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O M I L I A  I

„Pa vel Apostol al lui Iisus Cliristos, prin 
voea lui Dumnezeu, şi Timotheiu fratele, bise- 
ricei lui Dumnezeu care este în Corinth, împreună 
cu toţi sfinţii carii sunt în toată Achaia; char 
vouă şi pace dela Dumnezeu Tatăl, şi dela Dom
nul Iisus Christos. Bine-cuvântat este Dumnezeu 
şi Tatăl Domnului nostru Iisus Christos, Părin
tele îndurărilor, şi Dumnezeu a toată mângâ- 
erea; cel ce ne mângâe pre noi întru tot necazul, 
nostru, ca să putem noi mângâeâ, pre cei ce 
sunt întru tot necazul, prin mângâerea cu care 
ne mângâem noi dela Dumnezeu" (Cap. 1 , 1—4).

Este demn mai întâi de a cerceta, de ce oare a mai 
adaos şi a doua epistolă, şi de ce apoi începe cu îndu
rările lui Dumnezeu, şi cu mângâerea cea dela dânsul. 
Aşii dară de ce a mai adaos şi această a doua epistolă ?

Zicând în întâea epistolă, că: „Voiu veni curând 
la voi,... şi voiu cunoaşte nu cuvântul celor ce



4 OMILIA I

s’au semeţit, ci puterea* (I. Corinth 4, 19) şi cum 
pe la finea ei tot aceiaşi făgăduind, insă mai cu bJăndeţă: 
„Voiu veni când voiu trece Macedonia (că prin 
Macedonia voiu să trec), şi la voi de se va în
tâmplă, mă voiu zăbovi, sau că voiu şi iernâ“. 
(Ibid. Cap. 16, 5. 6), — totuşi trecând un timp oarecare, 
el nu s’a dus, ci trecând şi termenul, el încă a stat pe 
loc şi a zăbovit. Duhul ţinându-1 pentru alte lucruri cu 
mult mai trebuitoare.

Dc aceia a fost nevoe de a doua epistolă de care 
n’ar fi avut nevoe, dacă s’ar 11 zăliovit poate mai puţin 
timp. Şi încă nu numai pentru aceasta, ci şi pentrucă 
devenise mai buni dela cea întâi epistolă, fiindcă chiar 
şi pe acel curvariu, pe care mai ’nainte il aplaudau, şi 
cugetau de el lucruri mari, il tăiese din societatea lor, 
şi-l excomunicase cu desăvârşire. Iară aceasta a ară
tat-o apostolul, zicând: „Iară de m’a întristat cineva, 
nu pre mine m’a întristat, ci din parte, ca să 
nu vă îngreuez pre voi pre toţi, că destul este 
unuia ca acestuia certarea aceasta, care este 
de Cătră mulţi “ (II Cor. 2, 5. 6). Dară şi mai departe 
tot aceiaşi lasă'a se înţelege, zicând: „Că iată aceasta 
singură, că dupre Dumnezeu v-aţi întristat voi, 
câtă sârguiţă a făcut întru vo i; ci (şi) răspuns, 
ci (şi) indignare, ci (şi) frică, ci (şi) dorinţă, ci 
(şi) râvnă, ci (şi) izbândă; întru toate v-aţi ară
tat pre voi curaţi a fi întru acest lucru" (Ilnd. 
7, 11). Dară şi strângerea aceea de ofrande, pe care o 
poronciso apostolul, dânşii o îndeplinesc cu multă gră
bire, pentru care şi ziceâ: „Ştiu osârdiea voastră, 
cu care pentru voi mă laud cătră Macedoneni, 
că Achaia s’a gătit de anul trecut* (Cai». 9. 2>- 
Pe lângă acestea şi pe Tit, pe care l-a fost trimis la 
dânşii, l-au primit cu toată dragostea, ceia ce arătând 
ziceâ: „Şi inima lui mai mult este spre voi, adu- 
cându-şi aminte de ascultarea voastră a tuturor, 
că cu frică si cu cutremur l-aţi primit pre el*
(Ibid. 7, 15).

Pentru toate acestea a scris şi această a două epis
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tolă. Fiindcă dupre cum atunci când ii greşise, apostolul 
s’a văzut silit de a-i învinovăţi, tot aşă şi acum când 
dânşii se îndreptase, trebuiţi a-i aprobă şi a-i lăudă. De 
aceia întreaga epistolă nici nu este aşă de aspră — ca 
cea dinainte, — ci numai în câteva locuri de pre la finea 
ei. Căci erau se vede şi printre dânşii creştini dintre 
Iudei, cari cugetau lucruri mari de dânşii, iară pe Pavel 
îl defăimau ca mândru, şi de nici o treabă vrednic, 
pentru care şi ziceau: „Ca epistoliile sunt, zice, grele 
şi tari, iară înfăţoşarea trupului slabă, şi cu
vântul defăimat1' (Ibid. 10, 10). Ceiace dânşii z ic e a u ,  
aceasta eră: «Când el este de faţă, nu se pare vrednic 
de nimic, — căci aceasta însamnă expresiunea „înfăţo
şarea trupului slabă“ — iară după ce pleacă se fă
leşte de lucruri mari, pentru cave şi seric epistole» — 
c ă c i  expresiunea „epistoliile sunt grele şi tari" 
aceasta înseamnă. Şi ca să nu se pară că se; mândresc 
di' cele ale lor, se prefăceau că nu primesc nimic dela 
ucenici — ceia ce lăsând a se înţelege, zicea şi despre 
aceasta: „ca întru ceiace se laudă, să se afle ca 
şi noi“ (Ibid. vers. 12). Pe lângă acestea apoi luând de 
aici curaj in vorbă, foarte mult se îngâmfau. De aceia 
apostolul se şi numeşte pre sine p r o s t  şi fură de minte 
(iB'.wrijv si'no'i xaXeî), arătând că cl nu se ruşinează de 
aceasta, şi nici că dacă ar li din contră (înţelept şi cu 
ştiinţă multă), ar consideră aceasta ca cevâ mare.

Deci, fiiindcă eră natural ca uniia dintre dânşii să 
[ic înduplecaţi de acei amăgitori, apoi el mai întâi lău- 
dându-i pentru toate succesele lor, şi doborind uşurinţa 
acelora, ca uniia ce se făleau de obiceiurile Iudaice, la 
urmă cu cumpătare li aplică dojana cuvenită.

Aşă dară subiectul epistolei de faţă, cum ar zice 
cineva pe scurt şi in fugă, acesta mi se pare a fi. Tre- 
hue însa a ne atinge de însuşi exordul epistolei, şi după 
obişnuita lui salutare, a spune de ce oare a început ast- 
feliu epistola, adecă dela indurările lui Dumnezeu. Deo
camdată însă este trebuitoriu a spune chiar începutul 
ei, şi a cercetă de ce aici pune pe lângă dânsul şi pe 
Timotheiu: „Pavel, zice, apostol al lui Iisus Chris- 
tos, prin voinţa lui Dumnezeu, şi Timotheiu fra- 
tele“ ; — de oarece prin întâea epistolă îi înştiinţâ că Ii va
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trimite acolo pre Timotheiu, şi poruncindu-li, zicea: 
„De va veni Timotheiu, socotiţi ca să fie fără 
frică la voi (I Corinth. 16, 10). Deci, cum de il trece 
aici pre Timotheiu, chiar în exord? Ducându-se Ia dânşii 
Timotheiu, dupre făgăduinţa dascălului— „am trimis, 
zice, la voi pre Timotheiu, care va aduce vouă 
aminte caile mele întru Christos* (Ibid. 4, 17), şi 
îndreptând toate abaterile de acolo, s'a întors. Căci şi 
când l-a trimis, li zicea: „să-l petreceţi cu pace, ca 
să vină la mine, că-1 aştept pre el cu fraţii “ 
(Ibid. 16, 11). Deci, după ce s’a întors pe lângă dascal, 
şi după ce a îndreptat cele din Asia împreună cu dansul 
„şi voiu rernâneâ în Efes, zice, până la serba- 
toarea cinci-zecimei“ (Ib. vers. 8), iarăşi a trecut prin 
Macedonia, şi deci cu dreptate il trece apostolul in exor- 
dul epistolei aceştiea, ca găsându-se de raţă. Căci cea în
tâi epistolă a fost scrisă, în Asia, iară aceasta scrisă şi 
trimisă din Macedonia. *). L ’a trecut pe Timotheiu in 
exordul epistolei pe lângă dânsul, făcându-1 prin aceasta 
mai respectabil, şi totodată învederând şi aici o mare 
umilinţă din partc-i, căci de şi ii eră cu mult mai inferior, 
totuşi dragostea toate le uneşte. De aceia pretutindeni 
il egalează cu dânsul, acum bunăoară zicând: „că pre
cum unui tată fiul, împreună cu mine a slujit 
întru evanghelie1' (Filipp. 2,22), iară altădată că „lu
crul Domnului lucrează, precum şi eu“ <i. co- 
rinth. 16, 10), pe când aici il numeşte şi frate, făcându-1 
prin toate acestea mai de respectat acestor Corintheni. 
Căci eră venit pe lângă dânsul, dupre cum am zis, şi-i 
dăduse deja probă de vrednicia sa.

„ Bisericei lui Dumnezeu care este în Corinth. “. 
Iarăşi îi numeşte pre dânşii, unindu-i pre toţi într’un sin
gur trup, şi conlegându-i împreună, fiindcă nici n’ar- fi

') Notă. Din vers. 8 şi 19. cap. 16. se vede lămurit câ epis
tola I. Corintheni a fost scrisă în Asia, şi anume în Efes. Compa
rând cap. 6, 2—8, cu cap. 5, 6—8, şi avându-se în vedere cap. 10, 
21 şi 22 din Faptele Apostolilor, timpul în care a fost scrisă acea 
epistolă, a fost cam pe la Paştele anului 57. p. Chr. A se vedea 
Isagogia lui N. Damalâ, pag. 380.
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fost biserica una, clacă cei dinăuntrul ei ar fi fost des- 
binaţi şi resculaţi unii contra altora.

„împreună cu toţi sfinţii cari sunt în toată 
Achaia“. Prin epistola aceasta trimisă lor, apostolul 
cinsteşte şi pc Corintheni, in acelaşi timp şi pre toţi cei 
din Achaia, şi uneşte la un loc întreaga naţiune.

îi numeşte sfinţi, arătând prin aceasta că dacă 
cineva este necurat, este afară de această denumire. Dară 
de ce oare scriind această epistolă metropolei, li scrie 
tuturor printrănsa, (« ia  ce nu face peste tot locul? Că 
atunci când a scris Thesalonicenilor de pildă, n’a scris 
şi Macedonenilor în genere, deasemenea şi Efcsenilor 
scriindu-li, n’a scris în ea şi tuturor celor din Asia; încă 
şi epistola cea cătră Romani nu este trimisă şi tuturor 
celor ce locuesc în Italia. Aceasta o face. însă în această 
epistolă, şi în ceâ cătră Galateni, căci nici acolo nu unei 
cetăţi numai a scris, nici la două sau trei, ci este tri
misă tuturor Galatenilor celor împrăştiaţi pretutindeni, 
zicând: „Pavel Apostol, nu dela oameni, nici prin 
oameni, ci prin Iisus Christos, şi prin Dumne
zeu Tatăl, care l-a învieat pre el din morţi, şi toţi 
fraţii cari sunt împreună cu mine, bisericelor 
Galatiei, char vouă şi pace“. Deasemeni, şi Ebrvi- 
lor li-a scris la toţi o singură epistolă, aşa că nici pe 
aceştia nu i-a împărţit după cetăţi. Deci, care este cauza? 
Mie mi se pare că boalele de care aceşti Corintheni su
fereau, erau comune tuturor, pentru care şi epistola o 
trimite tuturor în comun, fiindcă aveau nevoe şi de o 
îndreptare comună. Căci şi Galatenii cu toţii boleau, şi 
Ebreii, şi cred că si aceştiia.

Deci, unind la un loc întreaga naţiune şi salutându-i, 
ca şi cum era lege de a-i salută pe toţi, „char vouă, 
zice, şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de 
Ia Domnul Iisus Christos11, —  ascultă mai departe 
cum începe de potrivit in chestiunea de faţă.

„Bine-cuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Dom
nului nostru Iisus Christos, Părintele îndurărilor, 
şi Dumnezeu a toată mângâierea". «Şi cum este 
aceasta potrivită cu chestiunea de faţă» zici tu. Ba încă 
este foai'te potrivită; căci cugetă bine. Corinthenii aceştiia 
se întristase şi se scârbise foarte mult, că nu se dusese la
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dânşii apostolul, mai ales că ii şi vestise că se va duce, 
ci şi-a petrecut tot timpul în Macedonia, de unde se pă
rea că cl protimisâ pe alţii înaintea lor. Deaceia apos
tolul ridicând u-se contra acestei revolte din partea lor, 
spune cauza pentru care nu s’a dus la dânşii; şi nu din 
capul locului pune acea cauză, nicin’a spus că «ştiu că 
am fost făgăduit de a veni la voi, dară fiindcă am fost 
împedecat de năcazuri, iertaţi-mă şi nu ne învinovăţiţi 
de vre-o mândrie sau lenevire» — ci pregăteşte aceasta 
a o spune cu mai multă emfază şi mai vrednic de cre
dinţă in alt mod, înălţând faptul prin mângâerea ce li-o 
dă, ca astfeliu nici să-l mai întrebe la urmă de cauza 
pentru care a întârzieat. Face acelaşi lucru, ce l-ar face 
cineva care a înştiinţat pe cel dorit că se va duce la el, 
dară care sosind în urma a mii de primejdii i-ar spune: 
«Slavă ţie Doamne, că in line rni-ai arătat persoana do
rită de mine! Binecuvântat este Dumnezeu care m’a 
scăpat de primejdii». O astfeliu de doxologie este o jus
tificare înaintea celui ce ar voi să acuze, şi nici măcar 
nu-i lasă cu să dojănească pe acela pentru întârziere, 
căci se ruşinează de a trage la răspundere pro cel ce 
mulţămeşte lui Dumnezeu că l-a scăpat de atâtea rele, 
şi nu mai îndrăzneşte de a-i cere socoteală de întâr
zierea sa.

De aceia si începe ast-fcliu: „  Bine-cu vântat, este 
Dumnezeu, Părintele îndurărilor", lăsând a se în
ţelegi' prin această doxologie marele primejdii în care 
căzuse, şi a fost scăpat. Fiindcă şi Da vid nu-i numeşte 
astfeliu peste tot locul, şi nici de la aceleaşi împrejurări, 
ei când vorbeşte de războiu şi biruinţă, zice: „Iubite- 
voiu Doamne virtutea mea, Domnul este spri
jinitorul meu“, iară când spune de izbăvirea de ne
cazuri şi de întunerecul ce-1 cuprinsese pe el, zice:
„Domnul este luminarea mea şi mântuitorul 
meu“ (Ps. 17, 1. ‘26, 1). Acum de pildă el ’dela filan
tropia lui Dumnezeu, altădată dela dreptatea lui, iară 
altădată dela nemitarnica sa judecată, îl numeşte po
trivit cu timpurile de faţă.

De aceia şi Pa vel începând această epistolă, îl nu
meşte dela filantropica sa „Dumnezeul îndurări lo r 
adecă, cel a* a arătat faţă de noi atâtea îndurări, ca şi 
cum ne-a scos şi ne-a scăpat din porţile morţii. Căci
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aceasta mai ales este particularitatea lui Dumnezeu şi 
vrednic de laudă, aceasta este şi naturalul său, de a 
milui astt'eliu pe om. De aceia îl numeşte Dumnezeul 
îndurărilor. Dară tu gândeşte-te şi aici la umilinţa, lui 
Pavel, căci primejduindu-se pentru propoveduiroa evan
ghelici, nu spune că a fost scăpat pentru vredniciea lui, 
ci pentru îndurările lui Dumnezeu. Decât aceasta el o 
arată mai lămurit mai departe, iară acum adaogă, zi
când : „cel ce nemângâe pre noi întru tot necazul". 
Nu zice: «cel ce nu ne lasă a li necăjiţi» ei cel ce ne, 
mângâe când suntem necăjiţi. Aceasta arată şi put* ‘rea 
lui Dumnezeu, în acelaşi timp sporeşte şi răbdarea celor 
necăjiţi. „Că necazul, zice, răbdare lucrează" (Rom. 
5, 3). Tot aceasta zicea şi Prorocul: „Intru necaz 
111-ai desfătat". Nu zice că «nu m’ai lăsat a cădea in 
necazuri», şi nici că «m-ai scos îndată din necazuri», 
c ică dăinui ud neejizul „m-ai destătat“ , adecă că mi-ai 
procurat în n e c a z  un lo c  larg şi multă îndămănarc, 
ceeace s’u petrecut şi cu cei trei coconi in cuptoriul cel 
cu foc, căci nici nu i-a împedocat de a cădea in acel 
cuptoriu, nici că după r-e au căzut, a stins para focului, 
ci încă arzând cuptoriul el li-a procurat acel loc larg. 
Aceasta obişnueşte Dumnezeu a face in totdeauna, ceia 
c e  şi Pavel dând a înţelege, zicea: *cel Ce ne mângâe 
pre noi întru tot necazul", încă şi altceva mai arată 
prin aceste cuvinte. Şi ce anume ? Că nu odată, nici de 
două ori, ei aceasta el o face într’una. Nu că doară 
acum mângâe, iară altădată părăseşte pe cineva, ci 
aceasta o face necontenit şi pentru totdeauna. De aceia 
a zis: „cel ce ne mângâe" şi nu «cel <•<* ne-a mân
gâiat», şi „întru tot necazul", adecă nu numai in 
a c e la  sau acesta, ci intru tot necazul.

„Ca să putem şi noi mângâeâ pre cei ce 
sunt întru tot necazul, prin mângâerea cu care 
rie mângâem noi dela Dumnezeu". Ai văzut cum 
pe nesimţite a introdus justificarea lui chiar in oxordul 
epistolei, şi dă a se înţelege auditoriului bănuiala de o 
mare primejdie şi scârbă ce căzuse asupra sa ? Dară 
şi după aceste primejdii el iarăşi îşi moderează, cuvin
tele, zicând că chiar şi acea indurare «a venit nu (lela 
vredniciea noastră, ci dela a acelora cari se vor folosi
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dek» noi şi prin noi». «Do aceia, zice, ne-a mângâeat, ea 
şi noi să no mângâem unii pre alţii». Prin aceasta el 
Învederează şi demnitatea şi chemarea apostolilor, lă
sând adecă a se înţelege că el fiind mdngăeat şi redo- 
bândindu-şi puterile, nu a căzut in piroteală ca noi. ci 
a alergat spre mângâcrea altora, aţiţându-i şi întărindu-i 
spre luptă. Uniia zic. că apostolul ar fi spus prin aceste 
vorbe, că mângaerea noastră este şi măngăerea altora. 
Mie mi se pare însă că prin exordul acestei epistole 
apostolul îşi îndreaptă vorba si asupra apostolilor color 
mincinoşi, cari se fălesc, inzadar, stau acasă şi se des- 
rneardă, însă aceasta o spune enigmatic, oarecum şi in 
treacăt. Principalul însă aceasta e ră : ca el să se justifice 
pentru întârziere. «Dacă de aceia, zice, suntem mângâ- 
eaţi, ca şi noi să rnângâem pe alţii, apoi nu ne acuzaţi 
că n’am venit, fiindcă tot acest timp noi I-am petrecut 
în diferite curse, in diferite zavistii, ocupăndu-ne de-a 
împrăştie» relele ce căzuse asupra noastră».

„Că precum prisosesc patimile lui Christos 
întru noi, aşa prin Christos prisoseşte şi mân- 
gâerea noastră" (Vers. 5). Pentru ca să nu umilească 
pe ucenici prin aceia că prea mult înalţă nenorocirile 
şi suferinţele sale, apoi iarăşi arată prisosinţa cea mare 
a mângâcrei, şi ridică din nou cugetele lor, şi nu numai 
prin aceasta, ci şi prin aceia că li aminteşte de Christos, 
şi spune că ale lui sunt patimele. Dară şi mai înainte 
do. mângâere el introduce încurajarea dela însăşi neca
zurile şi strâmtorările lor. «Că ce poate fi mai plăcut, 
zice, ca a deveni părtaş lui Christos, şi a pătimi toate 
pentru dânsul ? Ce poate fi egal unei astfeliu de m«'m- 
gâoriwf Şi încă nu numai de aici, ci şi din altă parte 
el înalţă cugetele celor necăjiţi. Cum din altă parte? De 
acolo când zice că prisosesc. Căci n’a zis: «precum au 
venit asupra noastră patimile lui Christos», ci „precum 
prisosesc", arătând că nu numai patimile lui le sufăr, 
ci încă şi mai multe decât acelea. «Nu numai ceiace a 
pătimit el, zice, am pătimit noi, ci încă şi mai multe». 
Căci tu te gândeşte bine. A fost alungat, a fost prigonit 
Christos, a fost bătut, a murit, — insa noi, zice, am pă
timit şi mai multe decât acestea, ceia ce este deajuns 
spre încurajarea noastră». Dară nimeni să nu ne acuze 
pentru această vorbă, de vreme ce şi aiurea z ice : „Acum
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mă bucur întru patimile mele pentru voi, şi 
împlinesc lipsurile necazurilor* lui Christos în 
trupul meu“ (Colos. 1, 24). Aşa. clară nimic nu este 
provenit dela îndrăzneală, şi nici dela vro-o lipsa de 
minte. Căci dupre cum ucenicii mai mari semne şi mi
nuni decât dansul au tăcut, — „Că cel cc crede întru 
mine, zice, mai mari decât acestea va făce“ (Ioan 
14, 12)— iară totul se face prin însuşi cel ce lucrează 
intranşii, tot aşii şi mai multe deeăt dânsul au pătimit, 
iară totul este iarăşi a celui ce-i mângâe pre dânşii, si-i 
pregăteşte, de a suferi toate răi ele ce cad asupra lor. 
Aceasta tocmai simţind şi Pa vel pe când vorbea, pri
veşte cum moderează vorba,zicând : „Aşâprin Christos 
prisoseşte şi mângâerea noastră", prin care totul 
se atribuie lui, proclamând şi de aici filantropica lui. 
«Nu suntem mângăeaţi zice, numai pe atâta pe cât suntem 
necăjiţi, ci incă mai mult». El n’a spus că mângăerea 
este deopotrivă cu patimile, ci că „prisoseşte mân
găerea", ca de pildă timpul persecuţi linilor, când este 
timp şi de alte cununi. Ce poate ti egal. spune-mi, cu 
a fi bătut pentru Christos, cu a vorbi cu Dumnezeu, şi 
a li mai puternic decât toţi, a birui pe cei ce te prigo
nesc, a ti neînvins de o lume întreagă, şi de, aici a aş
teptă atâtea bunuri, pe caro ochiul nu le-a văzut, u r e 
chea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s’au suit ? Ce 
poate fi deopotrivă cu a fi necăjit pentru evsevie, a 
primi mii de mângâeri dela Dumnezeu, a scăpă de atâtea 
păcate, a te învrednici de Duhul Sfînt, de sfinţenie şi 
dreptate, şi de nimeni a nu te teme şi înfricoşa, Ixx încă 
a te arătă mai strălucit decât toţi în însuşi faptul că te 
prirnejdueşti î

’ ) Deci, să nu ne împuţinăm în ispite, căci nimeni 
nu poate să lie in tovărăşiea lui Christos, desmerdân- 
du-sc, dormitând şi lenevindu-se, nimeni, zic, din coi cc 
vieţuiesc o astfeliu de vieaţă moleşită, ci numai cei ce 
trăiesc în ispite şi necazuri, cei cc călătoresc pe cărarea 
cea strâmtă, numai aceia vor stă aproape de dânsul. 
Căci şi el aceiaşi cale a călătorit, pentru care şi z icea :

') Partea morală. Despre aceia că nu trebuie a ne împuţina 
în nenorociri, şi mai cu sarnă la cazuri de moarte. (Veronj.
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„Fiul omului nu are unde să-şi plece capul“ 
(Math. 8, 20). Deci, nu te întrista fiind necăjit, gândin- 
du-te cu cine te întovărăşeşti, cum te eurăţe prin ispite, 
şi câte câştigi de aici. Nimic nu este mai întristătorîu 
lucru, ca a te împotrivi lui Dumnezeu. Nefiind insă 
aeeasta, apoi nici necazurile, nici zavistiile, şi nici alt- 
cevâ poate li în stare de a. întrista un suflel ce cugetă 
bine, ci precum pe o scântee mică ce ar cădea într’un 
al>iz mare o ai putea stinge imediat, tot aşa şi cea mai 
exageraţii tristeţă dacă cade într’O conştiinţă bună, se 
nimiceşte şi dispare cu uşurinţă.

De aceia tocmai şi Pavel se bucură deapururea, 
fiindcă se încuraja în cele cătră Dumnezeu, şi nici măcar 
nu simţâcevâ cât de mic. în toate lulele ce cădeau asupra 
lui. De sigur că se supără ca om, însă nu se împuţina. 
Tot aşa şi Patriarhul acela se găsii in mulţămire sufle
tească, pătimind multe răle. Căci tu te gândeşte bine: 
a părăsit patria lui, a întreprins călătorii întinse şi grele, 
venind în ţară străină, unde nu avea nici o palmă de 
pământ. Dea ici iarăşi dând poşte dânsul o foamete mare, 
l-;i făcut din nou bejănariu, şi după arcă foamete a dat 
peste dânsul răpirea femeii, şi frica morţii, şi lipsa de 
copii, şi războiu, şi primejdii, şi zavistii, iară la urmă 
cc‘ia ce a pus v îr f tuturor luptelor, adecă jertfirea uni
cului său tiu, aceâ dureroasă şi nepovestită încercare 
a dragostei lui de; părinte. Dacă el a ;iscultat cu uşu
rinţă de poronca lui Dumnezeu, de aici să nu-ţi închipui 
că le-a suferit toate acelea eu nepăsare. Că de ar fi fost 
de o mie de ori drept, precum şi eră, totuşi eră în ace
laşi timp şi om, şi deci supus legilor naturei. Dară to
tuşi, nimic clin acestea nu l-a dotorit, ci a stat drept, 
ca un luptătoriu voinic- şi încununat, proclamat aşa de 
fiecare din acosta ispite. Tot aşâ şi fericitul Pavel vă
zând pe fiecare zi venind peste dânsul vifor de ispite, 
se bucură şi se veselea ca şi cum s’ar fi găsit în mij
locul paradisului.

Deci, dupre cum cel ce se* buc ură cu o astfeliu de 
bucurie nu este lesne cucerit de tristeţă, tot aşâ şi cel 
ce nu are o astfeliu de bucurie este lesne a fi cucerit 
de toate ispitele*, şi sufere acelaşi lucru, ca şi unul ce 
ar avea arme stricate in mâni, şi s’ar răni el singur la 
cea întâi ocazie. Nu însă tot aşâ şi cel ce este bine apărat 
clin toate părţile, ci orice săgeată ce i s’ar aruncă de
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duşman, se turteşte lovindu-se de dânsul. Căci mai pu
ternică ca ori-ce armă este mulţumirea cea după Dum
nezeu, şi pe un astfeliu de om nimic din acestea nu-i 
poate întrista sau posomori, ci toate le rabdă cu băr
băţie. Că ce poate li mai rău ca focul? Sau cc poate li 
mai dureros ca muncile şi caznele cele intr’una ? Chiar 
de ar perde cineva mii ele moşii, sau pe copii, sau in 
line'orice, totuşi nu poate li aşă do vătămătoriu, ca a 
perde bucuria şi mulţumirea cea sufletească dupre Dum
nezeu. „Piele pentru piele, zice, toate ce are omul 
le va da pentru vieaţa sa “ (lob. 2, 4). Nimic nu 
este mai grozav ca durerile ce le sufere, cineva; şi cu 
toate acestea chiar cele nesuferite auzului, devin suferite 
şi dorite pentru mulţumirea şi plăcerea cea dupre Dum
nezeu. Chiar de ai scoborî pe mucenic <le pe cruce cu 
puţin suflet întrânsul, sau l-ai scăpa din .căldările in care 
era aruncat, totuşi vei găsi in el o astfeliu de bucurie 
şi mulţumire sufletească, incât nici nu este cu putinţă 
<te a spune.

«Dară ce să fac, zici tu, dacă astăzi nu mai este 
timp de mucenic»? Ce spui? Nu este acum timp de mu- 
cenie? Dară niciodată timpul acesta n’a lipsit, ci dacă 
suntem treji, pururea stă înaintea ochilor noştri. Nu 
numai spânzurarea pe; cruce face pe cineva mucenic, 
că dacă ar fi aşa, apoi lob ar li lipsit de asemenea cu
nuni, căci el n’a stat nici înaintea judecăţii, nici n’a auzit 
glasul judecători ui ui, nici n’a văzut pe calau, nici n’a 
fost spânzurat pre lemn, şi nici coastele nu i-au fost 
împunse. Şi cu toate, acestea a pătimit cu mult mai grele 
patimi decât mulţi dintre mucenici, căci şi vocile acelor 
vestitori, ce veniâu unul după altul, il izbeau si-1 îm
pungeau din toate părţile, cu mult mai puternic decât 
gurile acelor viermi cari-1 rodeau din toate părţile. Aşa 
dară cum n’ar fi vrednic de a fi proclamat ca mucenic 
acest bărbat sfînt? De o mie de ori, de sigur. Căci prin 
toate acestea el se şi luptă, se şi încunună, prin averile 
perdute, prin fii, prin trup, prin femeie, prin prieteni, 
prin duşmani, prin casnici — căci şi aeeştha îl dispre- 
ţuiau in faţă — prin foame, prin visuri, prin scârbe de 
tot feliul, prin putoarea ce ieşâ dintransul. Di; aceia 
tocmai am fost spus, că el ar fi vrednic nu numai de 
un mucenic sau doi, ci de mii de mucenici.

împreună cu cele spuse, apoi şi timpul chiar îi dă
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lui dreptul la un adaos nu mic de cununi, precum de 
pildă că el a pătimit toate acestea mai ’nainte de lege, 
mai ’nainte de char, iară rălele ce căzuse asupra lui 
deodată, şi prin exageraţie chiar, s’au prelungit un timp 
îndelungat, de şi fie-care din acele răle, eră prin sine în
săşi de nesuferit, şi ceia-ce se păreă mai de suferit din 
toate acestea eră perderea averilor. Căci mulţi au su
ferit rane, însă n’au putut suferi perderea averilor, ei 
au preferat de a fl chiar şi bătuţi pentru ele şi a pă
timi mii de răle, mai degrabă decât de a perde ce vă 
din ele; aşă că rana aceasta — perderea averilor — li s’a 
părut cu mult mai mare. Încât si acesta este un alt mod 
de mucenic, de a purtă cu bărbăţie perderea averilor. 
«Şi cum am putea suferi cu bărbăţie?» zici tu. Când vei 
ană că vei câştigă mai mult decât ai perdut, printr’o 
vorbă numai, prin vorba muîţămirei. Dacă noi auzind 
de vre-o pagubă, nu ne tulburăm, ci zicem : «Binecu
vântat fie Dumnezeu», atunci de sigur că am câştigat 
cu mult mai multe decât am perdut.

Nu atâta va câştigă cel ce îşi cheltueşte averile cu 
cui săraci, cel ce cercetează şi caută pre cei săraci, cel 
ce împrăştie ceia ce are celor flămânzi, pe cât vei câştigă 
tu prin această vorbă. Fiindcă nici pe lob nu-i admir 
atâta pentrucă deschidea casa sa celor ce erau lipsiţi, 
pre cât mă minunez, şi-l proclam cu glas marc ca pe 
unul ce a suferit cu mulţămire perderea averilor. Tot 
aceasta s’ar puteâ vedea şi în perderea copiilor lui, căci 
nici aici nu a luat plată mai mică, decât cel ce a ridicat 
pe jărtfelnic pe fiul său, fiindcă văzându-i morţi sub 
dărâmăturile caselor, el a mulţămit filantropului Dum
nezeu. Cu ce poate fi deci lob mai pre jos de Abraăm? 
Căci acela n’a văzut pre fiul său mort, ci numai cât 
aşteptă, pe când acesta a văzut pre fiii săi morţi, in cât 
că prisoseşte, sau mai bine zis, întrece în suferi nţi pe 
Abraăm, care urmă a-şi jărtfi pe fiul său, dară căruia 
i s’a răpit din mână cuţitul pe când voiâ a-1 înjungheâ. 
Pe lângă acestea apoi fapta lui Abraăm aveă în sine o 
speranţă de mângâere, caci eră aceâ jărtfă rezultatul 
propriei sale bărbaţii, şi când a auzit vocea aceâ de 
sus, l-a făcut încă cu mai multă bună voinţă; — pe 
când cu lob nimic din acestea nu s’a petrecut. Astfeliu 
că trebuie a aveă cinevâ un suflet tare ca diamantul 
ca să vadă pe unicul sau fiu, — trăit în averi, şi ducând 
cu sine speranţe bune, — întins pe patul de moarte, şi
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încă să sufere eu linişte cele petrecute. Unul ca acesta 
liniştind valurile naturei, ar putea să zică cu lob, tară 
să verse locrămi: „Domnul a dat, Domnul a luat“, 
şi să stea împreună cu însuşi Abradm. Prin acest cu
vânt el va fi proclamat împreună cu lob. De ar conteni 
Ijocetele femeilor, şi ar îrnprăştieă acele cete de bocitoare, 
pe toţi i-ar mişca spre doxologie, ar primi mii de pre
mii de sus, mii de jos, oamenii admirându-1 pre dânsul, 
îngerii aplaudându-I, Dumnezeu încununăndu-1.

«Şi cum este: cu putinţă, zici tu, de a nu jâli, om 
tiind eu»? Dacă te vei gândi cum Patriarhul Abradm, 
şi cum lob oameni fiind amândoi, nimic n’au pătimit 
de acestea, şi acestea petrecându-se înainte de lege, 
înainte de char, şi înainte de filosofica amânduror aces
tora; dacă vei gândi bine că el (reposatul) s’a strămutat 
într-o ţară mai bună, şi s’a dus la un loc mai bun, şi 
că in tine tu n-ai perdul pe fiul tău, ci l-ai pus într’un 
azil sigur. Şi nu mai spune că «de acum nu mg mai 
numesc tată», fiindcă de ce nu te mai numeşti tată, în 
timp ce fiul tău trăieşte? Nu eumvâ oare ai lepădat pe 
fiul tău? Nu cumva l-ai perdut? Mai cu samă l-ai (Câş
tigat, si-1 ai in mai multă siguranţă. De aceia nu 
numai aici te vei numi tată, ci şi în ceruri. Aşâ că n-ai 
perdut dreptul de a te numi tată, ci încă ai câştigat 
pe acela de a fi numit mai mult tată, fiindcă de acum 
nu te vei mai numi tată al unui copil mort, ci al unui 
copil nemuritorii!, al unui ostaş voinic, care stă într’una 
in ceri uri. Deci, dacă copilul tău nu mai este de ţaţă, 
să nu-ţi închipui că s’a perdut. Nici daca ar fi între
prins vr’o călătorie, împreună cu trupul seu s-ar fi de
părtat de tine, şi numele lui de fiu al tău. Deci nu luă 
sama numai la faţa celui ce ’ţi stă înainte, fiindcă îţi 
aţâţă dorul tău de tată, ci transportă-ţi cugetul dela cel 
ce ’ţi stă de faţă, la cel din ceriuri. Nu acesta ce ’ţi stă 
de faţă este copilul tău, ci acel ce a zburat, si s’a ridicat 
la înălţime nemărginită.

Deci, când tu vezi ochii lui închişi, şi gura închisă, 
şi trupul nemişcat, nu ’ţi închipui că gura aceasta nu 
va mai vorbi, că ochii aceştiia nu vor mai vedea, ca pi
cioarele acestea nu vor mai umbla, şi că toate se vor 
diseompune, — nu ’ţi închipui acestea, zic, ci cu totul 
din contra; că adecă gura aceasta va grăi mai frumos, 
că ochii vor vedea lucruri mai mari, că picioarele pp nori
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vor umblu, că iu fine acest trup stricăcios se va îmbrăcă 
întru nestricăeiune, şi că vei vedea pe fiul tău mai strălucit 
decât a fost aici pe pământ. Dară dacă te mâhnesc cele 
ce vezi, apoi zi catra tine însuti: «trupul acesta i-a fost 
ca o haină, şi acum a lepădat-o, spre a se bucură de o 
alta cu mult mai preţioasă; acest trup este ca o casă 
ce s’a curăţit, spre a se face încă myi frumoasă». Că 
precum noi când voim a curăţ) casele, nu lăsăm a stă 
înăuntru pe cei ce locuesc acolo, pentru a-i scăpă de 
colb şi de vuet, ci după ce li poruncim de a, se stră- 
rnută’ din ele pentr’un timp scurt, spre a repară în linişte 
casa, la urmă ii Ităgăm înăuntru iu lil>ertatc, — tot aşă 
face şi Dumnezeu, căci dărâmându-i acest corp putred, 
l-a luat acum în casa lui părintească, ca astfeliu când 
se va zidi din nou şi curăţ), atunci încă mai strălucită 
să fie. Deci, nu zice, că s’a perdut şi nu va mai fi, căci 
astfeliu de vorbe sunt ale-necredincioşilor, — ci zi că el 
doarme şi că se va trezi, s’a dus pentru moment, insă 
va veni împreună cu împăratul. Şi cine oare a spus 
aceasta? Cel ce avea intru sine pe Christos, care grăeă : 
„Că dacă credem, zice, că Iisus a murit, şi a în- 
vieat, aşă şi Dumnezeu pre cei adormiţi întru 
Iisus aduce-i-va împreună cu dânsul“ (I Thes. 4,14. 
Comp. Rom. 14, 9). Dacă tu cauţi pe fiul tău, caută-1 
acolo unde este împăratul, unde este ceata îngerilor, iară 
nu in mormânt, nu în pământ, ea nu cumva el ridi
când u-se atât de mult, tu să rămâi târîndu-te jos ?pre 
pământ.

Dacă noi vom lilosofâ in aşii feliu, orice scârbă de 
feliul aceştiea, cu uşurinţa o vom îndepărtă dela noi. 
Iară Dumnezeul indurărilor şi părintele oricărei mân- 
gâeri, să mângâe inimile noastre ale tuturor, şi a celor 
ce au dureri de feliul acestora, cum şi a celor ce sunt 
cuprinşi de vr ’o altă întristare, — şi scăpându-ne de 
orice mâhnire, să câştigăm bucuriea sufletească şi să 
ne învrednicim bunurilor viitoare. Cărora tic ca cu toţii 
să ne învrednicim, prin eharul şi filantropica Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi Sfintul 
Duh se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  I I

„Şi ori de pătimim necaz pentru a voastră 
mângâere şi mântuire, ceia ce se lucrează întru 
răbdarea acestor patimi, care şi noi pătimim; ori 
de ne mângâem, pentru a voastră mângâere şi 
mântuire1). Şi nădejdea noastră este adeverită 
pentru voi“. (Cap. 1, o. 7).

Spunând cauza principala a mângâerii şi încura
jă m  noastre — accia adecă de a ne face părtaşi cu Chris
tos — la urmă pune şi-o a doua cauză, care constă in 
aceia, de a pregăti de aici chiar mântuirea ucenicilor. 
«Nu vă moleşiţi, zice, fiindcă noi suntem necăjiţi, ci din 
această cauză mai cu seamă este drept de a vă încu
raja. Că dacă nu am fi necăjiţi, apoi aceasta v ’ar ni
mici pre toţi». Cum şi in ce feliu? «Dacă noi, zice, ne-am 
fi moleşit şi ne-am fi spărieat de răle, nu v-am fi pro- 
poveduit cuvântul adevărului, aşâ că neaflând voi cu
noştinţa cea adevărată, toate ale voastre ar fi fost în 
cea mai de pe urmă nenorocire». Ai văzut iarăşi graba 
cea mare a lui Pavel, şi ambiţiunea lui cea nobilă? De 
la cele ce-i tulburau şi nelinişteau pre dânşii, dela acele 
tocmai îi şi mângâe. «Cu cât se prelungesc mai mult, 
zice, prigonirile noastre, cu atât mai ales trebuie a creste 
şi cele ale speranţei voastre, fiindcă cu atât mai mult 
sporesc şi cele ale mântuirei voastre, cum şi cele ale 
mângâerei». Căci ce poate fi egal cu mângâerea de a se 
bucură cineva de atâtea bunuri prin proveduirea evan
gheliei? Apoi ca să nu se pară că engomiile sau lau
dele acestea se rapoartă numai la dânsul, priveşte cum 
şi pe dânşii ii face părtaşi laudelor, căci după ce zice: 
„şi ori de pătimim pentru a voastră inângăere 
şi mântuire/ a adaos: ,.ce se lucrează întru răb-

') Notă. Fraza: «ori de tic mângăem pentru a voastră mthigăere 
si mântuire», ce se află în lexlul nostru obişnuit, nu se găsâ in edi- 
ţiunea ce a avut-o in vedere Sf. Chrisostom.

28013
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darea acestor patimi, care şi noi pătimim41. De 
cât aceasta o spune şi mai lămurit mai' departe prin 
expresiunea: „că precum sunteţi părtaşi patimilor 
noastre, aşă şi inângâerei“ , pe când aici numai cnt 
lasă a se înţelege acest lucru, zicând: „acestor patimi44, 
destăinuindu-şi câte puţin ideia sa. Ceia ce el spune, 
aceasta însamnă: «mântuirea voastră nu este lucru nu
mai al nostru, ci chiar şi al vostru. Căci dacă noi pro- 
poveduindu-vă ne necăjim, în acelaşi timp şi voi păti
miţi aceiaşi, primind cuvântul adevărului: noi ca sa vă 
predăm eeia ce am primit, voi însă, ca să nu aruncaţi, 
ci să primiţi ceia ce vi se dă».

Ce ar putea fi egal unei astfeliu de’ umilinţe, când 
el chiar şi pre cei ce erau atât de inferiori lui îi ridică 
la aceiaşi demnitate a rălxlărei? „Ce se lucrează, zice, 
întru răbdarea acestor patimi“ . «Mântuirea voas
tră nu vine numai de acolo că aţi crezut, zice, ci şi de 
la aceia că pătimiţi cele ce şi noi pătimim. Că dupre 
cum un atlet este admirat şi când se arată, când este 
sănătos, şi are in el meşteşugul de a birui pe antago
nist, iară când el se apără, şi poartă pe trup chiar şi 
rane, şi cu toate acestea birueşte pe antagonist, apoi 
atunci mai cu samă el străluceşte, atunci mai cu samă
i se vede constituţia lui cea vânjoasă, şi se dă pe faţă 
meşteşugul lui in luptă, — întocmai aşâ şi mântuirea 
voastră, zice, atunci se lucrează mai c u  samă, adecă se 
arată, se învederează, atunci mai cu samă sporeşte, când 
pătimeşte cinevâ, şi când sufere totul cu bărMţie». Prin 
urmare energia sau lucrarea mântuirei nu este în a face 
rău, ci in a suferi răul. Şi n’a zis «ceia ce lucrează» ci 
„ceia CC se lucrează44, arătând prin aceasta că cha- 
rul multe li-a insuflat lor şi a lucrat întru dânşii, insă 
în unire cu buna lor voinţă.

„Şi nădejdea noastră este adeverită pentru 
voi44 —adecă chiar de aţi pătimi mii dcrăle, totuşi noi 
avem încrederea că voi nu vă veţi schimbă, nici din 
cauza ispitelor voastre, şi nici din muza persecuţiunilor 
noastre. Atât de departe suntem de a vă bănui că vă 
veţi tulbura in ispitele ce vin asupra voastră, in cât că 
pe când voi vă primejduiţi,noi şi atunci avem încrederi*.

Ai văzut cât progres făcuseră aceşti Corintheni de 
la primirea celei întâi epistole? Căci mai mari isprăvi
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a mărturisit apostolul dc dânşii, de cât de Macedoneni, 
pe cari-i înalţă şi-i laudă peste tot locul prin acea epis
tolă. De aceştiia în câteva rânduri chiar se îngrijâ oare
cum, căci ziceâ: „Am trimis pre Timotheiu fratele 
nostru ca sa vă întărească pre voi, şi să vă 
mângâe întru credinţa voastră, ca nici unul să 
nu se clătească întru scârbele acestea, că sin
guri ştiţi că spre aceasta suntem puşi şi iarăşi: 
,,De aceia şi eu nerăbdândmai mult, am trimis 
ca să cunosc credinţa voastră, ca nu cumva să 
vă fi ispitit pre voi cel ce ispiteşte, şi să fie în 
zădar osteneala noastră" (I Thesaloniceni 3, 2. 3, 5). 
pe când despre Corinthenii aceştiia nimic din acestea nu 
spune, ci încă din contra, „că nădejdea noastră, zice, 
este adeverită pentru voi“.

„Ori de ne mângâem, pentru a voastră mân
gâere şi mântuire, ştiind că precum sunteţi păr
taşi patimilor noastre, aşâ şi mângâerei“ zice. Cum 
că pentru dânşii se necăjau apostolii, aceasta a arătat-o 
zicând că: „ori de pătimim necaz, pentru a voas
tră mângâere şi mântuire“ ;—voieşte adecă a arată, 
că pentru dânşii se mângăeau. Aceasta a spus-o şi mai 
sus ceva, deşi într’uu mod nehotărit: „Bine cuvân
tat este Dumnezeu, zice, care ne mângâe pre noi 
întru tot necazul nostru, ca să putem şi noi mân- 
gâeâ pre cei ce sunt întru tot necazul“ ; — dară a 
spus-o şi aici in alt mod, cu mult mai lămurit şi mai 
potrivit. „Ori de ne mângâem, zice, pentru a voas
tră mângâere şi mântuire*. Ceia ce el spune aici, 
această insamnă: «mângâerea noastră devine mângâere 
pentru voi chiar şi fără a vă mai mângâeâ prin vorbe. 
Dacă poate pentru un timp scurt ne răsuflăm şi noi, 
aceasta este deajuns spre a vă mângâeâ pre voi. Când 
noi ne mângâem, aceasta devine şi mângâerea voastră. 
După cum patimile noastre le consideraţi ca ale voastre, 
tot aşâ şi mângâerea noastră o consideraţi ca pe a 
voastră. Căci nu doară în cele anevoiase numai vă îm
părtăşiţi cu noi, iară în cele bune nu vă împărtăşiţi. 
Deci, dacă in toate vă împărtăşiţi, şi .în scârbă, şi în
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rnângâere, atunci dc sigur că cu nimic nu nc veţi în
vinovăţi de întârzierea şi zăbava aceasta, căci pentru 
voi ne şi necăjim, pentru voi ne şi mângâem». Ca să 
nu creadă cineva că el a grăit aspru zicând că «pentru 
voi acestea pătimim», apoi adaoge şi că «pentru voi ne 
şi mângâem. Şi nu numai noi ne primejduim, ci încă şi 
voi sunteţi părtaşi aceloraşi patimi». Aşâ că şi dacă sunt 
luaţi dânşii ca părtaşi primejdiilor, apoi şi in mângâere 
tot dânşii sunt cauza, cu care ocazie îndulceşte vorbii. 
«Dacă noi suntem primejduiţi, zice, voi vă încurajaţi; 
iară ca credinţa voastră să devină şi mai puternică, noi 
suferim primejdiile. Dacă noi ne mângâem, voi vă mân
driţi şi sunteţi veseli, căci noi pentr u voi nc bucurăm 
dc acestea; aşă că şi de aici să devină pentru voi v r ’o 
mângâere, şi să vă faceţi părtaşi mulţămirei noastre».

Şi cum că el spune acum despre un astfeliu de mod 
dc mângâere, dc care sc bucurau, nu numai de a fi 
mângâeaţi de dânşii, ci şi de a alia că dânşii se găsesc 
în toată liniştea şi siguranţa, tu ascultă cele ce urmează, 
prin carc a descopcrit aceasta zicând: „ştiind Că pre
cum sunteţi părtaşi patimilor noastre, aşâ şi 
mângâerei“ . «Duprc cum când noi suntem prigoniţi 
şi alungaţi voi vă întristaţi, ca şi cum voi înşi-va aţi 
pătimi, tot aşâ ştim ca şi când suntem mângâeaţi, o 
consideraţi ca şi cum voi înşi-vă v ’aţi bucură de această 
mângâere».

Ce ar putea fi mai umilit ca acest suflet? El caro 
prisosă atât de mult în primejdii, iată că numeşte to
varăşi de primejdii pre cei ce n-au suferit nimic din 
cele ale apostolilor, — iară in mângâere ci totul atri
buie lor (Corintlienilor), şi nici dc cum ostenelolor sale.

După aceia fiindcă a vorbit in mod nehotărit dc 
necazuri, la urmă li arată şi felul cum dânşii (apostolii) 
au suferit acele necazuri.

„Că nu voim să nu ştiţi voi, fraţilor, pentru 
necazul nostru ce s’a făcut nouă în Asia“ (Vers. 8). 
«Acestea In spunem, zice, ca să nu fiţi in necunoştinţă 
de cele petrecute cu noi, căci voim ca voi să ştiţi cele 
ale noastre, ceia cc este cel mai mare semn al dragostei 
noastre». Aceasta lăsând a se întrevedea şi in Întâia lui 
epistolă, pe când se găsâ in Efcs, ziceâ: „Că mi s’a 
deschis mie uşă mare şi spre folos, şi protiv-
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nicii sunt mulţi“ (I Corinth. 16, 9). Deci amintindu-li 
de aceia, şi povestindu-li cate a pătimit, zice: „Nu voim 
ca să nu ştiţi voi pentru necazul nostru ce s’a 
făcut noue în Asia“. Aceasta spunea şi Efesenilor 
scriindu-li, căci trimiţând pe Tichic la dânşii, aceasta a 
pus-o Cii motiv al călătoriei acestuia la dânşii. Pentru 
care şi ziceâ: „Ca să ştiţi şi voi cele pentru mine, 
ce fac; toate vouă le va arătă Tichic, iubitul 
frate şi credincioasă slugă întru Domnul; pe 
care pentru înseşi aceasta I-am trimis la voi, 
ca să ştiţi cele pentru noi, şi să mângâe inimile 
voastre“ (Efes. 6, 21. 22). Şi in alte epistole acelaşi lucru
ii tace, ceia ce nici nu era deprisos, ci încă foarte tre
buitorii!, pe deoparte pentru dragostea cea mare ce o aveâ 
către ucenici, iară pe de altă pantru necontenitele ispite, 
în care nu mică era mângâerea lui de a şti cele ce se 
petreceau printre dânşii, in cât că cbiar dacă se petre
ceau niscareva împrejurări triste, totuşi şi acestea con
tribuiau în a-i face cu l>ăgare de samă, precum şi dacă 
se petreceau lucruri bune, să ştie cu  toţii.

Aici însă el îi încunoştiinţază şi do navala ispitelor, 
in acelaşi timp şi de izbăvirea lor, zicând: „Că peste 
măsură am fost îngreuiaţi, şi peste putinţă14,— 
întocmai ca şi o corabie ce este încărcată peste măsură. 
Şi s’ar părea că unul si acelaşi lucru spune prin expre- 
siunile „peste măsură" şi „peste putinţă14, însă nu 
este numai unul, ci două. Ca să nu zică cineva: «apoi 
ce ? că dacă primejdia a fost mare peste măsură, pentru 
voi n’a fost mare» ? — a adaos că mare a fost cu ade
vărat, şi încă aşa de mare, că a biruit puterile noastre, 
ba într’atâta le-a biruit, „în cât n’aveam noi nădejde 
de vieaţă11, adecă «nici nu mai credeam noi că vom 
trăi». Ceia ce David numeşte porţile iadului, şi dureri, 
şi umbra morţii, tocmai aceasta o spune şi Pavel, că 
«am suferit primejdii ce negreşit aduc moartea».

„Ci singuri întru noi judecata morţii am 
avut, ca să nu fim nădăjduindu-ne spre noi, ci 
întru Dumnezeu, cel ce înviează morţii14 (Vers. 9). 
Dară oare ce va să zică „judecata morţii"? Adecă 
votul morţii, hotărîrea ei, aşteptarea ei; «Căci împre
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jurările, zice, clădeau astfeliu de răspunsuri, că vom 
muri negreşit. Şi nu s’au întâmplat aşâ, dealtmintrelea, 
ci au rămas numai in bunueala noastră. Că şi dacă rea
litatea faptelor astfeliu arătâ, totuşi puterea lui Dumnezeu 
nu a lăsat ca liotărîrea aceia să devină faptă, ci a îngă- 
duit-o ca să se găsască numai în cugetul şi aşteptarea 
noastră». De aceia şi zice ca „singuri întru noi jude
cata morţii am avut“, şi nici de cum în realitate. «Şi 
de ce oare a îngăduit Dumnezeu o astfeliu de primejdie, 
în cât să perdem nădejdea şi să ne descurajăm»? zice. 
„Ca să nu fim nădăjduindu-ne spre noi, ci întru 
Dumnezeu cel ce înviează morţii*. Acestea le spu
nea Pavel, nu fiindcă el se găsâ astfeliu — să nu fie una 
ca aceasta!—oi prin cele vorbite încercându-se de a în
dreptă şi povătui pe alţii, in acelaşi timp a-i şi modera, 
fiindcă Şi mai departe zice: „datu-mi-sa mie îm bof- 
ditoriu îngerul satanei “ — vorbind de ispite — „ca 
să nu mă înalt/1. De şi Dumnezeu nu zice că de aceia 
a îngăduit acel bold, ci pentru o altă cauză. Şi care este 
acea cauză? Ca puterea lui să strălucească mai mult. 
„Destul îţi este, zice, charul meu; că puterea mea 
întru neputinţă se săvârşaşte“ (ii. cor. 12, 7 . 9). 
Dară dupre cum ani zis, el nici de cât nu-şi uită obi
ceiul său, ca să se prenumerc printre, cei mai de jos, 
cari aveau nevoe de o mai mare pedagogie şi îndrep
tare. Că dacă una sau două ispite venind peste cineva 
şi sunt in stare de a-1 cuminţi, apoi cum el, care mai 
mult decât toţi oamenii in toată vieaţa lui a fost umilit, 
şi a pătimit precum nimeni dintre oameni n’a pătimit, 
după atâţia ani şi cu o filosofic vrednică de ceri uri, cum 
el, zic, ar fi avut nevoie de o astfeliu de sfătuire şi încu
rajare? Aşâ că este învederat că voind a modera pre 
cei ce cugetau lucruri mari de dânşii şi erau mândri, 
ziceâ: „ca să nu fim  nădăjduindu-ne spre noi, 
ci întru Dumnezeu'.

Dară tu priveşte cum el ii mângâe şi prin aceasta. 
«Ispitele, zice, au fost îngăduite de Dumnezeu ca să vină 
asupra noastră pentru voi; atât de mult v ’a preţuit pre 
voi Dumnezeu.— „Şi ori de pătimim necaz, zice, 
pentru a voastră mângâere şi mântuire", — 
iară dacă pătimim şi peste măsură pentru voi, apoi
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aceasta este ca noi să nu cugetăm lucruri mari- „Că. 
peste măsură, zice, am fost îngreuiaţi şi peste 
putinţă, ca să nu fim nădăjduindu-ne spre noi, 
ci întru Dumnezeu cel ce înviează m o r ţ i i iarăşi 
aminteşte de vorba înviem , pentru care a spus atâtea 
în intâea epistolă,, pe care o adevereşte prin cele prezente. 
De aceia a şi adaos: „Caredintr’o moarte ca aceasta 
ne-a izbăvit pre noi“ (Vers. 10). N ’a spus «din at&tea 
primejdii», ei „dintr-o moarte ca aceasta", arătând 
luriea cea mare a ispitelor, pedeoparte, iară pedealta 
adeverind vorba invierei, dupre cum am fost spus. Dam 
îiincă învierea este fapt al viitorului, apoi el arată că 
aceasta se petrece pe liecare zi, căci când pe un om 
desnădăjduit şi ajuns chiar la porţile, iadului il trage 
spre sini1, nimic, alta nu se învederează aici decât în
vierea, scăpând din gura morţii pe cel căzut. De aici şi 
vine obiceiul, că multora din cei d<«nădăjduiţi din cauza 
boalelor îndelungate, sau din cauza unor ispite grozave, 
când au scăpat de primejdie să li zicem: «învierea m or
ţilor am văzut-o aici».

„Intru care nădăjduim, zice, că încă ne va şi 
mai izbăvi; ajutorind şi voi pentru noi cu rugă
ciunea ; ea despre multe feţe darul cel cătră 
noi să se mulţămească pentru noi“ (Vers 10. 11), 
Fiindcă expresiunea „ea să nu fim nădăjduindu-ne 
spre noi“ se părea a 11 o vinovăţie obştească, şi acu- 
zaţie prin urmare ce se raporta şi la uniia dintre 
dânşii, apoi el iarăşi indreptează ceia ce a fost spus, 
chemând in ajutorul său rugăciunile lor, in lor de cel 
mai mare sprijin, şi iu acelaşi timp arătând că vieaţa 
noastră in totdeauna trebuie a li cu cea mei mare bă
gare de samă. Căci expresiunea „întru care nădăjr 
duim că ne va şi mai izbăvi“ vesteşte mai dinainte 
de multele ispite, şi nu de totala părăsire a lui Dum
nezeu, ci încă de ajutoriul şi concursul lui.

După aceia apoi, ca nu cumva auzind într’una că 
se vor primejdui, să se împuţineze, a arătat mai ’ntâi 
folosul primejdiilor, ca de pildă: „ca să nu fim nă
dăjdui ndu-ne spre noi“, adecă ca necontenit să ne 
găsim in umilinţă; ca şi mântuirea noastră să se lucreze,
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cum şi alte multe bunuri. Al doilea a arătat că primej- 
duindu-ne noi ne împărtăşim cu Christos, căci zice: 
„că precum prisosesc patimile lui Christos întru 
noi“. Al treilea, că pătimim pentru cei credincioşi, dupre 
cum zice: „şi ori de pătimim necaz, pentru a 
voastră mângâere şi mântuire*, a i  patrulea, că 
chiar mângâerea străluceşte încă mai mult în urma pri
mejdiilor, căci zice: „ce se lucrează întru răbdarea 
acestor p a t im i Al cincilea, că no facem stăruitori 
în fapta hună, şi pe lângă toate acestea, că prin astfeliu 
de primejdii noi vedem înaintea ochilor strălucind în
vierea, zicând: „care dintr-o moarte ca aceasta 
ne-a izbăvit pre noi“ . Al şaselea, că ne facem băgă
tori de samă şi necontenit vom privi spre dânsul, dupre 
cum zice: „întru care nădăjduim că ne va şi mai 
izbăvi Al şeaptelea, că prin primejdii noi ne găsim 
scăparea la rugăciuni, zicând: „ajutorindşi voi pentru 
noi cu rugăciunea".

Deci, arătând folosul primejdiilor şi al necazurilor, 
şi făcandu-i băgători de samă, la urma iarăşi li mân
gâie cugetele, făcându-i mai cu bunăvoinţă spre virtute, 
mărturisindu-li că rugăciunilor lor mult îl vor ajuta, 
ceia ce li ridică cugetele, aflând ii că cu rugăciunile pot 
ajută pe Pavel. „ Ajutorind şi voi pentru noi cu 
rugăciunea41, zice.

Dară oare cc va să zică: „ca despre multe feţe 
darul cel cătră noi prin mulţi să se mulţămească 
pentru noi ? “ «Ne-a izliăvit pre noi, zice, din acele 
primejdii „ajutorind şi voi cu rugăciunea", adecă 
răgându-vă cu toţii pentru noi. Căci charul cel cătră 
noi, adecă mântuirea noastră, a binevoit a se hărăzi şi 
vouă tuturor, ca astfeliu multe feţe, multe persoane să-i 
mulţămească lui, fiindcă mulţi au şi primit acel char».

Acestea le zicea, pedeoparte spre a-i aţîţâ la ru
găciuni pentru alţii, iară pe dealta ca să-i deprindă de 
a mulţămi lui Dumnezeu şi pentru cele ce alţii pătimesc, 
arătând că aceasta mai cu samă o voieşte şi Dumnezeu. 
Căci cei ce se silesc de a face acestea pentru alţii, cu 
atât mai mult pentru dânşii vor face aşâ. Pe lângă toate 
acestea îi învaţă încă de a fi umiliţi, şi-i duce la cea
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mai ferbinte dragoste. Că dacă el, care eră atât de sus 
fajă de dânşii, şi spune <̂ ă prin rugăeiunele acelora s ’a 
izl)ăvit de primejdii, şi că darul lor împreună cu rugă
ciunile l-au ajutat şi l-au scăpat, — apoi poţi cugeta cum 
trebuia să se găsească aceia, şi cât de mult trebuia a 
se umili. Dară tu te gândeşte şi la aceia, că deşi Dum
nezeu vine in ajutoriul nostru prin îndurările şi mila 
sa de noi, totuşi mult contribuesc şi rugăciunile noastre 
spre aceasta. începând epistola apostolul atribuia mân
tuirea şi mângi'verea îndurărilor lui Dumnezeu, „Părin
tele îndurărilor, zice şi.a toată mângâerea*, că 
adecă el ne-a izbăvit de primejdii, pe când aici o a tri
buie aceasta şi rugăciunilor lor. Dcaltmintreiea chiar şi 
pe acel ce datoră mii de talanţi l-a miluit după ce a 
căzut înaintea lui, deşi se spune, că fiindu-i milă de el 
l’a iertat. De asemenea şi Chananiencei aceleia după ce 
s’a rugat mult, şi după ce a arătat o mare stăruinţă, i-a 
hărăzit mântuirea fiicei sale, de şi din milă a mântuit-o.

Din toate acestea noi tragem învăţământul, că chiar 
dacă am li miluiţi, mai ’ntâi trebuie a ne face vrednici 
acelei mili. Căci chiar dacă este el milostiv, totuşi caută 
pe cei vrednici de milă, aşâ că nu milueşte pe toţi cum 
s’ar brodi, până chiar şi pre cei ce stau fără simţire. 
„Că voiu fi îndurătoriu către cel ce voiu să fiu 
îndurătoriu, şi voiu inilui pre cel ce voiu să 
iniluesc“, zice. (Exod. 33, 19). Acum tu priveşte şi aici 
ce spune: „Ajutorind şi voi pentru noi cu rugă
ciunea*. Şi nici nu li-a atribuit lor totul, ca nu cumva 
să-i înalte prea mult, dară nici că i-a înstrăinat pre 
dânşii de acest succes, ca astfeliu să-i mişte, să-i facă 
cu mai multă bunăvoinţă, şi să-i apropie unii de alţii. 
De aceia şi ziceâ «că mântuirea mea a hărăzit-o vouă». 
Căci Dumnezeu de multe ori este îndurat cu mulţimea, 
când aceâ mulţime este unită într’un cuget la rugăciune, 
pentru care şi ziceâ către Prorocul: „Eu, însă, nu 
voiu cruţă această cetate, în care locuesc mai 
mult de o sută două-zeci de mii de oameni"? 
Apoi ca nu cumva să crezi că numai mulţimea e dea- 
juns de a îmblânzi pe Dumnezeu, zice: „De va fi nu
mărul fiilor lui Israil ca nisipul mărei, rămăşiţa 
se va mântui* (Ionu 4. t l. Isaia 10, 22). Deci, cum a
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mântuit pe Ninevitcni ? Pentru că nu eră acolo numai 
mulţime, ci şi mulţime întovărăşită du fapte bune, de 
vreme ce se pocăise fiecare şi se întorsese de pe calea 
cea rea. Dară şi mântuindu-i ziceâ de dânşii că „nu 
ştieau a deosebi dreapta lor de stânga", aşâ că 
de aici este învederat, că şi păcatele lor de dinainte le 
făcuseră mai mult din uşurinţă, decât din răutate; aceasta 
se dovedeşte şi din pocăinţa lor imediată, deşi auzise 
puţine cuvinte din gura Prorocului. Dară dacă numai 
numărul de o sută două-zeci de mii a avut putere de 
a-i mântui, apoi atunci ce a împedecat oare ca ii să fie 
mântuiţi şi mai ’nainte de aceasta? Şi de ce oare n’a 
spus cătră Proroc: «eu, însă, nu voiu cruţă această ce
tate, care s’a întors din calea cea rea, care s’a prefăcut 
în totul» ? De ce dară pune înainte numărul lor de o 
sută două-zeci de mii ? Din prisosinţă pune şi aceasta. 
Un lucru eră sigur: schimbarea, prefacerea, pocăinţa 
lor, iară numărul şi uşurinţa lor erau necunoscute Pro
rocului. Deci, din toate părţile apostolul voeşte a-i îm
blânzi. De sigur că are trecere înaintea lui Dumnezeu 
şi •mulţimea, insă când este la mijloc şi virtutea. Aceasta 
o învederează şi aiurea scriptura, zicând: „Iară rugă
ciune se făcea ne ’ncetat de biserică cătră Dum
nezeu pentru dânsul “ (Fapt 12, 5), şi atât de multă 
putere a avut, că fiind uşile temniţei închise, apostolul 
fiind legat cu fiarele, şi din toâte părţile păzit de ostaşi, 
totuşi l-a scos din temniţă şi l-a scăpat de toate acele 
primejdii. Insă, dupre cum unde este virtute, mari lu
cruri poate săvârşi mulţimea, tot aşâ şi unde este rău
tatea, cu nimic nu poate folosi mulţimea. Căci şi Israi- 
liţii, despre care se spune că eră numărul lor ca nisipul 
mărci, toţi s’au nimicit. Şi pe timpul lui Noe erau mulţi 
şi nenumăraţi şi totuşi nimic nu li-a ajutat mulţimea. 
Aşâ dară, mulţimea prin sine însăşi nimic nu poate, ci 
numai în unire cu pocăinţa şi cu rugăciunile cele făcute 
într’un cuget.

’ ) Sii ne silim dară de a ne adună la un loc în ru-

') Partea morală. Noi trebuie a ne ruga unii pentru alţii, şi 
mai ales pentru cei dedeparte. Că cel ce se roagă, pe sine se fo
loseşte, iară aceasta se adevereşte din rugăciunea ce se face pentru 
catechumeni in sfinta liturghie. (Veron).
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găciuni, şi unii pentru alţii să ne rugăm, precum şi 
aceia sc rugau pentru apostoli, fiindcă prin aceasta şi 
poronca o îndeplinim, în acelaşi timp şi spre dragoste 
ne îndemnăm — iară când zic dragoste, prin aceasta 
spun de toate bunurile, — şi tot-odata ne deprindem de 
a mulţămi lui Dumnezeu cu mai multă ardoare- Căci 
cei ce mulţumesc pentru cele străine, cu atât mai mult 
vor mulţămi pentru ale lor, şi pentru dânşii. Aceasta o 
făcea şi David, zicând: „Măriţi pre Domnul cu mine, 
şi să înălţăm numele lui împreună1' (Ps. 33, 4). 
Aceasta şi apostolul o cere preste tot loeul; aceasta o 
facem şi noi, şi tuturor li punem în faţă bine-taceroa 
lui Dumnezeu, ca astfeliu să-i luăm cu noi tovarăşi ai 
laudelor co-i înălţăm. Căci dacă chiar dela oameni noi 
primind v r ’un bine, şi încă căutăm a li mulţămi şi a 
vesti la toţi fapta lor, cu cart; ocazie îi facem încă cu 
mai multă bunăvoinţă, apoi cu atât mai mult când noi 
vestim binefacerile lui Dumnezeu, prin aceasta il îndu
plecăm ineă spre mai mari binefaceri si bunătate cătră 
noi. Şi dacă căpătând binefaceri dela oameni, noi aţiţăm 
şi pre alţii spre a luă parte la mulţămire, apoi cu atât 
mai mult încă trebuie de a îndemnă şi pe alţii cari să 
mulţămească lui Dumnezeu pentru noi. Că dacă aceasta 
o face Pavel, el care are atâta curaj, apoi cu atât mai 
mult este trebuitoriu a o face noi.

Deci, s t rugam pre sfinţi de a mulţămi lui Dum
nezeu pentru noi, şi noi deasemenea a-i mulţămi unii 
pentru alţii. Aceasta este mai cu samă datoriea preo
ţilor, fiindcă e s te  cel mai mare bun. Aşâ dară apropiin- 
du-ne, noi mai ’ntâi ne rugăm şi mulţămim lui Dum
nezeu pentru întreaga lume şi pentru bunurile obşteşti, 
fiindcă dacă binefacerile lui Dumnezeu sunt şi obşteşti, 
apoi şi tu te-ai mântuit fiind in acea obşte. Aşa că tu 
datoreşti mulţămire şi pentru binefacerea cea cătră tine, 
în acelaşi timp este drept de a-i înălţă laudă şi pentru 
binefacerile cele obşteşti. Căci şi soarele il răsare nu 
numai pentru tine, ci şi pentru obşte, aşâ că tu ai in 
parte totalul obştiei. In adevăr, că soarele a fost făcut 
pentru obştie, insă tu singur vezi pe atâta, pe cât 
văd toţi oamenii de pre pământ. In cât, că tu datoreşti 
pe atâta mulţămire, pe câtă datoresc toţi oamenii. De 
aceia este drept de a-i mulţămi pentru obştea ’nlreaaă, 
şi pentru buna stare a tuturor, fiindcă noi primim multe
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bunuri şi pentru alţii. Că dacă în Sodoma s’ar fi aflat 
măcar numai zece drepţi, do sigur că acci Sodomiteni 
n’ar fi pătimit ceia ce au pătimit. Astfeliu că noi trebuie 
a-i mulţămi şi pentru bună stare a altora.

Dealtfeliu este şi o lege veche, încă dela început 
introdusă în biserică. Tot aşă şi Pavel mulţămeşte lui 
Dumnezeu pentru Romani, pentru Corintheni, şi pentru 
întreaga lume. Să nu ’mi spui «că nu este doară treaba 
mea.», căci chiar, de n’ar fi a ta, totuşi eşti datoriu a-i 
mulţămi, de vreme ce mădulariul, fratele tău este ast
feliu. De altfeliu chiar şi treaba ta este, căci prin lauda 
lui şi tu te împărtăşeşti aceloraşi cununi, şi vei luă şi tu 
eliarul de care şi <*1 se bucură.

De aceia şi poroneesc legile bisericei ca rugăciunile 
să sc' facă aşă, adecă nu numai pentru cei credincioşi, 
ei şi pentru catechumeni. Căci legea bisorieei îndeamnă 
pre cei credincioşi spre rugăciune pentru cei necredin
cioşi, sau mai bine zis, pentru cei ce nu sunt iniţiaţi în 
tainele roligiunei. Cand Diaconul zice: „Pentru CCi 
chemaţi (catechumeni) să ne rugăm cu stă- 
ruinţă“, nimic alta nu face, decât că aţîţă întreaga 
mulţime a credincioşilor la rugăciuni pentru aceştiia—de 
şi pană atunci catechumenii sunt străini, fiindcă încă 
nu sunt trupul lui Christos, încă nu s’au împărtăşit nici
odată de tainele roligiunei, si încă sunt despărţiţi de 
ceata cea duhovnicească. Deci, dacă noi trebuie a ne 
rugă pentru aceştiia, apoi cu atât mai mult pentru mă
dularele noastre, adecă pentru fraţii noştri. De aceia şi 
zice Diaconul „să ne rugăm cu stăruinţă"'), ca nu 
cumva să se lepede de dânşii ca de nişte străini, ca nu 
cumva să-i treacă cu vederea, ca pe uniia de altă re- 
ligiune. Căci dânşii încă nu au binecuvântarea legiuită 
şi introdusă de Christos, încă nu au căpătat curajul, ci 
au nevoe de alţii cari să-i iniţieze în tainele creştinis
mului. D ■ aceia şi stau afară de curţile împărăteşti, de
parte de encintele sfinte. De aceia şi sunt scoşi afară, 
când se desfăşură acele înfricoşate rugăciuni. De aceia 
şi tu eşti îndemnat de a te rugă pentru dânşii, ca ast
feliu să devină mădulările tale, ca să nu mai fie străini

' )  Notă. Expresiunea din original „sxtsv&s" =  r.u stăruinţă, 
lipseşte din liturghiile ce sunt astăzi în uz.
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şi învrăjbiţi cu tine. Căci exprcsiunea „să ne rugăm" 
nu se zice numai preoţilor, ci şi celor ce stau de faţă 
şi compun adunarea credincioşilor. Când, deci, zice: 
„să slăm bine, să ne rugăm", pe toţi îi îndeamnă 
la rugăciune.

După aceia începând rugăciunea, zice: „Ca întru 
tot milostivul şi Înduratul Dumnezeu să asculte 
rugăciunile lor". Şi ca nu cumva să zici: «Du ce jsă 
ne rugăm? Căci iată că ii ni sunt vrăjmaşi, şi niciodată 
n'au fost uniţi cu noi. Deci cum vom putea să îmblânzim 
pe Dumnezeu ? Cum vom putea dc a-1 îndupleca de a-i 
împărtăşi milei şi ier tarei lui»? Cu nu cumva deci să 
te găseşti în nedomerire, priveşte cum îţi desleagă act-â 
nedomerire, zicând: „ca întru tot milostivul şi În
duratul Dumnezeu14. A i auzit că Dumnezeu este întru 
tot milostivi Nu te îndoi dară, fiindcă întru tot milos
tivul pe toţi îi milueşte; şi păcătoşi, şi prieteni. Aşâ dară 
să nu zici: «cum să mă apropiu pentru dânşii»? căci 
el va ascultă rugăciunile lor. Rugăciunea catechumenilor 
cc alta ar putea fi, decât ca dânşii să nu steâcatechumeni f

După aceia apoi chiar şi indică modul rugăciunoi. 
Si care este acesta* „ca să deschidă urechile ini
milor lor", căci au fost astupate şi cu totul înfundate. 
Când zice urechi, nu înţelege urechile acestea de dina
fară, ci cele ale cugetului. „Ca să audă, zice, cele 
ce ochiul n’a văzut, urechea n’a auzit, şi la inima 
omului nu S’a ^uit", fiindcă n’au auzit do tainele cele 
negrăite, ci au stat departe dc acestea. Căci chiar de 
aud, totuşi nu ştiu cele ce se vorbesc, fiindcă acelea a u 
nevoe de înţelegere adâncă, şi nu numai de auzire. De 
aceia le şi cere prin rugăciune c-harul Prorocesc, fiindcă 
şi Prorocul aşâ ziceâ: „Dumnezeu îmi dă mie limbă 
de învăţătură, ca să ştiu când trebuie a spune 
cuvânt, că el îmi deschide gura mea, mi-a dat 
mie dimineaţa, datu-mi-a ureche de auzit". (Isaia 
50, 4. 5). Dupre cum Prorocii altfeliu auzau, şi nu ca 
cei mulţi, tot aşâ şi credincioşii altfeliu aud, iară nu ca 
catechumenii. De aici învaţă şi catechumcnul, că acestea 
le află nu dela oameni, şi nici nu le aude dela oameni. 
„Nu vă numiţi învăţători pe pământ", (Math.23,8)
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zice, ci de sus, din ceriuri. „Şi vor fi toţi învăţaţi 
lui Dumnezeu" (Isaia 54, 13).

Dc aceia şi zice Diaconul: „şi Să-i înveţe pre 
dânşii cuvântul adevărului", astfeliu că dinăuntru 
li se Insuflă, căci niciodată ii n’au ştiut cuvântul ade
vărului, dupre cum trebuie a-1 şti. „Ca să însufle întru 
dânşii frica de dânsul Insă nuc de ajuns aceasta, căci 
„unele din seminţi au căzut lângă drum, iară 
altele pe peatră". Noi însă nu cerem aşă, ci dupre 
cum plugul deschide brazdele într’un )>ământ gras, tot 
aşă ne rugăm dc a se face şi cu catechumenii. Aşă că 
dânşii ca fiind întineriţi vor primi în adâncul cugetului 
lor cele semănate, şi toate cele ce au auzit le vor păstră 
cu exactitate.

De aceia, şi adaoge, zicând: „Şi să împuterni
cească credinţa sa în cugetele lor", adecă să nu 
fie numai pedeasupra, numai pe dinafară, ci să li arunce 
rădăcina credinţei chiar în fundul cugetului lor.

,.Ca să li descopere lor evanghelica drep- 
tăţei". Arată aici, că acoperemântul li este îndoit; pe 
deoparte că li sunt întunecaţi ochii cugetului, iară pe 
dealta că nefiind iniţiaţi in cele ale creştinismului, să li 
descopere evanghelica. Do aceia mai sus ziceâ: „ca să 
deschidă urechile cugetului lor", pe când aici zice: 
„ca să li descopere evanghelica dreptăţei", adecă, 
ca să-i facă şi pre dânşii înţelepţi, şi destoinici de a o 
primi; ca să-i înveţe şi să arunce în inimile lor semin
ţele adevărului. Căci chiar de ar fi destoinici, totuşi nici 
un folos nu vor aveă, dacă Dumnezeu nu li va desco
peri; precum şi dacă li va descoperi, iară ii nu vor 
primi, iarăşi tot aceiaşi pagulk“i . De aceia noi amândouă 
le cerem dela Dumnezeu: şi ca să li deschidă inimile, 
în acelaşi timp şi să li descopere evangheliea. Căci nici 
podoaba împărătească ce stă acoperită pe deasupra, 
nu va preţui nimica înaintea ochilor, dupre cum şi atunci 
când ar fi descoperită, iară ochii n’ar fi cu M gare de 
samă. Dară acestea amândouă se petrec, daca ochii 
apucă mai ’nainte. Şi ce însamnă „evangheliea drep
tăţei"? Adecă care-i face drepţi. Prin aceste cuvinte 
îi atrage spre dorinţa de botez, arătând că evangheliea
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este pricinuitoare nu numai (ie iertarea păcatelor, ci şi 
aducătoare de dreptate.

„Ca să li dea lor minte dumnezeeaseă, cuget 
curat, şi vicaţă fără prihană".’) Audă acestea cre
dincioşii, cari sunt pironiţi în lucrurile pământeşti; că 
dacă ni se poronceşte de a cere acestea pentru cei ce 
încă nu sunt iniţiaţi şi introduşi în creştinism, apoi tu 
poţi pricepe în ce anume condiţiuni trebuie a ne găsi noi, 
cari cerem astfeliu de lucruri pentru alţii. Căci trebuie 
a avea vieaţa deopotrivă, sau mai bine zis la feliu cu 
cerinţele evangheliei. Do aceia şi feliul rugăciunei este 
astfeliu, că dela dogme trece deodată la vieaţă, căci 
zicând: „ca să li descopere lor evangheliea drep
tăţii “ adaoge: „ca să li dea lor minte dumne- 
zeească44.

Dară ce însamnă oare: „dumnezeească“? Adecă 
că Dumnezeu să se sălăşluoască întru dânşii, dupre cum

M Notă. Iată ecteniea ce o zicea Diaconul înaintea catechu- 
menilor:

Diaconul zice: Pentru cei chemaţi, cu stăruinţă să ne rugăm: 
Ca întru lot milostivul şi induratul Dumnezeu să asculte rugăciunile 
lo r ;  ca să deschidă urechile inim ilor lor şi să-i înveţe pre dânşii 
cuvântul adevărului; cu să insufle întru dânşii frica de dânsul, şi să 
împuternicească (întărească) credinţa sa în cugetele lo r ; ca să li des
copere lor evangheliea ilreptăţei; ca să li dea lor minte dumnezeeaseă. 
cuget curat, şi vieaţă fără de prihană, ca totdeauna să < ugete la cele 
aii: sale, la ale sale să gândească, şi <u ale sale să se îndeletnicească, 
şi in legea lui să umble ziua şi noaptea, poroncile lui amintindu-şi, 
şi dreptăţile lui păzind.

încă mai cu stăruinţă să ne rugăm pentru dânşii: Ca să-i 
izbăvească pre dânşii de tot lucru râu şi absurd, de tot păcatul diavo
lesc, şi de toată împotrivirea celui protivnic; ca să-i învrednicească 
pre dânşii în timp potrivit băei renaşterei, iertărei păcatelor, îmbrăcă
mintei nestricăciunei. Ca să binecuvinleze intrările şi ieşirile, întreaga 
lor vieaţă, casele lor, şi slugile lo r ;  pe copiii lor să-i binecuvinleze, 
şi întănndu-i în măsura vârstei lor să-i înţelepţască, ca să li îndrejt- 
teze toate cele ce li stau înainte spre folosul lor.

Ridicaţi-vă! îngerul păcei ceriţi-l catehumenilor. Toate cele 
ce vă stau înainte să fie pacinice; panniră (fie) ziua de astăzi, şi toate 
zilele vieţei voastre ceriţi-le a fi cu pace. Sfârşitul vostru (să fie)  
creştinesc. ( Cele bune şi de folos) Pe voi înşi-vă să vă încredinţaţi 
(predaţi) Dumnezeului celui viu şi lu i Christos.

Capetele voastre plecaţi-le! Toţi răspund cu glas m are: Amin. 
lată şi o altă ectenie, care după cât se vede, este o pre

scurtare a celei ce se găseşte in Coi stituţia Apostolică, cartea 
a VIII, cap. 6, pagina 397 şi urm. ediţiunea Coteler:



zice: „că voiu locui întru dânşii şi voiu umblă*1 
(II. Cor. (>, 16). Căci când mintea devine dreaptă, când 
se desbracă dc păcate, atunci devine casa a Jui Dum
nezeu; şi când Dumnezeu locueşte intru dânsul, nimic 
omenesc nu va mai fi îa urmă. Şi astfeliu mintea lui 
devine dumnezeească, toate grăindu-lc de acolo, precum 
devine şi casa a lui Dumnezeu, care locuieşte intrânsul. 
Cel ce grăieşte lucruri uricioase, nu are deci intrânsul 
minte dumnezeească, precum nici cel ce iubeşte risul 
şi mascaralâcurile.

„Cuget C u r a t zice. Şi ce va să zică oare a aveâ 
cuget curat? A căpătă adecă sănătatea cea sufletească, 
dupre cum cel ce este stăpânit de pofte uricioase, şi care 
este fricos fată de cele prezente, nu poate (1 cu cuget 
curat, nu poate fi înţelept, nu poate fi sănătos. Şi dupre 
cum cel bolnav pofteşte până şi ce nu se cade, tot ase
menea şi acesta.

„Şi vieată fără de prihană", zice, căci dogmele

Rugăciunea înaintea Catechumenilor : Iiugaţi-vă Cateclumeni- 
lor, şi toţi credincioşii in cugetele lor să sc roage pentru dânşii, 
zicdncl: Doamne milueşte.

Deci. (Diaconul) săslujască pentru dânşii, zicănd : Pentru cei 
chemaţi toţi să rugăm pre Dumnezeu, ca bunul şi iubitorul de oameni 
cu bunăvoinţă să asciilte rugăciunile şi cererile lor, si primind rugă
mintea lor să li ajute, şi să li dea lor cererile inim ilor lor spre folos; 
să li descopere lor evangheliea Christosului său, să-i lumineze şi 
înţelepţască, să-i înveţe pre dânşii cunoştinţa de Dumnezeu, dreptăţile 
şi poroncile lui, să ti înrădăcineze intru dânşii frica lui cea curată 
şi mântuitoare, să li deschidă urechile inim ilor lor, spre a. stărui in 
legea lu i ziua şi noaptea; să-i împuternicească în buna cinstire, să-i 
unească şi să-i prenumere pre dânşii cu sfânta sa turmă, invredni- 
cindu-i pre dânşii băei renaşterei, îmbrăcămintei nestricăciunei, vieţei 
celei adevărate, să-i izbăvească pre dânşii de toată, neevseviea, si să 
nu dee loc celui străin asupra lo r ; să-i curăţască pre dânşii de toată 
necurăţiea trupului şi a sufletului, şi să locuiască intru dânşii şi să 
meargă împreună cu d/inşii prin CUristosul său. să binecuvinteze 
intrările lor şi eşirile, şi să l i  indrepteze toate cele ce li stau înainte 
spre folos.

fiică mai cu stăruinţă să ne rugăm pentru dânşii; ca învred
nicind u-se de iertarea păcatelor prin introducerea in sfânta religiune 
să se învrednicească s/intelor taine, si petrecerei împreună cu s/inţii.

Iiidicaţi-vă, catechumenilor. Pacea lui Dumnezeu prin Cliristo- 
sul său să o cereţi; zi cu pacc şi fără de păcat, şi tot timpul vieţei 
voastre, sfârşit chreştinesc vieţei voastre; blând şi indurat (fie cătră 
voi) Dumnezeu, iertarea păcatelor (să vă dăruiască), pre voi inşi-ră 
să vă. încredinţaţi (predaţi) Dumnezeului celui singur fără început, 
prin Cliristosul său. Plecaţi-vă, şi să fiţi binecuvântaţi.
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au nevoe «le o vieaţă curata. Auziţi acestea voi cari aler
gaţi la botez tocmai spre sfârşitul’ vieţei. Noi ne rugam 
ca după botez să aveţi şi o vieaţă tară de prihană, pe 
când tu alergi şi totul faci, ca să pleci de aici pustiu de 
vieaţă curată. Şi ce este daca devii drept? căci aceasta 
o câştigi numai din credinţă. Noi insă, ne rugăm ca tu 
să câştigi îndrăzneală şi din fapte.

„Ca totdeauna să cugete la cele ale sale, la 
ale sale să gândească, şi cu ale sale să se în- 
deletnicească“. să aibă, cu alte cuvinte, cuget curat, 
şi vieaţă fără de prihană, nu o zi numai, sau două, sau 
numai trei, ci noi cerem ca să le a iM  in tot timpul 
vieţei sale. Deasemenea când noi ne rugăm ca cate]m- 
rnenul să gândească la cele ale lui Dumnezeu, prin aceasta 
spunem deja despre toate bunurile. „Că toii ale sale 
caută, zice, iară nu ale lui Christos Iisus" (Filipp. 
2, 21). Dară cum s’ar putea lace aceasta? Adecă ca îm 
preună cu răgăciunea, dânşii să introducă şi cele ale 
lor, — dacă, bine înţeles, in legea lui vor umblă ziua şi 
noaptea. Do aceia şi adaoge cerând aceasta: „Şi în le
gea lui să umble ziua şi noaptea". Dupre cum mai 
sus a zis „totdeauna*, aşa şi aici „ziua şi noaptea*. 
Pentru aceia mie mi-e ruşine de cei ce deabeâ o sin
gură dată in cursul anului se văd la biserică. Căci in 
adevăr, ce iertare vei putea aveă, dacă porunci ndu-ţi-se 
de a umblă ziua şi noaptea iu legea lui, nu cum s’iir 
întâmplă, ci stăruind necontenit in cetirea ei, adecă me
ditând, si lu nu faci aceasta nici cea mai mică -partea 
vieţei tale?

„Poruncile lui amintindu-şi, şi dreptălile lui 
păzind*. Ai văzut şirul acesta eminent de virtuţi, şi 
cum fiecare din ele ţinteşte pe aproapele, cu mai multă 
siguranţă de cât orice lanţ de aur? Căci cerând minte 
dumnezeească, şi spune cum ar putea cineva deveni aşa. 
Şi cum ar putea? Ca totdeauna să cugete la dânsul. Şi 
aceasta cum s’ar putea face? Dacă este cu băgare <le 
scamă necontenit la legea lui. Cum insă s’ar conving» 
oamenii la aceasta ? Dacă ar păzi poroncile lui, sau mai 
bine zis, dacă ar ti cu Irigare de samă la lege; de aici 
ar veni şi păzi rea poruncilor lui, dupre cum şi atunci 
când cineva cugetă totdeauna la ale sale, dacă are minte 
dumnczrească, şi dară se gândeşte la ale sale. Fiecare
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din cele zise conlucrează la binele aproapelui, şi se con
lucrează de dânsul, euprinzându-1 în sine, şi fiind cu
prins de dânsul.

„încă mai cu stăruinţă să ne rugăm pen
tru dânşii Fiindcă in timpul unei lungi cuvântări su
fletul obişnueşte a cădeâ în piroteală, iarăşi il deşteaptă 
prin această cerere. în adevăr, că mari lucruri şi înalte 
voieşte a cerc din nou, pentru care şi zice: -încă mai 
cu stăruinţă să ne rugăm pentru d â n ş i i şi pen
tru ce anume? „Ca să-i izbăvească pre dânşii de 
tot lucrul rău şi absurd14. Aici noi li cerem de a 
nu cădeâ iu ispită, şi de a-i scăpă de orice cursă, şi 
trupească, şi sufletească. De aceia şi adaoge, zicând: 
„de tot păcatul diavolesc, şi de toată împotri
virea celui protivnic", arătând prin acestea ispitîîe 
şi păcatele. Căci păcatul este la îndamână totdeauna, in 
tot locul se găseşte; înainte, in urmă, şi astfeliu ne stă
pâneşte pre noi. Fiindcă a spus cele ce trebuie a se face 
de noi, de a stărui intr’una in legea lui, do a ni aminti 
de poroncile lui, de a păzi dreptăţile lui,— apoi la urmă 
ne convinge că nici acestea nu sunt deajuns, dacă nu 
va fi de faţă, el şi nu ne va ajută. „De nu va zidi 
Domnul casa, îndeşărt s’ar osteni cei ce o zi
desc pre ea“ (Ps. 126, 1), şi mai ales fiind vorba de 
catehumeni, cari încă stau înaintea diavolului, şi încă 
se găsesc sub stăpânirea lui.

Şi acestca toate le ştiţi voi cei iniţiaţi în tainele 
creştinismului. Amintiţi-vă deci de cuvintele acelea, prin 
care v'aţi lepădat de tirăniea lui, plecând genunchile, 
şi alergând cătră împăratul, şi grăind acele înfricoşate 
cuvinte, prin care ne legăm de-a nu ne mai încrede lui. 
Diaconul il mai numeşte şi protivnie, şi diavol, fiindcă 
şi pre Dumnezeu îl defaimă cătră oameni, şi pre noi 
către Dumnezeu, şi iarăşi pre noi unii cătră alţii. Acum 
de pildă defaimă pre lob cătră Dumnezeu, zicând: „Nu 
cumva în zădar cinsteşte lob pre Dumnezeu14? 
Şi iarăşi altă dată defaimă pre Dumnezeu înaintea lui lob : 
..Foca Căzut din ceriu" (lob. 1, 9. 16). Şi iarăşi de
faimă pre Dumnezeu cătră Adam', când ii spunea că li se va 
deschide ochii lor. Deasemenea il desfaimă şi către mulţi 
dintre oameni, zicând că «Dumnezeu nu se mai îngri
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jeşte de cele văzute, ci a lăsat demonilor cele ale voastre» 
cum şi către mulţi dintre Iudei defăima pe Christos, 
numindu-1 înşălătoriu şi fermecătoriu. Dară poate că ar 
voi cineva să audă cum diavolul lucrează. Când el nu 
va află o minte dumnezeească, când nu va găsi un cu
get curat, atunci el se cuibăreşte bine, ca într’un suflet 
pustiu. Când omul nu-şi aduce aminte de poroncile lui 
Dumnezeu, nici nu păzeşte dreptăţile lui, atunci diavo
lul luându-1 rol), pleacă cu dânsul împreună. Dacă Adam 
de pildă şi-ar fi adus aminte de porunca lui Dumnezeu, 
care spunea: „d in  tot pomul să m ă n â n c idacă 
ar ii păzit dreptatea care spunea: „în ziua când ve ţi 
mânca, cu moarte veţi muri" (Facer. 2,16.17), nu 
ar fl pătimit ceia ce a pătimit.

„Ca să-i învrednicească pre dânşii în timp 
potrivit băei renaşterei, iertărei păcatelor11. Pe 
unele le cerem pentru acum, iară pe altele pentru vii- 
toriu; şi filosofam pentru baea renaşterei, şi în cererea 
noastră ne învăţăm pre noi înşine de a cunoaşte pute
rea lui. De aici apoi cuvântul ne deprinde de a cunoaşte, 
că botezul este renaştere, atei ne naştem iarăşi din apă, 
ca din mitră, ca să nu zică cineva cu Nicodim: „şi cum 
poate cineva să se nască, fiind bătrân? Au doară 
poate intra în pântecele maicei sale, şi să se nască 
de SUS“ (Ioan 3,4)'? După aceia fiindcă a spus de iertarea 
păcatelor, apoi prin cele ce urmează o adevereşte aceasta, 
zicând: „îmbrăcămintei nestricăciunei“ , căcicelce 
se îmbracă cu haina flască, este învederat că devine 
nestricăcios. Dară ce va să zică „în timp potrivit1*? 
Adecă când el va fi bine dispus, când se va apropieă 
cu buna voinţă şi credinţă, căci timpul potrivit pentru 
credincios acesta este.

„Ca să bine-cuvinteze intrările şi ieşirile lor, 
întreaga lor viaţă". Aici li se poronceşte credincioşilor 
de a cere pentru calei nimeni şi ceva trupesc, ca cei ce 
încă sunt mai slabi. „Casele lor, şi slugile lor“, adecă 
chiar de ar aveă slugi sau rudenii, sau pe alţii din cei 
deaproape, căci acestea erau premiile ce li acordă Tes
tamentul Vechiu, şi nimic nu eră crezut atât de dureros 
ca văduvia, ca lipsa de copii, ca jălania pentru o moarte 
fără de vreme, ca a fi în sărăcie, ca a nu-i merge cuiva



36  OMILIA 11

lucrurile după dorinţă. De aceia tocmai lasă ea credincioşii 
să stăruiască şi in asemenea cereri trupeşti, inălţându-i 
câte puţin. Aceasta o face şi Christos, aceasta şi Pavel, 
amintindu-li de bine-cuvântări din vechiul Testament. 
Christos o face atunci când zice: „Fericiţi cei blânzi, 
că aceia vor moşteni pământul11 (Mah. 5, 4), iar 
Pavel când zice; „Cinsteşte pre tatăl tău şi pre 
muma ta, ca să trăeşti ani mulţi pre pământ11 
(Efes. 6, ‘2. 3).

„Pre copiii lor să-i bine-cuvinteze, şi în ţă
ri nclu-i în măsura virstei să-i înţelepţească '. şi
aici iarăşi li cere şi ceva trupesc, dar şi cevă duhovni
cesc, ea uniia ce se găsesc. încă in stare de copilărie. 
După aceia apoi li cere numai duhovniceşti. „Ca să li 
înclrepteze toate cele ce li stau înainte, zice, spre 
folosul lor“. Nu zice simplu «toate cele ee li stau înainte» 
ei adauge ea să. li fie „Spre folosul lor14. Căci de multe 
ori poate e vorba de o călătorie, dară nu este spre folos, 
sau altceva a face, care nu este spre folos. Dela acestea 
dânşii sunt învăţaţi dc a mulţămi lui Dumnezeu in toate, 
ca cele cc; se desfăşură spre folosul lor.

După toate acestea la urmă Diaconul li porunceşte 
de a se ridică pe picioare. Mai înainte poroncindu-li de 
a se pune în genunchi, spre a se rugă, şi după ce a 
cerut Diaconul pentru dânşii cele spuse, după care şi-au 
căpătat curaj, iată că la urmă li poroneeşte a se ridică 
de jos, şi de a luă şi dânşii parte la rugăciuni. Pe unele 
le spunem noi, pe altele li îngăduim, lor de a le spune, 
desehizându-Ji deja uşile spre a se rugă. Mai ’ntâi ii în
văţăm noi ca pre copii, iară după aceia li poruncim 
de a grăi şi dela dânşii, zicând: „îngerul păcei ceriţi-1 
catehumenilor", fiindcă este şi înger care are cu  
sine tulburarea, înger vătămător, ca atunci când zice: 
„trimiterea de îngeri răiu (Ps. 77, 54). De aceia 
poroncim de a cere îngerul păcei, învăţându-se de a ic i ,  
ca să ceară totdeauna pacea, care este legătura tuturor 
bunurilor, ca astfeliu să scape de ori-ce luptă, deori-ee răz
boiţi, deori-ce ceartă. „Toate cele ce vă stau înainte, 
sa vă tie paciniceJ. Chiar de ar fi cevă greoiu, totuşi 
dacă este pace, se pare uşor. De aceia şi Christos zicea:
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„ Pacea mea O dau voe*‘ (Ioan 14, 27). Nici o armă 
mai puternică nu poate li pentru diavol, ca cearta, lupta 
şi războiul dintre oameni.

„Pacinică (fie) ziua de astăzi, şi toate zilele 
vieţei voastre ceriţi-le a fi pa cinicei Ai văzut cum 
iarăşi poronceşte de a Ii întreaga viaţă pacinică?

.Sfârşitul vostru să fie creştinesc14, şi ia urmă 
pune principalul tuturor bunurilor: „Cele bune şi 
de folos11, căci ce nu este bun, nu este nici de folos. 
]>c aceia printre noi creştinii alta este natura celor ce 
folosesc, şi nu dupre credinţa celor mulţi.

„Pre voi înşi-vă să vă încredinţaţi (predaţi) 
Dumnezeului celui viu, şi Christosului lui“ . încă 
nu li îngăduim lor de a se rugă pentru alţii, ci pentru 
binele lor numai pot a se rugă.

Ai văzut rugăciune complectă, şi în privinţa dog
melor, .şi in privinţa vieţei? (aci când zicem evanghelie, 
îmbrăcăminte nestricăcioasă, când zicem baea renaş
terei, prin aceste expresiuni noi zicem toate dogmele; 
când zicem minte dumnezeească, cuget curat, când in 
fim.' zicem toate cele spuse mai sus, noi prin aceasta în
ţelegem viaţa noastră.

După aceia poroneim de a-şi plecă capetele, cu cave 
ocazie noi dăm dovadă că Dumnezeu a auzit rugăciu
nile noastre ale tuturor, şi că ne bine-cuvintează. Căci 
nu este om cel ce bine-cuvintează, ci prin mâna lui, şi 
prin limba lui noi atragem dela însuşi împăratul bine
cuvântarea capetelor celor de faţă. rŞi toţi zic CU g la s  
puternic; Amin41.

Dară dc ce oare vi s’a spus toate acestea ? Ca să 
vă învăţ pre voi, ce trebue a cere in rugăciuni şi pentru 
alţii, ca să nu creadă credincioşii, că atunci când se spun 
acestea, n-au nici-o legătură cu dânşii. Căci doară Diaco
nul când zice: „Să ne rugăm pentru catehumeni41, 
nu spune aceste vorbe pareţilor. Insă uniia sunt atât 
de proşti şi tâmpi, că nu numai în timpul rugăciunilor 
catehumenilor stau de vorbă în biserica, ci chiar şi în 
timpul rugăciunilor credincioşilor. De aici vine că totul 
s’a răsturnat pe dos, că totul s’a stricat, fiindcă în timpul 
când mai ales trebuie a împăca pe Dumnezeu, în acel 
timp, zic, măniindu-1 încă mai mult, plecăm la urmă
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diu biserică. Căci in timpul rugăciunilor credincioşilor, 
noi suntem îndemnaţi a ne rugă filantropului Dumnezeu 
pentru episcopi, pentru preoţi, pentru împăraţi, pentru 
ştăpânitori, pentru pământ şi mare, pentru văzduhuri, 
şi în fine pentru întreaga lume.

Deci, când noi trebuie a aveă o astfeliu de îndrăz
neală, încât sa ne rugăm şi pentru coi străini, şi totuşi 
nu suntem cu tre/.vie spre a ne rugă nici chiar pentru 
noi, apoi care va fi justificarea noastră? Ce iertare vom 
aveă? De aceia tocmai vă rog, ca toate acestea cuge- 
tându-le, să ştim când este timpul de rugăciune, să ni 
înălţăm mintea sus, să ne dezbrăcăm de cele pămân
teşti, şi să ne atingem dc însăşi bolţile cerului, ca ast
feliu să putem face pe Dumnezeu indurat, şi să ne pu
tem învrednici de bunurile făgăduite. Cărora fie ca cu 
toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantropia Dom
nului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu sf. Duh se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  I I !

„Că lauda noastră aceasta este, înărturiea 
ştiinţei noastre, că întru dreptate şi întru cu
răţie Dumnezească, iară nu întru înţelepciune 
trupească, ci întru darul lui Dumnezeu am pe
trecut în lume“. (Cap. l, 12).

Aici iarăşi ni descopere şi o altă pricină de rugă
ciune, şi încă nu mică, ci chiar foarte mare, şi in stare 
de a ridică cugetul cel umilit de primejdii. Fiindcă a 
fost zis, că Dumnezea ne-a chemat pre noi, şi că Dum
nezeu ne-a mântuit pre noi, şi in fine după ce totul a 
acordat îndurărilor lui şi rugăciunilor lor, apoi ca să 
nu facă prin aceasta trândav pe auditoriu, încrezându-se 
numai milei lui Dumnezeu şi rugăciunilor celorlalţi, arată 
că şi dânşii nu puţin au contribuit la aceasta. Aceasta 
de sigur că a arătat-o şi mai in urmă, zicând, că „p re 
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cum prisosesc patimile lui Christos întru noi, aşă 
prin Christos prisoseşte şi mângâerea noastră*, 
dară aici vorbeşte şi de o altă ispravă proprie a noastră. 
Şi caro este aceasta ? „Că întru dreptate şi întru 
curăţie Dumnezeească... am petrecut în hune* 
zice. Dară nici aceasta nu este ceva mic pentru mân
gâerea noastră; şi mai bine zis, nu numai spre mân- 
gâerea noastră, ci şi spre alt-cevă care este cu mult 
mai mare decât mângâerea, spre lauda noastră. Acestea 
le spunea apostolul ca şi pe aceia să-i înveţe de a nu cădea 
în împuţinare pe timpul ispitelor şi a necazurilor, ci 
încă să se şi mândrească, când cugetul lor este curat, în 
acelaşi timp pe nesimţite se atinge şi de apostolii cei 
mincinoşi. Şi dupre cum in întâea epistolă li spunea că: 
„rn-a trimis Christos spre a bine-vesti, nu întru 
înţelepciunea cuvântului, ca să nu se zădărni
cească crucea lui Christos* şi „ca credinţa 
voastră să nu fie întru înţelepciunea oamenilor, 
ci întru puterea lui Dumnezeu* <i. cor. 1,17. 2 , 5), 
tot aşă zice şi a ic i: „ nu întru înţelepciune trupească, 
ci întru darul lui Dumnezeu*. Dară prin expre
siunea „nu întru înţelepciune* el a lăsat a se înţe
lege şi alt-cevă, adecă nu intru înşelăciune, şi prin aceasta 
aruncând la o parte învăţătura dinafară.

„Că lauda noastră aceasta este, zice; măr- 
turica ştiinţei (cugetului) noastre*, adecă «conşti
inţa noastră nu are a ne condamnă pre noi, ca uniia 
cc am li umblat in fapte răle. Căci chiar de pătimim 
mii de răle, chiar dacă din toate părţile suntem loviţi 
şi ne primejduirii, ni este ileajuns spre mângâerea 
noastră, şi încă nu numai spre mângâerea, cât şi spre 
încununarea noastră, cugetul nostru cel curat, care ni 
mărturiseşte noue, că noi pătimim acestea nu pentru 
ceva rău, ci numai pentru că aşa găseşte Dumnezeu cu 
cale, pentru virtute, pentru filosofic, pentru mântuirea 
celor mulţi». Deci, mângâerea cea dintâi eră dela Dum
nezeu, iară aceasta eră introdusă de dânşii, şi prin cu- 
răţeniea vieţii. De aceia o şi numeşte „laudă*, căci eră 
succesul virtuţei lor proprii. Şi care este oare această 
laudă, şi ce anume ni mărturiseşte noue cugetul nostru V
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„Că întru dreptate**, adecă nu întru vicleşug, nu prin 
ipocrizie, nu în derîdere, nu spre linguşire, nu spre în
şelăciune şi zavistie, nu întru nimic clin acest feliu, ci 
întru toată libertatea, întru toată nerăutatea, întru adevăr, 
întru cuget curat şi neviclean, intr’o conştiinţa sinceră 
neavănd nimic ascuns, sau măcar bănuit. „Nu întru 
înţelepciune trupească", adecă nu întru vicleşug, 
nu întru răutate, nu întru puterea cuvintelor, sau in 
grămădirea sofismelor, — căci aceasta numeşte el înţe
lepciune trupească. Şi ceia ce aceia credeau de mare 
lucru, el tocmai că o alungă şi o tăgădueşte, arătând 
cu prisosinţă, că nu este acest lucru vrednic dc laudă, 
şi că nu numai nu-i caută, ci încă il şi respinge, şi se 
ruşinează de dânsul.

„Ci întru darul lui Dumnezeu am petrecut 
în lume“. Dară oare ce va să zică „întru clarul lui 
Dumnezeu “ ? Adecă «prin înţelepciunea cea dela dânsul, 
prin puterea cea dată noue, prin semnele ce se tac, prin 
biruinţa noastră asupra înţelepţilor, asupra ritorilor, fi
losofilor, împăraţilor, asupra popoarelor, fiind noi nişte 
proşti, şi ne având cu noi nimic din înţelepciunea dca
lară». Dară mângâerea şi lauda aceasta nu eră cum 
s-ar întâmplă, ea să se cunoască pre dânşii, că nu prin 
puterea omenească se învrednicise de ele, ci toate le iz
buteau prin cbarul sfintului Duh.

„In lume", astfeliu că nu numai in Corinth, ci in 
toate părţile lumci. «Şi mai mult la voi**. Dară ce 
va să zică „mai mult. la voi"? „Intru darul lui 
Dumnezeu am petrecut", căci printre voi, zice, am 
arătat semne şi minuni, şi cea mai mare exactitate, şi 
vieaţă fără ponos». — Fiindcă şi aceasta o numeşte darul 
lui Dumnezeu, iară succesele lor le atribuie acelui dar. 
In adevăr că in Corinth apostolul a sărit, aşâ zicând, 
chiar peste culmea primejdiilor, predicând evangheliea 
fără vre-o resplată, pentru ca să li cruţe slăbăciunea lor.

„Că nu scrim voue altele, fără numai cele 
ce citiţi, sau şi ştiţi" (Vers. 13). Fiindcă a vorbit 
lucruri mari de dânsul, şi se părea că el singur măr
turiseşte de sine, ceia ce eră lucru greoiu, iarăşi ii iâ 
pre dânşii de mart uri la cele vorbiţi*. «Să nu-şi închi
puie* cineva, zice, că cele grăite sunt mai mult famfa-
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ronadă de vorlw, căci noi acelea le arătăm, pe care lo 
ştiţi şi voi, şi pe care lo veţi mărturisi de noi înaintea 
altora, că noi nu minţim. Citind, deci, voi ştiţi că ceia 
eo ne însoţeşte pre noi în fapte, aceia o vorbim şi prin 
scrisoare; şi mărturiea voastră nu esto de loc în contra 
epistolelor, ci conglăsueşte în totul ceia ce citiţi cu ceia 
ce ştiţi, iară ştiinţa aceasta despre noi o aveţi mai 
dinainte».

„Precum ne-aţi şi cunoscut pre noi din 
parte“ (Vers. 14), căci ceia ce voi Ş tiţ i despre noi, zice, 
nu din auzite le ştiţi, ci din înseşi experienţa voastră». 
Expresiunea ,,din parte" a spus-o mai mult din mo
destie. Dealtmintrolea acesta este şi obiceiul lui, că atunci 
că ud grăieşte cevă maro, silit de împrejurări — ceia ce 
nici nu tace, decât numai atunci — apoi imediat mode
rează cele spuse, voind a le mieşură valoarea lor. „Şi 
am nădejde că şi până în sfârşit veţi cu noaste “ .

Ai văzut iarăşi cum dela cule trecute ol adevereşte 
j); ■ cele viitoare, şi nu numai dela (« lo  trecute, oi şi dela 
puterea lui Dumnezeu? Căci nu cum s’ar întâmplă el 
s’a pronunţat, ci totul a atribuit lui Dumnezeu, chiar şi 
nădejdea tot lui o atribue. „Că lauda voastră sun
tem! precum şi voi a noastră, în ziua Domnului 
nostru Iisus Christos*. Aici el taie pe nesimţite invi- 
diea ci1 s’ar ti născut din cauza celor grăite, tăoându-i 
pre dânşii părtaşi şi tovarăşi slavei succeselor lui. «Că 
lauda aceasta n’a stat numai la noi, zice, ei se întoarce 
si la voi, şi iarăşi dela voi vine la noi». Deci, fiindcă s ’a 
înălţat pre sine, şi a adus ca dovadă cele trecute, iară 
de cele viitoare dă chezăşie, apoi ca nu cumva să fie 
considerat de auditori ca famfaron, şi nici să-i provoace 
la invidie, dupre cum am mai spus, iată că lauda o face 
comună, şi zice că coroana aceasta a laudelor este a 
lor. «Daca ne vom arătă aşa leliu, zice, lauda noastră 
va 11 slava voastră, dupre cum şi voi dacă vă bucuraţi 
de cinste, noi no veselim, şi săltăm, şi ne încununăm». 
Şi aici iarăşi se arată marea lui umilinţă din cele cc a 
spus; căci nu conversam cu dânşii ca dascălul cu uce
nicii, ci ca ucenic eu ucenicii, intra ta ta egalează ('1 vorba, 
ca şi cum era deopotrivă în cinste cu dânşii. Şi priveşte 
cum ii înalţă pre dânşii, cum ii umple de lilosolie, trans- 
portându-i cu mintea la acea zi. «Să nu ’mi spuneţi,
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zice, do «'de prezente, adecă : de clevetiri, de batjocori, 
de necinstirile cele din partea celor mai mulţi, căci din 
cele de aici nimic nu este mare şi însemnat; nici din 
cele buue, şi nici din cele răle, adecă nici batjocori le, 
şi nici laudele oamenilor; ci voi aduceţi-vă aminte de 
aceâ zi grozavă şi înfricoşată, în care toate vor li des
coperite. Atunci ne vom mândri şi noi întru voi, precum 
şi voi întru noi; când şi voi vă veţi arătă având astfeliu 
de dăscăli, cari nimic, omenesc nu v ’au învăţat, nici nu 
au vieţuit cu răutate, nici nu v ’au dat vr-o pricină de 
hulă, — precum şi noi având astfeliu de ucenici, cari nu 
au pătimit, nimic, omenesc, nici nu.s’au clătinat in cre
dinţa, ci cu bună-voinţă au primit toate, nici dintr’o 
parte amăgindu-se. Acum de sigur că toate acestea sunt 
învederate celor ce au minte, atunci insă vor li înve
derate tuturor. Aşă că dc şi suntem năcăjiţi acum, totuşi 
jiu  mică mângâere avem: acum dela cugetul nostru, 
atunci însă şi dela strălucirea acelei zile. Acum numai 
cugetul nostru ştie, că prin charul lui Dumnezeu toate 
le facem, dupre cum şi voi ştiţi şi veţi şti, — iară atunci 
toţi oamenii vor află şi ale noastre, şi ale voastre, şi 
ne vor vedea pre noi slăviţi, unii prin alţii».

Ca nu cumva, deci, să se pară că numai el e*te 
strălucit cu lauda, apoi li atribuie şi lor cauza acelei 
laude, şi astfeliu ii depărtează de supărările prezente, 
şi ceia cc a făcut cu mângâerea, spunând că «pentru 
voi ne mângâcm», aceasta o face şi aici, spunând că 
«pentru voi ne lăudăm, precum şi voi pentru noi», p r e 
tutindeni lâcându-i pre toţi tovarăşi tuturor: m â n g â e r e i ,  
patimilor, şi chiar mântuirei lui, căci şi mântuirea lui 
o atribuie rugăciunilor lor. „Ajutorând şi voi pentru 
noi CU rugăciunea“ zice, ne-a scăpat Dumnezeu. Tot 
aşă deci el pune şi laudele comune, căci dupre cum a 
spus acolo: „ştiind că precum sunteţi părtaşi pa
timilor noastre, aşă şi mângâerei aşă şi aici: „că 
lauda voastră suntem, precum şi voi a noastră".

„Şi cu această nădejde voiam să viu la voi 
mai ’nainte" (Vers. 15). Care nădejde? «Că avem mare 
încredere in voi, că suntem lăudaţi prin voi; că noi 
suntem lauda voastră, că ne iubiţi foarte, că nimic rău 
nu ştiu întru mine, că suntem convinşi că toate cele 
duhovniceşti sunt cu noi, şi că la toate acestea vă avem 
pre voi de martori».
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„Voiam mai înainte să vin la voi, şi dela 
voi să trec în Macedoniea" (Vers. 16). Şi cu toate 
acestea prin intuia epistolă li-a vestit cu totul clin contra, 
zicând: „Voiu veni la voi, când voiu trece Mace- 
doniea, că prin Macedoniea voiu să trec" (I. Cor. 
10, 5). Deci, cum de spune aici cu totul contrar? Nu 
spune contrariul câtuşi do puţin, cuci acestea erau con
trare poate celor ce scrieâ, nu însă contrare şi celor ce 
voia. De aceia şi aici n’a zis că «am scris că voiu trece 
dela voi in Macedoniea» ci „voiam", adecă că «chiar 
de n’am scris aşâ, eu totuşi mă gândeam şi voiam şi 
mai ’nainte de a veni la voi; şi atât de departe eram 
de a nu mă ţinea de făgăduinţă, in cât chiar voiam a 
se; îndeplini mai curând».

„Ca să aveţi al doilea dar", şi Ve va să zică 
,,al doilea dar“ ? Adecă «să aveţi charul îndoit: şi 
pri scrisori şi prin prezenţa mea». Sub denumirea «le. 
char, sau dar, ele aici, el înţelege bucuria ce o vor simţi.

„Şi pre la voi să trec ia Macedoniea, şi iarăşi 
din Macedoniea să viu la voi, şi voi să mă petre- 
ceţi în Iudeia. Deci aceasta vrând, au doară uşu
rarea minţei am întrebuinţat" (Vers. \ i )J

Aici deci pe faţă respinge învinovăţirea ce i se 
aducea poate asupra intârzierei şi a absenţei lui. Ceia 
ce el spune, aceasta însamnă: «Voiam a veni la voi. 
Deci, din ce cauza n’am venit? Oare din cauză că aşi 
fi uşurel şi mlădios ? — căci aceasta însamnă expregiunea : 
«au doară uşurarea minţei am întrebuinţat» ? — Nici de 
cum, zic<;. Aşâ dară de ce? „Că cele ce hotărăsc, 
nu dupre trup le hotărăsc" ’). Dară ce va să zi*-ă 
„nu dupre trup-4? Adecă nu trupeşte le judec.

„Ca să iie la mine ce este aşâ, aşâ, şi ce nu, 
nu". Dară încă şi aceasta este întunecat. Aşâ dară ce

') .Voiri. In ediţia Sf. Chrisostom această proposiţie este pre
cum urinează: «?"- ă 6ouXsu&|i«i, ou aây/M o|mu», adecă: 
«efi cele ce chibzuesr, cele ce hotărăsc, nu dupre trup le chibzuesr. le 
hotărăsc», de unde se vede că traducerea din ediţiea de Buzău «a i 
cele ce sfăluesc» este greşită şi Iară senz 111 cazul de faţă.

Deallfeliu Sf. Chrisostom explică mai departe semnificaţia 
acestei expresiunf.
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vocşte el a spune aici ? Omul trupesc;, adecă cel care este 
pironit la cele pământeşti, în acestea stă necontenit; 
cel care este afară do energica duhului, pretutindeni 
poate să se ducă, şi să rătăcească pe ori-unde voieşte; 
pe când sluga duhului, care de cluh se poartă în dreapta 
şi în stânga, nu poate peste tot locul să fie stăpân pe 
părerea sa, cârc* depinde de puterea duhului, ci el sufere 
acelaşi lucru, pe care îl sufere o slugă credincioasă şi 
înţeleaptă, care pretutindeni este purtat de poroncile 
stăpânului, ncavand clela sine nici o putere, neputând 
nici măcar a se repauzâ, ba nici ceva cât de mic de a 
făgădui celor dimpreună slujitori cu el, căci dacă s’ar 
părea contrare stăpânului, cl nu îndeplineşte cele făgă
duite. Deci, aceasta spune el prin expresiunea „nu dupre 
( rup hotărăsc", adecă, «nu sunt fără guvernarea duhu
lui, şi nici că am putere de a merge unde aşi voi. De 
aceia n’am putut veni, căci nu s’a găsit cu calc dc duhul» 
— ceia ce şi iu Faptele Apostolilor de multeori se vede 
petrecându-sc, liindcă altădată de pildă fiind el pregătit 
de a plecă, duhul ii poroneeâ de a merge aiurea; — 
«astfeliu că, dacă n’am venit, zice, aceasta s’a întâmplat 
nu din „uşurarea ininţei*4, adecă a uşurinţei inele, 
ci mimai că a trebuit să mă supun duhului aceluia».

Ai văzut iarăşi şi aici modul lui obişnuit de gân
dire? Dela cele ce credeau că vor putea învedera de dân
sul, ca cugetând trupeşte, fiindcă, nu îndeplinise făgădu
inţa, dela acelea tocmai el arată că a cugetat duhovniceşte, 
şi dacă făcea contrariul, ar li cugetat trupeşte. «Dară 
cc? zici tu; oare nu împreună cu duhul a tăgăduit atunci, 
ceia ce a  făgăduit»? Câtuşi de puţin, fiindcă am mai 
spus dejâ, că Pavel nu toate cele viitoare şi de folos le 
prevedea, sau că le ştieâ mai dinainte. De aceia tocmai 
în întâia epistolă zice: „ca voi să mă petreceţi ori 
în cotro voiu merge-4 (I. Cor. 16, O), temându-se ca 
nu cumva spunând că se va duce in Iudeia, să fie silit 
de a se duce în altă parte, — aici însă, fiindcă n’a izbutit 
atunci, o spune acum: „şi voi să mă petreceti în 
Iu d e ia Ceia ce dovedea dragostea lui cătră dânşii,— 
de a se duce la dânşii — aceasta o spune hotărîtoriu, 
iară a se duce în Iudeia, — ceia ce nu-i privea — aceasta 
n’o mai pune in mod hotărit. Aici însă, fiindcă fusese 
mustrat de dânşii, încurajându-se o spune hotărîtoriu
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că „în Iudei au. Dară şi această neştiinţă şi neprevedcre 
din parte-i, eră tot spre folos, ca nu curnvă cineva să-şi 
facă o idee mai iiiiti'c despre vredniciea lor. Căci dacă'' 
chiar şi aşă fiind, şi totuşi dânşii voiau a li jertfi tauri 
ca unor zei, dară încă dacă n’ar fi dat pe faţă mai multe 
exemple de slăbăciune omenească, unde n’ar fi putut 
ajunge cu neeeseviea lor? Şi de ce te minunezi că el nu 
ştica şi nici nu prevedea toate cele viitoare, dacă de 
multeori chiar in rugăciuni nu ştieâ folosul lor?, dupre 
cum zice: „că a ne ruga precum se cuvine, nu 
Ştim “ (Rom. 8, 26). Şi nu spune numai aceasta, ca să 
iiu se pară prea cumpătat, ci chiar arată anume unde 
nu ştieâ folosul iu rugăciuni. Şi unde nu-i ştieâ t Acolo 
unde se rugă a fi jzlKivit de ispite, zicând: „Datu-mi- 
s’a mie îmbolditoriu trupului îngerul Satanei, 
ca să mă bată peste obraz“ (li. Cor. 12, 7—9), zice, 
şi apoi imediat adaoge: rPentru aceasta de trei ori 
pre Domnul I-am rugat, ca să-l depărteze dela 
mine; şi mi-a zis mie: destul este ţie darul meu, 
că puterea mea întru neputinţi se săvârşaşte-1. 
Ai văzut cum el n’a ştiut să ceară cele folositoare ? De 
aceia nici n’a primit ceia ce de multeori ceruse.

„Iară credincios este Dumnezeu, că cuvântul 
nostru ce a fost cătră voi, n’a fost aşa, şi nu*
(Vers. 18). Antitheza ce a izvorit de aici, foarte bine a  
deslegat-o. «Că dacă făgăduind de a veni, zici tu, şi totuşi 
ai preferat a nu veni, şi la line nu este aşa, şi nu, 
ci ceia ce vorbeşti acum răstorni după aceasta, cum ai 
şi făcut de pildă cu culă tor iea făgăduită, apoi atunci vai 
nouă! de nu cumva poate se va fi întâmplat aceasta 
şi iu propoveduirea evangheliei»! Deci ca nu eumvâ s t 
cugete aşă feliu, şi nici să se tulbure, zice: „credincios 
este Dumnezeu, că cuvântul nostru ce a fost 
cătră voi, n’a fost aşa, şi nuu. «In propoveduirea 
evangheliei, zice, aceasta nu s’a petrecut, ci numai in 
drumurile şi călătoriile noastre, — pe când in predicarea 
evangheliei, cele ce am spus rămân statornice şi nemiş
c a t e » .  Căci aici sub den urnirea de „cuvânt11 el a numit 
predica evangheliei. După aceia el şi aduce la aceasta 
o dovadă sigură, căci atribuie lui Dumnezeu totul. Ceia
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cc spune, aceasta însamnă: «Făgăduinţa de a veni la 
v<»i a fost a mea, şi eu am făgăduit aceasta dela mine, 
pe când propoveduirea evangheliei nu este a mea, nici 
nu este omenească, ci dela Dumnezeu; dară lui Dum
nezeu îi este cu neputinţă de a minţi». De aceia şi zice: 
„credincios este Dumnezeu14, adecă adevărat. «Deci, 
zice, nu bănuiţi cele ale lui, căci în acestea nimic nu 
este omenesc».

Şi fiindcă a spus aici de Cuvânt, apoi mai departe 
adaoge care este cuvântul. Aşă dară, care este acel 
cuvânt: „Că Fiul lui Dumnezeu, zice, Iisus Chri
stos'), cel propoveduit întru voi prin noi, prin 
mine, şi prin Siluan, şi prin Timotheiu, n’a fost 
aşâ, şi nu“ (Vers. 19). Prin aceste cuvinte el introduce 
la’ mijloc şi chorul dascalilor, făcând prin aceasta măr- 
turiea vrednică de credinţă, nu numai pentru auditori, 
ci şi pentru cei ce au învăţat. Căci deşi Timotheiu şi 
Siluaii erau ucenici, totuşi apostolul smerindu-se i-a pre
numărat printre apostoli. Dară oare ce va să zică 
..n’a fost aşâ, şi nu“ ? «N ’am răsturnat, zice, ceia 
ce am fost spus mai înainte în predica evangheliei; 
n’am spus astăzi aceasta, iară mâine alta, căci aceasta 
ar fl fost nu dovadă de credinţă, ci de o cugetare şi 
de o minte rătăcită».

TCi aşâ întru el a fost“, adecă, «ceia ce am 
fost spus, cuvântul pe care I-am grăit, acelaşi rămâne 
nemişcat şi neschimbat».

„Căci câte sunt făgăduinţele lui Dumnezeu, 
întru el au pre aşâ, şi întru el pre amin, spre 
slava lui Dumnezeu prin noi“ (Vers 20). Dară ce 
însamnă: „câte sunt făgăduinţele lui Dumnezeu11? 
Multe făgădueâ predica evangheliei; dară şi dânşii toate 
acestea le făgădueau şi le propovedueau. Aşă de pildă 
li-au vorbit despre înviere, şi despre înălţare, şi despre 
nestricăciune, şi despre marile premii şi despre acele 
bunuri negrăite. «Deci, aceste fagăduinţi, zice, remân 
neclintite, şi intru dânsele nu s’a întâmplat aşâ, şi nu, 
adecă, câte-odată adevărate cele spuse, altă dată minci-

') Notă. Ia ediţiuuea Sf. Chrisostom lipseşte denumirea de 
Iisus Christos, cum se găseşte în ediţia noastră.
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noase, ca de pildă venirea meu ia voi, ci pururea ade
vărate». Şi mai intui el se luptă pentru dogmele cre
dinţei şi pentru cuvântul lui Christos, rCă cuvântul 
nostru ce a fost cătră voi, n’a fost aşâ, şi nu“ , 
după aceia pentru făgăduinţi, „căci câte sunt făgă
duinţele lui Dumnezeu întru el, au pre aşă“ . 
Dcci, dacă câte le făgădueşte sunt. adevărate, şi le vu 
da negreşit, eu atât mai mult este adevărat el, şi cuvân
tul despre dânsul, şi nu se poate spune că acum este, 
iară altă dată nu este, ci pururea este şi acelaşi este.

Dară oare ce va să zică „întru el au pre aşâ, 
şi pre amin"? Arată suci ceia ce numai decât va fi, 
căci făgăduinţele sunt întru dânsul, şi deci nu într’un 
om au a se face şi împlini. «Deci, zice, nu te teme, căci 
doară nu este om ca să Mnueşti, ci Dumnezeu, care a 
şi zis, care va şi împlini ceia ce a zis».

„Spre slava lui Dumnezeu prin noi“ . şi ce 
însamnă „spre slava prin noi“ ? Adecă le împlineşte 
pre ele prin noi; adecă şi binefacerile cele către noi 
spre slava lui sunt făcute, — căci aceasta însamnă „Spre 
slava lui Dumnezeu". Deci, dacă sunt spre slava 
lui Dumnezeu, apoi numai de cât că vor fî. Slava lui 
nu o va dispreţui, chiar de ar fi dispreţuit el mântuirea 
noastră; — acum insă nici mântuirea noastră n’o dis
preţu ite, şi este foarte filantrop, şi că mântuirea noastră 
este împreună legată cu slav;» lui. Aşâ că dacă făgă- 
duinţile sunt spre slava lui, apoi negreşit că şi mân
tuirea noastră va urma neapărat, ceia ce şi în epistola 
către Efeseni o spune încontinuu, ca de pildă acolo 
unde zice: „spre lauda slavei lui“ (Efes. l, 14) — şi 
în fine pretutindeni pune aceasta, arătând absoluta nece
sitate de a se petrece aşâ, ceia ce şi aici spune, că lăgă- 
duinţile lui nu se dezmint niciodată, căci acele făgă
duinţi nu numai că pre noi ne mântue, dară şi pre 
dânsul îl slăvesc. «Deci, zice, să nu-ţi închipui că s’au 
făgăduit prin noi, şi să te indoeşti, căci nu se împlinesc 
prin noi, ci printr’insul. Şi făgăduinţile lui printr’însul, 
căci am spus voue nu pe ale noastre, ci pe ale sale.

„Iară cela ce ne adeverează pre noi, îm
preună cu voi întru Cliristos, şi ne-a uns pre 
noi, Dumnezeu este. Care ne-a şi pecetluit pre



48 ___ OMILIA _IU

noi, şi a d a t arvona duhului întru inimile noastre11 
(Vers. 21. 22). Iarăşi cele viitoare le adevereşte din cele 
trecute. Ca dacă el este care ne adevereşte pre noi 
intru Christos, adecă cei ce nu ne Jasă a ne clăti din 
credinţa cea intru Christos, şi col ce ne-a uns pre noi, 
.şi ni-a (bit, duhul intru inimile noastre, cum nu ui va 
da şi cel»; viitoare? Că cel ce ni-a dat începutul, sau aşâ 
zicând temeliea, cel ce ni-a dat sorgintea şi rădăcina, 
ca de pildă adevăraţii cunoştinţă de dansul, împărtă
şirea cu duhul, — apoi atunci cum nu ni va da şi cele 
ce izvorăsc din acestea? Dacă acelea ni se dau pentru 
acestea, apoi eu atât mai mult ni le va da; şi dacă ni 
le-a dat liind noi duşmani, apoi cu atât mai mult ni le 
va da (nud prietenii lui.

De aceia nici n’a zis simplu „duhul-1 ci „arvona 
duhului'-' a  numit-o, ca astfeliu dela aceasta să te in- 
crezi de toate celelalte, căci dacă nu eră de a ni da 
totul, n’ar (i hotărit a ni da arvona duhului şi apoi a 
se perde în zădar. Şi priveşte recunoştinţa lui Pavel 
care pare că spune: <'ce trebuie a spune că nu este 
intru n o i;ulevărul făgăduinţelor ? Când chiar de a sta în
ţepeniţi şi nemişcaţi şi incă nu este al nostru, ci şi aceasta 
e-ste a lui Dumnezeu, căci ,;Cel Ce ne adeverează 
(ne încredinţează, ne întăreşte) pre noi, zice, Dum
nezeu este“ . Aşâ dară nu noi suntem care ne spri
jinim pre noi, (iindeă şi noi avem nevoe de sprijin. Prin 
urmare nimeni să nu-şi inchipucască, că propoveduireu 
evangheliei se primejdueşte intru noi, liindcă el singur 
şi-a luat totul asupră-şi, şi de totul, se ingrijaşte». Dară 
oare ce va sa zică „ne-a uns pre noiu şi „ne-a pe
cetluit pre noi*? Adecă ni-a dat Duhul, care le-a 
tăcut, pre amândouă, făcându-ne deodată şi proroci, 
şi preoţi, şi împăraţi, fiindcă aceştiia se ungeau in legea 
veche. Noi insă nu numai una din aceste demnităţi 
avem, ci pecâte-şi trele, şi incă cu prisosinţă, căci şi de 
împărăţiei avem a ne bucură, şi preoţi devenim, proa- 
dtieând jărtfă trupurile noastre, dupre cum zice: „pu
neţi-vă înainte trupurile voastre jărtfă vie, sfîntă, 
bine plăcută lui Dumnezeu", (Rom. 12,1), .şi după 
acestea devenim şi proroci, fiindcă sunt descoperite noue 
toate cele ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, 
şi la inima omului nu s’au ridicat.
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') Dară noi devenim Împăraţi şi in altfeliu, dacă 
vom voi a ni stăpâni cugetele cele absurde. Cum ea 
unul ca acesta împărăţeşte, şi chiar mai mult decât cel 
cc este îmbrăcat cu porfiră şi cu diadema pe cap, 
aceasta vă voiu face-o învederată. Împăratul de sigur 
că are multe armate, însă şi noi avem in capul nostru 
mai multe cugete decât armatele lui, ba încă nici nu 
se poate numără mulţimea, cugetelor ce se perindă prin 
capul nostru. Şi încă nu numai mulţimea cugetelor se 
poate vedeâ, ci în această mulţime se găsesc şi mulţi 
generali, şi coloneii, şi maiori, şi căpitani, şi arcaşi, şi 
lăncieri. Şi ce altceva poate tace pe un împarat? Poate 
că hainele? Dară şi acesta este îmbrăcat cu o îmbră
căminte cu mult mai bună şi mai frumoasă, pe care 
nici moliea nu o roade, nici timpul n’o prăpădeşte. Pe 
lângă acestea are şi-o cunună foarte frumoasă, aceea 
adecă a îndurărilor lui Dumnezeu. „Bine-cuvintează, 
zice, suflete al meu pre Domnul, pre cel ce te 
încununează cu milă şi cu în d u ră r iAre apoi şi 
pe acea a slavei, dupre cum zice: „CU slavă şi cu 
cinste l-ai încununat pre dânsul" şi „ca cu o 
armă ăi bine-voit a ne încunună pre noi“. Are 
încă şi pe acea a charurilor, dupre cum zice: „Că Cu
nună a charurilor va pune pe creştetul tău“ 
(Ps. 102, 1. 4. 8, 6. 5,̂  13. Prov. 1, 9). Ai văzut cât de 
varieată şi de încântătoare este această cunună?

De cât, e bine ca noi să cercetăm chiar dela în
ceput cu toată exactitatea cele ale împăraţilor acestora. 
Împăratul acela stăpâneşte pe purtătorii de suliţi, şi 
tuturor poronceşte, şi iarăşi toţi ascultă şi-i slujesc lui, 
insă cu iţi voiu arăta la acest din urmă o mai mare 
stăpânire decât la cel dintâi. Şi se poate ca mulţimea 
armatelor unuia şi a cugetelor altuia să (ie egală, sau 
şi mai mare, dară noi trebuie a examina supunerea şi 
ascultarea supuşilor lor. Şi să nu-mi pui la mijloc pre 
cei ce au stăpânit rău, fiindcă atunci şi eu îţi voiu pune 
înainte pre cei ce au căzut din împărăţie şi au fost ucişi 
de însăşi gardele lor împărăteşti. Deci, să nu aducem 
la mijloc de aceştiia, ci să căutăm şi să examinăm pre

*) Partea morală. Cel ce-şi stăpâneşte cugetele sale cele ab- 
surde, este împărat, şi mărturie <lespre Abraăm. ( Veron).

2*913 t
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cei oe şi-au administrat bine impărăţiea lor. Tu pune 
la mijloc pre cine vei voi,— eu, însă, îţi voiu pune pe 
Patriarhul Abraăm. In adevăr, că atunci când i s’a po- 
roncit de a jărtfi pe fiul său, poţi singur să judeci cate 
gânduri nu s’au revoltat în capul lui, şi cu toate acestea 
pre toate le-a supus, şi toate se temeau şi tremurau de 
frica lui, mai mult chiar de cât se tem cei din garda 
împărătească de împăratul, şi numai cu privirea le-a 
liniştit pre toate, şi nici măcar unul n’a îndrăznit a 
crâcni, ci s’au supus, şi toate s’au dat la oparte ca 
înaintea împăratului, deşi erau foarte mânioase şi foarte 
violente. Nici vârfurile suliţilor celor ascuţite nu sunt 
aşă de grozave când sunt ridicate în sus de mulţimea 
ostaşilor, pe cât erau de grozave atunci gândurile in 
capul fericitului Patriarch, nu doară înarmate cu suliţi, 
ci cu ceia ce eră cu mult mai ascuţite decât suliţile, cu 
simpatiea şi dragostea dela natură! De-acoia acele gân
duri puteau străpunge sufletul lui mai grozav decât ori-ce 
ascuţit do suliţă. Nici-odată suliţa n’ar putea li uşă de 
ascuţită cii boldurile cugetărilor acelora, cart' fiind as
cuţite şi ridicate drept in sus din fundul inimei lui, ii 
străpungeau mintea acestui drept. Cu suliţele ostiişilor 
e. nevoe şi de timp, şi de voinţă, şi de rană, şi de du
rere, şi numai după acestea vine moartea, pe când cu 
acest drept nu a mai avut nevoe de nimic din acestea,— 
atât dc iuţi şi usturătoare au fost acele rane. Cu toate 
acestea de şi atâtea gânduri se înarmase contra lui, 
totuşi mare eră liniştea lui sufletească, şi toate acele 
gânduri au stat liniştite, mai mult împodobindu-l de cât 
înfricoşându-1. Priveşte-1 ridicând cuţitul asupra fiului 
său, şi apoi pune la mijloc ori pe câţi Auguşti sau Clio- 
sari voi voi, căci nici pe unul nu-i vei găsi ca acosta, 
şi nici nu voi puteâ arătă pe vro-unul dintr’înşii atât 
de înţelept şi vrednic do eeriuri.

bară apoi şi contra tirăniei celei mai puternice 
acest drept a câştigat atunci o biruinţă strălucită. în 
adevăr, că nimic nu este atât de tiranic ca natura; şi 
de ai spune de mii de ucigaşi de tirani, nu ni ai puteâ 
arătă nici pe unul ca acest drept. Căci biruinţa lui a 
fost biruinţă de înger, şi nu de om. Natura a fost arun
cată jos împreună cu armele oi, cu întreaga armată, pe 
când el sta cu mâna întinsă, ţinând in ea nu vr-o cu
nună, ci cuţitul care eră mai strălucit de cât ori-ce cu
nună, şi ceata îngerilor îl aplaudă, iară Dumnezeu din
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conuri il lăudă. Fiindcă dansul petrecea în ceruri, apoi 
de acolo îşi primea şi premiul. Ce poate ii mai strălucit 
ca această biruinţă? sau mai bine zis, ce ar putea fi 
egal cu acest trofeu, cu această biruinţă? Dacă un lup- 
tatoriu birueşte, şi la urmă nu un vestitoriu de jos, ci 
însuşi Dumnezeu din ceriuri sculându-se a proclamat pe 
învingătoriul Olimpiac, apoi oare aceasta nu s’ar părea 
a li mai strălucit de cât toate cununile, şi n’ar pune în 
mirare pe întregul public privitoriu? Deci, când nu om 
împărat, ci însuşi Dumnezeu, nu în teatrul dela luptele 
Olimpice, ci în teatrul acela al întregei lumi, în aduna
rea îngerilor şi a arhanghelilor, îl proclamă de sus cu 
glas puternic, — apoi unde vo:n pune noi pe sfîntul 
acesta? spune-mi.

Şi de crezi, să ascultăm însuşi glasul acela. Care 
este, deci, acel glas? „Abraâme, A braâme, să, nu 
pui mâna la pe prunc, nici să-i faci lui ceva, 
că acum am cunoscut că te temi tu de Dum
nezeu, şi nu ţi s’a făcut milă de fiul tău cel iubit 
pentru mine1' (Facere 22, l2). C evrasă zicii aceasta * 
Cel ce ştie toate şi mai 'nainte de naşterea cuiva, acum 
a cunoscut ? De şi evlavia bărbatului era cunoscută şi 
oamenilor, de oare-ce atâtea pilde i se dedesede favoarea 
lui Dumnezeu, când i-a zis lui: „ieşi din pământul tău, 
din rudenia tau (Fac. 12, 1); când pentru dânsul şi 
pentru cinstea cea cătră dânsul i-a încredinţat protiea asu
pra nepotului său Lot; când la izbăvit de atâtea prim ejdii; 
când i-a poroncit de a se duce iu Egipet, şi când luân- 
du-i-se femeia de Faraon, el nu s’a neliniştit, şi altele 
multe. Şi dupre cum am mai zis, că dacă chiar un om ar 
li putut din toate acestea să cunoască evlaviea acestui l»ăr- 
bat sfint, apoi cu atât mai mult Dumnezeu, care nu 
aşteaptă nici-odată să afli1; din sfârşitul împrejurărilor. 
Dară cum l-a justificat pre el <Iacă nu-i cunoştea? „A 
crezut, zice, Abraâm, şi s’a socotit Iui întru drep- 
tate“ (Rom. 4, 3). Deci, ce va să zică ex presiunea: 
„acum am cunoscut11? Şirul1) zice: acum ai fă-

') Notă. De sigur că aici Si'. Chrisostom face aluziune la 
ediţiunea sf. scripturi din limba Siriană, cunoscută sub numele de 
l'eschito, adccă corectă, adevărată, care eră in uz pe atunci în Si- 
riea; sau că poate chiar la Efrem Şirul, care se servea tot de 
accâ ediţiune.
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cut cunoscut", adecă oamenilor. «Căcieu, zice, ştieam 
de demult, chiar şi mai ’nainte de acele poronei». Dară 
atunci de ce acum a făcut-o cunoscut şi oamenilor? Cele 
de mai ’nainte nu erau deaj uns spre a-i arătă dragostea 
şi supunerea lui către Dumnezeu? Erau deajuns de si
gur, insă faptul jărtfirei fiului său eră aşâ de mare şi 
însemnai in raport cu acelea, că toate acelea la un loc 
au erau nimic faţă de acesta. Aşâ dară Dumnezeu a 
spus aceste cuvinte înăJţând oare-cum virtutea bărba
tului, şi arătându-1 mai pre sus de toţi. Chiar şi mulţi 
dintre oameni obişnuesc a vorbi astfeliu, când se spune 
de cevâ care covârşaşte şi întrece pe cele dinainte; de 
pildă când cineva primeşte un dar din partea altuia, 
cu mult mai mare ca cele dinainte, de multe ori zice: 
«acum am cunoscut că cutare mă iubeşte», dară prin 
aceasta nu voeşte doară a spune că în timpul din urmă 
nu cunoştea, ci voeşte numai a arătă, că darul ce i-a 
dat acum este mai mare dc cât toate celelalte.

Tot aşâ şi Dumnezeu discutând omeneşte, zice: 
„acum ani cunoscut", nimic alta voind a spune, de 
cât numai a  reprezenta superioritatea premiului, iară 
nu ca atunci a aflat de frica ce Abraâm aveâ de dân
sul, sau de măreţiea fricei. Căci şi atunci când zicea: 
„Veniţi să. ne pogorâm şi să v e d e m “ (Facer. lt ,  
7), nu spuneâ doară că aveâ nevoe de pogorîre, căci 
el toate le plineşte, şi- toate le ştie lămurit, — ci învă- 
ţându-ne pre noi de a nu hotărî nici-odată cevâ cum s’ar 
întâmplă. Deasemenea şi când zice: „Domnul din ce
riu a p r iv it "  (Ps. 14, 2), servindu-se de o metaforă 
spune aici de cunoştinţa exactă a oamenilor.

Tot aşâ şi aici zicând: „acum am cunoscut", 
prin aceasta arată, că dovada ce el o dă acum, este 
mai mare de cât toate cele dinainte. Despre aceasta dă 
şi dovadă zicând: „că nu ai cruţat pe fiul tău cel 
iubit pentru mine", şi n-a zis numai „pre fiul tău", 
ci a adaos incaşi „cel iubit1’ . Căci el a nesocotit nu 
numai natura, ci şi dragostea lui părinţască, ce o aveâ 
pentru însuşirile cele frumoase ale copilului. Deci, dacă 
părinţii n’ar dispreţul cu uşurinţa chiar pe copiii cei 
răi, ci i-ar jă li şi pe aceştiia, dară incă dacă este şi lîu, 
şi adevărat, şi unul născut, şi iubit, şi Isaâc, şi când 
urmează a fi sacrificat de însuşi tatăl său, — apoi cine
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ar puteâ spune înăreţiea filosofiei ? Biruinţa aceasta este 
mai strălucită de cât mii de diademe şi de cununi ne
numărate. Cel ce este încununat cu diadema împără
tească. de multe-ori este supărat de moarte când dea bea 
şi-a pus-o pe cap, dară şi mai ’nainte de moarte ca şi 
după moarte de mii de zavistii, — pe când cununa aces
tuia nimeni nu i-o poate răpi nici după moarte, nici 
dintre cei familiari ai săi, nici dintre cei străini.

Dară tu priveşte şi pe peatra cea mai nepreţuită 
a acestei diademe; căci ca şi o peatră nepreţuită, aşâ 
este conlegată ou sfârşitul. Şi care este acest [sfârşit; 
„Pentru mine“ zice, căci nici nu este atât de minu
nat lucru că nu şi-a cruţat pe unicul său fiu, pe cât de 
minunat că «pentru dânsul nu l-a cruţat». OI dreaptă 
fericită, de ce cuţit s’a învrednicit! O! cuţit minunat, 
de ce dreapta te-ai învrednicit! O! cuţit minunat, spre 
ce trebuinţa ai fost făcut, şi ce anume slujim ai săvâr
şit, şi cărui tip ai slujit! Cuin a fost însângerat, şi cum 
n’a fost însângerat! Dară eu nici nu ştiu ce să zic!... 
atât de înfricoşată a fost această taină! Nu s’a atins dc 
pielea copilului acel cuţit, nici n’a pătruns prin gâtul 
acelui sfînt, nici nu s’a înroşit de sângele dreptului; sau 
mai bine zis, s’a şi atins, a şi pătruns, s’a şi înroşit de 
sânge, a şi fost înfipt, şi n’a fost înfipt!

Dară poate că vă par vouă ca uimit, ca ieşit din 
minţi, de vreme ce mă contrazic într’una. In adevăr, 
c.1 sunt uimit, pricepând minunea dreptului, însă nu 
mă contrazic de loc ! Iată dară, că mâna dreptului 
Abraăm a băgat cuţitul în gâtul copilului. . .  dară iată 
că şi mâna lui Dumnezeu n’a lăsat ca acel cuţit îm
plântat să se murdărească de sângele copilului. Căci 
nu numai Abraăm stăpânea acel cuţit, ci şi Dumnezeu, 
şi unul îl împingeâ prin intenţiune, iară celalalt îl oprea 
prin glas din ceriu. Acelaşi glas a şi înarmat mâna 
dreptului, şi tot acelaşi a şi dezarmat-o, şi întocmai ca 
şi sul) comanda generalului se supunea lui Dumnezeu, şi 
toate făceâ după semnele ce i se da, şi toate le înde- 
pliueâ la glasul lui! Gândeşte-te bine: l-a zis Dumnezeu : 
]ărtfeşte-l! şi imediat s’a înarm at; i-a zis apoi : nu-i 
jă rtfi! şi de ’ndată s’a dezarmat, căci toate erau regu
late şi purtate de voinţa lui. Şi iată că Dumnezeu a 
arătat lumei pe ostaşul şi generalul, a arătat lumei pe 
încununatul îngerilor, pe preotul, pe împăratul, pe cel
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încununat cu diademă, pe cel purtătoriu de biruinţă, pe 
izbâuditoriul, pe învingătoriul cel tără lovire. Că dupre 
cum un general ar avea un ostaş eminent, care prin 
îndemânarea lui de a mânui armele, din ţinuta lui şi 
din modul de a se luptă, ar uimi pe duşman, tot aşă şi 
Dumnezeu prin intenţiunea, prin modul luptei, prin ţi
nuta acestui drept numai, â uimit pre duşmanul nostru 
al tuturor, pre diavolul, şi l-a pus pe fugă. Şi mi se parc 
că necuratul fiind atunci spăimântat, a plecat.

Dară, dacă ar zice cineva, că de ce oare nu a lăsat 
Dumnezeu pe Abraâm ca să-şi împlânte mana dreaptă 
în gâtul copilului, şi că fără de veste a ridicat pe cel lio- 
tărit spre jărtfire; am răspunde, că Dumnezeu n’are 
obiceiul de a primi astfeliu de sânge, şi că o astfeliu de 
masă este numai a spurcaţilor demoni.

Aici, deci, amândouă acestea s’au arătat deodată ; 
adecă şi lilantropiea lui Dumnezeu, în acelaşi timp şi 
recunoştinţa slugei. Şi mai ’ntâi că a ieşit din pământul 
său, cu care ocazie el s’a depărtat de înseşi natura sa 
de om. De aceia împreună cu copilul său cel n ă s c u t  a 
luat şi capitalul tuturor bunurilor, care este recunoştinţa. 
Şi cu drept cuvânt. Căci el a preferat de a nu mai fi 
tată, decât să se arate slugă nerecunoscătoare. De aceia 
nu numai Uită a fost, ci şi preot. Şi fiindcă el s’a le
pădat dc cele ale lui pentru. Dumnezeu, de aceia şi Dum
nezeu împreună cu acestea i-a hărăzit şi cele ale sale. 
Când duşmanii năvălesc asupra celui drept, atunci şi 
Dumnezeu vine in ajutoriu, tăcând minuni până la capăt, 
ca de pildă cu cei 3 coconi în cuptorul cel cu foc, cu 
Daniil in groapa leilor, etc. iară când el poronceşte, po- 
ronca lui se întinde până la buna-voinţă a omului.

Deci, ce-i lipsă lui Abraâm, când el avea această 
bună-voinţă ? Nu eumvâ poate prevăzuse el viitoriul ? 
Nu eumvâ se gândea la filantropica lui Dumnezeul Că 
dacă poate şi eră Proroc, insă Prorocul nu le ştie pe toate. 
Aşâ că la urmă aceasta jărtfă ar li fost de prisos, şi ne
vrednică de Dumnezeu, dacă el s’ar li gândit la acestea. 
Iară dacă trebuia să afle că Dumnezeu este in putere 
de a sculă şi din morţi pe cineva,-apoi aceasta ar fi 
putut-o află cu mult mai minunat dela mitra cea stearpă 
a Sarei; şi mai bine zicând, chiar şi mai ’nainte de acea 
dovadă se ştieâ, căci el este adevărat.

Dară tu nu te minună numai de dreptul acesta,
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ci şi tio zelul lui, şi văzându-1 într’atâta tulburare şi 
vârtej de valuri, plutind ca pe o mare liniştita, tot aşâ 
să rnanueşti şi tu pidalionul sau cârma supunerei şi a 
lărbăţiei tale. Nu te uita numai la aceia că a clădit 
jărtfelnie, şi a pus deasupra lemne, ci adă-ţi aminte şi 
duglasul copilului, şi gandeşte-te câte spaime şi gânduri 
n’au trecut prin capul lui, când mai ales a’ auzit pe 
copil zicând: „tată! unde este oaea de jărt,fa“ ? 
Gândeşte-te, zic, câte cugetări n’au trecut atunci prin 
capul sau, nu înarmate cu suliţi de fer, ci de foc, care 
jl înţăpau din toate părţile şi-l străpungeau. Că dacă 
chiar şi acum incă vad pe mulţi lăcrămând, de şi poate 
nu sunt părinţi şi incă nici n’au auzit sfârşitul acestei 
istorisiri, apoi ce a trebuit oare să sufere acela care 
născuse pe acel copil, care-1 crescuse, care-1 aveâ numai 
pe acela, care ajunsese in bătrâneţe adânci, care-1 vedea 
şi-l auzâ, care irnedieat, trebuia a-1 jărtfi ? Care este înţe
lesul vorbelor? Ce va sa zică naivitatea, sau mai bine 
zis sinceritatea acelei întrebări? Deci, cine eră cel cc 
lucră aici? Oare diavolul, ca sa înflăcăreze natura? Să 
nu fie una ca aceasta! — ci Dumnezeu, ca astfeliu încă 
mai mult să cerce sufletul cel aurit al dreptului. Când 
femeia lui lob grăeşte, atunci diavolul lucrează, căci şi 
sfatul ce-i da eră drăcesc, pe când aici copilul nimic de 
blasfemie nu grăeşte, ci incă foarte cucernic şi prevă
zătorul. Dară apoi din vorbele acestea şi multă graţie 
izvora, multă miere picură din a c e l  suflet blând şi li
niştit. Aceste vorbe erau deajuns de a muia chiar şi 
un cuget impetrît! Cu toate acestea 'pe acel suflet de 
diamant nu l-a încovoeat de loc, nu l-a mişcat câtuşi 
d e  puţin, şi nici n’a zis: «de ce mai numeşti tată pre 
c e l ce peste puţin timp nu-ţi va mai fi, p r e  cel ce a 
perdut dejâ această cinste»? Şi de ce oare şi copilul il 
întreabă? Dară şi întrebarea n’a făcut-o numai de cu
riozitate, şi ca să f ie  spusă, aşâ zicând, ci fiindcă se gâsâ 
în nedomerire de cele ce vedea înaintea sa. Căci în 
adevăr, se gândea, că dată tatăl ştiu n’ar li voit ca să-l 
ia ca tovarăş numai p e  el la cele ce urmau a se pe
trece, de sigur că nu ar li lăsat pe ceilalţi servitori ca 
să rămână în vale, şi să-l iâ numai pe dânsul.

De aceia tocmai, numai când au fost singuri l-a 
întrebat pe tatăl său, când nimeni n’a mai auzit cele 
vorbite; — atât de mare eră înţelepciunea copilului.



Oare nu v ’aţi ‘ înflăcărat cu toţii, J jar ba ţi şi femei, 
la auzul acestora? Oare nu fiecare din voi se dispre- 
ţueşte pe sine în cugetul său, şi săruta pe acest copil? 
Nu flecare îi admiră înţelepciunea, se ruşinează aşa zi
când faţă de evlaviea acestui copil, cu care fiindu-i le
gate oarecum picioarele, şi fiind pus pe lemne, el nu 
s ' minună, nu se sbăteâ, nu învinovăţii pe tatăl său ca 
ieşit din minţi, ci încă eră şi legat, şi ridicat sus pe 
lemne, şi toate le răbda în tăcere, ca şi un miel, sau 
mai bine zis, ca şi stăpânul nostru al tuturor, căci 
blândeţă aceluia o închipuia, şi icoana lui o aveă în 
sine, dupre cum zice: „Ca o oae spre junghiere s’a 
adus, şi ca un miel fă ră  de glas înaintea celui 
ce-l tunde pre el“ (Isaia 53,7), de şi el a grăit, dupre 
cum şi stăpânul lui a grăit. Deci, cum fie a fost tară 
de glas? Ce însamnă aceasta? Adecă, n’a spus nimic, 
semeţ, nimic aspru, ci toate cu blândeţă şi plăcute, iară 
cuvintele ce le a pronunţat, arătau mai mult tăcerea, 
sau mai bine zis blândeţă izvorîtă din tăcere. Fiindcă 
şi Christos când ziceâ: „De am grăit rău, mărtu
riseşte răul, iară de am grăit bine, de ce mă 
baţi", prin aceste vorbe a arătat mai mult blândeţă, 
decât dacă ar fi tăcut. Şi dupre cum acesta vorbea cu 
tatăl sau de pe jărtfelnic, tot aşă şi Christos grăeâ de 
pe cruce: „Părinte, iartă-li lor, zice, că nu ştiu 
ce fac“ (Luca 23, 34).

Deci, ce-i răspunde Patriarhul? „Dumnezeu, fiule, 
se va în g r ij i  de oaea de jă r t fă V  Fiecare dintrânşii 
chiamă pe celălalt cu denumirea naturală: acela zicând: 
tată, iară acesta: fiule. De aceia din amândouă părţile 
războiul se aţâţă, şi mare este tulburarea lor, în timp 
ce naufragiul nu se vede nicăiri, fiindcă filosofiea pe 
toate le stăpâneâ. Apoi fiindcă a auzit că Dumnezeu va 
îngriji, nimic n’a mai răspuns copilul, nici n’a mai ispitit, 
atat de înţelept eră acel copil, şi încă găsindu-se in 
floarea vârstei.

Ai văzut acum pro împăratul, câte armate a stă
pânit, şi câte războae? 'i ic i nici nu erau atât de gro
zavi barbarii faţă de cetatea Ierusalimului, când de 
multe-ori o atacau, pe cât de grozave erau gândurile Pa
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triarhului, care îl înconjurase din toate părţile; — şi cu 
toate acestea pe toate le-a învins.

Voeşti a vedea în el şi pe Preotul? Exemplul nu 
este atât de departe. Căci când îl vezi având cu sine foc 
şi cuţit, iară jărtfa stând pe altariu, de ce te mai în- 
doeşti despre preoţie» lui? Iară daca voeşti a vedea şi 
jărtfa, apoi vezi-o îndoita. A adus spre jărtfa pe copil, 
dară a adus şi oaea, sau mai bine zis, mai ’nainto de 
toate celelalte a adus spre jărtfă intenţiunea, părerea, 
voinţa sa, şi prin sângele oei el a sfinţit dreapta sa, iară 
prin înjungherea copilului însuşi sufletul său. Astfeliu, 
deci, a fost hirotonisit preot prin sângele fiului său cel 
unul născut, prin jărtfirea mielului. Căci şi preoţii se sfin- 
ţau prin sângele jărtfelor ce se proaduceau lui Dumnezeu.

Voeşti a vedea în el şi pe Prorocul? „Abraâm, 
părintele vostru, zice, dorea să vadă ziua mea, 
şi a văzut, şi s’a bucurat". (Ioan 8, 56). Tot ase
menea şi tu devii prin botez şi împărat, şi preot, şi pro- 
roe; împărat devii aruncând jos toate faptele ecle răle, 
şi jărtftnd păcatele; preot, proaducându-te pe sine-ţi lui 
Dumnezeu şi jărtflndu-ţi trupul, şi pe tine însuţi. „Că 
de murim împreună cu Christos, zice, împreună 
cu dânsul vom şi învieâ“ (II. Timoth. 2, li), — şi 
proroc devii aflând de cele viitoare, devenind entusiasmat 
şi insuflat de Dumnezeu, şi pecetluit. Că precum pe ostaşi 
se pune pecetea, adecă semnul regimentului din care 
fac parte, tot aşă şi duhul însamnă pe cei credincioşi, 
şi de eumvâ vei dezerta, tuturor vei li cunoscut.'Iudeii 
aveau pecetea aceia numită tăerea împrejur, pe când 
noi avem arvona duhului.

Acestea, deci, ştiindu-le, iubiţilor, şi cugetând la 
demnitatea noastră, să arâtăm o vieaţă vrednică de 
charul sfîntului Duh, ca astfeliu să ne învrednicim şi 
de vieaţa viitoare, ( ’̂ triea fle ca cu toţii să ne învred
nicim, prin charul şi filantropi ea Domnului nostru Iisus 
Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu sfîntul Duh, 
se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  I V

„Iară eu chem martur pre Dumnezeu asupra 
sufletului meu, că eruţându-vă pre voi, n’am 
venit până acum în Corinthu (Cap. 1, 23).

Dară ce spui, fericite Pavele? Nu ai venit in Co- 
rinth cruţându-i pre dânşii? Aşâ dară aici ni introduci 
o contrazicere vădită. Mai sus ziceai ca de aceia n’ai 
venit, fiindcă cele ce cibzueşti nu le chibzueşti dupre 
trup, şi că nu eşti stăpân pe sine-ţi, ci că te porţi pre
tutindeni de puterea duhului, şi ai pus la mijloc năca
zurile ce. ai avut; — pe când aici spui ea al tău a fost 
de a nu te duce la dânşii iară nici de cum puterea şi 
stăpânirea duhului, de vreme ce zici: „Că cruţându-vă 
pre voi n’am venit“. Deci, ce putem spune aici? Sau 
că şi aceasta eră tot dela duhul, că a voit ei să vină, 
dară că l-a impedeeat duhul <‘e a se duce, punându-i 
înainte ca pricină cruţarea lor, — sau că vorbeşte de o 
altă ducere, arătându-li că mai ’nainte de a li scrie întâia 
epistolă a voit a se duce, insă duhul l’a oprit pentru 
dragostea cătră dânşii, cu nu cumva să rămână nein- 
âreptaţi. Dară chiar şi după a doua epistolă, duhul ne- 
impedecAndu-1 de loc, el totuşi pentru această cauză a 
rămas pe loc. Ceia ce chiar şi trebuie mai ales a bănui, 
că adeca la început duhul jl împedocâ, dară duj)ă aceia 
chiar şi el gândindu-se că aceasta este bine, a rămas 
pe loc. Dară tu te gândeşte, cum iarăşi aminteşte de 
dânsul, recomandandu-se pe sine prin cele contrare, 
ceia ce nu voiu înceta de a spune necontenit. Fiindcă 
eră natural ea dânşii să bănuiască ne venirea lui, şi să 
zică că ode aceia n’ai voit a veni, liindcă ne-ai urit», 
apoi iată că el arată cu totul din contra, că de aceia n’a 
voit a veni, fiindcă ii iubea pre dânşii. Dară ce însamnă 
expresiunea „v ’am cruţat pre voi11? «Am  auzit, zice, 
că au eurvit uniia dintre voi; deci nu voiam ca venind 
la voi să vă supăr». Fiindcă găsindu-se printre dânşii, 
eră neapărată trebuinţă de a cercetă lucrurile, de a în
fruntă şi a pedepsi, şi multora dintre dânşii de a li cere
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socoteală. «De aceia, zice am crezut că este mult mai 
bine de a stă departe, şi a lăsă timp de pocăinţă, decât 
• !e a cerţii fiind de faţă, şi a întărită. înca mai mult lu
crurile». Dealtmintrelea cam pe la finea epistolei a şi 
învederat-o aceasta mai pe faţă, zicând: „Că mă tem 
nu cumva dacă voiu veni, să vă aflu pre voi 
precum nu voiesc, şi eu să mă aflu vouă pre
cum nu voiţi; nu cumvă iarăşi de voiu veni, 
să mă smerească Dumnezeul meu cătră voi 
(faţă de voi), şi să plâng pre mulţi cari au greşit 
mai ’nainte, şi nu s’au pocăit de necurăţăniea, 
si curviea şi spurcăciunea care o au făcut“ (ii.
Cor. 12, 20. 21).

Aceasta deci, o arată şi aici, pe care dacă o spune 
ca iustifieându-seoarecum de neducerea la dânşii, în ace
laşi timp insă ii şi atinge cu multă putere, şi-i infrico- 
şază. G“ici li-a şi dat a înţelege de ce anume pedepse 
fiind ii vinovaţi, vor fi pedepsiţi de nu s’ar îndreptă 
iute; — ceia <•<• dealtmintrelea iarăşi o învederează 
pe la finea epistolei, zicând: „că de voiu veni ia
răşi, nu voiu cruţâ“. (lbidem 13, 2). Acolo de sigur 
că- o spune mai lămurit, pe când aici fiindcă eră exordul 
epistolei, nu o spune chiar pe faţă, ci cam acoperit; şi 
încă nici cu atâta nu este mulţămit, ci chiar şi aceasta 
o îndreaptă iarăşi. Fiindcă expresiunea aceasta „cru- 
ţându-vă pre voi n’am venit până acum“ este 
vorba unuia care are mare putere asupra altora, — căci 
cineva cruţă pe acei, pe cari ii şi poate pedepsi, fiind 
stăpânul lor — apoi mangâindu-i oarecum, şi acoperind 
ceia ce se părea a fi aspru, zice: „Nu Că doară avem 
stăpânire peste credinţa voastră11 (Vers. 24), adecă 
«nu de aceia am spus, că cruţându-vă n’am venit, ca 
şi cum aşi fi stăpânul vostru». Şi încă n’a spus «stă
pânul vostru», ci „peste credinţa voastră*, ceia ce 
eră şi mai blând, şi mai adevărat. Căci cine poate să 
silească pe cel ce nu voieşte a crede?

„Ci căci suntem împreună lucrători bucu
riei voastre“. «Fiindcă bucurie» voastră, zice, este şi 
a noastră, de aceia n’am venit, ca nu cumva să vă supăr 
şi pre voi, in acelaşi timp să sporesc şi mâhnirea mea ;
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deci, am  rămas pe loc, ca astfeliu îndreptându-vă pria 
ameninţare, să vă bucuraţi. Căci noi totul facem pentru 
bucuriea voastră, şi pentru această bucurie ne silim, de 
vreme ce şi noi ne împărtăşim de dansa».

„Că cu credinţă staţi“ . Priveşte-1 şi aici cât de 
acoperit vorlx;şte. Fiindcă prin întâea epistolă îi atinsese 
cu putere, şi acum se temeă de a-i atinge iarăşi, mai 
cu samă că dăduse dovadă de schimbare, de sigur că 
dcaslă dată ar li răsturnat totul, daca dânşii ar fx suferit, 
aceiaşi certare, de şi se schimbase. De aceia tocmai 
această epistolă este cu mult mai blândă decât ceialaltă.

„Şi am judecat aceasta întru mine, ca să 
nu mâi viu iarăşi cu întristare IajVoi“ (Cap. 2, l). 
Expresiunea aceasta „iarăşi" arată că el deja eră supă
rat acolo, şi părându-se că el se justifică de nevenirea 
sa, pe nesimţite se atinge de dânşii. Că dacă dânşii îl 
supărase deja, şi iarăşi l-ar li supărat, apoi poţi pricepe 
Î11 câtă scârbă şi amărăciune s’ar li aflat el. Decât el 
n’o spune aceasta, că l-au supărat, ci îşi mânueşte vorba 
in alt mod, dealtmintrelea acelaşi lucru lăsând a se înţe
lege, zicând, că ode aceia n’arn venit, ca să nu vă supăr 
pe voi», ceia ce de sigur că dacă are aceiaşi puteie 
cu ceia ce am spus, totuşi este mai bine primită de 
auditoriu.

„Măcar că de vă şi întristez eu pre voi, 
dară care este cel ce mă veseleşte pre mine, 
dacă nu cel ce se întristează dela mine“ ? (Vers. 2). 
Dară care este continuitatea ideii? Mare este această 
continuitate. Gândeşte-te bine. «N ’am voit să vin la voi, 
zice, ca nu cumva să vă întristez pre voi mai mult, 
certându-vă, mâhnindu-vă, scârbindu-vă». Apoi fiindcă 
şi aceasta eră destul de aspru şi aveâ în sine acuzaţiunea 
lor, că adecă trăiau astfeliu, şi se purtau astfeliu, că 
Pavel se întrista, apoi făcând cuvenita îndreptare, zice: 
„Că de vă şi întristez eu pre voi, dară care este 
cel ce mă veseleşte pre mine, dacă nu cel ce 
se întristează dela mine“ ? Ceia ce el spune aici, 
a c e a s t a  însamnă: «dară dacă ar trebui de a mă găsişi 
în întristare, fiind silit de a vă certă, şi a vă vedeă 
întristaţi, apoi chiar şi acest lucru mă veseleşte. Căci 
aceasta este dovada celei mai mari dragoste, de a mă
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considera atât de vrednic, in cât să pot a vâ întrista, 
pre voi, eu cel scârbit şi întristat de voi». Şi priveşte 
înţelepciune la el: că ceia ce eră a i lege pentru ucenici, 
de a se întrista şi a simţi certările ce li se da, aceasta 
tocmai o introduce aici ca mulţămindu-1 şi veselindu-1 
pre dânsul. «Ca nimeni nu mă veseleşte atât de mult, 
zice, ca acel ce se abate drla cuvintele mele, şi pe urmă 
se întristează văzându-mă supărat», dc şi mai natural 
eră de a zice: «că dacă eu vă întristez pre voi, apoi 
cine este cel ce poate a vă veseli» ? Insă nu spune aceasta, 
ci acelaşi lucru îl întoarce invers, mângâindu-i şi zicând: 
«de şi vă întristez pre voi, totuşi prin aceasta îmi pri
cinuiţi cea mai mare mulţămire, fiindcă vă simţiţi atinşi 
prin vorbele mele».

„Şi am scris vouă aceasta" (Vers. 3). Ce anume? 
«Că de’ acuia n’am venit, zice, fiindcă v ’am cruţat pre 
voi». Şi când anume a scris? Poate în intâea epistolă, 
când zicea: „Că nu voesc să nu vă văz pre voi 
acum în treacăt14 (1. Cor. 10, 7) ? Eu nu cred aceasta, 
ci chiar in această epistolă, acolo unde a zis: „N u  
cumvâ iarăşi dacă voiu veni, să mă sme
rească Dumnezeul meu la voi (faţă de voi)14 
(Cap. 12, 21). «Am scris vouă aceasta cam pre la sfâr
şitul epistolei, zice, „ca nu cumva iarăşi dacă voiu 
veni, să mă smerească Dumnezeul meu la voi 
(faţă dc voi), şi să plâng pre mulţi cari au 
greşit mai Jnaintew. Oară de ce ai scris? „Ca nu 
dacă voiu veni, să am întristare de cele ce mi 
se cădea să mă bucur, având nădejde spre voi 
toţi, că bucuriea mea a voastră a tuturor este“. 
Fiindcă a fost zis mai ’nainte, că «eu mă bucur i'ntris- 
tându-vă voi», şi chiar aceasta eră încă mai semeţ şi 
mai aspru, apoi iarăşi a întors vorba de altfeliu, şi prin 
cele ce a adaos a făcut-o mai blândă. «De aceia, zice, 
am scris vouă mai ’nainte, ca nu cumvâ când voiu veni, 
să vă găsesc pre voi în întristare. De aceia am zis: 
„ca să nu viu iarăşi cu întristare la voi“, nu 
doară gândindu-mă la ale mele, ci la ale voastre. Că 
ştiu că dacă mă vedeţi bucurându-mă, şi voi vă bucu
raţi, iară de mă veţi vedeă întristat, şi voi vă întristaţi».

Dară tu priveşte chiar dela început continuitatea
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celor vorbite, căci numai aşă vorba ni va fi mai lesne 
de înţeles. «N ’am venit, zice, ca nu cumva să vă întris
tez pre voi, găsindu-vă ne’ndreptaţi. Aceasta insă am 
făcut-o nu gândindu-mâ la mine, ci la interesul vostru. 
Că eu, zice, fiind voi întristaţi, am nu puţină mulţămire, 
când va văd ingrijindu-vă atâta de mine, în cat vă şi 
întristaţi şi sunteţi mâhniţi când eu sunt necăjit. „Dară 
care este cel ce mă veseleşte pre mine, fără 
numai cel ce se întristează dela mine“ ? Dară cu 
toate acestea chiar şi aşâ găsindu-ină, fiindcă mă gân
desc la ale voastre, am scris vouă aceasta, nu ca sa vă 
întristez, căci şi aici iarăşi nu la folosul meu mă gân
desc, ci la al vostru. Ştiu bine că şi voi vă veţi întrista, 
văzându-mă pro mine întristat, precum şi când mă 
vedeţi bucurându-mă, vă bucuraţi şi voi». Priveşte înţe
lepciune la dânsul. A zis: «Ca să nu vă întristez, n’am 
venit, de şi mă bucur» zice. Apoi ca să nu se pară că 
liind dânşii întristaţi el se buc,ură, «intru atâta mă 
bucur, zice, intru cat vc ating pre voi, fiindcă dealtmin- 
trelea mă întristez, când pe cei iubiţi astfeliu mă văd 
silit a-i întrista, nu numai că ii cert, ci că şi insu-mi 
eu sunt întristat'din această cauză». Gândeşti'-te încă, 
cum aceasta el o pune cu laude, zicând: „de Cele Ce 
mi se cade să mă bucur“. Aceasta insă vino din 
partea unuia care este adevărat părinte; este ca şi cum 
ar spune cineva de nişte fii c^ri au avut dela el multe 
binefaceri, şi pentru cari mult s’a ostenit. «Deci dacă 
de aceia scriu, şi nu viu, de sigur că nevenind icono- 
mises" eevâ mare şi însemnat, şi nu urîndu-vă, nici 
dispreţuindu-vă, ci încă mult iubindu vă».

Apoi, fiindcă a spus că cel oe-1 întristează îl bu
cură, ca nu cuinvâ dânşii să zică, că «de aceia te bucuri, 
ca să arăţi tuturor câtă putere ai», a adaos imedieat: 
„Că din multă scârbă şi necaz al inimei am 
scris vouă cu multe lacrămi; nu ca să vă în
tristaţi, ci ca să cunoaşteţi dragostea, care am 
mai mult spre voi“ (Vers. 4). Dară ce poate fi mai iu- 
bitoriu ca acest suflet? «Nu numai din scârlxi, zice, ci 
„din multă scârbă", şi nici numai cu lacrămi, ci „CU 
multe lacrămi şi necaz al inimei", adecă «am fost 
înăduşit şi sugrumat do întristare; şi cu toate acestea
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ne purtând cu mine de loc acea întristare, am scris 
vouă: „nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaş
teţi dragostea, zice, pe care o am mai mult spre 
voi“, — de şi par’că ar fi fost mai natural de a zice «nu 
ca să vă întristaţi, ci ca să vă îndreptaţi», fiindcă de 
aceia li-a scris. Insă n’o spune aceasta, ci mai ales în- 
dulcindu-şi cuvântul, şi aţiţindu-i spre o mai mare dra
goste, pune aceasta in locul aceliea, arătând că toate le 
face din dragoste. Şi nici n’a zis simplu, dragostea, ci 
„dragostea pe care o am mai mult spre voiu. 
Căci el voeşte şi prin aceasta de a-i atrage, arătându-li 
că pe dânşii ii iubeşte mai mult decât pe toţi, şi că se 
poartă cu dânşii ca cătră cei mai aleşi ucenici. De aceia 
şi zicea: „că de şi altora nu sunt apostol, dară 
vouă sunt“,şi: „că de aţi aveâ mulţi învăţători 
întru Christos, dară nu mulţi părinţi“ (I. cor. 9, 2. 
4 ,15)şi iarăşi: „întru charul lui Dumnezeu am pe
trecut în lume, şi mai mult la voi'1 (Cap. 1,12), iară 
aici „dragostea pe care o am mai mult spre voi“ . 
Aşâ că de şi cuvintele erau pline de mânie, totuşi mânia 
lui izvora din multa dragoste şi durere ce o aveâ faţă 
do dânşii. «Şi scriind epistola, zice, eu pătimeam, sim- 
ţain durere, nu numai că voi aţi păcătuit, ci şi pentru 
că eram silit de a mă în triştii. Dară şi aceasta este tot 
din dragoste. Dupre cum ci ne vă având un copil al său 
cii o rană putredă pe trup, s’ar vedeâ silit de a-i tăia 
rana şi a o arde, insă pentru amândouă ol ar suferi 
deodată, adecă şi pentru că este bolnav, in acelaşi 
timp şi pentru că este silit de a-i tăeâ rana, tot aşâ, 
zice, pătimesc şi eu. Aşâ că ceia ce voi credeţi că 
este ca semn că eu vă urăsc, aceasta tocmai este do
vada că vă iubesc mult». Deci, dacă a se întrista pro- 
veneâ din dragoste*, apoi cu atât mai mult a se bucură 
fiind ii Întristaţi.

Deci, justificându-se pe dânsul — căci in multe lo
curi se justifică, şi nu se ruşinează; şi dacă aceasta o 
face însuşi Dumnezeu, zicând: „norodul meu, ce ani 
făcut VOUă“ (M idi. 4, 3)? apoi cu atât mai mult Pavel,— 
justificându-se pe dânsul, zic, şi urmând a trece cu 
vorba la urmă şi la justificarea cea pentru curvariu; 
apoi <-a nu cumva dânşii să-i schimonosească intenţiunea



lui, ca cura li s’a poroncit cu totul clin contra, şi să se 
îndărătnicească, ele vreme ce tot el a fost care se ridicase 
altădată cu urgie asupra acelui curvariu, iarâ acum li 
poronceâ de a-1 trece cu vederea, de a-1 avea iarăşi in 
dragoste, apoi tu priveşte cum el a iconomisit mai di
nainte aceasta, atât prin cele vorbite, cât şi prin cele 
ce va vorbi mai departe.

Căci ce zice el? „Iară de m’a întristat cineva, 
nu pre mine a întristat1\  (Vers. 5). Mai întâi lău
dând u-i pre dânşii, ca bucurând u-se de cele ce şi el se bu
cură, şl întristându-se de cele ce şi el se întristează, la 
urmă trece cu vorba şi la acel curvariu, zicând mai 
intăi că „bucuria mea a voastră a tuturor esteu. 
«Deci, zice, dacă bucuriea mea este lmcuriea voastră a 
tuturor, apoi trebuie de a simţi şi acum împreună cu mine, 
dupre cum atunci v ’aţi întristat împreună cu mine. Căci 
de cele ce v ’aţi întristat, la urmă v ’aţi bucurat, şi de 
cele ce vă bucuraţi acum, acelaşi lucru il veţi face, dacă 
veţi judecă drept». Şi n’a zis că «întristarea mea este 
şi a voastră a tuturor», ci acest lucru îl pregăteşte prin 
alte vorbe, iară aici a pus ceia ce nu eră nevoe, apus, 
zic, bucuria, spunând „că bucuria ma a voastră a 
tuturor este1.

Apoi, li aminteşte de cele de mai ’nainte, zicând: 
„Iară de m’a întristat cineva, nu pe mine a în
tristat, ci din parte, ca să nu vă îngreuez pre voi 
pre toţi “ . «Ştiu, zice, că v ’aţi înfurieat şi v ’aţi scandalizat 
împreună cu mine de fapta acelui curvariu, şi din parte 
pre voi pre toţi v ’a întristat acel păcat. De aceia am şi 
zis „din parte„ nu ca şi cumţvoi v ’aţi li întristat mai 
puţin decât mine, ci ca să nu îngreuez pe acel curvariu. 
Că el nu numai pe mine m ’a întristat, ci şi pre voi 
deopotrivă, de şi cruţindu-1 pre dânsul am zis „din 
parte". Ai văzut cum îndată li-a muiat mânia, arătân- 
du-i pre dânşii părtaşi şi Ia indignarea lui contra acelui 
curvariu ?

„Că destul este unuia ca acestuia certarea 
aceasta, care este de către mulţi“ (Vers. 6). Şi 
nu zice hotărîtoriu «curvariului aceluia», ci simplu 
„unuia ca acestuia1*, ca şi în întâia epistolă, de şi nu
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din aceiaşi cauză — acolo ruşinându-1, iară aici cruţân- 
du-1. De aceia nici nu aminteşte aici de loc de păcatul 
făcut de acela, fiindcă acum eră timp de justificare.

„In cât dimpotrivă mai mult să-i dăruiţi, şi 
să-l mângâeaţi, ca nu cumvâ pentru mai multă, 
mâhnire să se înghiţă unul ca acela* (Vers. 7). 
Aşâ dară el nu numai că poronceşte de a slăbi cu cer
tarea aceluia, ci incă a se şi reîntoarce la cele dinainte. 
Căci pe cel bătut dacă numai te-ai atins de el, şi nu-i 
vei vindecă, nimic n’ai făcut. Priveşte apoi şi pe acela 
cum l-a moderat iarăşi, ca nu cum vă prin iertare sa 
devină mai rău. Că dacă s’a şi mărturisit poate, şi s’a  
şi pocăit, totuşi apostolul arată că a luat iertarea pă
catului nu a tata in urma pocăinţei lui, pe cât în urma 
darului. Pentru care şi zice: „să-i dăruiţi şi să-l mân- 
gâeaţi“, precum şi mai la vale acelaşi lucru îl învede- 
derează. «Nu doară că este vrednic de aceasta, zice, şi 
nici pentrucă ar fi arătat o pocăinţă îndeajuns cer acest 
lucru, ci pentru că e stab şi neputincios», De aceia a şi 
adaos: „ca nu cumvâ pentru mai multă mâh
nire să se înghiţă unul ca acela“. Aceste vorbe 
sunt ale unuia care mărturişeşte pe deoparte marea lui 
pocăinţă, iară pe dealta insă nici nu-i lasă de a cădea 
în desnădăjduire.

Dară ce va să zică „să se îngiţă unul ca acela1' ? 
Sau că făcând poate ceia ce a făcut şi Iuda vânzătoriul, 
sau că trăind să devină şi mai rău. «Că chiar de ar 
căută să fugă, zice, ca să nu sufere mai departe dureri -a 
pricinuită din necontenita dojănire, totuşi de multe-ori 
fiind desnădăjduit, sau ca crăpat de necaz, acestea il 
vor (lucie negreşit la o mai mare răutate. Deci, trebue 
a preintimpinâ aceasta, ca nu cumvâ rana să devină 
mai dureroasă, şi nici ceiaoe am câştigat deja, să per- 
dem prin necumpătare». Acestea le ziceă apostolul, du- 
pre cum am mai spus, şi moderându-1, şi indemnându-1 
do a nu deveni mai leneş după iertarea lui. «L-am fost 
primit, zice, nu ca pe unul se s’a spălat şi s’a curăţit 
in totul, ci temdndu-mă ca nu cumvâ să facă ceva şi 
mai rău». De aici noi ne învăţăm că pocăinţa celor ce 
păcătuiesc trebuie a o hotărî nu numai in raport cu na
tura păcatelor, ci în raport şi cu cugetul şi cu aplecarea 
celor ce păcătuesc,—ceia ce a şi făcut atunci apostolul.



66 OMILIA IV

Căci se temea de slăbiciunea şi neputinţa aceluia, pentru 
care şi zicea: „ca nu cumvâ să se înghiţă unul ca 
acela\  ca de o feară săll>atecâ, «-a de o furtună sau 
de un cataclism neprevăzut.

„Pentru aceia vă rog pre voi“ (Vers. 8). Aici 
nu mai poronccşte, ci se roagă, nu ca dascal al lor, ci 
ca egal, şi se roagă de dânşii, ca şi cum dânşii şedeau 
pe scaunul de judecători, iară pe dânsul se pusese in 
rândul apărătorilor. Şi fiindcă a câştigat ceia ce voiâ, 
apoi cu lăcomie oarecum face uz de rugăciune. Şi de 
ce anume îi rogi? spune-mi. „Să întăriţi spre acela 
dragostea", adecă, să o înţepeniţi, iară nu să vă apro- 
pieaţi de dânsul cum s’ar întâmplă. Aceasta iarăşi vino 
dela unul care mărturiseşte marea lor virtute, că adecă 
cei ce-1 iubeau pre acela astfeliu, încât că se strângeau 
pe lângă el, şi se făleau cu prieteniea lui, aceia la urmă 
il dispreţuise atât de mult, încât că au pus în poziţiuue 
pe Pavel ca să se ostenească pentru dânsul, şi să-i 
roage dc a întări spre el dragostea din nou; — aceasta, 
zic, mărturiseşte marea lor virtute. Aceasta este virtute 
de ucenici, aceasta virtute de dascal, de a-i face pe 
aceia aşâ de blânzi, iară pe el de a-i formă în uşa mod. 
Aceasta dacă s’ar face şi acum, de sigur că nu s’ar 
vătăma cei ce păcătuesc iară simţire. Căci nici a iubi 
cum s’ar întâmplă nu trebuie, şi nici a dispreţul fără 
v r ’o pricină oarecare.

..Pentru aceasta am şi scris vouă, ca să 
cunosc cugetul vostru, de sunteţi întru toate 
ascultători “ (Vers. 9), nu numai in a tăi;» pe cineva 
din adunarea credincioşilor, ci şi în a-1 uni, in a-1 intro
duce iarăşi in acea adunare. Ai văzut iarăşi cum şi 
aici ii împinge la luptă? Căci dupre cum atunci când 
acela a păcătuit, i-a sperieat pre dânşii, dacă nu-i vor 
tăia dela biserică, zicând că ..puţin aluat toată fră
mântă tura dospeşte“ (I. Cor. 5, 6) şi altele multe de 
acestea, tot aşâ şi aici iarăşi li pune înainte:* frica de 
neascultare, şi numai cât nu zice că «dupre cum atunci 
nu numai pentru dânsul, ci şi pentru voi am fost scris, 
tot a s e m e n e a  şi acum nu atâta pentru acela cât mai 
ales pentru voi, ca să nu vă arătaţi a fi iubitori de 
ceartă şi neomenoşi, şi nu intru toate ascultători. De
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aceia a şi zis: „Pentru aceasta ani şi scris vouă, 
ca să cunosc cugetul vostru, de sunteţi [întru 
toate ascultători14.

Aceea — tăierea acelui curvariu"*dela biserică, — 
s’ar fi crezut poate de uniia a ii izvorită din invidie şi 
pizmă, pe când aceasta, — primirea lui din nou printre 
dânşii — mai cu samă arată supunerea şi ascultarea 
lor, şi daca sunt destoinici spre filantropie. Aceasta este 
cu adevărat recunoştinţă de ucenici, de a ascultă de 
dânsul nu numai când li spunea acelea, ci când li poronceâ 
şj cele contrare. }De aceia a şi spus „întru toate“ , 
arătând că dacă nu vor ascultă, nu atâta pe acela, cât 
pe dânşii se vor necinsti, dându-şi singuri renumele de 
iubitori de ceartă. Aceasta deci, o face cu scopul ca şi 
de aici să-i împingă spre supunere şi ascultare. De aceia 
şi zice: „că pentru aceasta am scris vouă",— deşi 
1111 pentru aceasta ii-a scris, insă zice că pentru aceasta, 
ca astfeliu să-i atragă la sine. Căci principalul pentru 
apostol eră mântuirea acelui păcătos, insă acolo unde 
nimic nu vătăma mântuirea, li făcea şi lor plăcerea. 
Când el zice „întru toate“ prin aceasta iarăşi îi laudă, 
aducându-li aminte de supunerea şi ascultarea ca dinainte, 
pe care o şi aduce la mijloc.

„Iară căruia dăruiţi cevă, şi eu“ (Vers. 10). 
Priveşte cum şi de astă-dată el se pune ai doilea la 
rând, adecă dă protiea acelora, iară ei se pune la urmă. 
Aceasta însamnă a muiâ îndărătniciea, aceasta va să 
zică a linişti o intenţiune rezboinică. Apoi ca nu cumva 
prin aceste vorbe să-i facă îngâmfaţi, ca văzându-se 
stăpâni, şi să nu-i ierte pe acel curvariu, iarăşi îi îm- 
Jx)kleşte spre aceasta, zicând: ,,că şi eu de am dăruit 
cevâ, căruia am dăruit, pentru voi“, adecă «chiar 
şi aceasta pentru voi ani făcut-o» zice. Şi precum atunci 
când li poronceâ de a-1 tăia pre acela dela biserică, nici 
nu i-a lăsat numai pre dânşii de a fi stăpâni pentru a-1 
iertă, zicând: „Iată că am judecat... de a da pe 
unul ca acela S a ta n e ici i-a luat pe dânşii ca to
varăşi la această hotărîre, zicând: „adunându-vă voi 
şi duhul meu, să daţi pe unul ca acela Satanei", 
pregătind prin aceasta două lucruri mari: şi că a pro
nunţat hotarîrea, şi că nu fără dânşii a pronunţat-o,
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ca sa mt se pară că prin aceasta el ii loveşte, şi nici 
că pronunţă acea hotarîre singur, ca să nu-i creadă de 
îngâmfat, iară dânşii trecuţi cu vederea şi umiliţi, dară 
nici ca îi îngădue lor totul, ca nu cumva văzându-se 
stăpâni, să ierte fără timp pe acel păcătos, şi deci să-l 
predee diavolului fără voea lor, — tot aşâ şi aici face, 
zicând: «că iată eu deja am iertat, dupre cum am 
judecat în întăea epistolă».

După aceia apoi, ca nu cumva să se creadă ca 
loviţi, fiind trecuţi cu vederea, zice: „p en tru  voi“. 
Dară ce? Pentru oameni oare a iertat el? Nu. De 
aceia tocmai a şi adaos: „în faţa lui C h r is to s Ce 
va să zică „în faţa lui Christos"? «Sau dupre Dum
nezeu, zice, sau in slava lui Christos». „Ca Să nu fim 
cuprinşi (înşelaţi) de Satana", că nu este să nu 
ştim noi gândurile (meşteşugirile) lui" (Vers. 11).
Â i văzut cum li şi îngădue lor puterea de a-1 iertâ, şi 
apoi iarăşi li-o ridică, ca prin una să-i moaie, iară prin 
ceialalta să li taie din capul locului îndrăzneala? Şi nu 
numai aceasta o mrejăşte de aici, ci încă că dacă n’ar 
ascultă, apoi vătămarea li-ar fi comună, eeia ce a făeut 
şi la început. Căci şi atunci ziceâ că „ puţin aluat toată 
frământătura dospeşte". Aceasta, (ieci, o spune şi 
aici prin expresiunea: ,,ca să nu fim cuprinşi (în
şelaţi) de Satana".

Şi pretutindeni in fine el şi pe sine se dezvinovă
ţeşte in chestiunea acelui curvariu, şi pe dânşii in ace
laşi timp. Căci, gândeşte-te dela început. „Iară de m'a 
întristat cineva, zice, nu pre mine m’a întristat, 
ci din parte, ca să nu vă îngreuez pre voi pre 
toţi", apoi iarăşi: „că destul este ur iui a ca aces
tuia certarea aceasta, care este de cătră mulţi'1, 
Aceasta este părerea şi hotărirea lui. Cu toate acestea 
el n’a stat numai jn  hotărirea lui, ei iarăşi ii iâ de to
varăşi, zicând: „în cât că din contra, mai mult 
să-i dăruiţi, şi să-l mângâeaţi. Pentru aceia vă 
rog pre voi să întăriţi spre acela dragostea". 
Deci, după ce li-a lăsat lor toată puterea, deodată trece 
la puterea şi autoritatea sa, zicând: „Că pentru aceasta 
am şi scris vouă, ca să cunosc cugetul vostru,
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de sunteţi întru toate ascultătoriu. Mai departe 
apoi iarăşi li face pe plăcerea lor, zicând: „Iară că
ruia dăruiţi cevâ“ aici li face lor plăcere — rşi eu“—  
aici îşi face singur. Apoi mai departe şi pe a ’ acelora, 
şi pe a sii, zicănd: Că şi eu de am dăruit cevâ, 
pentru voi (am făcut aceasta) în faţa lui Cliristos*,
— adecă sau spre slava lui Cliristos, sau că şi aceasta 
ani făcut-o poroncindu-tni-se de Cliristos, — ceia ce mai 
cu sama ii convingea pre dânşii. Căci s’ar li înfricoşat 
de sigur dacă n’ar li dăruit ceia ce trecea la Cliristos, 
şi ceia ce eră pe placul său. Apoi iarăşi arată vălăma- 
ro i oliştească, dacă n’ar li ascultători zicănd: „Ca Să nu 
-fim cuprinşi (ispitiţi) deSatanâ“ . Şi bine zice ol 
rca să nu fim cuprinşi «itindcă diavolul nu-şi iâ 
numai pe ale sjile, ci răpeşte şi cele ale noastre, zice, 
fiindcă acela (curvariul) s’a făcut mai bun. Să nu-mi 
spui numai, că el a devenit pradă florei celei sălbatece, 
ci gândeşte-te şi la aceasta, că prin perderea aceluia se 
împuţinează numărul turmei, şi mai ales acum, când 
se poate de a s<s recâştiga ceia ce diavolul a lepădat».

„Că nu este să nu ştim cugetele (meşteşu
gurile) lui“ , liindcă de multe-ori şi su > forma evlaviei 
el perde pe cineva, căci el perde pe om nu numai du- 
cându-1 in curvii, ci poate încă şi din contra a-1 con- 
rupo, prin întristarea cea peste măsură 111 timpul po
căinţei. Căci când împreună cu ai săi diavolul ii ia şi 
pre ai noştri, când el şi poroncind a păcătui prăpădeşte 
şi nimiceşte, şi chiar când poroncind noi de a se' pocăi 
el perde, apoi cum să nu se numească faptul acesta 
cuprindere, sau ispitire din partc-i ? Că lui nu-i este dea- 
juns de a perde pe cineva prin păcat, ci şi prin pocă
inţă o face aceasta, dacă noi nu privighem. l)e aceia 
cu drept cuvânt că a şi numit aceasta cuprindere, sau 
ispitire, fiindcă necuratul ne stăpâneşte chiar şi prin 
cele ale noastre. A luă pe cineva in stăpânirea sa pentr u 
păcat, aceasta e al său propriu, — dară a-1 luă şi pentru 
pocăinţa, aceasta nu mai este a sa; arma aceasta este 
a noastră, şi nici de cum a lui. Când deci el şi aşâ ne 
poate lua în stăpânirea sa, gândeşte-te cat de urită este 
această învingere a noastră, cum îşi va bate joc şi va 
rîde de noi ca de nişte mişei şi ticăloşi, dacă remâne 
treaba ca el să ne învingă chiar cu armele noastre. Şi
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în adevăr că este cel mai ridicol fapt, şi Încărcat dc cea 
mai josnică, ruşine, ca dânsul să făurească ranele prin 
chiar doctoriile noastre. De aceia şi ziceâ apostolul: 
„că nu este să nu ştim gândurile (meşteşugi- 
rile) lui“, dând prin aceste cuvinte a se înţelege va- 
riatiunea uneltirilor, viclenia lui, intriga, şi în line tot 
ceia ce poate vătăma sub forma evlaviei.

*) Acestea, deci, şi noi eugetându-le, iubiţilor, să 
nu dispreţuim pe nimeni luci-odată, şi iarăşi nici-odată 
să nu ne desnădajduim dacă cădem în păcate, şi nici iarăşi 
să nu ne trândăvim, ci greşind noi să ne umilim c u 
getul, iară nu să punem înainte numai vorbe goale. 
Căci eu cunosc pe mulţi, cari zic. că trebuie de sigur 
de a plânge cineva păcatele sale, însă nimic mare nu 
fac; postesc poate regulat, şi poartă haine aspre, însă 
mai mult decât cârciumarii iubesc banii; se consumă 
de mânie mai mult decât liarele săll>atece, şi se bu
cură de hulele aruncate asupra aproapelui mai mult de 
cât se bucură alţii pentru laudele ce li se fac. Acestea 
însă nu va să zică pocăinţă;,sunt mai mult icoană a 
pocăinţei şi umbră, insă nu pocăinţă. De aceia este bine 
de a zice şi de aceştiia ceia ce spune Pavel: găn- 
diţi-vă bine, că „nu este ca  să nu ştim  gândurile 
(meşteşugirile) luiu. Pe uniia necuratul ii perde prin 
păcate, pe alţii prin pocăinţă, pe ceilalţi prin alt mijloc, 
nelăsând a se folosi cu cevâ din pocăinţa lor. Fiindcă 
de a perde deadreptul pe cineva n’a găsit mijlocul, apoi 
asupra unora prelungeşte năcazurile, iară roadele le 
răpeşte el, îndemnându-i şi convingându-i ca şi cum ar 11 
făcut totul, şi astfeliu ne ’ngriiindu-se de celelalte. Deci, 
ca nu cumva să ne frământăm in zădar şi fără scop, 
apoi e bine casă discutăm pentru puţin timp cu femeile; 
de oarece Ijoala aceasta este mai cu samă a femeilor.

Bine este şi ceia ce voi faceţi acum, adecă bune 
sunt şi postul, şi culcarea jos pe pământ, şi cenuşă pe 
cap, însă când celelalte nu sunt de faţă, nici un folos 
nu aveţi din acestea. Dealtfeliu Dumnezeu a arătat cum 
iartă păcatele; deci, de ce lăsând acea cale voi vă des
chideţi o alta? Au păcătuit odinioară Ninevitenii, şi au

l) Partea morală. Despre pocăinţă, şi că nu trebuie de a dis
preţul pe nimeni. (Veron).
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fur ut de acestea pe eurc şi voi le faceţi acum, insă să 
vedem cu ce s’au folosit. Du pre cum se întâmplă cu cei 
bolnavi, că mulţi doftori îi văd şi multe doftorii li prescriu, 
însă cel înţelept nu se gândeşte ce anume ii făcut cel 
bolnav, ci ce anume l-a folosit, tot asemenea trebuie de 
a ne gândi şi in cazul de faţă. Deci, ce a folosit pe bar
barii aceia? ’Şi-au impus jiost in păcatele lor, bei încă 
’şi-au impus un post foarte aspru, ’şi-au impus imbrăca- 
rea eu sac, cu cenuşă pe cap, cu bocete, eu culcarea pe 
pământ, dară ’şi-au impus in acelaşi timp şi schimbarea 
vieţei. Dară să vedem ce anume din acestea i-a tăcut 
sănătoşi. «Şi de unde am putea şti»? zici tu. Dacă ne 
vom duce la doftor, dacă-1 vom întrebă pre dansul. Nu 
va ascunde nimic de noi, ci lotul ni va spune. Dară 
mai dreptul grăind, pentru ca nimeni să nu fie pus in 
poziţie de a nu şti, şi nici să aibă nevoie de a i se spune, 
el chiar a prescris doftoriea care i-;i ridicat pe dânşii 
din boală.

Deci, care e acea doftorie? „Şi a văzut Dum
nezeu, zice, că fie-care s’a întors clin calea cea 
rea, şi s’a pocăit de relele de care li grăise“ 
(Ionâ 3, 10). Nu zice că a văzut postul lor cel înde
lungat, nici sacul, sau cenuşa ce-şi pusese pe cap. Şi 
acestea nu le spun doară desfiinţând postul; să nu 1 ic 
una ca aceasta!—ci îndemnând ca odată cu postul să se 
facă şi ceia ce este mai bun decât postul; aceia adecă 
de a. se depărta cineva de ori-ce răutate.

A păcătuit şi Da vid. Deci, sa vedem cum s’a po
căit şi acesta. Trei zile a şezut pe pământ, insă aceasta
o făcea nu pentru păcatele sale, ei pentru fiul său care 
eră ca beat de patimă, pe când păcatul in alt mod l ’a 
curăţit: prin umilinţă, prin inimă înfrântă, prin sme- 
rirea sufletului, prin faptul că n’a mai căzut în acele 
păcate, că ’şi amintea intr’una de ele, că suferea eu mul- 
ţămire toate cele ce veniau asupră-i, că cruţă pre cei 
ce îl întristau, că nu numai nu se răzbună contra celor 
ce meşteşugeau rale asupra sa, ci încă şi pre cei ce 
voiau să facă aceasta îi împedecâ. Când de pildă Senieâ 
îi aruncă asupra lui cuvintele cele mai batjocoritoare *),

’ ) Notă. A  se vedea cartea II a împăraţilor, 16, 6 şi urmă
toarele.
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Da vid zicea cătră curtenii lui cari se scandalizase de 
aceasta: „lăsaţi-l să blăsteme, că Domnul i-a zis 
lui: blăstemă pe David". Căci el aveâ inimă îu- 
frântă şi umilită, ceia ce mai ales i-au şi curăţit păca
tele. Aceasta este adevărată mărturisire, aceasta este 
adevărata pocăinţă. Dară dacă noi postind suntem în
gâmfaţi, nu numai că cu nimic nu ne vom folosi, ci 
chiar ne vom şi vătăma mai mult.

Deci, iubitule, umileşte-ţi şi tu inima, ca să atragi 
spre tine pe Duin;:ezeu, căci „aproape este Domnul 
de cei smeriţi cu inima" (Ps. 33, 17). Nu vezi pe 
cei înjosiţi şi umiliţi, prin pacut, din casele cele mai 
strălucite, cum nu respund nici chiar slugilor celor mai 
mici carc-i batjocoresc, ci ralxlă totul pentru dispreţul 
în care i-a adus păcatul? Tot aşă fă şi tu. Chiar de to-ar 
batjocori cineva, tu nu te înfurieă, ci oftează din fundul 
inimei, nu pentru batjocoră, ci pentru păcatul care to-a 
adus iu acea necinste. Oftează când păcătucşti, iară nu 
când urmează a li pedepsit,—fiindcă aceasta dacă o faci, 
nu însamnă nimic — ci oftează fiindcă ai dispreţuit pe 
stăpânul tău, cel atât de blând, cel atât de blajin, cel ce 
atât de mult tc-a iubit pre tine, şi a fost lipsit de mân
tuirea ta, încât chiar şi pre Fiul său l-a dat pentru tine.

Pentru toate acestea, deci, oftează, şi să-o faci ne
contenit, fiindcă aceasta este adevărată mărturisire. Nu 
te arătă astăzi vesel poate, mâine posomorit, apoi iarăşi 
vesel, ci rămâi îutr’una jăliudu-ţi păcatele şi umiliu- 
«lu-te pesine-ţi. „Fericiţi cei ce plâng, zice, că aceia 
se vor mângăeâ", adecă cei ce plâng şi se jălesc ne
contenit. Rămă-i deci, făcând aceasta necontenit, şi fiind 
cu M gare de samă la tine însu-ţi, şi umilindu-ţi cugetul, 
întocmai ca şi unul care perzându-şi pre fiul său cel 
adevărat, l-ar jălî îutr’una. „Rupeţi-vă, zice, inima, 
iară nu vestmintele voastre" (ioil 2,13). Dară ceia 
ce e rupt, nu se mai poate ridică în sus, ceia ce e în
frânt, deasemenen. De aceia Prorocul Ioil zice „Rupe- 
ţi-vă inima", iară l)avid : „inimă înfrântă şi sme
rită Dumnezeu nu o va urgisi" (Ps. 50,19). Chiar 
de ai fi înţelept, chiar Itogat, chiar stăpânitoriu, rupe-ţi 
inima, n’o lăsă pre dânsa ca să cugete lucruri mari, 
nici să se îngâmfe. Căci ceia ce e rupt, nu se îngâmfă.
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Tot aşa şi tu umileşte-te. Gândeşte-te că vameşul numai 
prin o singură vorbă s’a îndreptăţit, de şi ceia ce a 
spus nu eră umilinţă, ci mărturisire adevărată. Deci, 
dacă ace;ista are o atât de mare putere, dară încă umi
lii iţa? Iartă păcatele celor ce ’ţi greşesc ţie, căci şi 
aceasta iartă păcatele. Şi pentru cea dintâi, zice: „l’cim 
văzut că a umblat supărat pe căile sale şi I-am 
tămăduit pre el“ (Isaia 57,17.18), şi aceasta ’a muiat 
mâniea lui Dumnezeu pe timpul lui Aliav, iară pentru 
cea (le a doua zice: „iertaţi, şi se va iertă vouă*. 
Dară mai este încă şi altă cale care poartă această dof- 
torio pentru noi, adecă hulirea păcatelor celor săvârşite. 
„Spune tu întâi fărădelegile tale, zice, ca să te 
îndreptezi* (Isaia 43, 26). Şi cel ce sufere rele şi m u ţ 
ţămeşte, desle;igă păcatele, cum şi milosteniea, care este 
mai mare decât toate.

Deci, numără doftoriile care vindecă nuiele tale, 
şi toate le aplică necontenit: umilinţă, mărturisire, a nu 
ţinea minte răul, pătimind rele a mulţumi lui Dumnezeu* 
a face milostenii prin hani, prin lucruri, şi a te rugă cu 
stăruinţă. Astfeliu văduva aceea a îmblânzit pe aeel.ju
decătorii! nemilostiv şi crud. Deci dacă aceea a îmblânzit 
p e  cel crud şi nemilostiv, cu atât mai mult tu vei îm 
blânzi pe cel blând şi milostiv. Dară apoi este şi o altă 
cale pe lângă cele de mai sus, aceea adecă de a luă 
apărarea celor nedreptăţiţi. „Judecaţi, zice, pre Cel 
orfan, şi daţi dreptate văduvei, şi veniţi să ne 
întrebăm, zice Domnul; şi de vor fi păcatele 
voastre ca mohorăciunea, ca zăpada le voiu 
albi* (Isaia 1, 17. 18). Deci, de ce justificare am putea 
f\ vrednici, dacă având atâtea căi care duc la ceriu, şi 
astfeliu de doftorii care vindecă ranele, şi dacă chiar şi 
după baea reuaşterei noi rămânem în aceleaşi păcate?

Aşa dară, iubiţilor, să nu rămânem în păcate, ci 
acei ce încă n’au căzut, să rămână in frumuseţa lor de 
dinainte, sau mai bine zis, încarnai mult să se îndelet
nicească in bine; că chiar de n’ar găsi la ii păcate, to
tuşi succesele lor acestea li vor face im ă o mai mare 
frumuseţă, — iară noi cei ce mult păcătuim, să ţinem 
samă de cele vorbite spre îndreptarea păcatelor, ca 
astfeliu să stăm cu curaj înaintea tronului lui Christos
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şi să ne învrednicim de bunurile cele făgăduite nouă. 
Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi 
filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Sfintul Duh, se cade slava, -stăpâni
rea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  V

„Şi venind în Troada pentru evanglieliea 
lui Christos, şi uşă mare deschisă fiind mie întru 
Domnul, n’am avut odihnă cu duhul meu, nea- 
flând cu pre Tit fratele meu“ (Cap. 2, 12).

Aceste cuvinte se par a fi nevrednice de Pa voi, 
dacă pentru lipsa unui frate a părăsit, sau mai bine 
zis a lăsat la voea întâmplării mântuirea celor de acolo; 
se pare apoi că aceste cuvinte sunt cu totul depărtate 
de continuitatea ideii. Deci ce? Voiţi poate mai întâi a 
dovedi că. se ţin de continuitatea ideilor, sau că n’a 
grăit nimic nevrednic de dânsul? Mie mi se pare; că a 
doua chestiune e mai nimerit a o desvolta mai intăi, 
căci numai uşă ni va fi şi ceialaltă mai uşor de înţeles, 
şi mai lămurită. Deci, cum vorbele acestea sunt în le
gătură cu cele de mai ’nainte? Să ni amintim insă chiar 
acele vorbe, şi atunci vom şti aceasta.

Deci, care erau vorbele de dinainte? Acele pe care 
le zicea la începutul epistolei: „Că nu voim să nu 
ştiţi voi pentru necazul nostru ce s’a făcut nouă 
în Asia, că peste măsură am fost îngreuiaţi şi 
peste putinţă", şi arătând şi modul cum a scăpat de 
acele greutăţi, şi mai adăogând şi altele la mijloc, la urmă 
iarăşi s’a văzut silit a li supune că şi din altă pricină 
a fost amărît. Cum şi în ce feliu? Pentru că n’a găsit 
acolo pe Tit. De sigur fă  aceasta eră cevâ greu de su
ferit, şi îndeajuns de a-i tulbură. sufletul şi a suferi is
pite. Când şi cel ce mângâe nu este de faţă, spre a 
putea da ajutoriu la ducerea povoarei, de sigur că şi
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necazul e mai marc. Acest Tit este acelaşi despre ca ic  
zice mai departe, că venise dela dânşii pe lângă apostol, 
şi despre care exprimă multe şi mari laude, şi a spus 
că l-a fost trimis la dânşii. Deci, voind a li arătă că şi 
prin aceasta tot pentru dânşii a fost necăjit, li-a spus 
vorbele din pasajul dc faţă.

Cum că vorbele acestea sunt in legătură cu cele 
de mai' ’nainte, este invedcrat din cele ce am spus pană 
acum; — şi cum că nici nu sunt nevrednice de Pavel, 
şi aceasta mă voiu încercă de a o dovedi.

Apostolul ft’a spus că lipsa lui Tit din Troada l’a 
împedecat pe dânsul în mântuirea celor ce voiau a se 
apropieâ de creştinism, şi nici că din această cauză a 
trecut cu vederea pe cei ce crezuse, ci că n’a aflat odihnă 
sau linişte în sufletul său, adecă s’a scârbit, s’a întristat 
pentru lipsa fratelui, arătând prin aceasta cât de greâ
i se părea lipsa lui, şi de aceia a şi plecat de acolo.

Dară ce însamnă: „venind în Troada pentru 
evanghelie* ? Nu zice simplu «am călătorit» ci s’a dus 
acolo să propoveduiască evangheliea. Dară şi venind 
pentru aceasta, şi găsind acolo lucru mare „Şl UŞă 
mare fiind miedeschisă întru Domnul'* zice, „n’am 
avut odihnă", însă nu pentru aceasta a fost împedecat 
in lucrul evangheliei. Deci, cum de zice că: „lăsâlldu-i 
pre dânşii (luându-mi ziua bună) am mers în 
Macedoniea" (Vers. 13) V Adecă «n ’am stat acolo mult 
timp, fiind neliniştit, fiind necăjit». Dară poate că chiar 
se şi îrnpedecase lucrul evangheliei, fiind acela absent; — 
decât aceasta nu este nici pentru dânşii o mângâere mică. 
«Că dacă dueându-mă acolo, zice, unde eră uşă mare 
deschisă intru Domnul, însă iute am plecat, fiindcă n ’am 
găsit pe fratele Tit, apoi cu atât mai mult voi, zice, trebuie 
a şti nevoile împrejurărilor care ne duc şi ne poartă 
peste tot locul, şi nu ne lasă, de a călători dupre cum 
voim, nici de a stă mai mult la aceia unde am voi». De 
aceia şi adaoge iarăşi, atribuind şi aici eălătoriea lui 
Dumnezeu, precum a făcut şi mai ’nainte atribuind-o 
Duhului, şi zice: „Iară mulţămită lui Dumnezeu, 
celui ce ne face pre noi pururea biruitori întru 
Christos, şi arată mireazma cunoştinţei sale prin 
noi în tot locul “ (Vers. 14). Ca să nu se pară deci
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că acestea le spune Jjocindu-se, charsau mulţămire înalţă 
lui Dumnezeu.

Ceia ce el spune, aceasta însamnă:
«Pretutindeni necaz, pretutindeni strimtorare. Atn 

venit în Asia, şi am fost îngreuiat, peste măsură. Am 
venit în Troada, şi n’am găsit acolo pe fratele Tit. N ’ain 
venit la voi, dară şi aceasta nu puţină supărare mi-a 
căşunat, ci încă foarte mare, şi că mulţi au păcătuit 
printre voi, şi că de aceia nici voi nu rn’aţi văzut». 
„Că cruţindu-vă pre voi, zice, n’am venit în Co
ri nth“. Deci, ca să nu se pară că se văicărează îiitr’una 
zicând acestea, adaoge că «nu numai că nu ne scârbim 
în aceste necazuri şi strimtorări, ci incă ne şi bucurăm; 
şi ceia ce este mai niult, că nu numai din cauza pre
miilor viitoare, ci chiar şi din cauza celor prezente, căci 
şi aici prin aceste necazuri suntem străluciţi şi lăudaţi, 
Aşâ dară atât de departe suntem de a ne plânge, în 
cât că faptul il numim chiar triumf,sau biruinţă, şi ne 
mândrim eu toate cele ce pătimim». Pentru cure şi zicea: 
„Mulţămită lui Dumnezeu celui ce ne face pre 
noi pururea biruitori întru Christos11, adecă «celui 
ce prin toate ne face cunoscuţi şi lăudaţi. Căci ceia ce 
se crede a ii necinste, adecă a ii alungat de pretutindeni, 
aceasta nouă ni se pare a fi de cea mai mare cinste». 
De aceia n’a zis «celui ce ne-a făcut arătaţi in totul»,
ci „celui ce ne face pre noi pururea biruitori11, 
arătând că persecuţiile şi prigonirile acestea, ridică pre
tutindeni pre pământ trofee fără sfârşit contra diavolului.

Apoi împreună cu biruitoriul punând şi cauza sau 
subiectul, prin aceasta ridică iarăşi pe auditoriu. Nu 
numai că de Dumnezeu n e  facem pururea biruitori, ci 
şi „întru Christos“ adecă pentru Christos, şi pentru 
propoveduirea evangheliei. Fiindcă noi trebuie a birui, 
apoi este absolut trehuitoriu, ca noi cei cari purtăm tro
feul, să fim in totul arătaţi, fiindcă il purtăm. De aceia 
tocmai că vom fi văzuţi de toţi, şi cinstiţi de toţi.

„Şi arată mireazma cunoştinţei sale prin noi 
în tot locul11. Mai sus a zis: „pururea biruitori“, 
iară aici „în tot loCUi“ , zice, arătând prin această 
expresiune că lie-ce timp şi loc este pliu de luptele apos
tolilor. «Ca şi coi ce poartă mir sau mirezme, tot aşâ 
şi noi, zice, suntem învederaţi tuturor», numind prin
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expresiunea „mireazmă“ cunoştinţa. Şi n’a zis simplu 
cunoştinţă, ci „mireazma** sau mirosul cel plăcut al 
cunoştinţei. Dealtfeliu aşâ şi este cunoştinţa de ţaţă: nici 
foarte lămurită, clară nici in totul acoperită. T)e aceia 
şi ziceă el in inlăea epistolă: „Că \ edem acum Ca 
prin oglindă în_ gâcitură“ (I. Cor. 13, 12); şi aici 
numeşte mireazmă acest fapt. Cel ce cunoaşte mireazma, 
ştie unde se găseşte mirul, insă esenţa acelui mir n ’o 
ştie de loc, dacă nu s’a întâmplat ca s’o ştie mai dinainte. 
Tot asemenea şi noi: cum că este Dumnezeu, aceasta
o ştim, dară cart: este esenţa lui, n’o ştim de loc.

Deci, noi suntem ca o cădelniţă împărătească, şi 
ori în ce parte ne vom duce, emană din noi mireazmă 
cerească şi miros duhovnicesc. Acestea deci le zicea 
apostolul, pedeoparte arătând şi puterea propoveduirei 
evangheliei, căci prin cele ce meşteşugeau duşmanii 
contra lor, prin acelea tocmai ii străluceau mai mult decât 
prigonitorii lor, făcând pe întreaga lume de a cunoaşte 
şi biruinţele, şi mireazma lor, in acelaşi timp şi pe dânşii 
mângâidu-i pentru necazurile şi ispitele lor, ca toate să 
le rabde cu liărbăţie, de oarece chiar şi mai ’nainte de 
răsplată, se bucură de faimă, sau de un resunet in lume.

„Că a lui Christos bună mireazmă suntem 
lui Dumnezeu întru cei ce se mântuesc, şi întru 
Cei Ce pieru (Vers. 15). «Chiar de se mântueşte cineva, 
zice, sau de se pierde, evangheliea renume aceeaşi, şi 
cu aceeaşi putere; căci dupre cum şi lumina dacă întu
necă pe cei slabi, tot lumină remâne — de şi întunecă — 
şi mierea chiar de s’ar părea amară celor bolnavi, totuşi 
natura ei remâne tot dulce,— tot aşâ şi evangheliea cu 
bună mireazmă este, chiar de ar pieri uniia necrezând 
intrânsa. Căci pierderea sau nimicirea necredincioşilor 
nu este lucrul evangheliei, ci a nerecunoştinţei lor. Şi 
buna mireazmă a evangheliei mai cu samă în aceia se 
arată, in care tocmai cei răi se pierd. Aşâ dară va
loarea şi puterea evangheliei se învederează nu numai 
din mântuirea celor buni, ci chiar şi din pierderea celor 
răi. Fiindcă şi soarele, tle o a r e - c e  este foarte străluci
torul, apoi de aceia şi vatămă mai cu samă pe cei bol
navi de ochi. Tot asemenea şi Mântuitoriul este spre 
căderea şi ridicarea a multora, dară totuşi remâne mân
tuitorii!, căzând chiar mii; precum şi venirea lui mai
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mult a vătămat pre cei ce n’au crezut, şi cu toate acestea 
române ca mântuitoare a omeairei.

De aceia şi apostolul zice: „că bună-mireazmă 
suntem Iui Dumnezeu", adecă, că chiar de se pierd 
uniia, totuşi noi remânem ceia ce suntem. Şi n’a zis simplu
1 mnă-mireazmă, ci „lui Dumnezeu Când însă suntem 
bună-mireuzmă lui Dumnezeu, şi el aceiaşi o hotărăşte, 
la urmă cine mai poate contrazice? Dară şi expresiunea 
„a lui Christos bună-mireazmă suntem", mi se 
pare că are o îndoită explicaţie. Sau că prin aceste cu
vinte se spune, că murind noi păcatului, ne-am proadus 
lui ca jărtfă, sau că suntem bunu-mireazmă a jărtfei lui 
Christos. Este ca şi cum ar zice cineva : «buua-mireazmă 
a acestei jărtfe este mirosul acesta al vostru». Deci, sau 
că aceasta învederează numele de „ bună-mireazmă 
sau că dupre cum am spus, că adecă in fie»--are zi se 
jărtfesc pentru Christos.

Ai văzut uude a ridicat el ispitele, pe care le nu
meşte biruinţă, bună mireazmă şi jărtfă adusă lui 
Dumnezeu? După aceia fiindcă a zis: „bună-mireazmă 
suntem şi întru cei ce pier", apoi ca să nu-ţi în
chipui că şi aceia sunt bine primiţi, a adaos: „Unora 
adecă mireazmă a morţii spre moarte, iară altora 
mireazmă a vieţei spre vieaţă" (Vers. 16), adecă, 
că pe această bună-mireazmă uniia o proaduc aşâ felin, 
că se mântuesc, iară alţii in aşâ mod, că se pierd. Aşâ 
că do se pierde cineva, cauza este în el însuşi, fiindcă 
şi pe scroafe se zice că mireazmă le înăduşe, şi lumina 
întunecă pre cei slabi, dupre cum am mai spus.

Astfeliu deci este natura celor buni, căci nu numai 
ale lor se îndreaptă, oi şi pe cele contrare le pierd; şi 
prin aceasta mai cu samă se arată puterea lor. Căci şi 
focul îşi arată puterea lui nu numai când luminează, 
nici numai când curăţă şi limpezeşte aurul, ci şi când 
consumă spinii, şi atunci, zic, işi arată puterea, şi atunci 
se învederează ca foc. Şi Christos, deci, şi prin aceasta 
îşi arată măreţiea lui, când adecă va pierde pe cel fără 
de lege cu duhul gurei sale, şi-l va nimici cu arătarea 
venirei sale (II. Tlies. 2, 8).

„Şi spre acestea cine este vrednic" ? zice. Deci, 
fiindcă a grăit lucruri m ari: că suntem jertfa lui Christos
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şi huna mireazmă, că ieşim biruitori pretutindeni, la 
urmă iarăşi moderează sau cumpătează vor)>a, atribuind 
totul lui Dumnezeu. De aceia şi zice: A.Şi spre acestea 
cine este vrednic*? «Totul, zice, este a lui Christos, 
şi nimic al nostru». A i văzut cum el grăieşte cu totul 
contrariu apostolilor celor inineiunoşi? Aceia se făleau, 
ca şi cum ar fi introdus ceva de la dânşii în propove- 
duirea evangheliei, pe când apostolul Pavel spune, că 
de aceia se mândreşte şi se făleşte, fiindcă nu este nimic 
al său. „Că lauda noastră, zice, aceasta este: măr- 
turiea ştiinţei noastre, că nu întru înţelepciune 
trupească, ci întru darul lui Dumnezeu am pe
trecut în lume". Şi ceia ce aceia credeau a fi ca 
laudă, adecă câştigarea înţelepoiunci de-afară, apostolul 
Pavel spune cu totul din contra, a d e c ă  resturnarea şi 
desfiinţarea acelei înţelepciuni, pentru care şi zice aici: 
,.Şi spre aceasta cine este vrednic"? Dară dacă 
nu suntem vrednici, apoi ceia ce se petrece cu noi este 
al charului lui Dumnezeu.

„Că nu suntem ca cei mulţi, cari cărcimă- 
resc (falsifică) cuvântul lui Dumnezeu" (Vers. 17). 
«Dacă chiar şi grăim lucruri mari, totuşi nu spunem 
că este ce vă al nostru, ci toate a lui Christos. Noi nu 
imităm pe apostolii cei miuciunoşi, cari spun că ale lor 
sunt cele multe. Aceasta va să zică a câreiumări, când 
cineva falsifică vinul, când vinde cu bani, ceia ce trebuia 
a da în dar. Prin aceste cuvinte mi se pare că ia în 
derîdere şi averile, şi <-eia ce am mai spus iarăşi dă a 
înţelege, adecă că acei amăgitori amestecă cele ale lor 
cu cefe ale lui Dumnezeu, ceia ce şi Isaiâ zicea învino- 
văţând: „că cârciuinarii tăi amestecă vinul cu 
apă" (Isaiâ 1, 22.). Dacă deci se spun acestea şi despre 
viu, apoi n’ar greşi cineva dacă ar spune aşa şi de în
văţătură. «Insă nu aşa facem noi, zice; ci ceia ce ni s ’a 
încredinţat, aceia şi predăm, impărtăşindu-vă cuvântul 
neamestecat, nefalşificat». De aceia a şi adaos: „Ci ca 
din curăţie, ci ca dela Dumnezeu, înaintea lui 
Dumnezeu întru Christos grăim". Nu propoveduim 
acestea, zice, amăgindu-vă pre voi, ca făcându-vă plă
cerea voastră, sau introducând ceva dela noi şi ames
tecând, ci „ca dela Dumnezeu", adecă «nu spunem
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<îă vă hărăzim ce vă dela noi, ci pe toate Ic-u dat Dum
nezeu». Căci aceasta insamnă „dela Dumnezeu", adecă 
de a nu ue mândri de nimic ca fiind al nostru propriu, 
ci toate ale raporta la dânsul.

„Intru Christos grâim“. Adecă nu intru inţe- 
lepciunea noastră, ci iniţiaţi, învăţaţi prin puterea lui,— 
pe când aceia se fălesc nu în aşa mod, ci ca şi cum 
ar fi introdus ceva dela dânşii. De aceia şi luându-i in 
derîdere, in altă parte, zicea: „Că CC ai, pe Care ll’ai 
luat? Iară de ai şi luat, de ce te îngâmfi ca 
cum n’ai fi luat“ (i. Cor. 4, 7)? Aceasta este cea mai 
marc virtule, de a atribui totul lui Dumnezeu, de a nu 
consideră nimic ca al teu, de a face totul nu spre slava 
oamenilor, ci spre slava lui Dumnezeu, căci el este care 
va cere respuns de faptele făcute. Dară acum toate s’au 
resturiîat anapoda, căci de cel ce şade pe tron şi cere 
respundere de fapte nu ne temeni uşă de tare, iară de 
cei ce stau împreună cu noi şi ne judecă, ne înfricoşăm.

') Dară de unde oare vine boala aceasta ? Do unde 
şi cum dea  pătruns in sufletul nostru t De acolo, că nu 
ne gândim intr’una la Dumnezeu, ci ne lipim de cele 
presente. De aici vine apoi că şi in faptele ('ele rele uşor 
cădem, iară dacă poate şi facem vre-o faptă bună, o facem 
mai mult de fală, ca şi de aici să ni vină pagubă. A 
văzut cineva de multe-ori pe o femeie cu căutătură bă
nuite şi necurată, şi nu-i ştie poate nici femeia aceea şi 
nici cei ce sunt pe lângă dânsa ; însă de ochiul cel nea
dormit nu se poate dosi. Căci acela chiar şi mai ’nainte 
de a se face păcatul, a ştiut că. acel suflet va fi stricat, 
a cunoscut deja şi dispoziţia lui lăuntrică, şi cugetele 
cble care se învârtesc numai in tulburări şi nelinişte,— 
fiindcă cel ce ştie toate, nici nu are novoe de mărturii 
şi dovezi.

Deci, nu te uită spre cei deopotrivă cu tine. Chiar 
de te-ar lăudă v r ’un om, totuşi nu vei avea nici un 
folos, dacă Dumnezeu nu te va lăudă. Chiar de te-ar 
dispreţul v r ’un om, totuşi nici o vătămare nu vei aven, 
dacă Dumnezeu nu te va dispreţul. Aşâdară nu mânieâ

, ') Partea morală. Despre frica de Dumnezeu, şi de a nu ne
teme de nimeni altul, decât de dânsul, cum si de a nu face nimic 
pentru fală. (Veron).
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pe judeeătoriu, făcând vorbă multă de cei deopotrivă 
cu tine, iară când el se nemulţumeşte contra ta, tu j i u  

te temi, nici nu te înfricoşezi. Să dispreţuim, deci, lauda 
oamenilor. Până când oare vom 11 atât de mici de suflet 
căutând numai jos la pământ? Până când oare vom 
dăinui a ne târî aici jos pre pământ, în timp ce Dum
nezeu ne ridică până la ceriu? Dacă fraţii lui Iosif ar 
fi avut înaintea lor frica de Dumnezeu, precum trebuia 
a aveâ, nu ar li omorît pe fratele lor in pustietate. 
Cain deasemenea, dacă s’ar li temut de dânsul dupre 
cum trebuiâ, n’ar fi zis fratelui său: „V in ă  să ieşim 
la  câmp“ (Facer. 4, 9). Dară de ce fricosule şi tică
loşiile îl desparţi pre dânsul de tatăl său, şi-l scoţi in 
pustietate? Nu cumva poate Dumnezeu nu vede şi in 
câmpie cutezanţa ta? Nu te-ai învăţat dela cele petre
cute cu tatăl tău, că Dumnezeu toate le ştie, şi că este 
de faţă la toate cele ce sê  petrec? Şi de ce oare n ’a 
spus aceasta Dumnezeu cătră dânsul chiar, care tăgă- 
duiâ: «te ascunzi de mine care sunt de faţă pretutin
deni şi care ştiu până şi tainele omului? de ce ai făcut 
aceasta» ?—pentru că încă nu putea acela a filosofâ bine. 
Deci, ce-i spune Dumnezeu? „Glasul sângelui fra
telui tău strigă către mine“ zice, nu ca şi cum sân
gele aveâ glas, ci dupre cum şi noi zicem că «faptul 
acesta strigă la ceriu» pentru nişte împrejurări înve
derate şi lămurite.

Dc aceia noi trebuie totdeauna de a aveâ înaintea 
noastră votul lui Dumnezeu, şi atunci toate cele rele se 
vor stinge. Tot aşâ şi în rugăciuni vom fi cu trezvie, 
dacă ne vom gândi cu cine vorbim, dacă vom judecă 
bine, că noi atunci ii proaducem jărtfă, că avem in mână 
cuţitul, şi foc, şi lemne; dacă cu cugetul nostru deschi
dem uşile ceriului, dacă ne strămutăm acolo, şi luând 
cuţitul duhului îl întingem in gâtul jărtfei; dacă îi vom 
jărtfi lui trezviea noastră, şi-i vom vărsă lacrămi de 
umilinţă. Că astfeliu este sângele acestei jărtfe, şi cu o 
astfeliu de jertfă se va înroşi acel jărtfelnic.

Deci, nu lăsă atunci nimic din cugetările omeneşti, 
ca să-ţi stăpânească cugetul. Gândeşte-te bine că şi 
Abraâm aducând jărtfă lui Dumnezeu, n’a lăsat a fi de 
faţă atunci nici femeia sa, nici sluga, şi nici altul. Nici 
tu, prin urmare, nu lăsă ca să fie atunci de faţă cu tine 
v r ’una din patimile ce robesc, ci ridică-te singur pe

2R9I3
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munte, unde s’a ridicat şi acela, şi unde nuc slobod de 
a se ridică nimeni altul. Chiar de s’ar încercă de a se 
ridică atunci nişte astfeliu de cugetări, poronceşte-li lor 
cu putere, şi spune-li: „şedeţi aici, iară eu şi pruncul 
închinându-ne ne vom întoarce la voi* (Facere 
22, 5), şi lăsând la poalele muntelui şi asinul, şi slugile, 
şi orice necuvântătoare sau proaste şi de nimic, ridi- 
că-te pe munte luând cu tine numai cevâ cuvântătoriu, 
dupre cum acela a luat numai pre Isaâc. Dară şi jart- 
felnicul clădeşte-ţ-il aşă. ca şi acela, ca nea vând nimic 
omenesc, ci fiind afară de natură, fiindcă şi acela dacă 
n’ar 11 fost afară de natură, nu şi-ar li sacrificat pruncul. 
Şi nimic să nu te supere atunci, ci să devii mai înalt 
chiar decât ceriurile. Oftează din adâncul sufletului, 
jărtfeşte-ţi mărturisirea ta. „Spune tu întâi, zice, fără
delegile tale, ca să te îndreptăţeşti" (isaiâ 43,26). 
Jărtfeşte-ţi înfrângerea initnei. Aceste jărtfe nu se sfâr
şesc in ţărână, şi nici nu se prefac in fum, nici in aer 
nu se împrăştie, n’au nevoe nici de lemne şi foc, ci 
numai de cuget umilit. Acesta este focul care le arde, 
şi nu le consumă, ,-vesta şi lemnele de jărtfă. Căci cel 
ce se roagă cu căldură, se aprinde, însă nu se arde cu 
totul, nu se consumă, ci devine încă mai strălucit, dupre 
cum mai strălucit devine şi aurul purtat şi muncit in foc.

Pe lângă toate acestea ţine minte şi aceia, că ru- 
gându-te să nu spui nimic din cele ce ar puteâ mânieâ 
pre Dumnezeu, şi nici să te rogi contra duşmanilor tăi. 
Că dacă a aveă duşmani este hulă şi ponos, apoi a-i şi 
blăstămâ, înţelegi cât rău poate li. Deci, tu trebuie a te 
justifică de ce ai duşmani, iară nu a-i acuză. Şi de ce 
iertare te vei învrednici încă şi acuzând, şi intr’un timp 
ca acela, când ai nevoe de mila lui cea mare? Că tu 
te-ai apropieat de Dumnezeu rugându-te pentru propriile 
tale păcate; deci nu pomeni pe cele străine, ca nu cumvâ 
prin aceasta să nu’ţi aduci aminte de cele ale tale. Dacă 
tu de pildă ai spune in rugăciune: «loveşte Doamne pe 
duşmanul meu», prin aceasta singur ţi-ai închis gura, 
şi n’ai mai dat limbei nici un curaj de vorM ; mai întâi 
pentru că ai mănieat pe judecătorii chiar din capul 
locului, şi al doilea, că tu ceri cu totul contrar cu feliul 
rugăciunei. Căci dacă tu te apropii pentru iertarea pă
catelor, cum de vorbeşti pentru pedepsirea lor? Trebuia 
a face cu totul din contra, adecă chiar a te rugă pentru
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păcatele lor, ca aceiaşi să o putem face şi pentru noi 
cu curaj. Acum insă tu ai anticipat voiul judecăto
rului, prin cel al tău, pretinzând de a pedepsi pre cei 
ce păcatuesc, ceia ce te şi lipseşte de ori-ee iertare. Dară 
dacă tu te vei rugă pentru ale lor păcate, apoi chiar 
de n-ai spune nimic de ale tale, totuşi ai câştigat mult.

Gândeşte-te câte jărtfe sunt în Ieşea veche: jărtfa 
laudei, jărtfa mărturisi rei, jărtfa mântuirei, jărtfa pentru 
pângărirea religioasă ( fttwta x*9-apţwav), şi altele multe, 
dară nici una nu este contra duşmanilor, ci fiecare din 
ele este pentru propriile păcate ale cuiva, sau pentru 
succese. Nu cumvâ poate te apropii de alt Dumnezeu? 
De acela te apropii, care a zis: „Rllgaţi-vă pentru 
duşmanii v o ş t r i Deci, cum de strigi contra lor ? 
Cum de rogi pe Dumnezeu de a strică legea sa? Nu 
acesta este felini de a se rugă cineva; nimeni nu se 
roagă ca altul să piară, ci ca el însuşi să se mântuească. 
Deci, de ce te îmbraci numai cu forma sau cu chipul celui 
ce se roagă, iară vorbele le ai ale celui ce acuză? Dară 
apoi, când ne rugăm pentru noi, atunci şi căscărn în- 
tr’unu, şi sforăim dormitând, şi în mii de gânduri cădem, 
in timp ce atunci când ne rugăm pentru duşmani, o 
facem aceasta fiind treji. Fiindcă diavolul ştie bine, că 
împingem sabiea contra noastră chiar, apoi nici nu ne 
trage înapoi, şi nici ne împiedecă atunci, ca astfeliu mai 
mult să fim vătămaţi.

«Dară, zici tu, sunt nedreptăţit, şi mâhnit». Apoi 
atunci roagă-te contra diavolului, care mai cu sama ne 
nedreptăţeşte pe noi. Aceasta chiar ţi s’a şi poroncit de 
a zice: „ci ne izbăveşte de cel viclean". Acela 
este duşmanul nostru cel ne ’mpăcat, pe când omul 
ori-şi-oâte ni-ar tace, este totuşi prietenul şi fratele nostru. 
Contra diavolului, deci, să ne îtifuriem, şi în contra lui 
să chemăm in ajutoriu pe Dumnezeu şi să zicem: „să 
zdrobeşti pe Satană sub picioarele noastre*1 (Rom . 
16. 20), c ă c i  diavolul naşte şi pe duşmani. Dară de voieşti 
a te rugă contra duşmanilor, rugăciunea pe care o 
vroieşte el, roagă-te, dupre cum şi atunci când te rogi 
pentru duşmani, contra diavolului roagă-te. De ce dară 
lăsând pe adevăratul duşman, te arunci contra mădu
larelor tale, făcându-te prin aceasta mai rău decât fea- 
răle 'sălbatece ?
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«Dară m ’a batjocorit, zici tu; şi mi-a luat averea». 
Şi pe cine oare trebuie de a jăli? pre cel ce a pătimit 
răul, sau pre cel ce a făcut răul ? Este învederat că pre 
cel ce a făcut răul, căci luându-ţi averea pe nedreptul, 
el s’a scos singur pe sine clin dragostea lui Dumnezeu, 
şi mai mult a perdut decât a câştigat, aşâ că tocmai el 
este cel nedreptăţit. Prin urmare noi trebuie a no ruga 
pentru duşmani, iară nu a-i blăstămâ, ca astfeliu şi 
Dumnezeu sa fie îndurat pentru noi.

Priveşte câte au pătimit cei trei coconi, nefăcând 
nici un rău : au pierdut patriea lor, au pierdut liber
tatea, au fost luaţi robi şi au ajuns sclavi, şi fiind duşi 
intr’o ţară străină şi barbară, ba încă trebuia a fi omo- 
riţi în zadar pentr’un vis. Deci ce? Intrând ii împreună 
cu Daniil în cuptoriu, de ce anume oare se rugau? Ce 
spuneau? Poate ziceau: «Surpăpe Nabucbodonosor? la-i 
de pc cap diadema? Aruncă-1 jos de pe tron»? Nimic 
de acestea, ci cereau îndurările lui Dumnezeu. Deci şi 
când se găsau în cuptorul cel cu foc, ii tot aşâ se rugau.

Nu insă tot aşâ faceţi şi voi, ci pătimind cu mult 
mai mici decât aceia, şi poate de multe-ori după drep
tate, nu conteniţi de a aruncâ mii de blăstemuri asupra 
duşmanilor. Unul de pildă zice: «doboară Doamne pe 
duşman, şi cufundă-1 dupre cum ai cufundat oastea lui 
Faraon», altul zice: «loveşte-1 Doamne cu boale trupeşti», 
şi un altul iarăşi «răsplăteşte Doamne copiilor şi urma
şilor lui». Sau că poate nu vă daţi socoteală în deajuns 
de aceste cuvinte? Dară de unde vă vine rîsul acesta? 
Vedeţi cum acesle lapte sunt de rîs, când se spun fără 
vr-o patimă? Şi tot păcatul atunci se arată mai ales 
cât este de uricios, când îl clesvăleşti de dispoziţiea sau 
intenţiunea celui ce l-a săvârşit. Când de pildă vei aminti 
celui ce s’a mânieat cuvintele ce Ie-a rostit in mâniea 
lui, el ’şi va acoperi faţa de ruşine, va rîde de dânsul, 
şi ar voi de a suferi mii de răle mai de grabă, decât 
acele cuvinte a fi ale sale. Pe cel desfrânat de-1 vei duce 
la femeia curvă după împreunare, şi dânsul va dispreţul 
pe acea femeie, ca spurcată.

Tot aşâ şi voi cari nu sunteţi în acest păcat, rîdeţi 
acum, căci cuvintele acestea sunt vorbe de babe bete, 
şi ale unui suflet mic mueratic. Şi Iosif fiind vindut de 
fraţii săi, şi devenind rob, ba stând chiar şi în temniţă, 
n’a scos totuşi ni ci-o vorbă atât de amară contra celor
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cc’l întristase. Insă ce zicea el? „Furat sunt, zice, 
din pământul Ebreilor“ (Facere 40, 15), şi nu mai 
adaoge de cine a fost furat şi vîndut, fiindcă se ruşina 
chiar el de rălele ce suferise dela fraţii lui, mai mult 
de» ăt cei ce le făcuse. Tot astfeliu trebuie a ne găsi şi 
noi; adecă a ne întrista mai mult de cei ce ne-au ne
căjit pre noi, decât de noi înşi-ne, fiindcă vătămarea 
făcută la dânşii se sfârşaşte. Dupre cum cei ce dau cu 
piciorul în cuie sau piroane cugetând lucruri mari, sunt 
vrednici mai mult de milă şi de plâns din cauza acestei 
manii (nebunii), tot aşa şi cei ce nedreptăţesc pe cei ce 
nu le fac nici un rău, sunt vrednici de multe lacrămi, 
iară nu de blăstămuri, ca uniia ce ’şi vatămă sufletele 
lor. Nimic nu este mai scârbos ca un suflet care blas- 
tămă, şi nici mai necurat ca limba care fleoncăneşte de 
acestea.

Eşti om; de aceia nu vărsă din gura ta otrava 
aspidelor (balaurilor). Eşti om ; de aceia nu te face feară 
sălbatecă. De aceia ţi s’a dat gură, nu ca să muşti, ci 
ca sîi vindeci ranele altora. «Adă-ţi aminte, de ce te-arn 
îndemnat, zice Dumnezeu: a iertă şi a trece cu vederea. 
Dară tu acum şi pe mine mă rogi, ca să mă fac părtaş 
răsturnărei şi călcărei poroncilor mele, şi te încerci a 
mânca, aşâ zicând, pe fratele tău, şi-ţi sângerezi limba, 
dupre cum cei nebuni ’şi însângerează dinţii cu pro
priile lor mădulări». Cum să nu se bucure diavolul şi să 
nu ridă când aude o astfcliu de rugăciune? Cum să nu 
se mânie Dumnezeu, să nu te urască şi dispreţuiască, 
când îl rogi pentru astfeliu de lucruri? Şi ce ar putea 
fi mai grozav decât aceasta? Că dacă nu trebuie a te 
apropia de sfintele taine având duşmani, dară încă cel 
ce nu numai că are, dară se şi roagă contra lor, cum 
n’ar trebui să fie scos afară chiar şi din ograda bisericei ?

Acestea deci, cugetându-le, iubiţilor, şi ştiind scopul 
jărtfei lui, căci s’a jărtfit pentru duşmani, apoi nici duş
man să nu avem, sau dacă avem, să ne rugăm pentru 
dânsul, ca astfeliu şi noi luând iertare pentru cele păcă
tuite, să stăm cu curaj înaintea tronului lui Christos, 
căruia se cade slavă în veci. Amin.
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„Au doară începem iarăşi pre noi a ne lăuda 
(a ne recomandă)? Au doară ni trebuiesc, pre
cum oarecărora, cărţi (epistole) de recomandaţie 
cătră voi, sau cărţi de laudă dela voi“ (Cap. 3, i)t

Ceia ce trebuia a resturnâ in «•urând, adecă vor]iele 
acelora «că te lauzi pre tine singur», aceasta tocmai 
preîntimpinând a spus aici, de şi dealtmintrelea el şi 
mai în urmă a căutat să o îndrepte prin atâtea expre- 
siuni, ca de pildă: „spre aceasta cine este vrednic" ? 
şi că „ca din curăţăniea inimei grăim", —  dară cu 
toate acestea nu se simte nici aşâ mulţămit. Dealtfeliu 
acesta este şi obiceiul lui Pavel: ceia ce se pare a fi 
grăit mare despre dânsul, el o pune mai dinainte, iară 
după aceia o încunjură cu multă băgare de samă. Dară 
tu şi de aici gândeşte-te la marea lui înţelepciune, căci 
un lucru ce sc pare a fi trist şi posomorit, — vorbesc 
de scârbe şi necazuri — el astfeliu l-a înălţat şi l-a arătat 
de strălucit şi vestit, in cât că din cele vorbite izvorăşte 
antitheza dorită. Acelaşi lucru il face şi cam pe la sfârşit, 
căci după ce numără miile de primejdii, de batjocori, 
strimtorări, nevoi, şi altele de acest f'eliu, adaoge zicând: 
„Că nu ne lăudăm (recomandăm) pre noi îna
intea voastră, ci prilej dăm vouă de laudă pentru 
noi“ (Cap. 5, 12). Şi pune aceasta acolo cu multă putere, 
şi cu mai multă încurajare, pe când aici, in pasajul ce 
ni stă de faţă pune mai mult cuvinte de dragoste. „Au 
doară ni trebuesc, precum oarecărora, cărţi de 
laudă (recomandare) cătră voi“? Acolo cele vorbite 
sunt pline şi de multă băgare de samă, — ca necesară 
şi folositoare — in acelaşi timp şi de mânie, zicând: „Că 
nu ne lăudăm pre noi iarăşi înaintea voastră, 
ci prilej dăm vouă de laudă pentru noi“, şi „Iarăşi 
vă pare că ne îndreptăm (justificăm) înaintea 
voastră“ (Cap. 12, 19)? şi mai departe: _ Că mă tem
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ca nu cumva dacă voiu veni, să vă ailu pre 
voi precum nu voiesc, şi eu să mă aflu vouă 
precum nu voiţi44 (Ibid. vers. 20). Ca să nu se pară 
că el prin linguşire caută slava, ca dorind această cinste 
din partea lor, zice acestea: „mă tem, nu cuinvâ 
dacă voiu veni, să vă aflu pre voi precum nu 
voiesc, şi eu să mă aflu vouă precum nu voiţi*. 
Acestea însă le spune cu multă putere aici, pe ('Aiul la 
început nu grăeşte aşâ, ci mult mai blând.

Deci, ce este ceia ce el spune? Vorbeşte de ispite 
şi primejdii, că. pretutindeni acestea se dau pe faţa de 
Dumnezeu intru Christos, şi întreaga lume ştie de 
biruinţele acestea. Dară după ce a vorbit lucruri mari 
de dânsul, la urmă surpa tot ceia ce a vorbit de dânsul, 
zicând: „Au doară începem iarăşi pre noi a ne 
lăuda (recomanda)“ ? Ceia ce el spune aici aceasta 
insamnă: «Poate că ni’ar contrazice cineva, zice, şi 
m’ar întreită: dară ce este aceasta Pavele? Acestea ie 
spui pentru tine, şi te lauzi pe sine-ţi»? Deci, el <îes- 
Jegând această Umueală, zice că «nu voim aceasta, ca 
adecă să ne fălim şi să ne mândrim. Şi că atât de 
departe suntem de a cere dela voi scrisori de recoman- 
daţie, în cât că în loc de asemenea scrisori vă avem 
pre voi». „Că cartea noastră voi sunteţi41? zice 
(Vers. 2). Şi ce insamnă „voi sunteţi4*? Adecă: «dacă 
ar trebui de a ii noi lăudaţi cătră alţii, apoi pre voi 
v ’arn pune Ia mijloc, in lor de orice scrisoare», reia ce 
spunea şi in iiităea epistolă, zicând: „Că pecetea 
apostoli ei mele voi sunteţi14 (I. Cor. 9, 2). Aceasta 
insă aici n’o spune chiar aşâ, ci cu oarecare ironie, ca 
astfeliu să-şi facă cuvântul mai usturătorii!. „ Au doară 
ni trebuiesc cărţi de laudă (recomandare)“ ?, zice. 
Şi dând a înţelege pe acei apostoli minciunoşi, a adaogat: 
„precum oarecărora cătră voi, sau dela voi44 
cătră alţii?

Apoi fiindcă ceia ce a grăit eră greoiu, o îndreaptă 
iarăşi adăogând şi zicând: „cartea noastră voi sun
teţi, scrisă în inimile noastre, care se ştie şi să 
citeşte de toţi oamenii. Arătându-vă că sunteţi 
Carte a lui Christos44 (Vers. 3). Aici nu arată numai
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dragoste, ci mărturiseşte şi de succesele lor, de vreme 
ce sunt distoinici de a arătă tuturor oamenilor demni
tatea dascalului prin propriile lor virtuţi. Aceasta însamnă 
expresiunea „cartea noastră v o i sunteţi". «Ceia ce 
ar putea face scrisorile voastre recomandându-ne şi 
făcându-ne respectabili, zice, aceasta o faceţi voi, fiind 
văzuţi şi auziţi de alţii». Virtutea ucenicilor împodobeşte 
şi înfrurnuseţază pe dascal, şi-l recomandă mai mult 
decât orice scrisoare.

„Scrisă în inimele noastre", adecă, «pe care 
toţi o ştiu. Astfeliu vă purtăm pre voi pretutindeni, şi 
vă avem în minte necontenit». Este ca şi cum ar fi zis: 
«lauda (recomandaţiea) noastră cătră alţii voi sunteţi, 
fiindcă vă avem pre voi în inimă necontenit, şi cătră toţi 
arătăm cu glas mare succesele voastre. Deci, nu numai 
că voi sunteţi lauda noastră cătră alţii,—şi deci nu avem 
nevoe de scrisori din partea voastră—ci şi pentru că vă 
iubim pre voi foarte, uu avem nevoe de laudă (recoman- 
daţie) cătră voi. Că cineva are neve de scrisori de 
recomandaţie cătră nişte necunoscuţi, dară voi sunteţi 
în cugetul nostru».

Şi n’a zis simplu: „su n teţi", ci a adaos imedieat 
„scrisă în inimele noastre adecă «nici nu puteţi 
cădea vre-odată. Că dupre cum pricep cei ce citesc şirul 
de litere din scrisori, tot aşâ şi in inima noastră citind, 
ştiu toţi dragostea noastră ce o avem pentru voi. Deci, 
dacă scrisorile de aceia sunt făcute, spre a arătă, că 
cutare de pildă, este prietenul meu, şi prin urmare vo- 
iesc ca şi el să aibă acelaşi curaj faţă de mine, apoi 
este deajuns dragostea voastră, care totul va face. Dacă, 
venim la voi, nu avem nevoe dc alţii ca să ne reco
mande, prieteniea voastră apucând mai ’nainte-; iară 
dacă ne ducem la alţii, iarăşi n’avem nevoe de scrisori, 
fiind de ajuns în locul acestora dragostea voastră, căci 
purtăm scrisoarea în inimile noastre».

Apoi, încă mai mult lăudându-i pre dânşii, îi numeşte 
şi cartea sau scrisoarea lui Christos, zicând: „Ară- 
tându-vă că sunteţi carte a lui Christos" (Vers. 3). 
Dară zicând acestea, el îşi iâ subiect de vorba de aici, 
şi începe a cercetă cele ale legei -vechi. Dealtmintrelea 
el aici spune că dânşii sunt scrisoarea sau cartea lui
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Christos şi din altă cauză. Mai sus i-a arătat ca lăudând 
(recomandând) pe apostol prin vieaţa lor, pentru care 
i-a şi numit scrisoare; — aici însă îi numeşte scrisoarea 
(cartea) lui Christos, ca uniia cari au scrisă pe ea legea 
lui Dumnezeu. «Că ceia ce a voit Dumnezeu să arate 
tuturor şi vouă, acestea s’au fost scris în inimile voastre. 
Noi, însă. v ’am pregătit pre voi, ca să primiţi scriso
rile. Dupre cum Moisl a sapat pietrele şi placele, aşâ şi 
voi sulletele voastre».

De aceia şi zice: „cea slujită de noi“. Insă 
egalitatea în aceasta o aveau: căci pietrele şi placole 
acelea au fost scrise de Dumnezeu, pe când acestea 
(sufletele) sunt scrise de Duhul lui Dumnezeu. Deci, 
unde este deosebirea? „scrisă nu cu cerneală, zice, 
ci cu Duhul lui Dumnezeu, celui viu ; nu în table 
de piatră, ci în tablele inimei cele trupeşti". 
Apoi, pe câtă deosebire este intre Duh şi cerneala, între 
tablă de piatră şi inimă trupească, pe atâta deosebire 
este între acestea şi acelea, şi prin urmare %i între 
cei ce slujăsc unora şi altora.

Dară fiindcă a grăit aici lucruri mari, iute se 
îndreaptă pe sine, zicând: „Şi nădejde ca aceasta 
avem prin Christos cătră Dumnezeu* (Vers. 4). 
Şi iarăşi totul atribuie lui Dumnezeu, căci la toate acestca 
Christos ni este cauza.

„Nu că vrednici suntem a cugeta ceva dela 
noi, ca dintru noi“ (Vers. 5). Priveşte aici şi.o altă 
îndreptare, căci el a câştigat virtutea aceasta, — vorbesc 
de umilinţa lui — în cel mai înalt grad. De aceia când 
grăieşte cevâ mare de dânsul, toată graba o pune, spre 
a îndreptă iute şi in orice mod tot ce a vorbit, — ceia 
ce face si aici, zicând: „Nu Că vrednici suntem a 
cugetă ’cevâ dela noi, ca dintru noiu, adecă «când 
am spus că : „nădejde avemu n’am zis doară că aceasta 
de pildă este dela noi, iară aceia dela Dumnezeu, ci totul 
atribuiu lui, şi aşâ cuget».

„Ci vredniciea noastră este dela Dumnezeu, 
care ne-a şi învrednicit pre noi a fi slujitori 
legei nouău (Vers. 6). Dară ce va să zică „ne-a în
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vrednicit" ')?  Adecă «ne-a făcut puternici, îndămănatici, 
destoinici. Şi nu este aceasta puţin lucru, de a aduce 
în lume astfeliu.de table şi scrisori, cu mult mai mari 
decât cele dinainte». De aceia a şi adaos: „nu literei, 
ci d u h u lu i Iată aici şi o altă doosebire. Dară ce? 
Oară legea aceea nu era duhovnicească ? Dară atunci 
cum de spune tot el: „că ştim  că legea duhovni- 
nicească este" (Rom. 7, 14)? De sigur că duhovni
cească, insă nu emană, nu ieşă din ea duhul, căci şi 
Moisi n’a adus din munte duh, ci litere săpate pe piatră,— 
pe când noi suntem încredinţaţi că ni se dă duhul. De 
aceia şi îndreptează mai bine această idee, zicând: „că 
litera omoară, iară duhul face viu". Aceste vorbe 
nu le-a spus el cum s’ar brodi, ci face prin ele aluziune 
la Iudeii aceia cari cugetau lucruri mari de dânşii. Prin 
vorba „literă" de aici, el numeşte legea, care pedepsâ 
pre cei ce păcătuiau, iară prin „dllll ‘ înţelege charul, 
care prin hotez face vii, adecă inviează pre cei omoriţi 
prin păcate.

Deci, după ce a spus deosebirea cea dela natură a 
acestor două cărţi sau scrisori, a d e c ă  deosebirea na turei 
tablelor, el nu stârneşte mai mult in această deosebire, 
ci trecând iute mai departe, insistă mai mult asupra 
legei nouă, pe care auditoriul o poate preferă, ca folosi
toare şi uşor de îndeplinit. «N ’are nici-o obosală sau 
muncă mare în sine, zice, şi acordă un mai mare char». 
Dacă apostolul vorbind de Cliristos, pune mai mult ceia 
ce se rapoartă la filantropica decât la demnitatea lui, şi 
totuşi amândouă acestea se leagă împreună, apoi cu 
atât mai mult trebuiâ a face aceasta llind vor)ni de Tes
tamentul Nou.

Dară ce însarnnă: „ lite ra  o m o a ră "?  A spus mai

') Notă. In limba Klină expresiunea: vrednic, cum şi verbul 
a se învrednici, principalmente sunt exprimate prin cuvintele 
şi «liotu-cu (6o(x««-ou(Aat). iară nici de cum prin cuvintele sxavoţ şi 
Wfxvom, care insamnă destoinic (deajuns prin sine însuşi), a fi des
toinic. De aici se vede că traducerea verbului !.xovou> întrebuinţat 
în originalul Elin, nu este exact exprimată în limba noastră prin 
a învrednici, ci ar fi trebuit să se zică : „Ci destoinidea noastră este 
dela Dumnezeu, care ne-a şi făcut destoinici de a fi slujitori legei 
nouă“. Cum că este aşâ, ni-o arată şi Sf. Chrisostom prin explicaţiea 
dată acestui cuvânt.



OMILIA VI 91

sus cu „nu în table de piatră, ci în tablele inimei 
cele trupeşti", şi nu se părea cu spune <le v r ’o deo
sebire marc. A a<laos apoi ca aceea era scrisă cu litere, 
sau cu cerneală, pe când aceasta cu Duhul lui Dumne
zeu. Dară nici aceasta nu-i deştepta atât de mult. Spune 
în line ceia ce eră în stare a-i înaripa, că adecă aceea o 
moară, iară aceasta face viu. Şi ce va să zică ceia ce 
el spune aici?

In legea veche cel ce păcătuiâ, eră pedepsit, — pe 
când in legea nouă cel ce are păcat, apropiindu-se se 
botează şi devine drept;—dară drept devenind viează, liind 
izbăvit de moartea păcatului. Legea veche când prindea 
pe ucigaş il omora, pe când legea charului când prinde 
pe ucigaş îl luminează şi ’l face viu. Şi cc spun eu de 
ucigaş? Chiar lemne de eră prins cineva de lege că 
le adună in ziua Sâmbetei, eră ucis cu pietre. Aceasta 
va să zică că „litera OlllOară“ Dară charul prinde 
mii de ucigaşi şi de tâlhari, pe care botezând u-i, ii iz
băveşte de rălele dinainte. Aceasta va să zică „iară 
duhul face viu“. Litera chiar din viu face pe cel 
prins de ea mort, pe când charul din mort face viu pe 
cel vinovat. „Veniţi către mine, zice, cei osteniţi 
şi însărcinaţi“ (Malh. Î l ,  28), Şi n-a zis: «vă voiu pe
depsi pre voi», ci „vă voiu odihni pre voi\ Căci iu 
botez se îngroapă păcatele, se şterg toate cele dinainte, 
omul este invieat, şi charul întreg este scris pe inima 
lui ca pe o placă.

Deci, cugetă singur, cât dc mare este demnitatea 
duhului, când tablele lui le arată că sunt mai bune ca 
cele dinainte, şi când le învederează mai mari şi mai 
însemnate decât înseşi învierea. Căci şi moartea aceasta 
(după char) este cu mult mai grozavă decât cea dinainte,
— de care se şi izbăveşte omul, — şi încă cu atât mai 
grozavă, cu cât şi sufletul este mai bun decât trupul; 
şi că însăşi vieaţa aceasta se derivă din moartea aceia,— 
vieaţa aceasta, zic, pe care duhul o dă. Deci, dacă duliul 
o hărăzeşte pe* aceasta, cu atât mai mult pe cea mai 
mică; căci pe aceea o desăvârşau şi Prorocii, pe aceasta 
însă nu. Căci nimeni nu poate iertă păcatele, tară numai 
unul Dumnezeu. Dară nici pe aceea (învierea din morţi) 
n’o acordau Prorocii fură duh. Şi nu numai aceasta este 
de mirare, că adecă Duhul face viu pe cel mort prin
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păcat, ci pentru că acordă aceasta şi altora de a o face. 
„Luaţi, zice, Duh sfînt“. De ce oare? Fără Duh nu 
se putea? Dară aici arată Dumnezeu, că faptul acesta 
este al puterei celei mai înalte, şi al esenţei acelei împă
răteşti, şi că tot aceeaşi putere o are şi Duhul, care o 
şi dă credincioşilor. Pentru care şi adaoge zicând: „Că
rora veţi ierta păcatele, se vor iertă lor, şi că
rora le veţi ţineâ, vor fi ţinute*.

’ ) Deci iubiţilor, fiindcă ne-a făcut vii, să rămânem 
iarăşi vii, şi să nu ne mai întoarcem din nou la moartea 
de dinainte, căci Christos nu mai moare. „Că ce a 
murit păcatului, zice, odată a murit" (Rom. b, 10), 
şi nu voieşte a ne mântui pururea prin char, fiindcă 
atunci noi am li goli de toate faptele cele bune. De 
aceia deci, ol voieşte a se introduce şi cevâ de noi. Să 
introducem, deci, şi sufletul să-l păstrăm intr’una viu. 
Şi cc anume este vieaţa sufletului, afi-o aceasta dela trup. 
Căci şi trupul atunci spunem că este viu, când păşeşte 
cu paşi sănătoşi, — iară când el se istoveşte pare-; a 
păşind, şi se mişcă fără rândueală, chiar dc s’ar părea 
că este viu, sau că păşeşte, totuşi o astfeliu de vieaţă 
este mai grozavă decât ori-ce moarte. Chiar de grăieşte 
cevâ, totuşi nimic nu spune sănătos, ci vorbele lui sunt 
ale unui om smintit, vede cu totul altele în locul celor 
adevărate; deci un astfeliu de trup este mai de jălit decât 
al celor morţi.

Tot aşii şi sufletul, când nu are cu sine nimic să
nătos, chiar de s’ar păreâ că trăieşte, totuşi a murit 
dejâ. Când aurul nu-i vede ca aur, ci ca cevâ mare de 
tot şi nepreţuit, când (‘ele viitoare nu le priccpe de loc,, 
când se târăşte pe pământ, când face cu totul alt-cevâ 
în locul celor cuvenite, atunci el este mort. Căci în ade
văr, de unde cunoaştem noi că avem suflet? Oare nu 
din cele ce face? Nu din acţiunile sale? Şi când el nu 
faee cele ale sale, oare n’a murit dejâ? De pildă: când 
sufletul nu se îndeletniceşte cu lapta bună, cand răpeşte 
şi face calcare de lege, apoi cum pot eu să spun că ai 
suflet? Că poate unde mergi pe drum? Dară pe drum

') Partea morală. Despre vieaţa cea în Christos, şi că cel ce 
se dezmeardă in plăceri murdare şi grăieşte vorbe uricioase, are 
sufletul mort; — cum şi despre Iosif şi Egipteanca aceea. (Veron).
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merg şi animalele necuvântătoare. Că poate unde m ă
nânci şi bei ? Dară aceasta o lac şi fearăle sălbatece. 
Că poate stai drept pe două picioare? Dară aceasta ’rni 
arată mie mai cu samă, că tu eşti feară cu chip de om. 
Căci dacă ai toate cele ale fearei sălbatece, iară spaima 
ei de om nu o ai de loc, apoi atunci mai mult mă tul
buri şi mă spăimântezi, şi ceia ce văd în tine mi se 
pare mai mult un monstru.

Că dacă aşi vedea o feară sălbatecă grăind cu glas 
omenesc, pentru aceasta desigur că n’aşi spune că este 
om, ci tocmai de aceasta aşi zice, că acea feară este 
mai monstr uoasă decât ori-ce feară sălbatecă.

Deci, de unde să pot eu şti că tu ai suflet de om, 
când asvârli cu picioarele ca şi măgarii, când eşti rău
tăcios ca cămila, când muşti ca şi urşii, când furi ca şi 
vulpele, când eşti veninos şi viclean ca' şarpele, când 
eşti neruşinat ca cânele? Aşâ dară de unde aşi puteâ 
află că tu ai suflet de om? Voeşti poate aţi arătă un 
suflet mort şi unul viu? Să ducem vorba iarăşi la băr
baţii aceia din vechime, şi de voieşti, să punem la mijloc 
pe bogatul acela pe pe timpul iui Lazăr, şi de aici vom 
puteâ şti, ce va să zică moartea sufletului. Căci şi acel 
bogat avea mort sufletul său, iară aceasta se vede din 
cele ce el făceâ. In adevăr, că din lucrurile cerute dela 
suflet, nimic nu făceâ. Mânca, şi beâ, şi se dezmerrlâ 
numai. Dc acest feliu sunt şi astăzi cei nemilostivi şi 
cruzi, căci şi aceştiia au sufletul mort ea şi acela, fiindcă 
întreaga căldură a unui astfcliu de suflet, ce ar trebui 
să aiba cătră aproapele, este perdută cu totul şi se gă
seşte la urmă mai mort decât un trup mort şi fără vieaţa.

Nu însă tot aşâ eră şi săracul Lazar, ci stând ia 
înălţimea celei mai mari filosofii, el străluceâ într’una; 
se luptă cu foamea necontenit, nea vând nici chiar hrana 
zilnică, şi nici aşâ el n’a spus cevâ blasfematoriu cătră 
Dumnezeu, ci toate le-a suferit cu bărbăţie. Dară aceasta 
nu este doară vr ’un lucru mic al sufletului, ci este  ̂do
vadă cea mai mare a unui suflet zdravăn şi sănătos. 
Când acestea insă nu le are sufletul, apoi este invede- 
rat că lc-a pierdut, din cauză că a murit dejâ. Şi oare 
nu zicem că este mort un asemenea suflet, spune-mi, 
când diavolul a căzut asupra lui lovindu-1, impungându-1, 
muşcându-1, dându-i cu piciorul, iară el nesimţind nimic 
din acestea, ci şezând ca mort? Şi în timp ce i se rn-
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peşte averea sa, el nu simte nimic, diavolul săltând de 
bucurie, iară el remânând nemişcat, ca şi trupul mort?.. 
Când frica de Dumnezeu nu-i mai însoţeşte cu exacti
tate, atunci de necesitate că un asemenea suflet este 
mort, ba chiar mai de jălit ca un mort, pentru că dacă 
nu se descompune in ţerină şi pulbere ca trupul, totuşi 
se descompune în cele cu mult mai grei oase şi mai pu
turoase ca acelea: adecă în beţii, in manii, în lăcomii, 
iii iubiri absurde şi pofte uricioase.

Dară (iacă voieşti a cunoaşte mai exact putoarea 
unui asemenea suflet, apoi dă-mi de faţă un suflet cu
rat, şi atunci vei vedea necurăţiea, murdăriea şi putoa
rea celuilalt. Acum insă tu nu vei putea cunoaşte. Până 
c e  noi ne vom găsi in atmosfera unei asemenea putori, 
nu vom simţi nimic, iară carul ne vom nutri cu hrană 
duhovniceasca, atunci vom simţi ace) rău. Voiesc a 
spune de vorbele cele duhovniceşti, ce trebuie a ieşi din 
gura no;istră, — de şi deultfeliu lucrul acesta la mulţi li 
se pare cu totul indoferent. Şi nu voiu mai vorbi acum 
despre gheena, ci de voiţi, să examinăm cele prezente; 
şi nu voiu spune de cel ce face fapte uricioase, ci de cel 
ce grăieşte vorbe necuvineioase, care se murdăreşte pe 
sine singur, întocmai ca şi cel ce sloboade din gura lui 
bale puturoase. Şi dacă scursoarea aceasta este atât de 
necurată, apoi tu poţi să judeci ce fel este izvorul sau 
sorgintea uuei astfeliu de scursori murdare. „Că din 
prisosinţa ini mei grăieşte gura* (Math. 12, :î4) zicc. 
Dară cu nu numai de aceasta jălesc, ci şi pentru că nici 
nu se pare la mulţi acest fapt a fi dintre cele absurde. 
De aici apoi şi izvorăsc toate rălele, când adecă noi pă
cătuim, şi nu credem că am păcătuit c u  ce vă.

Voieşti, deci, a află cât rău vine dela a grăi vor)>e 
urite ? Gândeşte-te la cei ce te ascultă, cum ii se roşesc 
de purtarea ta cea necuviincioasă. Căci ce poate fi mai 
uricios ca un bărbat care grăieşte vorbe murdare? Ce 
poate ii mai necinstit ? Nişte astfeliu de oameni singuri 
sc împing pe dânşii in rândul inimicilor, sau a cara
ghioşilor din teatru, şi in rândul femeilor curve, sau 
mai drept vorbind, acelea se ruşinează mai mult decât 
voi. Dară atunci cum vei puteâ aţi cuminţi femeia, şi 
învăţând-o cu astfeliu de vorbe, cum vei puteâ a o trage 
din faptele cele necurate? Mult mai bine este de a slo- 
l>ozi din gura ta putregaiu împuroeat, decât un cuvânt
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murdar. Când îţi pute gura, tu nu te atingi nici măcar 
din mâncările cele obşteşti, şi când sufletul are întrân- 
sul atâta putoare, tu îndrăzneşti încă a te împărtăşi 
cu sfintele taine? spune-mi. Dacă cineva luând un vas 
murdar l-ar pune pe masa ta, de sigur că l-ai alungă us- 
vârlind cu lemne intrânsul, şi pe Dumnezeu care şade pe 
masa sa -  masa sa este gura noastră plină de mulţărnire— 
cum nu-i vei întărită asupră-ţi, slolxjzând din gura tacu- 
■\ inte mai spurcate ca ori-ce murdărie? Şi cum s’ar putea 
oare aceasta ? Nimic nu întărită pe cel sfint şi curat, ca 
nişte astfeliu de cuvinte murdare. Nimic nu poate face pe 
cineva obraznic şi neruşinat, ca a grăi astfeliu de mur
dării şi a le auzi. Nimic nu slăbeşte nervii înţelepciu
nii, ca flacăra aprinsă prin asemenea vorlie urîte. Dum
nezeu a pus in gura ta mir de mult preţ, iară tu slo- 
l>ozăşti din ea vorbe mai puturoase ca un mort, omori 
sufletul şi-l faci nemişcătoriu. Căci când tu batjocoreşti, 
aceasta nu este vocea sufletului, ci a mâniei. Când vor
beşti cuvinte necuviincioase, nu sufletul tău a grăit, ci 
ne’nfrânarea; când vorlteşti ile râu, zavistiea, când unel
teşti rău, lăeomiea. Toate acestea, deci, nu sunt fapte 
de ale sufletului, ci de ale patimilor lui, de ale boalelor 
de care sufere. Că dupre cum a se strică şi a trece in 
putrezăeiune nu este numai decât al trupului, ci al 
morţii şi al infeeţiunci — al lioalei aşa zicând, oare se 
găseşte iutrânsul, — tot asemenea şi faptele cele răle ale 
sufletului nu sunt ale sale proprii, ci ale patimilor eui- 
l>ărite intrânsul.

Iară de voieşti a auzi voce de suflet viu, ascultă 
pe Pa vel spunând: „Că având hrană şi îmbrăcă
minte, cu acestea îndestulaţi suntem11 şi „Prin 
care lumea mie s’a răstignit, şi eu lumei„ şi 
..câştig mare este evseviea“ (I, fim. 6, 8. G. Galat. 
G. 14). Ascultă şi pe Petru zicând: „Aur şi argint 
nu am cu mine, dară ceia ce am, aceasta îţi 
dau ţie*4 (Fapt. 3, 6). Ascultă şi pe lob mulţămind lui 
Dumnezeu şi zicând: „Domnuladat, Domnul a luat, 
fie numele Domnului binecuvântat14 (lob î, 2 1 ). 
Acestea sunt cuvinte a unui suflet viu, acestea a unui 
suflet care îşi face datoriile sale. Aşâ zicea şi Iacob: 
„De ’mi va da mie Domnul pâne spre a mânca,
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şi haină spre a mă îmbrăcă". (Facer. 28,20. 39,9), 
astfeliu şi Iosif. „Cum voiu face cuvântul acesta, 
şi voiu păcătui înaintea lui Dumnezeu11? Nu însă 
tot aşâ ziceâ şi femeia acea barbară, ci ca şi cum erâ 
beată şi smintită, grăiâ astfeliu zicând: „Culcă-te CU 
mine“ .

Acestea deci, ştiindu-le, iubiţilor, să rîvnim sufle
tul cel viu, şi să fugim de cel mort, ca astfeliu să ne 
învrednicim şi vieţei viitoare. De care fie ca cu toţii să 
ne împărtăşim, prin charul şi filantropica Domnului 
nostru Iisus Christos, prin care şi cu care se cade Ta
tălui şi Sfintului Duh slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  V I I

„Iară dacă slujba morţii cea închipuită cu 
litere în pietre s’a făcut întru slavă, în cât nu 
puteau fiii lui Israil să caute la l'aţa lui Moisî, 
pentru slava feţii lui cea trecătoare, cum nu 
mai mult oare slujba duhului va fi întru slavă" 
(Cap. 3, 7. S)?

A spus că tablele lui Moisi au fost de peatră, ea 
unele ce aveau litere săpate pe ele, şi că tablele acestea 
trupeşti — inimile apostolilor — erau scrise cu Duhul lui 
Dumnezeu; că litera omoară, iară duhul face viu. Mai 
lipsă la urmă, ca odată cu eomparaţiunea aceasta să 
se adaoge şi altcevă nu mic, adecă despre slava lui 
Moisi, ceia ce aici în legea nouă nimeni n’a văzut cu 
ochii trupului. De aceia se şi credeâ a fi cevâ mare, de 
oare ce aceâ slavă erâ supusă simţurilor — căci se vedeâ 
cu ochii trupului, de şi dealtfeliu erâ neapropieată — 
pe când slava legei celei nouă este intelectuala, adecă 
se poate pricepe numai. Căci perceperea sau înţelegerea 
deplină a acestei măreţii nu poate fi limpede şi lamu-
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rită ochilor celor slabi, ci acea slavă incă mai mult îi 
Înalţă şi-i întoarce spre sine.

Deci, fiindcă a ajuns la aceasta comparaţiune, ţi 
se încearcă acum de a arăta superioritatea slavei din 
legea nouă — de şi dealtfeliu eră foarte greu a dovedi 
aceasta, din cauza tâmpirei trupeşti, aşâ zicând, a au
ditorilor — apoi priveşte ce face el, şi cum cerne ches
tiunea, mai întâi introducând deosebirea izvorîtă din 
cugetări, pe care le împleteşte din cele vorbite mai 
’nainte. «Că dacă slujba legei celei vechi orii a literei 
ce omoară, iară cea a legei nouă este vieaţă, zice, apoi 
este mai presus de orice indoeală că şi slava aceasta 
este mai mare de cât aceea». Şi fiindcă nu puteâ a o 
arătă ochilor celor trupeşti, apoi cu cugetarea a iniă- 
ţoşat superioritatea ei, zicând : „Iară clacă slujba 
morţii cea închipuită cu litere în pietre s’a făcut 
cu slavă (întru slavă), cum nu mai mult slujba 
duhului va fi cu slavă (întru slavă)“ ? Prin expre- 
siunea „slujba morţii“ el înţelege vechiul Testament 
sau legea veche. Dară tu priveşte cum el chiar şi in 
comparaţiea făcută în trebuinţa za multă exactitate şi 
siguranţă în cuvinte, în cât să nu dec nici cea mai mică 
pricină ereticilor. Căci n’a zis doară «legea care a adus, 
care a tăcut moartea» ci „slujba morţii14, adecă că 
slujăşte spre moarte, iară nu că a născut moartea, 
fiindcă creatoarea morţii a fost păcatul. Legea a adus 
pedeapsa, a fost arătătoare a păcatului, iară nu crea
toare. A  desvălit, sau a descoperit incă mai lămurit răul, 
şi-l pedepsâ, insă nu împingea pe cinevâ la rău, şi slujâ 
nu spre a se face păcatul sau moartea, ci spre a fi pe
depsit cel ce păcătuiâ. Astfeliu că eră prin aceasta des
toinică de a împedecă păcatul, căci ceea ce arătă pă
catul atât de grozav, este invederat că puteâ face pe 
cinevâ de a şi fugi de păcat. 1 Hipre cum, deci, cel ce 
întrebuinţând sabiea când taie pe cel condamnat la 
moarte, prin aceasta el slujăşte pre judecâtoriul care a 
dat hotărîrea, iară nu el este care a omorit, de şi de
altfeliu el a omorît, şi nici nu este el care a judecat şi 
a condamnat, ci numai răutatea celui pedepsit, — tot 
aşâ şi aici se petrece, căci nu legea omoară, ci păcatul. 
Păcatul, deci, şi omora, şi condamnă, iară legea pedep
sind, slăbea pe nesimţite puterea păcatului, şi prin frica 
de pedeapsă îl împiedeca şi-l împuţina.



Dară apostolul nu s’a mulţamit numai cu aceasta 
în representarea superiori ţaţei legei celei noua, ci a mai 
adaos şi altceva, zicând: „ cea închipuită cu litere în 
pietre". Priveşte cum iarăşi doboară trudea Iudaicească, 
căci nimic, alta nu erâ legea veche, de cât litere. Dară 
din litere nu izvora v r ’un ajutoriu, care să însufleţească 
pre cei ce se luptau, dupre cum se petrece cu botezul, 
ci numai coloane şi scripturi purtând pe ele moartea 
ceior ce călcau literile de pe ele. A i văzut cum el în
dreptând ambiţiunea Iudaică, doboară chiar prin cuvinte 
pretenţiunea ce o aveau, spunând de piatră, de litere, 
de slujba morţii, şi încă adăogând că erâ închipuită? 
Dară de aici nimic alta nu se învederează, de cât sau 
că legea s’a întemeiat intr’un singur loc, iară nu ca 
duhul care este pretutindeni de faţa, şi tuturor li insuflă 
o mare putere; sau că poate literile inspiră o mare 
ameninţare, ameninţare care nici nu poate dispărea, ci 
române pentru totdeauna, ca una ce este săpata in pietre.

După aceia apoi părându-se că el laudă cele vechi, 
în realitate însă iarăşi amestecă şi aici acuzaţiunea adusă 
Ebreilor. Căci zicând că slujba morţii „Cea închipuită 
cu litere în pietre, s’a făcut cu slavă“ a adaos 
imedieat: „în cât nu puteau fiii lui Israil să caute 
la faţa lui Moi si “ — ceia ce erâ dovada marei lor 
neputinţi şi a pironirei lor la cele pământeşti. Şi iarăşi, 
nu pentru slava tablelor legei, ci „pentru slava feţei 
lui cea trecătoare“ zice. îl arată cu alte cuvinte pe 
dânsul slăvit,^.iară nu pe tablele legei, fiindcă n’a zis că 
neputând să caute la tablele legei, ci „la faţa lui Moisi, 
pentru slava feţei lui cea trecătoare".

Apoi fiindcă a înălţat acea slavă, priveşte cum 
iarăşi o doboară, zicând: „ cea trecătoare", ceia ce 
dealtfeliu nu arată v re o  învinovăţire oare-care, ci numai 
o împuţinare. Nici n’a zis «cea stricată, cea rea», ei 
aceea care încetase, aceea care a avut sfârşit.

„Cum nu mai mult slujba duhului va fi cu 
S lavă “ ? încurajat de acum, ol înalţă şi ridică cele ale 
legei celei nouă, ca necontrazise. Şi priveşte ce face. 
A pus în eomparaţiune piatră cu inima, şi litera ou 
duhul. Apoi arătând cele izvorîte din aceste două, nu 
le mai pune la urmă, ci spunând de cea izvorîtă din
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literă, adecă de moarte şi condamnare, nu mai pune 
cele izvorite din duh, adecă vieaţa şi îndreptarea, ci pe 
însuşi duhul, ceia ce î-i făcea cuvântul mai însemnat. In 
adevăr, că Testamentul Nou nu numai vieaţă dă, ci şi 
Duhul îl acordă, care şi dă vieaţa, ceia ce este cu mult 
mai mare de cât vieaţa. De aceia a şi zis: „slujba du
hului “ . Dară apoi tot acelaşi lucru îl învederează şi 
prin expresiunea următoare: „Că de a fost slujba 
osândirei slavă" (Vers. 9), — şi explică mai lămurit 
ce va să zică „că litera omoară" spunând aceasta, 
ceia ce şi mai ’nainte am fost spus, că adecă legea a 
fost numai arătătoare a păcatului, nu insă şi creatoarea 
lui — „cu mult mai vârtos prisoseşte slujba drep- 
tăţei întru slavă“. Tablele acelea arătau pe cei ce 
păcătueau şi-i pedepsau, pe când tablele legei nouă nu 
numai că nu pedepsesc pre cei păcătoşi, ci încă îi face 
şi drepţi. Dară acest bun mare l-a hărăzit botezul.

„Că nici s’a slăvit ceia ce erâ slăvit într’a- 
ceastă parte, pentru slava cea covârşitoare“ 
(Vers. 10). In pasajele dinainte a arătat că şi slujba 
dreptăţei este intru slavă, şi încă nu cum s’ar întâmplă, 
ci că şi prisoseşte intru slavă, căci n’a zis «cum nu 
mai mult slujba duhului va fi intru slavă» ci „pri
soseşte întru s l a v ă având dovadă din raţionamen
tele spuse. Aici insă, arată şi superioritatea cea mare 
a celei din legea nouă, zicând parecă: «că dacă o compar 
pe aceasta cu aceea, apoi atunci slava legei vechi nici 
nu mai este slavă», pregătind această idee nu cum s’ar 
brodi, că adecă nu mai este slavă, ci fiind vorba de 
comparaţiune. De aceia tocmai a şi adaos: „într’a- 
ceastă parteu, adecă după comparaţiunea dintre ele, 
ca rezultat al acestei comparaţiuni. Dară prin aceasta 
de sigur că el nu defaimă legea veche, ci incă o şi 
recomandă foarte mult, fiindcă chiar şi comparaţiunile 
se obişnuesc a se face intre lucruri ce sunt in afinitate 
sau înrudire intre dânsele.

Mai departe apoi pune in mişcare şi un alt raţio
nament, care arată superioritatea şi din altă parte. Şi 
care este acel raţionament? Acel dela timp, zicând: „Că 
de a fost cea trecătoare, prin slavă, cu mult mai
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vârtos cea netrecătoare (to <j.evov =  ceâ care române) 
va fi întru slavă“ (Vers. 1i). Una a încetat <lejâ, a 
contenit, iară ceialaltă remâne necontenit.

„Drept aceia având nădejde ca aceasta, multă 
îndrăznire întrebuinţăm" (Vers. 12). Fiindcă audi
toriul la auzul atâtor împrejurări desfăşurate despre 
legea veche, cerea de a vedea cu ochii, aşâ zicând, slava 
legei nouă, priveşte cum il îndreaptă spre veacul vii- 
toriu. De aceia şi speranţa a pus-o la mijloc, zicând: 
„Drept aceia având nădejde ca aceasta". Care 
anume? «Că ne-am învrednicit adecă, nu numai noi apos
tolii de mai mari bunuri decât Moisi, ci şi top cei ce 
cred» zice. „Multă îndrăznire întrebuinţăm". Dară 
cătră cine aceâ îndrăznire?spune-mi; cătră Dumnezeu, 
sau cătră ucenici? «Cătră voi, ucenicii noştri», zice; 
adecă «vă  grăim cu toată libertatea, nimic ascunzând de 
voi, nimic bănuind, nimic împuţinând, ci grăind deschis, 
şi nu ne-am temut ca nu cumva să vă vătămăm privirile 
voastre dupre cum Moisi pe celc ale Iudeilor». Şi cum că 
aceasta a dat a se înţelege, ascultă cele ce urmează, sau 
mai bine zis, e necesar mai ’ntăi a spune istoriea, căci 
chiar el necontenit se învârteşte împrejurul acelei istorii.

Deci, care este aceâ istorie? Că Moisi luând din nou 
cele două table ale legei, s’a scoborit cu ele de pe munte, 
şi că s’a fost slăvit vederea feţei lui care strălucea atât 
de mult, in cât nu se puteau apropieâ de el fiii lui Israil 
ca să-i vorbească, pană ce a pus un acopercmânt pe 
faţa sa. Şi s’a scris această istorie astfeliu in Exod: 
„Iară când s’a pogorît Moisi din munte, şi cele 
două table erau în mâni le lui, şi pogorîndu-se 
din munte nu ştiea că s’a fost slăvit vederea 
feţei Chipului lui, de când a grăit Iui Dumnezeu, 
şi s’au temut a se apropieâ de dânsul. Şi i-a 
chemat pre dânşii Moisi, şi li-a grăit lor. Şi după 
ce a încetat a grăi cătră ii, a pus acoperemânt 
pre faţa sa. Şi când întră Moisi înaintea Dom
nului să grăească lui, luă acoperemântul pănă 
Ce ieşâ". (Exod. 34, 29—34).- Deci aducându-li aminte 
de această istorie, zice: „Şi nu precum Moisi punea 
acoperemânt pre faţa sa, ca să nu caute fiii lui
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Israil la sfârşitul celei ce era trecătoare". (Vers. 13), 
Ceia ce el spune aici, aceasta însamnă: «Nu este nevoe 
de a vă acoperi pre voi ca Moisî, căci voi sunteţi în 
putere de a căută spre slava aceasta, cu care suntem 
îmbrăcaţi, de şi este cu mult mai mare şi mai strălu-1 
citoare decât aceea». Ai văzut procopsala sau progresul 
făcut? Căci tot Pavel spunând in l'ntâea epistolă: „CU 
lapte pre voi v ’am hrănit, iară nu cu bucat.e“ 
(I. Cor. 3, 2), iată că aici zice că: „multă îndrăznire 
întrebuinţăm", şi aduce pe Moisi la mijloc, înaintând 
cu vorba prii i oomparaţiune, şi prin aceasta înălţând pe 
auditoriu. Şi de astădată ii adaogă şi pe dânşii, şi spune 
Iudeilor că «noi nu avem nevoe de acoperemânt, ca 
Moisi când vorl>eâ căpeteniilor poporului». Cele de după 
aceasta el le ridică la înseşi demnitatea legiuitorului, sau 
că chiar şi mai departe.

Dară acum să ascultăm cele ce urmează : „Ci s’au 
orbit înţelegerile lor. Că până astăzi acelaşi 
acoperemânt întru cetirea legei vechi rernâne 
nedescoperit, că întru Christos se strică" (Vers. 
14). Priveşte aici ce voieşte el să pregătească prin aceste 
cuvinte. «Ceia ce s’a petrecut cu Moisi odată numai, 
aceasta se petrece cu legea necontenit. Deci, cele spuse 
nu sunt vr ’o detăimare adusă legei, precum nici lui Moisi, 
care s’a acoperit atunci, ci numai defăimarea Iudeilor 
celor nerecunoscători. Acela aveă slava sa proprie, daiă 
dânşii nu puteau să o privească. Şi atunci de ce vă mai 
minunaţi, zice, dacă ii nu pot privi la slava aceasta a 
«•harului, când n’au putut privi nici la cea mai mică, 
aceâ a lui Moisi, şi nici n’au putut să caute la faţa lui ? 
De ce vă tulburaţi dacă Iudeii nu cred in Christos, când 
dânşii nu cred nici in lege? De aceia tocmai nicicharul 
nu l-au cunoscut, fiindcă n’au cunoscut nici Vechiul Tes
tament, şi nici slava din el. Căci slava legei, se va în
toarce spre Christos».

Ai văzut cum şi de aici doboară truliea Iudeilor ? 
Căci dela ceia ce dânşii credeau că covârşăsc, adecă 
dela strălucirea feţei lui Moisi, dela aceia, zic, li arată 
tâmpirea şi alipirea lor de cele pământeşti. «Deci, să, 
nu se fălească cu aceasta, zice; caci ce are a face acest 
fapt faţă de Iudeii cari nu s’au bucurat de privirea feţei 
lui Moisi» ? De aceia el necontenit răscoleşte acest fapt,
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zicând acum de pildă: „că până astăzi acelaşi aeo- 
peremânt pentru citirea legei vechi remâne ne
descoperit, că întru Cliristos se strică11, iară altă 
dată spunând: „ci până astăzi când se citeşte Moisi, 
acoperământ pre inima lor zace“. arătând că acel 
aeoperemant zace şi in citire, şi in inima lor. Mai sus 
spunea: „în cât nu puteau fiii lui Israil să caute 
la faţa lui Moisi, pentru slava feţei lui cea tre
cătoare11, decât care ce ar puteâ li mai înjosit? Când 
nefiind încă stricată (desfiinţată) aceâ slavă, sau mai 
bine zis, nefiind încă nici cea comparată cu aceea, ţi 
chiar dacă puteau fi privitori, acea slavă se acoperea 
de dânşii, „ea să nu caute fiii lui Israil la sfâr
şitul celei ce eră trecătoare11,—adecă la lege, că are 
sfârşit— „ci s’au orbit înţelegerile (cugetările) lor11, 
zice — apoi de aici poţi vedea deosebirea. «Oară, zici tu, 
ce are a face chestiunea de faţă cu acel aeoperemant» ? 
Apoi apostolul a adus ca mărturie acoperemântul lui 
Moisi, care prescrieă mai dinainte cele viitoare. «Nu 
numai atunci n’au văzut Iudeii, ci nici astăzi, zice, nu văd 
legea. Şi cauza este chiar intrânşii, căci împietrirea cuge
tului vine ( lela unul care nu simte, şi este nerecunoscă
torii!. Asăcă noi suntem cari cunoaştem şi legea, iară de 
dânşii nu numai charul, ci chiar şi legea a fost acoperită».

„Că până astăzi acelaşi acoperemânt întru 
citirea legei vechi remâne, zice, nedescoperit, că 
întru Cliristos se strică (se desfiinţază)“. Ceia ce 
el spune aici, aceasta însamnă: «Chiar legea dânşii nu 
pot a o cunoaşte, că a încetat, fiindcă nu cred intru 
Christos. Că dacă prin Cliristos a încetat, dupre cum a 
şi încetat, şi legea a spus aceasta mai dinainte, apoi 
atunci cum cei ce nu primesc pe Christos, care a des
fiinţat legea, vor puteâ să cunoască că legea a fost desfiin
ţată? Neputând deci să cunoască aceasta, este invederat 
că nu cunosc nici puterea legei care a spus acestea, şi 
nici întreaga ei slavă». Şi unde oare a spus aceasta, că 
întru Christos se desfiinţază legea? Oară nu numai că 
a spus, ci şi prin fapte a arătat. Şi mai ’ntăi că jărtfele 
şi întregul ritual le-a mărginit într’un singur loc, în 
templu, iară mai pe urmă chiar şi templul l-a desfiinţat. 
Cil dacă n’ar fi voit ca jărtfele să înceteze, cum şi în
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treaga lege pentru ele, una din două ar fi făcut: sau că 
n’ar fi desfiinţat templul, sau că desfiinţându-1 n’a r fi 
oprit de a se jărtfi in alta parte. Dară acum întreaga 
lume, ba chiar şi pe înseşi cetatea Ierusalimului o  a 
făcut neprimitoare de astfeliu de ierurghii, şi numai tem
plul lăsîtndu-1 şi hotărîndu-1 pentru jartfe; şi in fine a 
arătat chiar prin fapte, că prin Christos au încetat cele 
ale legei, căci şi templul Christos l-a desfiinţat.

Iară dacă voieşti a cunoaşte şi din cuvinte cum 
se desfiinţează prin Christos, ascultă pe însuşi legiui
torul Moisi, zicând: „Proroc clin fraţii voştri, ca 
pre mine, va scula voe Domnul Dumnezeul 
vostru, de dânsul să ascultaţi întru toate ori 
câte va grăi cătră voi. Şi va fi, tot sufletul 
care nu va ascultă pre Prorocul acela, se va 
pierde* (Dout. 18, 15. 19, compară şi fapt. apost. 3, 
22. 23). Ai văzut cum a arătat şi legea că in Christos 
încetează? Căci Prorocul acesta, adeca Christos, de care 
Moisi a poroncit a ascultă, şi Sâmbătă a desfiinţat-o, şi 
tăierea împrejur, şi toate celelalte atingătoare de trup 
le-a desfiinţat. Dară şi David tot aceiaşi învederând, 
ziceâ de Christos: „Tu eşti preot în veac, dupre 
rândueala lui Melcliisedec* (Ps. 109,4), şi nu dupre 
rândueala lui Aaron. De aceia şi Pavel explicând mai 
lămurit aceasta, zice că: „Mutându-se preoţiea, de 
nevoie se face şi legei mutare* (Ebr. 7, 12). Şi 
aiurea iarăşi zice: „Jărtfa şi prinosul n’ai voit, ar
derile de tot şi pentru păcat n’ai bine-voit. 
Atunci am zis: iată viu“ (ibid. 10, 5-7). Dară apoi 
incă şi alte multe mărturii este cu putinţă dc a scoate 
din legea veche, arătând cum prin Christos legea se 
desfiinţază. Aşâ că, când tu te lepezi de lege, atunci 
poţi vedea legea bine; intru cât insă tu te ţii de lege, 
şi nu crezi in Christos, nu ştii nici chiar însăşi legea.

De aceia a şi adăogat, pregătind acelaşi lucru mai 
lămurit încă: „Ci până astăzi, când se citeşte 
Moisi, acoperemânt pre inima lor zace*. N’a zis 
că acoperemântul fremâne 'numai in litere, ci „ întru 
Citire11, dară citirea nimic alta nu este, decât energica, 
sau acţiunea celui ce citeşte. Şi iarăşi: „Cand Se Ci
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teşte Moisi “ . Dară încă mai lămurit a învederat aceasta 
prin aceeaşi expresiune ce urmează spunând mai pe fa lă : 
„acoperemânt pre inima lo r  zace". Fiindcă şi pe 
faţa lui Moisi acoperernăntul nu stă pentru dânsul, ci 
pentru tâmpireu Iudeilor, şi cugetarea lor cea trupească.

Deci, învinovăţîndu-i îndeajuns, la urmă arată şi 
modul indreptărei lor. Care deci este acest mod V „Iară. 
când se vor întoarce cătră Domnul“ — ceia ce 
este a se depărta de lege — „se va ridica acopere- 
mântul“ (Vers. 16). Ai văzut că aeopercmântul acela 
nu era pentru faţa lui Moisi, ci pentru privirea Iu
deilor? Nu se tăcea aceasta, spre a se astupă slava lui 
Moisî, ci pentru ca dânşii să nu vadă, căci nici nu pu
teau. Aşâ că cusurul acesta eră al lor; nu pe Moisi îl 
împedecâ acest fapt de a nu şti cevâ, ci pe dânşii Şi 
n’a spus pe faţă «când vor părăsi legea», cu toate că 
aceste;i prin expresiunea „când se vor întoarce 
cătră Domnul, se va luâ acoperemântula, a lă
sat să se înţeleagă. A stăruit prin urmare apostolul in 
această istorie până la sfârşit. Căci şi Moisi când vorbea 
către Iudei, îşi acoperea faţa sa, iară când se intorceâ 
cătră Dumnezeu, era descoperit. Aceasta eră tip al viito- 
riului ce va fi, că adecă când ne vom întoarce cătră 
Domnul, atunci vom vedea slava legei, şi descoperită 
faţa legiuitoriului, sau mai bine zis, nu numai aceasta 
va li, ci şi că vom fi atunci in rânducala lui Moisi.

Ai văzut cum aţiţă pe Iudeu la credinţă, arătând 
că nu numai pe Moisi poate a-1 vedea, venind spre 
cliar, ci încă că se va află chiar in rândul legiuito
riului i  «Nu numai că vei vedea, zice, slava, pe care 
alunei n’ai văzut-o, ci chiar şi tu însu-ţi vei fi in aceâ 
slavă, sau mai bine zis, chiar şi in mai mare slavă, şi 
atât de mare, încât nici să se mai vadă aceea, compa
rată cu aceasta». Cum şi in ce chip? Că adecă întor- 
cându-te cătră Domnul, şi devenind iu cliar, te vei bu
cură de aceâ slavă, cătră care comparată fiind slava 
lui Moisi, se pare aceasta a fi atât de mică, încât nici 
c;l mai este slavă. Şi cu toate acestea de şi mică şi 
foarte înjosită faţă de slava aceea, totuşi tu Iudeu fiind, 
nici de aceasta nu te vei învrednici, pe când dacă devii 
credincios, te vei învrednici a vedea şi pe eeâ cu mult 
mai mare decât aceasta. Când vorbea cătră cei ere-
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dincioşi, zicea ca nu s’a slăvit ceia ce erâ slăvit,—aici uu 
aşâ, însă cum? „Când se vor întoarce cătră Dom
nul, se va luă acoperemântul“, ridicându-i câte pu
ţin, şi punându-i mai întâi în rândul lui Moisi, şi la urmă 
tăcându-i părtaşi celor mai mari bunuri. «Când voi vedea, 
zice, pe Moisi întru slavă, atunci şi cătră Dumnezeu te 
vei întoarce, şi te vei bucură de o mai marc slava 
decât aceasta».

Priveşte, deci, câte a pus dela început care şi lac 
deosebirea, şi arată superioritatea Noului Testament faţă 
de Vechiul T., nu doară că arată lupta dintre ele, nici 
contrarietatea. «Vechiul 7'. este literă, zice, şi peatră, 
şi slujba morţii, şi se strică, adecă se desfiinţam; — şi 
totuşi Iudeii nu s’au învrednicit nici de acea slavă. Noul 
Testament este tabla inimei trupeşti, şi duh, şi dreptate 
(justificare) şi remâne, şi toţi ne învrednicim de slava 
lui, nu numai unul, precum Moisi s’a bucurat atunci <le 
slava acea mică, dupre cum şi zice mai jos: „Iară noi 
toţi cu faţa descoperită slava Domnului ca prin 
oglindă privind", iară nu ceâ a lui Moisi.

Dară fiindcă uniia prin expresiunea „Când se vor 
întoarce cătră Domnul" zic că este spusă pentru 
Fiul, impotrivindu-.se cu ace;ista dogmelor celor in totul 
mărturisite, să examinăm mai cu amănunţime aceasta, 
punând mai ’utâi de faţă aceia dela caro se pare <*n 
făuresc asemenea credinţă.

Deci, ce va să zică el aici# Dupre cum spune: 
,.Duh este Dumnezeu" tot aşâ spune şi aici că „Duh 
este Domnul", insă n’a spus că: „Duh este Dom
nul", ci „Domnul Duhul este“. Mare este deose
birea deci intre una şi alta. Căci când el voieşte a 
spune aşâ, pr cum zici tu, nu pune articul la adiectiv. 
Aici insa, in fraza „Domnul Duhul este" ('O 
to î"T') adiectivul Duhul este articulat. Dealtfeliu 
să vedem toate cele ce a spus mai ’nainte, despre ce 
anume a spus. De pildă când apostolul ziceâ că „litera 
omoară, iară Duhul face viu“ şi iarăşi „scrisă 
nu cu cerneală, ci cu duhul lui Dumnezeu celui 
viu“, oare le spunea pentru Dumnezeu, sau pentru 
Duhul? învederat este că pentru Duhul, căci cătră
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Duhul ii chemă el dela literă. Apoi ca nu cumva au
zind cinevâ expresiunea Duhul, să se gândească că 
dacă Moisx s’a întors cătră Domnul, iară el cătră Duhul, 
prin aceasta să ’şi inchipue că Duhul este mai mic decât 
Fiul, iată că îndreptând o astfeliu de bănueală, zice: 
„Iară Domnul Duhul este“, adecă «şi Duhul este 
Domn», zice.

Şi ca să afli că vorba lui este despre Mângâito- 
riul, a adaos: „şi unde este Duhul Domnului, acolo 
este slobozăniea (libertatea) “ . insă n’ai puteâ zice 
că apostolul ar ti voit să spună: «unde este Domnul 
Domnului». Vorbeşte aici de lil>ertate, in raport cu ro- 
bioa de dinainte. Apoi, ca nu cumva să’ţi închipui, că 
vorl»eşte de vieata viitoare, zice: „Iară noi toţi CU 
faţa descoperită slava Domnului ca prin oglindă 
privind“ (Vers. 18), adecă nu slava aceâ contenită, ci 
aceâ remasă — „spre acelaşi chip (în acelaşi chip) 
ne prefacem din slavă în slavă, ca din Duhul 
Domnului“ *). Ai văzut cum iarăşi pune pe Duh in 
rând cu Dumnezeu, iară pe dânşii ii ridică in rândul 
apostolilor? răci şi mai ’nainte a fost spus: „sunteţi 
carte a lui Christos1', iară aici „iară noi toţi cu 
faţă descoperită*, deşi dânşii au venit purtând slava 
după legea lui Moisi. «Insă, dupre cum noi, zice, nu am 
avut nevoe de acoperemânt, tot aşii şi voi cei ce aţi primit 
legea nouă,deşi dealtfeliu este cu mult mai mare slava 
aceştiea, căci nu a fetei noastre este această slavă, ci a. 
Duhului. Dară cu toate acestea puteţi a căută spre acea 
slavă deopotrivă cu noi. Aceia nici prin mijlocitoriu 
n’au putut, pe când voi şi fără mijlocitoriu puteţi privi 
la o slavă mai mare. Aceia n’au putut căută spre slava 
lui Moisi, in timp ce voi puteţi căută şi spre slava Du
hului». Dară dacă Duhul ar ii mai inferior, de sigur 
că n’ar puteâ acordă mai mari bunuri decât acelea.

') Notă. Atât în ediţiunea Sf. Chrisostom. cât şi in ecliţiunea 
noastră Textus receptusi fraza aceasta este precum urmează:
i ţ jv  a o f iiv  s'.y.ova ţxsTOijJLOpcpoojAŜ )'n. 'j~ o  s tţ  oov-*''» ftjro K u -
pioo 7ivet)u.'/toţ» adecă: «in  acelaşi chip ne prefacem (acelaşi chip îl 
luăm)  din slavă în slavă, ca din Domnul Duhului». De aici se vede 
lămurit că traducerea din ediţiea de Buzău ca din JOuhtd Domnului, 
nu este exactă, fiindcă se schimbă ideia predominantă.
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Ce va să zică oare: „slava Domnului ca prin 
oglindă privind, în acelaşi chip ne prefacem"? 
Aceasta mai lămurit s’a arătat când «„-harurile lucrau 
semne şi minuni, dară nici acum nu este greu celui ce 
are ochii siguri, de a vedea aceasta. (]ăci de ’ndată ce 
ne botezăm, sufletui străluceşte mai mult decât soarele, 
fiind curăţit de Duhul, şi atunci nu numai privim spre 
slava lui Dumnezeu, ci şi de acolo primim oarecare 
strălucire. Dupre cum argintul curat ce stă spre razele 
soarelui, sloboade şi el raze dintrânsul, nu numai dela 
natura sa proprie, ci şi dela strălucirea razelor solare, 
tot aşâ şi sufletul curăţit şi devenit mai strălucitorii! decât 
argintul, primeşte raze «lela slava Duhului, şi aceleaşi 
raze le sloboade şi el dintrânsul. De aceia şi zice: „ca 
prin oglindă privind, în acelaşi chip ne prefacem, 
din slavă“ — din slava Duhului — „în slavă14 — in 
slava noastră, cea apropieată de aceea, şi aşâ felin pre
cum se cade a ii dela Domnul Duhului. Priveşte cum 
şi aici numeşte pe Duhul Domn. Dară şi aiurea se poate 
vedea domniea Duhului. „Şi slujind ii Domnului, si 
postindu-se a zis Duhul: osebiţi mie pre Varnava 
şi pre Saul“ (Fapt. 13, 2). De aceia a zis: „slujind 
ii Domnului,... osebiţi mie“, a i să arate egalitatea. 
Şi iarăşi Christos zice: „sluga nu ştie ce face stă
pânul Său“ (Ioan 15, 15), in timp ce Duhul ştie cele ale 
lui Dumnezeu, precum omul ştie cele ale sale, neînvăţat 
de cineva, — llindcă chipul nu remâne prin sine. Dară şi 
a lucra precum voieşte, arată puterea şi stăpânirea lui. 
Acest Duh ne preface, nu ne lasă a ne conforma noi cu 
veacul acesta; acest Duh este creatoriul unei astfeliu de 
zidiri, unei astfeliu de creaţiuni. Dupre cum zi«-e: „Zidiţi 
întru Christos Iisus" (E fes. 2, IO), tot aşa zice: „Inimă 
curată zideşte întru mine Dumnezeule, şi Duh 
drept înoes'te întru cele dinăuntru ale mele“ 
(Ps. 50, 12).

J) Voieşti a-ţi arătă aceasta mai învederat şi dela

') Partea morală. Contra Arianitor despre Duhul, şi despre 
strălucirea trupului sfinţilor, cum şi dc a nii iubi iară sfieală, ci 
numai a admiră pe Dumnezeu. Omul spre a nu se dedă la răle, 
trebuie a-şi ocupă cugetul cu îndeletniciri folositoare. (Veron).
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apostoli? Gândeşte-te la. Pa vel, ale cărui haine lucrau 
minuni; gândeşte la Petru ale căruia şi umbrele aveau 
putere. Dară dacă dânşii n’ar fi purtat chipul împăratului, 
atunci şi razele sclipitoare ce slobozau ar fi fost neapropi- 
enie lor, şi nici hainele sau umbrele lor n’ar fi lucrat atâ
tea minuni. Căci hainele împăratului sunt îngrozitoare şi 
tâlharilor. Voieşti poate şi prin trup strălucind a vedea 
aceasta.? „Şi căutând, zice, la faţa lui Ştefan, i-au 
văzut fa ta  lui ca a unui înger" (Fapt. 4, 15). Dară 
această slavă nu este nimic faţă de cea dinăuntru, ce 
străluceşte mai mult decât soarele. Ceia ce Moisi avea 
pe faţa sa, aceşti ia o poartă in sufletul lor, ba încă şi 
mai mult. Slava lui Moisi eră supusă mai mult simţurilor, 
în timp ce slava sufletului este netrupească. Şi precum 
trupurile ce strălucesc în foc împrăştie din strălucirea 
lor şi altor trupuri deaproape, dănd şi acelora din stră
lucirea lor proprie, acelaşi lucru se întâmplă şi cu cre
dincioşii. Pentru aceia tocmai astfeliu de oameni sunt 
scăpaţi de cele pământeşti, şi văd înaintea lor numai 
cele din ceriuri.

V a i! Bine este aici a şi ofta cu amar, că bucuran- 
du-ne de o astfeliu do nobleţă, nu ştim nici cele spuse, 
pentru că iute perdem din minte împrejurările, şi ne 
temem de cele simţite. Căci slava aceasta nepovestită 
şi înfricoşată remâne in cugetele noastre pe o zi sau 
două, iară la urmă o stingem, aruncându-ne iarăşi in 
virtejul celor pământeşti, şi în desimea norilor de griji 
respingem razele acestei slave.

Furtună sunt, iubiţilor, ce le . pământeşti, şi mai 
posomorite decât chiar furtuna, fiindcă nu ger se naşte 
de aici, nici ploae, şi nici mocirlă şi mlaştină adâncă, 
ci cea mai grozavă decât toate acestea, adecă gheena 
şi rălele gheenei. Şi du pre cum pe un ger aspru îngheaţă 
toate mădularele şi sunt ca moarte, tot aşâ şi sufletul 
tremurând în furtuna păcatelor, nimic nu mai face din 
cele ale sale, fiind îngheţat de gerul cugetului. Dupre 
cum gerul îngheaţă trupul, tot aşâ şi un cuget rău 
îngheaţă sufletul, din care pricină îi şi vine acea spaimă. 
C-ăci, în adevăr, nimic nu este mai speriat ca cel alipit 
de cele pământeşti. Un astfeliu de om trăieşte vieaţa 
lui Cain, tremurând in fie-ce moment. Şi ce spun eu de 
năcazuri, şi pagube, şi ispite, şi linguşiri, şi curteniri ? —
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prefaceri. Lada poate geme de aurul din ea, dară sufletul 
nu s’a izbăvit de frica sărăciei. Şi cu drept cuvânt, căci 
el este mişcat la aceasta ca de nişte lucruri putrede şi 
nestatornice, şi dacă poate nu chiar el sufere vr ’o pre
facere, totuşi văzând la alţii acea prefacere, el dejâ s’a 
pierdut, do vreme ce mure este frica ce-l stăpâneşte, 
mare este şi nebărlăţiea lui.

Un asemenea om este lipsit de curai nu numai in 
faţa primejdiilor, ci şi faţă de toate celelalte. Când de 
pildă va cădeţi în poftii averilor, el nu respinge atacul 
acesta ea un lărbat liher, ci ca şi un rob cumpărat cu 
bani toate le face, slujind poftei uricioase a iubirei de 
argint, ea şi unei stăpâne. De ar vedeâ vre-o fată fru
moasă, de’ndată se pitulează fiiind cucerit de dânsa, şi 
ca. un câne umblă după desfrânări, în timp ce ar trebui 
să facă eu totul din contra. Când tu vezi o femeie fru
moasă, nu te gândi de’ndată cum ai putea să te bucuri 
de plăcerea ci, ci cum să te izbăveşti de aceâ plăcere. 
«Dară, zici tu, cum s’ar putea face aceasta, când nu 
este al meu de a iubi»? Dara al cui este? spune-mi. 
«Este, zici, din cauza inrîurirei demonului». Şi crezi că 
în toate şi peste tot numai demonul este cart; unelteşte? 
Prin urmare luptă-te cu putere contra 1 ţoalei. «Dară nu 
pot» zici tu. llaide, deci, mai întâi aceasta, să-ţi arătăm, 
că ceia ce se întâmplă este numai din cauza trândăviei 
tale, că la început singur tu ai înlesnit calea demonului, 
şi că acum, dacă ai voi, o vei putea depărta cu multă 
înlesnire.

Spimc-mi, te rog ; cei ce cur vest;, oare iubesc ii când 
curvese, sau că mai mult dorind primejdiile cum s ’ar 
întâmplă? Este învederat că iubind. Aşa dară se pot 
bucură ii de vr ’o iertare? Nici de cum. Şi de ce oare? 
Pentru că a lor este greşala. «Dară, zici tu, de ce îmi 
împleteşti raţionamente de acestea ? Că eu mă cunosc 
singur că voiese a alungă patima, şi nu pot; c i ’mi stă 
înainte, mă apasă, şi simt dureri grozave». Dara, omule, 
voieşti poate s’o alungi, insă nu faci ceia cc fac cei ce 
alungă cevâ, ci tu pătimeşti acelaşi lucru, pe care de 
pilda il pătimeşte cel bolnav de friguri, care umplând u-şi 
pântecele de apă rece ar zice: «cât mă gândesc ea să 
sting frigurile! şi de şi voieşc, totuşi nu pot, ci incă mai 
mult mi se aprinde flacăra».

Acum să vedem dacă nu cumva şi tu faci acelaşi
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lucru, crezând că ai descoperit mijlocul de a stinge 
patima, pe când în faptă o aprinzi. «N u » zici tu. Aşă 
dară, spune-mi: ce anume ai făcut tu vre-odată ca 
să stingi patima? Dară ce este oare care creşte, sau 
mai bine zis, care contribuie la sporirea unei patimi? 
Că dacă poate nu suntem cu toţii vinovaţi de asemenea 
greşale, totuşi pe cei mai mulţi i-am găsi vinovaţi de 
iubirea dc bani mai cu samă, decât de iubirea trupurilor. 
Cu toate acestea tuturor li va stă la îndemână doftoriea 
obştească, şi unora, şi altora. Căci şi aceea este iubire 
absurdă, ca şi aceasta; dară aceasta este cu mult mai 
înflăcărată şi mai aprinsă. Când, deci, noi stăpânim 
lucrul cel mai marc, este învederat că şi pe cel mai mic 
îl vom stăpâni cu uşurinţă. «Dară, zici tu, dacă aceasta 
este mai înflăcărată şi mai aprinsă, dc ce nu toţi sunt 
stăpâniţi de rău, ci cei mai mulţi sunt ca nebuni după 
bani»? Mai intăi, fiindcă pofta aceasta ni se pare fără 
de primejdii, apoi de şi pofta trupurilor este mai înflă
cărată, totuşi se stinge mai degrabă.

Haide, deci, să discutam despre iubirea trupurilor, 
şi s<i vedem cum sporeşte răul, căci numai aşâ vom şti 
dacă vinovăţiea aceasta este a noastră, sau nu. Şi dacă 
este a noastră, să facem totul spre a scăpă de rău, iară 
dacă nu este a noastră, apoi de ce să ne mai jălim  in 
zădar? De ce oare nu iertăm pe cei stăpâniţi de această 
patimă, ci încă îi acuzăm?

Deci, de unde îşi iâ naştere amorul sau dragostea 
de femei? «Dela frumuseţea feţei, zici, când acea femeie 
este frumoasă la faţă şi plăcută». In zadar spui aceasta, 
că dacă o faţă frumoasă ar putea să atragă spre sine 
pe amanţi, apoi o astfeliu de femeie pe toţi i-ar aveă 
de amanţi, iară dacă nu-i are pe toţi, apoi e învederat 
că aceasta nu vine dela natură, nici dela frumuseţă, ci 
dela nişte ochi ne’nfrânaţi. Când tu văzând pe o femeie 
frumoasă, o admiri cu curiozitate şi te îndrăgosteşti de 
ea, deja ai primit săgeata. «Dară, zici tu, cine văzând 
pe o femeie frumoasă, ar puteâ să nu o laude? Deci, 
dacă nu atârnă de noi dc a admiră astfeliu de lucruri, 
invederat este că amorul nu este în noi». Opreşte-te, 
omule! Ce amesteci toate la un loc, învârtindu-te în toate 
părţile, şi nu voeşti a vedeâ rădăcina răului? Căci văd 
pe mulţi admiratori şi lăudând pe v r ’o femeie, însă nu 
şi iubind-o. «Şi cum este cu putinţă de a admiră pe o 
femeie, şi a n’o iubi»? — zici tu. Nu te nelinişti, căci
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tocmai aceasta viu aţi spune, ci aşteaptă, şi vei auzi pe 
Moisi admirând pe liul lui Iacob, şi zicând: „Şi o râ  
Iosif mândru la chip, şi frumos la faţă toarte“ 
(Facere 39, 6). Apoi oare iubii cel ce gruia acestea ? 
«Nici de cum, zici tu, fiindcă nici nu vedei pe Iosif». 
Dară noi pătimim de acestea nu numai de frumuseţile 
văzute, ci şi faţă de cele auzite. Şi pentru ca să nu te 
cerţi cu noi in asemenea chestiuni, oare David nu eră 
un liărbat frumos foarte, roşietic la faţă şi eu nişte ochi 
fermecători ? — ceia ce este partea cea mai tiranică a 
fruniuseţei, — vorbesc de frumuseţea ochilor. Apoi oare 
s’a amorezat cinevâ de dânsul? Nici de cum. Aşâ dară 
nu dela a admira pe cinevâ vine şi a-1 iubi, pentru (ii 
mulţi au mame in floarea tinereţei şi frumoase la faţă, 
şi totuşi nu s’au gândit câtuşi de puţin să se amorezeze 
de dânsele. Să nu lie una ca aceasta! ci dânşii numai 
cât admiră pe cea văzută, dar nu cad in amoruri m âr
şave! «Dară, zici tu, iarăşi este succesul naturei şi aici». 
Cărei naturi ? spune-mi. «Căci sunt mame» zici. Apoi n-ai 
auzit că Perşii, nesilindu-i nimeni, se împreună cu ma
mele lor, şi nu unul, sau doi, ci întreaga naţiune ? Dară 
afară do acestea şi de acolo se învederează, că boala 
aceasta nu vine dela ţinuta trupului in genere, sau dela 
frumuseţu feţei, ci numai dela un suflet trândăvit şi 
rătăcit.

De multe-ori s’au văzut bărbaţi cari trecând cu 
vederea femei frumoase şi încântătoare, s’au predat unor 
femei urite şi spurcate. De unde se învederează că a  se 
îndrăgosti de o femeie nu vine dela frumuseţa feţei sale, 
fiindcă dacă ar li aşâ, apoi asemenea femei ar li robit 
pe cei căzuţi, mai ’nainte de cele uricioase.

Deci, care este cauza ? < ]ă dacă a iubi nu vine dela 
frumuseţa feţei, apoi de unde ’şi are începutul şi obâr
şia amorul ? Poate că dela demon ? De sigur că ’şi are 
şi de acolo, insă nu aceasta este ceia ce se caută, ci să 
vedem de nu cutnvâ şi noi suntem cauza. Nu numai 
dela demoni vine cursa aceasta, ci împreună eu dânşii 
vine mai ’ntâi dela noi. De nicăire nu se naşte această 
boala uricioasă, decât dela deprindere, dela vorbe lin
g u ş i t o a r e ,  dela lene şi nelucrare. dela a nu aveâ nimic 
de făcut. Mare este în adevăr, mare este tirania obiş
nuinţei, şi atât de mare încât că devine ca o trebuinţă 
a naturei, sau devine a doua natură. Dară dacă obiş
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nuinţa zămisleşte această patima, învederat este că tot 
ea o şi poate stinge. Mulţi iubind in acest feliu, au în
cetat de a mai iubi, ne mai vă/.and pe cele pe care le 
iubeau. Aceasta de sigur că se pare pentru un timp scurt 
foarte dureros, şi foarte dezgustătorii!, dară cu timpul 
devine plăcut, şi la urmă patima devine cu neputinţă 
cliiar celor ce ar voi.

«Dară, zici tu; ce este de făcut, dacă şi tară obişnu
inţă este cineva robit dela cea întâi vedere» ? Şi aici este 
cauza trândăvia trupului, dezmerdările, şi ne’ngrijirea 
de cele trebuitoare, ba chiar de cele al>solut trebuitoare. 
Un astfeliu de om se poartă in coace şi in colo întoc
mai ea o planetă rătăcită, fiind împins de ori-ce rău, 
şi ca pe un copil rătăcit il robeşte cel ce şi-a pus in 
minte de a robi un astfeliu de suflet. Fiindcă obişnu
inţa sufletului este de a li activ, de a lucră, apoi când 
îi vei înceta energia sau activitatea lui in cele bune,— 
fiindcă el nu poate stă în neluerare — se va vedea 
silit de a naşte pe celelalte. Dupre cum pământul când 
nu este semănat sau răsădit, sloboade din el burueni 
ordinare, tot aşa şi sufletul când nu are ce face din cele 
absolut trebuitoare; şi fiindcă dânsul doreşte in tot chi
pul de a lucră, se predă pe sine in faptele cele role. Şi 
dupre cum ochiul nu încetează de a vedea, şi do aceia 
vede şi răle, când cele bune nu-i stau înainte, tot uşă, 
şi cugetul omului când va li îndepărtat dela cele bune 
şi folositoare, se va întoarce la cele nefolositoare.

Cum că ocupaţiunea şi grija pot dela cel intâi atac 
să respingă răul, aceasta este învederat din mai multe 
părţi. Când tu de pildă vezi v r ’o femeie frumoasă, şi 
simţi ecvâ pentru dânsa, să n’o mai vezi de loc, şi atunci 
ai scăpat. «Şi cum am să pot a n’o mai vedea, zici tu, 
atras de pofta de a o vedea» ? Predă-tc pe sine-ţi al
tor îndeletniciri: cărţilor folositoare, de pildă, îngrijirilor 
de cele necesare, epitropisirei şi ingrijirei de orfani, ajli
terarei celor nedreptăţiţi, rugăciunilor, filosofici pentru 
cele viitoare; cu deacestea ocupă-ţi sufletul. Cu chipul 
acesta vei putea îndreptă nu numai o rană proaspătă, 
ci chiar şi pe cea învechită şi înţepenită cu uşurinţă o 
vei alungă. Că dacă batjocora face pe cel ce iubeşte de 
a desface amorul, dupre cum spune şi proverbul, apoi 
cu cât mai mult aceste ocupaţiuni duhovniceşti nu ne 
vor deprătâ de răle, dacă am voi a ne depărta ? Dară 
dacă noi pururea conversăm şi ne petrecem timpul cu
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nişte astfeliu de săgeţi ce intr’una ne insageată, vorbind 
şi auzind cele ale lor, prin aceasta noi întreţinem boala. 
Dară cum vei puteâ pretinde să stingi focul, daca pe 
fie-care minut tu il aprinzi din nou ?

Aceste răle izvorite din obişnuinţă sa se spună celor 
tineri, iară celor deveniţi deja liărbaţi şi in stare de a 
filosofii, sil li se spună ceia ce este mai mare decât ori-ce, 
adică frica de Dumnezeu, aducere aminte ele Gheena, 
şi dorinţa de împărăţia cerurilor, — căci toate acestea 
sunt deajuns spre a stinge focul.

Pe lângă toate acestea mai gândeşte-te şi la aceia, 
că adecă ceia ce vezi nimic altă nu este, decât flegmă, 
şi sânge, şi suc al unei brune trecută in putrezire. 
«Dară, zici tu, floarea este încântătoare la vedere» 
Dară, iubitule, nimic nu este mai incântător ca flo
rile ce ies din pământ, şi cu toate acestea şi ele putre
zesc şi se veştejesc. Deci, nici aici tu nu te uită numai 
la frumuseţa ei, ci scoboară-te mai afund cu gândirea, 
şi atunci des văii nd cu raţionamentul aceâ peliţă fru
moasă, priveşte cu amănunţime cele ce sunt sub dânsa. 
Fiindcă şi trupurile celor ce pătimesc de idropică stră
lucesc. frumos, şi suprafaţa lor nu are nimic urât; dară 
dacă cu cugetarea ne-am atinge de sucurile ce zac înă
untrul acelor trupuri, noi nu putem iubi astfeliu de oa
meni. Dară poate că ochiul acelei femei este umedos, şi 
sburdalnic in privire, sprineenile sunt frumos întinse şi 
genele but in vânăt, şi fecioara este blândă, şi căutătura 
liniştită. Decât, priveşte bine şi aici, şi vei vedea că 
nimic nu este decât nervi, şi vine, şi membrane, şi a r
tere. Insă tu închipui-ţi ochiul acesta îmbolnăvit, îmbă
trânit, veştejit de tristeţă, umflat de mânie, cât de g re
ţos este, cât de iute se nimiceşte, şi cum dispare mai 
repede decât cele scrise.

Dela acestea apoi strămută-ţi mintea la frumu
seţa cea adevărată. «Dară, zici tu, nu văd frumu
seţa sufletului». De vei voi o vei vedea, căci după 
cum poţi admiră pe cei ce lipsesc şi nu-i poţi vedea 
cu ochii trupeşti, decât numai cu cugetul, tot aşâ 
este cu putinţă a vedeâ şi frumuseţa sufletului, fără 
ochii aceştiia trupeşti. N ’ai istorisit de multe-ori v r ’o 
figura sau vr ’o faţă frumoasă? Şi ai pătimit cevâ in 
descrierea acelei frumuseţi ? întipăreşte-ţi şi deastă- 
d,ata frumuseţa sufletului, şi dezmiardă-te eu frumuseţa 
lui. «Dară, zici tu, nu văd cele netrupeşti». Şi cu toate
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acestea noi mai mult decât pe cele trupeşti le vedem 
pe acelea, cu mintea noastră. De aceia, şi admirăm pe 
îngeri şi pe arhangheli, de şi nu-i vedem ; li admirăm, 
zic, şi moralul, şi virtutea sufletului lor. Chiar de ai vedeâ 
v r ’un om cumpătat şi blând, tu admiră-1 mai mult pe 
acesta, decât pe acea fată frumoasă. Chiar de ai vedeâ 
v r ’unul batjocorit, şi suferind când este nedreptăţit, tu 
admiră-1 şi iubeşte-1, cu toate că poate ar fl îmbătrânit. 
Aceasta este frumuseţa sufletului, nici-odată nu se ves- 
tejaşte, şi chiar la bătrâneţă are mulţi amanţi, şi într’una 
înfloreşte.

Deci, ca şi noi să câştigăm această frumuseţa, să 
râvnim pe cei ce o au, şi sa devenim îndrăgostiţi de 
dânşii. Căci numai aşă vom puteâ şi noi, ca luând 
această frumuseţa, să ne bucurăm de bunurile veşnice, 
rărora fie ca cu toţii să ne împărtăşim, prin charul şi 
filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu sfîntul Duh, se cade slava şi stă
pânirea in vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  V I I I

„Pentru aceia având slujba aceasta, dupre 
cum suntem miluiţi, nu slăbim (nu ne pierdem 
cumpătul), ci ne-am lepădat de cele ascunse 
ale ruşinci“ (Cap. 4-, l. 2).

Fiindcă mai sus a fost grăit lucruri mari, şi s’a 
pus pe sine înaintea lui Moisi, cum şi pe toţi credin
cioşii, la urmă simţind pare-că exagerarea şi măreţiea 
celor spuse, priveşte cum iarăşi cumpătează vorba. 
Trebuia ca să înalţe lucrul pentru apostolii cei minci
noşi, şi pentru auditori, şi iarăşi să îndrepte vorba cea 
exagerabi, nu însă să o dolxjare cu totul, căci ar fi fost 
fapta unuia care se .joacă. De aceia o apucă pe altă cale 
cu vorba, spre a arată adecă, că ceia ce avem, nu stă
pânim doară prin propriile noastre succese, ci totul ni-a 
venit din filantropiea lui Dumnezeu. De aceia şi zice:
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„Având slujba aceasta-. «Nu am introdus noi nimic 
dela noi, zice, ci numai ca am devenit slujitori, şi am 
slujit celor daţi nouă de Dumnezeu». De aceia n’a zis «dă
ruire» sau «căpătueală», ci „S lu jbă“ . Şi nici cu aceasta 
nu s’a mulţamit, ci a inai adaos: „dupre cum suntem 
m ilu iţi1'. «Că chiar aceasta, zice, adecă faptul de a sluji 
acestora, vine din mila şi filantropia lui Dumnezeu; — 
de şi, a ne izl)ăvi de răle, iară nu a ni se da atâtea 
hunuri este faptul milei sau al milostivirei lui, — însă 
mila lui Dumnezeu să întinde şi aici».

„Nu slăbim (nu ne pierdem cumpătul)" zice, 
aşâ că chiar şi acest fapt tot filantropiei lui atribuească-se. 
Căci expresiunea „dupre cum suntem miluiţi" tre
buie a fi considerată ca zisă şi pentru slujbă, cum şi 
pentru că „nu slăbim". Şi gândeşte-te cum se încearcă 
de a doi>oii, sau de a împuţina cele cu privire la dânsul. 
«Că cel ce s’a învrednicit de acestea, zice, însă toate 
le-a avut din mila şi filantropia lui Dumnezeu, nu este 
mare lucru de a da dovadă de atâtea ostenele, de a se 
primejdui şi de a suferi ispiti*. De aceia nu numai că 
nu ni pierdem cumpătul, ci încă ne şi bucurăm şi suntem 
plini de curaj». Căei zicuxnd „nu slăbim" adaoge 
imedieat:

„Ci ne-am lepădat de cele ascunse ale ru- 
şinei, nu întru vicleşug umblând, nici ameste
când (falsificând) cuvântul lui Dumnezeu" (Vers. 
2). Şi ce însamnă „cele ascunse ale ruşinei"?. «Nu 
făgăduim, zice, nici nu punem înainte lucruri mari, iară 
in fapte arătăm cu totul contrar celor grăite, dupre 
cum fac aceia». Pentru <îare şi zicea aiurea: „La Cele 
de faţă vă uitaţi"? —  ci «suntem aşâ feliu,zice, pre
cum suntem văzuţi, nu doară având cevâ în doue fe
luri, şi nici grăind sau făcând fapte de acelea, care ar 
trebui să fie ascunse şi să ne ruşineze». Iară aceasta 
explicând, a adaos: „nu întru vicleşug umblând". 
Ceia ce dânşii credeau ea o laudă, aceia el o învede
rează a fi ruşinos şi de ris.

Dară ce va să zică „întru vicleşug" ? Adecă aceia 
aveau slavă, tară să li-o răpiască cineva; luau slavă, 
însă o ascundeau; adecă aveau slava sfinţilor şi ade-
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vârâţilor apostoli, insă erau încărcaţi de mii de răle. 
«Dară noi, zice, ne-am depărtat de aceştiia». Acestea le 
numeşte cl ascunse şi ale ruşinei. Noi, insă, zice, suntem 
astfeliu precum suntem văzuţi, şi nimic având ascuns, 
nu numai în viaţa noastră, ci chiar şi in predica evan
gheliei». Căci aceasta însamnă expresiunea „nici ames
tecând (falsificând) cuvântul lui Dumnezeu, ci 
cu arătarea adevărului adecă nu numai în faţă 
şi de ochii lumei, „ci cu arătarea adevărului ade- 
verindu-ne pre noi spre toată ştiinţa oamenilor*. 
«Nu numai credincioşilor, zice, suntem învederaţi, ci şi 
necredincioşilor, stând înaintea tuturor spre a ni cerne 
faptele noastre, dupre cum vor voi. De aici, deci, ne 
adeverim pre noi, sau mai bine zis, de aici ne reco
mandăm pre noi ştiinţei (conştiinţei oamenilor); nu de 
la a ne ascunde, de la a ne arătă ipocriţi, şi a purtă 
pe faţă mască frumoasă. Deci zicem ca nimic n’am luat; 
iară la aceasta vă luăm pre voi de marturi; zicem apoi 
că nimic rău nu cunoaştem în noi, şi despre aceasta 
iarăşi invocăm mărturia voastră, iară nu ca aceia, cari 
îşi acopăr ale lor, şi înşală pe mulţi. Noi, însă, şi vieaţa 
noastră o punem înaintea voastră a tuturor, şi’ propo- 
veduirea evangheliei o dezbrăcăm de ori-ce ascunsuri, 
ca astfeliu toţi să cunoască adevărul ei».

După aceia apoi, fiindcă necredincioşii nu ştieau 
puterea evangheliei, a adaos că «nu a noastră este vina, 
ci nesimţirea acelora». Pentru care şi zice: „Iară de 
este şi acoperită evanghelia noastră, întru cei 
pierit'ori este acoperită, întru care Dumnezeu a 
orbit minţile necredincioşilor veacului acestuia1) 
(Vers. 3. 4). Ceia ce a zis şi mai ’nainte: „Unora adecă, 
mireazmă a morţii spre moarte, iară altora mi
reazmă a vieţei spre vieaţă“ , —  aceasta spune şi aici.

Dară oare ce va să zică „Dumnezeul veacului

l) Notă. Originalul este „iv niţ o toy «Idivoţ twtoo 
za tu>v âmts-wv“ =  intru care Dumnezeul veacului acestuia a
orbit minţile necredincioşilor. Aceasta este traducerea exactă a 
pericopei aceştiia, după cum se poate vedeâ şi din explicaţiea ce 
urinează a Sf. Chrisostom,— senzul însă este aşâ precum se vede 
în edifiunea noastră de Buzău.
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acestuia* ? Cei ce Itolesc de l>oala lui Marcion zic eă 
aici so vorbeşte numai despre Dumnezeul cel drept şi 
nu şi despre cel bun, — căci dânşii spun că este un 
Dumnezeu drept numai, iară nu şi bun. Maniheii insă 
zic, că aici se spune de diavol, voind prin aceasta a 
introduce pe lângă Dumnezeu şi un uit Dumnezeu crea- 
toriu, ceia, ce este foarte prostesc. Căci de multe-ori, 
scriptura obişnuieşte de a numi cevâ Dumnezeu, nu 
doară dela valoarea, celui numit, ci dela slăbăciunea 
şi neputinţa celor supuşi, precum de pildă atunci când 
pe mamonâ îl numeşte Domn şi pe pântece Dumnezeu, 
Insă nici pântecele este Dumnezeu din această cauza, 
şi nici mamonâ este Domn al lumei, ci numai al acelora 
ce se supun acestora, sau mai bine zis, sunt robiţi de acelea.

Noi insă zicem aceia, că aici nici do diavol nu se 
spune, şi nici de vr ’un alt creatoriu, ci de Dumnezeul 
tuturor; şi astfeliu să se citească această pericopa: 
cu Dumnezeu a orbit minţile necredincioşilor veacului 
acestuia, căci veacul viitoriu nu are necredincioşi, ci 
numai veacul acesta. Dară dacă şi ar citi cineva dealtmin- 
trelea, ca de pildă: Dumnezeul veacului acestuia, 
nici uşă nu va aveă vr ’o greşală, căci aceasta nu-i arată 
pe dânsul a fi Dumnezeu numai a veacului acestuia. 
Pentru că de pildă îl numim şi Dumnezeul ceriului, 
dară nu este Dumnezeu numai al ceriului; il mai nu
mim şi Dumnezeul zilei aeoştiea, de şi zicând aceasta 
nu-i mărginim numai la ziua de astăzi; il mai numim 
încă şi Dumnezeul lui Abraăm, şi Dumnezeul lui Isaâc, 
şi Dumnezeul lui Iacob, de şi el nu este Dumnezeu 
numai al acelora.

Dară in fine in scripturi ar puteâ găsi cinevâ 
multe mărturii de feliul acestora.

Deci cum i-a orbit? Nu lucrând el spre aceasta; 
să nu fie! — ci lăsând şi îngăduind orbirea lor. Fiindcă 
scriptura obişnueşte de a grăi astfeliu, ca de pildă când 
zice: „i-a dat pre ii Dumnezeu întru minte neis
cusită (nepricepută)" (Rom. 1,28). Dară fiindcă dânşii 
cei dintâi n’au crezut, şi deci singuri s’au făurit pre 
dânşii nevrednici de a vedeâ cu ochii tainele, la urmă 
şi Dumnezeu i-a părăsit. Căci ce trebuiâ oare a face? 
Trebuia oare de a-i sili, şi a li descoperi tainele, fără 
ca dânşii să voiasel a vedeâ? Dară atunci mai mult 
încă ar li dispreţuit faptul, şi nu ar fi văzut de loc.
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Pentru care a şi adaos: „Ca să nu li lumineze 
lor lumina evangheliei slavei lui Christos11, nu 
doară spre a nu crede in Dumnezeu, ci spre a nu vedeă 
necredinţa ce eră înăuntrul lor, ceia ce şi noue poron- 
eindu-ni ni-a pus in vedere de a nu aruncă mărgări
tarele înaintea porcilor. Că dacă şi necrozând ii li-ar Ii 
descoperit, apoi atunci boala mai mult încă li s’ar fi 
prelungit. Cari şi cel ce ar sili pe un bolnav de ochi 
de a privi la razele soarelui, prin aceasta incă mai 
mult i-ar prelungi boala. ]>e aceia doftorii tocmai că-i 
închid pe aceştia intr’o cameră întunecoasă, ca astfeliu 
boala să nu se prelungiască.

Tot aşâ, deci, să se înţeleagă şi aice: că adecă 
dânşii au devenit necredincioşi pentru dânşii chiar; 
dară devenind necredincioşi nu mai vedeau tainele evan
gheliei, Dumnezeu trăgând dela dânşii razele sale. Ceia, 
ce şi ucenicilor li zicea că: „Pentru aceasta în pilde 
grăiesc lor, că văzând, nu văd, şi auzind, nu 
aud” (Math. 13, 13). Dară pentru ca ceia ce spun să 
o fac şi mai lămurită printr’un exemplu, apoi inchi- 
pui-ţi pe pildă că un Elin oare-care, toate ale noastre 
le crede de mithuri. Deci, acest Elin cum arputeăm ai 
mult să se folosască ? intrând poate şi văzând tainele 
noastre, sau stând afară?

De aceia şi zice: „ca să nu li lumineze lo r  lu
mina evangheliei" — stăruind încă in istorica cu 
Moisi. Că adecă ceia ce s’a petrecut cu Iudeii pe timpul 
lui Moisi, aceasta se petrece şi cu * evanghelia pentru 
toţi necredincioşii. Şi ce va sa zică, ceia ce, este aco
perit şi care pentru dânşii nu este luminat? Ascultă-1 
pe dânsul, carele zice: „ca să nu li lumineze lor 
lumina evangheliei slavei lui Christos, care este 
chipul lui Dumnezeu". De pildă: crucea este mân
tuirea lumei, şi slava lui; că însuşi cel răstignit va veni 
cu multă slavă să judece lumea, şi toate celelalte: cele 
prezente, cele viitoare, cele văzute, cele ne-văzute, şi in 
fine slava cea negrăită a celor aşteptate. Pentru care a 
şi zis : să li lumineze, ca astfeliu să nu cei totul aici; 
că adevărata lumină este numai aceâ împrăştieată de 
duhul. Aceasta tocmai învederând-o şi mai sus, o a numit 
mireazmă, şi iarăşi arvonă, arătând că ceia ce este mai
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mult acolo stă. Şi totuşi acestea toate au fost ascunse 
tic dânşii; şi au fost ascunse, fiindcă dânşii cei dintâi 
n’au crezut.’

Apoi, arătând că dânşii nu numai slava lui Christos 
n’o cunosc, ci că nu o ştiu nici pe aceâ a Tatălui, a 
adaos imediat: „care este chipul lui Dumnezeu11. 
Adecă: «Nu stâ num;ii la Christos, — căci dupre cum 
prin Christos vezi pre Tatăl, tot aşâ necunoscând slava 
aceluia, nu o vei cunoaşte nici pe a acestuia».

„Că nu pre noi ne propoveduim, ci pre 
Christos Iisus Domnul, iară pre noi slujitori 
voue prin Iisus44 (Vers. 5). Dară care oare este con
tinuitatea ideilor aici? Şi ce are de comun fraza aceasta 
cu cele spuse? Sau că face aluziune la aceia, ca lăudân- 
du-se pre dânşii şi tăcând pre ucenici de a se numi 
după numele lor, ceia ce ziceâ in întâia epistolă, că 
„eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo44 (i. cor. 3,4), 
sau altceva mai însămnat. Şi care ar puteâ fi aceasta? 
Fiindcă îi combateau pe apostoli foarte tare, şi din toate 
părţile li întindeau curse, apoi pare că li zice: «nu 
eumvâ poate vă luptaţi cu noi şi ne războiţi pre noi? 
Războiţi de sigur pc cel propeveduit prin noi; că nu 
pre noi ne propoveduim. Eu sunt slugă, zice, a celor 
cari au primit propoveduirea evangheliei, făcând toate 
pentru altul, şi numai pentru slava aceluia. Aşâ că râz- 
lx»indu-mc pre mine, războeşti lucrurile aceluia. Atât de 
departe sunt de a-mi atribui cevâ din cele ale evanghe
liei, încât că nu mă dau in lături de a fi slugă voue 
pentru Christos, de oare-ce lui i s’a părut drept de 'a  ve  
cinsti pre voi, fiindcă atât de mult v ’a iubit pre voi 
şi totul a făcut pentru voi.

De aceia şi zice: „iară pre noi slujitori voue 
prin Christos14. Ai văzut suflet curat al slavei? «Nu 
numai că nu sfitarisim nimic din cele ale stăpânului, 
zice, ci chiar şi pe noi ne supunem voue pentru dânsul».

„C-ă Dumnezeu care a zis să lumineze dintru 
întunerec lumina, acela a strălucit întru inimile 
noastre44 (Vers. 6). Ai văzut cum iarăşi celor ce caută 
a vedeâ slava aceâ care covârşeşte pe ceti a lui Moisi, 
arată acea slavă strălucind cu prisosinţă ? «IHipre 
cum atunci străluceâ în faţa lui Moisi, tot aşâ a stră
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lucit şi întru inimile voastre» zice. Şi mai întâi li aduce 
aminte de cele petrecute la început în facerea lumei, 
de lumina cea văzută, cum şi de întunerecul cel simţit, 
arătând că aceasta este cea mai marc creaţiune. Şi unde 
zice oare că a strălucit lumină din întunerec? Chiar la 
începutul creaţiunei. „întunerec erâ deasupra abi- 
zului. Şi a zis Dumnezeu: să se facă lumină, şi 
s’a făcut lumină" (Facere 1,2.3). Dară atunci a zis: 
„Să se facă“ , şi s’a tăcut; acum insă n’a zis, ci însuşi 
el s’a făcut noue lumină. N ’a mai spus apostolul, că şi 
acum a zis să se facă lumină, ci că chiar el a strălucit. 
De aceia strălucind lumina aceea, noi nu vedem numai 
lucruri simţite, ci pe însuşi Dumnezeu prin Christos. Ai 
văzut egalitate desăvârşiţii în Treime? (ilc i fiind vorba 
de Duhul, apostolul zice: „Iară noi toţi cu faţa des
coperită slava Domnului ca prin oglindă pri
vind, spre acelaşi chip ne prefacem din slavă 
în slavă ca din Duhul Domnului“ , iară despre Fiul: 
„ca să nu li lumineze lor lumina evangheliei 
slavei lui Christos, care este chipul lui Dum
nezeu Cel nefăcut“ pe când despre Tatăl zice: „Cel 
ce a zis să lumineze dintru întunerec lumina, 
acela a strălucit întru inimele noastre, spre lu
minarea cunoştinţei slavei lui Dumnezeu, în faţa 
lui Iisus Christos“ .

( i i  precum când a zis: „evangheliei slavei lui 
Christos“ a adaos imediat: „care este chipul lui 
Dumnezeu14, arătând prin aceasta că dânşii s’au lipsit 
şi de slava lui, — tot aşâ şi când a spus: „Cunoştinţei 
slavei lui Dumnezeu" a adaos imediat: „în faţa 
lui Iisus Christos“ , arătând că printr’insul cunoaştem 
pe Tatăl, precum şi că prin Duhul ne apropi m de 
dânsul.

„Şi avem comoara aceasta în vase de lut, 
ca mulţimea puterei să fie a lui Dumnezeu, iară 
nu din (dela) noi“ (Vers. 7). Fiindcă a fost spus până 
acum lucruri mari despre slava cea negrăiţii a lui Dum
nezeu, apoi c;i nu cumvâ să zică cineva: «dară cum 
atunci bucurându-ne de atâta slavă, ne mai găsim încă
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în trup muritoriu» ? — iată că apostolul spune, că tocmai 
aceasta este lucru minunat, şi cea mai mare dovadă de 
puterea lui Dumnezeu, că un vas de lut a putut să su
porte o astfeliu de strălucire, şi să păstreze în el un 
astfeliu de tezaur. De care lucru minunând u-se, zice: 
„că mulţimea puterei să fie a lui Dumnezeu, 
iară nu din (dela) noi“, iarăşi dând a înţelege pe 
aceia cari se mândreau, ca cum dela dânşii ar fi făcut 
ceva. Că şi mărimea celor date noue, cum şi slăMciunea 
şi neputinţa celor ce le-au primit, arată puterea lui, 
nu numai că ni-a hărăzit lucruri mari şi minunate, ci 
şi că fiind noi mici şi nebăgaţi în samă. Căci prin ex- 
presiunoa „vase de lut'1 ol lasă a se înţelege uşurinţa 
de a se sparg.'- aceste vase, adecă slăhăciunea naturei 
trupului nostru celui muritoriu. Fiindcă şi-trupul nostru 
nu este cu nimic mai pre sus, sau mai hun decât lutul; 
tot aşâ este de lesne supus stricăciunei prin moarte, 
prin hoale, prin anomaliile aerului, şi prin altele multe, 
prin care el se descompune iute. Acestea le zicea apos
tolul, pedeoparte spre a înfruntă mândria acelora, iară 
pedealta spre a arătă că nimic nu este omenesc în cele 
ale noastre. Căci, mai ales atunci se întrevede puterea 
lui Dumnezeu, când prin cei proşti şi nebăgaţi in samă 
lucrează fapte mari. Pentru care zicea şi aiurea: -,Că 
puterea lui Dumnezeu întru neputinţă se săvâr- 
şaşte" (Cap. 12, 9). Dealtmintrelea chiar şi in legea 
veche găsim, că prin ţinţari şi muşte a pus pe fugă 
armate întregi de ale barbarilor; pentru care şi numen 
pălit ura (omida) puterea lui cea m are;1) dară şi la în
ceput amestecând numai limbile, a dărâmat totuşi acol 
mare turn din liabilou. Incă şi în războae, acum de 
pildă prin trei-sute de bărbaţi a alungat armate nenu
mărate, iară altă dată numai prin trâmbiţi a dărâmat 
cetăţi puternice; după acestea apoi printr’un copil mie 
şi neliăgat in samă, prin Da vid zic, întreagă armată a 
barbarilor a pus-o pe fugă. Tot asemenea şi aici numai 
doi-spre-zeee apostoli trimiţând, au colindat lumea în
treaga, doi-spre-zece, zic, şi aceştia fiind alungaţi şi raz- 
lioiţi pretutindeni.

i) Xotă. A  se vedea Cap. 2, 25. din Prorocul loil.
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•» ')  Să ne minunam dară de puterea lui Dumnezeu,
să o admirăm şi să-i ne închinăm. Să intreMm pe Iudei,, 
să întrebăm pe Elini, cine anume a convins pe întreaga 
lume de ii se depărta de obiceiurile părinţeşti, şi a 'şi 
schimbă vieaţa? Oare păscariul, sau făcătoriul de cor
turi? Oare vameşul, sau cel ne’nvăţat şi prost? Şi cum 
s’ar puteă oare aceasta, dacă n’ar fl fost la mijloc pu
terea dumnezeească, care toate le-a reuşit prin aceia f 
Dară şi dacă grăiau, in ce anume ii convingeau ? «Do- 
tezaţi-vă, ziceau, intru numele celui răstignit». Care cel 
restignit? Acela pe care nici nu-i văzuse, şi nici n’a fost 
văzut de dânşii. Şi cu toate acestea dânşii propoveduind 
şi spunând asemenea lucruri, ii convingeau că nu sunt 
dumnezei, de şi auditorii lor credeau in asemenea zei, 
şi erau predaţi lor dela strămoşi, iară c e l  răstignit, 
Christos, pe toţi ii atrăgea la sine. De şi daca poate 
eră ştiut de toţi că el a fost răstignit şi îngropat, totuşi, 
că a învieat din morţi, nimeni nu ştieâ decât puţini dintre 
dânşii. Cu toate acestea insă şi in aceasta au convins 
pre cei ce nu văzuse; şi încă i-au convins nu numai 
că a învieat, ci că s’a înălţat şi la ceriuri, şi că va veni 
să judece viii şi morţii.

Dară oare de unde venea încrederea în asemenea 
vorbe? spune-mi. De nicăiri de aiurea, decât dela pu
terea lui Dumnezeu, (.aci mai ’ntâiu de toate înseşi ino
vaţi unea stă ca piedecă tuturor; — dară când încă cineva 
inovează atât de multe, apoi atunci lucrul devine şi mai 
supărătoriu; — când răstoarnă temeliile unei vechi de
prinderi, când prăbuşeşte legi înrădăcinate. Pe lângă toate 
acestea nici chiar propoveduitorii nu se păreau tocmai 
vrednici de credinţă, pentru că se trăgeau dintr’un neam 
urit de toţi, şi pentru că erau fricoşi şi necărturari.

Cum, deci, de au străbătut ii lumea întreagă ? Cum 
de v ’au convins pre voi şi pre strămoşii voştri, cari se 
părea că filosofau, şi i-au învins împreună cu zeii lor ? 
Oare nu este învederat, că de acolo că aveau cu dânşii 
pe Dumnezeu? Căci toate acestea nu sunt doară succese 
de ale puterci omeneşti, ci ale puterei celei dumnezeeşti 
şi negrăite. «Nu, zici tu, ci a puterei fermecătoreşti». 
Dară atunci trebuiâ de fi mai spori încă puterea demo

l ) Partea morală. Despre Apostoli şi despre puterea dumne
zeească dintrânşii.
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nilor, şi a se întinde încă mai mult închinarea idolilor. 
Deci, dară, cum de au fost răsturnate toate acestea şi 
prăbuşite, iară cele ale noastre cu totul din contra, căci 
au luat locul acelora? Aşă că şi de aici este învederat, 
că cele petrecute erau după voinţa lui Dumnezeu, şi că 
nu numai prin propoveduire, ci şi prin înseşi vieaţa 
acelor propoveduitori. Cum de s’a răspândit pe întregul 
pământ o feciorie atât de întinsă ? Cum dispreţul averilor, 
a vieţei şi a tuturor celorlalte? Căci fermecătorii şi cei 
vir.leni nimic din acestea n’ar ii putut face, ci cu totul 
din contra. Aceştiia însă ne-au învăţat vieaţa îngerilor, 
şi nu numai că ne-au învăţat, ci şi dânşii au practicat-o, 
şi în ţara noastră, şi în ţările barbarilor, şi chiar la mar
ginile pământului. De unde este învederat că pe toate 
le-a săvârşit numai puterea- lui Christos, care pretutin
deni străluceşte, şi care luminează cugetele oamenilor 
mai iute decât orice fulger.

Acestea toate cugetandu-le, şi având dovada cea 
mai sigură despre cele viitoare pe înseşi faptele petre
cute pană acum, închinaţi-vă cu noi puterei celei ne’n- 
vinse a celui restignit, ca astfeliu să fugiţi şi de ost»ml;i 
acea negrăită, în acelaşi timp să vă şi învredniciţi de 
împărăţie» cea veşnică. Căriea fie ca cu toţii să ne în
vrednicim, prin charul şi filantropica Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia se cade slava in vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  I X

„Intru toate necaz pătimind, dară nu strim- 
torându-ne; lipsiţi fiind, dară nu de tot desnă- 
dăjduindu-ne; goniţi fiind, dară nu părăsiii“ 
(Vers. 8. 9).

Stăruieşte încă a arătă, că totul este numai din 
puterea lui Dumnezeu, înfruntând cugetele acelora cari 
se îngâmfau, ca cum ceia ce lucrau, eră din propria lor 
putere. «Şi nici numai aceasta, zice, nu este minunat,1 
că găsindu-ne in vase de lut, păstrăm totuşi tezaurul
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acesta, ci că şi pătimind mii de răle, şi din toate păr
ţile loviţi cu putere, noi încă il păstrăm, şi nu-i pier
dem. Chiar de diamant de ar fi fost vasul acesta, şi 
totuşi n’ar fi putut să poarte un tezaur atât de mare, 
şi nici că ar ii putut să stea întreg contra atâtor intrigi;— 
iară acum iată-1 că poartă acest tezaur, şi nici nu pă
timeşte ceva rău, pentru charul lui Dumnezeu».

„Intru toate, zice, necaz pătimind, dară nu 
strimtorându-ne“ . Şi ee va să zică: „întru toate"? 
Intru duşmani, întru prieteni, întru cei trebuitori, întru 
alte nevoi; adecă întru toate alungaţi de cei ce ne răz- 
boesc, de cei mai deaproupe ai noştri.

„Dară nu strimtorându-ne". Şi priveşte cum 
pune înainte fapte contrare, ca şi dc aici să arate pu
terea lui Dumnezeu.

„Necaz pătimind, zice, nu ne strimtorăm; 
lipsiţi fiind, nu ne desnădăjduim", adecă «nu cădem 
cu totul în desnădăjduire. Suntem nesocotiţi de multe-ori, 
şi nu izbutim, insă nu intrata ta in cât să cădem din cele 
deja Cucerite; că toate aceşti*a sunt îngăduite de Dum
nezeu pentru exercitam» noastră, iară nu pentru învin
gerea noastră».

„Goniţi fiind, dară nu părăsiţi; surpaţi (do- 
borîţi) fiind, dară nu prăpădiţi", adecă «ispitele ce se 
petrec, iară cele ce curg din ispite, de loc. Dară şi aceasta 
este tot din charul lui Dumnezeu». In alt loc spune, că 
toate acestea au fost îngăduite dc 1 tumnezou şi pentru umi
linţa lor, şi pentru siguranţa altora. „Ca să nu mă 
înalţ, zice, datu-mi-s-a mie îmbolditoriu îngerul 
satanei", şi iarăşi: „ca să nu cugete cineva de 
mine mai mult decât vede, şi aude ceva dela 
mine" (Cap. 12, 7. 6); şi aiurea iarăşi: „casă nu fim  
nădăjduindu-ne spre noi"— dară aici mai mult ca 
să arate puterea lui Dumnezeu. Ai văzut cât câştig este 
din ispite ? Căci şi puterea lui Dumnezeu o a arătat aici, 
în aceiaşi timp şi charul lui l-a descoperit încă mai mult. 
„Ţi-ajunge charul meu", zice, insă prin aceste cu
vinte şi pe dânsul l-a aţiţat la umilinţă, dară şi pe alţii 
ii pregăteşte spre modestie, şi-i face mai M gători de 
samă „ştiind, zice, că necazul răbdare lucrează,
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iară răbdarea curăţire, iară curăţirea nădejde" 
(Rom. 5, 4). Cei ce cădeau in mii de primejdii, şi eu nă
dejdea în Dumnezeu Io sufereau pe toate, de sigur că 
de aici se îndemnau de a întinde aceasta virtute încă 
mai mult în toate acţiunile lor, dupre cum şi zice: „ In  
tot timpul omorîrea Domnului Iisus în trup pur- 
tând-o, ca şi vieaţa lui Iisus să se arate în trupul 
nostru“ (Vere. 10). Şi ce oare este omorîrea Domnului 
Iisus, pe care o purtau? Adecă morţile lor din flecare 
zi, prin care şi învierea se invederâ. «Ducă cinevâ nu 
crede, zice, că Iisus u murit şi a învieat, apoi văzân- 
du-ne pre noi murind pe fiecare zi, şi înviind, să creadă 
în sfârşit in înviere».

Ai văzut, cum din ispite el a scos şi o altă cauză 
u învierei? Şi care este a»-easta oare? „Ca şi vieaţa 
lui Iisus să se arate în trupul nostru14, zice, adecă 
să nc scoată pre noi din primejdii. Aşâ că ceia ce se pare 
că este slăbăciune şi părăsire, tocmai aceasta o pro
clamă învierea lui. «Nu atât s’ar fi arătat puterea aceia a  
lui, nimic, suferind noi desplăcut, precum se arată acum, 
cari am suferit cu adevărat, însă n’am fost învinşi».

„Pentru că pururea noi cei vii, la moarte 
ne dăm pentru Iisus, ca şi vieaţa lui Iisus să 
se arate în trupul nostru “ (Vers. i l ) .  Pretutindeni 
când el a spus covâ întunecat, se explică iarăşi pe sine; 
— ceia ce a tăcut şi aici, oxplicându-se mai lămurit. 
«De aceia ne dăm, zice, adecă purtăm cu noi omorîrea 
(mortificarea), ca astfeliu să se arate puterea vieţei lui, 
care nu îngăduie ca trupul cel muritoriu ce pătimeşte 
atâtea, s i fie biruit de mulţimea rălelor». Dară şi alt
mintrelea sc? poate luă. Cum adecă? Cum zice aiurea: 
„De murim împreună cu el, şi viem împreună 
CU el“ (II. Timoth. 2, 11). Că dupre cum acum suferim 
moartea lui, şi fliind vii noi preferăm de a muri pentru 
dânsul, tot aşâ şi el va prefera de a ne învieâ atunci 
fiind morţi. Că dacă noi dela vieaţa mergem ia moarte, 
apoi şi el dela moarte ne va duce pre noi la vieaţa».

„Pentru aceia dară moartea întru noi se 
lucrează, iară vieaţa întru voia (Vers. 12). Aici 
(‘1 nu vorbeşte deloc pentru moarte, ci pentru ispite şi 
vieaţa liniştită. «Noi, zice, suntem în primejdii şi ispite,
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iară voi in linişte, folosindu-vă de vieaţă din aceste 
ispite, (lele primejdioase noi le suferim, iară voi vă 
bucuraţi de cele bune, căci nu înduraţi atătea ispite».

„Iară având acelaşi duh al credinţei, precum 
este scris: crezut-am, pentru aceia am şi grăit; 
şi noi credem, pentru aceia şi grăim ; ştiind că 
cel ce a ridicat pre Domnul Iisus, şi pre noi 
prin Iisus ne va ridică* (Vers. 13. 14). Ni-a pomenit 
aici de un Psalm care are multă fllosofie întrânsul, şi 
îndeajuns de a ne mângăiâ mai ales în primejdii. Căci 
şi dreptul acela gasindu-se în mari primejdii, a grăit 
acele cuvinte, fiindcă nu putea a le ineunjurâ altteliu, 
decât numai cu ajutoriul lui Dumnezeu. Apoi fiindcă 
apostolul obişnuieşte mai cu samă de a mângâia pe cei 
de acelaşi feliu, de aceia şi zice: „având acelaşi duh“, 
adecă: «prin acelaşi ajutoriu, prin aceiaşi conlucrare, 
prin care dânsul s’a mântuit, şi noi ne mântuim; dela 
duhul, sau prin duhul, prin care el a grăit, şi noi grăim». 
De unde se arată lămurit, că între Vechiul şi Noul Testa
ment este mare conglăsuire, şi cu acelaşi Duh lucrează 
în amândouă; şi că nu numai noi suntem în primejdii, 
dară şi cei vechi toţi au fost în primejdii; ca trebuie 
a ne îndrepta prin credinţă şi nădejde, iară nu a căută 
la minut dezlegarea celor ce ne stau in cale.

Apoi, fiindcă a arătat prin raţionamente învierea 
şi vieaţa, şi că primejdiea nu vine doară din cauza 
slăbăciunei şi a părăsirei, la urmă introduce şi credinţa, 
şi că ei îi atribuie totul. Dară şi pentru credinţă el aduce 
ca dovadă învierea lui Christos, zicând că: „şi noi 
credem, pentru aceia şi grăim“ . şi ce credem? 
spune-mi; „Că cel ce a ridicat pre Domnul Iisus, 
şi pre noi ne va ridica, şi va stă împreună cu 
noi“ , zice.

„Că toate sunt pentru voi, ca darul înmul- 
ţindu-se, prin cei mai mulţi să prisosască rnul- 
ţămirea, spre slava lui Dumnezeu" (Vers. 15). 
Iarăşi îi înţelepţeşte, ca nu cumva să atribue dânşii 
darul oamenilor,—vorbesc adecă de apostolii cei minciu- 
noşi. Darul, deci, este întreg al lui Dumnezeu, care 
voieşte de a se dă multora, ca astfeliu să se vadă încă 
mai mare. «Pentru voi, zice, este învierea, cum şi toate
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celelalte; căci le-a fost tăcut acestea nu numai pentru 
unul, ci pentru toţi».

„Pentru aceia nu slăbim; ci de s’ar şi strică 
omul nostru cel dinafară, dară cel dinăuntru 
se înoeşte din zi în zi“ (Vers. 16). Şi cum sc strică 
oare? Fiind prigonit, alungat, şi mii de râie suferind.

Dară cel dinăuntru, zice, se înoeşte din zi în zi“. 
Şi cum se înoeşte? Cu credinţa, cu nădejdea, cu bună
v o in ţă ,  eu înfruntarea i elelor. Că cu cât mai mult păti
meşte trupul, cu atât mai mult şi sufletul are speranţele 
c e le  mai bune, şi devine mai strălucit, ca şi aurul care 
este mai mult lămurit in foc. Dară tu priveşte cum el 
restoarnă toate cele supărătoare ale vieţei aceştiea.

„Pentru că cea curând trecătoare uşurare 
a necazului nostru, cu covârşire întru covârşire, 
veşnică greutate a slavei lucrează noue; nepri
vind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se
văd” (Vers. 17.18). Aşâ dară faptul atribuindu-1 nădejdei, 
şi ceia ce zicea in epistola cătră Romani: :-Că prin 
nădejde ne-am mântuit; însă nădejdea care se 
vede, nu este nădejde" (Rom. 8, 2i), tot aceasta pre
gătind-o şi aici, pune in paralel cele prezente eu cele 
viitoare, cele prezenţi* eu cele veşnice, uşorul cu ceia 
ce este greu, necazul cu slava. Şi încă nici cu acestea 
nu se mulţămeşte, ci mai pune şi o altă expresiune de 
două ori in şir, şi zicând: ,cu covârşire întru covâr
şire11. Apoi, araţii şi modul cât este de uşor de a birui, 
în atâtea necazuri găsindu-ne. Şi cum este uşor? „Ne
privind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se 
văd“. Astfeliu, deci, este şi prezentul uşor, precum şi 
viitoriul este mare, dacă noi ne depărtăm de cele văzute* 
dacă ic dispreţuim. „Că cele ce se văd sunt trecă
toare14, zice. Aşâ dară şi necazurile sunt de acest feliu. 
..Iară cele ce nu se văd, sunt veşnice". Prin 
urmare şi cununile sunt de acest feliu. Şi n’a z is : «neca
zurile cutare sau cutare», ci toate cele ce se văd, tie 
că ar fi supărare, fie că ar fi odihnă; astfeliu că nici 
prin unele sa nu ne îngâmfam, nici prin altele să nu 
ne împuţinăm. De aceia nici n’a zis — vorbind de cele
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viitoare: «impărăţiea eea veşnica», ci „cele Ce nu Se 
văd, sunt veşnice", fie că ar fi impărăţiea cea veşnică, 
fie că osânda cea veşnică; aşă că şi de aici să ne temeni,

• şi de acolo să ne îndemnăm.
') Deci, iubiţilor, fiindcă cele ce se văd sunt trecă

toare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice, spre acelea 
să ni avem privirea aţintită. Căci ce Îndreptare vom 
avea, dacă vom preferă pe cele trecătoare in locul celor 
veşnice? Că daca poate prezentul este plăcut, totuşi nu 
este pentru totdeauna. Ceia ce este dureros pentru om, 
este veşnieiea osândei şi neiertarea păcatelor. Ce Îndrep
tare vor avea cei ce s’au învrednicit de Duhul, şi cari 
bucurăndu-se de atâtea daruri, «jad cu totul la pământ? 
Că pe mulţi aud spunând aceste vorbe de ris: «da-mi 
ziua de astăzi, şi iu pe cea de mâine. Că dară acolo 
vor fi de acelea, de care spuneţi voi, una din două s’a 
întâmplat; iară ducă nu va fi nimic, două in loc de 
nimic». Dară ce poate fi inai nelegiuit decât vorbele 
acestea? Ce poate li mai bârfi tor iu ? Noi vorbim despre 
ceriu, şi despre bunurile acelea negrăite, şi tu aduci la 
mijloc cele ale celor dela ipodromiu?—şi nu te ruşinezi, 
nici nu-ţi acoperi faţa grăind de acestea, care sunt mai 
mult vorliele unor smintiţi? Nu-ţi crapă obrazul de 
ruşine, fiind atât de pironit la cele de faţă? Nu vei 
înceţii a bârfi ca un smintit, şi a lleoncăni ca un copil? 
( -ă dacă Elinii grăiesc de acestea, nu e nimic de mirare; 
dară ca bărbaţi credincioşi sa bârfească de acest feliu, 
ce iertare vor avea? Aşâ dară tu bănuieşti in totul acele 
nemuritoare speranţe? Aşii dară le crezi pe toate acestea 
eu îndoială? Şi cum ar puteâ fi-acestea vrednice de 

.iertare? «Dara cine a venit de acolo, zici, ca să ne 
vestească de acestea»? Dintre oameni n’a venit nici unul; 
însă Dumnezeu, care este mai vrednic de credinţă decât 
toţi oamenii, el ni-a arătat acestea. Dară nu vezi cele 
de aeolo? Apoi nu vezi nici pe Dumnezeu; şi atunci 
vei crede poate că nu este Dumnezeu, fiindcă nu-i vezi 
eu ochii? «Cred foarte mult» zici tu. Ducă te-ar întrebă 
cineva dintre necredincioşi: «şi cine a venit din ceriu, 
şi ne-a vestit acestea»? O  vei respunde? Pe unde ştii 
că este Dumnezeu? Din cele ce se văd, zici, din buna

*) Partea morală. Despre resplata celor viitoare, şi despre 
judecata cea înfricoşată. ( Veron).
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orândueală ca se vede iu toată natura, din aceia eu  
faptul este invederat tuturor. Aşa. dară tot pentru aceasta 
primeşte şi raţiunea de o judecată dreaptă. «Cum»? zici 
tu. Eu îţi voiu spune, iară tu respunde-mi. Oare acest 
Dumnezeu este drept, şi resplăteşte fie-căruia dupre (.trep
tate? sau că poate cu totul clin contra: că adecă cei rei 
şi nedrepţi voieşte a se dezmerdâ şi a 11 fericiţi, iară 
cei buni a fi osândiţi şi în muncii «De loc, zici tu; că 
nici omul n’ar face aşâ, dară de cum Dumnezeu». Deci, 
cei ce fac binele aici, unde anume se vor bucură de cele 
bune? Unde anume cei rei vor luă resplata faptelor lor, 
dacă nu va fi după aceasta vieaţa viitoare, dacă nu va 
fi recompensa faptelor săvârşite? Vezi, că una in loc 
de alta, şi nu două in loc de una? Dară eu iţi voiu 
arătă cu trecerea timpului, că nu una in locul alteia, 
ci cu (x;i drepţi vor fi două în loc de nimic, iară eu 
cei păcătoşi cari se dezmeardă, chiar şi aici e eu totul 
din contra. Cei ce s’au dezmerdat aici, nu vor luă nici 
măcar una in loc de alta, pe când cei ce işi petrec vieaţa 
in fapte bune, vor luă două in loc de nimic.

In adevăr; cari sunt oare in linişte şi în mulţă- 
mire sufletească: cei ce abuzează de viaţa lor, sau poate 
cei ce filosofează ? Poate că tu vei spune că sunt aceia, 
eu însă îi arăt pe aceştiia, iară pe a c e ia  cari se bucură 
de (-ele prezente eu ii numesc martiri, şi nu se vor ru
şina de sigur de cele ce voiu grăi. Că de multe-ori au 
fost amar iii de peţitorii ee au mijlocit în căsătoriile lor, 
şi in ziua când in fine căsătoriile lor au fost urzite, au 
fericit pe cei ce nu s’au căsătorit. Mulţi apoi dintre ti
neri sosiiidu-li timpul de ase căsători, pentru nimic alta 
nu s’au retras dela această datorie, decât pentru greu
tăţile căsătoriei. Dară acestea le spun, nu defăimând 
nunta, căci este cinstită, ci pre cei ce o întrebuinţează 
in scop rău.

Deci dacă cei uniţi prin căsătorie de multe ori au 
considerat vieaţa lor de nesuferit, apoi ce am putea spune 
pentru cei ce se tăvălesc in mocirlele curviei, şi cari se 
găsesc- mult mai rău decât ori ce rob şi ticălos? Ce vom 
zice de cei putregăiţi in dezmerdări şi atinşi de mii de 
boale in trupul lor ?

Dară, poate că a ti cineva în slavă, este lucru 
plăcut. Şi cu toate acestea nimic nu poate li mai amar 
ca această robie, fiindcă cel ce iubeşte slava deşartă 
e s te  mai rob ca toţi robii, de oare-ce voieşte a plăcea

• 289l:t
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tuturor; pe când cel ce culcă ia picioare slava deşartă, 
este mai presus de toţi ceilalţi, şi nici că se îngrijeşte 
de slava din partea altora.

A  aveâ. averi, se pare iarăşi a li cevâ plăcut. Insă 
de multe-ori am arătat, că cei ce nu au nimic, sunt cu 
mult mai bogaţi decât aceştiia, şi intr’o mai mare mul
ţămire sufletească şi siguranţă.

Poate că a se îmbată cineva, este cevâ plăcut. Şi 
cine ar puteâ zice aceasta? Prin urmare, dacă a nu li 
Jiogat este mai de preferat l>ogăţiei; dacă a nu li căsă
torit e mai uşor ca a 11 căsătorit; dacă a dispreţ ui 
slava este cu mult mai plăcut şi mai mulţămitoriu, ca 
a umblă-cu gura căscata după slavă; şi d i ă  a nu se 
dezmerdâ şi îmbuibă cine vă este mai de preferat, ca a 
se tăvăli în dezmerdări, apoi şi in cazul de faţă mai 
mult au de partea lor cei ce nu sunt pironiţi la cele 
prezente. Şi nu mai spun incă, că acela chiar de ar li 
muncit cu mii de cazne, totuşi are cu dânsul nădejdea 
(•(.•a bună care îl sprijine, — pe când acesta chiar de 
s’ar bucură de mii de dezmerdări, are totuşi in sine 
frica viitorului care ’l încurcă şi-i tulbură plăcerile. De- 
altmintrelea nici acesta nu este un mijloc de osândă ne- 
băgat în seamă, dupre cum şi viceversa se petrece cu 
cei ce cu adevărat sunt mulţumiţi sufleteşte.

Dară împreună cu acestea mai este incă şi o altă 
chestiune de o mare însemnătate. Şi care este aeeâ ches
tiune? Că adecă cele-ale dezmerdărilor vieţei nici când 
sunt nu se văd, fiind răsturnate de firea lucrurilor şi 
de timp,— pe când celelalte nu numai că sunt, dară re- 
mân încă şi nestrămutate. Ai văzut, că nu doue sunt 
în loc de nimic, ci şi trei, şi patru, şi zece, şi doue-zeei, 
şi chiar mii am puteâ pune in loc de nimic? Şi ca să 
conoşti aceasta şi din exemple, apoi gândeşte-te la bo
gatul acela din evanghelie şi la Lazar, cum unul s’a bu
curat de cele prezente, iară altul de cele viitoare. Apoi 
oare ţi se pare că este unul şi acelaşi lucru: de a li 
pedepsit în tot timpul,şi de a fl sărac pe un timp scurt? 
Este tot una: de a fl bolnav cu trupul cel stricăcios, şi 
şi de a fi pârjolit veşnic intr’un suflet nemuritoriu ? De. 
a se încunună şi de a se dezmerdâ intr’una după aeeâ 
lioală scurtă, şi de a fi muncit veşnic după scurta mul
ţumire a acelor prezente ? Şi cine ar puteâ spune aceasta? 
Căci ce ai voi bună-oară să punem înainte? Cantitatea?
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Calitatea? Ordinea? Votul lui Dumnezeu pentru fiecare 
din acestea? Până când oare vei grăi vorbe de ale boilor 
de baltă (un feliu de gândaci mari de prin bălţi, cari 
cântă pe la înserate), cari veşnic se tăvălesc prin mo
cirlă? Acestea nu sunt demne de oameni, fiinţi cuvân
tătoare, cari au suflet atât de cinstit, şi cari cu puţină 
osteneală pot câştigă cerurile.

Voieşti poate a-ţi dovedi şi de aiurea că este acolo 
judecaţi aceu înfricoşată? Apoi atunci deschide-ţi uşile 
conştiinţei tale, şi priveşte pe judeeătoriul ce şade chiar 
în cugetul tău. Deci dacă chiar tu însuţi te condamni, 
de şi eşti iubitoriu de sine-ţi, şi nu suferi de a fl pedepsit 
cu o pedeapsă nedreaptă, dară Dumnezeu oare nu va 
avea cu atât mai mult îngrijirea celui drept? Oare nu 
va da el hotărirea sa cea nemitarnică pentru toate, ci 
v<i lăsă ea să se poarte toate la noroi-,, şi fără scop? 
Şi cine ar puteâ zice aceasta? Nu este nimeni, ci şi Elinii, 
şi 1 iar bar ii, şi poeţii, şi filosofii, şi tot neamul omenesc 
conglăsuiesc in acestea cu noi, de şi poate nu la feliu, 
căci uniia zic că in iad ar fi oare-care judecată. Ast- 
li-liu deci lucrul este învederat şi mărturisit de toţi.

«Dară din ce cauză, zici tu, nu pedepseşte aici» ? 
Ca să se arate îndelunga lui răbdare; i-a din pocăinţa 
noastră să ne înlesnească mântuirea, şi ca să nu facă 
neamul nostru nemişcat, iară pe cei ce ar puteâ a se 
mântui in urma unei prefaceri de bună voie, să-i silească 
spre mântuire. Că dacă imediat ar fi pedepsit pentru 
păcate, cum s’ar fi mântuit Pavel, cum Petru, corifeii 
şi dăscălii lumei? Cum ar fi putut Da vid ca prin po
căinţă să dobândească mântuirea ? Cum Galatenii ? Cum 
alţii mulţi? De aceia tocmai nici nu pedepseşte pe toţi 
aici, ci numai pre uniia dintre toţi, şi nici acolo nu-i 
pedepseşte pre toţi, ei pe unul aici, pe altul acolo; ca 
astfeliu să mişte şi să deştepte şi pre cei mai fără sim
ţire prin cei pre carii îi pedepseşte, şi prin cei pe carii 
nu-i pedepseşte să-i întărite de a dori cele viitoare.

Sau poate nu vezi pe mulţi şi aici pedepsiţi, ca de 
pildă pre cei ucişi sub dărâmăturile turnului; ca pe cei 
al căror sânge l-a amestecat Pilat cu cel al jertfelor; ca 
pe cei dintre Corintheni cari s’au sfârşit printr’o moarte 
fără de timp, clin cauză că s’au împărtăşit din sfintele 
taine cu nevrednicie; ca pe Faraon, sau ca pre cei dintre 
Iudeii ucişi de barbari, ('a pe mulţi alţii, şi atunci, şi 
acum, şi nccontenit? Pre cum şi pe alţii cari au păcă
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tuit mult, dueându-se de aici fără să lie pedepsiţi, pre 
cum bogatul acela de pe timpul lui Lazar, pre cum alţii 
mulţi. Toate acestea fac ca şi pre cei ce sunt încredin
ţaţi să-i deştepte spre rele viitoare, dară şi pre cei leneşi 
să-i Iacă mai sprinteni. „Că Dumnezeu, zice, este 
judecătoriu drept, şi puternic, şi îndelung răb- 
dătoriu, şi neaducând mânie în toate zilele-4. 
(Ps. 7, 12). Dară dacă noi abuzăm dc îndelunga lui răl>- 
dare, apoi va veni timpul, când nici o clipă nu va mai 
răbda, ci imediat ne va pedepsi.

Deci, să nu facem aşâ, ca pentru a ne dezmerdâ 
o clipă aici — căci aceasta este viaţa prezentă — să ni 
atragem osindă pe veacuri nemărginite, ci să ne obo
sim o clipeală, spre a ne dezmerdâ şi a ne ineununâ 
intr’una. Nu vedeţi că chiar şi in afaceri omeneşti aşâ 
fac cei mai mulţi dintre oameni, că adecă preferă pu
ţină osteneală pentru o linişte şi repaos mai îndelungat, 
de şi poate li se întâmplă ou totul din contra? Că de 
pildă aici este de multe-ori egalitate intre ostenele şi 
câştig, dară de multe-ori şi contrariul, că de pilda os- 
tenelele sunt nesfârşite, pe când fructul este puţin, şi de 
multe-ori nici puţin, — dară fiind vorba de împărăţia 
eeriurilor, cu totul invers se întâmplă; căci mică de tot 
este osteneala, insă plăcerea şi mulţămirea este mare, 
este nesfârşită. Gândeşte-te bine. Lucrătoriul de pământ 
munceşte tot anul, şi tocmai pe la sfârşit de multe-ori 
îşi pierde nădejdea de a culege rodul multelor sale os
tenele. Comandantul şi ostaşul iarăşi până la cea mai 
înaintată vârstă şi-au petrecut viaţa in războae şi nă
cazuri, şi la urmă fie-care dintre dânşii se duce; insă 
unul de pildă împreună cu biruinţa ’şi-a pierdut şi viaţa, 
iară celalalt este mai sărac decât toţi săracii.

Deci, ce îndreptare vom aveâ spune-mi, dacă in 
cele trupeşti noi preferăm cele grele şi obositoare, pentru 
ca apoi să ne odihnim puţin, sau nici puţin — liindcă 
speranţa este nesigură — iară in <-ele duhovniceşti facem 
cu totul din contra, şi astfeliu ni atragem osândă ne
grăită pentru o scurtă desfătare?

• De aceia vă rog pre voi toţi, a vă deşteptă — de 
şi poate târziu — din această moleciune şi nesimţire. 
Nimeni nu ne va putea scoate din primejdie in acel 
timp, nici fratele, nici tatăl, nici liul, nici prietenul, nici 
vecinul, nici altul nimeni, ci dacă vom lî descoperiţi
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din fapte, ne vom pierde cu totul. Cât de mult de pildă 
plângea bogatul acela din evanghelie, şi rugă pe Pa
triarh ca sa. trimită pe Lazăr ? Dară ascultă ce spunea 
Abraam: „Prăpastie mare este între voi şi noi, 
ca cei ce vor vrea să treacă de aici cătră voi 
să nu poată, nici cei de acolo la voi să treacă" 
(Lucâ 16, 26). Cât de mult fecioarele acelea au rugat pe 
celelalte ca să li împrumute"puţin unt-de-lemn pentru 
candelele lor? Ins;! ascultă şi pe acelea cc spun: „Nu
cumvâ să nu vă ajungă nici voue, nici nouc“
(Math. 25, 9), aşâ că nimeni n’a putut să le vâre în 
cămara de nuntă.

La acestea gândindu-ne .şi noi, să ne îngrijim de 
vieaţa noastră. Ori şi cate ostenele ai spune, şi ori câte 
pedepse ai pune înainte, toate acestea sunt nimic faţă 
cu Imnurile viitoare. Pune înainte, de voieşti, foc, şi fler, 
şi fiare sălbatece, ba chiar şi mai grozave, şi cu toate 
ai•( -stea faţă de inunc-ele acelea nu sunt nici măcar ca 
o umbră, răci când acestea năvălesc cu putere asupra 
omului, devin chiar uşoare, fiindcă fac mai grabnică 
scăparea din munci, trupul nefiind in stare de a se 
luptă şi cu furiea şi cu dăinuirea mmicelor,— pe când 
nu tot aşâ se petrece şi cu cele viitoare, ci amândouă 
acestea — adecă dăinuirea sau prelungirea şi furiea 
osândei — merg împreună atât în cele bune, cât şi in 
cele răle.

Deci, pe cât mai este timp „să întimpinăm fata 
lui întru mărturisire" (Ps. 104, 2), ca astfeliu să-l 
vedem atunci pre dânsul blând şi liniştit, şi ca să scă
păm de acele puteri ameninţătoare. Nu vezi pe ostaşii 
cari slujăsc aici pe cei ce stăpânesc, cum tirasc, cum 
leagă, cum bat, cum sparg coastele, cum pe lângă cele
lalte munci mai adaogă şi lumânări aprinse, cum taie 
mădularele? Dară toate acestea sunt jucării şi de rîs, 
faţă de acele pedepse. Fiindcă aceste pedepse sunt mo
mentane şi trecătoare, pe când acolo nici viermile nu 
se sfârşaşte, nici focul nu se stinge, căci atunci şi trupul 
cel învieat va fi nestricăeios.

Dară sa nu fie, iubiţilor, ca noi să cunoaştem 
acestea din experienţă, ci acele grozăvenii să ni fie 
deajuns numai de a le grăi, şi nici să fim daţi munci
torilor acelora, ci aici să ne cuminţim. Câte nu vom
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grăi atunci invinovăţindu-ne pre noi inşi-ne? Cât nu 
ne vom boci? Cât nu ne vom scânci? Dară cu nimic 
nu ne vom folosi, fiindcă nici corăbierii nu se vor mai 
puteâ folosi cu cevâ, după ce corabie: i s’a stricat şi s’a 
cufundat, şi nici doftorii după ce bolnavul ;i inchis ochii, 
ci poate că de rnulte-ori vor spune că «trebuia să facem 
cutare sau cutare», însă toate vor fi in zădar. Noi trebuie 
de a grăi toate şi de a face, numai întru cât sunt spe
ranţe de îndreptare, dară când iau mai suntem (le loc 
stăpâni pe noi, totul fiind stricat, e de prisos de a mai 
grăi. C-ăci şi Iudeii vor zice atunci: „Bine este cu
vântat cel ce vine întru numele Domnului" (Matli. 
23, 39), însă cu nimic nu se vor folosi, şi nici nu vor 
scăpă de osândă, fiindcă atunci când trebuiâ să grăiască 
aşă, n’au grăit.

Deci, ca nu cumva şi noi să pătimim aşâ, "fiind 
vorba de vieaţa noastră, apoi aici să ne schimbăm, ca 
astfeliu să stăm cu curaj înaintea tronului lui Christos. 
De care fie a ne învrednici noi cu toţii, prin charul şi 
filantropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Sfintul Duh se cade slava, şi stă
pânirea în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X

„Că ştim că de se va strica casa noastră 
cea pământească a cortului acestuia, zidire de 
la Dumnezeu avem, casă nefăcută de mână, 
veşnică în ceriuri“ (Cap. 5, t).

Iarăşi li deşteaptă buna lor voinţă, prin aceia că 
li pune înainte multe ispite, fiindcă eră natural ca in 
lipsa lui, dânşii să devină mai slabi in a le suferi. Deci, 
ce spune el? «Nu trebuie a ne minună, zice, că păti
mim răle, şi nici să ne tulburăm, căci multe foloase 
tragem noi de aici». A spus şi cele dinainte, că de pildă 
noi purtăm moartea lui Iisus, şi că avem cu noi cea
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mai mare dovadă a puterei lui, dupre cum zice: „ca 
mulţimea puterei să fie a lui Dumnezeu", şi că 
prezentăm o dovadă lămurită a invierei: „ca şi vieaţa 
lui Iisus să se arate în trupul nostru cel mu
r ito r ii.  Dară fiindcă odată cu acestea a spus, că şi 
omul cel dinăuntru devine astfeliu mai bun: „ci de 
s’ar şi strică omul nostru cel dinafară, zice, 
dară cel dinăuntru se înoieşte din zi în zi“, 
arătând iarăşi, cât de folositorii! este do a li alungaţi 
şi prigoniţi, la urină adaoge zicând că, când în general 
se întâmplă aceasta, atunci miile de bunuri-vor resări 
celor ce au suferit, «( la nu cumva, zice, auzind că omul 
teu cei dinafară se strică, să te întristezi, apoi află, că 
atunci când numai decât se petrece aceasta, tu trebuie 
să te bucuri, căci vei ajunge la cele mai bune sfârşi
turi. Aşâ că nu numai nu trebuie a te întrista că trupul 
ti s’a vătămat în parte acum, ci încă chiar să cauţi 
vătămarea şi stricarea lui în totul, fiindcă- aceasta mai 
cu samă te duce la nestricăciune».

Pentru care a şi adăogat: „Că ştim Că de se 
va strică casa noastră ceă pământească a cor
tului acestuia, zidire dela Dumnezeu avem, casă 
nefăcută de mâna, veşnică în ceriurr. Deci, 
fiindcă el iarăşi a adus vorba despre înviere, in care 
mai ales boleau aceşti Corintheni, apoi iâ mai dinainte 
în ajutoriul său şi judecata auditorilor, şi astfeliu o şi 
pune înainte, însă nu la lei iu cu cele spuse înainte, ci 
plecând ca dela alt subiect, — căci deja erau îndreptaţi, 
şi zice: „Ştim că de se va strică casa noastră 
cea pământească a cortului acestuia, zidire dela 
Dumnezeu avem, casă nefăcută de mână, veş
nica în ceriuri“. Unii sub numele de «casă» înţeleg 
lumea aceasta, dară eu mai degrabă aşi crede că se 
face aluziune aici la trup. Dară tu te gândeşte, cum 
apostolul şi prin denumirile acestea arată superiori
tatea celor viitoare faţă de cele prezente. Căci spunând 
«cea pământească» a pus imediat*în faţă pe ceă „veş
nică în ceriuri“ , — fiindcă denumirea de «cort» de 
multe-ori arată nestatorniciea. De aceia şi zice: «In  
casa părintelui meu multe locaşuri sunt“ (Ioan
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14, 2). Dară dacă aiurea numeşte locul de odihnă al 
sfinţilor corturi, apoi n’a zis simplu «corturi», ci cu 
adaos, fiindcă n’a zis «ca să fie primiţi in corturile lor», 
ei „în veşnicile corturi“ (Luc. 16, 9). Zicând apoi 
„nefăcută de mână“ a dat a înţelege pe cca făcută 
de mână. Deci ce ? Oare trupul este făcut de mână ? 
De loc, insă el aici face aluziune «tu la casele cele fă
cute de mână, sau dacă nu ace ista, apoi a numit trupul 
cel nefăcut de mână casă a cortului celui veşnic. El n’a 
pus acest trup spre deosebire de cel pământesc, ci ca 
să mărească laudele aduse acestuia.

„Că de aceasta suspinăm, dorind ca să ne 
îmbrăcăm întru locaşul nostru cel din ceriuri“ 
(Vers. 2). Care cort? spune-mi. Trupul cel nestricăcios. 
Şi de ce suspinăm acum ? Pentru că acel trup e cu 
mult mai bun. Zice că acel trup este din ceriu, pentru 
nestricăciunea lui,— căci prin această denumire el arată 
darul trimis din ceriuri, iară nici decât trupul. Deci, nu 
numai că nu trebuie a ne mâhni pentru ispitele noastre 
din parte, ci incă a căută şi generalul, şi totalul in 
aceste ispite, ca şi cum ar zice: «oftezi că eşti pri
gonit, că iţi este trupul acesta, adecă omul cel de dina
fară atât de ticăloşit; dară oftează mai ales că aceasta 
nu se întâmplă eu toată grozăveniea, şi nici incă că se 
strică cu totul». Ai văzut, cum a întors vorba la cele 
contrare, arătând că pentru acestea trebuie a ofta, fiindcă 
nu s’au desfăşurat în totalitatea lor, ci numai în parte? 
De aceia la urmă nici nu-i mai numeşte pe trup cort, 
ci locaş; şi cu drept cuvânt, — fiindcă cortul se dărimă 
uşor, pe când locaşul cel ceresc rămâne intr’una.

„Dacă şi după ce ne vom dezbrăcă '), nu 
ne vom află goli“ (Vers. 3), zice; adecă că chiar de 
vom şi lepădă trupul, totuşi acolo nu ne vom prezentă 
fără trup, ci împreună cu acelaşi trup devenit nestri
căcios.* Uniia zic — ceia ce mai ales trebuie a fi aprobat: 
„că şi dacă vom fi îmbrăcaţi, nu goli ne vom 
aflâ“ . Pentru ca nu cumva auzind de înviere, toţi să

’) Notă. La Sf. Chrisostom în acest pasaj este întrebuinţat 
verbul sxSovojta:, în particip: sv-ousk^vo; == vom fi dezbrăcaţi, iară 
în cursul explicărilor întrebuinţază participul verbului evS6vo|i.«-., 
ivî'j3âjj.ivo: - vom fi îmbrăcaţi.
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devină îndrăzneţi, apoi şi zice: „Că şi dacă vom fi 
îm b ră ca ţ iadecă că şi dacă vom luă nestricăciunea şi 
trup nestricăc.ios, totuşi „nu ne vom afla goli“ <le 
slavă şi de siguranţă,—ceia ce şi în intuia epistolă zicea, 
că „toţi vom învieâ, însă fie-ca re întru a sa rân- 
duială“, şi „sunt trupuri cereşti, şi trupuri pă
mânteşti “ (I. ('or. 15,23.40). învierea va fi obştească 
pentru toţi, iară slava nu va mai fi obşteasca, ci uniia 
în cinste, iara alţii întru necinste, uniia întru îinpără- 
ţica cerurilor, iară alţii vor învieâ spre osândă. Tot 
aceasta a~arătat-o şi aici zicând: „ C‘ă Şl dacă vom 
fi îmbrăcaţi, nu goli ne vom află".

„Că cei ce suntem în cortul acesta, suspi
năm, pentru că nu voim să ne dezbrăcăm, ci 
Să ne îmbrăcăm“ (Vers. 4). Aici iarăşi cu desăvâr
şire şi intr’un mod foarte lămurit, a închis gurile ero
ticilor, arătând că nu se vorbeşte cum s’ar întâmplă 
pentru trupul acesta şi celalalt, ci pentru stricăciune şi 
nrstrieăeiune. «Nu suspinăm de aceia, zice, ca să scăpăm 
de trup, căci de acesta nici nu voim a ne dezbrăca,— 
ci voim a ne elil»eră de stricăciunea cea dintr’insul». 
pentru care şi zice: «nu voim să ne dezbrăcăm de trup 
ci să»"ne îmbrăcăm in el cu nestricăciunea». Mai de
parte apoi şi explică aceasta: „Ca CC este muritoriu 
(stricăcios) să se înghiţă de vieaţă“ , zice. Fiindcă 
la mulţi se părea greu lucru de a se lepădă de trup, 
iară el se împotrivea liotăririlor celor mulţi, zicând că 
suspinăm şi nu voim să ne dezbrăcăm de dânsul, pu
tând a i se răspunde: «apoi dacă sufletul despărţin- 
du-se de trup pătimeşte de acestea şi se văicărează, 
cum de tu spui că noi oftăm fiindcă nu ne despărţim 
de tru p »?— apoi ca nu cumvâ să i se răspundă de 
acestea, iată că el pare că li zice: «nici eu nu spun 
aceasta, zice, că de aceia suspinăm, ca să-l lepă
dăm, fiindcă nimeni nu se leapădă de el fără mâhnire, 
dupre cum dealtfeliu şi despre Petru zice Christos, că 
„te vor încinge şi te vor duce unde tu nu vo
ieşte (Ioan 21,18), ci că să ne îmbrăcăm cu nestrieă- 
ciunea acordată lui. Că ceia ce îngreuiază trupul nostru 
nu este doară că el este trup, ci pentru că suntem îm
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brăcaţi cu un trup muritoriu, şi supus patimilor; — 
aceasta deci este care ni şi cauzază întristarea. Deci, 
vieaţa venind, consuma numai stricăciunea trupului, 
iară nu trupul. uŞi cum s’ar întâmplă aceasta» ? zici f u. 
Dară nu cercetă, căci Dumnezeu este carele face. Nu 
cerne lucrui în zadar. De aceia tocmai a şi adaos: 
„Iară cel ce ne-a făcut pre noi spre însăşi aceasta, 
Dumnezeu esteu (Vers. 5). De aici el ni arată că aoeslca 
sunt hotărite dela început de sus. «Nu doară acum is ’a 
părut aşă, ci încă dela început ne-a plăzmuit pre noi 
din pământ, cum şi pre Adam l-a creat; insă nu l-a 
creat pentru ca el să rnoară, ci ca încă să-l facă şi 
nemuritoriu. După aceia arătând că lucrul este ade
vărat, şi dând dovada cuvenită, a adaos imedieat: 
„Care a şi dat, noue arvona Duhului Căci şi 
atunci ne-a plăzmuit spre aceasta, şi acum tot spre 
aceasta ne-a pregătit prin botez, iară pentru aceasta 
ne-a dat noue nu o mică garanţie, ci pe Duhul Sţ'înt. 
Necontenit el numeşte faptul arvonă, voind a arătă 
pe Dumnezeu ca datornic ai totului, şi de aici să ’şi 
făurească cuvântul demn de crezut cliiar şi pentru cei 
mai tâmpi.

„îndrăznind drept aceia pururea, şi ştiind" 
(Vers. fj). Expresiunea „îndrăznind" este zisă faţă cu 
prigonirile, cu uneltirile, şi cu necazurile pe care le in
durau intr’una, ca şi cum pare că li-ar fi z is : «te alungă 
pe tine cineva, te prigoneşte, te răpune ? — tu nu cădea, 
căci pentru tine totul se face; nu te teme, ci îndrăz
neşte. Că ceia ce te face ca să oftezi şi să Iii trist, că 
adecă slujăşti stricăciunei, aceasta o răpune, sau mai 
bine zis o ridică din mijloc, şi iute te scapă de această 
robie». Pentru care si z ice : „îndrăznind drept aceia 
p u r u r e a nu in linişte, ci în scârbe şi năcazuri, -Şi 
ştiind că petrecând în trup. suntem depărtaţi 
dela Domnul. Că prin credinţă umblăm, iară 
nu prin vedere. Nădăjduim şi bine voim mai 
bine să fim depărtaţi de trup, şi să petrecem 
CU Domnui“ (Vers. 7. 8). Ceia ce este mai mare şi 
mai important decât toate, a pus-o tocmai la urmă; 
căci a luă nestricăciunea cea împreună cu C,hristos, 
este cel mai mare bun.
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Ceia ce el spune aici, aceasta insamnă: «Cel ce vă 
războeşte şi vă răpune, nu stinge vieaţa voastră. Nu te 
spărieâ, ci îndrăzneşte, de şi eşti obosit cu totul. Căci 
nu numai ca te scapă de stricăciune şi de greutate, ci 
încă că te şi trimite iute cătră Domnul». „Ştiind că 
petrecând în trup, suntem depărtaţi dela Domnul. 
Nădăjduim şi bine-voim mai bine să fim depăr
taţi de trup, şi să petrecem cu Domnul". Ai văzut, 
cum ascunzând cele triste, adecă numirea morţii şi a 
sfârşitului, în locul lor a pus pe cele mai mult dorite, 
numjndu-le călătorie cătră Domnul, şi cele ce se pur 
plăcute — cele a le vieţei — lăsându-le la o parte, le-a 
numit dela cele triste, spunând că vieaţa aceasta de aici 
este depărtare dela Domnul? Acestea le-a spus, pentru 
ca nimeni nici să se creadă mulţărnit şi fericit eu cele 
prezente, ci incă să se şi ingreueze, şi nici urmând a 
se sfârşi, să se împuţineze, ci incă să se şi bucure, ca 
unul ce merge spre mai mari bunuri. Ai>oi, ca nu cumva 
să zică cineva, auzind că ne înstrăinăm dela Domnul, 
«dară de ce zici acestea? căci suntem oare depărtaţi 
dela dânsul, fiind aici pe pământ»? — iată că el din capul 
locului a îndreptat aceasta, zicând: „Că prin credinţă 
umblăm, iară nu prin v e d e r e Adecă, il ştim, il cu
noaştem noi pre dânsul şi aici, insă nu atât de lămurit. 
Ceia ce spune şi aiurea, zicând: „ca prin Oglindă, în 
găcitură (enigm ă)„Nădăjduim  şi bine-voim". 
Vai! Unde a dusei vorba! La dorinţa de moarte, arătând 
ca plăcut ceia ce este greu şi de nesuferit, şi ca dis
plăcut şi de nesuferit ceia ce este plăcut. Căci expre
siunea „bine-voim* insamnă „dorim". Şi ce dorim? 
„Să fim depărtaţi de trup, şi să petrecem cu Dom
nul" zice.

Aceasta o face apostolul pururea, ceia cc am arătat 
şi mai ’nainte, întorcând vorba celor ce ’1 contrariaţi la 
cele opuse. „Pentru aceia ne şi nevoim, zice, ca 
ori petrecând, ori depărtaţi fiind, să fim plăcuţi 
lui". (Vers. 9). «Ceia ce se cere, aceasta este, zice; chiar 
acolo de am fi, sau chiar şi aici, noi să trăim după voinţa 
lui; aceasta este principalul. Aşâ că de aici dejâ tu ai 
imparaţiea ceriurilor fără cercare». Apoi ca nu cumva 
ajungând într’o astfeliu de dorinţă, să se împuţineze
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iarăşi faţă de întârzierea dueerei, el de aici deja li dă 
capitalul tuturor bunurilor. Şi care este acel capital? 
Acela de a li plăcuţi lui Dumnezeu. Nici a plecă de aici 
cum s’ar întâmplă nu este oevâ bun, ci a fi lăudat, a 
fi aprobat, prin care şi devine bună aceâ plecare; şi 
nici de a remăneâ aici cum s’ar brodi, este cevâ greoiu, 
ci numai a se împotrivi cinevâ voinţei lui Dumnezeu. 
Aşâ dară să nu ’ţi închipui că este deajuns numai călă
tor iea din acest trup, fiindcă pretutindeni este nevoie de 
fapta bună. Dupre cum atunci când a spus de înviere, 
nu ne-a lăsat numai de a nădăjdui in eâ, ci a spus: 
„Dacă şi după ce ne vom îmbrăcă, nu ne vom 
află g-oli“ , tot aşâ şi acum arătând aceâ călătorie, ca 
nu eumvâ să’ţi închipui că aceasta îţi este deajuns pentru 
mântuire, a adaos că trebuie de a fi plăcuţi lui Dumnezeu.

Apoi, fiindcă până acum a îndemnat pe auditori 
dela multe bunuri puse înainte, mai departe îi înfrico- 
şază dela împrejurările supărăcioase pe care le rapor
tează. Căci interesul se găseşte şi in câştigarea celor bune, 
precum şi iu fugirca de cele răle, ceia ce este gheena 
şi înipărăţiea eeriurilor. A fugi de osândă, are ceâ mai 
mare putere asupra cuiva; ca dacă paguba s’ar măr
gini la a nu câştigă cele bune, desigur ca cei mai mulţi 
ar suferi aceasta, — însă când ajunge până şi la a su
feri răle, apoi atunci n’ar mai putea rabilâ. Trebuia cu 
pierderea împărăţiei eeriurilor să fie considerată de 
dânşii ca cevâ de nesuferit, insă pentru neputinţa celor 
mulţi, aceasta se pare cu mult mai grozavă; şi fiindcă 
nu atâta acordarea celor bune mişcă, pe auditoriul cel 
încăpăţînat, pe cât ameninţarea cu pedepsele, de nece
sitate eră ca el să sfârşaseă vorba aici, zicând: „Pentru 
că noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea diva
nului lui Christos* (Vers. 10). Apoi după ce a înfri
coşat şi a mişcat pe auditoriu eu amintirea divanului 
lui Christos, iată ca nici aici n’a pus înainte numai cele 
răle, fără cele bune, ci a amestecat cu acelea şi oare
care plăcere, zicând: „Ca să iă fie-care dupre cum 
a tăcut, cele ce s’au lucrat prin trup, ori bine, 
ori rău“ .

Acestea spunând, şi pe cei ce au avut succese, însă 
au fost prigoniţi, îi împuterniceşte eu speranţele, şi pre 
cei căzuţi îi face a fi mai cu băgare de samă prin frica
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cc li-o inspiră. Totodată it adeverit şi cuvântul despre 
învierea trupurilor. «Nu se poate, zice, ca cel ce a slujit 
şi unuia şi altuia, să rernâna afară de ori-c,e resplata, 
ci împreună cu sufletul cele râie vor fi pedepsite, iaru 
cele buhe vor fi încununate».

Dară uniia dintre eretici zic, că alt trup va invicîi. 
Cum? spune-mi. Adecă altul a păcătuit, şi altul se pe
depseşte? Altul a avut fapte bune, şi altul se; încunu
nează? Dară atunci ce veţi puteâ spune lui Pa vel, care 
zice: „Nu voim să ne dezbrăcăm, ci să ne îm
brăcăm14? Cum apoi ceia ce este stricăcios, ceia ce 
este niuritoriu, va fl înghiţit de vieaţă? El n’a zis 
doară: «Pentru ca să fie înghiţit, trupul cei niuritoriu 
de trupul cel nemuritoriu», ci „pentru Ca ce este 
niuritoriu — (stricăciunea) — să se înghiţă de
vieaţă“. Dară aceasta numai atunci se petrece, când 
va, învieâ acelaşi trup; dacă insă îl laşi pe acesta, şi-ţi 
lăureşti un altul, apoi atunci nu mai este înghiţită stri
căciunea, ci remâne aceiaşi. De aceia nu se petrec lu
crurile asii, ci trebuie ca stricăciosul acesta, adecă trupul, 
să se îmbrace întru nestricăciune. Trupul este un mijloc, 
acum găsindu-se in aceasta, iară atunci în aceia; şi 
pentru aceasta in cel dintâi, sau mai hine zis in forma 
lui cea dintâi se va înfăţoşa atunci, fiindcă dealtinin- 
trelea nestricăciunea nu-i poate sloliozi din stricăciune. 
„Nu poate stricăciunea pre nestricăciune a moş
teni11 (I. Cor. 15, 50), zice, fiindcă atunci cum ar puteâ 
fi nestricăciunea? Ci din contra, stricăciunea este înghi
ţită de vieaţa, şi prin urmare vieaţa birueşte pe stri
căciune, iară stricăciunea pe vieaţâ nici-odată. ( ’-ă dupre 
cum ceara se topeşte de foc, iară dânsa niciodată nu 
poate stăpâni sau nimici puterea focului, tot ;işâ şi stri
căciunea se topeşt: de nestricăciune şi dispare, pe când 
aceasta nu poate niciodată a o stăpâni pe aceia.

') Să ascultăm deci glasul lui Pavel, carele zice, că 
„noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea diva
nului lui Christos11 şi să descriem acel tribunal, şi să 
ni-1 închipuim că ni stă de faţă acum, şi ni se cere res- 
pitns. Eu vă voiu spune aceasta mai pe larg, pe când

') Pârlea viaralu. Despre înfricoşata judecată. ( Veroii).
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Pavel, fiindcă vorba ii eră despre năcazuri, şi nu voia 
ca iarăşi să-i mai întristeze şi cu aceasta, n’a mai Stă
ruit cu vorba, ci spunând pe scurt că „va luâ fie-care 
dupre cum a făcut“ , iute a trecut mai departe. Deci 
să ne închipuim, zic, că acel tribunal ni stă de faţă, şi 
fie-care să’şi întrebe conştiinţa lui, şi chiar să’şi închi
puie pe .juderătoriu că este de faţă, şi că totul se des
copere şi se aduce la mijloc. Căci nu doară urmează ca 
noi să stăm de faţă cum s’ar întâmplă, ci că ni se vor şi 
descoperi faptele. Aşa dară nu vi s’a pălit obrazul de ru
şine? Aşâ dară nu v ’aţi spăimântat? Deci, dacă acum 
când încă faptul nu se desfăşură înaintea noastră, ci 
numai ni 1‘am închipuit in cugetul nostru, şi încă ne pră- 
pâdim din cauza conştiinţei noastre, — apoi ce vom face 
atunci, când acel divan va sta de faţă, când întreaga 
lume va li prezentă, când vor stă acolo îngeri şi arhan
gheli, când celelalte stăpânii şi puteri, când vor fi ră
pirile acelea in nouri, când drumul tuturor va fi încărcat 
de groază şi cutremur? O) vom face, când vor sună 
trâmbiţele cele ne’ntrerupte, acele voci nesfârşite? Că 
chiar dacă n’ar fi gheena, totuşi a fi lepădat dela aceâ 
strălucire, şi a se depărta necinstit, câtă osândă nu este ? 
Că dacă chiar acum, trecând Împăratul şi cei împreună 
cu dânsul, şi fie-care ştiindu’şi lipsa lui, noi nu atâta sim
ţim plăcere din privirea pompei, pe câtă neplăcere dacă 
nu ne împărtăşim cu nimic din pompa ce se desfăşură 
primprejurul lu i;— apoi ce va fi atunci? Sau poate crezi 
că e mica pedeapsa de a nu face parte in rândurile acelui 
chor, de a nu se învrednici de slava aceâ negrăită, de 
a fi aruncat departe de frumuseţa aceia şi de bunurile 
acelea nepovestite ? 0\nd apoi şi întunerec va fi, şi scrâş
ni rea dinţilor, şi legături nedezlegate, şi viermile cele 
neadormit, şi foc. nestins, şi scârbă şi amărăciune, şi 
limbi fripte din cauza acelui foc, precum de pilda a 
acelui lx>gat din evanghelie; când ne vom boci şi nimeni 
nu ne va auzi, când vom suspină şi vom răcni din cauza 
ranelor, şi nimeni nu ne va avea in băgare de samă, 
şi preste tot locul vedem că nimeni nu este care să ne 
mângâe; — apoi cum vom consideră pe cei ce se găsesc 
astfeliu? Dara ce ar puteâ fi mai ticălos ca acele suflete? 
Ce ar puteâ fi mai de jălit?

Ca dacă, intrând într’o temniţă şi văzând pe uniia 
nespălaţi, pe alţii legaţi şi topiţi de foame, pe uniia în-
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eliişi la intuneree, ne cutremurăm şi ni se împuţinează 
inima dc frică, şi apoi facem toate chipurile de a nu 
cădea şi noi acolo; dară când vom fi traşi şi băgaţi în 
temniţele gheenii, 111 acele locuri de munci, ce vom de
veni oare? Căci legăturile acelea nu sunt de fer, ci de 
foc care nu se stinge nici-odată. Şi nici cei ce vor fi 
atunci de faţă, nu vor fi egali in cinste cu noi, — pe 
cari trebuia de a-i îmblânzi' de multe-ori - - ei îngeri, la 
cari nu ui-ar fi slobod nici măcar de a ne uita, fiind 
grozav de infurieaţi pentru cele cu care noi am batjo
corit pre stăpânul. Acolo nu este ea aici, unde vedem 
pe uniia punând vorbe de rugăminte, pe alţii dând bani, 
pe alţii altele şi astfeliu procurând o mângâere oare
care celor condamnaţi; — ci to:ite vor fi acolo neertate, 
căci chiar Noe de ar fi, sau lob, sau i'aniii, şi n’ar în
drăzni de a spune cevâ văzând pedepsiţi pe ai lor. 
Fiindcă chiar simpatia ceâ dela natură, atunci va fi cu 
totul nimicită, de vreme ce se va întâmplă de a vedeâ 
oameni buni şi drepţi ea părinţi ai unor copii stricaţi 
şi răi, precum şi pre nişte copii buni ea fii ai unor 
părinţi răi şi stricaţi. Aşă că plăcerea şi mulţămiroa 
sufletească va fi curată atunci, şi cei ce se vor bucură 
dc bunurile c e le  nepieritoare, nu vor fi intru nimic miş- 
cnţi prin simpatie, ba încă zic că această simpatie va 
fi cu totul stinsă, şi împreună cu stăpânul vor fi şi 
dânşii ingreţoşaţi şi scandalizaţi de faptele celor mai 
deaproape ai lor. Că dacă nişte oameni cum s’ar în
tâmplă şi încă dispreţuiesc pe copiii lor când îi văd 
răi, şi chiar se leapădă de înrudirea cu dânşii, apoi cu 
atât mai mult drepţii atunci.

Prin urmare nimeni să nu nădăjduiaseă cele bune, 
dacă n’a făcut cevâ bine, chiar de ar aveă mii de stră
moşi drepţi şi buni. -Ca să iâ fie-oare dupre cum 
a făcut, zice, ori bine, ori rău“. Aici mi se pare 
că face aluziune şi la cei ce curvesc — ingrădindu-i eu 
frica de acolo, — şi nu numai pe aceia ii infricoşaza, ci 
şi pe toţi cei ce păcătuiesc.

Să ascultăm, deci, şi noi. Chiar de ai aveă o poftă 
cât de arzătoare, împotriveşti ‘-te acelei pofte, şi de ’n- 
dată vei reuşi a o stinge. Chiar de ai voi să grăieşti 
cevâ uricios, tu gândeşte-te la scrâşnirea .dinţilor de 
atunci, şi frica aceia iţi va fi ca un frâu. Sau de ai 
voi să răpeşti avutul altuia, tu ascultă pe judecător iul
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care poronceşte şi zice: „legaţi-i manile şi picioa
rele sale, şi aruncaţi-1 pre dânsul întru întu- 
nerecul cei mai dinafară “ (Math. 12,13),—şi atunci 
voi aruncă (lela tine şi această poftii. Sau fie te im- 
Ixţţi şi te găseşti veşnic în stare (le beţie, tu ascultă pe 
jK)gatul din evanghelie zicând: „Trimite pe Lazăr 
să-şi întingă vârful degetului său în apă, şi 
să-ini răcorească limba mea“ (Lueâ 16, 24), — şi 
atunci vei fugi de patimă. Iară fie cumva iţi place a te 
dezmerdâ în desfătări, tu gândeşte-te bine la groaza şi 
neliniştea de acolo, şi nici prin minte nu-ţi va mai veni 
asemenea poftă. Sau de cumva eşti poate aspru şi crud, 
adă-ţi aminte de acele fecioare, ale cărora candele stin- 
gându-se, au fost scoase afară din cămara cea de nuntă, 
şi atunci iuti; vei deveni filantrop. Dară poate că eşti 
leneş şi trândav? Apoi atunci gandeşte-te la cel ce a 
ascuns talantul, şi vei deveni măi iute decât focul. Poate 
că te roade pofta de avutul aproapelui? Ei, apoi gân- 
deşte-te la viermile cel neadormit, şi cu uşurinţă vei 
îndepărtă dela tine această boală, şi toate cele bune le 
vei face. Că doară nu ni s’a poroneit nimic greu şi nici 
cu neputinţă, de a îndeplini. Deci, cum de ni se par 
noue grele c$e poroncite? De sigur că din cauza trân
dăviei noastre. Dupre cum când suntem treji, până şi 
cele cc ni se par de nesuferit vor fi pentru noi uşoare 
şi cu în le s n ir e ,  tot aşâ şi când suntem in trândăvie, 
chiar şi cele mai uşoare ni se vor părea grele şi de 
nesuferit.

Toate acestea, deci, cugetându-le, să nu ne gândim 
la cei ce se dezmeardă in desfătări, ci la sfârşitul lor: 
aici adecă ingrăşarea sau buhăeala trupului şi hăligariu 
deajuns, iară acolo vierm ile neadormit şi focul cel veşnic. 
Nu te gândi, zic, la cei cc răpesc avutul altuia, ci la 
sfârşitul lor: aici adecă frică şi teamă, iară acolo legă
turile cele nedezlegate. Nu te gândi la cei ce iul iese 
slava deşartă, ci la ceia c e  se naşte de aici: aici adecă 
sclăvie şi prefăcătorii uricioase, iară acolo pagubă de 
nesuferit, şi ardere veşnică. Daca, deci, vom vorbi 
între noi de acestea, dacă le vom şopti într’una pof
telor noastre celor răle, iute vom scoate din noi dra
gostea de cele prezente, in acelaşi timp vom şi aprinde 
in noi dorul de cele viitoare. Deci, să aprindem in noi
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acel clor, şi să-l aţiţăin într’una. CJx dacă numai gân
direa la acele bunuri, — de şi dealtfeliu este cam întu
necată,— şi încă ni procură plăcere nespus;!, apoi gan- 
deşte-te ce feliu de mulţămire ni va procură realizarea 
acelor bunuri. Fericiţi vor li, şi de trei-ori fericiţi toţi 
acei ce se vor bucură de acele bunuri, dupre cum şi 
cei ce vor luă cele contrare vor fi de jălit, ba încă de 
trei-ori vrednici de jălit.

Deci, iubiţilor, ca nu cumvă să devenim ca aceşti 
din urmă, ci ca cei dintâi, să preferăm fapta bună, 
căci numai aşâ ne vom bucură şi de bunurile cele vii
toare. (Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin 
cliarul şi fllantropiea Domnului nostru Iisus Christos, 
prin care şi cu care se cade slava, stăpânirea şi cinstea 
Tatălui şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi in vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X I

„Ştiind dară frica Domnului, pre oameni 
aducem la adevăr, iară lui Dumnezeu arătaţi 
suntem;.şi nădăjduim că şi întru ştiinţele (con
ştiinţele) voastre suntem arătaţi" (Cap. 5, li).

«Acestea, deci, ştiindu-le, zice, adecă divanul acela 
înfricoşat, toate le facem, încât să nu dăm voue pri
cină, nici de vr ’o piedecă oare-care, nici de vr ’o bă- 
nueală oare-care mincinoasă contra noastră, pentru 
niscarevă fapte râie». Ai văzut exactitate a vieţei, şi 
rivna unui suflet ce se îngrijaşte 1 «< ’ă nu numai când 
am face ceva rău, zice, am fl învinovăţiţi, ci chiar de 
n’am face, însă am fl bănuiţi că facem, şi noi fiind stă
pâni de a respinge bănuiala, dispreţuim totuşi ori-ce 
desvinovăţire, apoi vom aveâ respundere».

„Că nu ne lăudam iarăşi pre noi înaintea 
voastră, ci prilej dăm voue de laudă pentru noi“ 
(Vers. 12). Priveşte, cum el într’una îndreaptă bănuiala 
ce li s’ar 11 părut lor, că se laudă pre sine. (lă nimic

2iS>'13
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iiu supără urechia auditorilor, ca a spune cineva^ de 
dânsul lucruri mari şi minunate. Deci, fiindcă s’a văzut 
silit de a veni cu vorba la această chestiune, iarăşi o 
îndreaptă, zicând «că aceasta pentru voi o facem, şi nu 
pentru noi, ca astfeliu voi să vă mândriţi, şi nici de 
cum noi». Şi nici acestea nu le-a spus el în bobote, ci 
pentru apostolii cei mincinoşi; pentru care a şi adaos: 
„ca să aveţi (prilej) spre cei ce se laudă în faţă, 
ia ră  nu în in im ă“ . A i văzut cum i-a depărtat dela 
aceia, şi i-a atras cătră dânsul, dovedind că chiar aceşti 
Corintheni doreau de a avea oare-care ocazie, prin care 
să poată grăi pentru dânşii, şi să-i desvinovăţască de 
cele pentru care ii învinovăţau f «Xu doară pentru ca 
noi sa ne lăudăm, zice, grăim vou<5 acestea, ci pentru 
ca voi să grăiţi în libertate pentru noi» — ceia ce măr
turiseşte marea lui dragoste pentru dânşii — «şi nu 
pentru ca voi să vă mândriţi cum s’ar întâmplă, ci 
pentru ca să nu vă rătăciţi». Aceasta insă n’o spune 
pe faţă, ci in alt mod, şi cu mult mai blând işi mâ
nuieşte vorba, tară insă să atace pe aceia, zicând: ,.ca 
să aveţi prilej de a v ă  m ândri spre cei ce se 
laudă în faţă“, Şi nici chiar aceasta nu poronceşte 
a o face cum s’ar brodi, nefiind nici o pricină, ci atunci 
când aceia se vor trufi, căci apostolul pretutindeni caută 
timpul priincios. O face aceasta nu cu scopul de a se 
arăta pre dânsul strălucit, ci pentru ca pe aceia să-i 
facă de a contenii cu purtarea lor cea iară rândueală 
şi spre vătămarea ucenicilor.

Dară ce va să zică: „în  fa ţă “ ? Adecă in lucrurile 
cele văzute, in cele tăcute pentru ochii lumei. Căci de 
acest feliu erau apostolii coi mincinoşi, cari pe toate le 
făceau din slavă deşartă, iar înăuntru erau goli cu de
săvârşire; cari aveau evlavie numai în faţă, părăndu-se 
cinsiţi, iară in faptele cele bune fiind in totul pustii.

„Că ori de ne răpim cu mintea, lui Dum
nezeu (pentru Dumnezeu o facem), ori de sun
tem întregi la minte, voue (pentru voi o facem“ 
Vers. 13). «Chiar dacă vom grăi voue cevâ mare — 
ceia ce el numeşte extaz, sau răpire cu mintea, ceia ce 
şi aiurea o numeşte afrosini sau necuminţenie, — aceasta 
o facem pentru Dumnezeu, ca nu cumvâ voi crezându-ne 
proşti să ne dispreţuiţi, şi să vă pierdeţi, şi chiar de
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v ’am spune cevâ cumpătat şi umilit, pentru voi o fa
cem, ca să vă învăţaţi a fi smeriţi». Sau că spune şi 
aceia, «că dacă cinevâ ne crede pre noi ieşiţi din minţi, 
noi cerem plata dela Dumnezeu, pentru care şi suntem 
)>ănuiţi de aşâ cevâ, iară de ne crede întregi la minte, 
apoi atunci bucure-se şi el de înţelepciunea noastră». 
Sau şi altmintrelea: «Zice cinevâ că suntem smintiţi? 
Pentru Dumnezeu suntem aşâ». Pentru care şi adaogă:

„Că dragostea lui Christos ne ţine pre noi, 
socotind (judecând) aceasta11 (Vers. 14), — căci «nu 
numai frica d:* cele viitoare, zice, dară şi cele dejâ pe
trecute nu ne lasă de a fi trândavi, sau de a dormită, ci 
ne aţâţă şi ne împinge spre ostenelele cele pentru voi». 
Şi care sunt oare cele dejâ petrecute? „Că de a murit 
unul pentru toţi“, zice, iată dară că toţi au murit 
Prin urmare s’au petrecut acestea fiind cu toţi pierduţi. 
«Dacă n’ar fi murit cu toţii, n’ar fi murit nici el pentru 
toţi. Că aici sunt cauzele mântuirei noastre, şi nici decât 
acolo». De aceia şi zice: „Că dragostea lui Chris
tos1) ne ţine pre noi*, şi nu ne lasă dea  nelinişti. 
Căci este ceâ mai de pe urmă ticăloşie, şi mai grozavă 
decât înseşi gheena, ca după ce dânsul ni-a arătat atâta 
dragoste, să se găsească uniia cari n’au produs nimic, 
chiar după o astfeliu de îngrijire din parte-i. Ca marc 
este exageraţia dragostei lui, adecă că a şi murit pentru 
lumea întreagă, şi ca găsindu-se în asemenea stare ne
norocită această lume, el a primit de a muri».

„Ca cei ce viează să nu mai vieze loru ’şi, 
ci celui ce a murit pentru ei, şi a învieat* 
(Vers. 15). «Deci, dacă noi nu trebuie â vieţui pentru 
noi, nu vă tulburaţi, zice, şi nici nu vă neliniştiţi când 
vin asupra voastră primejdii şi supărări». Dară apoi el 
pune înainte şi un raţionament neîndoelnic, prin care 
arată ca lucrul acesta este din datorie. «Ca dacă noi trăim, 
pentru dânsul murind, zice, apoi lui îi datorăm ca trăim ; 
pentru dânsul viem». Şi se pare că ceia ce el spune, 
este una şi aceiaşi; dara dacă cinevâ ar examinâ cu 
scumpătate, ar găsi două idei a ici: că pentru dânsul viem,

') Notă. In edifiunea Sf. Chrisostom se zice „că dragostea lu i 
Dumnezeu ne ţine pre noiu.
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şi pe clealtă parte, că el a murit pentru noi, dintre care 
este deajuns chiar numai una din ele, de ane face răspun
zători ; dară când sunt încă amândoue, poţi pricepe cât 
de mare este datoria. Dară mai bine zis, sunt chiar trei: 
adecă că şi pârga sau 'începătura pentru tine a înviat, 
şi la ceriuri s’a înălţat, pentru care a şi adaos: „celui 
ce a murit pentru noi, şi a înviat".

„Pentru care noi de acum pre nimeni nu 
ştim dupre trup“ (Vers. 16). Că dacă toţi au murit, 
şi toţi au înviat, — şi au murit astfeliu, în cât că ii osân
dise tirania păcatului, şi au înviat prin baca renaşterei 
şi reînoirei Duhului Sfint — cu drept cuvânt zice că 
„pre nimeni nu ştim dupre trup". Căci ce este dacă 
şi sunt în trup? Dară vieaţa aceia trupească a pierit, 
s’a nimicit, şi ne-am născut de sus din Duhul, sau prin 
Duhul, şi deci ştim o altă viaţă, şi o altă stare, adecă 
pe acea din ceriuri. Şi iară’şi arată pe Christos căpetenie 
chiar a trupului, pentru care a ş i adaos: „iară de am 
şi ştiut pe Christos dupre trup, dară acum ■) 
nu-i mai ştirn“ . Deci, ce? spune-mi; a lepădat el oare 
trupul, şi acum nu mai este împreună eu trupul? Să nu 
fie una ca aceasta! căci şi acum este in trup. „Că acest 
Iisus, zice, care s’a înălţat dela voi la ceriuri, 
aşâ va veni“ (Fapt. 1, li), „Aşâ“ . Adecă cum? In 
trup, împreună cu trupul. Deci cum dc spune: „iară 
de am şi ştiut pe Christos dupre trup, dară acum 
nu’l mai Ştim“ ? Expresiunea «a fi in trup» aplicată 
la noi oamenii, insamna a fi in păcate, iară «a nu fi in 
trup» va  să zică a nu fi in păcate; pe când aplicată 
asupra lu Christos, însamnă a fi întru patimile dela na
tură, precum; a fi in sete, a 11 in foame, in osteneală, in 
dormirc. „Că păcat n’a făcut, zice, nici vicleşug nu 
s’a aflat în gura lui“ (I. Petru, 2 , 22). Pentru care şi 
ziceâ: „Cine din voi mă vădeşte pre mine pentru 
păcat“ ? Şi iarăşi: „Vine stăpânitoriul lumei aceş-

') Notă. In ediţiunea noastră de.Buzău s’au strecurat aici o 
greşală, căci se z ic e : ..dară dc acum nu-i mai ştim*, pe când ori
ginalul este: „dară acum nu-i mai ştim '. In cursul explicaţiei Sf. 
Crisostom se poate vedea aceasta.
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tiia, şi întru mine nu arc nimic“ (Ioan 8, 46.14, 30). 
A  nu fi insă Christos în trup, însamnă a se scăpă până 
şi de necesităţile cele dela natură, iară nici do cum a 
nu fi în trup. Căci cu acest trup va veni să judece lu
mea, avându-1 întreg şi nepătimitoriu. Spre care şi noi 
vom paşi, devenindu-ne trupurile noastre la feliu cu 
trupul slavei iui.

„Deci dară, ori-care s’a tăcut întru Chris
tos, făptură nouă este/ (Vers. 17). Fiindcă până acum 
i-a îndemnat la fapta bună dela dragostea lui Dumnezeu 
cătră noi, la urmă ii îndeamnă chiar dela înseşi faptele 
petrecute. De aceia a şi adaos: „Deci dară ori-care 
s’a făcut întru Christos, făptură nouă este“. Dacă 
cinevâ a crezut intru el, zice, a venit într’o altă crea- 
ţiune, căci de sus s’a născut., prin Duhul. Aşî'i că şi 
pentru aceasta, zice, datorăm de a vieâ intru dânsul, nu 
numai că nu mai suntem ai noştri, şi nu numai că el 
a murit pentru noi, nu numai că a înviat pâr ga sau 
începătura noastră, ci pentru că am venit şi într’o altă 
viaţă. Priveşte câte cuvinte de îndreptare spre a vieţui 
bine ni-a pus înainte. De aceia şi vindecarea, sau în
dreptarea răului el a însemnat-o cu un nume ordinar, 
ca astfeliu să arate marea schi ml tare şi prefacere. După, 
aceia complectând mai departe cele spuse, şi arătând 
cum sunt făptură nouă, zice: „cele vechi au trecut, 
iară toate s’au făcut nouă“. Care cele vechi t Adecă 
păcatele, zice, necueerniciile, sau în fine şi toate cele 
Iudaice; sau mai bine zis, şi acestea şi acelea. „Iată 
toate s’au făcut nouă11.

„Iară toate dela Dumnezeu11 (Vers. 18). Aşâ 
dară nimic nu este dela noi, căci şi iertarea păcatelor, 
şi înfierea, şi slava aceâ negrăită, dela dânsul ni se dă. 
Ne îndeamnă pre noi, aşâ dară, nu numai dela cele 
viitoare, ci şi dela cele prezente. Căci gândeşte-te: a zis, 
că vom in vieâ, că vom trece în nestricăciune, şi că vom 
avea acolo locuinţa veşnică; — dară fiindcă cele prezente 
au mai mare putere de îndemn decât cele viitoare, pentru 
cei ce nu cred in aceste adevăruri, dupre cum trebuie 
a crede, apoi el li arată câte au primit deja, şi cine 
erau mai ’nainte. Deci, ce feliu erau când au primit 
aceste bunuri? Morţi cu toţii, dupre cum şi zice: „Ca
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toţi au murit“ şi că „pentru toţi a murit*, aşii 
că pe toţi ii iubea deopotrivă, de şi erau in vechi ţi şi 
îmbătrâniţi in răle. Dară iată şi suflet nou — căci s’a 
curăţit — şi trup nou,, şi adorarea sau închinarea lui 
Dumnezeu noua, şi făgăduinţele nouă, şi aşezământ 
(testament) nou, şi vieaţa, şi masă, şi îmbrăcăminte, şi 
în scurt totul nou. Căci in locul Ierusalimului de jos, 
am luat metropola ceă de sus, şi in locul templului 
celui văzut şi simţit, vedem templu duhovnicesc; în loc 
de lespezi de piatră, vedem lespezi scrise in inimile 
noastre; in loc de tăierea împrejur botezul, in loc de 
mană trupul stăpânului; in loc de apă din piatră sânge 
din coastă, in loc de toeagul lui Moisi sau Aaron crucea, 
în locul făgăduinţei vechi împărăţiea ceriurilor; in loc 
de mii de preoţi un singur arhiereu, in loc de miel ne
cuvântători u, miel duhovnicesc. Acestea şi de acestea 
judecăndu-le Pavel, zicea: „toate s’au făcut nouă". 
Dară toate acestea dela Dumnezeu sunt, prin Christos 
şi prin charul său. Pentru care a şi adăogat: „care 
ne-a împăcat pre noi lui—şi prin Christos, şi ne-a 
dat noue slujba împăcârei“ . că dela dânsul avem 
toate bunurile. Cel ce ne-a tăcut pre noi prieteni, acela 
este pricina şi a celorlalte, pe care Dumnezeu le-a dat 
prietenilor sei. Că nu lăsându-ne duşmani ni-a resplătit 
astfeliu, ci făcându-ne prietenii săi. Când eu zic că 
Christos este pricina impăcărei noastre cu Dumnezeu, 
numesc in acelaşi timp şi pe Tatăl; precum şi când zic că 
Tatăl a dat, numesc in acelaşi timp şi pre Fiul. „Că 
toate printrânsul s’au făcut“ (Ioan 1 , F3) zice, aşâ 
că el este pricina şi a acestor bunuri. QXci nu noi am 
alergat la dânsul, ci el ne-a chemat pre noi. Cum ne-a 
chemat? Prin jertfirea lui Christos. „Şi ne-a dat noue 
slujba împăcărei*. Aici iarăşi arată demnitatea apo
stolilor, învederând ce feliu de lucru mare li s’a încre
dinţat, şi măreţiea dragostei lui Dumnezeu în acelaşi 
timp. Căci, nu doară fiindcă dânşii n’au ascultat de solul 
ce a venit, s’ar fi mânieat şi i-ar fi lăsat la voea întâm- 
plărei, ci încă stăruieşte rugându-i, şi printrânsul şi prin 
alţii. Deci, cine nu s^ar minună după dreptate de o ast
feliu de îngrijire părintească? A fost sacrificat Fiul 
venind tocmai spre împăcare, el unul născut, şi nici 
aşâ Tatăl nu i-a îndepărtat pe cei ce 1-au ucis, nici n’a



O M I L IA  X ! 151

zis: «am trimis pre Fiul meu in solie, iară dânşii nu 
numai că n’au voit să asculte, ci încă l-au răstignit şi 
l-au ucis; prin urmare este drept de a-i lăsă la voea 
întâmplărei» — ci cu totul din contra, căci dacă dânsul 
s’a dus, apoi iată că lucrul său ni l-a încredinţat noue. 
„Ş i a dat noue, zice, slujba împăcărei".

„Pentru că Dumnezeu eră întru Christos 
împăcând lumea lui-şi, nesocotind lor păcatele 
lor41 (Vers. 19).' Ai văzut dragoste, care covârşaşte orice 
minte, orice judecată? Căci cine eră cel batjocorit? El. 
('ine apoi a venit mai întâi la împăcare? El. «Dară, 
zici tu, a trimis pre Fiul, şi n’a venit el». Pe Fiul a trimis, 
do sigur, dară nu numai Fiul ruga, ci împreună cu dânsul 
şi printrânsul si însuşi Tatăl. Pentru caro şi ziceâ că 
Dumnezeu eră întru Christos împăcăm 1 lui-şi lumea, 
adecă prin Christos. Fiindcă a fost zis: „Care lli-a dat 
noue slujba împăcâreiu, apoi îndreptează vorba, 
zicând: «Să nu credeţi că noi suntem stăpâni ai faptu
lui acestuia; noi suntem slujitori, iară cel ce lucrează 
totul este Dumnezeu, cel ce a împăcat lumea cu sine, 
prin unul născut Fiul său». Şi cum i-a împăcat, cu sine? 
Aceasta este minunea cea mare, ca nu numai a devenit 
prietenul lor, ci încă că a devenit prieten în aşâ mod. 
Cum adecă? Lăsându-li lor păcatele, adecă iortându-li, 
căci altfeliu uu eră cu putinţă. Pentru care a şi adaos: 
„Nesocotind lor păcatele".

Că daca ar li voit să ceară socoteală de păcate, 
toţi am fi pierit. Dară cu toate acestea atât de mari 
fiind păcatele lor, nu numai că n’a căutat să-i pedep- 
sasca, ci încă să-i şi împace cu dânsul; nu numai că 
li-a iertat păcatele, dară încă nici le-a mai socotit. Tot 
aşâ trebuii1 şi noi a iertă duşmanilor, ca astfeliu să ne 
învrednicim şi noi aceliaşi iertări.

„Şi punând întru noi cuvânlui împăcărei“.
«Căci nici noi n’am venit, zice, ca să vă aducem cevâ 
greu, ci ca să vă facem pre toţi prieteni cu Dumnezeu. 
«Fiindcă pe mine nu m’au ascultat, zice, apoi stăruiţi 
voi, rugându-i, până ce-i veţi înduplecă». Pentru care 
a şi adaos: „Drept aceia în locul lui Christos vă 
rugăm, ca cum Dumnezeu s’ar rugă prin noi. 
Rugămu-vă în locul lui Christos: împăcaţi-vă
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CU D u m n ezeu Ai văzut cum a ridicat faptul, intro
ducând pe Christos ca făcând această rugăminte? Şi 
încă mai mult, căci nu numai pe Christos l-a introdus, 
ci şi pe Tatăl. Ceia ce el spune aici aceasta însamnă: 
«a  trimis Tatăl pre Fiiul ca să îndemne, să roage, şi 
să mijlocească pentru natura oamenilor in locul sau. 
Dară după ce acela a fost jărtfit şi s’a înălţat la ceri uri, 
noi am primit solica în locul său; şi în locul său, cum 
şi în locul Tatălui vă rugăm pre voi. Atâta cinsteşte 
neamul omenesc, în cât şi pe Fiul l-a dat, ştiind că va 
fi jărtfit, şi ne-a făcut şi pre noi apostoli pentru voi». Aşa 
că după dreptate zicea apostolul aiurea : „toate pentru 
voi “ ((jap. 4, 15).

„Rugâmu-vă în locul lui Christos". adecă 
pentru Christos, căci noi am luat lucrul în locul lui. 
Iară dacă ţi se- pare că acest lucru este mare, apoi 
ascultă şi cele ce urmează, prin care se arată că nu 
numai în locul lui Christos, ci noi facem aceasta şi în 
locul Tatălui». Pentru care a şi adăogat: „Ca CUin 
Dumnezeu s’ar ruga prin noi“ . «Nu numai prin 
Fiul se roagă, ci şi prin noi care am luat soliea in locul 
lui. Să nu credeţi, zice, că noi vă rugăm ca din partea 
noastră, ci însuşi ( '.hristos vă roagă, însuşi Tatăl lui 
Christos prin noi». Şi ce ar putea fi deopotrivă cu mă- 
reţiea faptului? A fost batjocorit, mii de bunătăţi tăcân- 
du-li, şi aşâ batjocorit nu numai că nu a căutat răzbu
nare, ci încă şi pre Fiul său l-a dat, ca printrânsul să 
ne împăcăm. Dară cei ce l-au primit nu numai că nu 
s’au împăcat, ci încă l-au şi ucis.' Iarăşi a trimis pe 
alţi soli ca să se roage, şi aceştiia fiind trimişi, el singur 
este care cere şi să roagă. Şi ce anume cere? „Impă- 
caţi-vă cu Dumnezeu Şi n’a zis: «impacaţi pre 
Dumnezeu cu voi», căci nu el este care duşmăneşte, ci 
voi, fiindcă Dumnezeu nici odinioară nu duşmăneşte. 
Şi apărându-1 ca un sol trimis, zice:

„Pentru că pre cel ce n’a cunoscut păcat, 
pentru noi păcat l-a făcut“ (Vers. 21). «Nu spun 
cele mai dinainte, că de pildă aţi batjocorit, că cu nimic 
nu v ’a nedreptăţit, că v ’a făcut bine, că n’a căutat răz
bunare, că el cel dintâi vă roagă, de şi el cel întâi a 
fost batjocorit; nimic din acestea să nu le mai avem
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în vedere acum. Dară oare n’ar fi drept de a vă îm
păca cu dânsul, cel puţin pentru cele ce a făcut cu voi 
acum? Şi ce a făcut? „Pentru că pre cel ce n’a 
cunoscut păcat, pentru noi păcat l-a făcut®. 
Că d tcă nimic alta n’ar fi mai făcut, decât numai 
aceasta, apoi poţi pricepe cât de mare este faptul d ea  
da pe Fini său pentru noi, cari I-am batjocorit. Acum 
însă a făcut lucruri mari, şi împreună cu acestea, pe 
<■**1 ce cu nimic n’a nedreptăţit». Insă n’a spus chiar 
aşa, ci ceia ce este cu mult mai mare şt mai impor
tant, aceasta a pus-o inainte. Şi care est/;? „Pre cel 
ce n’a cunoscut păcat1' zice; pre cel ce este însuşi 
dreptatea „păcat l-a făCut“, adecă l-a lăsat a fi L>e- 
depsit ca un păcătos, şi a muri ca un blăstămat. „Blăs- 
tămat, zice, este cel spânzurat pre lemn“ (Galat. 
3, 13). C i a muri astfeliu, este cu mult mai mare şi 
mai important ca a muri in mod regulat, ceia re şi 
aiurea dând a înţelege ziceâ: „Ascultătoriu făcân- 
du-se până la moarte, iară moartea de cruce“ 
(Filipp. 2, 8). Căci faptul acesta nu era in sine numai 
Osândă şi pedeapsă, ci şi necinste. Şi acum gândnşte-te 
singur câte ţi-a acordat. Mare lucru este de sigur, ca 
şi păcătos fiind să moară pentru ori-cine; dara când 
iacă este şi drept cel ie  pătimeşte aceasta, şi moare 
pentru păcătoşi, şi nu numai că moare, ci încă ca şi 
un blăstămat, şi nu numai ca blăstămat, ci încă şi dă- 
ruindu-ni noue prin aceasta mari bunuri, pe care nici 
odată nu le-am aşteptat,— „ca să ne lacem dreptatea 
lui Dumnezeu întru dânsul" zice, — apoi ce cuvânt 
şi ce minte ar puteâ să reprezinte acestea? «Că pre 
cel drept, zice, I-a făcut păcătos, ca pre cei păcătoşi 
să-i facă. drepţi». Sau mai bine zis, nici numai aceasta 
n’a spus, ci ceia. ce eră cu mult mai mare şi mai prin- 
cijKxl, căci n’a pus numai starea lucrului, ci înseşi ca
litatea. ('ăci n’a zis: «l-a făcut păcătos», ci l-a făcut
păcat, şi nu numai j>e cel ce n’a păcătuit, ci chiar pe
cel ce n’a cunoscut păcatul, ca şi noi să ne facem nu
numai dreptate, ci dreptatea lui Dumnezeu. Că a lui
Dumnezeu este aceasta, câini nu din fapte, când nici o 
pată nu se va găsi pe ea, ci din cliar ne îndreptăţim, 
unde dispare tot păcatul. Aceasta nu lasă pe om dc* a



154 OMILIA XI

se îngâmfă, ca tot ce i s’a fost hărăzit fiind dela Dum
nezeu, în acelaşi timp il şi pune in cunoştinţă de mă
reţia dătătoriului. Dreptatea cea dinainte era din lege 
şi din faptele legei, pe cănd aceasta este dreptatea lui 
Dumnezeu. >

') Acestea, deci, cugetandu-le, să ne temem de cu
vintele acestea mai mult decât d • gheena; st ne sfiim 
de acestea şi să ne temem mai mult decăt de Împă
răţia lui Dumnezeu, şi să nu credem că este lucru 
grozav de a li pedepsiţi, < i de a păcătui. Că dacă nu 
ne-ar pedepsi el pre noi, de sigur ca noi ar trebui să 
cerem pedepsirea, ca uniia ce ne-am făcut atât de ne
recunoscători faţă de binefăcătoriul nostru. Dacă acum 
einevă având o femee după care este îndrăgostit, şi 
incă de multe-ori s’a ucis şi pe dânsul, fiindcă nu s’a 
învrednicit de dragostea ei; iară dacă poate s’a învred
nicit, însă i-a greşit eu cevâ, el nu se mai crede vrednic 
de a trăi; — apoi oare când noi batjocorim in aşâ feliu 
pe bunul şi filantropul Dumnezeu, nu este drept de a 
ne afundă singuri in focul gheenii? Să mai spun incă şi 
cevâ paradox şi minunat, şi poate multora den crezut? 
Mai mare va li mângâerea celui pedepsit după ce a în
tărâtat atât de mult pre iubitoriul de oameni Dum
nezeu, dacă are minte, şi va iubi pre stăpân, dupre 
cum trebuie a-1 iubi, mai mult chiar decât cel ce nu 
va fi pedepsit. Şi aceasta o putem vedeâ şi din obiş
nuinţă comună. Că cel ce a nedreptăţit pe cel iubit de 
el, atunci numai este liniştit, când se învinovăţeşte pre 
dânsul, şi ar pătimi ceva rău. Dupre cum şi Da vid ziceâ: 
„Eu păstoriul am păcătuit, şi eu păstoriul am 
făcut rău; iară aceştiia turma, ce au făcut? 
Facă-se mâna ta întru mine, şi întru casa ta
tălui meuu (II. Imp. 24, 17). Şi când u pierdut pre 
Abesalom, cerea lui—şi cea mai de pe urmă osândă, de 
şi nu erâ el cel ce nedreptăţi-se, ci cel nedreptăţit; — 
dară fiindcă foarte mult iubeâ pre cel pierdut, şi-a pre
lungit singur, sau mai bine zis s’a chinuit pre sine cu 
durerile sufleteşti, mângâindu-se pre sine prin acestea.

') Partea morală. Despre slujirea sfinţilor, şi pentru a nu 
descoasă cine este vrednic, ci pentru Dumnezeu a face aceasta 
cătră toţi, şi de acolo a aştepta resplata. (Veron).
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Deci, şi noi rând greşim cătră cel re nu trebuia 
a greşi, să, ne învinovăţim singuri pre noi. Nu vedeţi 
pre cei ce pierd pre copiii lor adevăraţi, că deaeeasta se 
bat cu pumnii şi ’şi /.mulg părul capului, pentru că au 
parecă o mângaere de a se pedepsi pre dânşii pentru 
cei iubiţi? Deci, dacă chiar nefăcând nici un rău celor 
iubiţi de noi, şi incă ni aduce o mângaere faptul că pă
timim rău pentru cele de care dânşii au fost scârbiţi,— 
dară încă când noi suntem cei ce aţiţămşi batjocorim, 
oare nu eu atât mai mult ne va linişti pre noi faptul 
d ■ a ne învinovăţi pre noi şi ane pedepsi singuri? Nu 
mai încape nici o indoeală. Dacă cineva iubeşte pe 
Christos precum trebuie a-l iubi, ştie ceia ce eu spun 
acum, eă chiar dacă l-ar iertă Christos, el nu va puteâ 
răbda dea nu fi pedepsit, — căci va suferi cea mai mare 
pedeapsă, întărâtându-1 pre dânsul.

Si ştiu că multora li se pare de necrezut, dam  eu 
toate acestea este aşâ, precum am spus. Dacă, deci, 
iubim pre Christos, dupre cum trebuie a-1 iubi, noi sin
guri ne vom pedepsi păcătuind. ( 'clor ce iubesc pe altul, 
nu este dezgustă tor iu de a pătimi ceva rău, pentru că 
au întărâtat pre cel iubit, ci dezgustătoriu este dc* a 
întărâtă pre cel iubit. Chiar de este mânieat acesta,şi 
nu pedepseşte, atunci mai cu samă torturează aşâ zi
când pre cel ce iubeşte, — iară când i-ar cere răspuns de 
faptele lui, atunci mai mult incă va mângâea pe acesta.

Deci, iubiţilor, nu de gheena să ne temem atât de 
mult, pe cât de a nu dispreţul pe Dumnezeu, c ” ci aceasta 
este cu mult mai grozav decât aceia. Când el fiind în
tărâtat îşi întoarce faţa dela tine, apoi aceasta e mai 
rău decât ori-ce, e mai greoiu decât or.'-ce. Şi ca să 
afli cât de grozav este acest fapt, gâmleşte-te la ceia ce 
eu spun. Dacă cineva ar vedea pedepsit la moarte pe 
un om rău şi tâlliariu, iară el ar fi împărat, şi pe fiul 
său cel iubit şi unul născut l-ar predă spre a fi jărtfit, 
şi împreună cu moartea ar luâ dela cel condamnat şi 
cauza, strămutând-o la fiul său, pentru ca astfeliu nu 
numai sa mântuiască pre cel osândit, ci incă să-I şi iz
băvească şi de numele cel rău ce-1 avea; apoi după 
aceasta ridicând u-1 la o intăetate mare, iată că după 
scăparea lui şi slava câştigată, acel împărat a fost bat
jocorit de dânsul. Apoi oare dacă acela ar avea minte 
n’ar prefera să moară de o mie de ori, decât să se arate 
răspunzătorii! de o aşâ de mare nerecunoştinţă?
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Aceasta deci să o cugetăm şi acum, şi să oftăm cu 
amar pentru (-ele cu care am întărîtat pre binefăcătoriu, 
şi nici să ne încurajăm, pentru că sufere cu îndelungă 
răbdare fiind batjocorit, ci tocmai pentru aceasta să ne 
întristăm mai mult. Căci şi printre oameni, când cineva 
fiind lovit pe obrazul drept, dă spre lovire şi pe cei 
stâng, mai mult se rezbună pe acela, decât dacă i-ar fi 
dat, inii de lovituri; şi când fiind batjocorit, el nu numai 
că nu batjocoreşte, ci încă şi binecuvintează, mai grozav 
l-a lovit decât dacă l-ar fi încărcat cu mii de batjocori. 
Deci, dacă chiar şi printre noi oamenii, când sunt uni ia 
batjocoriţi şi sufăr cu îndelungă răbdare, noi ne ruşinăm 
de aceasta, apoi eu atât mai mult fiind vorba de Dum
nezeu, cei ce păcătuesc trebuie a se ruşina şi a se sfii 
într’una, de şi poate nu pătimesc, nici un rău. («ic i la 
urmă tot dânşii spre răul capului lor îşi îngrămădesc 
asupră-li pedeapsa ceă nepovestită.

Acestea, zic, cugetându-le, iubiţilor, să ne temeni 
mai ’uainto de toate do păcat, căci acesta este gheena, 
acesta este osânda, acesta este miile de răle ce le-ai 
spune. Si nu numai că să ne temeni, ci să şi fugim de 
păcat, şi să ne îngrijim de a plăceâ necontenit lui Dum
nezeu, căci aceasta este impărăţiea cerurilor, aceasta 
vieaţa, aceasta miile do bunătăţi. Astfeliu, deci, ne vom 
învrednici şi de impărăţiea cerurilor, şi de bunătăţile 
viitoare. (Virora lie ca cu toţii să ne învrednicim, prin 
cliarul şi filantropica Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt se cade 
slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea, şi în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X I I

„Şi împreună lucrând vă şi rugăm, ca nu 
îndeşert darul lui Dumnezeu să primiţi voi. Că 
zice: că în vreme primită te-am ascultat, şi în 
ziua înântuirei ţi-ain ajutat ţie“ (Cap. 6, i. 2).
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Fiindcă a zis «Dumnezeu se roagă, şi că noi suntem 
mijlocitori şi ne rugăm, şi că împacaţi-vă cu Dumne
zeu», — apoi ca nu cumva să cădem din nou, de aici ne 
îndeamnă, ne înfricoşază şi ne aţiţă, zicând: „vă rugăm, 
ca nu îndeşărt darul lui Dumnezeu să primiţi 
voi“. «Nu pentru că ne roagă, ziee, şi a trimis mijlo
citori, apoi de aceia să nc trândăvim; ci tocmai din 
această cauză să ne grăbim spre a plăcea lui Dumnezeu, 
şi să ni agonisim hrană duhovnicească», ceia ce şi mai 
sus ziceă: „că dragostea lui Dumnezeu ne ţine pre 
n o i“ , adecă că stringe la un loc, neţ împinge, ne sileşte. 
Deci, <-a nu eumvâ şi după această îngrijire să cădem, 
şi să nu arătăm nimic bun, şi să cădem din atâtea 
bunuri, de aceia vine prin aceste cuvinte apostolul şi 
pare că zice: «Să nu vă închipuiţi că dacă a trimis pre 
cei ce se roagă de voi în locul lui Dumnezeu, apoi acestea 
au a fi pururea. Acestea se vor petrece până la venirea 
lui de a doua oară, până atunci el vă roagă, intru cât 
suntem aici, iară dupa aceasta, judecată şi pedeapsă. De 
aceia, zice, ne ţinem intr’una de voi». El nu numai dela 
măreţiea bunurilor şi dela filantropie îi îndeamnă puru
rea, ci şi dela scurtimea timpului. Pentru care şi ziceâ 
aiurea: „Că acum mai aproape este nouă mân
tui rea “ (Hom. 13, ii), şi iarăşi: „Domnul aproape 
este“ (Filipp 4, 3). Aici insă el lace încă mai mult, căci 
nu numai dela scurtimea şi micimea timpului ii sfătuieşte, 
ci chiar şi dela timpul de faţă, care este potrivit spre 
mântuire. „Că iată acum este vreme bine primită, 
zice, iată acum este ziua mântuirei“ . Deci, să nu 
pierdem prilejul, ci să arătăm o rîvnă vrednică dc char. 
« ( i “i de aceia şi noi ne grăbim, zice, ştiind şi scurtimea, 
cum şi prilejul de timp potrivit». Pentru care şi ziceâ : 
„împreună lucrând vă rugăm“. «împreună lucrând 
cu voi, zice; că cu voi mai ales împreuna lucrăm, decât 
cu Dumnezeu, pentru care, sau in locul căruia noi m ij
locim. (ilc i el n’are nevoe de nimic, ci întreaga mântuire 
trece la voi». Dară dacă zice că împreună lucrăm şi cu 
Dumnezeu, nici aceasta nu o trece cu vederea, căci şi 
aiurea zice: „Că ai lui Dumnezeu împreună lucră
tori suntem1* (I. Corinth. 3, 9), adecă că prin aceasta 
se mântuiesc oamenii.
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„Ş i v ă  ru g ă m \  Dumnezeu rugându-i, insă nu 
cum s’ar întâmpla, ci punând înainte drepturile acestea: 
că a dat pre Fiul său, pre cel drept, pre cel ce nu ştieă 
de păcat, şi pentru noi cei păcătoşi l-a făcut păcat, ca 
noi să ne facem drepţi; ceia ce nici nu trebuia de a se 
rugâ, Dumnezeu fiind, şi încă pe oameni rugând, pre 
cei ce îl dispreţuise, pc când ii trebuiau a i se ruga; 
dară cu toate acestea se roagă. «Noi, insă, vă rugăm, 
zice, neavând nici un drept de a vă spune v r ’o bine
facere, ci numai una singură: aceia adecă că ne rugăm 
în locul lui Dumnezeu, care a arătat atâtea lucruri mari. 
Vă rugăm dară, ca să primiţi binefacerea, şi să nu 
respingeţi darul. Ascultaţi-ne deci, şi nu primiţi c.harul 
în deşart». Deci, cu nu cumva să creadă ii că numai 
aceasta însamnă împăcare, adecă de a crede celui ce-i 
chiamă, apoi adaoge acestea, cerând îngrijire şi băgare 
de samă asupra vieţei. Căci cel ce odată s’a izbăvit de 
păcate şi a devenit prieten, dacă din nou se tăvăleşte 
în cele de dinainte, apoi iarăşi se re’ntoarce la duşmă
nie, şi in zădar a mai primit charul. Dacă noi trăim 
în necurăţenie, cu nimic mare nu ne-am folosit spre 
mântuire din cbarul acordat, — im încă ne şi vătămam 
mai mult, impovorându-ne cu păcatele, căci chiar după 
cunoştinţa unui astfeliu de dar, noi ne-am reînturnat la 
ci'le dinainte.

Aceasta insă n’o spune pe faţă, ca nu cumva să 
facă voii ta greoae, ci spune numai că cu nimic nu ne 
folosim. După aceia pomeneşte şi de o prorocie, împin- 
gându-i aşa zicând, şi grăbindu-i ea să se deştepte spre 
apărarea propriei lor mântuiri. Că zice: „In vreme 
primită te-am ascultat, zice, şi în ziua mântuirei 
ţi-am ajutat ţie". „Vreme primită14. Care este acea 
vreme? Timpul darului, timpul cliar ului, când nu se 
cere respundere de păcate, nici nu se pedepseşte, ci 
când după împăcare încă se şi bucură cineva de mii 
de bunuri, de dreptate, de sfinţenie, şi de toate celelalte. 
Câte trebuia să îndure omul, ca să se invednicească de 
timpul acesta? Insă iată, că neobosindu-ne de loc au 
venit toate acestea, aducând cu ele iertarea tuturor celor 
de dinainte. Pentru aceia îl numeşte bine primit, fiindcă 
a primit şi pre cei ce păcătuise mult, şi nu că i-a primit 
cum s’ar întâmpla, ci încă i-a ridicat la cea mai înaltă 
cinste, dupre cum se petrece şi cu împăratul când vine,
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ca atunci nu mai este timp de judecată, ci de char, 
tiinp de graţie, timp de mântuire. Pentru aceia îl şi 
numeşte bine primit.

Deci, pe cât timp ne găsim aşâ zicând în şanţul 
de apărare (sv xtj> oxdtjj.p.au =  m reduta, in loc- întărit cu 
valuri şi parapete), pe cât timp lipseşte ceasul al unspre
zecelea, să ne apropiem, şi să arătăm o vieaţă vrednica, 
căci este uşor. ( 'a cel ce se luptă intr’un astfeliu de timp, 
în care se revarsă asupră-i un atât de mare dar, uşor 
va câştigă premiul. Căci şi împăraţii de pe pământ când 
se găsesc in timpul serbărilor lor, şi când se arată pu
blicului in hainele cele mai de preţ, chiar şi cel mai 
mic de se apropie de dânşii, iau darurile cele mai 
mari, — pe când iu zilele in care judecă, este nevoie de 
multă exactitate, de multă examinare.

Tot aşâ şi noi 111 timpul darului acestuia să ne 
luptăm, căci este ziua cea de graţie dumnezeeaseă, pentru 
care cu uşurinţă ne vom învrednici de cununi. Ca dacă 
fiind încărcaţi de atâtea răle, şi totuşi s’a lipit de noi 
şi ne-a izbăvit de toate, introducând bine înţeles şi cele 
cerute dela noi, apoi oare nu va face aceasta cu mult 
mai vârtos acum?

După aceia apoi — ceia ce dealtmintrelea tace ne
contenit— se pune pe sine la mijloc, şi poronceşte de 
a luă exemplu dela dânsul. De aceia şi adaoge: „N lC l 
o sminteală întru nimic dând, ca slujba noastră 
să fie fără prihană“ (Vers. 3), convingându-i nu numai 
dela timp, ci şi dela dânşii, carii au avut succese. Şi 
priveşte cu câtă smerenie o spune aceasta; căci n’a zis 
doară: «luaţi aminte la noi, că suntem de acest feliu», 
ci povesteşte cele cu privire la dânsul, spre resturnarea 
ac uzaţi unei ce i s’ar ft adus. Şi pune deodată două exa- 
geraţiuni de vieaţă fără 'de prihană, zicând: „Nici o 
sminteală întru nimic dând“. şi nu zice «învino
văţire», ci ceia ce este cu mult mai mic „Sminteală", 
adecă hulă, nedând nimănui pricină de osândire contra 
noastră; „ca slujba noastră să fie fără de pri- 
hană“, adecă nimeni să nu se agaţe de dânsa. Şi iarăşi 
n’a zis: «ca să nu fie acuzată, să nu fie învinovăţită», 
ci să nu i se arunce nici cea mai mică pricină sau po- 
nos, nici să nu poată cinevâ a o huli cât de puţin.

„Ci întru toate punându-ne pre noi înainte
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(recomandându-ne) ca slujitori ai lui Dumnezeu" 
(Vers. 4). Aceasta este cu mult mai mare. Că nu este 
tot una: de a fi liber de ori-ee învinovăţire, şi de a 
araţii astfeliu de lucruri, încât din toate părţile să se 
învedereze ca fiind slujitori ai lui Dumnezeu. Şi nici nu 
este acelaşi lucru: de a se iz)tăvi de ori-ce Învinovăţire, 
şi de a fi încărcat de laude. Şi n’a zis: «arătându-ne, 
ci „recom andându-neadecă slujind de pildă, ară
tând prin fapte. Mai departe apoi arată şi modul cum 
ii au dovedit aşâ. Deci, cum au devenit dânşii aşâ? 
„Intru multă răbdare11 zice, punând aici tc meii ea 
bunurilor. Pentru care nici n’a zis simplu «răbdare», ci 
„multă r ă b d a r e arătând aici şi mărimea râbdărei. 
Pentru-eă a suferi un rău, şi al doilea, nu este vre-un 
lucru m are ,-ş i de aceia adaoge mai departe şi mulţimea 
ispitelor, zicând: „In năcazuri, în ne vor. Aceasta 
este întinderea năcazului, când adecă rălele sunt peste 
putinţă de ii ti înlăturate, şi întocmai ca şi cevâ tre- 
buitoriu, omul poartă pe capul său rălele, fără să le 
poată înlătura.

„In S trâm to ră riadecă în cele ale foamei, z ic e ,  
şi iu  cele ale celorlalte nevoi, sau mai simplu: în cele 
ale ispitelor. „Intru bătăi, în temniţe, întru neaşe- 
zări (nestatornici ri)“ (Vers. 5). De şi fie-care din 
acestea prin sine înseşi erâ de nesuferit, şi a fi in bătăi 
numai, şi a fi în temniţe, şi a nu puteâ stă într’un 
loc, fiind alungat — căci aceasta va să zică expresiunea 
„întru neaşezări“ — dară încă când vin şi toate pe 
capul cuivâ, apoi poţi pricepe, de ce felin de suflet are 
nevoie acela. Mai departe apoi, împreună cu cele de 
dinafară, pune şi cele dela dansul.

„Intru ostenele, zice, în privigheri, în posturi 
întru curăţie14. Prin toate acestea el face aluziune la 
ostenelele ce le aveâ colindând lumea şi lucrând, la 
nopţile în care învăţa pe ucenici, sau că şi in timpul 
nopţilor lucră. Şi după toate acestea el nu se lenevia 
nici în posturi, de şi toate erau deajuns in locul a mii 
de posturi. Sub denumirea de curăţie el înţelege sau 
înţelepciune, sau curăţiea in toate, sau că nu primiau 
plată, sau că propoveduiau evangheliea in dar.

..Intru cunoştinţă". Şi cc va să zică „întru
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Cunoştinţă"? Adecă intru înţelepciune;», cea dată de 
Dumnezeu, care este adevărată cunoştinţă, iară nu dupre 
cum erau acei păruţi^ înţelepţi, cari se făleau în învţă- 
tura cea deafara, iară fie aceasta erau lipsiţi.

„Intru îndelunga răbdare, în bunătate". Şi 
acestea cerau un suflet voinic, ca din toate părţile fiind 
împins şi împuns, el să Ie sufere pe toate cu îndelungă 
răbdare. Apoi arătând cum şi prin ce împrejurare au 
devenit aşă, u adaos: „întru Duhul Sfînt“, căci întru 
el, zice, toate le facem». Dară tu priveşte, când a pus 
el ajutorul Duhului Sfînt; după co adecă mai întâi a  
arătat cele din partea sa. Dară mie mi se pare că prin 
aceasta el voieşte a spune şi altceva. Şi ce anume? «Că 
suntem plini de Duhul Sfînt, zice, şi arătăm şi de aici 
apostolica noastră, fiindcă ne-am învrednicit de haruri 
duhovniceşti». Dară dacă cineva ar zice,' că împreună 
cu cele spuse, el ar lăsă a se înţelege aici, că chiar şi 
în charul Sfîntului Duh n’a dat nici-o sminteală, nu ar 
vătăma ideia. ( ’ăoi şi cei ce au luat printrânşii darul 
liinbelor, au fost prihăniţi, din cauză că s’au îngâmfat. 
Că este cu putinţa dea  luă cineva şi char duhovnicesc, 
şi totuşi a nu-i întrebuinţa după curii să- cade. «Nu însă 
aşa şi noi, zice, ci chiar şi întru Duhul Sfînt adecă şi 
in charurile Duhului — noi am fost fără de prihană.

„In dragoste nefăţarnică“ . Aceasta este cauza 
tuturor bunurilor, aceasta l-a făcut pre el aşa, aceasta 
face ca şi Duhul să rămână întru dânsul, prin care şi 
reuşeşte totul. „Intru cuvântul adevărului“ ( Vers 
7), — ceia ce în multe locuri spune;, că nu falşifteând 
cuvântul lui Dumnezeu, şi nici schirnbându-1. „Intru 
puterea lui Dumnezeu1', zice. Ceia ce pururea face, 
că nimic nu-şi atribuie lui, ci totul lui Dumnezeu, şi toate 
isprăvii*1 sale socotindu-le ca dela dânsul venite, aceasta 
a făcut şi aici. Fiindcă a grăit lucruri mari, şi prin toate 
acestea a pus înainte o vieaţă fără ponos, şi o filosofic 
înaltă, apoi toate la un loc el le atribuie Duhului Sfînt 
şi lui Dumnezeu.

Dealtrnintrelea cele spuse de dânsul aici, nu sunt 
cum s-ar întâmpâ; că dacă fiind cineva in linişte, şi 
încă este foarte greu de a le face toate acestea; dară 
încă când mai este şi supărat şi bântuit de nişte astfeliu 
fie ispite, şi prin 1oate fă strălucească, apoi poţi pricepe

2ssn:i 11
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ce feliu de suflet are unul ca acela. De şi de altfeliu nu 
numai acestea le-a suferit, ci încă şi mai multe dec;\t 
acestea, pe oarele le înşiră mai departe. Şi ceia ce este 
mai minunat, nu este numai că era neînvins plutind in 
nişte astfeliu de valuri, şi nici numai că toate le răbda 
cu bărlxlţie, ci că le suferiâ şi cu mare plăcere. Ceia 
ce prin cele ce urmează, lămurit o învederează, zicând 
astfeliu: „Prin armele dreptăţii cele deadreapta 
şi cele deastânga‘:.

Ai văzut prezenţa de spirit şi înţelepciune puter
nică ? Iată că el arată aici, că scârbele şi năcazurile 
sunt arme, care nu numai că nu-i biruiesc, ci incă că-i 
şi îngrădesc şi-i fac mai puternici. Prin expresiunea 
„Cele deastânga“ el numeşte pe acele ce se par a fii 
supărăcioase, — căci deacestea sunt cele ce au plată. Şi 
de ce oare pe acestea le numeşte astfeliu? Sau că după 
părerea celor mulţi, sau fiindcă Dumnezeu a poroneit 
de a se rugă cineva ca să nu fie dus in ispită.

„Prin slavă şi necinste, prin grăi re de rău 
(necinstire) şi laudă* (Vers. 8). Ce spui? Că te bu
curi de cinste, o treci aceasta ea lucru mare? «Da» 
zice. Si de ce? (Jă a suferi cineva necinste, este mare 
lucru, iară a se împărtăşi de slavă nu este nevoie de 
un suflet voinic. «Ba incă foarte voinic, zice, că astfeliu 
bucurându-se de dânsa, să nu se abată din calea cea 
dreaptă». De aceia el cugetă la feliu şi pentru una ca 
şi pentru ceialaltă, fiindcă in amândouă strălucea de o 
potrivă.

Dară cum oare devine arma dreptăţei ? Pentru că 
se aduc mulţi la evsevie, când dăscălii sunt in cinste, căci 
aceasta este şi dovadă de fapte bune, în acelaşi timp 
şi pe Dumnezeu îl slăveşte. Incă şi aceasta este a iscu
sinţei lui Dumnezeu, de a introduce propoveduirea evan
gheliei prin cele contrare, (ăc i gândeşte-te bine: Erâ 
poate legat Pa vel? Si aceasta erâ pentru evanghelie, 
dupre cum zice: „Că cele pentru mine mai vârtos 
spre sporul evangheliei au venit“ şi „Cei mai 
mulţi din fraţi întru Domnul, nădăjduind întru 
legăturile mele, mai mult cutează fără de frică 
a grăi cuvântul“ (Filipp. 1, 12. 14). Se bucură poate 
de slavă? Dară şi aceasta iarăşi îi făceâ pre dânşii mai
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zeloşi: „Prin slavă şi necinste'" zice. Dânşii nu su- 
feriau cu voinicie numai cele din trupul lor, ca de pildă 
seârbile şi celelalte toate pe care le-a înşirat, ci chiar 
şi pe cele ce se atingeau de sufletul lor, fiindcă toate 
acestea nu-i tulburau de loc. Ieremia de pildă suferind 
multe ispite, opriâ dela acestea, şi fiindcă eră luat în 
ixitae de joc, ziceâ: „Nu voiu inai proroci, nici nu 
voiu m ai numi numele Domnului" (ieremia 20,9). 
încă şi Da vid in multe locuri se plânge de ocară şi 
hulă îndreptate asupră-i. Chiar şi Isaiâ după multe a l
tele îndeamnă zicând: „Nu vă temeţi de mustrarea 
oamenilor, şi cu hulirea lor să nu vă biruiţi" 
(Isaiâ 51, 7). Şi Christos iarăşi ucenicilor: „Când vor 
zice tot cuvântul rău împotriva voastră min
ţind pentru mine, bucuraţi-vă şi vă veseliţi, 
zice, că plata voastră multă este în ceriuri". 
Aiurea încă spune: „şi săltaţi". De sigur că n’ar fi 
pus o plată aşă de mare, dacă şi lupta n’ar fi mare. 
In munci de pildă, şi trupul împărtăşeşte împreună eu 
sufletul durerile, fiindcă durerile acelea sunt şi ale tru
pului, şi ale sufletului; pe când in cazul de faţă numai 
ale sufletului sunt. In adevăr, că mulţi au căzut numai 
din cauza acestor dureri, şi ’şi-au pierdut şi sufletul lor. 
Chiar şi lui lob i se păreâ mai mari ranele şi vierm ii 
de pe trup decât o -ările prietenilor săi. Nu este, cu 
adevărat, nu este nimic mai dureros pentru cei necă
jiţi, ca a-i lovi in suflet. Pentru aceia împreună cu pri
mejdiile şi cu ostenelele pune şi aceasta, zicând: „Prin 
slavă şi necinste". Mulţi dintre ludei nu voiau să 
creadă, pentru slava celor mulţi, căci se temeau, nu ca 
să nu fie pedepsiţi, ci ca să nu fie scoşi din sinagoge. 
Pentru care şi ziceâ: „Cum puteţi să credeţi, slavă 
unul dela altul luând" (Ioan=5, 44)? Şi mulţi [am 
vedea poate, care dispreţuînd toate rălele, la urmă au 
fost biruiţi de slavă.

„Ca nişte înşelători, şi adevăraţi", zice. Aceasta 
este „prin grăi re de rău, şi laudă". „Ca nişte 
necunoscuţi, şi cunoscuţi" (Vers. 9). Aceasta este 
„prin slavă, şi necinste". Unora erau cunoscuţi şi 
cinstiţi, iară alţii nici nu se înjosau ca să-i cunoască.
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„Ca cei ce m urim , şi iată suntem vii", adecă ca 
nişte condamnaţi la moarte, ceia ce tot necinste eră. 
Aceasta o spunea arătând pe deoparte puterea lui Dum
nezeu cea negrăită, iară pe dealtă parte şi răbdarea 
lor. «Cât priveşte din partea celor ce ne pizmuiesc, noi 
murim, şi aceasta toţi o cred; iară pentru Dumnezeu 
noi scăpăm de primejdii». Apoi arătând şi cauza pentru 
care Dumnezeule îngăduie acestea, a adaos: „Ca nişte 
pedepsiţi, şi nu omorâţi*, arătând prin acestea ma
rele câştig dela ispitele lor, cum şi pe duşmanii lor fo- 
losindu-li tară să voiască.

„Ca nişte întristaţi, însă pururea bucurân- 
du-ne“ . (Vers. 10), adecă: «de cătră cei deafară suntem 
lânuiţi că am (1 in Întristare; noi insă nu lâgăm  sama. 
la aceia, ci avem intr’una o plăcere neveştejită», şi n’a 
zis „bucurându-ne/ simplu, ci a adaos şi continui
tatea bucuriei, zicând: „pururea bucurându-nc". 
Ce ar putea, deci, li deopotrivă cu o vieaţă, care de 
şi bântuită de atâtea răle, totuşi se bucură de cea mai 
mare veselie ?

„Ca nişte săraci, iară pre mulţi îmbogăţind".
Uniia zic că aici e vorba de bogăţiea ceâ duhovnicească, 
dară eu aşi spune că se vorlieşte şi de ceă trupească, 
căci şi cu această bogăţie se imbogăţau, având intr’un 
mod cu totul străin şi nevăzut deschise lor casele tu
turor. şi aceasta a arătat-o prin următoarele cuvinte, 
zicând: „ca nimic având, şi toate avându-le". 
Şi cum este cu putinţă aceasta f  Cum deci este cu pu
tinţă de a (i contrariul? Gt cel ce stăpâneşte multe, 
nimic n’are; iară cel ce n’arc nimic, stăpâneşte toate. 
Şi nu numai aici, ci şi in altele multe, din cele contrare 
devin iarăşi contrare. Iară dacă cumvâ te minunezi, 
cum s’ar puteâ ca cel ce n’are nimic, să ailtă totul, 
apoi chiar pe dânsul să-l aducem la mijloc, pe el care 
poroncea lumei intregi; şi nu numai averilor, ci chiar 
şi ochilor lor eră stăpân, dupre cum zice: „De ar fi 
fost cu putinţă, aţi fi scos şi ochii voştri şi m i-i 
aţi fi dat mie“ (Galat. 4, 15). Acestea le spune, invă- 
ţându-i de a nu se tulbură faţă de credinţele celor mulţi, 
chiar de ar fi dânşii consideraţi ca înşelători, sau ne
cunoscuţi, sau condamnaţi, sau morţi; chiar de ar ii
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întristaţi, sau in sărăcie, sau n’ar avea nimic, sau că 
sa r  întrista cu cei întristaţi; fiindcă nici celor orbi 
soarele nu )i este văzut, nici celor smintiţi nu li este cu
noscută plăcerea celor înţelepţi.

Deci, singuri credincioşii sunt judecători drepţi ai 
luptelor, şi dânşii nu se bucură şi nici nu se întristează 
cu alţii pentru aceleaşi împrejurări. Că dacă de pildă 
cine.vă lără experienţă de luptele din stadiu văzând pe 
un luptătoriu cu raite pe trup, in acelaşi timp şi cu 
cununa pe cap, l-ar crede poate pe acela <;a suferind din 
cauza roitelor, nu e nimic de mirare, fiindcă el nu cu
noaşte plăcerea şi mulţămirea cea venită in urma cu- 
nunei. Prin urmare şi aceşti ia fiindcă numai ceia ce noi 
pătimim ştiu, iară pentru cele ce pătimim nu ştiu, cu 
drept cuvânt că îşi inchipuesc numai ceia ce văd, adecă 
luptele şi primejdiile de faţă, in timp ce premiile şi cu
nunile, cum şi cauza luptelor nu o ştiu.

Dară oare ce insamnă zicerea lui Pavel, că toate 
le avea, nimic nea vând ? „Ca n itllic  având, zice, şi 
toate avându- le“ . Cele trupeşti, şi cele sufleteşti. Acela 
pe carc cetăţile il priiniau ca pe un înger, pentru care 
scoţindu-şi până şi ochii i-ar fi dat pentru dânsul, şi 
pentru care şi-ar li pus până şi grumazul lor, cum n’ar 
li avut toate ale acelora ? Iară de voieşti p o a t e  a vedea 
aici şi cele duhovniceşti, apoi şi iu acestea il vei vedea 
îmbogăţit. Căci prietenul acesta al Dumnezeului tuturor, 
prieten, zic, in aşâ feliu încât că s’a învrednicit a se 
împărtăşi de lucruri negrăite de ale stăpânului îngeri
lor, cum n’ar 11 fost mai bogat decât toţi, şi n’ar fi avut 
toate? Dacă n’ar li fost aşâ, nu i s’ar li supus lui demo
nii, precum i s’au supus, şi nici n’ar li alungat patimile 
şi ltoalele precum le-a alungat.

*) Deci, şi noi când pătimim ceva pentru Christos, 
nu numai că suferim cu ItărMţie, ci încă ne şi bucurăm, 
dând postim, săltăm ca şi cum ne-am desfată, când 
suntem batjocoriţi, jucăm ea şi cum am fi fost lăudaţi, 
«•and cheltuim ne înlicrliântăm ca şi cum am câştigă; 
chiar de am da celor săraci, o considerăm aceasta ca 
cum am luă, — căci cel ce nu dă cu această ideie, 
nu va da cu mulţumire. Deci, când tu voieşti a-ţi im-

') Partea morală. Despre bogăţie şi sărăcie, şi că nu natura 
lucrurilor aduce căderea cuiva, ci slâbăciunea sufletului. ( Veron).
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praştieâ clin avutul tău, nu numai la aceasta sa te uiţi, 
că adecă cheltuieşti, ci că incă vei câştigă mai mult, şi 
aceasta să o ai în vedere înaintea aceleia. Şi nu numai 
fiind vorba de eleimosină să te gândeşti aşâ feliu, ci la 
ori şi ce virtute* nu te gândi la asprimea şi amărăciunea 
durerilor, ci să ai in vedere şi dulceaţa premiilor, iară 
mai pre sus de ori-ce pe insă şi cauza acelor lupte, adecă 
pe Domnul nostru Iisus Christos, şi atunci cu uşurinţă 
vei birui in lupte, şi vei vieţui in mulţămire toată vieaţa. 
Căci nimic nu poate procură omului o mulţămire atât 
de mare, ca o conştiinţă curată. De aceia Pavel fiind 
sbuciumat şi strâmtorat pe fie-ce zi, se bucură şi eră 
vesel, pe când cei de acum, nici prin vis chiar pătimind 
cevâ din acestea, sunt trişti şi se bocesc, ceia ce de ni- 
căiri nu vine, decât de acolo că n’au cugetarea de filosof. 
Căci, de ce te boceşti? Că eşti sărac şi lipsit de cele 
trebuitoare? Dară de aceia mai cu samă trebuie ca să 
te boceşti, că eşti mic de suflet, iară nu pentru că 
eşti sărac; nu pentru că n’ai avere, ci pentru că pre- 
ţuieşti atât de mult banii. Pavel muriâ pe fie-eare zi, 
şi nu plângeâ, ci incă se şi bucură; intr’una se luptă 
cu săracieâ, şi nu eră trist, ci incă se şi mândria. Dară 
tu fiindcă nu ai toate cele trebuitoare 111 cursul anului, 
te întristezi şi te tulburi? «Da! zici tu; că acela se in- 
grijâ numai de ale sale, pe când eu trebuie să mă în
grijesc şi de slugi, şi de copii, şi de femeie». Dară nici 
el nu se ingrijâ numai de ale sale, — ci de ale lumei 
întregi. Tu te ingrijăşti pentru o singură casă, iară el 
pentru săracii cei mulţi ce erau în.Ierusalim, pentru cei 
din Macedoniea, pentru cei de pretutindeni cari trăiau in 
sărăcie, pentru cei ce dădeau acelora nu mai puţin de 
cât luau. Căci îndoită eră grija lui de lumea întreagă: 
şi ca să nu fie lipsită de erele trebuitoare, şi ca in cele 
duhovniceşti să se imbogăţască. Şi nu atâta te întris
tează pe tine copiii cei flămânzi, pe cât îl întristau pe 
dânsul toate afacerile credincioşilor. Şi ce spun eu ale 
credincioşilor? Când el nu eră slobod nici de cele ale 
necredincioşilor, ci încă atât de mult se topiâ din această 
cauză, încât că se şi rugă ca să fie anathema pentru 
dânşii, pe când tu chiar de ar fi de mii de ori foamete, 
n’ai primi să mori nici pentru nimeni din lume. Tu te 
îngrijăşti pentru o singură femeie, pe când el se îngrijâ 
pentru bisericele de pe pământ. „Că g r ija  mea, zice, 
este pentru toate bisericele“ (ii. Cor. 11 , 28).
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Deci, pună când te vei juca, o omule, comparându-te 
pe sine-ţi cu Pavel, şi nu vei conteni odată cu această 
micime de suflet? Aşâ dara trebuie a plânge nu când 
suntem in sărăcie, ci când păcătuim. Aceasta cu ade
vărat <ă este vrednic dc plâns, pe când celelalte sunt 
de ris. «Dară nu numai aceasta mă întristează, zici tu, 
ci şi că cutare este cu autoritate, pe când ou sunt ne
cinstit şi înjosit». Şi ce este cu aceasta? Căci şi feri
citul Pavcl la mulţi li se parcă că este necinstit şi în
josit. «Dară acela erâ Pavel» zici tu. Aşâ dară nu natura 
lucrurilor face tristeţa şi nemulţămirea ta, ci slăbăciunea 
părerei tale. Deci, nu plânge sărăeiea, ci pe tine care 
te găseşti aşâ feliu, şi mai bine zis, nici pe tine să nu 
te plângi, ci te îndreaptă; nici nu umblă după averi, 
ci ceia ce face pe cineva de mii de ori mai vesel, adecă 
filosofica şi virtutea, pe acestea le alungă necontenit. Când 
sunt acestea, nu este nici o pagubă sărăeiea; pe când 
dacă acestea lipsesc, nu este nici un folos din averi.

Căci ce; folos este, spune-mi, de cei bogaţi, dacă 
au sufletele lor sărace? Nu atâta te văieărezi tu pe 
tine, pe cât se văicărează acela pe sine, că nu are incă 
averile tutui or. Iară dacă poate nu plânge ca tine, des
chide conştiinţa lui, şi vei vedeâ plângerile şi l>ocetele 
sale. Yoieşti poate să-ţi arăt bogăţiea ta, ca astfeliu să 
conteneşti a ferici pre cei bogaţi in bani? Vezi ceriul 
acesta, cât de mare şi de frumos este, cât de sus se 
găseşte ? Dară ele frumuseţa aceia nu se bucură mai mult 
bogatul, şi nici că ar puteâ să te întreacă cu vederea, 
şi să facă cu el ce ar voi, căci precum s’a făcut, pentru 
dânsul, tot aşâ s’a făcut şi pentru tine. Dară soarele, 
acest astru strălucit şi luminat, care încântă vederile 
noastre, oare nu este comun tuturor, şi nu toţi se bucură 
de el deopotrivă, şi săraci şi bogaţi? Dară incă cununa 
stelelor şi ciclul lunei oare nu tuturor răsare deopotrivă? 
Dară mai drept vorbind, şi dacă ar trebui a spune ceva 
minunat, apoi noi cei săraci ne bucurăm mai mult de 
acestea, decât cei bogaţi. Căci aceştiia cufundaţi de 
multe-ori în lieţii, şi petrecând in ospeţe şi somn adânc, 
nici că simţesc însemnătate.'! acestora, găsindu-se sub 
acoperemântul caselor şi la umbră,— pe când săracii 
mai mult decât toţi se găsesc desfătându-se sub fru
museţa acestor elemente.

Dară dacă vei cercetă chiar şi aerul, cel ce este
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pretutindeni revărsat, vei vedea ca săracul se bucură 
de un aer mai curat şi mai îmJjelşugat. Căci călătorii 
şi muncitorii de pământ se dezmeardă in mijlocul acestor 
elemente mai mult decât cei din cetate, ba incă chiar 
şi meşteşugarii se bucură de ele mai mult decât cei ce 
stau în cetate şi cari se îmbată pe fie-ce zi.

Şi ce este pământul? Oare nu este comun pentru 
toţi? «Nu» zici tu. Dară cum de zici acestea? Spune-mi. 
«Apoi iată, zici tu, că cel bogat chiar şi in oraş are 
mai multe pogoane de pământ, şi că a înfiinţat pe ele 
grădini întinse, dară apoi şi în ţearină are multe ogoare 
însuşite lui». Dară ce? Fiindcă el şi le-a însuşit, apoi 
el singur se bucură de ele? De loc, chiar de ai spune 
cât de multe. Căci roadele acelor ogoare este silit dea  
le ini părţi la toţi, şi grâul, şi vinul, şi unt-de-lernnul 
pentru tine le cultivă, şi pretutindeni slujaşte ţie. Dară 
chiar şi acele grădini întinse, cum şi casele, după chel- 
tuelele cele nespuse,, după acele ostenele şi năcazuri, 
ţie iţi aduc folosinţă, luând dela tine pentru atâtea sluji >e 
puţin argint. Chiar şi la băi, şi în fine pretutindeni ar 
putea vedea cinevâ petrecundu-se acelaşi lucru: pe cei 
bogaţi cheltuind şi bani, şi griji, şi ostenele, iară pe 
săraci cu puţini bani folosiiidu-se dc toate acestea in 
linişte. Şi deci nu se foloseşte de pământ mai mult decât 
tine, căci nu doară acela umple zece pântece, si tu 
numai unul.

Dară poate că el se împărtăşeşte din mâncări mai 
luxoase? Apoi nici nu este aici o mare lăcomie; dar.» 
iată că chiar şi aici te vom găsi tot pe tine având mai 
mult. Luxul mesei lui deaceia ţi se pare ţie a fi de 
râvnit, fiindcă poate el are mai multă plăcere; dară 
chiar şi plăcerea aceasta tot mai multă este la cel 
sărac, şi nu numai plăcere, ci şi sănătate. Bogatul poate 
că in aceasta covârşaşte pe cel sărac, că-şi făureşte 
singur trupul mai slab şi plăpând, şi că-şi adună mai 
multe izvoare de boale. (/ici toate cele alt* săracului 
sunt iconomisite după natură, pe când cele ale boga
tului, din cauza necumpătărei şi a strieăeiunei se sfâr
şesc tot-deauna în boale.

Şi de voieşti, apoi iţi putem arătă aceasta şi prin 
exemple. Dacă de pildă ar trebui să aprinzi focul în 
cuptoriu, şi unul ar aruncă in euptoriu haine de mă- 
tas:“i, şi ar îngrămădi acolo multe şi nemărginite hor-
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)x>t<?(dantele)delicate, şi apoi ar da foc cuptorului, iară 
un altul ar pune lemne de stejar şi de brad; ei bine ce ar 
puteâ aveâ acela mai mult decât acesta? Nimic, ba chiar 
mai puţin. Şi de ce oare?—dcaltfeliu nimic nu ne împie
decă de a întoarce altmintrelea acelaşi exemplu. Dacă, 
zii-, unul ar pune pe foc lemne, iară celalalt ar as vâr li 
hoituri de animale, apoi lângă care euptoriu ai sta tu 
cu plăcere? IAngă cel cu lemne, sau lângă cel cu hoi
turi? De sigur că lângă cel cu lemne, fiindcă acesta 
arde după natură, şi este o plăcută privelişte celor ce 
vad,— pe când celălalt prin fumul acela puturos, prin 
duhoarea împrăştiată din arderea sângelui şi a oaselor, 
te-ar alungă şi pe tine, şi pe toţi cei de pe; lângă tine;

Te-ai înfiorat auzind şi te-ai îngreţoşat de acel 
euptoriu? F-i bine, astfeliu sunt pântecele celor bogaţi. 
Căci in asemenea pântece mai mult putregaiu ar găsi 
cineva decât in cuptoriul acela, şi vânturi puturoase., 
şi scurgeri necurate, şi pretutindeni şi în fiecare celulă
o apepsie (constipaţie) mare, din cauza lăcomiei. Căci 
nefiind deajuns căldura ceâ naturală spre a le mistui 
pe toate, toate mâncările stau în pântece şi produc multă 
greaţă. Cu ce ar puteâ cinovâ asemănă pântecele ace
lora? Insă nu vă îngreuiaţi faţă de aceste vorbe, ci 
dacă poate nu grăiesc adevărul, dovediţi-mi.

Aşă dară cu ce ar puteâ cineva compară aceste 
pântece? Căci nici nu sunt deajuns cele spuse, spre a 
arătă ticăloşiei.» unor astfeliu de oameni. Am găsit deci 
şi o «altă icoană. Dupre cum se întâmplă cu canalurile 
de scurgere, când dacă arunci intr’unul gunoae de 1 >ă- 
ligariu, de iarbă, de trestii;, bucăţi de pietre şi de 110- 
roiu, il înfunzi, şi la urmă se scurge pe deasupra şi- 
choiul de murdării, are;ista se petrece şi cu pântecele 
omului. C/i fiind închis el de desupt, apoi cele mai multe 
din aceste materii băloase, vătămătoare, clocotesc la 
suprafaţă. Nu însă tot aşă se petrece cu cei săraci; ci 
precum pâraelc cele curate şi cristaline ieşind din matca 
lor udă grădini şi paradisuri, tot aşă şi pântecele să
racilor sunt curate de prisosurile sau rămăşiţele din 
pântecele bogaţilor.

Dară nu la feliu sunt cele ale bogaţilor, sau mai 
bine zis ale celor ce se dezmiardă şi se înbuibează, ci 
sunt încărcate de materii găzoase, de mueozităţi, de 
venin, de sânge conrupt, de vânturi puturoase, .şi dc
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altele de acest felin. Pentru aceia nimeni trăind într’una 
în desfătări, nu poate fi sănătos, ci veşnic va fi bân
tuit de boale.

Pentru care cu plăcere i-aşi întrebă: de ce oare ni 
s’au dat mâncările? Pentru ca noi şa. ne vătămăm, sau 
sa ne hrănim? Pentru ca să fim bolnavi, sau să fim să
nătoşi şi in putere? De sigur că pentru ca să ne hrănim, 
să fim sănătoşi şi puternici. De ce dară voi abuzaţi de 
dansele, provocăndu-vă prin ele boale in trupul vostru ? 
Iată însă că cel sărac, prin mâncarea lui cea simplă işi 
câştiga sănătate, putere şi vigoare. Deci, nu plânge pe 
mama sănătăţei pentru sărăcie, ci incă te şi bucură, şi 
de voieşti a te îmbogăţi, dispreţueşte averile. Căci ade
vărata bogăţie stă nu in a aveâ bani, ci in a nu aveâ 
nevoie ca să aiM . Şi dacă aceasta am puteâ să o reuşim, 
şi aici vom fi mai bogaţi decât toţi bogaţii, şi acolo ne 
vom învrednici de bunurile viitoare. Cărora fie ca cu 
toţii să ne învrednicim, prin cliarul şi filantropica Dom
nului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Sfîntul Duh, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X I I I

„Gura noastră s’a deschis cătră voi, Co- 
rinthenilor, inima noastră s’a lărgit. Nu vă strâm- 
toraţi întru noi, ci vă strâmtoraţi întru pântecele 
vostrua (Cap. 6, 11. 12).

Povestindu-li lor despre ispitele şi năcazurile lui: 
„Intru multă răbdare, zice, în năcazuri, în nevoi, 
în strâmtorări; întru bătăi, în temniţe, în nesta- 
tornicire, în ostenele, în p r iv ig h e r işi arătând că 
faptul acesta este mare lucru „ca nişte întristaţi, 
zice, iară pururea bueurându-ne, ca’nimic având, 
şi toate avându-le“ şi nuinindu-le acestea arme „ca 
nişte pedepsiţi, şi nu omorîţi4-, şi în acelaşi timp
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învederând prin toate acestea îngrijirea şi puterea lui 
Dumnezeu, dupre cum zice: „ca să fie măreţiea pu- 
terei dela Dumnezeu, iară nu dela noi“, —  numă
rând apoi pe lângă acestea şi luptele lui „Că pururea 
moartea lui O purtăm", şi că faptul acesta este do
vadă de învierea morţilor „ca şi vieaţa lui Iisus să 
se arate în trupul nostru cel muritoriu", şi căror 
fapte s’a făcut părtaş, cum şi ce i s’a încredinţat, dupre 
cum zice: „pentru Christos vă rugăm, ca cum 
Dumnezeu s’ar rugă prin noi“ , cum şi căror lucruri 
este. el slujitoriu, adecă nu literei, ci duhului, — la urină 
vine şi îi ceartă, că nu se găscsc bine faţa de dânsul. 
Dară nu deodată vine la această chestiune, ci mai ’ntâi 
spunând «-ele atingă toare de dragostea' «re li arătă, la 
urmă trece şi la acea chestiune cu vorba. Că dacă cel 
ce ceartă este cinstit şi prin propriile sale fapte, dară 
încă când mai dă pe faţă şi dragostea ce o are catră 
cei acuzaţi de dânsul, de sigur că atunci îşi face vorba 
mai plăcuta. De aceia şi el trecând cu vorba dela ispi
tele şi ostenelele lui la dragoste, se atinge la urmă de 
dânşii. Deci, care sunt semnele arătătoare de dragoste? 
„Gura noastră s’a deschis cătră voi, Corinthe- 
nilor". «Dară, zici tu, unde este aici semnul dragostei ? 
Şi ce insamnă ceia ce el spune aici»? «Nu putem răbda, 
zice, ca să tăcem faţă de voi, ci voim ca pururea să 
grăim şi să vorbim cu voi» — ceia ce este ca obiceiu 
al celor ce iubesc. Că ceia ce se petrece cu un corp, 
când manile noastre îl învârtesc în toate părţile, acelaşi 
lucru se petrece şi cu sufletul prin cuvânt şi prin cioc
nirea ideilor.

împreună cu aceasta el mai dă a se înţelege şi 
altceva. Şi ce anume? «Că toate Ie spunem voue, zice, 
cu tot curajul, ca celor iubiţi, şi nimic nu ascundem, 
nimic nu dosim». Apoi, fiindcă urmează a-i certă, îşi cere 
iertare, dând o dovadă puternică că-i iubeşte mult, prin 
însuşi faptul că-i ceai-tă cu tot curajul. Dară apoi şi 
adaosul acelor denumiri, este dovadă de o mare prietenie, 
de o mare dispoziţie şi căldură,— fiindcă noi obişnuim 
de a învârti in toate părţile numele celor iubiţi de noi.

„Inima noastră s’a lărgit“. Dupre cum ceia 
ce încălzăşte obişnuieşte de a întinde, de a umflă, de a
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dilata un lucru, tot aşâ şi treaba dragostei este de a 
lărgi. Căci dragostea este caldă şi fierbinte. Aceasta a 
deschis şi gura lui Pa vel, şi tot ea i-a lărgit şi inima. 
«Că, nu numai cu gura vă iubesc, zice, ci am şi inima 
oare conglăsuieşte, şi do aceia grăiesc cu toată sinceri
tatea, cu toată gura, cu tot cugetul». Nimic nu este mai 
întins şi mai larg ea inima lui Pavel, dacă pe toti cre
dincioşii îi iubea atât de mult, ea şi cel amorezat, fără 
ca prin aceasta inima lui să fie împărţită sau slăbită 
din cauza dragostei, ei remănănd Întreagă în fie-care 
dintre dânşii. Şi ce poate fi de mirare că Pavel se găsâ 
aşâ felin faţă de credincioşi, când inima lui priiniă în
tră nsa şi pe necredincioşi, şi chiar pe întreaga lume? 
De aceia n’a zis simplu «vă  iubesc, pre voi», ci mai tare, 
mai expresiv. „Gura noastră s’a deschis . .. inima 
noastră, s’a lărgi t“, căci V>c toţi vă avem înăuntru. 
Şi nici aceasta simplu, ci cu cea mai mare lărgire, Că 
cel iubit umblă cu multă libertate înăuntru in inima 
celui ce iul>eşto. De aceia şi zice: „Nu vă strimtoraţi 
întru noi, ci vă strâmtoraţi în pântecele vostru“ .

Dară tu priveşte cum şi certarea lui este făcută cu 
multă iconomie — ceia ce este a celor ce iubesc mult — 
căci n’a zis: «nu ne iubiţi pre noi» ci, nu cu aceiaşi 
măsură cu caro vă iubim noi, fiindcă nu voieşte a si; 
atinge prea taro de dânşii. Şi pretutindeni ar putea 
vedea cineva, cum este de înfierbântat după credincioşi, 
alegând cuvintele în fie-care din epistolele sale. Că. Ro
manilor li zicea: „Doresc să vă văd pre voi“ , şi 
„de multe ori am gândit ca să vin la voi“ , şi 
„dacă se va prileji ca să vin odată la voi'1. 
Galatenilor le zicea: „Iubiţii mei, pre care iarăşi 
cu durere vă nasc1, iară Efesenilor: „Pentru aceia 
plec genunchile mele cătră Tatăl Domnului 
nostru Iisus Christos14, pe când Filippeuilor: „Că 
cine este nădejdea mea, sau bucuriea, sau cu
nuna laudei? Nu şi voi“ ? —  şi le spunea acestea 
fie că li grăia în legăturile sale, fie că le avea in inimă. 
(Jolosenilor li spunea: „Pentrucă voiesc să ştiţi voi, 
câtă luptă am pentru voi, şi câţi n’au văzut 
faţa mea în trup, ca să se mângâie inimele



voastre", pe când Thesalonieenilor: „Precum muma 
îşi încălzăşte pre fiii săi, aşâ ţinându-ne de voi, 
bine voim a vă da voue nu numai evanghelica 
Iui Dumnezeu, ci încă şi sufletele noastre". Lui 
Timotheiu de pildă ii spune: „Aducându-mi aminte 
de lacrămile tale, ca să mă umplu de bucurie", 
iară lui Tit: „Lui Tit prea iubitului fiu", şi lui 
Filimon asemenea. Incă şi ISbreilor multe li serie de 
acest feliu, şi nu conteneşte de a se rugă şi a li zice: 
„Că încă puţin oare-ce, cel ce este să vină, va 
veni", ca cum ar grăi muma cătră copiii ce sunt 
supăraţi.

Corinthenilor li spune: „Nu vă strâmtoraţi întru 
noi". Nu li spune numai că ii iubeşte,'ci că este şi el 
iubit de dânşii, ca şi prin aceasta să’i atragă incă mai 
mult spre dânsul. De şi unora li mărturiseşte aceasta, 
zicând: „A venit Tit la noi, spunându-ne noue 
dorinţa voastră, plângerea voastră, rîvna voastră 
pentru mine" (Cap. 7, 7), şi Galatenilor: „De ar fi 
fost cu putinţă, a-ţi li scos ochii voştri şi mi-i-aţi fi 
d a t" (Galat. 4, 15), iară Thesalonieenilor: „ce intrare 
am avut la voi" (1 Thesal. 1, 9) iară lui Timotheiu: 
„Aducându-mi aminte de lacrămile tale, ca să 
mă umplu de bucurie" (II Timoth. 1,4)—şi in line 
pretutindeni ar găsi cinevâ in epistolele sale mărturisind 
insuşi el ucenicilor că îi iubeşte, şi că este iubit, insă 
nu la feliu. Şi aici zice: „măcar că mai m ult iu- 
bindu-vă pre voi, mai puţin sunt iubit de voi". 
(11 Cor. 12, 15). Dară aceasta o spune mai pe la sfâr
şitul epistolei, pe când aici este mai înflăcărat in dra
gostea lui. „Nu vă strâmtoraţi, zice, întru noi, ci 
vă stâmtoraţi în pântecele vostru", «voi spre a ne 
primi pre noi, iară eu spre a primi o cetate întreagă, 
şi o mulţime atât de mare». Şi n’a zis «nu ne primiţi 
pre noi», ci că „vă strâmtoraţi", acelaşi lucru lăsând 
a se înţelege, însă cu oarecare cruţare şi că să nu se 
atingă de dânşii cu prea mare piliere.

„Pentru aceia răsplătire ca unor fii, vă
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grăiesc, lă rg iţ i-v ă  şi v o i * 1). De şi nu este acelaşi 
lucru, de a fi iubit întaiaşi dată, şi după aceia a iubi, 
că chiar dacă ar voi să găsască cineva o măsură deo
potrivă, totuşi se micşurează prin faptul, că cel ce 
iul>eşte după ce a fost deja iubit, vine in al doilea rând, 
«dara, zice, nimic nu mai scormolesc, că chiar dacă. aţi 
luat dela mine motivul dragostei, insă dacă arătaţi faţă (te 
mine aceiaşi măsură, eu totuşi vă iubesc». Mai departe 
apoi ca să arate (ii faptul acesta este din datorie, şi că 
cele spuse sunt afară de ori-ce linguşire „ca unor fii 
vă grăiesc* zice. Ce insamnă „ca unor fii “ ? «Nimic 
mare nu vă cer, dacă fiind tată voiesc a fi iubit de 
voi». Dară tu priveşte înţelepciunea şi umilinţa acestui 
fericit, căci el nu pune aici primejdiile cele pentru 
dânşii, şi ostenelele, şi năcazurile indurate, de şi poate 
multe avea de spus,— şi astfeliu el este şi aici lără vr ’o 
trufie, — ci numai de a iubi. «De aceia, zice, vă cer de 
a fi iubit de voi, fiindcă m ’am făcut tatăl vostru, şi ea 
sunt cuprins de o dragoste nespusa pentru voi» ceia ce 
de multe-ori cam întărâta şi zădăraşte pe cel iubit, 
când mai ales îi pune cineva de faţă binefacerile ce i 
le-a arătat. Dar prin aceasta s’ar fi părut că ii iâ in 
bă tac de joc, şi de aceia nu face aşâ Pavel, ci «iubiţi-mă, 
zice, precum copiii iubesc pe tatăl lor» ceia ce este mai 
cu samă a naturei, şi datorit fiecărui tată. Apoi ca să 
nu se pară că acestea le grăieşte pentru sine, ai'ată că
o face pentru câştigul lor mai mult, şi pentru a’şi atrage 
prietenia lor. Drept care a şi adaos: „Nu v ă  înjugaţi 
într’alt ju g  cu cei necredincioşi* (Vers. 14). şi n’a 
zis: «Nu vă amestecaţi cu cei necredincioşi» ci atin- 
gându-se mai mult incă de dânşii, ca uniia ce au ne
dreptăţit, sau mai bine zis au înjosit dreptatea, «nu vă 
plecaţi grumazul vostru» zice.

„Că ce împărtăşire are dreptatea cu fără 
de legea*? Aici in fine face comparaţie nu intre dra

l) Notă. Originalul este : «Tijv oi aoirjv ăvr.puciKav. «>? tsxvot? 
itXaTuvO-Tjtî xai 5(isîţ», adecă «aceiaşi răsplătire (Inapoind), 

ca unor fii vă grăiesc: lărgiţi-vă şi voi“ ;  Cum se vede, deci, din 
text lipsind participul âito8i?ovxei;, care dealtfeliu se subînţelege, 
uşor a putut traducâtoriul ediţiei de Buzău să ni pună de faţa o 
frază, ce n’are nici un senz.
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gostea lui şi a acelora ce-i conrupeau pre dânşii, oi 
între nobleţă lor şi necinstea acelora. Astfeliu deci, şi 
cuvântul său a devenit mai de respectat, dară in acelaşi 
timp şi mai potrivit cu demnitatea lui, şi prin aceasta 
încă mai mult ii atrăgea spre sine. Dupre cum ar zice 
cineva unui copil care dispreţueşte pe părinţi şi s’a dat 
în braţele celor mişei: «Ce faci, copile? Dispreţueşti pe 
tatăl tău, şi preferi in locu-i pe oamenii mişei, încăr
caţi de mii de răle? Nu ştii cum el este mai bun decât 
aceia, şi mai de cinstit» ? Şi cu chipul acesta l-ar înde
părtă dela contactul cu aceia, dacă el iu Iţeşte cu ade
vărat pe tatăl său. Dacă i-ar zice: «nu ştii cu cât e 
mai I >un tatăl tău decât aceia» ? — nimic nu va face cu 
aceasta, iară dacă las:! pe tatăl său la o parte, şi îl 
compară chiar pe dânsul cu aceia, zicându-i: «Nu ştii 
cine eşti tu, şi cine sunt aceia? Nu te gândeşti la no
bleţă şi la libertatea ta, cum şi la necinstea acelora? Că 
ce poţi fu aveâ decomun cu acei tâlhari, cu acei mişei, 
şi şarlatani» ? — apoi prin o astfeliu de eomparaţiune şi 
prin laudele aduse lui, iute îl va scoate din braţele şi 
contactul acelora. Comparaţi unea dintâi n’ar primi-o cu 
plăcere, fiindcă protimisirea tatălui înaintea sa i s’ar 
părea ea o aeuzaţiune adusă, lui, — şi când mai ales a 
întristat pe un tată atât de bun — pe când prin a doua 
eomparaţiune nimic din aceste nu se’ntâmplă. Căci ni
meni nu ar voi să nu lie lăudat; şi apoi la un loc cu 
laudele aduse, şi mustrarea făcută iui este bine primită.

Prin asemenea eomparaţiune se descreţeşte aşâ zi
când fruntea celui mustrat, şi se înţelepţeşte mult, şi la 
urmă fuge cu disgust de contactul acelora.

Dară nu numai aceasta este de admirat la apostol, 
că adecă a înaintat aşâ de bine cu comparaţiunea, ci 
incă ca şi alt-eevâ mai mare a făurit, şi mai minunat, 
(a c i mai întâi aducând vorba prin întrebare, fapt ce 
este al acelora cari spun lucrurile lămurit şi mărturi
site de toţi, după aceia şi prin mulţimea denumirilor în
tinde încă mai mult ideia din discuţiune, — fiindcă nu 
pune înainte numai un nume, sau dou i, sau trei, ci o 
mulţime de nume. Pe lângă acestea apoi, în loc de per
soane el pune nume de lucruri şi de fapte, descriind şi 
virtutea cea mai înaltă, dară şi reutatea cea mai de 
jos, şi arătând distanţa cea mare între aceste două, în 
cât că nici nu se poate închipui. ;,Că ce împărtăşire
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are dreptatea, zice, cu fără de legea? Ce împreu
nare are lumina cu întunericul? Ce unire are 
Christos cu Veliar? Sau ce parte este credin
ciosului cu necredinciosul? Sau ce însoţire este 
bisericei lui Dumnezeu cu idolii"?

Ai văzut cum nu pus numirile acestea pe faţă, 
flindu-i de ajuns spre a. respinge pe cineva dela con
tractul cu cei răi? Căci n’a zis: «ce împreunare au cei 
din lumină cu cei din întunerec? ci pune înainte chiar 
acele contrarietăţi, care nici-odată nu se pot întâlni la 
un ioc: lumina şi întunerecul, Nici n’a zis: «Ce unire 
poate 11 intre cei ai lui Christos şi coi ai diavolului», ci 
punând înainte ceia ce e mai a trăgător iu: Christos şi 
Veliar — numind astfeliu pe apostat, adecă pe cel ci> s’a 
lepădat de credinţă, după dialectul ebraic.

„Sau ce parte este credinciosului cu cel ne
credincios". Aici în (ine, ca să nu se pară că el nu
mai cât acuză re u ta tea in mod simplu, şi aduce laude 
virtuţei, pomeneşte şi de persoane nehotărîte. Şi n’a 
zis ce «împărtăşire an; credinciosul cu cel necredin
cios» ? — ei pune la mijloc premiile, zicând: „ce parte". 
„Sau ce Însoţire este bisericei lui Dumnzeu cu idolii? 
„Că voi sunteţi biserica lui Dumnezeu celui viu" 
(Vers 16). Ceia ce el spune aici aceasta însamnă: «Nici 
împăratul vostru n’are nimic de comun cu e l— „Că ce 
unire are Christos cu Veliar" — şi nici lucrurile — 
„că ce împărtăşire are lumina cu întunericul"— ?
Prin urmare nici voi nu trebuii; a avea». Mai întâi el 
pune pe împărat, şi la urmă ii pune şi pe dâşii, cu aceasta 
mai «des smulgându-i dela contactul cu c e i  răi.

După aceia zicând: „bisericei lui Dumnezeu 
cu idolii" şi pronunţându-se lămurit, că „voi sunteţi 
biserica lui Dumnezeu celui viu", de nevoie tre
buia la urmă să aducă de faţă şi mărturiea scripturei, 
dovedind că ceia ce a spus nu este linguşire. Cel ce 
laudă, dacă nu dă dovadă, se crede că linguşeşte. Deci. 
care este mărturiea aceea ? „Că voill lOClli întru dânşii, 
zice, şi voi umblă", adecă, voi locui in biserici şi voiu 
umbla, învederând prin aceasta cel mai mare raport 
faţă de dânşii.
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„Şi voiu fi lor Dumnezeu, şi ii vor fi mie 
popor14. <(Ce spui? zice. Porţi in sine-ţi pe Dumnezeu 
şi tu alergi la aceia? Dumnezeu care n'are nimic de 
comun ou dânşii? Şi cum pot fi acestea vrednice de 
iertat? Deci, zice, gândeşte-te Cine umblă cu tine, cine 
locuieşte în tine».

„Pentru aceia ieşiţi din mijlocul lor, fşi vă 
osebiţi, zice Domnul, şi de necurăţie să r/u vă 
atingeţi, şi eu voiu primi pre voi" (Vers. 17). Şi 
n’a zis: «Nu faceţi lucruri necurate» ci cere încă o mai 
mare exactitate; «nici sa vă atingeţi, zice; nici sa vă apro
piaţi». Ce este necurăţia trupului ? Preacurviea, eurviea 
şi toată desfrănarea. Şi care este necurăţiea sufletului? 
Gânduri necurate, ca a se uita cinevâ cu căută tura des
frânată, invidie, zavistie, şi toate* cele la feliu. Deci, voiţi 
poate ca din amândoue părţile să fiţi curaţi; ei bine! 
ai văzut premiiul carc-i: a te izbăvi de răle, a te uni 
cu Dumnezeu. Asculta acum şi cele ce urmeaze: „Şi 
voi fi vouă Tată, şi voi veţi fi mie fii, şi fete, 
zice Domnul a tot ţiitoriul" (Vers. 18). Ai văzut pe 
Proroc cum din capul locului vesteşti' nobleţă de faţă, 
adecă renaşterea cea prin char?

„Aceste făgăduinţi luând, deci, iubiţilor" 
(Cap. 7, 1), zice mai departe. Care făgăduinţi? Acelea 
adecă de a fi biserică a lui Dumnezeu, de a fi fii şi fete 
ale lui, de a-1 aveâ pe dânsul locuind in noi şi umblând, 
de a ne face poporul seu, de a aveâ pe însuşi Dumnezeu 
ca Tată al nostru.

Deci, să nc; curăţim pre noi de ori-ce necurăţenie 
a trupului şi a sufletului. Nici de cei necuraţi să nu ne 
atingem, — căci aceasta va să zică curăţie a trupului — 
şi nici de cei ce spurcă sufletul, — căci aceasta însamnă 
curâţiea sufletului. „Să ne curăţim pre noi de toată 
Spurcăciunea trupului şi a duhului11 zice; şi nici 
că se mulţămeşte numai cu aceasta, ci adaoge: „făcând 
sfinţenie întru frica lui Dumnezeu". Căci nu doară 
faptul că nu se atinge cinevâ de lucrul spurcat il face 
pe dânsul curat, ci ni mai trebuie încă cevâ. ca noi sa 
devenim sfinţi; ni trebuie rîvna, băgare de sama, evla
vie. Şi bine a zis el: „întru frica lui Dumnezeu", 
fiindcă se poate ca cineva să fie înţelept şi să facă sfin
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ţenie nu intru frica lui Dumnezeu, ci de ochii lumei, şi 
din slavă deşartă. împreună cu aceasta apoi, el mai 
lasă a se înţelege şi altceva prin expresiunea „în tru  
frica lui Dumnezeu", adecă că lasă a se Înţelege 
modul cum să poată ajunge cineva la sfinţenie. «Cliiar 
dacă pofta este tiranică, zice, totuşi de o vei îngrădi cu 
frica do Dumnezeu, ai doborât furiea ei».

*) Prin cuvântul de sfinţenie de aici apostolul nu în
ţelege numai înţelepciunea, ci izbăvirea de ori-co păcat, 
căci sfint este numai cel curat. Dară curat ar fi cinevă, 
nu numai când s’ar izbăvi decurvie, ci şi de lăcomie, şi 
de zavistie, şi de uşuratate, şi de slavă deşartă, de care 
pretutindeni trebuie a fugi, dară cu deosebire iu milos
tenie, fiindcă nici n’ar mai fi milostenie aceia, dacă ar. fi 
însoţită de această boală, ci tâmfaronadă, cruzime. Când 
tu dai eleimosină. nu cu scop de a milui, ei de a trâmbiţă 
facerea de bine, atunci nu numai că aceasta nu este elei
mosină, ci este incă chiar insultă, căci ai dat o pildă rea 
fratelui tău. Aşa dară milostenie nu va să zică a da bani, 
ci fiind milostiv a da celui sărac. Fiindcă şi cei din teatru 
dau copiilor celor stricaţi cum şi altora de pe scenă, 
insă aceasta nu este milostenie. Încă şi cei ce ’şi bat 
joc de trupurile femeilor curve dau, insă aceasta nu este 
filantropie, ci obrăznicie. Cu aceştiia samănă şi iubito
ri ul de slavă deşartă. ( 'ii dupre cum acela Ixltându-şi 
joc de trupul curvei la urmă ii dă plata bătăei de joc, 
tot aşâ şi tu ceri plata dela cel ce a luat bă taea de joc 
dela tine, şi a te îmbrăcă astfeliu cu slavă deşartă şi 
pe tine şi pe acela.

Dară împreună cu acestea şi paguba este negrăită, 
întocmai ca şi o feară sălbatecă, sau ca un câne turbat 
ce se repede, tot aşâ şi l>oala aceasta răpeşte dela noi
I tunurile câştigate. Aceasta este neomenie şi cruzime, 
ba chiar şi mai grozavă decât acestea. Cixci cel neome- 
nos şi crud n’ar da celui ce, are nevoie; tu însă faci şi 
mai mult decât acela, fiindcă împiedeci pre cei ce vor 
a da. Căci când tu trâmbiţezi ceia ce dai, pe deoparte 
ai doborît credinţa celui ce a primit dela tine, iară pe 
dealta ai împiedecat şi pre cel ce ar fi voit să dea, dacă

•) Partea morală. Curâţănia se compune din toate virtuţile. 
Dospre cei ce se Îmbogăţesc şi cei ce sunt lipsiţi, şi că săracii se 
deosebesc sau covîrşesc în toate. ( Veron).
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nmi ales ar fi leneş şi trândav unul ea acela. Ce feliu 
de milostenie este aceia, când şi pre tine te necinsteşti, 
şi pe cel ce a luat dela tine, şi pe cel ce ţi-a poroncit 
încă îl necinsteşti îndoit, pe deoparte că avându-I pre 
dânsul de privitoriu al milosteniei, tu nu eşti mulţam it 
cu atâta, ei mai cauţi pe lângă dânsul şi privirile celor 
deopotrivă cu tine, iară pe dealta că calci şi legea care 
a oprit o asfeliu de milostenie?

Aşi fi voit ca să mai aduc şi altele de faţă, ca de 
pildă postul şi rugăciunea, şi să arăt cât de mult va- 
tămă şi acolo slava deşartă; dară ’mi-am adus aminte 
ca in convorbirea dinainte n’am sfârşit după cât tre
buia vorba şi ideia ce o desvoltam. Şi care era vorlta 
aceia î Ziceam că săracii covârşesc pre cei bogaţi în cele 
pământeşti; când discutam despre sănătate şi plăcere, 
şi cam nelămurit am spus aceasta. Aide, deci, să o ară
tăm mai clar astăzi, şi st dovedim că nu numai în cele 
pământeşti, dară chiar şi in cele duhovniceşti, săracii 
covârşesc pe cei bogaţi.

In adevăr, ce anume bagă pe cineva în impără-
i iea^eeri urilor ? bogăţica sau sărăeiea? Să ascultăm pe 
însuşi stăpânul ceri urilor zicând de bogaţi, că : „Mai uşor 
este funiei corăbiei de a întră în urechile acului, 
decât bogatul în împărăţiea ceriurilort£, iară de 
săraci zicând cu totul din contra: „Iară de voieşti 
să fii desăvârşit, vinde-ţi averile tale, şi dă să
racilor, şi vină de-mi urmează mie, şi vei avea 
comoară în ceriuri“ (Math. 19, 24.21). Şi dacă voiţi, 
apoi să vedem cele vorbite şi să le examinăm din amân
două părţile. „Strîmtă şi în gustă  este calea care 
duce în vieaţă“ (Ibid. 7, 14) zice. Dară oare cine pă
şeşte pe această cale ? Cel ce se deziniardă în desfătări, 
sau cel ce trăieşte în sărăcie? Cel ce este singur, sau 
cel ce duce pe umeri mii de greutăţi? Cel ce umblă 
lătăeat, sau cel ce este cu grija şi băgare de sama?

Dară ce nevoie este de raţionamente, pe când pu
tem veni chiar la înseşi persoanele ce ni pot sluji de 
exemplu? Sărac era Lazăr, şi încă foarte sărac, bogat 
însă eră şi cel ce trecea cu vederea pre acel sărac, ce 
şedea la poarta sa. Deci, care din aceştiia a intrat întru 
împărăţiea ceriurilor, şi se dezmierdâ in şanurile lui 
Abrâam f Cine se ardea în foc şi nu era stăpân nici pe



o picătură de apă? «Dară, zici tu, şi mulţi dintre săraci 
se pierd, şi iarăşi mulţi dintre bogaţi se vor bucură de 
acele bunuri negrăite». Dară cu totul din contra se pe
trec lucrurile, aici puţini bogaţi se mântuiesc, iară cei 
mai mulţi sunt dintre cei săraci. Căci gândeşte-te bine: 
examinând cu amănunţime piedecele bogăţiei cum şi 
neajunsurile sărăciei - sau mai drept vorbind, nici pe cele 
ale bogăţiei şi nici pe ale sărăciei, de vr eme ce fie-care 
din acestea sunt ale celor ce le stăpânesc — noi vom 
vedeâ care din ele este arma ceti mai uşoară in câşti
garea biruinţei.

Deci, ce neajuns se pare a aveă sărăcîea? Min
ciuna. Ce neajuns are l>ogăţiea? Mâiidriea, mama ră- 
lelor, care şi pe diavol l-a făcut diavol, cu toate că nu 
eră aşa mai ’nainte. Şi iarăşi, rădăcina tuturor rălelor 
este filarghiriea. Dară cine stă alăturea dc această ră
dăcină? Bogatul sau săracul? Oare nu este invederat 
că bogatul? Căci, cu cât ci ne vă se incunjoară de mai 
multe, adecă cu cât are mai mult, cu atât doreşte şi 
mai mult. Slava deşartă iarăşi este un păcat, care va- 
tărnâ multe fapte bune; dară şi aproape de aceasta stă 
tot bogatul. «Dară, zici tu, cele ale săracului, ca de pildă 
năcazul, stenohoriea, nu le spui»? Dară acestea sunt 
comune şi celui bogat, ba incă mai mult sunt ale boga
tului decât ale săracului. Aşă că neajunsurile ce se par 
a fi ale sărăciei, sunt comune şi sărăciei şi bogăţiei, iară 
cele ce sunt ale bogăţiei, sunt numai ale aceştiia.

«Dară, zici tu, când săracul din cauza lipsei de ccle 
trebuitoare face multe răle» ? Dară nici un sărac nu 
este silit de a face atâtea răle din pricina sărăciei, pe 
câte fac cei bogaţi, pentru ca mai mult să se îmbogă- 
ţâscă, şi pe cele strânse să nu le piardă. Nu atât de 
mult doreşte săracul cele trebuitoare, pe cât cel bogat 
doreşte cele de prisos; nu atâta putere are săracul spre 
a se sluji de răutate, pe câtă putere are bogatul. Căci 
dacă el şi pofteşte mai mult, în acelaşi timp şi poate 
mai mult, apoi ţste invederat că şi mai multe va fa c e .  
Nu atâta se spărie săracul de foamete, pe cât se tente 
bogatul de pierderea averilor, şi tremură de frică că 
n’o să mai poată luă pe ale tuturor.

Deci, când acesta stă alăturea şi de slava deşartă, 
şbde mândrie, şi de iubirea de argint, care este rădă
cina tuturor rălelor, apoi ce nădejde de mântuire va



avea, dacă nu va arătă o mare lilosofie? Cum va că
lători pe calea cea strimtă V Aşâ dară să nu purtam în 
gură credinţele tuturor, ci să examinăm lucrurile. Căci, 
cum nu este absurd, ca atunci când e vorba de bani 
noi să nu credem altora, ci să ne încredem numai nu
mărului şi calculului tăcutV Iară când e vorba de fapte, 
să iiin atraşi aşâ cum s’ar întâmplă la credinţele altora;— 
şi acestea se petrec, cu toate că noi avem o măsură 
exactă îi i toate mişcările noastre, avem, zic, botărîrea 
legilor Dumnezeieşti ?

Deaceia vă rog pe voi toţi, ca lăsând la oparte ce 
gândeşte cutare sau cutare in aceste chestiuni, toate să 
le cercetaţi şi să le căutaţi in sfintele scripturi, şi gă
sind acolo adevărata bogăţie, pe aceasta să o alungăm, 
ca astfeliu să ne bucurăm şi de veşnicile bunătăţi. Cârora 
fie ca cu toţii s i ne învrednicim, prin charul şi filai 1- 
tropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună 
cu l’atăl şi cu Sfîntul Duh, se cuvine slava, stăpânirea 
şi cinstea, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X I V

-Ouprindeţi-ne pre noi; pre nimeni n’am 
nedreptăţit, nimănui stricăciune n’am făcut, (pre 
nimeni n’am conrupt), cătră nimeni nu ne-am 
lăcomit. Nu spre osândire zic, că am zis mai 
’nainte, că în inimele noastre sunteţi, ca împre
ună să murim şi împreună să viem“ (Cap. 6, 2. 3).

Iarăşi aduce vorba de dragoste, moderând aşâ zi
când asprimea eercetărei. Fiindcă i-a certat şi i-a mus
trat, ca iubiţi, insă nu deopotrivă iubind, ci zmulşi de 
la dragostea lui şi amestecaţi cu mulţi alţi conrupători, 
la urmă iarăşi moaie asprimea eertărei, zicând: „CU- 
prindeţi-ne pre noi*, adecă «iubiţi-ne pre noi». Şi 
încă n’a zis «iubiţi-ne pre noi», ci mai îndoioşătoriu; 
mai mişcători» „cuprindeţi-ne pre noi“ . «Cine v7a
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abătut pre voi? zice; cine v-a scos din m inţii Cum (le- 
suntem strîmtoraţi întru v o i» !  Fiindcă mai sus a l'ost 
zis: „strîmtoraţi-vă în pântecele vostru“, apoi aici 
arătând mai învederat aceasta, zice: „cuprindeţi-ne 
pre noi “ , atrăgându-i spre sine prin asemenea cuvinte. 
Căci nimic nu încheagă prieteniea atât ele bine, ca a 
află cel iubit, că cel ce-1 iubeşte, il doreşte foarte mult.

„Pre nimeni n’am nedreptăţit*. Priveşte iarăşi, 
curii el nu pune binefacerile, dara in acelaşi timp cum 
şi cuvântul şi-l face încă mai plăcut şi mai muşcătorii!; 
tot-odată face aluziune şi la apostolii cei mineiunoşi, 
căci zicând „pre nimeni n’am nedreptăţit*4, a adaos 
încă: „nimănui stricăciune n’am făcut, cătră ni
meni nu ne-am lăcomit**. Şi ce va să zică „ni
mănui stricăciune n’am făcut1*? Adecă «pre nimeni 
n’am înşelat» — dupre cum şi aiurea zice: „ca nu 
cumva precum şarpele a amăgit pre Eva cu 
vicleşugul său, aşâ să se strice şi cugetele 
voastre** (11. cor. 11, 3).

„Cătră nimeni nu ne-am lăcomit**, adecă 
«n ’am răpit, n’am uneltit înşelăciuni1 asupra cuiva». Şi 
nu zice de pildă.: am fost de folos voue in cutare sau 
cutare împrejurare, ci laeându-şi cuvântul mai înţepă
torii! „n’am nedreptăţit** zice, şi parc-că numai nu 
li spune: «chiar dacă nu v ’am fi tăcut nici-o binefacere, 
totuşi nici aşâ n’ar fi trebuit a ne dispreţul; că nu 
aveţi nimic ele zis, spre a ne învinovăţi, fie mare sau 
mic». După aceia apoi, fiindcă simţiâ oare-cum greu
tatea vorbelor sale, iarăşi s’a îndreptat pe sine. Şi nici 
n’a tăcut in totul — fiindcă n’ar fi putut trezi pe nimeni, 
şi nici n’a lăsat neîndreptată asprimea cuvântului, căci 
in asemenea caz mai mult ar fi zădărit auditoriul. Deci, 
ce spune el?

„Nu spre osândire zic**, şi (le unde se învede
rează aceasta? „Că am spus mai ’nainte, zice, că 
în inimele noaste sunteţi, ca împreună să mu
rim, şi împreună să înviem*4. Aceasta este cea mai 
mare prietenie, când chiar şi dispreţuit, el preferă totuşi 
de a şi muri, şi de a vieâ împreună cu dânşii. «Nu cum 
s’ar întâmplă, zice, sunteţi voi in inimele noastre, ci aşâ



0M1I.IA XIV 183

precum v ’am spus. Cu este cu putinţă de a şi iubi pe cineva 
dară şi de a fugi do primejdii; însă cu noi nu se petrece 
aşâ». Dară tu priveşte şi aici înţelepciunea lui cea nes
pusă; căci n’a spus de cele făcute pentru dânşii, ca să nu 
sc pară iarăşi că-i ia în liătaie de joc, ci li vorl>eşte de cele 
viitoare. «De s-ar întâmplă, zice, să sufăr vr-o primejdie, 
eu sunt gata de a rălwlă totul pentru voi, şi nici moartea, 
precum nici vieaţa nu ini se par a li cevă prin ele 
însăşi; ci "undo aţi fi voi, aceasta ’mi va fi mie rnai de 
preferat. Mai de preferat îmi va fi moartea înaintea 
vieţei, cum şi viaţa înaintea morţii». Dară dacă a muri 
pentru alţii este cu adevărat semn al prieteniei, dară 
do a trăi cum n’ar proferă cineva, fie chiar şi pentru 
neprieteni? Deci, de ce a pus el acest fapt ca mare? 
Pentrucă este foarte mare cu adevărat. Mulţi compă
timesc- poato cu prietenii ce întîmpină niscarovă rale, 
dară când acelor prieteni li merg bine afacerile, nu 
numai că nu se bucură, ci încă şi pizmuiosc. «Nu insă 
aşâ se petrec. împrejurările cu noi, zici, ci chiar in ne
norociri do aţi fi, noi nu ne temem do a ne împărtăşi 
din scârbele voastre, precum şi de aţi face bine, noi nu 
suntem cuprinşi de invidie».

Apoi, fiindcă necontenit a învârtit acestea, zicând: 
rNu vă striintoraţi întru noi“ şi „strâmtoraţivă 
în pântecele vostru", şi „Cuprincleţi-ne pre noi", 
şi „ Lărgiţi-vă şi voi“ , şi „Pre nimeni n’am ne
dreptăţit" şi s’ar fi părut toate acestea ca o hulă arun
cată asupra lor, apoi priveşte cum greutatea aceasta a 
cuvântului o îndreaptă in alt mod, zicând: „Multă îmi 
este îndrăzneala cătră voi“ (Vers. 4). «l)e  aceia 
îndrăznesc a spune acestea, zice, nu grăindu-le doară 
spre osândire, ci pentru multa sinceritate ce am faţă 
de voi», ceia ce învederând şi mai ’nainte, zicea : „Mare 
’mi este lauda mea pentru voi“. «să nu vă închi
puiţi, zice, că dacă li spun acestea, le vorbesc ca un 
pâriş al vostru, fiindcă foarte mult mă îngâmf şi mă 
mândresc cu voi, ci pentrucă mă ingrijăsc şi voiesc ca 
voi incă mai mult sa înaintaţi in fapta bună. (Joia ce 
şi Ebreilor după multă certare li ziceâ: „Insă avem 
adeverire (suntem încredinţaţi) pentru voi, iu
biţilor, de cele mai bune si care se ţin de mân-
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tuire, măcar de şi grăim aşâ.. . Şi dorim ca 
fie care din voi aceiaşi sârguinţă să arate spre 
adeverirea nădejdei până în sfârşit* (Ebr. 6,9 .11 )— 
aceiaşi o spune şi aici prin zicerea „multă îmi este 
lauda pentru voi*, adecă «ne mândrim şi ne lăudam 
pentru voi şi cătră alţii». Ai văzut cum i-a mângâiat? 
Şi n’a zis simplu «mă laud», ci „multă îmi este la 
uda pentru voi*. A adăogat apoi zicănd: „umplu-- 
tu-m-am de mângâere*. Şi de care mângâere? «De 
mângâerea cea dela voi, că îndreptându-vă, prin faptele 
voastre m-aţi mângâiat» zice. Aceasta este fapta celui 
ce iubeşte cu adevărat: de a şi învinovăţi pentrucă nu 
este iubit, în acelaşi timp a se şi teme ca nu cumva 
să-i întristeze înv inovaţii, udu-i prea mult.

De aceia zice: „umplutu-m-am de mângăere, 
de prisosit am bucurie întru tot năcazul nostru*. 
«Dară aceasta, zici tu, se pare a fi contrară celor mai 
dinainte». Insă nu este contrară de loc, ci incă în multă 
legătură, că acestea le fac pe acelea a fl bine primite 
şi laudele de aici învederează foarte mult folosul tras 
din mustrarea celor de mai ’nainte, ascunzând durerea 
pricinuită de acea mustrare. De aceia cu mult cuvânt 
întrebuinţează aceste vorbe. Căci n’a zis «umplutu- 
m’am'de bucurie», ci „de prisosit am bucurie*, şi mai 
bine zis, nici numai „de prisosit* simplu (irsptaoeooji*'.), 
ci «mai pre sus de prisosit» (ojt6pîrsptoos{>ojj,ai), arătând 
şi deaici dorinţa lui, că chiar aşâ de ar fi iubit, încât 
să se bucure şi să se veselească, el totuşi nici aşa nu 
va crede că este iubit, dupre cum trebuie a fi iubit, şi 
nici că a luat totul, — atât de. nesăturat eră el în a iubi, 
şi a fi iubit. Că spre a fi iubit de alţii, procură mare 
bucurie de a-i iubi mult pe aceia. Aşa că şi aceasta erâ 
semn al dragostei lui cătră dânşii.

Şi fiind vorba de mângâere, zice: „umplutu- 
111 am*, adecă «m-am îndestulat de ceia ce’mi datoraţi», 
iară fiind vorba de bucurie, - zice: „de prisosit am 
bucurie*, adecă «am  fost mânios, am fost amărît faţă 
de voi, însă v ’aţi .justificat îndeajuns, şi m-aţi mângâ
iat; nu numai că mi-aţi ridicat ori-ce motiv de întris
tare, ci încă mi-aţi căşunat şi o mare bucurie». Apoi
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arătând măreţia bucuriei, el nu numai prin expresiunea: 
„de prisosit am bucurie11, o învederează aceasta, ci 
şi prin adaosul: „întru tot năcazul nostru“. «A tdţ 
de mare este plăcerea ce ni-aţi lăcut, încât că chiar 111 
tot. năcazul nostru nu s’a întunecat acea plăcere, ci prin 
prisosinţa măreţiei ei noi am biruit supărările ce ne 
cuprinsese, şi nu ne-a lăsat nici măcar să lc simţim».

„Că venind noi în Macedonia, nici-o odihnă 
n’a avut trupul nostru**. (Vers. 5). Fiindcă a spus 
mai sus de năcazul avut, apoi aici arată şi felini acelui 
năcaz, pe care’l măreşte cu cuvântul, ca astfeliu să 
arate cat de marc este mângâerea şi Imeurica lui din 
aceasta cauză, dacă a putut birui o atât de mare scârbă.

„Ci întru toate am fost n ă c ă j i ţ iŞi cum întru 
toate? „Din afară războae“ din partea necredincioşi
lor — „din lăuntru temeri“ — pentru cei slabi dintre 
credincioşi, ca 1111 cumvâ să fie traşi in curse, fiindcă 
de acestea se petreceau nu numai printre aceşti ( ’orin- 
theni, ci şi p<* aiurea.

„Dară cel ce inAngAe pre cei smeriţi, ne-a 
mângâiat, pre noi cu venirea lui T i t “ . (Vers. 6 ). 
Fiindcă mai ’nainte li-a mărturisit lor lucruri mari, 
apoi ca să nu se pară că-i linguşaşte, ia de martur j>e 
Tit fratele, care venise dela dânşii după trimiterea întări 
epistole, şi-i povestise lui cele mi privire la îndreptarea 
lor. Dani tu gândeşte-te şi la aceia, cum el pretutindeni 
pune ca mare lucru prezenţa lui Tit, căci şi in urină 
zicrâ : „Că venind înTroada pentru evangheliea 
lui Christos, n-am avut odihnă cu duhul meu, 
neaflând eu pre Tit fratele meu“, şi aici deasemenea 
spune că „ne-a mângâiat pre noi Dumnezeu cu 
venirea lui Tit*, pentru că voieşte a arătâ pe bă im
itatul aresta vrednic de credinţă, şi a-1 face prietenul 
lor. Şi priveşte cum ambele acestea el le pregăteşte cu 
multă iscusinţă, căci când li spune: „n-am avut odihnă 
CU duhul meu“, prin aceasta arata măreţiea virtuţelor 
sau a însuşirilor lui, iară când zice că «în năcazul nostru 
venirea lui ni-a fost de ajuns spre mângâerea noastră,— 
„şi nu numai cu venirea lui, ci şi cu mângâerea 
cu care s’a mângâiat de voi* (Vers. 7) prin aceasta
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familiarizară, sau împrieteneşte pe bărbat cu aceşti Co- 
rintheni. Nimic nu face şi nu întăreşte prieteniea atat 
de mult, ca a spune de cinevâ lucruri potrivite şi sănă
toase, ceia ce şi despre Tit li spune lor, că „mult mai 
vîrtos ne-am bucurat de bucuriea lui Tit, că 
s’a odihnit duhul lui de cătră voi toţi*, şi « ă 
«venind Tit la noi ne-a înaripat pre noi prin plăcerea 
pricinuită, vestindu-ne atâtea lucruri hune de voi. De 
aceia venirea lui ne-a bucurat. Şi nu numai prin venirea 
lui ne-am bucurat, ci şi pentru mângâerea cu care s’a 
mângâiat la voi». Şi cum s’a mângâiat? Prin virtuţile 
lor, prin isprăvile Joi-. Pentru aceia şi adaoge:

„Spunându-ne noue dorirea voastră, plân
gerea voastră, rîvna voastră pentru mine, în 
cât eu mai mult m’am bucurat*. Acestea toate l-au 
bucurat pre dânsul, l-au mângâiat. Ai văzut cum dă pe 
faţă şi pe Tit ca foarte mult îndrăgostit de dânşii, dacă 
propăşirea lor el o credeâ ca mângâere a sa, şi că venind 
dela dânşii el se mândria cu dânşii faţă de Pavel, ca 
cum s’ar fi mândrit de ale sale isprăvi. Şi priveşte cum 
lc spune cu căldură: „dorirea voastră, plângerea 
voastră, rîvna voastră*. Eră firesc lucru ca dânşii 
să plângă şi să fie trişti, pentru că atât de mult eră 
năcăjit fericitul Pavel, pentru că de atâta timp nu-i mai 
văzuse. Pe aceia nici n’a spus el simplu «laerămi», ci 
„plângere*, şi nici numai poftă simplă =  s-'.fbjiwv, ci 
„poftă aprinsă, dorinţă înfierbântată" —
şi nici numai o năzuinţă, o aplecare oare-care a sufletului 
lor, ei „zel, rîvnă fierbinte", şi încă rivnă pentru 
dânsul, rivnă provenită din pricina acelui curvariu, din 
pricina celor ce invinovăţau ]>e apostol. « Y ’aţi înfier
bântat, zice, v ’aţi aprins şi v ’aţi înflăcărat primind scri
sorile mele». De aceia prisoseşte cu bucuriea, de aceia 
s’a umplut de mângâere, fiindcă s’a atins de dânşii dupre 
cum trebuia. Dară mie mi se parc că acestea sunt spuse 
nu numai pentru mângâerea celor mai dinainte, ci şi 
pentru îndemnul lor spre fapte bune. Că şi dacă uniia 
dintre aceşti Corintheni erau respunzători pentru pă
catele arătate mai ’nainte, şi deci nevrednici de laudele 
acestea, totuşi apostolul nu-i deosebeşte pe unii de alţii, 
ci pune în comun şi laudele şi păcatele, lăsând ca cu
getul fiecăruia să aleagă pe cele ale sale, şi cu chipul
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acesta şi acelea sunt uşoare la auz, şi acestea duc }>e 
auditoriu la o mare rîvnă.

]) Astfeliu trebuie a se găsi şi astăzi cei învinovăţiţi; 
adecă a plânge şi a fi trişti; 'astfeliu trebuie a dori pe 
dăscălii lor, astfcliu trebuie dc a-i căută mai mult decât 
pe părinţii lor. Prin părinţii trupeşti capătă cineva 
vieaţa, insă prin cei sufleteşti capă ta cunoştinţa de a 
vieţui bine. Astfeliu trebuie a primi epitimiile părinţilor, 
astfeliu trebuie, a se întrista cei mai mari pentru cei ce 
păcătuesc. Pentru că nu intrânşii, sau mai bine zis nu 
de dânşii numai depinde totul, ci şi de voi. Că d<; ar 
vedea cel păcătos, că dacă. a fost certat şi pedepsit .de 
părintele său, a fost însă măgulit de fraţii lui, va deveni 
negreşit mai trândav. Dară când şi tatăl cearta, când 
şi tu te-ai mânieat, fie ca cel ce te îngrijaşti de frate, 
fie ca cel ce, te-ai scandalizat împreună c,u tatăl, ai con
tribuit. nu puţin la îndreptare,a lui. Tu numai cât arată 
o mai marţi rîvnă, şi jăleşte-1, nu pentru că a fost pe
depsit, ci pentru că a păcătuit. Dară dacă eu voiu clădi, 
iară tu vei dă rimă, atunci cu ce am folosit mai mult, 
decât cu ostenclele 1 Dară mai bine zis, paguba ta nu 
se mărgineşte numai aici, ei încă iţi mai atragi şi 
pedeapsa asupră-ţi. Cel ce împiedecă de a se vindecă 
rana, are nu o mai mică pedeapsă decât cel ce a pri
cinuit aeeă rană, ci incă şi mai mare. Căci nu este tot 
una: a răni, cu a împiedecă vindecarea ranei, fiindcă 
aceasta din urmă naşte numai decât moartea, pe când 
ceă dintăi nu totdeauna.

Acestea vi s’a spus, iubiţilor, ca împreună cu cei 
ce stăpânesc sil vă întristaţi şi voi de cele ce după 
dreptate dânşii sunt scandalizaţi, şi când veţi vedea pe 
cineva certat, cu toţii să-l ocoliţi, mai mult chiar decât 
dascalul sau. De voi să- se teamă mai mult cel păcătos, 
decât de cei mai mari ai săi; că dacă el se va teme 
numai de. dascal, iute va j>âeătui diu nou; dară dacă 
el este ineunjurat de atâţia ochi, şi dc atâtea guri, va fi 
111 mai mare siguranţă. Dupre cum, deci, când noi nu 
vom face aşâ, vom fi pedepsiţi cu cele mai de pe urmă 
pedepse, tot aşâ şi când vom face acestea, ne vom împărtăşi 
de câştigul urmat din îndreptarea acelui păcătos.

Deci, aşa să facem. Iară dacă ar zice cineva că

■’) Partea morală. Despre epitimii (canonisiri). (Veron).
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creştinilor se cuvine de a fi filantropi faţă de fraţi, apoi 
afle, că cel ce se supără pe păcătos, este acela care 
este filantrop, iară nici de cum acela care mai ’nainte 
do timp îi concedează apucăturilor lui, şi nici măcar nu-i 
lasă de a-şi simţi păcatul. Căci, cine cu adevărat are 
milă do cel bolnav de friguri şi ieşit din minţi? Cel ce-1 
culcă pe pat, şi-l opreşte de mâncări şi muturi ce nu 
se cade, sau cel ce îl lasă ca să-şi încarce pântecele peste 
măsură, şi-l îngăduie de a fi în voea lui, şi de a face 
lot ceia ce face un om sănătos? Oare nu acela aste 
care-1 îndreaptă., pe când celalalt de şi se pare că. se 
poartă cu dânsul filantrop, totuşi îi aţâţă mai mult boala?

Tot aşâ, deci, vom zice şi aici. Căci este cu adevărat 
o faptă de filantropie de a nu li face pe plac totdeauna 
celor bolnavi, şi nici de a linguşi poftele lor cele absurde. 
Nimeni nu iubiu atât de mult pe acel curvariu dintre 
Corinthoni, ca Pavel, care a poroncit de a-1 predă 
Satanei, — precum şi <leasemenea nimeni n’a urît atât 
de mult pe acela, precum l-au urît cei ce se strînsese 
împrejurul lui şi-i luase apărarea, — dupre cum a arătat 
sfârşitul. Căci aceia l-au înfumurat, şi încă mai mult i-au 
aţiţat trufiea, — în timp ce Pavel l-a moderat şi l-a cuminţit, 
şi nu s’a depărtat de el până ce l-a dus la o sănătate 
curată. Aceia au mai adaos încă la răul ce eră, în timp 
ce Pavel chiar şi pe cel dela început l-a smuls din rădăcina.

Sji cunoaştem, deci, şi noi aceste legi ale filantro
piei. (]ăci şi pe un cal daeă-1 vezi că este la marginea 
prapastiei, îi pui frâu şi zăbală, şi-l împiedeci cu putere, 
ba de multe-ori îl şi baţi — de şi aceasta este pedeapsă, 
însă această pedeapsă este muma scăpăm lui. Tot aşa 
fă şi cu păcătosul. Leagă-1 bine, până ce va îmblânzi pe 
Dumnezeu. Nu-I lăsa deslegat, că nu cumva sa se lege 
cu urgiea lui Dumnezeu. Dacă eu îl voiu legă, Dumnezeu 
nu-i va legă, iară dacă eu nu-i voiu legă, atunci il aşteaptă 
legăturile cele nedeslegate. „Că dacă ne-am fî jude
cat pre  noi însi-ne, zice, nu am fi fost judecati “ 
(I. Cor. 11, 31).

Deci, sa nu crezi că aceasta vini; dela cruzime şi 
neomenie, ci încă dela cea mai înaltă blândeţă, şi dela 
cea mai bună vindecare, şi dela cea mai mare îngrijire. 
«Dară, zici tu, i-au dat deja un timp destul de îndelungat 
ca pedeapsă». Cât timp? spune-mi. Un an, doi sau trei? 
Dară eu nu caut la mulţimea timpului sau a anilor, ci la
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îndreptarea sufletului. Aşâ dară aceasta sa mi-o araţrc 
dacă acel ))acătos s’a smerit, dacă s’a schimbat, şi atunci 
totul s’a făcut; pe când dacă nu este aceasta, apoi nici de 
un folos nu-i este timpul cel îndelungat. Căci nici noi nu 
căutăm dacă rana a fost legată pe timp îndelungat, ci dacă 
legătura a folosit cu cevâ. De eumvâ a folosit şi într’ un 
timp scurt, să n’o mai pui; iară de n’a folosit cu nimic, 
apoi şi după zece ani pune-o, şi acesta să-ţi fie hotar al 
deslegărei ranei: câştigul sau vindecarea celui legat.

Dacă aşă ne vom îngriji şi de noi inşi-ne, şi de alţii, 
şi nu ne vom uitâ deloc la credinţele oamenilor şi la 
ruşinea de dânşii, ci gândindu-ne la ruşinea şi pedeapsa 
dc acolo — iară mai presus de orice, că întărîtăm pe 
Dumnezeu,—şi vom pune doftoriile pocăinţei, atunci iute 
ii vom duce la sănătatea aceâ adevărata, şi ne vom 
învrednici şi de bunurile viitoare. Ciiroi-a fie ca cu toţii 
să ne învrednicim, prin charul şi filantropiea Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
Sfîntul Duh să cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X V

„Pentru aceia de v’ain şi întristat pre voi 
prin epistolie, nu mă căiesc, măcar de. mă şi 
căiamu. (Cap. 7, 8).

Aşă dară el se justifică pentru epistolă— când erâ 
fără nici-o primejdie de a-i vindecă, fiind deji'i păcatul 
îndreptat — şi arată folosul tras din acest fapt. Aceasta 
a făcut-o mai’naintc, zicând: „Că din multă scârbă 
şi năcaz am scris voue nu ca să vă întristaţi, 
ci să cunoaşteţi dragostea, care mai mult am 
cătră voi“, şi tot aceasta o face şi aici, mrejind insă 
faptul prin mai multe idei. Şi n’a zis: «că mai ’nainte 
mă căiam, dară acum nu mă căiesc», însă cum? „nu 
mă căiesc acum, tle şi mă căiam“. «De şi atâtea
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erau cele scrise de mine, încât sa covârşască chiar 
măsura certărei, zici:, şi să mă facă de a mă căi, adecă 
de a-mi părea rău, totuşi marele câştig care izvorăşte 
din ele nu mă lasă să mă căesc». Acestea însă le-a spus, 
nu ca certându-i peste măsură, ci înălţând laudele aduse 
lor. «Atât de mare îndreptare aţi arătat, zice, încât că, 
de şi v ’am fost lovit cu putere, că’mi părea rău — mă 
laud totuşi pe mine însu-mi cu rezultatul». întocmai ca 
şi copiii când cu supărare şi năcaz primesc vindecarea 
boalei, şi când in urma vr ’unei tăeturi, sau arsuri, sau 
v r ’unei doftorii amară, ii mângâem într’una, astfeliu 
lâce şi Pavel. „Că văd, zice, că epistoliea aceia 
măcar de v-a şi întristat pentru moment ‘), acum 
însă mă bucur, nu căci v ’aţi fi fost întristat, 
ci căci v ’aţi fost întristat spre pocăinţă" (Vers. 
9). Zicând că „nu mă căiesc “ spune şi cauza, punând 
ceia ce a rezultat ca folositoriu din epistolă, şi justifi- 
cându-se cu mult tact şi zicând: „dacă v ’a şi întristat 
pentru moment“. Că<-i ceia c p  întristează este mo- 
mentan, pe când ceia co este folositoriu e pururelnic. 
( '.ontinuitatea ideii ar li cerut să zică că, «de şi pentru 
moment v ’a întristat, insă pentru totdeauna v ’a veselit, 
şi v ’a fost de folos». Decât el nu spune aşâ, ci mai 
’nainte de a arătă câştigul, trece iarăşi la laudele aduse 
lor, şi la dovada ingrijirei lui, zicând: «Acum mă bucur 
nu căci v ’aţi fost întristat» — căci ce folos am eu din a 
vă întrista voi ? — «ci căci v ’aţi fost întristat spre po
căinţă», adecă că întristarea voastră a avut un folos 
oarecare. Fiindcă şi tatăl când vede pe copil operat de 
doftor nu se bucură doară pentru că copilul are dureri 
şi se vaetă, ci pentru că se îndreaptă. Tot aşâ şi Pavel.

Dară tu priveşte, cum el dela lucruri strămută 
succesul la dânşii, şi ceia ce este întristătoriu se pune 
în socoteala epistolei, iară ce este bun şi folositoriu o 
consideră ca succes al lor. C-ăci n’a zis: « v ’a îndreptat 
epistola— de şi eră aşâ — ci că „v ’aţi întristat spre 
pocăinţă".

*) Notă. Expresiunea din original îtp&s av este un elenism, 
care însamnă „pentru moment", dupre cum şi itoifc v.aipov însamnă 
„pentru un timp“.
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„Că v ’ali fost îndreptat dupre Dumnezeu, 
ca întru nimic să nu v ă  păgubiţi de cătră noi“ . 
Ai văzut. înţelepciune negrăita? «Cii dacă n’am fi făcut 
aceasta, zice, v ’arn li păgubit pre voi». Succesul il pune 
pc socoteala lor, iară paguba pe socoteala sa — dacă a r 
li tăcut. «Dacă nu v ’am li îmboldit, ca astfeliu prin 
acel imbold să vă îndreptaţi, v ’am fi păgubit, şi încă 
nu numai )>e voi, ci şi pe noi. Căci, dupre cum cel re 
nu dă neguţiloriului cele ce urmează a li transportate 
pe mare, el singur este care cauzază paguba, tot aşâ 
şi noi, dacă nu v ’am li dat voue pricină de pocăinţă, 
v ’am li păgubit». Ai văzut, deci, că a nu certă pe cei ce 
greşesc, este o pagubă şi pentru dasc-al, şi jientru ucenic?

„Că întristarea care este dupre Dumnezeu, 
pocăi n ţa spre t1lânt u i re fără dc căi nţă 1 u crează “
(Vers. 10). «De aceia, zice, de şi m’am căit mai ’nainte 
de a vedea fructul, şi cât de mare este câştigul, totuşi 
acum nu mă căiesc. Căci aşâ este întristarea cea dupre 
Dumnezeu». Şi in fine filosofează pentru întristare, ară
tând că nu in totdeauna ea este rea, ci numai când 
ea este dupre lume. 1 )eci ce va să zică „întristarea 
lumei” ? «Dacă te întristezi, zice, de bani, de slavă, 
pentru cri cc* a părăsit lumea, sili pentru cel mort, 
1oatr acestea sunt dupre lume, sau întristări dc ale lu
mei. De. aceia şi moarte lucrează. Căci cel ce este în
tristat pentru slavă, invidiează, şi este silit de multe-ori 
de a sc prăbuşi şi a se pierde, ca de pildă întristarea 
cu care s’a întristat < '.ain, Isav, şi alţii». Deci, aceasta o 
numeşte el întristare a lumei, sau dupre lume, care este 
spre vătămarea celor întristaţi. Dară împăcate singură 
numai întristarea dupre Dumnezeu este folositoare, iară 
aceasta se învederează din cele ce urmează. Cel ce se 
întristează de pierderea banilor, nu înlătură paguba. 
Cel ee se întristează pentru cel mort, nu-i poate invieă. 
Cel ce se întristează pentru boală, nu numai că nu se 
vindecă, ci încă mai mult iritează l)oala. Cel ce se în
tristează insă pentru păcate, este singurul care se folo
seşte cu cevă din întristare, căci eheltueşte aşă zicând 
şi nimiceşte [>ă<-atelc. Deci, fiindcă pentru aceasta a fost 
pregătită doftoriea, apoi numai aici are putere şi îşi 
arată folosinţa, pe când in celelalte cbiar vatămă.

«Iată că Cain, zice, fiindcă nu a fost aprobat de
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Dumnezeu, eră întristat». Dara nu de aceasta eră în
tristat, ci pentru că vedea pe fratele sau strălucind. 
Dară dacă el simţiâ durere de aceasta, trebuia negreşit 
a-1 imită, şi a se bucură cu acela; — dară acum el in- 
tristându-se, a arătat că eră întristat dupre lume, iară 
nu dupre Dumnezeu. Nu însă tot aşă şi David, nu Petru, 
şi nici unul din ceata drepţilor. De aceia dânşii erau 
totdeauna în câştig, fie că se întristau pentru propriile 
lor păcate, fie că pentru păcatele străine. De şi dealt- 
feliu, ce este mai greoiu ca întristarea ? — dară cu toate 
acestea când ea este dupre Dumnezeu, este mai bună 
decât bucuria cea din lume. Pcntrucă întristarea şi bu- 
euriea aceasta a lumei se sfârşăsc cu nimic, pe când 
întristarea cea dupre Dumnezeu „pocăinţă spre mân
tuire fără de căinţă lucrează14. Lucrul minunat al 
acestei întristări este, că nici nu se căieşte cinevâ fiind 
întristat astfeliu, ceia ce mai eu samă este particulari
tatea întristărei lumeşti.

Ce poate fi mai de dorit ca câştigarea unui copil ? 
Şi ce poate fi mai sfâşiitoriu ca moartea unui asemenea 
copil ? Dară cu toate acestea părinţii lui in toiul jăla- 
niei neputând suferi pe nimeni, şi l>ătându-se cu pumnii, 
iată că după trecere de timp aceştiia se căiesc, fiindcă 
s’au întristat peste măsură, ca uniia ce n’au câştigat 
nimic de aici, ba încă mai mult s’au vătămat. Nu tot 
aşâ este şi întristarea ceă dupre Dumnezeu, ci aceasta, 
are două însuşiri bune: de a nu fi biruit cinevâ din 
cauza celor pentru care este trist, şi că această întris
tare se sfârşaşte in mântuire, in timp ce întristarea 
lumească este lipsită de amândouă acestea. Fiindcă se 
întristează uniia ca aceştiia, şi după întristare foarte 
mult se împuţinează şi se acuză y>e dânşii, dând prin 
aceasta dovada cea mai mare, că ceia ce au făcut a 
fost spre vătămarea lor. Pe când cea dupre Dumnezeu 
cu totul din contra, pentru care şi zice: „pocăinţă 
spre mântuire fără de căinţă lucrează", —  căci 
nimeni nu se va împuţina pe sine şi desnădăjdui, dacă 
se va întrista pentru păcat, dacă se iăleşte şi se umi
leşte pe sine. Ceia ce şi fericitul Pa vel spunând, nu are 
nevoe de a aduce exemplu din altă parte pentru cele 
spuse, şi nici a pune la mijloc istorii vechi pentru cei 
întristaţi, ci chiar pe Corintheni îi dă de exemplu. Şi 
dela cele ce au făcut, dela acelea, zic, dă dovadă,
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pentru eu astfeliu odată cu laudele să-i şi invete, şi incă 
mai mult să-i atragă spre sine.

„Că iată, zice, aceasta singură, căci dupre 
Dumnezeu v’aţi întristat voi, câtă sârguinţă a 
făcut întru voi“ (Vers. 11 )'? «Întristarea aceasta, zice, 
nu numai ca nu v ’a adus în halul acela de a vă împu
ţina şi desnădăjdui, ea cum aţi fi tăcut aceasta în zadar, 
ci încă v ’a făcut şi mai indămănatici». După aceia mai 
departe spune şi dovezile sîrguinţei. „Ci răspuns", 
sau justificare cătră mine, — „ci mănie" sau ingreţo- 
şare cătră acel păcătos, — „ci frică" — că ei sîrguinţa 
aceasta a lor şi grabnica îndreptare erau dovada unora 
ce aveau frică. Şi ca să nu se pară că se îngâmfă şi 
se trufeşte pe sine, priveşte cât de iute a îndreptat 
vorba, zicând: „ci dorinţă*1 — de mine — „ci râvnă" 
adecă zelul cel cătră Dumnezeu. „Ci izbândă" sau 
răzbunare, fiindcă, aţi răzbunat legile lui Dumnezeu cele 
batjocorite».

„Intru toate v’aţi arătat pre voî curaţi a 
fi întru acest lucru". Nu numai in a nu îndrăzni s’im 
arătat curaţi, — că aceasta eră învederat,— ci şi că nu 
s’au unit cu aceia la bucuriea lor. Fiindcă in intăea 
epistolă spuneâ „şi voi v ’aţi semeţit“ (I Cor. 5,2)?— 
aici spune că «şi de această bănueală v-aţi izbăvit; 
nu numai că nu l-aţi lăudat pe acel curvariu, ci încă 
că l-aţi şi certat şi v ’aţi indignat, v ’aţi scârbit de dânsul».

„Deci, de am şi scris voue, nu pentru cel 
ce a nedreptăţit, nici pentru cel ce s’a nedrep
tăţit5' (Vers. 12). Dară ca nu cumva să zică: «şi de 
ce ne cerţi pc noi, când suntem curaţi de acest fapt» ? — 
iată că şi mai ’nainte ridicându-se, şi făurindu-şi mai 
dinainte respunsul, zicea aşâ dupre cum stă scris: „nu 
mă căiesc, măcar de mă şi căiam", adecă că «atât 
de departe sunt de a mă căi acum pentru cele ce v ’am 
fost scris atunci, zice, in cât că mai mult m’am căit 
atunci, decât, acum, când v ’aţi unit cu toţii şi aţi înfruntat 
pe acel curvariu». Ai văzut iarăşi graba lui şi iubirea 
de dispută, cum a întors vorba la cele contrare? Dela 
acelea dela care’) credeau pe dânsul că ’şi-a schimbat 
părerea de dânşii, ('a unul ce i-a cercetat in zădar pentru

28!) 13
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propăşirea lor, dela acelea tocmai arată că el li vor- 
Ixsşte fără sfieală tot adevărul. El nu se dă in laturi 
câtuşi de puţin de a li face pe plac, când trebuia a face 
aceasta.

Dară, el care spunea mai sus că, „cel ce SC li
peşte de curvă, un trup este“ şi „să daţi pre 
unul ca acela Satanei, spre perzarea trupului 
şi „tot păcatul care va face omul, afară de trup 
este“, (I. Cor. 6, 16. 5, 5. 6,18) şi altele de acest feliu — 
cum de zice aici: „nu pentru cel ce a nedreptăţit, 
nici pentru cel ce s’a nedreptăţit®? Apoi el o face 
aceasta nu contrazicându-se, ci încă fiind foarte conse
cinţe cu sine. Şi cum este consecinţe cu sine? Pentru 
că îi eră lui foarte trebuitoriu de a li arătă dragostea 
ce avea cătră dânşii. Deci, el nu ridică, nu desfiinţa»! 
datoriea de a se îngriji de acel curvariu, ci, dupre cum 
am spus, arată şi dragostea cea cătră dânşii, şi că ceâ 
mai mare frică l-a cuprins de întreaga biserică. Căci 
se temea ca nu cumvâ răul să se împrăştie, şi cu timpul 
să cucerească biserica. De aceia şi ziceâ cu altă oca- 
ziune: „Puţin aluat toată frămantătura dospeşte* 
(I. Corintb. 5, 6). Aceasta o spunea, atunci; aici insă, fiindcă 
dânşii au izbutit in fapta bună, nu mai spune aşâ, ci in 
alt mod. Acelaşi lucru dă a se înţelege şi aici, insă vorba 
o întrebuinţaşi cu mai multă dulceaţă, zicând: :.Ci ca 
să se arate cătră voi sirguinţa noastră ceâ 
pentru voi*, adecă: «ca să vedeţi voi cât vă iubesc». 
De sigur că expresiunea aceasta • est»? acelaşi lucru cu 
ceâ dinainte, însă explicată in alt mod s’ar părea că ar 
avea o altă infăţoşare. Dară cum că acelaşi lucru este, 
tu examinează bine senzul ideii, şi nimic altă nu vei găsi. 
«Fiindcă vă iubesc foarte mult, zice, apoi m’am fost 
temut, ca nu cumvâ să pătimiţi v r ’un rău de aici, ca 
nu cumvâ voi inşi-vă să primiţi întristarea».

Dupre cum, deci, când zice: „Nu cumvâ Dum
nezeu se îngrijaşte de boi“ (I. Cor. 9, 9)? — prin 
aceasta nu spune că Dumnezeu nu se îngrijaşte, fiindcă 
nimic din cele ce compun universul nu poate fi lipsit 
de proniea, adecă de îngrijirea lui Dumnezeu,— ci numai 
că Dumnezeu nu dela început a legiuit, sau a avut grija 
boilor — tot aşâ şi a ic i: «mai întâi de toate eu am scris
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pentru voi, zice, şi al doilea pentru acela. Aveam in 
mine dragostea chiar şi fără epistolă, însă am voit de 
a o arătă şi voue, cum şi tuturor, prin cele scrise acolo».

„Pentru aceasta ne-am mângâiat“ (Vers. 13), 
zice, fiindcă v ’am arătat şi sirguinţa cea cătră voi, şi 
că in fine totul am izbutit». Dupre cum şi aiurea zice: 
„Acum viem, dacă voi staţi întru Domnul“ şi 
iarăşi: „care este nădejdea noastră, sau bucuriea, 
sau cununa laudei? Au nu şi voi“ (i.Thesal. 3,8. 2, 
19) ? Aceasta este vieaţă, această mângâere, aceasta este 
bucuriea dascalului care are minte: propăşirea spre bine 
a ucenicilor.

') Nimic nu arată atâta pe un stăpânitoriu, ca iubirea 
de cei stăpâniţi, — fiindcă şi pe tată nu-i face numai 
faptul că a născut, ci a şi iubi după ce a născut. Deci, 
dacă unde este natura, şi încă este atâta nevoie de dra
goste, apoi cu atât mai mult unde este charul. Astfeliu 
au strălucit toţi cei vechi. Câţi dintre Ebrei au fost slă
viţi, de aici s’au arătat aşă. Astfeliu s’a arătat Samuil 
mare, zicând: „să nu-mi fie mie a păcătui lui Dum
nezeu, încetând a mă rugă pentru voi“ (I. Sa
muil 12, 23). Astfeliu s’a arătat David, astfeliu Abraăm, 
astfeliu Elie, astfeliu fie-care dintre cei drepţi, din legea 
noua, şi din legea veche. Că şi Moisi părăsind bogaţii 
şi tezaure nespuse pentru cei stăpâniţi, a preferat de a 
suferi răle împreună cu poporul lui Dumnezeu, în timp 
ce mai ’nainte de hirotoniea sau alegerea lui la această 
demnitate, eră demagog prin faptele sale. De aceia cu 
multă nerozie ziceâ cătră dânsul acel Ebreu: „cine te-a 
pus pre tine stăpân şi judecătorii! peste noi“ 
(Exod. 2, 14)? Ce spui? Vezi laptele, şi te îndoieşti de 
denumirea aceasta? Ca şi cum cinevâ, văzând un doftor 
eminent tăind şi legând un mădulariu bolnav al tru
pului, i-ar zice: «şi cine te-a pus pe tine doftor, şi ţi-a 
poroncit de a tăia»? Meşteşugul, prietene, cum şi boala 
ta, i-ar respunde doftorul. Tot asemenea şi pe Moisi 
ştiinţa, sau arta de a stăpâni l-a făcut aşâ precum este.

’) Partea morală. Despre stăpânirea duhovnicească, şi lu
mească ; despre supunerea cătră stăpânitori, şi despre îngrijirea 
acestora. ( Veron).
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Căci, iubiţilor, a stăpâni este un meşteşug, — iară 
nu numai o demnitate,— şi încă un meşteşug mai inalt 
decât toate meşteşugurile din lume. Dară dacă stăpâ
nirea celor deafară este meşteşug şi Ştiinţă mai bună 
decât toate, apoi cu atât, mai mult este stăpânirea celor 
duhovniceşti. Căd, cu atât mai bună este stăpânirea 
aceasta decât aceea, cu cât şi aceca este mai bună decât 
altele, şi mai bine zis, cu mult mai bună. Şi de voiţi, 
s;I examinăm mai cu amănunţime vorba aceasta.

Meşteşug este agricultura; meşteşug este şi ţesă- 
toriea, meşteşug este şi zidăriea; meşteşuguri care sunt 
foarte trebuitoare, şi care cuprind in ele întreaga noastră 
vieaţă. Celelalte meşteşuguri sunt slujitoare acestora, ca 
de pildă turnătoriea de aramă, târnplăriea, păstori ea. Insă 
dintre toate acestea cea mai trebuitoare decât toate este 
agricultura, pe carea Dumnezeu a introdus-o la început 
chiar plăzmuind pre om. Fără de încălţăminte şi fără 
de haine este cu putinţă de a trăi cineva, — fără de agri
cultură insă, este cu neputinţă. Se zice că de acest feliu 
sunt nomazii cei de sub stăpânirea Sciţilor, cari trăiesc 
vieaţă întreagă în căruţi, (â;j.a£o6ioi), cum şi filosofii cei 
goli (n>;j,vo50'f'ţ3tai) ai Indienilor. Aceştiia au dat la oparte 
şi meşteşugul ciubotari ei, şi al ţesător ici, şi al zidăriei, 
şi au trebuinţă numai de agricultură.

Ruşinaţi-vă voi, carii aveţi trebuinţă de meşteşu
guri prisoselnice, de bucătari, şi plăcintari, şi împestri
ţa tori de haine, şi de mii de alţii de acest feliu, ca să 
puteţi trăi. Ruşinaţi-vă voi carii aţi introdus in vieaţă 
meşteşuguri deşerte. Ruşinaţi-vă voi cei credincioşi, de 
acei barbari, cari nu au trebuinţă de meşteşuguri. Fiindcă 
Dumnezeu a făcut astfeliu, ca natura să fie îndestulată 
cu puţin.

Dară eu nu silesc pe nimeni, şi nici nu legiuesc de 
a vieţui cineva aşii, ci precum a cerut lacob. Şi ce a 
cerut e lf  „De ’m i va da mie domnul pane să mă
nânc, şi haină să mă îmbrac" (Facere 28, 20). Ast
feliu a poroncit şi Pavel, zicând: „Avândhrană şi îm
brăcăminte, cu acestea îndestulaţi vom fî‘: a. 
Timoth. 6, 8). Deci, întâea este agricultura, a doua ţe- 
sătoriea, a treia zidăriea, — iară cea mai de pe urmă 
decât toate este ciubotăriea. Printre noi sunt mulţi, lie 
servitori, fie agricultori, cari trăiesc fără de încălţă
minte. Aşâ dara acestea sunt meşteşugurile cele trebui
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toare şi folositoare. Haide acum să le comparăm acestea 
eu meşteşugul cel dela început, cu agricultura. De aceia 
am adus la mijloc pe cele mai principale din toate, ca 
astfeliu când se va arătă acesta mai bun decât toate 
celelalte, biruinţa lui contra celorlalte sa fie ne’ndoelnieă.

Deci, de unde vom arătă că meşteşugul acesta este 
mai trebuitorii! decât toate celelalte? Dc acolo, că fără 
de acesta nici un folos nu este de celelalte. Şi dacă cre
deţi, lăsând pe toate celelalte la oparte, să punem la 
mijloc pe cea mai principală decât toate, agricultura.

Deci, ce folos ar puteâ aveă manile cele multe ale 
agricultorilor, când aecştiia s’ar război între dânşii şi 
şi’ar răpi unii altora averile? Dară acum iată că frica 
de stăpânitoriu ii ţine pe loc, si păstrează cele strânse 
de dânşii; iară de vei desfiinţâ aceasta, apoi este pri- 
soselnică osteneala pusă de. dânşii. Iară dacă ai cercetă 
cu amănunţime, ai află şi o altă stăpânire mumă a 
aceştiia, şi care serveşte de legătură intre dânsele. Şi 
care este aceă stăpânire? Este aceia, în puterea căriea 
fîe-care trebuie a se stăpâni şi a se guvernă pre sine 
singur, infrânându-şi patimile cele sălbatece, în acelaşi 
timp îngrijind şi întreţinând cu toată exactitatea toate 
odraslele virtuţei. Că sunt feluri de stăpâniri: una de 
pildă când oamenii stă|>ânese cetăţile şi popoarele, în
dreptând vieaţa aceasta politică, ceia ce arătând Pavel, 
ziceâ: „Tot. sufletul să se supună stăpânirilor 
celor mai înalte, că nu este stăpânire, decât 
dela Dumnezeu" (llom. 13,1), după care învederând 
câştigul dela această stăpânire, a adaos zicând, că stă- 
pânitoriul este slugă a lui Dumnezeu spre bine: „slugă 
a lui Dumnezeu este, izbânditoriu spre inânie, 
celui ce face răul“ (Ibid. vers. 3. 4). Altă stăpânire 
este iarăşi, prin care lie-care om ce are minte in cap 
s e  stăpâneşte pre sine, ceia ce învederând apostolul, 
zicea: „iară de voieşti să nu-ţi fie frică de stă
pânire, fă binele" (Ibid. vers. 3), vorbind aici de stă- 
pânitoriul dinăuntrul omului, sau mai bine zis de omul 
ce se stăpâneşte |>e sine însuşi.

Dară aici mai este şi o altă stăpânire mai presus 
de stăpânirea politică. Şi care este aceasta ? Cea din bi
serică, de care şi pomeneşte Pavel, zicând: „Ascultaţi 
pre învăţătorii voştri şi vă supuneţi lor, că ii
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privigheazâ pentru sufletele voastre, ca cei ce 
vor să deâ samă11 (Ebr. 13, 17). Această stăpânire 
este cu atât mai bună şi mai înaltă decât cea lumească, 
pre cât mai bun şi mai superior este ceriul decât pă
mântul, sau mai bine zis chiar şi mai înaltă. Mai întâi, 
că nu are ca scop din capul locului de a pedepsi pă
catele ce s’ar face, ci scopul principal este ca să nu se 
facă începutul, ca să dobândească de partea sa pe cel 
bolnav, ca să. dispară dela el germenile răului. Această 
stăpânire nu face vorbă multă de cele pământeşti, ci 
se îndeletniceşte numai de lucrurile ce sunt in ceriuri. 
„Că petrecerea noastră în ceriuri este1' (Filipp. 
3, 20) zice, deci şi vieaţa noastră acolo este, dupre cum 
zice : ,;că vieaţa voastră este ascunsă cu Christos 
întru Dumnezeu“ (Colos. 3, 3), şi deci şi premiile sunt 
acolo, cum şi căile pentru cununile de acolo,—că această 
vieaţă nici nu se sfârşeşte după încetarea noastră din 
vieaţa de aici, ci după aceia încă străluceşte mai mult.

De aceia tocmai, cei ce au această stăpânire, au 
încredinţată lor o cinste cu mult mai mare nu numai 
decât a guvernatorilor, ci chiar mai mare şi de a celor 
ce poartă pe cap diademe împărăteşti, ca uniia ce plăz- 
muiesc pe oameni in mai mari, şi pentru fapte mai 
mari. Dară nici cel ce se îndeletniceşte eu stăpânirea 
politică, nici cel ce se îndeletniceşte cu cea duhovni
cească, nu le vor puteâ întrebuinţa bine, dacă mai întâi 
nu se vor stăpâni pre dânşii precum se cade, şi dacă 
nu vor păzi cu toata băgarea, de .samă amândouă legile 
acestea. Că dupre cum stăpânirea celor mulţi este în
doită, astfeliu îndoită este şi stăpânirea de a se stăpâni 
cineva pre sine. Şi iarăşi şi de aici se vede că stăpâ
nirea cea duhovnicească este cu mult mai buna decât 
ceâ politică, dupre cum a dovedit vorba de mai ’nainte. 
A r puteâ vedeâ cineva şi unele dintre meşteşuguri imi
tând stăpânirea, şi mai ales agricultura. Că întocmai 
ca şi un stăpânitoriu al plantelor este şi cultivatorul de 
pământ, pe unele tăindu-le şi împiedecându-le, iară pe 
altele îngrijindu-le şi înmulţindu-le, întocmai dupre cum 
fac cei mai eminenţi stăpânitori, când pe cei ce vatărnă 
pre cei mulţi îi pedepseşte, şi-i taie deia contactul cu 
alţii, iară pre cei buni şi blânzi îi încurajează, spre mai 
bine. De aceia şi scriptura asemănează pe stăpânitori 
cu lucrătorii de vii.
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Şi ce este, dacă plantele nu slobod glas din ele, 
ca cei ce pătimesc răle prin cetăţi? Insă prin infăţo- 
şarea lor arată pare că nedreptatea ce li se face, veş- 
tejindu-se, şi fiind stramtorate de buruenile cele răle. 
Şi dupre cum răutatea se pedepseşte cu legile, tot aşâ 
şi aici prin meşteşugul agriculturei se îndreaptă rău
tatea pământului, cum şi sălbăticiea sau prostimea plantei. 
Fiindcă toate cate se văd în obiceiurile oamenilor le vom 
găsi şi la plante: asprimea, moleşirea, sfieala, dârjiea, 
nestatorniciea: şi unele dintre dânsele sunt tăiate din 
l>elşug fără timp şi in dauna celor dealături, iară altele 
sunt sărăcite şi nedreptăţite, ca de pildă când gardu
rile înverzind se ridică în sus in dauna plantelor din 
apropiere, sau când alţi copaci fără rod şi sălbateci 
cresc 111 sus şi împiedică creşterea celor de pe dede- 
snpt. Şi dupre cum stăpânitcrii şi îmjiăraţii au şi <ie 
acei cari vată mă şi se războîcsc cu stăpânirea )or, tot 
aşâ şi cultivatorul de pământ are a se luptă cu atacul 
fiarelor sălbatece, cu anomaliile aerului, cu săceta, cu 
tăciunele sau rugina, cu multa ploaie, cu peatra, < u 
pâcla, şi cu multe altele de acest feliu. Iară acestea se 
întâmplă, ea astfeliu tu intr’una să’ţi ai privirea îndrep
tată spre Dumnezeu. Celelalte meşteşuguri atârnă şi de 
râvna oamenilor, pe când agricultura cel mai mare 
ajutoriu il are in puterea lui Dumnezeu, şi aproape in 
totalitatea ei atârnă de el; pentru că are nevoie de 
ploile rle sus, do starea anotimpurilor, iară mai pre sus 
de ori-ce, de proniea sau de îngrijirea lui. „Nici Cel 
ce sădeşte, nici cel ce udă este cevă, ci Dum
nezeu cel ce dă creştere“ (I. Corinth. 3, 7), zice.

Intre plante este şi moarte, şi vieaţă, şî dureri, şi 
naşteri, ca şi printre oameni. Se poate ca să fie şi tă
iate, şi rod să producă; se poate să şi moară, iară cel 
mort să se facă acelaşi ca şi la început; de unde şi 
vine că pământul ni procură multe şi felurite exemple 
de înviere in discuţiunile noastre. Căci când rădăcina 
scoate fruct, când sămânţa odrăsleşte, oare faptul acesta 
nu este înviere? Şi dacă s’ar examina fie-care in parte, 
s’ar vedea marea înţelepciune şi îngrijire a lui Dum
nezeu, stabilită în principiul acesta.

Dară ceia ce voiam a spune este, că îngrijirea 
aceasta este cu privire la pământ şi plante, in timp ce 
îngrijirea noastră se rapoartă la sufletele noastre. Aşâ
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dară pre cută. depărtare este intre plante şi suflet, pe 
at:\ta depărtare este intre stăpânirea cea lumească şi 
bisericească, şi pe atâta este mai bună aceasta decât 
aceia. Stăpânitorii lumei aceşti ia iarăşi sunt eu atât mai 
prejos de cei ai bisericei, pre cât este mai bine de a 
stăpâni pe cel ce se supune do bună voie, decât, pe cel 
de nevoie, sau silit. Aceasta este stăpânirea eeâ dela 
natură. Acolo totul se face de frică şi de silă, pe când 
aici succesul este al bunei intenţiuni şi ai voei lii>ere.

Dară incă stăpânirea bisericească nu numai prin 
aceasta este mai bună decât cea lumească, ci şi prin 
aceia că este nu numai mai bună, ci şi părintească, 
cum s’ar zice; fiindcă are in sine blândeţa tatălui, care 
poroncind a se face chiar lucruri mari, convinge. Stă- 
pânitoriul lumei deafară zice, că dacă preacurvc.şti, ai 
murit; aceasta insă chiar numai de te-ai uitat la femeie 
cu căutătură desfrânată, şi te ameninţă foarte tare. Ci oi 
tribunalul bisericesc este venerabil, şi îndreptător iu nu 
numai al trupului, ci şi al sufletului. Deci, pre câtă de
părtare este intre suflet şi trup, pe atâta iarăşi se gă
seşte intre stăpânirea aceasta şi aceia. Acela este stă- 
p:\nitoriu şi judecă tor iu al celor văzute, sau mai bine 
zis, nici al tuturor celor văzute, ci al celor probate 
numai, şi de multe-ori devine chiar denunţător iul acestora, 
— pe când tribunalul acesta învaţă pe cei ce sunt intro
duşi in tainele bisericei, că cel ce ne judecă pre noi, va 
pune la mijloc şi in priveliştea intregei lumi, toate in 
golătatea lor, şi că este eu i Leputinţă de a se ascunde ceva.

Aşâ câ creştinismul ni cuprinde aşa zicând vieaţa 
noastră cu mult mai bine, decât legile dinafară. Cil dacă 
a tremură cinevâ până şi de cele ascunse il face de a 
se teme, şi dacă chiar pentru lucrurile cele mici ii cerc 
respundere de fapte, şi prin urmare il aţâţă spre vir
tute, apoi este învederat că mai ou samă această stă
pânire constituc vieaţa noastră.

Şi de voieşti, să vedem şi hirotonica sau numirea 
stăpânitorilor acestora, vom vedea şi aici o mare deose
bire intre dânşii. Nu cei ce dau bani pot să iâ această 
stăpânire, ci cei ce arată vieaţa cea mai eminentă şi 
neprihănită; — iară cel hirotonisit in această stăpânire, 
nu este pus acolo pentru slavă omenească, sau pentru 
liniştea sa, ci pentru ostenele, şi sudori, şi pentru inte-
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puterea ei se întinde până la a poronci a;lc ce trebuie 
sa se tacă, — pe când la ceâ bisericească i se mai adaoge 
şi ajutoriul rugăciunilor şi al charului. Mai mult încă: 
acolo nu este nici-o vorbă de filosofic, nici nu stă cineva 
să înveţe ce este sufletul, ce este lumea, ce vom deveni 
după aceasta, şi de ce ne vom duce de aici, şi cum ne 
vom îmbrăcă, sau mai bine zis cum vom dăinui in 
virtute; — ci vorba este mai mult de poliţe şi de zapise, 
şi de bani, pe când de acestea uici-o vorlxi, nici-o în
grijire. In biserică însă pentru toate acestea ar putea 
vedea cineva făcând u-se vorbă, pentru care cu drept 
cuvânt ar puteâ numi cineva această stăpânire şi tri
bunal, şi loc de însănătoşire, şi şcoală de fllosofle, cum 
şi şcoală a sufletului, şi gimnastică care duce la ceri uri.

Cum că' ar,castă, stăpânire este şi mai blândă decât 
toate — de şi cere mai mare exactitate decăt toate cele
lalte— aceasta se învederează de aici. Când stăpânito- 
riul deatără prinde pe preacurvai'iu, d e ’ndată îl pedep
seşte, — deşi dealtfeliu care este câştigul? — dară aceasta 
mi va să zică de a doborî patima, ci trebuie de a în
depărtă rana din sufletul lui. Stăpânitoriul bisericoi însă 
aflând pe preacurvariu, nu se gândeşte cum să-l pedep- 
saseă, ci cuin să-i dezrădăcineze patima din suflet. Tu 
Iaci acelaşi lucru, ca şi cum prezentând u-ţi-se cine vă 
cu o l>oală la cap, în loc să-i conteneşti boala, tu i-ai 
tăiâ capul. Eu insă 1111 fac aşâ, ci taiu ]>oala. din rădăcină. 
Pe I.Kjluav îl închid înăuntrul tainelor şi a îngrădirilor 
slinte, după care recâştigându-1 izlmvit de ori-ce răutate, 
şi devenind mai bun prin pocăinţă, il primesc din nou 
în sânul bisericei.

«ş i cum se poate, zici tu, de a dolxjrî preacurviea»? 
Se i>oate prea bine, dacă se petrec lucrurile sul) legile 
acestea. Căci biserica este Ita'e duhovnicească, care spală 
şi curăţă nu murdăriea trupului, ci a sufletului, prin 
diferitele moduri de pocăinţă. Tu dacă laşi pe vinovat 
nepedepsit, l-ai făcut mai rău, iară de l-ai pedepsit, l-ai 
lăsat- totuşi nevindecat, in timp ce eu nici nu-i las nepe
depsit, şi nici nu pedepsesc ca tine, ci îi cer şi respun- 
dere de lapte, aşâ dupre cum mi se cuvine, în acelaşi 
timp şi îndrept ceia ce este stricat.

Voieşti poate şi de aiurea să afli cum tu scoţând 
din teacă sabiea goală şi arătându-i tăiuşul celor păcă
toşi, prin aceasta n’ai tăcut nici-o îndreptare, pe când 
eu fără de acestea conduc pe bolnav la adevărata să-
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ci voiu pune la mijloc pământul şi marea, şi pe înseşi 
natura omenească. Şi cercetează cu amănunţime, cum 
se găseau lucrurile omeneşti mai ’nainte de a stă acest 
tribunal, cum din toate cele ce se văd astăzi, nici că 
se auzea vre-odată de numele lor. Căci cine a dispre
ţuit pe atunci moartea? Cine şi-a bătut joc de averi? 
Cine a dispreţuit slava? Cine părăsind vuctul din mij
locul lumei a fugit la munţi şi prin pustietăţi, imbră- 
ţoşind astfeliu pe muma filosofici? Unde s’a auzit v r ’o 
dată de numele fecioriei? Dară toate acestea, şi mai 
multe decât acestea, au devenit isprava acestui tribunal, 
lucruri ale acestei stăpâniri.

Acestea ştiindu-le iubiţilor, şi aflând noi că de aici 
izvorăşte tot folosul acestei vieţi, şi îndreptarea lumei, 
veniţi cât se poate de des spre a asculta sfintele cu
vinte, şi a luă parte la adunarile de aici şi la rugăciuni. 
Căci dacă vă veţi pune astfeliu in rândueală, veţi puteâ 
a arătă o vieaţă vrednică de ceriuri, şi vă veţi învred
nici de bunurile cele făgăduite. Cărora fie ca cu toţii să 
ne învrednicim, prin carul şi filantropica Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia se cuvine slava in veci. Amin.
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„Iară mult mai vârtos ne-am bucurat ele 
bucuriea lui Tit, că s’a odihnit duhul lui de 
cătră voi toţiu (Cap. 7, 13).

Priveşte iarăşi cum inalţă laudele lor, şi arată 
dragostea ceâ cătră dânşii. Căci zicând că s’a bucurat, 
că epistola a avut rezultate atât de frumoase „acum 
mă bucur, zice, nu căci v ’aţi fost întristat, ci

') Notă. In ediţiunea sf. Chrisostom, i'raza dela începutul pa
sajului 13. „Pentru aceasta ne-am mângâiat de mângâerea voastră 
£ace parte din vers 12.
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căci v ’aţi fost întristat spre pocăinţă" —  şi ară
tând u-li dragostea sa, zice că „de şi ani scris voue, 
nu pentru cel ce a nedreptăţit, nici pentru 
cel ce s’a nedreptăţit, ci ca să se arate cătră 
voi sîrguinţa noastră cea pentru voi“ , ia urmă 
spune de uu alt semn al dragostei lui cătră dânşii, 
ceia ce li aduce lor mare laudă, şi arată in acelaşi 
timp şi adevărata lor dragoste. „Ne-am bucurat, 
zice, de mângâerea voastră, iară mai vârtos 
ne-am bucurat de bucuriea lui Tit“ —  de şi aceasta, 
nu este a unuia care iubeşte grozav, de a se bucură 
mai mult de acela, decât de dânşii. «Da! zice, nu atât 
de mult m’am bucurat pentru acela, pe cât m’am bu
curat pentru voi». De aceia el pune şi' cauza zicând: 
„că s’a odihnit duhul lui de cătră voi toţi“. X ’a 
zis «s ’a odihnit el», ci „duhul l l l i“ , adecă «dragostea 
lui ceâ pentru voi». Şi cum s’a odihnit? „De Cătră 
voi toţi “ zice. Dară şi aceasta este o mare laudă.

„Căori-de-ce m’am lăudat înaintea lui pentru 
voi“ (Vers. 14) — mare este lauda lor, când dascalul 
se mândreşte— „nu m’am ruşinat“ zice, adecă «de 
aceia m’am bucurat, că v ’aţi arătat mai buni, şi prin 
faptele voastre mi-aţi dat dovadă că nu m’am înşelat. 
Aşâ că cinstea mea este îndoită: şi că voi aţi sporit in 
fapte bune, şi că eu nu m’am arătat ca căzut din adevăr, 
adecă n’am fost amăgit in speranţele mele». „Ci precum 
toate întru adevăr le-am grăit voue, aşâ şi lauda 
noastră ce a fost cătră Tit, adevărată s’a făcut". 
Aici şi alt-cevâ lasă a se înţelegi-’ : «că dupre cum noi 
grăim de voi toate dupre adevar — fiindcă eră natural 
ca Tit să li fi spus lor multe laude de aceasta — tot 
aş i şi cele spuse noue dc Tit pentru voi, ni s’au pur ut 
adevărate».

„Şi inima lui mai mult este spre voi, adu- 
cându’şi aminte de ascultarea voastră a tu- 
turor“ (Vers. 15). Aceasta provine dela cel ce laudă 
şi recomandă pe cineva, ca foarte înfierbântat de dra
goste şi legat de dânşii. Şi n’a zis: «dragostea lui», ci 
a întrebuinţat o altă expresiune, ce are mai multă em



204 OMILIA XVI

faza: «inima lui, duhul lui» ceia ce învederează marea 
lui dragoste, Apoi ca nu cumva sa sc pară că prin aceste 
vorlje el îi linguşeşte, pretutindeni pune cauzele dragostei, 
Cii astfeliu, dupre cum am spus, să dispară şi ideia de 
linguşire, şi pre aceia mai mult să-i îndemne, atribuin- 
gu-li lor lauda, şi arătând că dânşii sunt începutul şi 
cauza unei astfeliu de dragoste din partea lui Tit. Căci 
zicând: „Şi inima lui mai mult este spre voi“ , 
a adaos: „aducându-şi aminte de ascultarea voas
tră a tuturor14. Aceasta arată şi pre Tit recunoscă
torii! cătră binefăcători, de vreme ce luândui pe toţi 
în sufletul său s’a. întors la Pavel, şi necontenti îşi adu
cea aminte de dânşii, avându-i veşnic in cuget şi în 
vorbă; — dară şi pre Coritheni ii ciusteâ faptul acesta 
foarte mult, răci impresurându-1 pe Tit cu o astfeliu de 
dragoste, l-au întovărăşit până la plecarea lui.

Mai departe apoi spune şi de ascultarea lor, mă
rind rivna lor; — pentru rare şi zice: „Că CU frică 
şi cu cutremur l-aţi primit pre el“, adecă, nu nu
mai cu dragoste, ci şi cu cinste deosebita. Ai văzut, cum 
apostolul li mărturiseşte o îndoită virtute: că adecă 
dânşii îl şi iulteau p<* Tit ca pe ptrintelc lor, dară se şi 
slieau de ol ca stăpân, şi nici din cauza acelei sflele în
tunecând, aşâ zicând, dragostea lor, dară nici din cauza 
dragostei slăbindu-li sau impuţinându-li-se sfiealaşi frica 
de el? Aceasta o spunea şi mai sus, că „Că întrista
rea care este dupre Dumnezeu... câtă sirguinţă 
a făcut întru voi? câtă rîvnă, cătâ frică, câtă 
dorinţă“ ?

„Me bucur deci, că de toate am nădejde 
spre vo i “ 1) Ai văzut că pentru dânşii mai cu samă 
el se bucură? «Mă bucur, zice, că nici într’un feliu n’aţi 
ruşinat pre dascalul vostru, şi nici nu vă arătaţi nevred
nici de mărturia mea». Aşâ că nu atâta de Tit se bu
cură, că s’a bucurat de o aşâ mare cinste, pe cât de 
dânşii, că au arătat atâta recunoştinţă. Şi ca să nu se 
creadă că se bucură mai mult de acela, priveşte cum

*) Notă. In ediţiunea Sf. Grisostom aceaslă pericopă formează 
versul 16 pe când în ediţiunea noastră, Textus receptus, in Capit. 7 
sunt numai 15 versuri.
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şi aici pune cauza. Dupre cum mai sus a fost zis: „ c ă  
ori-de-ce m’am fost lăudat înaintea lui pentru 
voi, nu m’am ruşinat*, tot aşâ şi aici, că „de toate 
am nădejde spre voi ", «chiar de ar fi nevoie ca 
sa vă mustrez, totuşi nu mă tem că vă veţi depărta de 
mine; chiar de m’aşi lăudă, totuşi nu mă tem că aşi 
rămânea ruşinat; chiar de v ’aşi lăudă ca supuşi şi ascul
tători, sau ca iubitori, sau a i având zel, eu am nădejde, 
am încredere în voi. V ’am zis să-l tăiaţi (pe accJ cur- 
variu), şi l-aţi tăiat; am zis apoi să-l primiţi între voi, 
şi l-aţi primit. Am zis că sunteţi priviţi ca rnari şi m i
nunaţi de Tit, şi că ştiţi a vă sfii de dăscălii voştri, şi 
că toate acestea prin fapte le-aţi arătat adevărate. Dară 
toate acestea nu atâta le-a aliat el dela mine, pe cât 
dela voi chiar. Deci s’a înturnat dela voi ca îndrăgostit 
grozav de voi, cari aţi dovedi aceasta prin fapte, mai 
mult decât prin vorbe».

„Şi arătăm voue, fraţilor, de charul lu i 
Dumnezeu cel dat întru bisericele Macedoniei “ 
(Cap. 8 1 ). Inălţându-i pre dânşii cu laudele, la urmă 
iarăşi li dă sfat. Căci dc aceesta a amestecat el laudele 
cu mustrarea, ca nu cumvâ trecând deodată dela mus
trare la sfătuire să-şi facă cuvântul cu anevoie de pri
mit, ci îndulcindu-li mai ’ntâi auzul, să li pregătească 
cu acest chip calea parenesei, sau a statului ce urmă 
a li da. Că voia a li vorbi despre eleimosină, pentru 
care apucând mai dinainte li-a zis: „Mă bucur că de 
toate am  nădejde spre voi“, făcându-i mai bine
voitori spre aceasta, din succesele lor de mai ’nainte. .Şi 
n’a spus deadreptul: «daţi eleimosină», ci priveşte înţe
lepciunea lui, cum a pregătit vorba pe departe şi cu 
multă măestrie. „Şi arătăm voue, fraţilor, de charul 
lui Dumnezeu cel dat întru bisericele Macedoniei 
('.a nu cumvâ să se îngâmfe, el numeşte char acest 
fapt,— şi povestindu-li cele făcute de alţii, prin aceasta 
ii face pre dânşii mai râvnitori cu laudele aduse acelora.

Doue Jaude aduce el aici Macedonenilor, sau mai 
bine zis, tre i: şi că sufăr cu bărbăţie ispitele, şi că ştiu 
a fi milostovi, şi a l fiind înşii săraci, arătau totuşi o 
mare galantonie în facerea milosteniei, — fiindcă li se 
răpise averile lor. Aceasta invederând-o apostolul pe 
când li scrieţi, zicea: Voi sunteţi următori (imitatori)
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bisericelor lui Dumnezeu celor din Iudeia, că 
acelea ’şi aţi pătimit şi voi dela cei de un neam cu 
voi, precum şi aceia dela Iudei* (I. Thesal. 2,14). 
Ascultă ce scrieâ Ebreilor clupă aceasta şi li zicea: „Şi 
jeluirea de averile voastre cu bucurie aţi pri
mit “ (Ebrei 10, 34).:

Numeşte faptul acesta al milosteniei char, nu nu
mai moderându-i pre dânşii, ci şi aţiţindu-i şi făcându-şi 
în acelaşi timp şi cuvântul iară liănuială şi nedefăirnat. 
Pentru c ;re şi numele fraţilor a adaos, aşâ că prin 
aceasta a tăiat din rădăcină ori-ce zavistie, fiindcă urmă 
ai lăudă foarte mult. Ascultă, deci laudele ce li aduce. 
Zicând el. „Şi arătăm voue, fraţilor, de darul lui 
Dumnezeu n’a zis mai departe «cel dat în cutare 
sau cutare cetate» ei lăudă pe întreaga naţiune, zicând: 
„întru 'bisericele Macedoniei". Apoi mai departe 
arată anume acest char, zicând: „Că întru multă 
ispită dc năcaz prisosinţa bucuriei lor* (Vers. 2). 
Ai văzut înţelepciune? Mai ’ntăi el spune nu ceia ce 
aveâ în gând şi voiâ, ci altceva mai dinainte, ca să nu 
se pară ;că intrai lins face aceasta, ci dela o altă ordine 
de idei vine şi la ceia ce aveâ in gând: „întru multă 
ispită de năcaz*, —  ceia ce şi Macedonenilor scri
ind le ziceâ: „Următori v ’aţi făcut Domnului, 
primind cuvîntul întru năcaz mult, cu bucuria 
Duhului Sfînt* şi iarăşi „că dela voi s’a vestit 
cuvântul Domnului, nu numai în Macedonia şi 
Ahaia, ci şi în tot locul credinţa voastră cea 
întru Domnul a ieşit*.(I. Thesal 1, 6. 8).

Dară oare ce însamnă expresiunea: „întru multă 
ispită de năcaz prisosinţa bucuriei lor* ? «Amân
două, zice, şi năcazul, şi bucuria, le-au avut prin exa
geraţi ime». Pentru care şi erâ curiozitatea ceâ mare; 
adecă că, dintr’atâtea ispite şi năcazuri, li-au izvorît lor 
atâta prisosinţă de bucurie şi mulţămire sufletească. Is
pita şi năcazul nu numai că n’au zămislit şi pricinuit 
lor v r ’o scârbă sau supărare, ci încă li-au şi devenit 
motiv de bucurie — de şi acele ispite erau atât de mari. 
Aceasta o spunea, mângâindu-i şi încurajându-i de a fi
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bărbăloşi şi neclintiţi în ispite. N ’au fost dânşii ispitiţi 
în zadar, ei prin acele ispite s’au făcut, sau mai bine 
zis, au devenit încercaţi prin rălxlare; şi încă cevâ mai 
mult, căci nu zice simplu «răbdare» ci incă ceia ce erâ 
mai “mult decât rălniarea: «bucurie». Şi chiar nici bu
curia aceasta n’o spune cum s’ar întâmplă, ci „priso
sinţa bucuriei lo r "— fiindcă multă si negrăită bu
curie ii pricinuise lor acele ispite.

„Şi sărăcia lor ceâ adâncă, a sporit spre 
bogăţiea bunătăţei lor“. .Şi iarăşi amândoue acestea, 
sărăcia şi bogăţiea, le spune aici prin exageraţîe. Că du- 
pre cum ispita ceâ multă a născut multă bucurie, şi 
încă chiar prisosinţa bucuriei, tot aşâ şi multa lor să
răcie a născut bogăţia cea mare a bunătăţii, sau a m i
lostivi re i lor. Căci aceasta a învederat el prin expre
siunea „a sporit spre bogăţiea bunătăţei lor“. a l  
dărniciea se judecă nu cu măsura celor date, ci cu in- 
tenţiunea celor ce dau. Deaceia nicăeri nu spune «bo- 
găţiea celor date», ci „bogăţiea bunătăţei (simpli- 
tăţei =  dcîtXdt7)Toc) lor*. Ceia ce el zice, aceasta insamnă: 
sărăeiea lor nu numai că nu i-a impedeeat pe dânşii de 
a fi cu mâna largă in binefaceri, ci încă a devenit şi pri
cină de a spori, precum şi ispita a devenit pricina de 
prisosinţă a bucuriei lor. Cu cât dânşii erau mai săraci, 
eu atât încă mai mult se întreceau în facerea de milos
tenii, şi mai eu multă plăcere dădeau. De aceia îi şi 
admiră pre dânşii foarte mult, că dintr’o sărăcie atât 
de mare se arătau totuşi atât de galantoni in fapta buna. 
„Ca sărăeiea lor ceâ a d â n c ă adecă, sărăeiea cea ne
grăită li-a dat pe faţă simplitatea sau bunătatea inimei 
lor. Şi nici n’a spus’ «a dat pe faţă, a învederat», ci 
„a sporita, şi nici n’a spus cum s’ar întâmplă „sim
plitatea sau bunătatea Ior“ , ci „bogăţia bună
tăţei lor‘ , adecă contrariul mărimei sărăciei lor, sau 
mai bine zis, dânşii învederau cu mult mai mult incă 
mărimea galantoniei lor.

După aceia apoi şi explică mai lămurit ideia, zicând: 
„Căci dupre putere (mărturisesc)“ — şi este vred
nic de crezut martorul — „şi peste pu tere “ (Vers. 3), 
adecă „a sporit spre bogăţia bunătăţe lor44. Dară 
mai drept vorbind, el învederează acesta nu numai prin
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acest pasaj, ci chiar şi prin toate cele ce urmează ace
laşi lucrul il pune de faţă: „voioşi au fost1' zice. Iată 
şi a doua exageraţie. „Cu multă rugăminte“ (Vers. 4). 
lată şi a treia, şi a patra. „Rugându-ne pre noi“ . 
Iată şi a cincea. Şi toate acestei se petreceau fiind ii 
întru multă ispită, şi in sărăcie. Dară acestea sunt a 
şeasea şi a şaptea exageraţie; — şi totuşi cu exageraţie 
dădeau şi dânşii.

Apoi, fiindcă aceasta mai cu samă voia el să pre
gătească şi din partea ( ’.orinthenilor, adecă să-i facă de 
a dă de bună. voea lor, iată eă stăruieşte asupra acestei 
idei, zicând: „cu multă rugăminte" şi „rugându-ne 
pre noi“ . Dară de ce se rugau de dânşii? „Ca să 
luăm (primim) darul, zice, şi împărtăşirea slujbei 
cei cătră sfiinţi^. Ai văzut cum iarăşi înalţă faptul 
acesta, numind eleimosina acelora cu numiri destul de 
respectabile şi frumoase? — căci de oarece dânşii erau 
râvnitori ai duhurilor, milosteniea o numeşte charv, sau 
dar, ca astfeliu dânşii să alerge spre milostenie; — şi 
iarăşi o mai numeşte împărtăşire, ca astfeliu să atie 
dânşii că şi iau, că şi primesc, şi nu numai că dau. 
«De aceasta ne rugau pre noi, zice, ca să primim o astfeliu 
de slujM ilin partea lor».

„Şi nu precum aveam nădejde11 (Vers. 5). 
Aceasta o zice şi cu privire la cantitatea ajutoarelor, 
cum şi la ispitele ce le indurau. «Nici n’am fi nădăjduit 
noi, zice, eă găsindu-se într’o astfeliu de sărăcie, ne-ar 
fi putut mângâeâ. atât de mult». Dară apoi chiar şi 
îngrijirea şi sirguinţa lor pentru vieaţa cea viitoare, 
apostolul o a vindecat, zicând: „ci singuri pre sine 
s’au dat întâi Domnului, şi noue prin voea lui 
Dumnezeu“ . «în toate, zice, au fost ascultători, mai 
mult decât am aşteptat chiar, şi nici pentru că făceau 
milostenii, se leneveau in facerea celorlalte fapte bune, 
ci mai ’ntâi de orice ii s’au dat pre sine Domnului».

Dară oare ce va să zică: „singuri pre sine s’au 
dat Domnului “ ? ’Şi-au pus nădejdea în Domnul, s’au 
arătat încercaţi în credinţa, âu arătat o mare bărbăţie 
în ispite, demnitate, blândeţa, dragoste, cum şi in toate 
celelalte fapte bune bunăvoinţă şi osârdie. O  va să zică :
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„Şl noue"? Adecă, «au devenit în totul supuşi noue, 
ne-au iubit, ne-au ascultat, împlinind şi legile lui Dum
nezeu, în acelaşi timp şi cu noi conlegându-se prin dra
goste». Dară tu gândeşte-tc cum el şi aici arată faptul 
prin creşterea, prin întinderea ideii, căci zice: „singuri 
s’au dat pre sine Domnului*, adecă că, n’au ascultat 
numai în unele de Dumnezeu, iară in altele de lume, 
ci în toate au ascultat de dânsul, şi s’au dat pre sine 
întregi lui Dumnezeu. Nu doară, fiindcă făceau milostenii, 
şi-ar fi perdut mintea, ci încă arătau o mare umilinţă, 
o mare supunere, o mare cinste, o mare filosofic; şi aşă 
feliu făceau dânşii milosteniea. Dară ce va să zică: „p r in  
voea. lui Dumnezeu*? Apoi fiindcă a fost zis: „pre 
sine s’au dat noue“, aici îndeplineşte ideia, zicând: 
«şi nici aceasta n’au făcut-o omeneşte, ci tot după voea 
lui Dumnezeu s’au dat noue».

„In cât am rugat noi pre Tit, ca precum 
mai ’nainte a început, aşâ să şi săvârşască întru 
voi şi darul acesta“ (Vers. 6).’ Şi care este aici con
tinuitatea ideii? Mare, şi este foarte strâns legată de cele 
dinainte. «Fiindcă v ’am văzut pre voi iuţi şi vioi, cum 
şi înfierbântaţi întru toate, in ispite, in milostenii, in 
dragostea ceâ cătră noi, in curăţenia ceialaltă a vieţei 
voastre, de aceia am trimis pre Tit, ca astfeliu şi voi 
să vă asemănaţi în totul cu aceia» Aceasta n’a spus-o 
pe faţă, insă a invederat-o prin expresiunea de mai sus. 
Dară tu priveşte exagerare dc dragoste din partc-i, 
căci numai că nu spune: «Fiind mângâeaţi şi cinstiţi 
de aceia, zice, noi totuşi ne îngrijim de ale voastre, ca 
nu cumva să vă arătaţi mai pre jos de dânşii. De aceia 
tocmai am trimis pre Tit la voi, pentru ca şi de aici 
atiţându-vă şi amintindu-vă, să rîvniţi pre Macedoneni», 
(lăci pe când el scrieâ această epistolă, Tit se întâmplase 
de a fi pe lângă dânsul. De aceia ii şi aduce bărbatului 
mari laude, la început zicând: „n’am avut odihnă cu 
duhul meu, neaflând eu pre Tit fratele meu-‘, 
iară aici se cuprind toate cele ce a zis mai ’nainte, 
împreună şi ideia de tuci. Căci nici aceasta nu este o 
mică laudă, de a începe lucrul mai dinainte, fiindcă faptul 
arată că Tit aveă un suflet înfierbântat. Pentru aceasta 
l-a şi trimis apostolul pe dânsul, dându-li un mare

2S913 I f
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hnbold şi îndemn prin prezenţa lui Tit. Şi aceasta este 
şi cauza pentru care il înalţă pre dânsul prin laude, 
voind prin aceasta de a familiariza cât mai mult pre 
bărbat cu aceşti Corintheni. Căci şi aceasta contribue 
mult de a convinge, aceia adecă de a face cât mai familiar 
cu dânşii pre cel ce urmă a-i sfătui. Bine face el că 
pomenind de eleimosină odată şi de două, şi de trei ori, 
numeşte faptul Char, sau dar, acum de pildă zicând: 
„Şi arătăm voue, fraţilor, de darul lui Dumnezeu 
cel dat întru bisericele Macedoniei", iară altă dată 
spunând: „voioşi au fost, cu multă rugăminte 
rugându-ne ca să luăm darul şi împărtăşirea" 
şi iarăşi: „precum ’nainte a început, aşâ să şi 
săvârşască întru voi şi darul acesta“ .

')  In adevăr, iubiţilor, că mare bun este eleimosină, 
şi un dar al lui Dumnezeu, pe care câştigându-1 noi ne 
asemănăm dupre putinţă cu însuşi Dumnezeu, că aceasta 
mai cu samă este omul. Vorbind cineva de om, şi dând 
un exemplu, a zis: „Mare şi cinstit lucru este omul 
milostiv" (Prov. lui Solom. 20, 6 ). Darul acesta este 
mare cu adevărat, şi mai mare chi ir decât acela de a 
învieâ morţii. Că a hrăni pe Christos cel flămând este 
cu mult mai mare decât dea învieâ pre cei morţi, pentru 
că aici faci bine tu lui Christos, iară acolo iţi face el ţie. 
Şi apoi plata stă in a face bine, iară nu în a primi bine. 
Aici — vorbesc de facerea minunilor — tu datoreşti lui 
Dumnezeu, pe când dacă faci milostenii, il ai pe dânsul 
datornic. Iară milostenie se chiamă aceia ce se face eu 
bunăvoinţă, când se face cu mâna largă, când nu-ţi 
închipui că dai, ci că iai, că primeşti, când te crezi tu 
cel ce ai primit binefacerea, când consideri ca un câştig, 
iară nu ca pagul)ă, — fiindcă dacă nu este aşâ, apoi nici 
char nu este.

Cel ce face milostenii trebuie a se bucură, iară nu 
a se nemulţămi. Căci cum să nu fie absurd, ca deslegând 
întristarea altuia, tu singur să devii trist ? In asemenea 
caz nici nu mai este aceasta milostenie, ( i l  dacă tu te 
scârlxjşti şi întristezi, in timp ce pe altul l-ai scăpat de 
scârbă şi întristare, dai dovadă de ceâ mai mare cruzime

*) Partea moralii. Despre eleimosină. ( Veron).
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şi neomenie. Mai bine este atunci de a nu-i scăpă pe 
acela de scârbă, decât a-1 scăpă scârbindu-te tu.

Dară de ce te scârbeşti, omule? Nu cumva poate, 
că prin facerea milosteniei ţi se împuţinează aurul? 
Apoi atunci dacă ai astfeîiu de ideie, nici să dai. Dacă 
tu n’ai încredere că acel aur ţi se va înmulţi în ceriuri, 
să nu dai. Dară tu cauţi răsplata aici. Pentru ce faci 
aceasta? Lasă milosteniea să fie milostenie, iară nu 
marfa de vândut. Mulţi, de sigur că au luat resplata 
şi aici, însă n’au luat-o aici astfeliu, precum au luat-o 
cei ce aici n’au luat nimic, — însă uniia din aceştiia au 
luat-o, ca mai slabi, şi poate că nu au fost atraşi atât 
de mult de cele de acolo. Şi dupre cum cei flămânzi, 
proşti şi robi ai pântecelui, fiind chemaţi la masa împără
tească, şi neaşteptând timpul potrivit, dânşii întocmai 
ea şi copiii cei mici, apucă mai înainte, vătămându-şi 
astfeliu pofta de mâncare, şi săturându-se de bucatele 
cele mai de rând — tot aşâ pătimesc şi cei ce caută şi 
primesc aici răsplata milosteniei, împuţinându-şi singuri 
plata de acolo.

Dară apoi tu împrumutând pe altuî după trecere
de timp doreşti a luă capitalul mai mare cevâ, sau că
poate nici nu-i iai, ca astfeliu prin întârziere să iai un 
mai mare procent, pe când dacă faci milostenie tu ceri 
răsplata imedieat, de şi nu ai a stă aici, ci acolo necon
tenit; nu ai a fi judecat aici, ci acolo, şi tot acolo vei 
dă şi samă de faptele tale. Şi dacă cinevâ ţi-ar pregăti 
o casă, în care tu nu vei sta, de sigur că ai consideră 
faptul acesta ca o pagubă; iară acum tu voieşti a te 
îmbogăţi aici, de unde de multe-ori chiar şi mai ’nainte 
de asfinţitul soarelui vei fi nevoit a plecă de aici? Nu
ştii că noi nu avem cetate stătătoare, că ne găsim în loc
străin, ca străini şi bejănari? Nu ştii că vom fi scoşi 
de aici ca străini, ca uniia ce nu nădăjduim nimic, şi 
nici nu aşteptăm nimic? — ceia ce tocmai că păţim noi.

De aceia tocmai, tot ceia ce noi strîngem, aici lăsăm. 
Ga nu îngăduie stăpânul ca luându-le acestea să ne ducem 
de aici, fie că am clădi case, sau am cumpără ţarină, 
sau robi, sau lucruri de gospodărie, sau altcevâ de acest 
feliu. Nu numai că nu-ţi îngăduie a i luându-le să pleci 
de aici, dară nici măcar nu ţi se va dâ v r ’o plată. Oloi 
ţi-a fost spus dinainte ca să nu clădeşti, nici să chel- 
tueşti cele străine, ci pe cele ale tale. Deci, de ce lăsând 
pe ale tale lucrezi şi cheltueşti din cele străine, ca astfeliu
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să pierzi şi munca şi plata, şi să suferi încă şi osânda 
cea mai mare?

Nu aşă, vă rog; ci fiindcă din fire suntem aici ca 
bejănari, apoi să devenim bejănari şi cu intcnţiunea, 
ca nu cumva să devenim acolo bejănari, şi necinstiţi şi 
umiliţi. Că dacă vom voi să devenim cetăţeni aici, nu 
vom fi nici aici, şi nici acolo; iară dacă aici remânem 
şi ne considerăm de bejănari. şi ne petrecem vieaţa de 
aici ca bejănari, de sigur că şi acolo ca şi aici vom luă 
curajul adevăraţilor cetăţeni. C-ă dreptul şi care nu ure 
nimic cu dânsul, şi aici va trăi in cele ale tuturor celor
lalţi Cit în ale sale proprii, şi când va plecă spro ceriu, 
va vedeâ veşnicele sale locaşuri; şi chiar aici nu va pă
timi cevâ neplăcut, şi nici l-ar puteâ face cineva străin, 
pe dânsul, care întregul pământ îl are ca cetate, şi câşti
gând u-şi patriea lui, va dâ pe faţă adevărata lui ltogăţie.

Deci, iubiţilor, pentru ca pe amândouă să le câştigăm, 
să întrebuinţăm precum se cuvine şi cele de aici, şi cele 
de acolo. Căci numai aşâ vom puteâ fi cetăţeni ai ceriului, 
şi ne vom bucură de un mare curaj. Căruia fie ca uni 
cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantropiea 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună eu 
Tatăl şi cu Sfîntul Duh, se cade slava şi stăpânirea în 
veci. Amin.

O M I L I A  X V I I

.,Şi precum întru toate prisosiţi cu credinţa, 
şi cu cuvântul, şi cu ştiinţa, şi cu toată sârgu- 
inţa“ (Cap. 8, 7).

Priveşte aici iarăşi, cum îndemnarea ce li face este 
împletită cu laude, şi încă cu laude mari. Şi n’a zis 
«întru toate vă predaţi», ci „întru toate prisosiţi" 
cu credinţa cea a charurilor, şi cu cuvântul cel al înţe- 
lepciunei, şi cu cunoştinţa cea. a dogmelor, şi cu toată 
sirguinţa spre celelalte virtuţi. „Şi cu dragoastea
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voastră cătră noi“, adecă cu aceea de care am spus 
mai dinainte, a căriea dovadă am fost făcut-o; — „Ca 
şi întru darul acesta să prisosiţi Ai văzut că 
dc aceia a început el cu laudele acelea, ca astfeliu în 
trecerea timpului să-i mişte pe dânşii spre aceiaşi râvnă 
de mai ’nainte.

„Nu ca cum v’aşi poronci grăesc“ (Vers. 8). 
Priveşte cum într’una li vorl)eşte cu dulceaţă, cum devine 
plăcut lor, şi nu aspru, şi nici silindu-i, sau mai drept 
zicând vorba lui pe amândouă le are în sine: şi ne
contenit li vorljeşte cu dulceaţă, în acelaşi timp şi plă
cut şi nu silindu-i. Fiindcă necontenit i-a îndemnat, şi 
foarte mult a lăudat pe Macedoneni, apoi ca să nu se 
pară că aceasta este ca o silă din parte-i, zice: „Nu 
ca cum v’aşi poronci grăesc, ci prin sirguinţa 
altora şi adeverirea dragostei voastre dovedind 
Nu ca cum s’ar fi îndoit, căei nu aceasta o arată el 
aici, ci incă făcând mai lămurită această adeverire şi 
scoţând-o mai inult la iveală, şi înfăţoşând-o mai pu
ternică. «De aceia vă spun aşii, zice, ca să vă aţîţ spre 
aceeaşi bună-voinţă, şi pomenindu-vă de sărguinţa acelora 
vă întărit dispoziţiea voastră». Apoi dela aceasta a ajuns 
şi la o alta nouă, căci el nu trece cu vederea nici un 
mijloc, ci totul pune în mişcare şi ’şi mănueşte vorba 
în aşâ feliu, ca să-şi ajungă la scop. Căci mai ’ntăi el 
i-a îndemnat dela laude străine zicând:

„Şi arătăm voue, fraţilor de darul lui Dum
nezeu cel dat întru bisericele Macedoniei iară 
mai pe urmă şi dela laudele lor proprii, zicând: „Şi 
precum întru toate prisosiţi cu credinţa, şi cu 
cuvântul, şi CU ştiinţa.“ Că mai mult poate întărită 
pe cineva aceasta, când adecă el se pleacă prin sine, 
decât când se pleacă prin alţii. După aceia apoi el trece 
la înseşi principalul sfatului ce urmează a li da.

„Că ştiţi darul Domnului nostru Iisus Christos 
că pentru voi a sărăcit fiind bogat, ca voi cu 
sărăeiea lui să vă îmbogăţiţi “ (Vers. 9). «Gândiţi- 
vă, zice, aduceţi-vă aminte şi cugetaţi inşi-vă la charul 
lui Dumnezeu, şi nu treceţi cu vederea cum s’ar întâmplă, 
ci judecaţi la măreţiea lui, ce feliu şi cât este, şi cum
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el n’a cruţat nimic clin ale sale. El ’şi-a deşărtat slava 
sa, nu pentru ca sa vă îmbogăţiţi voi cu bogăţiea, ci 
cu sărăciea lui. Dacă nu crezi poate că sărăciea este 
creatoare de liogăţie, gândeşte-te la stăpânul tău, şi 
atunci nu te vei mai îndoi, Că clacă acela nu deveniâ 
sărac, tu n-ai li devenit bogat. Că minunea aceasta este: 
că sărăciea a îmbogăţit pe bogăţie. Insă bogăţie aici el 
numeşte cunoştinţa evseviei, curăţirea păcatelor, drep
tatea, sfinţirea, şi toate celelalte bunuri nenumărate, pe 
care ni le-a dat şi ni le va da.

Şi toate acestea prin sărăcie noi le-am câştigat. 
Prin care sărăcie f Prin faptul că a luat trup omenesc, 
a devenit om, şi a pătimit ceia ce a pătimit,— de şi 
pentru toate acestea el nu a fost datoriu cu nimic ţie, 
ci tu îi datoreşti lui.

„Şi sfat întru aceasta vă dau, că aceasta 
este vouă spre folos44 (Vers. 10). Priveşte cum iarăşi 
se îngrijaşte de a fi cu dulceaţă in vorbă, şi cum prin 
două idei îi aţiţă deodată: şi prin expresiunea „sfat 
vă dau“ şi prin ceia ce urmează, „spre folos voue-4. 
«N ici nu vă silesc, zice, sau cer cevâ dela cei ce nu 
voiesc, dară nici că spun acestea gândindu-mă la inte
resul vostru celor ce ’rni primiţi sfatul». Apoi aduce şi 
exemplu chiar dela dânşii şi nu dela alţii. „Carii nu 
numai a face, ci încă şi a vrea aţi început mai 
dinainte din anul trecut44. Priveşte cum el îi arată, 
că dânşii şi fără îndemn au ajuns la aceasta de bună 
voie. Fiindcă aceasta a fost mărturisit şi Macedonenilor, 
că de ;bună voia lor şi cu cea mai mare bucurie au 
strâns milostenii, apoi voieşte de a arătă că.şi aceştiia 
fac aşâ. De aceia a şi zis: „nu numai a face, ci încă 
şi a vreâ“ , şi nu a spus simplu «aţi început» ci „mai 
înainte aţi început, din anul trecut". Pentru aceia 
vă rog, zice, că după ce aţi ajuns până aici, să vă 
mişcaţi şi pe viitoriu cu toată bunăvoinţă. „Iară acum 
şi a face să împliniţi" (Vers. 11). N ’a spus simplu 
«aţi făcut», ci ,,să împliniţi44, adecă să puneţi sfârşit. 
„Ca precum v’a fost osârdiea a vrea, aşâ să 
fie şi a împlini dintru cele ce aveţi44, ca nu cumvâ 
fapta cea bună a voastră să remână, sau să se măr
ginească numai la bunăvoinţă, ei să’şi ia plata şi din fapte».
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„Că de este pusă înainte osârdiea (bunăvo
inţă), precât are cineva este bine primită, iară 
nu pre cât n’are" (Vers. 12). Priveşte la dânsul în
ţelepciune negrăită! Arătând mai ’nainte pre cei ce 
făceau milostenii mai presus de puterea lor, pre The- 
saloniceni, zic, şi lăudându-i pre dânşii de aceasta, şi 
spunând că «mărturisesc de dânşii că peste putere au 
dat» — pe aeeştiia fiindcă îi îndeamnă de a da milostenii 
numai dupre puterea lor, lasă ca exemplul să-şi facă efec
tul seu, căci ştiiâ el bine că nu atâta sfatul mişcă pe cineva 
spre imitare, pe cât il mişcă râvna sau mai bine zis, 
ambiţiunea de imitare a celor deopotrivă cu dânsul. De 
aceia şi zice: „Că de este pusă înainte osârdiea 
(bunăvoinţă), pre cât are cinevâ.este bine pri
mită,  ̂iară nu pre cât n’are“. «Nu te sperieâ, zice, 
fiindcă am spus acelea, pentrucă cele spuse au fost spre 
lauda întrecerei lor in facerea milosteniei, însă Dumnezeu 
cere dela cineva numai pre cât ii este cu putinţă, iară 
nu pre cât nu poate», — că expresiunea de aici „bine 
primită" aceasta însamnă. Foarte mult ii incurajază 
prin acest exemplu, şi încă mai mult ii atrage spre a-şi 
da averile lor în milostenii.

Pentru aceia a şi adaos imediat: „Că nu ca să 
fie  altora odihnă iară vouă năcaz" (Vers. 13). De 
şi Christos cu totul din contra a făcut, lăudând pe vă
duvă, că ’şi-a deşărtat cu totul avutul ei, şi că a dat 
din lipsă ceia ce a dat, totuşi fiindcă apostolul stă de 
vorbă cu Corinthenii, unde preferă chiar a răbda de 
foame—„că mai bine îmi este a muri, decât lauda 
mea să o facă cinevâ zădarnică» (1. Cor. 9,15) de 
aceia şi face el uz de o sfătuire cumpătată, lăudând pre 
cei ce făceau milostenii peste puterile lor, însă nici pe 
aeeştiia nu-i sileşte de o face tot aşii, nu doară că n’ar 
fi voit, ci fiindcă erau mai slabi. De ce oare pe aceia 
ii laudă: „că întru multă ispită de năcaz priso
sinţa bucuriei lor, şi sărăciea lor ceâ adâncă a 
sporit spre bogăţiea bunătătei lor" şi că au dat 
mai mult decât puterile lor? Oare nu se învederează 
că şi pe Corintheni îi ridică, sau mai bine zis ii întă
rită spre a se ridică la înălţimea acelora ? Aşâ că de şi 
se pare că el îngădue şi cele mici, totuşi o face aceasta,
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ca prin lauda unora să-i ridice pe ceilalţi. Dară apoi 
mai gândeşte-te cum şi prin cele ce urmează pe ne
simţite acelaşi lucru îl pregăteşte. Căci zicând cele de 
mai sus, imedieat a adăogat: «ca prisosinţa voastră să 
împlinească lipsa acelora. Nu numai pentru aceia, ci şi 
pentru aceştiia ol voieşte a face porunca uşoară. Şi nu 
numai de aici ele voeşte a o face uşoară, ci chiar şi dela 
resplata ce-i aşteaptă, şi grăieşte mari lucruri de vred- 
niciea lor, zicând: „ci dintru întocmire (potrivire, 
egalitate) în timpul de acum ca prisosinţa voastră 
Să împlinească lipsa acelora. Ce însamnă oare ceia 
ce el spune aici? «Vo i vă mândriţi în bani, zice; dară 
şi aceia se mândresc în vieaţa lor şi în curajul ce’ l au 
cătră Dumnezeu. Daţi, deci, acelora din banii ce vă 
prisosesc, fiindcă dânşii n’au, ca astfeliu şi voi să luaţi 
dela aceia din curajul de care dânşii sunt bogaţi, dara 
de care voi sunteţi săraci:». Priveşte cum el din expre- 
sitinea „peste putere4* i l  pregătit pe nesimţite şi a da 
din lipsă. «Dacă voieşti, zice, a Iun din prisosinţă, din 
prisosinţă dă; iară de voieşti a luă întregul premiu, 
atunci dă din lipsă, şi peste putere». Aceasta insă n’o 
spune pe faţă, ci o lasă la cugetul auditorilor, iară el 
stătueşte în cazul de faţă şi pune in mişcare o povaţă 
cumi>ătată, ad iogând mai mult de formă expresiunea: 
rca să fie potrivire (egalitate) în timpul de fată*. 
Cum adecă egalitate sau potrivire ? Adecă «voi dându-li 
prisosinţa voastră, iară aceia împlinind lipsurile voastre». 
Şi ce feliu de potrivire sau egalitate poate fl, ca cele 
trupeşti să fie recompensate prin cele duhovniceşti?-— 
fiindcă mare este covârşirea acestora asupra acelora. 
Deci, cum de o numeşte el egalitate, sau potrivire? Sau 
că e vorba de prisosinţă şi lipsă, sau că aceasta se 
petrece numai in vieaţa de faţa. Pentru aceia zicând 
„potrivire* a adaos imedieat: „în timpul de acum“.

Acestea le spuneâ, pedeoparte moderând cugetele 
celor bogaţi, şi arătându-li, că după ducerea lor de aici, 
cei duhovniceşti vor fi în mai mare covârşire decât 
dânşii. Aici de sigur t;ă cu toţii ne bucurăm de o mare 
egalitate; acolo însă mare va .fi deosebirea, in acelaşi 
timp şi covârşirea unora va fi mai mare, căci drepţii 
vor străluci mai mult decât soarele.

Apoi fiindcă i-a arătat pe dânşii nu numai ca dând,
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ci şi luând în schimb mai mult, de aceia el voieşte a 
li pregăti buna-voinţă şi din alta parte, arătând că chiar 
dacă n’ar dâ ii altora din averile lor, totuşi nimic nu 
vor aveâ mai mult. Şi pentru aceasta aduce la mijloc 
o istorie veche, zicând astfeliu: „Precum este scris: 
celui cu mult nu i-a prisosit, şi celui cu puţin 
nu i a  lipsit“ ( Vers. 15). Aceasta s’a petrecut cu mana 
din pustiul Arabiei, când şi cei ce strângeau mai multă, 
ca şi cei ce strângeau mai puţină, cu toţii se găsau 
având aceiaşi măsură, Dumnezeu pedepsind prin aceasta 
lăoomiea. Acestea le spuneâ apostolul; pe deoparte în- 
fricoşâridu-i de cele întâmplate atunci, iară pe de alta 
spre a-i convinge ca dânşii să nu dorească nici-odată mai 
mult decât necesarul, şi nici să se întristeze, dacă au 
mai puţin. Dară aceasta se poate vedea petrecându-se 
şi astăzi în lucrurile omeneşti, şi nu numai cu mana 
din pustie. Că dacă noi cu toţii umplem numai un singur 
pântece, şi acelaşi timp îl trăim, şi cu un singur trup 
suntem îmbrăcaţi, — apoi nici celui bogat, nu-i va veni 
cevâ mai mult din bogăţiea lui, şi nici celui sărac mai 
puţin, (Jiu cauza sărăciei lui.

‘ ) Deci, de ce tremuri şi te înfricoşezi de sărăcie 1 
De ce alergi după bogăţie? «Mă tem, zici tu, ca să nu 
liu silit de a ajunge să cer pe la uşile altora, şi să mă 
rog de aproapele». Aud pe mulţi zicând şi rugându-se: 
«uii mă lăsa Doamne, nici-odată în starea de a aveâ ne
voie de oameni». Dară auzind acestea eu rid foarte mult, 
căci teama aceasta este copilărească. In adevăr, iubiţilor, 
că noi în fiecare zi, şi chiar în toate mişcările noastre, 
cum s’ar zice, ne găsim în nevoie unii cătră alţii. Aşâ 
că cuvintele acestea sunt ale unui sullet înfumurat şi fără 
judecată, şi care nu cunoaşte lămurit natura lucrurilor. 
Dară nu vezi că noi cu toţii avem nevoie unul de altul? 
Nu vezi bună-oară cum ostaşul are nevoie de meşte- 
şugariu, meşteşugariul de neguţitoriu, neguţitoriul de 
cultivator, sclavul de cel liber, stăpânul de slugă, să
racul de cel Jjogat, bogatul de cel sărac, cel ce nu lu
crează nimic de cel ce dă milostenie, cel ce dă de cel 
ce primeşte ? — fiindcă chiar şi cel ce primeşte eleimo- 
sina, împlineşte o mare nevoie, şi mai mare încă decât.

l) Partea morală. Cele bune sunt fireşti (după natură), şi că 
nu trebuie a ne teme de sărăcie, şi a strânge averi. (Veron).
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toate. Cu dacă n’ar Ii săraci, toate cele ale mântuirei 
noastre s’ar răsturnă pe dos, neavând unde să depo
zităm banii. Aşâ că chiar şi săracul care se pare a fl 
mai netrebuitoriu, tocmai acesta este mai trebuitoriu 
decât toţi oamenii. Dară dacă este ruşinos de a aveâ 
nevoie de altul, apoi nu-i remâne decât să moară, căci 
nu poate trăi temându-se de sărăcie. «Dară, zici tu, nu 
pot suferi căutătură înfumurată». Şi de ce defăimând 
pe altul pentru mândrie, te necinsteşti singur cu o ast- 
îeliu de acuzaţi une?— pentru că este lucru de mândrie 
de a nu suferi truflea unui suflet îngâmfat. De ce te 
temi de lucruri ce nu sunt vrednice de nici un cuvânt, 
te temi, zic, şi tremuri şi de acestea, şi de sărăcie? Că 
chiar dacă vei fi bogat, totuşi prin aceasta te vei găsi 
în nevoie do mai mulţi, şi de mai multe, ba încă chiar 
şi de mai ordinare lucruri.

Cu cât te îmbogăţeşti mai mult, cu atât mai mult 
te subordonezi po sine-ţi acestui blestăm. Întocmai aşâ 
te rogi tu cerând ca să ai bani şi să nu ai nevoie de 
nimeni, ca şi unul care, găsindu-se în mijlocul mărei, 
unde are nevoie şi de marinari, şi de corabie, şi de mii 
de alte împrejurări, s’ar rugă totuşi ca să nu aibă ne
voie de ajutoriul nimănui. Apoi dacă voieşti cu ori-ce preţ 
de a nu aveâ nevoie de nimeni, cere şi doreşte-ţi sărăciea; 
iară dacă or trebui a te rugă pentru cevâ, să te rogi şi să 
ai grijă numai pentru pâine şi haină, — pe când dacă eşti 
bogat ai grijă şi pentru ţarină, şi pentru slugi, şi pentru 
dăjdii, şi pentru leflle slugilor, şi pentru cinstea slujbei 
ce o ai, şi pentru siguranţa vieţei şi a persoanei tale, 
şi pentru slavă, şi vei aveâ nevoie şi de stăpânitori şi 
de cei supuşi acelora, şi do cei din cetate ca şi de cei 
din sate, şi de neguţitori, şi chiar şi do cârciumari.

Acum, ai văzut cum vorbele acestea sunt ieşite din 
cea mai mare prostie? Că cu cât mai mult te infrico- 
şăzi şi voieşti a nu aveâ nevoie de nimeni, cu atâta 
nu-ţi va fi cu putinţă de a scăpă de aceâ nevoie. Iară 
de voieşti a scăpa de mulţime, — şi-ţi este cu putinţă 
dacă te vei refugieâ la limanul sărăciei — taie şi aruncă 
dela tine mulţimea lucrurilor, şi întru nimic să nu crezi 
că ar fi ruşine de a aveâ nevoie de altul, fiindcă acest 
lucru este al înţelepciunei cei negrăite a lui Dumnezeu. 
C it dacă când avem nevoie unii de alţii, şi încă nevoea 
nici aşa nu ne adună pre noi in prietenie, dară dacă
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am fi nelipsiţi de nimic şi n’am avea nevoie unul de 
altul, oare n’am fi fiare sălbatece?

Deci, Dumnezeu ne-a rânduit de a fi în legătură 
unul cu altul, prin trebuinţele ce le avem, şi pe fie-care 
zi ne atingem unul de altul. Şi dacă ni-ar fi luat acest 
frâu, oare cine atunci ar fi mai căutat dragostea şi 
prieteniea aproapelui său? Aşâ dară să nu credem că 
aceasta ar fi ruşinos, nici să ne rugăm zicând, «nu 
ne da pre noi de a ne găsi în nevoea altora», ci din 
contra să ne rugăm, zicând «nu ne lăsă pre noi găsin- 
du-ne în nevoie, a refuza pre cei ce pot a ne folosi 
nouă». Greoiu este, nu de a se găsi cinevâ in nevoie de 
a fi ajutat de alţii, ci de a răpi cele ale altora. Acum 
însă pentru unele ca acestea nici-odată ne-am rugâ, şi 
nici n’am zice: «nu-mi da, Doamne, gândul de a pofti 
cele străine», iară de a ne găsi în nevoie, aceasta ni 
se pare a fi de nesuferit. De şi Pavel de multe-ori s ’a 
găsit in nevoie şi nu se ruşinâ pentru aceasta, ci încă 
sc şi mândreâ şi lăudă pre cei ce-1 ajutase, zicând: „Că 
si odată, şi de doue ori aţi trimis cele spre tre
buinţa meâ“ (Filipp. 4, 16),’ şi iarăşi: „Alte bise
rici am jăfuit luând de cheltueală spre a sluji 
voue“ (II. Cor. 11, 8).

Deci, a se ruşinâ cinevâ de acestea, nu este fapt 
al unui suflet liber, ci al unui suflet molatec, tâmp şi 
îndobitocit, fiindcă aceasta este hotărirea lui Dumnezeu, 
de a ne găsi in nevoie unul de altul. Prin urmare nu 
mai filosota peste măsura permisă. «Dară, zici tu, nu 
pot suferi a rugâ pe un om de multe-ori, şi a nu fi as
cultat». Şi cum te va suferi pe tine Dumnezeu, pre tine 
cel rugat de dânsul şi neascultătoriu, el care te-a rugat 
pentru binele tău? „In locul lui Christos vă ru
găm, zice, ca cum Dumnezeu v ’ar rugâ prin 
noi: împăcaţi-vă cu Dumnezeu“ . (Cap. 5,20). «Ş i 
totuşi, zici tu, eu sunt sluga lui». Ei! şi ce este aceasta? 
Căci, când tu sluga te îmbeţi, iară el stăpânul eşte flă
mând, şi nu se bucură nici măcar de hrana trebuitoare, 
ce’ţi va puteâ adaoge ţie numele de slugă? Dară tocmai 
aceasta te va apăsa mai mult, când tu stai în casă cu 
trei rânduri, iară acela nu se bucură nici măcar de un 
acoperământ bun,—când tu te resfâţi în aşternuturi moi, 
iară acela n’are nici perină. «Dară am dat», zici tu.
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Şi totuşi nu trebuie de a conteni făcând aceasta. Numai 
atunci ai puteâ să fii iertat, când n’ai aveâ, când nimic 
nu s’ar ţineâ de tine. Intru cât însă ai, chiar de mii de 
ori de ai da, şi încă vor li alţii cari sunt flămânzi, nici-o 
îndreptare nu vei aveâ. Când tu încui în hambare grâul, 
şi când îi urci preţul, şi în fine când iscodeşti alte căi 
streine di- trafic, apoi atunci ce nădejde de mântuire 
vei aveâ? Şi s’a poroncit de a da celui flămând în dar, 
iară tu nu dai nici măcar cu un preţ cumpătat. El 
pentru tine şi-a doşărtat atâta slava, iară tu pentru 
dânsul nu socoteşti ca vrednic nici de a-i da o pâne. 
Cânele tău este ghiftuit, pe când Christos şe topeşte de 
foame. Sluga ta se sparge de îmbuibare, în timp ce 
stăpânul tău ca şi al aceluia este lipsit până şi de hrana 
trebuitoare. Dară cum pol fî acestea fapte de prieteni? 
împăcaţi-vă cu D-zeu, căci o astfeliu de purtare este a 
unor duşmani şi războinici!

Deci, să ne ruşinăm, iubiţilor, de câte binefaceri 
ne-am învrednicit şi de câte încă ne vom învrednici. 
Când se va apropieă de noi vr ’un sărac cerând milă, 
să-l primim cu toată buna-voinţă, mângâindu-1 şi încu- 
rajându-1 cu vorl)a, ca astfeliu şi noi să ne învrednicim 
dc aceiaşi bună-voinţă şi din partea lui Dumnezeu, şi 
din partea oamenilor. „Câte veţi voi să vă facă 
voue oamenii, şi voi faceţi-li lor“ (Math. 7, 12). 
Această poroncă n’are în sine nimic greu, nimic ane
voios. «Ceia ce voieşti a ţi se face ţie, aceasta fă-o tu 
aceluia, zice; resplata este egală». Şi n’a zis: «ceia ce 
nu voiţi a vi se face, nici voi să nu faceţi», ci a spus 
cevâ mai mult. Aceia de sigur că ar fi depărtarea de 
răle, pe când aceasta este lucrarea celor bune. Aşa că 
şi una şi alta se cuprinde în această expresiune. Şi nici 
n’a zis numai «acestea şi voi să le voiţi», ci „Să li fa
ceţi lor“ . Şi care este folosul? „Aceasta este legea, 
zice, şi Prorocii". Voieşti a fi miluit? Miluieşte şi tu 
pre alţii. Voieşti a te învrednici de iertare? Iartă şi tu 
altora. Voieşti a nu auzi vorbindu-te de rău? Nici tu 
nu vorbi. Pofteşti a fi lăudat? Laudă şi tu. Voieşti a 
nu se lăcomi alţii? Nici tu nu răpi lucrul altuia. Ai 
văzut cum a arătat că binele este după natură, şi că 
noi nu avem nevoie nici de legi omeneşti, şi nici de 
dăscăli? In cele ce voim a primi dela alţii, sau a nu 
primi, legiuim noi inşi-ne. Aşâ că dacă ai voi să nu pri-
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rneşti, şi ai face, sau ai voi să primeşti, iară tu n’ai 
face, atunci te-ai osândit singur, şi nu te vei bucura de 
nici-o îndreptare, ca unul ce te-ai amăgit singur şi n’a i 
ştiut ce trebuie să faci.

De aceia vă rog, ea redeşteptând în noi şi pentru 
noi legea aceasta, şi cetind aceste scrieri lămurite şi 
scurte, să fim pentru cei deaproape ai noştri ceia ce 
voim a fi pentru noi în şi-ne, ca astfeliu să ne bucurăm 
şi de liniştea vieţei prezente, în acelaşi timp să ne în
vrednicim şi de bunurile viitoare, prin charul şi filan
tropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună 
cu Tatăl şi cu Sfintul Duh se aide slava, stăpânirea şi 
cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X V I I I

„Şi mulţâmită lui Dumnezeu, celui ce a dat 
aceasi1) osârdie pentru voi în inima lui T it“ 
(('ap. 8, 16).

Iarăşi laudă pre Tit. Fiindcă a fost vorbit despre 
eleimosină, la urmă vorbeşte şi despre cei ce vor primi 
dela dânşii banii şi-i vor aduce, — fiindcă aceasta con
tribuia şi spre strîngerea acestor1 ofrande, şi spre a face 
mai înflăcărată buna-voinţa celor ce vor da. Că cel ce 
îndrăzneşte pentru cel ce’i slujăşte, şi nu bănuieşte de loc 
pe cei ce primesc, va da cu mai multă mărinimie. Ceia 
ce pentru a i şi atunci să se întâmple, ascultă cum re
comandă pre cei sosiţi atunci în acest scop, dintre carii 
cel întâi eră Tit. Pentru care şi zice: „Mu Iţă mită lui 
Dumnezeu, celui ce a dat aceia-şi osârdie în 
inima lui T it1*. Dară oare ce însamnă „aceia ’şi 
osârdie" ? Adecă tot aceia care a avut-o şi pentru Tbe-

') Notă. Expresiunea din original t-rjv a6c-î]v cicot>8-ny, tradusă 
exact însamnâ aceiaşi osârdie., si nici de cum această osârdie, precum 
se găseşte în ed iţi un ea de Buzău.
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saloniceni. Şi priveşte înţelepciune la dânsul, căci ară
tând că lucrul acesta este al lui Dumnezeu, el este care 
şi mulţămeşte celui ce. va da, aşa că şi prin aceasta el 
îi îndeamnă. «Că dacă Dumnezeu l-a mişcat pe Tit şi 
l-a trimis la voi, apoi însuşi el cere prin Tit. Deci să 
nu credeţi că l'aptul acesta este omenesc».

Dară de unde se poate vedeâ că Dumnezeu l-a în
demnat pe Tit la aceasta? „Căci îndemnarea aceia 
a primit-o", zice, şi fiind mai osârduitoriu, de 
bună voie a ieşit la voi" (Vers. 17). Şi priveşte cum 
îl arată şi pe Tit îndeplinind cele ale lui Dumnezeu, şi 
neavând nevoie de alţii. Insă dacă a şi spus de charul 
lui Dumnezeu, totuşi el nu lasă ca totul să fie a lui Dum
nezeu, ca şi prin aceasta iarăşi să-i atragă spre o mai 
mare dragoste, zicând că şi dela sine singur s’a îndemnat. 
„Şi fiind mai osârduitoriu, de bună voie a ieşit 
la  vo i",— adecă «a pus mâna pe lucrul acesta, a sărit 
în sus pentru strângerea acestor ajutoare, a considerat 
slujba voastră ca o folosinţă a s a ;— şi pentru că v ’a 
iubit mult pre voi, apoi nici n’a fost nevoie de rugă
mintea mea, iară dacă a şi fost rugat de mine, totuşi 
nu prin aceasta s’a mişcat, ci dela sine şi prin charul 
lui Dumnezeu».

„Şi am trimis împreună cu el şi pre fra
tele, a căruia laudă întru evanghelie este prin 
toate bisericele"— (Vers. 18). Dară cine este acest 
frate? Uniia spun că este Lucâ, pentru istorica pe care 
a scris-o (Faptele Apostolilor); iară alţii spun că ar fi. 
Varnava, — fiindcă Pavel chiar şi predica nescrisă o 
numeşte tot evanghelie. Şi de ce oare n’a pus numele 
lor, ci face cunoscut pe nume numai pe Tit, pe care ’1 
laudă şi dela conlucrarea lui în evanghelie — de oare ce 
eră atât de trebuitoriu, în cât Pavel nu putea face nimic 
mare şi însemnat — dupre cum zice: „Că neaflând pre 
Tit fratele meu, n’am găsit linişte cu duhul meu",— 
în acelaşi timp şi dela dragostea’ ce avea cătră dânşii, 
dupre cum şi zice: „că inima lui mai mult este 
Spre v o i"— şi chiar dela osârdiea lui pentru această 
faptă. „De buna voie, zice, a ieşit la voi". Dară pe 
ceilalţi nici nu-i recomandă la feliu, şi nici nu-i pune cu 
numele lor. Deci, ce am putea spune? Poate că aceşti
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Corintheni nu-i cunoşteau pre aceuţ, drept care nici nu 
stăruieşte apostolul în a-i lauda, fiindcă niciodată încă 
nu-i văzuseră, ci a spus numai atâta pe cât eră nevoie 
spre recomandare, şi spre a li scoate ori-ce bănuială rea.

Dară să vedem cum şi de unde apostolul laudă pe 
acest frate nenumit? De unde deci il laudă? Mai ’ntâi 
dela propoveduirea evangheliei îl laudă, că nu numai că 
a propoveduit-o, ci şi .că pre cât trehuiâ, şi cu osârdiea 
cuvenită. Căci nu zice doară «propovedueşte şi bine ves
teşte» ci că „a căruia laudă întru evanghelie est,e“ 
zice. Şi ca să nu se pară că ’1 linguşăşte pre el, iată că 
apostolul aduce ca marturi nu pe unul, sau doi, sau t iv i 
oameni, ci întreaga biserică, zicând: „prin toate bi- 
sericele". După aceia apoi chiar şi dela judecata celor 
ce l-au hirotonisit îl face vrednic de respectul lor, ceia 
ce nu este puţin lucru. De aceia spunând: „a Căruia 
laudă întru evanghelie este prin toate bisericele", 
adaoge imedieat:

„Şi nu numai aceasta". Dară ce va să zică el 
aici? Adecă «nu numai de aici este el vrednic do cinste, 
că propoveduind este bine văzut şi ascultat, şi lăudat 
de toţi, ci şi „că este hirotonisit de biserici îm
preună cu noi ca să fie soţie călătoriei voastre" 
( Vers. 19). Mi se pare deci că aici face aluziune la Var- 
nava, fiindcă mult sainănă demnitatea acestui M rbat 
cu ceia ce spune aici apostolul, de oare ce arată: „ c a  
sâ fie soţie călătoriei noastre, zice, cu darul acesta 
ce se slujăşte de noi". Ai văzut câte laude ii aduce? 
Evanghelizând strălucea, iară pentru aceasta el avea 
ca martur pe întreaga biserică. «A  fost hirotonisit de 
noi», zice, şi pentru cele ce Pavel pretutindeni l-a avut 
de tovarăş, şi in ispite, şi in primejdii, căci vorba de 
călătorie aceasta lasă a se înţelege. Dară ce va să spună 
prin expresiunea: „CU darul acesta ce se slujăşte 
de voi"? «Ca să vestească cuvântul, zice, şi să propo- 
veduiască evangheliea», sau că «să slujaseă la strân- 
gerea banilor», sau mai bine zis, mi se pare că pentru 
amândouă acestea spune. Apoi adaoge: „spre slava 
Domnului şi osârdiea voastră". Ceia ce el spune 
aici aceasta însamnă: «am găsit cu cale, zice, de a lî 
hirotonisit el cu noi, adecă ales, sau rânduit cu noi, şi
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îi se prohirisl, sau mai bine zis, a se rând ui spre slujba 
aceasta, în cât să se facă iconom şi slugă a banilor 
strânşi», — că nici aceasta nu eră puţin lucru. „Socotiţi 
(alegeţi) zice, dintre voi, fraţilor, şeapte bărbaţi 
mărturisiţi “ {Fapt. 6. 3), adecă au fost hirotonisiţi <Ie 
biserici, şi întreaga adunare :şi-a dat cuvântul.

Dară ce însamnă: „spre slava Domnului şi 
osâl’diea voastră“ ? Adecă, ca şi Dumnezeu să se slă
vească, şi voi să deveniţi mai osârduitori şi mai bine
voitori faţă de cei ce vor primi banii aceştiia, fiind băr
baţi încercaţi, şi contra cărora nimeni nu poate zămisli 
v r ’o bănuială rninciunoasă. «De aceia, zice, am căutat 
nişte astfeliu de bărbaţi şi n’am încredinţat totul numai 
unuia, ca astfeliu şi această bănuială să dispară, ci am 
trimis şi pre Tit. Si cu dânsul împreună şi pre altul». 
Apoi explicând expresiunea „spre slava Domnului 
şi osârcliea voastră“ a adaos: „Ferindu-ne de 
aceasta, ca să nu ne prihănească pre noi cinevâ 
într’această îndestulată şi mare strânsoare ce se 
slujaşte de noi“ (Vers. 20). şi ce este oare ceia ce 
el spune aici? De sigur că ceia ce spune aici este vrednic 
de Pavel, şi învederează marea lui îngrijire şi condes
cendenţă faţă de dânşii. «Ca nu cumva, zice, să l>ăniiiască 
cinevâ, şi nici ceâ mai mică îndoeală să aibă contra 
noastră— ca dosind cât de puţin din banii încredinţaţi 
noue—, de aceia am trimis pe aceştiia, şi nu numai unul. 
ci şi doi, şi trei».

A i văzut cum i-a scutit deorirce bă nuc; dă pre dânşii ? 
Nu numai dela propoveduirea evangheliei, nici numai 
dela a fi hirotonisiţi, ci şi dela a-i hirotonisi încercaţi, 
ca sa nu fie nici măcar bănuiţi; — aceasta este grija  cea 
mare a apostolului. Şi n’a zis: «ca să nu ne prihaniţi 
voi», ci „casă nu ne prihănească pre noi cinevâ". 
De şi pentru dânşii a făcut aceasta, dând a se înţelege 
prin expresiunea „spre slava Domnului şi osârdiea 
voastră*, totuşi nu voieşte a-i atinge, ci o apucă pe 
departe zicând: „ferindu-ne de aceasta41. Şi încă nici 
cu aceasta nu se mulţămeşte, ci şi prin inducţie îi lin- 
guşaşte zicând: „într’această îndestulată şi mare 
strânsoare ce se slujaşte de voi", punând şi lauda
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odată cu importanţa faptului. Ca nu cumva să se supere 
şi să zică: «aşii dară vă îndoiţi despre noi, şi ne credeţi 
atât de mişei, în cât să vă bănuim în această afacere» ? — 
iată că apostolul preîntimpinându-i şi îndreptându-i 
pare-că li zice: «mulţi bani sunt trimişi de voi; şi această 
„îndestulată şi mare strânsoare", adecă mulţimea 
banilor, ar fi deajuns să deii celor răi pricină de l>u- 
nueală, dacă nu vom luă toată asigurarea».

„Că facem purtare de grijă de cele bune 
nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oa
menilor". (Vers. 21). Ce ar puteâ fi deopotrivă cu Pa
vel ? N ’a zis doară: «să piară şi să fie blestemat cel ce 
ar voi să bănuiască aşă ceva; întru cât nu mă va mus
tră cugetul meu, nici-o vorbă nu voiu face de ceia ce 
Ijănuiesc», ci cu cât erau dânşii mai slabi, pe atâta şi 
el eră mai îngăduitoriu. Căci pe cel bolnav şi nepu
tincios trebuie a-1 ajută, iară nu a-1 probozi. De şi, 
de care păcat suntem noi departe pe atât, pe cât erâ 
el departe de o astfeliu de bănuială? Că. chiar demon 
de ar fl fost cineva, n’ar fl bănuit pe acest fericit de o 
astfeliu de rea credinţă. Şi cu toate acestea chiar aşâ de 
departe fiind de o astfeliu de bănuială uricioasă, toate 
le face şi le întreprinde, încât nici măcar umbră de 
bănueală să nu dea câtuşi de puţin, celor ce s’ar încercă 
de a născoci cevâ rău, şi nu numai că scapă de învi
novăţire, ci chiar şi de hule, şi de ori-ce ponos, şi de 
cea mai mică Iwiueală.

„Şi am trimis împreună cu dânşii şi pre fra
tele nostru" (Vers. 22). Iată iarăşi că pune şi pe al
tul, şi încă cu laude, şi cu voea lui, şi a multor alţi
marturi. „l3e care I-am ispitit zice, în multe de
multe ori că este osârduitoriu, iară acum cu
mult mai osârduitoriu". Lăudându-1 deci dela înseşi 
însuşirile sale, îl înalţă şi dela dragostea lui cătră dânşii; 
şi ceia ce ziceâ despre Tit, că „fiind osârduitoriu de 
bunăvoie a ieşit la voi", aceasta o spune şi de acest 
frate, zicând: „iară acum cu mult mai osârduitoriu " 
punând mai dinainte seminţele dragostei cătră Corintheni. 
Deci, după ce a arătat însuşirile lor, la urmă ii roagă 
şi pre dânşii pentru aceia, zicând:

„Şi ori pre Tit, soţ este mie, şi întru voi
15
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împreună lucrătoriu“ (Vers. 23). Dară oară ce in- 
samnă „şi ori pe Tit“ ? «Dacă trebuie a spune cevâ, 
zice, acestea am a spune, că este soţul meu, şi la voi 
împreună lucrătoriu». Sau că poate, că spune, «că dacă 
veţi face cevâ pentru Tit, aceasta n’o veţi face cui s’ar 
întâmplă, căci el este tovarăşul meu». .Şi părându-se că 
prin aceste vorbe il laudă pre acela, el înalţă pre aceş
tiia, arătându-i cum dânşii se găsesc faţă de Tit, încât 
că li este deajuns spre a-1 cinsti pre acela numai faptul 
că il arată a fi tovarăş al său. însă nici cu aceasta nu 
s’a mulţămit, ci a mai adaos şi alt-cevâ, zicând: „Şl 
întru voi împreună lucrătoriu". Nu simplu lucră- 
toriu, ci «in cele cătră voi, in propăşirea voastră, in 
înaintare, in dragostea, in osârdia cea cătră voi» — ceia 
ce mai ales ar fi putut a-1 apropieă de dânşii.

„Ori fraţii voştria. «sau despre alţii, zice, de veţi 
voi a auzi cevâ, apoi şi aceştiia au cele mai mari drep
turi de recomandare cătră voi, liindcă şi aceştiia, zice, 
„sunt fraţii noştri şi apostoli ai bisericelor'", 
adecă dc biserici trimişi. Mai departe apoi pune ceia ce 
este mai mare decât toate: ..Slava lui Christos", 
adecă, ceia ce se face acestora, la Christos se rapoartă. 
«Ori că veţi voi a-i primi ca apostoli, zice, ai bisericelor, 
ori ea fraţi, oi i că o veţi face spre slava lui Christos, 
multe pricini veţi aveă spre a-i iubi. Pentru Tit am a 
spune că şi al meu tovarăş este, dară şi al vostru iu- 
bitoriu; iară j>eiitru aceştiia că sunt fraţi, că sunt apos
toli ai bisericelor, că sunt slava lui Christos».

Ai văzut cum şi de aici se învederează că aceştiia 
erau necunoscuţi lor? Dacă ar ii fost cunoscuţi lor, de 
sigur că i-ar fi împodobit cu laude de acelea cu c a r e  a 
împodobit şi pre Tit, — zic adecă de dragostea aceluia 
cătră dânşii, — dară fiindcă încă nu li erau cunoscuţi, 
apoi «ca pre fraţi primiţi-i, zice, ca pre apostolii biseri
celor, ca pre cei ce lucrează s p r e  slava lui Christos». 
Pentru care adaogă: „Drept aceia arătarea dragos
tei voastre, şi a laudei noastre pentru voi, spre 
dânşii să o arătaţi înaintea feţei bisericelor". 
( Vers. 24). Acum să arătaţi, zice, cum ne iubiţi pre noi, 
şi cum noi, nu cum s’ar întâmpla şi în zadar ne mân
drim şi n e  lăudăm cu voi; iara aceasta o veţi dovedi, 
dacă veţi arătă cătră dânşii dragostea. După aceia
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apoi chiar şi vorba o face mai înfricoşată, zicând: „îna
intea feţei bisericelor adecă in slava, şi în cinstea 
bisericelor. «Că dacă pro aceştiia ii veţi cinsti, veţi cinsti 
pre bisericele care i-au trimis». Că cinstea făcută lor 
nu este îndreptată numai la dânşii, ci şi la cei ce i-au 
trimis pre dânşii, carii i-au hirotonisit, sau i-au însăr
cinat cu această solie, şi la cei mai ’nainte de dânşii, 
spre slava lui Dumnezeu. Qind noi vom cinsti pre cei 
ce-i slujăse lui, apoi toate cele atingătoare de lâima lor 
cea buna se rapoartă la dânsul, şi la ol)ştea bisericelor. 
Dară nici aceasta nu este mic. lucru, fiindcă mare este 
puterea unei adunări strînsă in acelaşi scop.

')  Dacă rugăciunea bisericelor a deslegat pre Petru 
din legături, apoi şi gura lui Pavel o a deschis. Faima 
acestora, nu cum s’ar întâmplă, împodobeşte şi pre cei 
intraţi intre căpeteniile duhovniceşti. De aceia şi cel ce 
urmează a hirotonisi sau alege pre alţii, invoaca atunci 
şi rugăciunele acelora, iară aceia hotărăsc, şi strigă cu 
glas, tot ceia ce ştiu cei iniţiaţi in tainele credinţei. Căci 
nu este slobod de a desvăli toate celor ce nu sunt ini
ţiaţi. Sunt împrejurări când preotul nu se deosebeşte dc 
cel supus, adecă de cel mai jos decât dânsul, de pildă 
când trebuie a se învrednici de tainele cele înfricoşate*, 
fiindcă cu toţii ne învrednicim de aceleaşi taine, iară nu 
ca in legea veche, când pe unele le mâncă preotul, 
iară pe altele cel ce nu erâ preot, aşâ că poporului 
nu-i erâ slobod de a se împărtăşi din cele ce se împăr
tăşii preotul. Acestea însă nu mai sunt acum, ci tu
turor li stă de faţă un trup şi un pahar. Şi chiar in 
rugăciuni ar puteâ vedea cin;*vă pe popor contribuind 
cu o bună parte, căci pentru cei îndrăciţi şi pentru cei 
aflaţi in pocăinţă, rugăciunile se fac în comun, şi de 
preot şi de credincioşi; atunci cu toţii zic aceiaşi rugă
ciune, rugăciune plină de milă şi compătimire.

Şi iarăşi, cânii scoatem din biserici pe cei ce incă 
nu pot a se împărtăşi din masa cea sfintă, atunci trebuie 
a se tace o altă rugăciune, şi cu toţii stăm la feliu jos pe 
acelaşi loc, şi cu toţii la feliu ne ridicăm în picioare. Când 
ar trebui iarăşi a ne împărtăşi de pace, noi şi atunci cu 
toţii ne sărutăm împreună. Şi chiar în timpul când se

') Partea morală. Despre nevoea de rugăciune, şi pentru a 
nu ne dezbină unii de alţii. (Veron).
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sâvârsese înfricoşatele taine preotul se roagă cu poporul, 
dară şi poporul se roagă cu preotul, fiindcă expresiunea: 
„şi cu duhul tâu “ nimic nu este, decât aceasta.

Cele ale evharistiei iarăşi sunt comune, căci nici 
preotul nu mulţumeşte singur, ci şi întregul popor. Că 
mai ’ntâi primind respunsul lor, apoi unindu-se şi dânşii 
cu preotul şi zicând, că cu vrednicie şi cu dreptate se 
face aceasta, la urmă începe şi preotul sfii ita evharistie. 
Şi de ce te minunezi, că poporul grăieşte împreună c u  
preotul, când el înalţă imnuri de laudă lui Dumnezeu 
chiar şi împreună cu heruvimii şi cu puterile cele de 
sus? Acestea toate le-am spus, ca şi fie-care dintre voi să 
lie cu băgare de samă; ca să cunoaştem că cu toţii sun
tem un trup, având poate numai atâta deosebire intre noi, 
pe câtl deosebire au madulările intre dânsele, şi să nu 
aruncăm totul pe preoţi, ci şi voi să vă îngrijiţi, ca uniia 
re sunteţi din trupul obştesc, din bisericii întreagă. Că 
aceasta ni pregăteşte şi noue o mai mare siguranţă, in 
acelaşi timp şi voue propăşire în fapta buna.

Asculta, cum pe timpul apostolilor in multe împre
jurări credincioşii cu toţii erau luaţi ca părtaşi la părerea 
şi hotărirea adunărei, căci când de pildă au hirotonisit, 
sau au ales pe cei şapte diaconi, mai întâi au comuni
cat despre aceasta comunităţei întregi; şi când Petru a 
introdus în ceata sfinţilor apostoli pe Mathia, a comu
nicat mai ’ntâi tuturor celor de faţă, atât bărbaţi cât şi 
femei. Că aici nu este nici trufiea stăpânilor, şi nici 
robia celor stăpâniţi, ci stăpânii; duhovnicească, priso
sind mai cu samă in aceia, că îşi ia pe spatele sale ceva 
mai mult decât ori-ce ostenele, îşi ia îngrijirea de voi. 
iară nici de cum nu caută onoruri multe. Căci în biserică 
trebuie a trai ca şi intr’o casă, adecă trebuie a ne găsi 
cu toţii ca cum am fi un singur trup, dupre cum şi 
botezul este unul, şi m;ssa este una, şi izvorul este unul, 
şi zidire este una, şi tată este unul.

Deci, pentru cc ne dezbinăm intre noi, şi ne în
vrăjbim  unii contra altora? Xe vedem siliţi prin urmare 
de a ne plânge iarăşi tot de aceleaşi, de care de multe-ori 
ne-am plâns. Cele prezente, iubiţilor, sunt vrednice de 
plâns. Suntem atât de mult dezbinaţi unii de alţii, in 
cât este nevoie de a imită legătura dintr’un trup ome
nesc, căci numai aşâ va puteâ chiar şi cel mai mare 
de a se folosi din contactul cu cel mai mic. Dacă Moisi
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a aflat ceva din cele de folos dela socrul sau1), ceia ce 
el nu ştieâ, apoi cu atât mai mult ar putea fi aceasta 
în biserică. Şi ce poate fi, daca ceia ce a ştiut necredin
ciosul, nu a ştiut cel duhovnicesc? Pentru ca să cunoască 
cu toţii de pe atunci, că chiar de ar despărţi marea în 
două, chiar de ar sfarimâ peatra ca să curgă din ea 
apă, totuşi avea trebuinţă de ajutoriul lui Dumnezeu; 
şi că acelea nu erau ale firei omeneşti, ci ale puterei 
lui Dumnezeu. Şi acum dacă de pildă cutare nu spune 
cele ce trebuie a spune, un altul seulându-se să spună,— 
chiar mic şi nebăgat iii samă de ar fi acesta, însă ar 
spune cevâ din cele de folos, primeşte-i părerea. Chiar 
de ar fi dintre cei mai proşti şi mai ordinari, tu să nu-i 
dispreţuieşti. Căci nimeni nu poate fi atât de departe de 
aproapele său, pe cât de departe eră Moisi de socrul 
său; şi totuşi n’a crezut că este nedemn de n-l ascultă, 
ci încă i-a şi primit părerea, a aprobat-o, ba. încă a şi 
scris-o în cartea sfinţi, şi nu s’a ruşinat de a o predă 
viitorimei, doborârid prin aceasta trufiea celor mulţi. 
Pentru care scriind astfeliu de fapte in istoria sfintă ca po 
coloana sau pe monumentul vieţei, le-a lăsat ornenirei, — 
fiindcă ştieâ că istoriea aceasta va fi multora de folos.

Deci, să nu trecem cu vederea pre cei ce ne sfătuiesc 
cu cele trebuitoare, fie că ar fi poate dânşii dintre cei 
mai mici, fie că dintre cei mai de rând; şi nici să pre
tindem că numai decât ceia ce noi am sfătuit sau am 
povăţuit pre cine vă, trebuie a fi ascultaţi, şi a se înde
plini întocmai, ci numai acele ce li s’ar jtăreă de folos, 
numai acele primească-se de toţi. Că mulţi din c.ei cu 
vederile scurte, văd de multe-ori mai bine decât cei cu 
vederile cele mai agere, pentru că cercetează poate mai 
cu amănunţime şi mai cu stăruinţă. Şi nici să zici: «dară 
de ce mă chemi la sfat, dacă nu asculţi de ceia ce-ţi 
spun»? — fiindcă astfeliu de vorbe nu pot fi ale unui 
stătuitoriu, ci ale unui tiran. Căci cel ce sfătuieşte, este 
stăpân numai de a spune cele ale lui; iară dacă cel sfă
tuit ar găsi că altceva i-ar fi lui de folos, pe când acela 
ar voi să se facă numai ceia ce el a spus, apoi atunci 
nu mai este stătuitoriu, ci tiran, dupre cum am spus.

Deci, dară, sa nu facem aşii, ci izbăvindu-ne sufletul 
de orice trufie şi uşurinţă, să avem ca scop: nu numai ca 
părerile noastre sa steâ in picioare, ci ea să stăpânească

l> NotCu A se vedeâ Exodul, cap. 18, 14—19 şi următorii.
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totdeauna părerea aceia care foloseşte, chiar clacă n’ar 
fi ieşită clin capul nostru. Nu puţin vom câştigă şi atunci 
când, neputâncl găsi noi eele cuvenite, vom primi cele 
ce ni se pun înainte de alţii, fiindcă şi dela Dumnezeu 
vom luă o mare plată, şi ne vom bucură şi de o mai 
mare slavă. Că dupre cum cri ce spune care anume sunt 
interesele noastre, este înţelept, tot aşâ şi noi primind 
sfatul, vom aveâ laudă şi vom culege roadele înţelep- 
ciunei şi ale recunoştinţei. Tot aşâ deci, şi casele, ca şi 
cetăţile, tot aşâ şi biserica fiind iconomisită, va luă un 
mai mare avint. Tot aşâ de bine iconomisând şi noi 
vieaţa prezentă, ne vom învrednici ele bunurile viitoare. 
Cărora fio ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi 
filantropica Domnului nostru Iisus Christos, căruia se 
cade slava în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X I X

„Că pentru slujba cea cătră sfinţi, de prisos 
este a seri vou6“ (Cap. 9, 1 ).

Spunând atâtea pentru slujikî, aici zice: „este de 
prisos a vă serie voue“ . Şi nu numai aici se vede 
înţelepciunea lui, că spunând mai ’nainte atâtea, la urmă 
zice că „de prisos este a scrie voue“, ci şi că iarăşi 
vorbeşte de dânsa. Unele spuse cu puţin mai ’nainte 
le-a grăit pentru cei ce vor primi banii dela dânşii, ca ii 
adecă să se bucure ele multă cinste; altele spuse mai 
’nainte de acelea, când vorl>eâ despre Macedoneni, că 
„sărăciea lor cea adâncă a sporit spre bogăţiea 
bunătăţei lor“, şi toate celelalte in line despre filan
tropie şi eleimosina. Cu toate acestea, spunând atâtea 
in urmă, şi urmând iarăşi a li mai grăi „de prisos 
îmi este, zice, a scrie voue“ . Face aceasta ca încă 
mai mult să-i atragă la sine.

Că omul, care are poate o slavă atât de mare 
încât să n’aibă nevoie de sfat, se ruşinează de a se
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arată lumei mai pre jos de bunul nume ce-1 are. Tot 
aşa face aceasta fiind’ vorha şi de învinovăţire; că gră
ieşte trecând cu vederea ceia ce ar voi să spună. Do 
altmintrelea aceasta are o mare putere asupra audi
torului, căci de pildă judecă tor iul văzând mărinimiea 
acuzatului, la urmă nici nu-i mai bănuieşte. Că se gân
deşte, zic, că dacă cel ce ar aveâ multe de grăit şi nu 
spune nimic, cum ar puteâ el să plăzmujască cele ce 
nu sunt? Şi prin aceasta dă mai mult a se înţelege, 
decât a se vorbi, şi-’şi adaoge singur la bunul său 
renume. Aceasta face şi Pavel de multe-ori, şi când e 
vorba de sfat, şi chiar şi când e vorba de laude, căci 
după ce spune: „de prisos este a seri voue“, pri
veşte cum ii sfătuieşte mai la vale.

„Că ştiu osârdiea voastră, cu care pentru 
voi mă laud cătră Macedoneni “ (Vers. 2). Mare 
lucru este, deci, de a şti el aceasta, şi cu mult mai mare 
de a o spune şi altora, căci atunci are şi o mai mare 
putere, fiindcă n’ar puteâ dânşii să se facă de ruşine. 
Ai văzut înţelepciune la dânsul? l-a îndemnat prin 
exemplul altora, prin Macedoneni: „Şi arătăm voue, 
fraţilor, de darul lui Dumnezeu cel dat întru 
bisericele Macedoniei ' — i-a îndemnat prin exemplul 
lor chiar: „care nu numai a face, ci şi a vreâ 
aţi început mai ’nainte din anul trecut*, zice; — 
i-a îndemnat prin exemplul Domnului, zicând: „Că ştiţi 
darul Domnului nostru Iisus Cliristos, că pentru 
voi a sărăcit, bogat fiind14, — şi apoi iarăşi se refu- 
giează la partea ceă mai puternică, punând de faţă 
exemplele altora, fiindcă neamul nostru omenesc este 
jaluz. Ar fi trebuit desigur ca exemplul Domnului mai 
ales să-i mişte, şi după acela apoi să aducă exemplul 
recompensei; dară fiindcă erau slabi, apoi exemplul 
acesta ii mişcă mai mult. Că nimic nu poate fi atât de 
mare şi însemnat, ca ceia ce poate face zelul, sau simţul 
de a întrece pe altul. Căci tu gândeşte-te cum această 
idee el o introduce din nou, fiindcă nu zice: «imitaţi pe 
aceia», ci că „râvna ceă dintre voi pre cei mai 
mulţi a îndemnat14. Dară ce spui Pavele? Cu puţin 
mai ’nainte ziceai că Macedonenii au dat de bunăvoie, 
şi incă, că „cu multă rugăminte rugându-ne pre
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noi“ ; —  deci cum de zici acum „râvna ccâ dintre 
v o i14, adecă că numai aşâ au dat? «Da! zice el: noi nu 
i-am siătuit, nu i-am rugat, ci numai că v ’am lăudat 
pre voi, ne-am mândrit cu voi, şi aceasta a fost deajuns 
spre îndemnarea lor».

Ai văzut cum îi mişcă prin alţii pe aceştiia, şi prin 
aceştiia pre alţii, şi cum împreună cu zelul, sau râvna 
lor, a amestecat şi ceâ mai mare laudă? Apoi ca nu 
cumvâ să-i înalţe prcâ mult, priveşte cu câtă cumpătare 
îşi mrejăşte vorba zicând: „şi râvna cea dintre voi 
pre cei mai mulţi a îndemnat". ( iândeşte-te, deci, 
ce ar fi fost, ca altora să li fie pricină pentru o ase
menea eleimosină, iară dânşii să nu iâ parte la această 
subscripţie. Dc aceia n’a zis «imitaţi pre aceia», fiindcă 
n’ar fi avut atâta putere râvna lor, ci «aceia v ’au imitat 
pre voi, şi deci voi ca dăscăli să nu vă arătaţi mai pre 
jos de ucenici».

Şi priveşte cum deşteptându-i pre dânşii şi aţiţân- 
du-i foarte tare, se preface pare-că a stă de partea lor, 
stai mai bine zis, ca şi cum pare-că dânşii s’ar găsi în 
dispută şi în întrecere, iară el li iâ apărarea, şi se dă 
de partea lor. Ol dupre cum mai sus a zis: „Căci peste 
putere voioşi au fost, cu multă rugăminte ru- 
gându-ne pre noi, ca să luăm darul şi împăr
tăşirea slujbei cei cătră sfinţi, încât am rugat 
pre Tit, ca precum mai ’nainte a început, aşâ 
să şi săvârsască întru voi darul acesta", tot aşâ 
şi aici zice că „am trimis pe fraţi, ca nu îndeşărt 
să fie lauda noastră". Şi s’ar păreâ că se pune pre 
sine de partea Corintbenilor prin toate acestea, de şi 
se îngrijâ de toţi deopotrivă. Ceia ce el spune aici, 
aceasta va să zică: «ma mândresc mult cu voi, mă în
gâm f pentru toţi, m’am mândrit şi cu aceia, aşâ că 
dacă voi veţi remâneâ in urmă, cele ale ruşinei sunt 
obşteşti». Dară şi aceasta el o spune cumpătat, căci a 
adaos: „în partea aceasta" — nu peste tot locui
rea precum am zis, să liţi gata", adecă «n ’am 
spus că veţi găti, ci, că aţi fost gătit totul, şi că nimic 
nu vă mai lipsă. Aceasta, deci, voiesc a o dovedi prin 
fapte» zice. Mai departe apoi, chiar se măreşte neli
niştea lui, zicând: „Ca nu cumvâ de vor veni îm
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preună cu mine Macedonenii, şi vâ vor află pre 
voi negătiţi, să ne ruşinăm noi— ca să nu zi
cem „voi“ întru starea aceasta a laudei Ru
şinea este mai mare, când pui ea privitori pre mulţi 
dintre cei re au auzit dejâ de acest fapt. Şi n’a zis ca 
«voiu aduce Macedoneni cu mine», ca să nu se pară 
că aceasta el o face într’adins, ci „ca nu cum vă de 
vor veni împreună cu mine“, adecă d i s’ar putea 
întâmplă una ca aceasta. Astfeliu, deci, el a tâcut cu
vântul său neluinuit prin aceste vorbe, pe când dacă 
ai' 11 grăit altmintrelea, i-ar li făcut mai iubitori de dis
pută. Şi priveşte încă, cum el i-a. aţiţat nu numai dela 
cele duhovniceşti, ci şi dela cele trupeşti. «Dacă poate 
nu vă mişcă atât de mult persoana mea, zice, ci vă în
curajaţi ca faţă de unul re vă cunoaşte, totuşi gândifi-vă 
la Macedoneni „ca nu cumva să vină împreună 
cu mine şi să vă afle pre vo i"— şi nu zice «ne
voind» ci „ nepregătiţi adecă nerăspunzând suma ce 
trebuie a plăti. Că dacă este ruşine de a nu respunde 
imedieat, apoi a nu respunde de loc nimic, sau m;vi 
puţin decât trebuie, poţi pricepe câtă ruşine poate fi. 
Apoi arată cu multă linişte şi ceia ce s’ar putcă în
tâmpla din această cauză, zicând cam inţăpătoriu: „Ca 
nu cumva să ne ruşinăm noi, ca să nu zicem 
rvoi% după care iarăşi o îndreaptă, 'zicând: „întru 
Starea aceasta a la u d e i tăcându-i prin aceasta nu 
mai leneşi, ci arătând că dacă in altele au avut succese, 
apoi trebuie ca şi de astă-dată să aibă multă îndrăzneală .

„Drept aceia de nevoie a fi am socotit a 
îndemnă ’ i pre fraţi ca să vie mai ’nainte ia 
voi, şi să gătească cea mai ’nainte făgăduită 
a voastră bine-cuvântare, iară nu ca o lăco
mie" (Vers. 5). Iarăşi a repetat ideia sub o altă formă ; 
şi ea să nu se creadă că le spune acestea cum s’ar 
întâmpla, apoi şi cauza călătoriei fraţilor o arată a fi

') Notă. Iu ediţiunea sf. Chrisostom versul acesta sună ast- 
l'eliu: „ Deci am socotit de nevoie de a trimite pre fra ţi mai ’nainte, 
ca să gătească cea mai ’nainte a voastră bine-mvAntare.. astfeliu 
că expresiunea îndemnă pre fra ţi“ din textus receptus lipseşte.
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tot aceiaşi, adecă să nu lie dânşii ruşinaţi. Ai văzut că 
expresiunea lui de mai sus: „de priSOS este a SCl'i 
voue“ este un început de sfătui re? Ai văzut cate a 
spus el pentru această slujbă? Pe lângă acestea apoi, 
sc mai poate spune şi aceia, că spre. a nu se părea că 
se contrazice spunând „de prisos este“ , apoi a trecut 
cu vorba la graba, la buna-voinţă şi la dărniciea lor, 
ca astfeliu prin acestea să-i pregătească pe dânşii. Că 
aceste trei lucruri li cere el. Dealtmintrelea acestea le-a 
pus în mişcare şi la început, căci când zice că „Că 
întru multa ispită de necaz prisosinţa bucuriei 
lor, şi sărăeiea lor cea adâncă a sporit spre 
bogăţiea bunătăţei lor“, nimic, altă nu spune, decât 
că au dat şi mult, şi eu bucurie, şi in graliâ, şi că nu 
numai că nu s’au întristat dând, ci şi când au fost in 
ispite — ceia ce este mai greu decât a dâ — nu s’au în
greuiat de a face aceasta. Şi expresiunea „s’ail dat 
pre sine noue“ arata şi buna-voinţă de a dâ, in acel.işi 
timp si marea lor credinţă. Deci şi aici tot aceia face.

Fiindcă dărniciea şi buna-voinţă sunt contrare, şi 
fiindcă, cel ce dă mult de multe-ori se întristează, iară 
cel ce nu voieşte a se întrista dă mai puţin, priveşte 
cum se ingrijaşte pentru 1 le-care din aeeştiia, şi incă 
cu înţelepciunea cuvenită lui. El n’a zis că a dâ puţin 
şi cu bună-voinţă este mai bine, decât a da mult şi cu 
silă, — fiindcă dânsul voia dc a dâ şi mult, şi cu bună
voinţă, însă cum? „Să gătească cea mai ’nainte 
făgăduită a voastră bine-cuvantare, ca să fie 
aceia gata, aşă ca o bine-cuvântare, iară nu ca 
O l ă c o m ie Mai intâi el începe dela ceia ce este mai 
plăcut şi mai uşor, dela a nu da de silă, căci „este 
bine-cuvântare“, zice. şi priveşte cum arată iodul 
bunei-voinţi înverzind îndată, iară pre cei ce dau ca 
încărcaţi de bine-cuvântare. Şi cu denumirea aceasta 
i-a deşteptat, fiindcă nimeni nu dă bine-cuvântare cu 
întristare sau scârlm. Şi nici numai cu atâta s’a mul
ţumit, ci a adaos: „iară nu ca o lăcomie", «să nu 
vă închipuiţi, zice, că primim, aceasta ca împinşi de lă
comie, ci că ne facem voue motiv de bine-cuvântare. 
Că lăcomiea este a celor ce dau fără de voie; aşii că 
cel ce dă eleimosină fără voie, lăcomie dă».
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Apoi (lela această idee iarăşi trece la ceialaltă, de a 
da cu dărnicie. „Iară aceasta zic" — adecă împreună 
cu cele de până acum, şi aceia am a spune: „că cel Ce 
samănă cu scumpete, cu scumpete va şi secera; 
iară cel ce samănă întru bine-cuvântări, întru 
bine-cuvântări va şi seceră" (Vers. 6). ş in ’aspus 
«cel ce samănă cu minuţiozitate, sau cel ce dă cu zgâr
cenie», ci a întrebuinţat o expresiune mai plăcută la 
auz „CU seumpătate" zice. Dară apoi şi lucrul l-a 
numit sămânţă, ca astfeliu dc îndată să te gândeşti la 
resplată, şi cugetând la seceriş să afli că vei luă mai 
mult decât vei da. De aceia n’a spus «cel ec dă», ci 
„Cel Ce samănă", Şi nici n’a spus «de veţi samănă 
voi», ci voii ta lui este in general. Nici n’a spus «cel ce 
samănă intru belşug, sau din belşug», ci „întru bine
cuvântări" ceia ce este cu mult mai mare şi mai 
principal. Şi după aceia iarăşi se reîntoarce la cea 
dintâi, zicând:

„Fie-care precum se îndură cu inima" (Vers. 7). 
Face aceasta cineva cu propriea sa voinţă şi putere, iară 
nu fiind silit. De aceia şi asupra acestui lucru el stă- 
ruieşte, căci zicând: „precum se îndură de bună
voie" a adaos imedieat: rnu din mâhnire, sau de 
silă", şi nici numai cu acestea sau mulţămit, ci aduce 
mărturie şi din Sfinta scriptură, zicând: „Că pre dă- 
tătoriul de bună-voie iubeşte Dumnezeu". Ai văzut 
cum aceasta el o pune necontenit? „Nu ca cum aşi 
poronci voue zic" şi „sfat întru aceasta vă dau" 
si „ca o bine-cuvântare, iară nu ca o lăcomie", 
şi iarăşi: „nu din mâhnire, sau de silă, că pre 
dătătoriul de bună-voie iubeşte Dumnezeu". Aici 
mi se pare că se vorbeşte de dărnicie, sau de mări
nimie, el insă a întrebuinţat expresiunea aceasta in 
ideia de a da cu bună-voinţă. Fiindcă exemplul Mace
donenilor şi toate celelalte erau deajuns spre a duce la 
un bun sfârşit această chestiune, apoi nu grăieşte multe 
despre dânsa, ci despre aceia că nu trebuie a dă fără 
de voie. Că dacă a dă de voie este fapt al virtuţei, apoi 
tot ce vine din silă pierde orice resplată.

Şi nu numai că sfătuieşte, ci se şi roagă, ceia ce
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face pururea, zicând: „Şi puternic este Dumnezeu, 
să prisosască tot darul întru voi“ (Vers. 8). Prin 
această rugăciune el restoarnă ori-ee gând ascuns în 
inima cuiva, (tare poate pe mulţi împiedecă de a da şi 
astăzi. Căci mulţi se tem de a da eleimosină, zicând «nu 
cuinvâ să devin sărac, nu cumva să am şi eu nevoie 
de alţii». Această frică deci resturnând-o adaogă rugă
ciunea, zicând: „tot darul să prisosască întru voi“ . 
N ’a zis simplu «să vă umpleţi», ci să prisosască întru 
voi. Şi ce va să zică: „să prisosască întru voi“ ? 
«Să vă umple pre voi intr’atata, zice, în cât să puteţi 
a  prisosi în dărniciea aceasta».

„Ca întru toate pururea toată îndestularea 
având, să prisosiţi spre tot lucrul bun“. Priveşte 
şi in rugăciunea lui marea sa filosofte. El nu se roagă 
pentru l>ogăţie, nici pentru prisosinţa averilor, ci „întru 
toate pururea toată îndestularea având Şi mi 
numai aceasta trebuie a admiră la dânsul, eă prisosinţa 
aceasta n’a mărit-o câtuşi de puţin, şi că nici nu-i sileşte 
de a da din lipsa lor, tăcând pogorământ in slăbăciunea 
lor, ci cere pentru dânşii toată îndestularea, şi arătă 
în acelaşi timp, eă nu trebuie a abuza de darurile lui 
Dumnezeu.

„Să prisosiţi spre tot lucrul bun“ . «l)e  aceia, 
zice, cer dela Dumnezeu asemenea lucru, ca să daţi şi 
altora». Şi n’a zis simplu «să daţi», ci „să prisosiţi “ . 
Căci dacă în lucrurile tru]>eşti el li cere îndestulare, in 
cele duhovniceşti li cere şi prisosinţă, nu numai in elei
mosină, ci şi în toate celelalte, sau dupre cum zice: 
„spre tot lucrul bun“. Aj>oi li aduce ca sfătuitoriu 
pe însuşi Prorocul, căutând sau cerând înărturiea invo
cată de dânsul pentru dărniciea lor. „Precum este 
scris: împărţit-a, dat-a săracilor, dreptatea lui 
remâne în veac“ (Vere. 9). Aceasta va să zică: „să 
prisosiţi", fiindcă a împărţi, nimic altă nu arată, decât 
a da cu iml>elşuşare. Că dacă averile nu remân, totuşi 
cele din ele reman. Şi lucrul cel de mirat este ca dacă 
sunt păzite, se pierd, iară dacă sunt împrăştieate, sau 
împărţite, remân pentru 'totdeauna. Sub numele de drep
tate de aici, Prorocul numeşte filantropiea, fiindcă dânsa
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face drepţi pre cei ce împrăştie averile cu im bel su
gă re la cei lipsiţi, arzând ca şi' un foc păcatele celui ce 
face aşâ.

') Deci, iubiţilor să nu cercetăm cu amănunţime, 
când facem milostenii, ci să semănăm cu mânele pline. 
Nu vezi câte dau uniia mimicilor din theatru şi femeilor 
curve? Măcar pe jumătate din ceia ce dau aceia jucă
torilor din teatru dă şi tu lui Christos; cât dau aceia 
din ambiţiune celor de pe scenă, dă şi tu pe atâta celor 
flămânzi. Aceia îmbracă trupul celor cu care eurvesc 
iu aur preţios, pe când tu nu îmbraci trupul lui Christos 
nici cu o haină simplă, de şi îl vezi gol. Deci, de ce 
iertare poate fi vrednic, faptul acesta, şi de câtă osândă 
nu te faci vinovat, că pe când acela procură atâtea lucruri 
unei femei care-1 necinsteşte şi-l pierde, tu uu procuri 
nici cel mai mic lucru celui ce te-a mântuit şi te-a făcut 
strălucit? Când cheltueşti pentru pântece, beţii şi des- 
frânări, nici de cum nu-ţi aduci aminte de sărăcie; iară 
când e nevoie de a veni in ajutoriul sărăciei, te faci mai 
sărac decât toţi săracii. Când tu hrănind la masa ta 
părăsiţi şi linguşitori, cheltuieşti ca din izvoare fără 
sfârşit, te bucuri, iară dacă cumvâ s’ar întâmplă să vezi 
v r ’un sărac, apoi te apucă deodată frica de sărăcie.

De aceia tocmai ne vom osândi atunci şi de noi 
înşi-ne şi de alţii, şi de cei cu fapte bune, şi de cei eu 
fapte răle. Că va zice atunci cătră tine: «de ce tu nu 
ai fost tot atât de mărinimos şi în cele cuvenite ? Acesta 
dând unei curve, nu s’a gândit la nirnic din cele la care 
te-ai gândit tu; iară tu dacă trebuia de a da stăpânului 
tău, care a spus să nu ne ’ngrijim, tremurai de groază 
şi de frică»! Şi de ce iertare vei putea fi vrednic? <lă 
dacă un om, şi încă nu trece cu vederea primind v r ’o 
binefacere, ci va înapoia harul primit, apoi cu atât mai 
mult Christos. Căci cel ce a dat şi fără să prim iască 
cevâ, apoi cum n’ar da după ce a primit? «Dară, zici 
tu, când uniia cheltuiesc mult, şi la urmă au nevoie de 
alţii»? Vorbeşti de sigur despre cei ce au cheltuit totul, 
iară tu n’ai dat nici un obol. Făgăduieşte de a împrăştieâ 
totul, şi atunci întreabă şi despre acestea. Până când 
insă tu eşti sgârcit, şi prea puţin dai din cele ce ai, de

') Partea morală. Noi nu trebuie a cerne sau a cercetă cu 
amănunţime ceia ce dăm ca eleimosină. (Veron).



ce îmi pui înainte pretexte de acest feliu? Noi nu te 
ducem doară la cea mai de pe urmă sărăcie şi la o totală 
lipsă de avere, ci iţi cerem ca pe cele prisoselnice să 
le tai, şi să te mulţănieşti numai cu strictul necesar. 
Mulţumirea cu strictul necesar, sau mai bine zis, eu puţin, 
se regulează de trebuinţa absolută a acelor lucruri, fără 
de care nu este cu putinţă de a trăi cineva. Nimeni nu 
te împiedecă dela acestea, şi nici nu-ţi interzice hrana 
zilnica. Hrană, dară nu dezmerdare, zic; învelitoare pe 
corp, iară nu podoabe. Sau mai bine zis, dacă cineva ar 
examina bine, apoi aceasta mai ales ar fi dezmerdare, 
căci gândeşte-te bine. l)e  cine am spune noi că se dez- 
meardă mai mult; oare de cel ce se hrăneşte cu zar
zavaturi, care este sănătos, şi nimic rău nu sufere, sau 
de cel ce are masă sil m it ică 1) şi este încărcat de mii 
de boa le i Este invederat că de acest din urmă.

Prin urmare nimic mai mult decât aceasta să nu cău
tăm, dacă voim de ii ne dezmerdă cu adevărat, şi a vieţui 
în acelaşi timp cu sănătate. Şi in aceasta mărginim noi 
mulţămirea cu strictul necesar, sau mulţămirea cu puţin. 
Cel ce poate a se mulţămi cu stridii, şi a fi sănătos, 
nimic mai mult să nu caute; iară cel mai slab şi mai 
neputincios, şi care are nevoie şi de îndulcirea lui cu 
zarzavaturi, să nu fie împiedecat. Iară dacă cineva ar 
li mai neputincios şi decât acesta, şi ar aveâ nevoie 
poate de un ajutoriu cumpătat din cărnuri, nici de acestea 
nu-i împiedecăm. Căci nu pentru a ucide sau a vătăma 
pe oameni sfătuim noi prin acestea, ci ca cele priso
selnice să le tăiem. Iară prisoselnic este, tot ceia ce e 
mai mult decât trebuinţa. Căci, când noi şi fără acestea 
am putea trăi cu sănătate şi plăcut, tot ceia ce este 
adaos, este cu desăvârşire prisoselnic.

Acestea le spunem noi şi de haine, şi de masă, şi 
de casă, şi de toate celelalte, şi pretutindeni căutăm tre
buinţa numai, căci prisosul este şi nefolositoriu. Când 
vei studieâ bine cumpătarea sau mulţămirea cu puţin, 
atunci vei ajunge a ti răvnitoriu acelei văduve2), şi te 
vei ridică şi la mai mari decât dânsa. Intru cât însă te
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') Notă. Sibarisul, sau Sybarisa, erâ un oraş al Italiei, pe Golful 
Tarantin, ai căruia locuitori din pricina mărci rodnicii a pămân
tului ajunsese într’atata motăciune şi dezmerdare, în cât au remas 
de pomină. (A  se vedea lexiconul Greco-Român de Ioanid).

*) Notă. A  se vedeâ cap. 17. din cartea a 3-a a împăraţilor.
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îngrijeşti de îndestulare, nu vei ajunge de loc la filo- 
sofiea acelei 1' mei. Aceea a ajuns şi mai presus de în
destulare eu strictul necesar, fiindcă chiar -cele ce urmau 
a-i servi de hrană ei, le-a pus pe toate înaintea Proro- 
cului. Poate că te găseşti în lipsa de cele trebuitoare; 
şi nu te ruşinezi fiind învins de o femeie, pe care nu 
numai că n’o râvneşti, ci incă eşti foarte departe de 
dânsa? Aceea n’a spus ceia ce spunem noi: «dară dară 
voiu cheltui totul, şi mă voiu vedea silită de a aveâ ne
voie de altub)? — ci cu toată mulţumirea ’şi-a dat tot ce 
aveâ. Şi ce ar puteâ zice. cineva de acea femeie de pe 
timpul Prorocului Ilie ? (iu i dânsa nu eră primejduită 
numai cu sărăciea, ci şi cu moartea, şi nu numai ea, 
ci şi copiii ei; căci dela nimeni nu aşteptă ca să pri- 
miască cevâ, ci ca să moară imedieat. «Dară, zici tu, 
a văzut pe Prororul, şi de aceia a devenit darnică». Şi 
voi nu vedeţi mii de sfinţi? Şi ce zic eu sfinţi? Vedeţi 
cerând chiar pe stăpânul Proroeilor, şi nici aşâ nu sun
teţi filantropi, ci având averi care trec din una in alta 
şi se, îmnulţăsc, nu daţi nici măcar din prisosul lor. C.e 
spui? Proroc eră acela, şi a convins pe văduvă ca să 
lie atât de mărinimoasă ? Apoi tocmai aceasta este m i
nunat, că dânsa s’au convins de a-1 crede pe dânsul de 
mare şi miraculos.

Căci, < um di- n’a zis ea — dupre cum chiar eră na
tural să cugete, ca o femeie barbară şi de alt neam — 
că «dacă ai fi Proroc, nu ai aveâ nevoie de mine; şi 
dacă ai l i  prietenul lui Dumnezeu, nu te-ar f i  trecut el 
cu vederea. Fie! Iudeii pentru păcatele lor, poartă cu 
dânşii această pedeapsă; dară acesta cum, şi din ce 
cauză sufere»? Nimic din acestea ea n’a cugetat, ci i-a 
deschis lui casa sa, iară mai ’nainte de casă cugetul şi 
inima, şi a pus la mijloc toate cele ce aveâ, şi lăsând 
la o parte natura, a dispreţuit pe c o p i i i  săi, şi a pre
ferat pe străin înaintea tuturor. Gândeşte-te, deci, câtă 
osândă nu vom aveâ noi, dacă dăm mai .-puţin decât o 
femeie văduvă, săracă, de alt neam, barbară, mamă de 
copii, şi nimic ştiind din cele ce ştim noi, şi totuşi ne 
arătăm mai slabi şi mai pre jos de dânsa. Ga dacă avem 
uniia din noi trupul puternic, nu pentru aceasta suntem 
voinici. Numai acela are această însuşire— chiar de ar 
sta el culcat pe pat, care are puterea dela sine, numai 
acela, zic, este voinic; iară dacă n’a are aceasta, apoi 
chiar un munte de ar mişcă din loc cu puterea trupului
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său, cu nimic nu s’ar arătă mai puternic decât o copilă 
tânără, sau decât o Jjaba gârbovită. Cu in timp ce acela 
se luptă eu rălele netrupeşti, acesta nu îndrăzneşte nici 
a se uita la ele. Şi ca să afli că aceasta este însuşirea 
bărbăţiei, o poţi cunoaşte din însuşi exemplul re ni stă 
de faţă.

In adevăr, iubiţilor, ce ar puteâ lî mai voinic de 
cât această femeie, carea şi faţă cu natura ei, faţă de 
groaza foametei, ba chiar faţă şi de ameninţarea morţii 
a stat cu voinicie, şi s’a arătat mai puternică decât 
toate ispitele? Ascultă cum însuşi Christos o a lăudat, 
zicând: „Multe văduve au fost în zilele lui Ilie, 
şi cătră nici una. n’a fost trimis Prorocul, de
cât numai la o femeie văduvă din Saretha Si- 
donului" (Lurâ 4, 25. 26). Să spun incă cevâ mare şi 
paradox? Această femeie văduvă a introdus in primirea 
oaspeţilor cevâ mai mult decât părintele nostru Abraăm. 
Că dânsa n’a alergat la cireada vitelor, ca acela, ci din 
pumnul acela de faină, a întrecut pe toţi cei vestiţi prin 
ospitalitate. Acela o intreceâ prin aceia, că singur pe 
sine s’a rânduit la slujba străinilor, iară aceasta a co
vârşit prin aceia, că n’a cruţat nici chiar pe copiii sei 
pentru străin, şi nici măcar nu nădăjduia în cele viitoare.1: 
Noi, însă, având înaintea noastră şi împărăţiea ceruri
lor, şi gheena ameninţându-ne, şi ceia ce este mai mare 
decât ori-ce, că Dumnezeu a făcut atâtea pentru noi, 
bucurându-se şi veselindu-se cu cele cea făcut, şi totuşi 
am căzut cu totul.

Nu, vă rog; ci să imprăştiem, să dăm săracilor, 
precum trebuie a da. Căci multul sau puţinul nu cu 
măsura celor date îl hotărăşte Dumnezeu, ci cu puterea 
averei celui ce dă. De multe-ori tu, care ai poate sute 
de statiri de aur, ai dat mai puţin decât cel ce a dat 
numai un singur obol, fiindcă ai dat din prisosinţă. Dară 
fă chiar şi aşâ, şi iute vei ajunge de a dă şi mai cu 
îmbelşugare.' împrăştie banii, ca să aduni dreptatea. 
Căci dreptatea nu voieşte a fi împreună cu banii, ci prin 
trânşii şi nu cu dânşii ni va sta de faţă. Că nu este cu 
putinţă de a locui împreună pofta de bani şi dreptatea, 
fiindcă işi au despărţite corturile lor. Deci, nu te mai 
trudi de a adună la un loc cele ce nu se pot amestecă, 
ci alungă dela tine tiranica iubire de argint, dară voieşti 
de a lua dreptatea împărătească, căci aceasta este im-
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părăteasa cea adevărată, care face liberi pre cei robi, 
pe când aceia face cu toiul din contra.

Deci, iubiţilor, cu toată graba să fugim de aceca, 
şi să îmbrăţoşăm pre aceasta, ca astfeliu să ne învred
nicim şi libertăţi de aici, în acelaşi timp şi de împă- 
rătiea cerurilor, prin charul şi filantropica Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
Sfintul Duh, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X

„Iară cel ce dă semânţă semănătorului, să 
vă deâ şi pâine spre mâncare, şi să înmulţească 
semânţa voastră, şi să crească roadele dreptăţei 
voastre “ (Cap. 9, 10).

Mai cu samă din 'aceasta ar puteâ cineva admira 
înţelepciunea lui Pavel, că îndemnându-i dela cele du
hovniceşti, şi dela cele trupeşti, şi în resplată acelaşi lucru 
îl face, punând amândouă recompensele. Expresiunea: 
„Im părţi t-a, dat-a săracilor, dreptatea lui remâne 
în veac“ este cu privire la resplata duhovniceasca, 
iară zicerea: „să înmulţească semânţa voastră“ 
este pentru resplata trupească. Şi totuşi el nu remâne 
aici, ci iarăşi se întoarce la cele duhovniceşti, punând 
necontenit acestea în paralel, căci şi expresiunea: „Să 
crească roadele dreptăţei voastre" este duhovni
cească. Acestea le face, şi îşi variează cuvântul, zmul- 
gând din rădăcină cugetarea ceâ fricoasă şi prostească 
a acelora, şi din toate părţile li slăbeşte frica de sărăcie, 
până şi chiar prin exemplul acesta de acum.

Că dacă Dumnezeu dă şi celor ce seamănă în pă
mânt, sau dacă da cu îmbelşugare şi celor ce hrănesc 
trupul, apoi cu atât mai mult celor ce cultivă ceriul, 
celor ce se îngrijesc de sutlet; fiindcă el voieşte ca mai 
ales aceştiia sa se bucure de proniea sa. Aceasta însă

28913 u ;
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n’o pune apostolul în mod silogistic, adecă n’o lasă la 
judecata lor, şi nici aşâ precum am zis, ci în partea 
rugăciunei, făcând învederat şi silogismul în acelaşi timp, 
şi ducându-i pre dânşii la o mai mare nădejde, nu numai 
dela faptele petrecute, ci şi dela rugăciunea lui. „Să 
înmultască semânţa voastră, zice, şi să crească 
roadele drepţâţei voastre“ . Şi aici iarăşi pe tăcute 
dă a se înţelege îmbelşugarea, căci „a înmulţi şi a 
creşte“ aceasta învederează. In acelaşi timp nici nu-i 
lasă deloc de a se îngriji mai mult decât, strictul necesar, 
vorbind de pâne spre mâncare. Căci şi aceasta trebuie 
a admiră la apostol, ceia ce dealtmintrelea şi în pasajele 
dinainte a fost urzit, că în cele trebuitoare el nu lasă a se 
cere nimic mai mult, decât strictul necesar, pe când în cele 
duhovniceşti sfătuieşte de a aveă cinevâ multă bogăţie.

Pentru care şi mai sus ziceâ: „Ca întru toate 
pururea toată îndestularea având, să prisosiţi 
spre tot lucrul bun“, iară aici spune: rIară cel 
ce dă semânţă semănătorului, să vă dea şi pâine 
spre mâncare, şi să înmultască semânţa voastră“ 
adecă semânţa cea duhovnicească. Că el nu cere cum 
s’ar întâmpla eleimosină, ci aceâ eleimosină care este 
unită cu darniciea, cu abondenţa. Pentru aceia o şi nu
meşte semânţă necontenit, fiindcă dupre cum grâul pus 
în pământ arată ţarinile înfrunzite şi înverzite, tot aşâ 
şi eleimosină face multe snopuri de dreptate, şi produce 
roadele nespus de îmbelşugate. Dorindu-li, deci, atâta 
belşug, mai departe arată unde anume trebuie a cheltui 
aceasta, zicând:

„Ca întru toate să ve îmbogăţiţi spre toată 
bunătatea (nerăutatea), care lucrează prin voi 
mulţămită lui Dumnezeu “ (Vers. 11.), adecă: «să 
nu cheltuiţi bogăţiea in cele ce nu trebuiesc, ci in acelea 
care aduc lui Dumnezeu multă mulţămire, fiindcă el ne-a 
făcut moştenitori a mari daruri, şi oprind pentru dânsul 
pre cele mici, noue ni-a acordat pre cele mai mari». 
Căci el este stăpânul hranei trupeşti, pe când hrana cea 
duhovnicească ni-a încredinţat-o noue, şi deci noi singuri 
suntem stăpâni de a arătă ţarinele iuimei noastre în
verzite şi înfrunzite. Aceste ţarini n’au nevoie de ploi 
sau de anotimpuri, ci numai de o bună intenţiune, şi
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atunci vom ajunge până la ceri uri. Sul) denumirea de 
«bunătate» (nerautate =  el înţelege aici mari
ni miea sau îmbclşugarea în facerea milosteniei.

„Care lucrează prin noi mulţămită iui Dum
nezeu “ . Fapta aceasta nu este numai eleimosină, ci şi 
pricină de o mare mulţămită; sau mai bine zis, au 
numai de mulţămită, ci şi de alte multe. Toate acestea 
lc pune în trecerea timpului, ca astfeliu arătând cât de 
multe sunt cele ce trebuiesc a se face, prin aceasta să-i 
îndemne de a fi mai cu bunăvoinţă.

Şi care sunt acele multe? Ascultă-1 pe dânsul, care 
zice: „Că de vreme ce dregătorieaslujbei aceştiea 
nu numai împlineşte lipsele sfinţilor, ci şi priso
seşte prin multe mulţămite lui Dumnezeu, prin 
adeverirea slujbei aceştiea slăvind ii pre Dum
nezeu pentru ascultarea mărturisirei voastre la 
evanghelica lui Christos, şi pentru bunătatea 
împărtăşirei cătră dânşii şi’ cătră toţi, şi cu ru
găciunea lor pentru voi, cari vă doresc pre voi 
pentru darul lui Dumnezeu cel prea mult întru 
voi“ (Vers. 12—14). Ceia ce el spune aici aceasta în- 
samnă: «mai ’ntâi, zice, că voi nu numai împliniţi lip
surile sfinţilor, ci încă şi prisosiţi, adecă că li daţi chiar 
şi mai mult decât au nevoie. După aceia apoi printrânşii 
înălţaţi laudă lui Dumnezeu; căci dânşii slăvesc pre 
Dumnezeu pentru supunerea mărturisirei voastre». Pentru 
ca să nu arate că dânşii numai de aceia mulţămesc, 
fiindcă au primit, apoi priveşte cum ii înalţă şi numai 
cât nu li spune: «ceia ce am fost spus Filippenilor, că 
rnu că doară caut darea" (4, 17) şi voue vă mărtu
risesc acelaşi lucru. Se bucură de sigur că lipsurile lor le 
împliniţi, şi sărăciea lor o îndulciţi; insă cu mult mai 
vârtos se bucură că sunteţi supuşi astfeliu evangheliei, al 
căriea semn acesta este: a da astfeliu cu imbelşugare, 
căci aceasta o poronceşte evanghelica». „Şi pentru bu
nătatea împărtăşirei cătră dânşii şi cătră toţi". 
«Şi pentru aceasta slăvesc ii pre Dumnezeu, zice, că sun
teţi aşă de mărinimoşi, nu numai cătră dânşii, ci şi cătră 
toţi». Dară şi aceasta este o laudă făcută acelora, căci 
ii mulţămesc şi pentru cele date altora. «Nu numai de
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ale lor se îngrijăse, zice, ci şi de ale altora, de şi sunt 
în cea mai de pe urmă sărăcie, — ceia ce este un semn 
de marea lor virtute». Nimic nu este atât de jaluz ca 
ceata săracilor. «Dară aceia, zice, sunt curaţi de patima 
aceasta, şi sunt atât de departe de a se întrista pentru 
cele ce daţi altora, încât se şi bucură nu mai puţin decât 
aceia ce primesc eleimosina».

„Şi cu rugăciunea lor pentru v o i“ . «Pentru 
cele date lor mulţămesc, zice, lui Dumnezeu; iară pentru 
dragostea şi pentru întâlnirea voastră îl roagă pre dânsul 
de a se învrednici să vă vadă. Că doresc aceasta nu 
pentru 1 ian ii trimişi, ci ca să fie privitori ai charului dat 
voue». A i văzut înţelepciunea lui Pavel? Ai văzut cum 
înălţându-i pre dânşii, totul a atribuit lui Dumnezeu nu
mind faptul acesta char? Fiindcă a grăit lucruri mari de 
dânşii, nurnindu-i slujitori şi ridicându-i la înălţime — ca 
şi cum pare că dacă dânşii slujau, el eră slujit — şi-i 
numeşte pre dânşii adeveriţi, sau încercaţi, la urmă arată 
că cauza tuturor acestora este Dumnezeu, pentru care şi 
el împreună cu dânşii îi înalţă mulţămire, zicând: „Iară 
mulţămită lui Dumnezeu pentru darul lui cel 
nespus“ (Vers. 15). Sub denumirea de dar de aici, el 
înţelege încă şi toate bunurile ce prin eleimosină le 
eapăta atât cei ce dau, cât şi cei ce iau; sau că poate 
vorbeşte de bunurile negrăite, pe care prin venirea lui 
pe pământ le-a hărăzit cu toată dragostea întregei lumi, 
ceia ce mai cu samă s’ar şi puteâ presupune.

Deci, pentru ca să-i liniştească, şi in acelaşi timp 
să-i facă şi mai mărinimoşi, li. aduce aminte de cele 
ce au luat şi dânşii dela Dumnezeu, fiindcă aceasta 
este imboldul cel mai puternic pentru ori-ce virtute. 
De aceia şi cuvântul l-a sfârşit aici. Deci, dacă darul 
este negrăit, apoi ce ar puteâ fi egal cu nebuniea celor 
cari cern cu toată amănunţimea milostenia ce o fac 
din averea lui? Şi nu numai darul său este nepovestit, 
ci şi pacea lui — prin care a împăcat pre cele de sus 
cu cele de jos — covârşaşte orice minte.

‘ ) Să ne silim, deci, iubiţilor, ca după ce ne-am 
învrednicit de atâta char dela Dumnezeu, să arătăm 
o vieaţă vrednică de laudă, şi să ne îngrijim a face multe

‘ ) Partea morală. Despre eleimosină. (Veron).
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milostenii. Şi vom puteâ face aşâ, dacă vom fugi de 
nerumpătare, dacă vom fugi de beţie, şi de îmbuibarea 
pântecelui. Că şi mâncările ca şi băuturile le-a dat Dum
nezeu, nu pentru îmbuibare, nu pentru neînfrânarea, ci 
pentru hrana noastră. Nu vinul prin sine face beţiea, 
fiindcă dacă ar fi aşă, apoi toţi ar trebui să se îmbete. 
«Dara, zice tu, n’ar fi trebuit să vatăme nici chiar mult». 
Vorbele acestea sunt ale celor beţi. Apoi dacă vinul 
mult vata mă, şi totuşi nici aşâ nu te depărtezi de lăcomie; 
dacă aceasta este uricios şi vătămător şi totuşi nici aşâ 
nu conteneşti cu aceasta poftă urâtă,— dară încă daca 
s’ar puteâ ca şi mult să bei, în acelaşi timp şi cu nimic 
să nu fii vătămat, unde ai ajunge oare cu lăcomiea? 
Oare n’ai pofti ca şi râurile să se prefacă în vin? Oare 
n’ai strică şi nimici totul? Dacă este măsură în hrana, 
şi dacă trecând peste această măsură noi ne vătămăm, 
şi totuşi nici aşâ nu poţi suferi frâul, ci rupându-1 iai 
din toate, ca astfeliu să slujăşti îmbuibărei pântecelui 
(gastrimarghiei); apoi ce ai fi făcut tu, dacă s’ar fi ridicat 
măsura aceasta a naturei? Oare nu ţi-ai fi cheltuit tu 
tot timpul în mâncare şi băutură? Trebuia, deci, ca 
pofta aceasta absurdă să ţi-o facă puternică, şi să nu 
împiedece vătămarea cea venită din necumpătare? Dară 
apoi câte vătămări nu s’ar li născut de aici ? Dară, v a i ! 
celor tâmpiţi, cari să tăvălesc în noroiu prin beţii şi 
prin celelalte desfrânări, şi cari dacă se deşteaptă puţin, 
apoi nimic altă nu fac, decât grăiesc- de acestea! De ce 
vă petreoeţi timpul în astfeliu de întrebări? Trebuie a 
judecă înşi-ne greşalele noastre. In locul celor oe vor
beşti: «de ce a pus hotare» sau de ce nu sunt toate în 
nerândueală? spune: «de ce oare nu încetăm de a ne 
îmbăta? De ce nu ne săturăm odată? De ce oare suntem 
mai proşti decât necuvântătoarele» ? De acestea trebuie 
a vorbi între voi, a ascultă de glasul apostolic, şi a atiâ 
câte bunuri vi se mărturisesc prin milostenie, şi a răpi 
tezaurul acesta.

Fiindcă milosteniea face pe oamenPîncercaţi, sau 
adeveriţi, dupre cum a zis apostolul; îi face de a dis
preţul banii, pregătindu-i de a slăvi pre Dumnezeu, de 
a încălzi dragostea dintre dânşii, şi-i face mărinimoşi; 
îi pune preoţi sfinţi ai lui Dumnezeu, şi-i îmbracă cu 
preoţiea care poartă. în sine o mare plată. Cel milostiv 
nu se îmbracă cu haină lungă până jos, nici nu are pe
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ea clopoţei, şi nici nu-şi pune pe cap cunună, ci im- 
bracă haina filosofiei, care este mai sfîntă decât vest
mântul sfinţit al preotului; se unge cu unt-de-lemn nu 
de acel făcut din materie văzută, ci lucrat de duhul, 
iară cununa o are cela milosteniile şi dela îndurările 
sale. „Pre cel ce te încununează, zice, cu milă şi 
cu îndurări “ (Ps. 102, 4). In locul plăcei care purtă 
pe dânsa numele lui Dumnezeu, el însuşi se face egal 
cu Dumnezeu. Şi cum aceasta? „Fiţi deopotrivă1) CU 
Tatăl vostru cel din ceriuri“ (Math. 5, 45), zice.

Voieşti [>oate a vedeâ şi jărtfelnicul lui? Ei bine, 
acel jărtfelnic nu l-a ridicat Veseleil, şi nici altul ca 
dânsul, ci însuşi Dumnezeu; şi nu din pietre, ci din ma
terii cu mult mai strălucite decât ceriul, din suflete cu
vântătoare. Dară preotul întră în sfînta sfintelor; deci 
şi ţie îţi este sloi iod a întră în cele mai înfricoşate, ca 
să jărtfeşti această jărtfă; a întră, zic, acolo, unde ni
meni nu este de faţa, ci numai tatăl tău, cel ce vede in 
ascuns, şi unde nimeni altul nu vede. «Şi cum se poate, 
zici tu, ca să nu fiu văzut, când eu stau la jărtfelnic 
în public»?

Apoi tocmai aici stă minunea; că atunci uşile din 
mijloc şi vălul sau perdeaua cea de dinainte împiedecau 
vederea şi făceau gol împrejurul lor; in timp ce acum 
iţi este cu putinţă de a jărtfi in public, ca in sfînta sfin
telor, şi a face incă aceâ jărtfă cu mult mai înfricoşată. 
Când tu nu faci aceasta de ochii 1 urnei, chiar de ar 
vedeâ întreaga lume, totuşi nimeni n’a văzut, fiindcă ai 
făcut aşii cum se cuvenea; — căci n’a zis simplu: „Nu 
faceţi milosteniea înaintea oamenilor" (Math. 6, 1), 
ci a adaos imedieat: „spre a fi văzuţi de dânşii 
Acest jărtfelnic este făcut din înseşi membrele lui Christos, 
şi trupul stăpânului devine jărtfelnic ţie.

Decit înfricoşază-te de e l; tu jărtfeşti cele sfinte în 
trupul stăpânului. Acest jărtfelnic este mai înfricoşat 
chiar şi decât jărtfelnicul de-acum, iară nu numai cât de 
cel din legea veche. Dară nu vă spărieţi. Jărtfelnicul 
acesta numai pentru jărtfa pusă pe dânsul este minunat, 
în timp ce jărtfelnicul celui milostiv este minunat nu

l) Notă. In ediţiunea noastră obişnuită, acest vers sună ast
feliu : „Ca să fiţi fiii Tatălui vostru cel din Ceriuri“ . . .
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numai pentru aceasta, ci şi pentru că este compus din 
aceiaşi jărtfă, care ’l face atât de minunat. Jărtfelnicul 
acesta din natura sa este de peatră, însă devine sfînt, 
fiindcă primeşte trupul lui Christos, dară acela este sfînt 
pentru că este însuşi trupul lui Christos. Astfeliu că jărt
felnicul pre care tu mireanul l-ai înfăţoşat, este mai înfri
coşat decât acela. Nu cumvă oare ţi se arată Aaron, 
sau cununa, sau clopoţeii, sau sfînta sfintelor? Şi de ce 
ar mai trebui de a face comparaţi unea cu acel jărt- 
felnic, când comparat chiar şi cu jărtfelnicul Noului 
Testament, s’a arătat atât de strălucit?

Tu, cinsteşti jărtfelnicul acesta, fiindcă primeşte 
trupul lui Christos, — în timp ce pre cel ce este însuşi 
trupul lui Christos îl batjocoreşti şi-l treci cu vederea 
lipsit cu desăvârşire. Acest jărtfelnic l-ai puteă vedeă, 
pretutindeni, şi pre drumuri lăturalnice, şi prin târguri, 
ba ai puteâ vedeă jărtfindu-se în el pe fie ce minut, — 
căci şi aici se săvârşaşte jărtfă. Şi dupre cum preotul 
chiamă in jărtfă sa pe Duhul Sfînt, tot aşâ şi tu chemi 
pe acel Duh, însă nu cu glas, ci prin fapte. Nimic nu 
poate aprinde atât de mult focul Duhului, ca acest unt- 
de-lemn, vărsat cu îmbelşugarc.

Şi de voieşti a vedeă şi cele ce se petrec cu cele 
produse ca jărtfă, apoi şi aceia iţi voiu arăta-o. ('.are 
este fumul, care este mirosul acestui jărtfelnic? Slava 
şi mulţămita. Şi până unde se duc acestea? Oare pană 
la ceriu? Nici de cum, ci trece dincolo de ceriu, şi de 
ceriul ceri urilor, şi stau chiar în faţa tronului împărătesc. 
„Că rugăciunile tale, zice, şi milosteniile tale, s’au 
ridicat înaintea lui Dumnezeu14. (Fapt. Apost. 10, 4). 
Mirosul jărtfei celei simţite nici măcar nu se ridică la 
v r ’o înălţime mare a văzduhului, in timp ce această jărtfă, 
voiu să zic milosteniea— deschide până şi porţile ce
riului. Tu de sigur că taci, insă fapta ta strigă, şi devine 
jărtfa laudei, nu junghindu-se viţeâ, sau arzându-se 
pielea ei, ci suflet duhovnicesc care proaduce cele ale 
sale. O astfeliu de jărtfă este mai bine primită decât 
ori ce altă filantropie. Când tu vezi v r ’un sărac cre
dincios, închipueşte-ţi că ai văzut un jărtfelnic. Când 
vei vedeă v r ’un sărac de feliul acesta, nu numai să nu-i 
batjocoreşti, ci încă să te şi sfieşti de dansul, iară dacă 
vei vedeă pe altul batjocorindu-1, tu împiedecă-1, apără-1. 
Că numai aşâ vei puteâ şi tu să ai milostiv pre Dum
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nezeu, şi te vei învrednici de bunurile făgăduite. Cărora 
fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi fllan- 
tropiea Domnului nostru Iisus Christos, prin care şi 
împreună cu care să cade slava, stăpânirea şi cinstea, 
Tatălui şi Duhului Sfînt, acum şi pururea şi în vecii 
vocilor. Amin.

O M I L I A  X X I

„Şi însuşi eu Pa vel vă rog pre voi prin 
blândeţa şi liniştirea lui Christos, care de faţă 
sunt smerit între voi, iară departe fiind îndrăz
nesc spre voi. Şi vă rog pre voi, ca şi de faţă 
fiind să nu îndrăznesc cu îndrăznirea, cu care 
socotesc să îndrăznesc împotriva unora, cari 
ne socotesc pre noi că umblăm dupre trup“ 
(Cap. 10, i. 2.).

Complectându-şi vorba sa despre eleimosină, şi ară- 
tându-li că mai mult ii iubeşte el pre dânşii, decât este 
iubit, în acelaşi timp povestindu-li şi cele cu privire la 
răbdarea şi ispitile indurate, la urmă face uz şi de cu
vinte mai dojănitoare, făcând aluziune la apostolii cei 
mineiunoşi, şi îşi încheie vorba cii cuvinte mai greoaie, 
după care se recomandă pre sine. Dealtfeliu aceasta o 
face in întreaga sa epistolă. De aici dară urmând, de 
multe-ori se îndreaptă pre sine, zicând: „iarăşi înce
pem a ne lăudă (a ne recomandă)? şi mai departe 
zice: „Că nu ne lăudăm pre noi (nu ne reco
mandăm pre noi), ci prilej dăm voue de laudă 
pentru noi“, iară după aceasta: „Că nu fără de 
minte m’am făcut lăudându-mă, voi m’aţi silit“ , 
şi în fine in multe locuri tace astfeliu de îndreptări. De 
aceia nici n’ar greşi cinevâ, dacă epistola aceasta ar 
numi-o engomion sau lauda lui Pa vel. Pentru aceia toate 
cele atingătoare de har el le trece cu ceâ mai mare
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îmbelşugare; tot aşâ şi cu cele privitoare la răbdarea 
sa. Fiindcă erau uniia printre aceşti Corintheni cari cu
getau lucruri mari de dânşii, şi cari se puneau pro 
dânşii înaintea apostolului, pe care-1 defăimau ca pre 
un înfumurat, cap; nimic nu eră în realitate, şi nici 
nu învăţă cevâ sănătos— ceia ce dealtfeliu eră dovada 
cea mai bună despre conruperea lor — apoi priveşte 
cum începe mustrarea îndreptată contra lor.

„Insu’mi eu Pavel“ zice. A i văzut câtă greutate 
în vorbă, şi câtă demnitate? Ceia ce voieşte a spune, 
aceasta înseamnă: «mă rog voue, nu mă siliţi şi nici 
nu mă lăsaţi ca să fac uz de puterea mea contra celor 
ce ne clevetesc pre; noi, şi cari ne cred a fi nişte oa
meni trupeşti». Expresiunea aceasta este mai grea decât 
ameninţările ce li spuneâ prin întâia lui epistolă: „Ce 
voiţi? cu toeag să viu la voi, sau cu dragoste 
şi cu duhul blândeţei"? (I. Cor. 4,21), iară mai sus 
cevâ: „Că nevenind eu la voi s’au semeţit uniia; 
că voiu veni curând la voi, şi voiu cunoaşte nu 
cuvântul celor ce s’au semeţit, ci puterea14. 
Aici insă pe amândouă acestea le arată: şi putinţa, şi 
filosofica sau mai bine zis, nerăutatea, dacă astfeliu îi 
roagă, şi încă cu atâta răvnă, încât să nu fie silit ca 
să facă uz de puterea sa de a-i pedepsi, de a-i osândi 
şi a li aplică ceâ mai grea pedeapsă. Că aceasta a dat 
a se înţelege zicând: „Şi vă rog ca şi de faţă fiind, 
să nu îndrăznesc cu îndrăzni rea cu care soco
tesc să îndrăznesc împotriva unora, cari ne so
cotesc pre noi că umblăm dupre trupu.

Dară acum noi să aducem vorba asupra începu
tului acestui capitul: „Şi însu-mi eu Pavel“ . Mare 
este emfaza vorl)ei, şi mare este greutatea cuvântului! 
Dupre cum şi aiurea zice: „Iată, eu Pavel zic voue* 
(Galat. 5, 2), şi iarăşi: „Şi eu Pavel bătrânul1* (F i- 
linion 9), şi aiurea iarăşi: „care a fost ajutătoare a  
multora, şi mie însu’mi“ (Rom. 16, 2), tot aşâ face 
şi aici. „Şi însu-mi eu Pavel “ . De sigur că mare 
lucru este de a-i rugâ Pavel, dară cu mult mai mare 
este ceia ce a adaos, zicând: „prin blândeţa şi liniş
tirea lui Christos". Pentru că voind el a-i aţiţâ tare,



250 OMILIA XXI

li pune înainte blâncleta şi liniştirea, făcând prin aceasta 
mai puternică rugăciunea sa, ca şi cum pare că li-ar 
fi zis: «sfiiţi-vă de blândeţa lui Christos, prin care vă 
rog pre voi». Acestea le spuneă, arătând în acelaşi timp, 
că chiar de i-ar aduce ceâ mai mare silă, cl totuşi va 
stă înclinat spre aceasta, fiindcă are în videre blândeţa, 
şi nu pentru că ar fi slab nu se porneşte asupra acelor 
apostoli mincinoşi — fiindcă şi Christos aşâ făeeâ.

„Care de faţă sunt smerit între voi, iară 
depărtai, fiind îndrăznesc spre voi“ . Dară ce vra 
să zică el aici? Vorbeşte aici cu oarc-care ironie, grăind 
accleâ ce spuneau dânşii. Fiindcă dânşii ziceau: «căci 
când el este de faţă, nu este vrednic de nici un cuvânt, 
ci prost şi demn de dispreţuit; iară când este departe, 
se îngâmfă, se trufeşte, se ridică asupra noastră, şi 
ameninţă». Accasta o lasă a se înţelege şi prin expre- 
siunile dc mai la vale, zicând: „Că epistoliile, zice, 
sunt grele şi tari, iară întaţoşarca (napouata tou n«>- 
(AaTo; — înfăţoşarea, presenţa trupului) trupului 
slabă, şi cuvântul defăimat14 (vers. 10).

Deci, sau că grăeşte aici prin ironie, învederând 
prin aceasta o mare greutate în vorbă şi zicând: «eu 
smeritul, eu cel prost când sunt de faţă, dupre cum 
spun aceia, iară când sunt departe sunt mândru», sau 
că dacă şi grăieşte lucruri mari, apoi n’o face aceasta 
din uşurinţă, ci pentru că avea nădejde întrânşii. „Şl 
vă rog pre voi ca şi de faţă fiind, să nu în
drăznesc cu îndrăzni rea, cu care socotesc să 
îndrăznesc împotriva unora, cari ne socotesc 
pre noi că umblăm dupre trup". Ai văzut câtă 
indignare, şi cât dc lămurită ii este înfruntarea celor 
grăite? «M ă rog vouă, zice, nu mă siliţi a arăta, că 
chiar şi de faţă fiind sunt puternic, şi am toată tărica 
cerută». Fiindcă dânşii ziceau, că atunci «când el este 
departe de noi, este îndrăzneţ, şi se îngâmfă», iată că 
apostolul face uz de aceleaşi cuvinte zicând: «mă rog 
vouă să nu mă siliţi fie a face întrebuinţare de puterea 
mea» fiindcă expresiunea „CU îndrăzni r e a aceasta 
însamnă. Şi nu zice: «cu cârc m’am pregătit», ci „CU 
Care socotesc11. «Până acum încă nu am judecat 
aceasta, voi însă îmi daţi ocazie; însă nici aşâ nu vo-
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iese» — de şi o făcea aceasta nu ca să se apere pre 
dânsul, ci evangheliea. Dară dacă şi în propoveduirea 
evangheliei trebuia poate a se apără, şi încă nici aici 
nu este aspru, ci stă pe loc, aşteaptă şi se roagă de a 
nu veni o astfeliu de trebuinţă, apoi cu atât mai mult 
n’ar fi făcut aceasta vreodată pentru dânsul. «Faceţi-mi 
mulţumirea aceasta, zice, de a nu mă vedeâ silit să vă 
arăt, că şi de faţă fiind aşi puteâ să îndrăznesc dupre 
cum ar cere nevoea» adeca a-i certă pre dânşii şi 
a-i pedepsi.

Ai văzut cum el nu eră ambiţios, şi nici că făceâ 
cevâ pentru famfaronadă, şi cum chiar atunci când ar 
cere nevoie, ci nu pregetă de a numi faptul acesta în
drăzneală? „şi vă rog, zice, pre voi, ca şi defaţă 
fiind să nu îndrăznesc cu îndrăznirea, cu care 
socotesc să îndrăznesc împotriva unora“ . Aceasta 
mai cu samă este însuşirea unui dascal: să nu se iu- 
ţaseă, şi să nu se pună în linie de bătae dc ’ndată, ci 
să îndrepte, să aştepte, şi să întârzie in darea pedep
selor. Dară cine oare sunt aceia pe carii el ii ameninţă ? 
„cari ne socotesc pre noi, zice, că umblăm dupre 
trup-4, căci aceia il defăimau pre dânsul de ipocrit, de 
viclean, şi de famfaron.

„Că în trup umblând, nu ne războim tru
peşte “ (Vers. 3). Aici chiar şi înfricoşează cu metafora 
întrebuinţată. «Mărturisesc, zice, că suntem îmbrăcaţi cu 
trup omenesc, insă nu trăim cu trupul». Sau mai bine 
zis, nici aceasta n’a spus-o pe faţă, ci o înmagazinează 
aşâ zicând in expresiunea dc mai sus, care s’ar păreâ 
că este o laudă adusă vieţei; el insă vorbeşte de pro
poveduirea evanghelici, arătând că nu este omenească, 
şi nici nu are nevoie de ajutoriul cel de jos. De aceia 
nici n’a zis că «nu trăim trupeşte», ci „nu ne războim 
trupeşte14, adecă: am luat asupră-ni războiu şi luptă 
puternică, insă nu ne răzljoim cu arme trupeşti, şi nici 
prin vr ’o ajutorinţă omenească.

„Că armele oştirei noastre nu sunt trupeşti “ 
(Vers. 4). Şi care sunt armele oştirei trupeşti? Averea, 
slava, stăpâniea, eloquenţa şi puterea cuvântului, târ- 
coalele şi linguşirile pe lângă cei mari, ipocriziile şi 
celelalte la feliu cu acestea. «A le noastre însă, nu sunt
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de acest feliu, zice; însă cum? „Puternice lui Dum
nezeu". Şi n’a ‘ spus: «noi nu suntem trupeşti», ci 
„armele oştirei noastre nu sunt trupeşti", ceia 
ce am fost spus, este că el vorbeşte aici pentru propo- 
veduirca evangheliei, şi întreaga putere o atribuie lui 
Dumnezeu. Şi nu spune că aceste arme sunt duhovni- 
C(şti, de şi s’ar fi putut zice, spre deosebire de cele 
trupeşti, (ti „puternice", dându-se a se înţelege prin 
această expresiune tocmai aceasta, şi arătând că armele 
acelora sunt slabe şi neputincioase.

Dară tu gândeşte-te şi la modestiea lui, căci n’a 
zis doară: «noi suntem puternici», ci „armele noastre 
sunt puternice lui Dumnezeu", adecă «nu noi le- 
am făcut astfeliu aceste arme, ci însuşi Dumnezeu». 
Fiindcă dânşii erau prigoniţi şi alungaţi, şi mii de alte 
răle sufereau, ceia ce invederâ slăbăciunea şi neputinţa 
lor, apoi arătând puterea lui Dumnezeu, zice: Ci pu
ternice lui Dumnezeu". «Că aceasta mai cu samă 
arată puterea lui, că printrânsele dânşii biruiesc; şi de 
şi noi avem aceste arme, totuşi el este care se războ
ieşte printrânsele şi biruieşte». /După aceia apoi el li 
aduce şi laudă nu mică acestor arme, feicând: „Spre 
surparea tăriilor", şi ca nu cumva auzind de tării 
să-ţi închipui cevâ trupesc., zice imediat: „Surpând 
izvodirile minţii şi toată înălţarea ce se ridică 
împotriva ştiinţei lui Dumnezeu" (Vers. 5), ară
tând prin metaforă emfaza, iară prin inducţie învede
rând că asemenea luptă este intelectuală;— căci aceste 
tării asediază sau încunjoară sufletele, şi nu trupurile, 
aşâ că sunt cu mult mai puternice decât acelea; drept 
care au nevoie şi de arme mai puternice spre a puteâ 
fi surpate.

Sub denumirea de tării el înţelege trufiea Elinilor, 
cum şi puterea sofismelor şi a silogismelor lor. «Dară, 
zice, pe toate le-a surpat armele îndreptate asupra lor».

„Surpând izvodirile minţii şi toată înălţarea 
ce se ridică împotriva ştiinţei lui Dumnezeu4, 
zice. A  stăruit în metaforă, ca astfeliu şi emfaza să o 
facă încă mai mare. Chiar parapete (o/Dpwaata), sau tării 
de ar fi, sau întărituri cu turn (̂ •jpvwM.ata), sau ori ce
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(le acest feliu, totuşi în faţa acestor arme se pleacă şi 
se dau învinse».

„Şi robind toată înţelegerea spre ascultarea 
lui Christos“, — de şi denumirea de robire de aici 
sună rău la auz, fiindcă este desfiinţarea libertăţei. Dară 
oare de ce apostolul întrebuinţează asemenea denumire ? 
Pentru ca să se înţeleagă în altteliu. Pentru că numele 
de robire doue lucruri învederează: şi a cădeâ din li
bertate, şi a fi biruit cu totul, aşâ ca nici să se mai ri
dice vre-odată. Deci, sub această de pe urmă însemnare 
este luată aici expresiunea „robire“. Precum atunci 
când zice: „Alte biserici am jăfuitu nu spune doară 
că a luat pe ascuns cevâ din biserici, ci numai că le-a 
dezbrăcat şi a luat totul, tot aşâ şi aici prin expresiunea 
„robind". Că doară lupta nu erâ egală, şi cu toate 
acestea dânşii învingeau cu multa uşurinţă. De aceia 
n’a spus că «biruim şi stăpânim», ci şi ca „robim 
precum şi mai sus n’a zis «aducem maşinării spre sur
parea tăriilor», ci chiar „Surpându-le“ , fiindcă mare 
este puterea armelor. «Noi nu războim cu vorbele, zice, 
ci cu faptele combatem vorbele; şi nu întru înţelepciune 
trupească, ci întru duhul blândeţe! şi al puterei. Deci, 
cum am fi putut să ne famfaronim, zice, şi să trâmbiţăm 
prin vorbe goale, şi prin epistole să ameninţăm, dupre 
cum aceia ne defăimau zicând, că epistolele sunt grele, 
în timp ce nu în acestea a fost puterea noastră»?

Zicând că „robind toata înţelegerea spre as
cultarea lui Christ0s“, şi fiindcă denumirea de ro
bire erâ greoae, apoi iute a sfârşit metafora aici zicând: 
„spre ascultarea lui Christos“, adecă din robie la 
libertate, din moarte la vieaţă, din pierdere la mântuire. 
«N ’am venit simplu numai ca să combatem, ci să şi 
întoarcem la adevăr pre cei ce ni sunt contra».

„Şi gata având a pedepsi toată neascultarea, 
când se va împlni ascultarea voastre11 (Vers. 6). 
Aici şi pre aceştia i-a înfricoşat, şi nu numai pre 
aceia. «V e  aşteptăm pre voi, zice, că atunci când prin 
sfătuire şi prin ameninţare vă vom îndreptă, vă vom 
curaţi, şi ve vom depărta de contactul acelora, atu aci 
vom îndreptă pedeapsa contra acelora cari bolesc de 
această boală nevindecabilă; însă când vă vom vedeâ
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pro voi cu in adevăr v ’aţi depărtat de dânşii. Ascultaţi 
voi şi acum, însă nu în totul». «Dară dacă ai face aceasta 
acum, mai mare folos ai aduce», zici, tu. Nici decum; 
căci dacă aşi face aceasta acum, zice, v ’aşi lovi şi pre 
voi cu pedeapsa. Trebuia deci ca pre aceia să-i pedep
sesc, iară pre voi să ve cruţ. Dacă însă v ’aşi cruţă, 
s’ar crede că am făcut aceasta din hatâr cătră voi, însă 
acum eu nu voiesc aceasta, ci mai întâi să vă îndreptaţi 
voi, şi după aceia mă voiu întoarce contra acelora».

Ce ar fi putut fi mai blând decât inima cea milos
tivă a apostolului? El care vedeă pre ai săi amestecaţi cu 
străinii, voieşte de sigur de a aplică pedeapsa cuvenită, 
însă îi cruţă, şi ’şi stăpâneşte nicazuî, până ce dânşii se 
vor depărtâ de cei străini, ca la urmă să-i lovească nu
mai pre aceia, sau mai bine zis, nici pe aceia. Că pentru 
aceia ameninţă aşâ, şi zice că numai cei streini voieşte a 
fi pedepsiţi, ca astfeliu şi aceia indreptându-se de frică, să 
se reîntoarcă la calea cea dreaptă, şi astfeliu să remână 
mânia lui zadarnică, Ca şi un doftor eminent, sau pă
rinte obştesc, şi protector sau îngrijitoriu, aşâ şi el toate 
le făceâ, aşii se îngrijâ de- toţi, îndepărtând piedieele, 
pre cei vătămaţi îndreptându-i, şi peste tot locul aler
gând. Şi el săvârşiâ aceste fapte nici măcar luptându-se, 
ci ca şi cum pare că se duceâ spre o biruinţă gata dejă, 
şi la îndămână, el aşeză trofeele, săpând, surpând şi cu
cerind ţările diavolului şi maşinăriile demonilor, şi în
treaga pradă o aducea in tabăra lui Christos. şi nici 
măcar nu se resuflâ puţin, ci dela aceştiia alergă la 
aceia, şi iarăşi dela aceia la alţii, întocmai ca şi un ge
neral eminent, care in fie-care zi-aduce trofee, sau mai 
bine zis, in fie-care ceas. F.l intră în foc îmbrăcat nu
mai in haina lui obişnuită, — însă limba lui ţinea loc şi 
de săgeţi şi de platoşă, şi de suliţă, şi de totul in fine. 
Căci numai cât grăiâ el, şi cuvintele ce ieşiau şi cădeau 
în rândurile duşmanilor, aveau puterea de a alungă pe 
demoni mai grozav decât ori-ce foc, iară pe cei stăpâ
niţi de dânşii îi readucea înapoi.

Când de pildă a scos pe demonul acela rău, şi 
când se strânsese cinci mii de fermecători acolo1), el

') Notă. Aici e mai mult un lapsus memoriae, fiindcă in Fapt. 
A  post. Cap. 19, 19 se spune de preţul acelor cărţi de vrăjitorie, 
iară nu de numărul vrăjitorilor.
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a ars cărţile de vrăji înaintea tuturor, şi i-a întors la 
adevăr. Şi precum în războia căzând pirgul de apărare, 
sau tiranul căzând în manile vrăjmaşilor, toţi ostaşii 
aceluia aruncă armele şi trec în partea generalului în
vii igătoriu, întocmai aşâ s’a petrecut şi atunci. Căci de
monul fiind scos, şi toti cei asedieaţi aruncând dela dânşii 
cărţile de vrăji, sau inai bine zis, nimieindu-le, alergau 
la picioarele lui Pavel. iară el, ca şi într’o tabără de 
războiu punând în rând de bătae pe ai sei, nu stă de 
loc-, ci ca şi o fiinţă înaripată pretutindeni alergă şi toate 
le faceţi. Aici îndreptă pre un şchiop, dincolo îuvieâ pre 
un mort, altă dată vătainâ pe acela — vorbesc de acel 
tnag— şi nici chiar în temniţă fiind închis nu se liniştea, 
ci şi acolo a atras la sine pre temniceri, lucrând această 
robire frumoasă şi minunată.

') l)eci, iubiţilor, şi noi să imităm pe Pavel dupre 
putere. Şi ce spun eu dupre putere? Căci este slolx>d, 
celui ce voieşte, de a fi chiar şi alăturea de dânsul, de 
a-i vedeâ vitejia, şi a-i imită bărbăţia lui. Încă şi aceasta 
o face imitarea lui Pave l: dărîmă cugetările cele deşarte, 
şi ori-ce trufie ce se ridică contra cunoştinţei lui Dum
nezeu. De şi mulţi ereteei s’au încercat să-i ciuntească 
învăţătura lui, totuşi fiecare mădulariu al trupului său, 
învederează aşâ zicând o mare putere. Fac uz de 
Apostolul Pavel şi Marcion, şi Manieheul Manis, insă 
ciuntindu-i învăţătura, — dară cu toate acestea şi aşâ 
sunt înfruntaţi de mădularele lui. Căci, dacă de pilda, 
numai mâna acestui bărbat înseninat se găsâ printre 
dânşii, şi ii alungă departe, şi dacă numai un picior de 
al sau alungă şi cloI>orâ pe alţii, apoi de aici tu poţi 
află prisosinţa putere) Iui, dacă chiar şi ciuntit el este 
in stare de a dobori pre toţi contrarii lui. «Dară, zici 
tu, aceasta e mai mult o denaturare, o deformare a 
învăţă tur ei lui Pavel, ca să facă uz de dânsul toţi cei 
ce se luptau între dânşii». De sigur că eră o denaturare, 
însă nu din partea lui Pavel — să nu fii'- — ci din partea 
celor ce făceau uz de dânsul.

Pavel nu erâ doară anevoios sau greoiu in învăţă
tura sa, ci simplu şi lămurit, — dară ereticii au schimo
nosit vor]>ele lui după ideile lor. «Si de re a grăit Pavel

') Partea murală, lîngomiu (laudă) Sf. Pavel, şi cum că ere
ticii rău au întrebuinţat vorbele lui. (Veron).
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aşâ, zici tu, ca să se deâ motiv celor ce voiau a-i ciunti 
învăţătura lui»? Dară nu el li-a dat motiv, ci mania 
acelor eretici, cari făceau uz de dansul nu precum se 
cuveniâ. Fiindcă şi lumea aceasta mare şi minunată 
este o dovadă de înţelepciunea lui Dumnezeu, dupre cum 
şi zice: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi 
ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte 
tărieu (Ps. 18, 2. 3), şi cu toate acestea mulţi au greşit, 
şi au stat contra, şi s’au luptat între dânşii.

Uniia de pildă au admirat lumea mai mult decât 
merită, încât ca o credeau a fi Dumnezeu, iară alţii atât 
de mult i-au ignorat frumuseţa ei, încât că o credeau 
nedemnă de creatura lui Dumnezeu, şi deci atribuiau 
totul unei materii răle. De şi de pildă Dumnezeu a luat 
măsuri, făcând atât ceriul cât şi soarele frumos şi mare, 
ca astfeliu să nu se creadă a li v r ’unul din ele străine 
de înţelepciunea lui Dumnezeu, — de a li lipsiţi şi ne- 
desto.inici prin sine înseşi, ca nu cumva omul să le creadă 
a fi Dumnezeu; — dară cu toate acestea cei betejiţi din 
cauza propriilor lor silogisme şi c ugetări, au căzut in 
ideia contrară: unii pre alţii infruntându-seşi acuzindu-se, 
şi s’au rătăcit în cugetări, prin care tocmai căutau a 
justifică înţelepciunea lui Dumnezeu.

Şi ce spun eu de soare şi de ceriu? Iudeii vedeau 
atâtea minuni desfăşurându-se înaintea ochilor lor, şi 
totuşi imedieat s’au închinat viţelului de aur. Şi iarăşi 
vedeau pe Iisus alungând demoni, şi totuşi il numeau 
pre dânsul stăpânit de demoni. Dară păcatul acestei nu 
erâ al celui ce scotea demonii, ci al celor ce erau betejiţi 
cu cugetarea. Nici pe Pavel, deci, să nu-i învinovăţeşti 
pentru părerea celor ce il întrebuinţau rău, ci cunoaşte 
mai ’ntai bine tesaurul lui, şi bogăţiea i-o desvoltă pre
cum trebuie, şi stă cu bărbăţie faţă de toţi, îngrădindu-te 
cu armele lui, căci numai aşâ vei puteâ astupă gura 
Elinilor şi a Iudeilor. «Şi cum, zici tu, nu credeau lui 
Pavel»? Nu credeau, nu se convingeau dela cele făcute 
printrânsul, dela îndreptarea lumei întregi. Fiindcă toate 
acestea nu se puteau săvărşi de o putere omenească, ci 
numai puterea celui răstignit care l-a inspirat şi împu
ternicit pre el, l-a făcut astfeliu, şi l-a arătat mai puter
nic decât toţi ritorii, şi filosofi1, şi tiranii, şi împărăţii. 
Pavel este în stare nu numai de a se înarma şi a doborî 
pre protivnici, ci încă şi pre alţii a-i face astfeliu. Deci,
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pentru ca noi sa fim folositori şi nouă şi altora. într’una 
sa. facem uz de scrierile lui, dezmerdându-ne cu ele în 
loc de ori-ce livadă încântătoare sau paradis. Căci numai 
aşâ vom puteâ a ne izbăvi de răle, şi a face fapte bune, 
precum şi a ne învrednici de bunurile făgăduite noue. 
Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi 
fllantropiea Domnului nostru Iisus Christos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cuvine slava, stăpâni
rea şi cinstea, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I I

„La cele de faţă vă uitaţi. De se nădăjduieşte 
cineva că este al lui Christos, aceasta să gân
dească iarăşi dela sine: că precum el este al 
lui Christos, aşâ şi noi suntem ai lui Christos“ 
(Cap. 10, 7).

Ceia ce mai cu samă ar puteâ cineva admiră la 
Pavel pe lângă celelalte, aceasta este: că găsindu-se 
intr’o mare nevoie de a se lăudă pre sine, în acelaşi 
timp şi a se umili, el pe amândouă le face deodată, 
adecă se şi laudă, dară totodată se şi sileşte de a se 
arătă celor mulţi că nu este greoiu pentru lauda ce şi-o 
aduce singur, — ceia ce ar puteâ vedea cineva mai ales 
şi în epistola cătră Galateni. Căci şi acolo căzând într’o 
astfeliu de nevoe, de amândouă se îngrijaşte deodată, — 
ceia ce este din cele mai grele chestiuni, şi care are 
nevoie de o mare înţelepciune; adecă de a fi cumpătat 
în vorbă, în acelaşi timp a grăi şi lucruri mari de dânsul.

Deci, tu gândeşte-te cum şi aici el face aceasta. 
„La cele de faţă vă uitaţi11 zice. Priveşte câtă în
ţelepciune. Certând mai înainte pre cei ce îi amăgise 
pre dânşii, el n’a stat cu vorba numai la aceia, ci dela 
aceia se întoarce şi la aeeştiia, şi aceasta o face necon
tenit. Căci ei nu se atinge numai de cei ce îi înşelă, ci 
şi de cei înşelaţi. Ca daca i-ar fi lăsat pre dânşii nerăs
punzători, nu s’ar fi corijat aşâ de uşor cu cele spuse

‘J89I3 17
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altora, ci chiar s’ar fi îngâmfat foarte mult, nevăzându-se 
răspunzători de păcate. De aceia se atinge şi de dânşii. 
Şi încă nici numai aceasta este de admirat la dânsul, 
ci şi aceia că îi ceartă pe toţi într’un mod foarte potrivit.

Ascultă, deci, ce spune acestora. „La cele de faţă 
vă uitaţi” . Nu mic este păcatul acesta, ci încă dintre 
cele mari, pentru oamenii ce se lasă lesne de a li înşelaţi. 
Ceia ce el spune aici, aceasta va să zică: «Aşa dară 
voi judecaţi lucrurile după cele ce sc văd, dela cele 
trupeşti, dela cele lumeşti». Şi ce va să zică «dela cele. 
ce se văd»? Adecă, dacă cinevâ este l»ga t, dacă se 
truleşte, dacă are primprejur ui său mulţi linguşitori, 
daca cinevâ spune de dansul lucruri mari, dacă este 
stăpânit de slavă deşartă, dacă se făţărniceşte în fupta 
hună, pe când în realitate nu are fapte bune; — aceasta 
va să zică: „La cele de faţă vă uitaţi

„De se nădăjduieşte cinevâ că este al lui 
Christos, aceasta să gândească iarăşi dela sine: 
că precum el este al lui Christos, aşâ şi noi ai 
lui Christos suntem11. El nu voieşte dela începui a 
fi aspru in vorM , ci încetul cu încetul ridică glasul şi 
se înalţă tocmai sus. Şi gândeşte-te la asprimea vorbei 
de aici, şi la marea enigmă ce cuprinde in ea, căci 
expresiunea „dela sine“ aceasta învederează. «Să nu 
aştepte, zice, a află dela noi, adecă prin certarea aplicată 
lui, ci dela sine să gândească aceasta „că precum 
el este al lui Christos, aşâ si noi ai lui Christos 
suntem nu fiindcă eră al lui Christos, precum şi 
acela, ci „precum el este al lui Christos, aşâ şi 
noi ai lui Christos s u n te m Aşâ dară în aceasta 
este comunicarea intre noi: adecă nu numai acesta este 
al lui Christos, iară eu al altuia». Deci, după ce pune 
această egalitate, la urmă adaoge şi covârşirea lui 
asupra aceluia, zicând:

„Că de mă voiu şi lăuda cevâ mai mult 
pentru puterea noastră, carea ni-a dat Domnul 
noue spre zidire, iară nu spre risipirea voastră, 
nu mă voiu ruşinâ“ (Vers. 8). Fiindcă urmă a grăi 
cevâ mare, priveşte cum o îndreaptă. CA nimic nu supără 
atât de mult pe cei mulţi dintre auditori, ca a se lăudă
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cineva pre sine. De aceia preîntâmpinând din bună vreme 
greutatea aceasta a faptului, zice: „Că de mă voiu şi 
lăudă cevâ mai mult pentru puterea noastră 
Şi n’a zis doară, că «dacă cineva se nădăjduieşte că este 
al lui Christos, să se gândească că este departe de n o i; 
că eu am mare putere dela dânsul, în cât că pre cine 
aşi voi, aşi puteâ să-l pedepsesc», însă ce? „Că dacă şi 
mai mult cevă“, de şi aveâ putere negrăită, totuşi 
el o moderează cu vorba. Şi n’a zis: «m ă laud», ci „de 
mă voiu lăudâ“ adecă «de voiu voi a mă lăudă» — 
în acelaşi timp el se şi moderează, dară arată şi covâr
şirea lui. «De mă voiu lăudâ, zice, „pentru puterea 
care ne-a dat noue Domnul". Iarăşi atribuie Dom
nului totul, şi darul acesta îl face obştesc.

„Spre zidire, iară nu spre risipirea voastre".
Ai văzut iarăşi cum alinează aşâ zicând invidiea ce ar 
fi putut izbucni din laudele aduse, şi cum mişcă pe au
ditoriu, spunând trebuinţa pentru care a luat aceâ putere ? 
Şi cum spune el „surpând izvodirile minţii"? Pentru 
că tocmai aceasta este un feliu de zidire, adecă a res- 
turnâ piedicele, a mustră toate cele stricate, şi toate cele 
adevărate ale combină la zidire. «Spre aceasta, zice, am 
luat puterea, ca să zidim. Iară dacă cineva dă cu piciorul 
şi se războieşte, şi este stăpânit de o boală nevindeca
bilă, apoi vom face uz şi de altă energie, dol>orându-l 
şi învingându-1 pre el. De aceia şi zice: «nu mă voiu 
l'UŞinâ“ , adecă «nu mă voiu arăta cruţătoriu al său, 
şi nici îngânfându-mă de aceasta».

„Ci ca să nu mă arăt ca cum v ’aşi spărieâ 
pre voi prin scrisori, că epistoliile, zice, sunt 
grele şi tari, iară venirea1) trupului este slabă, 
şi cuvântul defăimat. Aceasta să socotească unul 
ca acela, că în ce chip suntem cu cuvântul 
prin epistolii, nefiind de faţă, într’accst chip sun
tem şi de faţă cu lucrul". (Vers. 9—11). Ceia ce el

') Notă. Expresiunea 4j jcapoosia de aici, trebuie a fi tradusă 
prin înfăţoşare, prezentă, zicându-se: „iară înfăţoşarea, (prezenţa) 
trupului este slabă*.
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spune aici, aceasta insamnă: «Puteam să mă şi laud, 
dară pentru ca nu cumva tot dânşii să grăiască, că 
trimit scrisori de famfaronadă, iară când sunt de faţă 
nu sunt vrednic de băgat în samă, de aceia nu spun nimic 
mare acum» — de şi puţin mai la vale a grăit, nu pentru 
puterea aceasta, cu care erâ grozav, ci despre desco
perire, şi despre prisosinţa ispitelor. — Deci, zice, ca nu 
Cumva să mă arăt că vă speriu, apoi „aceasta Să so
cotească unu) ca acela, că în ce chip suntem 
cu cuvântul prin epistolii — nefiind de faţă, — 
într’acest chip suntem şi de faţă cu lucrul14. 
Fiindcă aceia ziceau că «ni trimite prin scrisori lucruri 
mari de dânsul, iară când este de faţă, nu este vrednic 
de nici-o vorbă», de aceia şi dânsul grăieşte aşâ, şi cu 
atâta cumpătare. Căci n’a zis: «că precum vă spunem 
prin scrisori lucruri mari, tot aşâ şi când suntem de faţă 
facem lucruri mari», ci cu multă cumpătare li grăieşte. 
Când el se adresă acelora, apoi li grăia cu toată asprimea, 
zicând: „Şi vă rog pre voi ca şi de faţă fiind, 
să nu îndrăznesc cu îndrăznirea, cu care soco
tesc să îndrăznesc împotriva u n o r a ' iară când 
vorbeşte cătră aceştiia, apoi ’şi-a muiat glasul. De aceia 
şi spune, că ce feliu suntem de faţă, aşâ suntem şi nefiind 
de faţă, adecă smeriţi, cumpătaţi, şi de loc famfaroni. 
Iară aceasta se învederează din cele ce urmează:

„Că nu îndrăznim să ne numărăm (com
parăm) sau să ne amestecăm cu unii ce se laudă 
pre sineşi singuri“ (Vers. 12). Aici ii arată pre aceia 
şi îngâmfaţi, grăind lucruri mari de dânşii, drept care 
îi şi iâ în bătae de joc, ca uniia ce se rccomandă pre 
dânşii. «Noi însă, nu suntem aşâ, zice; ci chiar de am 
face cevâ mare, noi totul atribuim lui Dumnezeu, şi ne 
comparăm noi între noi». De aceia a şi adaos e l : „Ci 
aceia între sine pre sine’şi măsurându-se, şi 
asemănându-se pre sine’şi loru’şi, nu pricep*. 
Ceia ce el spune aici, aceasta înseamnă: «Noi nu ne ase
mănăm, nu ne comparăm cu aceia, ci ou noi înşi-ne». 
Căci mai departe el zice: „Că cu nimic nu sunt mai 
pre jos de apostolii cei mari“ (12, 11 ) şi că „sem
nele Apostolului s’au lucrat întru voi întru toată
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răbdarea" (Ib. Vers. 12) iară în întâea epistolă zice: 
„că mai mult decât toţi aceia m’am ostenit1' 
(I. Cor. 15, 10). Aşâ că noi ne comparăm între noi, şi 
nici de cum cu aceia cari n’au nimic, — fiindcă o ast
feliu de uşurinţă ar fi o adevărată smintire».

Deci, sau că el spune aceasta despre sine, sau pentru 
aceia, că adecă «nu îndrăznim de a ne numără (com
pară) cu aceia, carii se întrec între dânşii cu laudele, 
şi sunt plini dc famfaronadă, şi nu pricep, adecă, nu 
simţesc cât sunt de ridicoli, îngâmfându-se, fudulindu-se 
între dânşii».

„Iară noi nu întru cele ce sunt peste mă
sură ne vom lăudă“ (Vers. 13), ca aceia. De şi dealt
fel) u era drept ca dânşii să se laude şi să se îngâmfe, 
zicând că «am întors la credinţă lumea întreagă, că 
ne-am dus până la marginele lumei» şi multe de acestea 
trâmbiţând. «Noi însă nu aşâ, zice, „ci dllpre măsura 
îndreptăriului cu care ne-a măsurat noue Dum
nezeu măsură, să ajungă şi până la voi“. Aşâ 
că din amândouă părţile se învederează umilinţa lui: şi 
că n’a spus nimic mai mult decât a făcut, şi că chiar 
ceia ce a făcut o atribuie lui Dumnezeu.

„Dupre măsura indreptariului, zice, cu care 
ni-a măsurat noue Dumnezeu măsură, să ajungă 
şi până la voi“. «Precum ar fi împărţit bună-oară 
viea la cultivatori, aşâ şi noue ni-a hotărit măsura ener
giei noastre. Deci, numai până la cele ce ne-am învred
nicit de a ajunge, numai până la acelea ne lăudăm».

„Că nu ca cum n’am fi ajuns la voi, mai 
mult ne întindem pre noi, că şi până la voi am 
ajuns cu evangheliea lui Christos" (Vers. 14). Adecă, 
«n ’am venit cum s’ar întâmplă, ci v ’am vestit, am pro- 
poveduit, v ’am convins, am reuşit». Erâ natural ca şi 
aceia ducându-se din întâmplare cu ucenicii apostolilor, 
să atribuie lor totul, dintr’o simplă călătorie. «Dară nu 
aşâ cu noi, căci nici n’ar puteâ cinevâ să spună, că 
n’am fost în stare de a veni până la voi, şi că numai 
cu vorba întindem lauda până la voi, — fiindcă şi voue 
v ’am propoveduit cuvântul adevărului».

„Nu întru cele ce sunt peste măsură lău
da n du-ne In ostenele străine, ci având nădejde
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că crescând credinţa voastră, ne vom mări întru 
voi dupre îndreptariul nostru de prisosit, ca şi 
în părţile cele mai departe de voi să propove- 
duim evanghelica, nu întru îndreptar străin în 
cele gata să ne lăudăm** (Vers 15.. 16). De aici se 
învederează marea vinovăţie a acelora, că adecă dânşii 
se lăudau şi de cele peste măsură, şi că în ostenele stră
ine, şi că întreaga osteneală erâ de partea apostolilor, 
pe când aceia se împodobeau cu ostenclele lor. «Noi, 
zice, am dovedit aceasta prin fapte. Deci nu-i vom imită 
pre aceia, ci vom spune acestea, acolo unde faptele vor 
mărturisi de noi. Şi ce spun eu de voi? zice; căci am 
nădejde — că crescând credinţa voastre, ne vom mări 
întru voi». Aşâ dară el nu se pronunţă cum s’ar brodi, 
ci urmându-şi obiceiul lui, «nădăjduiesc, zice, contribuind 
la aceasta şi voi, ca dreptariul nostru se va întinde şi 
mai departe, că vom evanghelizâ şi mai departe. Vom 
merge dară şi mai departe, zice, ca să propoveduim şi 
sa ne ostenim, iară nu să trâmbiţăm numai cu vorbele, 
pentru cele ce ar fi făcut alţii».

Rine a făcut el de a numit faptul acesta «dreptarul» 
şi «măsură» ca şi cum pare-că a ajuns la câştigarea şi 
elironomiea lumii întregi, şi arătând că faptul acesta 
întreg este al lui Dumnezeu. «Având deci astfeliu de 
fapte, zice, şi aşteptând încă şi altele mai mari, nu ne 
fălim, ca aceia carii nu au nimic, şi nici că socotim 
ceva al nostru, ci al lui Dumnezeu este totul». Pentru 
care şi adaoge: „Iară cel ce se laudă, întru Dom
nul să se laude“ (Vers. 17), ca şi cum pare că ar 
zice: «şi aceasta ni vine tot dela Dumnezeu».

„Că nu cel ce se laudă pre sine este ales, 
ci pre care Domnul îl laudă“ (Vers. 18). N ’a zis: 
«noi suntem aceia», ci „pre care Domnul îl laudă 
Ai văzut, cât de umilit vorbeşte? Iară dacă mai departe 
se ridică cu glasul mai sus, tu nu te minună, căci şi 
aceasta vine dela înţelepciunea lui Pavel. Că dacă ar fi 
trebuit ca peste tot locul să grăiască cu umilinţă, nu 
i-ar fi înfruntat atât, de mult, şi nici pe ucenici nu i-ar 
fi scăpat de înşelăciune. Este chiar cu putinţă de a vă- 
tămâ pe alţii şi umilindu-se cinevâ fără timp, precum 
iarăşi este cu putinţa de a folosi pre alţii vorbind la
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timp, cevâ minunat despre sine. Ceia ce a făcut şi Pavel. 
Căci nu mică ar fi fost primejdiea, dacă ucenicii ar fi 
crezut cevâ rău despre Pavel. Nu doară ca Pavel căuta 
slavă dela oameni, căci dacă ar fi căutat aceasta, n’ar 
fi tăcut el de faptele acele mari şi minunate petrecute 
cu douâ-zeci şi patru de ani mai ’nainte, şi nici — dacă 
trebuinţa ar ti cerut— nu s’ar fi dat înapoi, sau s’ar fi 
lenit a o spune, şi poate că nici atunci n’ar fi spus, dacă 
n’ar fi fost silit.

Aşâ dară spunând el acestea, nu căută slava oame
nilor, ci se îngrijâ de ucenicii sei. Fiindcă aceia în de
făimau pre el ca mândru, ca făcând famfaronadă de 
vorbe, pe când în fapte nu puteâ arătă nimic mare, iată 
că se vede silit de a veni cu vorba la descoperirile sale. 
De şi puteâ ca prin fapte să-i convingă pre dânşii in 
timp ce vorbeâ acestea, totuşi el încă fac;: uz de ame
ninţare prin vorbe. Şi de aceia mai cu samă eră curat 
de orice slavă deşartă, ceia ce dealtfeliu o învederează 
întreaga lui viaţă, atât dinainte cât şi după aceasta. De 
aceia deci s’a şi schimbat el fără de veste, iară după 
ce s’a schimaat puneâ în zăpăceală pe ludei, şi a aruncat 
toată cinstea şi consideraţiea ce o aveâ dela dânşii, 
de şi el eră pentru dânşii principalul aşâ zicând, şi 
sprijinitoriul lor.

Dară el nimic n’a cugetat din ale acelora, fiindcă 
atlase adevărul, ci incă a rabdat batjocorile şi necinstea 
ce dânşii ii aduceau în schimb, căci el aveâ în vedere 
mântuirea celor mulţi, şi la aceasta se gândeâ necontenit. 
Căci cel ce nici Gheena şi nici împărăţiea cerurilor nu 
le consideră a fi cevâ, şi nici mii de lumi faţă de dra
gostea lui Christos, cum ar fi umblat după slava celor 
mulţi 1 Nici de cum; ci încă este şi foarte umilit când 
este nevoie, ba chiar singur el îşi înfierează vieaţa lai 
ceâ de dinainte, numindu-se ’ pre sine blasfimitor, per
secutor şi batjocoritor. Chiar şi ucenicul său, Lucâ, spune 
multe despre dânsul, afiându-le chiar dela dânsul, care 
le spuneâ în gura mare, atât in ce priveşte vieaţa lui 
de dinainte, cât şi după intrarea in creştinism.

l) Acestea le spun, iubiţilor, nu numai ca să le

*) Partea morală. Despre amintirea de păcatele de dinainte, 
şi că in fiecare zi noi trebuie a ne căi fără întârziere şi a cere 
iertare. (Veron).
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auzim, ci să le şi facem. Că dacă Pavel îşi amintea de 
greşalele salo de dinaintea intrarei lui în creştinism, de 
şi toate dispăruse prin baea renaşterei, apoi noi de ce 
iertare vom puteâ fi vrednici, când nu ne aducem aminte 
nici de cele de după botez? Ce spui, omule? Te ai în
vrăjbit cu Dumnezeu, şi ui ti de aceasta? Aceasta este 
învrăjbire de a doua-oră, ură de a doua oară. Deci, 
a căror- păcate cei tu deslegare ? A acelora pe care nici 
nu Ie ştii? Negreşit, nu este aşâ? Tu te îngrijăşti cum 
vei da cuvânt, şi nici măcar nu te sirgueşti de ati aduce 
aminte de eie, ci jucându-te cu cele ce nu. trebuie a te 
juca. Va veni însă timpul, când nu vor merge mai departe 
cele ale copilăriei noastre. Că trebuie numai decât a 
muri odată. Dc aceia din cauza marei nesimţiri a celor 
mulţi, noi trebuie a couverzâ chiar şi pentru păcatele 
cele de faţă; trebuie a ni aduce aminte că vom învieâ 
numai decât, că ne vom judecă, că vom fi osândiţi, — 
sau inai drept vorbind, aceasta nu se va petrece numai 
decât, ci dacă vom voi. Că a acelora nu noi suntem 
stăpâni: nici ai sfârşitului nostru, nici ai învierei, nici 
ai judecăţii, ci stăpânul nostru, — dară de a da răspuns 
sau nu, noi suntem stăpâni, căci acestea sunt din cele 
posibile noue.

Dară dacă vom voi, vom face cluar din cele ce nu 
ne sunt posibile, dupre cum a făcut Pavel, sau Petru, 
sau sfinţii toţi. Căci a fi pedepsiţi dânşii, este cu nepu
tinţă; şi deci şi noi de vom voi, va fi cu neputinţă de 
a fi pedepsiţi. De am fi noi încărcaţi de mii de păcate, 
totuşi ni este cu putinţa dc a ne ridică, pe cât timp 
suntem aici. Să ne ridicăm, deci, iubiţilor. Bătrânul 
gândească-se, că peste puţin se va duce de aici, că s’a 
dezmerdat în deajuns cu vârsta— de şi ce feliu de dez- 
merdare e aceia, de a’şi petrece timpul în răle? — dară 
eu o spun aceasta faţă cu credinţa acelora. Să se gân
dească pe lângă acestea, că-i este lui cu putinţă ca în 
scurt timp tot păcatul să-l şteargă. Cel tânăr iarăşi să 
se gândească la nesiguranţa sfârşitului său, şi că de 
multe ori cei bătrâni rămânând aici, cei tineri sau dus 
înaintea lor. Deci, pentru ca nu cumvâ să ne batem 
capul prea mult cu sfârşitul nostru, de aceia acel sfârşit 
se găseşte pentru noi nesigur.. De aceia şi un înţelept 
oarecare sfătueşte zicând: „Nu întârzieâ a te întoarce 
ia Domnul, şi nu lăsa din zi în zi, că. nu ştii ce
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va aduce ziua de mâine" (Sirah. 5, 7). Din a amâna 
de azi pe mâine iesă totdeauna primejdie şi frica, iară 
din a nu amănâ, mântuire învederată şi sigură.

Deci, ţine-te de fapta bună, şi astfeliu chiar tânăr 
de ai fi când te duci, te vei duce în siguranţă, iară de 
ai ajuns la bătrâneţe, te vei duce cu multă lx>găţie, şi 
pentru întreaga ta vieaţă vei aveâ o îndoită serbătoare, 
adecă o îndoită mulţămire: şi că de rele te-ai depărtat, 
şi că de cele bune te-ai ţinut strâns. Nu zice: «este 
timp până când va trebui să mă întorc», căci aceste 
cuvinte foarte mult mânie pe Dumnezeu. Şi de ce? 
Fiindcă el ţi-a vestit ţie cu veacuri nesfârşite mai îna
inte, iară tu nu voieşti a te osteni nici măcar în vieaţa 
aceasta scurtă şi trecătoare, ci eşti atât de uşurel şi 
de fricos, încât că umbli şi cauţi o vieaţă şi mai scurta 
decât aceasta. Oare nu aceleaşi ospeţe pe fie-care zi ? 
Nu aceleaşi mese? Nu aceleaşi curve? Nu aceleaşi tea- 
tre? Nu aceiaşi bani ? Până când deci le vei iubi acestea 
ca şi cum ar există? Până când vei aveâ pofta nesăţi
oasă de păcat? Gândeşte-te că de câte-ori ai curvit, de 
atâtea ori te-ai pârît pre tine însu-ţi, pentru că aşâ 
este păcatul: de câte-ori l-ai făcut, deatâtea ori şi jude- 
cătoriul ’şi-a dat hotărîrea sa. Te-ai îmbătat, ţi-ai im- 
buil>at pântecele, ai răpit avutul altuia? Stă-i pe loc, în- 
toarce-te invers, mărturiseşte charul lui Dumnezeu, că 
nu te-a răpit încă în mijlocul păcatelor; de aceia nu mai 
cere un nou termen, spre a lucra iarăşi rău. Mulţi din
tre cei lacomi au fost răpiţi fără veste, şi s’au dus la în
fricoşata judecată. Teme-te, deci, ca nu cumvâ şi. tu sa 
pătimeşti aşâ, fără să te poţi justifică.

Dară Dumnezeu a dat multora termen de a se 
mărturisi la adânci bătrâneţe, sau mai bine zis, de a-1 
lăudâ pre dânsul până la adânci bătrâneţe. Deci ce? 
’Ţi va da şi ţie? «Poate că nu ’mi va da» zici tu. Dară 
ce spui tu? «Poate, şi câte-odată, şi de multe-ori?» Dară 
ce va să zică aceasta ? Gândeşte-te că tu hotărăşti pen
tru suflet, şi deci pune şi contrariul: gândeşte-te şi z i : 
«dară dacă nu’mi va da»? Şi dacă va da? A dat el de 
sigur, însă aceia este mai sigură şi cu mai mult folos decât 
aceasta. Că dacă tu vei începe dejâ cu fapta bună, atunci 
ai câştigat totul, fie că ai aveâ, fie că n’ai aveâ termen.

Tu, când pleci la războiu nu zici: «Nu este ne
voie de a-mi face testamentul, că poate mă voiu in-
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toarce», şi iarăşi când te gândeşti la însurătoare, nu 
zici: «voiu luă femeie sărăcăcioasă, căci mulţi s’au îm
bogăţit astfeliu, şi fără să se aştepte, şi fără să aibă v r ’o 
nădejde». Nici casă clădind, nu zici: «voiu pune temelii 
putrede, fiindcă multe case au stat pe astfeliu de teme
lii)). Iară când judeci despre suflet, te agăţi până şi de 
cele mai putrede, punându-ţi înainte pe acel «poate» 
sau «de multe ori» sau «câte-odată» şi astfeliu te laşi la 
voea celor nesigure. «Nu mă las, zici în voea celor ne
sigure, ci la filantropiea lui Dumnezeu, fiindcă Dumne
zeu este filantrop». Ştiu şi eu; dara filantropul acesta a 
răpit pe mulţi tară de veste, dupre cum am spus. Dară 
dacă poate vei avea şi timp îndelungat, şi vei rămân eă 
acelaşt — fiindcă un astfeliu de om chiar şi la bătrâneţe 
va fi leneş. «Nu» zici tu. Dară judecata aceasta o vei 
aveă şi după cei optzeci de ani, căci atunci vei cerc 
nouă-zeci, şi după cei nouă-zeci o suta, şi după ci o sută 
vei fi încă şi mai leneş. Şi astfeliu întreaga ta vieaţă o vei 
cheltui în zădar, şi se va petrece şi cu tine cele spuse Iu
deilor, că: „au trecut întru deşărtăciune zilele loi"1 
(Ps. 127, 33). Şi lie ca numai întru deşertăciune, şi nu şi 
în răle. Căci când noi ne vom duce acolo purtând cu noi 
greutatea păcatclor, apoi desigur că întru răle am trecut 
zilele noastre. Atunci vom duce o hrană sigură focului, 
şi o masă îmbelşugată viermilor.

De aceia vă rog, de a stă cu bărbăţie, şi a vă de
părta de răle, ca astfeliu să ne învrednicim şi de bunu
rile făgăduite noue. Cărora fie ca cu toţii să ne învred
nicim, prin charul şi filantropica Domnului nostru Iisus 
Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade 
slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I I I

„De m’aţi fi suferit puţin pentru ncînţelep- 
ciune, dară mă. şi suferiţi" (Cap. 11, 1).

Urmând a trece mai departe la laudele sale pro
prii, el face uz de multă precauţiune. Şi aceasta n’o face
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numai odată, nici de doue ori — dc şi erâ deajuns ca 
pentru trebuinţa subiectului să se justifice în scurt 
pentru cele spuse de multe-ori pentru dânsul. Că cel ce 
îşi aminteşte de multe-ori de păcate, pe care Dumnezeu 
nu le mai pomeneşte, zicând că este nevrednic chiar de 
a sc numi apostol, de sigur că chiar şi celor mai ne
simţitori este învederat, că ceia ce el va spune acum, 
nu o facc pentru slava oamenilor. Fiindcă dacă ar tre
bui să spunem cevâ minunat, apoi tocmai aceasta i-ar 
vătărnâ slava lui, vorbind cevâ dc dânsul, şi ar supârâ 
jjre cei mai mulţi. Dară el la nimic din acestea nu se 
uita, ei numai la un lucru îşi aveâ îndreptată privirea: 
la mântuirea auditorilor. Aşâ că aveâ tot-deauna în ve
dere ca nici măcar să vătăme cât de puţin pre cei uşu
rei la minte vorbind lucruri mari de dânsul, pentru a n e  
şi face 11 z cu prisosinţă dc aceste multe precauţiuni, şi 
zice: „De m’aţi fi suferit puţin pentru ne’nţelep- 
ciune, dară mă şi suferiţi". Ai văzut înţelepciune? 
Căci prin expresiunea «De m’aţi fi suferit-1* el ii lasă 
pre dânşii stăpâni asupra faptului, iară prin expresiu
nea „mă şi suferi ţi “ (ţl cu mult curaj proclamă cu 
glas mare dragostea lor, arătând că şi iubeşte, şi este 
iubit. i>au mai drept vorbind, el spune aceasta nu din- 
tr’o dragoste simplă, ci dintr’un amor ferbinte şi înflă
cărat zice că să-l sufere pre dânsul, care va grăi cevâ 
nu cu înţelepciune.

De aceia a şi adaos imediat : „Că vă rîvnese pre 
voi cu rîvnă dumnezeească14 (Vers. 2). Nu zice: 
«V ă  iubesc pre voi», ci pune tocmai ceia ce este cu mult 
mai înflăcărat „vă rîvnesc1*. Rivnitoarc sunt sufletele 
cele mult înflăcărate ale celor îndrăgostiţi, şi rivnirca 
sau jaluziea de nicăiri 1111 se naşte, decât numai din dra
goste. După aceia apoi ca nu cumvâ să se creadă că el 
doreşte dragostea lor din cauza stăpâniei, sau a cinstei, 
sau a banilor, sau şi altceva de acest feliu, a adaos zicând: 
„cu rîvnă Mumnezeească*. Că şi de Dumnnzeu se 
zice că rîvneşte, nu ca prin aceasta să bănuiască ei- 
nevâ vr ’o patimă, fiindcă Dumnezeu est" fără patimă— 
ci ca să afle toţi, că pentru nimic altceva, decât numai 
pentru dânşii cei rivniţi face aceasta, şi nu ia  el să câş
tige cevâ de aici, ei pentru ca dânşii să se mântuiască, 
('and e vorba însă de zelul sau rivna oamenilor, nu se
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petrece aşâ, ci rîvneşte cinevâ pentru mulţămirea sa 
proprie; nu pentru ca sa nu fie batjocoriţi cei rîvniţi, 
ci pentru ca să nu fie loviţi cei ce iubesc în amorul lor 
propriu, a i nu fie covîrşiţi, şi să se arate că sunt rnai 
inferiori celor iubiţi.

Aici, însă, nu se petrec-lucrurile aşâ. «Nu-mi pasă, 
zice, dacă mă voiu arătă inferior voue, ci ca să nu vă 
văd pre voi amăgiţi. Astfeliu este rîvna iui Dumnezeu, 
astfeliu este şi rîvna mea: aprinsă, şi curată în acelaşi 
timp». După aceia arată şi pricina care l-a silit la aceasta. 
„Că v ’am logodit unui bărbat, fecioară curată". 
Deci, nu mie, ci aceluia pe care-1 rîvnesc, căruia v ’ain 
logodit. Că timpul de faţa este timp de logodnă, iară 
timpul când vor zice că «a  sosit mirele» este altul. 0 ! 
ce lucruri nouă şi minunate! In lume fecioarele rămân 
până la măritiş, iară după măritiş nu mai sunt fecioare. 
Dară aici nu aşâ, ci chiar daca n’ar fi fecioare mai 
’nainte de măritişul clcesta, totuşi după nuntă devin fe
cioare. Astfeliu întreaga biserică este fecioară, fiindcă 
apostolul vorbeşte cătra toţi, şi cătră cei ce se însoară 
şi cătră cele ce se mărită.

Dară să vedem ce ni aduce noue logodindu-ne, 
adecă ce anume daruri dc nuntă. Nu aur, nu argint, ci 
împărăţiea cerurilor. Pentru care şi ziceâ: „Pentru 
Christos (în locul lui Christos) vă rugăm“ şi’i rugă 
când Christos trebuia a. luă fecioara. Tip al aceştiea au 
fost cele petrecute pe timpul lui Abraâm, fiindcă şi dân
sul a trimis pe sluga sa cea credincioasă, ca să logodească 
femeie de alt neam fiului său Isaâc. .Dară şi aici a trimis 
Dumnezeu pre slugile sale ca să logodească fiului său 
pre biserica cea dintre ginţi, au trimis şi pre Prorocii 
de dinainte zicând: „Ascultă fiică şi vezi, şi uită 
pre poporul tău şi casa părintelui tău, şi va 
pofti împăratul frumuseţa ta“ (Ps. 44, 1 1 . 12). Ai 
văzut şi pe Prorocul David logodind? Ai văzul şi pe 
apostolul Pa vel cum cu toată sinceritatea pronunţă acest 
cuvânt şi zice: „că v ’am logodit unui bărbat fe
cioară curată, ca să vă puiu înaintea lui Chris
tos11 ? Ai văzut iarăşi înţelepciune la el ? Căci spunând 
că «de m ’aţi fi suferit» n’a zis că «sunt doară dascalul 
vostru, şi acestea nu le spun pentru mine», ci pune 
înainte demnitatea ce şi-a luat-o cu această ocazie, adecă
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se pune în locul unei peţitoare, iară pre aceia în locul 
logodnicei, şi adaoge zicând: „Că mă tem ca nu 
cumvâ precum şarpele a amăgit pre Eva cu 
vicleşugul său, aşâ să se strice şi înţelegerile 
(cugetele) voastre dela nerăutatea1) (naivitatea) 
ceâ întru Christos14. (Vers. 3). «Că dacă pierderea 
este a voastră, zice, totuşi întristarea este comună». 
Dam tu priveşte înţelepciunea lui. El nu hotărăşte anume 
faptul, de şi dânşii erau stricaţi, iară aceasta învede
rând-o zicea: „Când se va împlini ascultarea voas
tră* (10, 6), şi aiurea: „voiu plânge pre mulţi carii 
au greşit mai ’nainte“ (12, 21) — cu toate acestea 
nu-i lasă de a deveni neruşinaţi. De aceia şi zice el 
„nu cumvâ“, adecă nici nu condamnă, dară nici nu 
tace, fiindcă nici una din acestea nu este cevâ edificator 
şi sigur: nici a spune pe faţă, şi nici a ascunde într’una. 
Pentru aceasta şi el apucă calea de mijloc, zicând: „nu 
CUm vâ“ . Cu chipul acesta nici nu-i pâraşte tare, şi 
nici nu-i încurajază mult, ci se găseşte la mijlocul 
amândurora. Aşâ dara prin versul de faţă el îi mângâe, 
iară prin amintirea istoriei cu Eva îi bagă într’o frică 
nespusă, şi-i lipseşte de ori-ce iertare. «Ca dacă şi şear- 
pele este viclean, şi aceea este proastă, nimic din acestea 
n’a putut-o smulge din ghiarele înşălăciunei. Vedeţi, zice, 
ca nu cumvâ să pătimiţi şi voi astfeliu, şi atunci nimic 
nu veţi folosi. Căci şi şearpele făgăduind atunci femeii 
lucruri mari, a înşelat-o cu chipul acesta. De unde 
se învederează, că şi aeeştiia cu famfaronadele lor tru- 
fîndu-se v ’ar puteâ înşelă». Şi aceasta nu numai de aici 
se poate judecâ, ci şi din cele ce spune mai departe, 
zicând: „Că de ar propovedui cel ce vine pre alt 
Iisus, pe care nu I-am propoveduit, sau de aţi 
luâ alt duh, pe care nu l-aţi luat, sau altă Evan
ghelie pe care n’aţi primit-o, bine l-aţi suferi * 
(Vers. 4). Şi n’a zis «ca nu cumvâ precum Adam s’a 
înşelat» ci pre cei ce pătimesc de acestea îi arată ca

' )  Notă. Expresiunea din original â.™ tyj? «icXotr]toţ nu este 
exact tradusă prin dela adeverinţa cum se găseşte în ediţiunea 
de Buzău. însamnă : simplitate, nerăutate, dreptate, curăţie,
naivitate şi câte odată neghiobie, iară nici de cum adeverinţă.
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fiind femei, — fiindcă a se înşelă este a femeilor. Nici 
n’a zis: «tot aşâ şi voi veţi fi înşelaţi», ci stăruind în 
metafora întrebuinţată, zice: „se vot* stricaşi înţe
legerile (cugetele) voastre, dela nerăutatea (nai
vitatea) voastră cea întru Christos". Adecă dela 
simplitatea voastră, şi nu dela viclenie, nici dela necre
dinţa voastră, ci dela simplitatea şi uşurinţa voastre. 
Cu toate acestea însă nici aşâ nu sunt vrednici de ier
tare cei înşelaţi, dupre cum a dovedit Eva. Şi dacă 
aceasta nu este vrednic de iertare, apoi cu atât mai 
mult când cineva pătimeşte aşâ din cauza slavei deşarte.

„Că de ar* propovedui cel ce vine pre alt 
Iisus, pe care n’am propovedui t". Aici arată că 
acei înşelători ai lor nu sunt Corintheni, ci de aiurea, 
pentru care zice: „cel ce vine, sau de aţi luă alt 
duh, care n’aţi luat, sau altă evanghelie, care 
n’aţi primit, bine l-aţi suferi". Dară ce zici Pa
vele? Tu care Galatenilor li-ai spus: „Iară de ar bine- 
vesti cinevă voue pe lângă cele ce aţi luat, 
anatema să fie" (Galat. 1, 9), cum de zici aici: 
„bine l-aţi suferi"? Şi totuşi de aceia nu trebuie a 
suferi, ci încă a fugi de dânşii, iară dacă aceia aceleaşi 
propoveduiesc, trebuie a-i suferi. Deci, cum de spui, că 
daca acelea ’şi le spun, nu trebuie a-i ascultă? Şi dacă 
spun altele trebuie a-i ascultă?

Să luăm sama bine însă, fiindcă mare este pri- 
mejdiea, şi adâncă prăpastiea, dacă le trecem acestea 
în fugă, şi zicerea de faţă va deschide calea tuturor 
eresurilor. Deci, cari' e senzul acestor cuvinte?

înşelătorii aceia trâmbiţau astfeliu: că apostolii 
propoveduiesc ceva nedesăvârşit, iară dânşii introduc 
în predica lor cevâ mai mult, — şi aşâ eră natural ca 
spunându-li vrute şi nevrute să introducă multe nerozii 
în credinţele lor. De aceia li aminteşte de şearpe şi de 
Eva, amăgită cu aşteptarea a cevâ mai mult. Aceasta 
lăsând a se înţelege, şi in întâia lui epistolă li ziceâ: 
„Iată sătui sunteţi, iată v ’aţi îmbogăţit" şi iarăşi: 
„Noi nebuni pentru Christos, iară voi înţelepţi 
întru Christos" (I. Cor. 4, 8. 10). Fiindcă eră natural 
ca dânşii să palavragească (®Xuapeîv =  fieoncăească) multe
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făcând uz de filosotia lumească, apoi aceasta o spune 
apostolul: «că dacă aceia spuneau cevă de prisos, şi 
propoveduiau alt Christos, pe care noi trcbuiă a-1 propo- 
vedui, şi totuşi am trecut aceasta cu vederea, bine l-aţi 
suteri». Că deaceasta a şi adaos: „pe care nu I-am 
propoveduit“. «Dură dacă acelaşi capital al credinţei 
îl au şi dânşii, apoi ce au mai mult? Că ori-ce vor zice, 
nimic mai mult decât noi nu vă vor spune».

Şi priveşte cu câtă exactitate trece această ches
tiune, căci el n’a zis: «că dacă cel ce vine v ’ar spune 
cevâ mai mult» — fiindcă grăiau cevâ mai mult, predi
când cu mai multă putere, şi cu mai multă frumuseţa 
in cuvinte,— n’a spus aceasta, zic, ci J5Cel ce vine 
daca ar propovedui alt Iisus11, fapt care de sigur* 
că nu aveâ nevoie de a fi înfrumuseţat prin cuvinte, 
„sau de aţi luâ alt duh“. Dară nici aici nu este 
nevoie de cuvinte, adecă « v ’ar face mai bogaţi dupre 
char». „sau altă evanghelie, care n’aţi primit^, 
ceia ce iarăşi n’aveâ nevoie de cuvinte pompoase— pre
cum nici ceialaltă expresiune: „bine l-aţi primi".

Dară tu te gândeşte, cum el pretutindeni faee uz 
de definiţiune exactă, care araţii că nimic nu eră do 
prisos, şi că nici din partea acelora nu s’a introdus 
cevâ mai mult. Căci zicând că: „De ar propovedui 
cel ce vine pre alt Iisus'" a adaos imedieat: „pe 
care nu I-am propoveduit-, sau că „de aţi luâ 
alt duh“, a adaos iarăşi „care n’aţi luat14, precum 
după expresiunea „sau altă evanghelie14 a adaos 
imediat „care n’aţi primit41. Prin toate acestea el a 
arătat că chiar dacă aceia spun poate cevâ mai mult, 
dânşii să nu primească cum s’ar întâmplă, ci trebuie a 
fi cu Mgare de samă; dacă insă spun cevâ mai mult, 
ce trebuia a spune, aceia de noi a fost scăpată din ve
dere. Iară daca nu trebuiâ, pentru care nici de noi nu 
s’a fost spus, şi aceleaşi le spun şi dânşii, de ce atunci 
îi ascultaţi? «Dară dacă si aceia spun aceleaşi, zici tu, 
de ce atunci îi împiedecă pre dânşii» ? Pentru că între
buinţând ipocriziea, introduceau pe furiş alte dogme.

Aceasta însă n’o spune acum apostolul, ci mai la 
vale, unde zice: „închipuindu-se în apostoli ai lui 
Christos14, iară aici el depărtează pe ucenici de stă
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pânirea acelora prin cuvinte nesupârătoare, şi prin 
aceasta el nu zavistueşte pre acei înşelători, ci asigură 
pe ucenici. Fiindcă de ce bună-oară nu împiedecă pe 
Apollo, de şi erâ un bărbat învăţat, şi puternic în scrip
turi, ci încă îl şi roagă, şi făgăduieşte a-1 trimite? Fiindcă 
acela împreună cu ştiinţa lui ţineâ şi exactitatea intactă 
a dogmelor, pe când aceştiia cu totul din contra. Pentru 
aceia îi şi războieşte cu putere, iară pre ucenici îi în
vinovăţeşte că li dau atenţiune, zicând că «dacă noi 
poate am scăpat din vedere cevâ din cele ce trebuiâ a 
le spune, iară aceia li-au împlinit, nu împiedecăm de a 
li se dâ atenţiune; iară dacă toate s’au împlinit prin 
noi, şi nimic n’a mai remas, cum de v ’au cucerit aceia» ?

Pentru aceasta şi adaoge zicând: „Că socotesc 
cum că cu nimic nu sunt mai' pre jos decât 
apostolii cei mari“ (Vers. 5), făcând eomparaţiune 
aici nu cu aceia, ci cu cei de pre lângă Petru. «In  cât 
că dacă ştiu poate mai mult decât mine, zice, apoi ştiu 
mai mult şi decât aceştiia». Şi priveşte cum el şi aici 
este umilit, căci n’a zis că «nimic mai mult decât mine 
n’au spus apostolii» ci „socotesc“ — cred că aşâ este — 
„că cu nimic nu sunt mai pre jos decât apos
tolii cei mari“. Şi fiindcă şi aceasta s’ar fi părut ca 
un defect al său, de a-1 întrece aceştiia, şi de a aveâ 
nume mai mare decât al său, şi deci mare ar fi fost şi 
umilirea lui faţă de aceia cari s’ar fi introdus, sau s’ar 
fi furişat aşâ zicând în rândul apostolilor, de aceia şi 
el face comparaţiunea cu apostolii, în forma întrebuin
ţată aici. De aceia pomeneşte de apostoli cu laude, şi 
nu zice simplu «decât apostolii» ci „decât apostolii 
Cei mari“ , învederând prin aceste cuvinte pe Petru, 
Iacob şi Ioan.

„Iară de sunt şi prost cu cuvântul, dară 
nu cu ştiinţa* (Vers. 6). Fiindcă prin aceasta îl co- 
vârşau acei înşelători, cari amăgeau pe Corintheni, că 
adecă nu erau proşti cu cuvântul (iSt&xat tfo Xo? )̂, de 
aceia apostolul face menţiune, arătând că el nu se ru
şinează pentru aceasta, ci chiar se mândreşte. Şi n’a 
zis că «dacă sunt eu prost cu cuvântul, sunt şi aceia», 
căci cu aceasta s’ar fi părut că-i defăimează pre aceia, 
şi înalţă pre aceştiia, ci prin expresiunea de faţă el
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doboară înţelepciunea lumească. In întâea epistolă el 
foarte mult se luptă pentru aceasta, zicând ca înţe
lepciunea lumească nu numai că nu contribuie cu 
nimic la propoveduirea evangheliei, ci încă chiar în
tunecă slava crucei, dupre cum zice: „venit-am la  
voi nu întru înălţarea cuvântului şi a înţelep
ciune], ca să nu se facă zădarnică crucea lui 
Christos“ (I Cor. 2, 1. 1, 17.) şi multe altele de acest 
feliu, de unde se vede că acei înşelători erau proşti cu 
cunoştinţa, care este cea mai de pe urmă prostie. Când 
insă trebuia a se compară în cele mari, apoi atunci el 
se compară cu apostolii, iară când trebuia a arătă că 
este un defect părut, nici de cum nu se mai compară 
cu apostolii, ci se împleteşte, sau mai bine zis se ames
tecă la un loc cu faptul, şi la urmă arată că tocmai 
ac,el defect părut este o calitate. Si când nu-i silea nici 
o nevoie, el se numiţi cel mai mic dintre apostoli, şi 
nevrednic nici măcar de numele de apostol. Aici iarăşi, 
când timpul şi împrejurările cereau, zice că cu nimic 
nu este mai pre jos de apostolii cei mari. Ştieâ el bine, 
că aceasta mai cu samă va folosi pre ucenici.

Dc aceia şi adaoge zicând: „Ci pretutindeni ani 
fost arătaţi întru toate la voi“. Aici iarăşi defăi
mează pe apostolii cei minciunoşi, ca pe uniia ce umbla 
cu vicleşuguri. Tot aşâ ziccâ şi despre sine cu puţin 
mai ’nainte, că cl nu vieţuieâ lăţărnicindu-se, şi nici za- 
vistuind, sau că propoveduiâ cuvântul evangheliei în 
mod cârciumăresc, — po când aceia într’un feliu .erau, 
şi în altfeliu se arătau oamenilor. Nu însă tot aşii eră 
şi dânsul. De aceia pretutindeni el cugetă lucruri mari, 
pentru faptul că nimic nu făeeâ pentru slava oamenilor, 
şi nici că se ascund cele ale sale. Ceia ce şi spunoâ mai 
’nainte zicând că: „cu arătarea adevărului adeve
ri ndu-ne pre noi spre toată ştiinţa (conştiinţa) 
oameni lor “ (Cap. 4,2), aceiaşi spune şi acum. „Intru 
toate am fost arătaţi Ia voi“. Şi ce va să zică 
aceasta? «Suntem proşti, zice, şi nu ascundem aceasta; 
primim ajutoai'c dela uniia şi nu tăcem. Primim deci, 
dela voi, şi nu ne prefacem ca şi cum n’am primi, 
dupre cum fac aceia primind, ci ceia ce faccm, o facem 
în faţa voastră», ceia ce nu puteâ veni, decât dela unul

2S913 18
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ce vorbea cu tot curajul, şi toate ale acelora le da pe 
faţă cu tot adevărul.

De aceia şi de astă dată îi iâ pe dânşii de măr
furi, zicând: „întru toate la voi-4, precum şi mai 
’nainte zicând: „Că nu scriem voue altele, fără  
numai cele ce cetiţi, sau le şi ştiţi".

După aceia fiindcă s’a justificat de cele cu privire 
la dânsul, la urmă adaoge cu multă asprime, zicând: 
„Au doară păcat am făcut, pre mine smerin- 
du-mă, ca voi să vă înălţaţi" (Vers. 7)? Şi expli
când aceasta, zice: „Alte biserici am jăfuit luând 
de cheltueală, spre a sluji voueu (Vers. 8). Ceia 
ce el spune aici, aceasta va să zică: «Mi-am petrecut 
timpul într’o mare nelinişte; — căci aceasta va să zică 
expresiunea „smerindu-mă pre mine“, —  şi aceasta 
deci aveţi a-mi aduce ca Învinovăţire? Şi de aceia vă 
mândriţi înaintea mea, fiindcă rn’am umilit cerându-vă 
milostenie, strimtorându-mă, şi flămânzând, ca voi să 
vă truflţi»? Şi cum se trufeau aceştiia, găsindu-se el în 
strîmtorare ? Mai mult s’ar 11 edificat dânşii prin aceasta, 
iară nu s’ar fi scandalizat — ceia ce dc sigur că ar fi 
fost cea mai mare acuzaţiune ce li s’ar fi adus, şi păcat 
al slăbăciunei lor, că adecă nu puteau să-l învinovăţască 
în alt mod, decât umilindu-se el mai dinainte. «Mă acu
zaţi, zice, că am devenit umilit? Dară pentru aceasta 
v ’aţi îngâmfat voi». Fiindcă şi mai sus ziceâ, că dânşii 
îl defăimau, că fiind de faţă eră umilit, iară când nu 
eră de faţă eră îndrăzneţ, apoi el justi(icându-se îi com
bate din nou şi aici, zicând că «şi aceasta am făcut-o 
tot pentru voi».

„Alte biserici am jăfuitu. Aici vorbeşte cu mult 
ponos, clară cele de mai ’nainte nu lasă ca acestea să 
se pară a fi mai greoae. Căci a spus: „De m’aţi fi 
suferit puţin pentru neînţelepţie“, şi deci mai 
înainte de alte succese ale sale, cl in aceasta se laudă 
mai întâi. Aceasta mai cu samă o caută cei muritori, 
şi tot aşâ şi cei ce cugetau lucruri mari. De aceia el 
nu face vo rM  mai întâi de primejdii, nici de semnele 
ce le făceâ, ci de dispreţuirea banilor, fiindcă în aceasta 
cugetau dânşii lucruri mari; în acelaşi timp dă a în
ţelege despre lx>găţiea lor. Ceia ce este minunat la dânsul,
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e că de şi puteă vorbi că dânsul se hrănea eu manile 
sale, totuşi n’a spus-o, ci tocmai ceia ce îi puteă ruşina 
pre dânşii — şi nu eră ca laudă a sa — aceia o spune, 
că adecă a luat ajutoare dela alţii. Şi n’a zis «am luat», 
ci „a ;n  jă fu itu, adecă «le-am desbrăcat, şi pre cei 
deacolo i-am lăsat săraci». Şi ceia ce este mai mult, că 
n’a făcut aceasta spre a avea de prisos, ci pentru tre
buinţa celor absolut necesare; căci când zice: „de chel- 
tu ea lă " el vorbeşte de hrana trebuitoare. Dară ceia ce 
este mai grozav, că «am făcut aceasta, zice, „Spi'G a 
slu ji vou e". Voue vă propoveduim, şi de voi urmând 
a fi hrăniţi, noi totuşi dela alţii am luat hrana». îndoit 
eră, deci, păcatul, sau mai drept vorbind, chiar întreit: 
şi că fiind la dânşii, şi lor slujindu-li, şi cerându-li hrana 
trebuitoare, totuşi alţii erau cari li dădeau ajutoare. 
Marc eră cu adevărat deosebirea între unii şi alţii: uniia 
stau în lenevirc, iară alţii in rîvnă şi g ra M ; uniia de 
şi erau departe, totuşi trimiteau ajutoare, iară alţii de 
şi de faţă, totuşi nici măcar nu-i hrăneau.

Apoi, fiindcă s’a atins eu putere de dânşii, iarăşi 
cu binişorul şi pc tăcute moac asprimea certării, zicând:
„şi venind de faţă la voi, şi fiind lipsit, nimănui 
n’am făcut supărare". Că n’a spus «nu mi-aţi dat, 
ci eu n’am luat», fiindcă încă îi cruţă. Dară cu toate 
acestea chiar în dămolirea cuvântului, pe nesimţite iarăşi 
îi atinge, căci expresiunele „de faţă" şi „fiind lipsit" 
sunt foarte semnificative. Ca să nu zică dânşii: «dară 
ce? nu ai»? a adaos imedieat: „şi fiind lipsit". „N i
mănui n’am făcut supărare". Aici iarăşi îi atinge 
cumpătat, ca dânşii arătând de data aceasta o lene, ca 
crezându-se îngreuiaţi. Mai departi' apoi pune şi cauza 
acestui fapt, încarcată de acuzaţiuni şi de jaluzie. De aceia 
nici n’a pus-o mai dinainte, ci aici, ca şi cum li-ar spune, 
de cine şi cum a fost hrănit, ca astfeliu pe nesimţite să 
introducă iarăşi vorba despre eleimosină.

„Că lipsa mea, zice, au împlinit-o fraţii cari 
veniseră dela Macedoniea" (Vers. 9). A i văzut cum 
iarăşi îi aţiţă, punând la mijloc pre cei slujiţi? Mai ’ntâi 
li aţiţă pofta (ie a şti cine ar fi aceia, iară când ziceâ: 
„alte biserici am jăfuit" îi numeşte pe faţă, ceia ce 
îi îndemnă pre dânşii şi la eleimosină. Pe cei ce se hotă-
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rîse singuri de a hrăni pe apostol, prin cuvintele de mai 
sus îi convinge, ca să nu se lase a fl mai prejos şi în 
ajutorarea săracilor. Acestea chiar şi Macedonenilor 
scriindu-le li zicea: „Că şi în Thesalonic odată şi 
de două ori cele spre trebuinţa mea aţi trimis, 
şi 1a. începutul evangheliei" (Filipp. 4, 16. 15), ceia 
ce de sigui- că erâ ceâ mai marc laudă pentru dânşii, 
că dela început chiar dânşii au strălucit.

Dară tu priveşte cum el pretutindeni pune numai 
neapărata trebuinţă, şi nici decât prisosinţa. Când el a 
spus că „de faţă şi lipsit" a arătat că trebuiâ a fi 
hrănit de Corintheni, iară când zice că „lipsa mea au 
împlinit-O", arată că el n’a cerut. Pune apoi şi o cauză, 
care nu erâ. Şi carc erâ aeeâ cauză? Că a luat ajutoare 
dela alţii. „Că lipsa mea, zice, o au împlinit fraţii 
ce veniseră". «De aceia, zice, nimănui n’am făcut supă
rare, şi nu fiindcă n’am îndrăznit». Şi totuşi o face aceasta, 
dupre cum se arată prin cele de mai de jo s — deşi n’o 
spune lămurit, ci oarecum îmbrobodit, lăsând aceasta 
la conştiinţa auditorilor. Pe nesimţite, deci, el o arată 
aceasta prin cele ce urmează, zicând: „şi întru toate 
m’am păzit pre mine voue fără supărare, şi mă 
voiu păzi". «Să nu vă închipuiţi, zice, că le spun acestei», 
ca să primesc». Iară expresiunea „mă voiu păzi" 
este foarte apăsata, dacă nici nu va mai îndrăzni a li cere, 
dacă odată a perdut nădejdea de a mai primi cevâ dela ii. 
Tot odată mai arată că aceasta dânşii o considerau ca 
supărare, pentru carc şi ziccâ: „m’am păzit pre mine 
fără supărare voue, şi mă voiu păzi". Aceasta o 
spuneâ şi în întâca epistolă, zicând: „N ’am scris 
acestea, ca aşâ să se facă întru mine; că mai 
bine îmi este a muri, decât lauda mea să o 
facă cineva zădarnică". (i. Cor. 9,15). Şi aici iarăşi: 
„m’am păzit pre mine voue fără supărare, şi 
mă voiu păzi".

Mai departe apoi, ca să nu se pară că le grăieşte 
acestea pentru a-i jzădări încă mai mult, zice: „Este 
adevărul lui Christos întru mine" (Vers. 10), adecă 
«să nu vă închipuiţi, zice, că de aceia am spus, ca să
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■primesc, ca încă mai mult să vă atrag spre mine, că 
„este adevărul lui Christos întru mine, că lauda, 
aceasta nu se va opri de mine în laturile Ahaiei®. 
Pentru ca nu cumva să creadă cinevâ, ca el este trist 
din această cauză, sau că este furios grăind acestea, p ri
veşte cum el numeşte faptul acesta laudă. Şi în întâea 
epistolă tot acelaşi lucru îl pregăteşte, căci pentru ca 
să nu se pară că-i atinge, li zicea: „Care dară ’mi 
este plata? Ca bine-vestind, fără plată să pun 
evangheliea lui Christos" (I. Cor. 9, 18). Şi dupre 
cum acolo numeşte „plată", aşâ şi aici zice „laudă", 
ca astfeliu să nu se ruşineze prea mult de cele vorbite, 
ca cum el ar fi cerut, şi ii n’ar fi dat. «Deci, ce? zice, 
dacă şi voi aţi da? dară eu nu primesc». Dară şi expre- 
siunea „nu se va opri" este luată în seu/, metaforic, 
dela oprirea nurilor (oşpnyijţsiv =  a opri rîul în
cursul său, a pune slăvi Iar iu), sau că vestea s’a împră- 
ştieat pretutindeni, că el nu primeşte ajutoare. «N ’aţi 
îngrădit cu darul vostru curajul meu» pare-că ar fi voit 
să spună, — dară n’a zis chiar aşă, ci încă mai muş- 
cătoriu, „nu se va opri în laturile Ahaei". Aceasta 
iarăşi este o lovitură foarte grea, şi deajuns de a-i osândi 
şi a-i întrista, dacă numai pe dânşii îi trecuse cu vederea, 
daca numai dela dânşii nu primise. «Că dacă se lăudă, 
zice, apoi peste tot locul trebuia a se lăudă, iară dacă 
se lăudă numai întru aceia, poate că a lacut-o pentru 
slăbăciunoa noastră».

Deci, ca nu cumva să cugete dânşii în feliul acesta, şi 
să se întristeze, priveşte cum îndreaptă vorba: „Pentru 
ce? Pentru că poate nu vă iubesc pre voi? Dum
nezeu ştie" (Vers. 11). Iute şi cu mare uşurinţă a dat; 
respunsul. Cu toate acestea nici aşâ nu i-a scăpat de 
păcatul lor, căci n’a zis doară, că «nici nu sunteţi slabi, 
şi nici nu sunteţi puternici» ci că „vă iubesc pre voi", 
prin care încă mai mult li-a prelungit acuzaţiea. A-i 
iubi pre dânşii, eră mai cu samă aceia de a nu primi 
dela dânşii, fiindcă s’ar fi scârbit mult. Aşă că apostolul 
făceâ contrar: şi luă, şi nu luă; iară contrarietatea p ro  
veniâ din deprinderea celor ce dădeau. Şi n’a spus că 
«de aceia nu primesc, fiindcă vă iubesc foarte mult pre 
voi» căci aceasta ar fi fost mai mult o acuzaţiune adusă 
lor, şi i-ar fi pus într’o nelinişte, ci ’şi-a întors vorba la 
o altă cauză. Şi care este acea cauză?
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„Iară ceia ce fac şi voiu face, ca să taiu 
pricina celor ce poftesc’ (voiesc) pricină, ca întru 
ceia ce se lauclă, să se afle ca şi noi“ (Vers. 12). 
Fiindcă dânşii uneltiau spre a găsi o pricină oare-care, 
apoi şi aceia trebuiâ a o resturnâ, mai ales că numai 
cu atâta se lăudau. Deci, ca să nu aibă nimic mai mult, 
apoi şi aceasta trebuia a o îndreptă, căci în celelalte 
erau lipsiţi. Nimic nu edifică atât dc mult pre cei mu
ritori, dupre cum am mai spus, a i a nu primi nimic de 
la ii. Dară diavolul fiind viclean, a pus mai ales această 
cursă, voind a-i vătămâ pre dânşii în altele.

Insă mie mi se pare că şi aceasta erâ la dânşii 
numai o ipocrizie. De aceia nici n’a zis: «ca întru ceia 
ce au făcut, sau au avut succese» «ci „întru ceia ce 
se laudăa, ceia ce erâ tot una cu a-i luă în deridere 
pentru mândrie deşartă. Se lăudau dânşii, dară nu erau 
aşâ. Dară bărbatul voinic nu numai în cele ce nu le are 
nu trebuie să se laude, ci chiar şi în cele ce le po
sedă, precum de pildă făceâ fericitul acesta, precum 
făceâ Patriarhul Abraăm zicând: „Eu sunt păm ânt 
şi cenuşă“ (Facer. 18, 27). Fiindcă nu aveâ a-şi impută 
v r ’un păcat, ci din toate părţile străluceâ prin succesele 
sale, apoi umblând în toate părţile şi negăsind nici o 
pricină sau v r ’un păcat mare în sarcina sa, iată că el 
aleargă la natura sa; şi fiindcă ori şi cum numele pă
mântului este respectabil, el a adaos şi numele cenuşei. 
Pentru care şi un altul ziceâ: „De ce se mândreşte 
oare pământul şi cenuşa“ ? (Sirah. 10, 9).

l) Deci, să nu’mi spui’ de frumuseţa feţei, nici de 
grumazul lui cel măreţ, nici de hlanida (mantaua) sau 
de calul şi de cei ce-1 întovărăşesc, ci gândeşte-te unde 
se sfârşesc acestea. Iară de ’mi spui de cele ce se văd, 
apoi atunci şi eu îţi voiu spune de cele din scripturi, 
şi cu mult rriai strălucite decât acestea. Dară precum 
pe acelea nu le admirăm pentru faţa sau privirea lor, 
având în vedere că totul este ţerină, tot aşâ nici pe 
acestea, fiindcă şi acestea sunt ţerină. Sau mai bine zis, 
chiar şi mai ’nainte de a se descompune şi a deveni praf,

') Partea morală. Despre a nu se mândri şi trufi cineva, şi 
şi a nu se bucură de nenorocirile străine. Şi despre David şi So- 
lomon. (  Veron).



OMILIA XXIII 279

arata-mi te rog pe un bolnav de friguri întins pe pat 
şi trăgând de moarte, şi atunci iţi voiu spune ţie : ce a 
devenii aceâ podoabă măreaţa? Unde se duce oare 
marea linguşire de care erâ încunjurat, unde slujba 
robilor, prisosinţa averilor şi a proprietăţilor? Ce anume 
vânt intrând a împrăştiat toate acestea? Dară iată, că 
şi pe pat când şade lungit, el poartă simbolele bogă
ţiei şi ale trufiei, fiind îmbrăcat cu haină strălucită, 
săracii şi bogaţii petrecându-1 la groapă, plebea acla- 
mându-1. Mai cu stimă acestea sunt cu totul de rîs, de 
cât imediat se dau pe faţă ca şi o floare ce se scutură. 
Cuci când noi păşim pragul porţilor cetăţei, şi după 
ce dând trupul viermilor ne întoarcem, iarăşi te aşi 
întrebâ: unde oare se duce acea mulţime de oameni? 
Ce a devenit oare vuetul şi strigarea de mai ’nainte? 
Unde faclele acelea? Unde cltorurile acelea de femei? 
Oare nu sunt acestea vis? Ce au devenit acele ţipete? 
Ce acele guri multe ce strigau şi îndemnau a se încu
raja, că nimeni nu este nemuritoriu? Acestea toate nu 
acum trebuiâ a se spune celui ce nu aude nimic, ci 
atunci când el rapiâ avutul altora, când cu lăcomia spo- 
lieâ, atunci trebuia a’l sfătui şi a’l schimbă câte puţin. 
Deci nu trebue a’l încurajâ, că nimeni este nemuritoriu. 
împiedecă nebuniea lui, stingei-i pofta, iară acum încu
rajează pe cel nedreptăţit. Fiindcă a-i cântă acum la 
ureche deacestea, este fapt al celor ce se bucură şi iau 
în deridere. Aşâ dară nu pentru aceasta trebuiâ a’l în
curaja, ci încă a’l face să se teamă şi să tremure. Dară 
dacă cel puţin cei ce pătimesc aceleaşi răle, pe care le 
pătimesc cei bogaţi, s-ar cuminţi văzând toate cele nefo
lositoare ale celui ce a părăsit stadiul lumei aceştiea, 
iară acum îl întovărăşesc la mormânt!

Deci, fiindcă mai ’nainte poate au fost cuprinşi de 
beţiea banilor, şi nimic nu cugetă de acestea, ci numai 
în timpul acela, când chiar şi privirea celui ce zace pe 
pat îi încredinţază de adevărul celor spuse, cuminţas- 
că-se, înveţe-se, şi gândească-se că cu puţin după aceasta 
şi dânşii cari însoţesc acum pe mort, vor ajunge a fi 
respunzători de aceleaşi acuzaţi uni grozave, şi vor da 
samă de toate cele ce au răpit, de toate cele cu care 
au nedreptăţit.

«Şi ce au a face acestea, zici tu, cu săracii? Celor 
mai mulţi li este plăcut aceasta, de a vedeâ adecă pe
depsit pe cel ce a nedreptăţit. Noue însă nu ne este
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plăcut de loc; ci dorim ca să nu pătimească nimic 
rău». Vă laud pre voi mult, şi vă aprob, că nu vă 
bucuraţi de nenorocirile străine, ci căutaţi numai de 
siguranţa voastră. Aide, deci, ca să vă asigurăm şi des
pre aceasta.

Dacă noi pătimim cevâ rău din partea oamenilor, 
nu puţin vom scădeâ din datoriea noastră, de vom su
feri cu bărbăţie cele petrecute. Deci, nu suntem nedrep
tăţiţi, fiindcă supărarea aceasta Dumnezeu o calculează în 
folosul nostru, nu dupre ideia de dreptate, ci dupre aceia 
a filantropiei, şi în schimbul celor ce am pătimit şi nu 
ne-am răzbunat. «Şi de unde se învederează aceasta»? 
zici tu. Au pătimit Iudeii rău din partea Babilonezilor, 
şi Dumnezeu nu a împiedecat, ci bărbaţii, copiii şi fe
meile erau târîţi in robie, însă această robie, în raport 
cu păcatele lor, li-a fost spre mângâere. Dc aceia zice 
Isaiâ: „Mângâeaţi, mângâeaţi pre poporul meu, 
preoţilor; grăiţi la inima Ierusalimului, că a 
luat din mâna Domnului îndoite păcatele sale“ . 
(Isaia 40, 1. 2), şi iarăşi: „DoamneDumnezeul nos
tru, pace dă-ne noue, că toate ni-ai dat nouă" 
(Ibid. 2(3, 12). Dară şi David zice: „Vezi pre vrăj
maşii mei că s’au înmulţit, şi iartă toate păca
tele mele“ (Ps. 24, 19. 18). Iară când ii adusese în- 
nainte pre Seme6, carc-1 blăstămâ, el el a zis: „Lă- 
saţi-l pre el să blăsteme, că va vedea Domnul 
smereniea mea, şi’mi va întoarce mie bine 
pentru blăstemul iui în ziua de astăzi11 (ii. imp.
16, 11. 12). Căci când nu ni răzbunăm asupra celor 
ce ne nedreptăţesc, atunci mai cu samă noi ne folo
sim, — că se calculează acestea spre iertarea păca
telor noastre, dacă suferim cu mulţămire nedreptăţile 
ce ni se aduc.

Aşâ că atunci când vezi pe un lx)gat răpind avutul 
celui sarac, lăsând la oparte pre cel nedreptăţit, tu 
plângi pe cel ce a nedreptăţit, pe cel ce a răpit avutul 
celui sarac. Unul leapădă de la sine murdăriea, iară 
celălalt se îmbracă cu dânsa. Tot aşii a pătimit şi sluga 
lui Eliseiu pe timpul lui Neeman, căci dacă n’a răpit, 
totuşi a nedreptăţit, — fiindcă a luă cu înşelăciune, este 
nedreptăţire. Deci, ce a pătimit el? împreună cu ne
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dreptatea a luat şi lepra1). Aşâ dară cel nedreptăţii 
s’a folosit., iară ce] ce a nedreptăţit s’a vătamat foarte 
tare. întocmai aşâ se petrec lucrurile şi cu sufletul. Şi 
atât de adevărat este, încât că de multe-ori, numai fap
tul acesta a făcut pe Dumnezeu îndurat şi milostiv,—de 
şi poate cel ce pătimeşte răle este nevrednic de ajutorau.

De aceea şi ziceâ Dumnezeu din capul locului bar
barilor: „ISu m’am mânjeai pro dânşii puţin, iară 
ii s’au pus împreună spre răle; pentru aceia 
întoarce-mă-voiu spre Ierusalim cu milă“ (Zach. 
1, 15. 16). Nimic nu este care mânie pe Dumnezeu atât 
de mult, ca a răpi, a nedreptăţi şi a silui pre cineva. 
Şi de ce oare? Pentru că este foarte uşor, iubiţilor, de 
a se depărta cineva de acest păcat. Păcalul acesta nu 
este doară o poftă naturală, care supără pe om, ci vine 
numai «lela trândăvie. Dară, cum de numeşte Pavel pă
catul acesta rădăcina rălelor 1 Apoi aceasta o spun şi 
eu, însă numai noue ni se pare că este rădăcina răle
lor, iară nu că ar fi dela natura lucrului. Şi dacă voiţi, 
să facem comparai iune, şi să vedem care anume poftă 
este mai tiranică: aceâ a banilor sau a trupurilor? Şi 
care se va găsi că vatămă pe oamenii mari, aceia de 
sigur că este cea mai tiranică. Aşâ dară să vedem, pe 
care bărbat marc a stăpânit pofta de bani? Nici pe 
unul, ci numai pre cei de jălit şi de dispreţuit, ea Ghiezi, 
Ahav, Iuda şi preoţii Iudeilor, — pe când pofta trupu
rilor a cuprins pre marele Proroc David. Şi aceasta o 
spun, nu ca cum a-şi da iertare celor cuprinşi de această 
poftă, ci pregătindu-i ca încă mai mult să fie.cu trez- 
vie. Când iii arăt că patima este mare, atunci mai cu 
samă iţi arăt că cei cuprinşi de acea patimă sunt lip
siţi de ori-ce iertare. Dacă poate nu ştieai aceâ fiară 
sălbatică, ai fi avut vr ’un refugiu şi la aceasta; iară 
acum când ştii, şi totuşi cazi în cursă, ce îndreptare 
vei aveă?

După David apoi, găsim şi pre fiul său cucerit de 
acea patimă, încă cu mai multă putere — de şi nimeni 
n’a fost mai înţelept ca dânsul, care a şi avut dealtfeliu 
toate celelalte virtuţi. Cu toate acestea însă, atât di* 
mult a fost cucerit dc această patimă, încât că l-a 
vătămat chiar şi în cele principale. Tatăl său s’a sculat

>) Notă. A se vedeâ Cap. 5. Carlea IV  a împăraţilor.
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după cc căzuse, a reluat lupta, şi iarăşi s’a încununat, 
pe când Solomon nimic din acestea n’a arătat. De aceia 
şi Pavel ziceâ: „Mai bine este să se căsătorească, 
decât să se aprinză“ (I. Cor. 7, 9), şi Christos iarăşi 
„Cel ce poate să cuprindă, cuprindă“ (Math. 19,12). 
Despre hani însă n’a spus aşâ, ci „Cel ce va lăsâ toate 
ale sale, însutit va luâ“ (Ibid. Vers. 29). «Dară, zici tu, 
cum de lot Christos a spus despre cei ce se îmbogăţesc, 
că cu greutate se vor învrednici de împărăţiea ceriuri- 
lor» ? Iarăşi o face dând a înţelege tîmpirea loi*, sclăviea 
lor ccâ mare pentru bani, iară nu tirăniea banilor. 
Aceasta se învederează şi din cele cu care Pavel a sfătuit 
pe credincioşi, căci de această poftă îi opreşte cu desă
vârşire, zicând: „iară cei ce vor să se îmbogăţască, 
cad în ispită “ (I. Tim. G, 9), în timp ce dc pofta tru
pească nu-i opreşte deloc, ci numai pentru un timp între- 
rumpând — şi atunci ou bună înţelegere — după care 
iarăşi sfătucşte dc a se adună împreună. Se temeâ de 
valurile poftei, nu cumvâ să aducă v r ’un naufragiu 
grozav. Patima aceasta este mai puternică şi decât 
mâniea, fiindcă a se mânieâ cineva nu se poate, dacă 
nu este nimeni care să întărite, pe când a pofti con
tactul trupesc este necesar, chiar şi dacă nu este de 
faţă persoana care provoacă această patimă. Dc aceia 
apostolul nu a tăiat-o cu totul, ci a adaos „pană la O 
vreme". El n’a desfiinţat pofta în sine, ci numai pe aceâ 
nedreaptă. „Iară pentru pofte, zice, fie-care să-şi 
aibă femeia sa“ (I. Cor. 7, 2), pe când a strîngc cinevâ 
bogăţii, el n’a împiedecat pe un timp, şi nici n’a învoit 
pentru un timp. Patimele acestea sunt înăscute în noi 
pentru necesitate: pofta trupească, pentru facerea de 
copii, şi mâniea, pentru ajutorarea celor nedreptăţiţi, — 
pe când pofta dc bani deloc.

Prin urmare patima aceasta nici nu este după 
natură, aşâ că atunci când te laşi a fi stăpânit de dânsa, 
cu atât mai mult vei suferi cele mai urieioase pedepse. 
De aceia Pavel îngăduind şi a doua nuntă, iată că fiind 
vorba de bani el cere ceâ mai mare exactitate, zicând: 
„Pentru ce mai bine nu suferiţi strâmbătatea? 
pentru ce mai bine nu răbdaţi pâguba“ (Cap. 6, 7), 
în timp ce vorbind de fecioare, zice: „Poronca Dom
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nului n’am" şi „.aceasta spre al vostru folos zic, 
nu ca să vă puiu voue cursă“ (Cap. 7, 25. 35). 
Când însă vorbeşte de bani, iată cuvântul său: „Având 
cu ce ne îmbrăcă şi ce mânca, cu acestea suntem 
m ulţăm i ţi “ (T. Timoth. (5, 8). «Dară, zici tu, cum se face 
că în satisfacerea poftei aceştiia, cei mai mulţi se con
sumă»? Pentru că nu se găsesc în faţa acestei patimi, 
ca în faţa cur viei şi a desfrânărei; că dacă li s’ar părea 
că este deopotrivă tle uricioasă, nu s’ar lăsă a fi cuceriţi 
iute. Astfeliu şi acele nenorocite fecioare au fost scoase 
afară din cămara de nuntă, fiindcă după ce supusese 
dejâ pe duşmanul cel mare, la urmă s’au lăsat a fi scoase 
afară de cel slab şi de nimic. Pe lângă acestea apoi se 
mai poate spune şi aceia, că. dacă cineva stăpânindu-si 
pofta trupească, este învins de pofta banilor, la urmă 
nu ’l va mai stăpâni nici pofta trupească, — fiindcă nu 
toţi sunt deopotrivă de aplecaţi spre pofta trupească.

Aceasta, deci, ştimd-o, iubiţilor, şi exemplul fe
cioarelor avându-1 veşnic in minte, să fugim de fiara 
aceasta rea. Că dacă feciorica cu nimic nu le-a fofosit, 
ci pentru iubirea de argint s’au pierdut acele fecioare, 
după mii de osteneli şi sudori, apoi pe noi cine ne va  
scăpa, dacă vom cădeâ in această patimă ? De aceia vă  
rog, ca nici să ne lăsăm de a fi cuprinşi de acea pa
timă, şi nici să remâncm intrânsa dacă dejâ aut fost 
cuprinşi, ci să rupem iute legăturele aceste grozave, 
căci numai aşă vom puteâ a ne duce la ceriuri şi a ne 
învrednici de miile de bunuri, cărora fie cu toţii a ne 
învrednici, prin charul şi filantropia Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, 
se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I V

„Că uniia ca aceia sunt apostoli minciunoşi, 
lucrători vicleni, închipuindu-se întru apostolii 
lui Christos “ (Cap. 11, 13).
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Ce spui, Pavele? Cei ce propoveduiesc pe Christos, 
cei ce nu primesc bani, cei cc nu introduc o alţii evan
ghelie, sunt apostoli minciunoşi? «D a! respunde el, şi 
încă tocmai pentru aceasta, fiindcă se prefac în totul, 
spre a înşela». „Lucrători vicleni", zice; adecă lu
crează ii, dară smulg ceia cc au sădit. Fiindcă ştiu bine 
dânşii, că în alt mod nu ar puteâ fi bine primiţi, apoi 
luându-şi masca adevărului, joacă cu chipul acesta drama 
înşelăciunei. Şi se zico încă că bani nu primesc; dară 
aceasta o fac ca încă mai mult să iâ, ca să piardă 
sufletul. Sau mai drept vorbind, chiar şi aceasta este 
minciună; căci luau, însă se ascundeau; iară aceasta se 
dovedeşte din cele ce urmează. In adevăr, că apostolul 
dejâ a dat a se înţelege faptul, zicând: „Ca în tru  ceia 
ce se laudă, să se afle ca şi n o i“ , dară mai la vale 
încă mai lămurit a lăsat să se înţeleagă, zicând: „De 
vă mănâncă cinevâ. de vă iâ cinevâ, de se seme
ţeşte cinevâ,... cu dulceaţă suferiţi" (Vers. 20.19). 
Acum însă şi în alt mod ii defaimă, zicând: „se prefac“ 
adecă numai sltima, numai forma o au cu dânşii; sunt 
îmbrăcaţi în pielea oii.

..Şi nu este de mirare, că însuşi Satană se 
preface în înger de lumină; nu este dară lucru 
mare, dacă se prefac şi slujitorii lui ca slujitori 
dreptăţii" (Vers. 14. 15), — aşâ că dacă trebuie a te 
minună, apoi de aceasta minunează-te, iară nici de cum 
de aceia. Când dascalul lor toate le cutează, nimic nu 
poate fi de mirare de a-1 urmă şi ucenicii. Dară ce va 
să zică oare „înger de lumină"? Adecă se preface 
în înger care are curaj, care stă înaintea lui Dumnezeu. 
Sunt însă şi îngeri ai întunerecului; aeeştiia sunt ai 
diavolului, îngeri întunecaţi şi sălbateci. Pe mulţi a 
înşălat diavolul în chipul acesta, prefăcându-se, însă 
nefiind în realitate îngerul luminei. Tot asemenea şi 
aeeştiia se îmbracă cu shima, cu forma de apostol, însă 
nu şi puterea lor, fiindcă nici nu pot face nimic. Nimic 
nu este atât de drăcesc lucru, ca a face cevâ pentru 
ochii lumei.

Dară oare ce va să zică: „slujitorii dreptăţei“ ? 
Adecă «precum suntem noi, propoveduindu-vă evanghe
lica care are cu sine dreptatea». Sau că aceasta o spune
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aici, sau că poate acei apostoli minciunoşi işi însuşesc, 
sau caută să se îmbrace cu slava bărbaţilor drepţi. Deci 
cum i-am putea cunoaşte noi? Din faptele lor, precum 
a zis şi Christos. Dc aceia apostolul se vede silit de a  
pune în paralel succesele sale şi răutatea acelora, cii 
astfeliu din' comparaţiune să se vadă înşălătorii. Apoi 
urmând iarăşi dc a trece la laudele lui, mai întâi îi 
acuză pre aceia, ca astfeliu să arate necesară ipoteza, 
lui, ca nu cumva să-l acuze ca vorbind pentru dânsul, 
şi zice: „Iarăşi zic44 (Vers. 16). Dealtfeliu el a luat 
dejâ mai multe precauţiuni până acum, «însă, zice, nu 
mă mulţămesc cu cele spuse, şi deci iarăşi zic: „ca sti 
nu mă socotească cinevâ că sunt fără de minte44 
căci aceasta este fapta lor, de a se lăudă, nefiind nici-o 
cauză pentru laudă».

Tu însă mai gândeştete şi la aceia, că de câte-ori 
voieşte a trece la laudele sale proprii, se opreşte pentru 
moment. «A  se lăudă cinevâ, zice, este fapt dc neînţe- 
lepţie; dară cu n’o fac aceasta din lipsă de minte, sau 
prostie, ci fiind silit. Şi chiar dacă n’aţi crede că am 
fost silit de împrejurări, şi deci m’aţi învinovăţit, totuşi 
nici aşâ n’am să tac».

Ai văzut cum a arătat, cât de mare este nevoea de 
a vorbi? Că dacă el nu ascunde nici această bănuială, 
apoi poţi pricepe câtă silă aveâ de a vorbi, şi cum se 
munciâ şi se necăjiâ mai ’nainte de a începe vorba. Dară 
chiar şi aşâ, el face uz de multă cumpătare, căci n’a 
z is : «ca să mă laud» cum s’ar întâmplă, ci urmând a se 
lăudă puţin, el face uz de o altă formă de cuvinte, zicând : 
„Iară ce grăiesc, nu grăiesc dupre Domnul, ci 
ca întru neînţelepţie, în starea aceasta a laudeit4 
(Vers 17). Ai văzut cum a se lăudă nu este dupre Dom
nul? „Când veţi face toate cele ce vi s’au po- 
roncit voue, ziceţi, că slugi netrebnice suntem, 
că ce am fost datori a face, am făcut44 (Lucâ
17, 10). Aceasta însă prin sine însăşi nu este dupre 
Domnul, ci vine numai dela cugetare. De aceia a şi 
spus: „Ceia Ce grăiesc44, adecă el nu defaimă cauza, 
ci cuvintele, fiindcă dacă scopul este atât de minunat, 
atunci şi cuvintele trebuie a fi în raport cu scopul. Dupre 
cum ucigaşul ’şi-a ajuns scopul de multe-ori numai prin 
gândire — deoarece se găsii în mijlocul unor împrejurări
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care îl împiedecau foarte tare — iară faptu! de a ucide 
nu este dupre Domnul, ci se săvârşaşte numai prin 
gândire, tot aşa şi a se lăudă.

Şi de ce oare nu face uz de o cercetare atât de 
amănunţită? Fiindcă se grăbeşte spre altceva, şi lasă 
aceasta în sama celor ce voicsc a se agăţă deasemenea 
chestiune, iară el se mărgineşte în a spune cele ce folo
sesc, fiindcă erau deajuns spre a împrăştieâ orice bănuială.

„Ci ca întru neînţelepţie". La început a spus: 
„Dcm ’aţi fi suferit puţin pentru neînţelepciune", 
iară arum zice: 7;ca întru neînţelepţie". Cu cât el 
merge mai departe, cu atât mai mult îşi lămureşte vorba. 
Apoi ca nu cumvâ să’ţi închipui că peste tot locul este 
cu ne înţelepţie, a adaogat: „în starea aceasta a 
laudei", adecă în privinţa aceasta, — dupre cum şi 
aiurea zicea: „Ca să nu ne ruşinăm1', după care 
adaogă: „în starea aceasta a laudei“ . Deasemenea 
şi aiurea zicând: „că cele ce gândesc, dupre trup 
le gândesc, ca să fie la mine ce este aşâ, aşâ, 
şi ce nu. nu", şi arătând că nu poate peste tot locul 
de a împlini ceia ce făgădueşte, fiindcă nu dupre trup 
judecă, apoi ca nu cumvâ uniia să aibă bănuiala aceasta, 
şi fiind vorba de credinţă, zice: „Credincios este 
Dumnezeu, că cuvântul nostru cel cătră voi 
nu a fost da şi nu".

Şi priveşte câte a fost spus mai ’nainte, şi totuşi 
iarăşi mai pune o altă justificare, zicând: „De vreme 
ce mulţi se laudă dupre trup, şi eu mă voiu 
lăudă". ’ Dară ce va să zică „dupre trup"? Adecă 
cu cele de dinafară, cu nobleţă, cu bogăţiea, cu înţelep
ciunea, cu tăerea împrejur şi cu aceia că are strămoşi 
Ebrei, cu credinţa celor mulţi. Dară tu priveşte înţelp- 
ciunea lui, că după ce pune acelea ce nu arată nimic, 
la urmă spune şi de ne nţelepţie. Că dacă a se lăudă cinevâ 
pentru cele cu adevărat bune, şi încă este neînţelepţie, apoi 
cu atât mai mult pentru cele ce nu însamnă nimic. Aceasta 
deci, este ceia ce el numeşte că „Nu dupre Domnul", 
adecă că nici un folos nu are cinevâ de a fi Ebreu, şi 
altele de acest feliu. «Să nu credeţi, zice, că eu consider 
acestea ca o virtute, ci fiindcă aceia se laudă, mă văd
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silit şi eu de a facc comparaţiune de aici»,—ceia ce face 
şi aiurea, zicând: „De se pare cuiva altuia a se 
nădăjdui în trup, eu mai mult“. (Filip. 3, 4). Deci 
şi aici el spune de cei ce se încred în asemenea nimicuri. 
Precum cinevâ fiind dintr’un neam strălucit, şi având 
o vieaţă de filosof, ar vedea pe alţii cugetând lucruri 
mari despre nobleţă lor, şi voind a li doljori trufiea 
lor s’ar vedea- silit de a-şi scoate la iveală propriea sa 
nobleţă, nu doară spre a se îngâmfa, ci spre a umili 
pe aceia, — întocmai aşâ face şi Pavel.

După aceia depărtându-se de acei înşelători, întreaga 
cauză o aruncă asupra Corinthenilor, zicând: „Că CU 
dulceaţă suferiţi pre cei neînţelepţi“. (Vers. 19), 
ca şi cum pare-că ar zice: «aşâ că voi sunteţi pricina 
tuturor, şi încă mai mult decât aceia. Că clacă voi n’aţi 
fi suferit pe acei apostoli mineiunoşi, şi nu v ’aţi fi vă 
tămat din pricina lor, nimic n’aşi fi grăit; dară acum 
o fac îngrijindu-mă de mântuirea voastre». Şi priveşte 
cum chiar şi certarea ce li-o face o pune amestecată 
cu laude, căci după ce spune: „Că cu dulceaţă su
feriţi pre cei neînţelepţi“ a adaos imediat: „fiind 
voi în ţe le p ţ iCăci a se lăudă cinevâ, şi încă pentru 
asemenea nimicuri, este neînţelepţie. De şi trebuiâ a-i 
certă şi a li spune: «nu suferiţi pe acei proşti», totuşi 
el o face aceasta prin expresiunea de mai sus, încă cu 
mai multă putere. Dacă li-ar fi grăit aşâ, s’ar fi părut 
că el este lipsit de dreptul de a-i cerţii; acum însă ară
tând u-se pre sine stăpân şi in acestea, şi crczândp-le că 
nu sunt nimic, prin aceasta încă mai mult îi îndreaptă.

Mai ’nainte insă de a trece la laude şi la compa- 
raţiunea sa cu acei înşelători, el iâ in deridere marea 
lor robie, că adecă li se supuneau lor într’un mod de 
necrezut. Şi gândeşte-te cum îi ia în deridere. „Că su
feriţi de vă robeşte cinevâ pre voi, de vă mă
nâncă cinevâ1* (Vers 20). Dară cum de spui mai sus: 
„ca întru ceia ce se laudă să se afle ca şi noi“ ? 
Ai văzut că prin aceste expresiuni el îi arată pre aceia 
ca luând ajutoare dela uc.mici, şi încă nu cum s’ar 
întâmplă, ci foarte mari? căci expresiunea „vă mă
nâncă11 aceasta învederează.

„De vă robeşte cinevâ“, zice, adecă că vă ia
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şi banii voştri, şi trupurile şi libertatea voastră. Aceasta, 
este mai mult decât a luă, adecă că după ce v ’au luat 
banii, apoi devin şi Domni şi stăpâni a-i voştri, ceia ce 
şi mai înainte învedera, zicând: „ Dacă au parte alţii 
de puterea voastre, au nu mai vîrtos 1101“ 
(I. Clor. 9, 12)? După aceia adaogă şi ceia ce este mai 
grozav: „De se semeţeşte c in eva ", căci robiea 
voastre, zice, nici măcar nu este cumpătată, şi nici 
stăpânii nu sunt blânzi, ci greoi şi de nesuferit».

„De vă bate cinevâ preste obraz". Ai văzut 
iarăşi tensiunea tiraniei? Acestea le spuneţi nu că doară 
îi lovea peste obraz, ci fiindcă îi dispreţuiau şi-i ne
cinsteau, pentru care aş i adaos: „Spre necinste de- 
făimându-vă zic" (Vers. 21), fiindcă nu pătimiţi mai 
puţin decât cei loviţi peste obraz. Ce ar fi putut fi mai 
tare decât aceasta? Şi care stăpânire ar puteâ fi mai 
amară decât aceasta, când şi banii, şi libertatea, şi 
cinstea vă răpesc, şi nici aşâ nu sunt mai blânzi, nici 
nu vă lasă de a remâneâ în rândul robilor, ci vă între
buinţează cu mai multă Ijătae de joc decât ori-ce lucru 
cumpărat cu bani?

„Ca cum noi am fi neputincioşi". Ceia ce 
spune aici este întunecat. Fiindcă până aici el a fost 
greoiu cu vorba, apoi prin expresiunea de faţă el a 
acoperit, aşâ zicând, cu nelămurirea vorbei, greutatea 
celor de mai ’nainte. Ceia ce voieşte a spune, aceasta 
va să zică: «Nu putem parecă şi noi să facem aşâ? 
Dară nu o facem. Deci, pentru ce îi suferiţi pe aceia, 
ca cum noi n’am puteâ să facem aşâ? Păcat este deci 
şi do a suferi pre cei nemintoşi; dară încă când vă şi 
dispreţuiesc, vă răpesc, se semeţesc, vă dispreţuiesc? 
Aceasta de sigur ca nu mai poate aveâ nici-o justifi
care, nici un cuvânt de îndreptare. Modul acesta do 
înşelăciune este nou. Cei ce înşală, deordinar, dau cevâ 
în schimb, şi se linguşesc; aceştiia însă şi înşală, şi iau, 
în acelaşi timp şi batjocoresc. Aşâ că nici umbră de 
îndreptare măcar nu aveţi, fiindcă în timp ce pre cei 
ce se umilesc pre sine, spre a vă înălţă pro voi îi dis
preţuiţi, iată ca pe cei ce se înalţă pre sine, spre a vă 
umili pre voi, îi admiraţi. Nu cumvâ poate n’am fi putut 
face şi noi aşâ? Dară nu voim, căci noi avem în vedere 
interesul vostru. Aceia bătându-şi joc de cele ale voastre,
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se gândesc la ale lor, pe când noi dispreţuind pre cele 
ale noastre, ne gândim la ale voastre». Ai văzut cum 
el ii înfricoşază pre dânşii tocmai cu acelea, pe care 
li-a spus până acum, cu tot curajul? «Că dacă deaceia 
ii cinstiţi, zice, fiindcă vă dispreţuiesc, vă batjocoresc, 
apoi putem şi noi face aşâ: să vă robim, să vă dispre
ţuim, să ne semeţim faţă de voi».

Ai văzut cum întreaga cauză şi a uşurinţei lor, 
cum şi a părutei sale neînţclepţii el o arunca asupra 
acelor înşalători? «Mă văd silit a mă lăudă puţin, zice, 
nu cu scopul de a mă arătă pre mine însu-mi strălucit, 
ci ca să vă izbăvesc pre voi de această robie amară». 
Trebuie însă a examinâ cele vorbite nu cum s’ar în
tâmplă, ci a adăogâ şi cauza. Fiindcă şi Samuil şi-a 
adus sieşi o lauda mare, când ungea pe Saul de Rege, 
zicând: „Mărturisiţi de mine înaintea Domnului 
şi înaintea unsului său, de am luat boul cuivâ, 
sau asinul cuivâ, sau de am silit pre cineva 
din V0i“ (I. Imp. 12, 3),— dară nimeni nu l-a învino
văţit. Cauza însă pentru care el a spus acestea, nu a 
fost doară ca să se mândrească, ci de vreme ce urmă 
a întronă pe Saul de Rege, voieşte oare-cum prin justi
ficarea sa de a-1 învăţă pre acela ca sa fie blând şi 
liniştit. Şi priveşte înţelepciunea Prorocului, sau mai 
bine zis filantropica lui Dumnezeu. Căci când voia a-i 
întoarce, după ce grămădea multe cuvinte grele, vorbeâ 
la urmă şi despre cel ce urmă a împăraţi, ca de exemplu: 
că va face pe femeile lor morărese, pe bărbaţii lor păs
tori şi îngrijitori dc catâri, — căci cu ceti mai mare pre- 
ciziunc trecea in revistă toată grija împărăţiei. Deci 
fiindcă i-a văzut că nu sunt împiedecaţi de nimic din 
acestea, şi că suferiau de o boală nevindecată, el îi 
cruţă chiar şi aşâ, şi pune in orândueală pe rege, ca 
să fie blând cu dânşii. De aceia il şi iâ pe dânsul de 
martur. El le spuneâ acestea nu ca şi cum l-ar fi ju
decat cineva sau l-ar fi învinovăţit; nu le spuneâ acestea, 
zic, ca să se justifice pre sine, ci ca pre acela mai bun 
încă să-l facă. De aceia a şi adăogat doborând oare
cum trufiea lui: „De veţi ascultă voi şi împăratul 
vostru, nu va fi mâna Domnului asupra voastră; 
iară de nu veţi asculta, va fi mâna Domnului 
preste voi şi preste împăratul vostru “ (Ibid.
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vers. 14. 15) J). Incă şi Prorocul Arnos zicea: „Nu 
eram eu Proroe, nici fecior de Proroc, ci păstoriu 
de capre dărâmând duzi. Şi m’a luat Domnul". 
(Arnos. 7, 14. 15); însă acestea le spunea nu cu scopul 
de a se îngâmfa pre sine, ci spre a astupâ gura celor 
cari îl bănuiau că n’ar fi Proroc, şi ca să arate că el 
nu inşală, şi nici că cele ce spune, sunt dela dânsul. 
Încă şi un altul tot acelaşi lucru invederându-1, ziceâ: 
„Ci nu m’am umplut eu poate de puterea Dom
nului întru duhul şi tăriea lui, ca să vestesc 
lui Iacob păgânătăţile sale şi lui Israil păcatele 
sale" (Miheia 3, 8)? Şi David apoi când vorbeâ de urs 
şi de leu, nu le spuneâ doară ca să se mândrească, ci 
iconomisind sub aceste povestiri cevă mare şi miraculos. 
Fiindcă nu erâ crezut, că el lipsit de ori-ce armă ar pu
teâ birui totuşi pe barbar — el care nici nu puteâ suferi 
arm a— s’a văzut silit de a da dovadă de propria sa 
bravură. Şi când a tăiat poala hainei lui Saul,2) nu 
spuneâ acestea doară de famfaronadă, ci ca să respingă 
o bănueală vicleană, pe care i-o aruncau duşmanii, zi
când că el voiâ a ucide pre Saul.

De aceia pretutindeni noi trebuie a căută pricina 
unui fapt. Aşâ dară cel ce pentru binele şi folosul audi
torilor se laudă pre sine, nu numai că nu este vrednic 
de a fi învinovăţit, ci chiar merită a fi încununat, şi 
numai când tace, el este vrednic dc acuzare. Fiindcă şi 
David dacă ar fi tăcut atunci de a spune istoria cu leul 
şi cu ursul, de sigur că nu 1-ar fi lăsat împăratul Saul 
de a ieşi înaintea lui Goliat, şi prin urmare n’ar fl 
putut ea să-i pună înainte un trofeu atât de strălucit. 
De aceia deci s’a văzut silit de a vorbi aşâ, şi nu atâta 
cătră fraţii săi, cari nu-i credeau, cât cătră împăratul 
Saul. Invidiea astupase urechile lor, şi deaceia lăsându-i 
pre dânşii la oparte, el se adresază mai mult împăra
tului, care până atunci nu-i pizmuiâ.

') Notă. In ediţiunea Sf. Chrisostom în loc de nu va fi mâna
Domnului asupra voastră este următoarea proposiţiune: „bunurile
acestea şi acelea le vefi aveă; iară de nu mă veţi ascultă, toate cele 
contrare“ ( fă  xal xU izx'r. ojaIv kâv ;j.Y] âxo&sTjts, ta ivav-
Tta &«c&vxa).

*) Notă. A  se vedea Cap. 24. din I. Carte a Imnăraţilor.
Ibid. Cap. 17.
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*) Mare rău este pizma, iubiţilor, fiindcă ea înşală 
pre cineva de a dispreţul propriea sa mântuire. Aşă 
s’a pierdut pre sine Cain, iară mai ’nainte de dânsul 
s’a pierdut şi diavolul, care a alungat pre Adam din 
raiu. Astfeliu şi Saul a chemat demon viclean contra 
sufletului său, şi chemându-1 iarăşi a pizmuit pe doctor, 
căci aşă este invidiea. Ştieâ că a fost mântuit, şi voiâ 
mai degrabă a se pierde, decât a vedeâ cinstit pe mân- 
tuitoriul sau. Şi re ar puteă fi mai grozav ca această 
patimă? Nu ar greşi cineva dacă ar numi-o creatura 
diavolului. Intrânsul se găseşte fructul slavei deşarte, 
sau mai bine zis rădăcina; căci pe amândouă aceste răle 
el le făureşte la un loc. Tot aşâ pizmuiâ şi Saul atunci, 
fiindcă ziceau femeile cele ce jucau: „Bătut-a Saul 
cu miile lui, şi David cu zecile de mii4* (I. Îm 
păraţi 18, 7.); — decât care ce ar puteâ fi mai dobitocesc?

Şi de ce pizmuieşti ? spune-mi. Fiindcă cutare a 
lăudat pe acela? Şi totuşi trebuia a te bucură. Dealt- 
feliu nici nu ştii bine dacă lauda aceia este adevărată. 
Şi de aceia eşti trist, că acela a fost lăudat nefiind vrednic 
de laudă? Şi totuşi tu trebuie a’l compătimi. Dacă el este 
bun, tu nu trebuie a’l pizmui fiind lăudat, ci a’l laudă 
şi tu împreună cu alţii; iară de nu este aşă, de ce te 
tulburi? De ce îţi împingi singur sabiea asupră’ţi? Că 
este admirat de oameni ? Este admirat de oamenii de 
astăzi, nu însă şi de cei dc mâine. Că se bucură de slavă ? 
De ce slavă se bucură ? spuno’mi. De acea slavă despre 
care zice Prorocul că este ca floarea câmpului ? şi de 
aceia pizmuieşti, că nu suferi năcazuri, şi nici nu porţi 
cu tine greutăţi de acestea care se asamănă cu floarea 
câmpului ? Iară dacă pentru ac 'asta ţi se pare că este de 
râvnit, do ce nu’ţi sunt răvniţi şi tăetorii do lemne, cari 
sufăr năcazuri pe fie-ce zi? Nimic nu este mai bun ca 
această greutate, căci apasă numai trupul, — în timp ce 
greutatea ceialaltă a vătămat de multe-ori şi sufletul, 
şi a adus omului o mai mare tulburare decât plăcerea 
ce o aşteptă. Chiar de este lăudat poate în vorbă, totuşi 
mai mare îi este frica decât lauda; sau mai bine zis, 
lauda o are pe un timp scurt, pe când frica o are într’una.

Poate că este lăudat şi bine văzut de stăpânitori? 
Dară şi acolo este iarăşi primejdie şi invidie. Ceia ce tu

’ ) Partea morala. Despre invidie. (Veron).
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simţi pentru dânsul, aceia o simt şi alţii mulţi. Poate că 
este’ lăudat într’una? Apoi aceasta tocmai că’l bagă într’o 
robie amară. Nici-odata nu va îndrăzni de ii face cevâ 
fără frică contra părerei celor ce’l laudă, ca nu eumvâ 
să supere pre aceia. Legătură grozavă este pentru dânsul 
însemnătatea ce crede că o are. Cu cât el are mai multe 
cunoştinţă, cu atâta are şi mai mulţi stăpâni, şi cu cât 
stăpânii lui se înmulţesc şi se văd pretutindeni, cu atâta 
şi robiea lui se întinde. Sluga când scapă de privirea 
stăpânului, se resuflă în toată libertatea; în timp ce 
acesta fiind împresurat din toate părţile de stăpâni, este 
sluga tuturor celor din piaţă. I)acă poate îl cer nis- 
carevâ afaceri grabnice, sau niscarevâ nevoi, el nu 
îndrăzneşte de a intră în piaţă, ca nu eumvâ stăpânii 
lui să se supere văzându-1 întovărăşit de slugi, şi de 
cal, şi de ori-ce altă fantazie. De va vedea poate v r ’un 
prieten dintre coi adevăraţi, el nu îndrăzneşte de a-i 
vorbi cu ton de egalitate, ca nu eumvâ să se supere stă
pânii şi să-l scoată din slavă. Aşâ că cu cât el este mai 
însemnat, cu atâta este mai robit. De pătimeşte cevâ 
neplăcut, batjocora este mai grozavă, cu cât are şi mai 
mulţi marturi, şi crede faptul nu numai ca o batjocoră, 
ci ca o adevărată nenorocire. Căci dânsul are mulţi de 
aceia cari se bucură de batjocora lui, dupre cum şi atunci 
când el se bucură de v r ’un bine, are pre mulţi cari îl invi
diază şi’l pizmuiesc, şi caută toate chipurile de a’l răpune.

Acesta, deci, este un bine? spune’mi. Aceasta este 
slavă? Nici de cum, ci chiar necinste, sclăvieşi legături, 
şi ori-ce ar puteâ spune cinevâ greoiu şi de nesuferit. 
Iară dacă şi aşii încă iţi este drăgalaşă slava oamenilor, 
şi te tulbură mult cutare, care este lăudat de mulţi, apoi 
când îl vezi bucurându-se de acele laude, ridicâ-te cu 
cugetul spre vieaţa viitoare şi spre slava de acolo. Şi 
dupre cum cinevâ văzând o fiară sălbatecă se grăbeşte 
a fugi, şi a închide uşa intrând în casă, tot aşii şi în 
cazul de faţă fugi cu cugetarea spre vieaţa viitoare, şi 
spre slava aceia nespusă. Fiindcă numai aşâ şi pe aceasta 
de aici o vei călca în picioare, şi pe aceea o vei aveâ 
cu uşurinţă, şi te vei bucură de adevărata libertate, şi 
de veşnicele bunătăţi. Cărora fie ca cu toţii să ne învred
nicim, prin charul şi filantropiea Domnului nostru Iisus 
Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, se 
cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi in 
vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X X V

„Intru cc îndrăzneşte cineva, întru neîn- 
ţelepţie zic, îndrăznesc şi eu“ (Cap. 11, 21).

Priveşte-1 iarăşi cum se apăru, şi cum face uz dn 
precauţiune, de şi deja multe de acestea a spus şi mai 
’nainte, ca de pilda: „De m’aţi ii suferit puţin pentru 
neînţelepţie4*, şi iarăşi: „ca să nu mă socotească 
cinevă că sunt fără de minte, iară de nu, măcar 
ca pre un fără de minte primiţi-mă“, şi iarăşi: 
„că ceia ce grăiesc, nu grăiesc dupre Domnul, 
ci ca întru neînţelepţie“, şi aici iarăşi: „Intru ce 
îndrăzneşte cineva, întru neînţelepţie, zic, îndrăz
nesc şi eu". Su)> denumirea de „îndrăzneală* şi 
„neînţelepţie" el înţelege faptul când cinevâ vorbeşte 
de dânsul lucruri mari — şi încă poate fiind nevoe — 
învăţându-ne de a fugi cât mai mult de acest păcat. Că 
dacă chiar şi după ce am făcut totul, şi încă trebuie a ne 
numi „robi netrebnici”, apoi dacă nu este nici o cauză 
grabnică, de ce iertare ar puteâ li vrednic cel ce se tru- 
l'eşte şi se îngâmfă pre sine i De aceia şi Fariseul a pătimit 
ceia ce a pătimit, şi s’a naufragiat tocmai la liman, căci 
s’a izbit de această stâncă. De aceia şi Pavel de şi vedeâ 
o mare nevoie, totuşi ezită încă, şi necontenit aminteşte 
că faptul acesta este ne’njelepjie. La urină în fine în
drăzneşte şi el, punând înainte justificarea lui pentru 
acest fapt, cerut de necesitate, şi zice: „Iudei sunt? 
Şi eu. Israiliţi sunt? Şi eu“ (Vers. 22), — fiindcă nu 
toţi Ebreii erau Israliţi, de oare-ce erau şi Ammaniţi 
şi Moabiţi. De aceia a şi adoaos lămurind mai bine no
bleţă neamului şi zicând: „Sămânţă a lui Abraam 
sunt? şi eu. Slugi a lui Christos sunt? — ca un 
ne’nţelept grăiesc—mai vîrtos eu“ (Vers. 23). El nu 
s’a mulţămit cu scuza de mai ’nainte, ci şi aici iarăşi face 
uz de dânsa zicând: „ca un neînţelept grăiesc, mai 
vârtos eu“, adecă «mai bun, mai superior sunt eu
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decât dânşii». De şi dovezile de suprioritate el le aveâ 
destul de lămurite, totuşi şi aşii el numeşte faptul nebu
nie. Şi cu toate acestea dacă aceia erau apostoli min- 
ciunoşi, nu trebuia ca el să arate superioritatea prin com
paraţi une, ci să răstoarne ideia ca ar fi fost slugi ale 
lui Christos. Dară aceasta a făcut-o el zicând: „Că aceia 
sunt apostoli minciunoşi, lucrători vicleni, închi- 
puindu-se întru apostoli ai lui Christos". Acum insă 
eî nu face aşâ, căci urmă a trece cu vorba la exami
narea faptului; fiindcă nimeni,fără o cercetare serioasă, 
nu se pronunţă cum s’ar întâmplă, ci mai ’ntâi punând 
faptul prin comparaţiune, la urmă arată răsturnarea 
acelei idei prin fapte, ceia ce e cu mult mai puternic. 
Dealtmintrelea făcând uz chiar de părerea acelora des
pre dânşii, şi nici decurn de hotărîreasa, zice: „Slugi 
ale lui Christos sunt"? şi după ce spune: „mai vâr
tos eu", la urmă pune la mijloc şi corn paraţi u nea, 
şi arată cum el păstrează caracterul apostoliei adevă
rate, nu pronunţându-te cum s’ar brodi, ci aducând ca 
dovadă chiar faptele.

Deci, lăsând la oparte toate semnele şi minunile, el 
începe cu ispitele, zicând astfeliu: „întru ostenele 
mai mult, întru bătăi cu covârşire"*) fiindcă a fi 
bătut şi muncit este cu mult mai superior decât toate 
celelalte. „In temniţi peste măsură". Şi aici tot aceiaşi 
tensiune de idei. „In morţi de multe-ori", dupre cum 
zice şi aiurea: In fie-care zi mor" (I. Cor. 15, 31). 
Aici el dovedeşte şi cu fapta, ca şi cum parecă ar zice: 
«de multe-ori am căzut în primejdii, care în sine erau 
însoţite de moarte».

„Dela Iudei de cinci ori câte patru-zeci 
fă ră  una am luat" (Vers. 24). Şi de ce oare „ fă ră  
una"? Eră la Ebrei o lege veche, care prevedea, că 
cel ce va primi mai mult de patru-zeci de lovituri, să 
fie necinstit printre dânşii. Deci, ca nu cumvâ furiea şi 
mâniea celui ce lovea să. treacă peste numărul de patru-

0 Notă. Expresiunea din original ur̂ ptj'/.)XrjvT<oţ nu este tra
dusă exact prin adverbul „cu asupră“ cum se găseşte în ediţiunea 
de Buzău. Traducerea exactă şi clară este: „cu covârşire, în gra
dul cel mai înalt"■
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zeci, şi să facă astfeliu necinstit pe cel lovit, apoi s’a 
hotârît ca loviturile să fie patru-zeci fără una, ca ast
feliu chiar dacă ar întrece cel ce loveă cu o lovitură 
mai mult, să nu treacă peste numărul de patru-zeci, 
spre a nu necinsti pe cel bătut.

„De trei-ori cu toege am fost, bătut, odată 
cu pietre am fost împroşcat, de trei-ori s’a 
sfărîmat corabiea cu mine“ (Vers. 25). Şi ce aveau 
a face acestea cu evangheliea? Adecă că eră trimis în 
călătorii lungi, şi pe marca.

„0 noapte şi o zi întru adânc am făcut“ .
Uniia /.ic că au stat în mijlocul mărei, iară alţii că a
înotat o noapte şi o zi, ceia ce pare a fi mai adevărat.
A sta în mijlocul mărei nici nu eră demn de v r ’o mi
nune, şi nici că l-ar fi trecut acel fapt ca mai însemnat 
şi mai principal decât naufragiile.

„In călătorii de multe-ori, în primejdii în 
rîuri“ (Vers. 26) fiindcă era silit de multe-ori de a trece 
rîuri. rIn primejdii de cătră tâlhari, în primejdii de 
cătră rudenii, în primejdii în cetăţi, în primejdii 
în p u s t ie Pretutindeni îi stă înainte lupte: în locuri, 
în ţări, în cetăţi, în pustie. „In primejdii între nea
muri, în primejdii între fraţii cei minciunoşi“ . 
Priveşte şi un altfeliu de răzlx>iu, căci nu-i atăcau numai 
duşmanii, ci şi fraţii cei făţarnici şi minciunoşi, şi deci 
aveâ nevoie de o mare tărie şi de o mare înţelepciune.

„Intru osteneală şi în supărareu (Vers. 27). 
Primejdiile erau urmate de ostenele, şi ostenelele se suc
cedau ne’ntrerupt unele după altele, de primejdii, şi nu-i 
îngăduiau nici măcar să se răsufle puţin. „In călătorii *) 
de multe-ori, în foame şi în sete, şi golătate, 
fără de cele de-afară“ (Vers. 27. 28). Cele lăsate la 
o parte sunt mai multe decât cele numărate aici, sau 
mai hine zis chiar cele numărate nu sunt trecute pe 
câte ar (i trebuit, şi nici nu le-a trecut după feliul lor,

')  AoUi. Ediţiunea SI'. Chrisostom are precum urinează acest 
pasaj : , ’ Bv ooo:iîOf>:.<■/.'.? îio'/.Wxtţ, tv  xa l Si'iît, v.al -fU|iv<>TY]T>., yu>olţ
t<uv ît«£sxToi“ de unde se vede o oare-care deosebire de ediţiunea 
noastră, Textus receptus, fără însă a alleră intru cevâ senzui 
pasajului.
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ci numai pe acelea ale căror număr eră scurt şi lesne 
de priceput; pe acelea zic le-a pomenit, spunând că de 
trei ori le-a suferit, şi odată, în timp ce de celelalte n’a 
mai spus aşâ, fiindcă le suferise de multe-ori. Şi nu 
spune şi succesele rezultate din aceste primejdii, ca de 
pildă pe câţi şi pe câţi a întors la adevărata credinţă, 
ci numai cele ce a pătimit pentru propoveduirea evan
gheliei, cu caro ocazie este şi cumpătat în vorbă, în 
acelaşi timp şi arată încă, că chiar dacă nimic mai mult 
n’ar aveâ cel ce se osteneşte, totuşi şi aşâ resplata îi 
va fi complectă.

„Năvăliri (comploturi =  sirtoootaaiţ) asupra mea 
în toate zilcle“ , adecă tulburările, vuetele, încunjură- 
rile (ascdiile) publicului, şi atacurile cetăţilor, fiindcă cu 
acestea mai ales răzljoiau Iudeii, de vreme ce şi apostolul 
mai cu samă pre dânşii îi vânzoleâ aşâ zicând cu cu
vântul, şi erâ cel mai mare înfruntătoriu al nebuniei lor, 
punându-se în poziţie de atac pe neaşteptate. Şi de aceia 
şi războiul contra lui erâ foarte aprig, şi din partea 
neamurilor sau a familiarilor lui, şi din partea străinilor, 
şi din partea acelor apostoli minciunoşi şi făţarnici; — 
şi deci pretutindeni valuri şi prăpăstii, şi în lume, şi în 
pustie, şi pe pământ, şi pe mare, şi deafară, şi dinăuntru. 
Şi nici măcar nu aveâ hrana trebuitoare, nici îmbrăcă
minte simplă, ci luptătoriul lumei întregi se luptâ gol, 
şi fiind lihnit de foame, el se apără voiniceşte. Atât de 
departe erâ el de a câştigă şi a strânge bani! Dară 
pentru toate acestea el nu se nelinişteai câtuşi de puţin, 
încă acluceâ mulţămiri pentru aceasta, celui ce răsplă
teşte luptătoriului adevărat.

«Grija tuturor bisericelor14. Aceasta este prin
cipalul tuturor, că şi sufletul i se împărţâ în mai multe 
părţi, şi cugetul i se purtă pretutindeni, că dacă n’ar fi 
pus înainte chiar nimic din cele deafară, totuşi războiul 
dinăuntru, valurile ce se succedau unele pe altele, fur
tunile cele groaznice ale grijilor lui, răzlx>iul gândurilor, 
toate acestea erau deajuns spre a admiră pre accst 
bărbat sfînt.

Că dacă cineva având numai o singură casă sul) 
îngrijirea sa, ba încă poate că mai are şi slugi, şi pri- 
veghetori, şi iconomi, şi totuşi de multe-ori nici nu are 
timp a se răsuflă de mulţimea grijilor, nefiind nimeni 
care să-l supere, — dară încă cel ce aveâ grija nu a unei
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singure case numai, ci şi a cetăţilor, şi a popoarelor, şi 
a naţiunilor i'ntregei lumi, şi încă, pentru lucruri atât 
de importante, şi fiind atâţia cari ’l supărau, ba încă 
fiind şi singur, şi atâtea pătimind, şi totuşi îngrijind u-se, 
dupre cum nu se îngrijaşte nici tatăl de fii, — apoi poti 
pricepe ce suferiâ el. Şi pentru ca să nu zic i: «şi ce este 
dacă el se îngrijâV căci se îngrijit cum s’ar întâmplă»? 
apoi el a adaos imedieat şi tensiunea grijii lui, spunând: 

„Cine este neputincios, şi eu să nu fiu ne- 
putincios“ (Vers. 29)? N ’a zis: «şi eu să nu fiu tovarăş 
cu întristarea», ci ca şi cum ar fi în aceiaşi patimă, ca 
şi cum ar fi şi ei în aceiaşi boală, aşâ se tulbură el şi 
se întristâ. „Cine se sminteşte, zice, şi eu să nu 
mă aprinz“ ? Priveşte iarăşi covârşirea durerei lui, 
cum el o prezintă în denumirea de aprindere, — ca şi 
cum pare că ar spune: «Mă aprind, ard», ceia ce erâ 
mai mult ca toate celelalte. Acelea de şi poate destul de 
grozave, totuşi trec răpede, şi are cineva plăcerea ne
veştejită, — pe când aceasta îi zdrobeâ pe dânsul, şi-l 
punea în aşâ încurcătură, încât îi răneâ aşâ zicând 
cugetul, şi pătimeâ ceia ce pătimeâ fiecare dintre cei 
neputincioşi, de şi el erâ altă persoană. Şi nici că doară 
se întristâ numai pentru cele mari, iară pe cele mici le 
dispreţuia, ci şi cele nebăgate în samă se considerau 
ca trebuitoare.

De aceia şi ziceâ: „cine este neputincios"? — 
adecă ori şi cine ar fi. Şi ca şi cum pare că el erâ 
biserica ceâ din toată lumea, aşâ se întristâ şi se scârbea 
de fiecare membru în parte.

„De se cuvine a mă lăuda, de neputinţile 
mele, mă voiu lăudă “ (Vers. 30). Ai văzut că el de 
loc nu se lăudă cu minunile şi semnele ce le faceâ, ci 
cu prigonirile şi cu ispitele ce le îndură? Căci aceasta, 
zice, este a neputinţei. Dară apoi şi războiul ce-1 purtă, 
el îl arată foarte varieat, de vreme ce şi Iudeii îl răz- 
boiau, şi neamurile se sculase contra sa, şi fraţii cei 
minei unoşi îl atacau, şi fraţii cei buni scandalizând u-se 
şi fiind neputincioşi el se întristâ. Aşâ dară din toate 
părţile îl împresurau tulburare şi vuet, fie dela ai săi, 
fie dela străini. Acesta este caracterul apostolic, şi prin 
toate acestea se întrevede evangheliea.

„Dumnezeu si Tatăl Domnului nostru Iisus
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Christos cel ce este binecuvântat în veci, ştie 
că nu mint. In Damasc mai marele poporului 
al lui Areta împăratul păzâ cetatea Damascului 
vrâ n d  să mă prinză“ (Vers. 31. 32). Dară oare de 
ce aici asigură şi încredinţază prin invocarea lui Dum
nezeu, ceia ce n’a făcut mai ’nainte? Pentru că poate 
faptul ce-1 expune eră vechiu şi necunoscut, pe când 
celelalte, ca grija bisericelor, şi toate cele spuse, erau 
cunoscute acelora. Şi tu priveşte câtă războire eră asupra 
lui, dacă pentru dânsul păzau cetatea, cu scop dc a-1 
prinde. Dară când eu zic războire, înţeleg zelul lui Pavel, 
că dacă n’ar fi fost atât de puternic, de sigur că n’ar fi aţi- 
ţat pe mai marele cetăţii la atâta manie şi ură asupra lui.

Dealtfeliu acestea sunt dovada adevăratului suflet 
apostolesc: de a pătimi atâtea, şi de a nu da înapoi de 
loc, ci încă de a suferi cu bărbăţie toate cele venite 
asupra lui, şi cu toate acestea de a nu bate in retragere 
in faţa primejdiilor, sau de a fugi. Priveşte încă în ce 
chip a primit el de a scăpă din mânile celor ce-1 încun- 
jurase, printr’o fereastră scoborîndu-se într’o coşniţă. 
Că dacă şi dorea el călătoriea de aici, totuşi odată cu 
fuga sa a ridicat in acelaşi timp şi mântuirea oamenilor. 
De aceia de multe-ori i se făureau curse de acest feliu, 
in timp ce se găsă in predica evangheliei, dară el nu 
se da in lături, şi nici nu întrebuinţa maşinaţiuni ome
neşti când poate timpul le cerea, — atât de treaz eră el 
şi cu privighere. Când rălele poate erau inevitabile, aveâ 
trebuinţă numai de charul Sf. Duh; iară când ispita eră 
cumpătată, el mai născocea multe şi dela dânsul, dară 
şi aici iarăşi atribuind totul lui Dumnezeu. Şi dupre cum 
o scântee de foc nestins căzând in marea s’ar afundă de 
sigur trecând pe cleasupră-i multe valuri, însă iarăşi 
s’ar ridică la suprafaţă strălucitoare, tot aşii şi cu feri
citul Pavel. Acum de pildă se afundă în primejdii, iară 
altădată scăpă de ele ridicându-se la suprafaţă mai 
strălucit, biruind toate ispitele ce venise asupră-i.

*) Aceasta este biruinţă strălucită, acesta este tro
feul bisericci, aşă este surpat diavolul, când noi pătimim 
răle. Când noi pătimim ralele ce ni se aduc, atunci dia
volul este prins in curse, şi pătimeşte rău, când voieşte

Pur leu morală. Engomii sau laude sfintului Pavel, şi des
pre umilinţă. (Veron).
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de a ni face noue răle. Ceia ce se petrecea şi cu Pavel, 
căci cu cât mai mult grămădea primejdii asupra sa, cu 
atât mai mult şi diavolul ieşâ învins. Şi apoi nici 
nu făurea necuratul numai un feliu de primejdii, ci 
multe şi felurite. Aşâ de pildă unele aveau cu dânsele 
osteneala, altele scârba, unele frica, altele durerea, unele 
grija, altele ruşinea, iară altele pe toate la un loc; şi 
totuşi el pe toate le stăpânea. Şi întocmai ca un os
taş ce aveă în faţa sa pe întreaga lume care-1 războia, 
iară el se învârtea printre rândurile războinicilor, şi 
nimic rău nu pătimea, tot aşâ şi Pavel singur în m ij
locul barbarilor remâneâ necucerit, pretutindeni nevă
tămat, fie pe pământ, fie pe mare. Şi dupre cum scân
teia ce cade în paie şi trestii totul transformă şi aduce 
cele arse în natura sa, tot asemenea şi Pavel năvălind 
asupra tuturor, pe toţi îi întorceâ spre adevăr, năvălind 
ca şi un puhoiu, şi răsturnând toate piedicele din calea 
sa. Şi întocmai ca şi un luptătoriu apărându-se, alergând 
în toate părţile, lovind cu pumnul, sau ca un ostaş ce 
atacă zidurile cetăţii, sau ca unul ce se bate pe uscat, 
sau ca altul ce se bate pe mare, tot aşâ şi Pavel între- 
buinţâ tot feliul dc luptă, şi foc ieşâ din gura lui, şi tu
turor erâ neapropieat; cu un trup numai cucerind în
treaga lume, cu o singură limbă pe toţi punându-i pe fugă.

Nu aşâ izbeau trâmbiţele cele multe zidurile ce- 
tăţei Ierihonului, şi le dărimau pre ele, precum glasul 
lui Pavel care răsună în parapetele diavoliceşti, şi-i 
aruncă jos la pământ, iară pre cei ee-1 atacau îi trăgea 
la sine. Şi în timp ce strângeâ de pe câmpul de. luptă 
mulţimea prizonierilor, la urmă chiar pe aceştiia îi înarma, 
şi ’şi făceâ iarăşi o nouă armată, şi printrânşii stăpânea.

Minunat este .David, carc cu o singură piatră, a  
doborît la pământ pe Goliath; dară dacă ai cercetă is
prăvile lui Pavel, ai vedeâ că fapta aceluia este faptă de 
copil, şi tot-odată ai mai vedeâ, că pe câtă deosebire 
este intre un păstoriu şi un general, tot pe atâta este şi 
între David şi Pavel. Acesta n’a doborît pe Goliath 
aruncând piatra, ci numai cât grăind a pus pe fugă în
treaga falangă a diavolului, şi întocmai ca un leu ce 
rage, iară din limbă îi iesă pară de foc, tot aşâ şi Pavel 
tuturor erâ de nesuferit, şi pretutindeni alergă într’una. 
Alergă la aceştiia, treceâ la aceia, se întorceâ la uniia, 
şi iarăşi la ceilalţi alergând în toate părţile mai iute ca 
vîntul, şi ca pe o singură casă sau ca pre o singura
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corabie conducând întreaga lume, pe uniia îi trăgea la 
sine botezaţi, pre cei ce ameţeau din cauza valurilor îi 
sprijinea să nu cadă jos, marinarilor li poronceă să lîe 
la locurile lor, iară el stând la cârma corăbiei privea 
cu băgare de samă la prora ei, funiile le întindea, vîsla 
o întrebuinţa, pânza o întindea, la ceriu se uită, totul 
fiind el: şi marinariu, şi căpitan, şi pilot, şi pânză, şi 
corabie, şi în fine toate pătimindu-le, numai ca să des- 
lege rălele altora!

Căci gândeşte-te bine. A  suferit naufragii, ca ast
feliu să contenească naufragiul întregei lumi. O noapte 
şi o zi a stat întru adâncul mărei, ca astfeliu să tragă 
în sus omenirea dintru adâncul înşălăciunei. Intru os- 
tenelc a fost, ca astfeliu pre cei osteniţi să-i odihnească. 
Rane şi bătăi a suferit, ca pre cei răniţi de diavol sT-i 
vindece. In temniţi a stat, ca astfeliu pre cei ce erau 
întru întunerec şi în temniţi, să-i scoata la lumină. In 
morţi de multe-ori, ca astfeliu să izbăvească omenirea 
de moartea cea grozavă a păcatului. De cinci ori a luat 
câte patru-zeci fără una, ca chiar pre cei ce făceau 
acestea să-i slobozască de biciul diavolului. A fost lovit, 
cu toeagul, ca astfeliu să aducă omenirea sub toeagul 
lui Christos. A fost bătut cu pietre, ca astfeliu să iz
băvească omenirea de pietrile cele mai nesimţitoare. 
A  fost în pustietăţi, ca astfeliu să scoată omenirea 
din pustiul păcatului. A  fost în călătorii, ca astfeliu 
să aşeze cu statornicie pre cei rătăciţi, şi să des
chidă calea ce duce spre ceriu. In cetăţi a fost în pri
mejdii, ca astfeliu să ni arate cetatea cea de sus. In 
foame şi sete, ca astfeliu să ne izbăvească, de foamea 
cea grozavă. In golătate a fost, ca astfeliu pre noi cei 
ce eram sluţi, să ne îmbrace cu haina lui Christos. Intru 
năvălirile mulţimei a fost, ca astfeliu să ne izbăvească 
de năvălirile demonilor. A  fost aprins, ca astfeliu să 
stingă săgeţile c “le aprinse ale diavolului. Prin fereas
tră a fost slobozit prestre zidiu într’o coşniţă, ca astfeliu 
să arunce de jos în sus pre cei aruncaţi jos pe pământ. 
Dară încă vom mai grăi noi cevâ, neştiind toate cele 
ce a pătimit Pavel? Oare vom mai pomeni noi de bani 
şi de averi ? Oare vom mai spune noi de femeie, de ce
tate sau de libertate, în timp ce vedem pre Pavel dis- 
prcţuind vieaţa chiar de mii de ori?

Martirul o singur dată moare, în timp ce fericitul 
acesta cu un trup numai şi cu un suflet a suferit atâtea
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primejdii, câte ar fi fost deajuns de a înspăimântă chiar şi 
un suflet tare ca diamantul. Şi cele ce au pătimit toţi 
sfinţii într’atâtea trupuri aflându-se, pe toate acestea 
lc-a suferit Pavel îutr’un singur trup, şi întrând în lume 
ca într’un stadiu, s’a desbrăcat de toate, şi a stat în luptă 
cu bărbăţie. Cunoştea el foarte bine pe demonii ce ’1 ata
cau, şi deaceia încă dela început el s’a arătat strălucit; 
decum a trecut pragul acestor lupte şi până la sfârşit, 
el a rămas acelaşi, sau mai bine zis, el chiar prelungiâ 
lupta afiându-se în apropierea premiului. Şi ceia ce este 
minunat, că de şi făceâ şi pătimeâ atâtea, el totuşi se 
purtă cu cumpătare şi moderaţiune, căci găsindu-se în 
nevoie de a povesti despre isprăvile sule, el iute le-a 
trecut cu vederea pe toate. De şi ar li putut să umple 
multe cărţi, dacă ar fi voit ca să scrie cu amănunţime 
toate cele spuse, despre închisorile lui şi isprăvile de 
acolo, sau despre îngrijirea bisericelor, sau în fine despre 
atacurile şi împrejurările ce se desfăşurau pe fie-ce zi. 
Dară n’a voit.

Acestea deci, ştiindu-le şi noi, iubiţilor, să ne de
prindem a fi cu cumpătare şi moderaţiune, şi nici decât 
să ne lăudăm cu bogăţia sau cu toate cele pământeşti, 
ci să ne lăudăm numai cu batjocorile ce le suferim 
pentru Cliristos, clară şi cu acestea numai când trebuinţa 
cere. Iară clacă nu ar fi nimic care să ne silească, nici 
pe acestea să nu le pomenim, ca să nu ne mândrim, 
ci numai păcatele. Căci cu chipul acesta ne vom scăpă 
de ele cu uşurinţă, şi pe Dumnezeu îl vom aveâ îndu- 
rătoriu, şi ne vom învrednici şi de vieaţa viitoare. Căriea 
fie ('a noi cu toţii să ne învrednicim, prin eharul şi 
iilantropiea Domnului nostru Iisus Cliristos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, să cade slava, stăpânirea 
şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V I

„Insă a mă lăudă nu ’mi est-a dc folos, că 
voiu veni întru vedeniile şi descoperirile Dom
nului “ (Cap. 12, 1).
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Dară ce este aceasta? Cel ce a spus pană acum 
atâtea, de astă-dată zice că „a mă lăuda nu-mi este 
de folos“ , ca şi cum n’ar fi spus nimic? Nu ca şi cum 
n’ar fi spus nimic, ci, fiindcă urmează a trece la o alt- 
feliu de laudă, care n’are de sigur v r ’o plată atât de 
mare, însă se pare strălucită la mulţi care nu cercetează 
cu preciziune— zice: „a mă lăudă nu-mi este de 
folos“ . Laudele cele mari pe care le-a numărat, sunt 
cele din ispite, dară acum el are a mai spune şi de altele, 
adecă de acele din descoperiri, de acele din tainele cele 
negrăite. Şi de ce oare a spus că „nu-mi este de 
fo!os“ ? «Adecă ca să nu mă ducă în uşurinţă, zice. 
Fiindcă nu la feliu ne mândrim ştiindu-le noi, şi expu- 
nându-ie altora, de vreme ce nu firea succeselor1 îngâmfă 
pe cinevâ, ci mărturiea şi cunoştinţa celor mulţi».

De aceia deci spune: „nu-mi este de folos“, 
adecă «ca să nu însuflu în auditori v r ’o ideie mare de 
mine». Acei apostoli minciunoşi spuneau de dânşii şi cele 
ce nu erau, iara Pavel chiar şi pe cele ce erau le ascundea, 
de şi eră o nevoie atât de mare de a le spune, — şi zice: 
„nil-mi este de folos*, învăţându-ne pre noi de a 
fugi cu toată puterea de această patimă. Fiindcă faptul 
acesta n’are nici un folos în sine, ci chiar vătămare, 
dacă nu este trebuitoriu şi folositoriu. Spunând deci, pri
mejdiile, ispitele, cuinele, supărările, şi naufragiile Iui, 
trece la altfeliu de laudă, zicând: „Ştiu pre un om 
mai ’nainte cu patru-spre-zece .ani, sau în trup, 
nu ştiu, sau afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu 
ştie, că s’a răpit unul ca acesta pană la al treilea 
ceriu. Şi ştiu că s’a răpit în raiu. sau în trup, 
nu ştiu, sau afară de trup, nu ştiu, şi a auzit 
cuvinte nespuse care nu este slobod omului a 
le grăi. Pentru unul ca acesta mă voiu lăudă, 
iară pentru mine nu mă voiu lăudâ“ (Vers. 2—5)1)-

Mare este descoperirea de aici. Dară n’a fost numai 
aceasta, ci şi altele multe; el însă dintre cele multe o pune 
numai pe aceasta. Cum că au fost mai multe, ascultă-1

') A’otă. Versurile acestea le-am luai întocmai din ediţiunea 
S t  Clirisostom.
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pre dânsul, zicând: „Pentru mulţimea descoperi- 
relor ca să nu mă înaltu. Dară ar puteâ cinevâ să 
zică, că dacă voiâ a ascunde, ar fi trebuit ca să nu vor
bească în enigme, şi nici să spună cevâ de acest feliu, 
iară dacă ar fi spus, apoi trebuiâ să le spună lămurit. 
Aşâ dară de ce oare el nici lămurit nu le-a spus, şi nici 
n’a tacul? Ca şi de aici să arate că fără de voie a ajuns 
la expunerea acestui fapt. De aceia tocmai a pi*ecizat 
şi timpul celor patru-spre-zece ani. Şi nici că a pomenit 
de dânsul cum s’ar întâmpla, ci arătând că cel ce a stă
ruit pe un timp atut de îndelungat, n’ar fi dat în vileag 
tocmai acum, dacă n’ar fi fost o mare nevoie. A r fi tăcut 
de sigur, dacă n’ar fi văzut pe fraţi pierzând u-se. Deci 
dacă din început Pavel a î'ost aşâ, in cât să se învred
nicească de o astfeliu de descoperire, în- timp ce aveâ 
cu sine atâtea isprăvi, apoi poţi pricepe ce feliu a de
venit el în acel timp de patru-spre-zece ani.

Şi priveşte cum chiar şi aici el se arată cumpătat 
în vorba, căci pe unele le spune, iară de altele mărtu
riseşte că nu le ştie. <’-ă s’a răpit, o spune; dară dacă 
eră atunci în trup, sau nu eră in trup, n’o ştie de loc. 
De şi ar fi fost deajuns ca spunând de răpire, să tacă, 
dară el a adaos şi aceasta cu moderaţiune. Dară ce? 
Mintea şi sufletul lui au fost răpite, iară trupul a remas 
mort? Sau poate trupul a fost răpit? N ’o poate spune. 
Deci, dacă Pavel cel răpit nu ştie, (îl care s’a învred
nicit de atâtea lucruri nepovestit -, cu atât mai mult noi. 
Cum că a fost răpit în raiu şi într-al treilea ceriu o ştieâ, 
iară modul cum a fost răpit nu-i ştieâ lămurit.

Dară tu gândeşte-te şi din altă parte la sinceritatea 
lui. Când vorbeşte de cetatea Damascului el ’şi adeve
reşte vorba, iară aici de loc, fiindcă nici nu voiâ de a 
stărui mult, ci numai să spună şi să lase a se înţelege. 
De aceia a şi adăogat, zicând: „Pentru unul ca a cesta 
mă voiu lăudă*1, prin care nu arată că cel răpit a 
fost un altul, ci îşi făureşte vorba aşâ, pre cât era cu 
putinţă de a spune, şi cu scopul de a se păzi ca să spună 
cevâ lămurit. Căci care continuitate in vorbă ar fi fost, 
ca vorbind de dânsul, pe un altul să-l aducă la mijloc? 
Deci, pentru ce a trecut el faptul aşâ precum se vede? 
Fiindcă nu este tot una: «am fost răpit» cu „ştiu pre 
un om răpit“ şi «mă laud pentru mine» cu „pentru
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unul ca acesta mă voiu lăudâ“. Iară dacă ar zice 
cineva «cum a fost cu putinţa a fi răpit iară trup» ? eu 
îi voiu răspunde: şi cum a fost cu putinţă a fi răpit cu 
trupul? Căci şi aceasta este încă mai de necrezut decât 
aceia, dacă vom cercetă cu raţionamente omeneşti, şi 
nu vom da loc credinţei.

Şi pentru ce oare a fost răpit? Pentru ca să nu se 
pară — dupre credinţa mea — că este mai mic decât cei
lalţi apostoli. Fiindcă aceia au stat împreună cu Christos, 
iară el de loc, de aceia l-a răpit pre dânsul întru slavă. 
„S’a răp it în raiu“. Mare este însemnătatea denu- 
mirei aceştiea, şi pentru aceia pretutindeni se vorbeşte 
cu sfieală. De aceia şi Christos ziceâ: „A s tă z i cu m ine 
ve i li în raiu“ (Lucâ 23, 43).

„Pentru unul ca acesta mă voiu lăudăt!, 
zice. Şi de ce? Căci dacă altul a lost răpit, tu de ce te 
lauzi? De unde se învederează că el vorbeâ acestea 
despre dânsul, iară nu despre altul. Dacă însă a adăogat: 
„iară pentru mine nu mă voiu lăudâ“, nimic altă 
nu spune, decât că «nefiind nici-o nevoie, nimic nu spun 
cum s’ar întâmplă şi degeaba», — sau că cu scopul de a 
astupă iarăşi — pe cât erâ cu putinţă — cele ce spusese. 
Cum că vorba ii erâ de dânsul, şi cele ce urmează o 
dovedesc, căci a adăogat zicând: „Că de voiu şi vreâ 
să mă laud, nu voiu fi fără de minte, că ade
vărul voiu grăl“ (Vers. 6). Dară cum de spuneai mai 
’nainte că: „Dc m’aţi fi suferit puţin pentru neîn- 
ţelepciune" şi „Ce grăiesc, nu dupre Domnul 
grăiesc, ci ca întru neînţelepciune", iară aici: „Că 
de voiu şi vroi să mă laud, nu voiu fi fără de 
minte“ ? Apoi le spune nu cu privire la laudă, ci în 
privinţa minţirei, căci dacă a se lăudă cinevâ este nei’n- 
ţelepţie, dara încă a minţi cu cât mai .mult? Pentru 
aceasta deci zice: „nu voiu fi fără de minte,, şi 
apoi a adăogat: „că adevărul voiu grăi; iară las 
ca să nu cugete cinevâ de mine mai mult decât 
vede sau aude cevâ dela mine". Aşii dară aceasta 
este adevărata cauză mărturisită, — fiindcă cu altă ocazie 
îi credeau pre dânşii de Dumnezei, din pricina mărim ei 
semnelor şi a minunilor ce făceau. Dupre cum şi ele
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mentele naturei Dumnezeu le-a făcut, şi pe cele slabe 
ca şi pre cele strălucite, ca astfeliu pe deoparte să pro
clame puterea lai, iară pe de altă să împiedice rătăcirea 
oamenilor, — tot aşă şi a ic i: erau şi minunaţi, în acelaşi 
timp şi slabi, ca prin faptele lor să se înveţe necredin
cioşii. Că dacă dânşii ar fi fost numai minunaţi, şi n ’ar 
fi prezentat nici-o dovadă de slăbăciune, ar fi amăgit 
pre mulţi cu cuvântul, de a crede de dânşii mai mari 
lucruri decât in realitate, şi atunci nu numai că n’a r fi 
folosit nimic, ci chiar ar fi vătămat. De aceia slăbăciunea 
lor se vedeă în faptă, ceia ce ar puteâ vedeâ cinevâ 
petrecându-se şi cu oamenii din legea veche. Şi Ilie a 
fost minunat, dară a fost mustrat odată din cauza fricei 
sale. Şi Moisi a fost mare, insă şi dânsul a fost pus pe 
fugă tot de această patimă. Acestea toate le pătimeau 
dânşii, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, care permiteâ ca cu 
chipul acesta să se învedereze natura omenească. Că 
dacă după ce Moisi i-a scos din Egipet dânşii ziceau: 
unde este Moisi? dară încă de i-ar li şi introdus in pă
mântul făgăduinţei, ce n’ar fi zis?

De aceia şi Pavel zice: „Ci las Ca să nu cugete 
cinevâ de mine mai mult decât vede“. Nu spune 
«ca să nu zică», ci nici măcar să cugete cevâ mai mult 
decât meritul meu. De unde se învederează că toate vor
bele de aici sunt cu privire la dânsul. De aceia începând 
n’ar fi zis el „a mă lăuda nu-mi este de folos14, 
dacă cele ce eră a spune după ;iceasta ar fi fost cu pri
vire la altul. Şi pentru ce n’ar fi fost de folos de a se 
lăudă pentru altul? Insă chiar el eră cel ce s’a învred
nicit de toate acestea. De aceia şi adaoge, zicând:

„Şi pentru mulţimea arătărilor, ca să nu 
mă înalţ, datu-mi-s’a mie îmbolditoriu trupului 
îngerul Satanei, ca să mă bată peste obraz44 
(Vers. 7). Ce spui? Tu care nici împărăţiea cerurilor 
nu o credeai întru nimic, şi nici Gheena faţă de dra
gostea lui Christos, acum te uitai la cinstea celor mulţi, 
in cât că te înălţai, şi aveai nevoie într’una de a fi ţinut 
in frâu? Căci n’a zis «să fiu bătut acum», ci ca într’una 
să mă bată peste obraz. Şi cine ar zice aceasta?

Deci, ce spune el aici ? Când noi vom descoperi ce 
anume eră acel „îmbolditoriu44 şi cine erâ „îngerul 
Satanei44, atunci vom spune şi aceasta. Uniia au spus

2S9I3 20
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că apostolul a vorbit aici de o durere de cap (xsyaXaXŢîav) 
provenită sau provocată de diavolul, — însă să nu fie 
una ca aceasta. Căci doară nu s’a fost dat trupul lui 
Pavel în mânile diavolului, pe câtă vreme însuşi dia
volul la o poroncă numai a lui Pavel, îi urmă; ba 
încă ’i-a pus şi hotare şi legi — ca de pildă când pe 
curvariul acela l-a predat Satanei spre peirea trupul ui— 
şi n’a îndrăznit necuratul de a călcă acele legi.

Deci, ce este ceia ce el spune aici ? Sub numele de 
Satan, în limba Ebraică se înţelege contrariul, duş
manul, războinicul, Aşâ de pildă în cartea a 3-a a 
împăraţilor scriptura numeşte Satan pe împotrivi toi’ 
zicând: „Că nu este Satan (împotrivitor) acum, 
nu este întimpinarea“ . (in . impăr. 5, 4), — povestind 
împrejurările cu Solomon, — adecă, nu este împotrivitor, 
războinic, contrar, cel ce supără.

Prin urmare ceia ce el spune, aceasta va să zică : 
«N ’a lăsat Dumnezeu ca să înainteze predica evanghe
liei fără primejdii, umilindu-ni cugetele noastre, ci a 
îngăduit duşmanilor, împotrivitorilor şi războinicilor de 
a se aruncă asupra noastră». Aceasta erâ deajuns de a 
clătină cugetele lor, iară durerea de cap sau chefalalghia 
nici de cum.

„îngerul Satanei el numeşte pe Alexandru tău- 
rariu l'), pe Imeneu şi Filet, şi în fine pre toţi împotri- 
vitorii lui în cuvânt, pre toţi cari il răzlxriau şi se certau 
cu dânsul, pre cei ce-1 Mgau în închisoare, pre cei ce-1 
loveau, pre cei ce-1 târau cu deasila, fiindcă toţi aceştiia 
săvârşau cele a le lui Satan. Dupre cum in alt loc nu
meşte pre Iudei fii ai diavolului, pentrucă râvnesc cele 
ale aceluia, tot aşă şi aici numeşte îngerul Satanei pre 
cel ce se împotriveşte tuturor. „Datu-mi-s’a îmbol- 
ditor trupului îngerul Satanei, ca să mă bată 
peste obraz1', nu ca şi cum Dumnezeu ’i-ar fi ’narmat 
contra lui — să nu fie! — ci îngăduindu-li, lăsându-i de 
a-1 război.

„Pentru aceasta de trei ori pre Domnul am 
rugat ca să-l depărteze dela mine“ (Vers. 8 ),— 
adecă de multe-ori. Dară şi aceasta, adecă de a nu as-

*) Notă. A  se vedeâ I. Timotheiu 1, 20.
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cundc că a răbdat toate intrigile, ca se obosise suferi n- 
du-le, şi că aveâ nevoie de rugăciuni spre a se izbăvi, 
vine tot din marea lui umilinţa.

„Şi mi-a zis mie: destul este ţie darul meu, 
că puterea meâ întru neputinţă se săvârşaşte* 
(Vers. 9), adecă, «îţi ajunge ţie că înviezi pre morţi, că 
vindeci pre cei orbi, ca eurăţi pre cei leproşi, că faci şi 
alte minuni. Nu cere dară şi ceia ce este iară primejdie, 
ceia ce este sigur şi de a propovedui evanghelica fără 
fapte. Oi dacă te tulburi şi întristezi, nu cumvâ poate 
o crezi aceasta ca o neputinţă din partea mea, că ar 
fi mulţi acei ce îţi întind curse, te alungă, şi te bat?. 
Apoi tocmai aceasta arată puterea meâ. „Că puterea 
mea, zice, întru neputinţă să săvârşaşte“, când 
adecă fiind alungaţi voi biruiţi pre cei' ce vă alungă, 
când fiind prigoniţi stăpâniţi pre cei ce vă prigonesc, 
când fiind legaţi, voi puneţi pe fugă pre cei ce vă leagă. 
Aşâ dară nu cere cele de prisos».

Ai văzut cum apostolul altă cauză a pus, iară 
Dumnezeu cu totul alta? Căci apostolul zice: „ca să 
nu mă înalţ datu-mi-s’a îmboldi tor“ , iară de Dum
nezeu spune că i-a răspuns, că a îngăduit aceasta pentru 
a se arăta puterea» lui. «Nu numai că ceri cevâ de 
prisos, zice, ci încă, ceri un lucru ce ar întunecă pu
terea meâ». Căci expresiunea „este deajuns ţie“ 
aceasta tocmai o învederează, că nefiindu-i folositor de 
a i se mai adaoge cevâ, ci găsindu-se înzestrat cu toate. 
Astfeliu că şi de aici se învederează, că nu despre v r e o  
durere de cap sau chefalalghie grăieşte el. Căci doară 
nu propoveduiau dânşii fiind bolnavi, şi nici n’ar fi 
putut propovedui fiind bolnavi, ci că fiind alungaţi şi 
prigoniţi, dânşii pre toate le învingeau.

«Deci, fiindcă toate acestea le-am fost auzit, zice,' 
apoi, „Pentru aceia cu dulceaţă mă voiu lăudă 
mai mult întru neputinţele mele“. Pentru ca să 
nu cadă — iară acei apostoli minei unoşi să se laude 
pentru succesele lor — in timp ce dânşii se găsau în 
prigoniri, arătă că de aceia tocmai el devine mai stră
lucit, iară puterea lui Dumnezeu atunci străluceşte încă 
mai mult, şi cele petrecute sunt vrednice de laudă. De 
aceia zice: rcu dulceaţă mă voiu lăudă", «N’am
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spus acestea pe care le-am înşirat, ca fiind trist — dacă 
le-am spus tocmai acum — că adecă mi s’a dat mie 
imbolditoriu, ci încă mândrindu-mă şi mai multă putere 
câştigând. De aceia a şi adaos: „ca Să locuiască 
întru mine puterea lui Christos". Aici mai dă a 
înţelege şi alt-cevâ, aceia adecă, că cu cât ispitele se 
prelungiau, pe atâta şl cele ale charului se măriau şi 
mai mult rămâneau. Pentru care a şi adaos:

„Pentru aceia binevoiesc întru neputinţe" 
(Vers. 10). Care neputinţe? spune-mi. „Intru defăi
mări, zice, întru nevoi, în goane, în strîmtorări 
pentru Christos". Ai văzut cât de lămurit a desco
perit de astă-dată? Căci spunând feliul neputinţei lor, 
n’a grăit de friguri, sau de periodul acelei boale, sau 
de v r ’o altă boală trupească, ci de defăimări, de goane 
şi de strâmtorări. Ai văzut suflet recunoscătoriu ? Do
reşte ca să scape de răle; dară când a auzit de la 
Dumnezeu că nu trebuie a fi aceasta, apoi nu numai 
că nu s’a scârbit fiindcă n’a fost ascultat in rugăciune, 
ci încă s’a şi bucurat.

De aceia şi zice el: „bine voiesc", adecă «mă 
bucur, doresc a fi defăimat, a fi prigonit, şi a fi străin- 
torat pentru Christos». Acestea le spunea, ca pe deoparte 
şi pre aceia să-i modereze, iară pe dealta ca şi acestora 
să li înalţe cugetele, ca nu cumvâ să se ruşineze de 
patimile lui Pavel. Ajungea aceasta ca să-i facă mai 
străluciţi decât toţi cei-lalţi.

Mai departe apoi pune şi o.altă cauză zicând: 
„căci când slăbesc, atunci sunt mai puternic" 
«De ce te minunezi dacă puterea lui Dumnezeu atunci 
se arată? Şi eu atunci sunt puternic. Atunci mai ales 
eharul se pogoară, dupre cum zice aiurea: „că precum 
prisosesc patimile lui Christos întru noi, aşâ 
prin Christos prisoseşte şi mângâerea noastră" 
(Cap. 1, 5).

*) Unde este supărare şi scârba, acolo este şi mân
gâere; unde este mângâere, acolo este şi char. Când a

‘) Partea morală. Cum că supărarea şi scârba curăţă sufletul 
de patimi, şi pe Dumnezeu il alrag. Despre Alexandru, şi despre 
sla\a sfinţilor. (Veron).
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căzut în temniţă, atunci a făcut apostolul şi minunile 
cele mai mari. Când s’a naufVagieat pe marea, şi a fost 
aruncat de valuri într’o ţară de barbari, atunci mai 
ales s’a slăvit. Când a intrat legat înaintea judecăţei, 
atunci mai ales a predominat pe judecătoriu. Aşâ se 
petreceâ şi în legea veche, fiindcă în ispite străluceau 
drepţii. Aşâ cei trei coconi, aş i Daniil, aşâ Moisi, aşâ 
Iosif; toţi prin ispite au devenit străluciţi, şi s’au învred
nicit de cununi. Atunci şi sufletul se curăţă, când pentru 
Dumnezeu se întristează. Atunci se bucură şi de un mai 
mare ajutoriu, având nevoie şi de un mai mare sprijin, 
atunci şi el este vrednic de un mai mare char. Dară 
chiar şi înainte de resplata acordată de Dumnezeu, uri 
asemenea suflet se învredniceşte de mari bunuri, deve
nind filosof. Căci şi trufiea o smulge supărarea şi scârba, 
şi lenevirea o taie din rădăcină, şi îndeamnă pre cineva 
la răbdare; descopere nimicnicia lucrurilor omeneşti, 
şi introduce în sufletul lui multă filosofie.

înaintea ei toate patimile omeneşti se dau în laturi: 
şi zavistiea, şi jaluziea, şi pofta, şi stăpânirea, şi dra
gostea banilor, şi dragostea trupurilor, şi mândriea, şi 
trufiea, şi mâniea, şi in fine întregul puhoiu de patimi. 
Şi de voieşti a vedeâ aceasta din înseşi faptele omeneşti, 
aşi puteâ să-ţi arăt şi bărbat în particular, cum şi un în
treg popor în general găsindu-se şi în scârbe, şi în linişte, 
şi de aici a te învăţă în care anume p.irte este câştigul, 
şi în care trândăviea. Poporul Ebreilor, de pildă, cand 
erâ alungat şi năcăjit, oftă şi rugă cu stăruinţă pre 
Dumnezeu, cu care ocazie mult ajutoriu atrăgeau spre 
dânşii de sus; iară când zburdau de bine, apucau peste 
câmpi. Ninevitenii deasemenea când se bucurau de 
linişte, atunci întărîtau pre Dumnezeu asupra lor, şi-l 
făcuse de a ameninţă cu dărîmarea cetăţei lor din temelii, 
iară când s’au umilit în urma propoveduirei Prorocul ui 
Ionâ, atunci au arătat toată filosofiea. Iară de voieşti a 
vedeâ şi un bărbat în particular ajuns în asemenea 
stare, gândeşte-te la Solomon, care, în timp ce se găsâ 
ocupat cu îngrijirile şi tulburările cele pentru stăpânirea 
poporului aceluia, s’a fost învrednicit de aeeâ vedere 
minunată; — iară când a căzut în desmerdări, s’a rosto
golit chiar în prăpastiea păcatului. Dară încă de părintele 
acestuia ce voiu zice? Când a fost el minunat şi paradox? 
Nu oare când se găsâ în ispite? Dară Abesalom acela, 
nu oare erâ cuminte în timp ce fugeâ de sfatul lui
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Achitofel1), iară când a cedat n’a devenit tiranic şi 
ucigătcriu de tată ? Dară lob ? Insă acesta strălucit a fost 
şi în linişte aflându-se, şi în scârbe încă mai strălucit.

Şi ce trebuie a vorbi de cele vechi, şi de cele nouă? 
Că dacă cinevâ ar examina cele prezente ale noastre, 
ar vedeâ cât folos avem noi din scârbe şi năcazuri. 
Astăzi de pildă noi bucurându-ne de pace, am căzut 
într’un feliu de piroteală şi ne-am moleşit, şi am umplut 
biserica de mii de ră le ;— iară pe când eram alungaţi, 
eram şi mai înţelepţi, şi mai blânzi, şi mai serioşi, şi 
la adunările acestea eram mai t;u bună-voinţă, şi mâi 
cu stăruinţă în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Că 
dupre cum focul curăţă aurul, tot aşâ şi scârbele curăţă 
sufletul de murdărie, făcându-1 curat, strălucit şi vesel.

Scârba şi întristarea bagă pe cinevâ în împărăţiea 
ceriurilor, în timp ce dezmerdarea şi trândăviea în 
gheena. De aceia calea uniea este largă, pe când a celei
lalte strîmtă. De aceia şi Christos zicea: „In lume nă
cazuri veţi aveâ“ ca şi cum ni-ar fi lăsat noue un 
mare bun. Deci, dacă eşti discipul al lui Christos, mergi 
pe calea cea strîmtă, şi nu te nelinişti, nici nu te îm
puţina. Că şi dacă nu ai aveâ năcazuri în feliul acesta, 
dc necesitate vei ii năcăjit fără doar şi poate din alte 
cauze nefolositoare. Căci şi pizmătareţul, şi cel ce iubeşte 
banii, şi cel ce se topeşte după femeie curvă, şi cel ce 
iubeşte slava deşartă, şi în fine toţi cei ce slujăsc rălelor, 
multe scârbe şi năcazuri sufăr, ba încă de multe-ori mai 
grozave ca ale celor ce jălesc pe vr ’un mort. Iară dacă 
poate nu plâng, o fac pentru că li este ruşine, — dacă 
însă ai puteâ să li cunoşti sufletul lor, l-ai vedeâ plin 
de mii de răle.

Deci, când şi unul şi altul folosindu-se de vieaţa 
aceasta de necesitate că vor suferi năcazuri, apoi pentru 
ce să nu alegem vieaţa aceea, care cel puţin ni va aduce 
mii de cununi? Pentru că şi pre sfinţii toţi aşii i-a purtat 
Dumnezeu prin scârbe şi năcazuri, pe deoparte folo- 
sindu-i pre dânşii, iară pe dealta asigurând şi pre alţii, 
ca să nu aibă o mai mare slavă decât merită ii în 
realitate. Căci în feliul acesta şi idololatriile au stăpânit 
la început, oamenii fiind admiraţi mai pre sus de vred-

') Notă. A  se vedeâ cartea a 2-a a împăraţilor, cap. 15 şi 
următorii.
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niciea lor. In feliul acesta şi Senatul Romanilor a con
siderat pe Alexandru a fi al trei-spre-zecilea zeu, — fiindcă 
Senatul aveâ puterea de a chirotonisi şi a proclamă zei. 
Când însă s’au vestit Senatului toate cele cu privire la 
Christos, atunci stăpânitoriul naţiunei a trimis să întrebe, 
dacă nu li se pare nimerit de a chirotonisi zeu şi pro 
Christos. Dară senatorii n’au consimţit, fiind încă înfurieaţi 
şi scandalizaţi, că mai ’nainte de votul şi de hotărîrea 
lor, puterea celui răstignit strălucind, a atras în partea 
sa respectul întregei lumi1).

Acestea, însă, au fost iconomisite astfeliu a se des
făşură fără voea lor, ea nu eumvâ Dumnezeirea lui 
Christos să se proclame prin vot omenesc, şi nici sa se 
crează şi el a n unul dintre zeii lor cei mulţi, chirotonisiţi 
de dânşii. Fiindcă dânşii proclamase zei şi pre luptătorii 
cu ghiontul (xal x6xtaţ ttcoo? âvojuaav) la urmă şi pe copiii 
de casă (tă TraiStxâ =  amorezii) ai lui Adrian i-a pro
clamat zei, de unde apoi şi cetatea clădită în memoria 
unuia dintre dânşii se numeşte Antinou2). De vreme ce 
moartea mărturiseşte despre natura cea muritoare a 
omului pământesc, apoi diavolul a descoperit o altă cale 
de înşelăciune, servindu-se de nemurirea sufletului, cu 
care amestecând o linguşire exagerată, a dus pre mulţi 
la neevsevie.

Şi priveşte vicleşug din parte-i. Când noi prezentăm 
nemurirea sufletului atunci când este nevoie, necuratul 
restoarnă cuvântul nostru, iară când el voieşte a-1 făuri 
spre vătămarea oamenilor, apoi cu multă rivnă stăruieşte 
în această nemurire. Dacă ar zice cineva bunăoară: 
«Dară cum, şi de unde Alexandru este zeu? Oare n’a 
murit, şi încă într’un mod înjositorii! şi ticălos» ? — iată

') Xolfi. Chestiunea aceasta o raportează Tertulian in Apo- 
logiea sa cătră Septimiu Sever, împăratul Romanilor, în anul 200 
p. Christ., zicând : „J'ibcrius ertjo, cujus tempore nomen Christianum 
in seculuni introivil, annunciatuin sibi ex Stţria Palestina quod illic 
veritatem illius divinitatis recelaverat, delulit ad Scnatum cum prae- 
royutiva sufragii sui. Senatus, quia non ipsn probaverat, respuit". 
(Apologelicum Cap. 5).

vezi şi Istoria bis. de Eusebie Pamfil, 4, 2. 
s) tVolă. Antinou, un tânăr Prusan, de o frumuseţa renumită, 

in memoriea căruia împăratul Adrian, care îl iubea prea mult, a 
clădit oraşul Antinou, şi a întocmit a i se oferi onoruri zeeşti.

(A  se vedea Lexiconul Elino-Român de Ioanid. Voi. II. Nume 
proprii, pag. 44).
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că se respunde: «dară sufletul este nemuritoriu». Acum 
faci vorbă de nemurirea sufletului, şi filosofezi, ca să 
te rescoli contra lui Dumnezeu creatoriul a toate; iară 
când noi numim nemurirea sufletului cel mai mare dar 
al lui Dumnezeu, atunci ne crezi de înşelaţi în credinţa 
noastră, de înjosiţi şi cu nimic mai buni decât necuvântă
toarele. Dacă noi spunem că cel răstignit viează, de’ndată 
se aude rîs din partea lui, de şi lumea întreagă strigă, 
fie lumea din vechime, fie ceă deacum, — atunci de sigur 
prin semnele şi minunile ce se făceau, iară acum prin 
cei ce se întorc la creştinism. Căci toate aceste succese 
nu sunt ale unui mort.

Jară dacă acum ţi-ar spune cinevâ, că Alexandru 
viează, tu crezi, de şi nu poţi spune, nici de o minune 
sau semn doveditoriu. «D a! zici tu; fiindcă trăind el a 
făcut multe şi mari fapte. Fiindcă a supus şi naţiuni, 
şi cetăţi, şi războae multe a avut, şi pe mulţi a învins, 
şi trofee a luat». Dară dacă eu ’ţi-voiu arătă, că ceia ce 
încă trăind el n’a priceput, nici el şi nici v r ’unul din 
oamenii de pe atunci, apoi care altă dovadă de înviere 
mai căutaţi ? A reuşi un împărat ca să ailiă în vieaţa sa 
războae şi biruinţă, şi armată puternică, nu este nimic 
de mirare, şi nici cevâ nou sau paradox; dară după 
crucificare şi înmormântare a face atâtea în tot locul 
pe pământ şi pe mare, aceasta mai ales este ceia ce te 
umple de uimire, şi care proclamă puterea ceâ sfintă 
şi negrăită. Şi Alexandru după moartea lui — sfăşiin- 
du-se împărăţiea lui şi dispărând cu totul — nu s’a mai 
întors, în timp ce Christos atunci mai ales ’şi-a înţepe
nit împărăţiea sa, când a murit.

Şi ce spun eu de Christos, când chiar şi ucenicilor 
lui li-a dat puterea de a străluci după moartea lor? 
Unde este mormântul lui Alexandru? Spune-mi arată- 
mi-1, şi ’ţi voiu spune şi eu ziua când el a murit. Dară 
a slugilor lui Christos şi mormintele sunt strălucite, gă- 
sindu-se în cea mai împărătească cetate, şi zilele morţii 
lor sunt ştiute, transformându-le în serbători pentru 
lumea întreagă. Mormântul aceluia nu-i ştiu nici chiar 
familiarii lui, pe când mormântul lui Christos îl ştiu 
până şi barbarii. Incă şi mormintele slugilor celui răs- 
ticnit sunt şi mai strălucite decât palatele împărăteşti, 
nu cu mărimea sau cu frumuseţea clădirilor numai, 
fiindcă şi în această privinţă sunt superioare, ci, ceia ce 
este încă mai mult — cu rîvna şi zelul celor ce îi ur
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mează pre dânşii. Căci însuşi cel ce este îmbrăcat cu 
hlamida împărătească. încunj urând mormintele acelea, 
şi lepădând dela dânsul trufia, stă rugându-se sfinţilor, 
ca să-i ajute pe lângă Dumnezeu, şi deci chiar cel ce 
are diadema împărătească are nevoie de sprijinul pes
carului şi a făcătorului de corturi.

Şi vei îndrăzni, spune-mi, de a zice că stăpânul 
lor este mort, ale căruia slugi trecute din vieaţă sunt 
sprijinitori ai împăraţilor lumei? Şi aceasta ar pu- 
teâ-o vedeâ cinevâ nu numai în Roma, ci chiar şi în Con- 
stantinopole. Căci şi aici pe Constantin cel mare a cre
zut cu cale fiul său de a-1 cinsti cu mare cinste, punân- 
du-1 a stii înaintea uşilor deafară ale pescarului. Şi dupre 
cum sunt uşierii în palatele împărăteşti, întocmai aşâ 
sunt împăraţii în mormintele pescarilor. Aceia întocmai 
ca nişte stăpâni au în puterea lor partea dinăuntru a 
mormântului, iară aceştiia ca nişte bejănari a dorit a 
li se afierosi lor uşa de afară, arătând prin aceasta şi 
necredincioşilor, că superioritatea în înviere va fi a 
pescarilor. Apoi dacă aceasta se vede aici în morminte, 
cu atât mai muit in înviere.

Dară s’a schimbat ordinea lucrurilor, căci împă
raţii au demnitatea şi cinstea slugilor, pe când cei stă
pâniţi sau slugile au pe a împăraţilor, şi încă chiar mai 
strălucită. Şi cum că faptul acesta nu este linguşire, o 
dovedeşte înseşi adevărul, fiindcă şi aceştiia au devenit 
mai străluciţi prin aceia. Căci mormintele sfinţilor sunt 
cu mult mai respectate decât cele ale împăraţilor, de 
vreme ce la acelea se vede un mare gol, un mare pus
tiu, pe când la acestea o mare îngrămădire de lume. 
Şi de voieşti a compară mormintele sfinţilor cu înseşi 
palatele împărăteşti, vei vedeâ că biruinţa este tot de 
partea lor.

Acolo sunt poate mulţi (‘are trec cu nepăsare, pe 
când aici sunt mulţi cari chiamă şi atrag pe bogaţi, pre 
săraci, pre bărbaţi, pre femei, pre slugi, pre cei liberi; 
acolo frică mare, iară aici plăcere nespusă. Dară poate 
că este o privelişte plăcută de a vedeâ pe împărat îm 
brăcat în haine aurite, şi generali stând înainte, căpi
tanii, comandanţi de oştiri, guvernatori; — dară cele 
ce se văd aici sunt cu mult mai însemnate, aşâ că 
cele de acolo în comparaţiune cu cele de aici se par 
jucării copilăreşti. Căci îndată ce treci pragul vieţei 
aceştiea, cu gândul, şi ţi-1 îndrepţi spre ceriu, spre îm-



314 OMILIA XXVI

paratul cel de sus, spre armata îngerilor, spre tronul cel 
înalt, spre slava cea neapropieata, vei vedea câtă deo
sebire mare este.

Acolo poate ca împăratul a pus pre supuşii sei 
sub stăpânirea căpiteniilor, pe unul de pildă a-1 deslegâ, 
iară pre altul al legă; — pe când oasele sfinţilor nu au 
acesta putere josnică, şi vrednică de milă, ci pe aceea 
cu mult mai mare şi mai importantă, aceea adecă că 
pre demoni îi aduce de faţă şi-’i munceşte, iară pre cei 
legaţi de dânşii îi desleagă de legăturile cele grozave.

Şi ce pote fi mai înfricoşat ca tribunalul acesta? 
Că dc şi nevăzându-se nimeni, şi negăsindu-se nimeni 
lângă coastele demonilor, totuşi se aud glasuri, şi sus
pine, şi bătăi şi cazne, şi limbe aprinse — fiindcă demo
nul nu poate suferi acea putere minunată. Şi iată cum 
cei ce au purtat trupuri, stăpânesc pre puterile cele fără 
de trupuri; ţerină, şi cenuşa, şi oasele acelea sunt su
perioare naturilor celor nevăzute1).

De aceia tocmai, pentru a vedeă palatele împără
teşti nimeni n’ar călători vr-o dată, în timp ce pe îm
păraţi de multe-ori i-ar puteâ vedeă călătorind la mor
mintele sfinţilor. Căci mormintele sfinţilor ni prezintă 
mărturii şi simbolc ale judecăţii viitoare, demonii fiind 
alungaţi, oamenii pedepsiţi şi eliberaţi. A i văzut puterea 
sfinţilor chiar şi după moartea lor? Ai văzut neputinţa 
păcătoşilor chiar şi în vieaţă găsindu-se'( Fugi, deci, de 
răutate, ca să fii stăpân pe sine-ţi, şi îmbraţoşază cu 
rîvnă toată fapta bună. Că dacă cele de aici şi sunt 
astfeliu, apoi poţi pricepe ce feliu vor fi cele viitoare. 
Deci, fiind stăpânit de dorul acesta necontenit, te vei 
învrednici de vieaţa veşnică, riîriea fie ca cu toţii să 
ne învrednicim, prin charul şi filantropiea Domnului 
nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
Sf. Duh, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

l)  Xotă. Obiceiul erâ, ca demoniiacii se fie aduşi pre la mor
mintele sfinţilor, unde după ce li sc citeau cuvenitele rugăciuni, 
acei bolnavi se vindecau, iară demonii erau alungaţi de puterea 
minunată a sfintelor moaşte, — dupre cum se petrece şi astăzi.
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O M I L I A  X X V I I

„Făcutu-m’am fără de minte lăudându-mă; 
voi m’aţi silit. Că mie mi se cădea să fiu lă
udat de’ către voi“ (Cap. 12, li).

Complectându-şi vorba cu privire la laudele sale, 
■n’a stat numai aici, ci din nou sc justifică, şi ’şi cere 
iertare pentru cele spuse, zicând că a fost silit la aceasta, 
iară nu a făcut-o din buna voea sa. Dară chiar şi silit 
fiind a se lăudă, el totuşi se numeşte pre sine fără de 
minte. La început el ziceâ: „Ca pre un fără de minte 
îngăduiţi-mă“, şi „ca întru neîntelepţie“ , iară aici 
pe faţă sc declară de fără de minte. Că după ce prin 
cele vorbite a pregătit ceia ce voiâ, la urmă cu curaj 
şi fără încunjur se agaţă de acest defect, învăţându-ne 
de a nu ne laudă pre noi inşi-ne, chiar dacă ar fi ne
voie, de vreme ce şi Pavel, cu toate că erâ o cauză 
binecuvântată, totuşi s’a numit fără de minte. Apoi şi 
cauza celor spuse el o aruncă întreagă nu asupra apos
tolilor celor minciunoşi, ci asupra ucenicilor zicând că 
„ v o i m’aţî silit14. «Dacă aceia, zice, s’ar fi lăudat cum 
s’ar întâmplă, şi n’ar fi făcut aceasta odată cu amăgi
rea sau înşelarea voastre, nici pre voi nu v ’aşi fi pier
dut, şi nici n’aşi fi ajuns de a spune asemenea vorbe;— 
dară fiindcă au conrupt întreaga biserică, apoi eu având 
în băgare de seamă binele vostru, m’arn văzut silit de 
a deveni fără de minte». Şi n’a spus: «m ’arn temut 
ca nu cumva răpindu-vă învăţăturile cele de dinainte, 
să samene printre voi cele ale lor» fiindcă acestea le-a 
fost spus mai sus, zicând: „mă tem ca nu cumvă 
precum şearpele a amăgit pre Eva, aşâ să se 
strice şi înţelegerile voastre", — iară aici nu aşâ, 
ci mai cu putere, mai cu multă autoritate, luând u-şi 
curaj din cele grăite. „Că mie mi se cade, zice, să 
fiu lăudat, de către v o i“ .

După aceia apoi pune şi cauza, şi nu mai spune 
de descoperiri, nici numai de semne, ci do ispite. „Că
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cu nimic nu sunt mai pre jos, zice, decât apos
tolii Cei mari“. Priveşte şi aici cum încă mai'cu auto
ritate grăieşte, căci în timp ce mai ’nainte spuneâ: „CU 
nimic socotesc că nu sunt mai pre jos“ , iată că 
aici, dupre cum am spus, grăieşte mai hotărîtoriu. Dară 
nici aşâ el nu se depărtează de măsura cuvenită, şi nici 
de obiceiul său propriu, căci mai departe, ca şi cum 
pare-că ar fi spus cevâ care a trecut peste valoarea sau 
demnitatea lui, că adecă s’a prenumerat pre sine cu 
apostolii ceilalţi, se umileşte din nou, zicând: „măcar 
că nimic nu sunt. Că semnele apostolului s’au 
lucrat întru voi" (Vers. 12). «Nu te uită la aceia, zice, 
că eu sunt mic şi nebăgat in samă, ci numai dacă nu 
te-ai bucurat de cele care trebuiâ a te folosi dela apostoli». 
Şi n’a spus că sunt mic, ci ceia ce erâ mai jos încăj 
„Că nimic nu sunt". Căci ce folos este de a fi cinevâ 
mare, şi a nu folosi cu nimic? — dupre cum şi pentru 
un doftor iscusit nu poate fi nici un folos, dacă n’a vin
decat nici un bolnav.

«Deci, zice, nu căută la aceia că eu nu sunt nimic, 
ci găndeşte-to că în cele ce voi trebuiâ a vă găsi bine, 
eu n’am fost mai pre jos cu nimic, ci mi-am pus la 
mijloc încercarea apostoliei mele. Prin urmare nu erâ 
nevoie de cuvintele mele». Acestea le spuneâ, nu doară 
că aveâ nevoie de a se recomandă — căci cum ar fi fost 
cu putinţă a face aceasta el, care chiar şi ceriul îl con
sideră ca mic pentru dragostea lui Christos? — ci fiindcă 
se îngrijâ de mântuirea acelora. Apoi ca nu cumvâ să 
zică dânşii: « e i ! şi ce ne importă pre noi că cu nimic 
n’ai fost mai pre jos de apostolii cei m ari»? iată că el 
a adăogat imedieat, că : „întru voi s’au lucrat semnele 
apostolului, întru toată răbdarea, prin semne, şi 
minuni, şi puteri". Vai! Ce noian de succese a trecut 
în câtevă cuvinte. Dară tu priveşte ce a pus el mai întâiu: 
răbdarea, fiindcă aceasta mai cu samă este dovada 
apostolului, de a suferi toate cu bărbăţie. Dară aceasta 
el o trece în scurt şi numai printr’un singur cuvânt, pe 
când despre semne, care nu aparţineau de loc succeselor 
sale, prin mai multe cuvinte. Gândeşte-te singur câte 
închisori a suferit el, câte bătăi, câte primejdii, câte 
curse, şi câte ispite n’a lăsat el a se înţelege prin denu
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mirea de răbdare,— şi câte iarăşi nu se înţeleg prin 
denumirea de semne, minuni şi puteri: câţi morţi în- 
vieaţi, câţi orbi vindecaţi, câţi leproşi curăţiţi, câţi de
moni alungaţi.

Acestea auzindu-le ne învăţăm, că şi dacă ne găsim 
poate câte-odată în necesitatea unor asemenea povestiri, 
noi să trecem iute, sau mai bine zis, să dăm la oparte 
succesele noastre, — ceia ce a făcut şi Pavel.

Apoi, ca nu cumvâ să zică uniia: «că şi dacă eşti 
mare, şi ai făcut multe, totuşi n’ai făcut atâtea câte au 
făcut apostolii în celelalte biserici», a adăogat imedieat: 

„Că ce este ele care să fiţi mai lipsiţi decât 
celelalte biserici11 (Vers. 13)?— că nu v ’aţi împăr
tăşit, zice, dc un mai mic cliar decât celelalte biserici». 
Dară poate ar zice cinevâ: «şi de ce oare a întors vorba 
la apostoli, lăsând la oparte lupta lui contra apostolilor 
minciunoşi»? A făcut aceasta cu scop de a ridică încă 
mai mult cugetele lor, şi a li arăta că nu numai că este 
mai bun decât acei apostoli minciunoşi, ci şi faţă de apos
tolii cei mari încă nu este rnai mic, sau mai inferior. 
Pentru aceia, deci, când vorbeşte de apostolii cei miri ci u- 
noşi el zice: „mai mult eu“ , iară când se compară pre 
sine cu apostolii, zice că < ste mulţărnit că nu este mai pre 
.jos de aceia, de şi se ostenise mai mult decât dânşii. Din 
expresiunea de mai sus el mai scoate concluziunea, că 
apostolii cei minciunoşi batjocoresc până şi pre apostolii 
cei mari, dacă pe cel egal cu dânşii il au pe al doilea plan.

„Fără numai că nu v ’am făcut supărare"? 
Cu multă supărare pune el aici certarea aceasta; dară 
şi cele ce urmează sunt încă şi mai greoae: „dăruiţi-mi 
mie nedreptatea aceasta1'. Dară cuvintele acestea de 
şi greoae, sunt totuşi cuvinte ieşite din dragoste, şi au 
întrânsele engomii sau laude pentru dânşii. Că dacă 
dânşii considerau ca o nedreptate din parte-i, ca apos
tolul să nu primiască dela dânşii nimic, şi nici să nu 
cuteze a căută de a fi hrănit dela dânşii — «dacă de 
aceasta mă învinovăţiţi, zice, apoi atunci „dăruiţi-mi 
mie nedreptatea aceasta", adecă « ’mi cer iertare, 
dăruiţi-mi mie păcatul acesta».

Şi priveşte înţelepciune la dânsul. Fiindcă într’una 
el li aruncă hula aceasta, într’una apoi şi vorba o în
dreaptă. Mai sus zicând de pildă că: „adevărul lui
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Christos este întru mine, că lauda aceasta nu 
se va opri de mine în laturile Ahaei“, şi iarăşi 
„că nu vă iubesc pre voi? Dumnezeu ştie“, şi 
iarăşi „voiu face aceasta ca să taiu pricina celor 
ce poftesc pricină, că întru ceia ce se laudă, să 
se afle ca şi noi", —  de asemenea în întâea epistolă: 
„Care, deci, este plata? Ga bine-vestind, fără 
plată să pun evangheliea lui Christos* (I. Cor. 
9, 18) — iară aici zice: „dăruiţi-mi mie nedreptatea 
aceasta". Pretutindeni el fuge de a arătă, că din cauza 
neputinţei şi a sărăciei nu primeşte nimic dela dânşii, 
şi de aici. să se considere ii ca loviţi de dânsul. De aceia 
şi în pasajul de faţă zice că, «dacă aceasta o consideraţi 
ca greşală din parte-mi, apoi vă cer iertare». Iară aceasta 
o spune, şi lovindu-i, în acelaşi timp şi mângâindu-i. 
Deci, să nu zic i: «apoi dacă voieşti a lovi, de ce te jus
tifici'? Şi dacă te justifici, de ce loveşti» ? — fiindcă aceasta 
este rezultată din înţelepciune: de a şi tăia buba, şi în 
acelaşi timp de a o şi legă. Apoi ca să nu se pară — ceia 
ce ziceâ şi mai ’nainte — că necontenit învârteşte vorba 
despre aceia că el n’a luat nimic dela dânşii, ceia ce 
dealtfeliu şi în întâea epistolă o îndreaptă zicând: „n’am 
scris acestea, ca aşâ să se facă intru mine, că 
mai bine ’mi este â muri, decât lauda mea s’o 
facă cinevâ zădarnică" (ibid. vers. 15), iată că şi 
aici o îndreaptă, încă cu mai multă dulceaţă în vorba, 
şi cu mai multă prudenţă. Cum, şi în ce mod?

„Iată a treia oară cu aceasta gata sunt a 
veni la voi, şi nu voiu supărâ pre voi, că nu 
caut pre ale voastre, ci pre voi. Că nu sunt 
datori liii să agonisască (să strângă) părinţilor, 
Ci părinţii fii lor14 (Vers. 14). Ceia ce el spune, aceasta 
însamnă: «Nu pentru că nu iau, nu viu la voi, ci am 
fost venit dejâ şi a doua-oară, ba încă şi a treia-oară 
mă pregătesc sa vin, dară nici de astă dată nu vă voiu 
supară». Dară şi cauza o trece cu multă demnitate, căci 
nu zice: «fiindcă sunteţi serupuloşi, fiindcă vă loviţi pre 
voi, fiindcă sunteţi neputincioşi şi săraci» ci „Că nu 
caut ale voastre, ci pre voi“, adecă «cer dela voi 
cevâ mai mare: suflete în loc de bani, mântuire în loc
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de aur». Apoi fiindcă faptul s’ar fi putut luă altfeliu, şi 
s’ar fi putut bănui că el este supărat pre dânşii, iată 
că el pune şi un raţionament. Şi fiindcă ar fi putut dânşii 
să-i răspundă: «apoi nu este poate slobod de a ne aveâ 
şi pre noi, şi pre ale noastre» ? adaoge cu multă graţie 
justificarea lor, zicând: „Că nu sunt datori fiii Să 
strângă părinţilor, ci părinţii fii lor —  în locul 
dascalilor şi a ucenicilor punând pre părinţi şi pre fii, 
şi arătând că faptul este din datorie, ceia ce nu erâ din 
datorie. Fiindcă nu aşâ a poroncit Christos, ci cu totul 
din contra; dară apostolul le spuneâ aceasta cruţându-i 
pre dânşii, pentru care încă a spus şi cevâ mai mult, 
căci n’a zis numai că nu .sunt datori fiii de a strânge 
părinţilor, ci şi că părinţii sunt datori a o face aceasta. 
«Deci, zice, fiindcă părinţii sunt datori a face aceasta».

„Eu prea cu dulceaţă voiu cheltui, şi mă 
voiu cheltui şi pre mine pentru sufletele voastre" 
(Vers. 15). «Părinţilor, zice, li-a poroncit legea ca să 
strângă pentru fii, iară eu nu numai aceasta o fac, ci şi pre 
mine mă predau». Priveşte cum şi exageraţiea aceasta 
în vorbă — nu numai de a nu luă dela dânşii nimic, ci 
încă a se şi predă pre sine lor, — n’o pune cum s’ar 
întâmplă, ci cu multă rîvnă, şi în scopul de a-i ajută 
chiar, fiindcă expresiunea _mă voiu cheltui pre 
mine“, aceasta lasă a se înţelege. E ca şi cum pare că 
ar zice: «chiar de ar trebui ca să-mi cheltuiesc şi însuşi 
trupul meu, nu-i voiu cruţă pentru mântuirea voastre». 
Dară şi ceia ce adaoge el o pune amestecând învino
văţirea cu dragostea, căci zice:

„Măcar că mai mult iubindu-vă pre voi, 
mai puţin sunt iubit de voi“, adecă «fac acestea 
pentru cei iubiţi de mine, dară cari pre mine nu mă 
iubesc deopotrivă». Dară tu te gândeşte câte grade sau 
scări arc faptul acesta: trebuia a luâ dela dânşii cele 
pentru existenţă, şi el nu luâ; iată întâiul grad, sau 
mai bine zis, întâiul lui succes. Al doilea, că erâ lipsit; 
al treilea că li propoveduiâ lor evanghelica; al patrulea 
că se predă pre sine lor, şi încă nu cum s’ar întâmplă, 
ci cu multă dulceaţă; al cincilea că ’şi v.i cheltui nu 
numai banii, ci şi pre sine; al şaselea, că făceâ aceasta 
pentru cei ce nu-i iubeau pre dânsul atât de mult; şi 
al şeaptclea, că pentru cei pe cari îi iubeâ mult.
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*) Pe acesta, deci, să-l râvnim şi noi. Mare păcat 
este, iubiţilor, şi de a nu iubi pe aproapele; dară încă 
şi fiind iubit cineva, să nu iubească, de sigur că este 
cu mult mai mare. Că dacă cel cc iubeşte pre cel ce îl 
iubeşte, nu este fapt mai mare ca al vameşilor, apoi cel 
ce nici aceasta nu o are, este împreună cu fearăle cele 
sălbatece, sau mai bine zis chiar şi mai jos decât acestea. 
Ce spui, omule? Nu iubeşti pre cel ce te iubeşte? Şi 
pentru ce trăieşti atunci? La ce eşti tu folositoriu atunci? 
In cc anume lucruri? In cele politice? In celc private? 
In nimic, căci nimic în lumea aceasta nu poate fi mai 
netrebnic, ca omul ce nu ştie a iubi. Legea aceasta a 
iubirei au cinstit-o de multe-ori până şi tâlharii, asa
sinii şi spărgătorii de case; ba până şi cei ce se împăr
tăşesc numai din pâne şi din sare s’au schimbat, pre- 
facându-se în totul, iară tu care nu numai din pâne şi 
din sare te împărtăşeşti, ci şi intrărilor şi ieşirilor, şi 
vorbelor şi faptelor, nu iubeşti? Cei ce iubesc într’un 
mod necinstit, iată că ’şi cheltuiesc întreaga lor avere 
cu femeile curve; iară tu având o iubire curată şi cins
tită, eşti atât de răce, atât de netrebnic şi neputincios, 
că chiar şi fără cheltueală nu primeşti a iubi?

«Dară cine, zici tu, este atât de ticălos, cine este 
atât de sălbatec, încât să respingă şi să urască pre cel 
ce-1 iubeşte». Tu faci bine că nu crezi că s’ar puteâ 
petrece un asemenea fapt absurd; dară dacă eu ’ţi voiu 
arătă pe mulţi de acest feliu, cum vom mai suferi ru
şinea? Cand tu de pildă vorbeşti de rău pre cel iubit; 
când auzind pe un altul vorbindu-1 de rău, nu ’i i-ai 
apărarea; când progresând tu il invicliezi, — apoi atunci 
ce feliu de dragoste ai cătră el? De şi nu este deajuns 
de a arătă dragoste cătră cinevâ numai prin faptul de 
a nu’I invidieă, precum nici de a’l duşmăni, sau de a’i 
război, ci de a ţineă strâns şi de a înălţă cu laude pre 
cel iubit, — dară încă când tu totul faci şi grăieşti spre 
a’l doborî, apoi atunci ce ar puteâ fi mai ticălos ca un 
astfeliu de suflet? Ieri şi alaltăieri îţi erâ prieten, şi 
vorbeai cu el, şi stai la masă cu el; apoi fiindcă deo
dată l-ai văzut progresând, ai aruncat masca prieteniei, 
şi ’ţi-ai pus-o pe cea a duşmăniei, sau mai bine zis, a 
nebuniei, fiindcă este o adevărată nebunie de a te atinge

') Partea morală. Despre invidie. (Veron).
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dc bunurile aproapelui tău. Acest fapt este fapt de 
nebuni şi al cânilor turbaţi. Căci şi privirile lor sunt 
îndreptate cu furie asupra aproapelui, fiind asmuţaţi aşâ 
zicând de invidie.

Este mai bine de a aveâ cineva înăuntrul său un 
şarpe învârtindu-se, decât de a aveâ invidiea, fiindcă 
pe şarpe cel puţin ÎI poate vărsă dinăuntru prin dof
torii, sau că îl poate linişti prin mâncare, în timp ce 
invidiea nu se rostogoleşte numai înăuntrul pântecelui, 
ci se cuibăreşte şi înăuntrul sufletului, şi astfeliu, patima 
este greu de scos de acolo. Şarpele fiind înăuntru nu 
s’ar atinge cât de puţin de corpul omului dacă are 
mâncare, — în timp ce invidiea chiar de i-ai întinde mii 
de mese, roade chiar sufletul, muşcându-1 din toate păr
ţile, rănindu-1, spârcuindu-1. Şi nici-o mângâere alta nu 
află, prin care să se poată opri dela această nebunie, 
decât numai una singură: nereuşita sau neizbânda în 
afaceri a celui invidieat. Numai aşâ se linişteşte, sau 
mai drept vorbind nici aşâ, fiindcă dacă vede pe acesta 
mergându-i rău, vede în acelaşi timp şi pe un altul 
mergându-i bine, şi atunci aceleaşi dureri le simte din 
nou, şi astfeliu pretutindeni rane, pretutindeni dureri, 
căci pentru unul ca acesta nu este nimeni pre pământ, 
pe care să nu’l vadă că’i merge bine.

Dar exageraţiea boalei aceştiea, merge atât de de
parte, că cel cuprins de ea chiar în casă de s’ar încueă 
pre sine, şi acolo ar invidieâ pre bărbaţii cei vechi 
încetaţi din vieaţă. Decât, de a pătimi de acestea oa
menii din lume, este de sigur un lucru uricios, insă nu 
atât de grozav; — dară ca boala aceasta să o aibă până 
şi cei scăpaţi din mijlocul tulburărilor din lume, aceasta 
de sigur că e cel mâi grozav rău.

Aşi fi voit să tac; dară dacă prin tăcere s’ar puteâ 
astupă ruşinea izvorîtă din lapte, de sigur că tăcerea 
ar fi un câştig; dară dacă chiar tăcând eu, lucrurile vor 
strigă mai tare decât limba meâ, atunci nici o vătămare 
nu poate fi (lin cuvintele mele, ci din contra, un folos 
şi un câştig oare care din biciuirea rălelor noastre.

Boala aceasta, iubiţilor, s’a atins până şi de bise
rică. Boala aceasta toate le-a răsturnat pe dos, şi a 
sfâşieat trupul bisericei; şi stăm unii contra altora, gă
sind u-ne înarmaţi cu invidiea. De aceia mare este stri
căciunea. Căci dacă clădind noi cu toţii, şi este lucru
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de dorit de a stă bine cei învăţaţi, dai’ă încă când noi 
cu toţii dărâmăm, apoi care va ii sfârşitul?

Dară ce faci, omule? Tu crezi că dărâmi pe cele 
ale aproapelui, fără să te gândeşti, că mai ’nainte de 
cele ale aproapelui, le dărâmi pe ale tale. Nu vezi pre 
grădinari şi pre agricultori, cum cu toţii aleargă la un 
singur scop? Că unul de pildă sapă, altul răsădeşte, un 
altul acopere rădăcinele, un altui udă ceia ce a răsădit, 
un altul leagă răsadul, şi un altul curăţă pământul de 
ori-ce viermi stricători, şi în fine cu toţii au în vedere 
un singur lucru: mântuirea plantei răsădite.

Dară cu invidiea nu se petrec,e aşâ; căci ceia c,e 
eu sădesc, un altul clatină şi desrădăcinează. Lasă cel 
puţin ca ceia ce am răsădit să se înţepenească bine, ca 
astfeliu să devină mai puternică decât încercarea de a 
fi smulsă. Tu prin aceasta nu smulgi lucrul meu, ci pe 
al tău; eu am sădit, iară tu trebuia a udă. Iară dacă 
tu ai clătinat planta, ai scos-o din rădăcină, şi nu mai 
ai pentru ce s’o uzi. Dară poate că vezi pe grădinar 
că’i merge bine? Nu te teme, căci nici eu nu sunt cevâ, 
şi nici tu. „Nici cel ce sădeşte şi nici cel ce udă 
este cevâ“ (I. Cor. 3, 7), căci al unuia singur este 
lucrul acesta: al lui Dumnezeu. Aş;'i că dacă tu smulgi 
cele răsădite, apoi te lupii cu Dumnezeu.

Deci, iubiţilor, să ne deşteptăm, şi să fim cu pri
veghere. Nu mă tem de răzlxăul cel dinafară, precum 
mă tem de cel de dinăuntru, — fiindcă şi rădăcina când 
este bine prinsă în pământ, nimieă nu va suferi planta 
din pricina vânturilor. Dară dacă ea să clăteşte, apoi 
fiindcă viermii o rod dinăuntru, va cădeâ la pământ — 
chiar şi dacă n’ar atinge-o nimeni.

Apoi până când oare vom roade rădăcina bisericei, 
ca şi viermii rădăcina plantelor ? Fiindcă şi nişte ast
feliu de cugete tot din pământ se nasc, ca şi viermii, 
sau mai bine zis, nici din pământ, ci ’şi au muma lor 
în putregaiul băligaiului, şi nu sunt departe* de purtarea 
ceâ scârTx>asă a femeilor celor stricate.

Să fim, deci, bărbaţi voinici, să fim luptători ai 
filosofiei, să alungăm din noi marea furie a acestor răle. 
Fiindcă văd acum trupul bisericei aruncat la pământ, 
ca şi un trup mort. Şi dupre cum la un trup mort 
decurând putem vedeâ ochii, putem vedeâ mânile, 
picioarele, grumazul şi capul, dară nu vedem pe nici
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un membru cu ’şi face treaba sa, tot aşâ şi aici, toţi 
credincioşii sunt de faţă, dară credinţa lor nu este lucră
toare, fiindcă i-am stins căldura din eă, şi astfeliu am 
făcut mort trupul Iui Christos. Şi dacă este înfricoşat 
ceia ce am spus, apoi cu mult mai înfricoşat este când 
se vede în faptă. Avem numai numele de fraţi, iară 
faptele ni sunt de duşmani; toţi ne numim mădulari 
ale lui Christos, însă de fapt ne răz! x>im ca fearele 
sălbatece.

Acestea nu le-am spus cu scopul de a da în vileag 
cele ale noastre, ci ca să fac a ne ruşina şi a ne depărta 
de asemenea păcat. Cutare a întrat în casă, s’a bucurat 
de cinste. Pentru aceasta tu trebuie a mulţămi lui Dum
nezeu, fiindcă madulariul tău este cinstit, şi Dumnezeu 
este slăvit, — însă tu faci cu totul din contra, căci gră- 
ieşti de rău şi pre cel ce l-a cinstit, şi pre cel cinstit, 
aşâ că pre amândoi voieşti a-i împedecâ, în acelaşi 
timp şi pre tine a te face cu totul de ruşine.

Şi pentru ce faci aşâ, mişelule şi nenorocitule ? A i 
auzit un om lăudat fie de bărbaţi, fie de femei? Ala- 
turează-te şi tu la acele laude, căci cu chipul acesta şi 
pe tine te vei lăudă. Iară dacă tu poate ai voit să dobori 
lauda aceia, apoi mai ’nainte de toate te-ai grăit pre 
tine de rău, căpătând auditoriul o ideie rea despre tine, 
în acelaşi timp şi pre acela l-ai ridicat încă mai mult. 
Când auzi că-1 laudă, fă-te şi tu tovarăş al acelor laude, 
dacă nu poate cu vieaţa şi cu faptele, cel puţin să te 
bucuri de binele aceluia. L-a lăudat cutare? Laudă-1 şi 
tu, şi tot astfeliu te va lăuda şi pre tine acesta, ca bun 
şi blând. Să nu te temi că prin laudele ce-i vei aduce, 
vei injosi pre cele ale tale, — căci aceasta se întâmpla 
numai )a caz de învinovăţirile ce i le-ai aduce. Dealtfeliu 
neamul nostru omenesc este ambiţios, şi când de pildă 
te aude cinevâ defăimând pre un altul, el tocmai cu 
întinde laudele şi mai mult, voind prin aceasta de a te 
lovi; iară pre cel ce delâimă îl grăieşte de rău atât el 
în sine, cât şi cătră alţii.

Ai văzut la câte răle devenim noi îrişi-ne cauza 
rălelor? — cum pierdem şi împrăştiem turma? Deci, sa 
devenim odată mădulări adevărate, şi un trup singur. 
Cel lăudat respingă laudele ce i se aduc, şi arunce-le 
fratelui său, iară cel ce aude laude de altul, bucure-se 
împreună cu cel ce lauda. Că dacă în chipul acesta ne 
vom purtă, vom atrage spre noi şi pe cap, şi daca.
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suntem dezbinaţi între noi, atunci şi noi ne vom de
părta de ajutoriul cel de acolo; — iară dacă ajutoriul 
de acolo se depărtează de noi, atunci trupul va fi mult 
vătămat, nefiind ţinut strîns bine de sus.

Deci, ca nu cumvâ să se întâmple aceasta, apoi 
alungând dela noi zavistiea şi invidiea, şi trecând cu 
vederea credinţa celor mulţi, să îmbrăţoşăm dragostea 
şi concordiea. Căci numai fişă ne vom învrednici şi de 
bunurile prezente, şi de cele viitoare. Cărora fie ca cu 
toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantropiea Dom
nului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi 
cu Sf. Duh, să cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

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

„Ci fie; eu nu v ’am îngreuiat pre voi, ci 
fiind isteţ ( 7cavodf>70<; =  viclean, şiret), cu meşteşug 
v’am prins pre voi. Au doară prin cinevâ din 
cei ce am trimis la voi v ’am jefuit pre voi? Am 
rugat pre Tit, şi împreună cu el am trimis pre 
fratele. Au doară v ’a jefuit pre voi Tit? Au nu 
cu acelaşi duh am umblat? Au nu pre aceleaşi 
urme“ (Cap. 12, 16—18)?

Foarte întunecate sunt spuse cuvintele acestea de 
Pavel, însă nu în zădar şi fără scop. Fiindcă vorba îi eră 
de bani şi de justificarea pentru dânşii, apoi cu drept cu
vânt că sunt acoperite cu un văl cele grăite. Deci, ce oare 
este ceia ce el spune aici ? A  zis că «n ’am luat dela voi 
nimic, şi că sunt gata de a cheltui şi a mă cheltui şi pre 
mine», şi in fine atât în întâea lui epistolă, cât şi aici 
multe a grăit în chestiunea aceasta. Acum însă spune 
altcevâ, introducând vorba ca o antitheză, şi dezlegând-o 
prin anticipaţie. Ceia ce el spune aceasta însamnă: «Eu 
pre voi nu v ’am împovorat cu nimic. Dară poate că 
ar zice cinevâ, că dacă eu pe faţă n’am luat, totuşi fiind
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şiret am pus la cale pre cei trimişi de mine ca să ceară 
dela voi în numele meu personal, şi că am luat prin- 
tr’aceştiia, părându-se că eu m’am scos afară din cauză, 
dacă prin alţii am primit. Dară nici aşă cevă nu poate 
spune cineva; şi pentru aceasta marturi sunteţi voi». 
De aceia el aduce vorba prin întrebare, zicând: „A. ni 
rugat pre Tit, şi împreună cu el am trimis pre 
fratele; au doară v’a jefuit cevâ Tit? Au nu pre 
aceleaşi urme am umblat"? Adecă «nici el n’a luat».

A ivăzu t câtă exactitate, în cât nu numai pre dansul 
să se ţină curat de orice luare de ajutoare, ci cbiar şi 
pre cei trimişi de dânsul să-i ferească, ca să nu deâ 
nici ceâ mai mică pricină de vorbă celor ce ar voi să se 
agaţe de această chestiune? Aceasta este cu mult mai 
mare decât ceia ce a fost făcut Patriarhul Abraâm. ( lăci 
acela întorcându-se dela biruinţă, şi împăratul dându-i 
prăzile din răzlwiu, i-a respuns că nimic nu va luâ, 
afară de ceia ce au mâncat slugile1), — pe când Pavel 
nici de hrana trebuitoare nu s’a folosit, şi nici pe ai săi 
nu i-a lăsat să iâ, închizând astfcliu cu prisosinţă gurile 
neruşinaţilor. De aceia deci, nici nu se pronunţă, şi nici 
nu spune că nici aceia nu luau, ci ceia ce este mai 
marc şi mai important ca orice, că iâ de marturi chiar 
pe Corintlieni, ca să mărturisască că dânşii n’au luat 
nimic, ca să nu se pară că el mărturiseşte dela sine şi 
pentru sine, ci dânşii să mărturisască, dupre cum şi 
noi obişnuim a face in împrejurările cele ştiute de toţi.

«Spuneţi voi, zice: nu cumvâ v r ’unul dintre cei 
trimişi ai noştri v ’a jefuit cu cevâ» 1 Şi nu zice: nu cumvâ 
a luat cevâ dela voi», ci faptul îl numeşte jăfuire, atin- 
gându-se cu putere de acei apostoli minciunoşi, şi ruşi- 
nându-i foarte, arătând prin aceasta că a luâ dela cinevâ 
fără voia sa, jăfuire se numeşte. Şi n’a zis: «au doară 
prin Tit», ci „au doară prin cinevâ“, adecă «nici 
aceasta n’o puteţi spune, că cutare a luat, iară celalalt 
n’a luat, fiindcă nimeni dintre cei veniţi la voi din 
partea noastră n’au luat».

„Am rugat pre Tit“. Chiar şi această expresiune 
este înţepătoare, fiindcă n’a zis: «am trimis pre Tit», 
ci „am rugat pre Tit“, arătând prin aceasta, că chiar

') Notă. A  se vedeă Cap. 14. din Cartea Facerei.
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de ar fi luat, cu dreptate ar fi făcut aceasta, el însă şi 
aşâ a remas curat de orice ponos. De aceia iarăşi îi 
întreabă, zicând: „Au doară v ’a jăfuit cevâ Tit? 
Au nu cu acelaşi duli am umblat"? Şi ce va să 
zică „CU acelaşi duh“ ? Prin această expresiune el 
totul atribuie charului, şi arată că lauda pentru toate 
acestea nu se atribuie ostenelelor noastre, ci izbânda 
întreagă este a duhului, şi a charului. Căci char mare 
erâ ca cei lipsiţi şi flămânzi să nu primiască nimic, şi 
aceasta tot spre edificarea ucenicilor. „A u  nu pre 
aceleaşi urme“ ? Adecă, câtu-şi de puţin nu s’au abătut 
dânşii de această exactitate, ci au păzit aceiaşi rânduială.

„Au iară vă pare că ne îndreptăm înaintea 
voastră" (Vers. 19)? Ai văzut cum peste tot locul el 
se teme nu cumvâ dânşii să iâ faptul acesta ca o lin
guşire? Ai văzut prudenţă apostolică, cum într’una pune 
aceasta? Fiindcă şi mai înainte zicea: „Nu ne lăudăm 
pre noi înşi-ne, ci dându-vă voue pricină de la
udă", şi în exordul epistolei iarăşi: „Nu cumvâ avem 
nevoie de epistole de recomandare"?

„Iară acestea toate, pentru a voastră zidire". 
Iarăşi îi mângâie. Şi nici aici nu spune lămurit că «nu 
luăm pin pricina neputinţei voastre», ci „pentru a 
voastră zidire" zice, — de sigur că mai lămurit decât 
cele de dinainte, descoperind tot-odată şi ceia ce-1 chi
nuia de atâta timp, şi încă cu oare-care dulceaţă, căci 
n’a zis: pentru neputinţa voastră ci „pentru a voas
tră zidire".

„Că mă tem ca nu cumvâ dacă voiu veni, 
să vă aflu pre voi precum nu voiesc, şi eu 
să mă aflu voue precum nu voiţi" (Vers. 20). Ur
mează, deci, de a spune cevâ mare şi greoiu. De aceia 
a şi pus mai dinainte justificarea, şi prin aceia că zice 
„pentru a voastră zidire", şi prin expresiunea „că 
mă tem", cu care ocazie el doboară din capul locului 
obrăzniciea celor ce s’ar vorbi. Şi aceasta nu erâ doară 
venită din o preâ mare îndrăzneală din parte-i, sau din 
autoritatea lui de dascal, ci din dragoste părinţască, 
când el se teme şi tremură mai mult chiar decât cei
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păcătoşi, şi voieşte îndreptarea lor. Dară nici aşâ el nu-i 
loveşte cu vorba, şi nici nu se pronunţă hotăritor, ci 
îndoindu-se zice: „nu cumvâ dacă voiu veni să vă 
aflu pre voi precum nu voiesc“. N ’a spus« să vă 
aflu pre voi fără fapte bune», ci „precum nu voiesc“ , 
arătând prin toate acestea dragostea lui cea mare cătră 
dânşii. Şi expresiunea „să vă afiu“ ca şi aceia „şi eu 
Să mă allu“ vine dela cineva care nu s’ar aştepta la aşâ 
cevâ. Adecă «faptul acesta nu ar veni din voinţă, ci dintr’o 
necesitate, care ’şi-ar luă cauza dela voi». De aceia zice: 
„să mă aflu precum nu voiţi“ Aici n’a mai spus 
«precum nu voiesc», ci mult mai înţepător:' „precum 
nu voiţi". Ar fi putut iarăşi să zică «precum nu vo
iesc», şi chiar aşâ li-ar fi arătat dragostea sa, dara el 
nu voieşte de loc să moleşască pe auditoriu. Dară mai 
drept vorbind chiar şi cuvântul său ar fi fost mai gre- 
oiu dealtfeliu,— pe când acum el a şi atins mai mult, 
in acelaşi timp s’a şi arătat mai blând. Căci aceasta 
este particularitatea lui Pavel şi a inţelepciunei lui: de 
a tăia cât se poate mai adânc, şi de a atinge cat se 
poate mai cu blândeţă.

Apoi, fiindcă a vorbit foarte întunecat, la urmă o 
descopere aceasta spunând: „nu cumvâ să fie  prigo
niri, pizme, mânii, sfezi, clevetiri, şoptiri, semeţii, 
netocmiri". Ceia ce ar fi trebuit să pună la început,
o pune tocmai la urmă, fiindcă contra sa erâ îndrep
tată purtarea ceâ fără de minte a acelora. Deci ca nu 
cumvâ să se pară că el caută mai ’ntâi pre ale sale, 
de aceia dela început vorbeşte de cele obşteşti. Caci pri
gonirile, învinovăţirile şi toate celelalte se nasc din pizmă, 
de vreme ce pizma este ca şi o rădăcină rea, ce naşte 
mfmiea, învinovăţirea, lipsa de minte, şi pe toate cele
lalte, prin carc se şi împuterniceşte încă mai mult.

-Nu cumvâ iarăşi dacă voiu veni, să mă 
smerească Dumnezeul meu la voiu (Vers. 21). 
Chiar şi particula „iarăşiu este a unuia care atinge, ca 
şi cum pare-că ar fi zis: «ajung cele de mai înainte» 
— ceia ce spunea încă de pre la începutul epistolei, că 
„Cruţându-vă pre voi n’am venit în Corinth“. 
Ai văzut cum prin expresiunea ce ni stă înainte el 
arată şi indignare, în acelaşi timp şi iubire părinţasră ?
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Dara oare ce însamnă expresiunea: „Să mă sme
rească Dumnezeu“ ? Şi cu toate acestea slava tocmai 
în aceia constă: de a fl acuzat, de a fi pedepsit, de a fi 
tras la răspundere, — dară el aceasta tocmai o numeşte 
smerire. Atât de departe eră de a se ruşina el de acea 
smerire, în cât că de şi înfăţoşarea trupului eră slabă 
şi cuvântul defăimat, totuşi el ’voiâ necontenit a fi aşâ, 
şi doreâ cu totul din contra. Aceasta o spune în tre
cerea timpului mai lămurit, iară ca smerire el mai cu 
samă aceia o consideră, de a cădea într’o astfeliu de 
trebuinţă, de a osândi, de a pedepsi.

Şi de ce oare n’a spus: «ca nu venind să mă sme
resc», ci „ca nu venind să mă smerească Dumne
zeul meu“ ? Adecă «că dacă nu m’aşi îngriiji de dân- 
nsul, nu m ’âşi cai de nimic şi nici nu m’aşi îngriji de ni
mic. Şi nici nu cer vr ’o respundere dela cineva, ca 
cum îişi aveâ v r ’o putere, ci numai pentru poronca sa». 
Mai sus însă tot aceiaşi punând-o zice: „să mă aflu 
precum nu voiţi pe când aici cu mai multă blân- 
deţă grăieşte, zicând: „voiu plânge pre mulţi cari 
au greşit mai ’nainte11, şi nu spune simplu că au 
greşit, ci şi că „nu s’au pocăit11. Şi n’a spus «pre 
toţi», ci „pre m u l ţ i şi nici pre aceştiia nu-i dă pe 
faţă, înlesnindu-li prin aceasta întoarcerea lor cu uşu
rinţă la pocăinţă. Prin aceasta mai învederează încă, 
că pocăinţa poate îndreptă pe cele abătute; că pre cei 
ce nu se pocăiesc el îi jăleşte, ca pre uniia ce bolesc 
de o boală nevindecabilă, ca pre cei ce remân in păcat, 
şi sub rana păcatului.

Cugetă, deci. la virtutea lui apostolică, când el ne- 
cunoscând în sine nici un rău, jăleşte totuşi şi se plânge 
pentru rălele străine, şi se smereşte pentru greşalele 
altora. Dară aceasta mai cu samă este datoriea dască
lului, de a se întrista împreună în nenorocirile uceni
cilor, de a se scârbi şi a se văicărâ in ranele şi durerile 
celor mici.

Mai departe apoi spune şi feliul păcatului: „de ne- 
curăţcniea, şi curviea, şi spurcăciunea care o au 
făcut“ . Prin aceste cuvinte de sigur că în aparenţă 
s’ar părea că face aluziune la curviea acea ştiută — dară 
dacă ar examina cineva mai cu amănunţime, ar găsi



OMILIA XXVIII 3 2 9

că tot feliul de păcat s’ar puteâ numi eu numele de 
curvie Că dacă cu deosebire curvariul şi precurvariul 
se numesc necuraţi, cu toate acestea însă şi celelalte 
păcate aduc necurăţenie sufletului. De aceia şi Chris
tos numeşte pe Iudei necuraţi, nu numai de curvie 
învinovăţându-i prin aceasta, ci şi de ori-ce răutate. 
Pentru cari şi zice ca să-şi facă curat şi partea de din 
afară şi că: „nu cele ce întră spurcă pe om, ci 
cele ce ies din el" (Math. 15, Î l )  şi aiurea iarăşi se 
zice: *Necurat este înaintea Domnului tot cel cu 
inima înaltă" (Proverbe 16, 6).

') Nimic, deci, nu este mai curat ca virtutea, şi 
nimic nu este mai necurat ca răutatea. Aceia este mai 
strălucitoare decât soarele, pe când aceasta este mai pu
turoasă decât murdăriea cea din mlaştină. Şi acest fapt 
l-ar puteâ mărturisi chiar şi cei ce se tăvălesc în acele 
mlaştini puturoase, şi cei ce trăiesc- în întuneric, când 
cinevâ i-ar face oare-cum ca să vadă câte puţin. Intru 
cât insă ar remâneâ în halul acela, şi vor li ca beţi de 
patimă, apoi dânşii dăinuind a se învârti in intunerec, 
vor zăceâ ucolo în mod necuviincios, şi cu toată necu- 
răţeniea, simţind ii de sigur şi'atunci unde anume se gă
sesc, dară nu cu exactitate. Dară când ar vedeâ pe ci
nevâ dintre cei ce trăiesc în fapte bune că-i ceartă, fie 
chiar numai în faţă, atunci numai îşi dau sama mai 
bine de dânşii, şi ’şi cunosc gradul de ticăloşie, şi mus
trarea aceia ca şi o rază de lumină pogorându-sc asu
pra lor, li umileşte aşâ zicând sluţemea lor, şi pre cei 
cu conştiinţă ii ruşinează, fie el rob sau slobod, împărat 
sau supus.

Astfeliu Aliav văzând pre Elie s’a ruşinat, şi chiar 
nespunând acela nici un cuvânt, totuşi el numai la ve
derea Prorocului s’a smerit. Şi tăcând acuzatoriul, el 
singur ’şi-a pronunţat votul de condamnare, grăind ca 
şi un condamnat şi zicând: „au aflatu-m’a vrăjma
şul meu" (III. Imp. 21, 20)? Atunci şi Elie a grăit 
cătră tiranul acela cu tot curajul. Tot aşâ Irod nesufe
rind necinstea ce i se aduceţi în urma mustrărilor, şi pe 
care glasul limbei profetice a arătat-o într’un mod atât

') Partea moralii. Tot păcatul se numeşte necurăţie, şi despre 
Ioan Bolezăloriul şi despre Irod. (Vcron).
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dc clar, punând în evidenţă măreţiea păcatului, — a băgat 
în temniţă pe Ioan; — fiind adecă gol, şi încercându-se 
de a stinge lumina cea din sfeşnic, ca astfeliu să ră
mână iarăşi în intunerec. Sau mai bine zis, el n’a în
drăznit de a o stinge, ci a pus-o în casă sub obroc, — 
dară ticăloasa şi nenorocita acea de femeie, l-a silit să 
facă ceia ce a făcut. Dară nici aşâ n’a putut să astupe 
înfruntarea Prorocului, ci încă mai mult o a mărit. Şi 
cei ce întrebau atunci pentru ce Ioan este închis în tem
niţă, aflau cauza, şi cei ce după aceasta au locuit pe 
uscat şi pe mare, şi cei de atunci, ca şi cei de acum, şi 
cei ce vor veni de acum înainte, lămurit au cunoscut 
faptul, şi vor află drama această, vor află zic şi mur
dăria, şi mânjirea lor în acest omor, şi nici un timp 
nu va puteâ şterge amintirea acestui fapt uricios.

Atât de puternică este virtutea, şi are pomenirea 
atât de nemuritoare, încât că numai prin cuvinte pune 
în uimire pe împotrivitorii ei. Pentru ce l-a pus pe 
Proroc în temniţă? De ce oare nu i-a dispreţuit mus
trarea lui? Nu cumvâ poate eră a trage în judecată pe 
Irod? Nu cumvâ a cerut poate pedepsirea preacurviei? 
Oare cele spuse de dânsul nu erau numai certare? De 
ce dară se temea şi tremură Irod? Oare nu erau numai 
cuvinte şi vorbe goale? Dară pe dânsul îl nelinişteau 
mai mult decât ori-ce faptele lui. Nu l-a dat in judecată, 
ci l-a dat în judecata unui alt criteriu, în judecata cu
getului lui, şi pre toţi i-a pus tă stea judecători asupra 
lui, dându-şi fiecare hotărîrea în cugetul său. De aceia 
tremură tiranul, neputand suferi stralucirea virtuţei.

Ai văzut ce putere are virtutea, această filosofie 
înaltă? Pe cel întemniţat l-a făcut mai strălucit decât 
tiranul, iară acesta se teme şi tremură de dânsul. Dară 
Irod numai cât a legat şi întemniţat pe Proroc, pe când 
aceâ femeie spurcata a ajuns până la omor — de şi de 
altfeliu crima mai mult asupra lui Irod s’a atribuit. Şi 
apoi nici ei nu i-a zis Prorocul «de ce vieţuieşti cu 
tiranul» ? — nu că doară n’ar fi fost şi ea răspunzătoare — 
ci voind numai de a îndreptă. De aceia numai pe dânsul 
l-a mustrat, şi încă nici pe dânsul cu putere. Căci n’a 
zis : « o ! ticălosule, şi nelegiuitule, şi spurcatule! ai călcat 
legea lui Dumnezeu, ai dispreţuit poroncile cele date, ai 
făcut puterea ta lege». Nimic din acestea, ci chiar în 
dojană mare este blâncleţa bărbatului, mare este bla-
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jiniea lui. „Nu ţi se cade ţie, zice, de a aveâ pe 
femeia fratelui tău Filipp“, astfeliu că acestea sunt 
mai cu samă vorbele celui ce învaţă, decât ale celui ce 
mustră, a celui ce ceartă, decât a celui ce pedepseşte, 
a celui ce îndreaptă, decât a celui ce dă în vileag 
fapta, a celui ce îndreaptă, zic, decât a celui ce se ames
tecă fără scop.

Dară, precum am fost spus: lumina este duşman 
de moarte talhariului, greoiu este dreptul celor ce păcă
tuiesc, chiar numai arătându-se el, dupre cum zice: 
„Greu ni este noue şi a-l vedeâu (înţ. lui Solom.
2, 14), — fiindcă nu pot suferi razele lui, dupre cum cei 
bolnavi de ochi nu pot suferi pe ale soarelui. Multora 
dintre cei răi este greoiu nu numai văzându-1, ci chiar 
şi auzindu-1. De aceia tocmai aceâ femeie spurcată, şi 
netrebnică, şi pezevenche a fetei sale, sau mai drept 
vorbind, ucigătoare de copil, de şi nici nu-i văzuse 
pe Proroc, şi nici nu-i auzise glasul, totuşi a împins 
lucrurile până la omor, şi pregăteşte pe fiica sa, pe 
care a crescut-o în desfrânări, ca să ceară uciderea 
dreptului;— atât de mult se temea de dânsul.

Şi ce zice? „Dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan 
Botezătoriul“. Dară de ce te duci de râpă femeie 
ticăloasă? Nu cumvâ este de faţă acuzatoriul? Au doară 
te vede şi te supără? Alţii ziceau: „Greu ni este 
noue şi a-1 vedeâ“ , pe când acestei femei a fost greu, 
precum am fost zis, chiar şi numai auzindu-1. De aceia 
a zis: „dă-mi mie aici pe tipsie capul lui.Ioarr. 
şi cu toate acestea el sc găseşte in temniţă pentru tine, 
şi cu lanţuri este încărcat pentru tine, şi deci îţi este 
cu putinţă ţie de a întineri in amorul tău, şi a zice: 
«atât de mult am pus stăpânire pe împărat, că chiar 
in public fiind acuzat, el nu s’a ruşinat, nici s’a depărtat 
de amor, şi nici preacurviea meâ n’a desfiinţat-o, ci şi 
pre acuzatoriu l-a întemniţat». De ce dară turbezi şi 
înebuneşti, având pe amorezatul tău chiar şi după mus
trarea Prorocului? De ce cauţi masa sau mai bine zis 
ospăţul demonilor răzbunători?

Ai văzut, deci, cât de fricoasă, cât de nimic şi 
lipsită de curaj este răutatea, şi cum tocmai când reu- 
şaşte a stăpâni, devine mai slabă? Căci aceâ femeie nu 
tocmai atât de mult se tulbură mai ’nainte de a pune
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pe Ioan în temniţă, pe cât se tulbură după ce îl închi
seră, după care se şi grăbeşte a zice: „dă-ini aici pe 
tipsie capul lui Ioan“ . Şi de ce numai decât „aici“ ? 
«M ă tem, zice, nu eumvâ să se paraliseze amorul, nu 
eumvâ să-l scape cinevâ din primejdie». Şi de ce nu 
ceri trupul întreg, ci numai capul? «Doresc, zice, ca limba 
aceea care m ’a supărat, să o văd cu ochii tăcând».

Dară cu totul din contra va fi — precum a şi fost — 
ticăloasă şi nenorocită femeie! — căci mai strălucit încă 
va strigă după aceasta, şi după ce va fi tăeat. Atunci 
strigă numai în Iudeea, iară de acum va răsună glasul 
lui până la marginea lumei. Şi în ori-ce biserica vei 
intra, fie într’a Maurilor, fie într’a Perşilor, fie chiar 
într’una din insulele Bretanice, auzi pe Ioan strigând: 
„Nu-ţi este slobod de a aveâ pe femeia fratelui 
tău Filipp‘!. Dară dânsa nu ştie a filosolâ nimic din 
acestea, ci se grălxişte, aţâţă şi împinge pe tiranul cel 
lipsit de minte spre omor, temându-se nu eumvâ să 
se schimbe.

Dară tu află şi de aici puterea virtuţei, căci aceâ 
femeie nu pute.'i suferi pre dreptul nici chiar când eră 
închis, legat şi redus la tăcere. Ai văzut cât de slabă 
este răutatea şi cât de necurată? In loc de mâncări, ea 
introduce capuri omeneşti pe tipsie! Ce poate fi mai 
spurcat? Ce poate fi mai murdariu, mai scârbos şi mai 
greţos decât acea fată? Ai auzit ce glas a slol>ozit dânsa 
in teatrul diavolului, şi la ospăţul demonilor? Ai văzut 
limbă şi lim bă: una purtând pe ea doftoriile cele de 
mântuire, iară alta otrava ceâ omorîtoare, şi devenind 
sofragiul acelui ospăţ drăcesc?

Şi de ce oare n’a poroncit de a-1 ucide chiar înă
untru unde eră ospăţul, unde mai mare ar fi fost şi 
plăcerea? S’au temut ca nu eumvâ venind înăuntru şi 
fiind văzut, să-i schimbe, adecă să-i prefacă pe toţi 
numai cu privirea, numai cu prezenţa sa. De aceia deci, 
cere capul lui, voind a înălţă, aşâ zicând, un trofeu 
strălucit al curviei, şi l-a dat mamei sale. A i văzut răs
plata jocului? Ai văzut prada vicleniei diavoleşti? Nu 
zic de capul lui Ioan, ci despre însuşi împăratul Irod. 
Că dacă cinevâ ar examina cu amănunţime, apoi tro
feul a fost înălţat contra împăratului, şi ceea ce a biruit 
a fost biruită, şi col decapitat a fost încununat, şi pro
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clamat în faţa lumei întregi, iară după moartea lui cu 
mai mare putere zguduia cugetul celor ce păcătuise.

Şi cum că cele spuse nu sunt ca o fală a noastră, 
tu întreabă chiar pe irod, şi-ţi va spune, ('.aci, fiindcă 
auzise de minunile lui Chistos, zicea: „Acesta este 
Ioan care s’a sculat din morţi, şi de aceia se 
lucrează puteri întru el“ (Matheiu i i ,  2). şi cu chipul 
acesta aveâ întrânsul frica nedeslipită, şi o agonie fără 
sfârşit, şi nimeni n’a fost în stare de a depărta dela el 
frica şi mustrarea cugetului, ci judecătoriul acela nemi- 
tarnic a rămas întrânsul, muncind u-1, şi pe fie-ce minunt 
certând u-i socoteală de omor.

Acestea, deci, ştiind ude, iubiţilor, să nu no spăriem 
când pătimim răle, ci când facem răle. —■ căci aceia este 
biruinţă, iară aceasta învingere. Pentru care şi Pavel 
ziceâ: „Pentru ce mai bine nu răbdaţi paguba? 
Pentru ce mai bine nu suferiţi strâmbătatea? 
Ci voi înşi-vă faceţi strâmbătate şi aduceţi 
pagubă, şi’ mai vârtos fraţilor" (i. Cor. 6, 7. 8),— 
fiindcă în a pătimi răle stă premiul, cununele şi vestea 
in lumea întreagă. Iară faptul acesta se poate vedeâ 
petrecandu-se cu sfinţii, de vreme ce cu toţii s’au încu
nunat astfeliu, au fost proclamaţi astfeliu în lumea în
treagă, şi noi tot pe această cale păşim. Şi ne rugăm 
de sigur, ca să nu ne ducă pre noi in ispită, iară dc 
cumvâ va veni ispita peste noi, apoi stând cu cea mai 
mare bărbăţie, vom arătâ cuvenita bunăvoinţă, — ca 
astfeliu să ne învrednicim de bunurile viitoare, prin 
charul şi filantropica Domnului nostru Iisus Christos, 
căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh, se cade 
slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I X

„Iată a treia oară cu aceasta viu la v o i; 
în gura a două şi a trei mărturii va stâ tot 
graiul" (Cap. 13, i).
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In multe locuri de sigur, dară mai ales aici ar 
puteâ vedeâ cinevâ fllosofiea şi îngrijirea părintească a 
lui Pavel, cum în cele poroncite este aspru, şi încă foarte 
aspru, iară în pedepse este foarte zăbavnic şi leneş. Că 
nu imedieat pedepsii pre cei ce păcătuiau, ci li poronceâ 
şi odată şi de două ori, şi nici aşâ neascultând nu erau 
pedepsiţi, ci iarăşi li poronceşte, zicând: „Iată a treia 
oară cu aceasta viu la voi“ şi «mai ’nainte de a 
veni, vă scriu iarăşi». Apoi ca nu cumva întârzierea lui 
să li aducă vre-o lenevire, priveşte cum se îndreaptă 
şi aici, necontenit ameninţând, in acelaşi timp şi sporind 
lovitura aplicată, zice: „că (le voiu veni iarăşi, nu 
voiu cruţâ“ şi „nu cumvă venind să plâng pre 
mulţi*. Acestea toate le vorbeşte şi face, iară prin 
aceasta, el imitează pre stăpânul a toate, fiindcă şi Dum
nezeu necontenit ameninţă, şi de multe-ori poronc-şte, 
nu însă de multe-ori şi pedepseşte. Aceasta, deci, o face 
şi Pavel, şi pentru aceia şi mai ’nainte zicea: „Că cru- 
ţându-vă pre voi, n’am venit în Corinth“ . .şi ce 
va să zică „cruţându-vă pre voi“ ? Adecă «ca nu 
cumvâ găsindu-vă tot în păcate şi nepocăiţi, să fiu silit 
a vă aplică pedeapsa cuvenită». Tot aşâ şi aici:

„lată a treia oară cu aceasta viu la vo i; 
în gura a două sau trei mărturii va stă tot 
graiul “ . Ceia ce nu este scris uneşte cu ceia ce este 
scris, ceia ce şi aiurea a fost făcut zicând că: „Cel ce 
se lipeşte de cur vă, un trup este, că vor fi, 
zice, doi un trup“ (I. Cor. 6,16) dc şi sc spune aceasta 
fiind vorba de nunta legiuită; el însă a întrebuinţat fără 
cruţare aceste vorbe aici, fiind de folos spre a înfricoşâ 
mai mult încă auditoriul. Tot aceasta deci, face şi aici, 
în locul mărturiilor punând venirile şi înfăţoşările lui 
la dânşii, şi poroncile lui. Ceia ce el spune, aceasta 
însamnă: « v ’am spus şi odată, şi de două ori când am 
venit; spun deci şi acum prin epistolă. Şi dacă veţi 
ascult;!, se va face ceia ce doream; iară dacă nu veţi 
ascultă, voiu fi silit de a îndeplini cele spuse, şi a vă 
aplică pedeapsa». De aceia zice:

„Am zis mai ’nainte, şi iarăşi zic mai ’nainte, 
precum când am fost de faţă la voi a doua oară,
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şi acum nefiind de faţă scriu celor ce mai ’nainte 
âu greşit, şi celorlalţi tuturor, că de voiu veni 
iarăşi, nu voiu cruţă11. «Că dacă în gura a două sau 
trei mărturii va sta tot graiul, zice, eu am venit a două 
oară şi am zis, dară spun şi acum prin epistolă, şi deci 
de necesitate cuvântul meu se va adeveri. Să nu vă  
închipuiţi că scrisoarea are o putere mai mică decât 
prezenţa mea, ci precum vorbeam fiind de faţă, tot aşâ 
spun şi acum scriindu-vâ».

Ai văzut îngrijire părintească? Ai văzut pronie 
cuvenită dascalului? Nici n’a tăcut, nici n’a pedepsit, ci 
spune mai dinainte de multe-ori, şi stăruieşte într’una 
ameninţând, şi amână pedeapsa, şi numai daca dânşii 
ar rernânoâ ne’ndreptaţi, atunci îi ameninţă de a execută 
pedeapsa. Dară ce le-ai zis mai dinainte fiind de faţă 
la dânşii, iară acum lipsind li scrii?

„Că de voiu veni iarăşi, nu voiu cruţa11. 
Arătând mai ’nainte că nu poate, dacă nu va fi silit tle 
a face aceasta, şi numind faptul jale şi smerire; „Că 
mă tem ca nu cumvâ dacă voiu veni iarăşi; 
să mă smerească Dumnezeul meu, şi voiu plânge 
pre mulţi cari au greşit mai ’nainte, şi nu s’au 
pocăit de necurăţie11, —  şi justificându-se cătră dânşii, 
că li-a spus mai ’nainte şi odată, şi dc două ori, şi de 
trei ori, şi că în fine el face totul ca să înlăture pedeapsa, 
cu scop de a-i face mai buni prin frica vorbelor, la urmă 
a pus şi ceia ce erâ mai greoiu şi mai înfricoşătoriu 
pentru dânşii, zicând: „că de voiu veni iarăşi, nu 
voiu Cruţă“ . N ’a spus «vă voiu pedepsi, vă voiu cere 
respuns», ci iarăşi întrebuinţază cuvinte părinteşti, in 
care este pusă înseşi pedeapsa, arătând dragostea lui, 
şi durerea ce o simte în cugetul sau pentru dânşii, de 
vreme ce cruţându-i într’una, şi amânând pedeapsa, 
dânşii nu se îndreptau.

Apoi, ca nu cumva şi de astă-dată să-şi închipuie 
că iarăşi va amână, şi că este numai o simplă amenin
ţare prin vorbe, de aceia s’a grăbit a li spune mai ’ntâi 
că: „în gura a două sau trei mărturii va stâ tot 
graiul11 şi apoi „că de voiu veni iarăşi, nu voiu 
Cruţâ“. Ceia cc el spune aici, aceasta insamnă: «nu 
voiu mai amână pedeapsa, dacă vă voiu găsi ne’ndrep-
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taţi, — ceia ce sa nu fie ! — ci voiu cere respuns numai 
decât, şi mă voiu afla faţă de voi, precum am zis».

Apoi cu multă mânie şi cu mare indignare ridi- 
cându-se contra celor ce-1 ridiculizau pre dânsul ca 
slab şi neputincios, şi înfaţoşarea trupului lui o bat
jocoreau şi ziceau ca „înfăţoşarea trupului este 
slaba, şi cuvântul defăimat14 li zice adresând u-se 
direct lor: „De vreme ce căutaţi ispitire a lui 
Christos, celui ce grăieşte întru mine“ (Vers. 3). 
Acestea le-a spus, pe deoparte atingând pe uniia, iară 
pe dcalta îmboldind cu putere pe alţii. Ceia ce el spune 
aceasta însamnă: «fiindcă voi ti a cercă dacă Christos 
locuieşte întru mine, şi cereţi respundere, şi de aceia 
mă luaţi în bătae de joc, ca nefiind bun de cevâ, şi 
vrednic de dispreţuit, ca unul ce aşi fi pustiu de aceâ 
putere, apoi veţi şti, că nu suntem pustii, de cumvâ ni 
veţi da pricină, ceia ce să nu f ie » !

Deci ce ? spune-mi: de aceia pedepseşti, fiindcă cer 
dânşii ispitire, sau voiesc a te încercă dacă ai v r ’o 
putere? «Nu, zice el; că dacă aşi fi căutat aceasta, din 
primul moment aşi li pedepsit pre cei ce au păcătuit, 
si n’aşi fi amânat până acum». Cum că el nu caută 
aceasta, a arătat-o încă mai lămurit, prin cele ce urmează, 
zicând: „Mă rog lui Dumnezeu, să nu faceţi nici 
un rău, ca astfeliu nu noi să ne arătăm încercaţi 
(S6y.-jj.ot), ci ca voi să faceţi binele'), iară noi ca 
nişte netrebnici să fim“. Aşâ dară el nu le spune 
acestea cauzaţiv, adecă cu scop de'a-şi motivă vorba, 
ci mai mult fiind indignat, mai mult atingându-se de 
cei ce-1 dispreţuiau pre dânsul. «Eu, zice, nu voiesc a 
vă da dovadă de puterea mea; iară dacă voi veţi pro
duce cauza, şi veţi voi a mă provocă, apoi veţi cunoaşte 
aceasta din fapte».

Şi priveşte cum el îşi face vorba apăsată şi greoaie, 
căci nu spune: «fiindcă căutaţi ispitire în mine», ci „a  
lui Cliristos celui ce grăieşte întru mine“, ară
tând că dânşii aceluia păcătuiau. Si n’a spus simplu

') Notă. Ediţiunea SC. Chrisoslom are acest pasaj precum 
urm ează: „ca astfeliu nu noi să ne arătăm încercaţi, ci voi să fiţi 
încercaţi, iară noi să fim ca ne’ncercali", de unde se vede oare-care 
deosebire de textul nostru.
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«celui ce locuieşte» ci „celui ce grăieşte întru mine", 
arătând ca vorbele lui sunt duhovniceşti. Deci dacă nu 
se arată puterea lui, nici nu pedepseşte; aşâ că apostolul 
şi-a transportat vorba dela dânsul la Christos,— cu 
care ocazie îşi face ameninţarea mai înfricoşată. Nu 
pentru slabăciune nu-i pedepseşte, ci pentru îndelunga 
sa răbdare. «Deci, zice, sa nu iâ cinevâ îngăduinţa sa 
ca o slabăciune. Că de ce te minunezi, zice, dacă nu 
cerc respuns acum celor ce păcătuiesc, şi nici nu pedep
seşte, îngăduind şi îndelung răbdând, de oare-cc a 
primit încă de a fi şi răstignit, şi chiar atâtea pătimind 
cl n’a pedepsit»? Pentru care a şi adaos:

„Care la voi nu este neputincios, ci puternic 
întru voi. Că de s’a şi răstignit întru neputinţe, 
dară este viu din puterea lui Dumnezeu" (Vers.
3. 4). Cuvintele acestea sunt foarte întunecate, iară celor 
slabi li aduc multă confuziune. De aceia este trebuitor 
de a le aşterne mai lămurit, şi a vorbi despre semni- 
ficaţiea cuvântului de unde vine întunecimea, ca astfeliu 
nimeni să nu se scandalizeze dintre cei simpli.

Aşâ dară ce însamnă ceia ce spune el aici, şi ce 
învederează vorba de neputinţă, şi în ce senz se spune, 
este necesar de a o află. Un singur cuvânt este, dară 
multe sunt care izvorăsc dintrânsul. Căci neputinţă se 
zice şi de cea a trupului — boala — pentru care şi în 
evanghelie se spune: „iată că cel pe care îl iubeşti, 
este bolnav" vorbind de Lazar, la care Christos a res
puns: „boala aceasta nu este spre moarte" (Ioan 
11, 3. 4), — şi Pavel încă vorbeşte în epistola cătră Fi- 
lippeni despre Epafrâ: „că a fost bolnav aproape 
de moarte" (Filipp. 2, 27), precum şi lui Timotheiu 
scriindu-i ziceâ: „Puţin vin primeşte pentru sto- 
mahul tău, şi pentru cele dese slăbăciuni ale tale" 
(I. Timoth. 5,’ 23). Toate acestea deci arată slăbăciunea 
sau boala trupească. Se numeşte apoi slabăciune sau 
boală şi faptul de a nu fi cinevâ bine înţepenit în cre
dinţă, şi nici nu este desăvârşit, ceia ce învederând Pavel 
ziceâ: „Pre cel slab întru credinţă primiţi-1, nu 
întru îndoirea gândurilor", şi iarăşi: „că unul 
crede că va mânca toate, iară cel slab legumi 
mănâncă" (Rom. 14,1. 2), învederând aici pre cel slab

28913
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în credinţă. Iată deci două fapte care semnifică unul şi 
acelaşi lucru: slăbăciune, boală, neputinţă. încă şi un al 
treilea este, care se numeşte slăbăciune. Şi care este 
acel fapt? Goanele, cursele, ispitele, alungările, şi cele 
de acest feliu. Acestea invetlerându-le Pavel, ziceâ: „D e  
trei-ori am rugat pre Domnul. . .  şi ’mi a zis că 
destui îţi este ţie darul meu, că puterea mea 
întru neputinţe să săvârşaşte“ . Şi ce va să zică 
„întru neputinţă"? Adecă: în persecuţiuni, în pri
mejdii, în ispite, în curse, în morţi. Iară aceasta inve- 
derând-o Pavel ziceâ: „de aceia bine-voiesc întru 
neputinţe", după care arătând ce anume neputinţă 
înţelege el aici, adecă nu friguri sau vr ’o lx>ală tru
pească, sau v r ’o îndoială în credinţă, adaoge: „Pentru 
aceia bine-voiesc întru neputinţe, întru defăi
mări, în nevoi, în goane, întru strâmtorări pentru 
Christos, căci când slăbesc, atunci sunt tare",
adecă «când sunt persecutat, când sunt alungat, când 
mi se pun curse, atunci eu sunt puternic, atunci mai 
cu samă stăpânesc şi biruiesc pre cei ce mă persecută, 
charul locuind şi făcând în mine mari şi cu abondenţă». 
După aceasta apoi Pavel a pus şi a treia semnificaţie a 
cuvântului neputinţă, iară ceia ce spune, aceasta în
samnă : «cei ce caută la noi ispitire, cătră acela (Christos) 
se îndreaptă cu ispitirea, după cum am spus, că adecă 
li se pare lor că ar fi de nimic şi vrednic de dispreţuit». 
Căci el nu voiâ de a se arătă famfaron, şi nici nu voiâ 
de a se părea că este cevâ, ceia ce şi erâ în realitate, 
nici de a-şi arătă puterea ce o aveâ, de a pedepsi, — 
pentru care şi erâ crezut ca fiind de nimic. Deci, închi- 
puindu-şi dânşii aceasta, nu se îndreptau în păcatele lor, 
ci dăinuiau în lenevire şi în nesimţire; — de aici dară 
luând motiv favorabil, vorbeşte despre toate acestea cu 
multă putere, arătând că nu din cauza neputinţei nu 
făceâ nimic, ci pentru îndelunga lui răbdare.

Apoi, dupre cum am spus, strămutând vorba dela 
dânsul la Christos, el prin aceasta mai mult întinde frica 
şi măreşte ameninţarea. Ceia ce spune aici aceasta în
samnă : «au doară chiar dacă aşi face cevâ, sau aşi pe
depsi pre cei ce greşesc, apoi eu sunt cel ce pedepsesc ? 
însuşi Christos este, cel ce locuieşte întru mine. Iară
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dacă nu credeţi aceasta, şi voiţi a încercă prin faptele 
celui ce locuieşte întru mine, apoi veţi cunoaşte iute, căci 
la voi nu este neputincios, ci puternic».

Şi de ce oare a mai adaos expresiunea „la voi“ ? 
de şi el este puternic pretutindeni t — căci chiar' de ar 
voi sa pedepsască pre cei necredincioşi, sau pre demoni, 
sau pe ori-cine, el poate. Aşă dară ce insamnă acest 
adaos? Cuvântul acesta este al unuia care ruşinează pu
ternic pe auditoriu, dela cele ce dânşii au primit; sau 
că li spune, că «până acum arata întru voi, cari sunteţi 
datori a vă îndreptă, puterea sa» ceia ce şi aiurea zicea: 
„Ca cc ’mi este mie a judeca pre cei dinafară" 
(I. Corinth. 5,12)? «Celor de afară, zice, atunci li va cere 
socoteală, în ziua judecăţei; voue însă şi acum». Dara 
chiar şi îngrijirea aceasta părintească a lui priveşte cu 
câtă înfricoşare o pune, şi cu câtă mânie, zicând: „care 
la voi nu este neputincios, ci puternic întru voi. 
Că de s’a şi răstignit dintru neputinţă, ci este 
viu  din puterea lui Dumnezeu11. Şi ce însamnă 
„că de s’a răstignit dintru neputinţă*?

«Că dacă a şi fost ucis, zice, fapt care pare a aveâ 
în sine ideia neputinţei, totuşi aceasta întru nimic nu 
vatămă puterea lui, căci această putere remâne neîn
vinsă, şi faptul părut al neputinţei întru nimic n’a vătă
mat această putere a sa, ci tocmai acest fapt arată puterea 
sa, că adecă a pătimit şi suferit chiar şi moartea pe 
cruce, dară totuşi cele ale puterei sale nu s’au ciuntit cu 
nimic». Deci, să nu te tulbure cuvântul de neputinţă, căci 
şi aiurea zice: „Cele nebune ale lui Dumnezeu sunt 
mai înţelepte decât oamenii, şi ce este slab al lui 
Dumnezeu, mai tare decât oamenii este“,— de şi 
Dumnezeu nu are nimic nici nebun, nici slab. Dară prin 
aceste cuvinte el a făcut aluziune la cruce, explicând pă
rerea necredincioşilor despre dânsa. In adevăr ascultă-1 
chiar pe dânsul explicând aceasta:

„Cuvântul crucei, zice, celor peritori nebunie 
este, iară noue celor ce ne mântui m puterea lui 
Dumnezeu este“, şi iarăşi: „noi propoveduim pre 
Christos cel răstignit, Iudeilor adecă sminteală, 
iară Elinilor nebunie; iară acclora’şi singuri celor
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chemaţi Iudeilor şi Elinilor, pre Christos puterea 
lui Dumnezeu, şi înţelepciunea lui Dumnezeu“ 
(I. Cor. 1, 18. 23. 24. 25), şi iarăşi: „Omul Cel sufle
tesc1) nu primeşte cele ce sunt ale duhului lui 
Dumnezeu, că nebunie sunt lui“ (I. Cor. 2, 14). Pri
veşte cum pretutindeni el explică credinţa necredincio
şilor, spunând că crucea este o nebunie şi o neputinţă.

Deci, aşii şi aici, prin expresiunea, „neputinţă14
ol înţelege slăbăciunea sau neputinţa bănuită de necre
dincioşi. Deci, n’a spus apostolul, că fiind neputincios, a 
fost răstignit — să nu fie una ca aceasta! — căci a do
vedit el prin toate cele ce a făcut, că puteâ să nu fie 
răstignit; acum de pildă aruncând la păm.'int pe uniia, 
altă dată uscând smochinul, altă dată mii de alte minuni 
făcând. Aşâ dară ce însamnă zicerea „dintru nepu- 
tinţă“ ? Adecă, că de şi s’a răstignit, suferind primejdii 
şi curse — că am arătat cum neputinţa este numită pri
mejdie şi cursă — totuşi prin aceasta cu nimic nu a fost 
vătamat. Toate acestea le spuneţi apostolul, trăgând 
exemplul acesta în partea sa, — fiindcă se vedeau şi pre 
dânşii persecutaţi, alungaţi, dispreţuiţi, şi neapărându-se 
nici aruncându-se asupra prigonitorilor. După ce deci li 
arată lămurit că şi dânşii cele cc pătimesc nu vin din 
neputinţa lor de a se apără, la urmă aduce vorba la 
stăpânul, «fiindcă şi el, zice, a fost răstignit, a fost legat, 
şi altele multe a pătimit, şi totuşi nu s’a apărat, ci a 
suferit de acelea ce se păreau a veni din neputinţa sa, 
dară tocmai prin aceasta arătând puterea sa, căci şi 
neapărându-se sau aruncându-se asupra prigonitorilor 
săi, el nu s’a vătămat cu nimic. Căci crucea n’a între
rupt, n’a slăbit vieaţa, ci a şi învieat, şi viează. Iară când 
auzi spunând u-se de cruce şi de vieaţă, prin acestea tu 
să înţelegi cuvântul atingătoriu de iconomiea mântuirei 
noastre, căci toată vorba de aici despre aceasta este.

Dară dacă apostolul zice că „este viu din pu
terea lui Dumnezeu11, apoi n’o spune ca cum el n’ar 
fi putut a-şi învieâ trupul, căci pentru apostol este in-

*) Notă. Expresiunea «itr/'.xoţ O-pwrcoţ însamnă: om trupesc, 
om în carne şi in oase, şi deci aşâ trebuie să se înţeleagă prin 
traducerea noastră de om su/letesc. Compară cartea Facer 2, 7.
I. Corinth. 2, 14. 15, 44. Iacob. 3, 15. Iuda vers. 19.
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deferent dacă vorlieşte şi de Tată), şi de Fiul. Aşâ dară 
spunând: „din puterea lui Dumnezeu", el a spus 
că din puterea sa este viu. Cum că şi Fiul stăpâneşte şi 
înviează trupul sau, ascultă-1 pre dânsul zicând: „S tr i
caţi biserica aceasta, şi eu în trei zile o voiu 
ridica pre dânsa" (Ioan 2, 19). Dară dacă ceia ce este 
al său spune că este al Tatălui, tu să nu te tulburi, că c i: 
„Toate ale Tatălui meu, ale mele sunt" zice, şi 
iarăşi „Toate ale mele, ale tale sunt, şi ale tale, 
ale mele" (Ioan 16, 15. 17, 10).

«Aşâ dară, zice, dupre cum dânsul, fiind răstignit 
cu nimic n’a fost vătămat, asâ nici noi n’am fost vată- 
maţi, alungaţi şi războiţi».

De aceia şi adaoge: „Pentru că şi noi suntem 
neputincioşi întru el, ci vom fi vii împreună cu 
dânsul din puterea lui Dumnezeu". Şi ce va să 
zică „suntem neputincioşi întru el"? Adecă suntem 
prigoniţi, alungaţi, şi pătimim cele mai de pe urmă răle. 
Dară expresiunea „întru el" ce însamnă? Pentru pro- 
poveduirea evanghliei sale zice, şi pentru credinţa în- 
trânsul. «Deci, zice, dacă noi suferim pentru dânsul 
toate cele grele şi nesuferite, apoi este învederat că şi 
cele plăcute le vom aveâ», — pentru care a şi adaos: 
„ci vom fi vii împreună cu dânsul din puterea 
lui Dumnezeu".

„Pre voi înşi-vă vă ispitiţi, de sunteţi întru 
credinţă, pre voi înşi-vă vă cercaţi; au nu vă 
cunoaşteţi pre voi că Christos este întru voi? 
fără numai de sunteţi netrebnici. Ci nădăjduesc 
că veţi cunoaşte că noi nu suntem netrebnici". 
(Vers. 5. 6). Fiindcă prin cele spuse a arătat, că de şi 
el nu se aruncă asupra acelor apostoli minciunoşi, nu 
pentru că n’ar aveâ pe Christos întru dânsul, ci numai 
pentru că imiteazi îndelunga răbdare a celui răstignit, 
care nu s’a apărat, la urma tot aceiaşi face în alt chip, 
şi încă mai cu putere, pregătindu-şi vorba dela ucenicii 
sei. «Şi ce spun eu de mine, dascalul vostru, zice, care 
am atâta grijă, căruia îi este încredinţată întreaga lume, 
şi care a făcut atâtea semne şi minuni? Că chiar pre 
voi înşi-vă de aţi voi să vă examinaţi, ca uniia ce sun
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teţi in rândul ucenicilor, aţi vedeâ, că şi intru voi este 
Christos. Deci, dacă întru voi, apoi cu atât mai mult în 
dascalul vostru. Că dacă aveţi credinţă, atunci şi întru 
voi este Christos». Căci pe atunci cei ce credeau, făceau 
minuni,— pentru care a şi adaos: „Pre voi înşi-vă 
vă ispitiţi, de sunteţi întru credinţă. Au nu vă 
cunoaşteţi pre voi că Iisus Christos este întru 
voi? — fără numai de sunteţi n e tre b n ic i (dară 
dacă este întru voi, zice, cu atât mai mult în dascalul 
vostru». Mi se pare că aici sub numele de credinţă, el 
înţelege şi minunele şi semnele ce făceau. «Dacă aveţi 
credinţa aceea, zice, Christos atunci este întru ,voi; de 
nu cumvâ poate sunteţi netrebnici».

Ai văzut cum iarăşi înfricoşază, şi din prisosinţă 
arată pe Christos aflându-se în el? Aici mi se pare că 
el face aluziune şi la viaţa lor. Fiindcă nu este deajuns 
numai credinţa de a atrage asupra lor lucrarea duhului, 
a zis că «dacă staţi sau sunteţi întru credinţă aveţi pe 
Christos intru voi» — mai ales că se întâmplă ca mulţi 
să aibă credinţă, şi totuşi să fie pustii de aceâ lucrare 
sau energie a duhului — cu care ocazie a şi deslegat 
această confuziune, zicând: „fără numai de sunteţi 
n e treb n ic iContinuitatea ideii cereâ ca el să adaoge: 
«dară dacă voi aţi devenit netrebnici, n’am devenit noi 
aşâ», dară apostolul nu spune aşâ feliu, ca să nu atingă 
prea tare, însă cam întunecat oare-cum face aluziune la 
aceasta, nici pronunţându-se categoric şi zicând că «sun
teţi netrebnici», şi nici macar prin întrebare aducând 
vorba şi zicând: «dară voi sunteţi netrebnici)) ? ci într’un 
mod enigmatic oare-cum arată acest lucru, adăogând: 
„Ci nădăjduiesc, că veţi cunoaştc că noi nu sun
tem netrebnici11. Şi aici iarăşi mare este ameniţarea ce 
li-o face, mare este şi frica ce li-o insuflă. «Că dacă voiţi, 
zice, de a vă încredinţa prin înseşi pedeapsa voastră, nu 
vom fi în neputinţă de a vă da dovada puterei noastre». 
Nu spune el tocmai aşâ, însă cele ce spune sunt cu mult 
mai grele, şi cuprind în ele mai mare ameninţare, zicând: 
„Că nădăjduiesc că veţi cunoaşte, că noi nu sun
tem netrebnici “ . «A r  fi trebuit, zice, ca şi fără de 
aceasta voi să ştiţi cele ale noastre, şi că avem intru 
noi pe Christos grăind şi lucrând; dară acum fiindcă
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voiţi a vă încredinţa despre aceasta şi prin fapte, apoi 
veţi şti că nu suntem netrebnici».

După aceia fiindcă a întins prea mult ameninţarea,—  
a pus pedeapsa chiar la uşă aşă zicând, — şi i-a pus in 
mare frică prin ameninţarea făcută, apoi priveşte iarăşi 
cum îndulceşte vorba, cum îi mângâie în frica ce li-a 
insuflat, şi cum li arată sinceritatea şi lipsa lui de am
biţiune, îngrijirea de dânşii, filosofica ideilor lui, înălţi
mea caracterului şi neiubirea de slavă deşartă. Toate 
acestea,zic, le arată prin cele ce urmează: „Dară mă. 
rog lui Dumnezeu să nu faceţi nici un rău, nu 
ca să ne arătăm noi lămuriţi (încercaţi), ci ca 
să faceţi voi binele, iară noi’ ca nişte netrebnici 
să fim. Că nu putem (face) cevâ împotriva ade
vărului, ci pentru adevăr. Că ne bucurăm când 
noi suntem slabi, iară voi sunteţ tari, de aceasta 
ne şi rugăm, pentru a voastră întemeere (de
săvârşire). (Vers. 7. 8. 9).

Şi’ ce ar puteâ fi egal cu sufletul lui Pavel ? Eră 
dispreţuit, eră luat in batae de joc, eră ridiculizat ca 
prost, ca vrednic de dispreţ, ca fatnfaron, ca făcând vuet 
numai prin vorbe, iară în fapte nefiind in stare de a 
arătă cevâ cât de mic, — si totuşi el văzând atâta ne
voie de a’şi arătă puterea lui, nu numai că amână, şi 
nici numai că ’şi schimbă gândul, ci încă se şi rugă să 
nu cadă intr’o astfeliu de ispită. „Mă rog, zice, să 
nu faceţi nici un rău, nu ca să ne arătăm noi 
lămuriţi, ci ca să faceţi voi binele, iară noi ca 
nişte netrebnici să fimu. şi ce este oare ceia ce 
el spune? «Rog pe Dumnezeu, zice, şi-i cer cu umi
linţă ca nici pre unul să nu-i găsesc ne’ndreptat, nici 
pre unul nepocăit, sau mai bine zis, nu numai aceasta, 
ci nici măcar sa începeţi a păcătui». «Sa nu faceţi nici 
un rău, zice, şi chiar de aţi păcătui, schimbaţi-vă şi în- 
dreptaţi-vă din capul locului, şi depătraţi dela voi toată 
mâniea. Căci eu nu mă gândesc ca cu chipul acesta să 
ne arătăm încercaţi, ci cu totul din contra, ca nu cumva 
să ne arătăm încercaţi. Că dacă voi remâneţi, zice, 
păcâtuind şi nepocăindu-vă, vom fi siliţi a vă pedepsi 
vătămând trupurile voastre, dupre cum s’a petrecut cu 
Sapfirâ şi cu Simon magul, când am dat dovadă de pu
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terea noastră'). Noi însă nu dorim aceasta, ci din contra, 
ca noi să nu ne arătăm încercaţi în felini acesta, adecă, 
ca nu în feliul acesta să ni arătăm puterea cea din noi, 
de a vă pedepsi pre voi cari păcătuiţi, însă ce?

„Că voi să faceţi binele", adecă de aceasta ne 
rugăm lui Dumnezeu, ca pururea să vă găsiţi în virtute, 
pururea în îndreptare; „iar noi zice, ca nişte netreb
nici Să flin“, «ne mai arătându-vă vou£ puterea noastre 
de a vă pedepsi». Şi n’a zis că «suntem netrebnici», ci 
„să fim ca nişte netrebnici“ , că n’ar fi fost el con
siderat ca netrebnic, chiar dacă n’ar fi pedepsit, ci toc
mai pentru aceasta ar fi fost lămurit, sau încercat, «dară, 
zice el, de şi ne bănuiesc pre noi uniia că nu dăm do
vadă de puterea noastră, şi că prin urmare suntem 
vrednici de dispreţuit, noufi însă nu ne pasă nimic. Că 
mai bine este de a se crede de noi aşâ, decât a da do
vadă de puterea noastră, pe care ni-a dat-o Dumnezeu, 
în pedepse aplicate celor ce nu se îndreaptă».

„Că nu putem cevâ împotriva adevărului, 
ci pentru adevăr“. Ca să nu se pară, deci, că el li 
face pe plac — fiind aceasta ca urmare a neiubirei lui 
de slavă deşartă — ci că face tocmai ceia ce cerea na
tura lucrurilor, a adaos zicând: „Că nu putem cevâ 
împotriva adevărului". «Dacă vă vom găsi pre voi 
sporind în fapte bune, îndepărtând păcatele prin pocă
inţă, având în fine curaj cătră Dumnezeu, apoi nici că 
vom puteâ, chiar de am voi, a vă pedepsi, şi de ne-am 
încercă să facem aceasta, nu va luă parte cu noi Dum
nezeu. Căci el spre aceasta ni-a dat puterea, ca noi să 
ni dăm votul drept şi dupre adevăr, iară nici de cum 
contra adevărului».

A i văzut cum peste tot locul el îşi mânuieşte vorba 
cu dulceaţă, şi mângâie asprimea amininţărei ? Cu toate 
acestea, precum a avut în vedere ceia ce am spus, tot 
aşâ ţine ca să ’şi arate părerea lui mai lămurit; pentru 
care a şi adaos: „că ne bucurăm când noi suntem 
slabi, iară voi sunteţi tari; de aceasta ne şi 
rugăm pentru a voastră întemeere". (Vers. 9). 
«Mai cu samă, zice, ne rugăm nici să putem face ceva

‘) Notă. A  se vedeâ Cap. 5 şi 8 din Fapt. Apost.



OMILIA XXIX 345

contra adevărului, adecă a vă pedepsi pre voi făcând 
binele. Dară fiindcă nu putem face aceasta, apoi nici 
nu o voim, ci dorim cu totul din contra. Deci, tocmai 
de aceia ne bucuram, zice, când nu găsim la voi nici 
o pricină de a ne mişcă pre noi ca sa arătăm puterea 
noastră în pedeapsă. Dară dacă făcând de accstea 
ne-ar arătă străluciţi, şi încercaţi, şi puternici, noi totuşi 
voim cu totul din contra; dorim adecă ca voi să vă 
aflaţi încercaţi sau lămuriţi şi fără ponos, iară noi nici 
de cum să nu ne folosim de slava de aici». De aceia şi 
zice: „Că ne bucurăm  când noi suntem  slabi 
Şi ce va să zică „Suntem slabi“ ? «Când suntem cre
zuţi ca slabi, iară nu că suntem slabi» căci când dânşii 
nu-şi arătau puterea lor spre pedepsire, de duşmani 
erau crezuţi ca slabi. «Cu toate acestea noi ne bucurăm, 
zice, când voi aşâ vă purtaţi, că nu ni daţi nici un 
motiv de a vă pedepsi. Şi acest lucru noue ni este plăcut, 
când suntem crezuţi de slabi în acest chip, numai voi 
să fiţi statornici» — pentru care şi zice: „iară voi 
sunteţi ta r i“ , adecă: ispitiţi, încercaţi, virtuoşi. Şi nu 
numai că voim, ci ne şi rugăm ca să fiţi tari, desă
vârşiţi, nodându-ni nici o pricină de nemulţămire».

•) Aceasta este iubire părinţască, ca înaintea lau
delor noastre proprii să protimisim mântuirea uceni
cilor; aceasta mai cu samă ne scapă de legăturile tru
pului, şi ne face a zbură dola pământ la ceriu, de a fi 
curaţi de slava deşartă, dupre cum daca este contrariul, 
ne acufundă 111 multe păcate. Că nu este cu puţinţă de 
a fi cinevâ superior, mare şi barbă tos, dacă nu este 
curat de slava deşartă, ci de necesitate că se va tirî 
pre pământ, multe Ie va conrupe, fiind robit de o stă
până spurcată, şi mai uricioasă decât ori-ce barbar. Căci 
ce ar puteâ fi mai sălbatec decât această feară, care 
când mai cu samă este corcolită, atunci şi eâ mai mult 
să sălbătaceşte ? — de şi nici fearăle sălbatece nu sunt 
aşâ, ci prin multă îngrijire se îmblânzesc. Dară slava 
deşartă cu totul din contra; căci fiind dispreţuită se 
îmblânzeşte, in timp ce dacă este luată în samă şi cins

l) Partea morală. Noi trebuie a preferă mântuirea ucenicilor 
înaintea laudelor noastre proprii, şi pentru a nu ne fi mintea pi
ronită la slava oamenilor. (Veron).
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tită, ea se sălbătăceşte, şi se înarmează contra celui ce 
o cinsteşte. O asemenea slavă deşartă cinstind Iudeii, 
au fost pedepsiţi cu toată asprimea, şi o asemenea slavă 
dispreţuind ucenicii Domnului, au fost încununaţi.

Şi ce spun eu de pedeapsă şi cununi? Că tocmai 
spre a-i arăta încă mai străluciţi, contribuie mai ales 
faptul de a o dispreţul. Şi ai puteâ vedeâ chiar şi aici 
pe pământ pre cei ce o cinstesc vătămaţi în totul, iară 
pre cei ce o dispreţuiesc folosiţi. Ucenicii Domnului cari 
au dispreţuit slava deşartă — că nimic nu ne împiedecă 
de a face uz iarăşi de acelaşi exemplu — şi cari au pre
ferat cele ale lui Dumnezeu, strălucesc mai mult decât 
soarele, câştigăndu-şi pomenire nemuritoare şi după 
sfârşitul lor, — in timp ce Iudeii cei ce sunt robiţi de 
această patimă, sunt fără oraşe, fără casă, necinstiţi, 
priljcgi, gata de fugă, dispreţuiţi de toată lumea, şi 
goniţi din patria lor.

Deci şi tu, dacă voieşti de a aveâ slavă, dispre
ţuieşte slava, iară dacă alungi slava, vei cădeâ din slavă. 
Şi de voiţi, apoi vorba aceasta să o întindem şi la cele 
pământeşti. Pe cine oare luăm noi în bătae de joc în 
glumele noastre cele muşcătoare? Oare nu pre cei ce 
iubesc slava deşartă? Aşâ dară aceştiia sunt mai cu 
samă lipsiţi de slavă, având mii de acuzatori, şi de toţi 
dispreţuiţi. Deci, pre cine să admirăm noi oare? Nu pre 
cei ce o dispreţuiesc pre dânsa? Aşâ dară aceştiia sunt 
cei slăviţi. Dupre cum bogat este cel ce nu are nevoie 
de multe, ci cel ce n’are npvoie de nimic, tot aşâ şi 
slăvit este nu cel ce iubeşte slava, ci tocmai cel ce o 
dispreţuieşte, fiindcă o astfeliu de slavă este umbră a 
slavei, iară nu slavă. Că nimeni văzând pane zugră
v ită — chiar de ar fi de mii de ori stăpânit de foame — 
nu se atinge de zugrăveală. Deci, iubitule, nici tu nu 
alungă umbrele, căci aceasta este o umbră a slavei, şi 
nu slava.

Şi ca să afli că lucrul este aşii, şi că slava aceasta 
este umbră, gândeşte-te la aceia, că faptul acesta este 
defăimat de oameni, că tuturor li se pare de dispreţuit, 
ba chiar şi celor ce doresc aceasta, că chiar cel ce are 
slava aceasta, se ruşinează singur. Deci, de unde oare 
vine pofta aceasta, şi cum? Dela micimea de suflet,— 
căci nu trebuie numai a acuză cinevâ, ci şi a se în
drepta — dela minte scurtă, dela părere copilărească. 
Deci, să contenim de a fi copii, şi să devenim bărbaţi,
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şi pretutindeni să urmăm adevărul, iară nu umbrele, 
şi în bogăţie, şi în plăcere, şi în dezmerdări, şi în slavă, 
şi în putere, şi atunci va conteni şi boala aceasta, şi 
altele multe. Căci a alungă umbrele, este fapt de nebun. 
Pentru care şi Pavel zice: „Trezviţi-vă cu dreptate 
şi nu greşiţi“ (I. Cor. 15, 34). Aceasta este o nebunie, 
cu mult mai grozavă decât nebuniea cea venită dela 
demoni, sau ceâ venită din smintire. Aceasta cel puţin 
are iertare, pe când ceialaltă este lipsită de ori-ce jus
tificare; când sufletul este conrupt, atunci şi dreapta ju
decată este pierdută. Nebuniea provenită din vătămarea 
minţei este o patimă trupească, pe când nebuniea aceasta 
vine dela o minte conruptă. Dupre cum dintre cei ce zac 
de friguri, aceia sunt mai greu bolnavi şi nevindecabili, 
cari se ating de mâncări grele, de vreme ce microbul 
frigurilor se ascunde în vine şi in artere, — tot aşâ şi 
nebuniea aceasta, căci şi eâ se ascunde în însuşi cugetul 
omului, pe care-1 conrupe şi-l vatămă.

Căci in adevăr, cum să nu fie aceasta o nebunie 
pe faţă şi lămurită, ba incă o patimă mai uricioasa ca 
toate celelalte patimi, ca pe cele ce remân veşnic să le 
dispretueşti, iară pe cele ce sunt stricăcioase şi vătă
mătoare să le iubeşti cu cea mai mare dorinţă"? Căci 
spune-mi: dacă cineva ar alungă vântul şi ar voi să-l 
prindă şi să-l stăpânească, oai’e nu I-am numi nebun? 
Dară ce ? Dacă cinevâ ar aveâ in stăpânire umbra, iară 
de cele adevărate şi în fiinţă ar neglijâ: ’şi-ar uri de 
pildă femeia sa, iară umbra femeii ar iubi-o, sau ca pe 
fiul său l-ar dispreţul, iară umbra i-ar iubi-o iarăşi, apoi 
atunci ce semn ai căută mai lămurit ca dovadă de ne
buniea aceluia? De acest feliu sunt toţi cei ce sunt ro
biţi aşâ zicând de cele prezente. Căci toate de aici sunt 
umbre, fie slavă, fie stăpânie, fie laudă, fie bogăţie, fie 
dezmerdare, sau ori şi ce pământesc.

De aceia şi Prorocul ziceâ: „Măcar că în chip 
trece, dară în zadar se tulbură omul" şi iarăşi: 
„zilele noastre ca umbra s’au plecat41 (Ps. 38, 7). 
Dară şi aiurea el toate cele omeneşti le numeşte floarea 
erbii şi fum. Şi umbre sunt nu numai cele bune şi plăcute 
ale lumei aceştiea, ci şi cele triste, ca depildă moartea, 
sau sărăeiea, sau boala, sau altceva de acest feliu. Deci, 
care sunt cele ce remân în veci, cele bune şi cele răle? 
Impăraţiea ceâ veşnică, şi gheena ceâ veşnică. «Uniia vor
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învieâ, zice, spre vieaţa veşnica, iară alţii spre osândă veş
nică, unde viermile nu va muri şi focul nu se va stinge».

Deci, pentru ca să ne bucurăm de aceea şi să fugim 
de aceasta, să ne depărtăm de umbre şi să îmbrăţoşăm 
lucrurile cele bune cu toată râvna, căci numai aşâ ne 
vom învrednici de împărăţiea eeriurilor. Căriea fie ca 
cu toţii să ne învrednicim, prin charul şi filantropiea 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia se cuvine slava 
şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X X

,.Pentru aceasta acestea scriu nefiind de faţă 
la voi, ca fiind de faţă să nu fac (să nu fiu) cu 
asprime, dupre puterea care mi-a dat mie Dom
nul, spre zidire, iară nu spre surpare* (Cap. 13,10).

Converzând deci cu dânşii, i-au simţit puterea cu
vintelor, şi mai cu samă pre la finea epistolei. Căci şi 
înainte ziceâ: „Insu-mi eu Pavel vă rog pre voi 
prin blândeţele şi liniştirea lui Christos, care de 
faţă sunt smerit la voi, iară depărtat fiind de 
voi îndrăznesc spre voi. Şi vă. rog pre voi, ca 
şi de faţă fiind să nu îndrăznesc cu îndrăznirea 
cu care socotesc să îndrăznesc împotriva unora, 
cari ne socotesc pre noi că umblăm dupre trup“ , 
şi „Gata având a pedepsi toată neascultarea, 
când se va împlini ascultarea voastră*, şi iarăşi: 
„Mă tem ca nu eumvâ dacă voiu veni, să vă 
aflu pre voi precum nu voiesc, şi eu să mă aflu 
voue precum nu voiţi", şi iarăşi: „Nu cumva 
iarăşi dacă voiu veni, să mă smeriască Dum
nezeul meu la voi, şi voiu plânge pre mulţi cari 
au greşit mai ’nainte, şi nu s’au pocăit de ne- 
curăţiea, şi curviea şi spurcăciunea care au
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făcut“, şi după aceasta: „Am spus mai ’nainte, şi 
iarăşi zic mai ’nainte, precum când am fost de 
faţă’ la voi, şi acum nefiind de faţă, că de voiu 
veni iarăşi, nu voiu cruţă, de vreme ce căutaţi 
ispitire a lui Christos celui ce grăieşte întru 
mine“. Deci, după ce a spus acestea, şi mai multe decât 
accstea, înfricoşând, ruşinând, luând în derîdere, atingân- 
du-se cu putere, justificându-se la urmă zice: „Pentru 
aceasta acestea scriu nefiind de faţă la voi, ca 
fiind de faţă să nu fac cu asprime*. Adecă «voiesc 
ca asprimea să steâ numai în litere, iară nu şi în faptă; 
voiesc ca ameninţările să fie cât se poate de aspre, insă 
să remână ameninţări, şi să nu se prefacă în lapte». 
Iarăşi şi în această justificare îşi face vorba cât se poate 
de îngrozitoare, arătând că nu el este cel ce va pedepsi, 
ci Dumnezeu, — fiindcă a adaos: „dupre puterea care 
’rni-a dat mie Domnul11. In acelaşi timp mai arată 
că el nu doreşte a abuzâ de puterea ce o are pentru 
pedeapsa lor, pentru care a şi adaos: „Spre zidire, 
iară nu spre surpare*. Aceasta deci Ii-a dat a înţe
lege şi acum, dupre cum am fost spus, însă i-a lăsat, ca 
singuri dânşii să se gândească, că dacă vor remâneâ 
neîndreptaţi, apoi şi aceasta este tot zidire, de a pedepsi 
pre cei ce nu vor să se îndrepte. Dealtmintrelea aşâ a 
şi fost, căci şi prin fapte a dovedit-o apostolul, şi dânşii 
o ştieau aceasta.

„Deci, fraţilor, bucuraţi-vă, - fiţi desăvârşiţi, 
mângâiaţi-vă,. aceiaşi cugetaţi, pace să aveţi, 
şi Dumnezeul dragostei şi al pacei va fi cu voi “ 
(Vers. 11). Dară ce va să zică: „Deci, fraţilor, bucu- 
raţi-vă“ ? Ai supărat, i-ai înfricoşat, li-ai băgat frica 
în oase, i-ai făcut să tremure, şi acum li poronceşti ca 
să se bucure? «Apoi tocmai de aceasta li poroncesc a 
se bucura. Că dacă cele ale voastre, zice, vor seconda 
pe ale mele, nu va fi nici-o pedică spre bucurie. Căci 
cele ale mele toate s’au făcut: am arătat cătră voi o 
îndelungă răbdare, am amânat pedeapsa, n’am tăiat, 
pre nimeni dela biserică, am rugat, am sfătuit, an» 
înfricoşat, am ameninţat, ca astfeliu din toate părţile să 
vă adun pre voi, şi să vă îndemn la pocăinţă. De acum
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înainte, deci, se cere şi conlucrarea voastre, şi astfeliu 
bucuriea voastre va fi fără sfârşit».

„Fiţi d e s ă v â rş itŞi ce va să zică „fiţi desă
vârşit* ? Adecă fiţi perfecţi, îndepliniţi lipsurile voastre. 
„Mângâiaţi-vâ“, zice. «Fiindcă ispitele sunt multe, şi 
primejdiile mari, zice, apoi mângâiaţi-vă şi voi între 
voi, şi prin noi, cum şi prin prefacerea voastră spre 
mai bine. Că dacă bucuriea vine dela o conştiinţă curată, 
şi vă face desăvârşiţi, la urmă nimic nu mai lipseşte 
de a fl veseli şi a vă mângâia. Nimic nu aduce mân
gâere cuiva, ca o conştiinţa curată, chiar de ar năvăli 
asupră-i mii de ispite».

„Aceiaşi cugetaţi, pace să a v e ţ i ceia ce a 
cerut şi prin întâia epistolă, chiar din început. Căci 
este cu putinţă de a cugeta şi aceiaşi, şi a nu aveâ 
pace, când de pildă se întâmplă ca în dogme uniia să 
se răscoale contra altora. De aceia Pavel le cere pe 
amândouă deodată.

„Şi Dumnezeul dragostei şi al păcei va fi 
CU v o i “ . Aşâ dară el nu numai îndeamnă şi sfătuieşte, 
ci să şi roagă. Prin aceste vorbe sau că li doreşte 
aceasta, sau că prezice viitoriul; sau mai bine zis pe 
amândouă împreună. «Dacă faceţi acestea, zice, adecă 
dacă aceliaşi cugetaţi, şi aveţi pace, şi Dumnezeu va fl 
cu voi, fiindcă Dumnezeu este al dragostei şi al păcei, 
şi de unele se bucură, iară de altele se veseleşte. De 
aici deci, adecă din dragostea lui veţi aveâ şi pacea, 
de aici şi nimicirea tuturor rălelor. Aceasta a mântuit 
lumea, aceasta a doborît pe războinicul cel de demult, 
aceasta a unit ceriul cu pământul, aceasta a făcut pe 
oameni îngeri. Aceasta deci să o îmbrăţoşăm şi noi, 
adecă pe dragostea evanghelică, care este maica a mii 
de bunuri. Printr'aceasta ne-am mântuit, printr'aceasta 
am câştigat toate bunurile cele nepovestite.

Apoi ducându-i pre dânşii spre această dragoste, 
zice: „în ch in a ţi - v ă  unul a ltu ia  cu săru tare  
s fîn tă “ . — Şi ce va să zică „S fîn tă“ ? Adecă nu cu 
sărutare vicleană, sau falşă, dupre cum Iuda a sărutat 
pre Christos. De aceia ni s’a dat sentimentul acesta al 
dragostei şi al sărutărei, ca să devină în noi ca un foc, 
ca sa ni înflăcăreze dispoziţiea, ca să ne iubim unii pre 
alţii ca fraţi, ca copiii pe părinţi, ca părinţii pre copii,
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sau mai bine zis, chiar şi mai mult. Căci acelea sunt 
afecţiuni dela natură, pe când acestea dela charul duhov
nicesc. Astfeliu se conleagă sufletele. De aceia întorcân- 
du-ne din călătorii noi ne sărutăm unii pre alţii, căci 
sufletele se grăbesc de a se uni împreună. Partea, sau 
mădulariul acesta al trupului, este acel mădulariu mai 
cu samă care proclamă cele ale sufletului nostru.

Dara fiind vorba de sărutarea aceâ sfintă, mai 
putem şi altceva spune. Şi ce putem spune? Noi suntem 
biserică a lui Christos, aşâ că sărutându-ne unii pre 
alţii, noi sărutăm uşile bisericei şi Intrarea în eâ. Sau 
nu vedeţi câţi sărută uşile bisericei aceştiea, uniia ple- 
cându-se, iară alţii atingându-le cu mâna, şi apoi ducând 
mâna la gură? Prin aceste uşi Christos a întrat şi intră 
în noi, cand ne împărtăşim. Ştiţi voi, cei ce vă împăr
tăşiţi din sfintele taine, ceia ce eu vorbesc acum. Căci 
nu cum s’ar întâmplă a fost cinstită gura noastră, pri
mind trupul stăpânului. De aceia mai cu samă de 
aici iubim.

Audă cei ce grăiesc vorl)e murdare, cei ce scot 
din gură batjocori, şi înfricoşăze-se când aud cât de 
mult poate să-i necinstească gura lor. Audă cei ce sărută 
într’un mod necinstit. Auzi câte ţi-a dat prin gura ta 
Dumnezeu, şi păzeşte-o nespurcată. Prin gurăţi s’a vorbit 
despre vieaţa viitoare, despre înviere, despre nemurire, 
că moartea nu este moarte, şi celelalte multe negrăite. 
Că cel ce urmează a se iniţieâ in sfintele taine se apropie 
lângă gura preotului ca un vas primitoriu de mir, 
auzind spunându-i-se de acelea ce sunt încărcate de 
frică. Căci dânsul a pierdut vieaţa sa prin înaintaşi, şi 
vine acum căutând-o, şi întrebând cum ar puteâ să o 
afle şi să o câştige. După aceia Dumnezeu ii descopere 
cum ar puteâ-o află, şi atunci gura lui (preotului) devine 
mai înfricoşată decât milostivitoriul, sau masa de aur 
din legea veche'), căci acel milostivitoriu niciodată nu 
slolxizâ un astfeliu de glas, ci grăiâ doară de lucruri 
mici şi nebăgate în samă: de razboae şi de pacea cea 
de pe pământ, în timp ce milostivitoriul legei nouă toate 
le vorbeşte despre ceriu, despre vieaţa viitoare şi despre 
lucruri nouă şi care covârşesc mintea omenească.

Deci, după ce apostolul li-a zis : „închinaţi-vă unul

*) Notă. A se vedea Cap. 25 din Exod.
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altuia cu sărutare sfîntă“ , a adaos: „închină-se 
voue toţi s f i n ţ i i dându-li şi de aici speranţe bune. 
Li-a scris aceste vorbe în loc de sărutare, unindu-i pc 
toţi la un loc prin această închinăciune, căci din aceiaşi 
gură de unde iesă sărutarea, iese şi cuvintele. Ai văzut 
«•um pe toţi îi uneşte la un loc, şi pre cei de departe, 
şi pre cei deaproape, pe uniia prin sărutare, iară pe 
alţii prin scrisoare?

„Charul Domnului nostru Iisus Christos, şi 
dragostea lui Dumnezeu şi Tatăl, şi împărtăşirea 
Sfîntului Duh, cu voi cu toţi. Amin“ (Vers. 12. 13). 
Fiindcă i-a unit împreună prin închinăciuni şi sărutări, 
iarăşi in rugăciuuni îşi sfârşaşte cuvântul, unindu-i si 
cu Dumnezeu cu ceâ mai mare preciziune. Unde sunt 
acum cei ce spun, că de oare-ce Sfîntul Duh nu este 
trecut în exordul epistolei, nu este de aceiaşi fiinţă cu 
Tatăl? Iată că aici l-a pus împreună cu Tatăl şi cu 
Fiul. Pe lângă acestea apoi, se mai poate spune, că şi 
Colosenilor scriindu-li, şi zicând: „Char voue şi pace 
dela Dumnezeu Tatăl n o s t r u a tăcut despre Fiul 
şi n’a mai spus ca în toate celelalte epistole: „şi dela 
Domnul Iisus Christos". Aşii dară nici Fiul nu este 
de o fiinţă cu Tatăl din această cauză? Aceasta însă 
ar fi ceâ mai de pe urmă nebunie. Că tocmai aceasta 
îl arată pe el a fi de aceiaşi fiinţă cu Tatăl, de oare-ce 
Pavel îi intrebuinţază numele, cu indeferenţă. Şi cum 
<ă ceia ce eu spun nu este câtuşi de puţin, numai o cu
getare a mea, ascultă cum el pomeneşte de Fiul şi de 
Duhul sfînt, iară de Tatăl nu spune nimic. Corinthenilor 
de pildă scriindu-li, zice: «Ci v ’aţi spălat, v ’aţi sfinţit, 
v ’aţi îndreptat întru numele Domnului Iisus, şi 
întru Duhul Dumnezeului nostru* (I. Cor. 6, 11). 
Dară ce? spune-mi: oare aceştiia nu s’au botezat şi în 
numele Tatălui? Apoi atunci nici nu au fost spălaţi, 
nici nu au fost sfinţiţi. Dară s’au botezat ? — dupre cum 
s’au şi botezat — apoi atunci de ce apostolul n’a spus că 
« v ’aţi spălat in numele Tatălui»? Pentru că îi este cu 
totul indeferent lui, de a pomeni acum de una, altădată 
de alta din ipostasele Treimei. Şi acest obiceiu l-ai puteâ 
găsi in multe locuri în epistolele sale.

Căci Romanilor scriindu-li zice: „Vă rog pre voi,
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prin îndurările lui Dumnezeu" —  de şi îndurările 
sunt ale Fiului — şi „vă rog pre voi prin dragostea 
Duhului" (Cap. 12, 1. 15, 30)— de şi dragostea este a 
Tatălui. Pentru ce, deci, n’a pomenit pe Fiul vorbind de 
îndurările Fiului, şi nici de dragostea Tatălui vorbind în 
locu-i de Duhul ? Findcă erau acestea învederate şi în totul 
mărturisite, şi de aceia le-a tăcut. Aiurea tot aceste cu
vinte se vor găsi puse invers. De pildă aici zice: „Cha- 
rul Domnului nostru Iisus Christos, şi dragostea 
lui Dumnezeu si Tatăl, si împărtăşirea sfîntului 
Duh“, pe când aiurea spune de împărtăşirea Fiului şi 
dragostea Duhului. „Vă rog pre voi, zice, prin dra
gostea Duhului", iară în epistola I. Corinthen. zicc: 
„Credincios este Dumnezeu, prin care aţi fost 
chemaţi la împărtăşirea Fiului său" (Cap/ 1, 9). 
Astfeliu că cele ale Sfintei Treimi sunt neîmparţite; şi 
împărtăşirea Sf. Duh cuvenită şi aparţinând Duhului, s ’a 
găsit atribuită Fiului, precum şi charul Fiului s’a atri
buit şi Tatălui şi Sf. Duh. „Cliar voue, zice, dela Dum
nezeu Tatăl". Şi aiurea iarăşi atribuind charului multe 
feluri de energii, adaoge: „Şi toate acestea le lu
crează unul şi acelaşi Duh, împărţind deosebi 
fieşte-căruia precum ’ voieşte" (i. Cor. 12, li). Şi 
acestea le spun nu doară unind la un loc, sau contopind 
ipostasele — să nu fie una ca aceasta! — ci cunoscând şi 
ceia ce este propriu, cum şi ceia ce este împărţit din 
ale lor, şi unitatea fiinţei.

*) Sa stăm, deci, iubiţilor, drepţi, având şi ţinând 
cu noi exactitatea acestor dogme, şi atrăgând spre noi 
dragostea lui Dumnezeu. Mai ’ntâi că el ne-a iubit pre 
noi, cari îl uram, şi deci fiind duşmani, ne-a împăcat 
eu dânsul, iară după aceia că voieşte a ne iubi pre noi 
cari-1 iubim. Să remânem, deci, iubindu-1 pre dânsul, ca 
şi noi să fim iubiţi de dânsul. Că dacă noi fiind iubiţi 
dc oamenii puternici suntem temuţi de toţi, apoi cu atât 
mai mult fiind iubiţi de Dumnezeu. Şi dacă pentru dra

l) Partea morală. Trebuie a iubi pre Dumnezeu nu numai cu 
vorbele, ci şi prin a face după pulere fără pregetare toate cele ce 
a poroncit. ( Veron).

28913 ‘23
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gostea aceasta ar trebui să dăm bani, sau trupurile, sau 
chiar sufletul nostru, să nu cruţăm nimic. Că nu e dea- 
juns de a spune că-1 iubim numai prin vorbe, ci trebuie 
a da dovadă şi prin fapte, — fiindcă nici el nu ’şi-a arătat 
dragostea cătră noi numai prin vorbe, ci şi prin fapte. 
Ax-ată deci şi tu această dragoste prin fapte, şi fă toate 
cele plăcute lui, căci numai aşâ te vei folosi însu-ţi de 
roadele acestei dragoste. El n’are nevoie de nimic dela 
noi, ceia ce mai cu samă şi dovedeşte veritatea dra
gostei sale, căci de şi n’are nevoie, şi nici că se găseşte 
în v r ’o trebuinţă de dragostea noastre, el totuşi între- 
buintază toate mijloacele spre a fi iubit de noi. Pentru 
aceia şi Moisi ziceâ:

„Că ce anume cere Domnul Dumnezeu dela 
voi, fără numai de a-1 iubi pre el, şi a fi tu gata 
să mergi după dânsul“ (Deut. 10, 12)? Aşâ că atunci 
când el poronceşte de a-1 iubi, tocmai atunci, zic, arată 
că te iubeşte. Că nimic nu concentrează în sine atât de 
mult, mântuirea noastre, ca a-1 iubi pre dânsul.

Căci priveşte, că toate poroncile lui, fără excep- 
tiune, au ca ţintă şi contribuiesc la odihna, mântuirea 
şi fericirea noastre. Că de pildă când el zice: „Fericiţi 
cei milostivi, fericiţi cei curaţi cu inima, fericiţi 
cei blânzi, fericiţi cei săraci cu duhul, fericiţi 
făcătorii de pace“, el cu nimic nu se foloseşte de 
aici, ci ni poronceşte acestea împodobindu-ne şi orân- 
duindu-ni vieaţa noastre. Asemenea şi când el spune: 
„am flămânzit11 nu o zice doară că ar aveâ nevoie 
de v r ’o slujbă din partea noastre, ci îndemnându-te pre 
tine spre filantropie. Puteâ el hrăni pre cel flămând 
şi fără tine, dară ţi-a poroncit aceasta, pregătindu-ţi ţie 
un tezaur mare. Ca dacă soarele fiind o creatură a lui 
Dumnezeu, şi n’are nici-o nevoie de ochii noştri — căci 
el remâne a-şi aveâ strălucirea sa proprie, chiar dacă 
nu s’ar uită nimeni la el, — iară cei ce se folosesc noi 
suntem, când ne bucurăm de razele sale, — apoi cu atât 
mai mult aceasta se petrece cu Dumnezeu.

Poate că voieşti şi de aiurea să afli ce depărtare 
este între Dumnezeu şi noi? Oare pe câtă este între 
noi şi tinţari? sau poate mai multă? Este învederat că 
mult mai mare şi nemărginită. Deci, dacă noi, cei iu
bitori de slavă deşartă nu avem nevoie de v r ’o slujbă
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sau slavă din partea ţinţarilor, apoi cu atât mai mult 
dumnezeirea, cârc este fără patima, şi n’are nevoie de 
nimic. Intru atâta se bucura de noi, întru cât şi noi 
ni faccm bine unul altuia, întru cât el se desfătează 
cu mântuirea noastră. Dc aceia de multe ori el lăsând 
la oparte celc ale sale, caută numai pc ale tale. „Dacă 
cineva, zicc, are femeie necredincioasă, şi aceea 
ar voi să vieţuească cu el, să nu o lase pre ea“ 
(I. Cor. 7, 13). „Cel ce ’şi va lăsă femeia sa afară 
de cuvânt de curvie, o face pre eâ să prea- 
curvească“ (Math. 5, 32). Ai văzut bunătate negrăită? 
«Dacă femeia, zice, este curvă, nu silesc de a vieţui 
împreună cu eâ; iară dacă este necredincioasă, nu îm
piedec». Şi iarăşi: «dacă eşti supărat pre cinevâ, po- 
roncesc de a lăsă darul tău, şi a alergă la cel ce te-a 
supărat». „Iară când tu aduci darul tău la altar, 
şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are 
cevâ asupra ta, lasă acolo darul tău înaintea 
altarului, şi mergi mai ’ntâi de te împacă cu 
fratele tău, şi atunci venind adă darul tău“ 
(Math. 5, 23. 24). Dară încă parabola celui ce a mân
cat stăpânului toată suma ce-i datoră? Oare nu tot 
aceasta arată? Căci când i-a mâncat mia de talan ţi 
împrumutată, l-a miluit pre dânsul şi l-a iertat, — iară 
când l-a văzut cum acela cereâ dela fratele său o sută 
de dinari ce-i împrumutase, l-a numit şi viclean, în ace
laşi timp l-a şi predat pedepsei. Astfeliu dară, că vorba 
lui cea multă este numai pentru odihna ta. Barbarul 
acela erâ să păcătuească cu femeia dreptului Abraârn, 
şi Dumnezeu ’i zice: „Nu te-am lăsat să te atingi 
de dânsa“ (Cart. Fac. 20. 6). Pavel alungă pre Apos
toli, iară Dumnezeu ’i zice: „Ce mă goneşti"?

Alţii flămânzesc, şi el spune că dânsul flămânzeşte, 
şi că este gol şi strein, voind prin aceasta a te ruşina 
pre tine, şi cu chipul acesta a te aţâţă la eleimosină.

Deci iubiţilor, înţelegând dragostea care ni-a ară
tat-o prin toate şi ni-o arată, prin care a şi hotărît a se 
descoperi pre sine-şi noug, care şi este capitolul cel mai 
mare al bunurilor acordate noue, şi lumină a cugetului, 
cum şi învăţătură a virtuţei; înţelegând apoi că el ni-a
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legiuit o vieaţa bună, şi că toate făcând u-le pentru noi, 
ni-a trimis şi pre Fiul său, care ni-a făgăduit împărăţiea 
cerurilor, pregătindu-ne şi chemându-ne la bunurile cele 
negrăite şi la o vieaţă fericită, — apoi toate să le facem 
şi grăim, ca şi de dragostea lui sa ne arătăm vrednici, 
şi de bunurile viitoare să ne învrednicim.

_Cârora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin cha
rul şi filantropica Domnului nostru Iisus Christos, căruia 
împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, se cade slava, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

F I  N E.
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