şi Cap. 

. VIII, 8 ) , iar întru cea nouă de multe orî se află şi însemneză: aşa, cu ade
vărat; precum şi însuşi Pavel arătat a tâlcuit Zicând: „Căcî câte făgăduinţe 
sînt ale luî DumneZeu întru el au pre aşa, şi întru el pre amin (II Cor. I, 
20) . Dar pentru ce Pavel slavo cu vinteză când pomeneşte numele Tatăluî, 
vecfî la, cela către Filip. Cap. IV, 20 şi la suptînsemnarea cjicereî. 



lor făptura către cunoştinţa Făcătorului, aşa s aii făcut spurcaţi 
întru vieţuire, pentru-că aii lăsat firesca îndulcire cea cu mu-
erile, care e şi maî lesnicîdsă şi maî îndulcitore, şi aii cădut 
întru acea afară de fire a bărbaţilor, adecă întru culcarea cu 
bărbaţii, care este şi mal grea şi mal greţdsă; căcî schimbarea 
acesta însemnăză, adecă au lăsat cele ce aveau şi au [cinstit maî . 
mult altele care nu aveau. Arată însă Apostolul mare pîrîş a 
amenduror neamurilor, adecă al femeilor şi al bărbaţilor, pre 
firea care o aii călcat; că după ce au dis acoperit, Ică muerile 
Elinilor făceau un lucru de ruşine (care nici se cuvine acuma 
a-1 scrie aicea pentru ruşine), dice şi pentru bărbaţi că s'aii a-
prins unul către altul, arătând cu aprinderea pre multa întă-
rîtare şi nestimpărata pornire a pofteî către culcarea cu bărbaţi. Nu. 
a dis însă câ lucreză pofta, ci urâciunea, arătând cu acesta că şi pre 
însâşî firea o aii sluţit şi o au ruşinat; Iar fiind-că a dis că s'aii a-
prins spre pofta trupescă, pentru ca să nu socoteşti că neputinţa 
acesta era a fireştei pofteî lor, d i c e dupre urmare că eî reii o lu
crau pre ea, adecă totă sîrguinţa o puneau întru necurăţia acesta, 
lucru al loruşî fâcendu-o şi luând plata depărtărel lor de Dumne
deu şi a rătăcire! lor ceiî către idolî, urâciunea cea de acest fel 
şi muncă avend pre însâşî îndulcirea loruşî care o încercau1), fi
ind-că era afară de fire şi plină de necurâţie. Insă acesta o dice 
Pavel, căcî încă nu putea să încredinţeze pre Romani, eum că este 
Iad şi Gheena; că crede, dice, tu christianule, că fapta acesta 
necurată, ce o făceaţi Elinii, le este lor muncă, de vreme ce 
nu credî cuvintele cele despre munca Iadului. 

28. Ş i precum nu au cercat eî a avea pre Dumne
deu întru cunoştinţă, aşa I-au dat pre eîj Dumnecleu în
tru minte neiscusită a face cele necuvenite. 

De treî orî a pomenit Pavel acostaşi noimă şi a întrebuin
ţat acestaşî dicere, dieemd: I-a dat, şi pretutindenea dice pricina 
lepădare! lui Dumnedeu a fi pâgânătatea dmenilor, ] precum şi 
acum acesta o dice: că precum el nu au cercat a avea pre 
Dumnedeu întru cunoştinţă, pentru acăsta şi Dumnedeu î-au dat 
pre el în patimi; ca cum ar dice: necinstea cea întru Dumnedeii 

•) Pentru acesta şi obştesc proverb îndestul se portă acesta: potrivită 
judecată răutatea este asupra răului. Dice însă dumhedeesculChrisostom: 
„Cel ce viază întru răutate şi maî înainte de Gheena se j imnceste.de- 
conştiinţă îmboldindu-se (Statul XVI) ; şi Sirah a djs: „Sufletul rău perde 
pre cel ce-1 are şi bucuria a vrăşmaşilor îl va face pre el (Capi VI, 4), pen
tru-că precum rugina ferului mănâncă pre cel ce o naşte, orî precum vipera 
mănâncă pântecele maîceî sale, care o a zemislit, aşa şi păcatul desăvîrşit 
mănâncă pre cel ce îl lucreză. Pentru acesta avea dreptate Solomon a 
cţice despre păcat acesta: „Precum agurida e vătămătore dinţilor şi fumul 
ochilor, aşa fără-de- legea celor ce o întrebuinţeză (Pilde: X , ! 26) . 
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a Elinilor, rui se nâştea din nectinoştinţa lor, ci din cugetare, 
pentru-că nu a dis, precum nu aii cunoscut pre Dumnezeu, ci 
precum nu au cercat adecă nu aii judecat a avea pre Dumne
zeii întru cunoştinţă, ci de voe au protimisit păgânâtatea; 
drept aceea păcatele nu se nasc dela trup, precum ore-cariî e-
reticî dic (Maniheii adecă), ci din judecata minţeî ceiî stric(a)te 
(ve4î ia tâlcuirea dicereî:' «făcând voile gândurilor lor», Efe-
senî II, 3). Deci maî în-tâîu eî nu aii judecat a cunoşte pre Dum-
nedeii, şi atunci. Durmiedeu i-a lăsat să cadă.în minte neis
cusită şi nedesluşitore1)- De vreme ce întorcerea luî Dumnedeu 
şi părăsirea, dare se nunteşte de Scriptură, şi ore care din sfinţi 
au. întrebuinţat o frumosă pildă, prin carea se arată dicerea, î-a 
dat pre eî Dumnedeu. dicend sfinţii: precum dacă cine-va şî-ar 
închide ochii şi nu ar voi să vadă sorele, apoi ar cădea în 
gropă, dicem că nearătându-se sorele, aii aruncat pre cu-
tarele în gropă, nu dor că sorele s'a mâniat şi a aruncat 
pre om în gropă, ci căci nu a luminat ochii omului aceluia. 
Iar a nu lumina sorele de unde a urmat? Din pricina celui ce 
şî-a închis ochii şj nu a vedut sorele. Cu un chip ca acesta 
şi Dumnedeu î-a dat în patimile necinstei, cu care chip ? Pen
tru-că nu a fost cunoscut de dînşii; iar a nu fi cunoscut Ia
răşi de unde â urmat? Dela acela că nu aii cercat şi nu aii 
judecat a-1 cunoşte*). VedI însă şi tâlcuirea stihului 19 al cap. IV 

*) Că djce sfinţitul Avgustin, că urmările greşelelor pedepsă sînt ale 
celor înainte povăţuitore (Cartea V-a asupra luî Iulian). Acestaşî o d j c e Şi 
dialogul Grigorie (Cart. X X V de moral. Cap. IX) . Insemneză că din djcerea 
acesta a Apostolului încheem, că dogmele cele rele şi păgânălatea şi necre
dinţa nasc viaţa rea şi stricată; că de vreme ce Elinii nu au cercat a cunoşte 
pre Dumnecjeu şi a crede în el, din necunoştinţa şi necredinţa acesta au fă
cut cele necuvenite şi au vieţuito viaţă plina de tote păcatele. Pentru acesta 
•a cţis fericitul Teodofit : Temelia a nelegiuire! s'a făcut păgânătatea, pre
cum şi dimprotivă viaţa cea rea şi stricată naşte dogme rele şi stricate şi 
face pre omeni necredincioşi şi necinstitorî de Dumnedeu, şi acesta îarăşî 
se închee în cuvintele ale însuşi Apostolului, că el a djs către Timoteî : 
„Avend conştiinţă bună pre carea unii lepădându-o s'au primejduit întru 
credinţă" (I Tim. I 19), şi îarâşî: „rădăcina tuturor relelor este Iubirea de 
argint, care unii poftindu-o au rătăcit din credinţă" (I Tim. VI 10). Şi 
dar asemenea rău este şi dogmele rele şi viaţa cea rea şi aşijderea şi 
viaţa rea şi dogmele cele rele, pentrU-că una este născetorea ceea-l-alte, 
şi cel ce are pre una ajunge şi la cea-l-altă. De acesta prea îiiţelepţeşte a 
c}is Teologul Grigorie: „mie întocmai rău îmi este viaţa rea şi basna stre
ină; orî pre care o îaî din amendoue pre amândouă le câştigi". 

a ) Dice însă şi înţeleptul Meletie Pigas la acesta ducere: „Dă .Dumne
zeu în minte neiscusită ca să facă cele necuvenite, ci pentru păcatele 
cele mai dinainte îi dă, fiind-că nu au cercat, cjice, a avea pre Dumne
zeu întru cunoştinţă, î-a dat pre eî Dumnezeu în minte neiscusită de 
a face cele necuvenite. Drept acea păcatele cele al doilea şi păcate sînt 
şi munci ale-păcatelor... Păcatele dar acestea, fiind-că sînt munci, ca pri-
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â ceiî câtre Efesenî, care mult se potriveşte ia dicerea acesta. 
29 Plini de totă nedreptatea. 

Vedî o cetitorîule, cum că Elinii tote patimile ie aveaii cu covîr-
şire, pentru-că dice aice Apostolul că erau plini de totă nedreptatea, 
căcî aii fost ajuns înşişi la măsura cea mal de pre urmă a tutu-
lor răutăţilor, apoi înşiră felurile reutăţeî întru care aii fost cădut. 

D e curvie. 
Cu numele curvieî obsteşte împreună a cuprins pre totă necurăţia. 

Pe yiclejsug/,,,. ......... .•^.-:--V-, 
•'- ĂdcCâinţeiepţiî Elinilor eraii plini de yrăşmăşie asupra apropeiul. 

D e lăcomia de averi. 
Şi plini de pofta avuţiilor. 
D e rentate. 
Şi plini de pomenirea de rău 1). 
Plini de pismă, de ucidere. 
Uciderea tot-de-una se naşte din pismă, pentru-câ Avei pis-

muindu-se s'a ucis, şi Iosif s'a primejduit a fi ucis de către 
- pismuitoriî fraţii luî, pentru acesta şi M. Vasilie a dis: «aces

tea înseşi şi Cain făcându-le se arătă întâîu ucenic al diavo
lului şi pisma şi uciderea dela dînsul înveţându-se surorile pă
cate, pe care Pavel împreună le-aii împreunat, dicend: plini de 
pismă şi de ucidere (In Cuv. Despre pismă). 

D e sfadă, de vicleşug. 
Din pismă se naşte şi prihănita prigonire şi viclenia care se 

face pentru păgubirea celuî pismuit. Iar Marele Vasilie, vicle
şugul aşa îl hotărăşte: «Vicleşug este cel ce se face spre vrăş-
muire iscoditore, când cine-va închipuind ce-va bun şi bunul 
ca o amăgitură, îl pune înainte şi prin acesta a lucra cele ale 
vrăşmăşuireî (Hot. 73 în scurt). 

D e năravuri rele. 
Rea nârăvire este răutatea cea ascunsă în adâncul sufletu

lui, Iar pre de-asupra se arată unsă cu bunătatea. Iar Marele 
Vasilie dice: «răul nărav, precum' socotesc, este înşăşî întâia 
răutate şi ascunsă a deprindere! (Tij.) 4). 
cinuitor au pre DumneZeu, căcî a lăsat întrliisele să cadă pre ceî ce nu 
aveau, simţire ca să potă veni întru simţir-3 pentru : mărimea necuviinţei 
şi orî a se munci întru cele ce se îndulcesc, orî maî vederat a se face 
ruşinea reutăţeî spre abaterea celor ce aleg; a ; i întregi înţelepţi (Cart. I. 

. Despre Hristian.). 
*) Iar Icumenie răutate numeşte pre sîrguîţiţa ce are cine-va de a 

face rău apropeluî. 
2 ) Iar Teodorit cUce că : „rău nărăvaşi numeşte pre ceî ce întrebuin-

ţecjă cugetările spre vrăşmăşie şi pre ceî ce meşteşugesc vătămare ce
luî de aprope. 
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3 o . Şoptitorî, grăitori de r6Q, urâtorî de Dumnezei i . 
Şoptitorî numeşte Pavel pre cei ce într'ascuns clevetesc pre 

fraţii Jor'p când se află faţă; Iar grăitori de reu, pre cei ce ve-
derat îi jprihănesc; şi urâtorî de Dumnedeu, pre cei ce urăsc 
pre Dunjinedeu şi se urăsc de Dumnedeu. 

Ocăratorî, mândrii, trufaşi 1 ) . 
La viral relelor ş'a suit, la mândrie, pentjru-că şi bine a 

face p ine-va^oî a se mândri, perde -piară Jsine^ij aceluia; cu 
*cât mâi vîrtos"4pş^,j câqd-^e mândreşte şi facerele"? Pentru-că 
pecătosu şi mândru fiind nu pote a se pocăi; să ştii însă că mân
dria adecă este defăimare de Dumnedeu, Iar trufia este defăima
re de omeni,, din care se naşte ocara cea asupra omenilor, 
pentru-că cel ce defaîmă pre omeni, pre toţi îî ocărăşte şi îî 
calcă; orj pote, de şi trufia este fireşte mal întâiu decât ocara, 
dar însă la noi cel ce vedem pre din afară, întâiu se vede o-
cara apoi se cunoşte maica şi pricina ocăreî, trufia. Pentru a-
cesta Pavel mai întâiu a pus ocara 2 ) ; pentru acesta a dis şi I-
saia: «Şi ocara celor mândrii o volii smeri» (Cap. XIII, 11), care 
tălmăcind Marele Vasilie dice: «Drept aceea tot pecatul ocară este 
şi odraslă a ocăreî este, mai întâiu atingându-se de ocărâtorul». 

Aflători de rele. 
Elinii ş̂  slujitorii de idoli nu se îndestulau cu răutăţile, care 

aveau mai înainte, ci isvodeau şi altele; iar a isvodi rele nu ur-
medă for din răpirea minţel, ci din cugetare şi sârguinţă3). 

l ) Iar :|cumenie mândrii numeşte pre ceî ce se mândresc pentru bu
nătăţile împjrotiva celor ce nu le au, tar trufaşi pre ceî ce se fălesc în
tru cele ce nu le au, ca cum le-ar avea. Iar M. Vasilie d j c e : „Mândru 
e cel ce, se îngâmfeză pentru cele ce sînt ale sale şi se ispiteşte a se 
arăta rnaî pjre sus de ceea ce este, Iar trufaş cel ce nu se mărgineşte 
întru cele legiuite, nici, plineşte a se mărgini întru acelaş canon, aceeaş 
a cugeta, cijîşî isvodeşte osebita cale de dreptate şi de bună cinstire de 
Dumnecjeu. IŞi Teodorit trufaşi djce pre ceî ce în zadar se fălesc. 

*) yecjî ' şi) pre Dioghere Laertiul şi vet afla că toţî înţelepţii Elinilor au 
petrecut viaţa rea şi aîi socotit patimile cele rele în ioc de c\eî; pentru 
acesta şi dulmnedeescul Ieronim la proorocul Osie a dj s : »Cu anevoe 

• este 1 a afla eretic cucernic". Ci şi sfinţitul Amvrosie 4ice: „Şi ceea ce se 
pare a fi bunătate, fără de buna cinstire este rentate, că nu se întinde 
spre mântuite, că nu e bine plăcută luî Dumne4eu" (La Meletie Pigas). 

3 ) Iar M. V'asilie tălmăceşte care sînt aflătorii relelor şi 4 i c e că sînt: 
„ Ceî ce afara de relele cele obicinuite şi cunoscute la ceî mat mulţi, 

• mai născocesc ore-care altele şi le află". Ve4î însuşi, o cetitorîule, cum a 
PUS Apostolul aicea faptele una după alta ce le aveau Elinii, pentru-că pre
cum bunătăţile atârnă una de alta,.precum am 4is la suptînsemnarea 4ice-
reî: „De îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine" (Gal V, 22) , aşa 
şi 'răutăţile şţ patimile una de alta se atârnă. Pentru ac&ta a djs dum-
nê eeficul Grigorie al Niseî: „Drept aceea de îndărăpt şi vătămarea la 



Născătorilor nesupuşi (neascultători de pârirlţî). 
Arată Pavel cu acăsta câ Elinii se luptau şi cu :insâşî firea. 
31 . Neînţelegători, nestatornici întru aşe^ămînturî. 
Potrivit erau Elinii neînţelegători, pentru-câ ceî ce nu se su

pun născătorilor, ce bine altul pot să gândescă şi să înţelâgâ ? 
Iar nestatornici întru aşedămînturî dice, pentru-că nu. rămîneau 
întru cele ce se învoiau, adecă necredincioşi erau şi nu păzeau 
încredinţarea. 

Neîmpăcaţi, fără de dragoste, nemilostivi. 
Rădăcina tuturor răutăţilor acăsta este: Râcela dragostei; că 

din ace'sta se pricinueşte a nu se împrieteni cine-va cu fratele 
seu, nicî a'l priimi adecă a nu'l Iubi, nici a-'l milui; pentru a-
cesta a dis Mântuitorul: «Când se va înmulţi nelegiuirea, s e v a 
răci dragostea a multora» (Mat. XXIV, 12). Şi cu tote că în
săşi firea omenireL, care o avem ne uneşte pre no: unul cu al
tul, precum şi pre(?) neamurile dobitocelor cele de un fel se adună 
unele cu altele, dar însă Eliniî acesta nu aii înţelâs. 

32. Carii dreptatea lui Dumnezeu cunoscendu-o, cum 
c ă ceî ce fac unele ca acestea sînt vrednici de rndrte, 
nu numaî acestea le fac, ci şi binevoesc cu ceţ ce le fac. 

Maî sus a arătat Apostolul, cum că Elinii nevrând să cunoscă 
pre Dumnedeu, s'aii umplut de tdtă răutatea; Iar acum arată 
că nu sînt vrednici nicî ertare a lua, pentru câ nu pot sâ dică 
că nu ştiau, binele, căci ştiu dreptatea şi porunca \uf Dumnedeu 
de firesca lege povăţuindu-se, şi de voe fâc cele din protivă; 
şi ce e mai rău, câ şi împreună le plac ceî ce fac relele, adecă 
îi ajută la cele rele, care este o răutate nevindecată1). 

ce-va din cele dintru noî, se întinde la totă viaţa cea dupre fapta bună. 
Ş i cu adevărat dupre cele ce cjice Apostolul, totuj împreună se aşedă, 
c ă . de pătimeşte un mădular împreună dâre pre tot truptil." (Cap. X I V 
despre feciorie). Dice însă şi M. Makarie: „Tote sînt legata una de alta, 
ura e legată de mânie, mânia de mândrie, mândria de islava deşartă, 
slava deşartă de necredinţă, necredinţa de împetrirea ininieî, împetrirea 
inimeî de lenevire, lenevirea de trândăvie, trândăvia de nepurtare de g'rtje. 
nepurtarea de grije de nerăbdare, nerăbdarea de Iubirea 
cele-l-alte părţi ale reutăţeî una de alta sînt spânzurate" (V 
Vedî lanţul răutăţilor una de alta legate şi la Cap. III al 
Timoteî, la Zicerea „Nesupuşi părinţilor". 

J ) Iar dumnedeescul Isidor Pelusiotul nu priimeşte pre 
teză adecă ca pre o greşită apostolescă Zicerea acesta şi 
„Nu numaî ceî ce fac acestea, ci şi ceî ce împreună binevoesc cu ceî ce 
le fac, vrend aceştia a arăta maî mic păcat a binevoi cirie-Va cu ceî răi, 
şi maî mare păcat a face relele". Nu priimeşte, am Zis, S f intui acestea, ci 
Zice: că nu este greşită Zicerea acesta, ci e dreptă, .precum se află scrisă. 
Decî Zice: „Dic cum că fiind-că a greşi, decât a lăuda pre ceţ'ce greşesc, este 

de îndulciri şi 
Di-. X L Cap. I). 
ceiî a II către 

ceî ce îndrep-
carî cetesc aşa: 
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CAP. ii. 

i . Pentru aceea fără de răspundere eşti, o pmure, tot 
cel ce judeci, căcî întru ceea ce judeci pre altul pre sine-ţi 
te osîndeştî, că aceleaşi faci cel ce judeci. 

Fiind-că noî omenii socotinţele le avem neregulate şi nesta
tornice, şi une-orî adecă ajutăm la rău şi alte orî ne facem 
judecători al streinelor greşale, oslndind pre păcătoşii ceî ase
menea nouă, pentru acesta Pavel a dis maî înainte pentru cel 
ce ajută pre ceî ,răî, Iar acum cjico şi pentru ceî ce osîndesc 
pre alţii, cum că. fără de răspundere eşti, o omule, adecă, pen
tru-că ştiind tu dreptatea şi porunca luî Dumnedeu, cum câ 
răii sînt vrednici dej muncă, fără de răspundere şi de sineşî 
osîndit te faci, judecând şi osîndind pre ceî ce fac relele cele 

pricină maî grea şi maî mare de muncă, potrivit s'a dis: „Nu numaî a-
cestea fac, ci şi binevoesc cu ceî c e l e fac." Că cela ce dupre ce a gre
şit osândeşte păcatul, va putea ore-când dupre multă vreme a se dobândi 
pre sineşî, mare ajutor având spre a se pocăi, pre prihănirea păcatului, 
îar cela ce laudă răutatea se lipseşte pre sineşî de ajutorul de a se .po
căi. Decî de vreme__ce este de socotinţă stricată şi de suflet ce boleşte 
fără. vindecare socotinţa acesta, dupre cuviinţă cel ce laudă păcatul ce
luî ce a greşit, cu• mult1 maî fără-de-lege se j u d e c ă " (In Epistolii). Pen
tru acesta şi Teodorit; dice: „Aceştia nu îndestul socotesc a fi a le face 
acestea, ci şi laude alcătuesc celor ce fac cele asemenea, şi acesta e ho
tarul cel maî de pre u r n ă al nelegiuire!, că trebuea nu numaî a urî ne
legiuirea tuturor, ci ş: de a sa a se îngreţălui. Că acesta se pare că în
semneză psalmicesca djcerea aceea: „Se laudă păcătosul întru poftele 
sufletului seu şi cel ce -nedreptăţeşte se binecuvinteză" (Ps. IX, 23) . Dice 
insă şi dumnecjeesciil Chrisostom: „Nu numaî a râvni răutatea ci şi a 
lăuda pre ce! ce vieţuesc într'însa, aduce muncă prea cumplită celor, (ce) 
via4ăîntru răutate, că a păcătui şi a lăuda pre ceî ce păcătuesc, mult maî. 

. mare pricină de muncă aduce" (din Cuv. cel la Saul) . Ci şi M. Vasilie cjice: 
„Maî cu sîrguinţă să luăm aminte de sinene, nu când-va pre vre un om 
necinstitor de DumneZeu cu cuvîntul sau cu lucrul, vrând să-'l îndreptăm, 
dupre harul cel către noî, purtându-ne cu înduplecarea luî, că vaî celor ce 
dic răul bun şi bunul.reu, şi ceî ce pun lumina întunerec, şi îhtune.recul lu
mină, ceî ce fac amaru-i dulce şi dulcele amar" (Isaia V, 20) . Şi iarăşi dice: 
„Cel ce ajută celor răî şi îndrăzneşte întru faptele cele rele, acesta este cel 
ce Zice râul bun, precum Apostolul prihăneşte pre ceî ce nu numaî le 
fac acelea, ci şi împreună binevoesc cu ceî ce le fac" (In tâlc. la Isaia). 
A Zis î n c ă Ş' Parimiastul: „Carele judecă pre cel nedrept a fi drept; îar 
nedrept pre cel drept, necurat şi urât e la DumneZeu" (Pild. XIII, 13). 
Şi acesta e ceea ce Zice David: „Că se laudă păcătosul" şi cele-l-alte, 
care S. Isidor tâlcuind Z l c e : ..Că păcătosul se laudă de către ceî ce-'l 
linguşesc şi-'î întărâtă răutatea luî şi acesta-î cea maî rea decât tote, 
când răutatea se laudă şi nicî se socoteşte, a fi reutate; că precum cel 
ce aduce la faptă bună se încununeză, măcar de nu ar ajuta nimic, că 
lucrul seu l'a plinit, aşa şi cel ce ajută la reutate se . osîndeşte, deşi nu 
ar putea nimic, că şi acestaşî a făcut răutatea sa (Epist. III). 



asemenea, care le faci şi tu. Se vede Insă că dumne4eescul Pavel 
dice cuvintele acestea dregătorilor fşi mai ales Romaqilor, cari 
erau întâi stătători ai lumeî, pentre rcă însuşire a dregătorilor 
este a judeca pre alţii. Insă se potrivesc acestea la fieşte-ca-
rele om, pentru-că fieşte-carele pote judeca, pre altul, măcar 
deşi nu are stăpânire. Deci când tu, să dicem, fiind prea cur-
•var, Qsîndeştî pre celă-r-a]t prea pun/ar asemenea cu tine însuţi, 
pre ţine te osîndeşti1). ^ ' s 

'•ş: > 'Şv^tri- ' : câ judecata-'Iu* D-utahe^fă-este dupre #de-
ver, asupra acelora ce fac uneîe ca acestea. 

Pentru ca să nu dică cine-va j că, eu de şi am osîndit şi am 
pedepsit pre preacurvarul, preacurvar fiitid însu'mi, nu m'âm o-
sîndit însă acum,nici m'am pedepsit asemenea, pentru acesta A-
postolul înspăimântezâ şi dice că nu este aşa şi la Dumnedeu: 
pentru-că aicea adecă un preacurvar se pedepseşte iar altul 
scapă de pedepsă, atuncea însă la viitorea judecată nu urmeză 
aşa, pentru-că judecata şi osînda luî Dumnedeu se va face du-
pre adevgr asupra tuturor preacurvarijor şi păcătoşilor. 

3 . Dar socoteşti acesta, o omule, cel ce judeci pre ceî 
ce fac unele ca acestea, şi fâcendu-le acestea, cvjţm că tu 
vei scăpa de judecata luî Dumnedeu? 

4. Au dor defaîmî bogăţia bunâtăţei luî şi a îngă
d u i m şi a îndelung râbdăreî, neştiind că bunătatea luî 
Dumnedeu te aduce la pocăinţă? 

5 . Ci dupre împetrirea ta şi nepocâita inimă îţi învisti-
ereştî ţie (osîndă) în diua urgiei şi a descoperim dreptei j u 
decatei luî Dumnedeu. 

6 . Carele va resplăti fAeşte-căruîa dupre faptele sale 2 ) . 

*) Iar Teodorît aşa a tâlcuit cjicerea: .„Apoî îarăşî altmintrelea arată 
că avem noî pre desluşirea celor bune şi a celor dimprotivă, ci şi aşa 
Zice aflându-ne, de vefî lua stăpânirea de a judeca dela ore-cariî pre 
călcătorii legilor, ca vinovaţi şi munciţi cunoştinţa de acest fel a bună
tăţilor aveţî-o, şi acelor dimprotivă. Tr.ebue însă a şti, că prin cele ce jur 
decaţî pre alţiî, carî greşesc şi pre voî înşivă aceloraşi hotărîrî vă su
puneţi, că aceeaşi fără de lege o cutezaţi. 

*) Insemneză că Zicerea acesta: „Carele va răsplăti fieşte-căruîa dupre 
faptele luî", o a luat Pavel dela Parimiastul întocmai din cuvînt în cu-
vînt (Cap. XXIV, 12), şi dela David care o Z'ce însuşi acesta (Psalm. 
L X I , 11). Iar dumneZeescul Maxim tâlcuind acesta tyce: „Când vel auZi 
Scriptura Z'cend că tu vel resplăti fieşte-căruîa dupre faptele luî, nu du
pre cele ce se fac afară de scoposul cel drept, de se par a fi bune, răs
plăteşte Dumn«4eu bune; ci dupre cele ce se fac dupre dreptul pravăţ, 
că nu la cele ce se fac priveşte judecata luî DumneZeii, ci la scoposul 
celor ce se fac (Cap. XXXVII al sutei t, Il-a din cele despre dragoste). 
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Maî sus a dis, cum că răsplătirea slujireî de idolî se răsplă
tea celor reî cu înseşi păcatele lor acelea şi necurăţiile ce fă
c e a u , fiihd-câ înseşi necurăţia lor aceea era îndestul osîridă lor, 
în loc de muncă. I a r acum le arată şi munca, care au s ă o 
priimescâ; e s t e , dice, şi altă muncă pentru tine omule, pentru-că 
nu veî scăpa de osîndirea luî Dumnedeu, căcî cum .veî scăpa tu 
d e ea, când de a ta osîndâ n'ai scăpat? Pentru-câ osîndjnd pre 
altul , însuţi pre tiiic te-.al osîndit. Căcî. dacă tu, fiind-că nu te-âî 
rr\Uncit încă defatmî peiitri}. ş i c ' ^ ţ â _^re"'lb^âJ^§j3uoâtăţei lui-
Dumnedeu, sâ ş t i i . oum câ mâi mult'acăştâ.."este, care va pri-
cinui; ţie] maî multă muncă, pentru că îndelunga răbdare şi în-
găduireaj lui Dumnedeu la cei ce o întrebuinţeză pre ea spre 
îndreptarea lor este mântuitore şi folositore, iar la cei ce o 
cheltuesc pre ea spre a adăogi şi alte răutăţi, se face pricină 
d e m a i i m a r e muncă, nu din pricina dumnedeeşteî îndelungi 
răbdări, c i din pricina împetrireî păcătoşilor; că îţi învistiereştî, 
dice, păcătosule, urgie tu ţie-'ţî, şi nu Dumnedeu, ci tu o pricinu-
eşt î ţie acesta. Pentru care pricină? Din neînduplecata spre bine 
şi împetrită inimă a l a , pentru-că, când tu nici cu bunătatea 
nicî cu îndelunga răbdare a luî Dumnedeii te moî, nici cu frica 
te îndupleci spre bine, care alt lucru este maî împetrit decât 
tine?1) dicend însă diua urgiei, dupre urmare dice şi a desco
perire! şi a dreptei judecăţi a lui Dumnedeu8). 

Şi dupre cuviinţă ca să nu socotescă cine-va că judecata luî 
Dumnedeu se face cu urgie, că mal întâîu, dice, că se face des
coperire I şi arătare a tuturor păcatelor, şi apoi dupre măsura 
păcatelor arătate aşa s e face şi răsplătirea şi urgia, în cât pen
tru acâsţa se face şi drepta judecată, pentru-câ, în lumea a-
cesta, ascunse fiind faptele Omenilor, pentru acesta nu tot-de-
una se face şi dreptate, iar atuncea când se vor arăta cele 
ascunse ale fieşte-căruîa, urmeză a se face drăpta judecată. în
semneză; o cetitorîule, cuprinderea acâsta a Apostolului, pen
tru-că trjebueşte ca să tălmăceşti drept cuvîntul acela al Eşirel: 
«Şi eu am împetrit inima lui Faraon» (Cap. IV, 21) ; câ maî a-
ceea o tălmăceşte aicea Pavel cu alte diceri, şi vedî despre a-

1 ) s.Pentru acesta bine a aUs Orighen, că mintea omenescă se face ca căra 
cea vîrtosa pentru răcelă şi atuncea se face nepriimitore de haractirul 
dumnecje^sculuî chip. A cjis încă şi dumnecjeescul Maxim: „Că inima 
cea împetrită nicî de dragoste se moîe nicî cu rugăciunea, nicî cu po
căinţa, nicî cu pedepsele, nicî cu bătăile, nicî cu învăţăturile şi cu daru
rile luî DumneZeu (la Coresie). Pentru scesta a cps Isaia: „Aî învîrtoşat 
inimile npstre, a nu ne teme de. t ine" (Cap. LXIII, 17). 

3 ) Şi ai dreptei judecăţi a luî Dumnecjeu, acest „şi" conlegătură (con
juncţie) în scrisul Apostolului nu se află; îar Sf. Teofilact şi Teodorit o 
au la tâlcuirea lor. Iar Icumenie o judeca ca de prisos. 
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cesta la dicerea: «Decî dar pre carele voeşte, milueşte şi pre 
carele voeşte, împetreşte» (Rom. IX, 18). 

7 . Celor ce dupre răbdarea lucrului bun, caută viaţa 
vecînică, slavă şi cinste şi nestricăcîune. 

De vreme ce mal jsus a dis Pavel că Domnul va, răsplăti 
fieşte-căruîa dupre faptele luî, pentru acesta vrend â face cu-
vîntul maî blând, începe aici dela răsplătirea celorj bune, ce 
are a răsplăti atuncea Domnul. Decî dicend celor dupre răbda
rea lucrului bun, două lucruri arată: Că nu se cad4 adecă a 
se lenevi cine-va şi a se trândăvi, ci să îngăduiască întrulbine până 
în sfîrşit. Şi alta încă, că nu se cuvine a nădăjdui cine-va întru sin
gura credinţă, fiind-că are trebuinţă şi de fapte bune. Iar dicănd 
»şi nestricăcîune « deschide uşă şi cunoştinţă despre înviere; apoi 
fiind-că toţi avem să ne sculăm din morţi, însă nu jtoţl avem 
să ne sculăm pentru acelaşi sfîrşit, ci alţii adecă se j vor scula 
pentru slavă şi pentru împărăţie, iar alţii pentru osîndâişi muncă, 
pentru acesta a dis: slavă şi cinste. Iar totâ cuprinderea cuvîn-
tuluî aşa se tâlcueşte: Dumnedeu, dice, celor ce caută slava 
cea viitore şi cinstea, şi carii tot-de-una îşi aduc aminte atât 
de acesta cât şi de nestricăciunea, care au să dobâpdăscâ în
tru învierea din morţi, acelora, dic, le va da viaţă vecînică. 
Dar cu ce chip se caută slava cea viitore şi cinsteaj şi nestri
căciunea? Cu îngâdutrea întru lucrurile cele bune, j pentru-că 
cela ce îngădueşte întru fapta bună şi stă statornic | împrotiva 
fieşte-căreî ispite, ce-'I vine asupra, acela cu adevărat caută slava 
şi cinstea şi nestricăciunea, adecă dobândirea bunătăţilor celor 
nestricăci6se, care se dobândesc cu nestricatul trupi. 

8 . Iar celor din prigonire şi carii nu se supun ade
vărului, ci se supun nedreptâţeî, mânie şi urgid 1) 

9 . Ş i necaz şi strîmtorire preste tot sufletul omului 
celui ce lucr6ză reul, al Iudeului maî întâiu şi al Elinului 2). 

Prigonirea se numeşte împrotivirea cea fără cuvînt8). Decî 
' ) Iar totă cuprinderea (tot periodul) aşa se alcătueşte, p!usă fiind în 

rânduîală de săritură, adecă: „Celor ce cu îngăduire caută lucru bun, 
viaţă vecînică, slavă şi cinste şi nestricăcîune, le va resplăti j Dumnezeu, 
Iar celor ce din prigonire, cariî n u . s e supun adeveruluî şiisînt supuşi 
nedreptăţeî, li se va resplăti mânie şi urgie, care va fi. Aşa spre maî 
descoperit (spre maî mare lămurire) o închipueşte cuprinderea acesta 
Fo t ie (Epist. 167 către Gheorghie al Nicomediei). i 

*) Lipseşte din afară graiul „va fi". , 
8 ) Dar prigonirea ce este şi gâlceva, ve4î la cap. XII, la! cea a doua 

către Corint, stih. 20. Adauge acesta încă dumne4eescul Grigorie al Niseî 
4icend că Apostolul Pavel nu portă grijă de obiceiurile 4-fcerilor, ci a-
rată numaî înţelegerea cu j^icerile unde voeşte, că 4 ' c e a Ş a ? »Iar prigo
nirea, orî îubirea de a birui în cuvînt, cea întăritore şi izbanditore, ară-
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celor ce se pornesc d in prigonire, dice, adecă celor iubitori de 
a birui prin cuvînt, le va urma necaz şi strîmtorire; cu acesta 
însă arată Pavel că s'aîi făcut omenii răi nu din necunoştinţă, 
ci din Iubirea de a birui şi. pentru acesta eraii neertaţî; ci şi 
a se supune nedreptate! şi a nu se supune adevărului, era gre-
şală a proalegerel lor, fiind-că nu a dis ; că eraii siliţi ori tira-
nisiţî, ci c ă se supuneau. Şi vedî cum a dis că Dumnedeu va res
plăti viaţă vecînică, nu însă c ă şi cele rele le va resplăti, că 
mânia şi urgia şi necazul nu dice că aii să se plătescă celor 
rei d.ela Dumnedeii, • ci acesta a^,lăsat a se înţelege aşa neho-
târîtor, cum că relele acestea vor s ă urmeze acelora; pentru-
că, a face viu este firescă însuşire a lui Dumnedeu, Iar munca 
urmeză nouă nu dela Dumnedeu, ci din lenevirea nostră. Di-
cănd însă:preste tot sufletul omului, smereşte pre mândria Ro
manilor, pentru-că măcar împărat de ar fi cine-va nu va scăpa 
de osîndă, dacă lucreză răul, adecă dacă stărueşte în răutate 
şi nu se pocăeşte; pentru-că nu a dis celui cea lucrat, ci a-
celuî c e lucreză adecă cu şîrguinţă şi cu stăruire făcând răul. 
Iar de vreme ce Iudeul mai multă a dobândit pre învăţătura 
cea din lege, pentru acesta este şi vrednic a lua mal multă 
pedepsă «că cel puternici cu putere se vor certa» (înţelept. 
VII, 7 ) . Şi cât sînt maî mult înţelepţi, acela maî mult se~vor munci. 

10. S lavă şi cinste şi pace tot celuia ce lucreză bi
nele, Iudeului maî întâiu şi Elinului 1). 

11 . Că nu este luare de fată la Dumnedeu. 
Apostolul socoteşte s ă arate în cuvintele cele următore cum 

că tăerea împrejur a Iudeilor nimica foloseşte, nici netăerea 
împrejur a nemurilor vătăma, şi după ce o va arăta acesta, 
socoteşte dupre urmare să introducă credinţa cea ce îndrep-
teză pre om. Acăstă socotinţă avendu-o dar, clăteşte maî întâi 
obiceiurile Iudeilor, şi vedî înţelepciunea luî. Povesteşte cele 

tată fiind tuturor, cum că din facere de gâlcevă, în Scriptură se nu
meşte prigonirea, şî „obicînuim sîrguinţa cea către gâlcevi a o însemna 
cu numele prigonire! Dar însă Pavel dând d j u a bună etimologhieî ceiî 
re'cî, prin ducerile cele ce voeşte, arata înţelegerea care o vrea. Că şi al
tele multe s'ar putea .afla în cuvintele Apostolului de către ceî ce cer-
ceteză cu amăruntul, care nu slujesc întrebuinţare! obiceiului, ci sînt 
grăite de dînsul cu stăpânire dupre ore-care însuşită înţelegere, nicî cum 
întorcendu-se către obiceiuri'." (In Vorova la c U c e r e a : » I a r când i se vor 
supune luî tote" tom. II). Insă şi Iacov fratele luî Dumnezeu întrebu-
inţeză ducerea a prigonire! şi aceea ce chîar acesta însemneză, unde şi 
Pavel o întrebuinfeză dicend: „Iar de aveţi rîvnă amară şi prigonire în 
inima vostră" (Cap. III, 14). 

> )Din afară împreună se înţelege ducerea: „Ca se va resplăti dela 
Dumne4eu" . 
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maî nainte de venirea lui Christos, şi cum câ lumea era plină de 
reutate şi că erau vinovaţi muncei mal întâîu Iudeii şi apoi E-
liniî. Şi luând ca o dovadă mărturisită câ Elinul se va munci 
pentru relele ce face, de vreme ce calcă legea cea firescă, care 
este scrisă în inimi, din acăsta formâlueşte cum că şi se va 
cinsti pentru bunătăţile ce face, păzind l e g e a acesta; ; şi dacă 
urmeză cinstea şi necinstea din fapţce, de prisos dar este legea 
cea scrisă şi tăerea în împrejur, ş'\ nu numai "de prisos, ci şi 
pricinuitdre de;, maî multă inuncăriudeulpi;/pentru-câ, dacă -£.-
linul.se osîndeşte pentci irCă tiu s'a învăţat i e le bune deîa făp
tură şi din firesca lege, cu mult maî vîrtps se va osîndi Iudeul, 
care pe lângă dăscălia făpturei şi â fireşteî legi a maî luat încă şi 
învăţătura legeî scrise 1). Deci, o cetitorîule, de vreme ce ai în
ţeles scoposul Apostolului, urmeză dar şi dicerilor lui. Elini 
însă aicea, numeşte Pavel, nu de obşte pre slujitorii de idoli, 
ci pre cinstitorii de Dumnedeu şi pre cer ce se supun fireşteî 
legî, precum a fost Melhisedec şi Ayifneleh, împăratul Ghe-
rarilor şi Iov şi Nineviteniî şi în urmă Corni!ie. Aşijderea şi 
Iudeî numeşte pre ceî maî înainte de venirea lui Christos, şi 
fiind-că se sîrgueşte Apostolul să ayate că tăerea împrejur nicî 
o putere are, alergă la vremile cele vecfil şi arată că atuncea 
nicî o osebire era între Elinul cel cinstitor de Dumnedeu 
şi între Iudeul cel ce făcea cele bune, pentru-că dacă maî 
înainte de venirea lui Christos, când obiceiurile Iudeilor eraii 
felurite maî mult, Iudeul nu avea nicî un. privilegiu maî mult 
decât Elinul, cu cât maî vîrtos nici un privilegiu avea maî mult, 
dupre venirea lui Christos, când legea a rămas nelucrătore? 
Acestea însă le d i c e Pavel, ca să obore mândria Iudeilor, 
carî nu priimeaii pre cel de alte nemuri. 

Slavă, dice, şi cinste şi pace se va da dela Dumnedpu Iude
ului şi Elinului. Dar cum se tălmăcesc acestea? Ascultă: slava 
lumeî adecă şi cinstea şi cele-l-alte bunătăţi tot-de-una au vrăş
maşi şi turburărî, pentru-că se zayistuesc şi se vrăşmăşuesc de 
către omeni. De şi care-va din afară de nu le vrăşmăşueşte 
acestea, însă cel puţin cel ce are bunătăţile acestea, tot-de-una 
se turbură din lăuntru de cugetări, Iar slava şi cinstea, cele 
ce se dau dela Dumnedeu aii pre pacea, pentru-că nu se vrăş-
măşuesc şi pentru-că nu pricinuesc celor ce se slăvesc şi se cins
tesc pre neturburarea şi pacea cugetelor. îar fiind-că se părea 
a fi lucru necredut de a lua Elinul slavă şi cinste dela Durţi-

: 1 ) Pentru acesta şi Mar. Vasilie tâieuirid c ţ i c e r e a aceea a luî Isaia a 
cţis: „Legea o a.dat spre ajutor" (Cap. L stih. 20). „Mare era ţie şi iscu
sinţa cea din fire ce este întru tine spre bine, ci acesta plinindu-o Dum
necjeu, a adaus ţie şi povăţuirea cea din lege, ca o ducere de mână". 
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nedeii, fiind-că nu audise nici legea nicî proorocii, pentru ar 
cesta spţine aice Pavel pricina, că acesta urmăză pentru-că 
Dumnedeu este necăutător în faţă, adecă nu face voea veghetă 
omenilory ci cerceteză lucrările g61e. • Deci fiind-că Elinul nu 
se osefoeşte de Iudeu dupre fapte, ci dupre lucrarea binelui, 
pentru acesta nimic îl opreşte de a se cinsti şi el întocmai cu 
Iudeul.. Drept aceea, tu Iudeule, nu te făli asupra celui de 
altneamj în urma nelucrăreî şl. a contenire! legeL. pentru-că şi 
în vrerhea când legea era Irivâricul s'Sq /(âlîepă j&;:$uţ«i;|!&'; 

şi când dbiceiurile tale înfloreau, de asemenea cinste cu tine era 
şi cel de alt neam carele lucra binele. 

12. Căci câţi au greşit fârâ de lege, fără de lege şi 
vor peri; şi câţi în lege au greşit, prin lege se vor. judeca. 

13. Gâ nu auditorii legeî sînt drepţi la Dumnedeu, 
ci făcet<j>riî legeî se vor îndrepta 1 ). 

A arătat maî sus Apostolul cum că se cinsteşte şi Elinul 
întocmai I cu Iudeul, iar acum arată cum că dupre pedepsă mal 
greii se munceşte Iudeul*), pentru-că Elinul, dice, fără de lege 
a greşit,! adecă fârâ a avea învăţătura legei ceii scrise, pentru 
acesta şi1 fără de lege vor peri, adecă maî uşor se vor munci, 
neavfind pre legea cea scrisă pîrându-I pre ei; că dicerea: 
fără de lege, acesta însemnezâ, adecă fără osîndirea legei ceii 
scrise. Iăr Iudeul fiind-că a greşit cu legea cea scrisă, adecă 
avend învăţătura legeî ceiî scrise, pentru acesta cu legea cea 
scrisă selva judeca, adecă se va osîndi, fiind-că legea maî tare 

•) Dicerea acesta tâlcuindu-o Coresie $ice: „Că în doue feluri se în-
drcpteză omul, că orî din pecătos se face drept, orî din drept se face 
maî drepţ i îndreptarea însă se face prin credinţă dupre începere şi du
pre facerej îar prin fapte lucrătoreşte şi dar prin amendoue se face în
dreptarea, i că nu auditori! legei: Iată credinţa, ci făcetorir legeî: Iată lu
crarea, şi 'Dumnecjeu îndrepteză, îar omul însuşî pre sineşî se găteşte 
spre îndreptare. S e potriveşte la acesta, ceea ce a Qis Sf. Efrem: „Frate, 
cunoscător te numeşti pre sineţî? Din faptele tale cunoşte pre sineţî, că 
precum trupul fără de duh este mort, aşa şi cunoştinţa fără de lucrare 
este mortă. Rătăcire e omului a nu şti Scripturile, şi îndoit se rătă
ceşte cela | ce le ştie şi le defaîmă. Că scris este încă şi în Pateric, că 
4iceaii beţrâniî: „Acestea sînt carele caută Dumnezeu de(la) hristian, că a 
se supune cine-va Sf. Scripturi, şi a se sili să arate pre cele ce se cţic 
făcute". Şi îarăşî a Qis un betrân: „Prooroci! au făcut cărţile şi aii ve
nit părinţii noştri! şi le-au lucrat acestea, îar ceî de dupre dînşii le-aii 
învăţat acestea de. rost; aii veqit însă neamul acesta şi le-a scris şi le-a 
pus la ferestre nelucrătore". 

2 ) Şi Iciimenţe încă unit cu Teofilact, pre 4'cerea, fără-de-lege, şi a-
cesta, că p̂ rin lege se vor judeca, le tâlcueşte adăogând numai că şi E -
lini! se voi - munci, însă maî uşor, ca uniî ce au călcat numaî legea flreî, 
îa,r Iudeii imaî gi'eu, flind,-că au. călcat şi legea flreî şi legea cea scrisă» 



stă şi-1 pîreşte pre el că o a călcat şl dupre urmare: pricinu-
eşte lui maî mare osîndă1). Decî cum c}\cl tu, o Iudeuie, că 
nu.am tebuinţâ de darul Evangheliei, că mă îndreptez din sin
gură legea cea veche ? Câ îată te-al arătat că nimic te-aî fo
losit din lege. Drept aceea maî mult al trebuinţă tu de darul 
luî Christos decât Elinul, pentru-că nu te-aî îndreptat; la Dum
nedeu din singura audire a legei, pentru-câ la omnenî adecă, 
auditorii legei pot a se socoti cucernici şi cinstiţi, nu însă şi 
înaintea lui Dumnedeii. Ci făcătorii legeî, aceştia sînţ care se 
îndrepteză la Dumnedeu. 

14. C ă d când neamurile cele ce nu au lege fireşte fac 
cele ale legeî, aceştia neavend legeî loruşî îşi sîrit lege 2 ) . 

») însemneză că din cuvîntul acesta al Apostolului ne învăţăm, cum 
că n u se vor osîndi de o potrivă ceî ce fac unul şi acelaş păcat maî 
înainte de lege şi dupre lege, ci cu deosebire, dupre cunoştinţa şi dupre 
puterea şi dupre deplinătatea fieşte-căruîa şi dupre osebirea vremilor. 
Dupre care a cjis Solomon: „Judecata se face aspră întru ceî covîrşitorî, 
că cel maî mic pote căpăta milă, îar ceî puternici tare se vor certa" 
(înţelept. VI, 6) . Şi Domnul în Sfinţitele Evanghelii a hotărît djcend: „Tot 
celuia ce s'a dat mult, mult se va cere dela dînsul, şi dela cela ce i s'a 
pus mult, maî mult îî vor cere luî" (Luca XII, 48) . Pentru acesta şi Isi-
dor Pilusiotul scria luî Evdemon Sholasticuluî, aceste*.: „Fiind-că aî scris 
că mulţî de multe orî aceleaşi greşind nu au l u a t a : 
tru acesta pricină că multă e scumpătatea judecăto: -

şele nu se caută numaî felul păcatulUj, ci şi cunoş:: 
cătuit şi dregătoria şi osebirea vremeî se cerceteză ;;i starea petrecere!, 
că nu cel maî înainte de lege şi cel dupre lege şi cel dupre dar acelaş 
păcat păcătuindu-1, aceeaşi pedepsă vor suferi; ci cel dintâîu maî blândă, 
îar .cel al doilea maî grea, îar cel de dupre dar (adecă) nescăpat" (E -
pist. L X X X V I ) . Şi îarăşî acestaşî aîurea scriind luî Ioan Diaconul cţice: „Le
gea fără de apărare pedepseşte pre ceî ce pecătuesc maî presus de er-
tare, îar după ce a venit Darul, celor ce au păcătuit şi nu s'au pocăit 
mai mult decât legea şi maî amar îî munceşte, şi au îngrozit cu mun
cile, căcî ceî ce s'au învrednicit de atâta Dar şi s'au ridicat la împără-
tescă cinste apoî păcătuind, maî de multă muncă sînt vrednicî. Pentru 
acesta a dis Pavel: „Stricând cine-va legea luî Moîsi fără de îndurare, 
(adecă fără de milă şi neapărat şi fără ertare) prin mărturia a doî sau 
treî marturî more, adecă se ucide cu petriî, cu cât sdcoteştî că de maî 
mare muncă se va învrednici cela ce va defăima, cjice1, pre cela ce ne-a 
slobodit şi ne-a cinstit, ocărându-1 prin cele ce face" (Epist. CLXVII) . 
Şi Teodorit djce: „Prin acestea ne învaţă pre noî stăpânul, că dela ceî 
ce sînt desăvîrşit întru fapta bună, cere fapta bună cea maî mare, şi 
pentru ceî-l-alţî omeni, mari greşind eî rabdă îndelung; îar sfinţilor nu 
le împărtăşeşte acesta ertare" (La cele nedumerite ale Scriptureî, întreb. 
XLII I ) . Dice însă şi Marele Vasilie aceste puţine, dar'înfricoşate cuvinte: 
„Judecata urmeză Darului, şi va cerceta judecătorul Cum aî întrebuinţat 
cele dăruite" (Cuv. despre smerita cugetare). ; 

s ) înţeleptul Teodorit aşa tâlcueşte cucerea acesta: ,jCăcî cum că cere 
dumne4eîasca lege fapta, mărturisesc ceî ce âu întrebuinţat cugetări bi-
necinstitore de DumneZeu, maî înainte de mosaicesca lege, şi care şî-au 

:eeaş pedepsă, pen-
-uluî, că Intru gre-
inţa celuî ce a pă-



15. Carii arată lucrul legeî scris în inimile lor, măr
turisind conştiinţa lor. 

Când voroveşte Pavel împrotiva Iudeilor, atât de cu înţelep
ciune întrebuinţe'ză cuvintele, în cât se arată că nimica dice 
împrotiva legeî ceiî vechî, pentru acesta dice aicea, ca cum ar 
înălţa şi ar mări legea, cum că ceî ce nu au lege şi fac fap
tele legeî fireşte, aceştia supuindu-se legeî ceiî fireşti şi cuvîn-
tuluî conştiinţei cel în sineşi insuflat, aceia sînt minunaţi şi lă
udaţi, pentru-că nu aii avut trebuinţă de legea cea scrisă şi 
pentru-rcă poruncile legeî ceii scrise le-aii împlinit, pentru-că aii în
tipărit iri inimile -lor .şi în .conştiinţa lor nu slove, ci fapte bune, şi 
pentru-că întrebuinţează în loc de legea cea scrisă pre legea cea fi
rescă, şi socoteîă spre mărturia şi dovada binelui şi a faptei 
bune. Trei legi însă dice aici Apostolul: Pre cea scrisă, pre cea 
firescă şi pre cea ce se teoriseşte prin fapte. Şi dice: «Neamu
rile cele ce nu aii lege». Care lege? Cea scrisă, fireşte fac cele 
ale legei. Ale cărei legî? Ale ceii ce se teoriseşte prin fapte. 
Aceştia neavând lege, care lege? Cea scrisă, aceştia îşi sînt lo-
ruşi lege. Cum şi cu ce chip? întrebuinţând legea cea firescă 
şi cuvîntul conştiinţei, care arată lucrul legeî, al cărei legî? Al 
ceiî ce se teoriseşte prin fapte 1). 

Socoteşte dar înţelepciunea lui Pavel, că n'a înfruntat pre 
Iudei precum cerea urmarea cuvîntuluî, pentru-că dupre ur
mare se cuvenea a dice aşa: «Căci când neamurile cele fără de 
lege fireşte fac cele ale legei, negreşit sînt mult maî bune a-
celea decât Iudeii, ceî ce se învaţă din lege». Insă nu o a dis 
aşa, ci mai lin: Că neamurile sînt lege loruşî2), arată însă din a-
împodobit vţaţa cu fapte bune însuşi loruşî făcendu-se puitori de lege. 
Insernneză cum că dupre pre-care moralnicî trei sînt vredniciile cele ge-
neralnice şi catoliceştî (adecă preste tot cuprincţetore) asupra cărora se 
rezimă legea cea firescă, şi acestea e dator a le păzi cel ce nu voeşte 
a rătăci din calea faptei bune. a) Cum că ceea ce nu voeştî a se face 
ţie să nu o faci tu altora, b) Ceea ce voeştî a face alţii loruşî, fă şi tu 
sieţt. c)>Ceea ce-voeştî a-ţî face ţie alţiî fă şi tu altora. Cea dintâîu se 
numeşte axioma (preţuirea adecă) a dreptului, cea a doua axioma a 
celui cinstit şi cea a treia axioma cuviinţei orî a celuî cuvenit. Şi aces
tea tote Domnul le-a, cuprins întru acestea cuvinte: „Decî tote câte voiţi 
a face voue omenii, aşa fa^eţî şi voî lor, că acesta este legea şi pro
orocii" (Mat. VII, 12). Iar acesta catolicescă înveţătură a Domnului şi 
unită cu firescă lege, unul din împeraţiî vechî aî Romei-preamărindu-se, 
deşi era necredincios şi slujitor de idolî, o a scris asupra uşilor pala
tului seu, ca s'o . cetesc! toţi ceî ce intrau. 

i) Insernneză că şi Coresie şi însuşi Teofilact, acesta lege a faptelor 
numesc pre cea mosaicescă, adecă pre cea scrisă, şi vecjî la Rom. III, 27. 

s) Insernneză că Coresie <Jice cum că dupre sfinţitul Avgustin în cele 
despre Sf. Duh (Cap. XXVI) neamurî aicea se înţeleg cele ce au credut 
în Christos, fiind-că legea luî Christos este rudă cu firea, precum dice 



cestea că şi în vremile vechi şi maî înainte de a se da legea, 
firea omenilor dobândea dela Dumnedeu totă purtarea de grijă 
şi providenţa, tot o dată însă astupâ-se gurile celor ce dic: Pen
tru ce nu din început a venit Christos în lume pentru ca să 
înveţe pre omeni lucrarea binelui, că cu' acestea respunde lor 
Pavel, că Dumnedeu dintru început a pus în Omeni cunoştinţa 
binelui şi al reuluî, îar dupre ce a vedut că nu isprăveşte ni
mica, a venit şi însuşi In vremile cele maî '.'de p r e j m ă 1 ) . 

. Ş i cugetările lor între sineşî,pîrându-,se sau . ş i desvi-
novăţindu-se 8 ) . : i- . • • ' 

16. In dma când va judeca Dumnedeu cele ascunse 
ale omenilor, dupre bunavestirea mea, prin lisus Christos. 

Dela alt început să ceteşti dicerea acesta, pentru-că Pavel 
aici învaţă despre acesta, cum adecă rţevom judeca toţi ome
nii de obşte, câ atuncea vor stâ cugetările nostre, altele o-
sândindu-ne, îar altele răspundend spre desvinovăţireâ nostră, 

şi Teologul Grigorie în Engomion la Atanasie, cum că strălucirea este 
rudenie eu firea nostră, , tar dupre v Chrisostom şi Teodorit şi Icumenie, 
nemuri aicea se înţeleg cele ce nu cred în 'Christos, ci fireşte fac ore-
care bunătăţi ale conştiinţei Pentru-că Dump.ecjeu în împerătesca cămară 
a inimii şî-a pus divanul şi judeţul seu s j â. scris legi pre lespedile i-
nimeî, ş i , judecător a făcut pre dreptul ' cuvînţ urmând conştiinţei, îar 
marturî a pus fantaziile, orî ajutând orî împrotiva mărturisind ele. Pen
tru acesta de aceştî judecători a cjis David: „S 'a însemnat preste noî 
lumina feţeî tale" (Psalm IV, 7) , şi îarăşî: Mincinoşi fiu omenilor în euro
pene (Ps. L X I X st. 9). Şi Domnul a-Zis: „Fii îmbecându-te, cu protivnicul 
teu în grabă, adecă cu legea conştiinţei, precum tălmăceşte ava Doroteî 
şi alţî părinţi. 

') Pentru ce a venit Christos în vremile cele maî de pre urmă, vedî la 
tâlcuirea cjicereî: „Iar acuma încă o dată lasfîrşitplvecurilor" (Evrei IX, 26) 
şi la „Iar când a venit plinirea vremeî" la suptînsemnarea Gal. IV, 4. 

2 ) M. Macarie cj'cerea acesta tâlcuindu-o 4 i c e : «Că precum ar fi o co
rabie avend multă povară acolo cârmaciul ocârmueşte pre toţi şi-'î i-
conomiseşte, pre unii adecă certându-î, îar pre alţii povăţuindu-î, aşa 
este şi inima pre minte avendu-o cârmuitore, conştiinţa mustrătore, cu
getele pîrâşî şi desvinovăţitorî sau respunZetorî; că c\ice între dînsele 
cugetele pîrându-se orî şi desvinovăţîndu-se., Ve4î cum că conştiinţa nu 
judecă împreună pre cugetele cele de acest-fel, care ascultă de pecat, ci 
îndată le mustră? Că nu minţeşte, pentru-că ce ar 4ice înaintea luî Dum
neZeu în 4iua judecatei? Se mărturiseşti că tot-de-una era mustrând" 
(Vor. XV, Cap. 33 , 34) . însemneză că dupre ore-care moralnicî aşa se 
hotărăşte (defineşte) conştiinţa: „Conştiinţa este lucrarea aceea a sufletului 
prin care judecă, că faptele luî sînt unite cu legea orî nu" . Drept aceea 
din hotărîrea acesta se vede că conştiinţa e o cugetare deplinită (silogism), a 
cărei propunerea cea maî mare (majora) cuprinde pre lege, îar propunerea' 
cea maî mică (minora) cuprinde pre faptă, şi încheerea cuprinde pre hotărîrea 
de este fapta unită cu legea orî nu. Precum de pildă conştiinţa ca o catte a 
legeî Zice; Furul pecătueşte. Iată propunerea cea maî mare. Conştiinţa fu-
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şi nu are omul trebuinţă de alt pîrâş sau advocat'). Vrend 
însă să cfăscă temerea, nu a dis că va judeca Dumnedeu pă
catele, ci cele ascunse, pentru-că omenii judecă numai greşe-
lele cele jvădute, îar Dumnedeu va judeca cele ascunse, prin 
Iisus Christos, adecă Tatăl prin Filul, pentru-că «Tatăl pre nime
nea nu judecă, ci totă judecata o a dat Fiîuluî» (Ion V, 22). 
Ori aşa vel înţelege dicerea, prin Iisus Christos dupre Evan
ghelie, care prin Iisus Christos s'a âfierosjt-mie. Că arată însă 
aici Apostolul, că nu învaţă pre Romani prin Evanghelia sa-, 
adecă prjin ; evangheliceşsa," sa propoveduire,nu- vre un îupru 
strein şi noii, ci acelea ce firea mal înainte apucând î-a învăţat 
pre eî, adecă judecata şi munca, însuşî acestea le învaţă şi E-
vanghelia (adecă bunavestirea) sa 2 ) . 
ruluî mărturiseşte cea maî mică propunere 4i c end: eu fur, şi acestaşî 
conştiinţă Caduce asuprăşî hotărârea întru încheere şi cţice: „Eu pecătu-
esc" . Pentru acesta şi se numeşte conştiinţa canon (regulă) al faptelor omu
lui', pîrâş adecă şi martur şi judecător. Precum apostolul acestea le arată 
prin cuvintele cele de aicea, vecjî şi suptînsemnarea djcereî: „Că de ne-am 
judeca fire sine-ne, nu ne-am osândi" (I Cor. XI , 31) . 

*) La Icumenje c-icerea acesta „Pîrând şi desvimovăţind" se tâlcueşte nu 
la vre o faţă, ci la neutralnice sau felîurî de feţe că cugetele pîrăsc pre ceîa 
ce aii să se muncescă şi răspund spre desvinovăţire cugetele acelor ce aii 
să se îndrepteze; însă de vreme ce nimenea este fără de păcat, pentru acesta 
cugetele celor ce au să se îndrepteze îî prihănesc pre eî că aii păcătuit ca 
de ertat; dar biruesc cugetele celor ce au răspuns spre ajutorul, propuind 
pre neputinţa fireî şi iubirea de omenî a luî Dumnezeii. Iar asupra celor-
ce aii să se muncescă biruesc cugetele cele ce îî pîrăsc că aii păcătuit fără 
ertare şi fără pocăinţă; însă şi pîra (osînda) a pîrâtorelor cugetări şi îndrep
tarea celor desvinovăţitore singur judecătorul le aduce. Iar înţeleptul T e -
odorit aduce pilde pre fraţii luî losif, pentru ca să adevereze cum că con
ştiinţa, omului cu chip firesc pîrăşte orî desvinovăţeşte; căcî când a 
pus losif pre fraţii săi la închisore treî. c île şi căuta să rămâe cel maî 
tener în închisore, atuncea eî de conştiinţa lor îmboldindu-se şi prihă-
nindu-se, Ha întâmplarea cea de faţă nu luau aminte, îar de fără-de-legea 
cea cu 20 de anî maî înainte făcută de dînşiî aducendu-şî aminte, acesr 
tşa djeeau uniî către alţii: „Cu adevărat întru păcate sîntem pentru fratele 
nOstru, că| am trecut cu vederea necazul sufletului luî când prea se ruga 
noue şi nu l'am ascultat. Şi pentru el a venit asupra nostră necazul acesta" 
(Fac. XLII, 21) . Iar Ruvim ore cum desvinovăţindu-se, le aduce aminte 
16r de cumintele cele ce le 4*cea spre ajutorul luî losif: „Nu am grăit vouă 
4icend ,să| nu nedreptăţiţi pre. copilaş, şi nu m'aţî ascultat? Şi iată că sângele 
luî se cere" (Ti j ) . Aşa şi Avemeleh împăratul Gerarilor, avend mărturia con
ştiinţei a respuns spre desvinovăţire către Dumne4eu, pentru Sara femeea 
luî Avraam, cţicend: „Domne, neam nevinovat şi drept pere? Au dor nu mî-a 
spus el: soră a mea este, şi ea mî-a 4is; frate al meu este? Intru inimă cu
rată şi mâni curate o am făcut acesta" (Fac. X X V ) . Aşa dar urmeză la jude
cata viitore şi câţi avi vi,eţuit în afară de lege orî se pîrăsc de conştiinţă că au 
păcătuit şi că cu dreptate se muncesc de Dumne4eii, orî răspunde pentru 
dînşiî conştiinţa lor spre desvinovăţire arătând că întru neştiinţă aurpScătuit 

8 ) Despre Evanghelie vecjî la capul XIV al acestei către Romani, stih 24 
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i*]. Iar dacă») tu te numeşti îudeu şi tu te odihneşti 
în lege, şi te laudî întru Dumnedeu, 

1 8 . Ş i cunoşti voea luî şi alegi cele de folos, inveţan-
du-te din lege, 

După ce a dis Pavel cum că nu lipseşte nimica spre a. s e 
mântui şi Elinul, carele prin firăsca lege face faptele legeî c e 
lei scrise, numără de aciia şi cele cucernice şi cinstite ale Iu
deilor, întru care e î nădăjduind să mândresc asupra neamurilor, 
şi ma? întâiu adecă aveau ei numirea Iudeilor adecă se numeau 
iudei, cari eraii respectarisiţl atuncea, precum acum este res-
pectărisit numele hristianilor; însă nu,a dis că eşti Iudeii, ci 
că te numeşti Iudeii; pentru-că adevărat Iudeii se die e acela 
ce să mărturiseşte, căci Iuda în limba romană se tălmăceşte 
mărturisire. Şi te odihneşti în lege, adecă nu cauţi umblând îm
prejur să te înveţi, care fapte trebue să faci, ci aî legea cea 
scrisă, care te învaţă tote cu înlesnire, şi te laudî întru Dum
nedeu cum că te-ai iubit de El şi te-ai cinstit mai mult decât 
toţi cel-l-alţî omeni. Şi mare mândrie şi necunoştinţă este a 

•întrebuinţa tu iubirea lui Dumnedeu împrotiva omenilor celor 
de un neam cu tine adecă a neamurilor: Să ştii voea Iui Dum
nedeu, să cerci cele de folos; adecă desluşit ce trebue să faci 
şi ce să nu faci, că de folos va să dlcă cele cuvenite şi folo-
sit6re fieşte-căruîa. x 

19. Ş i te nădejdueşti pre sineţî a fi. povâţUitor or
bilor, lumină celor dintru întunerec, 

20. îndreptător celor fârâ de minte, învSţător aî prun
cilor; având închipuirea cunoştinţei şi a adeverulul în lege. 

Maî sus dicea Pavel că nimic foloseşte audirea legei, de nu 
va fi unită şi lucrarea, că nu audătoriî, dice, legeî sînt drepţi 
la Dumnedeu ci fâcătoHî; îar acum dice ce-va şi maî mare: Că 
măcar şi învăţător al legeî de al fi şi nu faci cele ale legei, nu 
numai nimica nu te vei folosi, ci şi mai mult te vei munci; 
căci fiind-că în învăţătura vredniciei mal mult se mândreau Iu
deii, dela acesta mal vîrtos arată şi Apostolul pre eî vrednici de 
rîs. Pentru acăsta dic&*du-I P r e e î povăţuitorî orbilor, învăţă
tori pruncilor şi cele-l-alte, pre mândria lor o prihăneişte; pen
tru-că aceia aşa se numiaîi pre sineşi, povăţuitorî şi lumină şi 
învăţători; Iar pre nemernici şi pre nemurile cele (că) de cu
rând se învăţa, îl numeau întunecaţi şi prunci şi fără de minte. 
Al dice, tu o învăţătorule Iudee, pre închipuirea eunoştin-

.») De Teodorit adecă se scrie: vedî; îar de alţii: iată, şi de alţii: dacă; 
maî drept se vede că este acesta: ve(|î orî iată şi nu dacă, rriăcar că Ia 
cele maî multe prescrieri aşa se scrie. . 
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ţel şi a adevărului nu în fapte şi isprăvi, ci întru singură legea 
cea scrisă, pentru-câ te nădăjdueştî într'însă cum că închi-
pueştl întru tine pre fapta bună; drept aceea şi urmeză un lu
cru asemenea; precum de pildă: de are cine-va chipul împăra
tului şi el nu urmeză zugrăvire! aceiîa, Iar ceî ce nu au chipul 
îl urmeză pre el dupre adevăr fără a-1 vedea. Decî fieşte care 
învăţător zugrăveşte şi închipueşte în sufletele ucenicilor şi as
cultătorilor săi pre cunoştinţa binelui şi a adevărului; ci, dacă 
învăţătorul acela face şi fapte potrivite cu învăţătura sa, acela 
este-desâvîrşit, iar dacă nu face faptele, aceia este acest fel, 
precum erau Iudeii ceî ce .se înfruntau de Apostolul aicea. Unii 
însă închipuirea o aii socotit a fi închipuirea cea mincinosă şi 
plăzmuită şi închipuită întru cele din afară ale cunoştinţei şi nu 
cunoştinţa cea adevărata şi bunacinstire de Dumnedeu1). 

21. Decî cela ce judeci pre altul, pre sineţi nu te 
judeci? Cela ce propovedueşte a nu fura, furi? 2) 

22. Cela ce d i d a nu preacurvi, preacurveştî? Cela 
ce te îngreţâlueŞti de idoli, furi cele sfinte? 

23. Cela ce te laurii în lege, prin călcarea, legeî pre 
Dumnezeu îl necinsteşti? 

1 ) Iar înţeleptul Fotie 4> c e l a Icumenie, că cela ce ştie legea şi viază 
dupre ea, acela se închipueşte cu închipuirea cunoştinţei şi a adevăru
lui; se înţelege însă închipuirea cunoştinţei adecă, la a şti, îar închipu
irea adevărului la a face; pentru-că acela arată adevărată pre cunoştinţa 
legeî, carele prin fapte plineşte legea. Ve4î şi la Cap. III al ceiî a doua 
către Timoteî, stih. 3. 

2 ) Pentru acesta bine 4i°ea înţeleptul Prosper Achitenul, următorul S. 
Avgustin: „A învăţa adecă bine şi a vieţui rău nimic alt e decât pre sineşî 
a se osîndi"; de unde 4'cea şi Teologul în stihurile cele împătrite îam-
viceştî: „Orî riu trebue a învăţa orî a învăţa cu chipul; nu cu o mână 
adecă a trage, îar cu cea-î-altă a-'î împinge cu manile. A 4is încă şi 
Didim în Cuvînt. cel despre fără de trup: „Folosesc dela învăţătorul în
văţăturile şi sfaturile spre folosul ascultătorilor nu numaî când învaţă 
cu cuvîntul, ci şi. cu lucrarea potrivită şi unită cu cele ce porunceşte". 
Şi îarăşî: „Trebue adevăratul învăţător a avea viaţă potrivită cu cele ce 
se legîuesc de dînsul ca să fie lucrul luî potrivit cu cuvîntul". Şi îarăşî 
acesta tâlcuind Zicerea aceea a luî David: „Domnul va da graîu celor 
ce binevestesc cu putere multă" (Psalm. X X X I X , 12), 4 i c e : „Bineves
tesc cu putere multă cei ce nu grăesc cu singure silabele, ci ceî ce şi 
puterea acelora o arată cu viaţa cea lucrătorescă şi teoreticescă". pice 
însă şi Isidor Pilusiotul: „Nicî cuvîntul lipseşte nicî făţărnicia celor ce 
cuteză a învăţa şi a face cele împrotiva celor ce fyc: c &cî ceî ce nicî 
fac, nicî a învăţa se apucă, pote că maî măsurat se vor pedepsi, lai
cei ce se măresc pentru cuvîntul cel învăţătoresc şi nu fac cele ce 
4ic, neapărată şi neertată le va fi pedepsă" (Epist. CL către presviterul 
Tebpemt); şi M. Vasilie <}ice: „Vrednicia de cre4are a învăţătorului face 
pre cuvînt maî bine priimit şt maî luătorî aminte pre ceî ce se învaţă" 

- 47 -



. 24. C ă numeie luî Dumnedeu pentru voi se huieşte 
între n6murî precum este scris (Isaia X L I I , 5 ) . 

Cu chip întrebător voroveşte Apostolul ruşinând pre Iudeii 
aceia, care se făleau întru a înveţa pre alţii, îar furare de cele 
sfinte numeşte pre tâlhăria banilor celor ce eraii afierosiţi la 
idoli 1), pentru-că de şi se îngreţălulau eî de idoli, dar fiind bi
ruiţi de Iubirea de argint luau cele afierosite idolilor pentru mâr
şavul căştig. Apoi dice cea maî grea: Tu, carele te laudî-4fl 
legea cea scrisă, fiind-că -te-âl'.-rinstiţ' <|e, Durghedeu^şt a î luat 
legea,' tu prin %ălcârea legeî necinsteşti Jpire Dumnedeu,?8) Trei 
vinovăţii însă nunieră aicea Apostolul:' a) adecă, că curat ne
cinstesc; b) că necinstesc pre Dumnedeu carele i-a cinstit; 
c) cum că necinstesc pre Dumnedeu cu însăşi mijlocirea legeî 
aceea, cu care s'aii cinstit el, fiind-că o calcă. Apoi ca s ă nu 
se arate că ÎI prihăneşte dela sineşi, aduce martur şi pîrâş al 
lor pre însuşi proorocul Isaia, îndoită fâcend prihânirea lor, 
pentru-că nu numai el ocărăsc pre Dumnedeu, ci fac şi pre 
cel-l-alţl să ocărască; şi nu numai că învaţă legea, ci învaţă încă 
şi cele împrotiva legeî, care acesta se face pricină de a huli 
omenii pre Dumnedeu, pre dătătorul legeî; pentru-că ceî ce ÎI 
văd pre dînşiî stricaţi, dic: Trebuia dar Dumnedeu a iubi pre 
(Tom. I, Vorova 17). Iar dumnecjeescul Chrisc?;. aşa dice:

 „Atuncea aî 
luî ucenici se aduc la rîvna celor bune când • a § pildele dela învăţător". 
Şi Climent Stromateul $ice: „învăţând cine-va, maî mult se învaţă şi du
când de multe orî, împreună aude cu ceî ce se ascultă de el" . 

x ) Iar înţeleptul Folie furarea de cele sfinte 6.înţelege furare a banilor 
celor afierosiţi adevăratului Dumnea^ii şi nu idolilor, că ceî ce urăsc pre 
idoli apoi furând cele sfinte, prin furarea acestea şi ocara luî Dumne4eu 
slujesc demonilor ale cărora idolii le eraii lăc,aşurî. 

8 ) Pentru acesta dice şi M. Vas. : „Că precum prin lucrările cele bune 
aducem slavă luî Dumnezeu, aşa prin lucrările- cele rele dimprotivă: că 
ce cjice celor ce pecătuesc?" Numele meii pentru voî se huleşte între ne
muri " . Şi îarăşî Apostolul <^ice: „Prin călcarea de lege. a ta ocăreşti pre 
Dumne4eu" , că ocară este puitorului de lege', trşcerea cu vederea şi de
făimarea legilor. Şi casa rău locuindu-se, întru care e mânie şi strigare, 
ocară şi ris, desfătare şi desfrînare, necurşţie şi înverşunare, asupra celuî 
ce o stăpâneşte se întorce necinstea şi rijşinşa celor ce se fac. Urmeză 
dar să înţelegem noî, că precum întru Jucrările cele bune se slăveşte 
Dumne4eu, aşa întru cele rele se slăveşte diavolul, căci când luând mă-
dulările luî Christos le voîu face mădulare curvieî, mut slava dela cel 
ce m e mântueşte pre mine la cel ce mă perde Decî să ne temem 
nu .cum-va prin păcatul nostru slavă şi laudă aducând diavolului, îm
preună cu dînsul să ne dăm ruşineî cei! vecînice. Căcî când se luptă 
mintea cu patima, dacă prin stăruire şi 1 rugăciune dovedeşte, se biru-
eşte patima. Şi ore-cum prin sine încununăză pre D.umne4eu hristianul; 
îar când te vei muia şi te vei supune îndulcire!, slugă şi rob fâcendu-te 
păcatului, prilej de laudă şi de înălţare ş i de mândrie adaug! vrăşmaşu
lui" (Tâlc . la 4icerea: „Aduceţi Domnului slavă şi cinste" la Psalm. XXVIII ) . 
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nişte omeni ca aceştia? Şi ore Dumnedeul cel ce iubeşte pre 
cei de acest fel adevărat este? Şi altele asemenea. 

25. Ca tăerea împrejur cu adevărat foloseşte de veî 
face legea, îar de eşti călcător de lege, tăerea împrejur 
a ta s'a făcut netăere împrejur, 

Fiind-că Iudeii aveau la mare respect tăerea împrejur, nu a 
dis îndată din începuf Pavel, că tăerea împrejur este lucru de 
prisos şi ţiefplosftor; ci kpx un gol cuvînt adecă O-! priimeşte, iar 

•cu lucrul |o obofă dicemd': Mărturisesc ''.eu, adevărat că tăerea ; 

împrejur feloseşte, ci de veî păzi tu cel tăiat împrejur şi po
runcile legeî. Iar de vel călca poruncile legeî, nu a di s că tă
erea împrejur a ta nu foloseşte (ca să nu se arate că o ocă-
răşte), ci pre Iudeii deşăvîrşit îl goleşte de dînsa şi dice că, dacă 
tu calci legea, tăerea împrejur a ta s'a făcut netăere împrejur, 
şi apoî cu cuvîntul acesta arată pre Iudeu netăîat împrejur cu 
inima. Pentru acesta dice şi Dumnedeu prin Ieremia: «Tdte nea
murile sînt netăiate împrejur cu trupul, şi totă casa luî Israil 
sînt netăîaţî împrejur cu inimile lor» (Cap. IX, 26). Pentru a-
cesta ddue tăerî împrejur şi dduă netâerî împrejur spune Apo
stolul aîcî: Pre două vedute adecă şi simţite, îar pre cele-l-alte 
două ascunse şi gândite. De pildă: Tăerea împrejur vădută du
pre trup este când cine-va se tae împrejur la trupul săii; îar 
tăerea împrejur gânditore şi dupre duh este lepădarea trupeşti
lor patimi şi a îndulcirilor celor de prisos; şi netăerea împre
jur iară, cea simţită şi dupre trup este când cine-va este netăîat 
împrejur la trup; îar netăerea împrejur gândită şi dupre duh este 
când cine-va avendu-şî sufletul ca şi al neamurilor, nu tae dela 
el nici- o patimă şi îndulcire1). Decî dice Pavel căcî când eşti 
tu tăiat împrejur dupre trup şi nu faci nicî un lucru al legeî, 
atunci eşti netăîat împrejur dupre duh; îţi porunceşte Dumne
deu. pentru acesta să te tai împrejur la inimă: «Tâîaţi-vă îm-

l) Iar tec-logul Grigorie a cjis la naşterea Mântuitorului: „Tae-te îm
prejur, curmă acoperemîntul cel dela naştere", care tâlcuindu-o Scoli-
astul Nichita djce'- „Tăerea împrejur duhpvnicescă e lepădarea trupeşte! 
îndulciri şi a celor de prisos şi care nu sunt de nevoe, că totă îndulci-
rea: nu e dela DumneZeu şi nu se face dupre DumneZeu; este prisosinţă 
a aidulcireî, a căreî închipuire este netăerea împrejur, care nimic alta 
este.decât piele, prisosinţă a vieţeî îndulcitore. Iar acoperemînt dela naştere 
Zice că feste strămoşescul pecat cel ce s'a revărsat la tot neamul, ca 
acesta îndată dela naştere, se adauge preste suflet, se curmă însă cu 
sabia mântuitorului botez şi cu cuţitul duhului celuî de viaţă făcetor. 
Iar alţii pre; acoperemîntul cel dela naştere Zic a fi cugetele cele păti
maşe şi pîcia cea dintr'însete, şi alţii Zic a fi necunoştinţa cea însoţită 
cu trupul, ca cu ore-care nour şi acoperemînt Qled^. şi Cap. II, stih 11 
al ceiî către: Colasenî). 



prejur Dumnedeului vostru şi tăiaţi împrejur învîrtoşairea inimeî 
vostre, bărbaţii lui Iuda (Ierem. IV, 4). Precum dimprotivă şi 
cel ce este netăiat împrejur la trup, de va face lucrările şi po
runcile legei, el este tăiat împrejur dupre duh, pentru-că a 
tăiat dela sineşî patimile şi îndulcirile trupului. Acfesteaşi cu
vinte le dice Apostolul şi în cele urmetdre, şi ascultă: 

26. Deci când netăerea împrejur păzeşte îndreptările legeî, 
a â nu se va socoti netăerea împrejur a luî detăereiîmprejur? 

Nu dice Apostolul că netăerea împrejur birueşte [pre tăerea 
împrejur, pentru-că acesta, s'ar-fi socotit asupritdre [ şi grea la 
acel ce audeau, ci cum câ netăerea împrejur se va socoti ca 
tăere împrejur. Drept aceea tăerea împrejur adevărată e lucra
rea şi fapta bună (adecă cele de Dumnedeu priimite). Aşijde-' 
rea şi netăerea împrejur adevărată este fapta rea I şi păcatul., 
Vedi însă că nu a dis Pavel, căcî când netăerea împrejur va 
păzi legea, pentru-că ar fi urmat să răspundă Iudeu} şi să dică: 
Şi cum este cu putinţă cel netăîat împrejur a păzi jlegea, pen
tru-că singură acesta: a fi netăîat împrejur, este [călcare de 
lege. Pentru acăsta Pavel a dis, când netăerea împrejur pă
zeşte îndreptările legeî, negreşit se va socoti ca tăere împre
jur. Care sînt însă îndreptările legeî? Acelea adecă care se văd 
că îndrepteză pre om prin lucrarea lor, pentru-că tăerea îm
prejur nu este lucrare şi făptaşei patimă, pentru-că pătimea şi 
simţea dureri la trup cel ce se tăia împrejur. Pentru acesta 
nicî pdte a se numi îndreptarea legeî, că tăerea împrejur s'a 
dat Iudeului numai pentru sfîrşitul acesta, pentru ca să nu se 
amestece cu cei de alte neamuri 1). 

2 7 . Ş i va judeca netăerea împrejur cea dih fire, pli
nind legea, pre tine cel ce prin slovă 2 ) şi prin;tăerea îrn-
j u r eşti călcător de lege. 

>) Iar la Varin s'a aflat că tăerea împrejur a fost semnul arătare! de 
treî lucruri: Semnul întâîu este al credinţei, semnul al doilfea e al neamulbî 
luî Avraam şi semnul al treilea al vieţuire! ceiî cu întregă înţelepciune. 
Maî însăşi acesta o d j c e Ş1 Fotie (întreb. 205 către egumenul Teodor) . 

*) Slova dupre Coresi se numeşte legea mosaicescă, [orî pentru-că 
s ' a scris pre tablele de petră, orî pentru-câ este traducetfjre la dar, fi
ind-că şi slovele aduc pre om, ca să le cetescă, orî spre osebirea legeî 
Darului, care" nu s'a dat prin slove simţite, ci prin cuvîntul luî Christos 
ş i prin Duhul Sfînt, care s'a pogorît preste Apostoli. Iar [Teodorit djce 
c ă a se face cine-va netăîat împrejur, acesta nu are prihăhire pentru-că 
a ş a se naşte din fire, şi Făcetorul a t6te aşa l'a plăzmuit [pre om. Pen
tru acesta nicî ore-care vătămare urmeză din acesta celor ce iubesc fapta 
bună, îar tu Iudeule aî priimit semnul tăereî împrejur delâ strămoşii tei 
ş i aî legea care te învaţă ce să facî, apoî cu faptele te [oşteşti împro
tiva scoposului legeî. ! 

— 50 — 



28. Că nu este cel întru arătare Iudeu, nici tăerea îm
prejur cea întru arătare la trup, 

29. Ci cel întru ascuns Iudeu, şi tăerea împrejur a ini
meî întru duhul, nu prin slovă, a căruia laudă nu e dela 
6menî, ci dela Dumnedeu. 

AiCea arată vederat Apostolul, că sînt două tăerî împrejur: 
cea din fire şi cea din proalegere ori din voinţă, carea este, 
precum am prodis, când cine-va nu are tăiată sân curmată nici 
o patimă şi îndulcire trupescă; şi două tăerî împrejur: cea la 
trup şi" cea la htirnâ întru Duhul. Dice dar cum că netăerea 
împrejur cea din fire, cândtae patimile prin păzirea legei, adecă 
a îndreptărilor legeî, precum am prodis, acesta va judeca, adecă 
va osîndi nu pre tâerea împrejur (fiind-că acăsta se părea în-
fruntătore dicere), ci pre tine, pre Iudeul, care te arăţi adecă 
că eşti tăiat împrejur cu trupul, dar eşti netăîat împrejur cu 
inima, fiind-că calci îndreptările legei. Nu necinsteşte Aposto
lul dar cu cuvintele acestea pre tăerea împrejur, căci se vede 
maî mult cinstindu-o, ci necinsteşte pre Iudeul, cel ce ocărăşte 
tăerea împrejur, ca pre un călcător al îndreptărilor legei. Apoi 
după ce a formăluit acesta hotărăşte vederat şi cine este ade
văratul Iudeu, şi arată pre Iudei că tote le făcea spre arătare, 
dieând: Pentru-că nu este Iudeii acela ce este întru arătare, 
ci cela ce este întru ascuns, este Iudeii; cel ce nu face prost 
nici o obicînuinţă a legeî trupeşte, ci le înţelege duhovniceşte şi 
sâmbetele şi jertfele şt curăţeniile şi tote obiceiurile legeî; di-
cend însă tăere împrejur a inimeî întru Duhul, deschide drum Da
rului şi duhovniceşte! vieţuire! bisericei luî Christos şi introduce 
credinţa, pentru-că credinţa se lucrăză cu inima şi cu duhul, şi 
lauda o are dela Dumnedeu, care cerceteză inimile şi nu ju
decă dupre trup şi dupre ceea ce se vede 1). Incheerea însă, 
care îasă din tote acestea, este acesta, că pretutindenea trebue 
a fi viaţă bună; şi când audî netăîat împrejur şi Elinii sau de 
alt neam, să nu socoteştî pre slujitorul şi închinătorul de idoli, 
ci pre cinstitorul de Dumnedeu adecă, şi omul cel cu fapte 
bune, afară însă fiind de pândirile legeî precum am dis maî sus 2). 

*) Pentru acesta a chs şi dumned^escul Maxim hotărînd ce este tăerea îm
prejur a Inimeî cea întru Duhul, care se face din cele dupre simţire şi dupre 
minte la cele simţite şi gândite, desăvîrşită curmare a fireştilor lucrări prin 
venirea Duhului cea fără de mijlocire, care preface şi pre trup şi pre suflet cu 
totul spre maî dumne4eeştî (Cap. XLVII în întâia sutimea celor teologhiceştî). 

! ) Şi Teodorit aşa unit djce despre acesta, că Elini înţelege Aposto
lul aicea pre ceî ce eraii mal nainte de înomenirea Fiîuluî luî Dumne4eu, 
care nu se închinau Idolilor, ci îufrea cinstirea de Dumne4eîi şi fapta bună, 
precum Melhisedec şi Avimeleh şi alţii. 



CAP. IIL 

1. Ce este dar maî mult al Iudeuluî? S a u carele este 
folosul tăereî împrejur? 

2. Mult dupre tot chipul, maî întâiu că lor li s'a încre
dinţat cuvintele luî Dumnedeu. 

3 . Că ce e s t e d ă c ă h u au credul unii? A ţ i d6r necredinţa lor 
v a face i!ii^e)ottică^îE^;#rexijn^iui pumnedeii ? 'Să -fui. I m 1 • 

De vreme ce P a v e l a s c o s afară tote cele ale legei cii eu-
vîntul ce a dis: «Că nu este i cel întru arătare Iudeii», pentru 
acesta dar, vedând că se naşte ore-care stare împrotiva, se 
luptă şi o surpă acesta. Care însă este starea împrotiva? Că,-
dacă dice şi înseşi cele ale legeî nu folosesc, pentru ce s'aii 
ales Iudeii, cel ce le păzesc acestea, dintre tote neamurile? Strică 
dar starea împrotiva acesta cu: înţelepciunea sa, şi ajută la fo
losul, dic£nd, că este mult folos Iudeului; formăluindu-jo însă 
acesta, nu aduce în mijloc isprăvile Iudeilor, ci darurile luî Dum
nedeu, pentru-că nu a dis că mult covîrşesc Iudeii, maî mult 
decât cele-l-alte neamuri, pentru-că a isprăvit acestea şi acele 
fapte bune, ci pentru-că lor li s'aii, încredinţat cuvintele luî 
Dumnedeu, care lucru este facere, de bine şi Dar al luî Dum
nedeu, şi nu proterimă a Iudeilor. Dar ce este aceea: li s'a în
credinţat? In loc de au luat, jii s'a încredinţat, el s'au arătat 
vrednici la Dumnedeu de a priimî cuvintele luî Dumnedeu cele 
de sus date şi proorociile. Acestea însă dicendu-le Apostolul, se 
vede că răspunde spre ajutorul Iudeilor, aduce însă în mijloc 
Iarăşi altă prihănire a lor şi-î arată pre eî că nu ay credut cu
vintelor luî Dumnedeu cu care î-a cinstit. Insă prihănirea a-
cesta o aduce ca despre altă faţă, ca ar dice unele ca acestea. 
Şi ce folos, dice, că ati priimit Iudeii Cuvintele luî Dumriedeu, 
de vreme ce nu aii credut? Se pare dar că Pavel dcs'ogâ sta
rea împrotiva acesta dând răspuns, nu pentru ajutorul! Iude
ilor, ci pentru slava lui Dumnedefo; penţru-că dice: dacă nu aii 
credut Iudeii, acesta ce răii a pricinuit lui Dumnedeu? Aii dor 
necredinţa Iudeilor va face nelucfătore pre credinţa luî Dum
nedeu, adecă pre încredinţarea cuvintelor lui D'umnedeii şi fa
cerea de bine a luî? Ba; pentru-că atâta nu se vatămă Dum
nedeii de necredinţa acekjra, în cât şi se slăveşte mai mult 
prin acăsta ca Iubitor de omeni; pentru-că şi pre Iudeii acei 
cari vreau să necinstescă j pre Dumnedeii prin necredinţa lor, 
din protivă se vede că Dumnedeii le face bine 1). Vădut-aî că 
Pavel a arătat pre Iudei vinovaţi şi osândiţi din însuşi ace-

») Iar Teodorit aşa tâlcueşte dicerea acesta, djcend: „Să cpcem ca nici 



lea, cu care eî se împodobeau, adecă dela priimirea legeî. 
4, F {e dar Dumnezeu adeverat şi tot omul mincinos 1 ), 

precuml este scris; pentru ca sâ te îndreptezî întru cuvin
tele tale şi să birueştî când veî1 judeca tu. (Psalm. L , 6 8 ) . 

un om n'a proadus luî Dumnezeii cuviincîosa şi datornica mulţămire şi 
slavo-cuvîntarea, ci toţî s'au arătat nemulţămitorî către. Dumnedeti (că 
acesta însemneză" a)icer,ea: tot omul este mincinos). Au dor nemulţămi-

-ţea'-ţSmenilor. are>să .pricinuiască micşurare a slavei luî DumjieZău? Ba. 
Acesta, şl aiurea e dlce'fertcitail Pavel: „Daeă'riu credem, el ersdincîos .re-" 
ÎMffe7că:â~ se tăgădui pre sineşî nu pote*' (a H-a către Timoteî CâpynylS) . 

' ) ţ)icerea acesta o a luat Pavel dela David unde 4ice: „Eu am djs 
• întru uimirea mea: tot omul e mincinos" (Psalm C X V , stih 2) , despre care 

4ice Coreşie că M. Vasilie tâlcuind Zicerea „întru uimirea mea" a 4 i s „întru 
răpirea minţeî mele". Iar Aquila şi Ieronim 41c, că în cea evreiască se ce
teşte aşa: : „Intru turburarea minţeî mele"; pentru-că Samuil îî făgăduia îm
părăţia, îar Saul pre fiica sa, îar prietenii şi maî mariî oştilor credinţă, 
dar însă toţî aii minţit, aşa dar toţî omenii mincinoşi erau maî înainte de 
daruri şl nimica. Şi DumneZeu a adeverit în Evangheliile sale, adecă în 
blmevestirile sale, îar omul a minţit, fiind-că tot omul e mincinos, orî pen-
trti-că nu este deplinii şi nestatornic, precum a tâlmăcit Teodoţion şi T e 
odorit şi Eutimie Zigaden saii pentru-că omul este umbră şi minciună, 
dupre cum au tălmăcit acesta Aquila şi Ieronim, fiind-că numaî în singur 
DumneZeu este neprefacerea şi pururea vecuirea şi adeverul. Iar Simac a 
tâlmăcit Zicerea acesta aşa : „Tot omul minţeşte". înalt însă tâlcueşte a-
pestă Zicere Sf.' Grigorie Nisis Zicend; „M. David de vreme ce ore când 
cu puterea Duhului, înălţându-se cu gândul şi ore-cum eşind însuşi din 
sine, a veZut lucrul acela cu neputinţă şi răspundea bine întru fericita ui
mire... A strigat acel glas pre care toţî îl cântă: „Tot omul e mincinos", îar 
acesta este cum că cu cuvîntul meu, cum că tot omul glăsueşte sfătuind tâlcu
irea negrăitei luminî cu adeverat mincinos este nu pentru-că o urăşte pre ea 
ci pentru-că nu pote înţelege arătarea eî" (Cap. I a Cuv. de Feciorie). 

i2) Iar acesta şi „Reu înaintea ta am făcut ca să te îndreptezî în cuvin
tele tale şi să birueştî când veî judeca t u " aşa se tâlcueşte la acelaş Co
reşie: „Ca să birueştî mustrându-mă prin Natan". Măcar că Apostolul a 
luat Zicerea acesta la credinţa cea prin fapte. Iar Isichie şi Zosim Zic: 
„Că, să ibirueştî întru cuvintele tale prin care cţiceaî „toţî s'au abătut". 
Iar Teodorit Zice: Că acest ca nu este Zicetor de pricina acelea., ci a ră tă 
tor de ispravă, că nicî păcătuim pentru acesta ca să arătăm Iubirea de 
omeni a ; luî DumneZeii, ci însuşi dă isvorele facerilor de bine mântuire 
lucrând. Iar 6rneniî fiind-că sînt de sineşî stăpânitorî, unii adecă se su
pun Iul DumneZeu, îar alţiî se împrotivesc luî. Drept aceea ceî dintâîu 
adecă se; mântuese, îar ceî de-al doilea se osândesc. DumneZeu însă cela 
ce face bine şi celor reî, se va desvinovăţi la judecată şi va ' arăta lor 
facerile de bine ce le-a făcut; că aşa Zicea şi către Israi.ltenî: „Norodul 
meu, ce ;ţî-am făcut ţie şi cu ce te-am mâhnit? Orî cu ce te-am supă
rat? respunde-mî mie! (Mih. VII, 3 ) . Şi dupre urmare aduci aminte lor 
facerile de bine ale sale. Aşa Z'cea şi prin Ieremia: „Ce greşală au aflat 
întru mine părinţii voştriî, că s'au depărtat de mine forte şi aii mers în 
urma celor deşarte şi s'aii zădărnicit" ?-(Ier. II, 5) . Şi dupre urmare po
meneşte facerile de bine care a făcut lor. 
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Pavel a dis maî sus, că uniî din Iudei nu aii credut; apoi, fi
ind-că nu unii, ci toţi se vede că nu aii credut, pentru acesta 
prea înţelepţeşte întrebuinţează cuvîntul, pentru ca să nu să a-
rate îngreuetor lucrul cel ce dupre adevăr se făcea, ca cu 
părere o scrie acăsta, dicend: Să dicem că toţi nu aii credut 
şi acesta ce răii pricinueşte luî Dumnedeu? Că el maî mult din 
necredinţa lor sfe îndreptăză, adecă de s'ar judeca şi de s'ar cer
ceta facerile de bine, ce a făcut Dumnedeu Iudeilor şi nemul-
ţămirile ce din protivă a arătat către Dumnedeu Iudeii, negre
şit, ar birui Dumnedeu precum dice David. Iar acesta: fie Dum
nedeu adevărat, -să înţelege în loc de-, afată-se şi dovedescâ-se 
că Dumnedeu e adevărat'). • j 

5. Iar dacă nedreptatea n6stră întăreşte pre dreptatea, 
lui Dumnedeu 1 ) , ce vom dice? Au. d6r nedrept este D u m 
nedeu? Cel ce aduce asupra urgie? (Ca un om dic). 

6. S ă nu fie, căci în ce chip va judeca Dumnedeu lumea? 
Starea împrotiva aduce Pavel cu cuvintele acestea pre care 

o ar <iice 6re-carl Iudei, că dacă Dumnedeii, carele ne-a făcut 
bine, apoi s'ar nemulţâmi de noi, dacă acesta se arăta maî mult 
drept şi birueşte în judecata sa, precum maî sus ia dis David, 
fiind-că face bine celor nevrednici pentru multa sa iubire de 
omeni, pentru ce apoi se mânie pre noi şi ne munceşte, căci 
noi ne-am făcut pricinuitori lui-de a se îndrepta şi a birui în 
judecata sa? Acăsta este starea împrotiva pre care o strică 
prea înţelepţeşte şi deamăruntul dumnedeescul Apostol; de vreme 
ce te munceşte Dumnedeu pre tine, dice, pentru acesta tu. cel 
ce te munceşti nu eşti pricinuitor al biruinţei luî Dumnedeu, 
pentru-că ar fi nedreptate, tu pricinuitorul biruinţei luî Dum
nedeu, a te munci de Dumnedeul cel ce birueştî^ Ci fiind-că 
Dumnedeu nu este nedrept (că de ar fi Dumnedeu nedrept, cum 
are să judece lumea întru dreptate ?), fiind-că, dic, Dumnedeii 
cu adevărat nu este nedrept, te munceşte însă pre tine, apoi 
cu dreptate te munceşte. Drept aceea tu nu te-ai făcut prici
nuitor luî Dumnedeu să biruiască prin a păcătui tu, căci era 

se, înţelşgă-se, ' ) Iar Fotie pre ducerea >,fie" aşa o-tâlcueşte: Socotescă-
cugete-se că Dumnedeii e adevărat. 

s ) Acestaşî Fotie (întreb. Amfiloch. LXVII) djce: Că djeerda: întăreşte, 
a icea nu însamnă pre estimea dreptăţeî luî Dumnedeu, ci'. s 'a luat de 
Apostolul în loc de: arătată face pre dreptatea luî DumnWeu, nedrepta
t e a nostră, precum şi întunerecul alăturându-se cu lumina o face pre ea 
s ă strălucescă maî mult celor ce caută la dînsa, şi precutri amarul a-
lăturându-se cu dulcele, îl face pre el a se părea maî dulce celor ce-1 
mănâncă . De vreme ce cel împrotiva alăturându-se cu cele dirnprotivă maî 
mult se vede: Dar nici cu nedumerire se dice acesta de Apostolul. 
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cu putinţă a birui Dumnedeu în judecata sa şi dupre alt chip, 
chîar deşi nu aî fi-păcătuit tu. Iar acesta: ca un om dic, acest 
fel de înţelegere are adecă: Eu cele de acest fel dela sinemî 
le dic pentru Dumnedeu, dupre socotela omenăscâ, adecă pre
cum este cu putinţă a încheîa un om carele urmeză drepte şi 
adevărate socotinţî, pentru-că tote câte face Dumnedeu aii so
cotela negrăită şi covârşesc pre cugetările omenilor, fără a a-
vea trebuinţă de desvîn'ovăţirea şi apărarea nostră. 

7 . Că de vreme ce adeverul luî Dumnedeu întru a mea 
minciună a prisosit spre slava luî, de ce încă şi eu ca un 
pecătos me' j u d e c ? 

8 . Ş i nu (precum fte hulim şi precum dic u n u " că di-
cem noî) că să facem cele rele ca să vie cele bune, a că
rora osândă drăptă este. 

îarăşî aceaşi înţelegere o poftoreşte (repeteşte) şi aicea Apo
stolul, ca să o facă mal arătată dicend: dacă Dumnedeu s'a slă
vit şi s'a arătat drept şi adevărat pentru-că eu am greşit şi 
am făcut fărâ-de-lege, pentru ce dar mă osândesc, căcî am treb-
nicit spre slava luî Dumnedeu? De vreme ce nu sînt vrednic 
de osândă pentru acesta ci maî ales de cununi, ca unul ce 
m'am făcut pricinuitor de a se slăvi Dumnedeu. Către acesta 
dar împrotivindu-se Pavel dice, de este adevărat ceea ce pro
pui tu, negreşit adeverat este şi ceea ce dic Elinii pentru noî 
hristianii, că Elinii audind pre Pavel dicând: «Că unde s'a 
înmulţit păcatul a prisosit darul», ne lua în rîs şi dicea că 
hristianii dic, să facem cele rele ca să ne vie cele bune, şi 
că păcătuim mult ca să prisosescă întru noî darul. Acesta dar 
ce diceau Elinii hulind şi batjocurindu-ne urmeză şi acum de 
vom priimi şi cuvîntul acesta ca adevărat, care-1 dicî tu Iude-
nle, că Dumnedeu s'arată bun şi se slăveşte pentru a ta răutate 
şi nemulţămire, însă fiind-că cuvîntul cel de mal sus al min-
cinos-grăitorilor Elini e neadevărat (osânda cărora Elini este 
dreptă, adecă cari cu dreptate se vor munci), apoi şi cuvîntul 
tău -nu este adevărat, că păcătuind eu adecă mă fac pricinuitor 
luî Dumnedeu să se îndrepteze şi să se slăvăscă, şi pentru-că cu
vîntul teu. acesta nu e adeverat, pentru aceea tu te osândeşti de 
Dumnedeu ca un păcătos. Dar nu te-aî osândi dacă aî păcă
tui pentru slava lui Dumnedeu şi nu pentru socotinţa cea rea 
şi lubitore de îndulcirea ta. . 

9 . Deci cu ce întrecem? Nicî ca cum 1 ) , pentru-că maî 
' ) însemneză că de Teodorit în loc de: decî „Cu ce întrecem"? Nicî ca 

cum, aşa tâlcueşte: „Decî ce ţinem mai mult? Că maî înainte am bi
ruit şi cele-l-alte. 
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înainte am vinuit pre Iudei şi pre Elini a fi toţi supt păcat, 
i o. Precum este scris, că nu este drept nici unul 

(Psalm. X I I I , 3). 
• I I . Nu este cel ce înţelege, nu este cela ce caută pre 

Dumnedeu. 
12. Toţ i s'au abătut, împreună s'au netrebnicit, nu este 

cel ce face bunătate, nu este până la unul (tij). -
13. Mormânt-deşchis este gâtlejul lor, cu limbile for 

•2& •vicksnitv(Bsa3l&:;iVr.,::9); Veniţi de aspidă este supt bu
zele lor (Psalm. C X X X I X , 3). 

14. A cărora gura este plină de blestem şi de amă
răciune (Psalm. I X , 29). . 

15. Picîorele lor sînt grabnice spre a versa sânge (Pild. 
I, 16; Is. X I X , 7). 

16. Sfărîmare şi ticăloşie în căile lor (Isaia L I X , 7). 
17. Ş i calea păceî nu au cunoscut (tij.). 
18. Nu este frica luî Dumnedeu înaintea ochilor lor 

(Psalm. X X X V , 1). 
După ce a dis maî sus dumriedeescul Apostol că aii Iudeii 

6re-ce mai mult decât cei de alt neam, penfaru-că li s'a încredinţat 
dela Dumnedeu şi în manile lor s'a dat legea, acum aicea arată 
că nu aii nimic ce-va maî mult, în cât duppe faptele lor; pentru-că 
nepăzind cele ce li s'a încredinţat, mai mult se învinovăţesc. 
Drept aceea aveaii 6re-ce maî mult .fiind-că s'aii fost ales de 
Dumnedeu, iar de vreme ce cu faptele lor cele rele aii necinstit 
pre Dumnedeu, carele i-a fĉ st cinstit şi,î-a fost ales, nu numai 
nu au nici o pronomie maî mult, ci şi vinovăţie aii mal multă;-
Dice apoi ca despre faţa Iudeilor1):\ce dar întrecem? Adecă 
ore avem noi Iudeii vre un , pro'nornion mai mult decât neamu
rile pentru-că am priimit legea şi tăerea împrejur? Nici ca Oum, 
adecă nici unul, pentru-că şi Iudeii asenwnea cu neamurile aii 
păcătuit ca să nu dic că şi maî mult d;enât neamurille aii pe-

') Iar Icumenie 4ice, că dacă 4icerea „Decî cu ce întrecem?" s'ar ceti 
aşa asemenea şi cu chip întrebător d̂in partea. Iişdeilor s'ar 4 i c e că <$c 
Iudeiî: Decî cu ce întreceam şi am câştigat noi rnaî mult, decât neamu
rile, cari am priimit legea? Către care se răspunde, că dintru tot chipul 
acesta nu este căştig vouă, fiind-că nu aţî păzit cele încredinţate, ci şi 
pedepsă maî mare. Iar de se va ceti osebit şi cu chip întrebător aşa: 
decî ce am întrecut? Din partea Elinilor se cficş că nu se dumeresc eî 
4icend: deci ce? Noî netăîaţiî împrejur ne-am întrecut de, către Iudeî cu 
acesta? Şi unde e dreptatea luî Dumne4eu? Către care răspunde Pavel, ca 
nu se întreceau eî de aceea, ci pentru-că nu au păzit faptele legeî. 
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cătuit. Dar de unde e arătată acesta? Dela prooroci şi maî 
ales dela David şi dela Isaia, pentru-că cuvinte ale lui David 
sînt acestea dela «nu este drept nicî unul» până la «de bles
tem şi de amărăciune este plină gura lor». Iar cuvinte ale luî 
Isaia sînt acestea dela «Iuţi .sînt picîorele lor» până la «cale 
de pace! nu aii cunoscut». Apoi iarăşi ale lui David 1). Pre pro
orocii ceî mal numiţi dar Apostolul îî aduce prihănitorî Iude
ilor," cari şi se conglăsuesc unul cu altul, pentru acăsta după 
cuyint§le lui Isaia, .iară dipe pre .iile lui David\şi fiind-că Isaia 
Iwraţa't ;Î6 •;d^cf:-'acesteît • "pVeritfu - Iudei,, apoi şi David pentru aces
tea le d ' c e P r e c e l e de maî sus. Vecjtî însă, frate, că îndată ce 
se' abate cine-va dela bine, îndată se netrebniceşte 2), fiind-că 
răutatea; nu e alta, fără numaî o abatere a mişcărilor fireî spre 
rău'; de unde şi scote pre om afară din fire şi îl face reu şi 
netrebnic, pentru-că firea nud maî întrebuinţezâ pre el la lu
crări bune. Pentru acesta a dis şi David: «Toţî s'aii abătut, 
împreună s'aii netrebnicit, îar sfărîmare şi ticăloşie este' păca
tul,' pentru-că nici un lucru nu sfarîmă pre suflet aşa precum 
îi zdrobeşte pre el păcatul, pentru prăpăstiile ce are. Că fapta * 
bună fiind o însuşire bună a fireî nostre ne face să umblăm 
pre calea dreptă şi netedă, Iar răutatea fiind afară de fire ne 
face să ne purtăm când în sus când în jos, în covîrşirî şi în 
lipsuri şi pentru acesta facem mişcarea nostră nenetedă şi os-
teniciosă». Şi las de a maî dice muncile cele după viaţa acesta 
carele găteşte nouă păcatul. Iar «calea de pace» veî înţelege 
pre vieţuirea cea dupre Dumnedeu, că acăsta este calea ne-
turburăreî şi a păceî. Pentru acesta a dis Domnul: «luaţî ju
gul meii asupra vostră şi veţi afla odihnă sufletelor vostre» 
(M^t. XI, 29). Ci şi calea păceî ceiî adevărate a luî Christos 
însâşî acăsta este. 

ie). Ş i ştim că, câte elice legea, celor ce sînt în lege 
le clipe: «că totă gura să se astupe şi supt judecata luî 
Dumnedeu şă se facă tdtă lumea, pentru-că din faptele 
legeî nu se y a îndrepta tot trupul» 3 ) . 

1 ) Pentru acesta nu cetesc drept uniî Psalm. XIII al luî David: „Dis-a 
cel, nebun în inima sa" . Dupre şirul acesta al cuvintelor ce are Pavel 
aicea, cu . greşelă socotind eî că aşa s'a scris de David precum aicea 
se află şi; că s'ar fi schimbat de prescriitorî; de vreme ce Apostolul aicea 
cuvintele lacestea le-a luat nu după psalmî ci dela alţi osebiţi; ci şi cele 
dela proorocul Isaia şl dela Pilde, precum maî sus se ved locurile Zi
cerilor. S e află însă arătatul maî sus Psalm XIII întru alte maî nouî 
tipăriri dat, dupre şirul acest djs aicea de Apostolul nu drept. 

2 ) Iar Ipumenie cţice că, împreună s'au abătut, însemneză că şi Iudeii 
şi neamurile s'aii abătut dela bine. 

s ) însemneză că ducerea acesta Teodori t aşa o tâlcueşte: „Unele din 



Pentru ca să nu'dica Iudeii că aceste cuvinte ale prooroci
lor n u s'aii dis nouă, pentru acăsta dice Pavel c ă , câte a dis 
legea, le dice Evreilor celor ce sînt în lege, fiind-că ce nevoe 
era ca legea care s'a dat lor, să grăiască altora? Iar lege nu
meşte pre totă scriptura cea veche, şi nu numai pre cele cinci 
cărţi ale luî Moîsi, precum şi aicea lege a numit pre cuvintele 
luî Isaia şi psalmii luî David. Iar acăsta ca să se astupe totă 
gura arată fala Iudeilor şi neînfrînata pornire a limbeî lor. Deci 
proorocul a oprit pornirea acăsta a iirnbei Iudeilor, care curgea 
ca un r'm. Insă nu dice că pentru acesta păcătuiai! Iudeii şi 
grâ'iau fâlihd-u-se.-ca sa li se-astupe gura, ci că pentru acesta 
s'aii înfruntat de prooroci pentru ca să cunoscă că păcătuesc 
şi că se fălesc. Şi nu numai pentru a se astupa gură Iudeilor 
s'aii dis acestea de prooroci, ci şi pentru a se face t<5tă lumea 
sub judecata lui Dumnedeii, adecă osînditâ şi fără cutezare, ne-
putănd a se îndrepta din faptele sale, ci avend trebuinţă de aju
torul altuia, adecă de Darul lui Christos. Drept aceea tu, o Iudee, 
ce te făleşti cu legea, de vreme ce întocmai cu totă lumea eşti 
şi tu vinovat judecăţii, neputendu-te îndrepta din faptele legeî ? 

20. Că prin lege este cunoştinţa pfecatuluî. 
21. Iar acum fărâ-de-lege s'a arătat dreptatea iui D u m 

nedeu mărturisită fiind de lege şi de prooroci. 
De te făleşti, dice, tu Iudeule cu legea, să ştii că legea ţi s'a 

făcut pricină de mal mare muncă, pentru-că legea; te-a făcut 
să cunoştî ce este păcatul. Şi unuia ce cun6şte păcatul şi apoî 
păcătueşte, mal mare muncă îi urmeză; însă acesta s'a întăm-

moîsaicesca lege adecă se potrivea cunoştinţei fireî, precum acesta, să 
nu preacurveştî, să - nu ucic}î, să nu furî, -să nu mărturiseşti mmcîună 
asupra apropeluî teii, cinsteşte pre tatul teii şi pre maîcă tâ, şi câte ca 
acestea. Că le ştiau şi ceî ce nu aii priimit legea acesta, că fieşte-care 
din acestea face pre om vinovat de prihănirî, încă şi de munci, îar Li
nele le aii pus puitorul de lege potrivite numaî Iudeilor dupre vremea 
aceea, precum tăerea împrejur djc> şi sâmbetele şi jertfele şi cele ca a-
cestea, cari sînt adecă închipuiri ale altora, cari se vor plini înseşi de 
sine, că nu era drept în destul a le djce cel împărtăşit de ele. Pentru 
acesta dar şi dumnedeescul Apostol a djs : „Că nu se va îndrepta din 
faptele legeî nicî un trup înaintea luî Dumnedeu". Acesteaşî le djce şi 
întru tâlcuirea dicereî: n P r e legea poruncilor, cu dogmele: nelucrătore 
făcendu-o" (Evreî II, 15). Şi eii încă am însemnat aiurea,, că partea le
g e î cea săvîrşitore şi - iero-lucrătore, după venirea luî Christos a încetat 
şi s 'a făcut nelucrătore, cea despre jertfe şi proaducerî şi 4 celor~l-alte 
iero-lucrărî rânduite preoţilor legeî, îar partea cea morală a legeî şi după. 
venirea Mântuitorului stăpâneşte şi lucreză şi se păzeşte, pentru acesta 
a d j s Domnul către tenerul acela: Poruncile le ş t i î , ' să nu ucidî, să nu 
precurveştî. şi c. Şi vecjî suptînsămnarea djcereî „că voî spre slobodenie 
v'aţî chemat fraţilor" (Galat. V, 13). " • — 
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plat din a ta lenevite, căci pentru-că nu aî fugit de păcat care 
l'ai cunoscut prin lege, ai tras asupră-ţî mai mare muncă 1). 

"*Decî cum vei scăpa de muncă? De veî priimi adecă dreptatea 
luî Dumnedeu, care s'a dat fără lege, adecă credinţa cea în 
Christos, pentru-că Dumnedeu ne îndrepteză, măcar deşi nu 
avem faptele legei, fiind-că tote le pote. Şi bine di c e> s ' a a~ 
ratat pentru ca să arate că dreptatea acesta, veche fiind adecă 
ascunsă, dicând însă şi că dreptatea acesta se mărturisea de 
lege şi de prooroci, acestaşî însemneză câ adecă: Dreptatea 
acesta nu este ndiiă, ci veche: fiind-că şi legea lui Moîsi şi 
proorocii • pentru acesta diceaii: Că de Vreme ce dreptatea lui 
Dumnedeu este acest fel, pentru acesta e vrednică şi de a se 
priimi. Pentru-că de şi fără-de-lege este, dar însă plăcută este 
şi întru însâşî legea a se îndrepta omenii cu dreptatea acăsta. 

12. Iar dreptatea lui Dumnedeu prin credinţa luî lisus 
Christos la toţî şi preste toţî cei ce cred 2 ) , câ nu este 
osebire. 

23. Că toţî au greşit şi se lipsesc de slava luî Dumnezeii . 
24. Care se îndrepteză cu Darul luî prin isbăvirea cea 

în Christos. 
Dreptatea acesta, dice, adecă îndreptarea cu care ne îndrep

teză Dumnedeu, vine la toţî prin credinţa luî îisus Christos, că 
purtând noi credinţa de sine-ne, luăm dela Dumnedeu îndrep
tarea toţi, şi Iudeii şi Elinii, pentru-că nu este osebire. Nicî 
Iudeul, căci a luat legea, se protimiseşte de neamurî, pentru-că 
şi Iudeul a greşit, fiind-că s'a învăţat dela lege ce este păca
tul şi nu a fugit de el, Iar deşi nu a păcătuit atât de mult 
Iudeul ca şi Elinul (adecă, ca neamurile), dar însă se lipsea şi 
el de slava luî Dumnedeii, asemenea cu Elinul, fiind-că cine 
pecătueşte dobândeşte necinste şi ruşine, îar nu slavă şi cu-
tezare. Insă tu nu te desnădăjdui, pentru-că toţi, şi Iudeii şi 
Elinii, se îndreptăză fără de plată cu Darul luî Dumnedeu, care 
Dar se face prin răsplătire, adecă- prin desăvîrşita slobozenie, 
pre care o a lucrat Christos, pentru-că el s'a dat pre sineşî 
plată de isbâvire, adecă răscumpărare, şi ne-a îndreptat pre noî. 

>) Dar Sf. Ghenadie. djce, că legea a făcut pre omenî să cunoscă pă
catele nu numaî ca să oprescă pre om să nu facă păcatul, ci şi pentru-
că pedepsea pre ceî ce nu ascultau legea şi făceau păcatul; pentru-că de 
nu ar fi pedepsit legea pre ceî ce pecătuîau, nu ar fi făcut pre omeni 
să cunoscă că păcatul e rău prin cercarea şi prin pedepsă păcatului, cea 
simţită, că" cercarea ,« maî adeveritore decât gola cunoştinţă. 

2 ) Dupre Teodorit acesta „la toţî" însemneză pre Iudeî; îar acesta 
„preste toţî" însemneză pre ceî din cele-l-alte neamurî. 
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25- Pre carele l'a propus' Dumnedeu curăţitor prin 
credinţă întru sângele luî 1 ), spre arătarea dreptăţeî lui, 
pentru slăbănogirea păcatelor celor mai înainte făcute. 

26. Intru suferirea luî Dumnecjeu apre arătarea drep
tăţeî luî în vremea de acum, spre a fi el drept şi ; îndrep
tând pre cel din credinţa luî lisus. ; 

Curăţitor şi. sânge pomeneşte aicea .'Pâv.'el ca să înduplece 
pre Iudeii cum că ertarea păcatelor şi, îndreptarea se face în
tru Christos, pentru-că, dacă tu, dice, o Iudeu'le, aî credut că 
cu sângele oilor se deslega păcatele, cu mult mai vîrtos tre
bue să credl' că, cu sângele luî Christos se deslega. Şi dacă 
curăţitorul legeî, care era închipuire a lui Christos, avea o pu
tere ca acesta, cu mult maî vîrtos adevărul. Iar curăţitor se 
numeşte duhul şi acoperemîntul sicriului legeî 2), care avea des
pre o parte şi despre alta doi heruvimi, îar acoperemîntul a-
cesta şi curăţitorul arată cu adeverat pre" omenesca firă cea 
întru Christos, care era ca un acoperemînt al dumnedeireî, a-
coperindu-o pre ea. Se slăvea însă şi de puterile angheliceştî, 
care slujeau ei, pentru unirea eî cea cu Dumnedeu, cuvîntul du
pre unitul ipostas. L'a propus însă, a dis Pavel, pentru ca să 
arate că din vechi era prohotărîtâ8) isbăvirea cea prin sângele 

*) Acestea tâlcuindu-le Coresie d j c e ^ câ aicea sînt pricinele îndreptă-
reî, ' din care cea preîncepetore este Dumne4eii, îar cea a doua Christos,, 
îar lucrătore sângele luî Christos, îar pricinuirea împărtăşireî a tustrele 
este credinţa. Iar acestea tote pricinuesc pre ertarea păcatelor. Pentru a-
cesta slăbănogirea, Orighen o a înţeles lăsare, măcar că Christos o a 4'S 
că însemneză. stricăciune şi scuîpire. 

*) Despre curăţitor acestea le cjice Sf. Scriptură „Şi a făcut (Vaseliil) 
curăţitorul deasupra sicriului din aur curat şi pre amendoî heruvimii 
de aur, un heruvim la o margine a curăţitoruluî, şi un heruvim la 
marginea a doua a curăţitoruluî, umbrind cu aripile lor preste curăţitor 
(Eşi. XXXVIII , 6). Iar cum că curăţitorul avea închipuirea luî Christos, 
vec|î la Cap. IX al ceiî către Evrei, st. 5. Dţ.n curăţitor însă se făcea arătat 
Arhiereului când lituvghisea buna voinţă a lui Dumne4eia şi iubirea de 
omenî şi milostivirea. Şi cum că Christos, s'a făcut curăţitor al altora 
şi nu al luiş, maî înainte a mărturisit dumneajeescul David: „Nu va da 
luî Dumne4eu îmblânzire pentru Sine" (Psalm XLVIII, 7) , care tâlcuin-
du-o M. Vasilie 4ice: „Nu va da luî Dumnedeu îmblânzire pentru 1 sine, 
ci pentru lumea totă, că nu are trebuinţă de curăţire, ci însuşi este curăţitor. 

3 ) Că propunere se 4 i c e Şi prohotărîrea ca una ce; niaî înainte de vremi 
şi de vecurî s'a pus, adecă s'a hotărît de diţmne4eesc începăţorea minte 
a luî Dumne4eu, şi arată Apostolul 4icend' „Celor ce .dupre, propunere sînt 
chemaţi" (Rom. VIII, 28). Şi îarăşî: „Ca propunerea cea dupre alegerea 
luî Dumne4eu să rămâe (tij. IX, 11). Şi către, Efesenî îrică scrie: „Du-

~pre propunerea vecurilor" (Ef. III, 11). Iar Icumenie cjice, că Tatăl a pro
pus şi prohotărît pre Fiîul curăţitor, îar Fiîul şî-a versat sângele, a îrnpre-
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luî Christos, pentru ca să vindece slăbănogirea adecă putrezi
ciunea care a urmat din păcatele dmenilor cele mal înainte 
făcute. A d>s însă şi întru suferirea luî Dumnedeu pentru ca 
să arate, că, deşi omenii aii dobândit multă bunătate şi milos
tivirea lui Dumnedeu, însă se asămănă cu slăbănogii şi morţii1). 
Acestea însă s'aii făcut pentru ca să se arate dreptatea luî Dum
nedeu, adecă pentru a nu se socoti că Dumnedeu este numai 
drept, ci ca să se vadă ,şi că pote a ridica şi pre alţii omo
râţi, de păcat -|i^ă-iva r>ăte"şreeî drepţî, precum şi arătarea bo
găţiei este,. a nu fi cine-va''jiumaî singur bogat,, ci a putea şi 
pre aŞţiî a-i face bogaţi. Deci să nu te ruşinezi, dice, tu o Iu-
deule, pentru-că te îndreptezl cu un chip ca acesta, pentru-că 

ună lucrat însă şi Sf. Duh. Drept aceea dar obştesc este al Sf. Treimi mân
tuirea nostră. Pentru acesta şi Sf. Grigorie Nisis d J c e a : »Că hristianiî 
se cuvine întocmai a mulţămi şi Tatălui şi Fiîuluî pentru mântuirea lor, 
îar eu d j c (acefetaşî), că trebue ceî ce maî prost priimesc propoveduirea 
cea pentru cruce şi .pentru înviere a da deoprotivă. mulţămire şi către 
Fiîul şi către Tatăl , acestaşî pricină, că s'a făcut dar şi părintescă voe, 
Fiîul săvîrşindu-o. Şi acesta este a se mântui toţî omenii, precum djcea 
Apostolul. Asemenea pentru darul acesta a cinsti pre Tatăl şi pre Fiîul, 
că nu s'ar fi făcut mântuirea nostră de nu s'ar fi. pornit buna voinţă a 
Tatălui prin însuşî a sa putere către noi spre lucrare, îar putere a T a 
tălui dela scripturi ne-am învăţat că este Fiîul (Cuv. XII asupra luî E v -
nomie). Dicend însă Slîntul că asemenea trebue să mulţămim Tatălui şi 
Fiîuluî, dupre tăcere împreuna a cuprins şi pre Sf. Duh, pre pricina 
cea săvîrşitore a mântuire! nostre, pentru-că unde este Tatăl şi Fiîul, a-
colo de nevoe este şi Sf. Duh, pentru unirea şi firescă nedespărţire a 
Sf. Treimî. •'" 

*) ' Iar Fotie întru o unire tâlcuind dj cerea acesta elice: Că în vremea 
ce trebuia a se pedepsi omeni! pentru slăbănogirea şi omorârea lor cu 
păcatele s'aii norocit de suferirea şi Iubirea de omenî a luî Dumnedeii şi 
Iarăşi când trebuiau a se pocăi pentru-că s'aii norocit de îubirea de omenî, 
întru aceleaşi păcate cădeau. Iar Dumnedeu când trebuia a pedepsi pre 
omenî şi pentru-că aii păcătuit, şi pentru-că s'aii- norocit de îubirea sa 
de omenî şi căcî norocindu-se de acesta nu s'au pocăit, ci şi răutatea 
o aii maî crescut, întru o vreme ca acesta, che, ce a făcut? S ' a . dat pre 
sineşî răscumpărare şi nu numaî izbăveşte de pedepsă şi de muncă, ci 
şi îî îndrepteză; şi îî mântueşte şi moştenitori! împărăţie! sale îî face. Cu 
adevărat acesta este un dar ce nu are măsură. Acesta este o dăruire ce 
.covârşeşte pre totă puterea dăruire!. Şi acesta este o dovadă adevărat 
de negrăită dreptate; şi de dreptate nu omenescă ci dumned^escă şi maî 
pre sus de om. Pentru acesta şi Pavel a [c}is că acest fel de putere a 
fost a luî, adecă al singur luî Dumnedeu şi nu a vre uneî altei ore căreî 
zidiri. Iar Icumenie ducerea pre arătarea dreptăţeî luî tâlcuindu-o djce, că 
acesta a fost arătare a dreptăţeî, a adeverit Dumnedeii întru făgăduin
ţele ee- a dat către Avraam a se blagoslovi tote neamurile întru sămînţg 
luî şi a mântui Dumnezeii pre ceî nevrednici. Pentru acesta bine a djs 
Sf. Maxim, cum că acesta este dreptatea luî Dumnecjeu a pătimi însuş 
peptru ceî pecătoşî. 
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şi Durnn.e4eu se arată, adecă se împodobeşte şi se slăveşte, că 
ne îndrepteză pre noi omenii, întru o vreme Ca acesta, când 
a crescut păcatul şi când ne-am desnădăjduit ca nişte slăbă
nogi şi ca nişte omorâţi de păcat, cum tu, Iudeul, te ruşinezi 
de slava luî Dumnedeu cea de acest fel? 

27. Decî unde e lauda? S ' a încuiat; prin care lege? 
Pr in a faptelor? Nu; ci.prin legea credinţei. 

Mal sus a arătat dumnedeescul Apostol că prin credinţă ne. 
îndreptăm, pentru acesta potrivit întrebă pre Iudeu şi-î dice 
luî; Unde e dar landa ta o ludeule? Şi trăirea cea cu fală a ta? 
Nu 4 i ° e însă: Unde îţi este fapta burtă, căci.Iudeii nu o aveau, 
ci singură laudă. Şi răspunde însuşi la întrebare că lauda ta 
s'a încuiat adecă nu maî are vreme şi loc. Pentru ce? Pen
tru-câ maî înainte de a veni Christos era vremea a te lăuda 
în lege, Iar acum numai este vreme de o laudă ca acesta, pen
tru-că acesta laudă s'a arătat netrebnică şi nefolositore pen
tru-câ de ar fi putut legea a ne îndrepta nu am fi avut tre
buinţă să ne îndrepteze Christos. Dar cu ce lege dice că s'a 
lepădat lauda Iudeilor, ore cu legea faptelor ? Adecă cu legea 
lui Moîsi, care d I c e că omul, cel ce le va face acestea va vi
eţui într'însele? (Levit. XVIII, 5) 1 ) . Ba, dice; ci cu legea credin
ţei ceiî întru Christos, care credinţă îndrepteză pre om în dar şi 
nu pentru faptele lui. Vedi însă,, o cetitorîule, că şi credinţa 
cea întru Christos lege o numeşte Pavel, pentru-că legea era 
un nume cinstit Ia Iudeî. Deci, o ludeule, laudâ-te întru cre
dinţa cea întru Christos, care pote a te îndrepta, şi nu în le
gea luî Moîsi. 

28. Socotim dar, că cu credinţă să îndrepteză omul, 
fără faptele legeî. 

29. Orî Dumnezeu numai al Iudeilor este, Iar nu şî al 
neamurilor? Cu adeverat şi al neamurilor. 

3 0 . Pentru-câ unul este Dumnecleu, care va îndrepta 
pre tăerea împrejur din credinţă, şi pre netăerea împre
jur prin credinţă. 

Fiind-că a arătat Pavel mai sus câ îndreptarea stă întru sân
gele lui lisus Christos şi nu întru faptele legei, pentru acesta 
închee aicea cuvîntul şi dice, cum că din tote cele maî sus dise 
socotim cum că tot omul se îndreptăză cu credinţa, şi sâ nu 
te turburi, o ludeule, de ţi se pare cum câ lucrul este fără cu-

,*) Iar Coresie dtee, că pentru acesta legea luî Moîsi se numeşte legea 
faptelor, orî pentru-că se propune şi învaţă ce se cuvine să facem, orî 
pentru-că~cuprinde numaî faptele, îar nu şi fericirea. 
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viinţâ, că aii dor Dumnedeii în parte este şi Dumnedeii numai 
al ore-cârora omeni pentru ca să te mântuiască numai pre tine 
şi să nu mântuiască şi pre tot omul cel de alt neam? Nu. Iar 
cu cuvintele acestea Apostolul ruşinăză pre Evrei, cu chip mai 
înfruntător ca pre nişte luptători de Dumnedeu, de nu vor pri-
imi că se mântuesc şi neamurile prin credinţă. Fiind-că cu a-
cesta arată eî, că riu cred că Dumnedeu. e asemenea Dumne
deu al tutulor omenilor şi că nu portă de grijă pentru toţî de 
o protivă. Deci unul şi acestaşi Dumnedeu este şi al Evreilor 
şi al tutulor neamurilor, carele şi tăerea împrejur adecă pre cei 
tăiat împrejur 11 "îndrepteză nu din lege, ci din credinţă] şi pre 
netăerea împrejur, adecă pre cel netăîat împrejur îl priimeşte 
prin credinţă. Insă pomenind Apostolul de tăerea împrejur şi 
de netăerea împrejur, iarăşi pomeneşte pre cele ce cu puţin 
mai înainte a dis, cu care dovedea că nici tăerea împrejur fo
loseşte când lipsesc faptele, nici netăerea împrejur vatămă sin
gură de sine, pentru-că amândouă aii trebuinţă de credinţă. 

31. Deci au d6r stricăm legea prin credinţă? S ă nu 
fie, ci întărim legea. 

Fiind-că turbura pre Iudei a se strică legea prin credinţa 
cea întru Christos, pentru acesta Pavel vindecă acăsta cu în
ţelepciunea sa cea mare, dicând că credinţa cea întru Christos 
întăreşte pre lege, pentru-că ceea ce voia legea ca să îndrep
teze, adecă pre om şi nu a putut a o face, acăstă credinţă cea 
întru Christos o plineşte, pentru-că îndată ce crede omul a-
cesta îl îndrepteză, Decî credinţa cea în Christos nu prihă-
neşte pre lege, ci maî mult o întăreşte, îar cu dicerea, o î n 
tăreşte, arată că legea era cădută pentru-că cel ce este cădut, 
acela are trebuinţă de a se întări, să stea. 

CAP. IV. 

1. Ce vom dice dar că Avraam părintele nostru să fi 
aflat dupre t rup? 1 ) . 

' ) Insernneză, că formă săritore a întrebuinţat aicea Apostolul,. dupre 
înţeleptul Fotie, în loc de „Decî ce vom dice că a aflat Avraam părin
tele nostru dupre trup? Şi ce a aflat Avraam? Dreptate? De unde? Din 
fapte? Ba, ci din creidinţă, că a credit , c}ice Scriptura, Avraam luî Dum
nezeu şi i s'a socotit luî spre dreptate". O nedumerire însă se naşte din 
acăsta. Pentru <ce djce aicea Apostolul că Avraam nu s'a îndreptat din 
fapte, ci din credinţa? Iar Apost. Iacov djce cea din protivă că, Avraam 
părintele nostru aii nu s'-a îndreptat din fapte, ridicând pre Isaac fini 
seu pre jertfelnic? (Iacov. cap. II, 21) . Deslegarea nedumerire! acestuia însă 
se face de înţeleptul Fotie aşa, cum că Avraam avea cu adeverat fapte 
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2. Câ de s'a îndreptat Avraam din fapte, are laudă, ci 
nu la Dumnedeu. 

3 . Că ce cjice Scriptura? Ş i a credut Avraam luî D u m 
nedeu şi s'a socotit luî') spre dreptate (Fac . X V , 6 ) . 

După ce îndestul a formăluit Apostolia). curai că toţi, şi Iudei 
şi Elinii (adecă neamurile), au trebuinţă de credinţa cea întru 
Christos, arată acesta maî mult şi prin Avraam carele se. cihstea' 
de Iudei, şi dice-că nici însuşi, carele a isprăvit atâtea şi acest 
fel d e fapte bunej: nu s'â'-îndreptat din faptele sale, ci din cre
dinţă?)., Părinte dupre trup numeşte pre Avraam, scoţendu-î 
pre eî afară din rudenia luî Avraam cea dupre duh, maî ales 
încă şi silindu-I a urma şi eî Iul Avraam dupre tote şi dupre 
credinţă, pentru-că, de s'a îndreptat Avraam din faptele sale 
are laudă, ci nu întru Dumnedeu; pote adecă a se lăuda câ 
a isprăvit cu ostenelile sale acest fel de fapte, care nu este 
laudă la Dumnedeu, adecă nu merge întru Dumnedeu lauda. 
Iar cela ce se îndrepteză din credinţă, are lauda sa întru Dum
nedeu, pentru-că se laudă cu Dumnedeu, că cu darul luî Dum
nedeu s'a mântuit şi s'a Iubit de Dumnedeu. Ci şi dupre alt 
chip se laudă întru Dumnedeu acela ce crede, căcî slăveşte şi 
cugetăză că prin mijlocirea credinţei, Dumnedeu pote a face 
şi cele ce sînt cu neputinţă. Decî cela ce crede are lauda şi 
îndrăsnela către Dumnedeu, fiind-că are adeverata socotinţă şi 
cunoştinţă despre Dumnedeu şi crede că el tote le pote. 

4 . Câ celuia ce lucreză, plata nu i se socoteşte în dar, 
ci dupre datorie. 
îmbunătăţite, dupre. Iacov, din care asemănându-se cu omenii ceî ce se 
aflau în vremile luî, era vrednic a. se • alege maî întâîu decât aceîa şi a 
se îndrepta; asemenându-se însă împreună cu DumneZeu nu se putea 
a se îndrepta din faptele sale şi a se arăta vrednic de blagosloveniile 
cele dela DumneZeu şi de nişte daruri atât de marî, ci din singura cre
dinţă cea întru DumneZeu, precum Zice aicî .Apostolul Pavel. 

') Credinţa adecă. - -
2 ) Ci te veî nedumeri, Zice Coresie, cum s'a îndreptat Avraam necre-

Zend în Mesia adecă în Christos? Şi respunde cum că semînţa ce a fă
găduit DumneZeu luî Avraam cu chip acoperit cuprindea şi pre naşte
rea Mesieî şi dară faptele îndrepteză şi faptele nu îndrepteză, îndrep
teză adecă unite fiind cu credinţa şi cu darul, şi nu îndrepteză cele fi
reşti şi gole de credinţă, pice însă şi Sf. Grigor|e Nisis: „Lăsând isco
direa cea din cunoştinţă a creZut, c\\ce, Ayraam luî DumneZeu şi s'a 
socotit luî spre dreptate, îar Apostolul Zice, că nu s'a scris pentru acela, 
ci pentru noî, că DumneZeu credinţa p socoteşte omenilor spre dreptate, 
nu cunoştinţa. Că cunoştinţa adecă îşî aţe aşeZarea. ca ore-care negu-
ţătores.că, învoindu-se cu singur cel cunoscut, îar credinţa hristiahilor 
nu e. aşa, că nu este ipostas al celor ce se cunosc, ci al celor ce se nă-
dejduesc" (In Cuv. 12 împrotiva luî Evnomie). 
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5. Iar celui ce nu lucrează, ci crede întru cela ce în
drepteză pre necinstitorul de Dumnedeu, i se socoteşte 
credinţa luî întru dreptate. 

6 . Precurn şi David dice 1 ) , fericirea omului este căruia 
Dumnedeu îî socoteşte dreptate fârâ de fapte. . 

7. Fericiţi cărora s'au. ertat nelegiuirile şi cărora s'au 
âcoppfît" pecătele. 
7 ' :B7 : ' Fe j i c i$b j j f câ iul j căruia nu-I Va^ocpti Domnul pâeat. 

: ^ s a i m V x x x i , : î ) . ' - . . -
Omul cel ce lucreză, dice, priimeşte plată, dându-i-se ca o 

datorie pentru ostenela sa; dar cela; ce crede, de şi nu lucrăză, 
însă proaduce credinţa, care este lucru mare, pentru-că a se 
încredinţa cine-va desăvîrşit şi a crede că Dumnedeu pote nu 
numaî a slobodi din muncă, ci şi a face drept pre cel ce a 
petrecut viaţa sa întru necinstirea de Dumnezeu, acesta cu a-
deverat este mare lucru. Pentru acesta şi credinţa celula ce 
crede una ca acesta i se socoteşte spre dreptate, adecă pri
imeşte Dumnedeii credinţa luî, nu ca să dea lui plată pentru 
credinţă, ci ca să-1 îndrepteze pre el. Drept aceea proaduce 
şi el luî Dumnedeu 6re-ce, credinţă adecă. Deci, după ce a arătat 
Pavel, dela Avraam, că din credinţă se naşte dreptatea, adecă 
îndreptarea, aduce martur pre David, careie fericeşte pre omul 
acela, căruia nu-î socoteşte Dumnedeu păcat, şi din acesta arată 
maţ mare covîrşire, pentru-că de este fericit acela carele îa 
ertare de păcatele sale în dar, cu mult maî vîrtos este fericit 
acela, ce va arăta credinţă în Dumnedeu. şi din acesta se va 
îndrepta.; Să nu-mî dicî că omul acela, dic^> * a ertarea dupre 
dar, pentru-că acela iată se fericeşte de David, şi nu-s'ar fi 
fericit el de David, de nu ar fi urmat să dobândescă multă 
slavă dela Dumnedeii8); fiind-că fericirea este lucru mare şi 

l ) Iar Teodorii dice, că Apostolul pentru acesta pomeneşte aicea pre 
David, fiind-că Dumnecţeu către acesta a înoit făgăduinţele cele făcute 
către Avraam: „Că precum patriarhului Avraam s'a făgăduit că întru să-
mînţa luî Va blagoslovi pre tote neamurile", aşa şi prea dumnecjeesculuî 
David î-a :d_is: „O dată .m'am jurat întru c e l s f î n t al meu de voîii minţi 
luî David, semînţa luî vă rămânea în vec şi scaunul luî ca sorele îna
intea mea" (Psalm. L X X X I X , 10 ) ; şi îarăşî: „Tote neamurile vor sluji luî" 
(tij). Şi fiind-că pre fericitul Avraam l'a arătat că prin credinţă a dobân
dit dreptatea, şi Avraam a. fost maî înainte de punerea legeî, de nevoe 
pre David, carele a petrecut sub lege, îl arată că mărturiseşte pentru dar. 

*) Iar teologul Grigorie tâlcuind cjicerea cea de maî sus a luî David, 
djce: „că ; Fericiţi' cărbra s'aii lăsat nelegiuirile, arată pre desăvîrşita 
curăţire a păcatelor, îav acesta: Şi cărora s'aii acoperit păcatele, arată că 
pre' de-asupra şi. nu întru adânc s'a făcut curăţirea lor. Iar acesta: Fe-



mai mare decât îndreptarea, fiind-că acesta este vîrful tuturor 
bunătăţilor, celor ce se daii nouă dela Dumnedeii1). 

9. Decî fericirea ac6sta în vremea tăereî împrejur orî 
în vremea netăereî împrejur? 2 ) Că dicem că s'a socotit 
lui Avraam credinţa spre dreptate. 

10. Deci cum i s 'a socotit? Intru tăerea împrejur fiind, 
orî întru netăerea împrejur? Nu întru tăerea împrejur, ci 
întru netăerea împrejur. 

De se potriveşte, dice, fericirea acesta ia acela căruia Dum
nedeii nti-i socoteşte ..păcat, adecă ia cel ce s'a îndreptat, .şi 
Avraam s'a îndreptat: Avraam dar s'a învrednicit şi de feri
cire. Să vedem dar când s'a îndreptat Avraam: Când era ne
tăiat împrejur, ori când era tăiat împrejur? Cu adevărat când 

.era netăîat împrejur. Deci fericirea cea de maî sus cade la ne
tăerea împrejur, adecă mai mult se potriveşte, decât la tăerea 
împrejur. 

11. Ş i semnul de tâere împrejur a luat, pecete a drep
tăţeî credinţei ceii întru netăerea împrejur, spre a fi el tată 
tuturor celor ce cred prin netăerea împrejur, spre â se 
socoti şi acestora dreptatea. 

12. Ş i tată al tăereî împrejur, nu numai al celor ce 
sînt din tăerea împrejur, c i şi a celor ce umblă în ur
mele credinţei ceiî dintru netăerea împrejur ă părintelui 
nostru Avraam. 

Aicea deslăgă Pavel o stare împrotiva, că p6te ar dice cine
va: Că de s'a îndreptat Avraam când era netăîat împrejur, a-
poi pentru ce s'a tăiat împrejur? pice dar Apostolul că A-
vraam a luat semnul tăereî împrejur în urmă, ca o pecete ce 
pecetluîa şi propoveduia că el s'a îndreptat din credinţă, care 
credinţă o a arătat maî înainte când era netăîat împrejur. Drept 
aceea fiind-că aceste amândouă se teorisesc la Ayraam, netă-

ricit bărbatul căruia nu-î va socoti Domnul păcat, arată o a treia rân-
duîală de ceî ce au păcătuit, al cărora lucrul adecă şi fapta nu e lă
udată, îar socotinţa acestora este nevinovată pehtru-că pote au făcut pă
catul întru necunoştinţă şi de silă, orî cu scopos bun" (Cuv. la S. Bot.). 
Iar dupre alţi tâlcuitorî se lasă păcatele adecă, prin sf- botez şi se acopere 
prin credinţă, şi nicî le socoteşte pre ele Domnul (Nichita întru tâlc. cuv, 
de maî sus a teologului). Iar Dialogul în Psalmul al doilea din ceî aî 
pocăinţei d^ce că se acopere păcatele precum se acopere rănile cublasturul. 

*) Pentru acesta S . Grigorie Nisis c|ice> c a : „Fericirea este cuprinderea 
a tot binele" (Cuv. la întâia fericire). 

*) Lipseşte cjicerea „cade", precum tâlcueşte maî jos Teofilact, orî a-
cesta se potriveşte. 



erea împrejur şi tăerea împrejur, prin netăerea împrejur se arată 
al celor netâîaţl împrejur, adecă al neamurilor celor netăiate 
împrejur, tată. Dar al cărora netâîaţl împrejur? Al acelora ,a-
decă care cred asemenea cu el; în cât şi acelora să li se so-
cotăscâ credinţa spre dreptate, adecă şi aceea să se facă drepţi. 
Iar prin tăerea împrejur Iarăşi se arată Avraam tată al tăereî 
împrejur, adecă al tăiaţilor împrejur Israelitenî; însă este tată 
nu al celor ce au pre singura tăere împrejur, ci şi al celor 
ce urmeză urmărilor credinţei ceiî ce s'a aflat la Avraam 
când era netăîat împrejur. Aşa dar trebue a "sa ceti tot pe
riodul. Şi tată al tăereî împrejur, nu al celor ce din tăerea îm
prejur numai se asemănăză luî, ci şi al celora ce umblă în ur
mele credinţei, adecă al celora ce cred asemenea cu dînsul în 
învierea a trupurilor celor m6rte. Pentru-că şi Avraam betrân 
fiind şi ca mort, a credut că Dumnedeu pote să facă s&mînţa 
luî născetore de viii, şi să-î dea fiii. Decî t6tă noîma (înţelesul) 
aşa este: Netăiat împrejur fiind Avraam a credut şi s'a în
dreptat pentru ca să fie tată al neamurilor celor netăîate îm-
prejur. Şi iarăşi apoi a luat tăerea împrejur, pecete şi semn al 
credinţei ce a arătat când era netăîat împrejur, pentru car să 
fie tată şi al Israelitenilor celor tâîaţî împrejur, al acelora a-
decă care urmeză urmele credinţei, care o a avut Avraam când 
era netăîat împrejur; pentru-că, de lipseşte credinţa acesta, în 
zadar se fălesc cei tăîaţî împrejur cu tăerea împrejur, precum 
şi când ar arăta cine-va o pungă care are pe din afară pecete, 
adecă este pecetluită, îar din lăuntru nici un ban are, ci este de
şartă şi săcă. Şi dar fieşte-carele Evreu în diua de astâ-di este ca o 
pungă pecetluită pe din afară cu ceră, împrejur, îar din iăuntru ne-
avend vistieria credinţei, căreea tăerea împrejur este pecete. 

13. Că nu prin lege este luî Avraam făgăduinţa şi 
seminţiei luî, ca să fie el moştenitor lumeî, ci prin îndrep
tarea credinţei. 

14. Că de sînt ceî din lege moştenitori, s'a zădărnicit 
credinţa şi s'a stricat făgăduinţa. 

Maî sus a arătat Apostolul că dreptatea, adecă îndreptarea, 
nu s'a făcut din lege, ci din credinţa luî Avraam, iar acum 
arată aicea, că şi făgăduinţa ce o a dat Dumnedeu luî Avraam 
nu s'a făcut din lege, ci din credinţă, ceea ce 1-a îndreptat pre 
Avraam. Şi care a fost făgăduinţa Iul Dumnedeu? Acesta adecă, a 
se face Avraam moştenitor al lumeî, adecă a se blagoslovi întru 
Avraam tote neamurile lumeî. Pentru-că de ar fi dat, dice, legea 
pre moştenire, s'ar fi zădărnicit credinţa, adecă s'ar afla cre
dinţa lucru deşert şi netrebnic; fiind-că cine ar fi maî purtat 



grijă pentru credinţă, de ar fi dat legea, pre făgăduinţa luî Dum
nedeu? Ci acesta nu este aşa, pentru-că Avraam a moştenit 
făgăduinţa nu cu mijlocirea legeî, căcî unde era legea? Ci cu 
mijlocirea credinţeî, precum este scris: «Şi a credut Avraam 
luî Dumnedeu şi s'a socotit luî spre dreptate» (Fac. XV, 6 ) . 

15. C ă legea mânie lucreză, eâ unde nu este lege a-
coio nicî călcare de lege este. 

Aexi.pi cu aceste cuvinte forraălueşte Apostolul cum se strică 
:; f^găduinţa-luî; Durrinedefi prin lege, că cjlee cuhi că legeî îî urmeză 

călcarea, îar - legea câlcându-se pricinmeşte urgie şi aduce bles
tem şi pedepsă 1). Decî cel ce este vinovat de pedepsă, cum 
mai pote fi vrednic să ia moştenire şi făgăduinţă? 

16. Pentru acesta din credinţă ea dupre dar spre a fi 
adeverată făgăduinţa la totă seminţia, nu numaî la cea 
din lege, ci şi la cea din credinţa luî Avraam, care este 
ta tă al nostru tuturora, 

17. Precum este scris: C ă tată al multor neamuri te-am 
pus pre tine ( F a c . X V , 7), în prdjma 2 ) lui Dumnedeu, 
căruia au credut 8 ) . 

De vreme ce legea pricinueşte urgie, pentru acesta Apo
stolul dice aicea că Avraam din credinţă s'a îndreptat şi a moş
tenit făgăduinţa luî Dumnedeu^ ca tote să fie dupre Darul luî 
Dumnedeu. Darul însă întru ce trebnîceşte? Intru a fi adeve
rată făgăduinţa, pentru ca nu cum-va şi Darul să aibă călcare 
precum legea, ca sâ fie neadevărate acelea ce în dar se dau 
dela Duuinedeu? Nu, ci fiind-că totul este dar şi milă a luî 
Dumnedeu, pentru acesta dupre-cuviinţă şi cele ce se dau sînt 
adevărate la totă seminţia lui Avraam, adecă la toţî cel ce 
cred, şi nu numai la ceî din lege, adecă la Evreii cei tăiaţi îm
prejur, ci şi la acei din neamurî şi netăiaţi împrejur, cari sînt 
sămînţă a lui Avraam, născendu-se de dînsul din credinţă. Drept 
aceea cel ce nu are credinţa, nici sămînţă a luî Avraam este, 
carele este tată al nostru al tuturor, adecă al credincioşilor, 
precum este scris: «Câ tată al multor neamuri te-am pus înain
tea lui Dumnedeu întru carele şi a credut». Iara înţelegerea 

•-) Şi Teodorit cjice: Că urgie pre pedepsă o a> numit. 
s ) Intru altele se c|ice j.înainte".. 
s ) Iar Fotie voeşte că Pavel aicea întrebuinţeză formă săritore, şi cu

cerea „precum este scris" să se uneşcă cu Zicerea „înaintea luî Dum
neZeu căruia aî creciut" adecă, în faţa şi ca despre faţa luî Dumnecjeu, 
arătând adeverul şi vrednicia tredinţeî; ca cum ar cjice, adevărata este 
scriptura, că DumneZeu e cel ce a grăit în t r însa : „Tată a multe nea
murî te-am pus pre t ine". 
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acestor jcuvinte este acest fel: Avraam este tată al tuturor cre
dincioşilor în prejma lui Dumnedeu adecă asemenea ca Dum
nedeu, adecă precum Dumnedeu este părinte al tuturor, aşa 
si Avraam s'a făcut părinte al tuturor, nu dupre firăsca rudire, 
ci dupre'însuşirea credinţei 1). A adaus însă Pavel şi acesta: «Că
ruia a credut» ca s'arăte că Avraam a luat şi răsplătire credinţei 
spre a fi| părinte al tuturor credincioşilor. Drept aceea dacă tu, o 
Iudeu;le,jnu priimăştl fcă; Avraam este tată al nostru al tuturor, 
în^»||a^itr'.f!instea-.-ce:-.: ova- luat; Avfaam penţru^că a credut. 

^S^ţtf.ice-invi^â '^r^TîtSrţî :şi carele chemă pre cele ce 
nu sînt ca cum ar fi. 

Ceea ce a dis maî sus Pavel acum o dice aicea: că Avraam a 
credut ca Dumnedeu pote pre un trup mort, ce fel era al şeii, nu 
numai ŝ L-'l învieze, ci şi sâ-'l arate născător de alt trup viii. Pen
tru acesta şi dice aicea: «al celui ce inviadâ pre morţi». Iar dice
rea acesta: «Şi chemă pre cele ce nu sînt ca cum ar fi» pentru 
acesta cj a adaus, pentru ca s'arăte că nu este cu neputinţa lui 
Dumnedeu a face fii ai lui Avraam, pre ceî ce nu eraii fii aî lui 
AvraamJ Nu a dis însă că face şi zideşte cele ce nu sînt, ci că nu
meşte; pentru-că cum este lesne nduă a numi pre cele ce sînt, 
aşa şi luî Dumnedeu lesne îi este a numi pre cele ce nu sînt 8). 

18. Carele maî presus de nădejde întru nădejde a-cre-
dut\, c a i s e va face el tată al multor neamuri. 

Să nu socoteşti, dice, că Avraam s'a cinstit în zadar şi 
fără dreptate, pentru-că cum fără dreptate s'ar fi cinstit cel ce 
afară dei nădejdea omenescă şi firescă a credut întru nădejdea 
lui Dumnedeii3), cum că se va face părinte al multor neamuri, 

ţ) Ci şi Teodorit cjicerea: „In prejmă" asemenea o a tălmăcit. 
*) Iar Coresie 4 'ce: „Că chemă Dumnezeu pre cele ce nu sînt ca 

cum ar fi" adecă pre neamurile cele c e nu sînt semînţă şi norod le 
chemă sejmînţă şi norod dupre Amvrosie. [Iar alţiî acestea le îaii dupre 
prohotărîre cum că pre ceî ce încă nu eraii născuţi, ca născuţî îî hotă
răşte Dumnecjeu în minte. Iar alţiî înţeleg pre naşterea luî Avraam şi a 
Sareî, cai'e nu era dupre fire, ca cum ar fi fost dupre a tot puternicia 
luî Dumntea)eu. Asemenea încă şi dicerea: „celuî ce înviată morţii", Am
vrosie adecă o a dis aceluia ce face viî pre nenăscetorî, precum pre A-
vraâm şi pre Sara. Iar Chrisostom morţî înţelege pre neamuri, carî eraii 
morţî cu jnecinstirea de Dumned,eii şi cu păcatele, pre care Dumnedeu 
îî arată viî, cu bunacinstire de Dumne4eii şi cu faptele cele bune. Po
trivite sînt la 4ieerea acesta a. Apostolului cuvintele minunatei Iudita: 
„Aî.gândit şi s'a făcut cele ce aî gândit şi s'a înfăţoşat cele ce aî voit 
şi a 4is: -Iată faţă sîntem" (Iudit. X I X , 5) . 

3 ) Intr'un glas 4 ' c e şi Severian: „Cum că afară de nădejde din firea 
sa a cre4ut Avraam întru nădejdea putereî J u î Dumne4eii celuî ce î-a 
făgăduit"] Şi Teodorit : „afară de nădejdea cea dupre fire întru nădejdea 
făgăduinţei luî Dumne4eu". 
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nu:a Ismailitenilor (pentru-că acela nu s'a născut din Avraam 
dupre credinţă, ci dupre fire), ci al neamurilor acelora care se 
asemenezâ cu Avraam dupre credinţă. 

19. Dupre ceea ce s'a dis aşa va fi semînţa ta ( F a c . 
X V , 5), şi neslăbind cu credinţa, nu s'a uitat la trupul 
seu cel omorît, maî de o sută de ani atunci aflându-se, 
şi la omorîrea pânteceluî Sareî . 

20. Ş i . în t ru făgăduinţa lui-.Dumnedeu nu s'a îndoit cu 
credinţa, ci s'a întărit cu credinţa, dând slavă| luî D u m 
nedeu. j • 

21. Ş i desâvîrşit încredinţându-se, câ ceea ce a făgă
duit, puternic este şi a o face. 

Dupre ce a dis Apostolul, că Avraam, afară de ornenăscă nă
dejde, a credut în nădejdea luî Dumnedeu, acum formălueşte 
acesta şi dice, că s'a dis adecă lui Avraam de către Dumne
deu, că semînţa ta va fi ca stelele ceriului şi ca năsipul măreî. 
Şi Avraam nu a slăbit în credinţă, ci tare avendu4o în inima 
sa, nu a socotit că trupul şeii cel omorît de multă bătrâneţe 
şi de sterpiciune, nici s'a stânjinit (îndoit), ci s'a întărit întru 
credinţă"). Vedî însă cum arată Apostolul cu cuviptele aces
tea, cum că cel ce crede trebue să aibă multă putere, pen
tru-că mulţi prihăneau şi defăimau credinţa cum câ este lucru 
ce se face fără ostenedă, îar faptele le mărîaii, căcî aii sudori 
şi ostenele şi că aii trebuinţă de putere ca să se lucreze. Pen
tru acesta dice Apostolul, că şi cei ce crede are trebuinţă de 
suflet putincîos, ca să depărteze cugetele necredinţei, precum 
şi Avraam s'a întărit în credinţă. Cum şi cu ce chip ? Cu 
acesta adecă, că a dat slavă lui Dumnedeu şi nil a credut 
omeneştile cugetări, dice, ci a socotit cele vrednice de slava 
şi mărirea lui Dumnedeu şi s'a încredinţat desâvîrşit, că Dum
nedeu şi cele ce nu se pot, pdte a le face; câ acesta este 
slava luî Dumnedeu. Drept aceea dar, cela ce nu crede şi mult 
iscodeşte, acela nu slăveşte pre Dumnedeu. Insă fiind-că Avraam 
nu era de o sută ani întregi, pentru acăsta a dis Pavel cu stan-
jinire, că era mai de o sută de ani 2). ' 

' ) Iar Coresie nedumerindu-se d i c e : »Şi cum Avraam îhdoindu-se a 
d js : „Stăpâne D6mne, dupre ce voîu cunoşte că-1 voîu moştŞni (pămîntu'i 
în Canaan adecă)?" (Fac. X V , 8). S 'a îndoit dar; şi deslegând nedume
rirea d j c e > că a cred, ut adecă, precum se vede maî sus din;acestaşî cap. 
al Facereî, chipul numaî îl cerceta însă, precum tâlcuesc Amvjrosie şi Chri-
sost . şi Teodorit la acelaş loc. i 

*) Că djce Scriptura, căcî când s'a născut Isaac era Avrajam de o sută 
de ani (Fac . Cap. V) . Drept aceea se socoteşte cum că atunci când a 
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22. Pentru acesta şi i s'a socotit luî spre dreptate. 
23. Insă nu s'a scris numaî pentru dînsul, că i s'a so

cotit luî spre dreptate, 
24. Ci şi pentru noi, cărora ni se va socoti, celor ce cre

dem întru cela ce a sculat pre Iisus Christos, Domnul 
nostru, din morţî, 

25. Carele s'a dat pentru greşelele nostre şi s'a sculat 
pentru îndreptarea nostră. 

Fiind-că Apostolul despre Avraam a dis multe lucruri şi mari 
pentru a nu dice cine-va, şi ce acestea, ce să potrivesc la noi 
hristianiî, o fericite Pavle? Pentru acesta dice, că pentru noî 
s'aii scris acestea şi nouă ni se va socoti credinţa spre drep
tate, numai de o vom avea pre ea, credend întru Dumnedeu, care 
a sculat pre Iisus dupre omenire; îar de te îndoeşti tu hristiane, 
că poţi a te îndrepta, ia aminte la Iisus carele a şters tote 
păcatele tale, carele şi a murit, nu pentru păcatele sale, ci pen
tru păcatele lumeî. De vreme ce neavend păcat a murit pentru 
acăsta şi dupre cuviinţă a înviat; pentru-că, cum putea a se 
ţine de morte şi de iad cel fără de păcat? Pentru acăsta dar, 
a murit dar, şi s'a sculat ca să slobodescă pre âmenî de pă
cat şi să-i facă drepţi1). Decî precum Avraam a credut că 
are să învioşeze trupui lui, carele era ca mort, aşa crede şi tu, 
că Iisus a murit şi a înviat, şi ţi se va socoti şi ţie spre drep
tate credinţa acăsta, precum şi strămoşului nostru Avraam i 
s'a socotit. 

CAP. V. 

1. Drept aceea îndreptându-ne prin credinţă, pace avem 
către Dumnedeu prin Domnul nostru Iisus Christos, 

2. Prin carele şi apropiere avem prin credinţă la darul 
acesta, întru carele şi stăm şi ne lăudăm întru nădejdea 
slavei luî Dumnedeii 2 ) . 

luat Avraam făgăduinţa ca să nască pre Isaac fiu, era de noue-cjecî şi 
noue de anî şi treî luni. 

J ) Iar Orighen dice; că la djcerea acesta: „şi s'a sculat pentru îndrep
tarea nostră" propunerea acesta „pentru" însemneză pricina pilduitore, 
adecă, ca şi noî murind ne vom scula, dupre pilda Domnului; orî acesta 
„pentru îndreptarea nâstră" însemnă că biruind Domnul păcatul, ne va învia 
pre noî. 

s ) Iar Coresie acestea tâlcuindu-le djce: a) rod al dreptăţeî nostre este 
pacea, b) nădejdea slavei, c) mărimea de suflet, d) bucuria, e) prietenia, 
f) infiuirea, g) viaţa vecînică. Insernneză, că dupre St. Grigorie Tesal . treî 
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Despre petrecerea vieţel voroveşte Pavel în acest cap. Că de 
vreme ce despre credinţă a dis lucruri mart, îar faptele le-a 
defăimat pentru a nu le socoti noî nebăgate în semă, dice apoi 
şi despre fapte şi despre vieţuirea hristianilor; că de vreme ce 
credinţa pre noî ne-a îndreptat să nu maî pecâtuim apoî, ci pace 
să avem către Dumnedeu prin vieţuirea nostră cea plăcută luî Dum
nedeu. Dar acesta cum se va isprăvi? Prin mijlocirea Domnu
lui; nostru Iisus Christos. Pentru căcî Christos carele ne-a în--
şdjeptat pre -goi' ceî ce eram peeă.toşî, îjptsuşî va ajuta şi.ca să 
'jie '-pă;zim, nbt' şi "ca să remâneţn fetru dreptatea acesta, fiind-că 
printr'însul avem apropiere, adecă ne-am proadus. Decî, dacă 
Christos ne-a proadus pre noî (la daruLacesta), carii'eram de
parte, cu mult mal vîrtos ne va ţine acum după ce ne-am a-
propiat. Dar unde ne-a proadus? La daful acesta. Cu ce chip ? 
Cu credinţa, adecă proaducând şi noî credinţa. Dar al cui este 
darul acesta la care ne-a proadus pre noî Christos ? Nemerirea 
şi dobândirea tuturor bunătăţilor care le-am dobândit prin Sf. 
Botez; şi întru acest dar, dice, stăm, adeverirea având şi ne-

felurî de pace avem: Avem pace cu înşine noî, când gonim .dela noî 
patimile şi cugetele cele rele din sufletul nostru şi nu ne turburăm de 
ele. Avem pace cu cel de aprope al nostru, când facem tot chipul pen
tru a se împăca fratele nostru şi nu-î pricirj.Uim nicî un fel de smintelă. 
Avem pace şi către Dumnec-eu când păzim ] poruncile luî Dumne4eu şi 
voile luî şi când nu ne mustră conştiinţa că am fi călcat vre o poruncă. 

Iar purtătorul de Dumne4eu Calist, maî pre.larg socotind despre pace, 
o împarte în patru şi 4 i c e , că alta este pacea trupului, când îşî priimeşte 
el totă odihna şi îndemânarea care nu este pace, ci se pare numaî, că 
multă turburare pricinueşte sufletului; îar akă pace este a simţirilor, 
când fugind cine-va de lume şi de ale lumeî, orî Închi4endu-se, pricinueşte 
prin linişte şi prin fugă simţirilor sale pace, nicî ve4end, nicî au4ind, 
nicî grăind de cele ale lumeî; este a 3-a pace cea a simţirilor împre
ună şi a sufletului, adecă, când împreună cu pacea simţirilor şi sufletul 
este în pace despre cugete, şi puterile sale sunt în pace prin linişte şi prin 
păzirea minţeî şi a inimeî, când cine-va şi se rogă curat şi. plînge maî 
cu dulceţă şi la dumne4eeştile cuvinte îa aminte cu dulceţă; a patra pace 
însă se face desăvîrşită în suflet, când omul va priimi venirea a nezidi-
tuluî Sf. Duh, celuî ce le-a zidit pţe tote şi se lumineză şi se bucură 
şi viază viaţă osebită şi are pacea care covîrşeşte pre totă mintea pen
tru lucrarea şi luminarea şi îrivioşarea şi vedenia şi bucuria a făcăto
rului de pace Duh, celula ce insuflă în inimă ipostaticeşte şi lucrătoreşte. 
Şi pacea cea a doua şi a treia se câştigă cu ostenelă şi pentru acesta 
nu este neschimbată şi deplinită; îar cea a patra se face fără de trupesca 
ostenelă şi întru încetarea desăvîrşituluî sabatiskn (Cap. L X X X I I din cele 
netipărite). Despre pace ve4î şi la 4icerea: „Şi pacea luî Dumne4.eu care 
covîrşeşte pre totă mintea" (Filip IV. 7), şi 'la „îar Dumne4eul" păceî" 
(FUip IV. 9). Dice însuşi Marcu Askitianul: jP&cea este isbavirea.de pa
timi, carea, fără de lucrarea Sf. Duh, rui se află" (Cap. CXCH. Despre 
legea duhovnicescă). 
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prefaceţe, că dumnedeeştile bunătăţi tot-de-una staii şi nicî 
o dată cad; şi nu numaî cu adeverire avem cele ce am luat, ci 
şi altele nădăjduim să luăm; căcî dice: ne lăudăm în nădejdea 
bunătăţilor cart aii sâ se dea noue, care, fiind-că sînt spre slava 
luî Dumnedeu, negreşit se vor. da nouă şi de nu meritarisim 
noî, ci;pentru ca să se slâvescă Dumnedeu. 

3. Ş i nu numaî, ci şi ne lăudăm întru necazuri 1), ştiind 
câ necazul.răbdare lucrekă, 
. ţâră:răbdarea -ceri:arer"faf--ce-rcareă nădejde, î a r : nă-

dejdea nu ruşineză. 
Nu numaî întru bunâtăţirile cele ce vor să fie ne lăudăm, 

dice, ei ceea ce este maî mare încă, ne lăudăm şi întru ne
cazurile, cele de faţă ce le avem. Să nu vă turburaţi, dice, fra
ţilor hrîstianî, pentru-că ne necăjim, căcî necazurile acestea laudă 
sînt hristianilor; că necazul pricinueşte răbdare, îar răbdarea 
cercare!, iar cercarea face ales pre acela ce se ispiteşte; îar 
după c^ se> face omul cercat şi nădăjdueşte în conştiinţa sa 
cea bupâ cum că pentru Dumnedeu se necăjeşte, nădăjdueşte 
că va lua plată pentru acest fel de necazuri; îar nădejdea cea 

») Prea bună însă este asemănarea ce o aduce Sf. Chirii Alexand. cji-
cend: „Socotesc că precum mirodeniile cele maî alese împreunându-se 
cu focul atunci îşî arată buna mirezmă a lor care este într'însele; aşa 
şi cuviosul suflet înfocendu-se ore cum prin ispitirea ce i se face şi prin 
durere, rnaî lucrătore face pre arătarea fapteî bune ceiî de multe feluri 
ce ; este jîntr'însul (Cart. I. despre Pa. Iacov.). Ci şi înţeleptul Fotie în 
tâlcuirea djcereî acesteea, prea, vrednice de laudă şi pricinuitore de dragoste 
sînt icu ;adeverat cuvintele ce c j i c e '• »De unde ne lăudăm în necazuri? 
Din întru a îubi forte pre Dumnecjeu; că tot iubitorul se bucură când 
pâtimeştje pentru cela ce-1 îubeşte. 'Dar de unde s'a revărsat dumnezeiasca 
iubire aceea şi au cuprins pre totă inima nostră? Din prea Sf. Duh cel ce 
s'a dat jnouă în cât totul este al darului celuî de sus, ci şi datori sîn-
tem prea a-1 îubi pre el, şi de se întîmplă a pătimi ce-va să nu ne de
părtăm ide iubirea lui. Pentru ce? Pentru-că el ne-a îubit pre noî maî 
întâîu. ^i atuncea pre car i î ?Pre noî vrăşmaşi şi luptători luî aflându-ne. 
Vechişî covîrşirea? Văcjuşî cât e datoria? Adauge şi ceea ce e maî mare: 
nu ne-â iubit numaî, ci şi s'a necinstit pentru noî, şi s'a pălmuit şi s'a 
restignit şi întru. ceî morţi s'a socotit ; şi prin tote acestea pre iubirea 
cea cătiie noî o a arătat. O ! iubire înspăîmântătore anghelilor, care pre 
omenî a suit la cerîuri şi a stricat tirania demonilor! Cine pre .un îubi-
tof: ca ^cesta nu-1 îubeşte? Iar maî ales cine ce făcend ce-va vrednic 
dă o îufcire atât ele mare ar săvîrşi? Sau măcar puţin ce-va din datorie 
a răsplăti ? Căcî de ar muri de Zecîurî de miî de orî, nu traduce vre un 
lucru mare, că pentru făcetorul de bine al său, pentru cel ce'l îubeşte, dar nu 
pentru vrăşmaşi şi luptători pătimeşte, precum acela a pătimit, şi pentru 
fieşie-carele din noî pătimeşte. Pentru acesta- când pătimim sîntem da
tori a iţe bucura şi a ne veseli, că deşi ce-va puţin, şî noî pentru un 
Iubitor atât de mare. rie-am învrednicit ce-va a pătimi (la Icumenie). 
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ae acest fel nu cade, nicî ruşineză pre cel ce nâdejdueşte. Că 
întru acesta a dis fratele luî Dumnedeu Iacov: «Fericit e'omul 
carele rabdă ispită, că lămurit făcendu-se va lua cutiuna vieţeî 
care o a făgăduit Domnul celor ce îl Iubesc pre el» (Iacov. 
I, 12). Căci nădejdile omenilor pentru-că nu sînt adevărate, 
ruşineză pre ceî ce nădejduesc într'însele; îar la nădejdile 
luî Dumnedeu nimic de acest fel urmeză, pentru-că acela ce 
dă cele bune, adecă Dumnedeu, este nemuritor şi bisn. Şi noî 
cei ce voim să luăm bunătăţile, deşi vom muri, dar însăJîarâşî vom 
vieţui. Decî nicî o împedecare este ca să nu îasă adcveŞrate1), 

5 . Că dragostea luî Dumnedeu s'a revărsat îjn inimeie 
n6stre prin Duhul Sfînt cel ce s'a dat n'pufe. 1 

Adeverăză Apostolul bunătăţile cele ce vor să fie dela Iu
birea care o a arătat Dumnedeu către noî. Că maî acestea le dice 
Pavel: «Să nu fii necredincios omule, că nădejdea cajre o avem 
pentru fiitorele bunătăţi nu cade, pentru-că de vremâ ce Dum
nedeii atât de mult ne-a iubit, încât încă de aicea he-a făcut 
fii ai săi fără de ostenelă prin Sf. şeii Duh, cum dar I nu ne va 
da şi cununile dupre ostenelile ce am suferit pentru dragos
tea sa? S'a revărsat dar dragostea lui Dumnecjeu în inimeie 
nostre în loc de bogată şi îmbelşugată se arată întrfi noi dra
gostea lui Dumnedeii*), fiind-că avem în inimile ndstrie pre Du
hul Sf. care l'a dat n6ue> ! 

*) Iar Fotie dice că Pavel, începând dela ducerea: „Spre nădejdea sla
vei luî Dumnecjeu" a sfîrşit la „îar nădejdea nu ruşineză",! pentru ca 
să arate, că nădejdea cea întâia este a începătorilor, carî nu js'au cercat 
cu necazurile şi cu ispitele;- îar cea-l-altă este a celor depliniţî, care 
prin necazuri cercându-se şi neîndoită arătându-se are pre jdeplinătate 
şi a junge la câştigarea celor nădăjduite, precum de pildă a nădăjduit 
Avraam dupre bătrâneţe şi dupre stârpicîunea Sarreî, că se \ia face tată 
al neamurilor. Acesta este întâia nădejde, care cu adevărat !mare este, 
dar necercată. L 'a cercat în urmă pre el Dumnecjeu şi 1-a lămurit cu o 
înfricoşată topitore, când 'i-a poruncit să aducă jertfă pre fiîul seu, îar 
Avraam nu s'a îndoit, ci sîrguindu-se să-1 junghie fără a pocoti şi a 
cjice : „ Şi cum mă voîii face eu tată al neamurilor, carele junghiîu pre a-
c e s t a ? " Acesta este nădejdea cea desevîrşită care şi dbbândejşte cele ce 
nădejdueşte. Dice însă şi M. Vasilie, tâlcuind djcerea „Şi din t6te necazu
rile mele m'a isbăvit", a Psalm. XXXII I , că dacă necazul răbdare lucreză, 
îar răbdarea cercare, cela ce se lepădă de necaz se lipseşte | pre sineşî 
de lămurire. Decî precum niminea se înc.ununeză fără de împjotrivă lup
tători, nicî lămurit pote a|se arăta fără numaî prin necazuri. Şi îarăşî 
acesteaşi djce la tâlcuirea acestuîaşî Psalm „că cu adevărat la ceî bine 
gătiţi necazurile sînt ca ore-care hrană de nevoitori, şi iscusinţă care 
înaintesc pre nevoitorul către părintesca s lavă ; când ocăriţi fiind, bjne-
cuvîntăm; huliţî, mângâiam; dosădiţî orî obijduiţî mulţămim; necăjiţi, pen
tru necaz ne lăudăm". ' 

s ) Dragostea luî Dumnecjeu Chrisost. şi Amvrosie înţeleg pre| dragostea 
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6. Ş i încă Christos, neputincioşi fiind noî, în vreme 
pentru cei necinstitori a murit. 

7. Că abîa pentru cel drept cine-va a muri, că pentru 
cel bun p6te cine-va şi îndrăsneşte a muri. 

8 . Că întăreşte Dumnedeu dragostea sa întru noî, că 
încă păcătoşi fiind noi, Christos pentru noi a murit. 

9 . Cu mult mai vîrtos dar îndreptându-ne noî acum 
întru sângele lui ne vom mântui printr'însul de urgie. . 

Maî sus a dis Pavel, că dragostea luî Dumnedeu s'a turnat 
în inimile ndstre prin Sf..Duh, care-1 avem într'însele; care ni 
s'a dat dela Dumnedeu; ci şi acum încă arată pre mărimea 
dragostei acesteea a lut Dumnedeu, din mortea pre care o a 
luat-o Christos pentru noî ceî neputincioşi; adecă păcătoşi. Că 
neputinţă este păcatul precum şi dreptatea şi fapta bună este 
sănătate (şi mal aîes când neputinţa cea de acest fel a pă
catului s'a fost înmulţit^ atuncea a murit Christos, dupre Iero-
nim) (Epist. către Algazia). Şi nu numai a murit Christos pen
tru noî cari eram păcătoşi, ci şi cea maî mare, pentru noî care 
eram necinstitorî de Dumnedeu; şi cu tote că cu anevoe şi 
abia ar muri cine-va pentru un om drept. Deci covîrşirile dra
gosteî este a muri Christos pentru noi păcătoşii şi necinstitoriî 
de Dumnedeu1). Iar dicerea, dupre vremi, insernneză cuviincîosa 
şi prohotărîtă vreme; pentru căci, când a fost potrivită vremea 
atunci a. murit Christos pentru noî, precum însemneză şi acesta 
când a venit plinirea vreme!8). Decî fiind-că Christos pentru 

ceea ce ne uneşte cu Dumnecjeu, cu care ne iubeşte; unit adecă cu sfin
ţitul Teofiiact. Iar Avgust. (In cuv. cel despre Duh şi slovă, şi despre creş-
tinescă învăţătură), dragoste înţelege prin carea noî iubim pre Dumne
cjeu; este însă acesta dupre acestaşî o aşezare dreptă a minţeî nostre (la 
Coresie). 

l ) Iar Fotie cjice, că treî îrnpedecărî eraii care le avem ca să nu ne mân-
tuim: a) câţî eram neputincioşi dupre proalegere saii de voea nostră şi nu 
dupre fire, pentru acesta şi trebuinţă avem de mult ajutor, b) eram şi 
necinstitorî de Dumnecjeu, că am gonit pre ajutătorul nostru Dumnecjeu 
şi băteam răsboîu cu el, îar pre Idoli îî cinsteam şi pre ceî ce nu eraii 
Dumnedeî, şi c) eram şi păcătoşi că aveam viaţă rea, carea nu ne lăsa 
ca să ne rădicăm. Aşa însă răî fiind ne-a îubit bunul, Fiîul luî Dum
necjeu, şi sufletul şeii l'a pus pentru dragostea nostră. Şi dar aşa ajun
gând noî a fi întru atâta răutate, ne-k îubit şi ne-a ridicat şi ne-a în
dreptat, sângele şeii dânduşî pentru slobozirea nostră; cu mult maî vîrtos 
dupre ce ne-a îndreptat aşa şi ne-a făcut aî săi ne va apăra de aciea 
înainte, când nu maî este trebuinţă ca să moră el, nicî noî ajungem la 
atâta neputinţă şi răutate precum maî înainte? Pentru acesta dar trebue 
să avem nădejdea făgăduinţelor celor bune, adevărată şi fără îndoială. 

8 ) Vedî cum- se tâlcueşte maî pre larg djeerea „ când a venit plinirea 
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dragostea nostră a murit şi prin mortea sa pre noî ne-a în
dreptat, cu mult maî vîrtos de acum înainte ne va isbăvi de 
urgia ceea ce va să fie pre noi cari ne-a îndreptat ? Că de 
vreme ce cea maî mare ne-a dat, adecă a ne îndrepta, cum 
nu ne va da şi pre cea mai mică, adecă a ne isbăvi de ur
gie. Urgie însă este munca ceea ce va să fie, dupre Teodorit. 
Iar dupre ce ne va mântui de urgie, cum nu ne va da şi bu
nătăţile cele ,nit6re, pentru-multa iubire cu care ne iubeşte? 
Aşa negreşit ni le va da de vom rămânea până în sfîrşit în
tru Parul şi dragostea luî. - 1 -. • 

1 o. Că daca vrăşmaşi fiind ne-am împăcat cu Dum
nedeu prin mortea" Fiîuluî seu, cit mult mal vîrtos îm-
păcându-ne ne vom mântui întru v^aţa luî. 

Se pare adecă, că dice Apostolul aceleaşi ce a dis maî sus, 
însă înţelegerile cuvintelor luî sînt osebite, dupre conjudecată 
grăindu-se; pentru-că maî sus a dis că noî eram păcătoşi, iar 
apoi a dis că şi ne-am îndreptat; îar apoî şi dupre asemănare 
a dis, că dacă Christos ne-a îndreptat: pre noi păcătoşii cu mor
tea sa, cu mult maî vîrtos ne va ' mântui dupre ce ne-am în
dreptat? Iar acum luând mortea luî Christos şi viaţa, iarăşi du
pre asemănare proaduce înţelegerea şi dice aşa: Atuncea rie-am 
împăcat cu Dumnedeu prin sângele şi mortea Fiîuluî seu, îar a-
cum, cum nu ne vom mântui cu viaţa şi învierea Fiîuluî seu ? 
Pentru-că dacă Dumnedeu şi Tatăl nu a cruţat nicî s'a scum
pit atuncea de a da pre Fiîul şeii, ci l'a dat, pentru împăca
rea nostră, cum maî vîrtos acum nu ne va mântui cu viaţa 
a însuşi Fiîuluî său? 

1 1 . Ş i nu numai, ci şi ne lăudăm întru Dumnecjeu prin 
Domnul nostru Iisus Christos, prin carele am luat acum 
împăcarea. 

~Nu numai ne-am mântuit, dice, ci pentru însăşi acesta, şi ne 
lăudăm întru Dumnedeu că păgâni fiind noî, ne-am mântuit, şi 
maî ales că ne-am mântuit nu prin alt cine-va, ci prin sângele 
al însuşî unuia născut Fiîuluî şeii; ne lăudăm însă prin Domnul 
nostru Iisus Christos, pentru-că el e pricinuitorul laudei nos
tre, carele este pricinuitor şi al împăcare! nostre cu Dumnedeii. 

12. Pentru acesta precum prin un om păcatul a in
trat în lume şi prin pecat m6rtea şi aşa la toţi omenii 
mortea a trecut, pentru carele toţî au pecătuit. 

vremeî" (Gal. IV, 4) , în suptînsemnare; şi pentru ce Christos a venit în 
cele maî de pre urmă vrem!, vecjî la dicerea: ,,Iar acum o dată pre la 
sfîrşitul vecurilor" (Evrei IX, 26) . 
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După ce a dis că ne-a îndreptat pre noî Domnul lisus, se 
întorce la rădăcina răului, adecă la păcat şi la morte şi arată 
câ ameţidduă acestea, păcatul şi mdrtea, aii intrat în lume prin 
un om,|adecă prin Adam; şi îarăşî arată că acestea s'au per
dut ori | s'aii stricat prin un om, adecă prin lisus Christos. Dar 
ce înseţnnăză dicerea: «Pentru carele toţi aii păcătuit?» Pen-

••tOl^^rB.-<a(Jecft»JCĂ. .toţi .dmeni} -din acela nă!soendu*îşe. au . pă
cătuit, păci, fiind-că,.acelâ a .cădut.-şi .a murit, pentru acesta şi 
cei : :Ce,-.nu aii rnâacat din, pomul:.ceî| oprit, din pricjna lui srau • 
Tăcut muritori, ca cum ar ii păcătuit şi aceştia pentru-că acela 
a păcătjiit'). : 

*) Iar Fotie, 4'cerea „pentru carele toţî am greşit" aşa o tâlcueşte: „Pen
tru aceştia, 4'ce, împreună murim cu Adam, pentru carele şi împreună 
păcătuim, şi începutul adecă el l'a dat, îar noî prilejul luându-1 nu am 
poprit râul, ci şi împreună l'am lucrat şi l'am făcut să sporescă la mă
rime". Acestaşî o 4ice şi Icumenie. Iar în cele amfilochiceştî (întreb. CCXL1) 
acestaşî Fotie 4ice, că acesta „pentru carele toţî aii greşit" nu însem
neză faţa, ci pricină, adecă pentru-că toţî aii greşit. într'un glas şi sfin
ţitul Teofilact adecă despre cuminecaţia .şi împărtăşirea strămoşescului 
păcat 4iie: Multe ereticeştî socotele au răsărit, că Carpocraţianiî şi Ar
menii şil Anavaptisteniî (adecă- războtezătoriî) ceî maî nouî şi sacramen-
tariî (poţe luptătoriî de duh) socoteau că fieşte-care om nu s'a împărtă
şit de păcatul acesta. Iar Calvinii au 4's că numai pruncii ceî născuţi 
din ceî Şredincîoşî nu s'au împărtăşit de acest păcat, dar nu şi ceî ce 
se nasc <din necredincîoşî. Iar alţii strămoşesc păcat aii 4is că este ne-
cunoştinţa adevărului ce o are mintea, şi plecarea către patimi ce o are 
voea. Iar acestea nu sînt strămoşescul păcat, ci certări ale strămoşescu
lui păcat Şi alţiî au cţis că strămoşescul păcat este fiinţa omuluî, care 
se împarte la toţî dupre pângărita lucrare a proalegereî în fiinţa şi în firea 
fieşte-căruîa schimbându-se. Iar Pslaghianiî, cu tote că au lepădat stră
moşescul păcat dela tot neamul omenesc, voiau însă că se împarte întru 
acesta diipre ore-care golă urmărire. Iar socotela catoliceşteî şi drept 
slăviţoreî Bişericei este, cum că strămoşescul acesta păcat nu fiinţă fiind, 
ci. abatere a dreptului şi neascultarea datornicei ascultări întru porunca 
Făcătorului a tote, şi nu necunoştinţa minţeî şi plecarea voeî spre maî 
rău, ci pricină şi rădăcină, a .acestora, şi se împarte la toţi omenii până 
şi la ceîj sfinţiţi, din pântecele maiceî lor, până şi la însâşî Domna nos
tră. de Dumne4eu Năşcetore. Şi nu la singur prunciî ceî ce se nasc din 
necredincîoşî, nicî dupre golă urmărire orî atârnare, ci chîar şi dupre a-
devăr şi; dupre lucrătoresca împărtăşire; pentru acesta şi prunciî, chiar 
şi dupre adevăr spre ertarea păcatului celuî de acest fel se boteză, dupre 

,canoti 1 uI.. .CXXI-alSf. . .Sinod din Cartaghen, împărtăşiţi fiind cu adeverat 
şi lucrătjoreşte de acesta, Pentru care cuvînt însă Adam păcătuind, se 

, împarte păcatul.luî la ceî ce se nasc dintr'însul? Ve4î la subtîrisemna-
rea nurrţituluî canon în canonicesca cartea a nostră cea din noii tipărită 
(Pidalîon). Iar Apostolul aicea c u un singur cuvînt: „Pentru carele toţî 
au greşit" a arătat că pentru Adam toţî ceî din Adam au păcătuit. Iar 
chipul cel materialnicesc prin care strămoşescul păcat se împarte, de obşte 
teologii !4ic, că este în pătimaşa şi îndulcitorea vărsarea seminţei din 
carea îic? zemislim. Pentru acesta şi pre Domnul nostru lisus Christos, 
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aii mâncat 
ca Adam, 
ca cum, ar 

o formălu-

13. C ă până la lege păcatul era în lume; Insă păcat 
nu se socotea nefiind legea. j 

14. Ci a împărăţit m6rtea dela Adam p â n i la Moîsi 
şi preste cel ce nu au păcătuit dupre asemănarea căl-
căreî de poruncă a lui Adam, carele este chip ăl celuî ce 
urma să vie 1 ) . 

Pavel are scopos să arate cum că şi cei ce nu 
din pom, nicî au păcătuit personaliceşte asemenea 
însă pentru păcatul luî Adam se socoteau şi aceia 
fi păcătuit şi pentru acăsta muriau. Acesta dar 
eşte cu un chip ca acesta: Păcatul, dice, stăpânea şi împă 
râţea până ce s'a dat legea, adecă păcatul a împărjăţit şi maî 
înainte de lege. Dar carele era păcatul acesta? Ore !păcatul cel 
ce urmeză din călcarea poruncei? Şi cum urma a fi acest fel 
pecatul, de vreme ce încă nu era legea? Că păcat latuncea se 
socoteşte şi călcare când este legea, care călcândii-o 6meniî 
se dice că aii păcătuit. Dar de vreme ce se dice că a îm
perăţit mortea până la Moîsi, adecă şi mai înainte de a se da 
lege (că Moîsi aicea pre lege o di c e > dupre Teodorit) «că ah, 
dice, pre Moîsi (adecă lege) şi pre prooroci» (Luca1 XVI, 19). 
Şi Apostolul dice: «până în diua de astâ-dî când!se ceteşte 
legea, coperemînt preste inima,lor zace» (II Cor. III, 15), fiind-că 
mortea, dice, a împărăţit şi mal înainte de a se da legea, apoi 
şi păcatul mai înainte de a se da legea a fost, prin carele a 
împărăţit m6rtea, căci nu ar fi împărăţit, dacă nu; ar fi fost 
păcatul carele întăreşte pre morte. Decî de vreme! ce s'a a-

ca pre unul ce nu s'a născut din semînţă îl mărturisim că este maî pre 
s u s de strămoşescul păcat. 

*) Chip al luî Christos a fost Adam, dupre Coresie, căcî amendoî se 
află părinţi aî noştriî: Adam dupre fire, îar Christos dupre dar; că şi 
Adam nu a avut tată firesc pre păment, asemenea şi Christos. Insă cinci 
osebiri se află între Adam şi între Christos: a) Că Adam s'a făcut pri
cinuitor al peireî, îar Christos pricinuitor al mântuireî; b) Că Adam a 
împărtăşit pecatul cel unul la totă omenesca fire, îar Christos!o a mântuit 
şi slobotjit pre acesta de tote păcatele şi de cel strămoşesc şi! de cele din 
voe; c) Adam ne-a despărţit de Dumned_eu, îar Christos ne-a împăcat şi 
ne -a unit cu Dumned,eu; d) Că Adam ne-a omorît vremelnicele , îar Chri
stos ne-a învioşat vecîniceşte; e) Că Adam nu s'a făcut pricinuitor de păcat ' 
anghelilor, îar Christos şi acelora s'a făcut pricinuitor de mântuire (adecă 
a neprefacereî întru rău) şi de maî mare dar. Şi treî stărîj sînt dupre 
acelaş Coresie: I) Cea dela Adam până la Moîsi. II) Dela Moîsi până 
la Christos. III) Dela Christos până la sfîrşitul lumeî. Şi întru1 cea dintâîu 
a împerăţit pecatul, în a doua s'a crescut, îar în a treia s'a perdut;"şi" 
una era maî înainte de lege, îar alta supt lege şi în lege, îar alta supt 
dar şi întru dar şi cele doue sînt stări de morte, îar a treîa st^re de viaţă. 



ratat că dela călcarea legei pecatul încă nu era cunoscut ( f i ind
că nici călcare de lege era), rămâne dar că pecatul a fost acela 
al luî Adam, pentru carele mortea a împărăţit şi preste ceî ce 
nu aii păcătuit, adecă chiar însuşi (fiind-că aceştia nu aii fost 
luat lege şi poruncă dela Dumnedeu, nicî o aii călcat, pentru 
acesta nicî se <ţic că aii păcătuit) aii păcătuit, însă după ase
mănarea câlcăreî de poruncă a lui Adam şi s'aii făcut părtaşi 
păcatului aceluia ca al strămoşului, carele este chip al lui Chri
stos ; pentru acesta i precum Adam cel vechîu a făcut vinovaţi 
păcatului săii. şi a călcârei de poruncă, pre toţî omenii, deş i 
aceia nu aii păcătuit (adefcâ chiar însuşi), asemenea şi Chri
stos a îndreptat pre toţî 6meniî, deşi omenii nu aii făcut fapte 
vrednice de îndreptare. Pentru acesta Adam cel vechîu este î n 
chipuire a acelui fiitor, adecă a lui Christos, noului Adam. 

15. Ci nu precum greşala aşa şi darul; că de a mu
rit prin greşala unuia cei mulţi 1), cu mult mai vîrtos ha
rul luî Dumnedeu şi darul, prin darul unui om Iisus Chri
stos, întru mulţi a prisosit. 

1.6. Ş i nu precum prin unul ce a greşit este Darul, 
că pecatul dintru unul este spre osîndire, îar Darul de 
multe greşele spre îndreptare. 

Nu ne-a folosit, d* c e» P r e n o i numai atâta Christos, în cât 
ne-a vătămat Adam, c i cu mult maî mult ne-a folosit Chri
stos, decât ne-a vătămat Adam, pentru-că de a putut a face a-
tâta păcatul lui Adam în cât unul să greşescâ şi toţi din acela 
născendu-şe a se osîndi să moră şi fără a greşi ei, cu mult 
maî vîrtos Darul luî Dumnedeu şi Tatălui, şi nu numai al luî, 
ci şi al Fiiuiui- său, al lui Iisus Christos va prisosi la mulţi ră-
versându-se cu îmbelşugare2). Şi nu va fi Darul lui Dumnedeii 

' ) Dicerea „ceî mulţi" aicea se î'a în loc de toţî, precum maî înainte 
acestaşî Pavel a tâlcuit cjicend: „Decî dar precum prin greşala unuia 
toţi omenii aii fost spre osîndire" (18). Că toţî ceî din Adam dupre moş
tenire născendu-se prin semănătore naştere avi murit şi s'aii osîndit, 
îar nu uniî aşa, îar alţiî nu. Aşa şi cuvîntul Domnului acela „beţi 
dintru acesta toţî, acesta este sângele meii, carele pentru voi şi pentru 
mulţî se varsă", în loc de „pentru toţî" se înţelege, dupre chipul ţinereî, 
al părţeî ceiî maî multe, fiind-că şi ceî toţî mulţî sînt. 

s ) Prea bine tâlcuind aceste (cuvinte) apostoliceştî şi înţeleptul Fotie 
dice: Că treî ore-cariî se teorisesc întru acestea: Improtivirea, asemăna
rea şi covîrşirea dupre asemănare. Improtivirea adecă, că protivnice sînt 
între ele pecatul şi nepecătuirea, vrajba cea către Dumnedeii şi împă-/ 
carea cu Dumnedeu. osîndirea şi îndreptarea, peirea, căderea, mortea şi 
mântuirea, şi scularea şi viaţa. Iar asemenare îarăşî este, că precum prin 
un Adam a urmat relele la toţî, aşa prin un Christos a urmat cele bune 
la toţî. Iar covîrşirea se teoriseşte în acestea, că relele le-aii împreună 
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atâta numai câtă a fost osândirea a se împărtăşi la toţî prin 
un Adam carele a păcătuit; pentru-că greşala, adecă (pecatul 
cel osândit, dela Adam cel uhul răvărsându-se, a ajuns ia toţî 
strănepoţii luî spre osândă, adecă spre morte, orî şi spre maî 
multe păcate; în cât a se stăpâni omenii de morte şi de pă
cat; iar Darul lui Dumnedeu s'a făcut spre îndreptare din pă
catele acelea multe, adecă Darul lui Dumnedeii nu a surpat nu
mai pecatul acel unul ai Tui Adam, ci încă şi pre tote ce{e-l-aite 
păcate de "voe ale âmenUcjr, care s'aii făcut înTurma stremoşes-
"culiai-afeeiulâ păcat; penţru-oă Darul acesta al lui Christos, des- * 
legând pre tote păcatele cele ce s'aii făcut dupre călcarea po-
runcei de Adam (darul acesta al lui Ctiristos dic)> s ' a făcut nouă 
îndreptare, adecă ne-a îndreptat prin Sf. Botez 1). 

17. Că de vreme ce pentru greşala unuia m6rtea a 
împerăţit prin unul, cu mult maî vîrtqs ceî ce au luat 
prisosinţa harului şi darul dreptăţeî întru viaţă, vor îm
păraţi prin unul Iisus Christos. 

18. Pentru aceea dar, precum prin greşala unuia, în
tru toţî 6meniî a intrat osândirea^ aşa şi prin îndrepta
rea unuia, întru toţî 6meniî a infer&t îndreptarea vieţeî. 

Dacă un singur om Adam, dice, mâncând din pomul cunoş
tinţei a făcut să împărăţescă mdrtea. preste toţi omenii, cu mult 
maî vîrtos noî credincioşii' cari am luat prisosinţa şi bogăţia 
Darului şi cari ne-am îndreptat, cu mult mai vîrtos, dic, noî 
hristianiî vom vieţui şi vom împăraţi prin unul Iisus Christos. 
Că aî acestuia sîntem fraţî şi cu acesta ner-am făcut de un trup 
şi atâta mult ne-am unit cu el, precum este unit trupul cu ca
pul, pentru-că au dor o mică parte de bunătate am luat dela 
Christos, pentru ca să ne îndoim despre bunătăţile cele viitore, 

ajutat împreună cu unul Adam ceî mulţî, prin păcatele lor cele de voe, 
îar la cele bune niminea a împreună lucrat sau a ajutat, ci Darul al sin
gur luî Christos s'a făcut şi ispravă. Ş5, iarăşi cum că nu numaî s'aii per-
dut relele care le-a pricinuit Adam şi strănepoţii luî, ci încă 'ş i s'au dat 
acestora bunătăţi dela Christos; îar maî ales covîrşirea, acesta s'a arătat, 
dupre Icumenie, că mortea început luând pre pecatul luî Adam, a luat 
încă şi ajutorinţă pre păcatele omenitor cele de voe, şi aşa pre toţî î -a 
omorît. Iar Darul luî Christos fără de ajutorirea omenilor s'a întins la 
toţî omenii, fiind-că scularea ceea ce s'a dat prin Christos şi viaţa şi în
suşi necredincioşilor Iudei şi Elinilor cariî nu numaî nu cred, ci şi hu
lesc şi resboesc credinţa luî Christos, acestora, dic, li se va da scula
rea din morţî, că toţî se vor scula şi credincioşii şi necredincioşii. 

' ) Iar Teodorit cţice, că „om" numeşte aicea pre: Christos, ca să arate cu 
amăruntul pre închipuirea luî Adam, că precum acolo, prin un om a în 4 
căput mortea, adecă prin Adam, aşa şi aicea prin un om s'a făcut stri
carea morţeî. 
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care nădăjduim să le dobândim dela el? Ba, ci bunătăţile luî 
s'au prea înmulţit întru noî cu prisosinţa Darului, şi dupre â-
cesta nej asemănăm cu unul ce este dator mult şi s'a aruncat 
în temnţţâ pentru datoria lui, împreună cu muerea şi copiii 
săi,.şi apoi nu numai din temniţă s'a slobozit şi datoria i s'a 
ertat, ci | pre lângă acestea a luat şi nenumăraţi bani, şi dupre 
acesta ifâtrând acesta în palatul împărătesc s'ar învrednici şi de 
cinste nţukă; în cât a se face Hu al"împăratului1)/"Deci înche
ind înţelegerea cuvintelor sâie~Apostolul dice:. •gentfu., aceea 
dar prin jgi'eşala luî AdjgLngt. pej-^wifilra Venjfc-.blesteliîaţ şi oşâmda a-
supra tuturor omenilor (vedî însă că ceea ce maî sus o a dis 
judecată], acum o numeşte greşala, adecă păcatul lui Adam), 
aşa şi prin îndreptarea unuia Christos a venit blagoslovenia şi 
Darul laş toţî omenii şi a dat lor, în locul păcatului, îndrep
tare, iar în locul morţel, viaţa2). 

*)' Pentru acesta şi dumnecţeescul Chrisost. c-ice, tâlcuind djcerea a-
cesta; Că atâta de îmbelşugată satisfacţie şi canon a împlinit Christos 
pentru toţî omenii ceî dela Adam şi până la sffrşitul lumeî, în cât tote 
păcatele 1 lumeî cumpănindu-se cu acesta se par Ca o picătură de apă ce 
s'ar' cumpăni cu noianul măreu djcend cu aceste cuvinte: Că Christos a 
plătit 1 pentru noî cu mult maî mult de cele ce eram datori, şi cu atâta 
maî mulţj cât către o mică picătură s'ar pune nemărginitul noîan. Nu 
te îndoi dar, omule, atâta bogăţie de bunătăţi vecjend, nicî căuta cum 
schinteeaj aceea a morţeî şi a păcatuluî s'a stins, atâta noîan al măreî de 
bunătăţi jgrămădindu-se preste ea (Vor. I la cea către Romani). Şi Chi
rii încă, al Ierusalimului, aşa djce: Nu am păcătuit noî atâta cât stăpâ
nul Christos cu dreptate a făcut (Catih. I, 3) . Şi teologul Grigorie djce: 
Dacă gustarea a osândit, cu cât maî vîrtos Christos pătimind ne-a în
dreptat (Cuv. la naştere); care tâlcuindu-1 Nichita Shol. djce: „Şi dacă 
o simţire şi o gustare ne-a osândit pre noî, cu cât maî vîrtos ne-a în
dreptat Iişus Christos suferind, pentru noî patima, carea o a răbdat a-
supra : a iot Sf. său trup?" Insă dela Apostolul o a luat <jice şi înţelege
rea acesta cţicend: „Pentru acesta dar, precum prin greşala unuîa s'a 
făcut întru toţî omenii osândirea, aşa şi prin îndreptarea unuîa la toţî 
omenii s'a făcut spre îndreptarea vieţeî". Şi este socotelă a multor teologi 
că atât de bogată este satisfacţia ce o a făcut Christos pentru, noî cu pa
tima sa, în cât e îndestulă spre a mântui şi pre toţî demoniî, de ar voi 
eî să şă |se pocăîască. Şi pricina este pentru-că persona care a priimit 
patimile şi mortea de nemărginită cinste fiind, de ar fi luat numaî o pu
ţină durete şi numaî o bătae, era îndestulă canonisire pentru tote tre
cutele păcatele omenilor, cu cât maî vîrtos că a pătimit atâtea şi atâtea? 
Pentru acesta şi uniî învăţători greşala luî Adam o numesc bine norocită, 
pentru-că, prin aceea a urmat de ne-am norocit cu atâtea Daruri. 

a ) Dicejrea acesta tâlcuindu-o Gheorghe Coresie cţice: „Că filosofii vreau 
că mortea ar fi firescă şi dupre legile fireî urmeză, pentru-că trupul este 
alcătuit dm cele împrotiva". Iar Solomon d j c e : „Dumne4eu nu a făcut 
mortea, riicî se bucură de peirea celor viî" (Intel. I, 15), ş i : „ci din 
pisma diavolului a intrat mortea în lume" (Intel. II, 24) . Asemenea şi 
Apostoluţ aicea dice: „Dacă pentru greşala unui om mortea'a împerăţit 



19. Că precum prin neascultarea unui oin, păcătoşi v 

s'au făcut ceî mulţî, aşa şi prin ascultarea unuia, drepţi 
se vor face ceî mulţi. 

Nu este taftologhie, precum se pare, în apostoliceştile graiurile 
acestea, ci fiind-că a dis mai sus dumnedeescul Apostol, că pre
cum prin greşala unuia, aşa şi prin îndreptarea unuia, acum 
tălmăceşte ce este greşala unuia şi dice: Câ a fost neasculta
rea prin carea s'au făcut păcătoşi cei mulţi, adecă toţi omenii 
s'au făcut vinovaţi muncei şi osândiţi morţel. Dar ce este în
dreptarea unuia, adecă, a luî Christos? Şi d'ee câ; a fost ascul
tarea cea până la morte şi mdrte de cruce, prin cjafe ascultate 
s'a zdrobit mortea şi noi ne-am slobodit din osânda eî. 

20. Iar legea a intrat ca sâ se înmulţdscâ greşala, şi 
unde s'a înmulţit pecatul, acolo a prisosit Darul. 

Fiind-că a arătat Apostolul că toţi câţi s'au născut din A-
dam s'au osândit, Iar de Christos s'au mântuit, urma dar a se 
nedumeri cine-va şi a dice: Şi ce a făcut legea atâţia ani, dacă 
Christos ne-a mântuit şi nu ea? Răspunde că legea a intrat, în 
loc de, s'a dat la o vreme, şi nu dupre întâia socotinţă şi chîar, 
ci la o vreme dându-se a prisosit pre păcat, pentru-că ea da 
multe porunci pre care omenii călcându-le, cu adăsta a înmul
ţit păcatul. Iar propunerea «ca» aicea nu este împrotiva dicătore, 
ci arătâtdre de ispravă, adecă dela isprava şi sfî(şitul lucrului 
acesta a urmat; fiind-că legea s'a dat ca să împuţineze păca
tul şi să-1 strice, însă cea dimprotivă s'a isprăvit şi s'a făcut, 
pentru lenevirea dmenilor şi nu pentru firea legeî.:Iar de vreme 
ce a prisosit pecatul prin iege, pentru acesta Darul luî Dum
nedeu a prisosit mal pre sus de păcat prin Christos, fiind-că nu 
numaî a slobodit pre dmeni din păcate, ci şi i-a îndreptat 
şi cereşti 1-a făcut şi fii ai lui DumnedeiL Pentr|u acesta nu 
a dis Pavel că a prisosit Darul, ci a prea prisosit, ca să arate 

prin acel unul" . Şi Iacov fratele Domnului dice: „Pecatul însă săvîrşin-
du-se naşte mortea" (Cap. I, 15). Aceştia dic acestea dicendu-le, dove
desc câ mortea nu este dupre fire ci osândă, şi pedepsă,. şi nepot al pă
catului, şi maică a păcatului, este pofta cea dupre deprindere, îar tatăl 
îî este voea cea slobodă (orî şi diavolul). Iar sămînţă mâîceî este porni
rea şi dulceţa, îar sămînţă tatălui, adecă a voeî,' este învoirea; îar fiu al 
acestora este păcatul!cel în faptă, care orî este plod ned0plin.it, şi acesta 
este cel de ertare păcat şi nu de morte, orî este deplinii şi închipuit şi 
făcut, şi este de m6rte. Iar nepot al maîceî şi al tatălui este mortea; îar 
întâîu născută morte dumnedeescul Grigorie Dialogul vpeşte a fi mân
dria care a omorît şi pre Anghelî în ceriu şi pre Adam pjre pământ. Pen
tru acesta a eps Sirah: „începutul mândriei este pecatulj" (Cap. X, 13). 
Iar alţiî vor a fi mortea cea silnică, precum s'a .întempjlat luî Avei cel 
ce a murit întâîu sîlniceşte pre păment. 
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cu dicerea acesta pre mulţimea şi îmbelşugarea Daruluî *) . 
21 . Ca, precum a împerăţit pecatul întru m6rte, aşa 

să împărăţăscâ şi Darul prin dreptate spre viaţa vecînică. 
Fiind-că maî sus a $is Apostolul că a prea prisosit Darul, 

arată aici şi bună cuvîntarea lucrului, ca să nu fim necred&id 
şi dice: Că pecatul a fost în râhduîală de împărat, îar mortea 
în rânduîalâ de ostaş, întrarmat de păcat. Decî dacă a împă
răţit păcatul preste noî omenii, pre morte avându-o ca pre un 
ostaş al luî, cu mult maî vîrtos Darul luî Christos va împăraţi 
preste noî. iar parul acesta are cu Şine şi pre îndreptarea, pre 
stricarea păcatului, iar prin stricarea păcatuluî strică împreună 
şi pre morte şi aduce viaţă văcinică. Deci s'a făcut ca un răsboîu 
de doi protivnicî vrăşmaşi, şi păcatul adecă avea ostaşul său. pre 
mortea, iar Darul avea ostaş al seu pre dreptatea. Apoi drep
tatea a omorît pre împăratul păcat,- şi împreună cu păcatul a 
oimorît şi pre ntorte, şi apoî a intrat întru omeni viaţa vecînică. 

CAP. VI. 

1 . Decî ce vom dice ? Rămânea-vom întru păcat, ca 
Darul să prisosăscă,. 

2. S ă nu fie ! Ceî ce am murit păcatului, cum încă vom 
via într'însul? 

Fiind-că maî sus a d' 3 Pavel, că unde s'a înmulţit păcătui 
a prea prisosit Darul, pote ar fi di s cine-va: apoî să nu înce
tăm a păcătui, ca sâ se arate întru noi maî mult Darul lui 
DumnedeuriDeGî acesta împrotiva stare stricându-o Apostolul, 
dice cu chip de lepădare: să nu fie! care cuvînt obicînueşte 
Pavel a-1 dice la multe mărturisite şi vederate necuviinţe. Apoi 
face şi siloghism asupra acesteea dicând: Că noi am murit pă
catului şi ne-am făcut morţi luî prin Sf. Botez, ca maî mult să 
nu ascultăm de dînsul. Şi apoî cum să. viem Iarăşi păcatuluî 
ca să avem ţinere cu dînsul şi apropiere şi să ne supunem lui? 
Iar din cuvintele acestea ne învăţăm, că fieşte-care credincios 
hristian se face mort păcatuluî, prin Sf. Botez; îar de se va 
lenevi, însuşi se inviază pre sineşi şi se face viii păcatuluî iarăşi 

J ) Iar Ghenadie Patr. Constantinop. acesta tâlcuindu-o djce: „Că acesta 
se potriveşte cu ceea ce acestaşî Pavel o d_ice în trimit, cea către Galaţ.": 
„Decî ce legea? Pentru călcări s'a adaus" (Gal. III). Iar propunerea „ca" 
o a luat aicea dupre însuşirea a Scriptureî şi însemneză acesta urme-
tore: Adecă „ca" nu se înţelege arătătore de pricină, ci de ispravă, că 
după ce s'a dat legea s'au înmulţit pecatele, pentru-că, cu cât era maî 
multe poruncile legeî şi se călcau, din acesta urma şi isprava a se face 
atâta maî multe pecatele. 
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ca să se spurce cu el, precum din protivă cel ce se îa aminte 
pre sineşî şi se nevoeşte, tot-de-una păzeşte întru sineşî pre 
omorîrea acesta (adecă ne urmarea) păcatului, şi de 'î-ar porunci 
păcatul de nenumărate orî să-1 asculte, el însă ca mort nu se 
supune păcatuluî. 

3. Au nu ştiţi 1) că, câţi în Christos ne-am botezat 2 ) , în-
ţrjr mortea lui ne-am botezat ? 
. 47 Împreună ne-am îngrcipgit darjci!| el prin botez în-
trţi morte,: PA precum s*a sculat Christos -din morţi prin 
slava Tatălui, aşa şi noi întru înoirea vieţeî sâ umblăm. 

Aicea adauge Apostolul chipul şi pricina pentru care noi am 
murit păcatuluî, şi d ' c e : Câ prin Sf. Botez murim păcatuluî, 
pentru-câ întru mdrtea luî Christos ne-am botezat, adecă ne
am botezat ca să murim şi noi de voe, precum acela a murit 
practiceşte, de vreme ce, ceea ce s'a făcut la Christos crucea 
şi mormentul, acesta se face şi la noi hristianiî botezul3) deşi 
nu dupre aceleaşi lucruri4). Pentru-că Christos adecă, a murit 

l ) Intru altele se Zice: » a a n u Ştiţî fraţilor". 
- " ) Intru altele: „în Christos lisus ne-am botezat". 

3 ) ; Pentru acesta şi,în apostoiiceştile aşecjemînturî s;a scris : „Decî bo
tezul este, întru mortea Domnuluî dândiţ-se, îar apa în locul îngropăreî; 
untul-de-lemn în locul Sf. Duh, pecetluirea în locul cruceî, mitul ade
verirea mărturisire!, afundarea de îrnpreuraă murire, eşirea din apă de 
împreună înviere" (Cartea III, cap. 17). Irjsemneză însă, că pentru acesta 
Pavel întâîu pre morte o a djs, al doilea îngroparea, al treilea scularea. 
Pentru-că dupre M. Vasilie: „Nevoe e ceî ce au murit a se îngropa şi 
cel îngropat întru asemănarea morţeî, a se scula prin Darul luî Dum
neZeu, cel întru Christos, şi a nu mar avea faţa omului, celuî din 
lăuntru ca o pîrlitură de olă, ci în foc arătându-se păcatele şi prin sân
gele luî.Christos luând ertare, apoi, prin viaţa cea întru înoire să stră-
lucescă îndreptările cele întru Christos mai mult decât totă petra scumpă" 
(Cuv. despre Botez cum se boteză cine-va întru Evangh.). 

*) Lucrul vrednic de. nedumerire este pentru ce Domnul a ţţis să ne 
botezăm în numele Tatălui şi al Fiîuluî şi al Sf. Duh, îar Pavel Zice 
aicea că ne botezăm întru Christos. Acesta nedumerire o deslega M. 
Vasilie Zicend, că numele luî Christos în scurt împreună cuprinde şi pe 
T a t ă l cel ce a uns şi pre Fiîul cţel uns şi ungerea Sf. Duh. Decî aceeaşi 
este a o tyce cine-va că ne-am 1 botezat întru Sf. Treime şi că ne-am 
botezat întru Chrisos. Iar cuvintele M. Vasilie sînt acestea: „Şi pre 
nimenea să nu turbure Zicerea Apostolului, că numele Tatălui şi al Sf. 
D u h la pomenirea botezului de multe orî îl lasă, nicî pentru acesta n'o 

. socotescă că ar fi neluată aminte chemarea nurtielor, căcî, câţî în Christos 
v'aţî botezat, Z i c e ) în Christos v'aţî îmbrăcat"' (Gal. III, 27); şi îarăşî: „Câţî 
în Christos v'aţî botezat, întru mortea luî v'aţî botezat", că numirea-Chri
stos întru tote este mărturia totului, că însemneză şi pre DumneZeu cel 
ce l'a uns, şi pre Fiîul cel uns şi pre ungere pre Duhul . . . S e vede însă 
une orî pomenind şi de singur Duhul la Botez: ,,Că toţî Zice, într'un 
trup şi întru un Duh ne-am botezat" (I Cor. XII, 11). (Alt-fel o între-



d u p r e ! t r u p ( a d e c ă t r u p e ş t e ) şi s ' a s c u l a t , î a r n o î d u p r e ' p e c a t 

! 
buinţeziă 4 i c e r e a acesta). Ş i 1 se uneşte cu acesta şi a c e e a : ' „ I a r voî vă 
veţî boteza întru Duhul S f în t " (Fapt. I). ICi din acesta nu ar cjice cine-va 
botezul desăvîrşit. la carele singur numele Duhuluî s'a chemat, că tre
bue a rămânea necălcată predanisirsa (cea dată adecă prin Botez) întru 
Darul f:el de viaţă făcător (Cap. XII, Despre Sf. Duh). Iar înţeleptul F o 
tie ned;urnerindu-se maî întâîu pentru ce Apostoliî botezau în numele 
Domnului.I'îşus Christos, apoî desiegă nedumerirea şi 4ice: „Veţî boteza 
cu adevărat Apostolii dupre porunca 'Domnului şi uni; altora au preda-
iiftjt sa boteze în nume1.e~TataJuî şi.al F i îu lq î ş i al:Sf.,.\Diilvşi. dogma se 
lăţea-pretutiriUe.n-ea şl cu lucrurile îegeâ stăpânea şi. p topovedukea încuo- / 
gîura liunea. Se 4'cea însă că în numele luî Christos, şi câte ca acestea, 
nu dor că dogma naştere! de a doua prin chemarea cea de acest fel a 
numelor o lucra, ci că dupre legea aceluia (adecă a luî Christos) şi du
pre tălpica învăţătură ce le-o dedese lor, dupre aceea a botezului celor 
înveţaţt le da daruri. Dar întru numele luî Christos şi întru Christos şi 
întru numele Domnului Iisus, aşa se 4ice că boteză, pentru-că pretu-
tţndenea botezând, legea luî Christos o întăreau, nimic scă4end, nimic 
adăugând, ci întru numele Tatălui şi al Fiîuluî şi al Sf. Duh, cură-
ţitorea,; tainica învăţătură la ceî ce se apropiau ierurghisind-o. Decî 
acelora; cărora propoveduîayi pre Domnul nostru Iisus Christos, introdu-
cător şi de taîne învăţător aî acestei, sfinţite începătoreştei slujiri, ceî 
ce îî b;otezau, aceştiea de urmare era şi a şti şi a 4'ce că întru numele 
luî Christos şi cu numele luî Christos botezau, şi câte ca acestea,... Adecă 
Apostolii botezau, însă chip aii priimit precum învăţătorul le-a dat, pre
cum legîueşte porunca Domnului, precum se propoveduîa slava celuî ce 
a povăţuit tainele; fiind-că numele nu însemneză numaî Domn şi osebit 
de ipoŞtas şi nimic maî puţin, ci şi slava şi cinstea şi lauda o însem
neză...,1. Şi maî jos 4 'ce: câţi în Christos ne-am botezat, întru mortea luî 

•. rie-am: botezat. Prin acesta: întru Christos ne-am botezat, însemneză că 
dupre jînveţătura aceluia şi după predanisita săvîrşire şi noî să săvîrşim 
naşterea de a doua (adecă botezul). Iar prin c } i c e r e a : întru mortea luî, 
nu că săvîrşim pre naşterea de a doua cu chemarea stăpâneşte! morţî, 

' să nu fie. Că a luî Evnorrtie, celuî ce nu credea pre Fiîul de o fiinţă 
cu Tatăl, este fără-de-legea acesta cutezată. Ci că ceî ce se boteză în 
numele Tatălui şi al Fiîuluî şi al Sf. Duh, întru Sf. Simbole şi întru în
ţelegerile cele ascunse urmeză morţeî Mântuitorului.... fiind-că şi la Moîsi, 
Israilitpniî, ore-cum aceluîa^urmând, pre firea cea umedă, pedestrind cu 
picîOrej neudate o au trecut (la întrebarea XLII în cele amfilochiceştî). 
Ve4î şi tâlcuirea stih. 12 al cap. II către Colasenî şi suptînsemnarea de 
acolo.! Iar cum că trebue . în sfinţita scăldătore a se acoperi tot trupul 
celor t e se boteză cu apa mărturiseşte şi sfinţit. Dionisie Areopag. <\i-
cend: |„Potrivit coperirea cea materialnică prin apă s'a luat de închipuire 
morţeî şi a îngropare! ceiî pentru tot-de-una. Decî pre cel ce cu sfinţenie 
se boteză simbolicesca învăţătură tăinuit îl povăţueşte că cu cele treî 
afundări în apă urmeză mortea cea dumne4eeşte începătore a îngropare! 
cei! de 3 cjile a luî Iisus dătătorul de viaţă (Despre biseric. ierarh, cap. II). 
Insempeză că Apostolul nehotăritor 4ice aicea cum că ne-am botezat, ne 
adăogând de către cariî, cu tote că arătat e că de preoţi ne-am botezat, 
ca săj înveţe pre preoţi a cugeta smerit. Pentru acesta şi dumne4eescul 
Ciirisqst. tâicuind 4icerea: „Iar voî ve veţî boteza întru Duhul Sf . " (Fapt. 
I, 5), tjice: „Şi nu a 4is: îar pre voî ve voîu boteza eu întru Duhul Sfînt, 
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murind întru botez, vom învia dupre fapta bună 1). Ş i precum 
Christos s'a sculat din morţi prin slava Tatălui, adecă prin sineşî 
şi prin a sa dumnedeire2), (că slava Tatălui este Fiîul), aşa şi 
noî vom învia cu altă înviere, cu vieţuirea cea nduă adecă; pen
tru-că când curvarul se va face întreg înţelept, iată întru acestaşî 
s'a făcut morte şi viaţă, adecă răutatea a murit întru dînsul, Iar 
fapta bună a înviat şi viază. , . . i 

5. Că dacă împreună sădiţi ne-am făcut cu as^menarea 
morţeî luî, . ş f împreună dar părtaşi aî înviereî ldî vom fi. 
; 6. Ac6sta cunoscând, că-,omul nostru cel vqchlu îm-

ci ve veţi boteza", înveţându-ne pre noî să cugetăm smerit. Că| acesta din 
mărturia luî Ioan este arătată, de lipsă era că el era carele boteza, căruia 
d jcend: „Acesta ve va boteza pre voî cu Duhul Sf înt şi cu jfoc" (Luca 
IV, 16. Vorov. 31 la Fapte). Pentru acesta nu drept fac ceî ce cjic: „Eii 
te botez" . ! ' 
• ») Pentru acesta minunate sînt cu adeverat şi chîar de împerătescă 
minte vrednice asemănările cele ce c j i c e M. Vasilie, cu care se potri
veşte fieşte-carele hristian carele se boteză, precum cţice, lîijia, când se 
văpseşte în vre un coloii totă se preface şi se închipueştej în colorul 
ace la ; orî maî potrivit a cjice: Precum ferul, care se bagă !ş i se pune 
tot în foc, care de aer suflându-se şi aprincjendu-se maî bine se cu-
noşte de are vre o rugină şi maî lesne se face spre a să curaţi, se 
schimbă însă şi se preface nu numaî faţa ferului, ci şi vîrtoşarea luî îşî 
lepădă şi se preface maî mole şi mai^îndemânatec dupre urmare, spre 
a face dintr'însul orî-ce fel de uneltă ar voi meşterul, şi făcendu-se stră
lucit, de unde maî înainte era negru, nu numaî însuşi se face tot foc, 
ci ş i schinteeză şi pre cele ce se apropie de el le l u m i n e z ă ş i le înfer-
bîntă ; cu un chip ca acesta urmeză şi este de nevoe a se face şi hristi-
anul cel ce se boteză în foc, adecă în cuvînt. înveţătureî, carele cuvînt 
mustră şi certă pre reutate şi arată pre darul fapteî bune şi al dumne-
cjeeştilor porunci, în cât face pre cel botezat să urască şi să se îngre— 
ţăluescă de nedreptate; precum cjice David: „Nedreptatea am urât şi m'am 
îngreţăluit (orî m'am scârbit)" (Psalm. CXVIII, st. 163), ca să vie însă 
într 'o dorire de a se curaţi prin credinţă întru puterea sângelui Dom
nului nostru lisus Christos (Cuv. despre Botez, cum se boteză cine-va 
în Evanghelie). Decî pentru acesta noî hristianiî, cari ne botezăm, să le
pădăm totă împetrirea şi nesupunerea şi să arătăm totă supunerea şi 
ascultarea întru poruncile Domnului, şi să strălucim ca ferul cel înfocat 
cu Duhul ardend dupre acestaşî Vasilie şi nu numaî noî să he luminăm 
de către sorele dreptăţeî Christos, ci şi pre alţii să-î luminăm (tij). 

B ) Că teologul Grigorie aşa slava o îa în locul dumnecjeit[eî. Că întru 
cuvîntul al doilea despre Fiîul scrie a ş a : „Iar DumneZeu s'a!f Zice nu al 
cuvîntuluî, ci al celuî ce se vedea, precum şi T a t ă nu al celuî ce se ve
dea, ci al cuvîntuluî.... Ascultă pre Pavel Zicend: „Ca DumneZeul Dom
nului nostru lisus Christos, Părintele slavei, al luî Christos adecă Dum-
necjeu, îar al slavei Tată. Iar de şi Zicem că Tatăl â sculat pre Christos, 
nimica urmeză necuviincios, că l'a sculat pre el dupre ceea! ce era om 
şi nu dupre ceea ce este DumneZeu, de vreme ce şi ca om a priimit. 
patima şi mortea, precum Zice Teodorit. 



prevină s'a răstignit, ca să se strice trupul păcatului, de 
a nu mai sluji noi pecatuluî. 

N u a dis Pavel că ne-am Împărtăşit cu asemănarea morţeî 
lui Christos, ci că împreună sădiţi ne-am făcut, arătând cu nu
mirea sădireî pre rodul cel ce se face dintr'însa; pentru-că tru
pul Domnului îngropându-se în pământ, a adus pre rodul mân
tuire! lurnel1), îar noi fiind-că ne îngropăm în apă, iar el In 
pământ; şi noî fiind-că ne îngropăm dupre păcat, îar acela du
p r e t r u p ; pentru a c e s t a că întru amândoi ne-am făcut împreună 
sâdiţly-ci intru asemănarea morţeî luî 2), decî şi a înviere! luî ne 
vom face părtaşi şi vom moşteni viaţa vecînică şi noî, de vom 
a r ă t a învierea cea cu fapte bune. Pentru-că omul nostru cel 
vechîu, adecă răutatea 5), împreună s'a răstignit, adecă aseme-

•) Iar Marele Athanasie tâlcuind numirea „împreună sădiţi"; cjice-. „Pre
cum stăpânescul trup îngropându-se în păment a răsărit mântuire lumeî, 
aşa şi trupul nostru dke, îngropându-se în botez ne-a odrăslit înşine 
nouă dreptatea". Şi Teodorit cjice: „Fiind-că închipuirea morţeî a numit 
pre mântuitorul botez, cu schimbarea numelui arătat a însemnat pre în
viere, că răsare ceea ce vederat se răsădeşte. 

*) Şi Chirii Alexand. asemănarea morţeî cjice, că este mortea luî Chri
stos, căcî nu a rămas mult Christos întru morte, ci a treia dj s'a sculat. 
Iar Icumenie cjice: „Vecjî bunătatea luî Dumnecjeu, că mortea Domnului 
numaî întru închipuire o murim şi .întru asemănare; îar de învierea luî 
întru adevăr şi lucrătoreşte ne vom împărtăşi"; îar dumnecjeescul Maxim 
aşa tropoloşhiceşte tâlcueşte cjicerea: „Cel ce şî-a omorît, păcatuluî voea, 
împreună sădit s'a făcut cu asemănarea morţeî luî Christos; şi cel ce 
acesta o a înviat cu dreptatea, împreună sădit s'a făcut şi cu învierea 
luî" (Cap. XXIII a sute! a şesea din teologhiceştî). pice şi Marele Vasi
lie: „împreună sădiţi făcendu-ne cu asemănarea morţeî luî, toţî împreună 
ne vom scula cu Christos"; că al sădireî este, ceea ce dupre urmare în
semneză acest fel; asum adecă dupre măsura înnomenireî împreună în-
chipuindu-ne cu omul cel dinlăuntru întru înoirea vieţeî şi ascultarea 
cea până la morte întru încredinţarea adevărului graiurilor luî, ca vred
nici să ne facem de a cjice cu adeverire: „Viecj, însă nu eu de acum, 
ci viadă întru mine Christos"; îar întru viitorime precum a adeverit a-
cestaşî Apostol cjicend: „Că de am murit împreună şi împreună vom în
via" (Cuv, despre botez Ti j ) . 

s ) Vechiul om este, dupre Teodorit, socotela cea rea; dar dupre Fotie, 
viaţa cea învechită în păcate, se numeşte însă om pentru plecarea şi ţi
nerea ce aii omenii nedisbârnată şi ore-cum firescă către viaţa cea u-
şoră. Vecjî şi tâlcuirea djcereî: desbrăcându-ne de omul cel vechlii, îm
preună şi de faptefe luî (Cap. III, 9 către Colas.), frumosă fiind. Iar M. 
Vasilie cjice: „Că omui cel vechîu numit, împreună arată pre tote păca
tele şi spurcăciunile ca pre nişte mădular! ale sale" (Cuv. I, despre botez). 
Şi îarăşî dice: C ă precum cel răstignit judecată de morte priimind s'a de
părtat de' cel ce din vechîu vieţuîa cu dînsul, maî pre sus de ceî ce se 
târăsc, pre păment făcendu-se; aşa şi cel ce împreună cu Christos s'a res-
tignit prin botez, &' scăpai, împreună de toţî ceî ce vieţuesc în vecul a-
cesta, înălţându-şî cugetarea sa către petrecerea cea cerescă (tij). încă şi 
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nea cu trupul luî Christos, s'a îngropat in botez, pentru ca să 
se strice trupul pecatuluî, adecă răutatea cea alcătuită din o-' 
sebite părţî şi care era ca un trup; orî şi să se strice trupul 
nostru cel păcătos (orî ceî zemislit întru păcat, dupre Coresie), 
pentru acesta şi dupre urmare dice, trupul să fie mort, nu ca 
să se perdă şi să se topescă, ca trupurile cele morte, ci pen
tru ca să nu maî păcătuîască1). 

7. Că cela ce a murit, s'a îndreptat de păcat. 
.;. ş ; Ă « e ^ . p - ' 4 . ^ . . ^ ^ ^ : ' : ^ ! B n ' t r u ! .tpt&tţnqg, ca precum cela ce 
mQţe se îndrepteză, adecă să slobdăeşi Inoeteza de a maî pă
cătui, aşa şi tu hristiane, care te-ai botezat şi te-ai omorît du
pre păcat, rămâi tot-de-una mort dupre dînsul2). Pentru acesta 
dice şi Marele Vasilie: «s'a îndreptat de păcat, adecă a scăpat, 
s'a slobodit, s'a curăţit de tot păcatul, nu numaî de cel în fapte 
şi în cuvinte, ci şi de cel al aducereî aminte ceiî pătimaşe» (Cu-
vîntul I despre botez). ţ

 ; 

8 . Iar de am murit ^mpreună cu Christos, Credem că 
v o m şi via împreună cii dînsul, 

9 . Ştiind, că Christos sculându-se din morţî, nu va maî 
muri, că mortea pre el nu-1 maî stăpâneşte. 

10. Că cel ce a murit, pecatuluî o dată a murit; îar 
ce viadă, luî Dumnedeu viaclă. 

11. Aşa şi voî socotiţi-vă pre sine morţî a fi păcatului 8), 
acesta o însemneză M. Vasilie: „Că de vreme ce învăţătura cea despre 
botez este prea de nevoe hristianilor, pentru acesta îarăşî o poftoreşte 
aicea Apostolul cjicend: „Acestaşî cjicend că omul nostru cel vechîu îm
preună s'a răstignit" şi cele deaciea: C a pfin poftorire şi prin taftolo-
ghie maî cu întărire să închipuîască pre învăţătura acestş în sufletele 
hristianilor, urmând cu acesta luî losif, caret de două orî a tâlcuit visu
rile luî Farao" (tij). 

*) încă şi Fotie trup al păcatului) cjioe, că este însuşi păcatul, cu alte 
cuvinte. _ 1 . 

*) Unii însă, cjice Icumenie, dicerea acesta: „Cel ce a' murit s'a îndrep
tat de păcat", pentru botez o a înţeles, întru care împreună am murit şi 
împreună ne-am îngropat cu Christos ş l de păcat ne-am îndreptat; şi 
cum că al doilea botez nu maî este ca să murim într'însul şi să ne în
dreptăm. Iar Coresie cjice că dumnecjeescui Chrisos., şi Teodorit efic că 
precum robul până ce este viu se rândueşte şi se supune robieî ţ îar du
pre ce more numaî este supus eî, aşa şi hr^stianul cel omorît prin botez, 
s e slobode de robia pecatuluî. 

' ) Forte bine sfătueşte pre hristianî dumnecjeescul Grigorie &l Niseî, ce 
trebue să cjică păcatuluî dupre! botez şi cum- trebue & se întorce dela 
prolovirile diavolului: „Când simţim prolevirile 'diavolului se cuvine a 
cjice asupra lor apostolica djeere: „Câţi întru Ghristos ne-am botezat, în
tru mortea luî ne-am botezat"; îar, dacă ne-am făcut împreună închipu
iţi aî morţeî luî, negreşit dar mort este îrpu noî pecatul, uţtând pecatul 
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şi vii l|uî Dumnedeu în Christos lisus Domnul nostru. 
Aicea| se pare că îarăşî dice Apostolul aceleaşi, dar însă nu 

le dice aceleaşi, pentru-că maî sus dicea despre chipul cum 
trebue ţot-de-una noî hristianii să rămânem morţî păcatului; 
iar acutn cjice despre chipul cum trebue să avem tot-de-una 
în sine-ijie pre învierea vieţuireî ceiî dupre Dumnedeu; pentru-că 
de am murit împreună cu Christos prin botez, credem câ tot-
de-una vom avea, aflându-se întru noî, învierea vieţeî ceiî noui 
a lup),]!pentru-că şi Cţirjstos, dupre/ce a înviat, pururea viază 
fără a ijnai muri; ci şi ceea ce 'E l a murit pentru pecatul nos
tru a murit şi nu că El era vinovat şi vrednic morţeî, că fără 
de păcat era; îar ceea ce El viază acum, luî Dumnedeu viază, 
adecă cu dumnedelasca putere viază, pentru-că ce viază pururea 
cu puterea luî Dumnedeu şi Tatălui; şi de vreme ce a doua oră 
nu more Christos, pentru acesta nicî noî a doua morte cu 
alt botez nu avem, că a doua oră nu ne botezăm. Deci să ră
mânem. |întru cele dintâîu, adecă întru mortea păcatului2), şi în
tru învierea îmbunătăţitel vieţeî ceiî dupre. Dumnedeu. Iar a-
cesta se va face nouă în Christos lisus, adecă cu ajutorul luî 
lisus Clţiristos; pentru-că de ne-a înviat pre noi lisus Christos, 

boldul botezului, ca curvarul acela ce s'a ucis de rîvnitoml Finees; decî 
fugi dela| noî rău. nuirjitule; că pre un mort voeştî a-1 jefui pre cel din 
vechîu învoit cu tine (adecă pre cel ce ţî-a dis cale bună şi a fugit de 
tine), pre, cel ce din vechîu îşi perduse simţirile către îndulciri. Mortul 
nu. îubeşte trupuri, mortul, nu se bântue de bogăţie, mortul nu cleveteşte, 
mortul du minţeşte, nu rîvneşte cele ce nu i se cuvin; nu ocărăşte pre 
aceî cu bare se întâlneşte; către altă viaţă mi s'a îndreptat viaţa, m'am 
învăţat aţ defăima cele din lume,, cele pământeşti a le trece alăturea şi 
a me grăbi către cele cereşti" (Cuv. la Bot. luî Christ. tomul III). Şi du
pre puţirjie îarăşî: „Acestea sînt graiuri dej suflet cu adeverat a doua oră 
născut; acestea sînt glasuri ale omuluî celuî noii, celuî ce îşî adpce a-
mirate de mărturisirea sa, carea întru pedanisirea Taîneî (adecă în vre
mea botezului) înaintea luî Dumnezeu o a făcut şi carele a făgăduit că 
pentru dragostea cea către dînsul va defăima totă munca şi îndulcirea" (tij). 
Iar dumhec-eescul Chirii Alexand., tălmăcind cum împreună vom vieţui 
cu Christos, 4 ' c e : ..Ca cu adeverat vom împreună vieţui cu el şi împre
ună voni împăraţi, de către spurcăciunea trupului adecă abătându-ne şi 
urându-p, precum ore-carele din Sfinţi 4 'ce (Aposto. Iuda adecă): haina 
cea întinată dela trup şi cinstind înfrânarea cea iubită luî Dumne4eQ, 
aducendjca un ore-care dar luî lisus Christos, celuî ce a murit pentru 
noî, viaţa cea întru faptă b u n ă " (Vor. a II Ia pasha). 

>) Cela ce împreună more cu Christos, împreună viază cu el în viaţa 
fericireî, ;dupre Orighen şi Teodorit. Iar alţii cţi c °â împreună viază cu 

•Christos,; cu noua viaţă a Darului (La Coresie). 
2 ) Că'imore păcatului şi mort se socoteşte. luî cel ce se depărteză de 

faptele cele rele şi de faptele trupeşti, şi cel ce se depărteză de îadrăs-
nela mândriei şi a nedreptate!, dupre înţeleptul Prosper, următorul dum-
ne4ees.ctil.ui Avgustin (Cart. despre teoricesca viaţă, Cap. IV). 
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carii eram morţî, cu mult maî vîrtos fiind viî, ne vajpădi în viaţa 
acesta*). j 

12. Decî nu împerăţescâ pecatul în trupul vostru cel 
muritor ca să ascultaţi de el întru poftele trupului. 

Ca sâ arate dumnedeescul Apostol cum că nu;eram ţinuţî 
şi stăpâniţi de păcat cu sila şi de nevoe, ci de |oea nostră, 
pentru acesta nu a dis: să nu tiranisescâ, ci sâ nu împărăţescă 
pecatul, pentru-că împărăţia este supra stare pentru ceî ce vo-
,es.c a se împăraţi2), picând însă: în trupul nostru'cel muritor, 
;două lucruri a arătat: Unul adecă, cum că nici bunătăţile cele 
îndulcitdre ale trupuluî sînt statornice şi rămâitore (pentru-că 
trupul este muritor şi vremelnic, drept aceea nu sâ cuvine să-î 
facem luî har cu îndulcirile acestea); nicî cele njâhnicîose şi 
ostenicidse asemenea nu sînt nicî acestea statornice; pentru a-
cesta nu se cuvine să fugim de cea mâhnicîosă şi :de lupta cea. 
împrotiva îndulcirilor. Şi alta încă, că cu dicerea, | muritor, ne 
aduce aminte Pavel, că murirea trupuluî a urmat; dela păcat; 
decî tu hristiane să nu maî slujeşti păcatuluî, care aduce morte. 
Cum însă împărăteşte păcatul? Aşa adecă de ascultăm de el 
cu poftele trupului, drept aceea trupul dupre fire'a sa nu vă
tăma, ci ne vatămă pre noi când printr'însul ascultăm şi ne su
punem păcatuluî. Vedî însă, o hristiane, cât de mare este Da
rul, care a dat nouă Christos ;•, că Adam a păcătuit şi cu tote 
că nu avea trup muritor8). Iar noî hristianiî şi trup muritor a-
vend (cu Darul luî), de voim biruim păcatul şi nu păcătuim. 

13. Nicî să arătaţi mâdulările v6stre, arme:de nedrep
tate păcatuluî, ci sâ vă puneţi pre voî înaintea lui Dum
nedeu, ca din morţî viî şi mădulările vdstrej, arme de 
dreptate lui Dumnedeu. 

' ) Iar Coresie cjice că dteerea: întru Christos, însemneză acesta: du
pre asemănarea luî Christos. " ' L, 

2 ) Nu împărăteşte pecatul în trupul cel muritor,, dupre Coresie; căcî du
pre Chrisost , să luptă trupul dar nu-1 stăpâneşte. Iar M.i Vasilie djce-
rile cele de maî sus ale Apostolului adăogându-le c|ice: j, Apostolul cu 
chipul maî înduplecător şi maî silitor ne învaţă pre ascuns morţî a fi 
pecatuluî şi viî luî Dumnedeu în Christos Iisus; că precum Christos mu
rind pentru noî şi sculându-se din morţî pentru noî, aşa şi noî bo-
tezându-ne întru asemănarea morţeî luî, murim pecatuluî; işi prin suirea 
c e a din botez ca din morţî sculându-ne, să viem luî Duţnnecţeu întru 
Christos Iisus, şi să nu maî murim adecă să nu maî păcătuim pentru-că 
sufletul păcătuind însă şi more (Iez. XVIII, 14). Şi precum pre acela mor
tea nu-1 maî stăpâneşte aşa şi pre noî pecatul să nu ne maî stăpânescă 
adecă să nu-1 maî facem, căcî cel ce face pecatul este rojb al pecatuluî 
(Ion I, 34) (Cuv. la botez, cum se boteză cine-va în Evâhgh.) . 

3 ) Iar cum că Adam nu avea trup muritor, nicî s'a făcut (creat) muritor decât 
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Unde sînt ereticii Maniheî, cari dic că trupul fireşte este reu, 
audă ce dice Pavel că trupul este armă, îar arma de sineşi 
nicî e bună nicî e rea, ci mijlocul între bunătate şi răutate; 
pentru-că ostaşului sabia i se face armă spre ajutorul omeni
lor cetăţeî, iar tâlharului sabia însă se face armă împrotiva ce
tăţenilor ori şi altora. A dis însă Apostolul, să nu arătaţi mă
dulările vostre arme de nedreptate păcatului, pentru-că cel ce 
păcătueşte de multe-orî nedreptăţeşte şi pre cef-l-alt frate al 
şeii, tot-de-una însă se nedreptăţeşte pre sineşi'); ci să arătaţi 
îiiădriSâriie vostre arme de dreptate lui Dumne<jf$> socotiţi câtă 
osebire este între Dumnecleu şi intre păcate, şi supt carele este 
maî bine a vă supune pre sîne-vă şi a ve împăraţi: supt pă
cat, carele v'a omorît. ori supt Dumnedeu, carele v'a făcut 
vii? Numind însă Pavel pre mădulările dreptăţeî arme, împre
ună arată, precum maî sus am dis, cum că trupul nu este răii 
pentru-că pote a se face armă de dreptate şi de fapta -bună, 
Iar pre lângă acesta fiind-că şi răsboîfi se face nevădut, şi se 
cuvine a fi noi supt arhistratigul Dumnedeu, şi armele nostre 
trebue să le întrebuinţăm spre ajutorul şi mântuirea sufletelor 
nostre 2). 

14. Că păcatul pre voî nu ve va stăpâni, că nu sîn-
teţî supt lege, ci supt Dar . 

Trupul vostru, dice, hristianilor, maî înainte de venirea luî 
Christos era lesne biruit de păcat; pentru-că nici Sf. Duh era 
faţă pentru ca să vă ajute, nicî aţi fost luat botezul, carele 
pote să vă omore pre voî despre păcat. Pentru acesta şi legea, 
învăţându-vă cele ce se cuvine a face, nimic a isprăvit, îar 
după ce a venit Christos, lupta şi biruinţa s'a făcut lesnicîosă; 
pentru acesta şi maî mare resboîu s'a deschis acum nouă hris
tianilor; pentru-că şi ajutorul ce s'a dăruit nouă este mai mare. 

Nu ne va stăpâni dar pre noî şi nicî ne va birui, dacă noi 

între murire şi între nemurire, vecţî canon. 120 al Soborului din Cartaghen. 
*) Pentru acesta şi Platon a dis, că nimenea nicî odinioră să nedrep

tăţeşte de altul; toţî însă ceî ce nedreptăţesc pre alţiî, aceştia sînt cariî 
se nedreptăţesc pre s ineşî : Nicî unul se nedreptăţeşte adecă, dar toţî 
nedreptăţesc. 

J ) Pentru acesta a cjis Coresie, că păcătosul adecă îşi întrebuinţeză 
mădulările unelte pecatuluî: Manele întru .a bate pre alţiî, îar limba în
tru a grăi de r e u ; ochjî întru a vedea cele rele, urechile spre a aucji 
clevetirile; picîorele întru a alerga în căile peireî. Iar omul cel drept le 
întrebuinţeză dimprotivă, unelte faptei bune, pentru-că manile sale le 
întinde spre milostenie; limba sa o mişcă spre lauda şi slavo-cuvîntarea 
luî Dumnedeii ; ochii spre a vedea făpturile luî Dumnedeu .cele minu
nate ; şi urechile îşî deschide spre sfătuirile şi învăţăturile dumnecjeeşteî 
Scripturi şi ale sfîn. părinţi. Maî acesteaşî le cţice şi Teodorit. 
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nu ne vom supune pre înşine păcatului, de voea nostră 1). Pen
tru-că nouă acum nu esteiegea, care numaî să ne poruncescă 
să facem fapta bună şi să nu ne dea nicî un ajutor, ce avem Da
rul, carele nu numaî ne-a ertat greşelele cele trecute, ci şi ne 
propăzeşte ca să nu greşim întru alte următore greşele 2). Vedî 
şi tâlcuirea dicereî: «Şi tote fâcendu-le să staţi» (Ef. VI 13). 

1.5. Dar ce? Ş ă păcătuim, câţi nu sîntem supt lege, ci 
supt D a r ? s â n ţ i fie! 

$6.-. ..îm-;Şţjţ^ Vsâ»;âghti?i- >ţ&ty£ d?vţî pre sine-ve roii! = 
spre ascultare, robi sînteţî aceluia de care ascultaţi : ori 
păcatului, spre morte, ori ascultârei spre dreptate ?. 

Pretutindenea Apostolul stările împrotiva şi dicerile împrotiva 
Ie prepune şi pentru acesta îe aduce în mijloc şi le deslegă 
precum şi pre acesta de faţă o deslegă, dicend: Să nu fie a 
păcătui noî, pentru-că nu ne aflăm supt lege, ci supt Dar! Apoi 
arată că nouă hristianilor ne este lesne a nu păcătui, dicend: 
Socotiţi hristianilor, care este maî bine: A fi robi păcatului şi 
de voe să vă supuneţi luî (că pre acesta de voe supunere o 
însemneză dicerea: vă daţî), şi din acesta să dobândiţi morte, 
adecă munca cea fără de morte (pentru-că păcatul lui Adam 
a născut morte trupescă şi vremelnică; Iar păcatul cel ce se 
face dupre Dar dă pre om în morte vecînică a sufletului şi a tru
puluî adecă în munca vecînică). Care este maî fblositore dice, 
ca să ve supuneţi pecatuţuî orî ca să ve supuneţi, lui Dum
nedeu şi din acesta sâ dobândiţi dreptatea adecă îndreptarea 
şi din acesta bunătăţile cele' negrăite ? Negreşit că acesta a doua 
cu neasemănare este maî bună decât cea dintâîu. 

' ) . Că maî înainte de venirea luî Christos, pecatul tiranisa şi stăpâ
nea preste omenî călcându-î arătat ca un t'ran prea cumplit şi supuindu-î 
pre toţî stăpânire! sale cu osebitele patimi; ;ar după venirea luî Chri
stos, s'a biruit puterea luî şi stăpânirea şi tiranisirea şi maî mult nu dă 
răsboîu făţiş, ci pre ascuns prin amăgirea pofteî şi prin înduplecarea în
dulcire! şi prin cugetele cele pătimaşe şj, se asemeneză cu uri tâlhar, ce 
şade ascuns în codru şi pre ascuns lo'veşte pre omenii cari trec pre 
acolo, precum d j c snn. părinţi. Vecjî -şi suptînsemnarea la dicerea: „Pre 
începătorul stăpânireî întunereculuî" (Ef. 12. 2). 

2 ) Pentru acesta Soborul cel din C&riaghen ,111 canonul seu CXXII a-
natematiseşte pre cela ce cjice că Darul luî Dumnecjeu, cu carele ne în
dreptăm pote numaî a ne dărui e:;tarea păcatelor celor trecute şi că nu 
ne dă ajutor spre a nu face altele; c|L nu numai ne dă ajutor a, nu pă
cătui, ci dărueşte nouă şi socotinţa cum -să cunoştem binele şi dragos
tea ca să îubim binele, care trebue a-I face. dupre canonul CXXHI al 
acestuîaşî. Pentru acesta dupre înţeleptul Teodorit, punerea de lege a D a 
rului este maî amărunţită decât a legeî mosaiceştî, fiind-că deslegă g r e 
utatea ajutorireî. 
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17. Cţ mulţămită fie lui Dumnedeu, căcî aţi fost robi 
pecatuluîi; însă v'aţî supus din inimă, dupre chipul înve-
ţătureî lsf. care v'aţî dat. 

Mulţămitâ fie, dice, lui Dumnedeu, că nu a fost lucru de 
puterea ojmenescă ca voi hristianil să vă slobodiţî de relele a-
celea de care ve stăpâneaţi, ci a fost ispravă a putereî luî 
Duinheden;-pentru acesta se cuvine să mulţămiţî luî Dumne
deu. Dice însă Apostolul că mi aţi. fosţ/.fil'iţî, /ţi de, voe din 
iniiTiâ âţî jlâşrjukat supunându-ve înveţătureî predau/i-Site; /drept 
aceea să nu ve întorceţî Iarăşi la păcat, dela carele de voe 
v'aţî depărtat şi v'aţî despărţit. Arătând însă cum că de şi hris
tianil au venit de voea lor la credinţă, ci totul este al Darului 
lui Dumnedeu, pentru acesta a adaus dicerea «v'aţî dat» adecă 
de Dumnedeu v'aţî povăţuit la chipul înveţătureî. Dar carele 
este chipiil învăţâtureî? A vieţui adecă hristianul cu dreptate 
şi cu petrecere prea bună 1). 

18. Şi; sloboglindu-ve de pecat 2 ) , v'aţî robit dreptăţeî. 
19. Omeneşte dic pentru neputinţa trupului vostru, câ 

precum âţî făcut mădulările vostre r6be necurăţieî şi ne
legiuire! şpre nelegiuire, aşa acum arătaţi mădulările v o s 
tre r6be j dreptăţeî şpre sfinţenie. 

Două faceri de bine, dice, aţî luat hristianilor dela Dumne
deu: una adecă de a ve slobodi de atâta ruşine a păcatului-, şi 
altă încă de a vă robi dreptăţeî şi. faptei bune, care este o 
dobândire de multă slavă. Vrând însă Apostolul să dică cum 
că în cât aţi robit maî înainte păcatuluî într'atâta slujiţi acum 
şi lui Dumnedeu, apucă mal înainte şi dice: Lucru omenesc 
vă dic, o ' fraţilor, adecă nedeplinit şi de mică cuviinţă şi con-
măsurat cu neputinţa vostră, pentru-că se cuvenea cu adevărat 
să arătaţi | mult înmulţită măsură de robie luî Dumnedeu, decât 
măsura robiei ce o aţî arătat păcatului; cel puţin însă pentru 
neputinţa vostră a râtaţî măcar acum lui Dumnedeu asemenea 

•) Iar Marele Vasilie d j c e r e a acesta tâlcuindu-o d/ce: „Căruia v'aţî dat 
chip de învăţătură, că precum ceara dându-se chipului peceteî să for-
mălueşte către amărunţita închipuire ce este însă pată în pecete; aşa şi 
noi dându-pe chipului înveţătureî ceiî dupre Evanghelie să formăluim 
pre-omul cel din lăuntru" (Cap. II, despre botez. Cuv.). 

*) Trei sljobodenil sînt dupre Coresie: Slobodenia fireî, slobodenia Da
rului şi slo;bo4enia slaveî şi a fericire!. Slobo4enia fireî stă împrotiva 
vieţeî şi a pornireî ceiî către bine, să face stăpânirea de sine, îar stăpâ
nirea Darulţiî stă împrotiva păcatului şi a patimilor şi face pre cel drept 
şi stînt; îar stăpânrea slavei stă_împrotiva morţeî şi a ispitelor vieţeî a-
cesteea, şi face pre cel fericit; aici însă cuvîntul Apostolului este despre 
slobozenia (Darului. 



m ă s u r ă a c e i î a r o b i e i c a r e a ţ î a r ă t a t - o m a î î n a i n t e şi p e c a t u 
l u î 1 ) . V e d î î n s ă c â t d e p r e a v e d e r a t a a r ă t a t ' A p o s t o l u l p r e 
r o b i a c e a d e v o e , c a r e noî hr is t iani î o a r ă t ă m p e c a t u l u î , p e n 
t r u - c ă vo îu d ' c e > aţ î f ă c u t m ă d u l ă r i l e v d s t r e r o b e p e c a t u l u î , r o -
b i n d u - v ă î n ş i - v e p r e voî ş i f â c e n d u - v ă s u p u ş i n e c u r ă ţ i e î , p r e a -
curvie i a d e c ă şi curvie î şi c e l o r - l - a l t e r ă u t ă ţ i , c a r e nic i t r e b u e 
a s e d i c e , p e n t r u r u ş i n e . D a r c e d i c e c ă v 'a ţ î f&cut supuş i n u 
maî p ă c a t e l o r c e l o r d e r u ş i n e , voi aţî s lu j i t d e o b ş t e f i e ş t e - c â r e e a 
ne legiuir i m a i o b ş t e s c şi m a l a p r i n d ă t o r fâcencl c u v î n t u l . I a r 
d i c e r e a : în t ru n e l e g i u i r e , î n s e m n e z ă , n e l e g î u i n d ; î n c ă m a i rnul t ; 
căct- c â n d f ă c e a ţ i v r e n n p ă c a t nu s ta ţ i n u m a i p â n ă întru a c e l a , 
ci îl î n t r e b u i n ţ a ţ i c a p r e o s u i r e şi s c a r ă c a să; p ă c ă t u i ţ i î n c ă 
maî m u l t . D e c i p r e c u m m a l î n a i n t e v 'a ţ î a r ă t a t p r e s i n e - v ă r o b i 
f i e ş t e - c ă r u î a p ă c a t , a ş a a c u m c u o a s e m e n e a m ă s u r ă a r ă t a ţ i m ă 
dulăr i le v o s t r e s u p u s e d r e p t ă ţ e î , a d e c ă f i e ş t e - c ă r e e a f a p t e b u n e , 
în c â t s â vieţui ţ î c u î n t r â g a î n ţ e l e p c i u n e şi c u js f inţenie în l o 
cul n e c u r ă ţ i e î v d s t r e c e i î d e m a î î n a i n t e . 

20. Căcî când eraţi robi păcatului, slobodî araţi dreptăţeî. 
21. D a r care rod avăţi atuncea întru acelea de care 

acum vă ruşinaţi? C ă sfîrşitul acelora este jmbrte . 
C â n d v ie ţu ia ţ î v o i m a î î n a i n t e hr i s t i an i î , d i c e , şi r o b e a ţ i r ă u -

t ă ţ e î ' ) era ţ i s l o b o d î a d e c ă d e s l e g a ţ î d e d r e p t a t e şij d e f a p t a b u n ă , 
p e n t r u - c ă n u v ă s u p u n e a ţ î - f a p t e i b u n e , n ic i ni i vo la ţ î c â t d e 

!) Acestaşî o d ţ c e Ş* dumnecjeescul Chrisostom; îar j Fotie dice ca o-
menesc lucru este a numi Pavel robie pre lucrarea dreptăţeî, pentru-că 
acesta este adevărata slobo4enie şi nu robie, îar robie o a numit pre 
acesta pentru neputinţa omenilor, pentru-că mulţî şi maî ales începătorii, 
obicinuiţi fiind la cele rele, să mâhnesc când vor să facă fapta bună, 
pentru-că se împrotiveşte acesteea socotela trupuluî cea din lăuntru; căcî 
obicînuim a numi robie şi tiranie faptele acelea ce le facem de silă şi 
cu scârbă. Şi Teodorit încă întru altele pre lucrul ce l ! mic -şi prost l'a 
tâlcuit omenesc. i. 

2 ) Dar cum robeşte cine-va, adecă este rob al păcatuluî? Pentru-că 
face păcatul; dupre cuvîntul Domnului, ce 4"ice: T o t cela ce face păca
tul rob este al păcatuluî (loan VIII, 5 4 ) ; îar î'ob se ;face cine-va maî 
ales al păcatuluî, pentru-că se bi'rueşte şi să stăpâneşte de^păcat pre
cum a 4is vîrfelnicul Petru : „Că de cine se birueşte; cine-va aceluia 
şi se face rob" (H Petru II. 3 9) , orî de morte de este pecatul orî nu de 
morte şi de ertare (ve4î cât de rele sînt şi pecatele dele de ertare, în 
cartea cea din nou tipărită a duhov., nevoinţe). Pentru acesta şi Pavel 
maî întâiu a c\is c ă : „Căruîa vă arătaţi pre sine robi spre ascultare, sîn-
teţî robî aceluîa de care ascultaţi", adecă pecatuluî spre morte orî ascul
tare! spre viaţă (Romani VI. 1 6 ) ; care Teodorit tâlcuind 4>°e: „Celula 
căruîa aî alege a'î sluji, aceluîa şi se cuvine, poruncind, a te supune; 
„că nu se p6te a sluji la do! stăpâni tot o dată, că protivnice sînt 
forte dreptatea şi păcatul; acesta şi Domnul în sfinţitele Evanghelii o 
a 4 ' s " : „Nimenea nu pote a sluji la doî domni" ( M a l VI, 24) . 

- 94 -



puţin a sluji eî şi acum dar din protivă să slujiţi dreptăţeî 
şi faptei bune şi nicî c a cum s ă vă supuneţi păcatuluî. Şi cu 
tote că atunci când slujiţi păcatului ce rod dobândiţi dela dîn
sul ? Negreşit nimic alt fără numai ruşine şi necinste; dar c e 
dic numai ruşine şi necinste? Că dobîndiţî încă şi morte dela 
păcat; pentru-că sfîrşitut păcatelor şi al necuratelor vostre fapte 
acelora era morte; şi d e multe orî adecă era şi morte trupăscă, 
Iar tot-de-una şi dupre adevăr era morte sufietescă, dar acum 
de mdrtea aceea v'aţî siobodit prin Darul luî Christos; Iar r u 
şinea necuratelor faptelor acelora şi până acum rămâne întru 
conştiinţa vdstră- spre folos. Pentru c e ? Pentru c a s ă vă aduceţi 
aminte şi sâ le urîţl din inimă; pentru-că şi acum, d^ce, ' m c & 
vă ruşinaţi, aducândw-ve aminte de faptele acelea d e ruşine şi 
de păcatele ce făceaţi atuncea. Că dupre Teodorit: «Orî cât 
de mult de fără ruşine ar fi cine-va, după încetarea îndulcireî 
priimeşte însă ruşinea». 

22. Iar acum slobodindu-vă de păcat şi robindu-vă lui 
Dumnedeu, aveţi rodul vostru spre sfinţenie, îar sfîrşitul 
viaţa vecînică. 

23. Că plata păcatului este .mbrtea; iar Darul luî D u m 
nedeu, viaţă vecînică în Christos Iisus Domnul nostru»). 

Rodul faptelor păcatuluî, dice, este ruşinea şi necinstea; îar 
a! faptelor dreptăţeî rodul şi al bunătâţeî este sfinţenia, cinstea 
şi curăţenia, şi sfîrşitul acelora este mortea, îar sfîrşitul aces
tora este viaţa vecînică; pentru-că plata păcatului este mortea. 
Iar plată se dice, leafa şi hrana ce se dă ostaşilor dela împă
ratul. Pentru acesta dicea mergătorul înainte ostaşilor: «îndes-
tulaţi-vă cu tainaturile vostre» (Luc. XIII, 14). Şi Pavel dice aiurea: 
«Cine slujeşte în oste cu plata sa?» (I Cor. IX, 7). Aşa dupre 
urmare şi vouă, dice, maî înainte când slujeaţi păcatului el vă 

' ) Vecţl aicea cum d j c e Apostolul, dar a luî Dumnedeii, pre viaţa cea 
vecînică, adecă pre fericire; fiind-că dupre acestaşî Pavel nu sînt vred
nice pătimirile vremeî acesteea către fiitorea slava ce va să se descopere 
nouă (Rom. VIII, 18). Drept aceea dupre Coresie fericirea se djce şi viaţă 
vecînică şi dar. Se djce însă şi darul dupre cuvîntul faptelor, fiind-că 
Dumnedeu cele rriicî le priimeşte în loc de marî, îar vecînică se cţice 
fiind-că pururea este asemenea şi statornică şi nestrămutată; pentru a -
cesta şi (Boetie) cel maî nou. (în a 5-a carte despre mângâere) hotărăşte 
pre fericire că este câştigare nehotărîtă de viaţă totă însă deplinită. Vedî 
despre acesta şi ducerea: „De aceea mi se păstreză cununa dreptăţeî", şi 
suptînsemnarea dela acesta II Tim. IV, 8, şi tâlcuirea cap. I Stih. 18 
al acesteeaşî către Timoteî trimiterea II şi suptînsemnarea de acolo. Dice 
însă şi Teodorit : „A luî Dumnedeu dar este viaţa vecînică, că măcar 
de ar săvîrşi cine-va dreptatea cea maî din margine nu se potrivesc 
bunătăţile cele vecînice cu osteneiele cele vremelnice". 



da plata slujbei vostre, pre mdrte'i; îar Darul luî Dumnedeu 
căruia slujiţi acum este viaţa vecînică. Nu a dis însă, plata ce 
se dă dela Dumnedeu pentru slujba vostră, ci Darul; pentru-că 
nu aţî luat plata, dice, şi răsplătire pentru ostenelele vostre, 
vecînică viaţă, ci acesta o aţî luat dar şi dăruire a luî Dum
nedeu, însă în Christos lisus, pentru-că Christos o a lucrat [ 
vouă acesta prin întrupesca sa iconomie*). Iar Teodorit dice: 
«Câ de vreme ce Apostolul maî sus a dis cum că păcatul îm-
părâţea şi tiranisa^şi că ârrhe ale păcatului sînt mădulările cele 
ce răii se-i ocârmuesc;' pentru; acesta .-dupre . cuviinţă şi plata ' 
păcatuluî o - a numit proviant, stăruind la metaforaua ostaşilor. 

. CAP. VIL 

1 . Au nu ştiţi, fraţilor (că celor ce ştiu legea grăesc), 
că legea stăpâneşte pre ora în câtă vreme viază? 

2. C ă femeea cea măritată este legată de lege cu băr
batul cel viu; îar de va muri bărbatul, s'a slobodit de 
legea bărbatului. 

3 . Decî dar viu fiind bărbatul, preacurvă va fi de se 
va face altui bărbat , îar de va ţnuri bărbatul slobodă e 
de lege, a nu fi ea preacurvă, făcendu-se altui bărbat 
femee. 

*), Vederat .proorocul Isaia a proorocit iodurile cele prea dulci şi purtă-
tore de viaţă, care le iau şi în viaţa ş>cesta şi în cea viitore ceî ce slujesc luî 
DumneZeu şi lucreză fapta bună şi păzesc poruncile luî. Asemenea şi pre 
cele prea amare şi de morte aducetore; ce d(n protivă îau ceî ce slujesc pă-
caluluî şi diavolului şi bucuria şi îndrăsnela acelora şi întristarea şi ruşinea 
acestora; d/cend aşa: „Acesteea (\icg}. Domnul: îată ceî ce slujesc mie vor 
mânca, îar voî veţi flămândi; iată, cei ce slujesc, mie vor bea, îar voî veţi în
seta; îată, ceî ce slujesc mie se vdr veissi;.,, îar voî ve veţi ruşina; îată, 
ceî ce slujesc mie se vor bucura întrli veselie, îar voî veţî striga pen
tru durerea inimeî vostre şi din sdrobirea duhului vostru veţî suspina; 
că va rămânea numele vostru.spre îjtibsişugarea aleşilor mei; îar pre 
voî ve va perde Domnul; îar celor., ce vor sluji mie li se va chema' 
nume noii, care se va. blagoslovi pre pământ, că vor binecuvînta pre 
DumneZeu cel adeverat" (Is. L X V , 18)., > 

*). Iar cum că pecatul este mortea, iar DumneZeu este viaţa cea ade
vărată şi singură, mărturiseşte dutnneZeescul • Grigorie al Nisieî, Zicend: 
„Păcatul este înstrăinare dela DumneZeu, carele este adevărata şi sin
gura viaţă (Cuv. II. împrotiva luî Evnom..). Mărturiseşte şi teologul cel de 
un nume cu acesta Zic®nd: »0 viaţăşştis a vedea către viaţă, o morte 
este'păeatul că peirea sufletului este;: iar ! cele-l-alte cu care 6re-cari.se  
fălesi;_.sint -visuri, cari batjocurind împrotiva loruşî şi basne amăgitore 
- ^ k a a * * * •&m.t.'fCi-m Ho m â n g â e r e la raaîcă-sa). 
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Lăsând cuvîntul cel mpralicesc, adecă învăţătura cea despre 
moralurî trece acum Apostolul la cuvîntul cel dogmaticesc, a-
deca învăţătura cea despre dogme, şi arată, căci câţi s'au făcut 
hristiani, nu sînt datori mal mult a fi supt lege, căcî, dice, legea, 
carea şi i voi o ştiţi, «stăpâneşte pre om în câtă vreme este 
viii», pentru-că omenilor celor morţi legea nu le maî dă po
runci. Iar de vreme ce voi aţi murit dupre lege, ca unii ce 
credeţi în Christos, şi prin botez aţi murit despre tote, legea 
dar nu vă stăpâneşte. Decî la îngeput adecă, Aposlşluţ-aQesta 
aşâ cmii|îtoreşte-6 a arătat f Iar în următprele cuvinte:» însuşi 
acesta dupre un alt chip o arată, dicend că după ce va muri 
bărbatulj femeea are stăpânire a se însoţi cu alt bărbat; voi 
dar, dice, vă asămenaţî cu o femee 1). Apoi dupre urmare era 
să dică:! Drept aceea fraţilor, pre voi nu vă mal stăpâneşte 
legea, fiind-că a murit; dar nu a dis aşa, pentru ca să nu lo-
vescă pre Iudei, ci aduce în mijloc pre femeea care more, a-
decă însă şi pre dînşiî cari au rânduîala femeeî ceiî morte, 
ca să arjăte lor cu chipul acesta, că a luat îndoită slobodenie, 
căci' dacă femeea cea măritată, după ce m6re bărbatul el, a-
decă legea, s'a siobodit din stăpânirea legeî, cu mult mal vîr
tos s'a siobodit de dînsa, când şi însăşi ea încă se vede că 
a murit.: | 

4. Drept aceea f fraţii mei, şi voî v'aţî omorît legeî prin 
trupul luî Christos, ca sâ vă faceţi aî altuia, aî celui ce 
s'a sculat din morţî, ca sâ aducem rod lui Dumnedeu. 

Dacă y'aţi făcut, dice, morţî, nu maî sînteţî supt lege, pentru-
că dacă j femeea când va muri bărbatul eî adecă legea, nu maî 
este supt stăpânirea el, ci slobodă, cu mult maî vîrtos este 
slobodă jde jugul şi robirea legeî aceieaşî, când şi însăşi ea 
more s). Vedl însă, o cetitorlule, înţelepciunea marelui Pavel, cum 
arată căj însăşi legea voeşte ca să se despartă de ea cel ce se 
supuneaii el: V'aţî siobodit, dice> dar, şi voî, fraţiî mei hristir 
ani, de lege, prin trupul luî Christos, al celui ce s'a răstignit şi 
a murit pentru voî. Pentru-că trupul acela al luî Christos pen-

l ) Asenjienătorea pildă a cjicereî acesteea este acest fel, dupre Coresie: 
Legea estp bărbatul, îar femeea sufletul, fiii şi nepoţii sînt trupeştile şi 
prostele lucruri. Iar bărbatul acesta murind, sufletul îşî îa alt bărbat: pre 
Christos, jşi face fii pre duhovniceştile şi desăvîrşitele fapte. 

! ) 1 Iar Mar. Vasilie propuind djeerea acesta a Apostolului în urmă în-
•chee din iacesta cjicend: „Iar dacă dreptatea cea dupre lege se păzeşte 
dintre ceî; ce s'aii mărturisit în botez pre sineşi luî Dumnedeu, că nu 
vor maî vieţui pentru sineşi, ci pentru cela ce a murit pentru dînşiî şi 
s'a sculafj îşî adauge judecata de preacurvie, pentru-că prin cele de maî 
sus djse, ^descoperit s'a arătat, ce-ar cjice cine-va despre predanisirile o-
meneştî?"! (Cuvînt despre Botez, cum se boteză cine-va înim i-Ăinsawnm»i 
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tru acesta s'a omorît, pentru ca şi voî să ve* bmorîţî despre 
lege şi să ve supuneţi altuia: celuî ce a murit ipentru voi, lui 
Christos, adecă celui ce apoi s'a sculat şi este viu; căcî legea 
după ce a murit nu mal viază; Iar Christos deşi a m u r i t , dâr 
Iarăş i s'a sculat şi viază; drept aceea nu maî aveţî stăpânire 
a ve despărţi de însuşi viul Christos. Ce este însă câştigul care 
noî hristianiî avem să-1 dobândim dela dînsul?\ Acesta, adecă, 
să aducem rodă luî Dumnedeu, adecă ca din însoţirea acesta 
duhovnicească şi unirea acesta cu Christos să naştem luî Dum
nedeu. prunci, adecă lucrări şi fapte bune şi deplinite şi vred
nice .de împărăţia certurilor. j 

5 . Căci când eram îh trup, patimile păcatelor cele prin 
lege se lucrau în mădulările ndstre, ca sâ aduqă r6dă morţeî. 

După ce a arătat Apostolul, că legea nimic j ne-a ajutat ca 
să scăpăm de trupeştile patimi, ci numaî ne le arată acestea, 
acum dice, căci când eram în viaţa cea trupe^că1) şi în fap
tele cele rele, în pătimirile păcatelor, care se arata nduă şi se 
cunoşteau de noi prin mijlocirea legei, acestea jse lucrau şi se 
făceau de către suflet întru mădulările nostre. iRu a dis că mă
dulările lucrau pre răutate, ca sâ nu dea pricina ore-cărora e-
reticî ca să prihănâscă pre trup că este răii, ci |a dis că răuta
tea se lucra în mădulările n6stre de către s b f i e t , pentru-că 
sufletul este ca un lăutar şi musicant, iar mădulările trupuluî 
sînt ca o lăută şi alte organe. Decî când trage răii şi c â n t ă 
lăutarul şi musicantul, negreşit şi lăuta rău răsună şi cele-l-alte 
organe. Deci supt lege aflându-ne noî, fiind-câ de patimi nu 
putem a scăpa, pentru acesta dăm rod morţeî; p r e f a p t e l e şi 
lucrările cele rele. 

6 . Iar acum ne-am siobodit de lege, murind aceea în
tru care eram ţinuţi ca sâ slujim noî întru înoirea D u 
hului şi nu întru vechitura slovei. ' 

Nu a dis Apostolul că î-a stricat legea, ca să nu lovescâ în 
Iudei, ci că ne-am siobodit de lege noî, adecă ;ne-am deslegat 
de dînsa, pentru-că am murit şi ne-am făcut morţî şi nemiş
caţi către acel lucru, de către carele ne ţineam şi ne stăpâ
neam, care era păcatul. Că de păcat ca de către o legătură ne 
ţineam, am murit însă şi morţi ne-am făcut păcatului cu scopos 
ca să slujim. Cui? Lui Dumnedeu adecă, cu înoirea Duhului 
şi nu cu vechitura slovei, adecă cu vechitura lâgeî ceii scrise;  

, 
l ) Iar Teodorit ducerea.: „când eram în trup" o tâlcbeşte aşa: „Când 

eram în vieţuirea cea. dupre lege; că trup, djoe, a nujmit pre trupeştile 
porunci ale legeî date, adecă despre mâncări şi beuturî şi despre cele-
l-alte ca acestea, ce se lucreză în viaţa cea trupescă"j. 



pentru-că din vechime era fapta bună cu anevoe de isprăvit 
fiind-că Adam împreună cu trupul cel muritor ce l'a câştig*) 
din călcarea porunceî, a căpătat şi alte multe fireşti metehne 
care împedecau pre fapta bună. Iar acum cu Darul Iul Chrisţ& 
şi cu sfîntul botez, firea nostră s 'a întărit prin Sfîntul Duh, c a r t 
ne-a înoit şi ne-a slobodit de vechitura şi neputinţa legeî cei': 
scrise. Pentru acesta în legea cea veche, rar lucru era fecloris 
şi desăvîrşita faptă bună; îar întru Darul cel noii al Evanghe
liei şi în Biserica îuî Christos se află mii de monahi cari pe
trec întru feciorie (bărbaţi adecă şi femei). Asemenea muiţi se 
află în Biserica lui Christos şi pre, însăşi mortea defăimându-o, 

7. Ce dar vom cjica} Au ddră legea pfecat este? S â 
nu fie! Ce, pecatul nu l'am cunoscut fără numaî prin lege 
câ şi pre poftă nu , o am fi ştiut de nu ar fi dis legea 
S â nu pofteşti (Eş . X X , 17). 

Find-că dumnedeescul Apostol a dis multe care se par că 
clevetesc şi prihănesc legea, precum era acesta: «Că păcatul 
pre voî nu ve va mal stăpâni; câ nu sînteţî supt lege, ci supt 
Dar» (Romani VI, 14), şi: «legea a intrat ca să înmulţăscă gre
şala» (Romani V, 21), şi. cu puţin mai înainte: «Pătimirile pă
catelor cele prin lege» (Romani VII, 5 ) ; şi îarăşî: «vechitun 
păcatuluî» (VII, 6) . Acestea tdte dic, fiind-că se păreau că pri
hănesc legea, pentru acesta vindecă acum prepusul acesta ş 
aduce în mijloc cu chip sfătuitor, ca o stare împrotiva şi dice 
«Decî ce sâ dicem pentru lege?» Cum că este păcat? Apo' 
deslega acostă stare împrotiva maî întâiu cu chip îngăduitor 
dicend să nu fie să fi fost pecat legea! precum obicînueşte a-
4 i c e acest cuvînt la multe lucruri cuvenite; Iar al doilea face 
şi siloghismuri şi cfoze, că legea nu este păcat, ci pre păcat î 
arată; căci eu, diee, pofta nu o ştiam, că este păcat, de nu ar f 
dis legea: «Să nu pofteşti» (Eş. X X , 17)'). Dar ar dice cine-va 

>) Iar Zicerea: nu veî pofti, Iosif (în cartea XII a Arheologhieî, cap. XIII) 
şi alţiî din Iudeî o au tâlcuit că se înţelege dupre lucrarea cea din afari 
a pofteî şi se întăresc să dovedescă cum că fapta cea din lăuntru ni 
se opreşte. Dar Domnul de pecat judecă pre pofta cea din lăuntru: „Ci 
tot omul, cjice, cel ce caută la femee spre a o pofti pre ea, îată a prea 
curvit cu ea în inima sa" (Mat. V, 23) . Iar pofta acesta se face prin în
voirea stăpânire! de sine, fiind-că este şi altă poftă povâţuitore a stăpâ 
nireî de sine, despre care a Zis Apostolul: îar acum nu o maî lucrez eî 
acesta, ci pecatul cel ce lpcueşte în mine (Rom. VII, 17). Drept acee; 
îndoită este pofta: Una adecă, cea maî întâîa a stăpânire! de sine, îar ; 
doua cea urmetore (la Goresie). Iar dumneZeescul Metodie Zice: „Pen 
tru acesta pofta nu p ştiam de nu ar fi Zis legea: nu veî pofti; că a 
uZind: „Iar din pomul de a cunoşte binele şi reul nu veţî mânca, că îi 
orî ce Zi v e ţ i mânca dintr'însul cu morte veţî muri"; atuncea o am pof 



Apoî pentru ce s'a fâcut potopul ? Pentru ce s'a ars cetăţile 
Sodomeî dacă maî înainte de a veni legea, pofta nu se cunoş-^ 
tea de omenî ca păcat ? Şi dicem la acesta că se cunoştea pţofta 
ca pecat, nu însă atât de întinsă, nicî cu atâta amănunţime 
precum s'a cunoscut în urmă, avend şi pre mărturia cea du
pre lege. Că mai înainte se cunoştea pecatul cu singura lege 
cea firescă ca pecat, iar apoi s'a cunoscut încă şi cu legea c6a :. 
scrisă, care este prifcinultorfe •$& mai măre pedâpsâ; ei pădepsa: 
acesta nu s'a, pricinuit dela • jţnvăţgltara. legeî, ci dela trâncjâyi-
rea acelora care" nu au luat aminte că.sâp!ăzescăiegeă,.^kte â-
cestea le arată Pavel cu următorele cuvinte: 

8 . Ci pricină luând pecatul, prin poruncă a lucrat în
tru mine totă pofta, că fără a fi, legea, pecatul era mort-. 

Nu a dis Pavel că legea a lucrat pre tote poftele, ci pe
catul (care dupre dumnedeescul Chrisostom este voea de sine 
cea trândavă şi stricată), orî diavolul (că pre acesta l'a înţeles 
ore-care păcat"), orî îubirea <|e îndulciri,' şi pornirea cea spre 
rău, a întrebuinţat pre învăţătura legei, la cea dimprotivă şi la 
răii; căcî precum nu s'ar priliăni un doftor, care ar opri pre 
cel bolnav de aprindere şi carele pofteşte fără de vreme să bea 
apă rece, de a-şî sătura pofta sa cea atât de vătămătore, î-ar 
adaoge mai mult pofta acesta, pentru-că însuşirea doftorului 
este a o opri apa cea rece, Iar însuşire bolnavului este, a nu 
bea apă rece. Cu un chip ca acesta şi legea învăţa şi oprea 
pre omenî dela pofta cea rea; îar, voea de sine cea rea a 6-
menilor şi îubitore de păcate a crescut maî mult pre poftă şi 
a făcut nu numaî un păcat, ci şi tote păcatele, cu maî multă 
întindere lucrând răul. Căcî când se opreşte cine-va dela lu
crul ce-1 pofteşte, atuncea maî mult se turbeză şi se aprinde; 
atunci dar s'a arătat păcatul când se călca legea, pentru-că fara
de lege păcatul este mort, adecă nu se socoteşte că este pă
cat; îar când este lege şi porunceşte ceea ce trebue a face 
cine-va, orî a nu face, atuncea păcatul fâcendu-se viază, adecă 
să întăreşte şi se socoteşte păcat, pentru-că cei ce calcă le
gea, cu socotinţă păcătuesc. 

9 . Iar eu vieţuîam 6re când fără de lege, iar viind 
porunca, păcatul a înviat, iar eu arii murit, 

Mai înainte, dice, de Moîsi, eii trăiam fârâ de lege (că prin 
Moîsi s'a dedat legea 2), pentru acăsta nicî mă osândeam greu, 
tit şi o am zemislit şi o am născut; că nu din cele ce are. şi din cele 
ce stăpâneşte, pofteşte şi întrebuinţeză acestea, cela ce pofteşte, ci din 
cele ce ne. sînt oprite şi luate şi nu le are",' 

') Carele este dumnedeescul Epifanie [^eresul LXIV şi alţiî (la Coresie). 
2) Iar Sfinţitul Avgustin în cuv, cel împrotiva luî Iulian, ş i îeronim în 
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în faţa sa, ea Pavel pre totă firea omenilor, şi pentru acesta 
voroveste! cu acest chip. Iar când a venit porunca şi legea, a-
tuncea păcatul s'a arătat pecat, pentru-că ceî maî înainte de 
lege măcar deşi păcătuîaii, însă nu cunoşteau că păcătuesc, în
cât şi acesta a fost bunătatea legeî, că a făcut pre omenî să 
cunoscâ că pecătuesc. Iar dicerea: am murit, în două felurî o 
veî înţelege: în loc de am păcătuit şi în loc de vinovat m'am 
făcut de maî mare muncă, că o călcam întru cunoştinţă; care 
lucru nu este .prihană ' a.Jegeî.,.4 xş, ..a;4 celui • ce ...tiu. ia aminte- de 
sine; precum de pildă, unul era bolnav şi nici ştia că era dof
tor, apoi1 a venit doftorul şi l'a învăţat să cunoscă că este bol
nav şi să se ferescă de cutare mâncare pentru-că aceea îî a-
dauge bpla. Iar bolnavul nu a ascultat pre doftor, ci din pro-
tivă a mâncat ceea ce îî era oprit şi a murit 1). Iar Chirii al 

epistolia cea către Algazie cţic, cum că Zicerea: „că eu vieţuîam ore când 
fără-de-Iege" se înţelege maî înainte de întrebuinţarea stăpânire! de sine 
(la Coresie). Şi Sf. Metodie d i c e aşa: Că dându-se porunca a avut di
avolul apujcătură prin poruncă de a lucra întru mine pofta, pornindu-me 
pre mine şi chemându-me cu meşteşug ca să cad în pofta celor oprite; 
că fără-de Tlege pecatul era. mort, adecă, că nedându-se, nicî fiind încă 
porunca, pecatul era nelucrător, şi eu vieţuîam cu neprihănire maî îna
inte de poruncă, neavend vrere şi rânduire dupre care trebuia să vi-
eţuesc, din care şi alunecându-me voîia greşi. 

Iar înţeleptul Kesarie, fratele luî Grigorie teologul Zice: Că a luat un 
cuvînt ca acesta dela ore-carî numiţi betrânî, că Adam şi Eva au pe
trecut în raîfl patru-c|ecî de c|ile, şi cum că porunca o a luat'dela Dum
neZeu, nu îndată cum s'a făcut, ci dupre trecere de vreme şi de $\\&; 
şi că se arată acesta, cjice, din cuvintele acestea ale luî Pavel. Că des
pre faţa luî Adam Zice: Iar eu viarri fără-de-lege ore-când; că nu dor 
Pavel se afla maî înainte de lege atuncea, cel maî de pre urmă decât 
toţî ucenicii legeî, nicî îarăşî atuncea era fără-de-legea acesta, care s'a 
făcut; ci că despre faţa luî Adam tâlcuindu-se protivit Zice: „Ci maî des
coperit arată despre faţa luî Adam strigându-le acestea şi descoperind 
înţelegerea, nu maî Zice lege, ci porunca cea dată luî Adam adecă; îar 
viind porunca Zice: Pecatul ore-cum a înviat, îar eu am murit cu căde
rea prin aşteptarea fericitei vieţî, precum arătat este că nu îndată ce s'a 
făcut Adam s'a dat porunca, ci dupre ore-care vreme (la foea 254 a luî 
Anastasie |Sinaitul). 

' ) Şi Teodorit poruncă înţelege aicea pre cea dată luî Adam să nu 
mănânce clin pomul cel oprit: Că DumneZeu îa dat luî poruncă să nu 
mănânce, îar diavolul s'a apropiat de Eva prin şerpe, şi ea amăgindu-se 
de frumuseţea rodului s'a biruit de îndulcire şi a călcat porunca; îar A-
dam împreună împărtăşindu-se cu dînsa din mâncare, a priimit hotărî
rea morţel într'un glas cu Teodorit Zice şi Sf. Metodie la Sf. Epifanie, 
la Panariî, eresul XLIII asupra luî Orighen: îar dupre ce a venit porunca, 
pecatul a : înviat, îar eu am murit şi s'a aflat mie porunca acesta, spre 
viaţă, spre! morte; că dupre ce a pus DumneZeu legea şi a osebit ce tre
bue a facă şi ce trebue a nu face, a lucrat diavolul întru mine pre poftă. 
Că stăruirea luî Dumnedeu si porunca cea dată mie, era spre viaţă şi 
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Alexandriei, dicerea acesta aşa o tâlcueşte: «ca pre slobozenia 
părinţilor» şi însuşi dumnedeescul Pavel o a tratat nouă du
când: «Şi eu vieţuîam fără de lege 6re când»; pre dicerea, eu, . 
puindu-o în locul rădăcineî nemurilor şi aprindând (subînţelegând) 
capetele părinţilor (Cart. I din tâlcuire). 

10. Ş i s'a aflat mie porunca care era spre viaţă, a-
casta spre m6rte . 

11 . C ă pecatul pricină luând prin poruncă, m'a amă
git şi prin sine m'a omorît. | 

Nu a dis Pavel că porunca mi s'a făcut mdrte, ci mi s'a 
aflat, vrând să arate cu dicerea acesta, necuviinţa cea rea şi 
ciudată, pentru-că pravăţul poruncel aducea pre om la viaţă 
şi pentru acest sfîrşit s'a dat. Iar dacă din acâsta a urmat mor
tea, prihana nu este a poruncel; pentru-că păcatul adecă por
nirea cea spre rău şi plecarea omului şi proalegerea cea îubi-
tore de îndulciri şi stricată, orî mai ales şi maî de temei a 
dice, îndulcirea m'a amăgit şi m'a omorît prifi mijlocirea po
runcel, fiind-că de nu ar fi arătat porunca care este păcatul, 
nici eu m'aşi fi socotit că fac păcat, şi dupre; urmare nicî aşi 
fi fost vrednic de pedepsă şi de muncă (pentru-că dicerea, m'a 
omorît, la amândouă trebue a se înţelege: şi la păcat şi la muncă, 
precum iarăşi la amândouă acestea maî sus se înţelege şi di
cerea, am murit, precum rrlal înainte am dis). Decî t6tă înche-
erea apostoliceşteî înţelegeri este acest felîu: Mai înainte de a 
se da legea, păcatul nu se socotea; iar dupre ce s a dat legea 
şi se călca, atuncea s'a arătat păcatul ca păcat şi a înviat. Drept 
aceea prin porunca ceea ce se călca s'a adeverit păcatul şi cu
noştinţa păcatului, şi s'a adeverit că este, nefiind mai înainte, 
nici socotindu-se, pentru-că nicî legea ceea ce îl face arătat nu 
era. Decî legea însăşi de sine nu a fost pridină a păcatului; 
însă nu avea putere a izbăvi pre om de păcat, încât am avut 
trebuinţă la acâsta de Darul luî Christos pentru neputinţa legeî. 

12. Drept aceea legea e sfîntâ şi porunca sfîntă şi 
drăptâ şi bună 1 ) . i • . 

spre nestricăcîune) ca supuindu-me eu eî, şi; dupre acesta vieţuind-să 
aîb (am) viaţă nevătămată şi maî fericită în vec şi pururea înflorind către 
nemurire şi bucurie; îar călcându-o s'a întors întru ijnârte şi osîndă. 

' >) Aşa tâlcueşte cjicerea acesta Teodorit: „Pentru ce dar acesta dum
nedeescul Apostol a numit pre porunca acesta sfîntă, dreptă şi bună?' 
Sfîntă adecă ca pre u n a . c e a înveţat ceea ce se cuvenea; îar dreptă ca 
pre una ce a adus cu dreptate hotărîrea asupra călcătorilor; îar bună ca 
pre una ce găteşte celor ce o păd^sc, viaţă". Pentru acesta (Jice acestaşî 
Teodorit, că omenii ceî ce au desluşire_şi dreptă judecată din fire a b i 
nelui şi a reuluî, dupre sfîntă poruncă cea de acest I fel, şi dupre legea 
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lata aîcea Apostolul cu cuvintele acestea prea vederat a as
tupat gurile Marchioniţilor şi ale Maniheilor şi ale Simonianilor 
şi a tuturor celor-l-alţî eretici, cari prihănesc pre legea cea ve
che că este rea; pentru-că Apostolul arătat o propovedueşte 
pre legea sfîntă şi porunca sfîntă şi dreptă şi bună. Se ose-
b e ş t e însă legea de poruncă, fiind-că legea este mai cuprinde-
tore şi mal obştescă, Iar porunca este maî în parte şi pentru-că 
legea cuprinde dogmele cele despre credinţă şi poruncile cele 
despre lucrare. Apoî dogmele legeî sînt sfinte şi poruncile cele 
despre lucrări şi acelea aşijderea sfinte s î n t şi drepte şi bune 1). 
D r e p t ' aceea amend6u£ sînt "puneri d e lege ale bunului ,şi drep
tului Dumnedeu, deşi ereticii ceî mai înainte dişî hulesc, că legea 
cea veche este a Dumnedeuluî celui reu. 

13 . Decî 6re ce era bun, mie morte s'a făcut? S ă nu 
fie! Ci păcatul, ca să se arate pecat, prin ceea ce era bun 
mie mî-a lucrat m6rte. 

Legea, dice, nu mi s'a făcut morte, ci pecatul m'a omorît 
ca să se arate cât de mare reu este, şi aşa cu tote că se 
vindeca de lege, însă şi maî rău s'a făcut; îar pecat, precum 
şi maî sus am dis, vel înţelege, iubitule, şi pre proalegerea 
cea îubitdre de îndulciri şi pre pornirea cea către pecat; orî 
şi pre diavoli şi pre însăşi lucrarea păcatului, care pre ascuns 
pre om trage spre îndulcire2). Mulţămită dar fie Mântuitoruluî 

luî Dumnezeu se cuvenea a vieţui, una adecă pentru ca să cunoscă eî 
firea'lor cea cuvîntătorescă şi desluşitore, şi al doilea pentru ca să se 
temă de puitorul de lege Dumnedeu. 

') Iar Teodorit legea, înţelege pre cea mosaicescă, îar poruncă, pre 
cea dată luî Adam. 

2 ) Pentru acesta djce Mar. Vasilie: „îndulcirea este undiţa diavolului 
trăgend spre peire, îndulcirea este maică a pecatuluî; îar pecatul este 
bold al morţeî. îndulcirea e doîca vermilor celor vecînicî, carea la o 
vreme netezeşte pre cel ce o dobândeşte, îar la urmă maî amară decât 
veninul face adăpările" (Tom. 1 I, vor. 13). Şi îarăşî însuşi djce: „în
dulcirea este amăgitura cea mare a reuluî, pentru carea lesne căcjetorî 
mai ales sîntem omenî către pecat, ' de către carea tot sufletul, ca de 
către undiţă se trage către morte, precum cel ce nu se amăgeşte de 
dînsa, prin îrifrenare a isprăvit totă scăparea de pecate" (din hotărîrile 
cele pre larg 17). Şi fratele luî, dumnedeescul Grigorie Nisis d k e : „Că 
firea reuluî este mestecată ore-cum întru adânc, avend ascuns ca ore-
care amăgitură (orî ca o nadă ce se pune în undiţă), îar In amăgirea 
cea în arătare, arătând c a o fantasie de bun, dupre reutatea otrăvilor 
celor mestecate cu miere; pentru-că îndulceşte gustul să pară a fi bună, 
iar fiind-că strică pre cel ce o gustă, se face reul cel de maî de pre urmă; 
buna întrebuinţarea materiei să pară a fi bună iubitorilor de argint, dar 
îubirea de argint, este rădăcina tuturor relelor. Că cine s'ar fi alunecat 
întru puturosul noroiul nestempărăreî de nu ar fi socotit dulceţă a fi un 
lucru bun şi ales, cela ce se târăşte cu nada acesta către patimă?" (In 
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Christos, carele ne-a slobodit de un răii ca acesta, adecă de 
pecat. 

Ca să se facă 1) dupre covîrşke pecătos, pecatul prin 
poruncă. • 

Dicerea «ca să se facă» însemneză, ca să se arate cât de 
mare peire este pecatul; precum şi aceea: «facă-se dar Dumne
deu adevărat» se înţelege în loc de «arată-se». S'a arătat însă 
păcatul acest fel prin poruncă.; fiind-că pecatul a întrebuinţat ', 
pre porunca cea făcetŞre de viaţă, spre tndrte; ca şi o bolâ. 
Când prin doftoriile' •$6flk)'ral"uJf ••s6:,âi&tâ:' -maî • răă decât era mal 
înainte. Acesta bolâ se va dice câ îşî arată răutatea sa prin 
meşteşugul doftoresc. , 

14. Căcî ştim, cum că legea duhovnicească es te ; îar 
eu sînt trupesc, vîndut supt pecat. 

Fiind-că maî sus a d' s Apostolul mai înainte, că pecatul prin 
poruncă s'a arătat, pentru ca să nu socoteşti tu cetitorîule, că 
legea s'a făcut pricină păcatuluî, pentru acesta răspunde aicea 
spre ajutorul legei şi aduce o obşteseă hotărîre şi <j socotelă 
preste tot cuprindatore, dicend, noi ştim că legea' este duhov-
nicescă; arătat, dice, şi mărturisită este acesta de pătre_ toţî, că 
legaa atât e de departe de a fi pricină păcatuluî, în cât este 

Tomul I despre alcătuirea omuluî, cap. X X ) , Şi îarăşî acesta: „Cu ade
verat îndulcirea propuindu-se ca ore-care nadă,, este maî cumplită decât 
totă răutatea; căcî cu înlesnire trage pre sufletele cele maţ proste către 
undiţa peireî şi maî ales că prin nesterfţpărata îndulcire fără pază se 
trage firea către răutate" (în 1 tomul I la viaţa luî Moîsi). Şi aiurea acestaşî 
Zice: Maî ales întru acesta parte greşăşte viaţa nostră; întru a nu pu
tea cu amăruntul înţelege ce e bunul cel firesc şi ce cel prin amăgire, 
părut acest fel; că de ar sta răutatea golă înaintea vieţeî şi nu arş fi 
despărţită cu vre o fantasie de bine, nu ar năvăli de voe la dînsa 0-
menirea" (vor. V la fericirî). Pentru acăsţa- şi Clement Stromat. a dis-
„Mitropolie a relelor este îndulcirea". 

Iar cum şi cu ce chip pote,cine-va goni dela sine îndulcirea trupului, 
ne învaţă Mar. Vasilie Zicând: „Poftele cele rele au făcut, pre sufletul 
teii să strechie spre porniri neastâmpărate; şi deci de veî lua aminte de 
sineţî şi de-'ţî veî aduce aminte că dulcele acest de acum ţie îţî va a-
junge în amar sfîrşit, şi că îndulcirea ce din îndulcire acum se face în 
trupul nostru, acesta va naşte pre vermele cel vărsător de otravă, fără 
sfîrşit muncindu-ne pre noî în gheena, şi că aprinderea trupului se va 
face maică focului celuî vecinie, îndată se vor duce şi şe vor isgoni 
îndulcirile şi se va face sufletului nostru înlăuntru o minunată alinare 
şi linişte" (Cuv. la Zicerea: Ia aminte de sineţî). VedJ şi suptînsemnarpa 
la Zicerea: „Către meşteşugurile diavolului" (Efes. V I , ' 1 1 ) . 

*) Iar Teodorit Zice, că aci lipseşte Zicespea: arătat (pote însă înadins). 
Iar cea fără de lipsă acesta este ţ ca prin poruncă să se facă arătat, că 
păcatul cu covîrşire este pecătos, în loc cie răii. Dar însă se îndrepteză 
alcătuirea şi precum se scrie. 
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şi lăudăljore şi învăţătore de fapta bună şi prihănitore a pecatu
luî şi ltjptătore; că acesta însemnâză dicerea: duhovnicescă1). 
Decî dej unde a urmat pecatul, dacă legea este aşa înveţătore, 
minunată de fapte bune? Din lenevirea şi neputinţa ucenicilor 
legei; pentru-că, dice, eii sînt trupesc, adecă totă firea omenescă, 
atât cea| mal înainte de lege, cum şi ceea ce era în vremea 
legeî 8), fiind-că a priimit în sineşi pre totă mulţimea patimilor 
celor cei din afară au intrat într'lnsa prin simţiri şi dela lucru
rile- cele>, simţite) pentru-că noi 6meniî dela căderea luî Adam 
nemţii ' î^cut n u numaî muritori, ci şi firea; 'udsţră a priimit tote 
patimile^ vîndendu-se supt pecat şi robă făcându-se pecatuluî 
atâta, în cât nicî a se maî scula putea. Pentru acesta şi Dum
nedeii prin Isaia dicea: «Carul datornic v'am vîndut pre voi? 
-Iată păcatelor vostre v'aţî vîndut» (Isaia L, 10). 

15. C ă ceea ce lucrez, nu ştiu. 
Nu djce aicea Pavel pre desăvîrşita necunoştinţă a omenilor 

ce pecăţuesc, pentru-că de ar fi păcătuit omenii cu desăvîrşita 
necunoştinţă nu s'ar munci; dar ce dice? Mi se întunecă mintea, 
mă fur şi nu ştiu cum mă răpeşte păcatul şi îl fac. Drept a-
ceea, diperea: nu ştiu, nu arată pre neştiinţa bineluî aceluîa, 
ce se cţivine a-1 face cine-va, ci arată întâmplarea, vrăşmăşie, 

V) Iar Coresie 4 ' c e : Că legea se chemă duhovnicescă, pentru-că î n 
drepteză pre omenî către duhul Darului cestul noii; îar Teodorit 4 i c e : 

Fiind-că ş'a scris cu dumne4eescul duh. Iar dumne4eescul Maxim aşa 
tâlcueşte numirea duhovnicescă: „Darul Noului Testament tăinuit s'a 
ascuns îri slova Testamentului Vechîu. Pentru care 4ic e Apostolul, că 
legea duhovnicescă este. Decî legea cu slova adecă, s'a învechit şi a 
îmbătrânit, rămâind nelucrătore, îar cu duhul tot-de-una întinereşte lu-
crându-scj. Că Darul desăvîrşit este neînvechit". (Cap. L X X X I X a suti
me!, întâî^. din cele teologhiceştî). Drept aceea de a 4is ore-carî învăţători 
că Testamentul Vechîu se cuprinde în lăuntru în cel Noii şi de îndă-
răptul: Cel Nou întru cel Vechîu, ca un ţirc (cerc) în lăuntrul unuî 
alt ţirc, şii ca o rota înlăuntru întru altă rotă. Dice însă şi Grigorie al 
Nisieî: „Aşa totă legea ca nu câte una fieşte-care 4ieendu-le să zăbo
vim! Ca Un trup cu părţi grose luându-o Apostolul, o subţiază prin 
teorie, duhovnicescă din trupescă făcendu-o" (Vor. VII la Cântarea Cân
tărilor). 

5 ) Orighen adecă şi Amvrosie în tâlcuirile şi Ieronim în scrisorea că
tre Algazia, vor cum că Apostolul aicea ar fi vorovind ca despre faţa 
păcătosului până la stih 25 ; fiind-că 4 ' c e ' - Iar eu trupesc sînt, vîndut 
supt păcat. Iar Avgustin (Cart. I, a îndreptărilor şi asupra luî Iulian) şi 
dumne4eescul Darie vor- cum că Apostolul aicea ca sfînt voroveşte, căcî 
4ice cum! c ă : Nu-1 maî lucrez eii pecatul (Rom. VII, 17) şi mărturisesc 
pentru legea luî Dumne4eu dupre omul cel din lăuntru (tij. 20) . Iar pă
cat de căjtre care era vîndut, înţelege pre pofta; pentru-că ea stă împro
tiva legeî luî Dumne4eQ; pentru-că întărită pre om către fapta păcatului 
şi pentru-j-că e ispravă a strămoşescului pecat. 
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amăgire şi răpire k pecatuluî1). Iar acestea tote;le cjice Apo
stolul, nu despre omenii cei ce sînt în urma vebireî luî Chri
stos, ci despre cel ce erau. maî înainte de venirea luî Christos, 
măcar de şi l-au pus pre eî supt obrazul seu. I 

Că nu ceea ce voesc , aceea fac. 
Adecă ceea ce voiau omenii cei maî înainte de venirea luî 

Christos, aceea nu 0 făceau. Insă cu cuvintele acestea, Pavel 
nu aduce nevoe şi silă omenilor celor stăpâni de sineşî; dar 
ce înţelege? Că râul acela, adecă care nu îl lauda omenii de 
atuncea şi nu îî priimeau şi nu.lt Iubeau, pre acela îl făceau, 
de îndulcire amăgindu-Şe; pentru- acesta dupre urmare dice: 

Ci ceea ce urăsc, ace"sta fac. ! 
Arătat, vedî aicea, că Apostolul nu aduce silă nicî nevoe? 

Pentru-că de ar fi fost aşa ar fi dis dupre urmare: ci, aceea de 
care sînt silit, aceea o fac. Dar nu a dis aşa, c'i: Ceea ce u-
răsc acăsta fac. Drept aceea dicerea: nu voesc, jaşa o veî în
ţelege precum s'a tâlmăcit, adecă cum că nu însemneză sila 
şi nevoea, ci neputinţa, precum dice şi Teodorit. Dar cu ce chip 
se fac relele? Cu răpirea, cu neputinţa pre care o a luat 6-
meniî dela călcarea de poruncă a luî Adam. Pre acesta ne
putinţă ori bolâ însă legea nu o putea vindeca, cu tote că 
sfătuia pre dmeni la cele bune, care se cuvine ja le face, Iar 
Christos singur viind o a vindecat. Acesta darl este tot pra-
văţul Apostolului, întru tdte câte a dis şi câte va să dică, să 
arate adecă cum că firea omenescă,- fiind-că pătimea patimi 
nevindecate, de nimeni altul s'a vindecat fără numai de Christos. 

16. Iar dacă ceea ce nu vreau, acesta fac, laud legea 
că este bună. 

Cum că legea este bună, di c e> arătat este din acelea care 
şi eu omul cel cuvîntător le ştiu şi le desluşesc] fireşte că sînt 
bune şi că se cuvine să le fac, pentrurCâ nu sînt desâvîrşit 
stricat cu cuvîntărimea şi cu socotinţa, măcar de şi fac răul 
şi păcatul. Că însuşi ura (dice Teodorit) ce o am asupra pe-

!) Pentru acesta şi sf. Dionisie Ariopaghitul a d i s cu aceste cu
vinte chemă pre ceî ce pecătuesc întru cunoştinţă, la neijiîtata cunoştinţe 
a binelui orî pre ceî slăbiţi întru a-1 face şi pre ceî ce !ş t iu voea şi nu 
o fac şi pre ceî ce aii aucjit şi aii slăbit în credinţă ojrî întru lucrares 
binelui, că unora nu le e voea a se face buni dupre abaterea, orî ne
putinţa voireî şi cu totul reuL precum de multe orî am! 4 i s e s t e b ° l a Ş 
neputinţă şi lipsă orî de cunoştinţă orî de neuitată ciinoştinţă, orî d< 
credinţă, orî de fire, orî de lucrarea binelui (Gap. IV despre D. numiri) 
Dice însă şi Teodorit, că cel ce s'a biruit de îndulcirea (păcatului adecă 
orî_şi de patima mâniei înbătându-se, nu are arătată pre cunoştinţa pă 
catului; îar dupre încetarea patimeî priimeşte simţirea reuluî. 
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catului, dela lege luându-o o am; laud dar legea şi o mărturi
sesc pre ea că este bună. 

17. Iar acum numaî lucrez eu acelea, ci păcatul cel ce 
locueşte în mine 1 ). 

18. Ştiu. însă că nu locueşte întru mine, adecă în tru
pul meu, binele. 

Nu a dis Apostolul că răul îl lucrăză trupul, ci pecatul, adecă 
tirania păcatuluî, răpindu-mă şi amăgindu-mă; drept aceea ce 
bîrfesc ceî ce prihănesc trupul că este răii şi-î despart pre el 
de facerea bună iui Dumnedeu, dîeănd câ este facere a celuî 
rău, carii răspund ducând: Dar cum dice Pavel, că nu locueşte 
întru mine, adecă în trupul rrieii binele? Ascultaţi cum o dice 
acesta Apostolul: Omul este alcătuit din două părţî: Din su
flet şi din trup; din aceste două, dar, sufletul adecă are pu
terea şi stăpânirea în trup; iar trupul este rob şi supus sufle
tului. Decî nu locueşte în trup binele, în loc de: Nu se află 
întru stăpânirea trupuluî binele, ci întru stăpânirea sufletuluî. 
Apoî ceea ce sufletul alege maî bine şi voeşte, aceea face şi 

' ) Acestea tâlcuind înţeleptul Teodorit aduce frumosa pildă~ care o 
a luat dela Platon: Că după călcarea porunceî luî Adam a priimit tru
pul acesta muritor al nostru' aceste două patimî: Pofta şi mânia, care sînt 
ca doî cai, ce trag pre căruţa sufletuluî, îar mintea e ca un hăţuitor ce 
ţine frîele amânduror cailor şi stă asupra lor. Decî când se întâmplă a 
prisosi pofta şi a se pleca spre faptele cele de ruşine ale trupuluî, atuncî 
mintea rădică asupra pofteî pre mânie şi prin mânie stîmpără pre întă-
rîtarea pofteî şi aşa pricinueşte potrivire la perechea dobitocelor; aşişde
rea şi când mânia prisoseşte şi se plecă spre porniri ucigaşe şi plecări 
necuviincîose, atuncî mintea porunceşte pofteî să potole întărîtarea mâ
niei, şi aşa o împrotiva cu cea-l-altă împrotiva se domoleşte şi se mişcă 
cu măsură şi cu bună rânduîală. 

Decî când este mintea deşteptă şi îa aminte, acest fel ocârmueşte pre 
aceste două patimî ale trupuluî, îar când se întâmplă a se lenevi şi a 
lăsa hăţurile acestor dobitoce, atuncea face pre necuvîntătorele patimî 
să zburde şi sâ tragă pre minte la prăpăstii şi în rîpile păcatuluî. Decî 
acesta o arată aicî Apostolul când cjice: Că nu eii fac răul, ci păcatul 
cel ce locueşte în mine, păcat numind pre robirea minţeî şi pre supu
nerea la patimele cele dobitoceştî şi pre stăpânirea patimilor asupra min
ţeî întorcendu-o. Se potriveşte la acesta ceea ce cjice ava Macarie: „pre
cum alergă carăle la starea privelişte! şi apucând maî înainte opreşte şi 
ţine şi împedecă pre. cel din urmă a nu spori şi a nu ajunge la semn, 
aşa cugetările sufletuluî şi ale păcatelor alergă în om. De se întâmplă a 
întrece cugetul pecatuluî, opreşte şi împedecă pre suflet.de a nu se a-
propia la Dumnecjeu. şi de a ridica biruinţă asupra pecatuluî. Iar acolo 
unde Domnul este hăţuitor şi ocârmueşte pre suflet, tot-de-una acesta 
birueşte hăţuind şi povăţuind înţelepţeşte căruţa sufletuluî la cugetarea 
cea cerescă şi dumnedeescă tot-de-una" (Vor I. Cap. 9) , ' adecă precum 
şi heruvimii ceî ce î-a vecjut Iezechiil, se povăţuîau unde voîa a-î povăţui 
Dumnedeu cel ce şedea tireste eî. 
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trupul; precum de pildă ar dice cine-va, că călcarea cea bună • 
şi dulcea cântare nu sê  află în lăuta cu care cântă, ci întru 
lăutarul cel ce cântă, pentru-că cel ce o dice acesta nu prihă
neşte lăuta de rea, ci arată pre covirşirea ce o are meşterul 
lăutar preste organul şi lăuta sa'). , 

C â a voi se află la mine, îar a lucra binele nu aflu. 
19. Că nu binele care îl vreau îl fac, ci reul carele 

nu-1 vreau îl fac. , ./„.^v 
20. Iar dacă ceea ce mi. vrei.fi.eîL'-piesa "fac, nn maî 

lucrez eu aceea, ci pecatul cel ce locueşte în mine. 
Dicend Pavel cum că nu află cum sâ lucreze binele-, arată 

cu acesta vrăşmăşia şi bântuirea păcatului şi cu urmare slo
bode de totă prihana pre fiinţa sufletului şi pre fiinţa trupu
lui, şi totul îl dă la proklegerea cea rea, care face pecatul 8). 
Câ dicend că «ceea ce nu vreau» cu acesta slobode pre fi
inţa sufletului de prihane. Şi iarăşi dicend «că nu eu fac reul» 
cu acesta face pre fiinţa trupului rjeprihănită. Dar cine este ca
rele face răul? Păcatul, adecă prd'afegerea cea rea şi îubitore 

' ) Iar înţeleptul Fotie, acesta: „Nii locueşte Intru mine adecă în tru
pul mue binele", aşa o Zice, că Pavel nu o c|ice acesta pentru sine, ci 
însuşindu-şî faţa a toteî fireî omeneşti. Atuncea însă nu locueşte în trup 
binele, când noî cu obiceiul' şi cu îndelungată vreme ne robim păcatu
lui şi purtăm în sufletul nostru -statornică şi nelipsită pre fantazia şi 
pomenirea răului; pentru-că cela ce se face rob reuluî cu îndelungată 
deprindere şi obicînuire, deşi voeşte a se întorce îarăşî la bine, îşi află 
voea cu greu întorsă. şi cu anevoe săvîrşită. Pentru acesta şi cjice unul 
ca acela că nu maî fac eu reul, adecă eu nu ştiu cum fapta rea este 
a mea. Pentru-că cum ar fi lucrul meu când eu me strîmtoresc de dînsa? 
Ci este lucru al păcatului celui din mine, carele a apucat stare întru 
mine statornică. Pentru acesta şi plâng căutând slobodenie, şi strig: „ti
călos om sînt eii, cine mă va isbăvi din trupul morţeî acesta" ? (Întreb. 87) . 
Iar S. Metodie aşa tâlcueşte: „Câ ştiu că nu locueşte în mine, adecă în 
trupul meu, binele", voeşte aicea a arăta pecatul cel ce ;a intrat în noî 
prin poftă dela călcarea porbnceî cea stremoşăscă, care ca nişte odrasle 
nouî şi ramuri le întăresc cugetele cele îubitore. de îndulciri împrejurul 
trupului nostru pururea. 1 . 

a ) Vrednice de laudă cu adeverat sînt cele ce scrie dumnedeescul 
Avgustin la djeerea acesta, arătând ticăloşia omuluî, că cjice către Dum
neZeu: „de voeştî poţi. a mă mântui, eii şi de aşî voi, nu aşî putea, arfât 
pentru mărimea ticăloşieî mele, că a voi mi se află, îar a săvîrşi nu af la ; 
îar şi a voi binele nu pot, de nu veî voi însaţî, ci şi ceea ce voesc nu 
o pot, de nu puterea ta mă va întări, ci şi ceea ce pot alt-fel nu voesc, 
numaî voea ta facă-se precum în ceriu şi pre pământ. Ci ceea ce vreau 
şi pot nu o ştiu de nu mă va înţelepţi înţelepciunea ta. Şl. de aşî şti, 
nedeplinit -sînt şi deşartă trece înţelepciunea mea, une-orî adecă voind, 
îar aite-orî nevrend, de nu mî-ar ajuta, mie înţelepciunea ta; că voeî tale 
tote se supun şi nu este cine să stea împrotiva eî" (Rug. Eroticescă X X I V , 
pă dela DumneZeu e mântuirea nostră). 
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de păcat, dupre tâlcuirea iui Chrisostom, cum am dis maî îna
inte. I^r acâsta rea proalegere nu este făptură şi zidire a lui 
Dumnedeu, ci pornire şi naştere a nostră; pentru-că socotinţa 
şi voea cea simplă a sufletuluî nostru este lucru şi făptură a 
luî Dumnedeu, iar socotinţa cea rea de acest fel este lucru al 
nostruj şi al voei nostre ceiî înrăutăţite. Am dis însă maî sus, 
că păcat este şi tiranie a păcatului ceea ce răpeşte şi trage 
-pre m|nte la rău prin îndulcire. i 

• ̂ ; r ^ ' Aflvt • 'dar legea, -.mie•.celuia ce voesc a face binele , 
că ceea t e . este rău, la mine- se află. 

întunecat este cuvîntul acesta pentru-că e de lipsă, trebuind 
a se dice aşa; «Aflu dar pre lege ajutându-mi mie, celuia ce 
voesc a face binele, însă nu-1 fac» pentru-că răul se află la mine; 
adecă aflu cum că legea ajută mie, carele urăsc răul şi vreau 
să facj binele. Nu-l fac însă. Pentru ce? Pentru-că răul se află 
lângă mine. înţelegerea însă care o d i c e Apostolul este acest 
fel: Cunoştinţa, dice, şi desluşirea binelui din început şi din 
însăşi firea o am luat, compusă cu estimea mea. Aflu încă şi 
pre lege ajutând mie la acâsta cunoştinţă şi desluşire, fiind-că 
şi acesta laudă pre binele acela care eu din fire îl cunosc, şi 
vreau Ica să fac binele, mă răpesc însă şi răul se află lângă 
mine, adecă lucrarea răului nu se ridică dela mine: întâiu, pen
tru-că | am trup muritor şi pătimaş, şi al doilea pentru lenevirea 
şi nepptinţâ sufletului meu. Insă fericitul Ioan Chrisostom, după 
ce a tâlcuit dicerea de maî sus, ca pre o de lipsă/precum şi 
noî arn dis, dice cum că pote a se înţelege acesta şi dupre alt 
chip, aidecâ: Aflu dar, că legea este ajutătore nu altuia cuî-va, ci 
mie cejuî ce voesc să fac binele; pentru-că numai aceluia ce vrea 
să facă binele, legea îî este lege, adecă ajutătore, că şi legea 

pre însuşi binele acela ce voeşte şi cuvîntătorul om, şi 
e arătată şi din urmetdrele cuvinte ale Apostolului: 

22. Când mă învoesc cu legea luî Dumnedeu dupre 
omul cel din lâuntrii. 

23. S e vede însă altă lege întru mădulările mele, care 
oştindju-se împotriva legeî minţei mele şi făcendu-me pre 
mine rob legeî păcatului, celui ce este întru mădulările mele. 

Ştiain, elice, binele şi maî înainte de lege, pentru desluşirea 
ce avem a firescului cuvînt, aflând însă acâsta scrisă şi în lege, 
laud legea şi mă unesc cu dînsa dupre omul cel din lăuntru, 
adecă dupre minte'). Văd însă alta lege, adecă pecatul (pre 
care 1-a numit lege, pentru-că acesta înduplecă pre omenii ceî 

x ) Iar Coresie c|ice, că dupre Fotie omul cel "din lăuntru este cuvîntul 
cel drept, îar omul cel din afară este simţirea şi pofta, adecă simţirea 

voeşte 
acesta 
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ce amăgeşte şi-î face să se t^mâ a-1 lăsa, ca cunj ar fi vre o 
lege necălcatâ). Decî însuşi pecatul se oşteşte împrotiva legei 
minţeî mele, adecă a firescului cuvînt. Verjl însă, b cetitorîule, 
câ pre acela ce mai sus 1-a numit Apostolul, om din lăUntru, 
acum aici vederat îl numeşte minte. Păcatul, dic, acesta se oşteşte 
împrotiva şi me birueşte, ori mai bine a dice, şi măj robeşte, du
pre urmare însă, împreună cu mine birueşte şi pre legea cea 
firescă şi pre cea scrisă. Dar cu ce chip me robeşte legea pă
catului ? Cu putere şi cu tiranie (şi cu obicînuir6a şi deprin-

•. derea) a păcatului. Nu a _dis însă, <-u pornirea trupului, ori cu 
firea, ci cu legea păcatuful ceea ce â stăpânit pre mădulările. 
Iar acesta nu este prihănire a firei trupului, pentru-că, precum 
un tâlhar ar stăpâni împărătescul palat, şi ar şedea într'însul, 
acesta nu ar fi prihană a palatuluî, aşa şi aici dacă păcatul ar 
locui în mădulările ndstre, trupul nu este rău pentru acesta şi 
mădulările ndstre, pentru-că acestea s'au stăpânit tiraniceşte de 
către păcat. Iar unu1) dic aicî patru legi: Legea întâia cea a 
luî Dumnezeii, care ne învaţă cele cuviincidse, legea a doua 
cea care se oşteşte asupra n6stră, care dupre lucrarea diavo-
iului vine la noi prin prolovirea cugetelor, a treia lege a min
ţeî, adecă cea firescâ a conştiinţei, şi a patra lege ceea ce se 
află în' mădulurile ndstre, adecă voea cea îubitdrje de păcat, şt 
plecarea cea către rău şi către îndulcire, care s'â sălăşluit în
tru noi prin obicinuirea cea rea şi prin deprindere. Vedi şi tâl
cuirea Stihului 17 a ceiî către Galaţenî (Cap. V) . 

cea pătimaşă. Iar dupre alţii, omul din lăuntru este sufletul care de Dum
neZeu fiind zidit, nu se supune de sineşî pofteî; îar omul din afară este 
însuşi trupul cel supus pofteî şi celor-l-alte pecate. J 

') Carele maî ales este dumnedeescul. Ioan Damaschin, carele pre a-., 
ceste patru legi le introduce în cartea sa cea teologhicescă (Cart. IV, 
cap. 99 ) djcend despre acestea: „Legea minţeî mele, adecă conştiinţa se 
ajută de legea luî DumneZeu şi acesta o voesc; îar legea pecatuluî, 
adecă prolovirea prin legea ceea ce este în mădulările nostre asupra 
pofteî ceiî prin trup, şi a pornireî şi a mişcăreî şi a părţeî ceiî necu-
vîntătore a sufletului, se oşteşte împrotiva minţeî mele, adecă împrotiva 
conştiinţei, şi me robesc. Şi vrend legea luî DumneZeu şi îubindu-o, 
şi nevrend pecatul atât prin netezirea îndulcireî, cât şi| prin pofta tru
pului, şi prin partea cea necuvîntătore a sufletului, precum am $is, 
me amăgeşte şi me supune a sluji pecatuluî, ci DumneZeu pre nepu
tinţa legeî.... (şi cele-l-alte Zice) câte maî sus le-a Zis1 Apostolul. Dar 
durnneZeescul Metodie „treî legi, Zice, că Apostolul aicî arată: Una adecă 
pre cea bună, dupre înfiinţarea întru noî (pre: care şi lege a minţeî a-
rătat o a numit); îar a doua pre cea din prolovirea celuî reu care stă 
împrotiva şi trage, de multe orî pre suflet la fantaziile cele pătimaşe 
(care a Zis că se oşteşte asupra legeî minţeî); şi a treia, dupre peca! 
din poftă împetrindu-se în trup Tjpre care o numeşte lĉ gea pecatuluî ş 
locueşte în mădulările nostre). i 
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24- Ticălos om sînt e u ! Cine me va izbăvi din trupul 
acesta al morţeî? 

Legea cea firâscâ nu a fost îndestulă ca să ne slobodâscă 
din pecat, legea cea scrisă aşijderea n'a putut a face acesta, 
ci pre amândouă legile acestea le-a biruit tirania pecatuluî. 
De unde dar este nădejde nouă de mântuire, cine, dice, este 
ca să me slobodă din trupul acesta al morţeî? Adecă acest 
sapus morţeî şi p€catuluî. Că de vreme ce trupul omenilor pri-
imitor de patimî s'a făcut din călcarea poruncel, pentru acesta 

v^î lesne biruit de păcat a< stătut 1). Dar, ar dice cine-va, fiind-că' 
trupul a; stătut lesne biruit de pecat, pentru ce ceî maî înainte 
de Christos s'a osîndit munceî? Răspundem, pentru-că ore-care 
(fapte) acest fel de lesnicîose li s'au poruncit a face, în cât şi în 
vremea cât stăpânea păcatul, puteau a le isprăvi, dar nu au voit. 

25. rvtuiţămesc luî Dumnedeu, prin Iisus Christos D o m 
nul nostru. 

De vreme ce Apostolul din tote părţile a rămas nedumerit 
şi pre rumenea altul n'a aflat pentru ca să-1 mântuiască, pen
tru acâsta de nevoe a aflat pre Iisus Christos; drept aceea şi 
mulţămeşte luî Dumnedeii şi Părintelui, prin Iisus Christos Dom
nul nostru, adecă prin Christos cel ce este pricinuitor de mul-
ţămire, păci dice: acesta singur a isprăvit cele ce legea nu 
a putut ,& le isprăvi, că acesta m'a siobodit de slăbiciunea 
trupuluî,; jmputernîcindu-1 pre el a nu se tiranisi şi a se birui 
de păcat; ci precum prin neascultarea şi călcarea poruncel a 
vechiului Adam., trupul omenilor s'a făcut muritor, şi a stătut 
lesne biruiţi de păcat, aşa prin ascultarea noului Adam, adecă 
a lui Iisus Christos, celuî ce s'a răstignit şi a înviat, acestaşî 
trup al 6menilor a luat aravonele nestricăcîunel şi stă .şi oşteşte 
vitejeşte1 împrotiva păcatului2). 

») Pentru acesta şi Ava Macarie d j c e a şa : Pentru acesta dar şi su
fletul se ţţice trup al întunereculuî pecatuluî pentru-că acolo viază în 
vecul cel ireu al întunereculuî, precum şi Pavel, trup al pecatuluî şi trup 
al morţeîinumind d j c e : „Ca să se strice trupul pecatuluî" (Rom. VII, 6) . 
Şi îarăşî : j „cine me va izbăvi de trupul morţeî aceştia" ? Aşijderea îarăş î : 
„sufletul pel ce a crecjut luî Dumnedeu şi s'a isbăvit de pecat şi s 'a o-
morît din; viaţa întunereculuî, şi pre lumina S. Duh ca pre o viaţă o a 
luat şi de acolo vieţuind, acolo deaciîa petrece, că acolo se stăpâneşte 
de lumina; Dumnedeireî, că nicî este sufletul de firea Dumnedeireî, nicî din 
firea întunereculuî reutăţeî, ci este o făptură gândită şi frumosă şi mare 
şi minunată, şi asemănare bună şi chip al luî Dumnedeu, că prin călcarea 
porunceî â intrat într'însul răutatea patimilor întunereculuî" (Vor. I, cap. 7) . 

2) M. Vasilie, djce, că precum s'a învrednicit Isaia de dumnecjeescul 
Dar, penijru-că maî întâîu s'a mărturisit pre sineşî ticălos şi necurat, aşa 
şi Pavel âicî: „S 'a trimis (Serafim către Isaia) fiind-că l'a audjt tângu-
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CAP. vin. 

i . Deci dar însu-mî eu cu mintea slujesc legei luî D u m 
nezeu; Iar cu trupul, legeî pecatuluî. Nicî o osândă dar 
este, celor întru Christos lisus, care nu dupre trup um
blă, ci dupre Duh. ; 

Dicerea «slujesc» ce o etice aicea Apostolul, se înţelege în 
loc de maî• înainte: slujea) pentru-că: cu' acesta aduce.. arniote . 
de-starea.de mai înainte,-:ee o avea firea omenăscă; e&cî. "vţe» 
ind.'sâ dică, cum că acuam nici o Osândă ca acăsta este hristi-
anilor şi voind să arate nepovestitul Darul luî Christos, ne a-
duce aminte ce fel de stare aveam noî omenii mai înainte şi 
că înţelegeam binele, biruindu-ne însă de trup ţ adecă de pu
tinţa trupului, ne supuneam legeî pecatuluî. Dar acum dice, nicî 
o osândă ca acesta este ori robie la ceî ce vor vieţui întru 
Christos lisus, adecă acelora ce s'au învrednicit a lua sfîntul bo
tez. Iar de vreme ce mulţi şi dupre sfîntul botez pecătuesc, 
pentru acesta a adaus1, că na e mei o osândă ca acesta celor 
ce nu umblă şi nu vieţuesc dupre trup, adecă trupeşte şi în 
păcate, arătând cu adăogirea acesta, că totă pricina, pentru 
care noi hristianii păcătuim dupre botez, este lenevirea nostră, 
pentru-câ acum este cu putkiţă şi lesne hristianîlor celor bo
tezaţi a nu vieţui dupre trup, care acesta mai înainte de ve
nirea luî Christos era prea cu anevoe. Se cuvine dar, nu nu
mai a se feri cine-va a vieţai dupre trup, că se cuvine pre 
lângă acesta şi a vieţui dupre Duh, pentru-că singura ferire de 
reutate nu încununeză pre om, ci şi câştigarea duhovniceştilor 
fapte si împărtăşirea faptei bune: «Că abate-te, dice, dela reu 
şi fă binele» (Psalm. XXXVII, .17). — " 1 

2. C â legea Duhului vieţei în Christos lisus m'a slo
bodit de legea păcatuluî şi a morţel. 

Legea duhului, pre sfîntul Duh numeşte aicea Apostolul, pre
cum şi legea a păcatuluî > pre pecai; iar legea a vieţeî pre le
gea duhului o dice, spre osebirea, legei pecatuluî, care a pri
cinuit morte 1). Pentru-că Darul lui Dumnedeu a omorît păcatul 

indu-şî ticăloşiile sale şi marturisindu-şi pecatul seu cel întru cugetări ; 
căcî a 4 is : „o ticălosul e i i ! că m'am umilit, că om. fiind şi buze necu
rate avend, şi în mijloc de norod ce are buze necurate lpcuesc" (Isaia 
VII, 5) . Acestea le dice şi Pavel: „ticălos om sînt eu, icinfe mS va izbăvi 
din trupul acesta al morţeî?" Apoî şi acesta norocindu-se de dumnede-
escul Dar adauge: „Mulţăţnesc luî DumneZeu prin lisus Christos" (la tâlc. 
cap. VII al luî Isaia). 

!) Iar Sfîntul Metodie lege a duhului vieţeî, pre Sf. Evanghelie o cjice, 
care este asemenea cu tâlcuirea sfinţitului Teofilact, 



şi pre mţSrte, înlesnind nouă pre îievoinţa cea asupra picatului 
şi a morţeî. Şi aşa ne-a băgat întru nevedutul resbolu} peca
tuluî. lari viclenele limbile ereticilor, adecă ale Maniheildr şi ale 
Marchioniţilor au cutezat a dice aicea legea a pecatuluî pre le
gea cea |dată prin Moîsi, pre care dumnedeescul Apostol ni-
căîurea oj a numit aşa, pi mai ales o a numit sfîntă şi duh o v-

' nicesc'ăj. ijar ş,e împrotivesc obrâsnicieî şi dic: Că de este legea 
iui -Moîsi rduhpvnicescă, cu ce şe osebeşte de legea- Duhului şi 

; .y ariflu|?: -S#-f$sp-urideiţ'r|a-.acişta, că mult se osebeşte aicea 
de acesta, că legea moisaicescă"'numai s'a dat de Sfintul Duh, 
dar nu da şi Duhul Sfînt, dar legea Darului dă încă şi pre în
suşi Sfîntul Duh. 

3. C ă ceea ce era cu neputinţă legeî, întru care e r a 
slabă prin trup, Dumnedeu pre al seu F i u trimiţăndu-l 
întru asemănarea trupuluî păcatului şi pentru păcat a o-
sândit pecatul în trup. 

Fiind-că mal sus a pomenit AposJ^lmNie^PujMl^^^ 
pomeneştb şi de Tatăl şi de Fiîul, arătând şi învăţând Sfîntă 
Treime. Şi se pare adecă, că cuvintele acestea ar fi împrotiva 
legeî, mi j sînt însă, că nu a dis Apostolul răul legeî, întru care 
făcea reu} ci neputinţa legei întru care era neputincîosă. Dar 
cum era neputincîosă ? Prin mijlocirea trupuluî adecă a cugetâreî 
trupuluî; Iar înţelegerea tuturor cuvintelor celor ce maî sus le-a 
dis Pavel; aice se arată; pentru-că, dice, precum am arătat maî 
sus, că le^ea învăţa cu adevărat care este binele şi care este răul, 
nu putea însă a birui pre socotela omenilor cea prea trupâscă. 
Dumnedeu Părintele dar a trimis pre Fiîul său cu asemănare de 
trup păcătos, adecă avend trup, asemenea dupre fiinţa cu trupul 
nostru cel păcătos, fără de păcat însă. Că de vreme ce a po
menit Pavel numele păcatului, pentru acesta şi numaî a adaus 
pre asemănare1) pentru-că nu a luat alt trup Fiîul luî Dumne-

») Pentru1 acesta şi S . Chirii Alexandr. în Cartea X V asupra luî Iulian 
cjice: „Trupul luî Christos nu. a fost trup al pecatuluî, ci asemănare de 
trup al păcatuluî; că. patimile cele fireşti priimindu-le spre încredinţarea 
adevăratei înomenirî, că nu era dupre fantazie, că patimile cele de ră
utate câte pre curăţia yieţeî nostre o mărşăvesc ca pre nişte nevrednici 
de neîntinata durhnecjeire le-a lepădat (la Icumenie). Totă înţelegerea 
însă a apoştoleştilor djcerî este acesta: Că ceea ce nu a putut legea să 
facă, adecă; să osândescă pre păcat, Dumnecjeu trimiţând pre Fiîul şeii, 
acesta o a |isprăvit, osândind păcatul". Şi M. Vasilie încă în trimiterea 
sa, ce o scrie celor din Sozopolî, maî asemenea cu cele de maî sus cjice: 
„Drept aceea se vede că Domnul patimile cele fireşti priimindu-le, îar 
patimile cele din răutate câte pre curăţia vieţeî-nostre o întineză, aceştia 
ca pre nişte nevrednici de prea curata dumnecjeire lepădându-le, pentru 
acesta s'a dis că a fost întru asemănarea trupuluî pecatuluî. Că nu a djs 
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deu, ci pre însuşi trupul acesta luându-1, s'a sfinţit şi s'a în
cununat, osândind pecatul cu trupul acesta hiat de dînsul şi 
învăţând câ trupul nu este fireşte pecătos. Decî asemenea este 
aceea ce a făcut Christos, ca şi când ar vedea cine-va pre o 
femee bătăndu-se în uliţă, ar dice că este fiu al femeeî acesteea, 
ce se necinsteşte, fiu al împăratului fiind eî, şi ţu chipul acesta 
o ar slobodi pre dînsa dela ceî ce o bat. Iar ceea ce dice: 
«Şi pentru pecat» pdte a se înţelege şi mai simplu în loc de, 
a trimis Tatăl pre Fiîul pentru pecat, adecă pentru ca să bi
ruiască pre păcat, de vom osebi -adecă îa d-jcerea-. «Şi- pentru 
păcat». Iar marele loân Chrisostom, împreunând dicerea: «Şi 
pentru păcat» cu dicerea «a osîndit păcatul1 în trup», dice: 
«Că Christos maî întâîu mustrând păcatul pentru păcatul şi 
nedreptatea ce făcea lui, aşa a osândit pre păcat;, pentru-că 
până când păcatul omora pre omenii cei ce erau păcătoşi, cu 
dreptă judecată le da mortea. Iar de vreme ce a aflat pre 
trupul Domnului fără de păcat şi cu nedreptate l'au omorît, 
pentru acesta ca pre unul ce l'au nedreptăţit şi aii păcătuit, 
s'aii osîndit de Christos. A trimis dar Dumnezeu pre Fiîul său 
şi pentru ca s'arate pre păcat nedrept şi greşit şi pentru ca 
să-1 osândescă şi dupre urmare pentru ca să jnu potă dice di
avolul că Christos nu m'a biruit ca un drept cu dreptate, ci ca un 
puternic cu puterea sa 1 ) . Mai însâşî şi acestea [le dice Teodorit. 
întru asemănarea trupului (precum acestora li se pare, celor ce olc adecă 
cum că Domnul trup ceresc purtând, a venit pre pămînt, asupra cărora 
scrie trimiterea); ci a di s : lutru asemănarea trupului păcatului. Drept a-
ceea trup a luat ca al nostru, cu fireştile luî patimî şi păcat nu a făcut; 
ci precum mortea ceea ce e în trup, care prin Adam: a intrat întru noî 
s'a omorît de către dumnezeire; aşa şi pecatul s'a topit de către drep
tatea cea în Christos lisus, ca noî întru înviere să dobândim trup, nicî 
osândit morţeî, nicî vinovat păcatuluî. Şi îarăşî aiurea Chirii Alexandr. 
cjice: „A purtat trupul cel din pământ, cel care bolea întru sineşî de le
gea pecatuluî, dupre glasul luî Pavel; căcî în cât încăpea în firea tru
pului, se pare să se fi pus şi supt jugul păcatuluî. Dar a fost neispitit, 
căcî a osândit pre păcat în trup, ca dreptatea legeî Sa se plinescâ întru 
noî, cari nu vom umbla dupre trup, ci dupre Duh" (Cart. II din glafireaşî). 
Iar în vorova X I X la Paşti cu nedumerire cjice: Şi ce este acesta nepu
tinţă a legeî? Socotesc că ar Zice cine-va că dumnecfeesca lege chemând 
spre înfrenare, firea trupului grăeşte dimprotivă, pururea spre poftele cele 
pre spurcate întărîtând; îar însă Dumnezeul a tote: pre al seu Fiu tri-
miţendu-1 nu gol şi fără de trup.... a osîndit păcatul în trup; că s'a o-
morît precum am cţis, ca şi afară de trup şi înşine noî să ni se pară 
că ne-am făcut afară de trup ca nişte sfinţiţi şi prea'îmbogăţiţi cu dum-
neZeesculsău Duh. • . i 

') Pentru acesta şi înţeleptul Nicolae Cavâsila în tâlcuirea celuî dintâîu 
din antifonele Sfintei Liturghii Zice: „ Că Mântuitorul! întru dreptate lepă
dând pecatul şi pre diavolul omorîndu-1, nu cu covîrşirea tăriei, nici cu 
puterea biruinţei acesta făcendu-o, ci cu judecata şi cu dreptate după 
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4. Ca îndreptarea legeî sâ se plinâscă întru noi, carii 
nu umblăm dupre trup, ci dupre duh. 

Pentru ca să nu Qică. cine-va: şi ce m'a folosit pre mine 
Christos, dacă a biruit el pecatul cu trupul ce şl-a luat? pen-. 
tru acâsta aicea dice Pavel, că maî ales acâsta este care te-a 
folosit, fiind-că îndreptarea legei adecă sfîrşitul şi pravăţul le
geî (că pravăţ şi sfîrşit avea legea de a îndrepta pre om) s'a 
plinit întru noî şi a luat sfîrşit; pentru-că ceea ce voîa legea, 
nu putea însă, aceea Christos o a făcut pentru noî, şi lupta 

ceea ee s% -cjis: Dreptatea şi judecata este gătirea scaunuluî teu (Psalm 
LXXXVIII . 14), precum noî în divanurî protivnicilor le. djcem cu hotă-
rîrea judecăţilor; pentru acesta cjice: Acum judecată este a lumeî aceştia, 
acum stăpânitorul lumeî aceştia s'a scos afară" (loan XII. 31) . Acestea 
ştiitîdu-le fericitul Dionisie Ariopag.: „Pre îubirea de omenî cea nemăr- . 
ginită a. dumnecjeeşteî începetore bunătăţi, cjice, stricând stăpânirea cea 

. asupra nostră a apostaticeşteî mulţimi (adecă a diavolilor), nu dupre pu
tere, ca una ce' covîrşea, ci dupre chipul cel tainic ce ni s'a spus nouă, 
cu judecată şi cu dreptate" (In biser. ierarh. Cap. III). Nu pocîu a tăcea 
aicea frumosele socotinţe, acelea, ce ore-care dascăli le aduc, pentru ca 
să arate dreptatea ce a întrebuinţat Iisus Christos pentru învierea sa 
şi pentru mântuirea nostră. Legea, dic eî, a dreptăţeî este a-şî lua cine-va 
înapoi trupul acela de care cu nedreptate s'a lipsit; fiind dar că D o m 
nul nostru' Iisus Christos cu nedreptate s'a lipsit de. viaţa sa de către 
tiranul diavol prin m6rtea cruceî; că nefăcend pecat nu era vinovat mor
ţeî, care se slobode spre pedepsa pecatuluî, apoî cu totă dreptatea ş'a 
luat înapoî viaţa de care s'a lipsit cu nedreptate şi aşa ş'a sculat pre 
sineşî din morte. 

Iarăşi lege a dreptăţeî este dupre vrednicia şi covîrşirea nedreptate! 
faţă (cu cel nedreptăţit) a se socoti şi nedreptatea cea făcută către Dom
nul. Iar Christos Dumnedeu fiind, avea vrednicie maî pre sus de tote 
făpturile şi de nemărginită cinste; pentru acesta şi nedreptatea ceea ce 
s'a făcut luî, atât nedreptatea morţeî cât şi cea maî înainte de morte 
şi de prea necinstitele patimî, au fost cea maî de pre urmă şi maî pre 
sus de tote nedreptăţile şi nemărginită. Decî Christos ca unul ce cu n e 
mărginire s'a, nedreptăţit, dupre tote legile dreptăţeî, nu numaî pre sineşî 
s'a sculat din morţî, -ci şi pre noî, pre făpturile sale, pre ceî de diavolul 
şi de morte şi de pecat stăpâniţi slobocjindu-ne ne-a ridicat şi viî ne-â 
făcut, îar pre diavolul şi pre morte şi pecatul ca pre nişte făcători de 
nedreptate şi nedrepţi lucrători aî uneî ast-fel de persone de cu nemăr
ginită cinstire, dupre totă legea dreptăţeî î -a osândit şi î-a perdut. Pen
tru acesta şi dumnecjeeşcul Grigorie Nisis în catihicescul cap. 22 cjice 
aşa : „Drept aceea Dumnecjeu ca singur bun, a luat îndurări de milos
tivire pentru cel căcjut şi ca înţelept nu î-a fost necunoscut chipul che
mare! înapoî; că lucru al înţelepciune! este şi. judecata dreptuluî; căcî 
nu ar putea cine-va a numi neînţelepţie pre dreptatea cea adevărată. Decî 
ce a fost drept întru acesta? A nu întrebuinţa adecă un ore-care tirani-
cesc lucru asupra aceluîa ce ne ţinea pre noi cu stăpânire; nicî cu c o 
vîrşirea putereî, smulgendu-ne dela cel ce ne ţinea, ca să lăsăm vre un 
prilej de îndreptare de cuvînt, celuî ce robise pre om plin îndulcire. Că 
precum ceî ce îşî vînd slobocjenia lor pentru banî, robi sînt aî celor ce 
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şi nevoinţa singur el o a făcut; îar noî biruinţa o am dobân
dit şi slava. Pentru acesta şi nu vom maî păcătui de nu vom 
umbla dupre trup, adecă de nu vom cugeta trupeşte; îar maî 
bine a dice: Nu e destulă singură acesta, a nu cugeta trupeşte, 
ci trebue pre lângă acesta, cum s'a dis maî înainte, sâ avem 
şi duhovnicescă cugetare. Pentru acesta şi Pavel a adaus di
cerea: «Dupre duh», că fereşte de reu, dice psalmiştuL Irişâ-nu 
ajunge .numaî acesta .ci «jfâ şi . binele» (Psalm. XXXVII , 17). 

-Gă de vreţrîe c e ârn audit .câ : .Christos şi ritfue" -n'e--ş. • -dăruit"bit, 
ruinţa, pentru acesta să nu ne lenevim desăvirşit, ci să ne sîr-
guim să păzim darul Sfintuluî Botez; pentru-că mal lesnicîosă 
este nouă acum biruinţa cea asupra pecatuluî decât cum eram 
înainte de botez. 

5 . C ă ceî ce sînt dupre trup, cele ale trupuluî cugetăză; 
îar ceî dupre duh, cele ale duhului. 

Ceî ce s'aii dat pre sineşî covîrşitoreî robieî trupuluî, tot-de-
una cugeteză cele ale trupuluî, fârâ a socoti vre uri lucru dum-
nedeesc şi ceresc; îar ceî ce dimprotivă cu totul s'aii supus du
hului, pre tote în duhovniceşte le înţeleg şi le fac 1}. 

6. Că cugetarea trupuluî este mdrtea, îar cugetarea 
duhului este viaţă şi pace. 

Cugetare a trupuluî numeşte Apostolul pre mintea omenilor 
cea grosă, aşa numindu-o dela partea cea maî josită din amân
două părţile omului, adecă dela trup, fiind-că trupul de sineşî 
nu are cugetare a sa, ci mintea cea grosă şi maţerialnică a omu
lui, acesta este cugetarea trupului, şi ca cum ar dice cine-va: 
cugetarea trupuluî este mintea aceea ce cugeteză trupeşte; pre
cum şi cugetarea duhului numeşte-pre gândul şi mintea ce cu-
î-au cumpărat, înşişi făcendu-se vîncjeţcrî aî loruşî Şi îar dacă cine-va 
purtând grija pentru cel vîndut, ar întrebuinţa silă asupra celuî ce l'a 
cumpărat, s'ar socoti a fi nedrept alegend tiraniceşte a dobândi legea.... 
Dupre acesta şi chip de buna voe ;loî pre sine-ne vîhcţendu-ne a tre
buit dela cela ce pentru bunătate .ne-a tras, pre noî îarăşi la slobo4enie. 
nu cu chip tiranicesc, ci a afla un ch;p drept pentru întorcerea nostră 
şi în sfîrşit 4ice: „Că a voi să ne mântuiască este mărturie a bunătate! 
îar cu chip schimbător a face pre isbăvirea celuî ţinut, este lucru ară
tător de dreptate; îar încăput a face vrăşmaşului pre lucrul cel neîncă^ 
put, pre aflarea minţeî este dovadă a înţelepciune! singure înalte" (tomul.3) 
Vecii şi mărturia luî Teodorit în suptînsemnarea, cţicerei: „Că dreptatea 
luî Dumne4eu întru acesta se descopere" (Rom. I. 17). 

' ) Pentru acesta a 4is purtătorul d<e Dumne4eu Ignatie: „Ceî trupeşti 
cele duhovniceşti nu pot a le face, nicî ceî duhovniceşti cele trupeşti' 
(In Cap. cel către Efes) . Şi Mar. Vasilie dice: „Omul cel trupesc neis
cusită avendu-şî mintea către teorie, îar maî ales fiindu-î cugetul îngro
pat în trup ca într'un noroîu, este neputincios a se uita în sus la du 
hovnicesca lumină a adeveruluî. 
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geteză cfele ale duhului; care minte naşte pre viaţă, spre ose
birea m<j>rţel, pre care o naşte mintea cea trupescă; ci şi pace 
naşte mintea ceea ce cugetăză cele ale duhului, spre osebirea 
vrajbei şi a răsboiuluî, despre care dice dupre urmare: 

7. Pţntru-că cugetul trupului, vrăşmaş este la D u m 
nedeu; că legeî lui Dumnecleu nu se supune, că nicî pote. 

Gândul Lşi -mintea cea. d u h o v n i c e 5 c ă , - d i c e , naşte pace, iar cel 
ce suget^zâ-t^le trupeşti'naşte vrajbăcătre Dumnedeu1). Dar 

j b ' minte^ca1 ^6^^^^&-^t0ie__sşţptgi lui Dumnedeu şi-i vrăş.-
' •mâşueştef N,u; ei legei îuî Dumnedeu nesupuîndu-se, se dice că 

are vrajbă către Dumnedeu; şi să nu te turburi, cetitorîule, a-
udind că cugetul trupesc nu pote â se supune legei lui Dum
nedeu, ci să înţelegi ceea ce se dice, precum se cuvine, pen
tru-că cugetul trupului aşa nu pdte a se supune legei luî Dutn^ 
nedeu în] vremea cât ar rămânea acest fel trupesc. Ca cum ar 
dice cin^-va că, curva nu pote a fi întreg înţeleptă până când 
este curyâ; pentru-că nu a dis Pavel în vreme viitdre, că nu 
va puteai ci în vremea de faţă, adecă în vremea ce rămâne 
trupesc hu pote a se supune legei lui Dumnedeu; pentru-că 
schimbarea de ar fi fost cu neputinţă, cum însuşi Pavel acesta, 
cu nenuijneraţî alţii din vicleni şi răi ce eraţi maî înainte, s'aii 
făcut apoi drepţi şi buni? Aşa şi Domnul a dis în Evanghelie: 
«Nu pote pomul rău şi putred să facă rodurîbune» (Mat. VII, 18), 
adecă pOmul când este rău şi putred, pentru-că de s'ar altoi 
acesta cu altul bun îşî preface răutatea şi naşte rodurl bune 2 ) . 
Sâ nu cugetăm şi noi fraţilor trupeşte, ci să cugetăm cele ale 
SfîntuluîsDuh, pentru ca să avem pace către Dumnedeu, ca
rele ne-3 dat pre Duhul său, prin carele Duh, noi hristianiî pre 
tote le avem lesne de isprăvit, cele ce maî înainte era Iudeilor 
celor de supt lege, cu anevoe de isprăvit. 

g. Şi! cele ce sînt în trup, luî Dumnezeii a plăcea nu pot. 
9 . Iar voî nu sînteţî în trup, ci în duh. 
Cei ce au adecă, cugetare trupescă, dice, nu pot ca să placă 

lui Dumnedeu, până când sînt acest fel trupeşti; pentru-că aicea 
Pavel nu numeşte trup pre fiinţa trupului, ci pre viaţa cea 
grdsâ şi trupescă, care face pre întreg omul trup, precum dice 

"•) Penti'u acesta şi proorocul Miheea, maî înainte a <|is despre vrajba 
acesta nouă: „Norodul meu s'a sculat spre vrajbă împrotiva păceî s a l e " 
(Cap. II,, 8) . Şi Iacov, fratele Domnului, dice: „Preacurvarilor şi preacur-
velor, nu iştiţî că dragostea lumeî este vrajbă către DumneZeu? Orî carele 
ar voi a fi prieten al lumeî se face vrăşmaş al luî Dumnecjeu. 

2)_Pentiju acesta şi Domnul: „Ca cum ar voi să arate că omul pote, 
ori a se face pom bun, orî reu, elicea: „Orî faceţi pomul bun şi rodul 
Iul bun, orî facep pomul putred şi rodul luî putred" (Mat. XII, 33). 
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Dumnedeu în Scriptura cea veche: «Nu va locui Duhul meii 
în omenii aceştia» (Fac. VI, 3). Una ca acâsta ieste şi acesta 
ce dice aicea Pavel, că: «Iar voi nu sînteţi în trup, ci în duh», 
adecă voi nu maî slujiţi vieţei celei trupeşti, ci celei duhov
niceşti. Dar pentru ce nu a dis, voî însă nu sîhteţî în păcate? 
Pentru ca sâ te înveţî tu hristianule, că Christos nu a stins 
numaî şi a perdut tirania pecatuluî, ci şi pre îrisuşi trupul l'a 
făcut maî uşor şi maî duhovnicesc; pentru-că precum ferul, 
când se uneşte cu focul şi el se face foc, aşa ; şi trupul hris
tianilor când a priimit pre Sfinţul Duh prin sfîntul botez, du
hovnicesc se face tot. 

i o . D a c ă Duhul lui Dumnedeu locueşte întru voi. 
Acest «dacă» nu este stînjinitor, ci adeveritor. In loc de: 

fiind-că Duhul lui Dumnedeu locueşte întru voî, hristianiî cei 
botezaţi, pentru acesta numai sînteţi în trup, ci în duh. 

Iar dacă cine-va nu are Duhul lui Christos, acesta nu 
este al luî. 

Nu a dis Apostolul: Iar de nu aveţi Duhul luî Christos, nu 
sînteţi ai lui Christos, ca să nu facă cuvîntul; însârcinător şi 
mâhnitor. Ci ne hotărîtor a dis: că orî careleihristian nu are 
Duhul lui Christos, acela nu este al lui Christos, şi dupre cuviinţă 
nu este al lui Christos, cel ce nu are pre Duhul lui Christos, 
pentru-că pecetea şi semnul lui Christos este buhul cel Sfînt. 
Drept aceea orî carele hristian nu are peceteaj şi semnul Sim
ţului Duh, acela nu este al stăpânului Christos, carele cu sem
nul şi cu pecetea acesta se face arătat. Că elice; sfîntul Macarie: 
«Acesta este semnul şi pecetea Domnului tipărită în suflete, Duh 
de lumină negrăită fiind (Vor. X X X , cap. V). 

Iar de este Christos 1) întru voî, trupul adecă, mort e 
pentru păcat, Iar duhul viaţă pentru dreptate. 

Iarăşi mal îndulceşte Apostolul pre hristianiî ceî din Roma, 
căci a d ' S : Iar dacă se află Christos înlăuntni întru voi. Unii 
însă8) (numele) Christos aicea, a înţeles pre Duhul Sfînt. Dar 
dumnedeescul Chrisostom dice: Că acesta nu este aşa; căci 
Pavel voeşte să arate, că cela ce are pre Duhul lui Chri
stos, are şi pre însuşi Christos*), pentru-că tinde este o faţă 

' ) Iar la Teodorit aşa s'a scris: „Iar de locueşte Christos întru voî" . 
2 ) Adecă M. Vasilie vorovă la sfîntul botez, pre jcare mărturie o a-

duce la capul I, a acestei către Romani st ihT, la djeetea: Iisus Christos. 
8 ) Pentru acesta sf. Chirii Alexandrenul cjice: „Al lui Christos este Du

hul precum însuşi este întru noî închipuit". Şi iarăşi : „Al luî Christos 
e Duhul, că Dumnecjeu cuvîntul prin Duhul se sălăşlueşte întru noî de 
ne suim către vrednicia înfiereî". Şi M. Vasilie cjice:; „Sfinţindu-rie prin 
Duhul, priimind pre Christos a lăcui în omul cel dinlăuntru al nostru 
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a Sfintei Treimi acolo sînt şi cele-l-alte amendoue feţe, ca li
nele ce se ţin una de alta şi sînt nedespărţite. Şi ce căştig 
şi folos s'ar face şi de s'ar afla Christos întru noi? Acest folos 
adecă s'ar face, de a fi trupul nostru mort de către păcat; 
Iar Duhul Sfînt aflându-se întru noi, a fi viaţă adecă a nu via 
numai de sine, ci între noi părtaşii lui să lucreze în lăuntru 
şi să ne dăruiască viaţă cunoscut şi vederat1). Iar acesta viaţă 
o va dărui n6u£ pentru dreptate, adecă pentru-că ne-am în
dreptat de Dumnedeu, şi pentru-că se păzeşte de noî prin pă-
zirea poruncilor şi prin fapte bune, curată şi întregă dreptatea 
aceea şi îndreptarea pe care am. luat-o dela Diimhedeii prin-
sf. botez. Iar când să păzeşte de către noi îndreptarea acesta, 
şi' împreună cu Christos, pre Tatăl, obştescă locuinţă făcând la ceî vred
nici". Şi Ioan Damasc. In capul 13 al celor dogmaticeştî djce: „Chip al 
Tatălui este Fiîul şi al Fiîuluî Duhul; îar Christos locuind în om îî dă 
luî pre cea dupre chip" (La Iosif vreme, tom. I, foea 65) . 

' ) Pentru acesta şi M. Macarie dice: Că precum sufletul înviază pre 
trup. aşa şi pre suflet îl înviază Sf. Duh, şi fără de Duh sufletul este 
mort. Că acesta asemănare a sufletului o are trupul, îar sufletul se află 
închipuire a Duhului. Şi precum trupul fără de suflet este mort, nimica 
putând a face, aşa fără de cerescul suflet, adecă fără de dumnecjeescu! 
Duh, mort 'este sufletul despre împărăţie, nimica putând a face din cele 
ale lui Dumnedeu fără de Duhul Sfînt (Vor. X X X , cap. III). Maî aceeaşi 
o c}ice şi dumneZeescul Maxim unde djce: „Ci Darul deplineşte pre a-
cestă negrăită unire; acesta cu adevărat Dumnedeu tot încape întru ceî 
vrednici şi toţî sfinţii cu totul încap în DumneZeu, cuprinzând cu totul 
pre DumneZeii întru sineşî şi ca o plată de nevoinţă pentru suirea cea 
către dînsul, pre însuşi singur DumneZeu căştigându-1, precum sufletul 
către trup cuprinde mădulările sale şi învredniceşte a fi întru dînşiî (Cap. 
din cele teologhiceştîj'. 

îarăşî Mar. Macarie „că precum în lume viaţa trupului este sufletul, 
aşa şi .în vecînică şi ceresca lume, viaţa sufletuluî este Duhul dumne-
Zeireî" (tij. cap. V), care va să Zică că Darul Duhuluî Sfînt este sufletul 
sufletuluî. Pentru acesta Zice dupre urmare acest înfricoşat cuvînt Mar. 
Macarie: „Decî dacă cine-va nu a căutat de aicea şi nu a luat viaţă în 
suflet pre dumneZeesca lumina a Duhuluî, când va eşi din trup închi
puirile cele stângace ale întunereculuî, atuncea se osebeşte, neîntrând 
întru împărăţia cerîurilor, în Gheena avendu-şî stîrşitul împreună cu di
avolul. Şi cu angheliî luî (Vor, X X X , cap. VII) să ne înfricoşăm fraţilor, 
şi să ne cutremurăm auZind acestea şi să cerem cu durere ca de aicea 
să luăm viaţa Sf. Duh, şi acesta o însemnăm aicea, că viaţa şi cele-l-alte 
daruri ce dărueşte Sf. Duh sufletuluî celuî curat, nu se despart de Duhul 
Sfînt, ci nedespărţite rămân de el, dupre Mar. Vasilie ce Zice: „Şi viaţa 
care o dă Duhul într'un alt ipostas, nu se desparte de el; ci precum 
focul, fiinţa luî este ferbînţelarîar ceea ce dă apei sau altei materiî care-va, 
aşa şi Duhul şi întru sine are viaţă, şi ceî ce se împărtăşesc de el, viaţă 
dupre dumneZeesca cuviinţă, câştigând viaţă dumneZeesca şi cerescă 
(Cuv. despre Sf. Duh). însemneză însă că Teodorit aicea, Duh a înţeles 
pre suflet, care s 'a-făcut duhovnicesc prin întrebuinţarea dreptăţeî, al 
căruia rod este viaţă. 
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arătat este că nici va fi păcat întru noî. Şi când nu este pe
cat întru noi, negreşit nici morte va fi. Şi apoî totul nostru 
va fi viaţă şi când viem în vecul acesta, dupre Dumnedeu pre
cum am dis (pentru-că acesta este chîar viaţă, când vom fi 
morţi păcatuluî), şi în vâcul cel viitor, când vom lua viaţa aceea / 
fără de sfîrşit şi vecînică. 

i i . Iar dacă Duhul luî Iisus, celuî ce s'a sculat din 
morţî, locueşte întru voî, cel ce a sculat pre Christos din 

:ig&QX$f .yiî va face. şi, pfe trupurile vostre muritore, peţţ* 
vtru -Duhlii'lui'- cel ce ' locueşte Îtrtru rv6î. 

Iarăşi porneşte cuvîntul cel despre înviere Pavel şi dice: Sâ 
nu te turburi Iubitule, că porţi trup mort, pentru-că aî întru 
acest trup mort sălăşluit pre Duhul luî Dumnedeu, carele a 
înviat pre Christos din morţî, dupre omenire; şi precum pre 
acela l'a sculat, aşa te va scula şi pre tine, saii maî bine a 
dice, te va învia; pentru-că se vor scula cu adevărat şi acei ce 
nu aii pre Duhul Siînt, dar se vor scula spre muncă şi peire. 
Se vor scula însă şi cei ce au pre darul Sfîntuluî Duh, dar spre 
viaţă şi spre mântuire. Pentru acesta şi Apostolul nu a dis, 
că va scula şi trupul, ci. că îl va face viu. Pentru ce ? Pentru 
Duhul luî cel ce lăcueşte întru tine. Şi vedî că nu a dis pen
tru Duhul luî cel ce a locuit, ci pentru cel ce locueşte, adecă 
până în sfîrşit locuind şi rămâind întru tine. Pentru-că nu va 
suferi Dumnedeu a vedea pre Duhuţ intru tine şi a nu te aduce 
şi pre tine însuţi, care-1 aî în câmsţţa. cê a de nuntă cerescă şi 
împărăţie; precum dimprotivă, de nu vei avea pre Sfîntul Duh 
locuind întru tine, cu adevărat veî peri şi te vei munci, deşi te veî 
scula din morţi. Deci omdră-ţl trupul, pentru ca să locuiască într'în-
sul Duhul şi ca pentru Duhul să se dea ţie şi viaţă vecînîcă1). 

*) Iar Teodorit tâlcuind djcerea acesta 4 ' c e : ..Ne-a învăţat însă pre 
noî prin cele cjise a cunoşte şi firea cea ur>a a Dumne4eireî, că pre prea 
Sf. Duh, şi a luî Dumne4eu, l'a numit şi a luî Christos. Nu că dor du
pre reu numiţii eretici, dela Dumnecfeu prin Fiîul s'a zidit; ci pentru-că 
este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiîul şi din T a t ă l se purcede adecă dupre 
învăţătura Evangheliei, îar Darul aces to î i se dă celor vrednici prin Chri
stos. pice însă şi Mar. Athanasie: „Pentru acesta Cuvîntul luî Dumne-
4eu, unindu-se cu trupul, s'a făcut trup. ca omenii unindu-se cu Du
hul să se facă cu Duh. Christos este-dar J)umne4eu purtător de trup; 
îar noî omenii purtători de Duh,' că .pârga inând Fiîul din fiinţa omenilor 
adecă din semenţa luî Avraam, care este chip de rob şi întru asemănare 
de om făcendu-1, a dat nouă din fiinţa Tatălui pârgă a Sfînt. Duh, ca 
toţî să ne facem fiiî luî Dumne4eu... . . . Şi îubirea. de omenî a însUşî luî 
Dumne4evi este, că al cărora este făcător, ' al acestora din xirmă dupre 
dar se face şi Părinte, se face însă, când omenii ceî zidiţi iîau îri ini
mile lor pre Duhul luî Dumne4eu, carele strigă Avvâ,Tărinte ; că într'alt 
chip nu s'ar face fii, fireşte fiind zidiri, fără numaî de vor priimi pre 



1 2 . Deci dar fraţilor, datori sîntem nu trupului, c a s ă 
vieţuim dupre trup. 

După! ce a arătat Pavel, cât de folositOre este duhovnicesca 
viaţă, pentru-că face pre Christos să locuiască întru noî şi să 
facă vii j pre trupurile nostre acestea muritdre, apoi aduce du
pre urmare sfătuirea acesta şi învaţă că noî hristianiî, nu maî 

.sîntem datori trupului, ci Duhului; a dis însă datori, pentru-că 
bunătăţile, cele dela Duninedeu s'au dat noue în dar;~"îar mul-

jphqdrileţeeie"SeCâe:'aduc" de'Stâîij}LQri&ne$e&(sau păzirea po~ 
•runciîojţ stnt datorie, şi rţegreşit se cer dela noî. Şi tălmăcind 
Apostolul cum că nu sîntem datori trupului, pentru c a să nu 
sOcoteştî tu, că acesta o a dis pentru firea trupului, apoi a 
adaus acesta: ca să vieţuim dupre trup, ca cum ar dice: Nu 
Surp cu J purtarea de grijă, cea de nevoe pentru trup (căcî mult 
ÎI sîntenji datori: a-1 hrăni pre el şi a-1 încălzi cu îmbrăcâmîn-
ţele cel^ de nevoe şi acoperementurile), ci tal sîrguinţa şi. pur
tarea de grijă a trupului, pre ceea spre pecat şi care aduce pre 
Om la cele de prisos. Că dupre trup vieţueşte hristianul cel ce 
face trupul stăpân al vieţeî sale şi domnitor şi împerat al su
fletului ş£u. : -

1 3 . Că de veţuiţi dupre trup, aveţi să muriţi; iară de 
omorîţî faptele trupului cu duhul, veţî fi vii. 

Apostolul morte numeşte şi pre munca focului cea nemuri-
tore ce este acolo în Gheena, şi pre viaţa ce viază cine-va în
tru faptele cele rele, asemenea morte o numeşte; precum dim-
protivă dacă prin viaţa cea duhovnicesca vom omorî faptele 
trupului; cele rele, vom vieţui atât acolo atuncea. viaţă nemu-
ritdre, cât şi acum aicea viaţa cea întru fapte bune; pentru-că 
cel ce este mort în lume, acela cu adeverat v iază 1 ) . Vedi însă, 

Duhul al celuî ce este fireşte şi cu adeverat Fiu. Pentru acesta şi cuvîn
tul s'au făcut trup, pentru ca pre omenire să o facă priimitore de Dum-
nedeire ((a Tomul I al luî Vrienie, foaîa 214). 

1 ) Patnji lucruri se teorisesc în djeerea acesta a Apostolului: Două 0-
morîrî şi doue vieţi; ornorîrea trupului la cele rele şi omorîrea sufletuluî la 
cele bune;; viaţă a trupului la cele rele şi omorîre (? nu viaţă?) a sufletuluî 

, la cele bune. Şi omorîre a trupului la cele rele şi viaţă a sufletuluî la cele 
bune, sînt lăudate; căcî câpd trupul este mort la cele rele şi la patimi, 
atuncs sufletul viază întru cele bune şi întru bunătăţi; Iar viaţa trupului 
la cele rele şi omorîrea sufletuluî la cele bune sînt prihănite; căcî când 
trupul este viu la cele rele şi la patimî, atuncea sufletul este mort la 
cele bune şt la bunătăţi; îar cum că viaţa păcătoşilor cea dupre trup nu 
este viaţă adevărată, mărturiseşte dumneZeescul Grigorie Nisis djeend: 
Că,nu viază cu adeverat. cela ce nu are pre viaţa cea adevărată; că viaţa 
păcătoşilor nu e cu adeverat ceea ce se Zice, ci numaî se numeşte tru
pul, că cel despărţit de adevărata viaţă nu are viaţă (Cap. X V la supra
scrierea Psalmilor). Dice însă şi dumnecjeescul Maxim: Tot cel ce prj-, 
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o cetitorîule, că nu a dis Pavel c ă trupul să-1 ornarăm (că acest 
lucru ar fi ucidere de sine), ci a dis că omorîţi Japtele tru
pului, adecă cele viclene şi rele. Fiind-că nu ne învaţă Apo
stolul sâ ne omorîm, de a nu vedea adecă simpli), cu ochii, ori 
a nu asculta"sirnplu cu urechile (care sînt fapte jfireştl ale tru
pului), ci a nu întrebuinţa reTi şi la rele ochii şi urechile şi 
cele-l-alte simţuri ale nostre. 

T 4 . Căci câţi cu Duhul luî Dumnedeu se p6rtă, aceştia 
sînt fii a luî Dumnedeu. j 

A făgăduit mai sus Apostolul şi a dis c ă de veţi o m o r î 
faptele cele rele ale trupului, hristianilor, veţi fi iv i i , dar acum 
adauge cunună mai mare şi mai multă plată decât cea dintâiii, 
adecă pre dumnedeâsca înfiere; pentru acâsta nu aidis: câţi viază 
cu Duhul luî Dumnedeu, aceştia sînt fit a luî Dumnedeu, ci câţi 
se p6rtă, adecă câţi se ocârmuesc şi sâ hărţuesrj de Duhul cel 
Sfînt, fâcându-1 pre el ocârmuitor şi domn al sufletuluî şi al tru
puluî lor: Precum corabia se ocârmueşte de cârmaciul şi calul 
să hăţueşte de călăreţ. De şi aî luat, hristianule, pre sfintul bo
tez şi de te-ai face fiu al lui Dumnedeii prin sfj botez, de nu 
te vei ocârmui de Sf. Duh, âî perdut darul şi I harul înfierei. 
Căcî cu adevărat toţî hristianiî luăm Duhul Sfînt? dupre singur 
darul prin sf. botez; îar a ne ocârmui de Sf. Duh în t o t ă viaţa 
nâstră acesta ni se cere ca o îndatorire, ca un lucru al nostru 
şi al proalegereî nostre. Pentru acesta nu a dis Pavel: câţi au 
luat Duhul lui Dumnedeii, aceştia sînt fiii luî Dumnedeii, ci câţi 
imeşte slova dupre singura istoria îudaicescă, dupre trup viază, în tote 
calele murind dupre socotela cu mortea pecatuluî pentru simţirea cea vie, 
neputend a omorî faptele trupuluî cu duhul, ca să vieze întru Duhul 
viaţă fericită, că de vieţuiţî dupre trup aveţi să muriţi, dj<?e dumnecjeescul 
Apostol; îar de omdrîţî faptele trupuluî cu Duhul veţî fi viî (Cap. L X X V I I 
a sutei a şesea din Teolog.) . Insă şi dupre alt chip, hristianiî sînt da
tori a nu vieţui dupre trup, ci dupre duh, şi prin duhul să omore fap
tele trupuluî,|pentru-că a djs Domuul: „Cel născut din trup, trup este; 
şi cela ce s'a născut din Duh, duh este" (Ioan III). Pentru acesta fiind-că 
hristianiî s'aii născut din Duhul Sfînt, fiind-că s'au botezat întru numele 
Duhului, şi s'au făcut duh, dupre 4 ' s a Domnului: pentru acesta negre
şit se cade a vieţui dupre duh şi sînt datorî a întrebuinţa viaţa duhov
nicescă, potrivită adecă şi plăcută Sf. Duh. Căcî tot cel născut trebue 
a semena celuî ce l'a născut. Pentru acesta a djs Mamele Vasilie: Pre
cum cel născut din ore-cine dupre trup acel fel este, ; dupre cum este 
acela din care s'a născut, aşa şi noî născuţi fiind din ţ)uh, nevoie este 
a ne face duh, nu dupre fire şi voinţă, ci dupre lucrare şi dar (Cuv. I 
despre botez). Dar iu care cugetări se face hristianul duh ? Respunde 
acestaşî Vasilie că se face cum 4i-ce Apostolul: Rodul buhului este dra
gostea, bucurie, pace, răbdare şi cele-l-alte. In altă paijte: De trăim cu 
duhul, cu duhul să şi umblăm. Prin acesta şi prin cele ca jacestea^Domnul 
pre ceî născuţi din Duh, îî 4 ' c e că se fac duh. (tij). 
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cu Duhul luî Dumnecjeu se portă şi să ocârmuesc, tot-de-una 
adecă si în totă -viata lor. 

15. Că nu aţî luat Duh de robie spre temere, ci aţî 
luat Duhul punerel de fii. 

Mal sus a dis Pavel, că sînt fiî aî luî Dumnedeu câţî se o-
cârmuesc cu Duhul Sfînt, apoi fiind-că şi Iudeii se împărtăşau 
de punere de fii (ori de înfiere) «că fii, cjice Isaia, am născut şi am 
înălţat». (Cap. I Stih 2). Şi.Moîsi dice: Fiu întâiu născut al meu 
Israil (Eşir. IV, 23). Pentru acesta arată aicea Pavel câtă o-
seblre este între înfierea nostră a hristianilor şi între înfierea 
Iudeilor, şi dice: Cum că Iudeii adecă au fost luat duh de robiri, 
Iar duh de robire pre slova legeî o a numit, fiind-că s'a dat a-
căsta de către Duhul Sfînt adecă, însă se potriveşte mai mult darea 
unei ca acesteî robilor a) pentru-că, când pecătuîau, îndată urma 
lor pedepsele, ca unor robi, b) pentru-că pedepsele acestea erau 
trupeşti şi simţite, precum uciderile cu petrii, ardere cu foc şi 
alte morţi ca acestea, c) pentru-că îngrozirile ce să da Iude
ilor erau trupeşti, precum sînt acelea cu care se îngrozesc prin 
Isaia: «Sabia ve va mânca pre voi (Cap. I, 20). Pentru tdte 
acestea dar multă frică se afla tot-de-una înaintea ochilor Iu
deilor. Asemenea îarăşî şi plăţile şi făgăduinţele care se da Iude
ilor erau pământeşti şi din bunătăţile cele pământeşti şi nu din 
cele cereşti. Şi curat a dice, poruncile cele ce se da Iudeilor, 
erau de rob cuvenite şi de mică cuviinţă, în cât, ca să încheiii 
totul, Iudeii, deşi se numeau fiî ai luî Dumnedeu, însă erau ca 
robi. Iar noi' hristianil drept slujitori ne numim fiî al luî Dum
nedeu, dar fiî nobili şi slobodî, pentru-că şi plăţile ce avem să 
luăm sînt cereştî şi cuvenite unor fiî aî lui Dumnedeu. Aşij-
derea şi pedepsele care le luăm când greşim nu sînt ucideri cu 
petrii şi ardere cu foc şi alte asemenea munci robeşti lucrate de 
preoţi, ci ajunge numai să ne depărtăm ca nişte fiî nobili dela 
duhovnicesca şi ceresca masă a Părintelui nostru şi a nu ne 
împărtăşi de tainele luî, şi cu acesta ne îndreptăm. Ci şi po
runcile şi îndatoririle ce am luat tote sînt dumnedeeştî şi po
trivite unor nobili fii, precum este acesta: Să nu cauţi cu împă-
timire, să nu te juri, aruncâ-ţi averile tale şi fâ-te necăştigător. 
Şi tote acestea se isprăvesc de noi, nu de frica cea robescă a 
muncel, ci din dorul şi dragostea lui Dumnedeu şi a Sf. Duh. 
Şi acesta se face arătat din acesta, pentru-câ mulţi din adevă
raţii hristianl covîrşesc încă şi preste însuşi poruncile şi fac preste 
poruncă, carii mal ales sînt ceî ce fâgăduesc fecioria cea maî 
pre sus de poruncă, Şi acolo adecă la Iudei Duhul nu era, îar 
aicî la hristianl darul Duhului se află bogat 1). 

") Iar Chrisostom adauge şi "alte osebiri ce avea înfierea Evreilor _'de 
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Intru carele strigăm: Avvă, Părinte. ; 
Evreesc nume a pus aicea Pavel şi nu a dis numaî Părinte, 

ci Avvâ, Părinte, pentru ca să arate cu acesta curăţenia, ba încă 
ca şi să arate că, cu numele acesta Obicînuesc a chema eî pre 
părinţii lor cel adeveraţi1). Decî ce? Şi Iudeii nu numeau pă
rinte pre Dumnedeu? Că aşa dice Moiîsi către norodul evreesc: 
«Pre Dumnedeul cel ce te-a născut 1-aî părăsit» (Leg. 11, cap, 
XXXII, 18), şi Malahia: «Un Dumnedeu ne-a zidit pre noi şi 

' c^'^..^riştianilor;,'''câcî 'lor Ie-a grăit D u m n ^ e u prin alţii, îar nouă. ne-a 
grăit însuşi în personă, şi acelora înfierea a fost numai cinste de un 
nume gol, îar la Jnfierea nostră a urmat şi lucru, curăţarea cea prin 
botez şi darea Sf. Duh şi hărăzirea celor-j-alţe -bunătăţi. 

') Cu ce chip a arătat Pavel curăţie dicend evreeşte Avvâ, precum 
4'ce Chrisostom? Şi cum că humele acesta Avvâ este însuşit al fiilor, ce
lor curaţi şi adevăraţi, precum 4 ' c Şi Chrisostom şi Teofilact? Nu me 
dumiresc. Ore nu cum-va a arătat Pavel prin evreiasca acesta numire 
Avvâ, pre adevărata şi curata udire ce au hristianiî cu Christos? Căcî, 
precum Christos dupre fire fiind Piu al Tatăluţî, a întrebuinţat acest nume 
întru rugăciunea sa cjicend: „Avvâ Părinte" (IVfar. XIV, 36) , aşa şi noî hris
tianiî ceî dupre har fiiî acestuîaşî Tată făcer/.du-ne, acestaşî evreesc nume 
îl întrebuinţăm întru rugăciuni strigând în inimile nostre „Avvâ Părinte". 
I n c a ş i numele acesta Avvâ este însuşi al.fiilor celor adevăraţi, căcî maî 
toţî pruncii, ca din fire pornindu-se chemă pe părinţii lor baba, care 
este asemenea cu avvâ. Şi las 4i°e -că 4'Cerea „avvâ" tăinuit cuprinde 
şi pre întâia slovă a literilor evreeşţeî şi elirteşteî alfaviteî (încă şi aceste i 
româneşti), ori A, care se grăeşte cu mare deschidere a gureî şi pentru 
însăşi acesta pruncii maî întâîu a strigă, când es din pântecele maîceî lor, 
plângând şi strigând: „a! a,!" Pre lângă acestea numele Avvâ cuprinde 
şi silaba cea din 'nainte care se obicînueşte din litere, care este va, ca 
să se arate din amândouă acestea, că omul îndată ce se naşte şi începe 
a silabisi, tăinuit chemă pre prea dulcele şi decât totă făptura mai. Iu
bitul nume al cerescului Părinte. Pentru ce însă Christos de două ori 
în rugăcîune a cjis Părinte? Uniî 4 'C pentru-că, nu numaţ că, ca Dum
necjeu are pre Dumne4eu Tată al său, ci şi ca om; orî căcî şi ceî ce cred 
în Christos şi se fac fiî aî luî Dumne4eii, orî Evrei de au fost, ori E -
linî şi păgânî, pentru acesta şi Domnul a întrebuinţat nume evreesc şi 
elinesc întru rugăciunea sa. Că întru acesta urma să credă două nO-
rode, însemnând cariî evreeşte şi elineşte vreau să numesca pre părintele 
lor Dumne4eti. Şi maî întâîu a pus pre cel evr-eesc, pentru-că şi ceî 
dintâîu Evreii au cre4ut în Christos, şi al doilea s'a pus cel. elinesc pen
tru-că şi Elinii după Evreî aii cre4ut. Socoteşte însă Iubitule, că a dă
ruit nouă Fiîul pre înfiere, 4icendu-ne să ne, rugăm aşa : Tatăl nostru, 
şi a sfîrşit Duhul cel Sfînt, strigând în injmile nostre „ A w â Părinte". 
De sus făgăduia acesta nouă Tatăl cjicend;' „Voî fi vouă spre Tatfi, şi 
voî veţî fi mie spre fiî şi fiîce" (Ier. X X I , 1). Iar cum că este adevă
rată tâlcuirea cea de maî sus ce o am .făcut mărturiseşte înţeleptul T e 
odorit 4icend: „însuşire a pruncilor este atesta, Avvâ a chema pre pă
rinţii lor. Şi pruncii eraii prunci, însă, eraţi dupre viaţa acesta de acum 
eeî ce min botez ş'au. învrednicit de înfiere, pre cea desăvîrşita şi a-
cjeverata aşteptându-o în vecul cel viitor. . 



iţn Părinte e al nostru al tuturor» (cap. II, 10!. Răspundem că 
şi cuvintele acestea s'aii dis pentru Evrei, însă în rugăciune nici 
unul dintr'înşil să numescă pre Dumnedeu Părinte, precum noî 
acum hristianiî, după ce ne botezăm, în rugăciunea ndstră nu
mim pije Dumnedeu Tată al nostru, <Ş.icend: «Părintele nostru 
carele pştl în cerîurl» (Mat. VII, 9) . Şi dupre alt chip încă di
cem, câ\ de aii şi numit Iudeii dje-,când pre Dumnedeu Pă
rinte al lor, l-au numit însă din gândul lor şi din voe; Iar hri-

'^ţianir-:U• numesc, părinte xal;vi<?r -fire Dumnedeu, din. Jucrarea. 
prea Sântului Duh, carele din-lăuntru îî porneşte spre acesta, 
pentru-că, precum ştim că este Duh, adecă dar de proorocie, 
pre care cel ce îl dobândeşte maî înainte spune cele viitore, 
aşa est|e şi Duh, adecă dar de punere de fii, pre care cel ce 
îl Ia numeşte pre Dumnedeii Tată al săii, pornindu-se din lă
untru de însuşi Duhul, fiind-că punerea de fiî (adecă înfierea) 
este unul din darurile cele multe şi osebite ale Sf. Duh, pre
cum şi însuşi Pavel acesta maî jos o dice. 

16. Câ însuşi Duhul acesta mărturiseşte împreună cu 
duhul nostru că sîntem fii al lui Dumnezeu. 

Adecă însuşî Mântuitorul mărturiseşte cu darul înfiere! ce 
s'a dar| nouă, pentru-că noi hristianiî, nu numaî către Dumne
deu difceui Avvâ, nici de singuri noî pornindu-ne dicem Pă
rinte, ci duhul din lăuntru ne mişcă spre acesta şi glasul a-
cesta şi darul este al Sfîntului Duh. Câ însuşî Mângâitorul ne-a 
învăţat: prin Duhul, adecă prin duhovnicescul dar ce 1-a dat 
noue aşa să dicem întru rugăciunile nostre: Tatăl nostru carele 
eşti in;cerîurl (Mat. VII, 9 1 ) . Iar Sf. Grigorie al Nisel dice că 
acesta,] adecă Avvâ Părinte, nu însemneză ore-care dicere adecă 

>) Iar] acesta şi maî descoperit arătându-o acestaşî Pavel djcea către 
Galat: Iar cum că sînteţî fiî, că a-trimis DumneZeu pre Duhul Fiîuluî 
seu în Inimile vostre, strigând „Avvâ Părinte", şi dumnedeescul Chri
sostom itâlcuindu-o acesta Zice: „însuşî Duhul împreună mărturiseşte cu 
duhul dostru", care o a Zis şi sfinţit. Teofilact, adăugând şi acesta „că 
nu numaî glasul este al Daruluî, ci şi dăruirea este a Mângâitorulut 
cel ce p dă. Iar Orighen voeşte că Duhul luî DumneZeu împreună măr-

' turiseşte| cu duhul cel ce este în om (Tom. II al celor opt cărţi), iar Co-
resie Zi<fe că mărturia cu care mărturisim noî că sîntem fiî aî luî Dum-

. neZeii este dupre Orighen conştiinţa cea bună, îar dupre Amvrosie ur
marea lpî DumneZeu. Iar M. Vasilie Zice că precum cuvîntul se află în 
.suflet aşa se află şi Duhul Sfînt în suflet; cu aceste cuvinte Zicend sfîn
tul: Şi precum cuvîntul e încă în suflet, une-orî adecă ca o noimă în 
inimă, îar alte-orî ca prin limbă grăindu-se, aşa şi Duhul Sfînt, acum 
adecă împreună mărturiseşte cu duhul nostru, şi când strigă în inimile 
nostre %vvk Părinte, şi acum când grăeşte pentru noî dupre cea Zisă 
(de Domnul): Că nu.voî veţî fi care veţî grăi, ci Duhul Tatălui, carele 
va grăi jîntr.u voî" (Cap. VII. dupre Duhul Sfînt). 
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că ar fi Tată al unora, iar acesta: «Părintele nostru însemneză 
şi ţinere sau atârnare, că al nostru, al hristianilor este Părinte». 
Iarăşi Avvâ Părinte strigă Duhul, este un glas slobocjit de tai
nică ţinere sau atârnare, dar şi a chema noi Tată al nostru 
ni s'a poruncit, pre Tatăl cel ce este în ceriurl. Acâsta iarăşi este 
o însemnare atârnâtore şi ţiitore (Cuv. I împrotiva luî Evnomie). 

17. Iar de sîntem fii şi moştenitori vom fi, moşteni
tori adecă ai luî Dumnedeu, şi împreuna moştenitori aî 
luî Christos. 

Fiind-că toţi fiiî nu se fac moştenitori; pentru acesta arată 
aicea Pavel cum că noî hristianiî sîntem şi fii, sîntem şi moş
tenitori; şî fiind-că iarăşi toţi moştenitorii nu moştenesc lucruri 
mari, pentru acesta arată Pavel cum că noî hristianiî moştenim 
lucruri mari, căci moştenim pre însuşî Dumnedeii. Şi îarăşl fi
ind-că nu este cu putinţă unii a fi moştenitori, â nu moşteni 
împreună însă cu fiîul cel unul născut, pentru acesta dice Pavel 
că noî hristianiî şi acesta o dobândim, pentru-că împreună moş
tenim cu Christos, cu unul născut Fiîul luî Dumtiedeii1). 

D e vreme ce împreună pătimim, ca şi î m p r e u n ă sâ ne 
slăvim. i 

Fiind-că mal sus a dis dumnedeescul Apostol | că ne vom 
face împreună moştenitori ai,luî Christos, arată acum aici că 
cu drept cuvînt o vom câştiga acâsta, pentru-eâ cela ce ne-a 
îmbogăţit pre noî şi ne-a umplut de, atâtea bunătăţi, carii nu 
făcusem nicî o ispravă sau faptă bună, acesta când ne va vedea 
că am ostenit mult pentru dînsul, ore nu ne va răsplăti prea cu 
îmbelşugare ? Acâsta însă o face Dumnedeu şi răsplăteşte celor 
ce au ostenit, pentru ca să nu se ruşineze ceî ce au luat da
rurile luî că fără de ostenâlă le-au luat. Insă socoteşte tu, hris
tiane, că Pavel înţelege aicea cum că hristianul acela, ce s'a 

») Acestea însă se fac dacă noî hristianiî care prin botiez ne-am făcut 
fiî aî luî Dumnedjeu, avem întru noî închipuite faptele cele bune ale ce
rescului Părintelui nostru şi de sîntem adevăraţi,' cuvioşîj buni, precum 
este el. Pentru acesta dice Grigorie Nisis: „Decî de aî luat pre Dum
nedeu şi te-aî făcut fiu al luî Dumnedeu, arată prin proalejgere pre Dum
nezeii cel ce este întru tine, arată în sineţî pre cel ce| te-a născut... 
acela deschide mâna sa şi satură pre totă vietatea de buha-voinţă-, trece 
cu vederea nelegiuirile, se mâhneşte pentru reutăţî, bun! este Domnul 
tuturor, drept este Domnul Dumne4eă, şi nu este nedreptate întru el... 
De veî fi întru acestea, cu adevărat te-aî făcut fiu al luî pumne4eu, îar 
de stărueştî întru cunoşterile reutăţeî, în zadar te făleşti pre sineţî cu 
naşterea cea de sus. Că va 4'ce către tine proorocul: „fiii al omului eştî, 
nu fiu al celuî prea înalt, îubeştî deşertăciunea, cauţî minciuna, nu aî 
cunoscut că omul .alt-fel nu se face fiu al luî Dumne4ei^, de nu se va 
face cuvios (Cuv. catihicesc, cap. X L ) . 



învrednicit a lua dela Dumnedeu acest fel de daruri, câte mai 
sus le-am di s) acesta nu se cade a se lenevi, ci, când va cere 
trebuinţa a se da pre sineşî în primejdii şi în munci. 

18. C ă socotesc că nu sînt vrednice pătimirile vremeî 
de acum către fiitdrea slavă ce are a se descoperi n6ue. 

De vreme ce mai sus a dis Pavel că împreună pătimim cu 
Christos, pentru ca să nu se împuţineze de suflet cel ce aude 
acesta, căci intră în primejdii şi se trage la patimi şi la munci, 
pentru acesta acum dice: Să nu te temi frate, audind acestea, 
pentru-câ pătimirile vremei de acum,-cele-vremelnice adecă, şi 
trecetore nu sînt vrednice, cumpănindu-se cu slava ceea ce are 
a se arăta noue hristianilor. Vedî însă, o cetitorîule, că nu a 
dis Apostolul odihnă, ci slavă: a) fiind-că atuncea numele.sla
vei este prea dorit la mulţi; b) pentru-câ unde este odihnă, 
acolo nu e numai decât şi slavă, iar unde e slavă acolo ne
greşit e şi odihnă. Iar dlcend Apostolul: are a se descoperi noue, 
a arătat cu acesta că şi acum gata este în cerîurl aceeaşi slavă, 
se ascunde însă şi nu se arată 1); îar -atuncea se va descoperi, 
adecă cu deplinire se va arăta. Că de vreme ce slava aceea 
este mare şi cerescă, şi. cu nespus chip covîrşeşte pre vâcul 
acesta, pentru acăşta acolo în cerîurl este păzită, pentru ca să se 
arate, şi atuncea şe va întinde în vecurile cele nesiîrşite. Drept 
aceea şi tu, hristianule, fiind-că pătimirile şi muncile vremeî a-
ceştia sînt vremelnice, iar slava veculuî celuî fiitor este nesfîrşită, 
pentru acesta dic: şi tu pătimirile vieţeî aceştia defaimă-le şi su-
fere-le ca vremelnice, îar slava ceea-ce va să fie doreşte-o ca 
pre o nesfîrşită. 

19. Că nădejdea zidireî pre descoperirea fiilor luî D u m 
nedeu o aşteptă. -

Vrend fericitul Pavel să arate câtă slavă avem sâ dobândim 
noî hristianiî, dice câ şi însuşi făptura cea-simţită şi necuvîn-
tâtore are să se schimbe spre mal bine. Şi dacă făptura cea 
necuvîntătore se va schimba spre maî bine, cu cât mal vîrtos 
noî cei cuvîntătorî ? Şi înţelegerea cuvintelor Apostolului este 
acest fel: Iar ceea ce obicinuesc proorocii a face închipuiri de 
feţe, şi a arăta rîurile, adecă că plesnesc în palme „«că rîurile, 
dice, împreună vor bate în palme» (Psalm, VII, 9 ) ; Iar munţii 
şi dealurile, câ saltă «ce este câ munţii aţi săltat ca berbecii 
şi dealurile ca mieii oilor» (Psalm. CXIII, 4 ) ; feţe însufleţite şi 

' ) Pentru acesta şi aiurea acestaşî Pavel cjice: „Viaţa nostră este ascunsă 
* împreună cu Christos întru Dumnedeu" (Col. cap. III, S. 3) . Şi David cjice: 

„Câtă de multă mulţimea bunătăţeî tale, Domne, care o aî ascuns celor 
ce se tem de tine" (Psalm X X X , 24) . 
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cuvîntătore asemânându-le cu cele neînsufleţite şi necuvîntătore, • 
însuşî acâsta, dic, o face aicea şi P îvel şi dice că totă făptura 
are nădejde, adecă are mare nădejde., că însuşi se va schimba, în
tru maî bine şi aşteptă descoperirea slavei nostre, a fiilorj lui 
Dumnedeu, pentru-că atuncea şi făptura se va slăvi cu nestri
căcîune «când şi noi ne vom face nestricâtorî şi ne vom slăvi». 
Decî câte audi aicea dicendu^-se de Apostolul pentru făptură, 
ca pentru un însufleţit, să înţelegixă se,dic cu chip mehipuitar; 

r^.fa^' . 'dppâ obiceiul .Scripturel, 
• ' . 4 e ş e r t â c S u n e i V a . supus zidirea, nu de voe, ci 

pentru acela ce o a supus. 
21. Spre nedejde, că şi însăşi zidirea se v a slobodi de ro

bia stricăciune!, întru slobodenia slavei fiilor luî Dumnedeu. 
Zidirea şi făptura, dice, s'a supus deşertăcîuneî, adecă stri

căciune!, în loc de: s'a făcut stricăcîosă pentru tine omul cel ce 
te-aî făcut stricăcîos; că de vreme ce tu omul după călcarea po
runcel aî dobândit trup stricăcîos şi muritor, pentru ţeasta şi pă
mântul spini şi cîulinî a odrâslit, şi ceriul învechindu-se trebue a 
se schimba şi a se înoi1). Şi cum s'a făcut făptura stricăcîosă pen-

i) Vrednice de laudă însă sînt şi cele ce le dice înţeleptul Fotie, la 
tâlcuirea cjieereî acesteea: Fiind-că cjice: Dumnecjeu ştia că omul va că
dea şi fiind-că ştia că făptura n u va voi să slujescă pre omul ce l ' ce 
va păcătui, pentru acesta o a înfrînat pre ea fără a voi şi wa poruncit 
să se supue omuluî, precum şi maî înainte i se supunea, când îşî pă
zea el înţelepţesca vrednicie şi se supunea poruncel Ziditorului seu, pen
tru-că făptura avea poruncă să numescă Domn al şeii pre om şi să. se 
supue la Domnul seu, celuia ce s'a făcut rob al diavolului şi al păca
tuluî. Şi se ruşina făptura ,a sluji omuluî, vecjendu-1 pre el că s'a făcut 
rob al păcatuluî. Dar însă Dumnecjeu poruncea făptureî să nu se lepede 
de călcătorul de poruncă om, ci să arate îmbelşugatul Darul luî Dum
necjeu şi facerea de bine a luî cea nestrămutată; făgăduind făptureî că 
atuncî când se va înoi şi se va slobocji de robie omul cel robit şi stricat, 
atuncî se va înoi şi ea; ca cum ar1 fi dis acesteea:' Chipul-meii omul a 
căcjut şi s'a prăpăstuit pentru călcarea poruncel, şi s'a stricat pentru 
neascultare, tu făptura rabdă şi, slujeşte stricăciune! celuî stricat. Şi când 
voîii înoi pre al meii chip, pre om, atuncea te voîii înoi şi pre tine îm
preună; şi de aî căcjut tu şi te-aî prăpăstuit împreună cu ticăloşia ace
luîa, împreună cu slava luî şi tu te veî scula şi împreună te ve!-slăvi. 
Şi fiind-că făptura silită se supunea deşertăcîuneî, adecă omuluî celuî 
ce s'a făcut deşertăciune, pentru acesta purhnecjeu la tote părţile lumeî 
a rânduit anghelî ca să înfrâneze pre făptură,: şi să o facă să slujescă 
maî mult omuluî, şi maî ales văcjendu-1 -pre 'el făptura slujind idolilor 
şi cinstea luî Dumnecjeu aducendu-o petrilor şi lemnelor, pentru acesta 
a djs Moîsi: A âşecjat notară 6menilor, dupre numărul anghelilor luî 
Dumnecjeu (A doua lege X X X I I , -8 ; la întreb. Amfiloh. C L X X X I ) . Dijept 
aceea dupre înţeleptul acesta învăţător şi anghelul prin simţită acesta 
făptura s'a supus deşertăcîuneî, arlecă. omului celuî stricat şi făcut de-



trul om? De vreme ce şi s'a zidit pentru om dintru început. 
Iar dicerea: nlu de voe, acesta arată, cum că totul desâvîrşit 
al provic.enţel lui Dumnedeu a fost şi nu a făpturei ispravă; 
ca cum jar d i c e acestea Apostolul: Pentru folosul teu, omule, 
s'a făcuţi făptura stricăcîosă, ca şi tu omul, vedend stricăciunea 
făpturei, .să defaîmi făptura stricăcîosă şi să doreşti cerîul şi 

..şlayja ceai nestricăciosă ce este in cerîii. Şi dicerea: spre nă-
•. dej de încă audindu-pv^adecă;, că făptură s'a supus stricăeîuneî 
. spfp.-nţi4-ej4e"j4<:a;'.'{îpm ,ar"ft fost dnâuteţitâ şi•• cuvîntăto>e. A-
cesta, dic, audindu-o tu, o cetitorîule, socoteşte că s'a dis cu 
chip! închipuitor şi cele-l-alte asemenea cu acestea. Decî şi în
săşi făptura se va slobodi de stricăciune, şi nu numaî tu omul, 
ci şi cea mal înjosită decât tine şi neînsufleţită şi nesimţitore 
făptură, împreună se vâ împărtăşi şi ea de bunătăţile strică-
cîuneî tale şi mai mult nu va fi stricăcîosă, ci va urma ţie. Şi 
precum ţu făcendu-te stricăcîos, şi ea s'a făcut stricăcîosă, aşa 
şi când ţu te veî face nestricăcîos, şi ea se va face nestrică
ciosă. Decî dacă făptura a pătimit stricăciunile pentru tine, a-
poi şi tu hristiane, eşti dator să pătimeşti pentru Dumnedeu 
şi sâ rabgl cu mulţămire şi cu bucurie ispitele şi necazurile cele 
ce năvălesc asupra ta. Şi de nădăjdueşte făptura a se slăvi şi 
a se face nestricată, cu mult mai vîrtos tu hristianule eşti dator 
cu nestînjinire a nădăjdui că al să te slăveşti şi să te facî nes
tricat, pentru ispitele ce le pătimeşti pentru Dumnedeu, pen
tru-că prscum un părinte în vremea slavei, a bucuriei fiilor săi, 
împodobeşte încă şi pre robii seî, pentru mai multa slavă a 
fiilor săi, aşa şi Dumnedeu la vremea slavei şi a bucuriei şi a 
nestricâcîuneî nostre, a fiilor săi, împodobeşte şi pre însuşi roba 
şi neînsudeţita făptură cu nestricăclune pentru maî multa nos
tră slavă?). 

şertăcîune, epitrqp făcendu-l pre el şi acum adecă pre făptură înfrânân-
du-o şi fâcendu-o să se supue omuluî; îar altă dată şi însuşî de-a drep
tul slujind .i-le, dupre cea 4 'să : Aii nu sînt toţî duhurî slujitore, spre 
slujbă trimţendu-se, pentru ceî ce au să moştenescă mântuire? (Ev. I, 14). 
Insă precum făptura acesta simţită are să se slobodă din supunerea şi 
slujirea omuluî, aşa şi angheliî au să se slobodă dela slujba omenilor 
şi voi; lua dela DumneZeu în 4 i u a judecăţeî maî mari plăţi pentru s lu
jirea acesta, precum 4 ' c sfinţiţii teologhî. Iar Teodorit adauge şi pricina 
pentru car î făptura s'a făcut. stricăcîosă 4 'cend: „Că nu ar fi fost de 
cuviinţă nipî drept, cele ce s'au făcut pentru om adecă, a se împărtăşi 
de nestricăclune. Iar omul pentru care s'a făcut a fi el muritor şi pă
timaş; acesta însă prin înviere luând nemurirea şi acelea aşişderea se 
vor împărtăşi de nestricăclune". Şi acesta o 4 i c e însă acestaşî: „Că şi 
angheliî şi arhanghelii şi puterile şi stăpâniile şi domniile şi acestea tote 
aştepta prcf a nostră săyîrşire. 

') Desprje nestricăclune ş i . înoirea lumeî iau pro4is Isaia: „Că în ce 
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22. Câ ştim că tbtâ făptura suspină, şi împreună chi- ; 
nueşte până acum. 

23. Şi nu numai, ci şi care avem pârga Duhului, şi 
înşine noî întru sine-ne suspinăm, punerea de fii aştep-
tându-o, pre izbăvirea trupuluî nostru1). 

Cu aceste cuvinte sileşte Apostolul pre tot hristianul să de
faime lumea acesta, ca cum l-ar dice: «Hristiane, nu te face 
mai rău decât neînsufleţita şi nesimţit6rea zidire, nici. sâ te facî 
rob celor de acum, ci mai ales suspină şi plângi câ te-aî lipsit şi 
nu ai acum ceresca slavă cea fiit<5re a ta. Căcî dacă necuvtn-
tâtorea făptură suspină câ este lipsită de nestricăciunea sa, cu 
cât mai vîrtos eşti dator tu cel cuvîntător a Suspina, căci eşti 
lipsit de slava ta cea nestricăciosă ? Dice însă dupre urmare 
Apostolul, că şi noî hristianiî, pentru-că avem înlăuntrul nos
tru pre pârga Duhului, adecă fiind-că am gustat puţin şi din 
parte din bunătăţile acele fiitore şi cereşti, suspinăm fiind-că 
acum nu le avem, nicî le dobândim tote, căci din acestea pu
ţine duhovniceşti daruri, ce am dobândit acum în viaţa acesta 
(că acestea sînt pârga), socotim şi pre cele viitore. Apoî Apo
stolul ca să nu dea pricină ereticilor Maniheîj, de a socoti câ 
pentru acesta suspinăm, pentru-că lumea este jrea, dice, că sus
pinăm pentru-că aşteptăm să luăm înfierea. ţDar cum, o feri
cite Pavle ? Noî hristianiî am luat înfierea pri 1 s. botez, şi ia
răşi aşteptăm să luăm o altă înfiere ? Aşa răspunde Apostolul, 

chip ceriul noii şi pământul nou, care eii le fac, remârj înaintea mea, cjice 
Domnul" (Cap. LXVII . 22) . Procjice însă şi Apostolul Petru: „Cerîurî 
noul însă şi păment nou aşteptăm, întru care locueştje dreptatea" (II Pe
tru III, 13). Vecjî şi suptînsemnarea djcereî „tote prinjtr'însul şi într'însul 
s'au zidit" (Col. I. 16). j 

l ) Dupre dumnecjeescul Amvrosie suspină Apostolii, ceî ce dela Dum
necjeu aii luat începuturile şi pârgele, darurile Duhului. Iar dupre Chirii 
Alexandr., aicea Apostolul înţelege pre hristianiî ceî maî întâîu că sus
pină (la Coresie). Iar Teodorit dice: Fiind-că Pavel cjice că totă făptura, 
împreună cuprinde şi pre cea nevecjută şi gândită a anghelilor, căcî pre
cum se bucură angheliî pentru un păcătos ce se pocăeşte, aşa şi sus
pină şi se mâhnesc pentru pecatele omenilor. „Iar dacă se bucură pen
tru păcătoşii ceî ce se pocăesc, arătat şi că şe mâhnesc vedând fără-de-
legile nostre". Dice însă şi s. Grigorie Nisis: „Că de vreme ce bucurie 
se face anghelilor pentru ceî ce din păcat se mântuesc; căcî până acum 
suspină făptura aceea (a lor adecă) şi împreună chi iueşte pentru deşer
tăciunea n6stră, pagubă a lor judecând pre a nostră rea peire. Când se 
va face descoperire a fiilor luî Dumnecjeu, care pentru noî pururea o 
nădejduesc şi o aşteptă (angheliî adecă) şi când oîa se va slobodi în su
timea cea de sus... . vor aduce închinăciune luî Dumnedeu carele prin 
Fiîul cel întâîu născut, a chemat înapoî pre cel ce s'a fost depărtat de 
părintescul ospăţ (Cuv. III împrotiva luî Evriomie). 
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înfiere numind nu pre cea prin botez, pentru-că acesta o am 
luat, ci desâvîrşita slavă şi nestricăcîunea trupului; câ acesta 
este desăvîrşita îrifiere şi izbăvirea şi slobozenia de morte şi 
de patimi, adecă atunci când nu mai avem a ne întorce înapoi, 
şi din punerea de fii sâ cădem îarăşî în robia pecatuluî1). 

24. C ă prin nădejde ne-am mântuit 2 ), nădejdea însă 
care se vede nu este nădejde. 

25. Că ce vede cine-va, ce şi o nâdejdueşte ?. Iar dacă 
ceea ce nu vederii nădăjduim, prin răbdare aşteptăm. 

Fiind-.câ mâi sus a vorovit Pavel, pentru lucrurile ce vor să 
fie, care multora li se par necredute, pentru acesta acum aicea 
dice: «Nu fii necredincios, o hristianule, de aceste ce spun; 
pentru-că din duhovniceştile daruri ce acum al luat, crede şi 
pentru cele viitore. Şi precum maî întâiu nimic alt al dat decât 
pre singura credinţă şi aî luat dela Dumnedeu mari bunâtăţî, 
aşa şi acum aceeaşi credinţă întrebuinţeză spre nădejdea şi câş
tigarea celor viitore; pentru-că nădejdea, atunci cu adeverat 
este nădejde, când nădăjdueşte cele ce nu se văd; pentru-că 
ceea ce vede cine-va, ce o maî nădăjdueşte în zadar? Câ e de 
prisos şi nefolositore atunci nădejdea. Deci sâ nu căutăm, fraţii 
mei hristianl, să dobândim tote bunătăţile cele fiitore în viaţa 
acesta, ci să le aşteptăm cu răbdare în viaţa cea viitore; Iar 
când audl răbdare, hristianule, socoteşte că cu numele acesta 
se arată ostenele, nevoinţă, sudori şi ispite, şi pentru acesta 
hristianul e dator să rabde ostenele şi necazuri şi aşa să aştepte 
bunătăţile cele fiit&re, care nu se văd cu ochii ceî simţiţi, se 
văd însă prin nădejde şî prin credinţă». 

26. Aşijderea şi Duhul împreună ajutordză none" întru 
slâbâciunile nostre. 

Fiind-că mai sus a dis Apostolul despre răbdare, pentru a-
câsta aicea îmbârbătăzâ pre hristianl şi dice că Duhul Sfînt ajută 
neputinţilor nostre 3); drept aceea sâ nu oboseşti, hristianule, 

*) Prea potrivit este la acesta cuvîntul Domnului, prin care se arată 
înfierea cea desăvîrşita prin înviere: „Iar ceî ce se vor învrednici a do
bândi şi învierea cea din morţi a veculuî aceluia, nici se însor-ă, nicî se 
mărită, că nicî a muri maî pot; căcî sînt asemenea cu angheliî şi fiiî 
sînt a luî Dumnedeu, prscum sînt fiî aî înviere!" (Luc. X X , 3 5 ) . Iar 
Fotie djce că înfierea aceea, ce o a luat prin botez, însuşî aceea este care 
avem s'o luăm şi după înviere, mal desăvîrşita atunci arătată. Ş i ca 
cum ar cjice cine-va: 'Aceea este ca o semenţa şi rădăcină şi începătură; 
îar acesta este rod şi ispravă aceea. 

a ) Iar Fotie cţice, că Pavel nu a pus altă cjicere aicî afară de a c e s t a : 
„Ne-am mântuit", pentru ca să arate, că cu nădejdea am scăpat de pă
cat, fiind-că făcea mare prijmedie şi înviforare adpcătore de morte. 

3 ) Iar Fotie d l c e , că- nu numaî a grăit despre răbdare, ci şi căcî a 
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nădăjduind bunătăţile cele fiitore, şi răbdând necazurile pen
tru-că ajută ţie Duhul cel Sfint, de veî avea şi tu nădejde în 
sineţî şi răbdare ispitelor. 

Pentru-că şi de ce ne vom ruga, precum se cuvine, 
nu ştim. 1 '": 

Arată aicî Apostolul cu ce c':iip ajută Duhul cel Sfînt nepu
tinţelor hostre şi dice, că1 atât dci neputincioşi sîntem, în. cât 
.nicî;ce se cţrvinfe ^ ..ne. ruga nu 1,ştim,, aţâţ de obşte toţî hri&-
'tiahu.-.cât şiînsumi^eu'Ţ'âVel; pentru^câ şi PâVei -s'a rugat s l 
se izbăvescă de îmbolditorul trupului şi pentru ca să mârgă la 
Roma. Incâ şi Moîsi s'a rugat ca să vadă Palestina şi Ierusa
limul. Şi Ieremia s'a rugat pentru. ludeî, ci şi câte treî aceşti 
atât de mari sfinţi, nu aujştiux ce se cuvine a se ruga şi pentru 
acesta nu au dobândit, nicî aii luat cererea lor. Acestea însă le 
dice acum Pavel, pentru-că dupre urmare se putea afla bristianî 
în Roma, gonindu-se adecă şi necăjindu-se, şi fiind-că el cereau 
odihnă şi slobodenie de necazuri, pentru acesta urma a se sminti. 
Deci prin cuvintele acestea arată lor Pavel, că nu ştie cine-va 
ee este de folos şi că sînt datori să rabde, pentru-că singur 
Duhul Sfînt ştie ce este nouă de folos, şi pentru acesta şi dice 
dupre urmare: 

Ş i însuşi Duhul se r6gâ pentru noî cu suspinurî negrăite 1 ) . 
Precum de demult Dumnedeu, da hristianilor celor ce se bo

tezau şi alte multe daruri, care se numeau duhuri, ca nişte lu
crări şi rodurl ale unuîa Sfîntulul Duh; câ şi duhurile prooro
cilor, dice, proorocilor se-supun (I Cor. 13); şi altul avea adecă 
dar de proorocire şi altul dar de înţelepciune şi altul, alt ore-
care; 'aşa da însuşi Dumnedeu celor ce să boteza şi darul de 
rugăciune, care şi acesta se numea duhul, pentru-că, de vreme 
ce noi omenii multe neştiind din cele ce ne sînt de folos, ce
rem cele ce nu ne folosesc, pentru acesta da dar de rugăciune 
unuîa dintre hristian! atuncea şi sta în mijlocul hristianilor a-
dunaţî în biserică acela, şi cerea dela Dumnedeu, ceea ce era 
de folos tutulor celor ce se aflau acolo, şi. nu numai însuşi o 
grăit despre nădejde, pentru acesta a c|is dupre urmare că Sfîntul Duh 
ajută neputinţelor nostre. Căcî ca să nu ne răcim despre nădejdea ce 
avem pentru cele viitore, pentru acesta Sfîntul Duh ajută neputinţei gân
durilor nostre şi cu duhovniceştiie sale"daruri încredinţezi,'nădejdile ce 
le. avem. Şi nu ne lasă să, ne îndoim, despre cele ce vor să fie şi maî 
ales cu învăţătura şi cu darul, ce, ne dă cum să j'ne rugăm. 

' ) Pentru acesta şi Orighen a djs că, Sfîntul Duh învaţă precum das
călul pre ucenicii seî literile (la Coresi-s)., Iar Chrisostom c\\ce că acesta 
o a •c}is Pavel, nu dor că Duhul suspin^, ei pa bărbaţii ceî duhovniceşti, 
pentru ceî de aprope rugându-se şi îfidurările pomenindu-le, că umilinţe 
şi suspinurî o fac acesta (la tâlc. Psalm. XLI) . ; 
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c e r e a c e s t a , c i ş i p r e c e i - l - a l ţ î î î î n v a | ă c u m s ă o c e î e d e l a D u m 

n e d e u . a c e s t a . D e c î d u h u l n u m e ş t e P a v e l a i c e a , p r e d a r u l r u -

g â c î u n e ţ î ş i . p r e î n s u ş î s u f l e t u l c e l c e a v e a a c e s t d a r d u h o v n i 

c e s c , c a r e s e r u g a l u i D u m n e d e u ş i s u s p i n a , f i i n d - c ă s t a o m u l 

a c e l d o h o v n i c e s c ş i r u g a p r e D u m n e d e u , c e l c e a v e a d a r u l r u 

g ă c î u n e ! ; î n c h i p u i r e î n s ă a d u h o v n i c e s c u l u i a c e s t u i a o m ş i a s e 

m ă n a r e i e s t e , D i a c o n u l b i ş e r i c e i c e i î d e a c u m , c a r e l e s t ă ş i f a c e 

i r i t r ' î n s e l e r u g ă c i u n i . . c ă t n s D u m n e d e u p e n t r u t o t n o t o d u l . 

27. îar , cel c e -^ercâ : ; ioîmile, ştie.ee,, este cttgştu] D u 
hului, că dupre Dumnedeu se rogă pentru sfinţi. 

N u d o r c ă D u m n e d e u n u ş t i e , - d i c e , p e n t r u a c e s t a s t ă o m u l 

d u h o v n i c e s c ş i s e r o g ă , c ă c i D u m n e d e u c a r e l e c e r c ă ş i ş t i e 

i n i m i l e l o m e n i l o r , a c e s t a ş t i e ş i ce e s t e c u g e t u l c e l u î d u h o v n i 

c e s c , c e l u i c e a r e d a r u l r u g â c l u n e l . C ă p e n t r u h r i s t i a n i î c e î c e 

s e a f i â î î n b i s e r i c ă l e c e r e a c e s t e a , c a r e s î n t p l ă c u t e l u î D u m 

n e d e u ' ) , C â h r i s t i a n i î s î n t s f i n ţ i d e s p r e c a r e d i c e a i c e a P a v e l : 

S e f a c j î n s ă a c e s t e a , p e n t r u c a s ă n e î n v ă ţ ă m n o i a c e r e c e -

r i r e l e n d s t r e , d u p r e D u m n e d e u , a d e c ă n u m a i c e l e p l ă c u t e l u i 

D u m n e z e i i . D e c i fiind-că D u h u l s e r o g ă p e n t r u n o i , n u t e m â h n i , 

h r i s t i a n u l e , c ă t e n ă c ă j e ş t i ş i p ă t i m e ş t i p e n t r u C h r i s t o s . 

28. ;Şi ştim, că celor ce iubesc pre Dumnedeu, t6te li 
se, lvţcr6zâ spre bine, acelora adecă carii dupre propunere 
sînt chemaţi. 

C u v i n t e l e c e l e d e m a î î n a i n t e a d e c ă , c e l e - a d i s A p o s t o l u l 

( c u m e r a c ă f ă p t u r a s ' a s u p u s s t r i c ă c i u n e ! ş i c ă s e v a f a c e n e s 

t r i c a t ă ş i c ă n o î n u ş t i m c e s â n e r u g ă m ) , a c e s t e a , c l i c i t o t e 

e r a u s f a t u r i ş i î n v ă ţ ă t u r i m â n g â i t d r e h r i s t i a n i l o r , a c e l o r a c e s e 

n e c ă j e a u ş i s ă t i c ă l o ş a i i î n R o m a p e n t r u c r e d i n ţ a î n C h r i s t o s ; i a r 

c u v i n t e l e c a r e a c u m i e s c r i e a i c e a , s î n t p r e a a r ă t a t e c ă l e s c r i e 

p e n t r u p ţ î h r i s t i a n i î c a r e s e n e c ă j e s c , c â d i c e : c ă c e l o r c e i u 

b e s c p r e D u m n e d e u t o t e ş i î n s e ş i c e l e c e s e v ă d a fi g r e l e ş i 

' ) I n s e j n n e z ă c ă d u p r e I c u m e n i e , c a l a c e c e r c e t e z ă i n i m i l e a i c e a s e î n 

ţ e l e g e c p 1 d e o s e b i r e p e n t r u M â n g â i t o r u l ; f i i n d - c ă M â n g â i t o r u l e s t e f i r e ş t e 

D u m n e Z e u ş i a c e r c e t a i n i m i l e e s t e d u p ă c e a s c r i s ă c ă „ t u n u m a î s i n 

g u r ş t i î j n i m a t u t u r o r " ( I I I I m p e r . V I I I , 3 9 ) . Ş i M â n g â i t o r u l d a r , c e r c e t e z ă 

i n i m i l e , ş i l e c e r c e t e z ă S f î n t u l D u h , p â n ă ş i a d â n c u r i l e l u î D u m n e Z e u , 

p r e c u m Z i c e P a v e l ( I C o r . I I ) : C u c â t m a î v î r t o s c e r c e t e z ă i n i m i l e o m e 

n i l o r ? Ş } a c e s t a î n c ă î n s e m n ă m a i c e a c ă d u m n e Z e e s c u l C h r i s o s t o m Z i c e > 

c u m - c ă ' D u m n e Z e u î u b e ş t e s ă - 1 r o g e 6 m e n i î , p e n t r u c a s ă l e f a c ă b i n e ; 

d r e p t a c e e a n u - î î n v a ţ ă e l n u m a î s ă r o g e p r e D u m n e Z e u , t o t - d e - u n a Z i 

c â n d : „ C e r e ţ i ş i s e v a ' d a v o u e ( M a t t . V I I , 7 ) , c i ş i d a r d e r u g ă c î u n e 

d ă I p r , c i a p r i n a c e l a s ă - 1 r o g e ; ş i p r e c u m Z ' c e a l u î M o î s i : L a s ă - m e ş i - î 

v o m s t i n g e p r e e î ( E ş . X X X I I , 1 ) . P e n t r u c a s ă - 1 r o g e e l , c u c u v î n t u l 

a c e s t a î l ; î n d e m n a p e n t r u I s r a i l t e n î , a c e s t a o f a c e ş i a c u m , p e n t r u a c e s t a 

şi dar de rugăcîune da (Vor. XVI la cea către Romani). 
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necăjîciose, ajută spre bine şi spre fapta bună. Vedî însă hris
tiane, că nu a dis Pavel, câ nu vine nicî un necaz asupra celor 
ce Iubesc pre Dumnedeu, nu; ci a dis că vin cu adevărat cele 
necăjiciose asupră-le, Dumnedeu însă pentru bunătatea sa, acele 
necăjicidse le întrebuinţeză pentru a folosi celor ce le pătimesc')• 
Apoî fiind-că se părea acesta a fi de necredutlşi neadeverată, 
apoî din cele trecute o adevereză acesta, dicărid celor ce du
pre propunere adecă sînt chemaţi. Dicănd, Ipumnedeu te-a 
chemat hristiane, carele eraî departe de El, dupre cunoştinţa 
de Dumnedeii şi dupre credinţă, şi chemându-te te-a făcut ai 
său şi 'dar".cum'..nu va ajuta ţie acum câ te-ai chemat de 151 şi 
te-aî făcut al său? Iar chemat se face omul, adecă este che
mat dupre propunere, care va sâ dică cu însăşi voea sa 2 ) . F i 
ind-că nu este destul numai chemarea cea dela Dumnedeu spre 
a se mântui cine-va; căcî de ar fi fost aşa, toţî omenii s'ar fi 
mântuit, fiind-că toţî s'aii chemat; ci este trebuinţa şi de proale-
gere şi de voea omuluî şi aşa din amândouă! acestea şi din 
chemarea luî Dumnedeii şi din voea de sineşi a omului să mân-
tueşte cela ce să mântueşte. Şi Teodorit încă dice: «Forte cu 
scumpătate s'a îinsoţit propunerea cu chemarea, că nu prost 
châmâ, ci pre cel ce au propunere. 

29. C â pre cari î-a procunoscut pre aceia î-a şi pro-
hotârît a fi de un chip cu chipul Fiîuluî se1u, spre a fi el 
întâîu născut între mulţi fraţi. j 

30. Iar pre cari î-a prohotărît pre aceştia i şi î-a chiemat. 
Dumnedeii maî înainte cunoşte pre acei, carjî sînt vrednici, 

' ) Iar dumne4eescul Avgustin cjt.ce • că înseşi pecatele împreună ajută 
celor ce iubesc pre Dumne4eii (In Erot. rugăciune XXVIII ) fiind-că pe-
cătuind eî, din pricina acesta se pocăesc şi se mântuesic, 4'cend sfinţitul 
aşa : „Iar ceî ce sînt scrişLin cartea vieţeî, a peri nu bot, cărora tote le 
ajută spre bine şi înseşî pecatele, căcî bând cad nu se prăpăstuesc, îar 
celor ce nu Iubesc pre Dumne4eu, tote le ajută spre îleu". Drept aceea 
Dumne4eu pre uniî ca aceştia îî împetreşte, dupre Coresie. Iar Teodorit 
4ice: „Nu tuturor ajută, ci celor ce-1 iubesc şi nu prpst ajută, ci spre 
bine ajută; că de va cere cine-va cele nefolositore, se jscapătă de cerere, 
fiind-că folosul este a nu o dobândi". Iar sfîntul Dionlsie Ariopag. d^ice 
aşa : „Intru tote estimele se află dumne4eeasca providenţă şi nicî u n a 
din estimî este ne împărtăşită de providenţă, ci şi pre! ceî ce s'aii făcut 
reî, providenţa cu buna cuviinţă îî întrebuinţeză spre a lor, ori a altora, 
orî pedepsă, orî obştesc folos, şi dupre cuviinţă de fieşte-care din estimî 
maî înainte portă gr i jă" (Cap. X I V despre dumne4eeştile numiri). 

*) Iar dumne4eescul Avgustin în cuvînt. cel despre (îndreptare şi dar 
şi aiurea, propunere înţelege pre pravăţul luî Dumne4bu, precum şi în
suşi Apostolul aiurea propunere a luî Dumrie4eu arătat 4ice: „Că pro
punerea luî Dumne4eu, cea dupre alegere să remâfe" (Rom. IX. 11) 
(dupre Coresie). ! ' 
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pentru a se chema la Darul şi împărăţia sa şi apoi maî înainte îî 
hotărăşte. Decî pro cunoştinţa cu rânduiala este maî întâia şi apoi 
prohotărîrea, Prohotărîre însă trebue să înţelegi, o cetitorîule, pre 
nestrămutata buna voe a luî Dumnedeu1). Deci a procunoscut 

') Despre procunoştinţa luî Dumnecţeu, • adecă, dumnedeescul Ioan 
Damaschin acestea Ie cjice: „Se cuvine a şti că pre tote le procunoşte 
DumneZeu, nu prohctărîşte însă tote, că procunoşte şi cele ce sînt în 
puterea nostră adecă bunele orî relele cele ce se află în proalegerea 
nostră, îar nu le prohotăfeşte. Că nu voeşte a se face răutatea, nicî 
fapta bună o.sîmiceşl'e" (Cart. II despre Credinţă cap. XLVII). Iar des
pre dumnecJees:ea.p»hoi:ărîre djce acgstae: „Drept aceea prohotărîrea este 
lucru al dumnecjeeşteî pfocunoscetoreî porunci; prohorîreşte însă pro
hotărîrea cele ce nu sînt în puterea nostră, dupre procunoştinţa sa, că 
a ştiut dupre procunoştinţa sa, că tote maî înainte le-a judecat Dum
neZeu dupre bunătatea şi dreptatea sa (tij). Drept _aceea dupre sfîntul 
acesta procunoştinţa este maî obştescă şi maî cuprincjătore decât pro
hotărîrea; îar prohotărîrea este maî în parte, fiind-că procunoştinţa luî 
Dumnecjeu cuprinde şi pre cele ce sînt în puterea sau în voea nostră 
şi pre cele- ce nu; adecă şi câte atârnă de proalegerea nostră, precum 
sînt| bunătăţile şi răutăţile şi câte nu atârnă de acăsta, ci de voea luî 
DumneZeu. Iar prohotărîrea cuprinde pre singure cele ce nu atârnă de 
noî!adecă de voea nostră, ci de singură voea luî DumneZeu". Iar care 
şînt| acestea? Ascultă pre însuşî sfîntul acesta dicend-: ,,Din cele ce nu 
atârnă denoî7.T;., cele-l-âlte tote. atârnă de dumneZeăsCa voea; că face
rea j tuturor este dela DumneZeu, că acesta este lucru al putereî sale 
ziditpre şi faeefore şi. remânerea-este a putereî sale ceiî ţiitore şi ocâr-
muţrea nostră şi mântuirea este a putereî sale celei maî înainte purtătore 
de 4'rijă. Şi dobândirea cea vecînică a bunătăţilor e lucru al bunătăţeî sale" 
(Cart. II despre Credinţă cap. XLV). Şi apoî fiind-că dupre dumneZeescul 
părinte acesta, acestea sînt, lucrări ale prohotărîreî, cele ce nu atârnă de 
noî, adecă facerea nostră, ţinerea şi providenţa nostră şi vecînică câştigare 
a bunătăţilor celor din cerîurî, adecă începutul şi mijlocul şi sfîrşitul nostru; 
pentru acesta urmeză, că DumneZeu din partea sa a prohotărît pentru 
nemărginita sa bunătate curat şi de obşte -fără de vre_ o alegere şi ose
bire să zidescă pre toţî omenii şi împreună să-î. ţie întru a- fi, prin ţi
nerea şi providenţa sa şi: să-î mântuiască şi moştenitori aî vecînicelor bu
nătăţile sale să-î facă. Pentru acesta, prea alesul între vechiî teologhî, adecă 
dumneZeescul Dionisie, despre o parte, prohotărîre numeşte pre voea cea 
bună a luî DumneZeu, fiind-că DumneZeii din vec a prohotărît tote 
făpturile şi în vreme le-a zidit. „Pilde însă, Zicem, pre cuvintele estimelor 
cele ce maî inainte şi în vec se aflau întru DumneZeu înfiinţate pre care 
teologhia le numeşte prohotărîrî şi voinţe dumneZeeşfî şi bune, asebi-
tore şi făcetore a estimilor, dupre care DumneZeu, cel maî presus de 
fiinţă pre tote estimile şi le-a prohotărît şi le-a înfiinţat" (Cap. V, des-
pră dumneZeeştele numiri). Iar sfîntul Simeon, noul teolog, despre altă 
parte,. Zice aşa: „Pre toţî îî chemă (DumneZeu) dela răsărituri până la 
apusuri; pre Evrei Z''c şi pre Elinî; a procunoscut însă DumneZeu şi 
nesupunerea ce urma să arate Evreii la chemare pentru necredinţă; şi 
pre- întorcerea ce vrea să o facă neamurile la credinţă. Cu tote acestea 
a prohotărît din vecyrî ca_toţi_câţî vor voi (orî Evrei de ar fi orî Elinî) 
săj credă într'însul şi să se boteze întru numele luî.... Să se îndrepteze 
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Dumnedeu că Pavel este vrednic de chemarea evangheliei', şi aşa , 
l'a prohotărît, adecă cu nestrămutare, ca să-1 cheme pre el. Decî 
de un chip face Dumnedeu pre aceia cu chipul Fiîuluî său, pre carii 

de păcate şi să se slăvescă şi părtaşi aî vieţeî vecînice să se facă.... Decî 
îată frate, că te-aî procunoscut de Dumnecjeu şi te-aî hotărît şi te-aî 
îndreptat şi spre vecînică viaţă te-aî ch-şmat, prin credinţa cea în Chri
stos şi prin sf. botez" (Cuv.. X X V I foîş 140). Pentru acesta alta. n,u ră
mâne -omenilor eelor prohotărîţî; de* Duirtneiţe'â fără numaî a se uni şi eî 
de voea lor .cu buna. v o e ' a luf •••Dumriejcj.eil, care î -a prohotărît, adecă de-.. 

-a. urma şi eî priţl japte, prohotărîrei'Joi- ceiî de Dumnecjeu date, cre4ând 
în > Christos,-păzft.ici; poruncile luî 'Dumnecjeu, îerindu-se de tot păcatul 
şi lucrând, fapta bună. Aşa apoî se arată prohotărîţî ; aşa se fac moşte
nitori aî împărăţiei luî Dumnecjeu; .căcî câfî nu ,se vor uni de voea. lor cu 
prohotărîtorea voe a luî £)urnnecjau şi nu vor urma prin lucruri proho-
tărîreî lor ceiî de Dumnecj'ea date, ne.cre4end în Christos, nicî păzind 
poruncile luî Dumnezeu, aceştia cad din prohotărîrea lor cea din vec 
făcută de Dumne4eu şi se lipsesc de Darul luî bumne4eii, cei: ce se 
dă şi în viaţa acesta, şi de slava ceea' ce se dă în fiitorea viaţă, jgi în 
scurt ceî ce nu se depărteză de reutăţî şi nu ' fac cele plăcute luî 'Dum
necjeu, în loc de a se face prohotărîţî, se fac lepădaţi, şi nu din "partea 
luî Dumnedeii; să nu fie! Că.Dunjne4efi le-a dăruit lor toţe mijlocele 
cele îndestule şi prin fire şi prin dar spţe a se mântui şi a câştiga pro
hotărîrea lor cea dela Dumne4eii şi din partea lor. Pentru-că aceştia, 
nevoind a întrebuinţa bine mijlocele acestea, ci răii.întrebuinţând stăpâni 
lor cea din sineşî nu aii dobândit dumne4eesca prohotărîre -şi de vecînică 
moştenire a bunătăţilor s'au lipsit, ya ,să cjieă, nu s'a norocit de sfîrşitul 
acela, pentru care s'aii zidit. < 

• Pentru acesta forte îmî place ceea ce a 4's potrivit şi înţelepţeşte în
ţeleptul Gheorghe Coresie: Că precum urmeză îa lucrurile'cele ale fireî, 
aşa urmeză şi la cele ale Darului, şi precum cele fireşti, de pildă, ca 
să facă un pom rodă, sînt trebuitore c a să ajute şi vremea şi locuf. şi 
ploî şi buna întocmire a văzduhurilor îşi multe fireşti stări împrejur: în-
tr'acest chip şi la cele ale Darului, adecă spie a dobândi omul proho
tărîrea sa dela Dumne4eu trebue să voîască şi însuşi ca să ostenescă 
şi să se nevoîască spre a se păzi pre sineşî de cele rele spre a lucra 
fapta bună şi în Scurt spre a rămânea tot-de~una spre cele bune şi în 
Darul Iul Dumne4eu. Căcî precum cele fireşti nu vin la sfîrşitul cel bun 
de nu vor urma împreună şi stările-, împţ-ejur cele din afară, aşa şi cele 
ale Darului nu au sfîrşit potrivit de nu va urma şi proalegerea.orî bună
voinţă a omuluî. Decî se închee din acestea 4'se, că prohotărîrea se în
ţelege în două felurî: Obşteşte şi în parte. Şi prohotărîrea preste tot 
cuprin4ătore este din partea luî Durnne4eu, căcî pentru singură firescă 
bunătate cu întâia voe a sa din veci a prohotărît de obşte să zidescă pre 
toţî omenii, ca se-î ţie prin Darul unuîa născut Fiîuluî său şi să-î facă moş
tenitori aî împărăţieî sale, precum strigă Pavel şi 4ice: „Carele voeşte ca 
toţî omenii să se mântuiască" (I Timot. II, 4).: Iar prohotărîrea în parte 
este, din partea omenilor acelora, cari voesc să unescă şi eri voea lor - , 
cu întâîa voe a luî Dumne4eii şi se nevoesc a păzi poruncile luî şi a 1 

dobândi prohotărîrea lor cea dela Dumne4eii. Acesta prohotărîre însă 
se numeşte şi alegere, fiind-că unii numaî din ceî mulţî vor şi urmeză 
făcând voea luî Dumne4eij , cariî pentru acesta se 41c şi aleşi, precum 
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îî procutioşte vrednicî, pentru-că ceea ce unul născut Fiîul seu este 
dupre fire, aceea se fac dupre Dar şi cei prohotărîţî de Dum
nedeu, fiind-că se află şi aceştia fiî aî luî Dumnedeu1). întâîu 

a d j s Dqmnul: „Că mulţi sînt chemaţi, îar puţini, aleşî" (Mat. X X , 16). 
însemneză însă că aicea voroveşte Apostolul precum mi se pare despre 
prohotărîrea cea în parte. Că a djs că celor ce iubesc pre DumneZeu tote 
le ajujă fepre bipe şi na prohotărît.a fi de un phjp.cii..chipuj Fiîuluî seu. 
Acestea p.şa 4icendu-se, me mir .cum uhiî 'din'maî houiî teologhiî noştrii 
au <jfe> # prohotărîrea' nu este maî întâia yqea lui..DumneZeu, ei u r m ă -
."tore;'fiind-că DumneZeu,. pentru.-#p,est£ prohotăreşte pre : 'ceî drepţ i 
pentru-că procunoşte faptele, cele bune ce vor să se facă, s'au pornit 
însă a o| Zice acesta ea să fugă de ceea ce Zic Calvinii, că DumneZeu 
adecă prphotăreşte pre omenî spre a dobândi împărăţia luî şi fără a face 
eî. fapte bune, şi căutând să scape de o necuviinţă aii căZut într'alta. 
Căcî, de vom Zice, că DumneZeu, • pentru faptele cele bune ale drepţi
lor a prohotărît să-î zidescă şi să-î mântuiască, apoî întâia pricină a zi-
ciireî ş i . a mântuire! lor nu este bunătatea şi voea luî DumneZeu, ci sînt 
faptele, cele bune ale drepţilor, îar bunătatea şi voea luî.. DumneZeu este 
urmetore, căcî de faptele- lor s'a îndemnat a-î zidi şi a-î mântui. Iar a-
cestă, socotinţă cât e de necuviincîosă, cine nu o vede? Apoi dacă pentru 
bunătăţile drepţilor a prohotărît DumneZeu a zidi şi a mântui pre drepţi, 
trebuia dupre urmare şi pentru răutăţile păcătoşilor a se opri Dumne
Zeu de a prohotărî ca să zidescă şi să cheme la a sa împărăţie pre ceî 
păcătoşi,] dar însă, precum pentru reutăţile păcătoşilor nu s'a oprit Dum
neZeu de a prohotărî din văc ca să zidescă pre păcătoşi şi să-î cheme 
la împărăţia sa, aşa dimprotivă nicî chîar pentru bunătăţile drepţilor s'a 
oprit DuknneZeu a-î prohotărî pre eî din vec ca să-î zidescă şi să-î mân
tuiască. Decî adevărul este acesta: Că DumneZeu din văc procunoşte cu 
adev«ratişi bunătăţile ce vor să facă drepţii şi reutăţile ce au să lucreze 
păcătoşii; dar însă, nicî chîar pentru înseşi bunătăţile drepţilor au pro
hotărît să-î facă şi să-î mântuiască, nicî pentru înseşi răutăţile păcăto
şilor s'a] oprit de a-î zidi şi a-î chema la împerăţia sa ; ci pentru singură 
nemărginita şi firesca bunătatea şi voea sa din vec a prohotărît a zidi 
şi a chema la împărăţia s'a pre ceî drepţi şi pre ceî păcătoşi. Ci drepţii fi
ind-că s'au unit de voea lor şi .au urmat voeî acesteea a luî DumneZeu, 
au câştigat împărăţia'luî, iar păcătoşii, fiind-că nu au voit a .se uni şi 
a urma ;voeî luî DumneZeu, aii căZut din împărăţia luî. 

] ) Prip cuvintele acestea se vede sfinţit. Teofilact că chip al fiului în
ţelege dupre omenire şi nu dupre dumneZeire, căcî fără de înomenirea 
Fiîuluî lin DumneZeu nu puteau a se face fiî aî luî DumneZeu ceî pro
hotărîţî. iCi şi sf. Chirii Alexandreanul şi Icumenie dupre omenire înţeleg 
chipul ajpesta, că Icumenie Zice că ceea ce Fiîul luî DumneZeu era du
pre fire intru înomenire, adecă ca sfînt, aşa şi ceî prohotărîţî s'au făcut 
dupre Dar, fiind-că dupre iconomie de un chip s'au făcut omenii şi fraţi aî 
Fiîuluî. far Chirii Zice: „Precum, chip al celuî pămentesc, adecă al luî 
Adam, dicem că este viaţa cea în trup şi întru păcate, aşa chip al celuî 

..ceresc, ş.decă al luî Christos Zicem sfinţenia şi dreptatea şi ascultarea. 
Ş i . precijm am purtat chipul celuî pămentesc, aşa să purtăm şi chipul 
celuî cetesc, adecă viaţa cea întru sfinţenie, şi petrecerea cea întru ori
ce neprihănită. Iar Mar. Afănasie în scrisorea cea către Serapion, şi Mar. 
Vasilie în scrisorea a cincea împrotiva luî Evnomie, chip al Fiîuluî înţe-* 
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născut însă este Christos dupre trupesca icondmie între mulţi 
fraţi, căci dupre dumnedeire nu este întâiu nâs'cut, ci unul sin
gur născut. Căcî fiind-că omenescul trup cel luat de Fiîul s'a 
uns cu venirea a tot ungetoruluî Dumnedeu, precum a dis te
ologul Grigorie1), şi s'a făcut pîrgă al nostru, şi fiind-că întru 
Christos s'a sfinţit osândită nostră fire, pentru acesta dupre cu
viinţă, întâîu născut cu adevărat este Christos,j îar noî fraţî aî 
luî sîntem. Iar sfîntul Grigorie al Nisieî dice: j:<Că întâîu năs
cut s'a făcut Christos între mulţî fraţi maî cu j deosebire prin 
botez, fiind-că însuşi maî întâîu s'a născut îtij apă, a căruia 
chipuri de naştere zburarea porumbului le-a nţioşit, prin care 
botez pre cei împărtăşiţi cu el de asemenea naştere, fraţî aî 
seî îî face, şi însuşi întâîu născut se face decât c'eî născuţi după 
dînsul din apă şi din Duh» (în cuv. III împotr. luîj Evnom.). Vedî 
şi suptînsemnarea dicereî: «Mai întâiu născut decât totă făp
tura» (Col. I, 15). j 

Şi pre care î -a chemat pre aceştia şi î-a! îndreptat. 
A îndreptat Dumnedeu pre acela ce î-a chemat prin baea 

naştere! de a doua a sfîntului botez, curăţindu-jf prin sineşî de 
pecatele lor şi drepţi făcându-i. j 

Ş i pre cariî I-a îndreptat, pre aceştia şi p-a slăvit. 
Cum a slăvit Dumnedeu pre cei îndreptaţi? jţnvrednicindu-î 

pre ei dumnedeeşteî înfieri şi dâruindu-le t6te cele-l-alte daruri 
ale Sf. Duh*).' 

Ce vom dice dar către acestea? D e estle Dumnedeu 
pentru noi, cine e împrotiva n6stră. ' j 

Vedî, o cetitorîule, că prea vederat a arătat âioea Apostolul 
că acestea le d i c e către hristianiî cei ce se necăjesc, că se pare 
a le dice unele ca acestea: Dacă noi hristianiî când eram vrăş
maşi aî lui Dumnedeu ne-am învrednicit a lua idela El atâtea 
mari bunătăţi, cu cât mai vîrtos după ce ne-am îndreptat şi ne-am 
slăvit şi ne-am făcut prieteni lui Dumnedeu ne vom învrednici sâ 
luămrdela El mal mari bunătăţi? Si dacă Dumnedeii este aiu-

• ' . i • J 

lege pre Duhul cel Sfînt . Iar Teodorit chip al Fiîuluî cjice ca este tru
pul luî, cu care cjice că se va face de un chip trupul jcelor prohotărîţî. 
Precum a cjis Apostolul către Filipisenî (Cap. III) Scriind aşa : „Ca
rele va preface pre trupul smereniei nostre,-spre a se f|ice el.de un chip 
cu trupul slavei luî". ! 

') In cuvîntul al doilea despre Fiîul cjice, vecjî însuşi întregă Zicerea s f în
tului la întâiul cap al acesteî către Romani, stih J, la cjicerĉ a: Iisus Christos. 

*) Dicerea „A slăvit" Chrisostom adecă, şi Teofilact,i şi. Amvrosie, şi 
Ieronim o înţeleg-a fi în viaţa' acesta, adecă dupre cuvîntul înfiere!; iar' 
Orighen o înţelege acesta că va fi în viaţa ceea ce va să fie, că treî cu
prinde prohotărîrea: chemare,. dreptate şi slavă (la Coresie). 
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tător noue, cine pote a ni se împrotivi? Negreşit nimenea. Pen
tru-că măcar totă lumea de s'ar scula asupra nostră, negreşit 
înţelepciunea luî Dumnedeu, ridicarea cea asupra nostră a lumeî 
o va întorce tdtă spre mântuirea şi slava nostră. 

3 2 . Că cela ce nu a cruţat pre Fiîul seu, ci pentru noî 
toţî 1-a dat pre el, cum nu şi împreună cu el şi pre tote 
le va dărui n6ue? 

Las, dice, tote cele-l-aite bunătăţî car i Dumnedeu le-a dă
ruit noue, cele câte le-am dis maî înainte; adecă că ne-a che
mat, că ne-a îndreptat şi eă i ie-a slăvit, şi numaî acesta o dic: 
Socoteşte hristianule că Dumnedeu şi Tatăl pre însuşî Fiîul seu 
cel unul născut, cel îubit, cel fireşte din fiinţa sa născut (fiind
că sînt şi fii puşî dupre dar aî luî prin sf. botez), pre acesta, 
cliCj cel atât de scump şi îubit al seu fiu nu s'a scumpit, nicî 
s'a scârbit (că acesta însemneză dicerea cruţat) Tatăl cel fără 
de început; ci pentru dragostea nostră 1-a dat pre.el; şi nu 
pentru unul, nici pentru dece, orî pentru o sută, ci împreună 
pentru toţî omenii,, şi de bun neam şi de neam prost, şi slă
viţi şi proşti, şi nernulţâmitorî şi hulitori şi vrăşmaşi aî săi, şi 
nu prost 1-a dat, c i spre junghiere şi la morte de cruce şi ne
cinstită1). Şi apoi cum acum acestaşî Dumnedeu, carele atâta 

3 ) Maî acesteaşî le~cţree cu Pavel la Evanghelie Ioan întru care cjice: 
„Că aşa a îubit Dumnecjeu lumea, în cât pre Fiîul seu cel unul născut 
1-a dat, ca tot ceia ce crede într'însul să nu pîară, ci~să aîbă viaţa vecî
nică" (Cap. III, 16). îar sf. Grigorie Nisis cjice: „Biserica crede pre ade
văratul Părinte, că cu adeverat este Tată al Fiîuluî seu, precum cjice A-
postolul, nu al altuia suî~va, că aşa hotărîtor a cţis în ofe-care din tri
miterile sale: „Carele pre însuşî fiîul seu nu l'a cruţat, osebind cu adă
ugirea dice'reî" seu , ;pre ceî vredniciţi cu darul înfiereî şi nu fireşti fiî" 
(Cuv. II împrotiva lui Evnomie). Dice încă şi Chirii al Alexandriei: „Ce 
lucru va fi din partea nostră de o potrivă către Dumnecjeu şi Tatăl? 
Că însuşî a dat pre Fiîul seu pentru noî, ca tot cel ce Va crede, într'în
sul să nu pîarâ, ci să aibă viaţa vecînică, numaî cât necruţând şi pre 
cuvenita sa iubire de1 fiu" (Cart. IV întru care dice cuvînt despre junice) . 
Şi îarăşî acestaşî cţice: „Că de trebue a cjice şi 6re-ce omenesc maî des
coperit spre dovada înţelegere!, Dumnedeu şi Părintele ore-cum îşî mânca 
manile trimiţând pre Fiîul seu la morte pentru noî, deşi ştia că nicî unul 
din ceî ce l-au mâhnit îl rogă fiind-că şi acesta ca Dumnecjeu era fără 
de patimă. Dar însă binele cel ce urma din mortea Fiîuluî înţelegendu-1. 
mântuirea şi viaţa adecă cea a tuturor, de Iubirea de Fiu cea cuvenită 
Tatălui nu a băgat semă. Pentru acesta şi Pavel se minuna de el cji-

. c â n d : „Carele pre Fiîul seu nu 1-a cruţat, ci pentru noî toţî 1-a dat" 
la ce dar s'ar face dupre dreptate mirarea de Iubirea luî Dumnecjeu ş 
Tatăluî cea către noî, de nu ar socoti că a suferit 6re-ce şi din ceh 
nevrute, dând pentru noî pre Fiîul seu? Că acesta ne înduplecă pre no 
a înţelege 'cjicerea: „Nu a cruţat" a luî Pavel, care nu s'ar djce când-Vî 
la nişte lucruri orî de ce fel, ci numaî la singure lucrurile cele lăudate 
de ore-cine ale luî Dumnedeu" (Cart. 1, unde cjice despre Avraam şi Isaac) 
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ne-a îubit pre noî, eum nu va dăfui nouă împreună cu Fiîul 
său şi pre tote cele-l-alte bunătăţi?' Pentru-că cela ce pre stă
pânul lumeî I-a dat pentru noî, vrăşmaşi fi.indu-1 noi, cum nu 
ne-ar da nouă, prieteni acum fiindu-î, avuţiile şi câştigurile lu
meî? Drept aceea, fiind-că nu ni le-a dat, arătat este că nu 
ne sînt de folos şi pentru acesta nu ni le dă. Deci tu hristi
ane, carele te necăjeşti pentru Christos să nu cauţi odihna, 

-pentru ţă nu-ţî e~ de'folos, :câ de ar fi fost de folos, mal îna
inte, o, al fi-. {qâjtj.to^rl^i'AxîUflk -6 .veMuja jde^ţr-va fi de folos. 

- 3Sr'G«if!:••y.â^•pîrC.'^r^^<J.ţiy'3; aleşilor luî Dumtiedeu? " . 
De vreme ce împreună cu cele-l-alte ispite, ce pătimeau hris

tianiî ceî din Iudei atuncea, se mâi ocărau încă şi se batjocureau 
de către Iudeii ceî de o seminţie cu dînşiî, cum sînt lesne schim-
băcîoşî şi se întorc lesne la hrîstianism; pentru acesta cjice aicea 
Apostolul către dînşiî, că Dumnedeu v'a ales dintre ceî-l-a!ţî 
Evrei, şi apoî cine va pîrî, adecă cine va prihăni alegerea lui 
Dumnedeu? Că dacă un om ^neşte+ iscusit va alege vre un lu
cru al meşteşugului seu, nimenea se va afla ca să. priliânâscă 
pentru acesta, apoi când cel maî presus de tote meşteşugurile 
şi nemărginitul înţelept Dumnedeu va alege, cine va putea a-1 
prihăni? Cu adevărat nimenea. ' 1 ' ! 

Dumnedeu este cel ce |nd{:epţt6ză. 
3 4 . Cine v a fi cel ce Nosîn-deşte? Christos este cel ce 

a murit, iar maî ales carele ş i - s ' a sculat din morţi. 
Nu a dis Pavel că Dumnedeii este carele a ertat pecatele 

nostre, ci a dis lucrul cel mult mas mare, cum că Dumnedeu 
este cel ce ne-a făcut drepţi. Decî să nu ne temem, hristiani
lor, nicî de ceî Ce ne ispitesc, nici de cei ce ne ocărăsc şi ne 
batjocuresc, că Dumnedeu este ^eeîa ce ne-a ales şi ne-a în
dreptat, şi acela ce a şi murit pentru noî, iar maî ales şi. a în
viat din morţî pentru dragostea nostră, este Christos, Fiîul lui 
Dumnedeu. Şi apoî cine ne va osândi, pre ceî ce ne-am în
vrednicit a lua atâta slavă? 

Carele şi este de-a drâpta lui Dumnedeu, carele şi so-
leşte pentru noî. ' ! ' 

Dicerea soleşte va să dică mijloceşte. şi se rogâ. Deci ca să 
arate Pavel covîrşitorea iubire ce are Christos către noî a dis 
acesta, cum că, cu tote că stăpânul nostru Christos a plinit 
tată întrupesca sa iconomie, nu a încetat însă şi despre lubi-
torea de dmenî plecare şi de aşedarea cea drăgostescă ce are către 
noî hristianiî săi, ci soleşte şi rogă pentru noi pre Părintele său 
cel fără de început. Iar a soli şi a se ruga Christos pentru noî 
acâsta nu aduce nicî o micşorare dumnedeestei slavei st mă-
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rirei luî. Nu, pentru-că Pavel maî înainte dicând că Christos 
este de-a drepta lui Dumnedeu (acesta este arătătorea de dum-
nedeesca luî mărire), apoi a dis acesta că soleşte, vrend să arate 
cu acesta nu alt ce-va, precum s'a dis, decât pre Iubirea ce are 
Christos] către noi. Fiind-că şi pentru Tatăl a dis acestaşî Pavel 
că ne rcjigă pre noi prin Apostoli, dicend: «Ca cum rugându-
se Dumnedeu prin noi» (II, Cor. V, 20). Impuţinatu-s'a dar ore 
slava- luî Dumnedeu şi Tatălui pentru-că rogă? Nu. Ci .negreşit 
acesta ejste o dovadă arătătore: de* negrăita purtare de grijă şi. 
de dragostea ce are Dumnedeu şi Tatăl pentru no!* Unii însă ' 
dicerea: «Soleşte pentru noî» aşa o au înţeles: «Câ fiind-că 
Christos; portă trupul şi când s'a înălţat nu 1-a lepădat, pre
cum bârfesc Maniheiî, însuşi acesta, a purta trup adecă, acesta 
este o solie şi rugăminte către Tatăl pentru noî, pentru-că ve-
dendu-o! acesta Tatăl îşi aduce aminte de dragostea cea către 
omeni, pentru care Fiîul seii cel Iubit a purtat trup şi aşa se 
plecă spre îndurare şi milă» 1). Acestea însă le dice Pavel, pre
cum de multe ori am dis, pentru ca să mângâe pre hristianiî 
ceî ce şe necăjeau, şi pentru ca să arate lor că şi Sfîntul Duh 
pentru hol se rogă, şi Tatăl nu s'a mâhnit dând pre Fiîul seu 
pentru hol, ci şi ne-a îndreptat şi ne-a slăvit. Şi al treilea că 
şi Fiîul j se rogă pentru noi, şi dar nu trebue să ne întristăm 
şi să obosim pentru ispită 8). 

'). Iar fo t ie cjice că rugăciunea ceea ce o a făcut Christos către Tatăl 
maî înairtte de patimi, cjicend pentru Apostoli şi pentru toţî ceî ce urmau 
a crede:{„Părinte sfinte, păzeşte-î pre eî întru numele teu, pre cariî î-aî 
dat mie, [ şi sfinţeşte-I pre eî întru adeverul teu, şi Eu pentru aceştia rog, 
nu pentru lume rog (Ioan XVII) . Acesta rugă a Domnului, măcar deşi o 
dată s'a ] cţis,. are însă atâta putere şi tărie, în cât tot-de-una lucreză şi 
deplineşt'e cele ale mijlocireî Domnului. Iar S. Chirii Alex. djce: „Fiind
că- Christos este arhiereu vecinie, dupre cjicerea: „ T u eştî preot în vec" 
(Psalm. p IX , 5) , ca om adecă, îar lucrul arhiereului este a mijloci cele 
către, DumneZeu şi a se ruga pentru norod, pentru acesta şi despre el 
a Zis Pajvel că soleşte şi se rogă pentru noî. Dar Procopie Zice, că gra
iurile acestea sînt cuvinte de compogorîre ale luî Pavel, Zicerea: „Ca
rele este; de-a drepta Tatălui" şi solirea şi rugămintea Domnului, fi
ind-că DumneZeu nicî în loc se cuprinde ca să aîbă loc de-a drepta, 
nicî are trebuinţă de mijlocirea Fiîuluî pentru noî (Tom. II din cele 8 
cărţi, foţa 807) . Iar M. Vasilie tâlcuind Zicerea: „De-a drepta luî Dum
neZeu", 'Zice: „Pavel întru Duhul mărturisind despre Christos cum că 
este de-^ drepta luî DumneZeu... socotesc că starea şi şederea însem
neză pre statornicia şi starea cea de-apururea a fireî o însemneză, căcî 
şi Varuh pre nemişcarea şi nestrămutarea eşireî luî DumneZeu arătân-
du-o a j^s acesta: „Tu şecjend în vec şi noî perind în vec" cu locul cel 
din drepta însemnând pre cinstea cea întocma a vredniciei" (cap. V des
pre S'f. Duh). VeZI şi suptînsemnarea Zicereî: „A şeZut de-a drepta mă
riei Celuî prea înalt" (Evrei I, 3 ) . 

2 ) Ve<JÎ şi tâlcuirea Zicereî: „Soleşte" la cap III, s. 25, către Evrei. Iar 



3 5 - Cine ne v a desparţi pre noî de dragiostea lui Chri
stos? Necazul? Sau_strîmtorarea? S a u fometea? Saîi gbna? 
S a u golătatea? S a u primejdia? S a u s a b i a ? ! 

După ce a arătat Pavel negrăita Iubire carejo are tdtă prea 
Sfîntă Treime către noi omenii, Tatăl, Fiîul şi Sfîntul Duh, s'a 
făcut ca un entusiaşt şi dice: Cine dar ne va despărţi pre noî 
de dragostea lui Dumnedeu? Niminea adecă, pjentru-că nicî o 
muncă ori cât de mare ar fi, ori cât de înfricoşată, nu pote a 
ne despărţi pre noî hristianiî dela Dumnedeul nostru, carii atâta 
ne-am îubit de el şi ne-am învrednicit a iua atâta părintescâ 
purtare de grijă. Vedî însă, o cetitoriule, că Apostolul nu a 
dis că pot a ne despărţi pre noî de Dumnedeii lucrurile cele 
îndulcitcre ale lumeî aceştia, precum sînt îndulcirile trupuluî, Iu
birea bogăţiei, pofta slavei şi a diregătoriilor şi cele-l-alte de 
care omenii ceî mai mulţî se stăpânesc, nu, ci a dis că nu pot 
a ne despărţi pre noî de Dumnedeii cele mulţi maî tiraniceştî 
decât acestea acum dise, care pot a sili pre sufletul omuluî şi 
fără a voi. Care sînt acestea? Necazurile, strîmtorârile şi cele-l-alte 
care le-a dis, care deşi sînt puţine la număr, însă fie-care din 
acestea cuprind nenumărate ispite, şi maî aleşi cea a necazu
rilor şi strîmtorărei cuprinde şi legături şi temniţă şi clevetiri, 
lanţuri şi izgoniri şi t6te cele-l-alte rele, care pdt a ticăloşi pre 
om, măcar deşi câte una, una nu le-a înşirat Pavel. 

3 6 . Precum este scris «că pentru tine ne: omorîm tbtă 
diua, socotitu-ne-am ca nişte ol- de junghjiere» (Psalm. 
X L I I I , 12)'). | 

Ca să nu se socotâscă câ este 6re-care sernn de părăsire 
dumnedeâscă când se necăjesc şi se strîmtoresc hristianiî, aduce 
Apostolul aici martur pre proorocul David, carele proorocea ne
cazurile acestea şi strîmtorările hristianilor; cârelle cu aceste cu
vinte arată că este o prea mare mângâiere hristianilor a pătimi 
pentru Dumnedeii, şi mai ales nu numaî a pătimi, ci şi a - se 
Coresie cjice că şi S. Grigorie Dialogul la Psalmul V <jie pocăinţă fyce: 
„Că Christos în tote cjilele se rogă pentru biserică". Asemenea şi Av
gustin la Psalmul X X I X . Vecjî şi suptînsemnarea cjicereî: „Unul este şi 
mijlocitorul între Dumnecjeu şi între omenî" (I, Timotj II, 5). 

") Icumenie cjice, că pentru acesta Pavel a adus mărturia acesta, vrând 
să ruşineze pre hristianiî ceî de atuncea, căcî dacă drepţii ceî ce se află 
în legea cea veche şi proorocii defaîmă viaţa lor pentru dragostea luî 
Dumnedeu, a cărora plăţile şi cununile eraii pământeşti 'şi bunătăţile pă
mântului, cu mult maî vîrtos sîntem datori noî să defăimăm viaţa nos 
tră pentru dragostea luî Dumnedeu, noî ceî ce avem să luăm spre răs
plătirea ostenelelor şi a morţeî nostre o împărăţie cerescă. Iar Teodorit 
tâlcueşte că Psalmul acesta l'a scris Sfîntul Duh prin David pentru mi
nunaţii Macaveî, cariî s'au făcut mucenici pentru credinţă. 



omorî în fieşte-care d' pentru Dumnedeu. Iar mortea acesta de 
tote dilele se face de proalegerea şi voea lor şi nu lucrătoreşte 
şi cu firea, căci pentru a se omorî cine-va cu lucrul în tote di-
lele, acesta este cu neputinţă fireşte. însemneză însă şi dicerea 
acesta «a se omorî» câ se jertfeşte cine-va pentru Dumnedeu, 
fiind-că Apostolul a arătat câ acesta însemneză, cu următorele 
cuvinte ce a dis că «ne omorîm ca nişte oî de junghiere». 
Şi că precum oile nu se împotrivesc când se aduc să se j un
ghie, aşa nici noi hristianiî nu se cuvine a ne împotrivi când 
vor sâ ne iunghie necinstitoril-de Dumnedeu şi reu credincioşii, 
pentru Dumnedeu -şi pentru numele "lui Christos. 

3 7 . Ci întru acestea tdte prea biruim pentru acela ce 
ne-a Iubit pre noi. " - ' . ; 

Fiind-că mal sus a dis Pavel, câ noi hristianiî ne omorîm, 
pentru acesta adauge aicî şi mângâere, pentru a nu se împu
ţina cine-va cu sufletul, audind morţi şi junghierî şi să obosescă. 
Decî dice că desi noi pătimim necazuri si strîmtorirî si mortî, 
dar însă nu numaî biruim, ci şi prea biruim, adecă cu totă les-
nirea ş̂i fără ostenele şi sudori ne facem biruitori') şi cu însuşî 
muncile-acestea si greutăţile -şi relele care ni se fac. Pentru-că 
ace'sta este biruinţa cea prea desăvîrşita, când noî hristianiî bân-
tuindu-ne şi gonirid«-ne şi schingîuindu-ne ne arătăm mai pu
ternici decât cei ce ne gonesc şi ne schingluesc. Şi să nu te 
îndoeştl de ace'sta, Iubitule, pentru-că Dumnedeu este carele îm
preună se nevoeşte cu noi şi carele atâta ne-a Iubit, în cât 
nu e de mirare dacă biruim afiându-ne în mijlocul răutăţilor. 

3 8 . Că încredinţat sînt eii că nicî mortea, nici viaţa, 
nici angheliî, nici începetoriile, nicî puterile 2), nicî cele de 
faţă, nicî cele viitore. - - -. 

l ) Iar Marele Vasilie, carele tâlcueşte dicerea „prea biruim" dice, că-bi-
rueşte cu adeverat cel ce nu se înduplecă la cele ce i se adaugă către 
sine, îar prea birueşte cela ce de voea sa trage asuprăşî chinuiri spre 
dovada răbdăreî (La tâlc. Psalm. CXIX) . Adecă precum a djs şi David: 
„Necaz şi durere am aflat", care acestaşî Vasilie tâlcuind ijice: „ C ă d̂  
vreme ce acolo m'am aflat fără a me da la cele ce de către ispititorul trag 
ca să arăt prisosinţa dragostei ceiî către DumneZeu, am adaus necas 
preste necaz, şi durere preste durere, nu cu puterea mea sculându-mi= 
asupra bănuielilor, ci pentru-că am chemat numele Domnului" (tij). 

*) însemneză că dupre sfîntul Grigorie al Nisieî Zicerea „puteri" aic 
însemneză pre tote cetele fericiţilor anghelî, că preste tot cuprincţetor num< 
este puterile cereştilor duhuri, pentru acesta a Zis proorocul David: „Lă 
Udaţî pre Domnul tote puterile luî, slujitorii luî carii faceţi voea luî 
(Psalm Cil). Decî şi prin puteri aicî se însemnă şi heruvimii şi serafimii 
că aşa Zice: „Aşijderea şi serafimii ceî pomeniţi la Isaia s'au cuprins îi 
numeral celor pomeniţi cu numirea: puterile, de marele Pavel" (Cuv. I îm 
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39- Nicî înălţime, nicî adâncime, nicî altă zidire v a pu
tea pre noî a ne despărţi dela dragostea lui Dumnedeu, 
cea în Christos Iisus, Domnul nostru 1). 

Maî întâîu a dis Pavel cum ne-a îubit pre noi Dumnedeu, 
apoi dice şi cum a Iub i t el pre Dumnedeu, şi pentru a nu se 
părea câ dice 6r6-carl mari lucruri şi mândre pentru sineşi 
(şi mai ales cu înşaşi faţa sa arata Pavel şi-hristianiî cum se 
cuvine a iubi pre Dumnedeu). deci dice na noî hristianiî atâr
nând de diagostea lui Dumnudeiî, in cât, nu numai muncile 
câte se află în lumea acesta nu vor putea a ne desparţi de 
dragostea acesta, ci pre lângă acestea încă şi de-am d i c e că 
de s'ar afla vre un tiran şi împărat carele ne-ar îngrozi că are 
să ne dea pre noî pedepsei şi munceî îadului, ceiî viitore şi 
vecînice, sau de ar făgădui să dea nouă spre dar viaţa acea 
vecînică ce va să fie, şi cu acestea s'at apuca să ne despartă 
dela Dumnedeu, nimic nu va putea isprăvi. Dar ce dic tirani 
şi împăraţi? Nic î înşişi angheliî, nici tdte cetele cereştilor pu
teri, nicî tote lucrurile cele ce sînt faţă, nicî cele ce vor să fie, nici 
înălţimea, adecă tote cele ce sînt în ceriu şi împărăţia certurilor, 
protivă luî Evnom.). pice însă şi sf, Dionisie Ariopag. în cap. XI despre 
ceresca ierarhie: pentru-că tote' cereştile fiinţe dupre' obştescul stăpân ce
reşti se cjic> °r î fiind-că s'au ţmpărţit fn treî tote de cuvîntul cel rnaî 
presus de podoba lor dumnecjeeştile miriţî în fiinţă şi ' în putere şi în lu
crare, când pre tote orî pre ore-care ditţtr'însele fără de iscodire cereşti 
fiinţe orî cereşti puteri le numim, pre, acestea cuprincjetor numindu-le, 
despre care este cuvîntul, socotescg.-s& că se arată nouă puterea cea din 
fiinţe care-î fiinţă a lor. 

l ) . Maî acesteaşî eroticeştî cuvinte afs dumnecjeesculuî Pavel le glă-: 
sueşte şi Ignatie, cela ce se arde de d!;rr.iiCi.|eesca Iubire, şi ore-cum en-
tusiasmându-se, că scrie către Romahî aişa: „M'am cumpărat de hîarele 
cele mie gătite" care şi me rog curând f mi se afla mie, pre care şi le. 
măgulesc ca în grab să me mănânce, na precum de ore-cariî temendu-se 
nu s'au atins, că deşi nu vor voi ele cie sineşî, eii le volusil i , că nimica 
nu rîvnesc eii din cele vecjute şi diît cele nevă4ute, pentru ca să me. 
norocesc a dobândi pre Iisus, focul şi,crucea şi adunarea hîarelor, tăerile 
mădulărilor, despărţirile, ruperile : oselor, măcinaturile trupuluî şi mun
cile diavolului vie asupra mea, numaî ca pre Iisus Christos să-1 dobân
desc, nimic îmi vor folosi marginile, lumeî, nicî împărăţiile veculuî aces
tuia. Maî bine. este mie a muri pentru Iisus Christos, decât a împăraţi 
preste marginile pământului. Că ce se foloseşte omul de ar dobândi totă 

. lumea, îar sufletul seu l'ar perde ?... Eii scriu către tote bisericile şi tu
turor făgăduesc, că de voe mor pentru Dumne4eu. De me veţî opri 
voî.... Lăsaţi-me să fiu mâncare, hîarelor prin care este cu putinţa a do
bândi pre Dumne4eu. Maî vîrtos zădărîţî hîarele ca să se facă mie mor-
mînt şi nimic din trupul meii să lase. Rugaţi' pre Domnul pentru mine, 
ca prin aceste organe să mă af lu jert fă luî Dumne4eii. Lăsaţi-me să do
bândesc lumină curată. Acolo mergând voîii fi om al luî Dumne4eu. 
Daţi-mî voe să nu fiu zadarnic patimeî Dumne4euluî meu". 



nici adâncimea, adecă nicî tote cele ec sînt pre pământ şi supt 
pământ şil Iadul care se află întru adâncul pământului şi munca 1), 
acestea, dic, bunătăţi tote împreună adunându-se şi relele, nu 
vor putea, a ne clăti din dragostea lui Dumnedeu. Ci deşi am 
dice că s'ar afla şi altă făptură atât de mare şi minunată câtă 
este acesta vedută totă şi cea nevedută şi gândită, îarăşî nu 
va putea a ne, despărţi dela -dragostea, luî Dumnedeu.. A po
menit însă Apost. de anghell, nu dor că angheliî despart pre^o-
menî dety Dumnedeu» niifiel Ci o a disiicesta dupre pre-'. 
punere, virând să. arate şi cu cele ce sînt cu neputinţă pre co-
vîrşirea cea mare a dragostei ce avea către Dumnedeu şi dra
gostea ceţ se cuvine a avea hristianiî către Christos. Fiind-că 
Pavel nu| Iubea pre Christos" pentru cele ale luî Christos, adecă 
pentru împerăţia şi bunătăţile lui, ci pentru Christos Iubea şi 
pre cele ale luî Christos, şi numaî la Christos căuta, şi de una 
numaî sei temea, a nu cădea cum-va din dragostea luî, pentru 
că acest lucru era luî -maî înfricoşat şi decât însăşi munca Ia
dului, precum şi dimprotivă şi a remânea în dragostea luî Chri
stos, acesta era mai dorită lui şi decât însâşî împerăţia cerlu-
rilo.r, pentru acesta şi a adaus: «Din dragostea luî Dumnedeu 
cea fn Christos lisus». Acest fel de Iubire, dice, am către Dum
nedeu, nu precum o au. cel-l-alţî Evrei, ci întru Christos lisus, 
pentru-căj şi Evreii dic că Iubesc pre Dumnedeu, dar nu-1 Iu
besc în Christos lisus, pentru-că nu aii credinţa cea către Christos. 

CAP. IX. 

1. Adever dic întru Christos, nu mint (împreună măr
turisind cu mine conştiinţa întru Duhul Sfînt) , 

2. C ă întristare mare este mie şi necurmată durere în 
inima mea. 

Apostolul vrea să arate înainte cum că nu toţi sînt semenţa 
a lui Avraam, câţî sînt din semenţa luî Avraam. Şi pentru ca 
să nu se arate că acesta o dice cu patimă şi cu vrâşmăşie, 

înţeles Teodorit înălţimea şi adâncimea: înălţime adecă pre l ) Aşa a 
împerăţia cerîurilor, îar adâncime pre gheena, adecă pre viaţa cea vecî
nică şi pre mortea cea vecînică. însemneză că prin faptele acestea a a-
rătat -adevărată Zicerea acesta a Apostolului monahul acela, despre care 
scrie dumneZeescul Nil, Z^nd'- „Alt iubitor de DumneZeu îarăşî, ce 
mergea în pustie şi purtare de (grijă pentru rugăcîune făcând, î-a stătut 
înainte doî anghelî şi l-au luat pre el între dînşiî mergând împreună cu el, 
îar el nicî cfât de puţin neluând aminte de dînşiî ca să nu se păgubescă 
de lucrul (\el maî bun, că şî-a adus aminte de apostolesca Zicere aces ta : 
„Nicî anghfeliî, nicî începetoriile, nicî puterile vor putea a ne despărţi pre 
noî dela dţagostea luî Christos" (Cap. CXII desm-e n i o - a r . l m n ^ 
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apucă maî înainte aici şi dice laudele Evreilor jşi bunătăţile, ca 
să surpe părerea acesta, şi mărturiseşte că, cu covîrşire Iubeşte 
pre Evreî. Şi pentru ca sâ se crâdă dice mal întâiu că «ade
vărul dic întru Christos şi nu minţesc, împreună mărturisind 
conştiinţa mea cu mine întru Duhul Sfînt», aducând adecă la 
acesta trei marturi: pre Christos, pre conştiinţajsa şi pre Sfîntul 
Duh. Şi d i c e că mare întristare şi necurmata durere se află 
întru mine, mâncând inima mea pentru neamiil Evreilor, pen
tru-că aii cădut din Darul lui Dumnedeu şi apoi urmâză dicend : 

3 . Ca aşi fi poftit însumi eu anatema a fi dela Christos, 
pentru fraţii mei rudeniile cele dupre truji. 

Ce vrea să clică anatema? Sâ ştii că însetrinâză despărţire 
şi întreinare, pentru-că precum nu dutâză cine-va a se atinge 
de anatema, adecă de aceea ce s'a afierosit lui Dumnedeu, ci 
rămâne osebită de tată obştesca întrebuinţare, aşa şi carele se 
anatematiseşte se osebeşte de toţi 6menil. Insă osebirea unuîa şi 
aceluia-l-alt se înţelege cu osebit chip, pentru-câ, de sfiinţita ana
tema nu cuteză nimeni a se atinge, pentru-că este afierosită luî 
Dumnedeu, îar de omul cel anatemisjt toţi se osebesc ca de 
un spurcat şi despărţit—de Dumnedeu1). Dar ce este acâsta ce 
dice Pavel aici? Pentru-că se vede că voroveşle împrotiva ce
lor mai de sus; fiind-că atuncea dicea cum că niminea mă va 
despărţi de dragostea lui Dumnedeu, îar acum dice că se r6gă 
a se despărţi; se vede dar că sînt împrotiva Cuvintele acestea 
de acelea. Dar însă nu sînt; fiind'fcă acesta ce dice aicea pen
tru dragostea luî Dumnedeu dice; că de vreme jce toţi prihăneau 
pre Dumnedeii că a lepădat pre Evrei dela Darul săii şi i-a ne
cinstit, cariî s'au fost învrednicit de dumnedee^ca înfiere şi s'au 
fost slăvit şi s'aii făcut strămoşi ai luî Christos, şi dimprotivă 
a băgat în Darul săii pre ceî de alt neam, iariî nicî o dată 

*) Pentru acesta şi dumne4eescul Chrisostom un cuvînt întreg a făcut 
arătând că nu se cuvine a anatematisi cine-va vre uiv om viii sati mort 
(Tom. VII), unde şi 4 i c e a şa : „Ce altă va să ajnatema care o 4'cî 
omule, fără numaî afierosescă-se acesta diavolului şi să nu maî aîbă 
loc de mântuire şi înstreineze-se dela Christos". pice încă şi Tarasie la 
răspunsul cel desvinovăţitor al soborului al . şaptelea „greii lucru e a-
natema, fiind-că face pre om departe de Dumne4eu şi din împărăţia 
certurilor îl goneşte şi îl trimite pre el în întunerecvil cel maî dinafară" 
(Foîa 724 a tom. II din cele SinodiceştI). Iar s. Vafsanufie 4'ce că nu 
numaî pre eretici, ci nicî pre diavolul se cuvine să-1 aijiatemisescă cine-va, 
pentru-că anatemiseşte însuşi pre sine, fiind-că îubejşte şi face lucrurile 
diavolului. Ve4î despre anatemă maî pre larg la plrozicerile soborului 
celuî din Gangra în canonicesca carte a nostră. pice) însă şi Coresie-că 
anatema se dice evreeşte Herma orî Herem, şi 4icereja Herem însemneză 
a se omorî şi a muri, fiind-că acela ce se afieroseşte luî Dumne4eu, se 
despărţea din cela ce îl avea şi se omora. , ! 
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1-afi. cunoscut pre e! ca Dumnedeu; decî de vreme ce mulţi prihă-
nîau pre Dumnedeu, dic, şi cârtîau împrotiva proniei lui, şi hulîau 
că jcu nedreptate s'aii făcut acestea şi că a amăgit Dumnedeu 
pre1 patriarhii aceia, cărora le-a făgăduit a le da atâtea daruri: 
pentru tote acestea inima durându-1 pre dumnedeescul Pavel 
şi mâniindu-se pentru necinstea acesta a slavei lui Dumnedeu 
s'a'rugat însuşi a fi anatema, adecă însuşî a fi despărţit de 
Christos, numaî a se mântui Evreii şi aşa a se stinge hula. cea 
de acest fel asupra lui Dumnedeu. Vedi acum, o cetitorîule, că 
pentru dragostea j-ui Dţsmnedeu se rogă Pavel aicea, de ar fi 
fost-cu putinţă adecă a se despărţi însuşi de ceta ucenicilor 
şi a Apostolilor lui Christos? Şi că se rogă să se despartă a-
decă dela slaya lui Christos şi de a-1 dobândi pre el, nu însă 
a se despărţi şi de dragostea luî. De multe ori se despart aşa 
şi părinţii de fiii lor numai ca să se slăvescă fiii lor şi nu se 
despart cu acesta de dragostea fiilor lor, ci aleg maî bine a 
fi el neslâviţî şi necinstiţi, numaî sâ se bine-norocescă şi să se 
arate slăviţi şi cinstiţi fiii lor. Decî dice, că însumi eu Pavel, 
carele am isprăvit atâtea vitejii, cel ce maî presus de fire iu
besc pre Dumnedeu, rog a me lipsi de slava lui Christos, pen
tru slava luî Dumnedeu, adecă numaî ca Dumnedeu să se slâ-
vescă şi să nu se necinstescă. Iar acesta a se lipsi cine-va de 
slava lui Christos, pentru slava lui Dumnedeu, acesta nu este 
lipsă de slava luî Christos, ci maî ales câştigarea eî şi noro
cire 1). Dicând însă Pavel pentru fraţii mei rudeniile cele du-

l ) Pentru acesta. şi prea înţeleptul Fotie prea frumos cjice, tâlcuind a-
cestea ale Apostolului „m'aşî fi rugat însumi eu anatema a fi", aşa cjice: 
me împunge boldul acesta al dorului să cjic, aşa flacăra dragostei mân
când măruntaele meie me sileşte a striga, aşa Iubirea cea către Christos, 
şi a alerga toţî către dînsul spre a se sfinţi me înduplecă & cugeta;" m'aşî 
ruga de ar fi cu putinţă şi ar încăpea lucrul acesta, care era depărtare 
mântuitore de Dumnecjeu, care dărueşte unire, şi care despărţire maî tare 
legă împreună, care înstreinare apropie maî cu desevîrşire; că ştia, ştia a-
cestâ despărţire de slava luî Christos şi pentru mântuirea celor de o semin
ţie cu el, nu. numaî, nu ar fi trecut chipul,- că de vreme ce pre dragostea 
ce Christos o. a arătat maî pre sus de tote estimele... fiind dar că împre
ună tote acestea şi împărţindu-le şi întru una încheindu-le le-a nume
ral şi încă nu a sfîrşit din calea dorului, apoî dar acum şi din cele ce 
nu sînt nicî încă s'aii făcut, ci cu socotelă împreună luându-se le-au pus 
în rând şi maî mult filotîmisindu-se i s'a poruncit a plini numaî cât nu 
cjice: In. cât şi pre însăşi nădejdea, pre însăşi calea, pre însăşi mântuirea, 
o aşî fi repus, de s'ar fi .slăvit Christos maî mult prin o faptă ca acesta, 
şi de s'ar fi mântuit, întorce.ndu-se, neamul Evreilor. Iar şi a cugeta şi a 
grăi. unele ca acestea nicî despărţire dela DumneZeu este când-va, nicî 
depărtare, ci maî ales unire minunată şi mat pre sus de fiinţă, şi împreunare 
de prea de nouă cuviinţa, şi prea vederată arătare de dragostea cea şi 
către DumneZeu şi către omenî şi o cunoştinţă neasemănată decât numaî 
sufletuluî luî Pavel celui cu adeverat fericit şi pacînic" (Int. C X X X I V ) . 
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pre trup, arată cu cuvintele acestea dragostea cea din inimă, ce o 
avea către Evrei, şi cât arde sufletul seu pentru mântuirea lor 1 ). 

4. Cariî sînt Israilteniî, a cărora e punerea de fiî, şi 
slava, şi testamenturile, şi punerea de lege, şi făgăduinţele. 

5 . Aî cărora au fost părinţii şi dintru cariî este Chri
stos dupre trup, cel ce este preste tbte Dumnedeu bihe-
cuVîntâf în v & u r l ; A m j n . 
.. ^auda^Pavel ;-M^ .̂̂ re-Vlud,ei..--^-î -măreşte .'-ta să nu se pară, 
precum am <$s.,-'c^broveştg,"ctt'$4^jrii.ptf vrâşmă'şie; iăturişN 

însă arată cu tote cuvintele acestea şi că Dumnedeu adecă a 
voit să mântuiască pre Iudei şi ppntru acesta î-a învrednicit 
de punere de fii şi de slavă şi făgăduinţă de bunătăţi a dat 
strămoşilor lor, luî Avraam adecă şi Isaac şi Iacov şi tdte cele-
l-alte alese darurî le-a dăruit lor ci şi pre Christos a bine-voit să 
se nască dupre trup dintre dînşiî. Eî însă s'aii întors dela facerea 
de bine acesta a luî Dumnedeu. Pentru acesta Apostolul înspăî-
mântându-se de dragostea luî Dumnedeu cea mare către Iudei, 
face mulţămire către unul născut Domnul nostru Iisus Christos 
şi dice că acesta este preste t<5te Dumnedeu binecuvîntat în ve-
curî, ca cum ar dice: P e hulesc alţii pre Dumnedeu că nu cu 
binecuvîntat şi drept chip s'a făcut chemarea şi priimirea nea
murilor, dar noî însă cariî ştim taînele luî Christos, bine cunoştem 
că Christos este vrednic nu de a se huli şi a se grăi de rău, ci 
a se binecuvînta şi a se slăvi ca Dumnedeu. Se ruşineză dar şi slu
jitorul făptureî Arie de cuvintele acestea, pentru-că Pavel aici ară
tat propovedueşte pre Christos că este Dumnedeu preste tote 2 ). 

l ) Iar acelaşi maî înainte cjis Fotie. şi alte doue tâlcuirî face aici la acesţă 
cjicere, şi una adecă este acesta: „Me rugam, cjice, adecă maî de ales este 
mie, cjice, ca voî Iudeii să năzuiţi la prop.ovedui.rea Evangheliei şi să credeţi, 
îar eii să maî zăbăvesc încă puţin în umbra legeî vechî, decât eti să apuc 
maî înainte a crede în Christos şi pre voî să v&.ved vrăşmaşi aî luî Christos 
şi că nu voiţî a ve întorce. Pentru-că mis nu mî-ar fi pricinuit vre o vătămare 
întîrzierea în legea cea veche, îar pentru voî est̂ e mare frică, nu curn-va tot-
de-una veţî remâne în necredinţă şi văvefi munci"'. Iar'cea-I-aită tâlcuire 
este acesta: „Me rugam, <"iee, a me fafcS .anatema, adecă ^ pătimi multe rele 
şi schingîurî trupeşti (fiind-că Scriptură în locul relelor ce sufere cjne-va îa 
pre numirea anatema), numaî pentru a se mântui rudele! mele Evreii" (tij). 
Asemenea însă este acesta ce cjice Pavel aici „me rugam însumi eii anatema 
a fi dela Christos pentru fraţii meî rudele mele dupre trup", cu ceea ce a 
dis Moîsi către Dumnedeu pentru înşişi Evreî „rogu-me Domne, a greşit 
norodul acesta pecat mare şi şî-a făcut Ier aşi Dumnecjeu de aur şi acum de 
veî îerta lor adecă pecatul, îartă-1, Iar de nu; şterge-me din cartea ţa în
tru care m'aî scris" (Eş . X X X I I , 31) . „Iar acesta ce alta este dupre Fotie, 
decât a cjice că de nu te veî împăca cii-<:eî din neam, de niţ veî uni pre 
eî cu tine, desparte-me şi pră mine de t ine"? (tij). 

») Iar Teodorit cjice că vrând. Pavel sa arate îubirea sa cea mare ce 
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6. Ş i nu că dor că a cădxit cuvîntul luî Dumnegleu. 
Eu cu adeverat, dice, mă ard pentru-că se huleşte Dumne

deu şi aşî fi voit pentru acesta să se mântuîască toţî Evreii. 
Dar însă deşi nu se mântuesc toţî, însă pentru acesta nu a minţit 
Dumnedeu întru cele ce a făgăduit patriarhilor, luî Avraam şi 
Isaac şi Iacov, pentru-că nu este cu putinţă (că acesta însem
neză diperea «nu că dor» 1) să cadă- din adevăr cuvîntul lui 
Dumnezeu, pentru-că ceea ce a făgăduit.,Dumnedeii acelora, 
aceea o| a ş] făcut prin '-iajptftif jşi prjtj ^^fllr.e,--jaîîcar' deşi cei.'-
ce hulesc dic că Dumnedeu altora a făgăduit şi altora a dat 
făgăduinţele, că ascultă ce dice dupre urmare Pavel: 

7. Că nu toţi ceî din Israil, aceştia sînt Israil, nici căci 
sînt serrrînţa lui Avraam, toţî sînt fiî. 

Ceea] ce dice că a făgăduit Dumnedeu acesta şi o a făcut, că 
a dis luî Avraam, că ţie îţi voî da (pământul Palestinei adecă) şi 
seminţei tale- în vec (Fac. XIII, 16). 

Să vedem dar cariî sînt semînţă acesta, pentru-că câţî s'au 
născut din Avraam aceîa toţi nu sînt curaţi semînţă a luî A-
vraam şi fii, precum nicî toţî cei din Israil, adecă c e r x e ^ a f i r 
născut ]din Iacov, aceştia sînt Isrâilteniî, ci semînţă şi fii aî luî 
Avraam şi ai luî Israil sînt cei dupre asemănarea luî Isaac, 
născuţi din Avraam şi ceî vrednici de fapta bună a luî Israil 
cu care s'a învrednicit el a vedea pre Dumnedeu, fiind-că îna
dins nu] a dis Pavel ceî din Iacov, ci ceî din Israil, pentru ca 
să arate cinstitul nume care 1-a luat Iacov dela Dumnedeu, când 
s'a luptat cu el, numindu-se Israil, carele însemneză minte ve-
detore de Dumnedeu. Că aşa d i c e Sfînta Scriptură: «Nu se 
va maî chema numele teu Iacov, ci Israil va fi numele tău» 
(Fac. XXXII , 28). Deci dacă tu, o cetitorîule, vei înţelege cariî 
se nasc! dupre asemănarea luî Isaac, atuncea veî afla adevă-
ratăj şi inemincindsă făgăduinţa lui Dumnedeu, fiind-că acestora 
s'a daţ | făgăduinţele. Drept aceea nu se cuvine a se huli Dum
nedeu, pentru că ceea ce o a dis, o a făcut, de şi unii nu înţeleg. 

avea cătjre Evreî, urmeză femeilor celor ce-şî plâng pre morţii lor, carî 
urzesc ş]i ţesă întru plângerile lor şi frumseţa traîuluî morţilor şi dricul 
vîrsteî lor şi nbbilitatea strămoşilor şi bogăţia şi vrednicia lor. Iar aşe-
(iemînturî ale Iudeilor, cţice că, dupre acestaşî Teodorit, nu numaî pre 
cel vechîu testament, ci şi pre cel nou lor îl voia să-1 dea: „Că voî testălui, 
dice, cas'eî luî Israil şi caseî luî Iacov testament nou, nu dupre testamen
tul ce am testăluit părinţilor lor" (Ier. X X X I , 31) . Dar însă testamentul 
acest nou Isrâilteniî nu aii voit să-1 priimescă. 

*) Iar Fotie cjice că Zicerea „nu că dor" însemneză acesta „că nu numaî 
că n'a căcjut cuvîntul luî DumneZeu, ci nicî a fost cu putinţă să cadă, 
adecă nici a fost aprope de a cădea, nicî a se părea că cade. 



8 . Ci întru Isaac se va chema semenţâ ţie, adecă, nu 
fiii trupuluî aceştîa sînt fiî aî luî Dumnedeu, ci fiii făgă
duinţei se socotesc întru semenţă 1 ) . 

9 . Că al făgăduinţei este cuvîntul acesta «întru acâsta 
vreme voîu veni, şi v a fi Sarreî fiii» (Fact. X V I I I , 10). 

Nu tâlcuesc, dice, eu ţie care este adevărata sămânţa luî 
Avraam, ci Scriptura cea veche, care a dis că întru Isaac se 
va chema ţie sămânţa (Fac. XXI , 12). Drept aceea câţi s'au 
născut dupre asemănarea luî Isaac, adecă din făgăduinţă, a-
ceştîa sîriţ adevăraţi fiî aî. lui .Avraam, orî maî bine a dice a-
devăraţiî fiii lui Dumnedeu. Pentru-că nu s'a născut Isaac cu 
legea şi puterea firei, ci cu puterea Dumnedee^teî făgăduinţe: 
«Că întru acâsta vreme volii veni» a dis Dumiledeu către A-
vraam, «şi va fi Sarreî fiu». Decî cuvîntul acesta al luî Dum
nedeu a plăzmuit pre Isaac în mitra Sarreî şi j 1-a născut pre 
el. Aşa dar urmâzâ şi la noi hristianiî fiiî luî Dumnedeu. Pen
tru-că în scăldâtorea sfîntului botez, ca în mitras de maică 
aflându-ne şe dic cuvinte dumnedeeştî şi acelea pre noî din 
noii ne plăzmuesc. Că botezându-ne în numelb Tatălui şi al 
Fiîuluî si al Sfîntului Duh, a doua 6ră ne nastem duhovniceşte. 
Şi precum acolo atuncea a făgăduit Dumnedeu mal înainte naş-

naşterea de a 
făgăduit Dum-
aceea dicerea: 

terea lui Isaac şi apoi o a împlinit, aşa şi la 
ddua a nostră cea duhovnicescă mai întâiu a 
nedeu prin prooroci şi apoi o a împlinit. Drept 
întru Isaac se va chema ţie sămânţă, aşa trebue a se înţelege, 
în loc de aceea sînt sămânţă ai lui Avraam, dare s'a născut 
dupre chipul naştere! lui Isaac, adecă prin Dumnedeescul cu
vînt. Deci nu a câdut, nicî a minţit cuvîntul lui; Dumnedeu, ce 
a dat ceea ce a făgăduit, cui? Adevăratei seminţei lui Avraam, 
adecă credincioşilor celor din neamuri, care s'au.; făcut fii aî lui 
Dumnedeii, asemenea cu Isaac, fiind-că şi aceştia adecă s'aii năs
cut din făgăduinţă şi prin cuvîntul luî Dumnedeu. Iar deşi dic 
Evreii că dicerea acâsta: întru Isaac se va chemă ţie sămânţă, 

l ) însemneză dupre Coresie că îndoite făgăduinţe şi blagosloveniî fă
găduia Dumnecjeu seminţei luî Avraam, pre una adecă lumescă, îar alta 
maî pre sus de lum£. Şi pre cea din lume o făgăduia trupurilor celor din 
lume, adecă luî Ismail şi celor şese fiî născuţi dupre legea fîreî din He-
tura; îar pre cea maî pre sus de lume o a dat seminţei luî, celor n ă s 
cuţi, adecă din făgăduinţă duhovniceşte dupre chipul luî Isaac. Şi .făgă
duinţa cea lumescă, adecă cea despre pămentul Hanaan şi înmulţirea 
cea dupre stele s'a plinit maî înainte de venirea luî Christos. Iar duhov
nicescă blagoslovenie şi făgăduinţa cea maî pre sus de lume s'a plinit 
când a venit Christos, împărtăşindu-se de ea neamurile cele ce s'aii 
făcuFfî î aî luî Avraam dupre credinţă. 
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acesta însemneză a se socoti de semenţa a luî Avraam câţi se 
vor naşte din Isaac, răspundem că de ar fi fost înţelegerea a-
cesta adevărată, trebuia şi Idumeiî şi toţî ceî ce s'au născut 
dintru aceea să se socotescă sămânţă a luî Avraam, pentru-că 
strămoşul Idumeilor Isav a fost fiu al luî Isaac, dar acum Idu-
meî nu numai nu sînt, nicî se socotesc fii aî lui Avraam, ci 
şi forte despărţiţi sini de neamul luî Avraam, şi se numesc de 
altă seminţie. 

10. Ş i nu numai, ci şi R e v e c a dintru unul având aş
ternut din îsaac părintele nostru, 

Dumnedeăscul Apostol mai sus adecă a arătat, că cu tote 
, că Avraam a avut mulţi şi osebiţi fiî (că avea şi pre Ismail din 
Agar roba sa, avea şi şese fii din Hetura muerea a doua a 
sa); însă singur Isaac s'a numit sămînţă a lui. Drept aceea şi 
ceî ce se nasc dupre asemenea chip al lui Isaac se numesc să
mînţă a luî Avraam. Si acum încă dice că nu numaî la Isaac 
vor vedea cine-va acesta, ci ceea ce este maî mare, acesta o va 
vedea şi la fraţii cei de gemene, un tată având şi o maică şi 
o zemislire, adecă la Isav şi la Iacov, pentru-că nicî aceştia aii 
dobândit aceleaşi privilegiul. Ci Iacov adecă s'a ales de Dum
nedeu, îar Isav s'a urât. Drept aceea şi tu, o cetitorîule, nu cere 
sâmă dela Dumnedeu pentru ce a ales pre ceî de alte neamuri 
şi î-a făcut pre eî sămînţă a luî Avraam, îar maî ales sămînţă 
a sa, iar de Evrei şî-a întors faţa şi î-a împins dela sine. Te
odorit însă dice că dicerea acâsta «dintru unul având aşter
nut» însemneză în loc de «că întru aceeaşi vreme pre amândoi 
a - zămislit». 

11 . Câ încă nenăscendu-se ei, nici făcând ce-va bine, 
orî reu, ca propunerea luî Dumnedeu să rămâe dupre a-
legere, nu din fapte, ci dela cela ce châmă. 

12. I s 'a <iis e i «câ cel maî mare va sluji celuî mai 
mic» ( F a c . X X V , 23)1). 

J ) Isav cel maî mare a slujit luî Iacov celuî maî mic, fiind-că Idumeiî 
ceî ce se pogoră din Isav au slujit Israiltenilor, că au slujit luî David maî 
înainte de luarea în robie la Vavilon, precum mărturiseşte Scriptura. Şi 
s'aii făcut toţî Idumeiî slugî împăratului, dicend (David) (a doua împ. 
cap. VIII, 14). Au slujit Israiltenilor şi după întorcerea din Vavilon, dupre 
Procopie, când se împrotiveau Israiltenilor neamurile cele megieşite şi nu 
îî lăsa pre eî să zidescă biserica, dintre care tote neamurile ceî dintâîii 
erau Idumeiî în valea luî Iosafat, când gonindu-se de către Israiltenî s'au 
omorît şi rămăşălniciî s'au făcut robî (Foia 3 1 1 , la cele cincî cărţî ale 
luî Moîsi), de unde a cţis Ioil: Idumea va fi câmp de perojare (Ioil III, 19). 
Decî închee Apostolul din acesta, dupre Coresie, că precum Idumeiî nu 
s'avi îndreptat pogorându-se cu neamul din Isav şi printr'însul din A-
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13- Precum este scris «pre Iacov am îubit, îar pre 
Isav l-am urât» (Malah. I, 3). 

De nevoe este maî înainte să spunem totă noima cuvintelor 
acestor lungî şi întinse ce va să le dîcă Apostolul, fiind-că dicea 
mulţî nedumerindu-se pentru care pricină s'aii protimisit nea
murile decât Evreii (pentru-câ nu pote a dice cine-va că s'aii 
protimisit pentru faptele lor cele t>une, de vreme ce toţi au 
păcătuit şi Evreii împreună -şi neamurile). Decî la acesta ne
dumerire Apostolul dimpreună âdunâ şi alte multe_nedumer-irl, 

,ndue cu adeve^at. nefeţelese, ci • singur, luî. Dumnedeu pricepute. 
Şi mai întâîu arată pre cei de mai sus. doi fraţî de gemene, 
pre Iacov şi pre Isav, că dintru aceştia Iacov cel ales mu s'a 
ales pentru fapta bună1), nici împrotiva Isav cel urât, nu s'a 
urât pentru faptele lui cele rele (fiind-că în pântecele maîceî 
lor [amândoi aflându-se] nu aii fost făcut vre-un lucru bun sau 
răii). Ci din propunerea adecâ din procunoştinţa lui Dumnedeii 
cel unul Iacov s'a ales şi s'a îubit, îar celă-l-alt Isav s'a urât, 
precum şi proorocul Malahia dice despre faţa luî Dumnedeii, 
pre Iacov l-am îubit, îar pre Isav l-am urât 2), pentru ca totul 
să fie deplin al luî Dumnedeii şi al propunere! şi al procu-
noştinţeî luî Dumnedeu. Şi ce dic numaî pre aceştia, încă şi 
Israilteniî toţî au. făcut pre idolul viţelului în muntele Horjv şi 
i s'aii închinat, ci alţii dintre dînşiî s'aii pedepsit, îar alţiî nu 
s'aii pedepsit. încă şi împăratul Farao împetrit a fost cu ade
vărat. Dar însă atuncî eraii şi alţii, mulţi împeţriţi ca dînsul, 
apoî cum numaî singur el s'a pedepsit? Vedî că aceste sînt ju-
vraam, aşa şi voî Iudeeî nu ve veţî îndrepta fără de credinţa luî Chri
stos, măcar deşi ve pogorâţi cu neamul din Avraam, ci precum Idumeiî 
aii slujit Iudeilor, aşa şi voî veţî sluji acestor de alţe neamuri, şi vechiul 
testament va sluji celuî nou. 

3 ) Nu din fapte, cjice Coresie, ca uneke ce ar povăţui înainte, ci dela 
cel ce chemă, ca cel ce povăţueşte înainte. Nu din fapte, ci prin fapte. 
Nu din fapte, ca cum ar povăţui înainte, ci din Darul cel ce povăţueşte 
către mântuire pre ceî ce voesc. Nu din, fapte ca cum ar fi vrednice de 
mântuire, ci din darul întrupeşţeî '«sor.i6;Ţfţî şi de Dumnecjeu cel ce so 
coteşte faptele vrednice de mântuire, nu, din fapte ca din fapte, că nu 
de sine-ne ca de înşi-ne. , >; 

2 ) Dupre Coresie ceî maî mulţî dascăli vor că Apostolul aicea învaţă 
că începutul mântuire! nu este din fapte, si din dar. Nu se lepădă însă 
şi faptele, de vreme ce nimenea se mânuieşte fără de voea de sine. Insă 
din acestea cuvinte ce cjice Pavel lucea lepădă faptele cu osebire fiind
că omul ca om se chemă către răii şi se : vinde de către păcat şi iu-
;reză cele ale trupuluî,şi ale lumeî şi ale diavolului întunecându-se. Iar, 
povăţuind înainte Darul, pote omul a se îndupleca împreună şi a bine" 
roi lumina Darului. Şi dar Pavel lepădă faptele şi, dice: „Fjjnd faptele 
unite cu omul cel dupre fire", şi iarăşi priimeşte faptele omuluî când omul 
îe învoeşte cu Darul şi cu sfatul luî Dumrjecjeu şi se povăţueşte de acela. 
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decăţi a)e luî Dumnedeu neînţelese cu adeverat de omenî, ci 
de singur Dumnedeu înţelese? Decî cu un chip ca acesta şi 
alegerea neamurilor este şi lepădarea Evreilor afară de cuvînt 
se pare nduă, îar la Dumnedeu este prea binecuvântată şi prea 
adevărată. Acesta este cuprindetore înţelegere preste tot, care 
o cuprind cuvintele Apostolului acestea ce ne staii înainte şi 
cele următore. 
, 14. Ce dar vom dice? Au ddr nedreptate este la D u m -
nedei i?"Bă nu fie! : , ,-,....'"... 

Fiind di c e> G"ă la Dumnedeu ftu este nedreptate, apoi nicî-
la/ noi, a cei de alte neamurî şi la Iudeî s'a făcut Dumnedeu 
nedrepţi 

15. Că dice luî Mc/îsi: «Milui-voîu pre carele miluesc şi 
nu me ţo î i i îndura de carele nu me îndur (Eş . X X X I I I , 19 1). 

Adauge dumnedeescul' Apostol aicea şi altă apucătură, pre
cum arh dîs maî sus, din Scriptura cea veche, dovedind cu a-
cesta că singur Dumnedeu ştie carii sînt vrednici orî de cinste 
ori de pedepsă. Pentru-câ, cu tote că toţî asemenea Isrâilteniî 
au făcu: idolul viţelului şi i s'au închinat în pustie, însă Dum
nedeu pre unii din aceîa adecă î-a miluit, îar pre* alţii a pe
depsit, pre alţii însă î-a dat Loviţilor şi î-a junghiat şi nicî 
Moisi a ştiut pricina acesta, proorocul cel atât de mare lângă 
Dumnedeu.. Iar tu omule, ceî pricinî şi sămî cei dela Dumne
deu pentru ce s'a protimisit neamurile carii erau păcătoşi? Şi 
măcar j ă Pavel putea să spue pricina pentru carea neamurile 
s'au prptimisit, îar Isrâilteniî s'au lepădat (care la altă carte 
o a arătat, adecă pentru-câ Isrâilteniî au socotit să se îndrep-
teze din lege adecă şi din faptele lor, îar neamurile au socotit 
să se îndrepteze din singură credinţa şi din Dar), măcar că, 
did, de:;i Pavel putea a spune pricina acesta, ci de o cam dată 
nu o spune ci o tace, ca maî mult sâ astupe gurile iscoditorilor 

>) Iar Meletie Pigas tâlcuind acesta cjice: „Că alegerea Darului adecă 
o a ales DumneZeu. Din multe se pote vedea DumneZeu, că cjicerea 
acesta: Milui-voîu pre carele miluesc, şi nu me voîu îndura de carele 
nu me îndur, acesta. însemneză milă a fi şi îndurare şi Dar al luî Dum
neZeu către ceî aleşi întru Christos. Şi fără de îndoelă pre noî ne-a în-
veţât să alegem Sionul şi ;să-1 alegem pre el spre lăcaş luişî, biserică 
adecă celor aleşi, pentru care a Zis că întru dînşiî voîu lăcui şi voîu 
umbla... Acesta dar va fi odihna Domnului, 4 i c . e David, şi adauge pri
c ina : Aicea <%ice voîu lăcui pentru tine, şi pentru ce? Că o am ales pre 
ea pentru acesta preste tot cuprinZetore dogmă (adecă hotărîre),. şi cea 
despre sine o socoteşte proorocul Zicend: „Izbăvi-me-va pre mine pen
tru-că n)'a voit, că au dor aflând întru noî DumneZeu ce-va, când în 
dar he-a ! ales pre noî? L a îndreptările sale priveşte şi în dar pentru milă 
alege" (part. I, despre Hristianism). 
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şi să-I mduplecej să nu caute vre o socotelă dela judecăţile şi 
iconomiile acestea ale luî Dumnedeii. 

16. Decî dar nu e a celuî ce voeşte, nicî a celula ce 
aleYgă, ci a luî Dumnedeu celui ce milueşte. 

Voîa cu adevărat, dice, Iacov sâ blagoslovescă pre Isav, a-
lerga încă şi Isav în câmp pentru ca să capele vînat şt prin 
acela să se blagoslovescă, precum este scris la Facere unde 
dice: «Că a dis (luî Isav Isac) eşî în câmp şi vîneză-mî vî
nat, .şi s'a dus Isav în câmp ca să vîneze vînat tatălui şeii» 
(Fac.,XXVII, 5). . Dar pumr*.e4eu cu-judecată drăptâ a făcut să 
dobândescă blag'oslovenia Iacov, fiind-că cu addverat era vred
nic de ea. Se vede însă cu cuvintele acestea că Apostolul surpă 
stăpânirea de sine a omului, însă nu o surpă, Ici precum s'ar 
dice la o casă că totul este al meşterului şi k ziditorului şi 
măcar că zidarul are trebuinţă a avea şi materie pentru a zidi 
casa şi omeni, ca împreună să lucreze cu el la jacea zidire, dar 
însă fiind-că sâvîrşirea casei stă la ziditorul, djcem pentru a-
cesta câ totul casei este al ziditorului. Cu un jchip ca acesta 
dicem şi la om că totul este al lui Dumnedeu, cu tote că Dum
nedeii are trebuinţă şi de proalegerea şi osîrdia omuluî, dar fiind
că Dumnedeu isprăveşte şi Dumnedeii încununez^ şi Dumnedeu 
osîndeşte, pentru acâsta dicem că totul este al luî Dumnedeii1). 
• 

' ) Şi Coresie cjice cum că Scriptura şi Darul cel noii cu dicerea a-
cesta dă lucrările pricinilor celor maî întâie şi domnitore şi nu la ceî pri
cepuţi şi supuşi lucrători; îar Anastasie la întrebările £»criptureî cjice că 
(binecuvântarea şi a luî Avraam şi a luî Isaac) nu a fost blagoslovenie a luî 
Isav celuî ce alerga în câmp ca să prindă vînat şi prin acela să se blagoslo
vescă, ci a fost a luî Iacov celuî ce s'a blagoslovit de Dujmnecjeu, carele a 
voit el să dobândescă blagosloveniile. Insă cu dreptate Dumnezeii a miluit 
şi blagoslovenia luî Isav o a dat luî Iacov, fiind-că Iacov a fost fiii întâîu 
născut al luî Isaac (acest fiii a fost Iacov), fiind-că a cumpărat întâîa naş
tere dela Isav pentru pâne şi pentru puţină fertură de lîrtte, cum mărturi
seşte. Scriptura (Fac. XXVII ) . Maî înainte însă închipuia Isav adecă pre 
Israiltenescul norod, îar Iacov pre cel din neamuri al hristianilor. Dice încă 
pre lângă acestea şi Coresie că aicea grăeşte Apostolul despre cela ce voeşte 
adecă şi alergă nu însă cu drepta credinţă şi cunoştinţă, şi nu despre cel 
ce voeşte şi alergă cu dreptă credinţă şi cu bună cunoştinjţă; pentru-că ceia 
ce nu alergă aşa nu se milueşte, îar cela ce alergă cu dreptă credinţă 
şi cunoştinţă se milueşte. Milă însă este mângâerea cea prin Mesia, că 
dupre mila sa, dice, ne-a mântuit pre noî (Tit. III, 5) . Voeşte şi alergă 
Agarinenul şi Evreul şi ereticul, dar în zadar voeşte şi alergă, pentru-că 
nu au povăţuitor pre Dar şi dumnecjeesca milă cea prin trupesca i co-
nomie dăruită, picând însă Apostolul că „maî ' înainte de a face vre un 
bine sau reu Isav şi Iacov" arată cu acesta că mântuirea nu urmeză 
faptelor omuluî, ci pururea vecuitoreî voeî şi procunoşţinţeî şi prohotă-
rîreî luî Dumnedeu, carele maî înainte de fapte hotăreşte, fiind-că pro-
cunoştinţa luî Dumnezeu maî înainte cUnoşte faptele cele bune ce vor 
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17. Că elice Scriptura de F a r a o c ă : «Spre însăşi acesta 
te-am ridicat, ca să arăt întru tine puterea mea şi c a să 
se vestdscă numele meu în tot pământul» (Eş . I X , 17). 

Precum dice despre Evreii ceî ce în pustie au făcut idolul, 
alţii au scăpat de pedepsă, îar alţii s'aîi pedepsit, precum maî 
înainte am d' s) fiind-că singur Dumnedeu ştie pre cei vrednici 
de mântuire ori de pedepsă, cu un chip ca acesta şi singur 
Farao a cercat mânia lui Dumnedeu, cu tote că şi alţii mulţi 
aii fost împetriţi ca dînaul, că pentru însuşî acesta te am ridicat 
pre' tine, dice Dumnedeu iui Farao 1 ), adecă pentru acesta le-arn 
adus în mijloc ca prin tine să se" arate puterea mea şi ca prin 
tine mulţi' alţi împetriţi şi reî să se ferâscă, fiind-că se va vesti 
numele meu în tot pământul, cum că sînt drept şi puternic. 

18. Deci dar pre carele voeşte îl milueşte, şi pre ca 
rele voeşte îl împetreşte 2). 

Aicea dumnfed e e a cul Apostol face încheere de cele maî sus 
dise şi hotărăşte că nu se cuvine cine-va a cere dela Dumne
deu judecăţi şi sămî, pentru-că pre cel ce voeşte îl milueşte, 
precum pre Evreii ceî ce au făcut viţelul în pustie şi nu s'au 

să se facă,, şi nu pre înseşi faptele şi ca cum fireşti, ci precum vor urma 
Darului celuî ce le va povăţui. 

' ) Iar Coresie acesta „l-au rădicat" o a tâlcuit în loc de „te-am pus 
împărat, orî te-am ţinut dupre haldeicesca limbă, orî ţî-am lăsat loc ca 
să întrebuinţez tirania ta asupra norodului meti, pentru ca să arăt pu
terea mea prin minunile mele". Iar Teodorit aşa tâlcueşte: „Iar acesta te-am 
ridicat pre tine, este în loc de am ertat ţie să dobândeşti împărăţie şi 
putând a te opri nu te-am oprit, maî înainte ved^nd folosul cel ce va fi 
celor buni. Vedî aicî, cetitorîule, că adeverat s'a făcut cuvîntul acesta al 
Domnului asupra faptelor, căcî pentru ca să pedepsescă DumneZeu pre 
Faraon cu acele c } e c e bătăi şi în sfîrşit cu afundare în Marea Roşie s'a 
au<jit şi s'a vestit numele luî în tot pământul. Pentru acesta Zicea Moîsi 
în cântare „auZit-au neamurile şi s'au întărîtat (orî s'au înfricoşat), chi
nuri de dureri au cuprins pre ceî ce lăcuesc în Filisăim. Atuncea a cre-
Zut domniei Domnului şi stăpânitoriî Moavitenilor, î-au cuprins pre eî 
tremur, î-a topit toţî ceî ce lăcuesc în Hanaan" (Eşire, XV, 15). Dicea 
încă şi Raav curva către ceî iscoditori: „Ştiu că a dat Domnul vouă 
pământul, că au căZut frica vostră preste noî, că am auZit că a uscat 
Domnul Marea Roşie înaintea feţeî vostre când eşîaţî din Eghipet... şi 
auZind noî ne-am înspăimântat în inimile nostre, şi. nu maî este duh 
întru nicî unul din noî de către faţa vostră" (lisus II, 9) . 

2 ) Procopie însă voeşte cu chip întrebător a se ceti acesta Zicând: „Că 
une-orî ca o întrebare pune pre împetrirea celuî ce se împîetreşte de 
Domnul. Dar ore pre carele voeşte îl milueşte ? Şi pre cine voeşte îl îm
petreşte? La ca,re a adaus acesta: Dar însă tu o omule cine eşti răs-
punZend împrotiva luî DumneZeu ? Orî pre nepriimirea nedumerire! ve-
Zendu-o, orî nejudecând că. se cuvine a răspunde celuî ce învinovăţeşte 
dumneZeesca pronie (Foia CCXLI din cele cinci cărţi). -

- 155 — 



pedepsit; îar pre cel ce voeşte îl îrnpetreşte, ca pre Farao. Dar 
ce însemneză dicerea îrnpetreşte? (pentfu-că se pare necuviin-
cîosă). Ascultă. Precum s 6 r e l e cera adecă o m o a i e , îar lutul îl 
întăreşte, nu de sineşî, ci pentru osebita materie a cereî şi a 
lutului, aşa şi Dumnedeu, inima cea de lut a luî Faraon, să 
dice că o a împetrit; cu ce chip? Cu îndelunga sa răbdare; 
pentru-că răbdându-1 îndelung şi suferindu-1 l'a făcut maî îm
petrit, precum de pildă, de ar avea cine-va un rob viclean şî  
feu şi ha Var pedepsi,, şi ar ^re^Qffî^'ii|l>.ij'e^e'pm#n către 
dînsul/ îl face maî râu decât ce erii matinainte; riudor rCă stă
pânul îl învăţa pre acela răutate, ci. căci robul pre îubirea de 
omenî a stăpânului seu o întrebuinţSzâ spre adăogirea reutăţeî 
sale defăimându-î bunătatea 1). 

19. Decî veî di.ce m i e : pentru ce maî prihăneşte? Căci 
voei sale cine va sta împrotiva? 

In tot chipul se sileşte sfîntul Apostol, precum de multe ori 
am dis, pentru ca să arate că singur luî Dumnedeu îî sînt cu
noscute iconomiile şi judecăţile acestea; pentru acesta şi din 
tdte părţile adună multe nedumeriri şi nu le deslega pentru ca 
să strîmtorescă pe auditorul şi iscoditorul şi să-1 încredinţeze 
că unele ca acestea sînt neînţelese şi necuprinse de minte. Decî 
ceea ce dice aicea este acest fel; aduce o dicere împrotiva şi 
nedumerire, la cele de el maî înainte disc şi dice: Că dacă pre 
cela ce voeşte Dumnedeu îl îrnpetreşte, pentru ce prihăneşte 
şi învinovăţeşte pre cel ce greşeşte? Că voeî luî Dumnedeu cine 
pote a-1 sta împrotiva? Dumnedeu a voit şi a împetrit pre Fa-

l ) Pentru acesta şi Clement Alexandr. în cuvîntul seu cel patagocicesc 
cjice: „Că Dumnecjeu nu urăşte gicî împietreşte întâîu, ci cu al doilea 
ch ip" ; îar Meletie Pigas cjice a ş a : „A Impetri-inima, acesta nu o face 
Dumnecjeu cel ce porunceşte a tăia împrejur inima; cel ce înfrunteză 
tăria cerbiceî pretutindenea; cel ce pur.e inimile în omenî de carne (adecă 
moe). Că de ar fi împetrit. DumneZeii inima luî Faraon, ca el din pro-
tivă să cadă, ar fi fost ca . însuşî Dumnedeu a • făcut răutatea acesta, 
cel ce a dat pricina reutăţeî, şi reutate fiind pricina şi aprin4etore de 
reutate Şi de ar fi ştiut Pavel pre Dumr>eZc*u împetritor de inimî, cum 
sfătueşte cjicend : „Nu ve împetriţi inimile vostre". Ori mai ales cum 
DumneZeu o 4ice acesta ? Când Zice despre sine şi prin David şi prin 
Pavel strigă aces ta : Astă-4î. de veţî au4' glasul luî să nu ve împetriţi 
inimile vostre (Evr. III. 8 ) . Insă acestea s i cele ca acestea, precum este 

. şi cea 4isă de Isaia că ne-aî rătăcit pre hoî din calea ta şi aî împietrit 
inimile nostre de a nu ne teme de tine (Cap. LXIII, 17). picând ca când 
Dumne4eu lucreză, nu lucreză însă, nicî însuşî a făcut întru dînşiî a-
cestea, ci numaî lăsând a se lucra, precum 4 i c e Şi Avgustin, întru cele 
despre prohotărîre şi despre dar, forte înţelepţeşte arată, djcehd: Ş i cu 
adeverat că de sineşî stăpânitor a făcut .pre omenî (Cai'jtea I despre 
hrisţianism). 
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raon ori pre vre un alt om; pentru acesta şi dupre urmare a-
cela pre care l'a împetrit a greşit. Decî cum îl prihăneşte şi 
îl munceşte pre cela ce l'a împetrit? Acesta este dar punerea 
împrotiva şi nedumerirea, care s'a pus de Apostol, pentru ca 
să arate că unele ca acestea sînt nedumerite şi singur luî Dum
nedeu înţelese. Pentru acâsta nicî singur el deslegă nedume
rirea acâsta, ci astupă gura celuî ce nu se dumereşte şi dupre 
urmare î( dice: 
,V 20. L)eel dar 1), o omule, tu cine eşti, cel ce respundi 
împrotiva lu iDumnede&?; ' : : ; 

Vedî) iubitule, câ Marele Apostol pre iscodirea cea fără de vreme 
şi de prisos mult iscoditorilor o opreşte şi înfrânâză ? Pentru ca 
să înveţe pre omenî să cunoscă, ce este Dumnedeu adecă şi 
ce este omul (adecă cum că Dumnedeu este intru tot înţelept 
şi drept şi cu înţelepciunea sa tote le ştie şi cu dreptatea sa 
le icono|niseşte; iar omul1 este prea neputincios cu mintea şi 
nu înţelege judecăţile cele nepricepute şi drepte ale luî Dum
nedeu)! [Tu cine eşti, dice, o omule; împreună părtaş şi îm
preună impărţitor eşti tu al stăpânirei luî Dumnedeu? Aii dor 
judecătpr eşti tu al iconomielor acelora, care se cuvine a le 
face Dumnedeu, ori a nu le face ? Pentru-că a cerceta cine-va 
câ acesta aşa se cădea a se face şi acâsta trebuia a se face 
aşa, acesta cercetare este însuşită a unuia, ce răspunde împro
tiva şi stă împrotiva marelui Dumnedeu; iară cela ce se teme 
de Dumnedeu, nu se cuvine a face aşa, ci să se înduplece fârâ 
iscodire la cele ce se fac de întru tot înţelâptă pronia lui Dum
nedeii, măcar cu ori-ce chip s'ar face. 

Aii d6r va $ice făptura celula ce o a făcut: ce m'aî 
făcut aşa? 

21. Aii d6r nu are stăpânire olarul asupra lutului, din 
aceeaşi frământătură a face, un vas adecă spre cinste, iar 
a l t u l s p r e necinste 8 ) . 

' ) Dicerea: decî dar, doue conlegăturî fiind, va să cjică apoî s'aii cu 
adeverat. 

! a ) Dicerea acesta o a luat Apostolul dela Isaia, carele c)ice: „Aii nu 
precum utul olarului ve veţî socoti? Au djce-va făptura celuî ce a fă
cut pre ea? Aii nu tu m'aî plăsmuit? Sau lucrul celuî ce l'a făcut, nu 
m'aî făcut înţelepţeşte?" (Cap. X X I X . 16). Iar înţeleptul Meletie Pigas cjice-
rea acesta aşa o tâlcueşte că mintea (idjeea) Apostolului este aces ta : 
cum că Dumnecjeu nu e nedrept că daca' (acesta se înţelege dupre în
tâia pUnere) ca olarul din totă frământătură adecă domnul adunând vase, 
pre unele dintru acele le-a gătit spre cinste, îar altele, orî vrend ele orî 
nevrend, spre peire: îar dacă (care e de a dona socotinţă), vasele care 
el le-a făcut cinstite şi pentru cinste, 'că, Dumnedeu pre om spre nes-
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Pilda acesta o a întrebuinţat Apostolul nu pentru ca sâ ră
dice stăpânire de sine a omenilor nicî ca pre | noî să ne facă 
trîndavî şi nemişcaţi ca pre cele neînsufleţite, pi pentru ca să 
ne înveţe cum se cuvine a ne supune lui Durrmedeu, precum 
mal înainte am dis şi sâ arătăm covîrşitore tăcere şi ascultare 
la iconomiile ce le face şi smerenie; pentru-că^ precum-dice, 
olarul din acelaş lut face vasele cele ce voeşte, altele spre în
trebuinţare cinstită, îar altele spre întrebuinţare necinstită şi 
nici unul din vasele acestea nu-I dice împrotiva; aşa şi Dum
nedeu din acestaşî neam al omenilor, pre unii adecă îi cinsteşte 
şi-î slăveşte, Iar pre alţii ii'pedepseşte şi îî necinsteşte; pen
tru acâsta tu omule nu iscodi lucrul acesta, ci închină-te nu
mai şi urmeză lutului şi vaselor celor de lut. Şi precum lutul 
urmâzâ manei olarului, aşa şi tu urmâză voel şi judecatei luî 
Dumnedeu celuî ce tote le iconomiseşte. Să şiiî însă, o ceti-
torîule, că precum urmeză la vasele cele de lut şi nu lutui face 
de a fi unele dintre dînsele cinstite, îar altele necinstite, fiind-că 
lutul este unul şi acelaş la tote vasele, ci pre; osebirea lor o 
face întrebuinţarea cea osebită a omenilor aceljora, care ie în-
— ~ . — • i 

tricăcîune l'a făcut, îar de pisma diavolului a intrat mortea (la înţelept. 
II, 4) . A intrat dar cu adeverat prin pecat: Şi nu l'a oprit Dumneajeu, 
de a face vasele: Care de bună voe s'a' dat celuî reu, ci şi le-a făcut 
bune, cu adeverat, pentru bunătatea sa, şi le-a suferit pentru îndelungă 
răbdare, înfiinţându-le, precum djce Pavel prin bunătatea sa, aducendu-î 
spre pocăinţă pre omenî, ca orî să-î mântuiască prin pocăinţă orî să-î 
muncescă dupre dreptate, precum dice Grigorie, cum e el nedrept? F ă -
cendu-1 la început bun şi suferindu-î prin îndelunga răbdjare reî şi în sfîrşit 
asupra celor nesupuşi aducend mânie şi arătând puterea dreptei mânieî 
sale asupra celor ce nu au remas.întru bunătatea lor, jîntru care s'a fă
cut. Decî nu e nedrept Dumnedeu mâniindu-se asupra celor nedrepţi şi 
înţelepţeşte din nedreptate acelora aducend pricinile jdovecjeî dreptăţeî 
sale şi slăvindu-se asupra lor, precum însuşi a cjis asupra luî Faraon 
(Cap. I, despre hristianism). | 

Insernneză însă că dupre acelaşi Meletie uniî s'au rătăcit (cariî sînt Ma-
niheiî şi Calvinii (din aceste cuvinte ale Apostolului şi au) socotit că Dum
nedeu pre-tota frământătură omenilor vrend a o desliţşi şi a o proho-
tărî, pre alţiî î-a făcut spre cinste îar pre alţiî spre necinste: (ca olarul 
din acelaş lut alte vase le face spre cinste, îar altele spiţe necinste) adecă 
pre alţî 6menî îî prohotăraşte Dumnecjeu spre mântuire; îar pre alţiî spre 
peire; şi aşa pre amendoue părţile Dumnedeu le prohotăreşte, care socoteiă 
este hulitore şi ereticescă. Fiind-că Dumnedeu nu prohotăreşte, nicî face 
pre vre unul necinstit şi spre peire, ci fie-care pre sineşî se face aşa du
pre a sa proalegere; şi acesta arătându-o Apostolul sc^ia către T imote î : 
Intru o casă mare nu sînt numaî vase de aur şi de argint, ci şi de lemn 
şi de lut şi unele sînt spre cinste, îar altele spre necihste. Apoî dupre 
urmare cţice: „Decî de se va curaţi cine-va din acestea va fi vas spre 
cinste, sfinţit şi trebnic stăpânului gătit spre tot lucrjil bun" (II către. 
Timoteî II, 20) înveţând prin acesta să cunoştem stăpânirea de sine. 
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trebuinţeză; aşa urmeză şi Ia omenî; pentru-că firea omenescâ 
nu face pre alţi omenî adecă să se resfâţăscă, iar pre alţiî să 
se muncescă: ba; fiind-că firea este una şi aceeaşi la toţî 6-
meniî, ci proalegerea omenilor şi voea de sine este care face 
pre acesta osebire. 

22: Iar dacă vrend Dumnecjeu a-şi arăta mânia şi a 
face cunoscută puterea sa, a suferit cu îndelungă răbdare 
vase de urgie gătite spre pierzare. 

23. Ş i ca să facă cunoscută bogăţia slavei sale asupra 
bre -cărora vase de-milă pre care îe -̂a pregătit spre slavă: 

24. Pre noi cariî-ne-a şi chemat, nu numaî din Iudei, 
ci şi din \ neamurî. 

După ce Apostolul a astupat gurile acelora, care se apucă 
să iscodescă judecăţile lui Dumnedeu, acum face deslegarea ne
dumeririlor şi; dice o înţelepţire ca acesta: Vas de urgie era 
Faraon, adecă omul acela ce aprindea pre urgia luî Dumne
deu cu împetrirea sa. Decî pre acesta l'a suferit Dumnedeu, 
adecă Ta răbdat, pentru-că a arătat mare îndelungă răbdare 
întru răutatea lui 1); ci Farao a întrebuinţat acâstă îndelungă 
răbdare a luî Dumnedeu spre mai multă împetrire şi s'a făcut 
vas priimitor de urgie dumnedeâscă şi mânie şi gătit spre peire 
de sineşî' şi de voea sa^pentru-eă el nu a lăsat nehierătore nici 

») Iar Coresie cţicerea acesta ce are doue înţelesuri, a adus sau a su
ferit, aşa o tâlcueşte dicend: „DumneZeu a suferit, nu a făcut dupre reua 
întrebuinţare a omuluî celui stăpânilor de sine, de şi a făcut vasele cu 
cuvîntul facereî totului, că cele ce le-â făcut dupre întâiul cuvînt, dupre 
cel al doilea le-a suferit; a suferit dar.nu a făcut (pre cel împetrit). Şi 
pentru ce l'a suferit? Pentru ca să-şî arate bogăţia bunătăţeî şi slavei 
Sale, şi. să mântuiască _pre uniî ce urmeză a se mântui prin ceî reî: „Că 
Zice Parimiastul,, că stricătorul bătendu-se, nebunul maî înţelept va fi" 
(Cap. XIX, 25) Şi târiguîaseă-se tufa căcî a căZut chedrul (Zahăr. XI, 2), 

Dice încă şi Meletie Pigas: „Nu e dar nedrept DumneZeu cel ce a su
ferit vasele, nicî e el pricinuitor lor de peirea lor; că DumneZeu a adus 
vase şi vase; alte vase adecă de urgie, pre care numaî le-a suferit, lai 
altele pre cele de milă şi le-a adus şi le-a progătit. A făcut olarîul a-
mendoue vasele din aceeaşi frământătură şi lut, pre unele le-a făcut ş 
le-a pregătit vase de alegere, îar pre altele le-a făcut el adecă, gătite s? 
Zic însă spre peire; îar a Zice gătite şi nu că le-a gătit, nu se dă la ce 
ce a făcut, sau că le-a adus nicî de cum spre gătire de penare, ci ma 
ales să ridică dela cel ce le-a făcut acesta" (Cart. I despre Hristianism) 
înţeleptul Teodorit însă la acesta aduce şi pildă Zicend: „In ce chij 
doftorii nu fac eî viperile, dintr'acestea gătesc însă doftorie folositor' 
pentru bolnavi, aşa şi DumneZeu voea a nu împărtăşi pre Farao d< 
bătăi, îar fiind-că el s'a povârnit spre multa sălbătăcime ca de hîară, tot 
felurile de bătăi le-a adus asupra luî şi puterea sa o a arătat tuturo 
omenilor. — 
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o apucătură din acelea ce erau. spre perdarea sa, ci câte eraii 
spre stingerea sa, tote ie-a săvîrşit; ori dicerea «a suferit», se 
înţelegi. în loc de «că a adus pre Faraon în mijloc» că de nu 
se va îndrepta cu îubirea de omenî şi îndelunga răbdare a luî 
Dumnedeu, să-1 pedepsescă pre el şi aşa să-şî arate puterea 
sa şi dreptatea, pentru ca sâ se îndrepteze cei-l-alţî, carii' vor 
audi acesta. Decî precum pre Faraon acesta, carele de sineşî 
s'a făcut vas de urgie, bătendu -̂1 ftumnedeu, a arătat drepta-

, tea şi puterea ^ ^ ; ' ^ . S e ^ e a ^ : c b î p ^ - : ^ r e ^eel dis neamuri, ; 
mtaîte pScătuind, '^ (pentru-că s'aii făcut pre -
sineşî eî -vrednici de milă), .a arătat bogăţia slavei sale. Şi nu 
a dis că a arătat bogăţia iubire! sale de omeni, ci a slavei sale, 
pentru-că acâsta este slava cea ,desă'vîrşit a lui Dumnedeu, a mi-
lui adecă; îar acesta: «pre care 'le-a progătit» o a .dis Apostolul, 
în loc de «le-a procunoscut1). Şi nu a dis că pre toţî ceî din 
neamuri î-a mântuit, ci din neamurf, adecă pre unii dintr'înşil. 
Drept aceea nu te sminti, tu ludeule, pentru-că iată că şi ceî 
din neamurî, alţiî se miluesc, îar alţiî nu se miluesc, 

25. Precum şi întru Osie rîii£e: «Chema-voîu pre cel 
nu norod al meu, norod aj meu şi pre cea nu iubită, 
iubită (cap. II , 24). 

26. Ş i v a fi în locul unde s'a dis lor : Nu norod, al 
meu sînteţi voî, acolo se vor chema fii ai lui Dumnedeu 
celui viu (tij. cap. I, 10). 

Pentru ca să nu dică Iudeii, ne amăgeşti, o Pavle, cu aceste 
ce dicl, pentru acesta Apostolul aduce martur pre proorocul 
Osie pentru cele ce se dic, strigând şi dicend: «Norod al meu 
voîii numi pre acela ce nu este norod al meu, şi iubită a mea 
voîu numi pre ceea ce nu este Iubită a mea. Şi carele altul 
este ce nu era norod al luî Dumnedeu, fară numai neamurile? 
Sau care era nu iubita a luî fără decât adunarea neamurilor? 
Pentru-că neamurile cele streine s'aii făcut nu numaî norod al 
lui Dumnedeu, ci iubiţi aî luî Dumnedeu, ci, cea ce e maî mare, 
s'aii făcut şi fiî ai luî Dumnezeii celuî viu. Iar şi de ar dice 
cine-va—ea—euvîntul acesta s'a dis ptentru Iudei, cef-ce maî îna-
inte s'au arătat nemulţămitori şi apo| s'au priimit de către Dum
nedeii, ar fi fără tărie dicerea acesta. Pentru-că de ar fi urmat 
acesta la Iudei, ce lucru oprea a nu urma acesta şi la cele-
l-alte neamuri? Şi dintre dînşiî adecă unii arătându-se necre-

*) Aşa şi Teodorit a tâlcuit djcerea „a progătit": „Iar acesta: cele ce le-a 
gătit spre slavă, arată pre dumnedeesca procunoştinţă, că acesta şi în
tru cele maî înainte o a djSj că pre cariî î-a procunoscut, î-a şi hotărît 
a fi de un chip cu chipul slavei Fiîuluî sM" (Rom. VIII, 29). 
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dincîoşl să se lapede, îar alţii viind la credinţa lui Christos să 
se priimescă. 

27. Isaia însă strigă pentru Israil : «De va fi numărul 
fiilor lui; Israil ca năsipul mâreî, remâşiţa se v a mântui» 
(Cap, X , 21). 

Nu s'a îndestulat Pavql cu singur Osie, ci aduce martur şi 
pre Isaiaj carele strigăt adecă cu îndrăznelă propovedueşte şi nu 
se sfieşte. Şi ce propovedueşte? Câ nu se vor mântui adecă 
tbţL-îs^ăilţenîI, ci iiumai oeî vrednici, că acesta în semneşâ re* 
mâşiţa; adecă cel aleşi pre "care I-a lăsat şi i-a osebit Dumne
deu, câ pre nişte vrednici de a se mântui. Dicend însă Aposto
lul împreună cu proorocul acesta: «ca năsipul măreî», aduce 
aminte Ijideilor de făgăduinţa cea veche, ce o a dat D u m n e 
deu lui Avraam, ca sâ înmulţescâ semenţa luî ca năsipul mă
reî, carii de acesta făgăduinţă s'au făcut pre sineşî nevrednici. 
Nu ve turburaţi dar, o Iudeilor, câ dor s'ar fi făcut mincindsâ fă
găduinţa Jluî Dumnedeu, pentru-că Iată toţi proorocii au proorocit, 
că nu toţî Iudeii se vor afla vrednici de mântuire, ci ore-cariî 
numâî. Vedî şi suptînsemnarea dieerei «cărora nu era lumea 
vrednică» (Evr. XI, 3 8 ) L cum tâlcueşte acesta dicere teologul 
Grigorie J 

28. (ĵ â cuvînt sâvîrşind şi scurtând întru dreptate, câ 
cuvînt scurt va face Domnul pre pământ (Is. X . 22)1). 

J) Insernneză, că precum -cţice M, Vasilie la tâlcuirea luî Isaia, Apost. 
Pavel altei cuvinte a schimbat ale djcereî aceştia, îar altele le-au lăsat 
precum erau tâlcuite. Că evreu fiind şi ştiutor de cartea evreiască, nu a 
urmat tâlmăcireî celor-l-alţî, ci aii tâlmăcit Zicerea acesta din cea evre
iască precum au socotit. Adauge însă şi acestea dumneZeescul părinte 
Zicând: „Şi care este chipul mântuire!? Că cuvînt sevîrşind şi scurtând 
întru dreptate", că cela ce pre totă însemnarea legeî şi pre proorocesca 
rânduire ^e-a cuprins în puţinele cuvinte ale Evangheliei şi lucreză ceea 
ce s'a priimit de el dela Domnul, ' acesta se va mântui. Că să iubeşti pre 
Domnul Ij)umneZeul teu.şi să îubeştî pre apropele teii c a p r e sineţî, în
tru acestej doue porunci totă legea atârnă şi proorocii. Iar cel ce împli
neşte cuvţntul şi îl aduce în lucru şi îl scurteză şi ore-cum închee lun
gimea luî [întru acesta prea scurte porunci, acesta este remăşiţa ceea ce 
se va mâptui. Că „tote, Zice, câte veţî voî ca să facă voue omenî, ase
menea ca] acelea faceţi şi voî lor, că acesta este legea şi proorocii" (Mat. 
VII, 12). yeZÎ întru firesca înţelegere pre tot cuvîntul deplinit şi scurtat 
întru dreptate? Că cuvînt scurtat va face Domnul, p.entru totă lumea? 
Apostolul]însă a Zis: Că va face Domnul pre pământ, şi conglăsuit cu 
el aii ţâlnţiăcit şi Simah şi Teodotion: „In mijlocul a tot pământul". Iar 
lucrul cel] cu anevoe de luat aminte al legeî este adecă acesta „să nu 
te atingi, iniei să guştî, nicî să pipăi, adecă sînt rânduelile cele despre 
serbătorViCele despre Zile, cele despre arderile de tot, cele despre spelare, 
cele despje curăţie, tote le-au scurtat întru o încheere scurtă şi lesne de 
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Acum arată aici Pavel cu ce chip se va mântui j rămăşiţa şi 
cei aleşi aî lui Israil şi dice că nu e s t e trebuinţă a osteni cine-va 
şi a încungiura încocî şi încolo şi a se ticăloşi cu faptele cele 
mult ostenicidse ale legeî ceii vechi, pentru-că Dumnedeu, dice, 
scurtând cuvîntul credinţei în tot pământul va face întru drep
tate, adecă pentru ca să îndrepteze pre aceia ce vor priimi în 
inima lor cuvîntul acesta al credinţei; fiind-că, precum acestaşi 
Pavel dice: «De vei mărturisi cu gura ta pre Iisus Domn şi Dum
nedeu, şi cu inima ta veî crede cum c â Dumnedeu î-a sculat din 
morţi dupre omenire, te ve î mântui» (Rom. X , 1 9 ) . Acesta e s t e 
cuvîntul cel scurtat, adecă'puţinele cuvinte ale credinţei1). v 

29. Ş i precum mal înainte a dis Isaia : D e nu ar fi lă
sat Domnul Savaot n6uă sămânţă, ca S o d o m a ne-am fi 
făcut şi ca Gomora ne-am fi asemenat (Cap. I, st. 4). 

După ce maî sus a dis Apostolul cum se va mântui rămă
şiţa luî Israil, acum tratat tălmăceşte ce este rămăşiţa acesta şi 
dice: Că este aceea ce a lăsat Dumnedeu ca o sămânţă alesă şi 
ca un aluat dospit, că dicerea «a lăsat» o a înţeles în loc de «a 
ales» Apostolul; pentru-că de nu ar fi păzit Dumnedeu sămânţa 
acâsta, tot neamul Evreilor ar fi perit ca Sodoma şi ca Gomora^ 
fiind-că întocma eram cu aceia de păcatele nostre dsîndiţî8). 

30. Ce dar vom dice, că neamurile care nu alârgă' după 
dreptate au ajuns dreptatea, iar dreptatea cea diji credinţa. 

3 1 . Iar Israil cel ce gonîa dupre legea dreptăţeî, la 
legea dreptăţeî nu a ajuns. > j 

Aici aduce dumnedeescul Apostol pre deslegarea cea prea 
arătată a nedumeririlor de mai înainte d i s e Şi arată din care 
pricina neamurile s'au priimit de Dumnedeu, Iar Isrfailtenii s'au 
lepădat. Apoi dice că neamurile fiind-că au apucat la sineşi drep
tatea cea întru credinţa Iui Christos, pentru acâsta cu adevă
rat s'au îndreptat, îar Israil tenii, fiind-că goriesc, adecă alârgă 

: { 
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luat aminte (adecă în acestea două porunci a dragostei şij întru ducerea 
„tote câte voiţi a face vouă şi celelt , ca să nu rămâie nidî un prilej'de 
pricinuire celor ce nu vor vieţui dupre Evanghelie). | 

*) Iar Coresie dicerea „sevîrşind şi scurtând" o tâlcueşte cjicend: „cela 
ce micşoreză şi arată puţin pre numărul celor ce se mântulesc' din Israil, 
precum a dis maî sus, că rămăşiţa, adecă puţini se vor mântui. Cuvînt 
scurtat Orighen şi Avgustin aii înţeles pre cel al Evangheliei, îar îndelun
gat pre cel al legeî vechî, orî cuvîntul este cela ce scujrteză păcatul, 
dupre Amvrosie. 

: s ) Sămenţa care o a lăsat Domnul sînt puţinii Israiltenî, câre s'aii mân
tuit, dintre care cea întâîu este Născetorea de Dumnecjeui, şi al doilea 
Apostolii, dupre tâlcuirea dumned^escului Chirii; ori sămehţa este Chri
stos, precum aii djs Orighen şi Fotie (la Coresie). j 
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căutând legea dreptăţeî, adecă dreptatea cea din fapte, pen 
tru acesta nu ău ajuns spre a se îndrepta, fiind-că legea cea din 
fapte nu a putut să îndrepteze pre om. 

32. Pentru ce? Pentru-câ nu din credinţă, ci ca din 
faptele legeî. 

întrebi omule, di c e> pentru care pricină Isrâilteniî s'au ne
norocit de a se îndrepta, deşi se sileau fdrte să se îndrepteze ? 
înţelege câ nu căuta a se îndrepta din credinţa.luî Christos, 
ci ca din faptele legei. Iar din faptele legeî nu se va îndrepta 
nicî un pm. Vedî însă, o cetitorîule, că mx ardis Apostolul: din 
fapte, ci : ca din fapte, pentru ca să arate cu acest «ca», că Evreii 
nu purtau grijă cu adeverat nicî de faptele legeî, ci întru făţăr
nicie le întrebuinţau. 

33. Că s'au poticnit de p6tra poticnirel, precum este 
scris : îată pun în Sion p6tră de poticnire şi petră de 
smint6lă, şi tot cela ce va crede într'însa nu se va ruşina 
(Isaia X X V I I I , 33). 

Cela ce se împedecă de petră, acela se împedecâ pentru-câ 
cască gura şi se uîtă la alte lucruri şi nu Ie aminte înaintea sa. 
Şi Evreii acestaşî o au pătimit, că de vreme ce el cască gura 
şi privesc la lege, pentru acesta s'au împedecat de Christos, a-
decâ s'au făcut necredincîoşî şi nu au credut în Christos; Iar 
p6tră de poticnelă şi petră de smintălă se numeşte Christos, 
nu dela sineşî, ci dela sfirşitul şi dela isprava acelora care nu 
au credut într'însul'). Pentru-câ Christos însuşi de sineşî s'a pus 
petră de temelie şi de întărire la tdtă biserica credincioşilor 
şi unul fieşte-carele, ce crede într'însul nu se va ruşina, ori din 
păgâni de ar fi, ori din Evrei. Drept aceea credinţa este care 
le lucreză tote şi îndrepteză pre om, şi nu faptele legei. 

* CAP. X . 

1. Fraţilor, bunâ-voinţa inimeî mele şi rugăciunea cea 
către Dumnedeu pentru Israil, este spre mântuire. 

Fiind-că urmeză Apostolul să prihânescă pre Evrei, pentru 
acesta mai înainte îî moîe cu cuvinte dulci, ca să nu socotescă 
că cele ce are să dic& lor, le elice din patimă şi vrajbă. Ce le 

J ) Iar Coresie dj c e > c & dupre Avgusţin Christos se cjice petră de p o 
ticnire, fiind-că prin Tit şi prin Vespasian a zdrobit pre Iudeii aceîa, care 
au strîmbat credinţa cea într'însul. Pentru acesta a cjis Domnul „petra 
care nu a băgat în semă ziditorii, acesta s'a făcut în capul unghiului... 
şi cela ce va cădea asupra eî se va zdrobi; îar preste cel ce va cădea 
ea îl va sfărîma"-tMat. XXI , 44) . 
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dice însă? Că buna-voinţă, adecă voea mea cea maî întâiu şi 
dorul cel maî ferbinte al inimeî mele, încă şi rugăciunea mea 
cea către Dumnedeu, pentru voî ceî de un neam cu mine este: 
nu numaî pentru a vă mântui de muncă, ci şi pentru a ve mân
tui întru împărăţia luî Dumnedeu, Apoî cum aş fi vrăşmaş al 
vostru, rugându-mă lui Dumnedeu pentru mântuirea vostră ?. 

2. Că mărturisesc pentru dînşiî, câ rîvna luî Dumnedeti 
au, ci nu dupre cunoştinţă. 

: .,3.: .Că,.necun.os.cĂnd, dreptatea lui Dumne.^u-, =şi a loruşî 
dreptate căutând a o pune, dreptate! lui Dumnedeu nu 
s'aii supus. 

Se pare la început că Pavel face har Evreilor, pentru ,ca să-î 
moîe pre ei, căci dicend c a au rîvna iul Dumnedeii, ci nu du
pre cunoştinţă, îl arată că sînt vrednici mal 1 mult de t milă decât 
de osîndă şi de muncă; fiind-că rîvnesc cu adevărat pentru le
gea cea de Dumnedeu dată lor, însă rî?vna lor nu eşte cu cu
noştinţă, pentru-că nu vor să cunâscă c,i legea aceea a încetat 
şi nelucrătore s'a făcut. Se pare, dic, Pavel pentru ^cestea, c a 
la începutul capului acestuia face har Evreilor, mâl jos însă 
trecând, arată pre prigonirea lor şi pre iubirea de stăpânire a 
lor, pentru-că Evreii caută prigonindu-se să-şl întărâscâ drep
tatea lor, adecă pre cea din lege şi |jre cea isprăvită din qs-
tenelele şi faptele lor, care a Cădut şl mâi mult nu pdte sta. 
Pre acesta cădută, dic, dreptate căutând a o pune să stea, nici : 
pre acesta o a pus, nicî dreptăţeî luî Dumnedeu s'au supus; care 
acesta este un semn de mândrie şi de socotâlă îubitore de stă
pânire şi de biruire, orî maî bine a dice, de socotâlă nebună; 
a căuta adecă tot-de-una să pue să stea pre cea desăvîrşit cădută, 
şi întru acâsta în zadar să se zbuciume. Iar dreptatea a] luî Dum
nedeu se numeşte cea din credinţă, pentru-că nu are dureri ale 
nostre, ci totul este al Darului lui Dumnedeu. 

4. Că sfîrşitul legeî este Christos, spre îndreptarea tot 
celuia ce crede. 

Fiind-că Apostolul chiar a numit dreptate pre cea din lege, 
ca să nu dică Evreii ceî ce au credut în Christos că apoi noî 
am făcut fără-de-lege, pentru-că am lăsat dreptatea acesta, şi 
iarăşi pentru ca să nu potâ dice Evreii cei ce nu au credut, 
câ de vreme ce chiar dreptate este cea din lege, deşi acum nu 
o am săvîrşit, dar negreşit avem qre-când a o săvjirşi; aceste 
două, dic, răsturnându-le şi oprindu-le Apostolul, a dis că sfîr
şitul legei este Christos, pentru-că ceea ce voia legea, dar nu 
putea a o săvîrşi, acâsta o a săvîrşit Christos. AcestaTnsă este 
de a îndrepta pre om. Să nu dici dar, tu hristiane, cela ce din 
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în lege, c; 
Evrei aî credut că aî nelegiuit pentru-că al lăsat credinţa cea 

ma,î ales ai vădut întru sineţî plinită voea şi sco
posul legei prin credinţa cea în Christos. Nicî tu iarăşi, evreule, 
carele încă nu al credut, nu nădăjdui că vel plini când-va drep
tatea legei, pentru-că Christos este plinitorul îndreptăreî aceştia. 
Drept aceea, de voeştl sâ dobândeşti îndreptarea, pre Christos 
câştigă-1 prin credinţă şi. veî câştiga totul 1). 

5. Că Moîsi scrie.de dreptatea care este în lege, că omul 
, ^ > 3 , f ş?g$ Q/fâ^^^&a&iffî'fyqete (Levit . x v i n , 5) . 

Aicea adevereză Apostolul ceea ce a dis mai sus, adecă cum 
-că ceea ce nu a putut legea a o săvîrşi, o a săvîrşit Christos, 
şi d'ce că Moîse legîueşte să se îndrepteze omul cu faptele 
legeî; Iar faptele legeî nici un om s'a aflat să le săvîrşescă; pen
tru acesta în lege nu este cu putinţă a se îndrepta cine-va. 

6. Iar dreptatea cea din credinţă îî dice a ş a 8 ) : S ă nu 
dicî întru inima t a : cine se va sui în ceriu? (II L e g e X X X , 
12), adecă ca să pogdre pre Christos. 

7. Sau cine se va pogorî întru adânc? (tij), adecă c a 
să ridice pre Christos din morţi? 

8 . D a r ce dice? Aprdpe de tine este graiul în gura 
ta^ şi întrv. inima ta (tij. 13), adecă graiul credinţei care 
îl propovcduim. , 

9 . C ă de vei mărturisi cu gura ta pre Domnul l isus 
şi veî crede întru inima ta, câ Dumnezeu l'a sculat pre 
el din morţi, te veî mântui. 

Fiind, dl c e> c ă te-aî învăţat, o evreule, că faptele legeî nu 
pot sâ, îndrepteze pre om, ascultă acum şi în Christos cum 
putem cu Înlesnire a ne îndrepta şi fără ostenelâ. Pentru-că 
îndreptarea cea întru Christos cere credinţă din inimă şi măr
turisire din gură. De nevoe însă este să tălmăcim .graiurile a-
cestea mai pre larg, adecăj acesta: «Cine se va sui în ceriu şi 

' ) Sfîrşitul legeî a dis Avgustin că este Christos, pentru-că ă săvîrşit 
legea cea ve:he. Acestaşî o d j c e şi Dialogul (Vor. la Ezekia). îar Chri
sostom, sfîrşitul legeî, cjice, că este Christos, adecă pravăţul pentru c a - " 
rele s'a dat legea (la Coresie). Dice şi Teodorit că nu împrotiva legeî 
este credinţa cea întru Domnul, ci maî ales şi forte conglăsuită. Că le
gea pre noî la stăpânul Christos ne-a povăţuit; decî pravăţul legeî îl 
plineşte cel ce crede în stăpânul Christos. Şi bine a dis îarăşî: „Tot c e 
luia ce crede", că cuprinde împreună pre totă firea omenilor; ca ori Eliniî 
de ar fi, ori barbar de va crede s e împărtăşeşte de mântuire. 

2 ) Aşa a tâlcuit Teodorit d.icerea acesta; în loc de: Iar despre îndrep
tarea , cea din credinţă, nu Moîsi le dice acestea, ci prin Moîsi însuşî 
DumneZeu. 
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Dumnedeii. 

cine se va pogorî întru adînc?» Graiul acesta l'a luat Aposto
lul dela Moîsi şi l'a unit dupre marea şi apostolesca 
lepclune; pentru-că Moîsi le-a dis acestea dupre slovă 
du-1 acesta: Cum că porunca luî Dumnedeu se 
ochilor, o Evreule, şi nu aî trebuinţă nicî sâ te sul 
să afli porunca acâsta, nicî să te pogorî întru adânb 
îal; nicî sâ treci ocenul şi părţile depărtate ale mâreî 
porunca acesta lângă tine, înlâuntru. în gura ta şi în 
Fiind-că prin lege tote cele cuvenite ţie le-a arătat 
Deci Moîsi dupre slovă aşa se vede că le dîce acestea 
Pavel aceste graiuri le-a luat şi'le-a unit la Christos 
nu te îndoeştî, o omule, nicî să dicî în sineţî, cum_ 
Christos din cerîurî şi s'a întrupat? Saii cum, după 
s'a sculat dintru adânc? adecă dintru cele mai de jo^ 
pământului, ci crede că s'a pogorît şi s'a întrupat 
dupre ce s'a îngropat s'a sculat din morţi şi Iarăşi 
cerîurî; «că nimenea, dice, s'a suit în ceriu, fără num al 
s'a pogorît din cerlii» (Ioan IU, 13), pentru-că D 
sculat pre el dupre omenire1), în cât atât din dumnedeâsca 
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') Iar dumnecjescul Maxim acesta o tâlcueşte aşa: Nu afară de ceî ce 
caută trebue a căuta pre Domnul, ci întru sineşî, prin credinţa cea în 
fapte se cuvine a-1 căuta pre el, ceî ce îl caută; că aprope de tine, dice, 
este graiul, în gura ta şi în inimă; adecă graiul credinţei, fiind-că însuşi 
Christos este şi graiul celuî ce-caută (Cap. X X X V al sutei' 
teolog.). Şi iarăşi: „nicî înălţimea dumnecjeeşteî nemărginiri 
du-o să ne deznădejduim de îubirea de omenî a luî Dumnecj 
ajunge până la noî pentru înălţime; nicî adîncul cel nemărginit al căde
re! nostre pentru pecat, aducendu-ne aminte să nu fim necredincioşi, că 
nu se face înviere a fâpteî bune ceiî bmorîte întru noî. Că amendoue 
sînt cu,putinţă luî Dumnecjeu şi a se pogorî şi a lumina mintea nostră 
prin cunoştinţă şi a învia iarăşi pre fapta cea întru noî şi 
sine a ne înălţa prin faptele dreptăţeî". Şi maî j o s acestaşî 
sînt tote cele ce sînt cu Dumnedeu...., îar ceriu pre firescia ascundere 
a luî Dumnedeu, dupre care tuturor este nepriceput. Ori cerîii este cu
vîntul cuvîntăreî de Dumnedeu, îar adânc taina întrupeşteî 
amendoue sînt neajunse celor ce se apucă a le căuta cu. dovecjî; îar 
maî ales desăvîrşit neajunse sînt, fără de credinţă cercetându-se" (Cap. 
XXXVII tij). , 

Iar Marele Vasilie tâlcuind la Isaia acestea: „Cereţi ţie senin dela Dom
nul întru adânc orî întru înălţime". (Cap. VII, 10) cjice: De vreme ce cu
vîntul trup s'a făcut proorocia prin djcerea, întru adînc, însemneză pă 
mentul şi pre trupul cel luat dela dînsul, îar prin dicerea, întru înălţime, 
însemneză pre cuvîntul cel ceresc . . . orî pote adânc însemriză pre cele 
prea de jos ale îaduluî, îar înălţime pre locul cel maî pre sus de ce
rîurî; precum Apostolul ne arată cjicend: S ă nu clici în inima ta şi cele 
al acestei dicerî. Şi Iarăşi însuşi cjice: Aprope de tine este graiul în gura 
ta şi în inima ta. Şi Domnul nostru încă cjice: Imperăţia luî DumnecjeC 
înlăuntrul vostru este (Luca XVII, 21) ; decî cele maî bune adecă şi prir 
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nicie ce o are Dumnedeu şi Tatăl, carele l'a sculat, cât şi de 
sineşî, dic, poţi să credî cu înlesnire. Apoi ce alta este maî 
lesne decât acesta, când în gura ta şi în inima ta aî pre mân
tuirea ta? Dar ca să nu se arate că credinţa este un lucru de-? 
făîmat pentru lesnire, arată Apostolul că şi asupra credinţei se 
scolă cugetări de necredinţă şi iî dau resboîu. Şi trebue a sta 
cine-va împrotiva acelora şi a se lupta cu bărbăţie şi cu cre
dinţă neîndoită, căci ca să nu dîcî în inima ta, dice, cele şi cele, 
adecă sâ nu te îndoeştî nicî să gândeşti cât de puţin vre o 
înţelegere de necredinţă si îndoială. 

i o . Că cil inima se crede spre dreptate, îar cu gura 
se mărturiseşte spre mântuire 1 ). 

Trebue, dice, la credinţa cea desâvîrşit şi la mântuire amen
doue împreună şi inima şi gura, căcî ce folos este a crede cine
va în ascuns cu sufletul şi cu inima sa, şi a nu mărturisi arătat 
cu gura sa înaintea omenilor ceea ce crede? Căci credinţa cea 
întru inimă şi îh minte, numai îndrepteză pre om; Iar întru 
mărturisirea gureî se află mântuirea cea desâvîrşit, fiind-că a-
tuncea străluceşte credinţa când este unită cu mărturisirea, 
pentru-că atuncea omenii ceî maî mulţî audind, se folosesc 8). 
care este mîntuirea (acestaşî Vasilie cjice) aprope de noî sînt şi înlăun-
trul nostru, îar cele protivnice de departe vin asupra nostră, afară de 
noî aflându-se; că pecatul nu se află întru formăluirea nostră, ci în urmă 
a venit asupră-ne. Pentru acesta şi necazul cel ce ni se adauge, pentru 
greşale, de departe se îngrozeşte de către proorocul, că va veni (în tâlc, 
cap. X al luî Isaia). 

*) Acesta aşa o tâlcueşte M. Vasilie: „Fiind-că dupre Apostolul cu 
inima se crede spre dreptate, îar cu gura se mărturiseşte spre mântuire 
şi lucrarea amândurora întru acesta arată pre deplinătate, pentru acesta 
pre amendoue le cere Domnul, adecă pre lucrarea gureî şi pre cugeta
rea cea în inimă". Cfăcî de nu va fi bunul în inimă, cum ar scote vis-
teria prin gură, cela ce nu o are întru ascuns. Iar de are cine-va cele 
bune în inimă, şi nu le vesteşte cu cuvîntul, ca cum temendu-se nu 
cum-va şi limba să şi sfinţescă, i se va dice luî aceea: înţelepciune a s 
cunsă şi visterie nearătată. Ce folos e întru amendoue? {Sirah X X , 30) , 
(la şirul tâlcuirei evagh. luî Math. X , 32) . Pentru acesta şi Domnul a 
<jis: „Tot cela ce va mărturisi cîe mine înaintea omenilor, voîu mărtu
risi şi eu de el înaintea Părintelui meu celuî ceresc; îar ori carele se va 
lepăda de mine înaintea omenilor, me voîu lepăda şi eu înaintea Părinte
lui rneu ce e în cerîurî" (Math. X, 32) . Şi Teodorit dice: De amendoue aî 
trebuinţă şi de credinţă adevărată şi încredinţată şi de mărturisire făcută 
cu îndrăznelă, ca şi inima să "se împodobescă cu neîndoirea credinţei şi 
limba să se strelucescă, fără frică propoveduind adeverul. 

a ) Pentru acesta a djs şi Coresie, că creşterea şi ţinerea dreptăţeî prin 
mărturisirea gureî se face. Şi adevereză mucenicul Gordie cjicend dupre 
marele Vasilie către ceî ce-1 munceau acestea: „Ce zăboviţi? Ce aţî stătut? 
Zgâră-i-se trupul, răsucescă-se mădulările, schingîuescă-se ori cum aţî 
voi. Nu-mî veţî deochea nădejdea fericireî, că orî cât veţî întinde mun-
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Maî trebuitore însă este inima decât gura, pentru-că mulţî 6-
menî mărturisesc pre Christos numaî cu gura şi fâţărneşte; îar 
inima lor este departe de Chjristos, precum este scris: «No
rodul acesta se apropie de mine cu gura luî şi cu buzele lor 
mă cinstesc, îar inima lor departe este de mine» (Isaia XXIX, 13). 

î î . Că dice Scriptura: tot cel ce va crede într'însul 
nu se va ruşina (Is. X X X V I I I , 16). 

12. Câ nu este osebire între Iudeu şi între JSlin, râ 
.adestaşî este Domnul-tutufor,.-înibogăţind pre ţofi cel ceri 
châmă pre el. 

13. Că tot ori carele va chema numele Domnului, se 
va mântui (Ioil II , 32). 

Fiind-că maî sus a dis Apostolul, că Christos cu inima se 
crede şi cu gura se mărturiseşte, pentru acesta aduce mărturie 
aicea din Scriptură pentru amândouă: una pentru credinţa cea 
în inimă şi alta pentru mărturisirea cea cu gura. Pentru-că di-
când: Că tot cela ce crede într'însrtl, au se va ruşina, a ară
tat pre credinţa cea în inimă, prin carea cel ce crede sâ în
drepteză şi nu se va ruşina. Iar dicend că ori carele va chema 
numele Domnului se va mântui, a 1 arătat şi pre mărturisirea 
cea cu gura, care pricinueşte mântuire. Decî fieşte-carele om, 
ori Evreu de va fi, ori Elin şi. păgân, priimit este la Dumne
deu, fiind-că al tuturor omenilor unuj şi acelaş Domn este şi 
îmbogăţeşte, adecă bogăţia Iul o are întru toţî ceî ce îl chemă 
pre el. Ca cum ar dice cine-va câ împăratul e bogat de aur 
cile, atâta maî mare îmî pricinuiţi .răsplătirile. Schimburi sînt acestea 
nouă către Stăpânul; în tocul ranelor celor ce se pun asupra trupuluî 
va înflori asupra nostră haîna luminată întru înviere, în locul necinstei, 
cununi; în locul temniţei, ralul; în locul osândireî ceiî cu făcătorii de 
rău, petrecerea cea cu angheliî. Sămenaţî multe întru minei, ca să cer 
mult înmulţite" (Vorova Ia Gordie). Vecjî şi cap. şese al căr.ţeî II a Ma-
caveilor, cum Eliazar acela a mărturisit cu îndrăznelă şi a rămas până 
la morte întru mărturisire: Pentru acesta şi sfinţitul mucenip Petru al 
Alexandriei prin canonul V, al său, şese liinî canoniseşte ca să se po-
căîască hristianiî aceîa, carî princjendu-se de tirani, s'au făţărnicit, că s'aii 

-apropiat de jertfelnicul idolilor, orî că au scris' că se vor lepăda, sau că 
aii pus pre alţiî să jertfescă şi nu şî-aii mărturisit credinţa lor cu gura; 
pentru ca să se înveţe că şi cu inima trebue să' credă şi cu gura să 
mârturisescă dupre c j ' c e r e a acesta a Apostolului, care o şi aduce spre 
mărturie. Dice încă şi teologul Grigorie: aprope de : tine este graiul; minte 
are pre vistieria acesta şi limba orî ceea ce crede; orî care mărturiseşte; 
ce e maî scurt decât bogăţia acesta? C e ' e maî lesnicîos decât Darul a-
cesta? Mărturiseşte pre Iisus Christos şi crede că s'a sculat din morţî 
şi te veî mântui. Că dreptate e cu adeverat a crede numaî; îar mântuire 
desăvîrşita este şi a mărturisi şi a adăugi la cunoştinţă îndrăznelă (Cu
vînt pentru buna rânduîală întru vorovirî). 
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şi de1 argint, adecă bogăţia luî este aur şi argint. Drept aceea 
fiind-că Dumnezeu bogăţie are pre aceia ce cred într'însul, nu 
te deznădăjdui tu, o hristiane, deşi aî făcut păcate neertate, 
pentru-că Dumnedeu te va priimi când te veî pocăi, pentru ca 
sâ facă şi cu tine fapte de bogăţia sa. 

14. Dai" cum îl vor chema, întru carele nu au ere ciut? 
Ş i cum. vor cţşcle de carele, nu a u . audit? Cum însă v o r 

.audî fără propoveduitor?. 
•••jCumdusă,vor :propdvedui, d a c ă n u se vor trimite ? 

Precum este scris : cât de frumdse sînt picîdrele celor c e 
vestesc pacea, acelor ce bine-vestesc cele bune (Is. L I I , 7 ) . 

Maî sus a dis Apostolul câ tot omul, carele va chema nu
mele Domnuluî se va mântui, apoî acum prihăneşte pre Evreî 
că nu aii Chemat numele Domnuluî. Dar pentru ce nu au che
mat ? Pentru-că nu au credut. Şi pentru ce~ nu au credut ? Nu 
cum-va au audit credinţa propoveduindu-se ? Aşa, au audit. Apoi 
adupe <\ stare împrotiva la acesta şi dice: Şi cum putea să audă 
fără a ie propovedui cine-va ? Şi făcând deslegare aceştia dice 
câ„ .cu adevărat au propoveduit şi s'au trimis de Dumnedeu la 
Israşltenî mulţi să propoveduîască Evanghelia luî Christos. Şi de 
unde e arătat că aceştia ce propoveduesc au fost acela cari 
s'au trimis dela Dumnedeu ? La acâsta aduce martur pre prooro
cul Isaia ce dice: «Că forte frumose sînt piclorele trimişilor ce
lor ce bine-vestesc pacea şi acelor ce bine-vestesc cele bune»; 
pentru-că Apostolii încungîurând prin lume, alta nu propovedulau 
fără numai bunătăţile acelea negrăite şi nesupuse ale împără
ţiei cerurilor, şi pacea luî Dumnedeu, ceea ce s'a făcut către 
omenî. Pentru acesta şi Domnul a poruncit lor dicând: în orl-ce 
casă veţî intra mal întâîu să diceţi: Pace casei aceştia (Luca X, 5 ) . 
Drept aceea a nu crede dre-cariî, acesta este prihană a celor ce 
nu au priimit pre Apostoli propoveduind şi nu a altuia cuî-va l). 

16. Ci nil toţî aii ascultat evanghelia 2 ) . C ă Isaia dice : 
Domne, cine a credut aurului nostru? (Is. L I I I , 1). 

l ) Iar Teodorit d i c e : Picîdrele acestora le numeşte frumose, fiind-că-a-
lergă pre calea cea bună şi fiind spelate de stăpâneştile mâni. Iar T e 
ologul Grigorie 4ice: Dacă vre un ucenic se trimite spre buna-vestire, fi-
losqfeşte că adecă se cuvine a se purta şi fără de căştig de prisos, şi 
pre lângă a nu avea bani şi toîag şi numaî cu o haînă încă şi ca să se 
vadă picîore'.e frumose ale celor ce bine-vestesc pacea şi tot orî-ce este 
bine (Cuvînt la Pasha) . Domnul fără încălţăminte a trimis pre ucenici 
la propoveduire, dupre evanghelistul Matei (Cap. X , 10) şi dupre L u c a 
şi dupre Sfîntul acesta. 

a ) Iar Teodorit voeşte acesta să se cetescă cu chip întrebător: Dar nu 
toţi aii'audit evanghelia? §1 cu chip respunejetor să se cetescă acesta; 
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Fiind-câ mai sus a spus că trimişii cei ce bine vestesc (adecă 
Apostolii) s 'au mărturisit de proorocul, că de Dumnedeu s'au. t r i - . 
mis, ca să nu ăic& cine-va: şi apoî dacă era de Dumnedeu tri
mişi, trebuiau toţî să-î asculte; pentru acesta, dice Apostolul că, 
cu adeverat nu aii ascultat cu supunere evanghelia; însă din 
acesta nimica se vătăma adevărul, fiind-că acesta, a nu asculta 
toţî, cu mulţî ani mal înainte o a proorocit însuşi proorocul 
Isaia dicând: «Domne, cine a credut celor ce se dic de noî şi 
se ascultă de către alţiî? Adecă rari şi puţini sînt cel ce au 
credut acestea»._ , 

17. Deci credinţa este din aud, iar audul-prin graiul 
luî Dumnedeu. 

Acesta ce dice aici Pavel, este următore celor de maî sus dise 
şi este ca o încheere de cele de mai înainte dise. Arată însă 
şi o ore-care altă înţelegere: De vreme ce Evreii în t6tâ vre
mea semne căutau şi minuni şi cereau să vadă cu ochii lor morţii 
înviaţi, pentru acâsta dice aicea Apostolul, că credinţa se naşte 
din audul propoveduireî şi nu din privirea minunilor. JDecI ce-va 
maî mult decât, audul, ş ă nu cauţi Evreule; pentru-că însuşi 
audul nu este aud de ore-care cuvinte, care se dic prost şi 
cum s'ar fi întîmpiat, ci este din cuvintele lui Dumnedeu. Drept 
aceea de cauţi tu minuni, pentru-că minunile sînt dela Dumne
deu, crede şi cuvintele care le audî pentru-câ şi cuvintele aces
tea dela Dumnedeu sînt 1). 

18. Ci d ic : Au d6r nu aii audit? "'Că cu adeverat în 
tot . pământul a eşit vestirea lor, şi la marginile lumeî 
graiurile lor (Psalm. X V I I I , 4).. 

Ca cum ar fi stătut cine-va împrotiva şi ar fi dis: Şi ce fo
los şi căştig este, o fericite Pavle, de s'â trimis Apostolii, ceî 
ce bine-vestesc în tdtâ lumea şi Evreii nu au audit propove-
duirea lor? La acâsta stare împrotiva întîmpinând Pavel dice, 
că tâtâ lumea a audit propoveduirea Apostolilor*) şi Evreii nu 
că Isaia cjice: Dar însă se îndrepteză alcătuirea şi înţelegerea şi de se 
va ceti cu chip hotărîtor cjicerea. 

' ) Iar Meletie Pigas în cartea a doua despre hristianism dtee aşa : Şi 
cu adeverat dacă credinţa este din aucjire, dupre Apostolul, îar aucjirea 
prin graiul luî Dumnecjeu, prea arătat este că aceea ce este afară de dum
nedeescul graîu, precum socoteşte Marele Vasilie, este afară de credinţă, 
îar de este afară de credinţă nu pote a plăcea luî Dumnecjeu, câ este pecat, 

*) Gheorghe Coresie nedumerindu-se cum a eşit vestea-Apostolilor 
în totă lumea, cjice că Chrisostom cjice că s'a semănat în tot pământul 
evanghelicescă propoveduire. Iar Amvrosie dice că' vestea evangheliei a-
cesteî propoveduirî s'a semănat în tot pământul, iar nu propoveduirea. 
Iar alţiî djc că vremea cea trecută aicea se înţelege în loc de viitore, 
dupre obiceiul proorocilor, care şi Domnul o a cjis acesta: Se va pro-
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aii audit? Evreii lângă cari aii petrecut Apostolii atâta vreme, 
şi dintre dînşiî şi s'aii născut? Şi ce socotâlă are cuvîntul lor? 
Şi cine îl va crede? 1). 

19. Ci d ic : Ati dor nu a cunoscut Israil? 
Iar aicî Apostolul pune altă stare împrotiva, care elice unele 

ca acestea: şi de aii propoveduit Apostolii adecă şi de au audit 
Evreii şi nu aii înţeles propoveduirea şi învăţătura lor, au dor 
pentru acesta nu sînt vrednici de ertare? La acâsta stare îm
protiva dar, face acâsta deslegare cu următorele cuvinte • 

Mal întâîu .Moisi dice: E u y e . voîu întărită pre .voi a 
rîvni pentru cel ce nu e neam, spre neam neînţelegător 
ve voîu mânia pre voi (II L e g . X X X I , 21). 

Deşi dela nimenea, dice, altul nu au înţeles Evreii propove
duirea Apostolilor celor ce învăţa, măcar cel mai puţin trebuia 
să înţelegă dela cinstea, cu care s'aii cinstit neamurile; pentru 
că, când vedea el pre păgânii ceî ce slujesc idolilor, că de nă
prasnă se învredniceau şi afară de totă nădejdea luau dela Dum
nedeu atâtea şi atâtea bunătăţi şi daruri, trebueau să rîvnâscă 
-acelora şi-să pricâpă că acesta este neamul acela, despre ca
rele maî înainte a dis proorocul Moîsi: Fiind-că îndestule erau 
ca să pue pre Evrei să rîvnâscă nu numaî mărimea cinstei care 
o lua dela Dumnedeu cel din neamuri, ci încă pre lângă acestea 
şi multă prostime şi puţinul număr al celor ce se cinsteau din
tre neamuri, în cât nicî neamul întreg a se socoti 2). Că dice 
Moîsi: spre cela ce hu,e neam, vă voîu întărită pre voi spre 
rîvnă, spre neam neînţelegător; de vreme ce care alt nearr 
era maî neînţelegător şi maî fără de minte decât Elinii, adece 
păgânii cari căscaii gurile şi se închinau lemnelor şi petrilor: 
povedui evanghelia acesta în totă lumea spre mărturisirea tuturor nea
murilor şi atuncea va veni sfîrşitul (Math. XXIV, 14). 

*) Pentru acesta d j c e şi înţeleptul Teodorit, că propoveduitoriî ade
vărului maî întâîu Iudeilor le-au adus propoveduirea, că şi însuşi Dom
nul către aceştia a <ţis.: „Ci mai vîrtos mergeţi către oile cele perdut 
ale casei luî Israil" (Math. X , 6 ) . Şi în Faptele Apostolilor (este scris) 
vouă maî întâîu era de nevoie a vi se grăi cuvîntul luî Dumneaei 
(Cap. XIII, 46) . 

*) Iar de către Teodorit aşa s'a tâlcuit acestea „pentru cel ce nu 
neam": Nu un neam sînt aceî câţî au credut întru Mântuitorul Christos, c 
ne numărate. Şi maî ales atuncî când era neînţelegătore şi fără de minte 
Decî precum voî, djce, lăsând pre Dumned^ul cel unul pre mulţî min 
cinoşî numiţi î-aţî procinstit: aşa eii Dumnezeu, pre neamul cel uni 
lepădându-1 tuturor neamurilor voîu da cunoştinţă; ci voî pre ceî ce n 
eraii jDumnedeî î-aţî cinstit şi hotărîtor î-aţî numit Dumnecjeî; iar e 
pre neamurile cele neînţelegătore le voîu umple cu înţelepciune şi vc 
vecieftdu-le ve veţî topi de pizmă. Şi Iarăşi d]ice cum că nimic întris 
teză pre Evrei robia ce o suferă, cât îî întristeză buna cinstire de Durr 
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20. Iar Isaia cuteză şi c t i c e : << Aflatu-m'am celpr ce nu 
me căutau pre mine; arătat m'am făcut celor ce nu în-
trâbâ de mine (Cap. L X V , - i ) . 

După ce a dis Pavel că maî întâîu Moîsi dice, acum po
vesteşte aicea şi pentru un alt prooroc, carele d i c e aceleaşî 
maî curat şi maî descoperit; că Isaia, dice, cuteză şi dice, s'au 
silit pre sineşî Ca să dică adevărul şi a ales maî bine să se 
primejducscă decât să tacă 1). M'am aflat dice la ceî de alte 

,n.eaţ)wrî,-cad .pre mine nu mă căutau, nietintrebau de/Tmine. Că 
pre aceia ce Mpîsi I-a numit neam neînţelegător, pre aceştia 
Isaia îî numeşte, că nu căutau nicî întrebau, ca nişte neînvăţaţî 
adecă şi fără de minte şi cari uraii cuvintele. Decî trebuiau E-
vreiî să înţelegă din acestea, pentru care pricină ei s'au lepă
dat, îar cei din neamurî s'au priimit. 

21. Iar către Israil d i c e : « T 6 t ă cliua am întins manile mele 
către un norod nesupus şi împrotiva grăitor» (Cap. L X V , 2). 

Pentru ca să nu aibă Evreii a dice, că, o proorocule Isaia, la 
cel de alt neam te-aî aflat şi la noi nu aî voit să voroveştî? 
Pentru acesta dice că t6tă diua, adecă în totă vremea vieţeî 
mele, am întins manile mele ca sâ vă .trag pre voî, pre Iudei, 
la dumnedeesca cunoştinţă, dar voî v'aţî arătat norod nesupus 
şi împrotiva grăitor. A vostră dar este prihănirea neascultăreî 
şi nu a mea, pentru-că eu cu adevărat am întins manile mele 
şi vă chemam să veniţi ca să ascultaţi învăţătura şi propove
duirea mea, voî însă nu aţî ascultat. Cât de arătat e din acestea, 
că Iudeii şi au audit şi au cunoscut, dar să asculte nu au voit. 

CAP. XI. 

1. Deci dic, aii dor lepădat-a Dumnecleu pre norodul 
său, pre carele l'a procunoscut? S ă nu fie! C â şi eu is-
railtean sînt, din sămânţa lui Avraam, din seminţia Iul 
Veniamin. 

2. Nu a lepădat Dumnedeu pre poporul său, pre ca
rele l'a procunoscut. 

Fiind-că maî sus a dis pre Evrei norod nesupus, să nedu-

nedeu şi lauda şi cinstea care o ved că o aii cei din neamurî, ceî ce 
cred în Christos, acesta maî mult îî supără şi decât că eî sînt risipiţi în 
tote părţile lumeî şi decât pustiirea bişericei lor ceti din Ierusalim. 

l ) Şi Teodorit. aşa tâlcueşte acesta, cuteză: ,«Nu s'a temut, dice, a striga 
către Iudeii ceî carî şi îl îngrozeau, ci cu multă îndrăzneiă a propoveduit 
mântuirea neamurilor; a proînsemnat încă Şi necredinţa lor. 
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. mereşte în deosebi Apostolul şi dice: Că de vreme ce Evreii 
s'aii arătat norod nesupus, nu cum-va au. minţit făgăduinţele 
lui Dumnedeii cele făcute către Iudei? Şi dezlegă nedumerirea 
dicând: Să nu fie! Căci nu a lepădat Dumnedeu pre norodul 
seu, pre care din vec l'a procunoscut, adecă pre carele l'a cu
noscut că este îndemânatec şi vrednic deja priimi credinţa în 
Christos; pentru-că şi eu Iudeu şi israiltean sînt, insă am priimit 

' credinţă luî-ChrîsfOB. Apoi ca să nu-î dîcă cine-va: Şi ce? Tu 
.^sirigur paţîva ''ft'Vnofrtfi? .Pentru âoăâta '-dţ^£\uridaare dice pof-

torind: nu a lepădat Dum*teae& -^re" norodul seu, ca cum ar 
dice: Nu sînt; singur eu, care am credut în Christos, sînt şi alţiî 
mulţî cari au credut, adecă ceîţ trei mii şi cel cinci mii şi ceî 
întregi decîuii de mii, cari din norodul Iudeilor aii credut în 
Christos, prepum mărturisesc Faptele Apostolilor (Cap. II, 24 ; 
XXI, 20), 

Sau, nu ştiţi în Ilie 1), ce dice Scriprura, cum se rogâ 
luî Dumnedeu împrotiva lui Israil? dicend: 

3. D6mne, pre proorocii tei î-au omorît, jertfelnicele 
tăie le-au ars şi eu singur am remas, şi caută sufletul 
meu (Cart. I I I a împărăţiei X I X , 18). 

4. Dar ce d i c e l u * dumnedeescul răspuns? Am lăsat 
mie 2 ) şapte mii de bărbaţi, care n'au plecat genunche luî 
Vaal (tij). 

Ca să nu dicâ cine-va, ce dici, o fericite Pavle ? In trei mii, 
în cinci şi în puţine decluri de mii cuprind! pre norodul lui 
Israil cel atât de mult la numer, cel ce se asemăneză dupre 

' ) Gheorghe J Coresie cjice că acesta „în" propunerea aceea. însemneză 
în loc de clesprje; adecă: orî nu ştiţî despre Ilie? Că acesta însemneză: orî 
nu ştiţî 'întfq Ilie, în loc de în istoria luî Ilie, adecă întru a treia a îm
părăţiilor istoriei, cea despre Ilie. 

s ) Am oprit, se înţelege, dupre Coresie, în loc de: am ţinut întru Israil, 
adecă în Samajria, unde împărăţea cele (Jece seminţii şi nu întru Iuda. 

' Pentru-că şi atuncea eraii mulţî aleşi, măcar deşi Ilie socotea că nicî unul 
a rămas. Pentru acesta şi a cjis către el Dumnedeii: „Şi rămăşiţă dintru 
Israil septe mii de bărbaţi, cari nu aii plecat genunchiul, luî Vaal, din • 
tote genunchile: lor şi din totă gura lor nu s'au închinat luî (III Imper. 
X I X , 18). însemneză că dupre Iosef, Vaal era Zeii al Tirilor, şi fiind-că 
Ahaav avea socru pre Ioval împăratul Tirilor şi al Sizanilor, pentru 
acesta har făcisnd socrului săii, a făcut capişte luî Vaal în Samaria şi 
prooroci aî acestuia a făcut. Iar Scriptura numeşte Vaalim pre capiştea 
luî Vaal, precum cjice Teodorit. Dice însă Orighen, că Pavel a luat dj-
cerea acesta din Scriptura veche, în locul Israiltenilor, celor dupre ale
gere. Pentru-că nu numaî neamurile s'au folosit de venirea luî Christos, 
ci şi ore-care din sf. neam, adecă din ludei (Foia 785 a tomului al doilea 
din cele opt cărţi). 
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mulţime cu nenumăratul năsipul măreî şi cu nenumeratele ste
lele ceriului? Pentru a nu o dice acesta ore-cari, dice aici Pavel 
că şi în vremea proorocului Ilie numaî şepte mtî din norodul 
lui Israil credeau întru adevăratul Dumnedeu şi toţi |ceî-l-alţî se 
închinau idolilor, şi nici pre aceşti puţini ÎI ştia Ilie că erau cre
dincioşi, pentru acesta şi (licea că însuşi a rămas singur, care 
credea în adevăratul Dumnedeu1). Şi acum dar urmăză a fi mulţi 
din Iudeî, cari cred în Christos. Iar deşi nu ştiţi voi, nu e de 
mirare, pentru-că şi Ilie nu ştia ore când pre cei şepte mii, 
cari credeau în Dumnedeu. Vorovind Pavel însă despre altă pri
cină, pre ascuns arată pofta Iudeilor cea către ucicerî, propo--
veduită fiind din început de către prooroci. Căcî ca sâ nu dică 
ore-care Iudeî, că am ucis pre Christos, ca pre un amăgitor,, 
pentru acesta Apostolul le răspunde şi dice: Şi cam părinţii 
voştri! au ucis pre vechii prooroci, au doră şi aceia amăgitori erau? 
Dar pote aţî di c e> căci pentru-că îî mâhneau pre el proorocii cu 
îndrăznela şi cu înfruntarea, ce le făceaţi, pentru acesta îî omoraîi. 
Dar răspund, că fie că pentru acesta aii omorît pre prooroci, 
dar jertfelnicele lui Dumnedeu cum le-aii ars şi le-aii perdut? 
Nu cum-va şi jertfelnicele îl înfruntau ?. Cum încă şi pre însuşî 
Ilie căutau să-1 omore, pre cel făcător de minuni şi pre cel ce a 
râvnit pentru mântuirea acelora? Arătat dar este, dupţe Teodorit, 
că pentru acesta Iudeii au omorît pre prooroci şi aii răsturnat 
jertfelnicele, pentru-că urau pre Dumnedeul proorocilor şi al jert
felnicelor. Drept aceea fiind-că şi atuncea din atât de mulţî Evrei 
numaî şapte mii s'aii ales lui şi luî Dumnedeu, precum dum
neZeescul răspuns a arătat (câ acesta însemneză dicerea, am 
lăsat mieml, adecă am ales pentru sineml). Decî nu ieste de mi-

_1) Că erau în vremea proorocului Ilie mulţî credincioşi şi bine cinstitori 
de DumneZeu, între cele < j e c e seminţii, precum Ionadav fikul luî Rahav 
şi tot neamul luî, cari locuiau prin corturi şi prin pustiî, nebând vin, pre
cum despre acesta scrie capul al Zecelea al cărţeî patru âl împărăţiilor 
şi Ieremia în Cap. XXXV. Atuncî era şi Avdie, cela ce se temea de 
DumneZeu, iconomul luî Ahaav, carele avea o sută de prdorocî ascunşi 
în două peşteri şi îî hrănea pre eî, precum mărturiseşte Cap. XVIII al 
cărţeî a tr.eîa al împărăţiilor. Iar dumneZeescul Grigorie Nisis Zi c e cum 
că corbii aduceau proorocului Ilie carne şi pânî, dela bine-cinstitoriî ceî 
ce se aflau pre vremea luî Ilie, cu aceste cuvinte: „Să face însă prooro
cului (Ilie) de către corbî, slujba cea de nevoe pentru viaţă, arătând 
DumneZeu proorocului prin acesta că mulţî sînt rămaşi pentru slujirea 
DumneZeuluî celuî adeverat. De unde i se da prin corbi prooroculuî 
hrană, că riu ar fi trimis luî pâne din cele spurcate, orî carne din cele 
jertfite idolilor. In cât prin acesta a face pre Ilie a cădea în! ore-care mâ
nie asupra acelora cari aii păgânătăţit, aflând prin cele ce se face că sînt 
mulţî cari caută către DumneZeu, pre care nu este drept a-î împreună 
osîndi cu ceî necredincîoşî (la scrisorea cea bârfitore din pântece ( 1 ) . 
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rare dacă şi acum pre singur ceî vrednici dintre Evrei îî alege 
Dumnedeu. Şi acesta arată Apostolul cu urmetorele cuvinte. 
Vedi şi suptînsemnarea dicereî: «Cărora nu era lumea vrednică» 
(Evr. XI, 38); cum tâlcueşte pre acesta dicere «am lăsat mie-mî» 
teologul Grigorie acolo. 

5 . Aşa dar şi în vremea acesta, lăsare dupre alegerea 
Darului s'a făcut. 

Şi acum, dice, lăsare, adecă rămăşiţă alăsâ s'a făcut dintru 
Evrei, pentru-că precum de pildă, din paele ce se treeră cură-
ţindu-se, rămăşiţa adecă ceea ce rămâne jos, este grâul; în tr'acest 
chip şi Dumnedeu lepădând pre cei'răi, lasă pentru sineşî şi 
alege pre ceî vrednici şi buni., Dic6nd însă, dupre alegere, a arătat 
sîrguinţa şi osîrdia acelora ce s'au ales. Căci pentru multa lor sîr-
guinţă şi îngrijire s'au făcut vrednici de a se alege de Dumnedeu. 
ţ)ice.nd însă şi «a Darului» a arătat hărăzirea luî Dumnedeu1). 

6. Ş i dacă dupre Dar, nu maî este din fapte 2 ) , câ apoi 
Darul nu se face Dar . 

Mal presus de prisosinţă şi cu covîrşire arată Pavel fără de 
dare de răspuns pre Evreii acela, carî nu au credut în Christos. 
Nu puteţi, dice, voi să diceţl câ Cere Dumnedeu dela noî du
pre datorie fapte şi ostenele, pentru ca să credem, ci totul este 
al Darului Iul; pentru ce dar nu vroiţi sâ credeţi şi sâ vă mân
tuiţi? de vreme ce se află înaintea vostră o bunătate ca acesta, 
gata şi fără de c^tehelâ credinţa şi mântuirea vostră. In cât cei 
ce au voit, aceia şi au credut şi s'au mântuit, cari sînt norod 
adevărat al luî Dumnedeu. Nu au lepădat dar Dumnedeu pre 
norodul seu, pre cel vrednic de mântuire. 

Iar de e din fapte, apoi nu este Dar , căci fapta nu ar 
maî fi faptă. 
• De am bine plăcea, dice, din faptele legei, luî Dumnedeu, 
apoi Darul luî Dumnedeu nu are loc, de vreme ce de are Da
rul loc, apoî fapta se perde, şi maî mult nu este faptă; pen
tru-că unde este Dar, acolo nu se cere faptă; şi dimprotivă, unde 
este faptă, acolo nu este Dar. 

7. Ce e dar? Ceea ce caută Israil, aceea nu au nimerit; 
îar alegerea au nimerit. 

x) însemneză că Zicerea acesta o a luat-o Apostolul dela Isaia, care 
Zice: „Şi va fi rămăşiţa luî Iacov la DumneZeu tare" (Cap. X, 22). Pre
cum Zi c e Ş> M. Vasilie în tâlcuirea capului XVII dela Isaia. 

s) Darul, Z'ce Coresie, nu e dffl fapte, căcî de ar fi din fapte nu ar fi 
Dar. Că negreşit din Dar se aduc faptele dupre moral şi dupre voe, dar 
nu fireşte; că deşi prin faptele cele bune să mânuieşte omul, nu se 
asemeneză însă faptele cu Darul şi cu blagoslovenia luî DumneZeu. 
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După ce a arătat Apostolul, ce lucru e Darul, adecă cum că 
fârâ de fapte, acesta este Dar dela Dumnedeu şi hărăzire; apoî 
icum dice că Israilteniî căutând a se îndrepta, nu aii nimerit, 
idecă nu s'aii îndreptat, pentru-că răii căuta a se îndrepta din 
:aptele legeî, care lucru este cu neputinţă. Iar alegerea, adecă ceî 
ileşî, acesta o aii nimerit şi s'aii îndreptat. Insă cu dicerea, au 
nimerit, arată Pavel plinirea bunătăţilor, pre care o aii dobândit 
zei aleşi şi cum că totul este al Darului luî Dumnedeii; pentru-că 
şi noi în ;obştâsca vorovă, ce obicînuim a face, dicem outarele 
bnf d iiimMt, adecă fără ostenelă a aflat ceea ce vrea. 

Iar ceî-l-alţl s'au orbit. 
8.. Precum este scr is : le-a dat lor Dumnedeu duh de 

umilinţa, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă 
(Isaia X X I X , i o ) până în diua de astâ-dî. 

Aici aduce Pavel pre Isaia martur de orbirea*) şi de nesim
ţirea Evreilor, pentru ca să tiu se arate că dice cuvinte ale sale 
nedrepte. Iar dicerea, le-a dat Dumnedeuf şe înţelege în loc 
de a lăsat, a ertat Dumnedeu să aibă ei duh de urnilinţâ,1 îar 
umilinţă dice pre stăruirea cea întru rele şi nestrămutata de
prindere a sufletului2) pentru-că a se umili însemnâză a şe înfige 
gine-va şi a se împironi la un lucru. Voind dar proorocul să 
arate nevindecarea şi nestrămutarea socotinţei Evreilor, o a nu
mit acâsta umilinţă; pentru-câ având eî ochi ca să vadă mi
nunile luî Christos Domnului, şi urechi pentru ca să audă în
văţătura luî, nu aii întrebuinţat la nici una din acestea ochiî 
şi urechile lor. Şi nu numaî în vremea luî Christos făceau, eî aşa, ci 
şi în vremea cea din urmă a Apc-stolxtor. Pentru acesta a adaus 
Apostolul că Iudeii s'au orbit până în diua de astă-dî, adecă 
nesimţitori au rămas până acum, ca patra ceea ce se numeşte 
pori, precum mal sus am însemnat. 

l ) Orbirea în limba elină se elice porosiş, dela petra ce se numeşte 
pori, care e alcătuită din năsip mărunt. Dia asemănarea c|ar a hesim-
ţitoreî petreî aceştia, numesc Elinii şi orbirea şi nesimţirea ce o are 
inima şi sufletul omuluî. 

*) Iar Coresie djce, duh de mâhnicîuije, dupre Amvrosie este ori duh 
de zavistie dupre alţiî, orî duh de cădere î>recum Achila a tălmăcit prî îm-
pungere. Că cin ci rele urmeză omenilor acelor pizmătareţî: orbire a sufle
tului, asurcjire, defăîmare de Dumnedeu şi de omenî, nedreptate şi nesim
ţire. Iar Teodorit cjice: Duh de umilinţţ a numit pre sqcotela cea nestrămu
tată; că precum cel ce are umilinţă, acela o dată, pre abaterea cea că
tre maî reii nu o priimeşte; ăşâ cel cu totul dat pre sineşî reutăţeî, pre 
prefacerea cea spre maî bine nu o alege. Şi cum că Evreii de sineşî 
s'aii făcut orbî, maî descoperit o spune Isaia r|icend că „s'a îngroşat inima 
norodului acestuia, şi cu urechile cu anevOe aud,; şi ochii lor s'au închis, 
ca nu c u m - v a . s ă vadă cu ochiî şi eu urechile să audă şi cu inima să 
pricepă şi să se întorcă şi să-î vindec pre eî" (Cap. VII, 10). 
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9- Ş i \David elice: «Facă-se rnasa lor spre cursă şi spre 
răsplătire şi spre smintălă şi spre răsplătirea lor. 

i o . Intunece-se ochii lor ca să nu vadă şi spinarea lor 
pururea gârboveşte-o» (Psalm. L X V I I I , 12). 

Nestrămutaţi, dice, sînt Evreii şi cu totul împironiţî întru ră
utate, şi pentru acesta vor pătimi relele cele maî de pre urmă, 
pentru-că masa ior saă tdte bunătăţile şi hrana lor se vor pre-

;Mş$;M. .fifele;':dimtfro.fciv£,: adecă ^htpi .dnrerîşi .|n greţâ1) şi se 
vor prinde în -"cursă, pehtrh-că le făc~tu'tufur Ca robii supuşi. 
Şi tot-de-una zmintele şi împedecărî, adecă nenorociri şi rele 
vor avea în viaţa lor. Arătând însă Apostolul cum că pentru 
păcatele lor pătimesc Evreii şi mal ales pentru vărsarea de sânge 
a luî Christos, a adaus că aceste le pătimesc spre răsplătirea 
păcatelor lor, ci şi ochii lor is'au întunecat, atât cei gânditori, 
cât şi ceî simţitori de primejdii, şi spinarea lor s'a gârbovit, 
pentru-că robesc Romanilor şi altor împăraţi, cu robie şi cu 
supunere vecînică, că acesta însemneză dicerea: pururea, şi nici 
odinioră vor lua siobodenie din acesta. Vedî la cartea cea-nu
mită ddue-spre-dece cărţi a patriarhului Dosothel, fdea 12. Că 
atuncea când Romanii au ars biserica în Ierusalim era diua 
Sâmbătă îr̂  a cincîa a luî Avgust, şi s'a întâmplat a cânta cân
tăreţii acesta: «Şi va răsplăti lor Domnul fâră-de-legea lor şi 
dupre răutatea lor îl va perde pre eî Domnul Dumnedeu», pen
tru ca să 
pătimit pentru nelegiuirea urel luî Christos. 

11. Dic 
S â nu fie 

Fiind-că 

rate Dumnedeu Evreilor câ tote relele acestea le-au 

drept aceea; Au dor s'au poticnit ca să cadă? 

îndestul a prihănit Apostolul pre Iudeî, acum caută 

l ) Iar (Coresie cjice, uniî adecă masă au înţeles pre oţetul şi fierea, cu 
care au adăpat eî pre Domnul întru setea luî, pentru care şi eî au că -
dut în robia luî Tit. Iar llarie masă înţelege jertfele şi mielul, care 
îl mâncau eî, care s'a prefăcut întru durere, pentru robia ce au păti-
mjt, precum cjice Iosif. Iar spinarea Iudeilor, Teodorit dice c ă se va 
gârbovi de, greutatea robiei, orî însemneză acesta că s'au gârbovit Iudeii 
purtâpd greutăţile celor pământeşti şi neeugetând cele înalte. Şi cu ade
verat masa, carea atuncea o au gătit Iudeii Mântuitorului, prin cruce şi 
prin patimi, s'a făcut lor spre cursă şi răsplătire. Că cetim în istorii că 
în locul celor 30 de arginţi, cu carî aii cumpărat eî viaţa Mântuitorului 
se vindeau câte 30 de Iudeî întru un argint la robia Ierusalimului; şi 
în, locul biciuire! care au făcut Domnuluî, aii murit cei maî cinstiţi 
dintre dînşiî supt bătăile cu biciul, avendu-şî manile legate. Şi în locul 
uţieî crucî p;:e care au pironit pre Mântuitorul lumeî, atâţia Iudeî s 'au 
răstignit de către Romani în Ierusalim, în cât nicî nu maî rămăsese J c ce 
tate (loc) de a maî înfige crucî, nicî rădîurî maî rămăsese pentru a tăîa lem
nele trebuţncîose pentru crucî (Vedî la tom. II al luî Procopie, Cap. XLII). 
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s ă afle mângâere pentru dînşiî şi-î întreba cu acest chip: nu 
cum-va aii greşit Iudeii pentru ca sâ cadă? Adecâ ore fără de 
vindecare au păcătuit? Şi maî mult nu pot să sej îndrepteze? 
Şi răspunde: Să nu fie! S'au poticnit cu adevărat, adecă au 
greşit, şi s'aii împrotivit adevărului şi credinţei evangheliei, dar 
nu şi pentru ca să cadă desăvîrşit şi mai mult sâ nu pdtă a 
se scula, pentru-că se vor mântui la vremea sfîrşituluî lumeî, 
precum mai încolo va spune. 

Ci prin poticnirea lor mântuire s'au. făcut neamurilor, 
ca., să rîvnâscă pre ele. , 

Două lucruri voeşte să isprăvescă Pavel cu aces:e cuvinte fcc 
scrie aicea. Mai întâiu să mângâie pre Iudei, şi al doilea să 
smerâscă mândria celor din neamuri. Deci dice, mântuirea 
s'a fâcut la neamuri, de vreme ce Israiltenil s'ari poticnit, şi 
nu au credut. Pentru-că urmarea lucrurilor cerea ca Israiltenil 
mal întâîu sâ se mântuiască şi apoî neamurile. Iar de vreme 
ce el s'au arătat nesupuşi şi nu aii credut, pentru acăsta s'au 
chemat neamurile la credinţă. Care acâsta înţelegjere se arată 
şi la multe părţi ale sfintei evangheliei1). Insă au credut Iarăş i 
şi s'au mântuit cei din neamuri, pentru ca să-î irîvnescă pre 
aceştia Israiltenil, adecă cinstea şi slava care o au luat neamu
rile, acâsta întârîtând pre Israiltenî să-î înduplece k veni la cre
dinţa lui Christos, de nu de altă, dar măcar din filotimia şi rîvna 
lor cea împrotiva neamurilor. j 

12 . Iar dacă poticnirea lor e bogăţia lumfcî, şi birui-
rea lor bogăţia neamurilor, cu cât mai vîrtos blinirea lor? 

Dacă, dice, când au greşit Israiltenil s'au fâcut pricinuitori de 
mântuire la tote neamurile lumeî, şi în vremea cârid aceia s'au 
lepădat, ceî din neamuri s'au priimit. Şi dacă greşala lor şi mic
şorarea s'a fâcut bogăţie neamurilor, cu cât maî j vîrtos se va 
face bogăţie lumeî plinirea lor, adecă când toţî ei ţntorcându-se 
către Christos, se vor mântui ? Acestea însă le di! c e Apostolul 
dupre har, adecă mângâind pre Evrei, pentru-că nd căci au gre
şit Israiltenil, pentru acâsta s'au mântuit cel din neamuri, ci pen
tru-că aceştia au năzuit la credinţa luî Christos şij o au priimit 

13 . Câ v6u6 dic neamurilor, întru cât sînt eii neamu
rilor Apostol, slujba mea o slăvesc. 

' ) ' Iar maî ales la capul X X I I la Mateî unde se pomeneşfie despre nunti 
şi la capul patru-spre-d,ece al evangheliei luî Luca, Unde se pomeneşt 
despre cină, ca să arate la amendoue locurile acestea, că de vreme c 
ceî chemaţi la nuntă şi Iudeii ceî chemaţi la cină nu au voit să iuţi
şi să se îndulcescă, pentru acesta s'aii chemat ceî de pjriri uliţe şi ct 
din neamuri, ce se aflau prin căi şi aşa au intrat şi s'au înjdulcit din mas 
eea .de nuntă şi din duhovniceştile bunătăţi ale cinei. 



14. Ca dor voî face trupul meti să rîvnâscă şi sâ mân-
tue.sc pre unii dintr'înşiî. 

Aicea Iarăş i mângâie pre Evrei dumnedeescul Apostol şi sme
reşte pre neamuri şi dice că vă laud, o neamurilor, pentru dduă 
pricini. Maî întâîu că am nevOe să slăvesc şi sâ măresc slujba 
şi trimiterea mea, adecă pre voî, pentru-că mi s'a încredinţat 
de Christos să fiu: învăţător şi Apostol al vostru; iar al doilea 
ve laud pentru ca să întăriţi spre rîvnâ şi spre zavistie trupul 
meii, adecă pre Evreii ceî dupre trup rude ale mele. picând 
însă Pavel trup, a arătat curăţia şi îubirea de priimire ce avea 
către Evreî. Şi pentru ca sâ mântuesc, nu a dis pre toţi, ci pre 
unii dintr'înşiî. Lăturiş însă şi nesimţit arată cu acâsta împie
trirea Evreiloţ, că d e j sineşi nu vor să crâdă, ci pizmuire luând, 
pote câ vor urmări pre ceî din neamuri şi vor crede âre-cariî 
dintr'înşiî în Christos. 

15. Câ daca lepădarea lor e împăcarea lumeî, ce va 
fi luarea, decât viata din mortî? 

Dacă mâniindu-se, dice, Dumnedeu pre Evrei, a dăruit nea
murilor acest-fel de marî daruri (că pre aceştia îî numeşte lume), 
şi pre vrăşmaşii săi I-a fâcut prieteni; când va priimi pre Evrei 
la sineşî întru credinţă, atuncea ce bunătăţi nu va dărui? Peri-
tru-că atuncea se: va face viaţă din morţi, adecă atunci vor urma 
nenumărate bunătăţi; că acesta însemnâză numele vieţel. Iară 
împreună încă şi altă înţelegere maî adâncă urmâză, adecâ pre
cum viaţa cea din morţî nu se va da 6menilor pentru Evrei, 
aşa nicî celor-l-afţî se va face mântuire pentru dînşiî, dacă cel 
ce se vor mântui nu vor avea credinţă 1). Dic însă acesta pen
tru-că câte se vede că le d ' c e aici Apostolul spre ajutorul şi 
mângâerea Evreilor, rece har hărăzind lor le dice acestea, ca 
şi doftorii, cari de multe orî fac acest fel de har bolnavilor. 

16. Iar dacă pârga este sfîntă, şi frământătură e ; şi de 
e rădăcină sfîntă, şi ramurile vor fi. 

Pârgâ şi rădăcină numeşte Apostolul pre patriarhi, pre Avraam 
şi pre Isaac şi pre Iacov şi pre ceî dintr'însul, îar frământă
tură şi ramuri pre Evreii, ceî ce au credut în Christos dintru 

J ) Acesta „fără 
menie: „Că atâta 
vreiî, câtă ar urrr 
Iar Teodorit acesta 
s'aii luat neamuril|e 
arătat e că de ar 
face învierea mori 
Evanghelia acesta 

numaî viaţă din morţî" şi aşa se înţelege dupre Icu-
multă şi deplină bucurie va urma când vor crede E -
, când morţî fiind eî s'ar scula şi ar învia din morţi" , 

aşa o tâlcueşte: Că dacă aceştia necredend, cjice, 
şi din nenobilitatea cea maî dinainte s'aii slobocjit, 

crede toţî aceştia, nimic alt ar rămânea, decât a se. 
ţflor. Că acesta şi Domnul o a djs : „Să va propovedui 

a împărăţiei la tote neamurile spre mărturia lor şi 
t h i l 
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acela 1). Deci mângâie pre necredincioşii Evrei cu acesta dum-
ne4eescul Apostol dicend lor, că şi voi de veţi crede ve veţi 
face sfinţi. Căci trebuinţa este a fi asemenea frământâtura, a-
decă tot aluatul dospit cu pârga (adecă cu aluatul cel mai îna
inte dospit). Şi ramurile să fie asemenea cu rădăcina. Iar dacă 
voî nu v'aţî asemănat cu aceia dupre credinţă, să ştiţi că a-
cesta eşte un mare'semn al reutăţeî vostre 2). 
:- r?-, Iar dacă ore-carl din neamuri s'aii desbinat şi tu 

•#âsiiflv-şâ&»ti'c-:ifiind' te^ar altoit întru dînşiî .-şi părfaŞI al 
râdăcinei şi al grăsime! măslinului te-aî făcut, 

18. Nu te lăuda asupra ramurilor. 

Pre cei din neamuri î-a numit Apostolul măslini sălbatici,-
adecă sălbatic măslin, altoit în măslin domesnic; îar pre Evreii 
ceî necredincioşi î-a numit ramuri desbinate şi tăiate dela ră
dăcină, fiind-că s'au arătat nevrednici de rădăcina cea sfîntă, 
adecă de credinţa patriarhilor, şi potrivit a â\s că s'a tăiat dela 
rădăcină; pentru-că deşi Evreii, dupre osebite vremi şi chi
puri au greşit lui Dumnedeu, însă nici o dată Dumnedeu atât 
de mult şi atâtea mulţî ani nu I-a lepădat pre el precum î-a 
lepădat acum. Iar în locul lor te-aî altoit, dice, tu măslinul cel 
sălbatec. Nu a dis însă că te-aî sădit, ci te-aî altoit; pentru ca 
cu dicerea acesta sâ împungă pre Evrei, arătând că în. pomul 
şi rădăcina sa, adecă în patriarhii Evreilor a stătut cel de alt 
neam şi s'a făcut părtaş al rădăcineî adecă al credinţeî; ase
menea s'a făcut părtaş şi al grăsime! măslinului, adecă al no-
bilităţeî patriarhilor ceiî asemenea şi al -slavei celei aprope de 
Dumnedeu. Precum şi măslinul cei sălbatic când se altoeşte 
în măslinul cel domesnic, se împărtăşeşte de grăsimea aceluia 
şi se face şi acesta domesnic. Decî rm te mândri tu cel.din 
neamurî, măslinul cel sălbatic, pentru altoirea acesta, ce o aî 
luat, nicî sâ te făleşti asupra ramurilor celor tăiate dela rădă
cină, adecă a Evreilor. 

>) Iar Amvrosie pârgă numeşte pre Apostolii şi hristianiî ceî maî în
tâîu (la Coresie). Iar Teodorit pârgă numeşte.; pre stăpânul Christos du
pre omenesca fire; îar rădăcină pre patriarhul Avraam; îar , ramuri de 
măslin pre norodul Evreilor, ca pr£ ceî odrâsliţî de acolo, şi grăsime a 
măslinului pre învăţătura bunei cinstiri de DumneZeu. Decî porunceşte 
celor ce din neamurî aii crezut, a, nu se ridica, :adecă a nu se mândri 
asupra Evreilor celor ce nu au creZut, că pre aceştia îî numeşte ramuri 
dezbinate. 

2 ) Adauge însă Icumenie şi Zice: Că Evreiî cu nepotrivirea cea de acest 
fel, care o aii dupre credinţă, cu sfinţîrstrămoşii lor ceî vechi, au căZut 
şi din rudenia luî Avraam şi nu sînt vrednici a se numi strănepoţi şi 
fiî aî acelora. 
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Iar de te laudî, nu tu ţiî pre rădăcină, ci rădăcina pre t ine. 
Pentru-că daca tu, dice, cel din neamuri, te laudi asupra ra

murilor celor tăiate, adecă asupra Evreilor, să ştii că nu tu ţiî 
rădăcina adecă credinţă a celor vechî patriarhi ai Evreilor, ci 
rădăcina acelora întru care te-aî altoit te ţine pre tine. Dară 
însă dacă rădăcina patriarhilor ţine pre ceî din neamuri, care s'au 
altoit îritrirdinşa ,jşi nu eî ţin pre rădăcină; ce ispravă şi bună-
iaţe este acesta a ramurilor celor dezbinate, adecă a celor- 1-alţî 
-Evrei~4v acum, cari nu au credut? Negreşit nicî-una; pentru-Că 
a râdăcineî este isprava acâsta, că ţine pre ceî ce s'au altoit 
într'însa, şi nu a ramurilor celor tăiate din rădăcină. Vedî acum, 
iubitule, că Pavel un rece har făcea Iudeilor, precum am dis maî 
înainte şi voeşte numai să-î mângâie cu cuvintele cele de acest 
fel ? Iar maî bine a dice, cu aceste cuvinte ÎI înviteză spre rîvnă 
şi zavistie, arătându-le paguba ce o au pătimit, şi că alţiî, adecă 
ceî din neamuri, au luat bunătăţile lor şi se îndulcesc din ele. 

19. Dar veî dice : S 'au desbinat ramurile, ca eîi sâ me 
altoesc în rădăcină. 

20. Bine, pentru necredinţă s'au dezbinat, şi tu cu cre
dinţa aî s tă tut ; nu qugeta înalt, ci teme-te. 

Aici arată Apostolul că nu pentru-că aii greşit Evreii şi nu 
au credut, pentru acâsta ceî din neamuri s'au priimit, ci pen
tru-că aceştia au arătat credinţă. Deci cu cuvintele acelea cu care 
se pare că Pavel smereşte pre cei din neamuri, cu înseşi aceste 
cuvinte arată pre Evrei că au greşit fără ertare; şi aşa pre amândoi 
îndreptâză cu acestea. Poţi dar, dice, tu cel din neamuri a dice 
că Evreii s'au desbinat din rădăcina patriarhilor lor, ca să me 
altoesc eii cel din neamuri într'însa; ci eîi îţi răspund că bine 
ş'au desbinat aceia, ci pentru necredinţa lor s'aii dezbinat şi 
nu că Dumnedeu era dator.ţie cu cinste. Şi tu iarăşi că-stai 
cu adevărat altoit în rădăcina israileteneştilor patriarhi, dar stai 
cu credinţă. Apoî teme-te şi nu îndrăzni preste măsură; pen
tru-că altoirea acâsta câ o aî luat, nu este din fire, ca să ră-
mâe nestrămutată şi întărită; ci este din credinţă şi din pro-
aîegere ţ;i voe şi dupre urmare este strărhutătâre şi schimbăclosă. 

Câ dacă Dumnedeu pre ramurile cele dupre fire 
cruţat, nu cum-va nicî pre tine te v a cruţa. 
Evreii, dice, cari eraii dupre fire fiii al sfinţilor patriar

hilor acelora, s'au desbinat dela dînşiî pentru necredinţa lor, 
cu atât iţiai vîrtos trebue tu a te teme cel din neamuri, ce te-ai 

dupre punere al lor, nu cum-va să greşeşti şi să nu 
aşa Dumnedeii să nu arate milostivire şi asupra ta pre-
a arătat nicî asupra acelora. 

'21. 
nu ,le-a 
. Dacă. 

făcut fiu 
credî, şi 
cum nu 



•22. Vecii dar bunătatea şi asprimea lui Dumnedeu: 
:âtre cei ce ati cădut adecă, asprime; Iar către tine, bună
tate, de veî remânea întru bunătate, fiind-câ şi tu te vel tăia. 

23. Ş i aceia încă, de nu vor remânea întru necredinţă, se 
vor altoi ; că puternic este Dumnedeu Iarăşi a-î altoi pre el. 

Nu a dis; aicea Pavel: Vedi dar, o tu cel din neamurî, care 
este isprava ta, ci a dis: Vedî bunătatea luî Dumnedeu, fiind
că totul este al Darului luî Dumnedeu; şi sileşte să râmâî până 
în sfîrşit nu numai în credinţă, ei şi întru bunătatea aees.ţa a luî 
Dumnedeu, adecă pentru ca să faci lucruri vrednice de bu
nătatea lui şi de iubirea luî de omenî până în sfîrşit; pentru-
că de nu vei face aşa, să ştii că veî cădea. Precum şi Evreiî 
dimprotivă de nu vor rămânea până în sfîrşit întru necredinţă, 
se vor altoi întru acestaşî rădăcină a credinţei; pentru-că nicî 
pre dînşiî cu dinadinsul I-a tăiat Dumnedeu din rădăcina pa
triarhilor lor, ci el de sineşî au cădut cu necredinţa lor şt s'au 
tăiat dela rădăcină. Iar asprime a luî Dumnedeu, numeşte Pa
vel acăsta, că nu a cruţat Dumnedeu pre Evrei şi nu s'a mâh
nit; ci că I-a judecat nevrednici de firesca împărtăşire şi de 
lănţuirea cea rudenăscă a sfinţilor strămoşilor lor 1). Forte în-
ţelepţeşte însă Pavel cu aceste cuvinte şi pre cel din neamurî 
îl înspăîmenteză dela cele întâmplate Evreilor şi toi: o dată im-
bârbătâzâ şi pre Evrei dela pilda celui din neamuri, spre a se 
altoi şi el prin credinţa cea întru ChriştOs în rădăcina strămo
şilor lui şi îl. face pre acesta să aîbă bună nădejde în sine din 
partea putereî luî Dumnedeu; pentru-că puternic, dice, este 

' ) Pre asprimea luî Dumnecjeu acesta curat o a arătat noue Mar. Vas, 
cu pilda luî Moîsi, dicend aşa: „Când văd _pre Moîsi, pre slujitorul îuî 
Dumnecjeu, pre marele acela, carele s'a învrednicit dela Dumnecjeu de 
atâta şi acest fel de cinste şi de multe orî aşa de Dumnecjeu fiind măr
turisit, în cât a aucji el: „Ştiu-te pre tine maî mult decât pre toţî şi aî 
aflat har înaintea mea" (Eş . XXIII , 12). Pre acesta când îl ved la apa 
grăireî împrotiva, pentru nimic alta fără numaî pentru-că a djs norodu
lui celuî ce cârtea pentru-că nu avea apă: „Aii dor din petra acesta voîii 
scote vouă apă?" (Num. X X ) . Numaî pentru acesta îl ved pre el priimind 
îngrozire că nu va intra în pămentul făgăduinţei... Câne. îl ved că nu 
s'a învrednicit de nicî o ertare pentru atâtea multe isprăvî, ce 'a făcut 
din pricina acelui mic graîu, cu adeverat. ved asprimea luî Dumnecjeu 
dupre Apostolul. Şi negreşit me înduplec a crede că adevărată e dice
rea aceea: „Dacă dreptul abîa se mânuieşte, necredinciosul şi păcătosul 
unde se va afla?" (Petru IV, 18, Despre judecata luî Durnnecţeu).. La a-
cesta se potriveşte şi Zicerea aceea a luî Zaharia ce dice: Ţânguîască 
tufa pentru-că a căcjut chedrul (Cap. XI , 2 ) ; adecă tânguîască-se cel ne
putincios şi lesne de frînt ca cucunarul saii bradul, pentru-că a căcju' 
chedrul cel puternic şi cu anevoe frînt. 
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Dumnedeii a-1 altoi iarăşi pre el în rădăcina sa, carele tote le 
face cu preaslăvire şi afară de totă nădejdea.' 

24. Că dacă tu din sălbatecul măslin, cel dupre fire 
te-ai tăiat şi afară de fire te-aî altoit în măslinul cel bun, 
cu mult mai vîrtos aceştia, ce sînt dupre fire se vor altoi 
întru al lor măslin? 

Dacă tu, dice, cel din neamuri, carele erai cu firea răii şi 
slujitor de idoli şi carele aî strămoşi asemenea cu neroditorul 
sălbatic măslin, te-aî tăiat din sălbaticul măslin al acelora, şi dela 
slujirea de idoli, şi afară de 'firea ta te-ai altpitîn măslinul-cel 
bun şi domesnic şi roditor al cunoştinţei de Dumnedeu şi al 
credinţei lui Christos; dacă tu, dic, te-aî altoit întru acesta, cu 
mult maî vîrtos Evreul se va altoi întru acestaşî măslin bun 
al credinţei, carele avea dupre fire şi din strămoşi binele şi cu
noştinţa de Dumnedeu? Şi cu cât mai vîrtos acesta se va în
torce la măslinul cel bun al săii, adecă la credinţa strămoşilor 
săi? Când însă veî audi tu, o cetitorîule, pre Pavel că dice 
dupre fire, să înţelegi că acesta însemnâză cuviinţa şi urmarea; 
precum de pildă fiîul sfîntului Avraam dupre fire este adecă de 
cuviinţă şi de urmare este, ca să fie şi el sfînt. Precum dim
protivă iarăşi, când îl vei audi câ dice, afară de fire, să înţe
legi că acesta însemnă pre necuviinţa şi neurmarea; de pildă: 
Fiîul unul spurcat şi necurat păgân, afară de fire este, adecă fără 
cuviinţă şi fără urmare, a se face el sfînt. 

25. C â nu voesc a nu şti voî, fraţilor, taina acâsta (ca 
să nu fiţi înţelepţi întru sine-vă), că orbire 1) s'a fâcut din 
partea lui Israil^ până ce va intra plinirea neamurilor. 

26. Ş i atuncea tot Israilul se va mântui. 
Taină numeşte aice Apostolul pre cea necunoscută şi neîn-

ţelesă; şi care este taina acesta? Acesta adecă, că necredinţa 
Evreilor nu este obştescă a tuturor Evreilor desăvîrşit, ci or
birea şi necinstirea, adecâ necredinţa lor s'a făcut în parte. Pen
tru-că mulţi Evrei au credut în vremile cele trecute", aceia a-
decâ pre cari i-â procunoscut Dumnedeu vrednici, precum a 
dis mai sus. Şi iarăşi mulţi dintr'înşiî vor crede în urmă 2), pen-

*) Iar ce este orbirea şi ?um se scrie de Teodorit orbirea, vedî la tâl
cuirea şi suptînsemnarea djcereî „pentru orbirea inimilor lor" (Ef. IV, 18). 

*) Pentru acesta cjice şi sf. Chirii Alexandr.: Iar a se depărta de slugi 
adecă şi a se osebi de fiîul (de Isaac) tatăl (Avraam) până ce îarăşî se va 
întorce, a cjice el: Că eu şi copilaşul vom merge până acolo şi închid 
nându-ne ne vom întorce la voî, acesta însemneză pre vremelnicesca 
depărtare a luî Dumnedeu cea. de fiiî luî Israil, şi pre întorcerea către 
dînşiî care se va face la sfîrşitul vecurilor, care împlinindu-se prin cre-

— 183 — 



tru-că s'au orbit cu adeverat şi nu aii credut Isrâilteniî, ci nu 
toţî, nicî până în sfîrşit, ci până se vor mântui ceî procunos-
cuţî din neamurî. Şi după ce aceîa se vor mântui, atuncea şi 
fieşte-carele Israiltean şi Iudeu (cel vrednic adecă) se va mântui 
fiind-că va crede în Christos 1). 

Precum este scris : «veni-va din Sion cel ce izbăveşte şi 
va intorce pâgânătatea dela Iacov. 
,. . 37, S i . ac.âsta y^i .;fi. lor dela. mine testament, când voîu 
|ua~^caţple J3k5r.» (Işaiâ L I X , 20). 

Aduce Apostolul martur la cele de maî sus,' carele a dis, 
pre proorocul Isaia, carele strigă şi dice • Din Sion va veni acela, 
ce pote mântui şi va curaţi păcatele Israiltenilor. Când se vor. 
face acestea însă? Atuncea când voîu faa, dice Domnul, păca
tele lor, adecă când îî voîu învrednici pre eî de ertarea pă
catelor lor, prin sf. botez. Drept aceea fiind-că încă Evreii nu 
s'au învrednicit de acesta ertare a păcatelor (pentru-că s'au 
orbit şi nu au credut), apoî în urmă se va face acesta 2). 

28. Dupre evanghelie cu adevărat vrăşmaşi sînt eî pen
tru voi, îar dupre alegere, iubiţi pentru părinţi. 

29. Că fără de căinţă sînt darurile şi chemarea luî 
Dumnedeu. , 

Fiind-că voî neamurile, dice, xv'aţî supus evangheliei, şi cre-
dend în Christos v'aţî priimit de Dumnedeu, pentru acesta E -
vreiî s'au făcut prigonitori şi pizmaşi maî mult, şi de Dumne
deu s'au depărtat maî mult şi s'au făcut vrăşmaşi ai evangheliei. 
Insă fiind-că strămoşii Evreilor din început s'au ales şi s'au 
priimit de Dumnedeu, pentru acesta nu va lăsa pre strămoşii 
lor Dumnedeu sâ piară desâvîrşit (pentru-că în cât pentru stră-

dinţa cea întru Christos, căcî când va intra plinirea neamurilor, atuncî 
tot Israilul se va mântui (Cart. I despre Avraam şi Isaac). 

* ) . Orighen şi Ilarie şi Ambrosie djc cum că toţî Evreii se vor mân
tui. Orî tot Israilul însemneză că ceî maî mulţî dintre Israiltenî afară de 
seminţia luî Dan. Fiind-că mulţî din Iudeî vor urma luî Antihrist, dupre 
Cap. cincilea al luî Ioan 43, unde djce că . eu am venit întru numele 
Tatălui .meu, şi nu m'aţî priimit; şi de va veni altul întru numele seu 
şi pre acela îl veţî priimi. Şi Pavel încă cjice: A căruia venire este du
pre lucrarea luî Satana întru totă puterea şi întru totă amăgirea nedrep-
tăţeî întru ceî peritorî, pentru-că nu au priimit iubirea adevărului ca să 
se mântuiască eî (II Tesal . II, 10). Unit la apesta djce şi Ipolit. 

2 ) pice încă şi Coresie că acesta va lua sfîrşit prin propoveduirea luî 
Ilie, precum djce Malahia cap. IV, 6. Că atuncea va lua sfîrşit şi peca
tul.' Acestaşî o cjice şi Teodorit că neamurile priimind propoveduirea vor 
crede şi aceîa, M. Ilie viind şi aducăndu-le lor învăţătura credinţei. Că 
acesta şi Domnul o a dis în sfinţitele ÎEvângh-eliî: „Ilie v.a veni şi tote 
le va pune la ca le" . : 



moşii lor sînt iubiţi), ci de vor crede îî va priimi şi pre dînşiî 
Dumnedep1). 

30. C â precum voi odiniâră nu eraţi supuşi luî D u m n e -
detr, aşa acum v'aţî miluit prin nesupunerea acestora. 

3 1 . Aşa şi aceştia nu s'au supus acum pentru mila 
vdstră, ca si ei să se miluiască. 

încă maî formălueşte aicea Pavel şi iace o pricinuite de vorbă 
cum că se vor- mântui Evreii ia urmă. Voi, dice, cei din nea-
tuurf, de vieme ce chemaţi fiind maî înainte'•'•la -cunoştinţa de 
Dumnedeu prin legea cea firescă şi prin privirea făpturilor şi prin 
Darul luî Dumnedeu cel proîncepător şi chemător, nu aţî voit 
să ascultaţi, ci lăsând cunoştinţa adevărată a luî Dumnecjeu ve 
închinaţi nesimţitorilor idoli, şi slujiţi zidireî, şi nu Ziditorului 
(precum despre acâsta a dis Pavel la capul întâîu al acestei 
trimiteri stih. 19, 20, 21). Pentru acesta Evreii s*au chemat 
la cunoştinţa de Dumnedeu, adecă strămoşul Evreilor Avraam, 
povăţuit prin firâsca lege şi prin teoria făpturilor şi prin Da
rul luî E'umnedeu, cel proîncepător şi chemător şi a credut în 
adevăraţii Dumnedeu şi credinţa acesta o a dat şi la toţî stră
nepoţii săi, cari pentru credinţa acesta la urmă au luat şi legea 
cea dela Dumnedeu2). Şi iarăşi, fiind-că şi Evreii s'au chemat de 
Dumnedeu ca să credă în Christosul, Fiîul său şi nu s'aii su-
pus, nevjrând să asculte, pentru acâsta voî ceî din neamuri v'aţî 
chemat a credinţa luî Christos şi cu supunere ascultând, v'aţî 
miluit de Dumnedeu; îar mila care ol aţî luat dela Dumnedeu, 
acâsta se va Face de obşte şi la Evrei; pentru-că Evreii la cea 
maî de pre urmă, vor rîvni pre voî şi vor crede şi eî. Şi aşa 
din pricina milei vostre se vor milui şi eî. 

J ) Inserjmeză că dupre Teodorit „darurile cele necăite şi chemarea luî 
Dumnedeii" d j c e a i c e Pavel spre îndemnarea Evreilor: „Că bunătăţile 
cele ce da Dumnedeu, Iarăşi le ia când vede pre ceî ce le-aii luat că 
bolesc de pemulţămire, şi martur e Saul, duhovnicesc Dar dobîndind, apoî 
aii remas pustiu de acesta. Şi Solomon aşişderea dobândind pacea pen
tru dumnedeesca milostivire, după călcarea legeî s'a golit de Dar. Ş i în
şişi Evreii de proorocescă purtare de grijă ce tot-de-una se îndulceau 
acum de purtarea de grijă acesta s'aii lipsit 

a ) Pentru acesta dice dumnedeescul Grigorie Nisis despre Avraam aşa: 
Pentru acâsta odinioră stăpânind haldeicesca filosofie, că pricina mişcă-
reî, estimelor o hotărau (filosofii haldei) că este în Roa stelelor şi c ă se 
află ore-care putere, maî pre sus de cele ce se ved, făcetore a stelelor, 
carele Avraam, pre acesta învăţătură ca pre o temelie întrebuinfându-o, 
a căutat Are cel ce se înţelege prin cele vecjute şi s'a făcut de acea cale 
celor aî credinţei, a căîeî ceiî prin estimî, către Dumnecjeu cel ce cu ade
verat este, însuşi Avraam, către acesta povăţuindu-se, pentru-că a lăsat 
părintesca amăgire şi pre cea a simţirilor rudire către zidirea cea ce se 
vede (în j)raţia cea către M. Vasilie). 
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3 2 - a încuiat Dumnedeu pre toţî întru nesupunere, 
ca pre toţî să-î miluiască. 

Dicerea, a încuiat întru nesupunere, însemneză că Dumnedeu 
.a vădit şi a arătat pre toţi nesupuşi, atât pre cei din neamuri 
cât şi pre Evrei, ca şi pre cei din neamurî, împreună şi pre 
Evrei sâ-i miluiască şi să-î mântuiască prin rîvna şi prigonirea 
ceea ce se face între cel din neamurî şi între Evrei. Că maî întâîu 
în vremile cele vechi, fiind-că neamurile nu s'au s u p u s , au miluit 
şi a mântuit Dumnedeu, precum s'a dis, pre Evrei; jfar în vre
mile cele .maî dupre urmă ale lui Christos, fiind-că nu s'au su
pus Evreii, pentru acesta s'aii miluit şi s'au mântuit cejî din nea
muri. Şi îarăşî, fiind-eâ s'au miluit şi s'au mântuit cei din neamuri, 
pentru ace'sta îl vor rîvni pre el Evreii la cea maî de! pre urmă 
şi se vor milui şi se vor mântui şi eî. Şi aşa cu un chip ca 
acesta şi cei din neamurî şi Evreii, toţi împreună sb miluesc 
de Dumnedeu. 

3 3 . O adânc de bogăţie şi de înţelepciune şi de cu
noştinţa lui Dumnedeu, Cât de necercetate sînt] judecă
ţile lui şi de neurmârite căile lui! 

Socotind dumnedeescul Apostol iconomiile cele cu feluri de 
chipuri, care le întrebuinţeză întru tot înţeleptul Dumnedeu pen
tru mântuirea dmenilor, dela întemeerea lumeî, cum iconomi-
seşte adecă a se face cele protivnlce prin alte protivnice şi cum 
prin alţii nesupuşi omeni face pre. alţii bine supuşi, â'a înspăi
mântat si s'a mirat. Si cu mirarea acăsta a" adeverit, ca Dumne-
deu, care atâta cu totă înţelepciunea şi adâncimea, şi cu chipuri 
neînţelese iconomiseşte mântuire omenilor, acesta cu adeverat va 
iconomisi şi pentru mântuirea ceea ce va să fie a Evreplor, Decî 
bogăţie numeşte Pavel pre bunătatea lui Dumnedeii, de a că
ruia adâncime se minunăzâ numaî, îar câtă este adâncimea a-
cesta nu ştie. Pentru-că însuşirea bogăţiei şi a bunătăţeî este 
a face Dumnedeu pre săracile şi nedumeritele neamuri atâta 
de îmbelşugate şi de bogate. Pe lângă bunătate însă se minu-
neză Pavel şi de adâncul înţelepcîuneî lui Dumnedeu, cu care 
ocârmueşte cele omeneştî şi a înţelepţit pre ceî neînţelepţî 
şi neînvăţaţî din neamurî1). Se minuneză încă şi de adâncul cu-

' ) Dupre Coresie înţelepciunea luî Dumnecjeu covîrşeşte pre înţelep-
cîunile celor-l-alţî. maî întâîu pentru-că cunoşte cele ce vor să fie, al 
doilea pentru-că tote le ştie cu desăvîrşire şi nu prin altul alta, adecă 
nu prin felîu cunoşte lucrul, ce se cunoşte; că de-a dreptul tote le cu
noşte şi că e pretutindenea plinind tote, prin idei. ;A1 treilea că acum 
tote le cunoşte; şi le ştie; al patrulea, că de-a pururea tote le cunoşte ; 
al cincilea că fireşte şi nu dupre împărtăşire le ştie; al şeselea, căcî ca 
pricina celor cunoscute le cunoşte pre ele. Pentru acesta a djs Dionisie 
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noştinţeî luî Dumnedeii, prin carea cunoşte ce este cea de folos 
fieşte-căruîa1). Vedî însă, o cetitorîule, că nu a dis Apostolul că 
sînt nepricepute judecăţile, adecă judecăţile luî Dumnedeu, ci 
cum că sînt necercetate, adecă nici cum priimesc cercetare, ci 
şi căile luî Dumnedeu, adecă iconomiile lui nu numaî nu pot a 
se cunoşte, ci nicî a se căuta şi nicî urmă de a lor pote a 
se arăta 2). 
Areopagitul: „Nu din estimî estimele înveţându-se le ştie dumnedeesca 
minte, ci din sineşî şi întru sineşî dupre pricină, pre ştiinţa tuturor şţ 
cunoştinţa şi fiinţa maî înainte o are şi. maî înainte o a luat. Nu dupre 
ideea fieşte-cărora nimerind, ci dupre o cuprindere a pricineî pre tote 
ştiindu-le şi ţiindu-le" (Cap. VII despre dumnecjeesc. numiri). Iar al şaptelea 
chip şi cel maî de pre urmă este că pre tote împreună le cunoşte şi le ştie 
şi în deosebi dupre felurî întru una şi aceeaşi lucrare, dupre Ticarâ . 

l ) Forte potrivit e să însemnăm aicea cuvintele M. Pă. Vasilie, că tâl-
cuind el dicerea „puind în vistierii adâncuri" Psalm X X X I I , aşa acum 
cjice; „Ore nu cum-va cuviniele cele despre dumnecjeesca judecată n e 
grăite fiind şi nepricepute de omeneştile minţi se cjic adâncuri, întru sin
gura cunoştinţa luî Dumnedeii în vistieritee fiind cuvintele dupre care 
tote câte una se iconomisesc? Căcî cum-că judecăţile cele despre fieşte-
care adânc s'aii numit, întru alt Psalm ne-a învăţat, care dice: Judecă
ţile tale adânc mult. Decî de cauţi pentru ce viaţa păcătosului se pre
lungeşte, îar djlele dreptuîuî întru nemernicie se scurteză ? Pentru ce cu-
tarele nedrept se îndrepteză în căî, îar dreptul se necăjeşte? Pentru ce 
copilul maî înainte de a ajunge în vîrsta cea deplinită, s'a răpit? De 
unde.s înt răsboele? Pentru ce înecările cu corăbii? Cutremurele, sece 
tele, puhoele? Pentru ce s'aii zidit cele stricătore ale omenilor? Pentrn 
ce unul este rob, îar cela-l-alt slobod? Unul bogat, îar altul sărac?,multă . 
însă şi întru ceî ce greşesc, orî întru ceî ce isprăvesc (fapta bună adecă) 
este osebirea, că ceea ce s'a. încredinţat hrănitoreî de curve, de nevoe este 

• întru pecat, îar ceea ce de-a dreptul a nimerit stăpână bună şi s'a hră
nit împreună cu fecioria, pentru acesta a dobândit facerea de bine, îar 
aceea s'a osîndit ? Şi care e pentru fieşte-care din. acestea răsplătirea dela 
judecătorul? Tote aceste gândindu-le aduţî aminte că judecăţile luî Dum
necjeu sînt adânc". 

3 ) Pentru acesta şi Mar. Vasilie a cjis; „Ce cjice însă Pavel vasul a-
legerei. . . ce învăţătură a lăsat nouă despre fiinţa lui Dumnecjeu? Ca
rele când a amelinţat întru unele cuvinte despre iconomie, ore-cum 
alunecendu-se către lucrarea cea necheltuită a teoriei, a strigat glasul 
acela: „O adâncul bogăţiei şi al înţelepcîuneî şi al cunoştinţei luî Dum
nedeu ! Cât de ne cercetate sînt judecăţile luî şi neurmârite căile. Şi dacă 
acestea sînt neatinse, ceî ce aii ajuns la măsura cunoştinţei luî Pavel, 
câtă mândrie este acelora ce făgăduesc că ştiu fiinţa luî Dumnedeii ?-
(Cuv. I împrotiva. luî Evnomie). Dice încă şi fratele saii sf. Grigorie al 
Nişei aşa : „Acestea dar învăţându-ne dela Pavel, cutezând hotărâtor di
cem cum că nu numaî judecăţile luî Dumnedeii sînt maî pre sus de pu
terea celor ce se apucă a. le cerceta, ci şi căile cunoştinţei până acum 
rămân necălcate şi neumblate, că acesta socotim că vrând Apostolul să 
însemneze a dis căile neurmărite, cele ce aduc către neînţelegere, ară
tând el prin ducere, că ne umblată este de gândurile omeneşti c u n o ş 
tinţa aceea şi că încă nu şî~a pus cine-va gândul săii în calea cea de 
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34- C ă cine a cunoscut gâ&dul Domnului ? Sau cine 
s'a făcut lui sfetnic? (Is. X L , \3j. 

3 5 . Sau cine a dat luî maî înainte, şi i se va răsplăti lui ? 
Singur Dumnedeu, d i c e ) Ştie gâjaduriîe sale şi sfaturile şi nu 

alt cine-va precum a strigat proorocul Isaia. încă şi Solomon 
dice: «Carele om va cunoşte sfatul luî Dumnedeu sau carele 
va gândi cele ce voeşte Domnul» (Inţelep. IX, 13), adecă ni
menea. Iar de vreme ce Dumnedeu este fireşte înţelept ori maî 

, foine-înţni ţ©t;lHţelegfe~<şi 't»ewŞ;cgifii£ înţelept,1 pentru acesta nu -
.-s'â inţetepţit de alt sfetnic şi însuşi de sineşî este îndestulat 

şi prea deplinit. Şi nu numai acesta, ci al tuturor bunătăţilor 
însuşî este izvorul şi câte dă, nu le dă ca dator plată, ci le dă 
pentru a sa firescă bunătate; pentru-că cine a dat luî Dum
nedeu maî înainte vre un bine sau facere de bine, ca să-1 res-
plătescă iarăşi aceluia Dumnedeu? Adecă ca facerea de bine 
cea dela Dumnedeu să se socotescă ea răsplătire a facere! de 
bine, ceiî ce s'a făcut luî maî înainte ? Cu adevărat nimenea1). 

3 6 . Că dintru dînsul şi printr'însul şi întru dînsul sînt tote,. 
însuşi Dumnedeu este izvorul, dice, al tuturor bunătăţilor; că 

acest fel a cuvîntuluî, nicî vre o urmă, nicî semn a închipuit, de înţele-
gătore cale, de cele ce nu se pot atinge. Decî acesta din apostolicesca mare 
agerime înveţându-ne socotim prin cele 4 i s e că dacă judecăţile nu e cu 
putinţă a se cerceta şi căile nu se urmăresc şi făgăduinţa bunătăţilor 
este maî pre sus de totă înţelegerea cea din socotinţă, cu câtă măsură 
maî vîrtos este maî pre sus şi maî prea înaltă însâşî DumneZeirea pentru 
că este negrăită şi neapropiată de cele ce se gândesc despre dînsa, de 
carea nicî o cunoştinţă hotărâtore a d j s că este, Pavel cel de Dumne
Zeu învăţat? (Cuv. III împrotiva luî Evnomie). 

Dice însă şi Sf. Dionisie Ariopag.: „Şi pre iţiulţî din teologi îî veî afla 
că laudă nu numaî ea pre o neveZută pre DumneZeire şi ne cuprinsă, 
ci necercetată împreună şi neurmărită, fiind-câ nu este nicî o urină a vre 
unuia din ceî ce ar fi trecut către ascunsa eî dumerire" (Cap. I, despre 
dumneZeeşti. numiri). Că pentru acesta şi cu leul se asemeneză Dum
neZeu dupre acesta-şî Dionisie (Cap. XV, despre ceresca ierarhie); căcî 
precum leul îşi acopere urmele cu coda sa când umblă, ca să nu-1 afle 
vînătoriî, a şa . DumneZeu îşî ascunde urmele cunoştinţei sale. Pentru a-
cesta şi s'au Zis „în mări, căile tale şi cărările, tale în ape multe şi ur
mele tale nu se vor cunoşte" ; ca precum calea în ape nu stă, nicî urma 
leului, aşa nicî căile luî DumneZeu, sholiaseşte 3 . Maxim. 

') Iar Teodorit Zice: Aceste treî către cele trei. le-a pus Apostolul, bo
găţia şi înţelepciunea şi cunoştinţa; una adecă: Ciiie a cunoscut gân
dul Domnuluî? Către cunoştinţă; îar acesta: „Cine s'a făcut sfetnic al 
luî? Către înţelepciune; îar acesta: „Cine a daţ \m maî înainte ca să i 
să răsplătescă? Către bogăţie. Că aşa de nenumărată e bogăţia bună-
tăţeî în cât şi celor ce nu erau le-a_dat-ftmfă; şi celor ce s'au făcut le 
dărueşte spre a fi bine; şi nu răsplăteşte, ci /dă bunătăţile, îar îtibitor 
de omenî fiind, darea o numeşte răsplătire. ! • • 
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acesta însemneză c i i c e r e a : dintru dînsul, şi făcătorul tuturor, că 
acesta o însemneză dicerea: printr'însul; carele împreună ţine 
pre tote, că acesta o însemneză dicerea: întru dînsul1). Deci 
tote estimele dela Dumnedeii îşî aii începutul, şi prin Dumne
d e u s 'a i i 
s t a u şi îrr 

acut şi întru Dumnedeu, ca într'o temelie nesmintită 
preună se ţin către dînsul întorcându-se2). 

*) ibicerea acesta Ş. Dîonişîe Âriopag, tâlcuindu-xi cţice: „Totă înain-
tirea luminatei arătări, ceiî die'T/aiŞlpornită,.'.care.a •Vjgrtit'te'-flcjî cu bună 

^dfvuir.ejîarişî ca o înainteipuţere,-'cu.atingere ne-plineşte prp noî ş l - s e -
întorce la ijnu'ea compovăţUitoruiuT Părinte şi îndUmnedeind prostimea; 
fiind-că dintru dînsul sînt tote şi:întru dînsul precum a d ' s sfinţitul c u 
vînt, acest ipostolesc adecă" (Cap. I, al cereşteî Ierarhii). Iar teologul Gri
gorie 4 ' c e <fă P r m acestea treî se arată Sf. Tre ime; cu ducerea, dintru 

.dînsul se arată Tatăl ; îar cu, printr'însul, Fiîul; şi cu, întru dînsul, D u 
hul cel Sfîijit. Drept aceea aceste treî feţe se unesc în cuvîntul următor 
al Apostolului în : „Acestuia slava în vecî", pentru ca să se arate Dum
nezeirea cea una a feţelor acestor treî" (Cuv. la dumnedeescul botez) şi 
sfinţitul Avgustin.-(Cart. I despre Treime cap. I) voeşte că dicerea „din" 
se potriveşte Tatălui, că întâeî pricini a tuturor, dintru carele tote purced 
şi dintru carele totă puterea şi lucrarea şi totă isprava; îar „prin" se p o 
triveşte Fiîuluî, pentru-că „prin" însemneză început din Tatăl şi înţelep
ciunea prin carea tote s'au. făcut şi mijlocitor şi uşa şi păstor şi cale 
către' T a t ă l ; îar „întru dînsul" se potriveşte Sf. Duh, ca bunătate! şi 
dragostei şi unireî şi săvîrşireî. 

Iar, alţiî dic ca nu. e nicî o osebire între feţe dupre propoziţii, precum 
şi Avgustin întru aceeaşi carte închee: Fiind-că dupre lucrările cele din 
afară asemejneâ lucreză şi Treimea, căcî lucrarea se porneşte către eele 
din afară, dlupre una şi aceeaşî neschimbată fiinţă. De unde acestaşî Av
gustin (Cari. I 'despre hristian. învăţat.), Treimea, 4 'ce, un Dumnecjeu 
este din carele şi prin carele şi întru carele tote (la Coresie), Insă şi lu
crarea către1 cele din afară dându-se a uneea Dumnedeirî, din Tatăl se 
porneşte, prin Fiîul se înainteză şi întru Sf. Duh se proarată, dupre M. 
Vasilie şi s. Grigorie al Tesal . Vedî şi suptînsemnarea dicereî: Prin carele 
am luat dar şi apostolie (Rom. I, 5) . Iar M. Vasilie cjiee, cum că câte 
trele acestea, la Fiîul se înţeleg numaî; căcî acesta: „Cine a cunoscut gân
dul Domnului"? 0 însemneză pre cuvintele ce maî sus le-a d ' s Pavel 
ale proorocului, pentru singur Fiîul se îau. Decî din însuşi Fiîul este 
pricina estimelor de a fi dupre voea luî Dumnedeii şi Tatălui, prin carele 
tutyror s'a dat rămânerea şi întărirea Pentru acesta dar şi întru dîn
sul s'aii strălucit tote împreună, dupre ore-care dor neoprit şi negrăită 
iubire către începetorîul şi dătătorul'vieţeî privind (Cap. V, dupre Sf. Duh) . 
S ă dic şi eu înţelegerea mea? Cu dicerea „dintr'însul" se arată făcătorul 
început al estimelor; cu dicerea „printr'însul" cea din mijlocul, acestora, 
•ce se dărueşte prin pronie şi prin împreună ţinerea; şi cu dicerea „în-
tr ' însul" se arată săvîrşirea tutulor. Decî începutul şi mijlocul şi săvîrşi-
rea tutulor este Dumnedeu. 

?) Iar Teodorit dice că dumnedeescul Apostol prin acesta a arătat cum 
că nu cunoşte pre osebirea propunere! dintru carele şi prin carele, şi 
pre cea dinţâîu, ca o însemnătore de cea maî mare potrivită Părintelui 
îar cea a doua, ca o arătătore de ore ce maî mic potrivită Fiîuluî; că pre 
amendoue la o faţă le-a pus, care orî a Părintelui de ar dice a fi ceî ce 
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Acestuia slavă în veci, amin. 
Obicînueşte fericitul Pavel şi când dice vre un cuvînt şi în

ţelegere mare, sfîrşeşte cuvîntul într'o slavo-cuvîntare şi-întru 
mulţămire, precum şi acum o întrebuinţeză acest obeceîu. Că de 
vreme ce însuşî s'a spăîmântat şi s'a mirat de negrăita bună
tate şi înţelepciunea şi cunoştinţa luî Dumnedeu şi de icono-
miile luî, pentru acesta dar slăveşte şi măreşte pre Dumnedeu, 
învăţându-ne şi pre noî sâ facem asemenea şi la :6te adecă, 
îar maî ales la bunătăţile cele mari, ca să mulţămim adecă şi noî 
şî să slăvim pre Dumnedeu, atât prin cuvînt cât şi prin fapte 
şi prin viaţa îmbunătăţită1). 

CAP. XII. 

i . R o g u - v e dar pre voi, fraţilor, pentru îndurările lui 
Dumneeleu, sâ arătaţi trupurile vdstre jertfă vie, sfîntă, 
bine plăcută lui Dumneeleu, cuvîntărdsca slujba v6stră. 

Fiind-că în destulă vreme a petrecut dumnedeescul Apostol 
în teoreticescă învăţătura cea despre dogmele credinţei, apoi 
intră întru învăţătura cea practicăscă despre moraluri2). Şi după 
ce a arătat prin cele mal înainte di s e> negrăita iconomie şi 
bunătatea lui Dumnedeu cea către noî hristianiî, acnm ne rdgâ 
prin îndurările luî Dumnedeu, adecă mijlocitori puind aî rugă
ciune! sale, pre înseşi îndurările luî Dumnedeu cel Iubitor de 
omenî, de care ne îndulcim, pentru ca să ne ruşinăm de ele 
şi nicî un lucru nevrednic de dînsul să facem. Dai pentru ce 
ne rogă Pavel? Ca să arătăm trupurile nOstre, adecă ca să le 
dăm spre răsboiu şi spre nevoinţă, Că aşa obicînueşte a dice 
vordva cea de obşte a dmenilor: Cutare voevod de oştî ş'a a-
rătat regulele ostaşilor în răsboiu 3). Orî ne rogă ca să înfăţi-

cugeteză cele ale luî Arie, şi cele ale luî Evnomie, vor afla însoţită pre 
proposiţia şi „prin carele" cu cea „din carele", s'au Fiîuluî de o ar potrivi, 
.vor vedea cu cea prin carele şi pre ceea ce însemneză din carele. Iar 
de însemneză adecă proposiţia „din carele" ce-va maî mare, îar cea „prin 
carele" ce-va maî mic, amendoue însă la o faţă se află, însuşî dar maî 
mare decât sine este pentru proposiţia „din care le " ; şi maî mic acelaş 
pentru proposiţia „prin carele", cu dreptate s'ar înţelege. 

l ) Vedî şi subînsemnarea la Capul IV, Cartea către Filipisenî, stih ,20, 
vrednică de cuvînt fiind, pentru-că Apostolul obicînueşte adese-ori a 
slăvi pre DumneZeu. 

*) Fiind-că dupre fericitul Teodorit: Ceea ce este ochiul la trup, aceea 
este crediuţa la suflet şi cunoştinţa celor dumnedeeştî, are însă trebu
inţă acesta de practicesca faptă bună ca şi ochiul de mâni şi. de picîore 
.şi de cele-l-alte părţi ale trupului. 

3 ) însemneză- că cUcerea, a arătat, să îa încă şi în loc dî a biruit; a-
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şam mădulările nostre înaintea luî Dumnedeu, ca înaintea unui 
împărat, curate şi alese. Căcî uniî ca aceştia aleşî sînt şi 6-
menii ceî ce stau înaintea împăratului. Dar încă ne maî rogă 
Apostolul să arătăm trupurile nostre înaintea luî Dumnedeu ca 
o jertfă nu mortă, ci vie; pentru-că omorând noî patimile şi 
poftele trupuluî nostru atuncea sîntem viî cu sufletul1) şi căcî 
jertfa Evreilor nu era bine priimită luî Dumnedeu; pentru-că 
a dis lor Dumnedeu prin proorocul Isaia, cum că nu cere a-
cest fel de jertfă dala dînşiî, dicend: Că cine cere acestea din 
manile vostre (Cap. I, 12). Iar jertfa trupurilor celor hrîstianeştî 
şi slujba ţor cea cuvîntărâscâ forte se cere de ^Dumnedeu. Că 
porunceşte Duhul cel Sfînt prin David fieşte-căruîa hristian şi 
îl dice: «jertfeşte lui Dumnedeu jertfă de laudă» (Psalm. X L I X , 
14). Şi îarăşî: «jertfa de laudă mă slăveşte pre mine» (tij. 23) . 
Iar cuvîntărâscâ slujbă nu este numaî ceea ce se face prin cu
vinte şi prin slavocuvîntărî şi mulţămirî către Dumnedeii, ci 
şi vieţuirea cea dupre Christos, când adecă nicî o patimă ne-
cuvîntărâscă şi dobitocâscă ne stăpâneşte pre noi, ci tâte miş
cările şi simţirile şi puterile sufletului şi ale trupuluî nostru le 
ocârmueşte dreptul cuvînt şi porunca luî Dumnedeu. Şi ore 
cum fieşte-carele din noi hristianiî se face arhiereu însuşi al seu 
şi junghie şi omora pre poftele cele rele şi voile cele rele ale 
sufletuluî şi ale trupului şi se înfâţişâză tot-de-una gânditor 

4naintea lui Dumnedeii şi aşa se cutremură şi se teme în fieşte 
care faptă a sa şi cuvînt, precum se teme şi arhiereul, când 
decă a arătat fertmarşalui (feldmareşalul) cetatea în loc de a biruit. Drept 
aceea ne porunceşte Apostolul să'arătăm, adecă să biruim trupurile nos-

. tre şi să nu priimim a ne birui de poftele luî. 
!) Jertfă vie se di c e Şi nu mortă, precum era a boilor şi a ţapilor; vie 

prin bunele lucrări, ale faptei bune şi altmintrelea mortă dupre omorîrea 
trupului. Pentru acesta a dis Orighen: De veî birui pre mândrie, jertfeşti 

. luî Dumnedeu viţel, de birueştî mânia jertfeşti taur, de birueştî pofta 
trupuluî, jertfeşti ţap; de birueştî fantaziile cele silnice, jertfeşti porumbi 
şi' turturele. Şi îarăşî acestaş Orighen dice: Treî sînt mărturisirile: Măr
turisire prin morte, mărturisire prin feciorie, mărturisire prin înfrinare; îai 
acestea sînt şi jertfe luî Dumnedeu. Alţiî însă dic că jertfa este întreită; 
cea întâia este a sufletului şi acesta este rugăciunea, a doua este a tru
puluî şi acesta este omŞDrîrea trupuluî prin postire şi înfrînare şi prin ne-
voinţă; a treîa cea prin faptele cele bune şi acesta este milostenia, ceea 
ce se face prin lucrările el (adecă a hrăni pre ceî flămândî, a adăpa pre 
ceî însetaţi, a îmbrăca pre ceî goî, a aduna pre ceî streini, a cerceta pre 
ceî bolnavi şi pre ceî închişi (la Coresie). Dice şi sf. Chirii Alexandr. că £ 
înfăţişa cine-va mădulările sale jertfă vie înaintea luî Dumnedeii îî trebue 
cugetare bărbătescă şi sudori multe. Dar nu socotesc că ar putea cine-vf 
a urma o nevoinţă aşa de bine biruitore cu lesnire, de nu ar cuteze 
cu o cugetare voînicescă să priimescă cu bucurie ca de multe orî SE 
se silescă şl a asuda pentru fapta bună, şi slavă să socotescă pre os
tenelă cea pentru cele bUn-s (vor. VII la Pasha). 
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se înfâţişeză înlăuntrul sfîntuluî altar şi înaintea jertfelnicului4). 
2. Ş i să nu ve asămănaţî chipului veculuî acestuia, 

ci să ve schimbaţi la faţă 8 ) cu înoirea minţeî vostre. 
Cu aceste cuvinte arată Apostolul noue hristianilor chipul cu 

care vom putea isprăvi cuvîntăresca slujbă, care ne-o a spus 
mai sus. Iar chipul acesta este a nu ne formalul noi împreună 
cu lucrurile veculuî acestuia; pentriţ-că nici unul din acestea 
este adevărat şi statornic, ci^tote sîct. vremelnice şi numaî în-

; £hipuire au 3e. a: fij' âarfau ipoştasşi $inţâ rămâitore- pe..ci}.. 
dice, sâ nu ve; âsehaănâţî voi hristianii»cei nemuritori şi veci
niei cu vecul acest vremelnic şi ne: ipostaţisit, (fără fiinţă); nici 
să cugetaţi lucrurile acestea, ci schim'ibaţi-ve la faţă cu vecî
nică înoirea minţeî vostre, adecă tot-de-una înoiţi-ve pre sine-
ve. Precum de pildă: aî pecătuit, hristiane? Să ştii că ţî-aî în
vechit sufletul şi pentru acăsta înoeşte-te cu pocăinţa. Isprăvit-aî 
vre o faptă bună ? Sileşte-te a isprăvi şi pre ceea-l-altă mai mare 
şi aşa tot-de-una te faci nou, tot-de-una schimbându-te la faţă 
întru mai bine şi cu buna schimbare prefăcendu-te s). Vedî însă, 

^ P e n t r u acesta a djs purtătorul de DumneZeu. Maxim: L o c de dtacon 
ţine cela ce maî înainte de sfinţitele nevoinţî îşî unge mintea, şi, cuge
tările cele pătimaşe le lepădă dela sine; îar, loc de preot ţine cela ce lu~ 
mineză întru cunoştinţa celor adevărate şi pre« cunoştinţa cea mincîuno-
numită o stinge; îar loc .de episcop ţine cela ce cu sf. mir sâvîrşeşte 
cele despre cunoştinţa Treimeî ceiî închinate (Cap. X X I , a şuteî a doua 
din cele despre dragoste). 

2 ) Din afară se înţelege aicea cjicerea rogii-vă, să nu ve închipuiţi îm
preună ci să vă schimbaţi la faţă. 

3 ) Maî aceleaşi le dice şi teologul Grigorie la Duminica cea nouă: Nu 
te voeşte Cuvîntul când-va a rămânea tot întru aceeaşi, ci pururea, a fi 
mişcat cu totul înoit; de păcătueştî voeşte să te întorcî, de isprăveşti să 
te maî întindL-- Erî aî fost comediant? Astă-<jî arată-te teoreticesc, adecă 
privitor cu mintea. Erî ocarnic, crud? Astă-cjî de bine grăitor şi blând, 
Erî batjocoritor? Astăcjî înţelepţitor. Astădj băutor de vin? Mâne băutor 
de apă. Astăcjî benchetuind pre pat de elefant, şi cu miresmele cele maî 
întâîu ungându-te? Mâne culcător j o s şi privighetor. In loc.de rîdător, în
ţelept; în loc de împodobitor, prost; în loc de trufaş şi mândru, prost 
întru arătare; în loc de îmbrăcat cu aur, s^rîpîtorit. J o s uîtându-pe; în loc 
de a-ţî înălţa cerbicea fă-te nou în loc de vechîu şi praznueşte îno-
irele sufletuluî. Ci şi în stihurile sale cele îamviceştî acestaşî Zice: Min
tea de-a pururea să-ţî ostenescă închipuindu-se cu dumneZeestile noîmele 
şi cuvintele vieţeî. pice însă şi Mar. Vasilie tâîcuînd suprascrierea Psalm. 

• X L I V la sfîrşit pentru ceî ce se prefac:. Fiind-că nu pentru toţî s?a scris 
dumneZeeştile cuvinte, ci pentru ceî ce îşî avi Urmele dupre opiul cel 
dinlăuntru, pentru ceî ce se prefac, le-a şupraşeris precum socotesc 
pentru ceî ce portă grijă de sineşî şi pentru nevoinţele buneî cinstiri de 
DumneZeu, care sporesc la maî mare; 'că acesta este prefacerea cea prea 
bună, pre carea drepta celuî prea înat o dărueşte, de care şi fericitul 
David a simţit, când gustând din bunătăţile faptei bune, se întihdea că-
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o cetitorîule, că Pavel asupra lumeî a dis «chipul», ca să arate 
lesnicîdsa stricăciune şi vremelnxia lumeî; Iar asupra faptei bune 
a dis «formâluirea», pentru ca s'arăte că fapta bună are stator
nică frumuseţă şi nu-î trebue închipuiri din afară şi împodobiri; 
fiind-că lumea nu este, ci se închipueşte şi să fâţărniceşte că 
este dre-ce lucru frumos, pentru ca să fure simţirea şi să ne 
amâgescă pre noî; îar fapta bună arată pre chipul seu cel fi
resc fârâ ele vre o schimosîre şi făţărnicie. Decî datori sîptem 
noî hristianiî ~şă nu stăm vre o data, ei tot-de-una să ne schim
băm iâ faţă' dupre fapta -bună şi dupre dulfiovrticâsca': cunoştinţă 
şi tot-de-u na să rie facem novă şi din reu. să ne schimbăm în
tru bine şi din cunoştinţa cea mai de jos să ne suim la cea 
mal de sus şi din faptă bună cea mal mică să sporim la cea 
mai mare. 

Spre a cerca voî, ce e voea luî Dumnedeu cea bună 
şi bine plăcută şi desăvîrşita. 

Fiind-că mai sus a d' s fericitul Pavel, ca să ne înoim şi tot-
de-una sâ fim nouî cu fapta bună şi cui cunoştinţa, acum aicea 
adauge: şi iunde e de folos înoirea cea de acest fel a minţeî. Deci 
dice că trebue să ne înoim pentru ca să cercăm, adecă să cunoş-
tem descoperit care este voea lui Dumnedeu; pentru câ cela 
ce îşî are [mintea învechită de pecat şi de necunoştinţă, acela 
nu cunoşte care este voea lui Dumnedeii, nici înţelege că voea 
lui Dumnedeu este ca noi hristianiî să vieţuim cu smerita cu
getare, cu! sărăcie, cu plângere şi cu durere de inimă şi cu 
cele-l-alte (iubite lui Dumnedeu fapte, care s'au legiuit în sfîntă 
Evanghelie şi maî ales cu cele ce se cuprind in Fericiri. Şi carele 
se va înoi dupre duh şi dupre minte, acela va cunoşte care 
este voea Domnului şi nu precum o cunoşteau Evreiî şi Iarăşi 
erau atârnaţi de lege; pentru-că legea de şi era voea luî Dum
nedeu, însă nu era şi voea lui Dumnedeu bine plăcută, nici de
săvîrşita, fiind-că nu s'a dat de întâiu povăţuitore voea lui Dum-

numaî s'a ertat pentru neputinţa Evreilor; iar voe 
şi bine plăcută a lui Dumnedeu este testamentul 

nedeu, ci 
desăvîrşita 
tre cele de maî înainte; că ce dice} „Şi am d j s : acum am început; a-
cestă schimbare este a dreptei celuî prea înalt. Drept aceea cel ce spo
reşte întru fapta bună, nu este că nu se schimbă, că djee: Când eram 
prunc ca ui|i prunc grăîam, ca un prunc cugetam, ca un prunc s o c o 
team ; îar când m'am făcut bărbat am făcut nelucrătore pre cele ale prun
cului şi îarăşî bărbat făcendu-se nu a încetat de lucrare, ci cele din ur
mă uîtându-le şi către cele dinainte întineţendu-se, la ţel alerga, la darul 
chemâr (ei~ceiî de sus. Decî schimbarea este şi a omuluî celuî dinlăuntru, 
ce din cp în 4* s e înoeşte. Pentru acesta a 4 ' s Şi Ieremia: „Inoiţi-ve 
şie-ve înoirî" (Cap. IV, s. 4 ) . Ve4î şi dicerea: „Inoiţi-ve cu duhul min
ţeî vostre Ş f . IV). 
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cel nOu al Evangheliei. Poţi însă să înţelegi işi aşa cjicerea a-
cesta a Apostolului, precum o tâlcueşte Mar. Vasilie (Hotar. în 
scurt CCLXXVI). Multe lucruri voeşte Dumnedeu, unele adecă 
fiind-că e bun şi îndeliing-răbdător şi fireşte bun, pentru a n<5s-
tră facere de bine, care se numesc bunătăţi, fiind pline de bu
nătatea şi de milostivirea luî Dumnedeu, precurjn sînt faptele cele 
bune şi dumnedeeştile daruri, cu care ne hărăzeşte şi tote tru~ 
peştile şi sufleştile bunătăţi. Iar altele le voeşte Dumnedeu, când 
se mânie pentru păcatele nostre, care se numesc rele, pentru-că 
pricinuesc dupre trupăsca neputinţă, reutate jşi durere ceîor ce 
le iau, precum sînt b61ele, nenorocirile, şi fieşţe-care necaz care 
vine ori dela omeni ori dela demoni ori .şi din firea cea stri
cată. Insă sfîrşitul relelor acestora este bun, pentru-că folosesc 
sufletului celui ce le pătimeşte cu răbdare şi cu bună mulţă-
mire'). Decî noî datori sîntem să urmăm voilor celor bune ale 
luî Dumnedeu, care privesc către facerea de bine a celuî de a-
prdpe, îar cele ce privesc către reutate să nu le urmăm; pen
tru-câ noi nu sîntem slujitori spre cele rele şi spre necazurile 
altora, ci puterile cele rele ale demonilor. Decî maî iintâlu tu, 
hristiane, socoteşte voea lui Dumnedeu şi de1 este înainte po-
vâţuitore şi de sine-şi bună. Apoi după ce vpî cunoşte că este 
bună, socoteşte de este şi bine plăcută; pentru-că multe lu
cruri sînt bune, ci nu sînt bine plăcute; ori căcî se fac afară 
de vremea cuviinciosă, orî afară de faţa cea Cuviincîcîsâ. Pre
cum de pildă bine este a tămîla cine-va luî Dumnedeu, dar îm
păratul Osie, tămîind, nu a bine plăcut luî Dumnedeu (Cart. II. 
Parai ip. 26), pentru-că nu se potrivea feţei :uî sâ tâmîeze, no-
rodnic fiind, ci preoţilor (Tij). Şi bun lucru era a se încredinţa 
ucenicilor Domnuluî tainele împărăţiei, dar nu era bine plăcut 
a li se încredinţa mai înainte de vremea cuvenită, pentru acesta 
Domnul a dis l°r> câ «multe am să dic vopă, care nu puteţi 
a l e ţinea acum» (Ioan XVI, 12). Şi larăşîj când veî socoti, 
câ voea lui Dumnedeu este şi bună şi bine plăcută, atuncea 
sîrgueşte-te a se face de tine voea lui Dumnedeu şi desâvîrşit 
şi fără greş; adecă a se face aşa precum se| cere şi şe cuvine 

*) Maî într'un glas cu Mar. Vas. d j c e Şi dumn scjeescul Damaschin, 
împărţind în doue voea luî Dumnecjeu, adecă întru cea înainte povăţu-
itore, dupre care Dumnecjeu ca bun voeşte cele bune, care şi bună-voinţă 
se numeşte, şi în cea urmetore, dupre care, ca drept, îartă a veni noue 
necazurile şi patimi întâmplate spre folos, care se numeşte şi depărtare orî 

voe a luî Dumnecjeu 
a singurei pro alegeri 

slobocjire. Iar pecatul nicî dupre întâîu povăţuitore 
se face, nicî dupre cea urmetore; ci este o naştere 
ceiî înrăutăţite a omuluî, şi Vedî Cart. II, Cap. 46 despre credinţă. Vedj 
şi tâlcuirea cjicereî: „Nicî te abate dela el, când te mijstră (Evrei Cap. II, 6) 
şi suptînsemnarea acesteea. 
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cu totă deplinătatea şi cu scurtare; precum de pildă este voea 
luî Dumnedeu bună şi bine plăcută să milueştî, trebue dar să 
milueştî cu prostime, adecă cu îndestulare şi cu îmbelşugare; 
pentru-că de veî milui cu cruţare şi cu scumpătate, milostenia 
ta nu este măsură deplinită, ci nedeplinită. 

3 . Că dic prin Darul luî Dumnedeu cel dat mie, to t 
celuia ce este între voî, a nu cugeta maî pre sus, a fară 
de ce se cuvine a cugeta. 

Marele Pavel smerii: cugetător fiind, pentru acesta nicîjntr'o 
parte a scrisorilor sale celor trimise, nu se numeşte pre sineşî 
vrednic de crezare întru învăţătură, ci une-orî propune mijlo
citori pre îndurările lui Dumnedeu, precum a dis puţin mai îna
inte, iar une-orî pre Darul luî Dumnedeu, precum acum dice 
aicea, adecă cum că eu nu ve dic cuvînt al meu, hristianilor, 
ci cuvîntul acela îl dic vouă, care l'a încredinţat mie Darul lui 
Dumnedeu. Dar carele este cuvîntul acesta, carele vă dic? A-
cesta, ca fieşte-carele dintre voi, orî de rând de este, orî stă-
pânitor, să nu cugeteze maî pre sus şi afară de ceea ce se cu
vine a cugeta1). Şi precum Domnul a început învăţătura Feri
cirilor dela smerita cugetare, d'când: «Fericiţi ceî săraci cu 
duhul» (Matt. Vj 3), adecă smeriţii cugetători, aşa asemenea 
şi Apostolul aicea mai întâtu-despre smerita cugetare învaţă; îar 
ceea ce dice, are acest fel de înţelegere: Că fieşte-carele hristian 
se cuvine sâ cugeteze, adecă sâ aibă cugetare înaltă, ci spre a cu
geta cele cereşti şi sâ ajungă cu mintea maî presus de lucrurile 
cele pământeşti ale lumeî, dar nu şi a se mândri împrotiva omeni
lor celor de un neam cu sine; că acesta însemnâză dicerea «a nu 
cugeta mai pre sus de ceea ce se cuvine a cugeta». 

Ci a cugeta spre a fi întreg înţelept. 

Am luat, dice, noi hristianiî dela Dumnedeu cunoştinţă şi 
cugetare, dar nu ca s'o întrebuinţăm pre ea spre mândrie, ci" 
pentru ca să o întrebuinţăm întru smerita cugetare. A d\s însă 
aşa Pavel, pentru ca să arate că cela ce nu cugetâză smerit, 
ci se mândreşte şi cugetâză mal pre sus de ceea ce se cuvine, 
acela este nebun şi eşit din minte; îar cel ce cugeteză smerit 
acela îşi are mintea întrâgâ, şi pentru acâsta se dice câ este 
întreg înţelept. 

Fieşte-cârula precum Dumnedeu i-a împărţit mesura 
credinţei. 

După ce maî sus a d ' s Apostolul că noî hristianiî nu se cu
vine a cugeta mai presus de cuviinţă şi a ne mândri, ci a fi 

') Iar Fotie acesta aşa o a înţeles: Dic voue: să nu cugetaţi maî pre sus 
întru tot darul cel ce este întru voî. 
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întreg înţelepţi şi smeriţi cugetători, acum dice aicea şi cum 
trebue â fi smeriţi cugetători, aşa adecă: de vom socoti câ Dum
nedeu fieşte-căruîa din noî a dăruit mesură şi dar de credinţă; 
fiind-că darurile, care atuncî le luau hristianiî, pre mulţî îi făceau 
a se mândri maî mult, pentru acesta dice Pavel, că se cuvine tu, 
hristiane, pentru însuşi acesta a fi smerit cugetător, pentru-că 
\fieşte-câniîâ Dumnedeu î-a împărţit dar de credinţă; că au dor, 
dice, isprava acesta a ta este? Ba, ci este dar al luî Dumnedeu; şi. 
orf mare de este darul, ori mic., .purpnedăîi l'a dat ţie; lâr credinţă 
dice pre darul credinţei, cu care făceau eimiriuiil, pentru-că cre
dinţa este de doue feluri; şi altă credinţă este adecă din a nostră 
proalegere, dupre ceea ce dice: «Credinţa ta te-a mântuit» (Matt. 
IX, 22), Iar altă credinţă este dar şi hărăziră a lui Dumnedeu, prin 
care se fac minunile, dupre ceea ce elice: «De veţi avea credinţă ca 
grăuntele de muştar, veţi dice muntelui acestuia: Mută-te de aici 
acolo şi se va muta (Malt. XVII, 43) şi pentru carea au rugat Apo
stolii pre Domnul, dicând: Adauge noue credinţă (Luca XVII, 5) 1). 

4 . Că precum într'un trup multe niădulârl avem, îar 
tdte mădulările nu aii aceeaşi lucrare, 

5 . Aşa şi ceî mulţî un trup sîntem in Christos, îar fieşte-
carele unul altuia mâdulărî. 

Cu asemănarea trupuluî şi a mădulărilor oboră Apostolul pre 
înălţarea mândriei, căcî precum trupul, dice, este unul, dar are 
multe şi osebite mâdulărî care lucrâză osebite fapte şi lucrări, aşa 
şi toţi hristianiî un trup sîntem împreună îacîieîaţl, ca într'un cap, 
întru Christos; şi îarăşî încă, fieşte-carel© dintre hristian! osebit 
este mădular al altuia; şi nu numaî hristianul cel mic este mădu
lar al hristianuluî celuî mare şi cu dreg&tarie, ci şi hristianul cel 
mare şi cu dregătorie asemenea este mădular hristianuluî celui mic 
şi prost. Decî, dice, fiind-că sînteţi mâdulărî unul altuia, nu ve 
mândriţi unul asupra altuia, pentru-că. aveţi trebuinţă until de 
altul, precum şi mădulările trupuluî au trebuinţă unul de altul2). 

6 . Ş i având 3 ) daruri osebite, dupre darul cel dat vouâ, 
orî proorocie 4 ) dupre mesura credinţei. 

' ) Despre credinţa acesta vecjî şi suptînsemna;?ea cjicereî „în cât ca să 
mute şi munţii, îar dragoste nu o am, nimica sînt"'. (I Cor. XIII, 2).' Şi supt
însemnarea cjicereî: Ci credinţa care se lucreză prin dragoste (Gal. V, Q). 

s ) Iar Coresie cjice, că patru lucruri se află în trup:; a. unirea trupuluî, 
b. osebirea părţilor", c. osebirea lucrărilor şi a părţilor, d. osebita aşezare 
a părţilor, şi aceste câte patru trebue a fi şi întru adunarea hristianilor. 

•) picerea „avend" se alătureză, dupre Teodorit,. cu cea de maî sus , 
adecă cu acesta: „Aşa şi ceî mulţî un trup sîntem întru Christos, avend 
darurî, îar „şi" este de prisos, dupre acestaşî. 

*) Din afară aicî se înţelege dicerea, avend, dupre Fotie : Adecă orî 
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Vedî, o cetitorîule, că nu a dis Apostolul aicî, că aveţî da
ruri maî marî, şi maî micî, ci osebite, ca să smerescă pre ceî 
ce se mândresc şi cu însăşi numirea darurilor. Şi încă nu a dis: 
Aveţi isprăvî şi fapte bune, ci a dis aveţî daruri ale lui Dum
nedeu, este, dice, hristiane, Darul, care l'al luat şi nu ispravă 
a ta şi Darul este, care ţî-a dat ţie acesta, nu fapta bună a ta 1 ) . 
Deci pentru ca să şmerăscă pre cel ce se mândresc pentru da
ruri, pentru acesta, dice, că acestea li s'a dat dela Dumnedeu, 
şi pentru acesta şi le numeşte daruri. Ja f pentru ca sâ înrlerrme 
Iarăşi şi sâ deştepte pre cei leneşi, arată că şi noi aducem partea 
nostră pentru ca sâ luăm dumnedeeştile daruri acestea. Câ/dice 
luăm !prporocie dupre măsura credinţei, pentru-că de şi Darul 
este dar, însă nu se dă fieşte-căruîa prost şi cum s'ar întâm
pla, ci pre cât află vasul credinţei omuluî ori mic orî mare, 
atâta mai puţin ori atât maî mult să tornă într'însul. Şi maî 
întâîu a pus Apostolul pre Darul proorocieî, pote că o ar fi 
făcut acesta cu nedeosebire, adecă fără a osebi întâîu saii al 
doilea, orî pdte şi pentru-că ore-care întru acest dar se mân
dreau. Dar ar putea dice cine-va şi de se mândreau, cum Dum
nedeu nu-î lipsa de Dar? Răspund la acesta, că Dumnedeu nu-î 
lipseşte de Dar pentru folosul norodului, şi ca să ne înveţe pre 
noi să nu judecăm pre ceî ce aii darurile lui, chîar deşi pă-
câtueşc, ca cum ne-ar dice Dumnedeu noue: Şi dacă eu nu 
desbrac pre slugile mele de darurile mele, tu cine eşti şi-î de-
faîmî? Vedî şi suptînsemnarea dicereî: «Tote ale vostre sînt, 
orî Pavel orî Apolos» (I Cor. III, 21). 

7. Ori slujba, întru slujbă. 
Este cu adevărat slujba Dar şi de particularnică, adecă de

osebită iconomie, precum a fost aceea a celor şepte diaconi. 
Vei înţelege însă şi slujbă preste tpt cuprindătore, pre fieşte-ca-
rele lucru duhovnicesc. Decî, dice Pavel, de are cine-va vre o 
slujbă, (că din afară se înţelege «de are»), râmâe întru slujba 
acesta (CE. trebue a se adăugi graiul «rămâe» fiind de lipsă. 
Dupre Fotie Âmfiloh. întreb. CCLXIII 2) şi sâ nu caute alta mal 
proorocie avend dupre mesura credinţei; îar pre lângă acestea djce a-
cpştaşî: Că acestea apostoleştî au pildă de cuvînt prihănit, pentru-că du
pre cele de obşte cuprincjetore îndată adauge pre cele în parte şi cu chi
pul cel din afară se împodobeşte, pentru-că cjicerea „avend" din afară 
luându-se, la Ceea ce se chemă părechî se desbină şi multuratic acestaşî 
propuindu-se se desparte unatic întru acesta, cel ce învaţă şi cel ce mângâe. 

J ) Lucru vrednic de nedumerire este cum numeşte aicea Pavel darurî,; 
slujba, împărţirea de milostenie, purtarea de grijă de bolnavi, dragostea 
şi cele-l-alts, care sînt fapte bune maî mult decât darurî? Pe acesta dez
legare a nedumerire! acesteea o veî afla la cea către Filipsenî, la cap. I, 
2 9 ; şi vedj acolo. 

*) Nu te mira, o cetitorîule şi ştiutorîule |de elinesca înveţătu-ră, cjice 
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mult, nici să se mândrescă împrotiva alteea, care nu are Darul 
acesta, ci rămâe priimind ceea ce a luat. 

Orî cela ce învaţă, întru învăţătura. 
Asemenea şi aicea trebue a se adauge graiul: Rârhâe, adecă 

de este cine-va învăţător, rămâe întru învăţătură. Decî, o ce-
titoriule, de veî înţelege preste tot cuprindător Dar slujba, pre
cum am dis, aî pre amândouă felurile slujbei acesteea aicea nu
mărate: Iar de o vel înţelege slujba osebită şi pârticularnică, 
vedî cum : Pavel pre acibea puindu-o în întâia rânduîală, pre 
învăţătura -aicea o a pus!întru a ddua rânduîală, măcar că este 
maî mare decât slujba,| arătând pre neutrala rânduîală a lor, 
orî întâîu de se vor râridui orî al doilea. Iar acâsta o face ca 
şi pre noî să ne înveţe | dela neutra rânduîală a lor, ca să nu" 
ne mândrim, nicî să ne! fălim întru darurile cele cej se arată 
mal mari. ! 

8 . Cela ce mângâej, întru mângâere. 
Fel de învăţătură este şi mângâerea, că învăţătuijă cu ade

vărat se dice obşteşte vorovirea cea despre totă propunerea, 
Iar mângâerea în parte îşi osebită se înţelege, când cine-va cu 
cuvîntul pricinueşte mângâere şi alinare sufletelor, celor ce sînt 
turburate ori de scârbă] ori de mânie, precum este scris: «Băr
baţi fraţi, de este întru 
diceţ!» (Fapt. XIII, 16). 
pre ceî ce plângeau în 

voi cuvînt de mângâere către norod, 
Si Sirah dice: «Că Isaia a-mângâiat 

Sion» (Cap. XLVIII, 27 1 ) . Dec! carele, 
ţie înţeleptul Fotie, de vecţî pj-e Apostolul Pavel, că întrebuinţeză şi însoţiri 
de lipsă şi din afară şi duhuri-ritoriceştî şi săritore şi forma altele des
pre cjicerî şi despre silabe Şi scurtimi şi periode, prin scrisorile saîe, de 
ale ritorilor şi autorilor dela Elinî. Pentru-că Darul sf. Duh carele a dă
ruit Apostolilor cele maî mari, a dăruit şi aceste micî şi proste, şi maî 
ales luî Pavel, pre care el le întrebuinţeză, nu că doră sînt ore-care mari, 
ci pentru ca să ruşineze prie ceî ce se fălesc întru aceste şi se înmân-
dresc şi pentru ca să-î aducă la smerita cugetare şi la ascultarea înve-
ţătureî şi a sfătuireî sale. ( jă tote fericitului Pavel îî erau. fără ostenelă, 
cele ce aduceau omenilor nîântuire şi pentru acesta şi stihuri de ale po
eticilor şi istorii de ale Elinilor întrebuinţeză şi nenumărate altele, nu
maî ca să mântuiască pre jSmenî. Pentru-că de nu ar fi întrebuinţat for
mele cele_de acest fel, l'ar fi prihănit ca pre un neînveţat şi neputincios, 
ceî semeţî şi fără de minte; precum şi acum mulţî neînveţaţî, carî nu 
înţeleg cele de acest fel, pVihănesc pre Pavel, ca pre un 'om de rând. 
Iar de şi ceî-l-alţî Apostoli | acest fel de forme nu au întrebuinţat de cât 
rare orî, destul este şi singur Pavel să arate, că şi acelora cu lesnire 
le era a le întrebuinţa, de iar fi voit. Pentru acesta şi ore-carî din înţe
lepţii ceî maî noî pre Pavel j'au numit Demosten al Bisericeî. Verjî şi cap. 
XI, s. 2 a ceea a doua către Corint, şi la începutul Cărţeî către cetitori. 

•>) Iar Mar. Vasilie voeşte că dicerea „ m â n g â e " : s e înţelege şi în loc 
de „învoesc inima către adever". Şi vedî la suptînsemnarea cjicereî: Hu
liţi fiind, mângâem" (I Cori IV, 13). 
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dice, mângâe, râmâe întru mângâere, întrebuinţându-şî lucrul sec 
şi nemândrindu-se asupra altuîa, carele nu are acest fel de dar, 

Cela ce împarte, întru prostime, cela ce apară întEC 
sîrguinţă 1). 

După ce mai sus a dis Apostolul despre învăţătură şi d&# 
pre mângâere, care sînt daruri sufleteşti, aicea acum dice şi pen 
tru cele trupeşti, fiind-că acestea sînt al doilea după cele sufle
teşti. Deci, dice, cel ce împarte şi milueşte pre alţii, să milu
iască-cu prostime, adecă cu bogăţie şi cu îmbelşugare, 'fiind: 
că se cuvine ( a da cine-va cu bogăţie; pentru-că nici o fapt* 
bună rămâne faptă bună, de nu se face cu cuvenitul chipul său 
că şi fecidrele cele din Evanghelie au fost făcut milostenie, a 
decă aveau unt-de-lemn în candelele sale, dar fiind-că nu aveai 
unt-de-lemn destul şi cu înbelşugare, pentru acesta s'au închis 
afară de nuntă şi s'au osîndit 2). Ci şi acela, dice, ce portă de grijî 
şi apară pre alţii, este dator a întrebuinţa apărarea acesta nu ci 
lenevire şi trândăvie, ci cu sîrguinţă şi cu osîrdie. Iar a apăra cine^ 
va încă şi a purta de grijă pentru alţii, este a ajuta şi prin cuvîn 
şi prin ostenela trupului său pre cel ce are trebuinţă de aju 
tor. Şi de vreme ce mai sus a dis Pavel despre împârţireE 
banilor şi a milosteniei, iar toţî omenii nu au bani pentru CE 
să miluiască, tu dar, hristiane, dacă nu aî bani ca să milueşti 
apără pre alţiî, şi cu slujba şi puterea trupului tău ajută pre 
fraţii tăi, cari au trebuinţă, cu sîrguinţă însă şi nu cu lenevire 
pentru-câ sîrguinţă ce o arăţi pentru fratele teu, pentru tine 
o arăţi însuşi şi pentru mântuirea ta 3 ) . 

Cela c e m i l u e ş t e , întru blândeţâ 4 ) . 
A dis mal sus Apostolul că se cuvine a împărţi şi a milu 

cine-va cu prostime, cu îmbogăţirea şi cu îmbelşugarea; apoi fi 
U Şi aicea formă de lipsă întrebuinţeză Apostolul, îar fără de lips 

este acesta: „Cela ce împartă cu prostime împartă; şi cela ce apără c i 
sîrguinţă, apere eu sîrguinţă, dupre Fot ie" (Amfiloh. întreb. CCLXUI) . 

2 ) Pentru acesta şi aiurea acestaşî Apostol sfătuind <jice: S ă miluîasc 
hristianiî cu îmbelşugare dicend: „Că cela ce semăna cu blagoslovenif 
cu blagoslovenie va şi secera" (II Cor. IX, 6) . Şi îarăşî: Intru tote îmbc 
găţindu-ve cu totă prostimea (II Cor. IX, 11). Şi DumneZeu făgădueşt 
a ne milui cu mare milă: „Şi te voîu milui cu milă mare" (Is. LIV, 7 
Pentru acesta precum ne rugăm luî DumneZeu, să ne miluiască cu mar 
milă prin David Zicend: „Milueşte-me DumneZeule dupre mare mila ta 
(Psalm L), aşa se cuvine şi noî a milui pre fraţii noştriî cu mare mil£ 

3 ) Iar Teodorit Zice, că cela ce apară, se cuvine a apăra cu sîrguinţi 
adecă a nu fi blând şi a răbda, când alţiî se nedreptăţesc, pentru-că i 
cesta nu este însuşire a blândeţe! (la tâlc. Zicereî: „Blând" I Timo't. III, 3 

*) Şi aicea îarăşî asemenea formă de lipsă a întrebuinţat Apostolu 
că lipseşte graiul, miluiască, adecă cel ce milueşte, întru blândeţe m 
luîască. 
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ind-că mulţî miluesc de silă însă şi cu mâhnire de inimă, pentru 
acesta adauge aicea şi dice: Câ de milueştî, hristiane, cu bo
găţie şi cu îmbelşugare, adauge pre lângă bogăţia milosteniei 
tale şi blândeţa şi alinarea inimeî şi strălucirea feţei tale; adecă 
când milueştî să nu te arăţi mâhnit şi posomorit, ca cum te-aî . 
păgubi, ci să te bucuri şi să te veseleşti, ca cum al câştiga; 
pentru-că cu puţinul preţ cumperi ceriul1). Are însă deosebire 
ceia ce împarte de cela ce dă'milostenie; căcî cela ce împarte, 
împarte la celrl-alţî ceea ce Ja,-•...•a*ei/tela^ce milueşte, IjaCfi .mi-. 
lostenie , dintru -.ale sale. O " : - " - • .; . 

9 . Dragostea fără făţărnicie. 
Cu acest cuvînt arată Apostolul că pote hristianul să ispră-

vescă tote câte a dis maî sus. Că dice,, dragoste fie la voi 
hristianiî, fără făţărnicie, dar lipseşte graiul «fie» dupre Foţie, 
pentru-că dacă dragostea se află în h rişti ani nu dupre fă tărie 
şi mincinosă, ci adevărată şi curata, negreşit tote cele de mai 
sus le vor isprăvi cu lesnire, căci şi cela ce milueşte, va milui 
cu blândeţă şi cela ce împarte la altul, vâ împărţi cu îmbelşu
gare, socotind că împărţeşte însuşi luişî şi cela ce apară pre 
altul, cu sîrguinţâ şi cu osîrdie U va spăra, ca cum s'ar apăra 
pre sineşî, şi tote cele-l-alte le va face asemenea cu dragoste 
frăţescă*). -----

U r â n d s ) r£ul • „ 
Fiind-că Pavel a vorovit pentru dragoste şi este şi dragoste 

Pentru acesta acestaşî Apostol aiurea, acesjaşî o porunceşte adecă să 
miluiască hristianul nu cu scârbă, ci cu bucurie, cjicend: „Nu din scârbă 
orî din silă, că pre dătătorul blând îl îtibeşte Dumnecjeu" ^Coriiit. II. 
IX, 7). Pentru acesta d'ce Şi dumnedeescul Chrisostom, că cel ce se scâr
beşte când milueşte, nu milueşte, ci este crud si fără omenie: „Că de te 
dore, nu milueştî ci eştî crud şi fără omenie, că dacă pre tine te dpre 
cum veî putea a ridica pre săracul cela ce zace în scârbă? Că cine do
bândind împărăţie este posomorit? Că cine priimind ertarea păcatelor 
rămâne în întristare?" (Vor. X X I la acesta către Romani). Şi Sirah încă 
dice: „Intru totă darea îmblândeşte-ţî faţa ta " .(Cap. X X X I I , 8). Iar pro
orocul Isaia dice: „De veî lua dela sineţî ponlegătura şi hirotonia şi graiul 
cărtireî şi veî da celuî flămând pane din sufletul tău şi sufletul cel sme- ' 
rit îl veî îndestula, atuncî va răsări întru întunerec lumina ta şi întune-
recul tău va fi ca amedă-di" (Cap. LVIII, 9). Dar care este conlegătura 
şi hirotonia? Vedî cum le tâlcueşte acestea teologul Grigorie în suptînsem
narea d'cereî: „Că de zace înainte osîrdia" (II Corint. VIII, 12). însem
neză însă că cela ce milueşte cu suflet lin şi vesel, acesta de bucuria 
acesta se îndemnă spre a milui şi cu bogăţie şi cu' îmbelşugare. 

2 ) Pentru acesta a dis Coresie, că dragostea hristianilor trebue a fi 
simplă, următorescă (imitativă), frăţescă, grabnică, • ferbinte, îubitore de 
Dumnedeii, fără de căştig, fără de mândrie. 

s ) Fotie dice că împărtăşirea acesta este de o formă cu dicerea „avend 
daruri", . care o a cjis maî sus, asemenea şi cşle urmetore. 

— 200 — 



vătămătâre, precum iubirea tâlharilor şi a celor ce iubesc tru
peşte, pentru acesta adauge aicea şi dice: Câ hristianiî trebue 
să urască din inimă răutatea fiind-că mulţi hristianî sînt, cari 
nu fac relele, însă au fapta lor în inimă, adecă le poftesc cu 
inima, pentru acesta dice lor Apostolul: Hristianilor, eii cu în
datorire cer dela voi nu numai a nu face fapta rea, ci şi a 
urî reutăţile cu inima şi cu sufletul vostru, ca precum va fi 
trupul vostru curat de fapta păcatuluî, aşa şi inima vostră să 
fie curată de-poftă păcatului. Deci-frind^că.eu, Cel Ce măi—sws 
v'arn dis să aveţi dragoste nefâţarriică" Intre sîne-ve, sâ ' nu so
cotiţi câ cu acest cuvînt vă îndemn să aveţi dragoste între 
sine-ve, ca sâ ajutaţi unul altuia la cele rele, nici de cum, ci 
mai ales vă îndemn să socotiţi că vreau cu totul dimprotivă, 
adecă că voesc să fiţi atât de despărţiţi de cele rele, în cât 
nu numai a vă depărta de fapta răului şi a pecatuluî, ci încă 
a ve depărta cu totul şi de pofta răului şi cu cugetul vostru 
si cu inima. 

Lipindu-ve de lucrul bun 
Nu e iestul spre mântuire numaî a fugi cine-va de rău, ci 

trebue a lucra şi binele şi fapta bună dupre cea scrisă «Fereş-
te-te de rău şi fă bine» (Psalm. XXXVII, 28). Pentru acesta 
şi Pavel dicend maî sus, ca să urască hristianiî răul, acum du
pre Urmare le d'ce şi să se lipescă de lucrul cel bun; adecă 
.nu numai din lăuntru cu inima şi cu sufletul lor să îubescă şi 
. să poftăscă binele acesta şi fapta bună. Că acesta însemneză 
dicerea <• lipindu-vă» pentru-că şi Dumnedeu unind dragostea 
bărbatului şi a femeeî dicea: «Pentru acesta va lăsa omul pre 
tatăl său şi pre maica sa, şi se va lipi de femeea sa» (Mat. X IX , 5). 

i o . Cu iubirea de fraţi 1 ), unul către altul fiind Iubitori. 
V'am ooruncit, dice, hristianilor, mai sus, a vă Iubi unii pre 

alţii. Şi dupre cuviinţă datori sînteţî a o face acesta, pentru-că 
toţî fraţi sînteţî şi toţi v'aţî născut dintr'un mitras, adecă din 
sfînta scăldătore şi din una şi aceeaşi maică, din sfînta Biserică. 
Decî1 dreat lucru şi de nevoe este, să aveţî întru sine-vă dra
goste şi iubire frăţescă, pentru-că frăţia, adecă rudenia cea fră-
ţe"scă, din Iubire şi din dragoste se cunoşte că este frăţie. Iubirea 
şi dragostea Iarăşi dela frăţie, adecă dela rudenia cea frăţescă 
se face şi se ţine 2). 

») Aicî :;e pare că este formă.de lipsă, că lipseşte împărtăşitorul gi'aîu 
„fiind" adscă cu iubirea de fraţi, unul către altul fiind iubitori, ca să 
fie asemenea cu cea formăluită maî sus. Şi pentru a se da tote împăr-
tăşitorele acestea jos la dlcerea: Binecuvântaţi-pre ceî ce ve gonesc. 

*)• Iar M. Vasilie întrebat fiind, ce este „cu iubirea de fraţi unii pre alţiî 
iubind?" Respunde: Că dragostea dupre întinderea.îubireî s'ar dice întru 
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Cu cinstea unul pre altul prosocotind. 
Aicea învaţă Apostolul chipul cu care pote a refnânfea s t a t o r 

nică iubirea de fraţi între hristianî şi dice: Fraţilor, de voiţi a 
fi tot-de-una Iub i tor i de fraţi, cinstiţi unul pre altul şi unul să 
proîntimpene pre celă-l-alt cu cinstea şi cu priimirea, că acesta 
însemneză d i c e r e a «prosocoteşte» adecă maî înainte să apuce 
fieşte-carele şi să-1 cinstescâ pre celă-l-alt, mal înain:e de a-1 
cinsti pre el acela. 

i r Cu osîrdia 1) riu ienevoşî. 
Fiind-că mulţi se" par că iubesc pre celrl-alţi cu min:ea şi din 

inimă, prin faptă însă nu dau mână de ajutor fratelui lor, celuî 
ce are trebuinţă, pentru ace'sta aici porunceşte dicend; că nu 
se cuvine hristianiî a iubi pre fraţii lor cu mintea numai şi cu 
un gol cuvînt şi pre lângă acesta trebue a apăra unul pre altul 
şi a nu se lenevi, ci a se sârgui să ajute şi prin fapte pre fraţii 
lor, cel ce au trebuinţă, precum într'un glas porunceşte şi Ioan 
cel Iubit, dieench «Fiii miei, să nu Iubim cu cuvîntul, nicî cu 
limba numaî, ci cu lucrul şi cu adevărul (I Ioan III, 18). 

Cu duhul ferbând. 
Ca când s'ar nedumeri vre un hristian la cele prodise, şi ar 

dice: Şi cum putem, o fericite Pavle, a ne face nelenevoşî 
cu osîrdie ? Către acesta, di°> c a c u t n a r răspunde Sf. Apostol. 
şi ar d'ice: Ve veţi face, fraţi mei, acest fel nelenevoşi, de veţî 
ferbe cu duhul, adecă de veţi fi deştepţi şi osîrdnicl şi ferbinţî. 
Vedi însă, că Apostolul după ce a numărat multe feluri de fapte 
bune, în urmă a dis aicea: Cu duhul ferbend, căci cel ce va is
prăvi felurile cele de maî înainte dise de fapta bună, acesta trage 
la sineşî şi pre Darul sfîntuluî Duh şi înfocându-se de acesta 
ferbe şi clocoteşte s); precum dimprotivă, cel ce nu face bu'nă-
pofta şi aşezarea cea înfocată a celuî ce îubeşte către cel pre carele îu
beşte. Decî pentru a nu fi Iubirea de fraţi numaî pre deasupra, ci înlă-
untru aşezată să fie şi înfocată, s'au djs acestea: „Cu iubirea de fraţi 
unul pre altul iubind" (Hot. prescuri. CCXLII) . 

' ) Şi aicî se.vede că lipseşte împărtăşitorul graîu (participul) .,fiind" ca 
să fie potrivită făptura (frasa) cu cjicerea „avend". 

s ) Pentru acesta şi Mar. Vas . întrebat fiind, cine este cel ce ferbe cu 
duhul, răspunde că este „cel ce cu înfocată osîrdie şi cu neobosită poftă 
şi cu neostenită sîrguinţă face voea luî DumneZeu, întru iubirea luî Chri
stos lisus Domnuluî nostru, dupre cea scr i să" : „Intru poruncile luî va 
voi forte" (Psalm. CI, s. 1), precum era acela dumneZeescul Apostol, ca
rele precum se scrie în Fapte, ferbend cu duhul, vorovea şi învăţa cu 
amăruntul, în Efes cele despre Domnul (Fapt. XVIII, ; 25) . Pentru acesta 
şi DumneZeu vrend să arate că trebue tot-de-una a se aprinde focnl du
hului şi osîrdia spre fapta bună înlăuntru în sufletele nostre, aşa a po-
runcitlîn Legea veche: „Şi a grăit Domnul către Moîsi Zicend 
e legea ardereî de tot, acesta ardere de tot asupra ardere! sale 
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tăţile de mai sus dise, nicî lucreză fapta bună, acela răceşte, ori 
maî bine a dice, stinge desăvîrşit pre Darul sfîntului Duh. Pen
tru acesta şi acestaşî Apostol porunceşte aîurea. dicend: «Du
hul să nu-1 stingeţi» (I Tesal. V, 19). 

Domnului slujind. 
Când tu, hristiane, eşti iubitor de fraţî, când milueştî cu faţă 

lină, când aî dragoste şi tote cele-l-alte feluri de fapte bune, 
care le-a, numărat Apostolul mai sus, atuncea să ştii că slu
jeşti Domnului precum aicea dice sfîntul Pavel; pentru-că Dom
nul priimeşte la sineşi 6rî câte bunătăţi al voi şâ Iaci tu fra
telui teii, ori mai adeverat a dice însuţi ţie. Şi ca cum le-ar 
fi luat însuşi şi i s'ar fi făcut bine, aşa va da ţie plată întru îm
părăţia sa. Vedî unde a suit fericitul Pavel cugetul aceluîa, ca
rele lucreză felurile cele de mai sus clise ale faptei bune, pentru-
că dice, că cel ce le lucrâză acestea slujeşte însuşi lui Dumnedeu. 

12. Intru nădejde bucurându-vă. 
Fiind-că Pavel a cerut cu îndatorire dela hristian! să facă 

bunătăţile cele mai sus dise, ostenicidse şi fapte cu anevoe de 
isprăvit, cheltuială de bani dic şi ostenelă trupâscă, sîrguinţă 
şi învăţătură şi apărare şi cele-l-alte, pantru acâsta acum arată 
lor, că acestea le vor isprăvi cu lesnire, de vor avea adecă în 
inima lor nădejdea răsplătirel, ceiî ce va să fie şi cu acesta se 
bucură şi se veselesc, pentru-că nădejdea bunătăţilor celor vi
itore îmbârbătâză pre sufletul omului şi întru primejdii şi os-
tenele maî îndrăzneţ făcându-1. 

Intru necaz răbdând. 
Aici arată Apostolul dupre urmare şi alte bunătăţi mari, care 

le dobândesc hristianiî din nădejdea bunătăţilor, ce vor să fie, 
adecă a se face maî îngăduitori şi aleşî întru răbdarea, care o 
vor arăta întru necazuri şi în ispite şi mai înainte de a dobândi 
bunătăţile acelea, dobândesc încă în viaţa acâsta cununi şi da
ruri prin răbdare. 

Intru rugăciune îngăduind. 
Mare ajutor este spre a isprăvi hristianiî felurile faptelor bune, 

cele dise maî înainte, care le-au numărat Apostolul, dumne-
deesca şi sfinţita rugăciune. Pentru acâsta şi despre acâsta dice 
aici Pavel şi nu a dis prost veţî fi rugându-vă, ci. îngăduind în
tru rugăciune1), căci de şi nu iaî îndată tu, hristiane, dela Dum-
jertfelniculuî totă noptea până dimineţa şi focul jertfelnicului se va aprinde 
deasupra luî şi nu se va stinge (Levit. VI, 1). Vecjî şi dicerea: Pentru care 
pricină aduc aminte ţie ca să învioşezî Darul luî Dumnedeii, adecă să-1 
aprindî (11 Timot. I, v. 2). _ 

') Pentru acesta şi Domnul, pentru ca să înduplece pre omeni să în-
găduîască întru rugăciune şi să nu se strîmtorescă, a d's lor pilda j u -
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nedeii cererea ta prin rugăcîune, aşteptă şi îngădue întru ru
găcîune şi veî lua ceea ce ceri. 

13 . D e rugăciunile sfinţilor împărtăşindu-ve' 
Maî sus dicend Pavel, cela ce milueşte întru blândeţe, cu 

acest cuvînt a îndemnat pre hristianî ca prost să miluiască şi 
pre cei credincioşi şi pre ceî bine-cinstitorî şi pre cel necjnsti-
ţori de Dumnedeu. Iar acum aici deosebi îndemnă pre, hristianî 
să miluiască pre cei de o credinţă cu dînsul şi binercinstitori de 
•Dumnedeu, că pre. aceştia H numeşte sfinţi,-Şi nu..a dis:. Daţi 
cele de trebuinţă lor," ci a disiîmpârtăşiţ-i-vă, arătând că milos
tenia cea către ceî credincioşi este nesguştorie şi câştig obştesc, 
şi acelora ce o iau şi acelora ce o dau; pentru-rcă voî, dice, care 
miluiţi daţi lor bani, Iar aceia cari se miluesc dau vouă înapoi 
ceriul şi îndrăznela cea către Dumnedeu. Şi nu a dis împărT 

tăşiţi-vă spre îndestulările sfinţilor, ci spre cele de trebuinţă ale 
lor şi la nevoile lor (fâceţi-vă părtaşi adecă), pentru [ca să te 
înduplece prin tine, hristiane, cu acăsţa* I milueştî, căci 
cum nu este faptă ca de hlară şi fără de omenie a acelor hri
stianî, care nu ajută pre fraţii lor ceî de o credinţă la trebuin
ţele şi nevoile lor?') 

Iubirea de streini vînându-o 
Nu a dis Pavel Iubirea de streini întrebuinţându-o, ci vî

nându-o; pre noî înveţându-ne cu cuvîntul acesta, să nu aştep
tăm să vie la noî, ceî ce au trebuinţă ca să ceră dela noî si 
atuncea să-I miluim, ci sâ alergăm noî de sine-ne sâ vînăm 
pre ceî ce au trebuinţă, aflându-I p r e e i ca pre un bun vînat 
şi colac şi să-î miluim precum făcea Avraam şi nepotul seu 
Lot. Că despre Avraam se scrie câ «vedend (pre acei trej băr
baţi) a alergat spre întimpinarea lor dela uşa cortului Său şi 
s'a închinat până la păment şi a dis: «Domne de am aflat har 
înaintea ta, să nu treci pe lângă sluga ta, ci să se Ia apă şi să 

decătoruluî nedreptate! şi a văduvei, care-1 ruga să-î facă dreptate despre 
protivnicul eî, care pentru rugăciunea cea desă îî pricinuia supărare, 
l'a înduplecat în sfîrşit să facă cererea eî: „Spunea încă lor şi pilda că 
trebue a se ruga tot-de-una şi a nu se scârbi" (Luca XVIII, 1). Vecjî în 
procuvîntarea adunăreî sfinţitelor rugăciuni, cea din nou tipărită, unde 
mult cjic despre acesta. 

l ) Iar Orighen ceteşte acesta cjicere aşa.: întru pomenirile sfinţilor îm
părtăşindu-ve, adecă să ve împărtăşiţi despre prăzndirile ce se fac întru 
pomenirile sfinţilor şi spre dragoste (p6te mesele ce se obicînuia a se 
face de hristianî la acest fel de vreme, precum istorisesc rânduelile sfin
ţilor Apostoli). Dar însă la Coresie se scrie de. rugăciunile. Iar cum că 
milostenia este împărtăşire de faptele cele bune ale celuî ce se milueşte, 
vedj la suptînsemnarea 4 * c e r e î „pentru împărtăşirea vostră întru evan
ghelie" (Filip. I, 5). 
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se spele picîorele vostre şi să ve răcoriţi de călătorie» (Fac. 
XVIII, 2) . Iar despre Lot aşa este scris: «Şi vădănd (pre acel 
doi angheliî) a eşit spre întimpinarea lor şi s'a închinat cu faţa 
la păment; şi a dis: Iată, Domnilor, abateţi-vă la casa slugeî 
vostre, şi sâ poposiţî şi să spălaţi picîorele vostre.... Şi eî aii 
dis: ba; în uliţă vom poposi; şi î-a silit pre eî şi s'aii abătut 
la dînsul» (Fac. XIX, 1). Pentru acesta şi Apostolul a dis în 
cea către Evrei: «Iubirea de străini sâ nu o uitaţi, că prin a-
cestajnu "<i ştiut,-ore-care ospătând angheliî.» (Evrei XIII , "2) , 

• Vedî şi svjptînsemnarea dicereî: Ve îmbrăţişeză pre voî Gale, 
găzduitoru meii (Rom. XVI,. 2-7). 

14. Bhecuyîntaţ î pre cei ve gonesc pre voi 1 ) , binecu-
vîntaţi şi nu blestemaţi. 

După ce a învăţat pre hristian! dumnedeescul Apostol des
pre îubirea de fraţi şi despre dragostea cea a unuîa către altul, 
dupre urmare acum îî învaţă şi cum se cuvine a se purta şi 

, cu vrăşmaşii lor. Nu a dis însă, nu fiţi pomenitorî de reu, fraţii 
meî, nicî izbândiţi asupra celor ce vă nedreptăţesc; ci a dis 
cea mult mai mare: Binecuvîntaţi-î, adecă grăiţi-î de bine; şi 
a adaus încă acesta «şi nu-I blestemaţi» pentru ca să nu ne în
văţăm noi hristianiî nici pomenitorî de răii a fi, nici a bles
tema pre fraţii noştri; pentru-că cel ce binecuvintezâ şi grăeşte 
de tune pre ces ce îl gonesc pentru Christos şi pentru porunca 
lui-Christcs, acesta arată cum că se bucură, căci pătimeşte 
pentru Christos cel ce se Iubeşte de el; Iar cel ce blestemă 
pre cei ce îl gonesc, arată că nu se bucură, căcî pătimeşte 
petitru Christos şi .dupre urmare arată câ nu iubeşte pre Chri
stos, pent'u carele pătimeşte şi se goneşte 2). 

15. A ve bucura cu ceî ce se bucură şi a plânge cu 
ceî ce plâng. 

Aceste graiuri nearătâtore aicea le-a| întrebuinţat Pavel, a-
decâ în lcc de bucuraţi-vă şi de plângeţi. Că cu adevărat mare 
şi vitâz suflet trebue, şi nu numaî a nu zavistui cine-va pen-

*) Insemr.eză că dupre înţeleptul Fotie, dacă dela cţicerea: „Avend da
ruri" şi până la dicerea: „Binecuvântaţi pre ce ve gonesc pre voî" a-
cesta, nu s'ar face nicî o urmare şi stare în mijloc, precum a curmat 
alcătuirea civintelor Teofilact, se iveşte altă înţelegere: Şi graiul împăr-
tăşitor: „Având darurî", şi cele-^alte tote de-a lungul, se daii la .acesta 
„binecuvântaţi"; îar acesta alcătuire şi periodul acesta se numeşte îm-
părtăşitor şi cuprindere şi duh, dupre ritorî, cuprindere adecă fiind-că 
în mijloc multe se împleticesc; îar duh pentru-că se întinde lunga starea 
duhul eeluîi ce ceteşte, adecă sesuflarea. 

i ) . Şi Domnul încă aşa ne porunceşte: Iubiţi pre vrăşmaşii voştri şi bi
necuvântaţi pre ceî ce ve blestemă, bine faceţi celor ce ve urăsc pre voî 
şi rugaţi-ve pentru ceî ce ve bântuesc şi ve g o n e s c pre voî (Mat. V, 44). 
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tru bunătăţile ce are fratele săii, ci şi a se bucura cu cela ce 
se bucură şi sporeşte şi se iscuseşte în faptele cele bune, pen
tru-că bucuria acesta ce o are acela pentru sporirea şi iscu-
sirea fratelui său arată cu covîrşire că sufletul este slobod de 
tdtă zavistia. Pentru-că mai mare lucru este a se bucura cine
va cu cel ce se bucură, decât a plânge cu cel ce plâng 1). Căci 
a plânge cine-va şi însuşi firea acâsta o învaţă, făcând pre 
prunc, îndată ce se naşte, de sineşî învăţat sâ plângă şi tră
gând firea şi,pre cel-l-alţî omeni spre milostivire unul pentru 
nenorocirea celuîa-î-alt. Apostolul însă amendduă ne învaţă sâ 
le facem: Şi împreună să ne bucurăm cu cei ce se bucură şi 
împreună să plângem cu ceî ce plâng, adecă să avem o aşe-
dare nezavistnică întru sporirea şi buna norocire a fraţilor noştriî, 
şi să avem cunoştinţă compătimitore întru nenorocirea şi pri
mejdia lor, împreună mâhnindu-ne şi împreună durându-ne pen
tru necazurile celor-l-alţi, încă până şi pentru a gonitorilor şi 
vrăşmaşilor noştriî. 

16. Aceeaşi unul altuia cugetând. 
Aicea Iarăşi despre smerita cugetare învaţă Apostolul Pavel: 

Că urma a se afla în Roma, ca întru o mare cetate şi împărâ-

*) Măcar că maî mare lucru este a se bucura cine-va împreună cu 
ceî ce se bucură decât a împreună plânge cu ceî ce plâng, însă maî 
bun şi maî folositor de suflet este a plânge cine-va împreuna cu ceî ce 
plâng decât a se împreună bucura cu ceî ce se bucură cu bucurie tru-
pescă şi lumescă. Şi adevereză Eclisiastul dicend: Mai bine este a merge 
cine-va în casa de plângere, decât a merge în casă de benchet (Ecl. 
cap. VII, 3 ) . însemneză însă că djcerea acesta a luat-o Apostolul dela 
înţeleptul Sirah, că dice acela: Nu te lipsi de ceî ce plâng ş; cu ce! ce 
plâng plânge (Cap. VII, 34) . Aice însă s'ar nedumeri cine-va pentru ce 
Dumnedeii porunceşte, adecă să ne mâhnim pentru noî înşitje, „mâhni-
ţi-ve pentru sine-ve" (Is. XV, 2). Iar Pavel d i ° e să ne "mâhnim pen-

• tru alţiî? Acesta nedumerire o dezlegă Mar. Vasilie, tâlcuind cea d'sâ 
de Isaia şi dicend: Fericit este cel ce are sufletul seu curat, neavend 
pricină a sa de întristare; îar pentru dragoste a nu căuta de [sine, ci cu 
mădularul cel ce pătimeşte a împreună patimî şi însuşi, şi împreună 
întristându-se şi plângând împreună cu ceî ce plâng dupre Apostolul... 
Iar de nu este cine-va în acest fel, ci se tăvăleşte întru ale e.ale păcate, 
acesta pentru sineşî întristeze-se, biruit fiind de vrăşmaşul, către carele 
este lupta. întristarea acestuia veseleşte pre însuşi cel ce cu învăţăto-
reştile cuvinte îl trage pre el întru simţire. Drept .aceea dreptul adecă 
trebue a se întrista pentru alţiî, îar cel ce pecătueşte trebue a se întrista 
pentru sineşî, dupre cuvintele acestui dumnedeesc părinte. Iar marele 
între părinţi Varsanufie acesta dicere o tâlcueşte dicend: A se bucura 
cu cel ce se bucură este a se împreună bucura cu ceî ce isprăvesc fapta 
bună cea dupre Dumnedeii şi care cu nădejdea fiitorelor bunătăţi se 
veselesc; îar a plânge cu ceî ce plâng este a compătimi cu ceî ce pă-
câtuesc pentru pocăinţa pecatuluî în Christos Iisus Domnul nostru. 
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r i s c ă , b o i a şi r ă u t a t e a m â n d r i e i . I a r î n ţ e l e g e r e a d i c e r e i e s t e 
a c e s t - f e l : T u , h r i s t i a n e , d i c e > te s o c o t e ş t i p r e s ine ţ î m a r e ? D e c î 
şi p r e f ra te le t ă u s o c o t e ş t e c ă e s t e a c e s t - f e l m a r e p r e c u m fşi 
t u . S m e r i t şi m i c aî p r e f ra te le t ă u ? A p o i şi tu p r e s ine - ţ î s o 
c o t e ş t e a s e m e n e a s m e r i t şi m i c a d e c ă . C u a c e s t ch ip şi c u a -
c e s t ă c u g e t a r e vel potr iv i t o t ă n e î n t o c m i r e a şi n e a s e m ă n a r e a , 
c e e a c e s e t e o r i s e ş t e î n t r e t i n e şi în t re f r a t e l e t e u . Şi n ic î p r e 
s ine- ţ î t e ve l s o c o t i c a c o v î r ş i t o r şi m a l m a r e , nici p r e f r a t e l e 
t ă u îl veî d e f ă i m a c a p r e un p r o s t şi m a l m i c , ci îl veî c i n s t i 
c a p r e un a s e m e n e a . şi d e o p o t r i v ă c u t i n e , p r e c u m t e c i n s 
t e ş t i p r e s ine - ţ î . 

Ne cugetând cele înalte, ci cu cel smeriţi împreună 
purtându-ve 

A i c e a învaţă P a v e l j . c u c e c h i p p o t isprăvi hr i s t ian i î c e e a c e 
a dis m a î s u s > a d e c ă a c u g e t a a c e e a ş i unul p e n t r u al tul . D e c î 
d i c e , c â a c e s t a o p o t i sprăvi , d e vor g o n i d e l a s ineşî m â n d r i a 
şi d e n u v o r c u g e t a p e n t r u s ineş î î n a l t e , c i d e se pOrtâ î m p r e 
ună , a d e c ă d e s e c o m p o g d r ă , şi d e u m b l ă î m p r e u n ă şi d e s e 
s m e r e s c î m p r e u n ă s implu şi cu s ingură s o c o t ă l ă , ci şi d e vor d a 
m â n ă d e a j u t o r c e l o r s m e r i ţ i , a d e c ă şi c e l o r p r o ş t i fraţi a l lor 
şi l e s n e d e d e f ă i m a t . P e n t r u - c â p o r t ă g r i j ă d e ei nu prin m i j l o 
c i r e a a l t o r d m e n i , c i însuşi eî , p r e c u m şi t a t ă l gr i jă d e fiii să i , şi 
c a p u l d e m ă d u l ă r i l e t rupului s ă u . 

Nu ve-faceţi înţelepţi de sine-ve 1) 
A d e c ă s ă nu s o c o t i ţ i , d i c e , o fraţii m e i hr i s t ian l , c ă s i n g u r i 

voi s în te ţ î d e s t p î v o u ă înş i -vă şi n u a v e ţ î t r e b u i n ţ ă d e a v ă 
sfătui altul, sau s ă vă a d u c ă a m i n t e d e c e l e c e s e c u v i n e s ă f a 
ce ţ i . C â p r o o r o c u l Isa ia t i c ă l o ş e ş t e p r e c e l c e s e s o c o t e s c î n 
ţ e l e p ţ i d e s ine şi pr i cepuţ i , d i c â n d : V a l ! c e l o r p r i c e p u ţ i d e s i n e ş î 
şi î n a i n t e a loru-ş î ş t iutor i ( C a p . V , 2 1 ) . P e n t r u a c e s t a or î c â t 
d e î n ţ e l e p t ar fi c i a e - v a , d e ar s o c o t i c ă n u a r e t r e b u i n ţ ă d e 
sfatul a l tuia , maî fără d e m i n t e d e c â t to ţ î e s t e ; c ă c i şi î n ţ e l e p -

') Dicerea acesta o a luat Apostolul dela Solomon, carele cjice: „Nu 
fiţi înţelepţi de sine-ve (Pilde III, 7) . Iar Mar. Vasilie întrebat fiind pen
tru ce Apostolul djce aicî, să nu fie hristianiî înţelepţi de sineşî, îar aiurea 
dice: „Nu flţî neînţelepţî" ? (Efes V. 17). La acesta întrebare, djc, răspunde 
stîntul: că neînţelept adecă este cel ce nu pricepe voea Domnuluî (pre
cum şi Apostolul dupre urmare acesta o cjice cu cjicerea: Nu fiţî neîn
ţelepţî); îar înţelept de sineşî este tot care cugetările sale întrebuin-
ţându-le şi nu umblă dupre credinţă în urma graîuluî luî DumneZeu. 
Decî de voeşte nicî nebun a fi, nicî înţelept de sineşî, este dator a în
ţelege voea Domnuluî, cu credinţa cea întru dînsul şi întru frica luî D u m 
neZeu să urmeze Apostatului ce Zice: „Cugetările surpându-le şi pre totă 
înălţarea ce se ridica asupra cunoştinţei luî DumneZeu şi robind totă 
înţelegerea -spre ascultarea luî Christos" (II Cor. X , 5). 
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tul de multe orî nu înţelege ceea ce se cuvine şi dimprotivă 
cel neînţelept de multe orî pote a înţelege şi a afla ceea ce se 
cuvine. Pentru acesta şi M. Moîsi de şi împreună vorovea cu 
Dumnedeu, a avut însă trebuinţa de sfetnic, sâ asculte pre var-
varul socrul seu Iotor. Pentru acesta şi Solomon prihăneşte pre 
cela ce se socoteşte pre sineşî înţelept, dicend: Am vedut om 
ce avea păreri de sineşî a fi înţelept, însă maî multă nădejde 
a avut cel nebun decât dînsul (Pilde XXVI, 12) ! ) . 

.-. 17. Nimărula, răsplătind" rM; peîş.t|U reu- ; , 
• Aicea în vată'Apostolul să nu Izbândeseâ hristian-iu nimărui., Şi 

.dice: de prihăneştl tu hristiane pre cela ce ţî-a făcut ţie reu, 
pentru ce te faci şi tu pre sineţî vinovat de acestaşî prihânire, 
fiind-că cauţi sâ faci şi tu reu , altuia, şi dacă ţi-a făcut acela 
reu, reu fiind el, pentru ce şi tu rîvneştî reutatea aceluia şi 
voeştl a-î face reu ? Vedi însă, o cetitorfule, că nu a dis Apos
tolul: Nu resplătiţî reu credinciosului hristian, ci de obşte ni-
mărui orî păgân de ar fi orî eretic şi orî care altul ar fi. 
Vedî şi stihul cincî-spre-dece, capul al cincilea al ceiî întâfa că
tre Tesalonicenl. 

Pronoisind bune înaintea tuturor cjmenilor 
însuşi acesta este ceea ce dice Domnul în Evangheliei Aşa 

-sâ lumineze lumina vostră înaintea omenilor (Math. V, 16); îar 
mal ales însuşi aceea ce dice Solomon: «Gândeşte mal înainte 
cele bune înaintea Domnului şi a onţenjlor» (Pilde III, 4) . Po
runceşte încă şi Apostolul cu cuvintele acestea către noî„hri-
stianil, nu ca să vieţuim cu slava deşartă, dupre plăcerea şi 
lauda omenilor, pentru-că acesta este mare pecat şi proorocul 
blestemă pre cel ce plac omenilor dicend: «Dumnedeu a risi
pit osele celor ce plac omenilor» (Pşalra. LII, 7), ci ne învaţă 

l ) Că omul fiind-că este fireşte nedeplinit şt singur nu pote înţelege 
de sineşî tote cele ce se cuvin, pentru acesta numaî decât are trebuinţă 
şi de sfatul cel dela alţiî, chîar de ar. fi şi maî micî, spre îndeplinirea 
nedeplinireî luî. Pentru acesta dumnetjeescul Chrisostom a djs : „Firea 
omenescă de multe orî multe nu le ştie şi mulţî de multe orî fiind-că li 
s'au părut a nu avea trebuinţă de sfatul cel dela alţiî, a ales a-şî vinde 
folosul cel dela socotinţă decât priimind sfătuirea a'şî îndrepta greşala, 
(au ales) maî bine a nu şti decât a priimi să se înveţe; neştiind eî că 
nu e învinovăţie a se înveţa ci este prihănîre a nu şti; nu a se în-
veţa ci a fi întru pecat, că se pote, se pote cu adeverat şi dela un om 
mic şi prost a se afla ce-va din cele trebuincîose, care la cel înţelepl 
şi mare nu s'au aflat, Care cu adeverat pricipându-o şi Moîsi acela, a 
ascultat cu totă blândeţa pre slujitorul de idolî (socrul seu adecă) sfă-
tuindu-1 şi cjicendu-î: Ascultă-me şi te voîu sfătui (Cuv. XIII către ceî ce 
învinovăţau pentru mărimea procuvîntăriloi-). Bice însă şTobştesca parimie 
Ceea ce n 'a nimerit înţeleptul, aceea copilul a aflat. 



cu cuvintele acestea să nu dăm prilej celor ce caută prilej-de 
a ne prihăni, nicî să pricinuim vre un pecat şi smintelă prin 
cuvinte oii prin fapte credincioşilor saii necredincioşilor, pre
cum acestaşî aiurea dice: «Ne poticnitorî făceţi-vă şi Iudeilor 
şi Elinilor şi Bisericeî luî Dumnedeu» (I Cor. X , 32) ; şi în scurt 
a dice cu pronia (adecă cu providenţa sau purtarea de grijă) 
acâsta a celor bune cu îndatorire cere dela noi Apostolul să 
"avem viaţă nesminţitore şi neîmpedecâ'tore, pentru-că mulţi şîrit 
cei ce pândesc viaţa n<5stră şi caută să.afle, vre o meteahnă pen- .. 
tru ca sa ne prihăhescă. '•• 

18. D e este cu putinţă cât din partea vostră, cu toţî 
6meniî fiind în pace 

Bine a cis aici Apostolul că de este cu putinţă să avem pace cu 
toţi omenit, pentru-că de multe ori nu este cu putinţă a avea pace 
cu toţii, când nevoinţa şi pricina este despre buna cinstire de 
Dumnedeii şi credinţă, şaii despre porunca luî Dumnedeu şi des
pre ajutorul celor ce se nedreptăţesc. Decî, dice, tu, frate, fă 
ceea. Ce e din partea ta şi lucrul teu (că acesta însemneză cât 
din partea vostră). Sâ nu dai nimăruî pricina şi prilej de gâlcevi 
şi de turburărî; îar de vei vedea buna-cinstire de Dumnedeu 
ca şe vătăma şi se răsboeşte de cei protivnicî, sau porunca luî 
Dumfedeu vederat defăîmându-se şi călcându-se, stă şi luptâ-te 
vitejeşte pentru adevăr, vrăşmăşuind nu omuluî, ci păgânâtatea 
şi răutatea omului; îar de Om să-ţi fie milă şi să porţi grijă 
de mântuirea luî. Şi cu acest chip să face putincîos lucrul acela, 
care se pare a fi neputincios; pentru-că încât din partea ta, eşti 
în pace cu omenii, te lupţi numaî împrotiva păgânătăţeî şi a 
nedreptăţei omenilor1). 

Ne izbîndind înşi-ve v6ue, iubiţilor; ci daţi loc 
căcî scris e s t e : «A mea este izbind a» ; eu voîu 

19. 
urgiei, 
resplăti, dice Domnul (II L e g e X X X I I , 3 5 ) 8 ) . 

ţ) Pentru acesta şi dumnedeescul Avgustin tâlcuind dicerea psalmi-
cesca cu desăvîrşita urâciune îî uram pre eî, întru vrăşmaşi s'aii făcut mie 
(Psalm. CXiXXVIII, 21) , cjice „ca acesta (este) ura cea desăvîrşlţ, ..când 
urăşte cine-va cu inima păgânăţatea omuluî, îar firea omuluî o Iubeşte, 
ş i .nic i -pentru fire Iubeşte pre reutate, şi nicî pentru reutate urăşte pre 
fire. Vedî şi d i c e r e a : Pacea vînaţî-o cu toţii (Evreî XII, 14).. 

s ) Dicerea- acesta Procopie. aşa .0 tâlcueşte: „Locul arată şi pre şirul 
ore-căreea urmări dupre care . se cjice: Neizbîndindu-ve înşi-yă Iubiţilor, 
.ci daţi loc urgiei ; ca ştim pre cela ce a dis: A mea este izbînda; că o-
preşfe pre izbînda luî Dumnecjeu, care .urmeză celor ce nedreptăţesc, cel 
ce. îşî izbîndeşte lui-şî, tăind şirul dumnecjeeşteî pronii". (Foîa 927 a.celor 
cinci cărţi). Iar dumnedeescul Amvrosie (în Cartea , ! a-, cinurilor (Dato
riilor preoţeşti Cap, X X X V I I ) cjice: „Ce voiţi a izbîndi hristianî?. Că a iz-
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Să nu ve izbîndiţi, dice, voî hristianiî înşi-vă, ci daţi loc şi 
lăsaţi totul la urgia lui Dumnedeu, pentru ca El să facă izbînda 
vostră acelora ce v'aii nedreptăţit, sau ori cu ce fel de chip 
v'au fâcut rău, pentru-că de le izbîndiţi voi, Dumnedeu nu le 
izbîndeşte; iar dacă voi nu veţî face izbînda, Dumnedeu ne
greşit maî amar le va izbîndi şi mai reu decât voi 
Apostolul şi mărturie dela Moîsi, pentru ca sâ adevereze cu 

•vîntu! său. .încă. şi proorocul Ieremia dice aşa, că izbînda dela 
Dumnedeu este (Cap, L, 15). .Acestea însă le dice 
pentru ca să_mângâe. pre. cel mici de suflet, care.de 

Apostolul 
nimic alta 

doresc, precum â vedea pre vrăşmaşii lor izbîndihdu-li-se1). 
bîndi cine-va nu e lucru de bărbăţie, ci de neputinţă şi de temere". 
Iar dumnedeescul Chrisostom dice: Că a Iubi cine-va pre, cel ce-1 Iu- ' 
beşte, acesta e lucru al flreî, îar a îubi pre vrăşmaşul seu acesta este 
al Darului. Pentru acesta şi Cleovul, unul din ceî şepte înţelepţi, dicea: 

sâ ţie tot-
Eliano încă 

Fă bine şi prietenului şi vrăşmaşului: prietenului', adecă ca. 
de-una prieteşugul, îar vrăşmaşului ca să-1 câştigi prieten. Şi ' 
scrie că Fochion osîndit fiind spre morte cu nedreptate prin paharul o-
trăveî, după ce l'a băut l'a trimis la fiîul seu, vestindu-î ca să fie luî pa
har de uitare, adecă să uîte şi să nu păzescă vrajba pentru, mortea ta
tălui seu, Şi Licurg, scoţendu-i-se ochiul drept de un tener numit Al-
candron, l'a luat pre el şi nu numaî că nu l'a pedepsit, ci î-a făcut şi 
bine. Şi Gumis Teslarîul a omorît pre Tireii fiîul luî Pitaco; îar judecata 
a trimis legat pre ucigaşul la Pitaco pentru ca să facă ce va voi; îar 
Pitaco a respuns că izbînda se birueşte de ertare. Şi Antigon învaţă că 
blândeţa trebue să biruiască pre silă. Şi Darie zavistuind blâhdeţa luî A-
lexandru se ruga dumnedeilor orî să biruiască el pre Alexandru dupre 
blândeţe, orî de se va lipsi de împărăţie, să împerăţescă (în locu-î adecă) 
nu altul ci Alexandru. Iar şi de nu te dumereşti, pentru ce dumnede
escul Chrisostom a dis maî sus că a îubi pre vrăşmaşul este al Daru
lui lucru, de vreme ce şi ceî de alt neam o a isprăvit acesta? îţî răs
punde Mar. Atanasie (în Cuv. II asupra Elinilor), că osebirea este între 
hristianiî ceî ce lucreză faptele cele bune şi între Elinî, pentru-că hri
stianiî lucreză fapta bună cu smerenie, îar Elinii o lucreză cu slavă şi 
cu mândrie, pentru acesta împreună cu fapta bună aveau împleticită şi 
răutatea (la Coresie). Iar Mar. Vasilie întrebat fiind ce este dicerea „daţi 
loc urgiei?" Răspunde că orî acesta este a nu sta împrotiva răului, du
pre ceea ce s'a scris, ci, cela ce te bate preste falca drepia, întorce şi 
cea-l-altă; orî acesta, când ve gonesc pre voî dintr'o cetate, fugiţi în 
cea-l-altă (din hotar, cele prescurt. 144). 

' ) Pentru-că hristianiî ceî adevăraţi şi marî de suflet şi ceî ce iubesc 
a se mântui, nu se cuvine a da pre vrăşmaşii lor spre osînda luî Dum
nedeu şi spre judecata luî pentru ca să le izbîndescă, precum fac unii 
neînţelepţî şi micî de suflet hristianiî, dicend pentru vrăşmaşii lor: gă-
săscă-o dela Dumnedeii! Dar nicî se cuvine, nicî însuşi a le izbîndi, nu 
cU dragoste adecă şi cu bun scopos, ci cu scopos şi socotinţă, ca să le 
izbîndescă maî cu reti Dumnedeii, a) pentru-că acest lucru este maî reu 
decât a-î da eî (pre vrăşmaşii lor) în judecata şi pedepsâ de morte; pen
tru-că Dumnedeii când pedepseşte şi izbîndeşte cuî-va (de şi cujlreptate) , 
pedepseşte şi izbîndeşte cu covîrşire şi cu muncă Vecînică. 
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20. Decî de flămânzeşte vrăşmaşul teu, hrâneşte-l pre 
e l ; de însetâzâ, ad.apă-1, câ acâsta făcând, jăratic de foc 
grămădeşti pre capuî lui. 

Sfîntul Apostol c u aceste cuvinte cere dela noî hristianiî mal 
multă filosofie şi răbdare decât cea de maî sus. Ca cum ar dice: 
şi ce dic eii, câ voî hristianiî se cuvine a fi în pace cu toţii. 
Eu vă poruncesc să faceţi bine încă şi vrăşmaşilor voştri! şi 
celor ce. ve" nedreptăţesc şi să-î hrăniţi şi să-î adăpaţi, căcî, 
făcend aceste'faceri de, bine vrăşmaşilor voştriî, veţi grămădi 

Pentru acesta şi Pavel dice; înfricoşat lucru e a cădea în manile D u m -
necfeuluî celuî viu (Evreî X , 31) . Şi Chrisost. dice: Cine din omenî pote 
a pedepsi aşa, precum a pedepsit Dumnecţeu, potop făcend şi perderea 
a atâta neam. Şi după puţin îarăşî: F'oc din ceriu ploând şi pre toţî de 
năprasnă percjendu-î; care pedepsă de om pote fi de acest fel că pre
cum iubirea de omenî a Luî este mare, aşa şi munca (Vor. IX la I către 
Cor.). Şi b), pentru-că acest lucru e strein de porunca luî DumneZeu 
şi de moralul hristiafiilor, adecă a nu-şî izbîndi eî asupra vrăşmaşilor, 
cu. socotela ca maî reu să le izbîndescă Dumnedeu; căcî hristianiî sînt 
datori nu numaî a erta pre vrăşmaşii lor, ci încă şi a ruga pre DumneZeu 
nu ca să le izbîndescă şi sâ-î pedepsescă, ci ca să-î erte şi să-î mântu
iască. Că aşa porunceşte DumneZeu să facă hristianiî Zicend: „Ru-
gaţi-ve pentru ceî ce ve bântuesc şi ve gonesc pre voî" (Mat. V, 44) . 
Iar înţelegerea ce o Zice aicea o arată şi Apostolul maî jos , la stihul 
21. Dar s'ar nedumeri cine-va cum Domnul da la DumneZeu pre aceîa 
cari îl ocărau şi îl băteau? Că Zice Apostolul Petru de Mântuitorul: 
Care ocărându-se, nu din potrivă ocăra, pătimind nu îngrozea, ci da ce
luia ce judecă cu dreptul adecă luî DumneZeu (I Petru II, 23) . Şi la 
acesta răspundem că cu adeverat Domnul da la DumneZeu şi Ta tă l pre 
ceî ce îl ocărau şi pre restignitoriî seî; însă nu cu scopos pentru ca să-î 
pedepsescă şi să le izbîndescă, ci pentru ca să erte şi să lase pecatul 
lor. Şi arătat este dela rugăciunea ce o a făcut pentru dînşiî pre cruce, 
Zicend: „Părinte lasă-le lor" (Lc. XXIII , 34) . Iar Mar. Vasilie Zice acesta 
Zicere tâlcuindu-o a ş a : „Suferirea de reu a luî Christos a oborît pre 
sumeţia diavolului; nu s'au mâniat asupra celor ce îl ocărau, ci îî da 
celuia ce judecă ca dreptul, adecă a priimit judecată dupre omenescul 
chip" (In cele aschiticeştî). Şi nu numaî nu se cuvine hristianilor a izbîndi 
asupra vrăşmaşilor, dar nicî a suspina asupra lor, precum porunceşte 
Iacov, fratele Domnuluî Zicend: „Nu suspinaţi unul asupra altuia, fra
ţilor, ca să nu ve osîndiţî" (Cap. V, 9) . Care tâlcuind-o înţeleptul Fotie, 
Zice că este mult maî cu lesnire a nu suspina asupra vrăşmaşilor seî 
decât a nu izbîndi asupra lor; şi dar, dacă lucrul cel maî cu anevoe îl 
isprăvesc, cu cât maî vîrtos pot a-1 isprăvi pre cel lesnicios, adecă a nu 
suspina asupra lor, cu aceste cuvinte Zicend: „Că dacă ascuţitul mâniei 
de ar umplea şi împrotiva ar mâhni, şi paguba totă a-şî întorce". Că a-
cestea şi cele ca acestea aii trebuinţa de un suflet forte vitez ca s ă le 
trecă cu vederea..,.. Decî de te-aî făcut putincîos de a stăpâni patimile 
acestea nebiruite cum nu mal cu lesnire veî goni dela tine şi suspinarea, 
lucru cel aşa de prost şi care nicî un căştig îţi pote da ? (Din Amfi loh : 
întreb: CXCVII) . 
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cărbuni aprinşi pre capul lor'), pice însă Apostolul acesta A) 
adecă, pentru ca să mângâe slăbiciunea şi micşorarea de suflet 
a fieşte-căruîa hristian cu nădejdea pedepsei vrăşmaşului luî, ca 
sâ-1 facă maî osîrdnic, spre a face bine vrăşmaşului seu; fiind-că 
unuîa ce se nedreptăţeşte, alta nu este maî dulce şi mal'poftit 
lucru, ca a vedea pre omul ce l'a nedreptăţit pedepsindu-se2). 
Şi ca cum i-ar dice Apostolul acestea: VroeştI, frate, tu cel ce 
te-aî nedreptăţit, să izbîndeştî aceluîa ce te-a nedreptăţit? Fă 

-.bine..şrlatuifcl- Î2bfeiâe'ş-îf.mai'0alţ; 'că pefltîuacesta ă şi dis: 
cărbunî aprinşi Veî grămădi" pre capul hiî, "arătând cu acest cu-

*) înţeleptul Fotie cărbunii aceştia ce c ţ ' c e aicea Apostolul îî înţelege 
tropologhiceşte, că este adecă focul ispitelor şi al necazurilor acelora, care 
nedreptăţitorul le-a pricinuit celuî nedreptăţit, care foc se întorce de
asupra capului nedreptăţi torului. Orî, cărbunii ceî aprinşi, care se află pre 
capul vrăşmaşului celuî ce a nedreptăţit, din pricina facerilor de bine ale 
celuî nedreptăţit, sînt, gîndurile cele înfocate ale căinţeî, pre care le întorce 
în mintea sa cel ce a nedreptăţit, căindu-se pentru-că a nedreptăţit pre 
fratele seu, orî reii î -a făcut dupre âcestaşî Fotie. Dar încă şi acesta 
cu adevărat vrednică de cuvînt noimă, o proînsemneză âcestaşî sfinţit 
Fotie, cum că Dumnedeii nu izbîndeşte, adecă nu fa.ce izbînda spre a-
jutorul aceluîa, carele cu rea socotinţă dă pre vrăşmaşul săii la Dumne
deu, ca el să izbîndescă, ba; pentru-că Dumnedeii apără cu adevărat 
şi izbîndeşte, dar însă omuluî bun şi blând, nu şi celuî ce-şî izbîndeşte 
lui-şî cu mânie şi cu voe rea; şi celuia ce cu facerile de bine vicleneşte 
pentru ca să facă reu vrăşmaşului seu. Ci deşj am d>Pe că Dumnedeu 
izbîndeşte asupra aceluîa, dar însă cel ce face bine vrăşmaşului său cu 
rău scopos, pentru ca să-1 pedepsescă Dumnedeii maî mult, acesta se 
birueşte de răutate şi perde plata (tij întreb. LI)'. 

Iar dumnedeescul Avgustin (în cuvîntul despi'e vreme) şi Ieronim, jara* 
tec d'c veî aprinde asupra vrăşmaşului tău, mare Iubire către tine. Iar alţi' 
cărbunî de foc aii înţeles pre rumenela ce o Ta pre' faţa sa vrăşmaşii 
pentru ruşinea când i se face bine de acela pre care l'a nedreptăţit (U 
Coresie). Şi teologul Grigorie cărbunî aprinşi' a. înţeles în loc de înfo
catele cugetări ale gândului şi ale părţeî ceiî stăpânitqre dicend aşa : „Ş 
cu cărbuni aprinşi ceî bunî ne ajutăm de către celaice a venit, să pu< 
foc pre păment, că aprind aceştia pre gândul nostru şi curăţesc topitun 
mârşavelor deprinderi, care şi pre aprindere-o' a, grăbit" (în Cuv. del; 
pasha), care tâlcuindu-1 încă Nichita, cărbunii aceştia aprinşi î-â înţele: 
dumnedeeştî şi duhovniceşti cugetări, pre minte, încălzindu-o şi ap rin 
dendu-o. Iar ceea ce a adaus, că curăţesc, de oarbunile acela şi-a adu: 
aminte şi de serafimul şi de curăţirea luî Isaia. cea de acolo. însemnezi 
însă că dicerea acesta o a luat Apostplul dela Solomon, carele întocrrţa 
o dice acesta (Pilde XXV, 23) . Şi însuşi acesta înţelegendu-o teologii 
a dis maî sus că cărbunii ceî aprinşi, aprind capul, • adecă pre lucrare 
Gea gândiţore. - r 1 • 

! ) Pentru acesta djce.şi Teodorit: „Trebue însă â şti cum că nu c 
acesta se cuvine a vindeca pre vrăşmaşi, că mai mări pedepse'să îa e: 
că dumnedeescul-Apostol a adaus acestea, v.rend a stinge focul celuî ne 
dreptăţit, nu ispitindu-se a creşte răul cu birjele. Căcî cum câ prunceşt 
a-.-ffiS'ggTr,^i-fi ;iubitor de înţelepciune adecă) şi\cele de aceea învaţă. . 
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vînt pedepsă ce îî pricinueşte cu facerile de bine cel ce s'a 
nedreptăţit, celula ce l'a nedreptăţit; precum şi maî sus a dis: 
să nu se mânie hristiniî, ceî ce se nedreptăţesc asupra celora 
ce îî nedreptăţesc, ci să dea loc urgieî luî Dumnedeîi celei 
asupra lcr. Iar B), a dis cuvîntul acesta Apostolul ca să în-
frîneze şi să înţelepţescă cu frica pedepsei pre hristianul c e l ce 
l'a nedreotăţit. C) a dis acesta pentru ca să se prefacă vrăş
maşul ce', ce a nedreptăţit din răutatea lui, vădend că i se face 
feitte:"dela acela pe care l'a nedreptăţit; şi D) pentru ca şă şe 
•.0îjmbe şl hristianuli6eî .ce s'a nedreptăţit din voea cea, po-
menitore de răii ce are. Pentru-că hrănind şi adăpând şi bine 
făcând vrăşmaşului său, cu acesta se moe orî cât de împetrit 
ar fi şi I u b e ş t e pre vrăşmaşul săii şi nu-î mal pofteşte pedăpsă 
şi izbînda. | 

21 . Nu te birui de reii, ci birueşte reul cu binele 
Cu aceste cuvinte arată Apostolul, că hristianiî nu trebue a 

hrăni şi a adăpa şi a face bine vrăşmaşilor lor, cu un scopos 
şi cu o socotinţă ca acesta, pentru ca să izbîndescă Dumne
deu. asupra lor şi maî mult să-I pedepsăscă, nu; pentru-că de o 
fac acăsti sînt maî răî decât toţi omenii ceî făcătorii de răii. 
Că dice: Nu te birui tu, hristiane, de răii, adecă nu face bine 
vrăşmaşilor tăi cu voe pomenitore de rău, nicî să te facî tu cu 
chipul acesta făcător de rău şi izbînditor, căcî cu chipul acesta 
tu te birueştî de răii şi nu birueştî răul. Şi maî ales sîrgueşte-te 
şi nevoeşte-te cu bunătatea şi cu blândeţa să birueştî pre vrăş
maşul teii şi să-1 prefaci din răutatea luî; pentru-că vrăşmaşul 
tău. când vede că tu cel ce te-aî nedpreptăţit de el, îi faci bine, 
măcar împelrit şi nemilostiv de este, măcar hîară neîmblândită, 
negreşit îşî va preface răutatea sa şi va cere ertăcîune dela tine 
şi dupre urmare se va îndrepta. Decî ceea ce a dis m a I s u s 

Apostolul pentru mângâerea hristianilor celor mici de suflet, 
acum aicî o a îndreptat şi maî desâvîrşit o a arătat. 

CAP. XIII. 

i . T<k sufletul, stăpânirilor celor covîrşitdre supue-se. 
Fiind-că Apostolul îndestul a îndreptat moralurile ascultă

torilor hristianî şi î-a învăţat pre eî cum să fie către vrăşmaşii 
dor cu bană aşedare şi nepomenitorî de rău, dice lor acum 
aicea şi acesta poruncă, adecă ÎI învaţă ca tot sufletul, ori preot, 
ori arhiereu de ar fi, orî monah, ori apostol nu prost a se 
pleca, ci a se supune stăpânitorilor celor din afară şi începă
torilor, pentru-că acesta supunere nu răstornă pre buna cin
stire de Ipumnedeu şi credinţa. Porunceşte însă acesta.Aniisto-

— 213 — 



Iul pentru ca se arate că Evanghelia luî Christos nu învaţă 
rebelie şi nesupunere către stăpânitorî, ci maî ales bi na cunoş
tinţă şi buna supunere către dînşiî1). 

C â nu este stăpânire fără numaî dela Dumnedeu, iar 
stăpânirile cele ce sînt, de Dumneeleu sînt rânduite. 

Ce spui o fericite Pavle? Fieşte-carele începător şi «tăpânitor, 
de Dumnedeu s'a hirotonisit? Nu o dic acesta, ne răspunde dum-
nedeescul Pavel, nicî dupre concumpănire (consideraţie), pentru 
fieşte-carele din parte începător este cuvîntul meu; ci pentru 
însuşî lucrul cel de sineşî afiero.sit şi preste toţ •ciiprîttd&J&r 
al stăpânirel şi al începătorieî; căci de a fi stâpânie şi înce-
pătorieîn lume şi alţii adecă a începători şi a stăpâni, îar alţii 
a se povăţui şi a se stăpâni, în cât a nu se face necuviinţă şi 
a nu fi lucrurile cu susul în jos şi turburate: acesta este lucrul 

*) Pentru opt pricini numără aicea Pavel că se cuvine a se supune 
hristianiî stăpânirilor: I) Căcî este poruncă a luî DumneZeu. II) Căcî în
cepătorii (orî dregătorii) şi stăpânitoriî sînt slujitori aî luî Dumnecjeu. 
III) Căcî pedepsesc răutatea cu sabia. IV) Că se cuvine a ne supune lor 
pentru ascultarea. V) Căcî Dumnecjeu osîndeşte pre ceî ce nu ascultă 
de stăpânitorî. VI) Că-pentru acesta se dau stăpânitorilor iajdiî. VII) 
Căcî însuşirea hristianuluî este a cinsti pre ceî ce covîrşesc. VIII) Şi 
pentru obştesca pace se cuvine a ne supune lor (la Coreşie). Pentru 
acesta şi vîrfelnicul Petru c} i c e - „Supuneţi-ve la totă zidirea omenescă, 
pentru Domnul, orî împăratuluî ca celuîa ce covîrşeşte, orî domnilor ca 
unor ce printr'înşiî sînt trimişi asupra făcătorilor de. rele spre izbîndă, 
îar pentru făcătorii de bine spre laudă; că aşa este voea luî DumneZeu" 
(I Petru II, 13). Insă se cuvine să luăm aminte şi când se întâmplă 
vre un stăpânitor din afară, adecă de altă credinţă, a ne sili să ne le
pădăm de credinţa nostră, orî să călcăm vre o poruncă a luî Dumne
Zeu, atuncea se cuvine a nu ne supune luî. la acesta, ci să ne îrnpro-
tivim până la m6rte, aducendu-ne aminte. de cuvîntul Apostolilor, pre 
care l'a Zis către începătorii Iudeilor: S e cuvine a ne supună luî Dum
neZeu maî mult decât omenilor (Fapt. V, 23), şi de cuvîntul luî David: 
„Şi grăîam întru mărturiile tale înaintea împăraţilor şi nu mă ruşinam" 
(Psalm. CXVIII). Iar înţeleptul Teodorit la tâlcuirea acestei qicerî arată: 
„ Că nu e hirotonie a luî DumneZeii stăpânirea nedrepţilor, ci însuşî ico-
nomia ocârmuireî"; că blând fiind adecă DumneZeii, dă stăpânitorî ca să 
cinstescă dreptul adecă dreptatea: „Că voîu da, Zice, vouă păstorî du
pre inima mea, şi vor paşte pre eî păstorindu-î cu ştiinţa" (Ierem. III, 15). 
Şi îarăşî: „Voîu pune asupra pre judecătorii tel ca maî înainte şi pre 
sfătuitorii tăî ca-din început, şi după acestea te veî chema cetate a drep
tăţeî, mitropolie credincîosă S ion" (Isaia I, 26) . Vrând însă a pedepsi 
pre ceî ce greşesc, Iartă a ne stăpâni şi de începători reî (că Zi° e) şi 
batjocuritorî îî vor stăpâni pre ei (Isaia V, 4 ) . Şi îarăşî Isaia Zice: „Stă
pânitoriî tăî nu se supun părtaşi aî furilor sînt, Iubind darurî, căutând 
răsplătire" (Isaia I, 23) . Şi Ezechiil Zice: „Dregătorii eî în tfnijlocul eî, 
ca nişte cânî răpind răpiri, suflete mâncând întru sîlnicie" (Iez. XXII , 27) . 
Şi Sofonie Zice: „Dregătorii eî într'însa ca nişte lei răcnind, judecătorii 
eî ca nişte lupi de Arablă nu maî lasă pe a doua Zi" (Sof. III, 4 ) . 
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şi isprava a înţelepciune! şi proniei luî Dumnedeu. Pentru a-
cesta nu "a dis că nu este începător şi stăpânitor, ci a dis că 
nu este stăpânire fără numaî dela Dumnedeu. Drept aceea pen
tru lucrul acest osebit al începetorie! voroveşte aice Pavel 1) 
precum şi Parimiastul când dice: «Că dela Domnul se potri
veşte» (Pilde XIX, 14). Nu dice că tot bărbatul, ce 'se împre
ună cu muerea, Dumnedeu îl împreună, pentru-că de ar fi fost 
aşa, am dice că împreună şi pre ceî ce cu curvie şi cu prea 
curvie şi cu alte neertate fapte se împreună; ci dice că Dumtiedeţi 

•*) Vrednic de luare aminte este pentru ce maî înainte :apucând Pavel 
nu grăeşte cuvîntul eu neosebire, ci conhotărîtor cjicend, că începătorul 
{îar nu adecă începetoria) este slujitor, luî Dumnecjeu şi altele aseme
nea? Se pote a cjice spre deslegarea nedumerire!, că nu numaî singură 
stăpânirea şi începetoria cu neosebire este rânduită dela Dumnedeu, a-
decâ dupre înainte poveţuitore voea luî Dumnedeu rânduită; ci şi fieşte-
carele stăpânitor şi dregător. Dar carele dregător şi stăpânitor? Acela 
adecă, ce are stăpânirea şi dregătoria acesta dupre lege, cel adeverat, cel 
vrednic de începetorie şi dregătorie şi nu cel ce e tiran, căcî aşa se dă 
dela Dumnedeii omenilor dupre înainte povăţuitore voe a luî D u m n e 
deu, dupre care şi s : a d* s că „inima împăratului în mâna luî Dumne
deii este" (Pild. XXI , 1), a împăratului celuî legiuit adecă, a celuî ce 
nu e tiran, a celuî ce e vrednic de chemarea sa. Căcî dupre Mar. Vas. 
împărăţia este o legiuită epistasie (adecă stare asupra orî zapciire; la în
ceputul pildelor). Şi îarăşî âcestaşî Vasilie tâlcuind dicerea luî Isaia a-
cesta: „Haînă aî, fă-te începător al nostru" (Cap. III, 6) , hotărăşte ca
rele este adevăratul începător dicend: „începătorul cel cu adevărat nu din 
semnele cele din afară se cunoşte, precum dela porfiră, dela hlamidă şi 
dela coronă, ci dintru a avea începetoresca virtute orî fapta bună; că 
cela ce se stăpâneşte de îndulciri şi se portă de felurite pofte, rob fiind 
al păcatuluî, neiscusit este către a începători orî a stăpâni. Iar câţî îm
păraţi şi începători şi stăpânitor! nu sînt legiuiţi şi curaţi şi adevăraţi, 
aceştia nu numaî nu se dau dela Dumnedeii (adecă dupre întâîa povă-
ţuitorea şi din adâncită voea luî Dumnedeu, decât dupre al doilea chip 
adecă dupre ertare saii depărtare), carî nicî împăraţi, nicî începători, nicî 
stăpânitor! sînt vrednici a se numi, ci numaî tirani şi gonacî şi protiv-
nicî, precum dumnedeesca Scriptură satana numeşte, adecă, protivnic pre 
Ader, împăratul Siriei, adecă al Damascului. Căcî ceî ce nu aii lucrul 
începetorie! legiuit şi cu adevărat, aceştia nicî de numele începetorie! 
sînt vrednic!. Iar de ar voi cine-va a propune că Solomon dice despre 
partea luî Dumnedeii: „Prin mine împăraţii împărătesc şi ceî puternici 
scriu dreptatea.... şi tiranii prin mine stăpânesc pământul" (Pild. VIII, 15), 
răspundem către acesta cu Sf. Grigorie al Nisieî, că împăraţi se înţeleg 
ceî săracî cu duhul, ceî ce se învrednicesc de vecînică împărăţie, pre
cum a d's Domnul „fericiţi ceî săraci cu duhul, că acelora este împă
răţia cerîurilor". Iar puternici sau silnici, ceî ce sîlnicesc împrotiva pa
timilor şi nu se fac robi silniciei pecatuluî; asemenea şi tiranii se în
ţeleg ceî ce se oştesc asupra democraţiei şi a poliarhiei patimilor, pre-
făcendu-o în monarhie; că aceştia toţî cu ajutorul adeverateî înţelepciune! 
a, luî Dumnedeii se învrednicesc a se face acest fel (In cuv. III asupra 
luî Evnomie). 
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acest lucru al nunţeî l'a făcut simpjhi, că acest fel de lege a 
pus din început omenilor de a fi. bărbat şi femee, precum şi 
Domnul d'cea în Evanghelie: Cel ce a făcut pre eî din înce
put, bărbat şi femee î-a făcut pre eî (Mat. XIX, 4). Decî tote 
stăpânirile sînt rânduite cu dreptate dela Dumnedeu, măcar 
orî ce fel de stăpânire aî socoti, măcar stăpânirea ce are fieşte- . 
carele părinte asupra fiului şeii, măcar stăpânirea ce o are fi
eşte-carele bărbat către femeea sa şi dascălul către ucenicul 
seu şi' stăpânul 'către şerbul seu, măcar şi tote cele-l-alte stă
pâniri de'Te-aî socoti, care se află la vietăţi, la cele câte eu 
patru picîore, la cele zburătdre, la peştî şi la cele ce se numesc 
entoma (insecte), precum la albine; penţru-că neîncepetoria şi 
nestăpânirea, pretutindenea este lucru reu şi pricinuitor de tur
burară. . 

Iar ceî ce stau. împrotiva, loruşî vor lua jueecată. 
. Pentru a nu putea hristianiî să dică, că ne mieşurezî, o fe

ricite Pavle, şi ne defaîmî pre noî, cariî avem să dobândim îm
părăţia centurilor, fiind-că ne supui supt începători şi stăpâni
torî lumeşti,, pentru "acesta arată aicea Apostolul, c â cel ce se 
supune stăpânirilor şi începetoriilor, acela însuşi luî Dumnedeu 
se supune. Iar maî ales încă şi mal înfricoşat cuvînt dice adecă 
cum' că: Cela ce nu se supune Stăpânirilor, acela stă împrotiva 
şl nu se supune însuşî luî Dumnedeu, celuî ce a aşedat şi r â n 
duit stăpânirile acestea; îar acela ce stă împrotiva luî Dum
nedeu se va pedepsi şi de Dumnedeu şi de omenî, adecă de 
însuşi stăpânitoriî aceştia, împrotiva cărora stă; că acesta a-
rată cu cuvîntul, că a d' s că: «Cel ce se împrotivesc, loruşî vor 
lua jadecata 1). 

3 . Că stăpânitoriî nu sînt frică a faptelor celor bune, 
l ) Pentru acesta a djs dumnecjeescul Grigorie si Neochesarieî la Eccie-

siastul: „De împăratul însă şi de stăpânitorî se cuvine a asculta şi a nu-î 
urî, nicî cât de puţin rău graîii djceiid asupra lor; că temerea este nu 
nUmaî ceea ce se cjice ţ n taină, că vine âre-cum la arătare". Şi Iov cjice: 
„Păgân este cel ce d j ° e împăratului: faci fără-de-lege; maî pâgân cel ce 
cjice începătorilor" (Iov. X X X I V , 18). Şi Solomon- cjice:: „încă Şi în con
ştiinţa ta să nu blestemi pre împăratul şi în cămările culcuşului teu să 
nu blestemi pre cel bogat, că paserea ceriului îî va .duce glasul teu şi 
cel ce are aripile îî va vesti cuvîntul tău" (Eclis. X , 20) . Şi la Pilde djce 
acestaşî: „Fiîule teme-te de Dumnecjeu şi de împăratul, şi nicî priuîa din
tre aceştia să fiî nesupus" (Pilde XXIV, 21\. Şi îarăşî: „Mânia împăra
tului e anghel (adecă vestitor) de morte'* (Pilde XVI , 15). Şi îarăşî: „în
grozirea împăratului, asemenea e cu scrîşnirea. dinţilor leului" (Pilde; XIX , 
12). Şi aiurea: „Nu se osebeşte îngrozirea împăratului de, mânia leului; 
îar cela ce îl întărâtă pre el păcătueşte sufletuluî s e u " (Pild. X X , 2). Ci 
şi DumneZeu porunceşte a nu grăi cine-va de, rău pre stăpânitorul no
rodului seu: „Asupra stăpânitoruluî teu nu,Veî grăi reu (Eş. XXII, 28). 
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ci a celor rele; voeştî a nu te teme de stăpânire? F ă 
binele şi 

Tu te 
veî avea laudă dela dînsa. 

temi, dice, şi te cutremuri hristiane de începătorul şi 

de pildă 

stăpânitorul ? Nu cum-va el să te pedepsescă?. Când faci tu bi
nele, nu. Orî nu cum-va se face înfricoşat asupra ta, când tu 
porţi grijă de fapta bună? ba; ci de veî face tu binele şi fapta 
bună, începătorul orî dregătorul maî mult' decât ceî-l-alţî x5-
meni: ;ţi ^e face lăudător şi bine cunoscător, căcî el atâta este 

|e a ,te îngrozi, în cât încă te şi laudă, şi nu numaî 
nu te opreşte de a face binele, ci încă te şi ajută îă acesta. 
Decî, cârd aî lăudător pre stăpânitorul şi ajutător al tău, pen
tru ce nu te supui luî? 

4 . Că slugă a luî Dumnedeu este ţie spre bine. 
Stăpânitorul dice, împreună lucreză cu voea lui Dumnecjeu, 

adecă Dumnedeu porunceşte ţie prin Evanghelie, ca 
să fii întreg înţelept, şi stăpânitorul iarăşi acesta porunceşte prin 
lege sâ o faci. Dumnedeu îţi porunceşte a nu te lacomi la averi, 
nici a răpi lucrul străin, şi stăpânitorul asemenea îţi porunceşte 
acesteaşi şi pentru acesta şede şi te judecă, în cât stăpânito
rul nouă se face împreună lucrător şi ajutător către fapta bună, 
de vom iua aminte şi ne vom supune lui. Pentru acesta diee-
Solomon: «Priimite sînt împăratului huzele drepte» (Pild. XVI, 14). 

Iar de faci răul teme-te, câ nu portă sabia în zadar. 
Iar de faci, dice, tu, hristiane, răul, atuncî trebue să te temi 

de stăpânitorul; căcî dupre Pariamistul: «urăcîune e împăra
tului, cel ce face cele rele» (Pild. XVI, 13); în cât stăpânitorul 
nu pricinueşte frică, ci răutatea nostră pentru-care lucreză în
tru: npi şi sabia stăpânitoruluî adecă puterea ceea pedepsitore 
ce o are el, căci dregătorul şi stăpânitorul nu în zadar este 
încins cu sabia, ci pentru ca să pedepsescă pre cei vicleni şi 
răi şi ca un ostaş înfricoşat este întrarmat şi stând asupra a-
celora cari greşesc şi păcătuesc1). 

*) Pentru acesta teologul Grigorie ne sfătueşte să ne depărtăm de cele 
rele şi să vieţuim bine, pentru singură frica stăpânireî, şi să nu aştep
tăm să ne înţelepţescă sabia stăpânireî, dicend: „Este şi acesta una din 
legile nost.-e şi acesta din cele lăudate şi prea bine rânduite cu duhul; 
că precum robii se supun stăpânilor lor şi femeile bărbaţilor şi Dom
nului Bise.ica, şi ucenicii păstorilor şi învăţătorilor; aşa şi tuturor stă
pânirilor c î lor covîrşitore să ne supunem nu numaî pentru urgie, ci şi 
pentru' conştiinţă, ca uniî ce sîntem supuşî a plăti dajdie. Şi nu făcend 
reu să urina legea, nicî aşteptând sabia, ci cu frica curăţându-ne ca să 
he; lăudăm de stăpânire (Cuvînt. către ceî ce vieţuesc în Nazianz). Pen
tru -acesta şi Apostolul Petru porunceşte să ne supunem stăpânitorilor' 
ca nişte slobocjî şi ca nişte adevăraţi robî aî luî Dumnezeu, 'ş i nu avend 
slobodenia ca un acoperemînt al reutăţei nostre, adecă ca „nişte slobocjî" 
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Că slujitor al luî Dumnezeu este, izbînditor spre mânie 
asupra celui ce face reul. 

Stăpânitorul, dice, şi când laudă şi cinsteşte fapta pună, voea 
luî Durnnecieu o plineşte şi când întrebuinţeză iarăşi sabia şi 
pedepsitxSrea putere, pentru-că pedepseşte răutatea, isbîndeşte 
şi apără pre fapta bună şi atunci slujba luî Dumnedeu face; 
pentru-că omenii cei mai mulţî şi de rând nu întrebuinţeză 
binele şi fapta bună pentru frica lui Dumnedeu, câi: le între
buinţeză pentru frica şi pedăpsa stăpânitorilor. Drept aceea 
stăpânitorul fiindcă izbîndeşţe şi apără pre cel îmburiăţjjt şi 
fapta bună şi pedepseşte pre cei tei şi răutatea, per tru ace'sta 
cu dreptate se numeşte şi este dupre acesta slujitor şi slugă 
a lui Dumnedeu. 

5 . Pentru ace'sta nevoe e a ve supune nu nt.maî pen
tru urgie, ci şi pentru conştiinţă. 

De nevoe, dice, este a se supune hristianiî stăpânitorilor, nu 
numai a nu cerca ca nişte nesupuşi urgia şi.pedepîa atâta a 
luî Dumnedeu, carele i-a rânduit, cât şi a însuşi stăoânitorilor 
acestora şi a nu,se pedepsi cu certări nesuferite; ci trebue 
încă a se supune lor şi pentru a nu se arăta că sînt omeni 
fără conştiinţă, şi nemulţămitorî la facerile de bine al$ lor; pen
tru-că stăpânitoriî mult bine fac cetăţilor şi satelor^îdocurilor, 
întru care se află ei. Fiind-că prin stăpânitor se întăreşte şi 
bine se regulariseşte viaţa omenilor şi de nu ar fi fbst stăpâ
nitoriî în lume, negreşit tdte s'ar fi perdut şi tdtă pacea s'ar 
fi ridicat din mijloc şi totă iconomia şi buna rânduiala cea po-
liticescă s'ar fi stricat, pentru-că cei maî puternici ar înghiţi 
pre ceî maî slabi. Deci şi conştiinţa ta, hristiane, supue-te pre 

şi nu ca un acoperemînt al reutăţeî avend pre slobozenie, ci 
luî DumneZeu (I Petru II, 16). Care tâlcuindu-o înţeleptul 
De vreme ce o dată rescumpărându-ne cu scump sângele luî, din tira
nia diavolului sloboZI ne-a făcut Christos, ca să nu Zică cine-va: De 
vreme ce ne am făcut sloboZÎ, pentru ce îarăşî ne supuî pre noî stă
pânitorilor celor lumeşti; ba nişte sloboZI, Zice> supuneţi-ve, adecă de voe 
şi de socotelă şi din proalegere, că ceea ce e robilor lucrul cel fără de 
voe, aşa e celor sloboZî lucrul cel fără sîlă şi de a loruşî voe. Căcî când 
ne supunem de voea nâstră stăpâneştilor legî, supUindu-ne maî mult 

ca robî aî 
Fotie Zice: 

întărim sloboZenia; să ne arătăm pre sine-ne vrednici de ă;est dar şi 
să ne înfăţişăm, că de legile luî povăţuindu-ne, pre stăpânul 
şi mărturisim că cu bucurie am priimit darul... Iar; ceî ce cu socotelă 
pângărită şt cu cutezarea rea şi cu turbări se bucură de slotoZenie, lă 
udându-o, şi pentru acesta buna legiuire stricându-o cu starea împrotiva, 
aceştia proacoperemînt al reutăţeî şi al necurăţieî propun pre sloboZe-
nie, că robî aî celor maî necuvîntăreştî patimi sînt şi robî aî turburăreî 
şi ai gâlceveî nevrednici" (întreb. C X C I X din Amfilohie). 

îl cinstim 
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tine a te învăţa acestea, sâ cinsteşti pre stăpânitorl, carii îţi 
dăruesc aceste bunătăţi şi se te supui lor, chiar deşi frica şi 
pedâpsa stăpânitorilor nu te-a înduplecat a te supune lor. 

6 . Că pentru ac6sta şi dajde daţi. 
Şi tu, hristiane, dice, însuşi mărturiseşti şi cu lucrul, adeve-

rezî şi cu fapta, că prilmeştî faceri de bine dela stăpânitor!, 
fiind-că dajdia şi birul care dai lor, îl dai ca pre o lefă şi 
plată, pentru facerile de bine ce eî fac ţie; câ arătat este că 
pentru acesta tu dai dajdia şi birul stăpânitorului, pentru-că 
şi stăpânitorul proye.de şi privegheză şi portă grijă pentru paza. 
şi pacea ta. Căci nicFo dată omeni! din început nu s'ar fi în
duplecat a da dajdii stăpânitorilor, de nu ar fi cunoscut că înşişi 
câştigă şi li se facă bine din purtarea de grijă a lor şi că el 
dorm fără de grijă, Iar dregătorii şi stâpânitorii privegheză 
pentru paza lor. Vedî însă, o cetitoriule, înţelepciunea marelui 
Pavel, pentru-că dajdiile şi birurile, care fireşte sînt îngreuetore 
şi supărătore supuşilor, el le-a arătat că sînt drepte a se da 
stăpânitorilor, ca nişte cundşteri a providenţei şi a facere! de 
bine ceii din partea lor către supuşi şi dupre urmare din a-
cesta a dovedit că sînt uşcre şi de bucurie fâcătore1). 

Că slujitori aî luî Dumnedeu sînt, spre însuşi acdsta 
îndeletnicin du-se. 

Drept aceea şi lui Dumnedeu e plăcut lucrul acesta, dice, a da 
hristianiî dajdiî şi dări stăpânitorilor, pentru-că el sînt slujitori aî 
luî Dumnedeu, căcî Dumnedeii voeşte a petrece şi a se afla în 
lume pacea şi fapta bună şi a se curma resboele şi totă răutatea. 
La acesta voe a lui Dumnedeu dar sînt rânduiţi slujitori şi lu
crători stâpânitorii, pentru-că ostenesc întru obştăsca aşedare a 
«omenilor şi se oştesc pentru obştesca pace a celor-l-alţl şi pen
tru acest sfîrşit se îndeletnicesc şi stăruesc, pentru ca să pe
trecem noi supuşii fără turburare şi în linişte. Pentru acâsta 
şi. aiurea âcestaşî Pavel porunceşte nu numai să ne supunem 
împăraţilor şi stăpânitorilor, ci şi să ne rugăm pentru dînşiî. 
Pentru ce folos ? Pentru ca şi noi supuşii să petrecem viaţă pacî-
nică şi liniştită", câ dice: «Ca pacinică şi liniştită viaţă să petrecem 
întru totă buna cinstire de Dumnedeu şi cucernicia (I Timot. II, 1). 
Iar dacă vre un stăpânitor întrebuinţâză rău stăpânirea cea dată 
lui dela Dumnedeu, acâsta nici o prihană pricinueşte stăpânireî 

*) Iar cum că hristianiî ceî ce plătesc biruri şi dajdiî aii să locuiască 
după mortea lor în palaturî luminate, vedî suptînsemnarea c}icereî: R e s -
cumpărând vremea (Efes. V, 16). Iar cum că şi Domnul şi Apostolii au 
plătit împărăteşti dajdiî şi bisericeşti plăţi, vedj la suptînsemnarea cjice
reî: „Câ. aduceţi-ve aminte, fraţilor, de ostenelele nostre şi de trudele 
nostre (I Tesal . II, 9) . 
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şi celor bune, căcî pricinueşte el lucrul dat de Dumnedeu al stă
pânire! sale; pentru-că prihana acesta se dă nu asupra stăpâ-
nireî, ci asupra obrazului şi a personeî aceiea, ce are stăpânirea. 

7. Daţi dar tutulor cele ce sînt de datorie: celui cu 
dajdia, dajdie; celuî cu decîuiala, decimală; celuî cu frica, 
fr ică; celuî cu cinstea, cinste 1). 

. Datorie,..dice, neapărată al, hristiane, să fiî bine-cuhoscetor 
•'^t;-raul|a^itor/-sţă'pânitQrîl6r..'-Plateşte dar ceea ce £Ştî dafot tu-' 
.iuld'r'''"p l̂or-3C!ft- ;âfi" fe'turî osebite .de .'stăpâniri; .pffccuţfr de pildă * 
celor ce li se cuvine dajdia, adecă ceea ce se dice de cap, plă
teşte şi tu pentru capul tău; celor ce le eşti dator deciuîala, 
cea care se dă pentru păment,1 adecă cea care se dice dijmă, 
plăteşte-o şi tu. Şi nu numai bani, ci şi frică eşti dator să aîbî 
pentru stăpânitorî, adecă ruşine şi cucernicie şi să le dai cinste 
covîrşitore; că frica de două feluri este, o frică este aceea, cu. 
care se tem ceî ce fac răul, mustrându-se de conştiinţa lor: 
frica acesta însă maî sus o a oprit Pavel, dicend: «Voeştî a 
nu te teme de stăpânire, fă binele» (Rom. XIII, 3). Este încă 
şi altă frică, cu cari sînt datori cel ce Iubesc, către ceî pre cari-I 
iubesc, care este o evlavie şi o cinste covîrşitore, precum a dis 
David: «Nu este lipsă celor ce se tem de Domnul» (Psalm. 
XXXIII, 10). Şi aiurea dice: «Frica Domnuluî este curată, re-
mâind în văcul veculuî» (Psalm. XVIII, 19). Deci acesta a doua 
frică, porunceşte Pavel să o producem stăpânitorilor, ca o evla
vie şi sfială şi covîrşitore cinste». ' '•• • 

8 . Nimărula cu nimica să fiţi datori, fără numai cu a 
Iubi unul pre altul. ; 

Cele-l-alte datorii, fraţilor, cu care stpleţî datori, plătiţi-le; 
îar dragostea nicî o dată să voiţi a o sfîrşit ci tot-de-una să 
o plătiţi' şi tot-de-una să o-aveţî neplătită, desâvîrşit. Că să nu 
socoteşti, dice, hristiane, că pentru->că aî arătat astă-dî dragoste 
către fratele teu, âî plătit totă datoria dragostei şi pentru a-
cesta mâne să-1 treci cu vederea; nu, ci tot-de-una socoteşte că 
eşti dator să arăţî aceeaşi dragoste către apropele tău. 

C â cela ce îubeşte pre altul, lege plineşte. 
9 . Căcî aceea adecă, sâ nu prea cur veşti, să nu ucicjl, 

sâ nu furi, să nu pofteşti şi ori care altă 'poruncă, întru 

') Cu lipsire s'au alcătuit tote acestea, şi trebue la:fieşte-care din afară-
a se înţelege djcerea: „Celuia ce sînteţî datori". Şi acesta din afară: „Daţi" 
adecă celuî ce sînteţî datori cu dajdiea, plătiţi c;ajdieâ; celuî ce sînteţî da
tori cu cjeciuîala, plătiţi decimala; celuî ce sînteţî datori cu frica, arâtaţl-î 
frică;, celuî ce sînteţî datori cu cinstea, daţi-î cinstea, 
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acest cuvînt se închee: întru a îubi pre apropele teii ca 
pre sineţî (Levit . X I X , 18). 

Totă legea o săvîrşeşte, elice, cel ce iubeşte pre fratele seu, 
deci fieşte-carele hristian este dator a îubi pre fratele şeii; pen
tru-că atâta de multă facere de bine i se face de el şi din dra
gostea cea către dînsul, în cât să săvîrşescă din pricina lui totă 
legea. Nu a dis insa Pavel că tote poruncile se plinesc în dra-

• giîşţe,.,d $|Use: ..-tftehee, adecâ întru puţin şi scurt cuvînt al îu-
teirâ saprpgetŞS .;flkp'lht totul '-"poruheflor -se închee, pentru-că şi 
începutul şi sfîrşitul faptei bune este dragostea. Legea cea veche* 
însă cere dela hristiani să aibă dragoste întinsă şi covîrşitore, 
adecă să iubâscă pre apropele său ca pre sineşi; dicend: «Sâ 
Iubeşti prg apropele teu, ca însuşi pre sineţî» (Levit. tij). Iar Dom- <• 
nul în Evanghelie cere încă şi maî mari, adecă cere să lubescă 
hristianul pre fratele seu şi decât pre sineşi mal mulţ, căcî de 
va cere trebuinţa şi sufletul să-şî pue pentru dînsul, adecâ să-şî 
dea viaţa la morte pentru prietenul şi fratele seu; precum şi 
Domnul însuşi ne-a iubit maî mult decât pre sineşî, jertfinduşî 
viaţa sâ pentru dragostea nostră. Pentru acesta şi poruncă o 
a numit, ca pre una ce nu s'a învăţat aşa de legea cea veche, 
dicend Damnul: «Poruncă nouă dau vouă, ca să vă iubiţi unul-, 
cu altul, precum eu v'am îubit pre voi, ca şi voî să Iubiţi unul 
pre altul» (Ioan XIII, 34). 

i o . Dragostea reu nu face apropeluî; plinire dar a le
geî e dragostea. . . . . . . 

Aici arată fericitul Pavel, că amendoue catoliceştile adecă 
obşteşţe cuprindătorele) chipuri ale virtuţeî, cu dragostea îm-r 
preună se cuvine a se afla, depărtarea relelor, dic, şi lucrarea, 
celor bune; câ dicând că dragostea nicî un rău face apropeluî, cu 
acâsta a arătat pre depărtarea de cele rele; şi îarăşî dicând că 
dragostea este plinirea legeî, a arătat pre lucrarea bunătăţilor, 
căci dragostea isprăveşte întru noi pre fapta bună întrâgă şi pre 
ceea ce se învaţă de lege 1), despre care a dis David: fereşte-te 

1 ) . Plinirea legeî se djce dragoste, dupre Avgustin, pentru-că cela ce 
iubeşte pre puitorul de lege Dumnedeii, se supune legilor luî; îar alţiî pli
nire a legeî d j c P r e scoposul adecă ţelul legeî, fiind-că dragostea plineşte 
şi săvîrşeşte poruncile legeî, precum şi sfinţitul Teofilact tâlcueşte. Pen
tru acesta ,'şi Aristotel în moraliceştile sale învăţături dice: Că dragostea 
ţjne şi depliaeşte pre cele ale petrecere! (vieţeî); .şi acesta fiind faţă, cetă
ţenii nu au trebuinţă de dreptate, îar Chrisostom d'ce că dragostea este 
începutul şi sfîrşitul faptelor'bune (la Coresie). Frumosă însă şi vrednică 
de cuvînt este tot o dată şi asemănarea ce o aduce marele acelăTşi prea 
desluşitor între patriarhi Doroteîu, pentru ca să arate că cu cât se unesc 
hristianiî pijin dragoste cu fraţii şi ceî de aprope. aî lor, cu atâta se u-



de reu şi fă bine (Psalm. XXXVI , 18). Şi Isaia: «Irceraţi dela 
reutăţile vdstre, învăţaţi-ve a face bine» (Cap. I, 17). 

11. Ş i acesta ştiind vremea, că acum este vremea a 
ve scula voi din somn. 

Datori sînteţî, dice, hristianiî, a îmbrăţişa dragosrea şi prin 
dragoste sâ îmbrăţişaţi şi să purtaţi grijă şi de tote cele-l-alte 
fapte bune şi pentru alte pricini adecă, dar mai ales pentru 
vreme; pentru-că, dice, aprope este sfîrşitul morţeî, aprOpe este 
învierea, aprope este judecata şi trebue a ne Scula tO':s din som
nul lenevire! Şi să fim gătiţi cu faptele eeie bune, cels vrednice -; 

de învierea şi judecata ce va sâ fie. 
C ă mai aprdpe este acum mântuirea decât când am crediit. 
De vremea ce urma hristianiî cei ce erau atuncea la început, 

când au credut, să fi |fost mai ferbinţî şi mai osîrdnicî spre fapta 
bună, apoi vremea trecând să se fi răcit: pentru aoâsta Pavel 
aicea le dice, că acum fraţilor, maî mult ne apropiem de sfîr
şitul lumei şi de viitorul văc; că pre acea vreme o a numit 
mântuitdre, dela numele eî cel mai bun şi mal dorit, căcî vremea 
aceea, drepţilor adecă este mântuitore, Iar păcătoşilor nu e 
mântuitdre, ci plerdătdre. Drept aceea, fiind-că acum ne apro
piem de viitdrea acea vreme maî mult decât când am credut, 
pentru acăsta să arătăm şi maî multă osîrdie către fapta bună. 

12. Ndptea a trecut şi diua s'a apropiat. 
Adecă pre la sfîrşit se află, dice, noptea vieţeî aceştia, fra

ţilor; precum de pildă să socotim că noptea ar fi de dduă-spre-
dece ciasuri; deci când trec cele dece ciasuri ale nopţei, dicem 
că a trecut noptea şi ne aflăm către sfîrşitul ei. Iar n6pte nu
meşte Apostolul pre viaţa acesta şi pentru întunerec ul cel sim
ţit şi pentru cel gândit al răutăţei care se află într'însa. Şi pen-

nesc şi cu Dumnecjeu; şi dimprotivă cu cât se depărteză şi se despart 
de fraţii şi ceî de aprope aî lor, cu atâta se depărteză şi se c.espart şi de 
DumneZeu. Şi care este asemănarea acesta? Fă socotelă, Zice, irate, cu gân
dul teu şi închipuşte un cerc mare, carele să aibă în mijloc un chen-
tru şi dela încunjurarea cercului să aîbă linii drepte, care să înainteze 
şi să se unescă în chentrul cercului. Ţirc dar este orî cerc, cice, totă lu
mea, îar chentrul cercului aflându-se în mijloc este .Dumned eii, şi liniile 
cele drepte ce purced dela încunjurarea cercului şi se unesc în chentru 
sînt osebitele petreceri ale omenilor. Drept aceea cu cât hrstianîî se a-
propie prin dragoste unul către altul, cu atâta sporesc către chentru, a-
decâ cu atâta se apropie şi de DumneZeu. Şi altmintrelea cu cât se a-
propie de DumneZeu, cu atât se apropie şi unul de altul, prec um şi liniile 
cercului cu cât se apropie între dînsele cu atâta se apropie şi de chentru; 
şi dimprotivă şi pre dos: Cu cât se depărteză hristianiî unul de altul 
prin ură cu atâta se depărteză şi de DumneZeu; şi îarăşî cu cât se de
părteză de DumneZeu, cu atât se depărteză şi unul de altul. 



tru-câ viaţa şi socotâlă fieşte-căruîa om este întunecată şi as
cunsă, şi nu ştie cine-va orî de este bună orî rea. Iar diuă îai 
numeşte pre veacul cel viitor, pentru lumina care o aii drepţi 
şi pentru-că atuncea şi arată cele ascunse ale tuturor omenilor 
Iar în sf. Evanghelie din protivă diuă se numeşte viaţa acesta 
pentru-că întru acesta este vremea potrivită pentru a lucra fapte 
bună; îar n6ptea se numeşte viitorul vec, pentru-că atuncea m 
pote cine-va a lucra binele: «Că mie, dice Domnul, mi. şe cu
vine a lucra lucrurile celuia ce m'a trimis, până ce este diuă 
că vine noptea, când nimeni pate a lucra (loan IX, 4) 1). 

S ă lepădăm dar lucrurile întunereculuî şi să ne îmbră
căm cu armele lumineî. 

Lucruri numeşte aicea Pavel pre faptele păcatului, pentru-Cc 
au mare lucrare, adecă greutate de a se face; şi fiind-că cei 
ce păcătuesc cercă primejdii 6re-cari încă şi în viaţa acesta 
iar lucruri ale întunereculuî pre însuşi pecatele numeşte, pen
tru-că cele mai multe din păcate se fac cu întunecarea minţeî 
încă şi întru întunerecul nopţel se lucreză, Iar arme ale lumi
neî din protivă numeşte pre faptele virtute! (adecă ale fapte' 
bune), pentru-că de sineşi sînt luminose şi pentru-că fac pre 
cei ce le lucreză a fi mal întâîu siguri şi fârâ de frică, întrar-
maţî fiind cu dinsele, ca cu nişte arme puternice, şi al doilea, 
îî fac pre ei să strălucâseă şi să se înfăţişeze ca nişte lumi
nători în lume. Dicend însă Pavel se lepădăm, adecă să ne des-
brăcâm de lucrurile cele întunecate şi să ne îmbrăcăm cu cele 
luminate, cu aceste cuvinte a arătat n6uă lesnire, care o aij 
amândâuă acestea şi depărtarea şi fuga de cele rele şi plecarea 
şi lucrarea celor bune; căci precum este cu lesnire a se des-
brăca cine-va de haina sa şi a se îmbrăca cu alta, aşa este cu 
lesnire celui ce voeşte a fugi adecă de răutate şi a alege maî 
bine virtutea adecă fapta bună. 

13. Ca diua cu bună cuviinţă să umblăm. 
Mal sus a dis Apostolul că s'a apropiat diua, iar aicea arată 

câ diua acesta acum se află faţă şi pentru acâsta dice, căcî 

' ) Iar S. Chiprian .nepte cjice pre vremea cea înainte de Christos, îai 
diuă vremea cea 1 după Christos; îar Orighen cjice că viaţa acesta este 
nopte, îar cea viit6re, rimă- Alţiî nopte d j c ) vremea păgânătăţeî orî s 
Elinisrnosului, îar djnă pre învierea, ce va să fie (la Coresie). Iar Mar, 
Vasilie cjice: Măcar deşi obştesca di a sfîr.şituluî a totă lumea (departe^ 
este, ci a eşireî fieşte-căruîa (adecă a morţeî), care este sfîrşitul a fieşte-
căruîa om, aprope de faţă este, care trebue înaintea ochilor avendu-o, s 
ţinea cele cjise de Isaia: „Suspinaţi că aprope este diua Domnului şi 
supuneţi-ve celuia ce c j ice" : „Fericiţi ceî ce plâng şi fericiţi ceî ce se 
tânguesc" (La Isaia Cap. XIII, 6) . 
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ca cum ne-am afla întru dînsa, aşa se cuvine noi hristianiî s ă 
umblăm cu bună cuviinţă şi cu; bună rânduîală şi cu bune mo-
raluri, căci de vreme ce hristianii cforesc' să-î albă cel mulţî la 
bună socotinţă şi să-î slăvescă, pentru acest;-. Payel îî trage pre 
eî la acesta poftă cu mijlocirea bunei cuviinţe şi a bunel rân-
duele moralurilor celor din afară, şi nu a dis: Umblaţi voi, ci 
pune şi pre a sa personă şi d i c e : «Sâ umblăm noî toţî fraţi-
lor,, pentru-că, să facă cu acesta mai .fesne, priimit cuvîntul a s 
cultătorilor; că nicî un lucru este pripintsitor al bunei cuviinţe 
şi al .bunel rânduelî atâta, în cât este virtutea'adecă fapta b u n a . 
Nici îarăşî, nu e alt lucru pricinuitor de necuviinţa şi de ne-
rânduîală în cât este pecatul. 

. Nu în bencheturî şi în beţiî. 
Nu opreşte Apostolul cu aceste cuminte a nu bea hristianiî 

vin, ci opreşte pre eî de a nu bea v ina , preste mesură şi c u 
covîrşire; nicî opreşte îndulcirea şi buria întrebuinţare a v inu
lui, ci pre întrebuinţarea cea rea a vinului adecă beţia; îar 
benchete sînt cântecele cele de ruşine, ce se dic întru beţie; 
care elineşte adecă se numesc parinii (adecă eşit din minte?), 
Iar varvariceşte (adecă în limba prostă grecescă?) makinades 
ori patinades1)-

Nu in curviî şi în înverşunări. I 
După ce maî înainte a dis Apostolul pentru beţie, acum dice 

şi pentru relele, care se fac din beţie, pentru-că din beţie se 
nasc înverşunările, orî curviile, ori preacui'viile şi cele-l-alte ne
curate pofte ale trupului8). Nu opreşte însă aici Pavel pre le-

l ) Dumnedeescul Chrisostom oprind dela hristian! cântecele cele ne
cinstite, dice aceste aurite cuvinte; „Inveţe-se Elini!, că hristianiî maî aies 
ştiţi a se înveseli şi a âe veseli cu podobă, că dice: Slujiţi Domnului cu 
frică şi ve bucuraţi luî cu cutremur" (Psalm. II, 11). Cum se pote a se 
bucura? Laude dicend, rugăciuni făcând, psalmi adăogând în locul cân
tecelor celor neslobode, Că aşa şi Christos de faţă este la masă şi um
ple tot ospăţul de blagoslovenie, când te rogî, când cânţî duhovniceşte, 
când chemi sărac! la împărtăşirea bunătăţilor, când puî. asupra veselie! 
buna rânduîală şi întrega înţelepciune. Aşa şi locul atuncî îl face bise
rică, în locul strigărilor celor fără vreme pre stăpânul a tote lăue|ându-l. 
Şi cum dice că altă lege aii apucat şi îndrepteză pre ceî ce sînt re ! 

•(Vorov. 24 către Romani). , 
*) Drept aceea şi teologul Grigorie aşa a înţeles d i c e i * e a acesta şi tn-

suşî înverşunările unite le ştie cu beţiile, dicând: - Nu în benchetui"!: şi 
în beţiî, cu care culcările şi înverşunările le ştiu că sînt împreună în>-
jugate (Cuv. la Naşt. Domnului). Pentru ce însă beţia şi mâncările şi 
beuturile îmbrânceză pre omenî la patimile cele trupeşti? I) Pentru-că 
izgonesc din minte pre strălucirile cele maî pre sus de fire şi pre lii,-
minarea Sf. Duh şi o lasă pre minte întunecată, precum dice Marele V a 
silie, că din mâncările cele grase (voîu adauge însă şi că din beutura cea 
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gîuita împreunare cu femeea, ci pre nelegiuita curvie. 
Nu întru pricire şi pizmă. 
Fiind-că maî sus Apostolul a stins relele pârţel celei pofti-

tore, celei ce din beţie se fac; pentru ace'sta aicea stinge acum 
şi relele părţei mâniei, care şi acestea din beţie se fac; fiind-că 
nici un lucru altul aprinde aşa pe mânie şi prigonirile şi gâl-
cevele, precum le aprinde beţia; a unit însă cu pricjrea, adecă 
cu prigcnireş.: şi jpizma, pentru-că amendoue aceste rele şi pa
timi sljrM;,.^q^^iâşite;»ţ9^3^iă;;.ii cela ce are pizmă şi zavistie 

-cătreŢ ăltulţ acela fa:ce Şi prigonire şi învingere de cuvinte cu 
acela. Pentru acesta Pavel după „ce mai sus a smult odraslele, 
adecă prigonirea şi gâlceva, smulge rădăcina şi începutul acesta 
al prigonirel şi al gâlcevei, adecă pre zavistie şi pre pizmă. Dar 
pentru Ce în urma înverşunare! a pus pre zavistie şi pizmă? 
Pentru-că ştia că din înverşunări, adecă dela curviî şi dela prea 
curviî se aprind pizme şi vrăşmaşii între bărbaţi şi femei, să 
nedreptăţesc fiii, urmeză adăpări cu otrăvi şi ucideri, se sting 
case întregi Şi alte nenumărate răutăţi se pricinuesc. 

14. Ci îmbrâcaţi-ve întru Domnul nostru lisus Christos. 
După ce dumnedeescul Pavel a desbrăcat pre hristianî cu 

învăţăturile sale de hainele răutăţilor celor maî sus dise, acum 
aicea îî împodobeşte pre eî şi nu-î îmbracă mai mult cu armele 
lumineî, precum maî înainte, ci lucru mult mai înfricoşat, le dă 
îmbrăcăminte lor, pre însuşi stăpânul tuturor şi pricinuitorul 
tuturor luminilor, adecă pre Domnul nostru lisus Christos; pen
tru-că cel ce este îmbrăcat cu Christos, acela împreună cu a-
cestă haină adecă cu Christos, este îmbrăcat şi cu tdtă fapta bună. 
Pentru acesta şi aiurea acestaşî Pavel dicea: Cum că câţi întru 
Christos v'aţî botezat, cu Christos v'aţî îmbrăcat (Gal. III, 27 s ) . 

multă a vinului, ca ore-care aburiri turburate în sus ridicându-se în 
chip de rour îndesit pre luminările cele ce se fac dela Sf. Duh în min
tea noştri, le curmă" (Cuv. I despre post). Şi b) pentru-că mâncările şi 
beţia întunecă încă şi pre firesca desluşire a cuvîntărimeî şi apoi fac 
pre ticălosul om ca pre un dobitoc necuvîn'tător a năvăli la patimi. Pen
tru acesta a djs sf. Chirii al Alexandriei: „Că totă desfătarea lumescă 
pre împărtăşirea cea de o cam dată o îndulceşte, însă degrabă întunecă 
şi forte îmbată cumplit pre cel ce o priimeşte" (In tom. II al celor opt cărţi, 
foîa 918) . Şi câte alte rele pricinueşte beţia, vedî la suptînsemnarea dj-
cereî: „Şi nu ve înbetaţî de vin, întru carele este desfrînare" (la Ef. V, 18). 

') Vedj suptînsemnarea la acesta d j c e r e i a cea către Galatenî. pice 
însă şi marele Atanasie: „Decî însuşî adevăratul Dumnezeu pre noî toţî 
ne portă, ca toţî să purtăm pre Dumnedeu, căcî câţî sînt purtători de 
duh, portă lumină, şi ceî ce portă lumină sînt îmbrăcaţi cu Christos şi 
ceî îmbrăcaţi cu Christos, cu Tatăl împreună s'au îmbrăcat (în tomul I 
al luî Vrienie, foîa 214) ."Tar Mar. .Macarie djce, că singur Christos pote 
a împodobi pre suflet cu îmbrăcămintea cea. din ceriu, trebue să plengă 
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Şi purtarea de gri ja a trupului nu o faceţi spre pofte. 
Aicea nu opreşte Pavel de a provedea' simplu şi a purta 

grijă hristianiî de trupul lor, ci îî opreşte de a prevedea pen
tru trupu} lor, cu poftele cele rele şi cu îndulcirile cele de 
prisos şi cu cele întăritore şi de nevoe. Portă de grijă, dice, 
hristiane, de trupul tău, ci pentru sănătatea Iui şi nu pentru 
înverşunarea şi desfrînarea; pentru hrana luî şi nu pentru răs-
fâţarea lui; pentru întărirea lui cea de nevoe şi nn pentru în
dulcirea cea de prisos a luî; pentru-că acesta nu este purtare, 
de grijă şi providenţie a trupului sâ aprind! tu însuţi cu tdes-
frânare şi «u băutura vinului pre'flacăra poftei luî şi a face pre 
ticălosul trupul tău, un cuptor al-Vavilonului. Drept aceea una 
cere dela tine Apostolul, cum să păzeşti trupul tăîi sănătos, şt 
maî mult decât acâsta sâ nu iscodeşti, în cât să aprind! pof
tele lui; ci tdtă sîrguinţa şi purtarea ta de grijă s<ă o cheltu-
eştî spre cele duhovniceşti şi pentru sufletul tău. 

CAP. XIV. 

i . Ş i pre cel slab întru credinţă, priimiţi-
Pricina, pentru care dice Apostolul acestea, este acâsta: Mulţi 

hristiani, din Iudeii, cei ce au credut atuncea şi dupâ ce au 
credut în Christos şi au priimits Evanghelia, încă nedepliniţl fi
ind în credinţă, păzîau luările aminte din mâncări şi nu mâncau 
cărnuri de porc, îngreţăluindu-se. de dînsele ca de nişte spur-

îolit 

pentr 

şi să roge pre Christos, ca să îmbrace sufletul luî cel g< 
luî Dumnedeu şi de: dumnecţeesca îmbrăcăminte, fiind-că 
multor patimî este îmbrăcat cel ce nu p6rtă îmbrăcămintea, 
precum de omenii ceî goî îşî întorc ochiî prietenii şi r 
copiiî lor, precum şi fiii luî Noe ş î -aă întors feţele lor 
vadă golătatea tatălui lor, aşa şi Dumnezeu se întorce şi 
vadă pre sufletele cele ce nu dupre adevăr sînt îmbrăcate 
stos, cu aceste cuvinte cjicend: „Aşa şi Dumnedeu. se 
sufletele cele ce cu neîncredinţare sînt îmbrăcate cu halnja 
de ceî ce nu sînt îmbrăcaţi întru Domnul Iisus Christos 
cu adevărul" (în vor. X X , cap. I). 

Şi dacă Adam şi Eva, vecţendu-se pre sineşî goî dupre 
runceî, atâta de mult s'aii ruşinat, în cât frunze de 
pentru ca să'şî acopere golătatea lor; cu mult maî vîrtos ti> 
tul păcătosuluî se va ruşina, când se va vedea pre sineşî 
cata duhovnicescă îmbrăcăminte a Domnului Iisus Chri 
cesta un suflet ca acesta trebue a cere tot-de-una dela 
să-1 îmbrace din slava luî Christos (Ti j ) . Pentru acesta şi 
tueşte pre episcopul Laodichieî şi cjice: T e sfătuesc pre 
dela mine haine albe, ca să te îmbrac! şi să nu se arate 
tăţeî tale" (Apocal. III, 18) . 

udele 

s m o c n n 

ristos, 

tine 

de lucrarea 
cu ruşinea a 

Sf. Duh; şi 
i înşişi 

u ca să nu 
nu voeşte să 

Iisus Chri-
îijîtorce despre 

Sf. Duh şi 
cu puterea şi 

călcarea po-
att cusut 

ălosul sufle-
gol de nestri-

. Pentru a-
Dumnecjeu, ca 

Domnul sfă-
să cumperi 

•uşinea golă-
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cate, pentru-câ na cutezau a lăsa desâvîrşit legea cea veche-: şi 
cele poruncite ale. legeî; că legea cea veche poruncea să nu 
mănânce Evreii carne de porc, ca o necurată, atât în cartea 
cea leviticescă, cât şi în A doua Lege... Câ întru cea leviticescă 
se scrie aşa: Nu veţi mânca porcul, căcî are copita despicată 
şi are doufi unghii ale copitei şi acesta nu rumegă, necurat este 
voue acesta (Levit XI, 7). Iar în A doua Lege: «Nu veţi mânca 
porcul, că acesta are copita spintecată în doue şi are doue 
unghii la copită şi nu rumegă, necurat va fi voue acesta (Cap. 
XIV, 8). Apoi. hristianiî, aceştia, pentru ca să nu se arate la 
ceî-l-alţl că numaî carne de porc nu mănâncă şi din ace'sta să 
se vădescă dupre urmare, că încă ţin -legea cea veche, pentru 
acesta sâ tăgăduiau şi nu mâncau carne nicî cum, nicî de o 
vită, ci mâncau numai verdeţuri; pentru ca să arate cu fe
rirea acesta despre tote vietăţile, cum că pentru post şi pen
tru înfrînare nu mănâncă cărnuri şi nu pentru luarea aminte şi 
paza legeî. Tar alţii dintre dînşiî îarăşî mal depliniţî fiind în 
credinţa luî Christos, nu se îngreţăluîau ca de nişte necurate, 
nicî se fereau nicî de o vită ca acesta, ci mâncau şi cărnuri de 
porc şi tote cele-l-alte obicinuite. Pentru acesta şi se îngreuîaii 
asupra hristianilor, celor maî nedepliniţî, care le pândea aces
tea, ocărându-î şi înfruntându-î pentru pândirea ce o făceau du
pre lege şi dându-î pre ei în multă scârbă 1). Deci s'a temut 
Pavel ca nu cum-va ceî mal depliniţî întru credinţa lui Chri
stos, înfruntând şi scârbind pre cel nedepliniţî şi neîntregî, să-I 
clătescă din credinţa lui Christos. Şi vrând el a sâvîrşi lucru 
mic, pre nebăgarea de semă a mâncărilor, să le pricinuiască 
un mare răii, pre căderea din credinţă. Pentru acesta cu mare 
înţelepciune şi cu mare purtare de grijă şi pre o parte şi pre 
cea-l-altă le înfruntezâ; nicî pre ceî mai depliniţî şi carii înfruntau, 
cuteza a le d i c e câ reii faceţi, căcî îî înfruntaţi, pentru ca nu 
cu acesta să întărescâ şi să adevereze pre luarea aminte de 
mâncări la cei mai depliniţî; nicî îarăşî cuteza a le dice că 
bine faceţi căcî îi înfruntaţi pentru ca sâ nu-I îndemne a-1 în
frunta şi a-î prihăni pre aceîa mal mult; ci conmesurată face 
sfătuirea şi pentru o parte şi pentru cea-l-altâ. Şi se pâre a-
decă că Pavel înfruntezâ pre ceî maî depliniţî şi maî puternic' 
în credinţă, însă partea cea mal multă a înfruntare! sale o de-
şărtâză asupra celor maî slabi în credinţă. Decî îndată dicând 

') Iar Teodorit cjice, cum că aceî ce au fost credut dintre neamurî, a-
ceştia erau ceî maî depliniţî în credinţă, cari nu luau aminte, nicî s< 
fereau de;cărnuri de porc şi mâncau tote fără sfială. Iar nedepliniţî ş 
neputincioşi în credinţă erau cei ce din Evrei creduseră, cari luau aminti 
şi nu mâncau cărnuri de porc. 
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«Pre cel slab în credinţă», a arătat că cela ce pândeşte cărnu
rile, acesta este bolnav şi se află reu. picând însă şi «prtimiţi-1», 
arată câ acela are trebuinţă de multă purtare de grijă şi de 
vindecare, care acesta este un semn de mare bolă. Şi că ceî 
ce nu iau aminte cărnurile sînt puternici şi sănătoşi şi pentru 
acesta se cuvine a priimi şi a purta eî grijă de ceî neputincioşi. 
;. Că nu întru îndoirea cugetărilor 1 ) . 

Adecă yoî hristianiî ceî puternici în credinţă să vindecaţi cre
dinţa, fraţiljat" „Voştffi,.fărăj a ye osebi-şi a Vă zrninti de slăbi-, 
cîunea credinţei lor, nicî a v^ turbura de nişte cugetări Ca a-
cestea, dicend: Pentru ce şi eî sâ nu fie tari în credinţa luî 
Christos? Sau pentru ce eî încă' sâ îa aminte de mâncări şi de 
îndatoririle legei? Să nu diceţî dar unele Ca acestea, fraţilor, 
ci să arătaţi pentru dînşiî, ca pentru nişte neputincioşi ce sînt, 
tot felul de purtare de grijă şi de vindecare. 

2. Câ unul crede că va mânpa tote, iar cel slab le
gume mănâncă. 

Aici; cumpăneşte Pavel pre hristianul cel deplinit întru cre
dinţă, cu hristianul cel nedeplinit şi dice, că hristianul cel de
plinit în credinţă, el bizuindu-se; în credinţă, cărnurile cele de 
porc şi alte cărnuri fără vre o osebire şi luare aminte le mă
nâncă; Iar hristianul cel mai nedeplinit, fiind bolnav şi nepu
tincios în credinţă, pândeşte şi se .sfieşte a mânca porcină şi 
alte cărnuri, ci postindu-se mănâncă numai legume şi verde
ţuri. Drept aceea unul ca acesta fiind neputincios se cuvine a 
se vindeca şi a nu se înfrunta2). 

3 . Cela ce mănâncă pre cela ce nu mănâncă, să nu-1 
defaime; şi cela ce nu mănâncă, pre cela ce mănâncă să 
nu-1 judece, că Dumnedeu pfe el l'a priimit. 

Cel ce fără de luare aminte şi fără îngreţâluire mâncau tote 
mâncările, ca nişte mal depliniţî în credinţă,; defăimau şi nu băgau 
în semâ pre ceî ce nu mâncau tote, ca pre nişte puţini în cre
dinţă, ca pre unii ce încă păzlau cele evreeştî; şi îarăşî ceî ce nu 
mâncau tote cele de mâncare, osindîau pre ceî ce mâncau tote, 
ca pre nişte lacomi şi desfrânaţi. Insă de vreme ce hristianiî 
cei ce din neamuri creduseră, erau mulţi de acest fel, care fără 
luare aminte mâncau tdte felurile de mâncări, pentru acesta dice 
aicea Pavel, că hristianul cel nedeplinit, carele; din Evrei a cre
dut, care nu mănâncă toţe felurile de mâncări, să nu osîndescă 

') Intru alte izvode să găsieşte „gândurilor". 
*) Iar Orighen tropologhiceşte (adecă dupre închipuire) tâîcuiad acesta 

dice: Iar cel slab legumi mănâncă, că legumile sînt lesnicîosa şi smerita 
învăţătură, care se cuvine celor slabî de minte şi neputincioşi. 
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un lacom şi neînfrînat pre hristianul, cel ce din nea-
credut, pentru-că Dumnecjeu l'a priimit pre el întru cre-
uî Christos şi a arătat întru dînsul pre negrăitul seu Dar. 

pentru ce tu, hristianul cel din Evrei, cu învingere de vorbă 
cu hristianul cel din neamuri despre lege şi despre man

cele oprite de lege, de vreme ce Christos pre el l'a în-

T u cine eşti carele .judeci slugă streină? Domnului 
â-;:S4u/..eatte,. '.. .. 

Aeefetecuvinte le" dice Apostolul către hristiariul cel rriaî de-
in credinţă, oprindu-1 pre el nu numaî sâ nu defaime şi 
îa în rîs pre hristianul, cel nedeplinit în credinţă, ci nicî 

oşîndescă, căcî păzeşte cele evreeştî; fiind-că cel rnaî de-
:n credinţă pre amendoue le făceau şi defăimau şi osîndeaîi 

maîj nedepliniţi. Dicând însă acestea Pavel către cel mai 
nearătat şi pre ascuns prihăneşte pre cei nedeplinit în 
care păzeşte pândirile legei, şi ca cum î-ar dice: «Nu-ţl 
z eu hristianule> cel deplinit în credinţă, să nu defaîmi 

nedeplinit, pentru-că nu face lucruri vrednice de osîndă, 
însuşi cu adevărat este vrednic de osîndă, dar însă nu 

al teu, ca tu să-1 judeci, ci este rob strein, adecă al 
Dulmnedeu. Şi chiar de este slab în credinţă şi chiar de ar 

vrednice de osîndă, însă nu a cădut dintru a fi rob 
Dumnedeu; şi dupre urmare nu trebue a să deznădăjdui 

că nu ar avea mântuire. Şi mângâind îarăşî pre cel 
init în credinţă, nu a dis hotărîtor, că acesta cade, orî 

ci că stă, orî cade, dicând că de stă orî de cade unul 
stăpânului seu luî Dumnedeu i se cuvine acesta orî 

şi nu ţie, celuî deplinit; adecă şi paguba de cel ce cade 
igul îarăşî al robului celui ce stă, amândouă atârnă de 
edeii stăpânul lui 2). 
va sta, că puternic este Dumnedeu a-1 pune. pre 
stea. 

Picând Apostolul că hristianul cel nedeplinit în credinţă va 

cp-
rob 

Ut, 

acesta, 

' ) lai Icumenie cjice, că nu a cjis, cum că cela ce mănâncă tote mâncă
rile să iu îndrepteze pre cela ce nu le mănâncă, ci să nu-1 defaime, ca pre 
un mârşav şi ca pre unul ce face fapte de rîs; că se cuvine frăţeşte şi 
cu sme-enie a se îndrepta unul ca acesta şi a nu se defăima cu mândrie. 

*) Fericitul Pavel cu aceste cuvinte lepădă osîndirea.şi nu voeşte ca 
hristianiî să oşîndescă pre fraţii lor: I) Că Dumnecjeu îl are rob pre a-
cela ce tu îl oşîndeştî. II) Că se cuvine a fi smeriţi hristianiî pentru în
ţelepciunea şi credinţa ce aii. III) Că cela ce mănâncă şi cela ce nu mă
nâncă,' amândoi pentru Domnul fac acesta. IV) Pentru-că Dumnedeii este 
judecătprîul tuturor omenilor (la Coresie). 
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sta, arată că încă se clăteşte şi se clatină să cadă şi că atâta 
mult se clatină, în cât are trebujnţă ca singur Dumnedeu sâ-1 
pue să stea, care acest cuvînt obicînuim a dice noî a âmeniî 
ceî forte deznădăjduiţi....1). 

5 . Că unul judecă di despre eli> î a r a l t m tote cj.\\e\e. 
Ore-carI din hristianî, cei ce creduseră din Evreî, posteau şi 

nu mâncau cărnuri de porc adese-ori, ci dintr'o di până în altă 
di întru atâtea dile rânduite; îar alţii adese-orî mâncau, în fîe-care 
di, care şi osîndeau pre ceî ce posteau, căcî nu mâncau. Pentru 
acesta dar voroveşte aici jPav.el .şi-.-dice: Că altul adecă, cu alt 
chip judecă în gândul seu să "facă, îar altul cu alt chip 2). Şi 
lucrul de sineşî este neosebit, orî de postirea şi ferirea de căr
nuri de porc ori a nerânduireî mâncăreî aceştia. Drebt aceea 
pentru acest lucru nu se cuvine a se înfrunta şi a se mâhni 
fraţii. Acestea însă le d i c e Apostolul compogorîre făcend, nu 
chiar pentru lucrul acesta în deosebi, ci pentru vreme. Căcî era 
noui în credinţă şi nedepliniţî hristianiî ceî de atuncea, către cariî 
scria acestea. Pentru acesta Colasenilor scriind, celor atuncea 
vechi în credinţă, cu multă sîrguinţă le porunceşte acestea, di-
c£nd: Vedeţi, ca nu cum-va să fie cine-va jefuindu-ve pre voi 
prin filosofie şi prin deşartă amăgire dupre predanisiiea ome
nilor şi dupre stihiile lumeî, Iar nu dupre Christos (Cap. II, 8). 
Şi îarăşî: Deci sâ nu vă judece cine-va pre voî întru mâncare, 
sau întru băutură (Cap. II, 16). Ci şi Galatenilor scriind cere să 
păzescâ totă scumpătatea şi deplinătatea întru cele ca acestea. 

Fieşte-care întru a sa minte încredinţeze-se desâvîrşit. 
Când este cuvîntul, adecă despre dogmele credinţei,: 

nu se cuvine a se încredinţa cine-vâ cu a sa minte 
tare, ci să ţie şi să păzescâ cele ce le-a apucat şi le-a 
şi măcar anghel din ceriu de ar veni şi l-ar bine-vesti 
nu le priimescă. Câ acestaşî Apostol dice: «De binelvesteşte 
sine-va vouă, afară de ceea ce aţi priimit, măcar anghel din ceriu 
de ar fi, anatema fie» (Gal. I, 9). Iar când este cuvîntul des
pre mâncări şi despre post şi despre cele ca acestea!, şi când 
:ei ce despre cele de acest fel greşesc sînt noul sădit:; în ere 
dinţa şi nouî luminaţi şi ca nişte slabi şi nedepliniţî au trebu 
inţă de compogorîre, atuncea se cuvine a lăsa puţin 
tatea şi a ne compogorî spre slăbiciunea fraţilor. 

atuncea 
şi cuge-
priimit; 

pitele, să 

scumpă-

>). Şi dumnecjeescul Avgustin încă d jce : Că tu judecî pre acestaşî om, 
:arele acum adecă este reu, îar maî preste un cîas este bun. Dar singur 
DumneZeu ştie cele ce vor să fie şi isprava care va, să fie. 

8 ) Şi Orighen şi încă şi alţiî djc, cum că ceî ce erau în Roma, alţiî pos
t a u tot-de-una, îară alţiî nu posteau tot-de-una, şi amendoue porţile însă 
bine şi cu bun scopos o făceau acesta. 
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6. Cela ce cugetă diua, Domnului o cugetă, şi cela ce 
nu cugetă diua, Domnului nu o cugetă. 

Cela ce pândeşte, dice, ca în cutare di să nu mănânce carne 
de porc ci sâ postâscă, acesta pentru Domnul o pândeşte, ca 
unul ce se sfieşte şi evlaviseşte pre Dumnedeu, carele opreşte 
acestea în lege. Asemenea şi cela ce nu pândeşte dile şi rân
duiri de dile, ci adese-orî mănâncă, şi acesta pentru Domnul 
nu ie pândeşte, ca unul ce s'a deplinit întru Christos dupre 
cugetare şi credinţă şi ca unul ce se arată mai pre sus de pân-
dirile legeî. Vedî însă că şi'aicea Apostolul pre ascuns înfrun-
tâzâ pre cel ce pândeşte dilele; pentru-că dacă cel ce le pân
deşte şi cel ce nu le pândeşte, amândoi pentru Domnul o fac 
acâsta, arătat este că cel ce nu le pândeşte, acesta este acela 
carele o face pentru Domnul, şi nu cela ce le pândeşte, ca un 
silit el de lege. 

Ş i cela ce mănâncă, Domnului mănâncă (că mulţămeşte 
luî Dumnedeu); şi cela ce nu mănâncă, Domnului nu m ă 
nâncă; şi mulţămeşte luî Dumnedeu. 

Fraţilor, dice, un singur lucru trebue să căutăm la cele de 
acest fel, de se face totul pentru Dumnedeu, şi de mulţămesc 
luî Dumnedeu atât cei ce mănâncă cărnurile de porc, cât şi ceî 
ce nu le mănâncă şi de se face aşa lucrul este neprihănit1). 
Acestea însă precum mai înainte am dis, cu compogorîre le dice 
fericitul Pavel, pentru-că încă era din nou sădiţi în credinţă 
hristianiî cei ce se aflau în Roma şi la începutul propoveduirei, 
pentru acesta şi aveau trebuinţă de compogorîre. Vedî însă, o 
cetitorîule,. câ dicând Apostolul, că cela ce nu mănâncă, mul
ţămeşte luî Dumnedeu, cu acâsta pre ascuns loveşte şi înfrun-
tâză pre cela ce păzeşte evreeştile luărî aminte, căci cum cela 
ce nu mănâncă pote să mulţămâscă luî Dumnedeu, de vreme 
ce încâ îmbrăţişâză legea cea veche? Căcî şi însuşi Apostolul 
către Galateni scria- «Voi cei ce ve îndreptaţi în lege aţî că
cjut din Dar (Gal. V, 4). Măcar deşi pre acestea, de o cam-
dată îî ţine (cruţă) Pavel, fiind-că încâ nu era vreme potrivită 
de a-î înfrunta aşa arătat, precum î-a înfruntat pre aceîa. 

7. Câ nimenea din noî viază lui-şî; şi niminea more lui-şî. 
l ) înţeleptul Fotie însă. elice; Pentru ce aceştia mulţămeau luî Dumne

deii, că cela ce mânca mulţămea luî Dumnecjeu, că prin mâncărî a dat 
omenilor izvor şi întărire de viaţă; îar cela ce nu mânca, ci postea mul
ţămea luî Dumnedeu şi el, că a dat chip şi metod ca'prin post, să p6tă. 
omenii a birui patimile trupuluî; şi cela ce mânca mulţămea luî Dum
nedeii, că întru slava luî Christos mănâncă, îar cela ce nu mânca, du
pre acesta era lipsit, pentru-că nu putea a dice că întru slava luî Chri
stos nu mănâncă, ci ca un slab şi neîntărit în credinţă o face acesta. 



8 . Că şi de viem, Domnului viem; şi de murim, Dom
nului murim. 

Stăpân, dice, avem pre Domnul, carete portă grijă pentru noî 
şi carele viaţa nostră o socoteşte bogăţie 'a sa, şi pagubă a sa pre 
mortea nostră, pentru-că noî hristianiî nu vieţuim, nicî murim 
înşine noue, ci Domnuluî. Insă viaţa aicî dice Pavel nu pre 
cea a trupului .-şi trupescă, ci viaţa credinţei şi cea duhovnjb-
.c^scâ; asemenea şi mortea, ,nu dice pre cea a-trupului, pi pre 
r4derea-cea dincredinţă. • Drept'a.eeeat. stăpânul nostru acestaşî 
Domnul,- nu va lăsa, <Jice, să hidră" cine-va din credinţă, nicî 
a cădea dintr'însa ceî ce sînt slab? şi nedepliniţî într'însa. Vedî 
însă, o cetitorîule, că dicend Pavel, cum că noî hristianiî vi
eţuim Domnuluî, pre ascuns înfruntezâ pre hristianiî, cel ce ur-. 
mezâ cele evreeştî, pentru-că cela ce încă vieţueşte în lege, cum 
pote a vieţui întru Christos ? Că acesta este cu neputinţă a urma. 

Deci şi de viem şi de murim ai Domnuluî sîntem. 
Dela duhovnicesca morte a credinţei, se mută Pavel la fi-

resca mdrte a trupului şi pentru âceşta dice acum 1), câ şi de 
vieţuim viaţa acesta firescă, aî Domnuluî sîntem; şi de murim 
cu mortea acesta firăscă, Domnul portă grijă pentru noi. 

9 . C â spre acesta Christos şi a murit şi a înviat 2), ca 
şi preste ceî morţi şi preste cel vii să stăpânescă. ] 

Şi acesta, dice, încredinţeze-ţe pre tine, o deplinitule dupre 
credinţă hristiane, că Domnul pdrtă grijă, pentru îndreptarea fra
ţilor tel celor slabi şi nedepliniţî în credinţă; căcî cela ce şl-a 
versat sângele său şi a suferit -morte pentru ca sâ ne stăpâ
nescă şi să ne facă robi al seî; acesta acum cum nu va purta grijă 
de hristianiî aceîa, cari acum s'au făcut robi al luî ? Aşa obicî
nuim şi noî a dice în vordva ndstră: Cutarele stăpân cum nu 
se va îngriji de robul seu, pre care ca să-1 cumpere a dat atâta 
preţ ? Şi dacă Domnul portă grijă pentru cei morţi, cu mult mai 
vîrstos va purta grija pentru ceî vil*). Le dice însă acestea Pa
vel pentru ca să ruşineze pre hristianul, cel ce păzeşte cele e-
vreeştî, înduplecendu-l pre el să-şl aducă aminte că se face ne-
mulţămitor luî Christos, cel ce a murit pentru el, dacă încă Ia 
aminte la cele din lege. ; 

l ) Că aşa obicînueşte Apostolul a se muta dela una la alta. Drept 
aceea în cea întâia către Corinteni, în capul al un-spre-4ecelea, cjicend 
pentru mesele cele obşteşti, care se făceau în Biserică, să mută la du
hovnicesca masă a dumnecjeeşttlor taine. 

*) Intru alte multe izvode se află „şi au viefuit". 
*) Iar Metodie în Cuv. cel despre înviere, <jice că morţiî şi ceî viî, preste 

care va stăpâni Domnul sînt sufletele şi trupurile, că sufletele adecă, sînt 
nemuritore şi viî, îar trupurile sînt muritore şi rnorte. 
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10. Şi tu, ce judeci pre fratele teu? S a u şi tu, ce de-
faimî pre fratele teu?, Câ toţî de faţă vom sta înaintea 
divanului luî Christos. 

Tu, dice, carele posteşti şi nu mănânci cărnurile cele de 
porc, pentru ce osîndeştî pre fratele teu de lacom, căcî le 
mănâncă? Şi tu îarăşî, cel ce mănânci acestea.fără de luare 
aminte,' pentru ce defaîml şi îâl în r îs ; pre. fratele teu, ca pre 
"un puţin•'~crediHcias,. cfei rin le mănălij^^jAiCesţa este frate.al 
teu şi i^ăduiarai t^u'i'"nu se cuvine dar a defăima pre fratele 
tău.şi mădularul tău. Căcî au d6ră tu aî să dai semă luî Dum
nedeu, oentru cela ce nu mănâncă porcină? Căci şi el şi tu şi 
noî toţî avem să stăm de faţă înaintea divanului stăpânului 
Christos,• şi el şi tu şi fieşte-carele, dela singur acela are să 
i a ' cuviincîosă răsplătire. Vedî, o cetitorîule, că cu cele ce dice 
hristiarvulul celuî mai deplinit, cu înseşi acelea înspăîmînteză 
şi pre cel nedeplinit şi următor al obiceiurilor evreeştl, că are 
să se munească la înfricoşata judecată? 

11. C ă scris este, viu sînt eu, dice Domnul, că mie mi 
se v a pleca tot genunchiul şi totă limba se v a mărturisi 
lui Durimedeu (Is. X L V , 23 1 ). 

12. Deci dar fieşte-carele din noî despre sineşi v a da 
s£mă lui Dumnedeu. 

Cum că ne vom judeca, dice, toţî ca nişte robi, de către 
stăpânul] nostru Christos, mărturiseştej şi proorocul Isaia, carele 
dicend că toţî îşî vor pleca genunchile înaintea stăpânului Chri
stos, arî.tă covîrşitdre supunere, care o vor aduce luî şi îm
păraţii şi stâpânitorii şi cei ce se stăpânesc. Iar dicend iarăşi 
că totă limba se va mărturisi, arată că şi ceî mal înainte de 
lege, şi ceî ce au fost în lege se vor mărturisi, vor da sâmă 
şi răspundere pentru faptele lor; cui? Nu legei, ci luî Christos, 
celui ce a dat legea. Drept aceea tu cela ce credî în Christos, 
în judecătorul tuturor, pentru ce nu te lepedî, ci încă ţiî legea? 

13. Dec i să nu ne mai judecăm deaciîa unii pre alţiî; 
ci acesta judecaţi-o mai ales a nu pune împedecare fra
telui, sau smintdlă 2). 

*) Iar loumenie dice, că de vreme ce s'a <iis despre Dumnedeii şi Tatăl , 
că nu judşcă pre nime, ca Tatăl nicî pre unul judecă, ci totă judecata, o a 
dat Fiîuluî (Ion V) ; Iar Pavel împreună cu proorocul aicea vorovesc despre 
Christos ca despre judecător, că se va mărturisi totă limba luî Dumnedeii, 
Dumnedeu dar este Christos, măcar deşi păgânilor şi luî Arie nu le place. 

2 ) 'Prea vrednice de Iubire sînt cu adeverat cuvintele, ce le scrie în
ţeleptul Fotie la acesta dicere; „0! glas a luî Pavel, o ! temelie de zidi
tor! Acesta dice. judecaţî-o, a nu pune împedecare fratelui sau smin-
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rtjnenuoue paruie, cuce, şi c e i ciepnmţi intru credinţa şi ceî 
nedepliniţî, încetaţi de prigonirile ce faceţi între sine-vă, şi nici 
tu cela ce mănânci sâ pul smintelă celui nedeplinit şi carele 
nu mănâncă, cu înfruntarea cea prea aspră ce I-o faci; nicî tu 
carele nu le mănânci tâte să pricinueştî smintelă fralelui, celui 
ce le mănâncă, cu luarea aminte acesta dupre lege ce i-o faci. 
Că la amândouă părţile se potrivesc aceste cuvinte. Pentru a-
cesta şi dâuă numiri aceleaşi însemnătore ie-a pus , î m p e d e -
carea şt smintâlă: pre una, pentru o parte şi pre cea-l-altă, 
pentru cea-l-altă. J •-. 

14. Ştiu şi bine încredinţat sînt întru Domnul Iisus că 
nimic e spurcat printr'însul, fără numaî celuî qe se pare 
a fi ce-va spurcat, aceluîa e spurcat. 

După ce a învăţat Apostolul, că cel puternici în credinţă n u 
se cuvine a înfrunta pre cel neputincioşi, dogmă obştâscă şi 
hotărire preste tot cuprindetore dice despre mâncări şi învaţă 
pre cel mal neputincios întru cugetare, să nu se temă, nicî să 
se îngrozescă de cărnurile de porc, ca de nişte necurate şi de 
cele-l-alte mâncări, pre care le opreşte legea şi cjice aşa: Eu 
ştiu şi desăvîrşit încredinţat sînt, nu cu omeneşti cugetări, ci 
întru Domnul Iisus, adecă dela Domnul înveţându-me şi dela 
dînsul încredinţându-mă, că nici o mâncare este spurcată şi ne
curată de sineşî, adecă dupre fîrâ, ci dupre socotâlă cea slabă 
şi credinţa aceluîa ce le întrebuinţâzâ se socotesc mâncările 
necurate. Şi numaî aceluia i se pare acest fel, dar nu şi ce-
lora-l-alţî, celor puternici adecă în credinţă şi în cugetare 1). 

teîă. Acesta temelie maî întâîu aruncaţî-o; acesta temelie de s e v a întări 
între voî, cele-l-alte cu lesnire se pot zidi de-asupra. Şi cela ce nu cu
geteză d j u a > c e l c e 0 cugeteză aşa, în cât în fieşte-care cji a posti, pen
tru Domnui o cugeteză aşa. Şi cel ce o cugeteză ca să nu postescă în 
fie-care dj> pentru Domnul cugeteză a ş a " (la Icumenie). 

' ) Şi Teodorit încă maî acesteaşî le mărturiseşte cjicend: Că pentru 
a nu cjice unii: Şi cum tu Pavle legîueştî împrotiva de Moîsi, carele 
(cjice) şi în Cea leviticescă (Cap. XI) , şi în A doua lege (Cap. XIV), cum 
că carnea de porc şi a altor dobitoce necurate este spurcară? Pentru 
acesta Pavel a adus în mijloc pre Christos, stăpânul luî Moîsi, carele 
a curmat pândirile legeî şi nimic a lăsat a se socoti necurat. Iar dice
rea „printr'însul" Sevir o a cetit, prin el, adecă Christos prin sine, va 
se cjică prin evanghelicesca punere de lege, nicî o ;mâncare o a lăsat 
să se socotescă necurată. Iar de nu se dumereşte ;cine-va, pentru ce 
porcul şi cânele- şi vulturul şi alte vietăţi se numesc necurate de sfîntă 
Scriptură, respundem că nu pentru-că sînt îngreţăluilore şi mârşave.se 
numesc aşa. Fiind-că, precum maî sus a spus Apostolul, nimica e spur
cat şi necurat în firea sa, ci aşa se numesc pentru treî pricini: Cea maî 
întâia şi maî de frunte este, pentru-că tote câte se numesc necurate sînt 
vătămătore la sănătatea trupuluî, precum şi ceî maî aleşî dirj rabini şi 
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15. iar dacă pentru mâncare fratele teu. se mâhneşte, 
nu umbli încă dupre dragoste. 

Aicea vorbeşte Apostolul celui maî deplinit în credinţă,. în-
veţându-1 că deşi mâncările dupre firea lor, nu sînt necurate, 
tu însă se cuvine a te feri de porcine şi a nu le mânca, ico-
nomisind şi compogorindu-te pentru fratele tău, de voeştî a 
pâri dragostea cea către dînsul, ca să nu se mâhnescă acela 
smintinduse din pricina ta; că dupre înţeleptul Fotie mal bine 
este a cerca tu cel m a î deplinit să îndreptezî pre fratele teu 
cel slabi şi nedeplinit, ca să nu osebăscă şi sâ pândescă mân
cările; îar de nu pote acela a se îndrepta, maî bine este să 
treci cu vederea metehnele luî şi cu tot chipul să-J poveţueştî, 
pentru ca să-1 câştiga şi sâ-1 mântueştî. 

Nu-1 perde pre acela cu mâncarea ta, pentru carele 
Christos a murit. 

Pentru pricina mâneărei tale, dice, perdî pre fratele teu, hri
stiane, carele este atât de dorit la Christos, în cât însuşî a mu
rit pentru mântuirea lui. Şi Christos adecă, nu s'a ferit a se 
face rob şi a muri pentru-fratele tău; îar tu nici de mâncare 
te fereşti pentru ca sâ-l mântueştî, ci cu învingerea vorbei tale 
îl povârneştl pre el la maî mari, pentru-câ el vedendu-te pre 
tine că mănânci porcină pentru învingerea de vorbă rea către 
dînsul se face maî îndărăptnic şi maî pizmatareţ şi dupre ur
mare din ace'sta pdte a se primejdui, a se despărţi şi desâ
vîrşit de Christos şi de credinţa luî Christos, şi a se pironi cu 
totului tot în lege. 

16. Deci nu sâ hulescă binele vostru, 
Adecă tu aî cu adevărat deplinătate în credinţa lui Christos, 

(că pre acesta o numeşte bine); însă deplinătatea acăsta să "nu 
faci sâ se hulescă de cel nedeplinit întru credinţă, pentru-că 

doftori, acestaşî socotelă o au despre necuratele dobitoce, şi inaî ales 
Mar. Vasilie în canonul L X X X V t al seu. A doua pricină e, pentru ce 
se numesc aşa, de către socotelă multor omenî, dupre Procopie, şi a 
tveîa pentru a nu li se închina Evreii ca unor Dumnedeî, dupre T e o d o 
rit. Drept aceea cruţând Dumnecjeu sănătatea trupului nostru şi vrend a 
ne face să nu le mâncăm, le-a numit necurate, ca şi de însuşî numele 
lor să ne ferim de a le mânca. Iar de s'ar afla cine-va în nevoe şi ar 
mânca din cele ce se numesc necurate ori câne, orî vultur, nu pecâtueşte, 
dupre canonul cel maî de sus al Mar. Vasilie: „Fiind-că nicî una din 
acestea, de Scriptura cea nouă nu este oprit, că dumnecjeeştiî Apostoli 
la cap. doue-decî şi cincî .ai Faptelor (recte X V ) au oprit pre hristianî, 
numaî acestea să nu le mănânce, adecă cele jertfite idolilor, sângele şi 
sugrumatul saii mortăciunea; şi în canonul LXIII al lor, asemenea au 
oprit să nu mănânce hristianiî, prins de hîară şi mortăciune şi sânge. Vedî 
şi suptînsemnarea stihului şese, al capului IV al ceiî I către Timotei. 



dacă tu pentru-că eşti deplinit strici pre nedeplinitul fratele teii, 
te faci pricinuitor de a se huli binele şi deplinătatea ce ai. Bine, 
însă vel înţelege şi pre dogma hristianiceşteî credinţe, care nu 
voeşte Pavel a se huli şi a se prihăni, de ceî necredincîoşî şi 
de necinstitorii de Dumnedeii, vădind dezbinările şi smintelele 
ce au între dînşiî hristianiî pentru mâncări. 

17. C ă nu este împărăţia Iul Dumneeleu mâncare şi 
. beutură. • „ / ' 1 

4fi",€<5t,"^ic'^v .rioţ '^ristiatii*,. din" mâncări sîntem .bine voiţi 
şi nemântulm ? Audorâ de veî mânca, carne de porc, mâncarea 
acesta te va băga întru împărăţia luî Dumnedeu? Ba. Prihănin-
du-I însă căci se mândreau că mânca porcine cu nebăgare de 
semâ, pentru acesta nu a dis numai mâncarea, ci a adaos şi 
băutura, dupre dumnedeescul Chrisostom şi dupre sfinţitul Te
ofilact acesta 1). 

Ci dreptatea şi pacea şi bucuria întru Duhul Sfînt. 
Dar care sînt cele ce bagă pre hristianl întru împărăţia luî 

Dumnedeu? Este dreptatea, adecă catolîcesca şi cuprindetorea 
fapta bună şi curata şi neprihănita viaţă. Este şi pacea cea 
către fraţii lor şi nu prigonirea şi gâlceva în cuvinte. Este bu
curia ceea ce se face din unire cu fraţii lor şi nu mâhnirea 
fraţilor lor, care se pricinueşte din înfruntare; îar fiind-că (se) află 
şi pace în lucruri rele şi bucurie, pentru acesta dupre urmare 
a adaus Apostolul acesta «întru Duhul sfînt» ca cum ar dice 
aşa: Eu nu vorovesc aicea pentru pacea ş̂i bucuria cea spre 
rău, ci pentru cea întru Duhul sfînt, adecă pentru bucuria şi 
pacea cea despre bunătăţile cele duhovnjceşti. Iar dumnedeescul 
Ioan Chrisostom a tâlcuit maî adânc acesta, pentru ce Pavel 
aicea şi-a adus aminte şi a pomenit de dreptate, dicend sfîn
tul că pentru ca să arate câ cela ce nu face iconomie pen
tru neputincioşi şi nu se depărteză de cărnurile de porc, acela 
nedreptăţeşte pre fratele său, întru însăşi mântuirea lui, pre 
care Christos, cu mortea sa o a pricinuit lui. Drept aceea din 
protivă, carele se fereşte de mâncarea cărnurilor de porc pen
tru ca să câştige mântuirea fratelui şâu, acela este lucrător al 
dreptăţeî, ceiî ce pricinueşte pre împerăţia Iul Dumnedeu. 

3 ) . Iar Fotie d i c e că djeend Apostolul mâncare şi beutură, a arătat 
că prigonirea în cuvinte ce aveau eî pentru, rnâneărî, era forte mare şi 
afară de măsură. Pentru acesta ca cum le-ar cjice: Că de ar fi împă
răţia luî DumneZeu mâncare şi beutură şi de s'ar câştiga cu mâncare 
şi cu băutură, nu aţî arăta maî multă nevoinţă şi luptă, decât acesta 
ce aveţî acum; dar împreună îî şi ruşineză cu cuvintele acestea, că dacă 
pentru mâncări şi băuturi faceţi aşa, ce îret-ue să faceţi pentru drep
tate şi pentru pace şi pentru duhovnicesca bucurie. 
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18. C l cela ce întru acestea slujeşte luî Christos, b ine 
plăcut este luî Dumnedeu şi ales întru omenî. 

Aicea Apostolul ghicitoreşte arată că hristianiî cel maî depli-
niţî întru credinţă, din mândrie înfruntau pre ceî mai nedepli-
niţî. Pentru acesta dice lor-. De voeştî tu, hristiane, cel mal de
plinit în credinţă sâ fii minunat şi să te laudî de toţî omeniî, 
sâ ştii câ nu vel fi lâiMaratâtă pentru'; deplinătatea acesta, ce 
o aî cât-veî fi lăudat ••pje^ '̂.'.p^c^a şV-bupuwăy,ce-''Q veî avea' 
pentru; fraţi! tel st jptât fa : '&&M^&' fapte bune-'"ale tale; pen-" 
tru-că cu aceste fapte bune poţi să slujeşti lui Christos şi să 
te faci bine-pţâcut lui Dumnedeu şi nu mâncând cu nebăgare 
de semă cărnurile cele de porc. 

19. Deci dar cele ale păceî sâ le urmăm şi cele ce 
sînt spre zidirea cea a unuîa către altul. 

Numele păceî însă, a dis Appstolul către hristianul cel rnaî 
nedeplinit în credinţă şi neputincios, pentru-că acela era carele 
n'âvea pace, orîşi acela era pricinuitorul smintelelor şi al turbu-
rărilor, pentru-că căuta să pâzâşcă întru mâncări pândirile legeî. 
Iar numirea zidirel o dice Pavel către hristianul cel maî deplinit şi 
maî înalt întru credinţă, pentru ca sâ nu surpe pre nedeplinitul 
fratele seu, smintindu-1 şi defăîmându-1 pre el. Orî maî bine a 
dice şi pacea şi zidirea obşteşte le-a făcut Pavel către amen
doue părţile, adăugând acesta, a unuia câtre altul. Şi dicend 
că trebue şi cel puternici şi ceî slabi întru credinţă să aîbă pace 
întru dînşiî şi să iconomisâscâ unul pre altul; îar fiind-că maî 
întâîu a d' s pacea şi apoi zidirea, a arătat *cu acestea Apostolul 
că fără de pace nu e cu lesnire cine-va a iconomisi pre altul. 

20. S ă nu strici lucru lui Dumnedeu pentru mâncare. 
Lucrul luî Dumnedeu, dice, este mântuirea fratelui teu, hri

stiane ; şă nu risipeşti dar mântuirea acâsta a fratelui teu, pre 
care însuşi Dumnedeu o a pricinuit lui. Şi maî ales pentru ce 
risipeşti mântuirea lui, nu pentru vre o altă pricină, ci pentru 
mâncare, nevrend eu adecă $ te lâsa, tu să nu mănânci carne 
de porc, pentru ca să câştigi pre neputinciosul fratele tău. 

C â tbte sînt curate, ci reu este celuia ce mănâncă prin 
smintelă. 

Fiind-că 
deplinit în 
credinţă să 
aminte ce 

:ările sînt 

Apostolul mult a înfruntat pre hristianul cel mai 
credinţă, s'a temut ca nu cum-va cel nedeplinit în 
se întărescă în socotâlă sa cea rea, şi între luare 

face despre mâncări. Pentru acesta pricină iarăşi a-
icea grăeşte dogmă şi hotărîre catolicescâ, dicând că tote mân-

curate, dar celula ce mănâncă cu rea conştiinţă mân-



cările şi se sminteşte în cugetul său, aceluia este răula le mânca; 
pentru-că cel nedeplinit în credinţă şi întru cugetare socotind 
câ carnea de porc este necurată, apOî silit fiind dej defăimările 
celor-l-alţi a le mânca, nu se foloseşte, ci mai mul: se vatămâ, 
pentru-că nu-1 vatămă mâncarea, ci socotâla cu care o mă
nâncă. Drept aceea mai întâîu trebue a se învăţa acesta şi a 
se încredinţa de către tine cel maî deplinit întru cugetare, câ 
nici o mâncare nu este necurată, ci tote sînt curate şi apoi dacă 
mănâncă cu o deplină încredinţare ca acăsta, nu se vatămă. 

21. Bine este a nu mânca carne, nicî a bea vin, nici 
întru ceea ce fratele teii se sminteşte, sau se poticneşte, 
sau slăbeşte. 

Tu, diee, o hristianule, cel mai deplinit în credinţă, sileştî 
pre nedeplinitul fratele tău sâ mănânce mâncările acelea ce nu 
cuteză, pentru-că le socoteşte necurate. Eu însă dic ţie că şi 
tu se cuvine a te feri de fieşte-care mâncare şi .băutură, care 
sminteşte pre fratele tău, nu că dor e rău a mânca din fieşte-care 
mâncare, fiind-că tote sînt curate, ci pentru-că însuşî acăsta, 
câ mănânci tote, sminteşte pre fratele tău. Dicenc. însă Pavel 
câ se sminteşte fratele cel nedeplinit, a arătat că el este fără de 
minte şi deşert întru cugetare, pentru-că ceî deşerţî la minte 
se smintesc lesne. Iar dicemd că se împedecă, l'a arătat şi că 
este orb, pentru-că orbii se împedecă şi se poticnesc; dicend 
încă şi că se slăbeşte, l'a arătat şi că este puţin credincios. Decî 
prin tote acestea, trage şi îndămnă pre -hristianul cel maî puter
nic spre ajutorul fratelui luî, carele întru tdte este neputincios1). 

J) însemneză că nu se cuvine cine-va a se depărta de fieşte-care- lu
cru, care de sineşî estp bun şi dupre porunca luî Dumneqeu, deşi altul 
se sminteşte pentru acela, ci se cuvine ă defâîma smintelă acesta şi. a 
lucra binele acela măcar deşi se smintesc ceî-l-alţî, precum Mar. Vasilie 
hotărîtor cţi c e : „Dacă lucrul însuşî dupre cuvîntul seu es;e bun, orî cel 
ce se 4 ' c e ) o r i cel c e s e ^ a c e ; * a r boia celuî ce întrebuinţeză lucrul orî 
cuvîntul, întru întrebuinţare face într'însul vătămare, este curat de jude
cata celor ce se smintesc, cel ce Zice binele spre zidirea credinţei şi cel 
ce-1 face. Precum Domnul Zicend că nu ceea ce intră în iitomah spurcă 
pre om, ci ceea ce Iasă din gură, aceea spurcă pre om; îar către ceî ce 
se sminteau a 4 i s : «Tot sadul, care nu l'a sădit; Tatăl meu cel ceresc, 
se va desrădăcina" (întreb. X. Cuv. II, despre botez). Iar dacă lucrul 
de sine este reti orî este din cele ce se află întru stăpârirea nostră şi 

• este ertat de-1 va face cine-va şi din facere ar pricinui smintelă altora 
şi maî ales celor slabî în credinţă şi în socotâla; unul ca acela negre
şit se va osîndi pentru smintelă aceste ce a pricinuit, precum acesta^ 
purtător de DumneZeu părinte Zice îarăşî: Iar când ceea ce se face pen
tru însuşî cuvîntul să află reu, se face pricină 'de smintelă, adecă câne 

_este din cele ertate lucrul şi când se află întru a nostră stăpânire, dt 
s'ar face smintelă celuî neputincios în credinţă sâu în so<potelă, arătat e 
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22, T u credinţă aî? Intru sineţî aibi-o înaintea luî D u m 
nedeu. 

Aicea ghicitoreşte arată Apostolul, că hristianul cel maî de
plinit întru credinţă, arăta deplinătatea sa, ca un îubitor de 
slavă deşartă. Decî îl dice, voeştî hristiane, sâ arăţî că eşti-de
plinit întru credinţa cea despre mâncări şi cum câ fără îndo
ială credî, că t6te mâncările sînt bune şi curate ? Nu arăta a~ 
cesta mie şi celor4-alţî ;. ci e destul să aî credinţa acesta întru 
conştiinţa ta. Destul e şi să arăţi credinţa ta acâsta singur luî 
Dumnedeu, îar nu şi omenilor. . 

Fericit este cela ce nu se judecă pre sineşi întru ceea 
ce alege. -

Măcar deşi alt om nu te ştie, însuţi tu eşti destul întru sineţî 
a fi fericit. Când şi cum ? Atuncî adecă, când nu te veî osîndi 
pre sineţî nici conştiinţa ta te va pârî, întru lucrul acela, pre 
care l'aî ales, ca sâ-1 facî. Acestea însă înţelege-le iubitule, nu 
întru fieşte-care lucru, ci întru singura pricina acâsta, ce ne stă 
înainte, adecă despre mâncări şi dupre Chrisostom şi dupre sfin
ţitul Teofilact acesta, adecă cum că fericit este acela, carele nu 
se osîndeşte de conştiinţa sa, pentru mâncările acelea, ce le-a 
ales a le mânca, adecă cel ce nu le socoteşte ne curate 1). 

23. Iar cela ce se îndoeşte, de va mânca, să osîndeşte 
că nu este din credinţă. 

Şi acâsta câtre hristianul cel deplinit în credinţă s'a dis: 
Ce sileşti, dice, hristiane, pre neputinciosul frate să mănânce? 
Nu ştii că cela ce se îndoeşte în cugetul s â u , socotind că sînt 
necurate mâncările şi nu le mănâncă cu adâncă încredinţare 

că cel ce-1 face, negreşit cade în înfricoşata şi nescăpata osîndă aceea de 
Domnul djsă a Ş a '• Că maî bine este lui a i se lega o petră de moră de 
grumazul luî şi a se arunca în marc . . . Pentru acesta Apostolul şi pen
tru cele ertate d jce : Maî bine este a nu mânca carne şi a nu bea vin, 
nicî a face alta întru care fratele t e u . s e poticneşte, ori se sminteşte, orî 
se slăbeşte. Şi îarăşî aîurea dicend: Că totă zidirea luî Dumnedeu e bună 
şi nimic e de lepădat, cu mulţămire luându-se (1 Timot. IV, 4) . Dar însă 
cjice: Nu voîii mânca carne în vec, ca să nu smintesc pre fratele meii 
(I Corint. VIII, 13). Iar -dacă la cele ertate acest fel este osîndă, ce ar 
cjice cine-va despre cele oprite ? Pentru acesta maî obşteşte ne învaţă pre 
noi cjicend, neîmpedecătorî făceţi-ve şi Iudeilor şi Elinilor şi bisericeî luî 
Dumnezeu, precum şi eii la tote tuturor plac, necăutând folosul meii, 
ci pre cel al multora ca să se mântuiască (I Cor. X , 32) . (Vecjî şi Cuv. 
cel despre smintelă maî pre larg în Mor. Cart. mea (Hristoitia). 

*) Fotie dice că Pavel acesta o dice către cel deplinit în credinţă; maî 
dice încâ Fotie că acesta se înţelege catoliceşte pentru fleşte-ce lucru, 
adecă fericit e cel ce fieşte-care lucru îl înţelege cu deplină cercetare, 
că e bun de-1 face, conştiinţa avendu-o mărturisind (la îecumenie). 
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ca curate, ci le 'mănâncă de ruşine orî de silă, nu ştii, dic, că 
acesta se osîndeşte? Pentru ce? Nu pentru-câ ar fi bucatele 
necurate, ci pentru-că el le mănâncă ca necurate, silit de tine. 

Ş i tot ceea ce nu e din credinţă pecat este 1 ) . 
Şi acesta către hristianul cel deplinit în credinţă s'a dis. 

Pentru ce, dice, când nedeplinitul frate nu îndrăzneşte, nicî 
crede că bucatele sînt curate, ci le mănâncă cu conştiinţă dez
nădăjduită,, cu, adevărat peCătueşte. Şi cu "acestea tote arată Pa-
ţel, dupre-^hrisoştom, câtă vătămare prifcjliuesc. ceî maî de-
•plinipL-Jţi."tx^in^'-^imă *.pre"^.,-ir#d:epli'niţ$' şt oare se mdoesc • 
în cugetarea lor, să mănânce mâncările cele socotite de dînşiî 
necurate şi că pentru vătămarea acesta ce pricinuesc acelora, 
trebue a înceta de a mal înfrunta. ' 

24. Iar celuia ce pote pre voî a ve" întări, dupre buna 
vestire a mea şi propoveduirea luî lisus Christos, dupre 
descoperirea tainei ceiî tăcute în vecfnice vremi 2 ) , 

25. Arătată însă acum şi prin Scripturi şi prin pro
oroci şi prin porunca vecîniculuî Dumnedeu, spre ascult 
tarea credinţei, la tote neamurile făcendu-se cunoscută, 

26. Singur înţeleptului Dumneeleu, prin lisus Christos, 
căruia slava în vexurî, amin. 

Obicînueşte Apostolul Pavela dupre sfătuire, dupre învăţătura • 
sa a face rugăcîune către Dumnedeu, c#re si aicea o întrebuin
ţeză, rugând pre Dumnedeu pentru hristiaiiiî ceî maî nedepli
niţî întru credinţă. Şi nu numaî învăţându|-l cu cuvîntul, ci şi 
dumnedeescul ajutor chemându-1 asupra lor; îar urmarea alcă-

*) Pentru ce dar ceea ce nu e din credinţă e pecat? Pentru-că cre
dinţa este din aucj, precum a procjis Pavel^ îar auZ u l prin graiul luî 
Dumnecjeu (Rom. X, 17). In cât cee;it c<& se face nu, din credinţa, e în 
afară de graîul luî DumneZeu; şi ca p calcare de ;graîul luî DumneZeu 
e pecat. Şi altmintrelea ceea ce se face fără credinţă nu pote plăcea luî 
DumneZeu, că dupre Apostolul „fără credinţă e cu neputinţă a bine a 
plăcea" (Evreî XI, 6) . Ve^i şi supti^seaiharea cjicereî: „Credinţa ta e 
din auZ". ; • 

2 ) însemneză că aceste trei stihuri.' adecă: „Iar celuia ce pote a ve în
tări pre voî, şi cele-l-alte... şi acesta: care s'a arătat acum şi cele-l-alte"; 
sau „singur înţeleptului DumneZeu" : întru cele-l-alte izvode tipărite sînt 
adause la capul cel maî de pre urmă şâse-spre-Zece ale acestei către 
Romani, împreună cu îmbrăţişerile (adecă cu închinăciunile); nu drept 
însă, că s'a adaus după Zicerea: Darul Domnuluî nostru lisus Christos, 
cu voî cu toţî, amin, care este cuvîtttul cel mai de pre urmă al fieşte-
căreî trimiteri a luî Pavel, şi alt cuvînt după acelea nu urmeză. Iar la 
•dumneZeescul Chrisost , la Teodorit, la Teofilact şi la Icumenie şi du
pre dreptul cuvînt, bine sînt aicea stihurile acestea scr ise ; îar întru al
tele se scrie: „Şi prin Scripturile prooroceşti". 
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este tuirei 
de.fi, 
căruia 
(irecte 
cuvîntul 
puse în 
ve întări 
acesta.? 

• ••fn'tărefeeă 
vestirea 
un lucru 
mele, ci 
Tainei 
hristianiî 
ce era d 
arâţ'at 
tu slab 
mânca 
Evanghe 
cel'e-l-âlte 
pre 

prin 

acest fel dupre chip săritor, adecă: îar luî Dumne-
qehjiia ce pote a ve întări pre voî, prin Iisus Ghristos, 

slava (se cuvine să fie) în vecî, amin. Iar substantivul 
pronumele) «căruia», este de prisos; s'a pus însă pentru-că 

trebuia îarăşî a se poftori pentru multe cuvinte, cele 
mijloc. Şi a dis: slavă fie luî Dumnedeu, care pote a 
(pre voî) ceî slabi şi cari vă clătiţi. Şi cum o pote 

pupre buna-vestire şr evanghelia mea, adecă; ca să ve 
săţiăeţicelece-Cuve învej: şi ve/biţe^vestesc1); Iar, bqnă-
mea şi propoveduirea şi învăţătura luî Iisus Chfistos, 
este, pentru-că cele ce eu învăţ nu sînt dogme ale 

şint legî şi dogme ale luî Christos, dupre descoperirea 
imn de prea mare cinste, dice, este a ne învrednici noi 
să ne facem părtaşi al tainelor luî Dumnedeu; lucru 

in vechîu adecă şi din vec prohotărît, îar acum s'a 
scripturile legei şi ale proorocilor. Ce te temi dar 

^ntru credinţă, ca să nu te desparţi de lege, dacă vei 
de porc, căcî iată tdte scripturile taina acesta a 

ieî lui Christos o propoveduesc2), care pre lângă tote 
învaţă şi pre nebăgarea în sâmâ a mâncărilor. Şi du-

porunca Dumnedeuluî celui vecinie3), s'a arătat taina acesta. 
1 ) Mulţî eretici audind însă pre Pavel că dice aicea evanghelia sa şi 

aiurea în trimiterile sale, aii plăsmuit şi au minţit, cjicend că Pavel ar fi 
scris osebită carte de Evanghelie, ca şi (cele atribuite) altora multora; 
adecă evanghelia Apostolului Petru, a luî Toma, a luî Andrei; evanghe
lia luî Nicodim; întâia evanghelie a Sfîntului Iacov, a luî Filip, a luî 
Vartolpmeu, a luî Mateîu, a luî Varnava, a celor doî-spre-ejece Apostoli; 
evanghelia Naştereî Mântuitorului, evanghelia a prunciei luî, a naşte-
reî Măriei; evanghelia Eghiptenilor; evanghelia a Evreilor, evanghelia a 
Nazirejlor: Şi tote acestea sînt neadeverate şi mincîunoscrise, precum aceîaşî 
eretici aii plăsmuit că ar fi şi cincî neadeverate cărţi în Scriptura cea 
Veche, precum apocalipsis a luî Moîsi, Supţirea Naştere, Suirea luî Moîsi, 
taînicelle cărţile luî Moîsi şi testamentul luî Moîsi. 

2 ) Iar Fotie cjice că propoveduirea luî Iisus Christos a fost acesta, ca 
să te cunoscă pre tine, cjice, şi pre carele aî trimis, că eii şi Tată l una 

• sîntem, c ă . „judecata totă Fiîul o are" , că mergând înveţaţî pre tote nea
murile, botezându-î pre eî în numele Tatălui şi al Fiîuluî şi al Sf întu
lui Duh şi cele asemenea, care tote aii fost pricină şi a propoveduireî 
luî Pavel. 

3 ) Iar Fotie cjice, că vecînic Dumnedeii, Pavel aici numeşte pre S. Duh, 
dupre porunca şi însuflarea căruîa s'a vorovit şi s'a scris taîna luî Chri
stos. Deci pre totă S. Treime o arată aicî Pavel şi aceştia îî înalţă slavă, 
că dicend: singurului înţeleptului Dumnedeu, a arătat pre Tatăl, dicend şi 
prin Iisus Christos, a arătat pre Fiîul, dicend şi „vecînicutuî Dumnedeii" 
a arătat pre Sf.! D u h ; îar singur înţeleptului Dumnedeii a dis, d i c e a " 
cestaşî, nu spre osebire de Fiîul şi de Duhul, ci ca să ţie alegerea în
tru URatica Treime şi n u pentru ca să o desbine Şi ca să-î ridice vred
nicia ; câi)id voî cjice, „singur" pre tote cele-l-alte le despart şi le ose-
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Decî tu, cela ce te îndoeştî pentru mâncărî, nu ţi 
împrotivi luî Dumnedeu, ci a crede şi a asculta, 
are trebuinţă de ascultare şi nu de cercetare şi 
ci şi tote neamurile aşa cred, pentru-că la tote s'a 
acesta. Cum dar tu, hristiane, cel ce urmezi cele 
slujeşti şi asculţi de lege şi nu asculţi de însăşi 
ghelia luî Christos, întru care cred toţi? Iar singur 
Dumnedeu a dis Pavel nu spre osebire de Fiîul, 
ţind pre Fiîul de Tatăl, să nu fie! Pentru-că Fiîul 

: ciirnea Tatălui, şi precum Tatăl este înţelept, 
şi Fiîul eşte înţelept; iar singurul î-a dis spre 
anghelî şi de omeni; că singur Dumnedeu este 
îar angheliî şi 6menil dupre împărtăşire dela ~ 
lepcîune şi sînt înţelepţi. Decî acestui Dumnedeu 
taina acâsta, să-î fie slavă şi nu legeî, lângă care 
luând aminte bucatele. Iar «prin Iisus Christos» că 
se înţelege, precum am dis mal sus, celui ce 
vă întări prin Iisus Christos. Pote încă şi aşa a se 
taina Evangheliei s'a cunoscut la tote neamurile pri 
stos, că acesta a arătat taina acâsta la neamui 
a trimis pre ucenicii săi să înveţe pre tote neam 
lor: «Mergând înveţaţî tote neamurile»: (Mat 

se cade a te 
căci credinţa 
de iscodire; 
arătat taina 

e| vreeşti, încâ 
şi evan-

înţeleptulul 
adecă despăr-

este înţelep-

taina 

aşa asemenea 

fireşt 
Dumneide 

) 

carele 

pote 

X X V 

deosebire de 
e înţelept, 
u au înţe-
e a arătat 

tu încă şedî, 
i dis, pote a 

pre voî a 
înţelege, că 

n Iisus Chri-
pentru-câ 

arile, dicând 
n a , Î 4 ) 1 ) . 

CAP. xv . 

i . Ş i datori sîntem noi cel tari, să purtăm slăbiciunile 
celor neputincioşi. 

După ce a făcut rugăciune Apostolul, îarăşî sfâtueşte şi în
dulceşte pre hristianiî cei maî deplinit! în credinţa; una adecă, 
pentru-că au împreună numărat cu dînşiî şi pre a sa faţă di
când că datori sîntem, şi alta încă pentru câ-I numeşte pre eî 
puternici; nu a dis însă prost: să purtăm pre cel sîabî, ci slă
biciunile lor, îndoind dicerea, pentru ca să-î tragă la mai multă 
milostivire8). 

„sin besc, îar pre aceea (Treimea adecă) maî mult prin dicerea „ 
de firescă ţinere, nu despărţind pre nedeosebire, ci împreun 
minţile ascultătorilor pre unire ; pentru acesta şi substantiv 
numele) „căruîa", care Pavel l'a adaus la sfîrşit, la câte trele 
se dă pentru fiinţa şi Dumnezeirea cea una a celor 3 ipostasur 
menie dice că singurului înţeleptului Dumnedeii 'i s'a dis 
mincîunonumiţilor şi neînţelepţilor Zei. 

>) Vedî şi suptînsemnarea la Cap. IV, al celeea către 
vrednică de cuvînt fiind. 

2 ) Ma. Vasilie fiind întrebat cum sînt datorî ceî putem 
bicîunile celor neputincioşi, răspunde a ş a : „Dacă cela ce 

gur , o unesc 
I strângend cu 
.ad (recte pro-
feţele Tre ime 

rtV Iar Icu-
spre osebires 

Filps. s. 20 

cî a purta slă-
portă adecă ri 
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Ş i nu ndue a plăcea. 
Fiind-că maî sus a 4is Pavel, că noî hristianiî sîntem datori 

să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi, acum învaţă şi cum 
se pdte face acesta şi dice că atuncea putem să purtăm ne
putinţele lor, când nu vom căuta numaî pre a nostră plăcere 
şi voe, ci şi plăcerea şi mântuirea fratelui nostru. 

2. Fieşte-care din voî aprdpeluî sâ placă întru bine, 
spre zidire. 

Adecă fieşte-rcareîe hristiân sâ facă ceea ce este plăcut fra
telui seu, întru bine însă şi nu in rău, câ mulţî de multe ori fac 
rele, ca să placă apropeluî. Şi pentru ca să nu dică hristianul cel 
deplinit în credinţă: îată eu trag pre nedeplinitul fratele meu 
la bine, mustrându-1 pre el să nu ia aminte la mâncări: pen
tru acesta a adaâs Pavel acesta: «spre zidire»; aşa, dice, acăsta 
ce faci tu, cel deplinit este bine; însă fiind-că nu se face în 
vremea cuviincidsă şi potrivită, pentru acesta nu este spre zi
dire, ci spre risipirea fratelui tău; fiind-că înfruntarea cea fără 
de vreme, îl oboră şi nu-1 zideşte1). -

3. Că şi Christos nu lui-şî a plăcut, ci precum este 
scris : Ocările celor ce te ocăresc pre tine, au cădut asu
pra mea (Psalm. L X V I I I , 10). 

Pavel aduce pre Mântuitorul Christos în mijloc şi pre acesta 
îl dă de pildă noue hristianilor; pentru-că în stăpânirea luî Chri
stos era, d'ce, a nu să ocărî şi a nu se necinsti, nici a pătimi 
vre una din câte a pătimit, de ar fi voit a plăcea lui-şî, adecă 
de ar fi voit a căuta numaî de sine; însă nu a voit acesta 2). 
dică şi vindecă âre-care bole şi metehnele fratelui seu, precum este scris 
pentru Domnul, că a luat neputinţele nostre şi a purtat bale le : nu că 
le-a priimit acestea asuprăşi Domnul, c i ' că a vindecat neputinţele. Dacă 
<jic, se cuvine şi aicî la cuvintele acestea ale Apostolului a se potrivi 
cuvîntul şi chipul pocăinţei, prin carele chip se vor vindeca fraţiî din 
silinţa vindecătorilor ( C L X X V hotărîre pre scurt). 

') Vedî şi tâlcuirea djcereî: „Nimenea să caute de al seu, ci fieşte-carele 
de al apropeluî" (I Cor. X, 24) . 

2 ) , Pentru acesta Teodorit aşa tâlcueşte: „ Că însuşî stăpânul nu de 
al seu a căutat, ci pentru mântuirea nostră morţeî s'a dat. Că îl audim 
pre et la vremea patimet, rugându-se şi d j c e n d " : „Părinte, de este cu 
putinţă trecă delg; mine paharul acesta, însă nu precum eu vreau, ci pre
cum vreî tu" (Mat. X X V I , 39). A priimit încă şi hulele Iudeilor şi cele 
ce din vechîu le pricinuia Tatălui, eî cu fără-de-lege strigând, acestea le 
întrebuinţa asupra luî ; pentru care aii pus şi proorocescă mărturie. Se 
vede însă că Pavel aicî întrebuinţeză formă de lipsă, care aşa pote se 
împlineşte: Că şi Christos nu lui-şî a plăcut, ci apropeluî, spre mântuire, 
pentru carea s'a ocărit şi a pătimit, precum este scris: ocările celor ce 
te ocăresc pre tine şi cele-l-alte. Orî şi a ş a : „Că şi Christos nu lui-şî 
a r)1ăf.nt. ci Tatălui n i - p . i M i m este scris şi pentru carele şi s'a ocărit" . 

- 243 — 



Dar fiind-că a priimit să pătimescă, pentru acesta a dobîndit 
reu nume dela ceî mai mulţî şi s'a socotit că este neputincios 
şi ca un amăgitor şi de rele făcător; pentru acesta strigau ceî ce 
treceau pre lângă Golgota, şi—1 vedeau pre el răstignit, dicând: 
«Pre alţiî a mântuit, îar pre sineşî nu • pote a se mântui» ! 
(Mat. XXVII, 42). Decî ocările, dicea Christos către Părintele 
său, ocările şi necinstirile Iudeilor ceî ce .te ocărau şi te ne
cinsteau în Testamentul cel Vechîu pre tine, Părintele meu, aces
tea :au'-că4»tt''aşupr^Jnjea;)>...Fiţu^,,t6'&, în Testamentul cel Nou. 
Şi ac^st 4uef nu a fost nou şi de mirare,-pentru-că ceî ce erau 
obicinuiţi a ocări pre Tatăl, aceştia şi asupra Fiîuluî au cute-' 
zat cele asemenea. ţ 

4 . Iar câte 1) s'au proscris, spre a nostră învăţătură s'au 
proscris, ca prin răbdare şi prin mângâerea Scripturilor 
nădejdea să o avem. ; ' 

Acestea, dice, maî nainte s'au scris, pentru ca noî să le urmăm; 
cu cuvintele acestea însă îndemnă Apostolul pre hristianî ea să 
rabde ispitele şi necazurile; din dumnedeeştile Scripturi, dice, 
ne întărim noî să răbdâm cele protivnice, ce vin asupra nos
tră 2) şi răbdându-le acestea, să arătăm %iţru sine-ne pre nă
dejdea ceea ce o avem de bunătăţile, cele ce vor să fie, vie 
şi adevărată. Pentru-că cela ce rabdă necazurile cu mulţămire 
şi cu bună cunoştinţă, acela se vede că are nădejde adevărată 
de bunătăţile cele viitore; precum dimprotivă cela ce este ne
răbdător şi nu are bărbăţie, acela se arată câmu are adevărată nă
dejde în inima sa şi pentru acesta e mic de suflet şi nu rabdă. 

5. Iar Dumnedeul răbdăreî şi al mângăereî sâ dea 
v6u6 acâstaşî a o cugeta intre sine-ve dupre Christos Iisus, 

Intru aceste cuvinte învaţă dumnedeescul Apostol, câ îm
preună cu Scripturile, Dumnedeu este carele dă mângâerea în 
sufletele hristianilor şi răbdarea ispitelor. Pentru acesta şi îi nu
meşte pre el Dumnedeu al răbdăreî şi al mângâereî, de vreme 
ce însuşi este dătătorul acestora şi pricinuitorul. Decî rogă dar 
pre Dumnedeu, ca să dea hristianilor a nu cugeta unul alta 
şi altul alta, unul să îa aminte de una şi altul de. alta, ci toţi 
să cugeteze unul şi acelaş lucru între dînşiî, pentru-că acesta 
este însuşirea adevăratei dragoste, adecă ceea ce cugetâză şi 

*) Intru altele se cjice: „Căcî câte" . 
2 ) Iar că dumnecjeeştile Scripturi şi sfintele cărţi ale Scripturilor sînt 

mângâere întru ispitele ce pătimesc hristianiî, acesta o aii arătat Macaveiî 
4icend: „Şi noî dar nelipsiţi de aceştia fiind şj. mângâere avend sfintele 
cărţî, care sînt în manile nostre" (I Macav. XII, 9 ) . Vecjî şi suptînsemna
rea dicereî: Cuvîntul luî Christos să locuîască întm voi c u îmbelşugare 
(Colas. III, 16). .' 
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SQCOtjeşte unul pentru sine, aceea să cugeteze şi pentru fra
tele săii. Iar de vreme ce este şi dragoste lumescă şi rea, 
pentru acesta a adaus Pavel die^ nd: dupre Christos l isus,"a-
decă rog pre Dumnedeul hristianilor, să dea vouă acelea a 
cugeti, care plac lui lisus Christos, adecă cele plăcute luî Dum
nedeu şi bune, iar nu cele urite lui Dumnedeu şi rele. 

6 . Ca întru -un suflet şi cu o gură. să slăviţi pre D u m 
nezeul şi P ă r i n t e - 0 b l ^ ^ u ^ ' l î Q $ t n i H s i î s J0firist0$.-. . 

"Care este câştigul, <̂ i-ce, de a ; eugeta toţi hristianiî aceleaşi? 
(Acesta adecă) a slăvi pre Dumnedeiî nu numai cu o gură, ci 
şi cu un suflet şi cu o inimă; că acesta însemneză dicerea «în
tru un suflet», înţelegendu-se în loc de suflet şi inimă; pen
tru-că în inimă se porneşte lucrarea cea : a mâniei. Aicea însă 
se cuvine sâ facă starea cetitorîul, apoi sâ cetăscă ca dela alt 
început şi să dică: «Şi pre Tatăl Domnului nostru lisus Chri
stos»; adecă ca să slăviţi pre ăl vostru Dumnedeu, îar Părinte 
al Domnului nostru lisus Christos. Iar şi unit de vei ceti pre 
Dumnedeu împreună şi Tatăl, în cât dela însuşi Christos a fi 
şi Dunnedeu şi Părinte, nici o necuviinţă urmeză, Dumnedeu 
este £.1 luî Christos dupre omenire, iar Tată al lui este dupre 
dumnedeire. 

7. Pentru acesta priimiţl unii pre alţiî, precum şi Chri- . 
stos a priimit pre voi, spre slava lui Dumnedeu. 

Dumnedeescul Apostol îarăşî urmeză învăţătura cea de maî na-
înte ş aduce pildă pre Christos, pentru ca să porte grijă hri
stianiî şi să vindece unul pre altul, fiind-că acâsta priveşte spre 
slava luî Dumnedeu. Pentru-că a fi uniţi hristianiî şi de o cu
getare, acesta slăveşte pre Dumnedeu; pentru-că a dis Dom
nul către Tatăl: «Intru acesta vor cunoşte toţî, câ tu m'al tri
mis, de vor fi toţî una» (Ioan XVII, 8 ) . Precum dimprotivă 
de vo:' fi desbinaţî hristianiî între sine şi vor avea osebite cu
getări, acesta face să se hulâscă Dumnedeu, pentru-că păgânii 
vădend pre hristianî desbinaţî şi despărţiţi, prihănesc credinţa 
şi pre Christos1). 

8 . Şi dic voue pre lisus Christos câ s'a făcut slujitor 
al tăereî împrejur, pentru adevărul lui Dumnedeu, spre 
a ade^erij|făgăduinţele părinţilor. 

Cu aceste cuvinte arată Apostolul că Christos nu a plăcut 
luişî, ci pentru dragostea nostră tote le-a priimit şi dupre ur
mare înduplecă cu acesta pre hristianiî, ceî ce au credut din 
• >) lai Teodorit aşa cjice: Şi stăpânul" Christos, nu drepţi fiind noî ne-a 
iubit, ci păcătoşi luându-ne, ne-a îndreptat; se cuvine dar şi noî să pur
tăm neputinţele fraţilor şi tote pentru mântuirea acelora să le lucrăm. 
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neamuri, a nu se mândri împrotiva hristianilor celor ce din E-
vreî aii credut; căcî Evreii au credut şi s'aii mântuit pentru 
făgăduinţele, care a fost daţ Dumnedeu strămoşilor lor; îar 
ceî din neamurî au credut şi s'au mântuit, pentru singura îu
birea de omeni şi mila luî Dumnedeii. înţelegerea însă care o 
dice Apostolul este acest fel: a fost făgăduit Dumnedeu lui 
Avraam, ca sămânţa luî să moştenescă lumea; dar cei ce s'au 
născut din Avraam apoi, au călcat legea lui Dumnedeu şi s'aii 
fâcut vinovaţi pedepsei şi dupre urmare nevrednici de făgă
duinţa lui Dumnedeu cea către Avraam; în urmă a venit Chri
stos şi dupre omenire a păzit legea lui Dumnedeu şi a priimit 
t6te cele-l-âlte, încă şi pre însăşi tăerea împrejur, cate a fost 
semn al celor ce se nasc din sămânţa lui Avraam, Plinind 
dar legea Christos şi tăindu-se împrejur şi sămânţă a lui A-
vraam făcându-se, a deslegat.pre urgia cea asupra Evreilor a 
lui Dumnedeu şi i-a fâcut pre eî iscusiţi de a priimi Iarăşi fă
găduinţele luî Dumnedeu acelea. Decî numaî prentru acâsta a 
priimit tăerea împrejur Christos, pentru ca să arate făgăduin
ţele lui Dumnedeu şi Tatălui şi pentru ca să întărâscă legea 
şi să o facă să stăpânâscă. Drept aceea pentru ce tu, hristi
anul, cel ce din Evreî aî credut, încă urmezi obiceiurile evre-
eşti? Şi pentru ce păzeşti legea pentru care te primejdulal a te 
lipsi de făgăduinţele lui Dumnedeu? Că Christos (dice Chri
sostom) a plinit cu adevărat şi a păzit legea, dar nu pentru ca 
să o păzeşti tu de acum înainte, ci pentru-că tu mai înainte o 
ai călcat, şi călcându-o, te-aî fâcut nevrednic de făgăduinţele 
părinţilor. Drept aceea şi tu dupre Dar te-aî mântuit, pentru-
că mai înainte erai lepădat şi prin Christos acum ai luat fă
găduinţele. Deci credinţei şi evangheliei lui Chrisos se: cuvine 
să urmezi, şi nu legei. 

9 . Iar neamurile pentru milă să slâvescă pre Dumnedeu. 
Hristianiî cei ce din Evrei au credut, dice, avea făgăduîuţele, 

măcar deşi călcând legea luî Dumnedeii, s'aii fost fâcut ne
vrednici de ele; îar voi hristianiî ceî ce din neamuri aţi cre
dut, pentru singură iubirea de omeni a luî Dumnedeu v'aţî 
mântuit. Pentru acâsta şi sînteţi datori mai mult a sjiăvi pre 
Dumnedeii şi a-I mulţămi de acâsta. Că pentru acâsta Dum
nedeu v'a priimit pre voî, cei ce aţî credut din neamurî, du
pre Fotie, ca mai mult să se slâvâscă. Căci dacă a se plini 
făgăduinţele lui Dumnedeu către Evrei şi a nu se părea că 
a minţit Tatăl, a fost slavă a lui; cum nu este negrăita slava 
a acestuia Părinte, a dărui şi v6uă neamurilor bunătăţile cele 
mai pre sus de fire şi ne nădăjduite, fără a le făgădui vouă mai 
înainte? Iar slavă a lui Dumnedeu şi mulţămită este, de a fi 
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voî hristianiî, ceî ce aţî credut din neamurî, uniţi între sine-vă 
şi a purta pre ceî slabi şi a nu suferi să osebiţi de înşl-ve pre 
mădularele vdstre, adecă pre fraţii voştri. 

Precum este scr is : Pentru acesta me voîu mărturisi tie 
» 

întru neamurî şi numele teii voîu cânta (Psalm. X V I I , 4 9 ) . 
10. Ş i îarăşî dice: Veseliţi-ve neamuri împreună cu no

rodul luî (II L e g e X X X I I , 43). 
11. Ş i Iarăşi: Lăudat? pre Domnul t6te neamurile, îă -

udaţi-1 pre el tdte nerodele (Psalm. C X V I , stih -1).- -
: i '2 . "Ş i îarăşî Isaia dice: F i - v a rădăcina luî Iese, şi cel 

ce se va scula a stăpâni preste neamuri; spre acesta nea
murile vor nâdejdui (Isaia X I , 10). 

Tote mărturiile acestea le-a adus în mijloc Apostolul, pen-: 
tru ca sâ arate câ toţî hristianiî, atât ceî ce au credut din 
neamurî, cât şi ceî din Evreî, trebue sâ fie uniţi şi sâ cuge-
teze una şi aceeaşi. Şi pre hristianiî cel ce din Evrei au cre
dut, cu aceste mărturii îî smereşte, ca să nu se mândrescă a-
supra hristianilor, celor ce din neamurî au credut. Fiind-că 
toţî proorocii maî înainte vesteau, că şi neamurile vor crede în 
Christos şi se vor mântui împreună cu Evreii. Şi cu acesteaşî 
mărturii smereşte şi pre hristianiî, ceî ce au credut din nea
muri, pentru-că arată lor cu acestea, că nu au fost norod al 
luî Dumnedeu, ci sTau unit cu norodul luî Dumnedeu, adecă cu 
Isrâilteniî şi dupre urmare, câ maî mult sînt datori luî Dum
nedeu decât Evreiî, pentru-că au luat şi Dar şi facere de 
bine maî mult decât aceîa. Iar d i c e r e a : «Mârturisi-mă-voîu ţie 
întru neamuri» s'a dis despre faţa lui Christos către Părintele: 
Te voîu propovedui, dice, o Părintele meu, la neamuri. Iar a-
cesta: «fi-va rădăcina luî'Iese» arată că va răsări din rădăcina 
luî Iese, cel ce se va scula, ca să stăpânescă preste neamurî, 
adecă Christos. Iar «şi» este de prisos dupre Icumenie, va fi, 
dice, rădăcina luî Iese; dar care este acesta? Cel ce se va scula 
să stăpânescă preste neamurî, adecă Christos. 

13. Iar Dumnedeul nădejde! 1) să ve umple pre voî de 
totă bucuria şi pacea întru a crede, întru a prisosi voî 
întru nădejde întru puterea Duhuluî Sfînt. 

' ) A cjis : însă : DumneZeul nădejdeî, pentru ca s'arăte, după Icumenie, 
că pentru acesta rog,pre DumneZeu, căcî nădejduesc că rugăciunea mea 
va lucra întru voî de vep voi şi voî; fiind-că DumneZeul nostru este D u m 
neZeu al nădejdeî şi cela ce nădăjdueşte într'însul nu se ruşineză. Iar 
Teodorit aşa tâlcueşte acesta Zicend: Că Apostolul a dis întru cele de 
maî înainte, că nădejdea care se vede nu este nădejde, pentru acesta 
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Aicî ragă Apostolul hristianilor pentru ca să se umple, ceî 
ce din Evrei aii credut adecă, de totă. bucuria, căcî aceştia 
erau mâhniţi, pentru-că se înfruntau; iar ceî ce din neamuri au 
credut, să se umple de pace, căcî aceştia se vedeau că şe luptau 
vrâşmăşeşte cu ceî ce din Evrei creduseră, pentru-că încă ţineau 
cele ale legeî. Orî maî ales rogă Pavet ca amendoue părţile să 
se umple de amendoue acestea, adecâ ş̂i de bucurie şi de pace. 
Dar curii Var face lor acesta? Fii.hd-eă credv Credinţa lor însă 
jjptru'.ce- îi; va folosi ?'-îhtru:;g-!ppiâosi! $f uityu; r^dejde,; căci că 
cela ce "creiife pentru1-' bli4âtăţlb,'''̂ îl0';.--fiit>Sr-e: şi' nu ...se mâhneşte 
pentru greutăţile cele de faţă, acesta prisoseşte întru nădejde, 
nădăjduind adecă pentru cele fiitţSr^B şi.răbdând cu bărbăţie vre-
melniceştile greutăţi. Dar nădejdea îarăşî întru ce ne va folosi?' 
Intru a dobândi Darul Sf. Duh noî, care va face maî puternică 
pre acesta nădejde a nostră, că nădejdea pricinueşte noue Da
rul Sf. Duh şi îarâşi dela Sf. Duh se face maî puternică acesta 
nădejde a nostră. 

14. Ş i încredinţat sînt şi însumi eu, pentru voî fraţii 
mei, câ şi voî plini sînteţi de bunătate, depliniţî de tdtâ, 
cunoştinţa, putincîoşî şi pre alţii a sfătui. 

Fiind-că la multe părţi de ale trimitereî acesteea, dumnede
escul Apostol a întrebuinţat aspru şl Jnfruntător cuvînt, pen
tru acesta acum îl vindecă, şi nu dice că am audhyd m'am 
încredinţat adecă deplin încredinţat şi însumi eii sînt, carele vă 
înfruntez şi vă prihănesc, cum câ sînteţi plini de bunătate, a-
decă de socotâlă bună şi îubitore de fraţi; ori bunătate numeşte 
de obşte pre totă fapta bună. Şi nu a dis că aveţi bunătate, 
ci că sînteţi plini de bunătate; însă fiind-că nicî un folos este 
de ar avea cine-va bunătate şi nu ar şti cum să o întrebuin
ţeze, pentru acâsta a adaus Apostolul dicând şi că sînteţi plini 
de totă cunoştinţa, pentru ca sâ ştiţî cu cunoştinţa acâsta să 
întrebuinţaţi bunătăţile şi faptele bune, care le aveţi, cum se cu
vine. A dis însă că pot a sfătui şi pre alţii,; adecă nu numai 
de alţiî se învaţă, ci că sînt vrednici şi pre alţii a-I învăţa. 

15. Maî cutezător am scris' vdue, fraţilor, din parte, ca 
cum maî aducând aminte v6ue\ 

pre Dumnedeii îl numeşte şi Dumnedeii al rtădejdeî, ca pre unul ce din 
început a. dat neamurilor nădejdea blagoslovenieî şi cu lucrurile adeve
reşte făgăduinţa. Iar acesta este zălog pentru ^nădăjduitele bunătăţi ; că. 
cela ce le-a făgăduit acelea, apoî le-a plinit,, negreşit va p^ni şi cele 
ce acum le-a făgăduit noue. Porunceşte însă nouă nu numaî să nădăj
duim, ci şi să prisosim întru nădejde, adecă să nădăjduim cu curăţenie, 
şi să socotim că vedem bunătăţile cele ce nădăjduim. Acesta însă o a 
dis, că ne va da duhovnicescul Daiv 
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Romanii erau omenî cu vrednicii, adecă cu dregătorii, pen
tru-câ locuiau întru împărătesca cetate, pentru acesta aveau şi 
mare mândrie. Aşa dar îî îndulceşte Apostolul, dicend că am 
cutezat a vă scrie. Ci cu dicerea acâsta mult îî sfarmă şi îî 
zoleşte. Şi nu se îndestulezi cu acesta numaî, ci a adaus încă 
a dice şi: din parte am cutezat, adecă la puţine părţi, şi nu ca 
cum v'sşî învăţa, Ci ca cum v'aşî maî aduce a m i n t e , adică.puţin 
ce-va acuc aminte voue.-Şi prin tote acesten arată, .dupre Ohri-

Tsosţem, câ. nu voroveşţe lor ca un'învăţător şi Apostol,-ci. ca 
un frate şi prieten către fraţi şi către prieatenî de o cinste, 
fiind-câ acesta este însuşirea învăţătorului une-orî adecă a vo-
rovi cu înfruntare, alte-orî sâ împestrescâ cuvîntul spre folosul 
ascultătorilor. . . , 

Pentru Darul cel dat mie de Dumneeleu. 
16 . Spre a fi eu slujitor al luî lisus Christos la nea

muri, ierurghisind Evanghelia luî Dumnedeu. 
Mai smerit făcend Apostolul cuvîntul dice că eu nu mî-am 

însuşit mie-mi cinstea acâsta de a învăţa şi a fi Apostol, nu; 
nicî eu întâîu am sărit la acesta chemare, ci Dumnedeu care 
m'a. rânduit la acesta, acesta a poruncit mie, nu ca vrednic de 
o chemare ca acesta, ci dupre Darul luî. Spre ce însă rni s'a 
dat darul acesta ? Spre a fi slujitor şi iereu al Evangheliei, a-
decâ al evangheliceşteî propoveduirl. Decî să nu me prihăniţî, 
o fraţi! mei, deşi vă învăţ, căcî acesta este preoţia mea, ca 
să propoveduesc evanghelia. Şi eu preotul evangheliei am sa
bie, cuvîntul şi propoveduirea; îar voi hristianiî, ceî ce ascul
taţi propoveduirea mea sînteţî jertfa. Cine dar ar prihăni pre 
iereul, adecă pre preot, că îşî pune cuţitul asupra vitelor, ce
lor rânduite spre jertfă şi că le tae şi le desparte în părţi? Ne
greşit niminea. Acestea însă le d i s e Pavel, una adecă, pentru 
ca şă întraripeze cugetările hristianilor, după ce vor înţelege 
câ sînt Jertfă a evangheliei luî, şi alta încă ca să se dezvi-
novăţăscâ pentru sineşî şi să arate că acesta de sus este po
runcit a o face. . 

Ca şă se facă proaducerea neamurilor bine priimitâ, 
sfinţita întru Duhul Sfînt. 

Nu an scris voue, di c e> pentru ca eu să mă slăvesc, ci pen
tru ca şi voi, cei ce vă aflaţi în Roma să vă mântuiţi împreună 
cu cele-l-alte neamuri ce s'au mântuit şi aşa sâ se facă proadu
cerea şi jertfa neamurilor luî Dumnedeu, întreg bine priimită, 

_tdte aducând roduri lui Dumnedeu. Iar sfinţită proaducerea a-
cesta întru Sf. Duh este adecă sfinţită cu viaţă şi petrecere 
duhovnicesca, căcî singură credinţa nu sfinţeşte, ci trebueşte 

— 24» — 



şi nuna Şl uUhovnicesca viaţă; că noî hristianiî fiind-că arri 
credut şi ne-am botezat, am luat Duhul Sfînt; ci de nu vom 
avea şi viaţă duhovnicescă şi îmbunătăţită, se stinge darul Du
hului Sfînt, ce l'am luat. Dicend însă: neamurî, Pavel smereşte 
cu, acâsta cugetările cele mândre ale Romanilor, în cât să nu 
judece lucru nevrednic de cinstea lor, căcî au învăţător pre 
Pavel, care a proadus luî Dumnedeu maî pre tote; neamurile, 
cele ce se afla pre păment şi pre mare în totă k.mea. 

î y . Drept aceea am laudă în Christos Iisus, la cele 
ce sînt către Dumnede; j . • . ... 

Kiind-cârnuit s'a smerit pre sineşî dumnedeescul Pavel cu 
cuvintele de maî înainte, acum înalţă cuvîntul, ca să nu se a-
răte lesne defăimat; înălţând însă cuvîntul, nu este îarăşî afară 
de moralul cel smerit obicinuit lui; că dice câ eu am laudă, 
nu însă întru sinemî, nici întru sîrguinţa mea, ci întru Chri
stos şi în Darul luî Christos. Dar unde me laud? La cele că
tre Dumnedeu, adecă nu la cele ce s'ar întâmpla şi la lucruri 
proste şi stricăcîdse, ci la cele dumnedeeştî şi duhovniceşti. 

18. C â nu voîu cuteza ce-va a dice, din cele ce nu 
a lucrat Christos prin mine, spre ascultarea neamurilor, 
cu cuvîntul şi cu lucrul, 

19. Intru putere de semne şi întru minuni şi întru pu
terea Duhului Sfînt. 

Fiind-că maî sus a dis Apostolul că. este liturghişitor şi slu
jitor al evangheliei la tote neamurile, acum dice aicea că nu 
me fălesc nicî mă mândresc în vre un lucru din cele ce nu 
am fâcut; Iar mai ales, eu nu am făcut nimic, ci Christos le-a 
făcut şi a săvîrşit tote, organ şi unâltă întrebuinţându|-mă la tote 
acelea. Căci şi de vorovesc şi de filosofesc -desprje cereştiie 
lucruri şi de lucrez şi întrebuinţez vre o dumnedeescă şi mai 
pre Sus de fire petrecere şi de săvîrşesc minuni, tolte acestea, 
dic, sînt fapte şi isprăvi ale lui Christos şi nu âle inele, şi a-
cestea se făceau pentru ca să asculte neamurile şi sâ credâ. Se 
osebeşte însă semnul de minune, căcî semnul se diCe acela ce 
se face la lucruri dupre fire, cu nou chip însă şi minunat, pre
cum de pildă a se vindeca îndată sacra luî Petru cea aprinsă 
de bală, acest lucru adecă dupre fire este, atuncea însă cu 
nou chip şi minunat s'a făcut, căci aşa de îngrabă şi cu sin
gură atingerea manei Domnului o a lăsat ferbinţâla; iar minune 
se dice aceea ce se face la cele ce nu sînt dupre fire, de pildă 
dupre firescul chip, cel ce se naşte orb, nu este cu. putinţă a 
se vindeca şi a lua ochiţi vădător, ci Domnul a făcut minunea 
acâsta, pre orbul cel din naştere făcăndu-1 cu ochi sănătoşi. 
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Insă atât semnul cât şi minunea, afară de obicinuitele legile fi
reî se fac amândouă; ci la semn adecă maî puţine legi ale 
fireî se deslega, îar la minune mal multe. Fiind însă că de 
multe ori se fac semne şi minuni şi cu lucrarea demonilor, 
pentru acesta a adaus Apostolul a dice: «Intru puterea Du
huluî Sfînt», adecă semnele şi minunile acestea se făceau de mine 
cu puterea Sf. Duh, şi, din cuvintele acestea se arată şi dumne-
deesca vrednicie a Sf. Duh; fiind-că pote însuşî.a face semne 
şi minuni ca acestea, ca un Pumnededeft ce este. 

A ş a c â t . dela Ierusalim şi împrejur până la Illiric a-îm
plini Evanghelia lui Christos eu. 

Voeşti, dice, ascultătoriule să lai dovadă de cuvintele mele ? 
Vedî pre mulţimea ucenicilor ce am făcut, pentru-câ începând 
eii dela Ierusalim am mers până la Illiric, adecă până la Scla-
vonia, care sînt părţile cele maî de pre urmă ale Bulgariei. Şi 
nu a dis că am propoveduit numaî, ci şi am plinit Evanghelia, 
pentru ca s'arate că cuvîntul şi propoveduirea sa nu s'aii făcut 
nelucrătore, ,ci în faptă şi lucrătore şi că aii făcut rod prea de
plinit. Şi pentru ca sâ nu socoteşti că Pavel a început dela 
Ierusalim şi a mers de~a dreptul până la Illiric, pentru acesta 
a adaus dicând, că a mers şi prin părţile cele din prejurul Ieru
salimului şi ale Illiriculuî, atât la neamurile cele de către me
dul nopţeî, cât şi la acele despre amedă di- Drept aceea, du
pre dumnedeescul Chrisostom, Pavel nu a propoveduit numaî 
la neamurî şi în cetăţi şi în satele ce se aflau sub stăpânirea 
cea prea lată a Romanilor, ci şi la acele ce se aflau sub var-
varî, în Finichia dic şi în Siria şi în Cilichia şi în Capadochia, 
şi în Arabia şi în eparhiile Sarachinenilor "şi ale Perşilor şi ale 
Armenilor şi ale altor varvarl şi în Italia şi"Tff Ispania şi întru 
alte cetăţî şi împărăţii ale Evropeî. 

20. Ş i aşa filotimisîndu-me a evanghelisi, nu unde s 'a 
numit Christos, ca să nu zidesc pre streină temelie. 

Nu numaî, dice, la atâtea neamurî am propoveduit evanghe
lia, şi am tras atâtea ia credinţa luî Christos, ci căcî şi ace
lea atâtea neamurî nu aii fost audit mal înainte nume de Chri
stos, nicî propoveduire de vre un alt Apostol. Fiind-că eu so
coteam Iubire de cinste adecă slavă şi lauda mea, a nu merge 
să propoveduesc la neamuri, ce au audit nume de Christos şi 
propoveduire de alt Apostol, pentru-că să nu mă arăt că zi
desc pre străină temfelie. Atât de departe sînt de a voi să mă 
arunc pre sine-mi la ucenicii altor Apostoli şi de a o face acesta 
pentru slava şi lauda mea. Deci nicî voue am scris, pentru-că 
voesc a lua dela voî slavă, ci pentru ca cu acesta să plinesc 



datornica mea slujbă a Evangheliei. Insă streină temelie nu
meşte Pavel, pre învăţătura şi propoveduirea' celor-l-alţî A-
postolî, nu că dor aceîa sînt streinii; nicî că aceia ar fi pro
poveduit altele osebite de Apostol, ci aşa il numeşte pre el, 
dupre cuvîntul plăţeî ceiî date dela Dumnedeu; fiind-că plata 
ce aveaii să îa Apostolii pentru ostenela, ce aii făcut fa ceî ce 
au propoveduit, era a lor precum şi.oştenela era a lor, îar stre
in şi nu lucru ăl seu ar,fi fost luî Pavel, fiind-că îhsţişî ; nu, a 
jbst osu-.iift Ia aceea. - .-, , „ • -., ;>- ' j ' ^ : , ^ ; - -' : .' 

2 î . €i-precum-'"«JsKT.'scrfe^•fcătşrai'••M" j i : s ' a vestit des
pre el, îl vor vedea; şi cari nu avi audit vor înţelege 
(Isaia L I I , 15). 

Arată Pavel aicea căproorocia acesta s'a plinit întru însâşî pro
poveduirea; pentru-că el cu propoveduirea Evangheliei, pre multe 
neamuri le-a făcut de au vedut lumina cunoştinţei luî Dumne
deu, la care neamurî alt cine-va maî înainte de el nu a pro
poveduit; şi pre mulţî omenî, cart pre vre un alt Apostol nu 
a fost audit. maî înainte, I-a făcut de aii înţeles adevărul cre
dinţei. Şi cu acesta arată cum că maî multă ostenelă şi sudori 
cheltueşte cine-va, când învaţă omenî varvarî şi cu totul neîn-'1 

veţaţî, carii altă dată nu au audit cuvîntul lui Dumnedeii (la 
care acesta alerga Pavel), decât când învaţă cine-va pre cei ce 
mai înainte au fost audit dela "alţii. 

22. Pentru ac6sta şi me opream de multe orî de a 
veni la voî. 

La începutul trimitere! a dis Apostolul că m'am oprit până 
acum, aicea însă arată şi pricina pentru care s'a oprit, căcî a-
lergam dice în tote locurile propoveduind Evanghelia, pentru 
acesta şi m'am oprit că de multe ori me apucam şi doream să 
vin, neputând însă a aduce în ispravă dorul meii şi să vin pen
tru pricina de mai sus. 

23. Iar acum ne maî avend loc intru aceste laturi, şi 
dor avend de mulţi ani ca sâ vin către voî, 

24. Când voîu. merge în Ispania, voîu veni către voi, 
că nădej'duesc, trecând pre acolea, să ve ved pre voi şi 
de către voi să me petrec acolo, după ce me voîu sătura 
maî înainte de voi din parte. 

Mă opream dice de a veni la voi, Romanilor, pentru-că voiam 
să propoveduesc neamurilor, Iar acum fiind-că în părţile aces
tea ale Corintului (că din Corint s'a scris trimiterea acesta) şi 
ale Peloponizuluî nu maî am vre o -lucrare, pentru acesta şi 
scriu voue şi voîu veni la Roma pentru dragostea vostră şi nu 
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faci 

pentru iubire 
tru ca sâ nu 
o Pavle, pentru 
cru în treacăt 
dice: ,Că fiipi 
dulcesc de 
ddriaţâ a mea 
41 doreşte, pentru 
dupre jjrma'r^ 
yeni la Voî. 
de cale ne 
vedî? Pentru 
trece acolo, 
sâ merg în 
nu ve defaîm 
ind-că acâsta 
o vindecă ducând 
mai întâîu din 
tele acestea 
îi iubea; perat 
urmând cuvintele 
către prea î 
a dis, adecâ 
a mă. sătura 
îndulcire, însă 

25. ! Acum 
26. C ă a 

împărtăşire 
Maî sus i 

ind-că avea 
rîs, spune 
duc, dice, l £ l 

le duc mi 
cât de mare 
hristianî, de 
imeşte sing 
Romanî, însă 
tenia sfinţilor 

>) Vecjî la 
cu Petru şi eii 
adecă o aia î i 
vel propovedyîa 
erusalim, cari" 
cîoşiî Evrei, pr 

de slavă, orî pentru vre o altă pricină. Apoî pen-
d'ică luî Romaniî câ, fiind-că acolo nu aî lucrare, 

acâsta ne întrebuinţezi pre noî, ca pre un lu-
pentru acesta ca cum răspundând lor Apostolul 

-câ doresc de mulţî anî maî înainte ca să mă în-
pentru acâsta mă silesc acum să plinesc acâsta 
Insă îarăşî, ..ca să nu se .nhândreşcă eî, r:ă.Pavel 

că;sînt maî mari decât ccî-l-aiţî, pentru acesta 
4ice:,Câ atuncea ..când voîu merge-la Ispafua, $&lik 

nsă îarăşî ca să nu dică Romaniî: şi ce? 'Treacăt 
pr-e noî şi pentru acâsta în treacăt vrei să ne 

acâsta îarăşî a d's) c&'- de către voî me voîu pe-
adecă voi înşi-vă vădând nevoea ce mă sileşte ca 
spania, singuri mă veţî petrece acolo. Drept aceea 

ci de nevoe voîu trece pe la voi; dar însă, fi-
încă mâhnea pre Romani, pentru acesta şi acâsta 

că: de către voî mă voîu petrece acolo, dacă 
parte me voîu 'sătura de voî. Şi arată cu cuvin-

dumnedeescul Apostol, cât de cu multă dragoste 
ru acâsta nu a dis ca să vă văd, ci să mă satur, 

cele ce le dic născătorii cel Iubitori de fiî 
biţii lor fii, cei singuri născuţi. «Din parte» însă 
Ta ore-care vreme, orî cât de lungă ar -h, nu pote 
nicî a pricinui mie saţiu de a vostră întâlnire şi 

priimesc măcar din parte a me sătura de voi. 
însă merg în Ierusalim slujind sfinţilor, 

bine voit Macedonia şi Ahaia a face ore-care 
săracilor dintre Sfinţii cei ce sînt în Ierusalim, 
făgăduit Apostolul ca să mârgă la Roma, însă fi

să zăbovescă, pentru ca. să nu le pară câ-î ia în 
şi pricina pentru care zăboveşte; adecă căci mă 

Ierusalim ca să slujesc sfinţilor, nu a dis ca să 
nie, ci ca să-î slujesc, ca să ne învăţăm şi no! 

bine este milostenia ceea ce se dă către sfinţi: 
vreme ce un Pavel ca acesta, învăţătorul lumeî, pri-

a o duce. Şi că măcar deşi atâta mult iubea pre 
îi lasă pre el şi mai mult alege să ducă milos-

' ) . Insă cu acest cuvînt tot o dată îndemnă şi prt 

acum 

loşte; 

ur 

(pap. II al celeî către Galat. Stih 10. Că întâlnindu-se Pave 
Iacov şi cu loan în Ierusalim, propoveduirea evanghelie 

împărţit, şi Apostolii ceî-l-alţî p.rop_cj.ve.duîau Evreilor, îar Pa 
ia neamurilor. Pre hristianiî ceî săracî însă, ce eraii în I 
in Evreî creejuseră şi li se răpiseră averile de către necredin 

e aceştia, djc, nu î-aii împărţit şi-î aveaţi de obşte şi ceî-l-alţ 
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Romani să facă milostenie şi eî acestor săraci. Că dicend cum 
că Macedonia şi Ahaia 1) aii bine-voit a da milostenje, cu acesta 
insuflă rîvnă în' inima Romanilor, pentru ca. şi eî să urmeze ce
tăţilor acelora şi să miluiască pre sfinţii cei din Ierusalim. Iar 
milostenia, Pavel pretutindenea o numeşte împărtăşite, pentru-că 
este un obştesc căştig şi al celor ce o daii şi al celor ce o iau. 
Care milostenie însă a dis ? Adecă mică şi puţină, ca sâ nu să 
socotească însă.că ocârâşte pre Romani, că sînt iubitori de argint 
şi hemilostivî. Iar săraci dintre sfinţii ceî ce sînt în Ierusalim, 
dice. pentru, ca sa arate, .că eu, îndoit chip sînt vrednici de milă 
şi pentru-că sînt. săraci şi pentru sfinţenia şi fapta bună a lor. 

27. Că aii bine-voit şi dator sînt lor;, că dacă întru 
cele duhovniceşti ale lor s'au împărtăşit neamurile, datori 
sînt şi ei întru cele trupeşti a sluji lor. 

Nu este vre un lucru de mirare, dice, de au voit Machedo-
neniî ceî maî sus dişl şi Peloponiziî a milui pre hristianiî, cel 
din Iudeî, ce sînt în Ierusalim, pentru-că aceştia s'nt datori a-
celora. Din ce pricină? Pentru-că dintre Iudei se pogora cu 
neamul Christos şi pentru Iudei a venit, din Iudei erau Apostolii; 
proorocii şi tote duhovniceştile bunătăţi. Şi aceste duhovniceşti 
bunătăţi ale lor le dobîndesc Machedonenii şi Peloponezienii şi 
totă lumea. Deci datore este şi lumea şi hristianiî ceî din lume 
să împărtăşescâ Iarăşi şi ei cu ^trupeştile bunătăţi pre hristianiî 
cei din Iudei. Drept aceea datorie aveţi şi voi Romanii a milui. 
Nu a dis însă să-I împărtăşâscă pre eî cu trupeşti e bunătăţi, 
ci să le slujescă, că în rânduiala de slujitori al sfin :ilor acelora 
î-au pus pre dînşiî, ca să dea lor, precum dau şi împăraţilor 
dăjdiî) nicî a dis să slujescă ceî din neamurî cu trupeştile bu
nătăţile lor, precum a dis acolo, că l-au împărtăşit Iudeii cu ale 
lor duhovniceşti bunătăţi. Pentru-că banii şi cele-l-alte trupeşti 
bunătăţi, nu sînt averi însuşite numaî ale celor ce le au, precum 
sînt bunătăţile cele duhovniceşti, ci sînt obşteşti ale tuturor 6-
menilor, pentru-că se fac avuţii altă dată ale altora 8). 

şi Pavel şi purtau grijă pentru cele de trebuinţă ale lor şi pentru acesta 
scrie aicea Apostolul despre dînşiî. 

^ . însemneză că dupre gheografia luî Meletie, Ahaia, luâr.du-se maî ci 
lăţime, cuprinde maî mult şi pre Corintia şi pre Sikionia (care acum s i 
numesc împărăteşti); îar în deosebî luându-se, se numeşte locul acela 
care cuprinde părţile cele dintre Sikionia şi dintre Lidos, adecă (ale las 
tunieî), întindendu-se şi pre lângă malul măreî către răsărit, care se nu 
mea şi Eghialia, dela Eghial (adecă mal), fiind-că sînt pre malul măre! 

2 ) Vedî însă, iubitule, că Pavel maî sus pre milostenie o a. numit îm 
părtăşire, fiind-că ceî ce o îau, se cuvine să împărtăşescâ cu duhdvni 
ceştile bunătăţi, pre ceî ce îî miluesc, şi să se roge pentru-dînşiî. Des 
pre care lucru şi Teodorit d jce : „ Că Moîsi vădend că taoul cel ce s'; 
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28. Decî acâsta isprâvindu-o şi pecetluind lor rodul 
acesta, me voîu duce prin voî la Ispania. 

A d e c ă m i l o s t e n i a a c e s t a s f inţ i lor , d u p ă c e o voîîi d e p u n e c a 
î n t r ' o î m p e r ă t e s c ă vis terse şi d u p ă c e o v o î u p e c e t l u i , c a î n t r u 
un loc s igur şi ne jă fu i t , c ă în t ru a c e s t fel d e locur i se pun c e l e 
c e s e p e c e t l u e s c ; d u p ă c e , d i c e , a c e s t e a le vo îu f a c e , m e vo î i i 
d u c e prin m i j l o c i r e a v o s t r ă a R o m a n i l o r în I s p a n i a ' ) . Ş i c u a -
c e s t e c u v i n t e a r a t ă fer ic i tul P a v e l , ( c ă ) m e r g e r e a sa c e a pr in R o m a 
la I s p a n i a a fost d e n e v o e şi c ă nu p e n t r u d e f ă i m a r e a l o r t r e c e 
a l ă t u r e a cu R o m a , c u m am-, p r o d i s m a î s u s . P r e m i l o s t e n i e î n s ă 
o a n u m i t r o d , p e n t r u c a să a r a t e c â maî mul t c â ş t i g ă şi r o 
d e s c c e l c e o d a u , d e c â t c e î c e o î a u . 

29. Ştiu câ viind la voî, întru plinirea blagoslovenieî 
Evangheliei lui Christos voîu veni. 

Ş t i u , d i c e , c ă vi ind în R o m a , v â voîu v e d e a c ă b i n e s p o r i ţ î 
întru t o t e b u n ă t ă ţ i l a E v a n g h e l i e i , c ă c i p l in i rea b l a g o s l o v e n i e î 
E v a n g h e l i e i n u m e ş t e A p o s t o l u l p r e t o t e b u n ă t ă ţ i l e c e l e v r e d n i c e 
d e b l a g o s l o v e n i e şi d e l a u d a E v a n g h e l i e i . P o ţ i î n s ă a î n ţ e l e g e 
şi p r e m i l o s t e n i e b l a g o s l o v e n i e . D i c e d a r a ş a c ă vâ vo îu a f l a 
depl ini ţ î întru m i l o s t e n i e şi în t ru î u b i r e a d e o m e n î 3 ) . A c e s t e a 
proadus pentru pecat, s'a ars de tot, s'a mâniat pre Eliazar şi pre Itamar, 
şi a ciis lor: pentru ce nu aţî mâncat pre cel adus pentru pecat în locul 
cel sfînt, că sfinte ale sfiinţilor sînt? Acesta o a dat voue Domnul spre 
a o mânca, ca să luaţî pecatul adunăreî şi să curăţiţi pentru dînşiî î n a 
intea Domnului (Levit. X ) . Acesta însă şi prin proorocul Osie arătându-o 
Dumnezeu dice: Pecatele norodului meu le vor mânca (Cap. IV). Pen
tru acesta şi Apostolul dice: sâ împărtăşesc cu voî întru cele trupeştî şi 
voî ve împărtăşiţi cu dînşiî întru cele duhovniceşti. Decî ne învăţăm de 
aicea, că mâncând cele de norod proaduse, sîntem supuşi sub judecata 
luî Dumnedeu (din cele nedumeri, ale Scr ipt ) . Vedî şi suptînsemnarea 
dicereî „pentru împărtăşirea vostră în Evanghelie" (Filips. I, 5) şi cea a 
cjicereî: „Iar despre facerea de bine şi împărtăşirea să nu uitaţi". 

x ) Aicea Teodorit d>ce: cu ce cununi vrednice de laudă ar încununa 
cine-va capul acest fericit şi de treî orî fericit? Că măcar deşi ştia şi 
prodicea către _ preşviteriî Efesuluî necazurile şi legăturile care urma s ă 
le pătimescă în fieşte-care cetate, că dice aşa: însă Duhul cel sfînt prin 
tote cetăţile a mărturisit cjicend că legături şi necazuri mă aşteptă (Fapt. 
X X , 23) . Cu tote acestea pururea pomenitul Pavel acestea nu le s o c o 
tea, ci scrie Romanilor că va merge la Roma şi că de acolo are să mergă 
la Ispania, neîngrijindu-se pentru necazurile, ce urma să le pătimescă în 
cetăţile acestea, numaî pentru ca să plinescă calea Evangheliei, precum 
şi însuşi maî înainte spunea îarăşî: „Ci nicî despre una fac cuvînt, nicî 
am pre sufletul meii scump mie, ca să săvîrşesc calea mea cu bucurie 
şi slujba care .0 am luat dela Domnul Iisus, ca să mărturisesc E v a n 
ghelia Darului luî Dumnedeii (Fapt. X X , 24) . 

s ) Că dice dumnedeescul Chrisost.: „Că era obiceîu vechîu a se numi 
milostenia blagoslovenie orî binecuvântare" (Vor. X X X la cea către R o 
mani). Şi Pavel încă aiurea aşa o numeşte dicend: „De nevoe dar am 

— 255 — 



însâ le scrie ca maî înainte să apuce pre Romanî, ca ruşinân-
du-se eî de laudele luî Pavel, să se sirguîască a se face acest 
fel de milostivî, cum îî laudă. 

30. Rogu-ve însâ pre voî fraţilor, prin Domnul nos
tru lisus Christos şi prin dragostea Duhului, nevoiţi-ve 
împreună cu mine întru rugăciuni pentru mine către Dum
nezeu. 

Nici întru un luciu Pavel nu se =.oco_eş,tepre sineşî vrednic de 
credare şi îndestul, ci la împreună cu sineşî şi mijlocitor, precum 
şi acum pune mijlocitor către Dumnedeu şi Părintele, pre Chri
stos dupre omenire şi pre dragostea Sfîntuluî Dph; îar pre 
Părintele nu-1 pomeneşte anume, pentru ca să te înveţi tu, ce
titorîule, câ precum aicea pomeneşte pre Fiîul şi pre Duhul, 
dupre ceea ce se tace împreună pomeneşte şi pre Părintele; 
aşa şi când pomeneşte numai pre Tatăl, nu închide afară şi pre 
Fiîul şi pre Duhul, pentru-că unul de altul se ţine şi pentru 
nedespărţirea feţelor prea Sfintei Treimi; îar prin dragostea Du
huluî a dis, pentru ca-şă arate că precum Tatăl şi Fiîul au 
Iubit lumea, aşa întocmai şi Duhul Sfînt o a iubit. Vedî însă 
o cetitorîule cât de mare a fost smerita cugetare. a lui Pavel, 
în cât a dice că are trebuinţă de rugiie celor-l-alţî hristianî. 

31. Ca să me izbăvesc de ceî nesupuşi în Iudeea. \\< 
Nu a dis Pavel: rugaţi-vă ca să me lupt şi să biruesc pre 

ceî ce nu se supun în Iudeeâ, ci ca ,să mă izbăvesc de dînşiî, 
plinind cu acesta legea luî Christos, bare dice să ne rugăm, 
pentru ca să nu cădem în ispită (Mat. VI, 13). Arată încă cu 
acesta că este de nevoe să slujască şi şă ducă milostenia la sfin
ţii hristianî, cari se află între nesupuşii" aceştia (de cari şi în
suşi el se rogă să se izbăvescă), şi sfinţii aceia'se primejduesc 
să moră de fome şi de sărăcie. , 

Ş i ca slujba mea cea în Ierusalim 1 să se facă bine pri-
imită sfinţilor. 1 ' ^ 

Adecă rugaţi-vă, pentru ca să priimescă cu osîrdie sfinţii hri
stianl ceî din Iudeea milostenia ceea ce li se aduce prin mine. 
Din acest cuvînt însă al Apostolului se arată, că nu e îndestul 
numaî a da cine-va milostenie, ci şi a se priimi milostenia şa; 
pentru-că cel ce dă milostenie de nevoe şi cu silă, ori din ne
dreptăţi, orî cu slavă deşartă, milostenia luî nu este priimita şi 
rodul eî piere1). 

socotit a ruga pre fraţî ca maî înainte să vie ţa voî ca să progătescă 
blagoslovenia vostră, cea maî înainte făgăduită, acesta aşa a fi gătită 
ca blagoslovenie şi nu ca lăcomie (A doua către Cor. IX, 5) . 

l ) I & r Teodorit slujbă aicea înţelege, pre slujba evangheliceşteî propo-
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32, 
nedeu 

Pentru 
Iudei, ca 
mele, 

S i 
Nu a 

nesc" tu 
învăţătură 
sporirea 
rteî Apo 
aveau 

3 3 
Acest 

nedeu în 
cesta pr 
am dis') 

Ca cu bucurie sâ viu la voi, prin voea lui D u m -

acesta, d^e, m c rog, ca să me isbăvesc de nesupuşii 
în grabă să viu şi să vă văd şi cu bucuria inimeî 

fără a cerca vre o scîrbă dela acela, 
împreună să me odihnesc cu voi. 

dis, să viu şi să.yă inveţ, ci «împreună sâ me odih-
voî», adecă... ea şi, vbl sâ, vă ddihniţl cujiTiine .pentru v 

mea şi cui împ/euhl-v.c^.^dI^ă-"i»S. .odihnesc pentru 
credinţei vostre. Arată însă cu dicerea. acesta a odih-
stolul, că de vreme ce hristianiî cel ce erau în Roma 

nevoinţă şi ostenele, şi eî şi el au trebuinţă de odihnă. 
Dumnedeul păceî fie cu toţî voî, amin. 

obiceîu îl are fericitul Pavel a face rugă către Dum-
fieşte-care parte a trimiterilor sale şi a o adauge a-

•e lângă învăţătura şi sfâtuirea sa, precum şi altă dată 

CAP. XVI. 

Iar 

i . Ş i recomenduesc vdue pre Fivi , sora nostră sluji-
tore a pisericel din Chenhrees. 

veduirî, despre care Pavel maî înainte djcea la Faptele Apostolilor: „ci 
nicî despre una fac cuvînt (adecă bag s e m ă ) ; nicî am sufletul meii maî 
cinstit decât pre sine-mî ca să plinesc drumul meu cu bucurie şi s lujba 
mea, care o am luat dela Domnul Iisus, ca să mărturisesc evanghelia 
Darului luî; Dumnedeii" (Fap. X X , 24) . Insă cum că milostenia cea din 
nedreptate este nepriimită, mărturiseşte Sirah: „Cel ce jertfeşte din ne
dreptate lâce proaducere spurcată" (Cap. X X X I , s. 18). Şi îarăşî : „Cel 
ce proaduce jertfă din baniî săracilor, este ca cum jertfeşte pre Fiîui îna
intea Tatălui luî" (Ti j 20) . Şi Solomon dice: Cinsteşte pre Domnul din 
drepte 6s:enelele tale şi adă pârgă luî din rodurile dreptăţeî (Pild. III, 9) . 
Dice însă şi Mar. Vasilie, că milostenie din nedreptate nu se face ; nicî 
din blestem blagoslovenie, nicî din lacrămî facere de bine. Şi îarăşî: „Dacă 
luând cele ale săracilor, le daî săracilor, maî bine ar fi fost precum s'a 
dis, nicî a răpi, nicî a da. Ce spurci bogăţia ta, grămădind într'însa. căş -
tigurite nedreptate! ? Pentru ce-faci spurcată proaducereă ta, apucându-te 
să proaducî din nedreptate"? Iar dumnedeescul Chrisost. <|ice a ş a : „Cu 
milostenii, dice, şi cu credinţa se curăţesc pecatele; milostenia însă nu 
de pe c e i i din nedreptate; că acest lucru nu e milostenie, ci crudime şi 
neomenie; căcî ce folos este a dezbrăca pre altul şi a îmbrăca pre al
tul? Că măcar de tote cele luate dela alţiî de le-am da, nicî un folos 
este noue. Vedî şi suptînsemnarea oea pre larg despre răpire şi nedrep
tate, a dicereî: „Că şi răpirea averilor vostre, cu bucurie o aţî priimit" 
(Evr. X, ,34). 

*) Vedt la Cap. XIV al acestei către Roman!, stih 24. 
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Fiind-că acesta Fivi ducea acostă trimitere (adecă carte) la 
Romani, pentru acesta Apostolul o recomendueşte pre ea lor, 
o cinsteşte însă şi o laudă pentru multe pricini; maî întâîu 
pentru-că pre acesta o a scris mal întâiu decât pre mulţî cari 
se d i c deaciîa; al doilea pentru-că o numeşte sora sa du
hovnicesca, care este mare laudă pentru dînsa, a se învrednici 
adecă să se număscă sora luî Pavel; şi al treilea pentru-că o 
a arătat că este slujitdre a bişericei ceiî din Corint, fiind-că 
Chenhrees este un sat prea mare al Corintului, dupre Teodorit? 

2. Ca să o priimiţi-pre ea Intru Domnul, ou vrednicie 
sfinţilor. 

Adecă o recomenduesc pre ea vduă hristianilor, pentru ca 
sâ o priimiţî cu cinste pentru Domnul, căci cela ce priimeşte 
pre alţii pentru Domnul, acela şi pre cel mic şi prost mult îl 
cinsteşte; Iar de este şi sfînt cela ce recomendueşte, mult maî 
mult îl cinsteşti. Pentru acesta şi Apostolul a adaus ca să pri
imiţî pre Fivi cu vrednicie, precum se cuvine a se" priimi sfin
ţii, adecă să o priimâscă pre ea ca pre o sfînta. 

Ş i să-î fiţi ajutor eî, întru lucrul orî carele ar avea 
trebuinţă de voî. 

Adecă recomanduesc pre Fivi vouă, fraţilor, pentru ca să 
daţi ei, ceea ce puteţi şi să daţi mână de ajutor, şi nu a dis 
pentru ca să o slobodiţi desâvîrşit de greutăţile <|;e pătimeşte, 
pentru ca să nu li se facă însărcinătpr şi Ingreuetor lor. 

C ă şi ea multora s'a făcut apârătdre şi mie însu-mî. 
Maî întâiu a lăudat pre Fivi, apoi a pus rugămintea ce face 

pentru dînsa şi după acâsta iarăşi o laudă, pentru ca să strîngă 
pre Romani, despre amendduă părţile, spre a o cinsti el pre 
dînsa. Apărătore, dice, că s'a făcut ea a multora altora, încă: 
şi a mea a lui Pavel, a propovăduitor ului lumeî, celui ce atâtea 
a pătimit şi pre nenumăraţi apără. Cu adevărat fericită a fost 
Fiva acesta dupre Chrisostom; căci cum nu- e fericită după ce 
s'a învrednicit a dobândi acest fel de mărturie dela Pavel? 
Pentru acesta să urmăm şi noî fraţilor, sfintei acesteea, şi băr
baţii şi femeile. I 

3 . Uraţi pre Prischila 1) şi pre Achila, pre conluerâtoriî 
mei întru Christos lisus. 

Uraţi, dice, din partea mea pre Prischila, femeea care se află 
acolo şi pre bărbatul ei pre Achila, cel din Iuceî, pentru-că 

' ) L a Teodorit Prisca se scrie, dela Prischila, dupre 
mendoue aceste n u m i r i se află scrise în trimiterile luî Pajvel 
suşî djce. Vedj la stih 1 al capului I, al ceiî către Tesal|onicenî 

curmare, ca a-
precum în-

întâîa. 
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împreună aii lucrat cu mine întru cuvîntul învăţâturei şi s'aii 
fâcut împreună părtaşi aî mei, întru ostenelele şi primejdiile 
cele pentru propoveduire. Unii însă au dis că aceştia au fost 
împreună lucrători cu Pavel, fiind-că erau de un meşteşug cu 
dînsul, făcători de corturi, precum mărturiseşte despre dînşiî 
evanghelistul Luca la Fapte (Cap. XVIII, 2), căcî aflându-se 
Pavel în Corint, a rămas lângă aceştia. Iar Prischila acesta şi 
Achila bărbatul eî, sini aceia ce au luat pre Apolo iudeul, 
pre bărbatul cel cuvîntăreţ şi înferbjntat cu duhul şi mai cu 
scumpătate l'au învăţat, calea iui Dumnedeii şi cunoştinţa de 
Dumnecjeu, precum mărturiseşte acâsta şi Luca, întru acelaş 
cap., stih 26. 

4. Cariî pentru sufletul meu au plecat grumazul loruşî. 
Mucenici desăvârşit, dice, dupre proalegere şi primejdii sînt 

aceştia Prischila şi Achila. Căci când împărăţia Neron, nenu
mărate primejdii urmau hristianilor şi mai ales Apostolilor, unde 
dupre urmare şi aceştia multe primejdii au suferit pentru dra
gostea mea a luî Pavel. 

Cărora nu singur eu le mulţămesc, ci şi tdte bisericile 
neamurilor. 

Aicea arată Pavel Iubirea de străini şi milostenia, ce făcea 
Prischila şi Achila. Câ nu numaî viaţa lor ş'au pus spre morte, 
ci şi averea lor o aveau de obşte pentru toţî hristianiî; însă ca 
să nu se arate Apostolul, că îî măguleşte dicând acestea, pen
tru acâsta aduce şi pre alţii, ce mărturisesc fapta bună a lor. 
Vecii, hristianule, femei bărbate şi viteze (îţi dice Chrisostom), 
care nici cum s'au împedecat în calea faptei bune de nepu
tinţa fireî omeneşti. Şi cu dreptate a urmat acâsta. Căci pre
cum a dis însuşi Pavel, «nu este parte bârbătâscă şi femeiască. 
Că toţi voi unul sînteţi în Iisus Christos» (Gal. III, 28). 

5 . Ş i pre biserica cea din casa lor. 
Atât de- îmbunătăţită era blagoslovita acâsta însoţire, Pris

chila adecă şi Achila, în cât pre toţi casnicii lor î-aîi făcut 
hristian!, de unde şi biserică pre toţi aceştia îi numeşte aicea 
Pavel. Şi nu numai pentru acâsta îî numeşte aşa, ci şi pentru 
îubirea de străini, ce urmau eî; căcî ori în care casă se află 
multă evlavie şi faptă bună, casa aceea este şi se numeşte bi
serică. Pentru acâsta dice Chrisostom, că şi Corintenilor scri
ind Pavel, îarăşî pentru aceştia dicea: «Uraţi pre Achila şi pre 
Prischila împreună şi pre biserica cea din casa lor» (I Corint. 
XVI, 19). Şi îarăşî scria pentru Onisim, dicând: «Pavel lui Fi-
limon şi Apfiei iubitei şi bisericei din casa ta» (Cap. I, 2 ) . A-
udă gospodarii ceî însoţiţi cu femei, că vrând, nu se opresc 



de nuntă a face fapta bună, pentru-că şi aceşti maî înainte dişi, 
însoţiţi fiind şi lucrători de corturi afiându-se, au strălucit însă 
mai mult decât sdrele în fapta bună. 

Uraţi pre Epeneton, iubitul meu, carele este pîrgă a 
Ahaîeî întru Christos. 

Mare vrednicie este cu adeverat a.fi cine-va iubit şi prieten 
al luî Pavel, carele ştia.a îubi cu judecată drepta şi cu -ăde-"' 
^veral şt nu cu. hatir ,şi .pentru;;jjngE|şire, precum-a fost, unul-ca 
acesta iubit al. lui Pavel, EpenetOn a fost'acestaviat pîrgă pre 
el l'a numit, ori pentru-că el mal întâîu a credut şi s*a făcut 
la tot neamul început şi rod întâîu arătat şi intrare în cre
dinţa luî Christos, orî pentru-că el avea maî multă evlavie în
tru Christos, adecă era pîrgă, nu întru lucruri lumeşti şi în dre
gătorii, ci în cele duhovniceşti şi dupre Christos. 

6 . Uraţi pre Mariam, care mult a ostenit la noî. 
Pre Mariam acesta o împodobeşte şi o laudă Pavel aceea, 

nu dela braţele şi aurite haine şi dela alte zadarnice împodo?-
birî muereşti, ci dela ostenelele şi sudorile, care ^ versat pen
tru adevărul şi credinţa. Căci ea, di^e, nu a ostenit numai eişi, 
priveghind şi pre pământul gol culcându-se, ci ceea ce e maî 
mare, că şi pre lângă noî rânduiala de Apostol avea. Dar s'ar 
nedumeri cine-va cum, căi acestaşî Apostol dice: Câ muereî nu 
dau voe să înveţe? (I Timot. II, 12). La care răspund că Pavel 
nu opreşte pre femee cu aceste cuvinte de a învăţa în deosebi 
cu cuvîntul, ci opreşte de a învăţa îi}, privelişte, sedând în mijloc 
pre scaun şi în amvon, îar a învăţa femeea în deosebi, acăsta 
mai ales o priimeşte Pavel; de "Unde cu acest chip pote femeea 
a învăţat pre bărbat şi pre copiii seî în casă, precum cu acest 
chip şi femeea Prischila a învăţat pre bărbatul Apolo maî cu 
deamăruntul dumnedeesca cunoştinţă. Nu a dis însă Pavel că 
Mariam acesta a învăţat, ci că a ostenit, pentru ca sâ arate 
cu dicerea acesta că ea slujea Apostolilor şi cu bani şi cu 
alte chipuri. 

7. Uraţi pre Andronic şi pre lunia, rudele mele şi îm
preună robiţi cu mine, cariî sînt vestiţi între Apostoli, 
carii şi mal înainte de mine aii fost întru Christos. 

Apostolul Pavel robit nu se vede să fi:,fost ore-cum cu lu
crul, pătimea însă maî rău decât fieşte-carele rob, izgonindu-se; 
schingîuindu-se, legându-se, Cu petrii împroşcându-se, flămând 
dind şi însetoşind şi nenumărate: rele suferind; de unde şi An
dronic acesta şi lunia fiind-că să izgoneau şi se vrăşmăşuîaă şi 
t6te cele-l-alte rele le pătimeau, pentru aeâsta şi Pavel îi nu
meşte pre eî împreună robiţi cu sine. Apoi nu este atâta mare 
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laudă că îi numeşte rude, cât este că îî numeşte împreună ro-
biţî cu sine; ci şi a fi eî Apostoli este mare vrednicie şi mai 
ales a fi şi Iunia femeea; îar a fi şi numiţi între Apostoli, a-
câsta e mult maî mare vrednicie, Iar numiţi s'aii făcut eî între 
Apostoli din faptele lor. Vedî însă, Iubitule;" cât era de curat 
şi1 neatins de slava deşartă sfîntul sufletul luî Pavel; pentru-că 
el nu se ruşineză a dice, c ă Andronic şi Iunia aii credut în 
Christos maî înainte de dînsul, lăudându-i pre eî cu acesta, 
că au apucat maî înainte şi aii răpit binele, adecă fcredmţa 

.cea. In Chrisţps. . . . . -
8 . Uraţi pre Amplia, Iubitul meu întru Domnul . 
De este mare vrednicie a se Iubii cine-va de un împerat pă

mântesc, mult mai mare este a se îubi cine-va de Marele Pa
vel, carele dupre Dumnedeu şi pentru fapta bună iubeşte pre 
acei ce-I Iubeşte, precum şi pre Amplia acesta; căcî de nu ar 
fi avut acesta faptă bună, negreşit nu ar fi fost Iubit de că
tre Pavel. 

9. Ş i pre Urvan, pre împreună lucrătorul nostru în
tru Christos. 

Lauda lui Urvan acestuia este maî mare decât a lui Amplia, 
a celuî de maî sus. Şi mai bine a dice, acesta o pricinueşte şi o 
cuprinds pre aceea; pentru-că cel ce este împreună lucrător cu 
Pavel, negreşit este şi Iubit al luî Pavel. 

Ş i pre Stahie iubitul meii. 
Şi pre acest Stahie îl încununeză Pavel cu aceiaşi oraţie a 

lui Amplia celuî mal înainte "dis»). 
10. Uraţi pre Apeli, alesul întru Christos. 

Adecă pre cel neprihănit şi fără de meteahnă întru tote; unii 
dic, că pre acesta l'a numit aşa, spre deosebire de un altul 
ore-care Apeli neplăcut. 

Uraţi pre ceî dintre ceî aî luî Aristog. 
Pote pentru acesta pre aceştia nu-I pomeneşte anume Pavel, 

pehtru-că nu erau vestiţi, precum erau cel de maî sus. 
11. Uraţi pre Irodion, ruda mea, uraţi pre ceî din aî luî 

Narchiş, carii sînt întru Domnul. 
Şi aceştia se vede că nu erau acest fel aleşi precum erau cel 

de maî sus şi pentru acesta nicî a spus numele lor dumnede
escul Apostol, ci dice numai că sînt eî întru Domnul, adecă 
credincioşi. 

*) Pot* 
zantiei, 

Stahie acesta să fie cel ce maî întâîu s'a făcut episcop al Vi-
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. 12. Uraţi pre Trifeiia şi pre Trifosa, pre cele ce ostenesc 
întru Domnul. 

Despre Mariam cea disă maî sus, elicea Apostolul că mult 
a ostenit maî înainte; Iar pentru femeile acestea dice, că acum 
încă ostenesc. Mare este însă şi lauda acăsta cu adeverat a lucra 
femeile acestea tot-de-una şi a osteni întru Domnul. 

Uraţi pre Persida iubita, care mult a ostenit întru Domnul. 
Fericita acesta Persida se vede maî mare decât cele de 

mai sus femei şi pentru-că a ostenit mult şi pentru-că era iu
bita de Pavel. Aşa'numeşte fericitul Apostol al Domnului,, pre 
fieşte-carelfe, dupre: vrednicia şi fapta bună Ce avea: una adecă 
ca să-i facă pre înşişi mai osîrdnici întru credinţa şi fapta bună 
şi alta încă pentru ca să-I îndemne şi pre alţii la asemenea rîvnă 
a faptei bune a lor. 

13. Uraţi pre Ruf , alesul întru Domnul şi pre maica 
lui şi a mea. 

Două întregi bunătăţi mărturisaşte Pavel la aceşti fericiţi, a-
decâ a fi şi fiîul ales şi neprihănit şi maica luî asemenea alesă 
şi neprihănită, adecă şi rădăcina a fi de asemenea cinste cu 
rodul şi de-a îndărătul: rodul cu rădăcina. Căcî Pavel nu ar fi 
numit când-va pre maica luî Ruf acestuia, maîca sa, de nu ar 
fi cunoscut multă faptă bună într'însa. 

14. Uraţi pre Asingrit, E f m a 1 ) , Patrova, EJrmi şi pre 
fraţii cel împreună cu dînşiî 

Să nu socoteşti, o cetitorîule, că dumnedeescul Pavel nu l-aii 
urat pre aceştia, ci căcî deşi aceştia eraii maî josiţî decât cel-l-alţî, 
s'au socotit însă vrednici de oraţia sa; îar mai ales că şi pre a-
ceştia î-au urat, fraţî al săi numindu-î. 

15. Uraţi pre F i lo log şi pre Iulia, pre Nirea şi pre sora 
lui şi pre Olimpan şi pre toţi sfinţii cei împreună cu dînşiî. 

Mare este şi cununa oraţiei, ce au împletit aceslpra fericitul 
Pavel, sfinţi pre ei numindu-i. 

1 6 . Uraţi unii pre alţiî cu sărutare sfîntă. 
Pentru a nu se face prigoniri între hristianiî ce eraju în Roma, 

pentru-că pre alţii aşa l-au urat Apostolul, iar pre alţii altmin-

») Erma acesta a conscris cartea ce se numeşte „a Păstofuluî 
precum elice dumnedeescul Ieronim este prea folositore şi 
Vedî la tom. I al bisericeşteî istorii a luî Meletie, foea 172 
că cartea numită „a păstorului", s'a scris de către Aposto 
pomeneşte trimiterea acesta la sfîrşitul acestui capitul, Stih 
Păstorului o numeşte Marele Atanasie în trimiterea cea prăznuitore 
Sf. Maxim, în Sholiile Sf. Dionisie, şi Teologul Grigorie la 

1 , carea 
de nevoe. 

îar alţiî dic 
Iul pre care-1 

Iar Cartea 
. iar 

Pasha. 

prea 
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trelea, şi pentru-că pre alţiî maî cu multe laude î-a cinstit, 
iar pre alţiî maî cu puţine, pentru1^ acesta potriveşte prO toţî 
aicea cu potrivirea sfintei sărutări, ca nici cel mai mare să de
faime pre cel mai mic, nici cel maî mic să zavistuîască pre cel 
maî mare, pentru-că sfînta sărutare, ce o scrie aicea dumne
deescul Pavel, pre toţî îî îmblânzeşte, pre toţi îi potriveşte 1). 

Ve urezâ pre voî bisericile luî Christos. 
Nu numai Sfîntul Apostol a unit pre hristianiî Romani ceî 

din Roma, dicând să se sărute toţî eu sărutare sfînţă, ei le t r i 
mite şi oraţia cea din partea bisericilor unită şi nedespărţită d i -
cerid; «Că obşteşte ve ureză pre voi pre toţi,-bisericile lui Chri
stos şi nu în deosebi pre acela şi pre acela; iar pricina pentru 
care pre atâţia mulţî a urat Pavel în trimiterea acesta către 
Romani (care lucru întru altă trimitere nu l'a făcut) este: a) Pen
tru-că încă nu a fost vădut pre Romani şi b) Fiind-că mulţî 
cunoscuţi aî Apostolului au fost scăpaţi în cetatea Romei, ca 
întru o maî sigură şi împerătescă. Pentru acesta cu dreptate 
ş'a adus aminte d e dînşiî anume şi prin trimiterea sa îi ureză 
şi îî recomendueşte; pentru-că, dupre Chrisostom, atâta mare 
slavă şi numire avea atuncea Pavel, în cât îar şi ceî ce aveau 
trimiterea luî, multă apărare şi ajutor dobîndea dela toţî; pen
tru-că toţi nu numai se ruşinau de el, şi-1 evlaviseau, ci şi se 
temeau, pentru puterea minunilor ce avea. 

17. V6 rog însă pre voî, fraţilor, să pândiţi pre cei ce 
fac împârecherile şi smintelele, afară de înveţâtura, care 
voî v 'atf . învetat 2 ) . 

îarăşî' aicea Apostolul îî sfâtueşte, nu însâ ca un sfătuitor şi 
învăţător, ci ca o slugă şi rugător cu multă cinste, că fraţi îî 
numeşte. Arătând însă chipul cel amăgitor al celor ce-î bân-
tuesc şi-î smintesc, a dis să-î pândescă, adecă luaţi-î aminte, 
fraţilor, cu amăruntul. Mai întâîu a pus împerecherile adecă 
smintelele, pentru-câ până când hristianiî ceî din Roma erau 
uniţi între dînşiî ca un trup, nu puteau să încapă acolo smin
telele. Sâ ştii însă, o cetitorîule, că smintelele acestea, ce dice aicî 

• *) Vedî tâlcuire'a cea despre sărutare, frumosă fiind, la Cap. XIII , ace; 
.a doua către Corinteni s. 12. 

Pentru acesta şi purtătorul de Dumnedeu Ignatie scrie către Efes. 
dicend: „De împărţiri fugiţi ca de un început de rele; că obicînuesc ore 
carî cu reu vicleşug numele luî Christos a-1 purta împrejur, ci făcen> 
ore-care nevrednice de DumneZeu, de care trebue voî ca de hîare a v 

' feri ; că sînt cânî turbaţî pre furiş muşcând, de care trebue a ve păz 
fiind cu anevoe de vindecat". Şi în cea către Filadelfienî scrie: Nu ve a 
măgiţî, fraţii mei, de urmeză cine-va celuî ce dezbină, împerăţia luî Durr 

-neZeii nu va moşteni. 
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favel, au iost eresuri. Că d i c e dupre urmare, că smintelele a~ 
cestea eraii afară de învăţătura, ce s'au învăţat eî de Apostoli; 
nu a dis însă învăţătura, care noî Apostolii v'am învăţat, ci 
afară de învăţătura care v'aţî învăţat, luându-î pre dînşiî şi a-
rătându-î, cum că mai înainte erau încredinţaţi, şi pentru acesta 
s î n t datori sâ rămâe întru cele ce au priimit. Dar şi desbinările 
şi smintelele, adecă eresurile intră şi urmeză, c â n d cine-va iasă 
din învăţătura Apostolilor, - : -

Ş i s â v£ feriţi de dînşiî, - ; 
• •• :;MS/;Că;^^ IisusyGîyi^tos. rfp -slu
jesc , ci pânteceluî lor. 

Fugiţi,, d i c e , şi depărtaţi-ve de ereticii ceî de acest fel, fraţii 
mei, şi nu le staţi împrotiva cu Cuvinte, căci d a c ă din neştiinţă 
şi din rătăcirea minţei lor cugetă şi g r ă e s c aceste ereticeştî, 
trebue să-î îndreptaţi, îar de vreme ce întru cunoştinţă păcă-
tuesc, pentru acesta fugiţi de dînşiî. Arată însă umbrit Apo
stolul că aceştia ar fi f o s t din Eweiî ceî ce au credut, că pre 
aceştia obicînueşte dumnedeescul Pavel a-î prihăni ca pre nişte 
lacomi de pântece; pentru-că şi tot neamul Evreilor este acest 
fel lacom de pântece. Pentru acăsta şi Filipsenilor scriind pre 
aceştia îî prihăneşte dicând: «Al cărora Dumnedeul este pânte
cele» (Cap. III, Stih 19). Şi luî Tit scria despre aceştia, dicând: 
«Hîare rele, pântece nelucrătore», adecă lacomi de pântece, ne-
lucrare luându-se dupre altă dicere, în loc de grabnic ş i n e 
săţios (Tit I, 12). Insă tote eresurile se n a s c din slujirea pati
milor şi a pânteceluî. Decî tu, hristiane d i c e , nu te ruşinezi a 
avea dascăli, omeni slujitori de pântece, tu, care eşti ucenic şi 
frate al luî Christos ? Insemnâzâ, o cetitorîule, cuvîntul acesta 
ce-1 d i c e dumnedeescul Pavel, c â cela ce slujeşte pânteceluî 
săii, a c e l a nu slujeşte luî Christos; Care . lucru cu adevărat este 
înfricoşat şi de cutremurat. 

Ş i prin buna cuvîntare şi grăirea de bine amăgesc 
inimile cele fără reutate. 

Aceşti lacomi de pântece şi ereticii ceî din Evreî, d i c e , vrăş-
măşuesc pre hristianiî cel mal proşti, cu Hnguşiturile lor. Că 
acâsta însemneză b u n a cuvîntare şi grăirea de b i n e , adecă c â n d 
cuvintele s î n t prieteneşti, îar înţelegerile lor s î n t pline de vi
clenie, dupre davidicesca dicere: S'aii îngrăşat cuvintele lor maî 
m u l t decât untu l -de- lemn şi acestea s înt săgeţi (Psalm. LIV, 24). 

19. C ă ascultarea vostră la toţi a ajuns, me bucur drept 
aceea pentru voî. 

Pre cei maî proşti, d i c e , îi amăgesc ereticii aceştia, şi nu 
pre voi pre cel desluşitori Îşi depliniţî; pentru-că ascultarea v6s-



tră, adecă încredinţarea cea întru adevăr, (care se naşte din 
multă blândeţă), a ajuns la audurile tuturor, şi nu singur eu. 
o mărturisesc acesta, ci şi totă lumea. Me bucur dar pentru 
voi, că nu v'aţî amăgit de unii ca aceştia. 

V e vreau însă pre voî înţelepţi a fi spre bine, şi proşti 
spre reu. 

Cu aceste cuvinte umbrit arată Apostolul, că şi din Rotpani 
erau 6re-carl, ce se amăgeau de cuvintele ereticilor celor de 
'S^K .• sus" a^tat.>cri'4ş,.'«icea^Râye1 pre însuşi cuyîntuî cel ce 
l!a dis"î)omnul: «Fiţi înţelepţi ca şerpii şi proşti ca porumBîi» 
(Mat. X, 1(3), pentru-că voeşte a fi hristianiî înţelepţi, adecă în
ţelepţi spre lucrul bun, spre mântuirea şi folosul loruşî; îar 
proşti şi întregi (adecă neatins!) spre reu, adecă spre a face 
reu altora, pentru-că omul cel întreg (la minte) pre nimenea 
vatămă1). 

20. Iar Dumnedeul păceî va zdrobi pre satana în grabă 
sub picîdrele vostre. 

Fiind-că se aflau desbinărî şi împerecheri între Romani, pen
tru acesta, dumnedeescul Pavel chemă pre Dumnedeu, pre dă
tătorul păceî şi al unireî, ca să înceteze smintelele lor. Nu dice 
însă, că va supune, ci cea mult mal mare, că va zdrobi nu nu
mai pre ereticii aceîa, cariî îî zminteau, ci şi pre voevodul lor 
pre satana şi diavolul. Iar dicerea: «va zdrobi» fiind-că este 
de timp viitor, pentru acesta se îa şi ca rugăciune şi ca pro
orocire 2). 

Darul Domnuluî nostru lisus Christos cu voi. 
Aicea dumnedeescul Apostol aduce aminte Romanilor, de 

Darul Domnuluî, carele este zid nesurpat şi arma cea prea mare 
a hristianilor, pentru ca să-'î facă mal osîrdnicl spre a crede 
cele ce au să fie din cele trecute ce au luat. Căcî dacă dice 
Darul lui Christos v'a mântuit pre voi mal înainte, când eraţi 
vrăşmaşi, cu mult maî vîrtos acum, -când sînteţî prieteni aî luî 
Christos, acel Dar v'a zdrobi pre satana sub picidrele vostre. 
Vedî însă, o hristianule,; că nicî faptele să sâvîrşesc fără rugă
ciune, nici rugăciunea fără de fapte se săvîrşeşte; fiind-că după 
ce a mărturisit Pavel, că Romanii au supunere şi ascultare, atun
cea a făcut rugă pentru dînşiî, pentru ca să arate că noî omenii 

' ) Vedî şi 4 ' c e r e a : Nu fiţi prunci cu minţile, ci cu reutatea flţî prunci, 
îar cu minţile flţî depliniţî (I Cor. XIV, 20). Şî suptînsemnarea cea la 
acesta. 

J ) Ci de- se îa ca rugăcîune, aşa trebue a se scrie: „Iar DumneZeul 
păcbeî să z,drobescă" precum şi la Teodorit aşa se află sens. Iar de se 
îa ca proorocie, aşa se scrie precum aicea este scris. 
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ă de Darul 
fi şi aleşi şi 

cu el întru 
cine-va a-

şi din vechime şi acum şi totrde-una avem trebuinţ 
lui Dumnedeu spre ajutorul nostru, măcar de am 
îmbunătăţiţi. 

21 . V e urdză pfe voî Timoteî, împreună lucrătbr cu mine 
Urând maî întâiu Apostolul pre cel ce se aflai în Roma, 

scrie acum şi pre ceî ce erau pre lângă sineşî şi ureză pre 
Romani eî. Şi mai întâîu scrie pre Timoteî şi îl numeşte îm 
prevină lucrător al său, pentru-că împreună lucra 
buna-yeştire. Mare laudă cu adeverat este, a lucra 
celaş lucru cu marele, PayebApostolul Domnului. 

Ş i Luchie şi lason şi Sosipatru rudele mei i . 
Iâson acesta este tesalonicheanul acela ce îl pomenesc Fap

tele Apostolilor (în cap. XVII, 5), carele avea în casa sa pre 
Pavel şi pre Sila. Şi fiind-că Iudeii ceî nesupuşi, turburaseră Te 
salonicul, mergând la casa luî lason şi căutând să 
pre Pavel şi pre Sila, şi neaflându-I, au tras pre lason şi l'au 
dat la stâpânitorii cetăţeî, cari luând bani dela dîtisul l'au slo 
bodit. Iar lason şi cei-l-alţî fraţi au trimis pre Pavel şi pre 
Sila în Veria. Rude dar îl numeşte Pavel 
atât dupre trup, ci cu mult maî vîrtos dupre buna 
Dumnedeu şi credinţă, pentru-că de nu ar fi fost: 
ceştia, nu l-ar fi numit aşa Pavel. 

2 2 . V e urez pre voî eu Tertie , carele am 
stolia întru Domnul 1 ) . 

Tertie acesta era scriitor, căruia î-a dictuit feriditul Pavel şi 
a scris trimiterea acâsta. Si mare laudă este a se 
scriitor şi notar al unui Pavel acestuia. Insemnâză însă că Tertie 
a scris trimiterea acâsta, nu ca să se laude pre sineşi, ci ca 
mal mult să se îubescâ de Romani, ca unul ce a slujit la cele 
scrise către dînşiî de Marele Pavel. 

23. V e ureză pre voi Gaie, ospâtătorul me|u şi al bi 
sericei tote. 

Multă laudă este acâsta ce face Pavel luî Gaie acestuia, pen
tru-că fericitul acesta, nu numaî pre totă adunarea o ospăta, 
ci şi pre însuşi Pavel 8), carele negreşit nu s'ar fi ospătat de 

*) însemneză că formă săritore întrebuinţeză aicea Apostolul, care aşa 
se netezeşte: „Ve urez pre voî întru Domnul eîi Tertie, carele am scris 
epistolia". .. . I _ 

*) Despre ospătătoriî şi priimitoriî de săracii sfinţi şi d i bărbaţii îm
bunătăţiţi dintre hristianî, şi care-î hrănesc şi îî; miluesc, acestea scrie 
Mar. Vasilie dicend: „Puternic este Dumnedeii şi fără d î voî a hrăni 
pre slujitorii, ci a dat voue loc de aducere de rodă şi pricină de mân
tuire. Ospătat-aî pre cel sfînt? Aî ospătat pre Christos. Cinstit-aî pre cel 

treî, nu 
cinstire de 
uniî ca a-

scris epi-



dînsul, de nu l'ar fi cunoscut vrednic şi îmbunătăţit. însemneză 
insă, o cetitorîule, că pre Gaie acesta, împreună cu Crişp şi 
casa luî Ştefana, i-a botezat Pavel în Corint, precum am dis 
întru cea întâiu către Corinteni (Cap. I, s. 14). 

Ve 1 ureză pre voî Erast , iconomul cetâţeî şi Cuard fratele. 
Iconom dice aicea Apostolul pre purtătorul de grijă şi ocâr-

muitorul cetăţei Corintului. Deci îl laudă pre el ca pre un a-
semenea, ca să te înveţi tu, hristiane, că nici bogăţia, nicî dre-
gătoriile opresc pre om dela credinţă şi dela fapta bună şi de 
la vieţuirea cea dupre Christos. Despre Erast acesta scrie în 
cea a doua către Timoteiu acestea: «Erast a remas în "Corint» 
(II Timotei IV, 20). 

24. Darul Domnului nostru lisus Christos cu toţî voi , 
amin 1 ); 

Şi temelia, adecă începutul trimisei scrisoreî acesteea, cu 
Darul Domnuluî o a pus şi o a făcut dumnedeescul Apostol. 
Câ la început a d i S : «Har fie voue şi pace» (Romani I, 7) . 
Asemenea şi acoperemîntul şi sfîrşitul trimiterei, îarăşî cu Da
rul acesta l'a pus, rugând ca să fie faţă la toţî Romanii Darul 

cinstit de Domnul? L a Domnul se sue cinstea, laţi părtaşi pre sfinţi în 
văcul acesta, ca eî să te priimescă pre tine părtaş în vecul acela. „Că 
faceţi-vă, djce, voue prieteni din mamonaua nedreptăţeî, pentru ca să 
ve priimescă pre voî în vecînicile lăcaşuri" (Luca XVI) . Că lipsa aces 
tora şi sărăcia, o bogatule, să face ţie prilej de adevărată bogăţie. Că 
prin aceştia te arăţi împreună lucrător al luî Christos, pre ostaşii luî Chri
stos hrănind şi pre Christos, carele djce: „Intru cât aţî făcut unuia din
tru aceşti fraţi aî meî maî micî, mie aţî făcut" (din cele askiticeştî). Insă 
nu e fără cuviinţă să însemnăm aicea ca potrivită şi socotinţa, ce o djce 
Omir .pentru ceî ce priimesc pre streini (Odiss. stih 70) . 

Vedî şi suptînsemnarea dicereî: „La împărtăşirea vostră întru E v a n 
ghelie" (Fii. 1, 5 ) . Şi Pavel aiurea cjice: „Iubirea de streini să nu o uîtaţî" 
(Evreî XIII, 2). 

*) însemneză aicea că 'in ore-pare scrieri date în tipar ale epistoliilor 
luî Pavel, dupre cuvîntul acest din margine, cel maî de pre urmă al e-
pistolieî, s'a adaus de către ore-care neînvăţaţî, aceste 3 stihuri, adecă : 
25 „îar celuîa ce pote pre voî a ve întări, dupre Evanghelia mea şi 
propoveduirea luî lisus Christos, dupre descoperirea taîneî, ceiî în vreme 
vecînică -tăcută". 26 „Iar acum arătată şi prin Scripturi şi prin prooroci 
dupre porunca vecîniculuî Dumnecjeu, dupre ascultarea credinţei, ceiî 
cunoscute la tote neamurile". 27 „Singur înţeleptului DumneZeu, prin 
Christos lisus, căruia slava în vecî, amin". Acestea cjic s'au adaus de 
către ore-carî, nu drept la capul acesta, după cel maî de pre urmă cu
vînt al epistoliei, după care alt cuvînt nu trebue a urma. Iar dupre tâl
cuirea luî Chrisost , a luî Teodorit şi a luî Teofilact, a luî Icumenie şi 
a celora-l-alţî tâlcuitorî, aceste trei stihuri se cuprind în capul 14 al a-
cesteea către Romani, la sfîrşitul capului, unde urmeză şi tâlcuirea- lor. 
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Domnului, că acâsta este însuşirea învăţătorului, a nu folosi 
pre ucenicii seî numaî cu cuvîntul, ci şi cu rugăciunea. Pentru 
acesta şi dumnedeeştii Apostoli despre amendoue acestea dir 
ceau: «Noî însă întru rugăciune şi întru slujba cuvîntuluî să ne 
îndeletnicim» (Fapt. VII, 4) 1 ) . Acesta rugăciune însă şi Darul 
luî Dumnedeu, bine-voîască Dumnedeu a ne păzi şi pre noî 
hristianiî, cariî cetim şi audim trimiterea acesta, cariî nicî ca 
cum nădăjduim din faptele nostre să aflăm loc de mântuire, 
ci totă nădejdea nostră p aşteptăm dela DHfUl şi mila Ju| Dum
nedeu, prin care Dar; tri de rie-am face maî prâ "sus de'cur»-" 
sele lui satana şi de am scăpa de vînarea luî, sfârîmându-se 
cursele luî sub picîorele nostre, în Christos Iisus, Domnul nos
tru, căruîa slava în veci, amin. 

Trimiterea acesta către Ro?nanz s'a scris dela CorintI prin 
Fivi, slujitorea bisericeî din Ckenkrees^ 

J ) însemneză că dupre Teodorit dicerea: „Darul Domnului nostru iisus 
Christos cu toţî voî, amin", este oraţie, a însuşi luî Pavel, pre care o 
scria cu însăşi mâna sa; şi este în loc de dxerea ; „Fiţi sănătoşi" . Vecjî, 
Ja sfîrşitul ceiî a 11-a către Tesalonichenî. 
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