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SUBJECTUL.

Efesul era metropola Asiei, unde se adora Artemida 
{Diana), pe carea cetăţenii o respectau acolo ca pe un geu, 
şi erau stăpâniţi de atâta superstiţjune, in cât nici câ nu voiau 
â face cunoscut numele celui ce a dat foc acelui templu*). 
Acolo şi fericitul evanghelist Ion a vieţuit cel mal mult timp, 
acolo a fost şi exilat, şi lot acolo a şi încetat din viaţă. Şi pe 
Timotheiu l-a lăsat acolo Pavel, du'pre cum dice seriindu-I: 

„Precum  te-am rugat, ca să remâl în Efes“ (I Ti- 
moth. 1, 3). Chiar şi dintre filosofii, carii au strălucit mal 
cu samă, cel mal mulţi eraţi din Asia. Voesc a spune de 
cel de pe lângă Parmenide, adecă de Zenon şi Democrit. 
Se dice apoi ca şi Pifhagora tot de acolo era, căci in
sula, Samos era insulă Ionică. Dară chiar şi astădl ar pu
tea găsi cine-va mulţi filosofi acolo. Acestea nu vi se spun 
.aşa In treacăt şi fără scop, ci voind a arăta, că Pavel a- 
vea nevoe de o mare seriositate scriind unor ast-felitl de 
omeni. Se dice chiar că li-a încredinţat lor şi cele mal 
profunde cugetări, ca unora ce dejă erau catichizaţi. De 
aceia şi epistola aceasta este plină de cugetări şi dogme 
înalie. Epistola este scrisă din Roma, pe câud Pavel era 

în lanţuri, dupre cum însuşi spune: „Rugaţi-vS pentru 

mine, dice, ca să m i se dea m ie cuvent întru des

chiderea gureî mele, cu îndrăznea lă a arăta taina

*) Templul Artemidel din Efes a fost incendiat de Erostrat, 
•earâ la 262 p. Chr. distrus de Goţi, Traprennă eu oraşul. Trad.
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evangheliei, pentru care fac solie în legaturi" 
(Efes. 6, 19. 20). E plină cu adevgrat această epistolă de 
cugetări înalte şi profunde. Ceia ce nicăirl aprope nu spu

ne, aici le vorbesce, cum de ex. când dice : „Ca sa se cu- 

noscâ acum începfitoriilor şi Domniilor, întru cele 

cereşcl prin biserica, înţelepciunea lui DumnedeQ 

cea de multe feliuri-1 (Ibid: 3, 10), şi earăşl: „Şi îm 

preuna cu densul ne-a sculat, şi ne-a pus a şedea 

întru cele cereşcl întru Christos Iisus“ (lbid. 2, 6), 

şi earăşl: „Care întru alte neamuri nu s-a cunoscut 
de fiii omenilor, precum s-a descoperit acum sân

ţilor lui Apostoli, şi Prorocilor întru Duchul, ca 

sa fie neamurile împreună moscenitorl, şi împre

ună un trup, şi împreuna părtaşi făgăduinţei lu i 

întru Christos prin evanghelie “ (Ibid. 3, 5. 6).
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„Pavel apostol al lui Iisus Christos prin voea 

lui Dumnedeu, sânţilor celor ce sunt în Efes, şi 

credincioşilor întru Christos Iisus : Char voue şi 

pace de la Dumnedeu Tatăl nostru, şi Domnul no

stru Iisus Christos" (Cap. 1, 1. 2).

Iată câ aici particula „prin" o atribuie tatălui. Da
ră ce? nu cum-va vom nunii pentru aceasta pe fiul inferior 

tatălui? Cătuşî de puţin. „Sânţilor, dice, celor ce sunt 

în Efes, şi credincioşilor în Christos Iisus". Iată că 
aici nume.sce sânţi pe cel ce aveau femei, copil, bărbaţi şi 
servitori. Aceasta se învederează mal ales la finele epis

tolei, unde dice: „Femeilor supuneţi-v<5 bărbaţilor voş

tri" (Efes. 5, 22. 6, 1.5), şi earăşl: „Copiilor, ascul

taţi pre părinţii voştri", şi „servilor, ascultaţi pre 

stăpânii voştri". Vom pricepe deci de aici, cât de mult 
s’au rărit acum faptele virtuose, câtă lene ne stăpânesce, 
şi câtă aplecare spre virtute era pe atunci, de vreme 
ce chiar laicii sunt numiţi de apostol sânţi şi credincioşi. 

„Char voue şi pace de la Dumnedeu tatăl nostru, 

şi D om nu l nostru Iisus Christos". A dis char, eară 
pe Dumnedeu l-a numit ta tă ; dară aceasta e tocmai dova
da acelui char, şi cum? Ascultă pe acelaşi apostol dicând 

in altă parte: „Eară, căci sunteţi fii, a trimis Dum- 

neţiea pre D uchu l fiului seQ în in im ile  vostre ca

re strigă: A bba părinte" (Galat. 4, 6).— „Şi D om nul 

nostru Iisus Christos", carele pentru uol s-a născut şi 

s-a arătat în corp. „Bine-cuvântat este Dumnedeu, 

dice, şi tatăl D om nulu i nostru Iisus Christos" (Vers. 3)
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Iată aici Dumnedeu al celui întrupat, eară de nu vo- 

escî, părinte a lui Dumnedeu Cuvântul. „Care ne-a bi- 

ne-cuventat pre noi Intru totâ bine-cuvfentarea du- 

chovnicească întru cele cereşcl, în Christos." Aici 
face alusiune la bine-cuventarea Iudaică, pentru că şi ace

ia era bine-cuvenlare, inse nu spirituală, precum : „D um 

nedeu să te bine-cuvinteze“ (Num. 6, 24. Deuteron. 7, 

13. 28, 6. Psal. 120, 8) „Dum nedeu sa bine-cuvinte- 

ze rodul pântecelul teu, să bine-cuvinteze intrarea 

şi ieşirea ta .“ Aici însfi nu e aşa, şi cum? „Intru to

tâ bine-cuventarea duchovnicească“ . Aşa dară ce’ţi 
mal lipsesce încă? Al devenit nemuritorii!, al devenit li
ber, al devenit fiu, drept, frate, compârtaş clironomieî, 
compărtaş împărăţiei şi eşti slăvit împreună cu densul, 

cu un cuvent tote ţi s-au dăruit. „Cum  nu îm preună 

cu el, dice, şi tote ni va dăru i nouă" ? (Rom. 8, 32.). 
Christos, carele s-a sacrificat pentru tine şi carele este 
începutul sacrificiului tSti (ârcap'/'r)), este slăvit de îngeri, 

de CheruvimI şi de Serafimi; ce’ţl lipseşce încă ? „Intru 

totă bine-cuvfintarea duchovnicească". Nimic corpo
ral aici. De aceia cele corporale le scote din rândul ce

lor spirituale, dicfind: „In lum e necazuri veţi avea* 
(Ioan 16, 33), aducendu-ne spre cele dinteiu. Căci după 
cum cel dedaţi faptelor corporale, nu pot suferi să audă vor- 
bindu-se de cele spirituale, tot aşa şi cel ce se dedau ce
lor spirituale, nu vor putea progresa în ele, dacă mal di

nainte nu se vor desbrăca de cele corporale. Ce este „b i

ne-cuventarea duchovnicească întru cele cereşcl" ? 
Adică nu bine-cuventare pămentească, după cum era la 

Iudei; „Cele bune ale pămfentuluî veţi m ânca" (Isaia

1, 19. Exod. 3, 8. Dent. 7, 13), safl „Păm ent din care 

curge lapte şi m iere", şi „Dum nedeu să bine-cuvin

teze pâm entu l t6u". Aici însfi nimic din acestea, da

ră ce? „De me iubesce cine-va pre m ine, cuven- 

tul meu va păzi, şi Tatăl mea îl va iubi pre el, 

şi la el vom  veni, şi locaş la densul vom face“ 

(Ioan 14, 23.), şiearăşl: „Deci tot cel ce aude cu

vintele acestea, şi le face pre ele, asemerţa-l-voiQ 

pre el bărbatulu i înţelept, care şi-a zidit casa sa pre
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peatră ; şi s’a pogorît ploea, şi au venit rîurile, şi 

au suflat vânturile, şi s-au porn it spre casa aceia, 

şi n-a căzut, că era întemeiata pre peatrâ“ (Math. 7, 
24. 25). Dară peatra care este? de cât lucrurile ceresc!, ca

re sunt mal presus de orî-ce prefacere. „Cine m6 va 

m ărturisi, dice, înaintea omenilor, voiCt mărturisi şi 

eQ de dânsul înaintea tatălu i meQ celui din ce- 

riuri", şi „care se va lepăda de m ine, mfi voiu le

păda şi eu de densul", şi earăşl: „Fericiţi cel curaţi 

cu in ima, că aceia vor vedea pe D um nedeu", şi 

earăşl: „Fericiţi cel săraci cu duchul, că acelora 

este îm părăţia  ceriurilor“, şi earăşl: „Fericiţi cel iz 

goniţi, pentru dreptate, că plata vostre m ultă este 

în ceriurl“ (Math. 10, 32. 33. 5,8. 3. 10.). Vecii cum el 
pune peste tot locul eeriurile şi de densele vorbesce, şi 

nici de cum de cele de pe păraetu ? Şi earăşl: „C ă pe

trecerea ndstrfi în ceriurl este, de unde şi pre 

M ântu itoriu l asceptâm, pre D om nu l nostru Iisus 

Christos", şi earăşl: „Cele de sus gândiţi, eară nu 

cele pămentescl" (Filip. 3, 19. 20, Collos. 3, 2).

„De la Christos Iisus", adecă că această bine
cuvântare e prin Iisus Christos, eară nu prin Moisi; ast- 
feliu că noT ne deosebim nu numai prin calitate, ci şi prin 
mijlocitoriul une! ast-feliu de bine-cuventărî, după cum 

dice şi In epistola cătră Ebrei; „Şi Moisi adecă a fost 

credincios întru totâ casa lui ca o slugă, spre m ăr

turia celor ce era sa se graiască, eară Christos 

ca un fiu în casa sa, a căruia casă suntem  noi." 
(Ebr. 3, 5. 6).

„Precum  ne-a ales pre noi întru densul, dice, 

m a l’nainte de întemeierea lum el, ca să fim noi sânţi 

şi fără de prichanâ înaintea lu i" (Vers. 4). Ceia ce 
dice, aşa şi este; prin care ne-a bine-cuventat, prin acela 
ne-a şi' ales. El, deci, ni va acorda acolo totul, el este ju- 

decătoriul, şi tot el va dice : „Veniţi bine-cuventaţii pă

rintelui med, de mosceniţl îm părăţia  care este g ă 

tită voue de la întemeierea lum e l", şi earăşî: „Unde 

sunt eQ, voesc ca şi ii să fie" (Math. 25, 34. Ioan 17, 
24), şi cu un cuveni, aprope în tole epistolele se încearcă
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să probeze, că cele ce se petrec cu noi nu sunt neaşcep- 
tate, ci aii fost prescrise de sus, şi nu din căinţă, ci pen
tru că astfeliil s-au fost iconomisit şi destinat. Acest fapt 
încă probează marea ingrijire pârinţască a lui Dumnedeu. 

Dară ce este „ne-a ales pre noi întru densul" P Adecă 
că prin credinţa în el a reuşitja aceasta Christos, mal 
înainte de a fi noi, şi chiar inaf-nainte de întocmirea (sptv 
r] tov 7,oojj.ov xax«pX7)^vai) lumei. Şi bine a făcut că a dis 
y.atapoXvjv (facerea, întemeerea), dovedind prin aceastftr-eă 
Dumnedeu ca dintr’o înălţime mare a aruncat jos această 
lume. Căci cu adevfirat mare şi negrăită este înălţimea lui 
Dumnedeu; nu in ce privesce locul, ci în privinţa lui, care 
e mal presus de legile firel, şi deci mare este şi depăr
tarea dintre creatură şi creatoriu. Ruşineze-se deci ereticii 

audind acestea. Dară pentru ce ne-a ales? „Ca sâ fim noi 

sânţi şi fără de prichanâ înaintea lui,,. Deci ca nu 
cum-va audind că ne-a ales, să’ţl închipui că ajunge nu

mai credinţa, adaoge şi modul vieţel: fără de prichanâ. 
„De aceia, zice, ne-a ales, ca să fim sânţi şi neprichăniţl". 

Au fost aleşi altădată şi Iudeii, după cum dice: „Că po

por sânt eşti tu, şi pre tine te-a ales Dumnedeu". 
(Denter. 14, 2). Dară dacă omenii câud aleg, de sigur că 
ce e mal bun aleg, apoi cu atât mal mult Dumnedeu. In 
această alegere e probă de iubirea de omeni a lui Dumne- 
deti, în acelaşi timp înse e probă şi de virtutea lor, căci 
el in general alege pe cel încercaţi. Ne-a tăcut cu adevărat 
sânţi, dară trebuie a remânea sânţi. Sânt e cel ce se îm- 
părtăşeşce de credinţă, eară neprichănit acel ce are viaţă 
ireproşabilă. De cât sânţenia şi neprichănirea el nu o cere 
aşa cum s-ar întâmpla, ci a se arăta înaintea Lui ast-feliu. 
Pentru că sunt sânţi şi fără prichană, creduţî ast-feliu de 
cătră omeni, însfi aceştia seamănă cu mormintele văruite, 
şi cu cel îmbrăcaţi în pielea oeî. El, înse, nu caută de 

aceştia, ci de aceia despre care dice Profetul: „Dupre 
cureţenia m ânelor mele", care ? „Cea dinaintea 

ochilor lu i"  (Ps. 17, 27.), adecă sânţenia pe care o vede 
ochiul lui Dumnedeu. A dis şi despre faptele acestora, dară 
earăşi îl ridică în charul lui, căci sânţenia nu se capătă 
numai după ostenele şi nici că vine de la fapte numai, < i 
din iubirea lui. Dar nici din iubirea lui numai, şi nici nu
mai din virtuţile nostre, pentru că dacă ar purcede numai 
din iubire, ar trebui ca toţi să se mântuiască, şi dacă ar 
resulta numai de la virtuţile hostre, apoi presenţa lui, ca
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şi tote cele iconomisite pentru noT, ar fi fost de prisos. 
Âşa dara nici din iubire numai şi nici din propria nostrfi 

virtute numai, ci din amândoufi acestea. „Precum ne-a 

ales pre no l“, dice, însfi cel ce alege, scie ce anume alege. 

„In tru  dragoste dice, rânduindu-ne“ (Vers. 5). Deci ni- 
mfinul nu ar fi folosit virtutea, dacă nu era iubirea. Căci, 
spune-mi, cu ce s-ar fi folosit Pavel, şi cum şi-ar fi ară
tat destoinicia luî, pe care a şi arătat’o, dacă nu l-ar fi 
chemat de sus, şi dacă nu l-ar fi atras cătră densul din 
iubire ? De alt-feliu, ca să se învredniciască cine-va de a- 
semenea daruri, este fructul iubiret lui, eară nu al pro
prie! sale virtuţi. De a deveni virtuoşi, de a crede şi a 
ne apropia de el, este cu adevfirat faptul celui ce ne c’hia- 
mă, însă nu mal puţin că depinde şi de noi; dară după ce 
ne-am apropiat de el şi după ce ne învrednicim de atâta 
onore, că imediat de la duşmănie ne duce la înfiere, apoi 
aceasta cu adeverat că este resultatul iubirel lui celei ne
mărginite.

„Intru dragoste, dice, mal dinainte rânduindu- 

ne pre noi spre moscenire fiascâ, prin Iisus 

Christos.“ Vedî cum nimic nu e fără Christos? Cum 
nimic fără de Tatăl? Acesta a hotărît mal dinainte, eară 
acela ne-a atras la sine. Acestea le înseamnă Pavel spre a 
înălţa şi a lăuda faptele desfăşurate, după cum dice şi în 

alt loc: „Pe lângă aceasta ne şi laudâm  prin D o m 

nu l nostru Iisus Christos"... (Rom. 5,11). Mari cu ade
verat sunt cele date noufi, însfi cu mult mai mari devin 
prin aceia, că ni sunt date prin Iisus Christos; căci nu a 
trimis doră pe vre-unul din servii seî, ci pe însuşi unul 

născut fiul sfii). „Dupre buna-voinţâ, dice, a voeî sale“ , 
adecă pentru aceia că a voit mult. Dorinţa ltiî, cum ar di
ce cine-va, aceasta este; căci pretutindene buna voinţă 
este premergfitore voinţei. Dară apoi mal este şi o altă 
voinţă, precum: ânteia voinţă de a nu se perde cei pe- 
cătoşl, şi a doua voinţă de a fi pedepsiţi cel rfil. Nu-I pe- 
depseşce din vre o necesitate, ci fiind-că voeşce. Acest 
fapt se pote vedea petrecându-se şi cu Pavel, când dice : 

„Voesc ca toţi omeni! sa fie ca m ine“ . „Voesc 

earaşi ca cele tinere sa se mărite şi sa nască co

p i i-' (I Corintheni 7, 7.1 Timolh. 5, 14). Deci buna voinţă 
(soăoxia) este ânteia voinţa, voinţa aprinsă, voinţă unită cu 
poftă, cum am dice noi. De cât, din causa celor mal sim
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pli, nici că voiţi conteni, ci voia întrebuinţa un cuvent co
mun spre a clarifica chestiunea. Ceia ce noi dicem in 

deobşle: pisma (ssîaţi.a), „şi după pisma no5tr£“
16 nslojxa t/juov), adecă, a dori grozav un lucru, — aceasta 
tocmai se Înţelege prin buna-vointă (eoSonia) a lui Dumne- 
defi; adecă că doresee mult, că pofteşce mult mântuirea 
nostre*). Dară ore din ce caus;t ne iubeşce ast-felifl? De 
sigur că pentru bunătatea lui cea mare. „De aceia, dice, 
ne-a hotărit mai dinainte spre înfiere, voind şi încă mult, 

pentru ca ast-feliu slava charului lui să se arate." „Dupre 

buna-voinţă a voeî sale, dice, spre lauda slavei cha- 

rulul seu, cu care ne-a m ilu it pre noi întru cel iu 

b it'1. Aşa dară, dacă spre aceasta ne-a miluit, spre lauda 
slavei charului lui, şi ca să se arate charul lui, să remânem 

în acest char. „Spre lauda slavei lu l“ , dice. Dară ci
ne să'l laude? cine să’l slăvească? noi? îngerii? sati ar- 
changhelil? sau întreaga natură? Şi ce este aceasta, faţa 
de densul ? Nimic de sigur, pentru că Dumnedeu nu este 
lipsit de nimic (ocvsvSss; yip t6 9-;îov). Deci pentru ce voeşce 
a fi lăudat şi slăvit de noi? De aceia, ca iubirea nostre 
cătră densul să se facă mal fierbinte. Pentru că in defini
tiv nu doreşce nimic din partea nostrfi, de cât numai 
mântuirea nostre; nu are nevoe nici de serviciul nostru, 
nici de slavă, şi nici de alt-ceva din parte-ni; totul el face 
numai pentru mântuirea nostre. Cel ce laudă şi admiră 
charul acordat lui de Dumnedeu, va fi tot-deauna mal cu 

bagare de samă şi mal serios. „Cu care ne-a m iluit 

pre n o î“. Nu adis„care ni l-a dăruit", ci „Cu care ne-a 

m iluit pre no i“, adecă că nu numai ne-a curăţit de pe- 
cate, ci încă ne-a lăcut şi vrednici de iubit. întocmai ca 
şi cum ar lua cine-va un rîios, prăpădit de această bolă 
molipsitore, de bătrâneţe, serăcie şi fome, şi de-odată l-ar 
face ten6r şi frumos, întrecend pe toţi omenii în frumu- 
seţă, din obrajii lui ieşind o culore ca aurora dimineţei, 
eară cu aruncăturile lui de ochi întunecând strălucirea so- 
relul; apoi l-ar gratifica cu florea virstel omeneşti, şi l-ar 
îmbrăca cu haină împărătească şi cu diademă, şi în fine 
cu totâ podoba,—în aşa feliu a lucrat Dumnedeu cu sufle
tul nostru pe care l-a făcut frumos, scump şi drăgălaş. In-

*). Cuventul pismă de şi 'şi are origina sa din limba greacă, 
totuşi în liinba Română a căclut în însemnarea de viclenie, invidie, 
reutate. Trad.
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geril doresc ca să priviască un ast-feliu de suflet, şi nu 
numai ingeriî, ci şi arcbanghelil şi toţi sânţii; într’atât ne 

a făcut de graţioşl şi de scumpi Iui. „V a pofti, dice, 

îm păratu l frumuseţa ta“ (Ps. 44, 13). Priveşce deci, ce 
vorbe vătămătore vorbesc unia, şi ce vorbe bine-cuventate 
vorbim noi acum. Noi nu admirăm câtuşi de puţin bogă
ţia, nu admirăm cele de aici, ci cele cereşcî şi cele din 
ceriurî. Nu dicem noi ore, că acel copil e graţios, care 
împreună cu frumuseţa corpului are încă şi multă graţie 
în cuvinte? El bine, ast-feliu sunt credincioşii. Priveşce 
acum ce vorbesc credincioşii şi cei iniţiaţi în dogmele cre
dinţei. In adevgr, ce ar putea să fie mal graţios ca gura 
unul credincios, carea scote cuvinte miraculose, şi care cu 
inimă curată şi cu buze nespurcate se impărtăfeşce din 
masa cea de taină, cu totâ strălucirea şi cu tot curajul? Ce 
pote fi maî graţios de cât cuvintele prin care ne lepădăm 
de diavolul? prin care apo! ne împreunăm cu Ctnistos? 
ca cuvintele din mărturisirea aceea dinainte de botez, ca 
şi aceea de după botez? Să pricepim deci aceasta toţi, 
câţi am corupt taina botezului şi să suspinăm, ca să pu

tem earăşT a dobândi ceia ce am perdut. „Intru care a- 

vem rescumpărarea prin sângele lu i“ (Vers 7). Cum? 
Nu numai că a dat pe fiul sett cel iubit, ci în aşa
mod, in cât să fie şi sacrificat. Priveşce bogăţia iubi- 
rel sale cătră om : pe fiul seu cel iubit l-a dat pen
tru cel vrednici de ură. De aici poţi vedea cât ne preţu- 
ieşce. Dacă, pe când noi ’1 uram şi eram duşmanii lui şi 
a dat totuşi pe fiul seu cel iubit, ce nu va face la urmă, 

când ne facem prietini cu el? „Iertarea pecatelor“ . De 
la cele de sus se pogoră la cele de jos- Spunend mal
înainte de înfiere, de sânţire şi viaţa neprichănită, vor-
be-ce acum şi de patimă, nu ca cum ar slăbi sau ar în
josi cuvântul, de Ia faptele cele mari pogorîndu-I la cele 
mici, ci din contra ridicându-1 de la cele mici la cele mari. 
Nimic nu e mare ast-felifl, ca a se vărsa sângele fiului 
s6u pentru noi. A nu cruţa nici pe fiul seQ, aceasta e cu 
mult mal mare şi de cât înfierea, şi de cât tote cele-l-alte 
daruri. Mare lucru este a ni se ierta pecatele, dară mai 
mare încă că am câştigat’o prin sângele stăpânului. Cum 
că acest fapt e mal mare de cât tote cele-l-alte, priveşce 

cum şi aici strigă apostolul: „Dupre bogăţia charulut 

Iul, pe care l-a prisosit întru n o î“ (Vers. 8). Bogăţie 

e şi înfierea, înse aceasta e cu mult mal mare. „Pe care
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l-a prisosit, dice, întru no l“ . Şi bogăţie, şi incă cu pri
sosinţă dată, adecă a fost vărsat charui lai asupra ome- 
nilor într’un mod de nepovestit. Nu e posibil de a presenta 
cu cuventul ceia ce am încercat prin fapte. Căci cu ade
verat că este bogăţie, şi încă bogăţie mare, pe carea ni 
a dat’o cu prisosinţă; bogăţie prisoselnică nu omenilor, ci 
lui Dumnedeu, ast-feliu că e cu neputinţă de a fi povestită.

„Arătându-ni noue taina voel sale dupre bu- 

na-voinţa sa, care mai ’nainte a rânduit întru den

sul “ (Vers 9), adecă, stăpânul adevgratel înţelepciuni şi 
al adevgratel priceperi ne a făcut înţelepţi şi pricepuţi. 
Vai. câtă prietenie, de vreme ce ni spune pănă şi misteriile 

sale. „Taina voel sale“, dice, ca şi cum ar dice cine-va, 
eâ ni a făcut cunoscut cele din inima lui. Acesta este mis- 
teriiil cel plin de totă înţelepciunea şi priceperea. Ce anu
me cauţi egal cu această înţelepciune? Pe cel nevrednici 
în totul, pe aceia ’l-a găsit vrednici să ’i îmbogăţiască. Ce 
pote fi egal cu această iscusinţă? Duşmanul, cel cu totul 
m it altă dală, acesta fără de veste s-a ridicat la cele înalte. 
Şi nu numai atâta, dară şi aceia că faptul s-a petrecut în 
acest timp, şi prin cruce, şi aceasta a fost după înţelep
ciunea lui. Aici într’adins întinde vorba, voind a arata cum 
aceasta a resultat din înţelepciune, şi cum şi pe noi ne-a 

făcut înţelepţi. Penlru care earăşl dice: „D upă bun ă 

voinţa sa, care mai’nainte a rânduit Intru densul", 
adecă, aceasta a dorit, sau cum ar dice cine-va: aceasta 
şi-a pus în gând, ca să ni comunice şi noug taina sa. Şi 
care e acea taină? Aceia că voesce a şedea omul în ce- 

riurl. Aceasta, deci, s’a şi făcut, „Pentru iconom ia îm 

plinire! vremurilor, ca tote să le uniască sub un 

cap întru Christos, şi cele din ceriurl şi cele de pre 

pământ, întru dânsul (Vers. 10). „Se despărţi-se, dice, 
cele cereşcî de cele pamenteşcî, nu aveau un singur cap". 
După cuventul creaţiunel Dumnedeu a fost unul singur; 
dară împrăsciindu-se retâcirea din mitliologia greacă, cu 
credinţa in mal mulţi dumnedei, 6menii erau despărţiţi şi 

fugiţi de sub ascultarea lui Dumnedeu. „Pentru iconomia, 

dice, împlinirel vrem urilo r", A numit aceasta plinirea 
timpurilor. Privesce, cât de precis vorbesce. Arătând înce
putul de la tatăl, scopul, voinţa, ânteia impuisiune, eară 
ânteia îndeplinire a lucrurilor prin Iisus Christos, el (apo
stolul) nicăir! nu-i numesce serv.



OMILIA I 13

„Precum  ne-a ales pre noi întru densul, dice, 

m a i’nainte de întemeierea lumeî rânduindu-ne pre 

noi spre moşcenirea fiască prin Iisus Christos, că- 

trâ sine......  ca tote să le uniasca sub un cap în 

tru Christos, şi cele din ceriurl, şi cele de pre 

pâm ent întru densul". Cum vedi, deci, nicăirt nu l-a 

numit serv. Dacă îns6 particulele: „ în “ şi „prin" se pol 
atribui servului, priveşce unde ajunge lucrul. Chiar de Ia 

capăt începând epistola „P rin  voinţa“ adaoge imediat 

„ ta tă lu i41. Tatăl a voit, dice, şi fiul a lucrat, a activat. 
Dară nici fiul n’a fost lipsit de voinţă, fiind-că tatăl a voit, 
şi nici tatăl nu a fost lipsit de activitate, fiind-că fiul a 
activat, a lucrat, ci tote sunt comune tatălui şi fiului. 

„Tote ale mele, dice, a le tale sunt, şi ale tale ale 

m e le“ (Ioan 17, 10). Plinitatea timpurilor a fost presenţa 
Iul. Deci, fiind-că tote le-a Întrebuinţat, şi prin ingerT, şi 
prin Profeţi, şi prin lege, şi totuşi nimic nu s-a făcut, ba 
încă se primejduia înseşi creaţiunea omului, că adecă in 
zadar a fost creat, şi Încă mal mult spre rgu, toţi fiind 
perduţl mal mult chiar ca pe timpul potopului, a găsit a- 
ceastă iconomie a charulul, ca ast-feliu omul să nu fie 
făcut fără scop şi în zadar. Deci aceasta o numeşce apos
tolul plinitatea timpurilor şi înţelepciune, că adecă pe 
când tocmai erau pe punctul de a fi perduţl, atunci aii 

fost mântuiţi. „Ca tote sâ le un iască“ (âvaxeţ'aXauik- 
oaaîku). Dară ce înseamnă acest cuvânt? A strînge adecă 
la un loc, a uni cele despărţite. De cât să căutăm a ne 
apropia încă mal bine de adevfir. Printre noi. cum şi în 
obicînuinţa dilnică, avaxşfaXauotn? == recapitulaţie, se nu
meşce abreviaţiunea celor vorbite pe larg, sau tote cele 
vorbite pe larg a le spune pe scurt. Mal este apoi şi altă 
semnificaţie, şi anume: cele iconomisite de un timp înde
lungat le a adunat la un loc şi le-a concentrat în el, ade

că le-a scurtai. „Căci Dom nul cuvfent scurt va face 

pre păment (Xo-fov yâp aovreXwv xat aovts|xvcov ev Sixaioaovţ)} 

cu dreptate11 (Rom. 9, 28), adecă pe acelea le-a cuprins, 
şi pe altele le-a adăogat. Aceasta este avaxs'faXatioaic sau 
recapitulaţie. Dară acest cuvânt mal invederează încăce-va, 
şi anume; un singur cap a dat tuturor, pe Christos cel 
întrupat, adecă şi Îngerilor şi omenilor a dat aceeaşi că
petenie, unora pe Christos după corp, şi altora pe Dum
nedeu Cuvântul. Ca cum ar dice cine-va, că a reclădit o
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casă, care avea unele părţi stricate şi unele tari, adecă că 
I-a pus o temelie mai puternică şi a făcut casa mal să- 
nătosă: întocmai aşa şi aici, prin faptul că a pus pe toţi 
sub un singur cap. Căci numai ast-feliu se va face unirea, 
numai ast-feliu se va face conexitatea exactă, când tote 
vor fi puse sub un singur cap, care are o legătură de sus.

Deci, după ce ne-am învrednicit de atâta dar, de 
atâta filantropie, să nu ruşinăm pe bine făcătorul nostru, 
şi să nu facem a fi zadarnic atâta char dăruit noufi; să 
arătăm deci viaţă Îngerească şi să avem virtute îngerească. 
Da, v6 rog şi ve îndemn, ca nu cum-va să ni se facă tote 
acestea spre judecată sad spre oslnda, ci spre dobândirea 
bunătăţilor, cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin 
Christos Iisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi 
cu Sântul Ducb, i se cuvine slavă, stăpânire şi cinste, a- 
cum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

OMILIA II.

„Intru care şi sorta ne-am făcut, mai ’nainte 

fiind hotărâţi d.upre rânduială celui ce tote le lu

crează, dupre sfatul voei sale; ca să fim noi spre 

lauda mârireî Iul, care am nădăjduit mal înainte 

întru Christos; prin care şi voi audind cuvântul 

adevărului mântuirel vostre, întru care şi credfind, 

v’aţl pecetluit cu duchul făgăduinţei cel sânt; care 

este arvona moşcenirei nostre1, spre rescumpărârea 

câştigului, spre lauda mărire! lu l.“ (Cap. 1, 11—14).

Peste tot locul s-a jncercat Pavel, pe cât l-a fost po
sibil, de a ni arăta iubirea de omeni cea negrăită a lui 
Dumnedeu. Cum că aceasta însfi, nu e cu putinţă a o cu- 

nosce cu exactitate, ascultă ce dice e l: „O adâncul bo

găţiei şi al înţelepciunei şi a l cunoştinţei lu i Dum- 

nedeU ! C ât sunt de nepătrunse judecăţile lui, şi 

neurm ârite căile lu i“ (Rom. 11, 33.); totuşi aici arată 

cam In ce feliu este. Deci, ce dice el ? „Intru care şi 

sortă ne-am fâcu t“, adică am primit moşcenire. Mal 

sus a dis: „Ne-a ales pre no l“, eară aici dice „am  pri
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mit moscenire'1. Dară fiind-că moşcenirea este mal 
mult fapt de noroc, de cât resultatul intenţiunel saQ al 
virtuţel,— căci mal totdeauna se împrietineşce cu igno
ranţa şi cu norocul orb, lăsând la o parte de multe-orl 
pe cel virtuoşi, şi lipindu-se tocmai de cel nevrednici,— 

privesce cum el corectează aceasta. „Mai’nainte răn- 
duindu-ne pre noi dice, după bună-voinţa voel sale,“ 
adecă, că nu am moşcenit cum s-ar întâmpla, şi că nîcî 
nu am fost aleşi earâşî cum s-ar întâmpla,— pentru că 
cel ce a ales este Dumnedet), şi lot el este care a dat 
moşcenirea,—ci după buna-voinţa sa. Aceasta scriind-o şi 

în epistola cătră Romani (8, 28. 30) dice: „Celor che
maţi dupre rânduirea Iul DumnedeO... Pre carii i-a 

hotărît mal dinainte, pre aceştia I-a şi chemat, 

şi pre carii I-a chemat, pre aceştia I-a şi îndrep

tat, şi pre carii l-a îndreptat, pre aceştia î-a şi 

proslăvit" Dicend maî'nainte „Celor chemaţi dupre 

rânduirea lui Dumnedeu1*, şi voind a arata distinc- 
ţiunea acordată unora, a vorbit şi de moscenire, pe care
o pune aici ca resultat mal mult al sanctităţel lui, pentru 
ca ast-feliu liberul arbitru să nu fie anihilat. Căci sorţul 
moscenire! (xXvjpo?) nu este resultatul virtuţel în sine, ci 
al întâmplărel norocose, cum ar dice cine-va. Ca şi cum 
pare-că ar dice: „dându-se sorţul v-a ales pe voi, însg 
totalitatea faptului e resultată din buna lui disposiţiune“. 
Fiind hotărîţl, dice, adecă, alegeudu-ne, ne-a afierosit lul-şl, 
sau că maî’nainte încă de a ne nasce, el ne privia ca 
moscenitorl. E In adever minunată prevederea Iui Dumne
deu, care cunosce totul mai’nainte chiar de naşcerea nostrS. 
Tu însg, privesce, cum el peste tot locul voeşce a arăta pre
cis, că faptul acesta nu e resultatul căinţei, ci că a iost 
prescris de sus, ca cu nimic să nu fim mai pe jos de ţu- 
uel, şi deci pentru acest scop totul face. Dară cum în

suşi Christos dice: „Nu sunt trimis, fără numai câ- 

tra oile cele perdute ale casei Iul Israil“, şi earăşl di- 

cea discipulilor: „Pe calea păgânilor să nu mer

geţi, şi în cetatea Samaritenilor să nu intraţi", şi 

chiar Pavel dicea: „Era cu putinţa de a se grăi 

cuventul lui Dumnedetl voue mal’nteiQ; dară fiind- 

câ’I lepădaţi, şi ve judecaţi pre voi nevrednici de 

viaţa cea vecmicâ. iată că ne întorcem la nea
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m uri" (Math. 15, 24. 10, 5. Fapt. 13, 46) ? Tocmai pen
tru aceasta s-au dis, că adecă nă nu creadă cine-va că 
asemenea fapt s-a petrecut într’un mod Sntâmplătoriil. 

„Dupre buna-voinţa sa, dice, care m al’nainte a 

rându it întru densul", adecă, că nimic după aceasta n-a 
1 aerat; tote au fost prescrise de sus astfelifi, şi el portă 
totul după planul voel sale. Aşa-dară el nu a chemat gin- 
ţile din causă că Iudeii nu-i dau atenţiune, şi nici că a 

fost silit şi împins la aceasta de ce-va. „Ca să fim  noi, 

spre lauda slavei sale, cari! m al’nainte am  năd ă j

duit întru Christos, prin care şi voi audind cuvân

tul adevărului m ântuire! vostre, întru care şi cre- 

dend, v-aţî pecetluit cu Duchul făgăduinţei cel sânt" 
(Vers. 12.13)—Privesce, cum în lot locul pe Christos ’l dă ca 
causă a celor săverşite, şi cum nicăirf nu vet găsi denumirea 
de funcţionarii! (oxoopYd?) sau servitoriQ, dupre cum scrie 

şi în epistolă cătră Ebrel, dicSnd; „De de m ult g ră 

ind DumnedeQ părinţilor noştri prin proroci, în 

dilele acestea mal de pre urmă ni-a g ră it n6uâ 

întru fiul“ (Ebr. 1.1.2), adecă „prin fiul". „Cuvântul ade

văru lu i" , dice, şi nici de cum cuvenlul tipului sau al i- 

conel, al imagine!; şi ce încă? „Evanghelia m ântuire! 

nostre" *). Bine o numesce evanghelia mântuire!, pentru 
că pe de o parte face alusiune la lege, eară pe de alta 
Ia pedeapsa viilore. Nimic alta nu este predic.-!, de cât 
evanghelia mântuire!, căci cel vrednic! se eliberează şi 
nici de cum nu se perd.

„Intru care şi credend v-aţ! pecetluit cu D u 

chul făgăduinţei cel sânt, carele este arvona moş- 

cenirel nostre" (Vers. 13. 14). A fi sigilaţi, earăşl e un 
exemplu al marel sale pronii; nu numaî a fi afierosiţ! şi 
nici numai a moşceni, ci incă a ti şi sigilaţi. Ca cum ci
ne-va ar face cunoscut pe cel ce au câştigat la lotârie, 
ast-feliu şi Dumnedeu a hotârît pe unia spre a crede, şi 
i-a sigilat în a clironomisi cele viitore. Veci! cum, cu tre
cerea timpului îl face pe aceslia de admirat ? Pe cât timp 
erau în presciinţă (ev jr(y07vu>asc=în precunoscintă), nimfi-

*) Textul original este: „ev ij> %<v. Ojist? ây.ouaav«; xov Xd- 

YOV zfji âXYjdetaţ, to eoav'feX'.ov zffi gavnjplac 6ju#v“, ast-feliu c i 
în ediţiunea Română de Buzeu lipseşce partea de la urmă. Trad,
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nul nu erau cunoscuţi, dară după ce au fost sigilaţi, 
s’ati făcut cunoscuţi, însfi nu ea voi, cari veţi fi cu ade
verat cunoscuţi, afară de puţin! pote. Au fost sigilaţi şi 
Israiliţiî, îns6 în circumcisiune, ca şi animalele care pasc 
earbă; am fost sigilaţi şi noi, însfi în spirit, ca fii al lui. 

Dară ce înseamnă ore: „cu D uchul sânt al făgădu in 

ţei “ ? Adecă după făgăduinţa pe care am primit’o. Doue sunt 
fâgăduinţile date; una prin profeţi, şi ceea-l-altă prin fiul. 
Asupra făgăduinţei dată prin profeţi, ascultă pe Ioil pro

fetul, carele dice: „Voiu turna din D uchu l meu pes

te tot trupul, şi vor proroci feciorii voştri, şi fe

tele vostre, şi tinerii voştri vedenii vor vedea, şi 

bătrânii voştri visuri vor v isa“ (Ioil 2, 28). Acum 

ascultă şi pe Christos, carele dice: „Veţi lua putere, 

venind D uchu l sânt peste voi, şi veţi fi m ie m ăr

turii în Ierusalim , şi in totâ Iudeia şi Samaria, şi 

p ânâ la marginea păm ântu lu i. “ (Fapt. 1, 8). De şi tre
buia a fi credut ca Dumnedeu, dice, Lotuşi el nu se înte
meiază mult pe aceasta, ci examinează faptul omenesce, 

precum <Jice şi în epistola călră Ebrel (6, 18): „Ca prin 

doue lucruri ce nu se pot muta, in care este cu 

neputinţa să m inţâ Dum nedeu, să avem tare în 

dem nare” . Ast-feliu şi aici dă dovada promisiunel celor 
viitore, care deja ni s-au acordat. Tocmai de aceia şi nu- 
mesce aceasta arvonă, pentru că arvona este o parte a 
întregului. A cumpărat de la noi mântuirea nostrfi, şi pen
tru aceasta ni-a dat arvonă. Pentru ce însfi nu a dat în
tregul preţ imediat? Fiind-că nici noi nu am lucrat totul,, 
am credut numai, dară acesta e începutul; de aceia şi el 
ni-a dat numai arvonă. Numai când deci vom proba cre
dinţa nostre prin fapte, atunci şi el va plăti preţul întreg. 
Mal ales încă că a dat şi un alt preţ,— propriul lui sân
ge,—şi earăşl a făgăduit alt preţ. Precum când este res- 
boiu între naţiuni se daţi ostatici, tot aşa şi Dumnedeu 
a dat pe fiul sfiti ca gaj de pace şi de armistiţiu, cum şi 
pe spiritul cel sânt al sfiti. Cel ce cu adevfirat se împăr
tăşesc de sâutul Duch, sciu că este arvonă a clironomieî 
nostre. Ast-feliu a fost Pavel, carele de aici deja gusta 
cele de acolo, pentru care se şi grăbea, în acelaşi timp 
se şi întrista a părăsi cele de aici şi suspina, pentru că 
privia cu alţi ochi, transportându-şî totă mintea JuI acolo. 
Nu participi la fapte, de aceia cadl şi din vorbe. Dacă ne
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am fi împărtăşit cu toţiî de Duchul sânt, cum ar fi trebu
it, am fi privit şi ceriurile şi fericirea de acolo. Arvona 
în ce scop şi pentru ce ni s’a dat ? Pentru rescumpărare 
şi buna îngrijire; căci adevârata rescumpărare atunci se 
face. Acum înse noi trăim în lume şi cădem în multe fap
te rele, şi trăim împreună cu ceî necucernici.

De aceia ne am depărtat acum de ceriurl. Inse ade
vărata rescumpărare atunci este, când nu sunt nici păcate, 
nici patimi omeneşcî, şi nici nu ne amestecăm cu de ace
stea; de vreme ce viaţa nostre nu este pe pământ, căci 
aici noi suntem ca musafiri. Deci fără pecate trebuie să 

fim, dacă voim să fim „lauda slavei sale". încontinuu 
pune această dicere, ca fiind suficientă spre a convinge pe 
auditori. „Căci dacă le făcea tote acestea pentru col, dice, 
ar fi fost chestiunea discutabilă; dară fiind-că le-a făcut 
pentru dânsul, spre a arăta bunătatea luî, ca o mărturie 
ore-care, apoi şi pnne causa pentru care nu s-ar fi petre
cut acestea in vre-un alt mod", ceia ce şi vedem petre- 

cendu-se cu IsrailiţiI: „Fa pentru numele t6u ‘‘ (Psalm 
109, 21), şi earăşl în alt loc, unde însuşi Dumnedeti dicea: 

„Pentru mine fâcut-am aceasta" (îsaia 48,11), cum şi 

Moisi: „Fa aceasta noue pentru numele teu, daca 

nu pentru alt-ceva“ . Aceasta convinge pe auditori şi-î 
linişteşce, aflând că va face numai pentru bunătatea lui, 
ceia ce a promis.

Dară audind noi acestea să nu ne lenevim, căci da
că face pentru dânsul, totuşi cere şi conlucrarea nostrâ. 

Pentru că dacă dice: „Pe ceî ce me slăvesc îl voiu 

slăvi, şi cel ce me despreţuiesc, vor fi despreţuiţl" 
(I Reg. 2, 30), vom pricepe că cere şi cele cuvenite din 
parte-ni. Lauda slavei lui este de a mântui pe duşmanii 
luî tocmai, înse numai pe aceia, carii după ce ati’ deve
nit prieteni persistă în prietenie, căci dacă se re’ntore ea
răşl la vechea duşmănie, tote au fost în zădar şi de pri
sos. Alt mijloc de scăpare nu este şi nici vre-o împăcare 

din nou, ci „6re-care aşceptare înfricoşată a judecâ- 

ţel, şi iuţimea focului care va să m ănânce pre cel 

protivnicî" (Ebr. 10, 27). Dacă ar urma ca vecînic noi să 
cerem iertare de la dânsul şi în acelaşi timp să’l duşmă
nim, de sigur că nu vom înceta de al duşmăni, moleşin- 
du-ne şi făeându-ne mal rel, şi vătămându-ne pe noi în
şine la venirea sorelul dreptăţ’el. Nu vedî raza acelui so- 
re deschidându-ţl ochii? Acea rază I-a făcut sănătoşi, buni 
şi pâtrundâtorî. Ţi-a arătat deja lumina cea adevârată;
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dară dacă tu fugi de lumină şi te bagi în întuneree, care 
■’t! va fi justificarea, şi ce iertare veî avea? Nicî-una, pen
tru că purtarea ta este semn de duşmănie nespusă. Când 
nu cunosceaî pe Dumnedeu şi-l duşmănia!, aveai ore care 
scusă; dară după ce deja al gustat din bunătate şi din 
miere, şi totuşi îl părăsescl şi te întorci ca cânele la’ văr
sătura sa, nimic alt nu arăţi, de cât semnul celei mal 
mar! uri şi despreţ. „In-*6 îiu, dicî, ci sunt silit de natură; 
eu iubesc în adevfir pe Christos, însfi dacă calc poruncile 
lui, este că sunt silit de natură la aceasta". Dacă cu ade
vfirat că al fost silit, de sigur că vel avea iertare ; eară 
dacă cad! din causa lenevirel tale, nu vel avea cătuşl de 
puţin. Haide, deci, să cercetăm şi să vedem care din do- 
,ufi’: se fac ore pficatele din causa vre-unel necesităţi? 
suntem ore forsaţî de a le face, sad că le facem din prea 

marea trândăvie şi din despreţ? „Să nu ucid i", dice. 
Care este necesitatea de a ucide ? Care e sila ce te îm
pinge? Nu este nici o silă care să împingă la omor. Ci
ne dintre noi ar avea gustul ca să implanteze cuţitul în 
gâtul apropelui şi să-şi moie în sânge mâna lui P Nici u- 
nul. Aşa dară, ved! că e cu lotul din contra, adică că nu 
e necesitatea nici’ sila care ne împinge la omor, ci pofta 
de a pficătui. Dumnedeu a înrădăcinat în natura nostrfi 

dragostea de a ne iubi unii pe alţii „Totă vita, dice, iu- 

besce pe cel asemenea ei’şi şi om ul pe aprâpele 

lu l“ (Sirach. 13, 18). VedI, deci, că de la natură avem în 
noi germenele virtuţel ? Deci germenele rfiuluî este contra 
naturel, şi dacă acesta ne stăpâneşce mai mult, apoi e 
dovada niarel nostre trândăvit. Dară ce? Care necesitate 
te împinge spre a curvi ? „Tirânia poftei, rfispundl". Dară 
pentru ce? spune-mi: nu se pote ca să usezl de femeea 
•ta, şi ast-felifl să conteniască acea tiranie? „Dară, dicî, 
m-a’cucerit amorul de femeea apropelui". Dară aceasta nu 
■e din causa vre-unel necesităţi: amorul nu provine din 
vre-o necesitate sau s ilă ; nimeni nu iubesce cu deasila, 
-ci de bună voea sa. Promiscuitatea pote că este o nece
sitate : însfi a iubi pe cutare saQ pe cutare, nu este din 
necesitate; faptul acesta nu e nici măcar poftă de promis
cuitate, ci o slavă deşartă, insultă şi desfătare peste mă
sură. Care fapt este logic? spune-mi: A avea pe femeea 
•ce a! luat’o cu garanţii, şi tovarăşă în faeerea copiilor, safl 
pe acea pe care nu o cunosc! ? Nu sciţi că convieţuirea 
caşce prietenia ? Nu acus pofta în sine; însfi ea a fost dată 
}pentru căsnicie, a fost acordată pentru facerea de copil,
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eară nu pentru precurvie şi corupţiune. Obicinuiesc şi le
gile de a ierta picatele forsate; îns6 din cele enunţate a- 
icl nici unul nu provine din vre-o necesitate sau silă, ci 
tote din despreţ cătră Creatoriul. Nu a creat Dumnedeu 
natura nostre în aşa mod, ca să fim siliţi a pScătui, căci 
de ar fi aşa, nu ar fi pedeapsa. Celor se sunt forsaţT de 
a face un fapt r£u. nici noi nu le cerem vre-un cuventr 
şi nici Dumnedefi, carele e atât de bun şi filantrop. Dară 
ce? A fura este pote din necesitate? „Da, dicl, căci sără
cia îl împinge la aceasta." Dară sărăcia fors-ază pe cine
va mal mult de a lucra, de cât de a fura. Sărăcia, deci, 
tace tocmai contrariul; căci a fura este fapt resultat din 
trândăvie, pe când sărăcia nasce iubirea de muncă, eară 
nu trândăvia. Şi ca să afli, ia spunem!: ce pote li mat 
greu şi mal desgustătoriu? A perinda nopţile treaz, şi a 
sparge zidurile, a păşi prin intunerec, şi a fi cu sufletul 
în mână, a se pregăti de omor, a tremura şi a muri de 
frică, sau a fi cu bagare de samă la ocupaţiunile dilnice,. 
şi a se bucura în linisce de o mare siguranţă? Aceasta 
e mal uşor, şi cum că este mal uşor, dovada e că sunt 
mal mulţi în lume de cel ce muncesc, de cât de cel 
ce fură.

Aşa dară, vedl că virtutea e după legile naturel, ea
ră răutatea e contra legilor naturel, după cum sunt boia 
şi sănătatea ? Dară ce ? A spune minciuni şi a jura strîmb* 
este din causa vrc-unel necesităţi sati siluiri? Nu este nici 
una din acestea, ci de bună voe facem aceasta. Nu sun
tem creduţî, clicT: dară aceasta e fiind-că nu voim, pentru' 
că in definitiv noi ar trebui să fim creduţî mai cu samă 
din purtare, de cât din jurăminte. Pentru ce, spunemî, pe 
unia cari jură nu-i credem, eară pe alţii ’i credem de fi
deli şi fără jurământ? «Dacă cutare, dice, va spune fap
tul, eu ’l cred şi fără jurământ, pe tine însg, chiar cu ju
rământ nu te cred.» Aşa dară jurământul este de prisosr 
ba încă chiar e o dovadă mal mult de necredinţă, de câfc 
de credinţă. Uşurinţa de a jura e o probă de nerespect 
cătră cele sânte. Ast-felifi dară cel ce incontinuu usază 
de jurământ nu are nici-odatâ vre-un folos din el, pe când 
din contra, cel ce nicl-odată nu întrebuinţază jurământul,, 
acesta tocmai se foloseşce. E necesitate de jurământ, dice, 
spre a fi creduţî; dară noî vedem că tocmai cel ce ni? 
se jură sunt creduţî. Dară ce ? Este ore vre-o necesitate- 
sati vre-o siluirs de a insulta pe un altul? «Da, dice; din 
causă că inima mi se înfuriază şi clocoteşce de mânie, şi 
nu’ml lasă spiritul în linişte.» Dară nu e causa inimel, o-
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muie, ci causa micime! tale de suflet şi pofte! de a insul
ta ; pentru că dacă ar fi din causa inimel, toţi omeui! 
s-ar înfuria şi ar insulta. Avem inimă nu ca să insultăm 
pe apiopele, ci ca să intorcem la pocăinţă pe ce! ce pă
cătuiesc. să fim trejf, eară nu trândavi. Inima este in noi 
ca să serviască de impuls pentru no!, spre a scrâşni cu 
dinţii contra diavolului, spre a fi grozavi contra lui, şi 
uicî de cum contra omenilor. Avem arme dale de Dum
nedeu, nu ca să ne resboim pe no! inşi-ne, ci ca să între
buinţăm întregul armament contra vicleanului diavol, care 
ne atacă. Te înfuriezl? Fie, însă contra păcatelor tale; 
imboldeşce ţ! spiritul, biciuesce-ţ! consciinţa, fit judecătoriu 
grozav şi ne’nduplecat al propriilor tale greşeli. Acesta e 
câştigul ’ ce-1 vel avea din Infuriarea ta, pe carea tocmai 
pentru aceasta ţî-a dat’o Dumnedeu. Dară răpirea este o- 
re din necesitate? Câtuşi de puţin. Ce necesitate e de a 
răpi, spuue-ml, sau ce te silesce la aceasta ? «Sărăcia, 
dicl, şi lipsa celor necesare.» Dară tocmai de aceasta nu 
trebuie să răpesc!; căcî o ast-feliu de bogăţie nu e sigu
ră. Tu, însă, fac! acelaşi lucru, ca şi cel ce fiind întrebat 
că de ce pune temelia casei sale pe nâsip ? el respunde 
că spre a fi apărată de ploi şi geruri mari. Dară tocmai 
pentru aceasta nu trebuia să o puuă pe năsip; căci o va 
prăbuşi curând ploea, vijeliile şi vânturile. Deci dacă vo
eşcl a te îmbogăţi, nu răpi. De voeşc! a lăsa copiilor a- 
vere, adună-o cu dreptate. O ast-feliu de avere de sigur 
că va rămânea: cea strînsă, înse, pe nedreptul iute se va 
perde şi deteriora. Voeşcl a te îmbogăţi, şi răpeşcl avu
tul altora ? Dară aceasta nu e bogăţie, ci bogăţie e de a 
stăpâni avulul tău propria, eară cel ce stăpânesce lucruri 
streine, nu pote fi numit bogat. Pentru că de ar fi aşa, 
apoi şi neguţitoril carii vind haine de mătase, luate de 
la alţii, s’ar putea numi cei mal bogaţi şi maî cu dare 
de mână dintre toţi omenii; de cât noi nu numim bogaţi 
pe aceştia. Şi din ce causa? Pentru aceia tocmai că por
tă de vîndare haine streine. Dară chiar de ar fi pote ale 
lor, totuşi* valorea hainelor nu e a lor, sau dacă ar fi şi 
a lor, totuşi aceasta nu se numeşce bogăţie. Dacă poliţele 
date nu fac pe cine-va bogat, prin faptul că iute ne des
părţim de ele, apoi lucrurile răpite cum pot face pe eine- 
va bogat? Dacă însă voeşcl cu or!-ee preţ a te îmbogăţi, 
apoi află că faptul acesta nu provine din vre-o necesitate. 
Pentru că în adevăr, de ce anume voeşcl să te bucuri mal 
mult ? Ore de viaţă mai lungă ? Dara tocmai unia ca a- 
ceştia se sfârşesc maî curând. De mulle-or! aceştia plătesc
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cu o morte prematură preţul răpire! şi al lăcomiei lor, şi 
de proprietăţile lor nu se bucură, ci încă puţin după du
cerea lor de aici vor lua ca moscenire gheena. De multe- 
orl apoi, fie din causa desmerdărilor, fie din a ostenelilor 
şi a grijilor, se perd topiţi de bole. Aşi fi voit să şciu 
causa, pentru care bogăţia e atât de dorită şi de alungată 
de omeni. Dumnedeu, inse, a pus hotare şi măsură natu- 
rel nostre, ca să nu avem nici o necesitate de a umbla 
după bogăţii. El a poruncit de a ne îmbrăcă corpul cu o 
haină numai, sau şi doug, eară mal mult nu e necesar. 
Deci, pentru ce. şi la ce servesc mulţimea hainelor, pe care le 
mănâncă moliile ? A pus apoi măsură hotărîtă pântecelul, 
eară dincolo de această măsură tot ce e dat forsat, vată- 
mă orî-ce vietate. Deci, pentru ce şi|la ce servesc ciredile 
de vite, turmele de ol şi sfâşierea cârnurilor ? Avem ne- 
voe de un singur acoperământ/ de ce dară atâtea zidiuii 
mari şi atâtea case luxose ? Pentru ca să vieţuiască în a- 
cele case luxose vulturii şi ciorele tu desbracl pe cel sa- 
rac ? Apoi cum nu sunt acestea vrednice de gheena ? De 
multe-orl apoi chiar pe locuri pe care nici nu le-au v6dut 
macar, ii clădesc case strălucite, cu colone şi petre preţi- 
ose, în care scop ce nu sunt în stare de a săverşi ? Dară 
la urmă nici ii nu se bucură de acele case, şi nici alţii, 
pentru că singurătatea locului nu-i împinge spre ele. AI 
vfidut deci, că se fac lucruri de acestea, care nu sunt nici 
macar în scop de câştig, ci numai din causa prostiei şi a 
slavei deşarte ? Ve rog dară, de a fugi de o ast-feliu de 
purtare, pentru ca ast-feliti să putem a departa de la noi 
şi alte rele, şi să ne putem bucura de bunătăţile făgădu
ite celor ce’l iubesc pe el, prin Domnul nostru Iisus Christos, 
căruia, împreună cu Tatăl şi cu Sântul Duch, se cuvine 
slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

OMILIA III

„Drept aceia şi eu audind credinţa vostre în

tru Domnul Iisus, şi dragostea cea catra toţi sân

ţii, nu încetez a mulţărni pentru voi, pomenire de 

voi fâcend la rugăciunile mele, ca Dumnedeul 

Domnului nostru Iisus Christos, Tatăl mărirel, să
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ve dea voue Duchul înţelepciunel şi al desco

perire!, spre cunoscinţa Iul, ochi! m inţe! vostre 

lum inaţi, ca să sciţi vo î care este nădejdea che

mare! luîj, şi care este bogăţia mărirei moşcenirel 

lu i intru sânţi, şi care este m ărimea cea prea înal

ta a putere! Iu! întru noi, cari! credem dupre lu 

crarea puterel tărie! lu l“ (Cap. 1, 15—19). ' \

Nimic nu era egal eu frageda iubire apostolică; ni
mic nu se putea egala cu simpatia şi iubirea părinţască 
a fericitului Pavel, care ’şi făcea tote rugăciunile lui pen

tru oraşe şi ţerl întregi, şi cătră toţi scria: „Nu încetez 

a m ulţam i pentru voî, pomenire de voi lacend la 

rugăciunile m ele". Inţelegiţi, deci, câţi avea el in cuge
tul lui, spre a’l pomeni iu rugăciuni; pe câţl-î pomenia 
în rugăciuni, pentru toţi se ruga lui Dumnedeu, ca cel ce 

singur acordă darurile sale cele bogate. „Pentru aceia 
dice, adecă pentru viitoria şi pentru bunurile ce stau de 
faţă celor ce cred şi vieţuiesc cu dreptate. E demn de a 
mulţămi luî Dumnedeu pentru tote cele acordate de el 
neamului omenesc, şi înainte de aceasta şi după aceasta, 
dară e demn încă de a’! mulţămi şi pentru credinţa celor 

ce cred. „Aud ind , dice, credinţa vostre în D om nul 

Christos, şi dragostea cea cătră toţi sânţii". Peste 
tot locul el împreună şi înjugă credinţa şi iubirea, ca o 
pereche de telegari admirabili. „Nu numai cătră connaţio- 

nall, clice, ci cătră toţi fără excepţiune". „N u încetez a 

m ulţăm i pentru voi, pomenire fâcend pentru voi 

în rugăciunile m ele“ . Dară pentru ce’l rogi, şi ce anu

me ceri de la el ? „Pentru ca D um nedeul D om nulu i 

nostru Iisus Christos şi Părintele slavei, dice, să ve 

dee voue Duchu l înţelepciunel şi al descoperire!'1. 
Dou6 lucruri necesare cere apostolul ca ii să afle : pentru 
ce aft fost chemaţi, şi cum afl fost mântuiţi de pScatele 
anteriore; el însă dice, că acestea sunt trei la numfir. 
Dară cum sunt trei? Adecă, să cunoscem şi despre cele 
viitore. Pentru că în adevgr, din bunurile ce ni aparţin 
no! vom cunosce bogăţia cea nepovestita şi minunată; de 
la cunoscinţa exactă apoi, cine eram şi cum am credut, 
vom cunoşce puterea şi tăria lui, cum ne-a întors la ade- 

ver pe noi, carii am (ost înstrăinaţi atâta timp. „C ă ce
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este nebun al lui D um nedeu , este mal tare de cât 

omenii “ (I Corinlh. 1, 25). Cu aceeaşi putere, cu care a 
sculat din morţî pe Christos, ne-a atras şi pe noi oălră 
densul. Şi această putere nu este numai pănâ la înviere, 

ci şi cu mult mal departe. „Şi l-a pus a şedea de a- 

dreapta sa întru cele cereşcj, m aî pre sus de cât 

totă începetoria, şi stăpânia , şi puterea, şi domnia, 

şi de cât tot numele ce se numesce, nu num ai în 

veacul de acum, ci şi în cel viitoriQ; şi tote le-a 

supus sub piciorele lui, şi pre el l-a dat cap bise- 

ricel mal presus de tote, carea este trupul luî, 

împlinirea celuî ce se împlineşce cu tote întru toţi" 
(Vers. 20—23). Cu adeverat că ne-a făcut părtaşi a mari 
şi negrăite misteril. Dară acestea nu e cu putinţă în alt mod 
a le afla, de cât împărtăşindu-ne de sântul Duch şi bucu- 
rându-ne de mult char. De aceia şi Pavel se rogă ca : 

„Părintele slavel“ , dice, adecă carele ni-a dat mari bu
nătăţi. Apostolul numesce pe Dumnedetl plecând de la 

ideea subjectelor din discuţiune, precum: „Părintele în 

durărilor şi Dumnedeul a totă măngâerea" (II Co- 

rinth. 1, 3), şi earăşl Profetul : „D om nul este puterea 

mea şi ajutoriul meQ“ (Psalm. 17, 2. 3). „Părintele 

slavei", dice. VedI, cum el nu pote să represinte în alt 

mod numele, şi de aceia peste tot locul ii numesce slavă, 
nume ce printre noi este considerat ca mal presus de ori
ce strălucire. Iată acum că este părintele slavei, şi Dum
nedeul luî Christos. Dară ce ? Este ore fiul mal mic în 
slavă de cât tatăl ? Dara aceasta nu ar dice-o nimeni, şi 

nici chiar un nebun. „Să vă dee voue", adecă să înalţe 
cugetul vostru şi să’l înaripeze, căci în alt-feliu nu e cu pu

tinţă de a pricepe acestea. „Omul sufletesc*) nu prime- 

sce cele ale duchului, c ă c i ’l sunt nebunie" (ICorinth.
2, 14). Aşa dară avem nevoe de înţelepciune duchovni- 
ceascâ, ca să înţelegem cele duchovnicescî, ca să vedem 
cele ascunse; el (duchul) tote le descopere. £1 va povesti

*) In ediţia societăţeî britanice se dice: omul firesc, ceia ce nu 
represintă exact cuventul din original 4V/'.xoţ ăyftpaMtos, după 
cum nici traducerea din ediţia de Buzeu nu exprimă idcia în mod 

clar. oXixdc avâ,pcoTroc=om psichic, om trupesc, om în carne şi 
sânge. (Comp. Facer. % 7. cu I Corinth. 5, 44. 47 şi 50). Trad.
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tainele lui Dumnedeu, căci tainele lui Dumnedefi numai 
Duchul le cunosce, el care cearcă şi cele adânci a le 
lui Dumnedeu, şi nu înger, nici arclianghel şi nici vre-o 

altă putere creată. „Sâ ve dee voue“ , adecă să v6 a- 
corde charul lui. Deci dacă aceasta este din apocalips 
(descoperire), apoi sunt de prisos descoperirele minţel ome
nesc!. Cel ce a aflat pe Dumnedeu şi l-a cunoscut, nici-o- 
dată nu se va îndoi de ce-va; el nu va dice: „aceasta e 
imposibil, ceial-altă e posibil, sau cum s-a făcut aceasta". 
Dacă vom cunosce pe Dumnedeu, după cum trebuie a-1 
cunosce, şi dacâ-1 vom cunosce de la cel ce trebuie a cu
nosce, adecă de la însuşi duchul sânt, nici că ne vom în

doi vre-odată de ce-va. De aceia dice: „Spre cunoscin- 

ţa deplina a Iul, şi ochi lum inat! m intel vostre". 
Cel ce a aflat ce este Dumnedeu, nu se va îndoi de pro
misiunile date, nu va fi necredincios asupra faptelor deja 
îmtâmplate.

Se rogă prin urmare a li se da lor duchul înţelep- 
ciunel şi al revelaţiunel, dară pe lângă aceasta şi el pe 
cât pote demonstrează din raţionamente şi din faptele 
deja existente. Deci, fiind că trebuia a vorbi de faptele 
deja întâmplate, pe cele ce urmau a se petrece în viitoriu 
le certifică din cele întâmplate. Ast-feliu bună-oră dicfend : 

„Spre a cunosce voi, care este nădejdea chemărel 

lu l“ , aceasta e încă nesigur pentru mulţi, nu înse şi pen

tru credincioşi; „Şi care este bogăţia slavei moşce- 

nirel lu i întru sânţl“ , ce deasemenea e nesigur. Dară ce 
anume e sigur? Aceia că am credut că el a sculat pe 
Christos din morţi prin puterea slavei Iul; căci a scula din 
morţi e cu mult mal minunat de cât de a convinge spiri
tele. Şi tocmai aceasta mfi voiu încerca de a o proba. 

Ascultă deci. Christos a dis celui mort: „Lazare, vm ă 

afarâ“ şi îndată a ascultat. Petru de asemenea a d is : 

„Tabitha, scol a-te şi nu s-a împotrivit. Aceiaşi va di
ce el în diua cea de pe urmă, şi toţi vor învia, şi încă cu 
atâta grabă în cât cel vil nu vor întrece pe cel adormiţi, 
adecă intr’o secundă, în clipeala ochiului tote se vor pe
trece şi se vor desfăşura. Nu tot aşa însfi, când e vorba 

de a crede, ci ascultă-1 pe el earăşl dicend: „D e câte

ori am voit să adun pre fiii tel..... şi nu aţi voit"
(Luca 13, 34). Aşa dară, vedl că aceasta e cu mult mal 
greu? Ast-feliu că de aici, adecă din credinţă, se săver-
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şesce totul. E cu mult mat greu de a convinge prin ra
ţionamente judecata omenească, de cât de a lucra natura 
asupra el şi a o convinge. Causa la aceasta este, că el 
voesce ca de bună voea nostră să ne facem buni. De a- 

ceia a şi dis cu drept cuvent: „M ărimea cea prea în- 

naltă a putere! Iu! întru noi carii credem". Când 
Profeţii nimic nu au isbutit, când îngerii şi archanghelil, 
când întreaga natură vedută şi nevădută cu nimic nu pu
teau să ajute, atunci şi el a ieonotnisit presenţa lui prin
tre omeni, arătând prin aceasta, că faptul salvăret omului 

avea nevoe de puterea dumriedeească. „Bogăţia slavel“ , 
adecă slavă negrăită. Căci în adevgr, care cuvent ar putea 
representa acea slavă, de care atunci se vor împărtăşi 
sânţii? Care cuvânt? Nici unul, ci cu adevărat că spre a 
pricepe cugetul nostru, e nevoe de charul său, ca ast-feliu 
să primim măcar o mică rază de pricepere. Au sciut ome
nii ce-va şi mat ’nainte, el însă a voit ca mal mult să 
afle şi maî clar să cunoscă. Vecii, deci, câte a făcut? A 
sculat pe Christos din morţi, ceia ce nu e puţin lucru. 
Priveşce apoi mal departe. A şedut deadreapta sa ; şi 
care cuvent ar putea representa aceasta? Pe cel de pe 
pământ, pe cel mal fără de glas de cât pescil, pe cel ce 
a fost jucăria demouilor, priveşce unde i-a ridicat. Cu a- 
deverat că aceasta e măreţia cea prea înaltă a puterel 

lui. Şi priveşce încă unde l-a ridicat: „In ceriurl'1, dice, 

şi l-a fâcuţ superior întregel naturi create, „mal pre sus 

de cât totă începetoria şi stăpân irea1'. Cu adevărat 
că pentru cuuoscinţa sa exactă, noi avem nevoe de ajuto- 
riul Duchulul şi de o judecată înţeleaptă; cu adevărat că 
e necesitate de revelaţiune. înţelegi, câtă depărtare e între 
natura omului şi a lui Dumnedeu, şi cum din această în
josire l-a ridicat la acea cinste. Nu a dis în mod simplu 

sus, ci „mal pre sus", adecă nu a întrecut numai cu o 
treaptă, sau două, sau trei. De cât puterile de sus Durn- 
nedeu este mal pre sus, ast-feliu că l-a ridicat acolo pe 
cel dintre no i; din cel mal înjosit loc l-a ridicat la cea 
maî ’naltă stăpânire, de unde nu mal este altă cinste mal 

mare. „De cât totă începetoria", dice, adecă nu ace
stora numai, sad numai acelora, ci «de cât totă începăto- 
ria, şi stăpânia, şi puterea, şi domnia, şi de cât tot nu
mele ce se numesce», adecă orl-ce este în ceriurl, de cât 
tote e mal presus. Aceasta cât priveşce pentru cel ridicat 
din morţi, ceia ce e vrednic de admirat; eară nu in ce
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priveşce pe Dumnedeu Cuvântul, căci In asemenea cas în
treaga creaţiune e faţă de Dumnedeu, ceia ce sunt ţînţaril 
faţă de noi omenii. Dacă toţi omenii vor fi consideraţi ca 
picăturile din vadră şi ca praful din balanţă (Isaia 40,’ 15), 
apoi pune la socoteală puterile nevădute ca ţinţarl. Dară 
pentru cel dintre noi aceasta cu adevfirat că e lucru mare 
şi miraculos, căci I-a ridicat de la cele mai de jos ale 
pământului. Dacă tote poporele sunt înaintea lui ca o pi
cătură, apoi un singur om a câtea parte din picătură este? 

Şi totuşi pe acesta l-a făcut superior tuturor, „nu num ai 

în veacul acesta, ci şi în cel v iitoriu". Aşa dară mal 
sunt nume şi de alLe puteri nedesluşite şi necunoscute 

nouă. „Ş i tote le-a supus sub piciorele lu l“ , adecă 
nu în mod simplu l-a făcut superior, spre a fi preferat lor, 
nici prin comparaţiune, ci maî presus de dânşii ca servi. 
Vai! Cu adevârat faptul acesta este înfricoşat. întreaga 
natură creată a devenit sclavă omului din causa luî Dum- 
nedeft-Cuvântul, carele a vieţuit în el. E posibil de a fi 
cine-va sus şi să nu aibă supuşi, ci oumaî să fie preferat; 
aici înse nu este aşa, ci totul a supus sub piciorele lui, şi 
nu cum s-ar întâmpla a supus, ci cu cea mal de pe urmă 

supunere. Pentru aceia a şi dis: „Sub piciorele lu î“ . 

„Şi pre el l-a dat cap bisericel m aî pre sus de 

tote“. Val, earăşj, unde a ridicat şi biserica! întocmai 
ca cu o maşină a ridicat’o la înălţime şi a aşezat’o in a- 
celaşl tron. Căci unde este capul, acolo este şi corpul, 
eară capul şi corpul nu sunt separate prin nimic interme
diar, căci de vor fi separate, nu se pote dice că e corp, 

satl cap. „M aî pre sus de tote“ , dice. Dară ce înseam- 
na aceasta? Adecă că nici înger, nici arcbanghel şi pe ni
meni altul n-a lăsat superior lui. Dară nu numai cu acea
sta ne-a cinstit pe noî, că adecă a ridicat la înălţime pe 
cel dintre noî, ci pentru că a şi regulat ca întregul gen 
omenesc să-I urmeze lui, de dânsul să se bucure şi pe el 

să-l secundeze. „Care este trupul lu î“ . Pentru ca nu 
cum-va audind de cap să-l iei numai ca cel ântâiu, ci să 
al şi convingerea că nu e numai o căpetenie simplă, de 

aceia ’1 numeşce ca cap al corpului. „împlin irea celuî 

ce se împlineşce cu tote întru toţi". Apoi ca şi cum 
nu ar fi suficiente tote acestea de a arata afinitatea si 
apropierea, <Jice că plinătatea lui Cbristos este biserică. 
Căci şi plinătatea capului este corpul, cum şi plinătatea 
corpului este capul. Priveşce de câtă orânduiată face us
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Pavel, cum el nu cruţă, nici un cuvfint, numai şi numai 
spre a representa slava lui Dumnedefi. Plinătatea, dice, a- 
decă precum capul se împlinesce (complectează) prin corp, 
aşa şi corpul se împlinesce prin tote membrele la un loc, 
şi prin fre care in particular. Căci de nu vom fi mulţi, dintre 
cari unul să fie mână, altul picior, eară un altul vr’un alt 
membru, nu se împlinesce (complectează) întregul corp. 
Prin tote acestea aed se împlinesce corpul lui. Atunci se 
împlinesce şi capul, atunci şi corpul devine perfect, când 
cu toţii von; fi uniţi la un loc şi vom fi lipiţi cu dragoste.

*) Al vedut bogăţia slavei clironomiel ? AI vedut mă
reţia cea prea ’naltâ a putere! cătră cel ce cred ? Al ve
dut speranţa chemărei ? Să respectăm dec! capul nostru, 
să înţelegem al cărui cap suntem noi corpul, cap căruia 
fotul a fost supus. După acest exemplu noi trebue a fi 
mai buni de cat îngerii şi mal deosebiţi de cât archanghe- 
lil, ca cel ce suntem preferaţi tuturor.

„Nu pre îngeri a luat când-va D um nede ti“, 

după cum dice în epistola cătră Ebrel, „ci sâm ănţa lux 

A b raam " (Ebr. 2, 16). Nu a luat nici începetoriile, nici 
stăpâniile, nici domniile şi nici vre o altă putere ore-care, 
ci natura nostre a luat’o, şi a aşedat’o deadreapta iul. 
Şi ce dic, a aşedat’o ? Aşternut i-a făcut lui, şi tote a 
supus sub pici6rele lui. Câţi morţi voeşcl a fi puşi sub 
pidorele lui? câte suflete? mii şi milione? Dară nimic nu 
vel spune exact. Dou6 lucruri mari a săvârşit; şi el a 
ajuns pănă la cea mal de pe urmă umilinţă, şi pe om l-a 
ridicat pănă la cea mal mare înălţime, şi l-a mântuit prin 
sângele lui. Mai ’nteiu a dis aceia, că adecă s-a umilit pănă 
la atâla pe densul; apoi spune şi ceia ce este mal puternic 
încă, faptul acela cu adeverat mare şi principal. De şi nu am 
fost vrednici de nimic, el totuşi ne-a ajutat; deci dacă ne-am 
făcut vrednici şi fără aceasta, era de ajuns faptul şi fără a fi 
sacrificat; dară când şi ambele (nevrednicia şi sacrificiul) au 
fost, cum să nu ne uimiască? Nu e mare lucru învierea, 
când noi judecăm aceste împrejurări. Despre densul dice: 

„Dumnedeul domnului nostru Iisus Christos", şi nu 
despre Dumnedeu Cuventul. Să ne sfiim deci de apropierea 
lui, de legătura cu el; să ne temem ca nu cum-va să fie 
tăiat cine-va de la acest corp, nu cum-va să cadă, nu

*) Partea morală. Despre darul corpului stăpânului a tote, şi 
cum c i cel ce nu se împărtăşesce din el. nu trebuie nici macar a 
sta la rugăciunile pentru proaducere. (Codicul Veronensis).
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cum-va să se arate nevrednic. Dacă cine-va nl-ar pune o 
aiaaema pe cap, sau o coronă de aur, ore nu am face to
tul ca să ne aratăm demni de aceste petre ne’nsufleţite ? 
Acum, însă, nu vre-o diademă e pusă pe capul nostru, ci 
Christos chiar a devenit, capul nostru, ceia ce este cu mult 
mal însemnat; şi noi nu facem nici o vorbă? Dacă îngerii 
se sfiesc de dânsul, şi archanghelil şi tote puterile cereşcl, 
noi însă, fiind şi corpul lui, nici pentru aceasta şi nici 
pentru aceia să nu ne sfiim ? Şi care ni va fi ore speranţa 
de mântuire? înţelege dară, ce feliu este tronul împărătesc, 
pricepe apoi şi cinstea nemărginită de care te bucuri; acest 
fapt ar fi de-ajuns, de am voi, ca să polă a ne înfricoşa 
pe noi mal mult de cât gheena. Eară dacă nu este gheena, 
şi noi carii ne învrednicim de atâta cinste ne vom găsi 
nedemni şi răi, apoi de ce osândă şi de ce pedeapsă nu 
vom fi vrednici ? Pricepe decî, de cine şade mal cu apro
piere capul tău, carele e Christos, şi în dreapta cui se gă- 
seşce, mal presus de cât totă începătoria şi stăpânirea şi 
puterea; pe când corpul lui este călcat în piciore de de
moni! Inse, să nu fie una ca aceasta! Un ast-feliu de corp 
atunci nu s-ar mal numi corp. De capul tea (Christos) se 
înfricoşazâ chiar cel mal încercaţi dintre servi, pe când 
tu supui corpul celor ce-1 despreţuiesc P Şi de ce osândă 
nu vel fi ore vrednic ? Dacă cine-va ar lega piciorele re
gelui cu lanţ şi cătuşe, ore nu ar fi responsabil de cea 
mal mare pedeapsă? Tu insă, întregul corp îl predai fiea- 
relor selbatice, şi pentru aceasta nu te înfricoşezi?

Dară fiind-că veniră vorba despre trupul domnului, 
e bine să amintim şi despre trupul aceluia, care a fost 
crucificat, străpuns cu cuie şi sacrificat. Dacă deci eşli 
trupul lui Christos, ia crucea, căci şi el a purtat'o : sufere 
sculpirf, sufere bătăi, sufere cuie. Ast-feliu a fost corpul 

lui. Acel corp „pecat n-a făcut, nici vicleşug nu 

s-au aflat în gura lu î“ (I Petru 2, 22); mânele lui fă
ceau tote spre folosinţa celor ce aveau nevoe. şi gura lui 
nimic nu a pronunţat din cele ce nu se cuvinea. I s-a dis 

bună-orâ ; „A l d rac“ (Ioan 7, 20), şi el nimic nu a răs
puns. Vorba ni e despre corpul Domnului din cina cea de, 
taină, care întru nimic nu se deosebesce de corpul lui. 
Se înţelege că noi carii ne împărtăşim din corpul şi din 
sângele lui, ne împărtăşim chiar din corpul acelui ce este 
în ceri uri şi închinat de îngeri. Val, câte căi nu ni s-a 
dat spre mântuirea nostră! Ne-a făcut corpul lui. cornul 
lui l-a dat nouă, si totuşi nimic din tote acestea nu ne
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abate de la rele ! O adâncul cel mare al rfiutăţel, al întu

necime! şi al nesimţirel! „Cele de sus gândiţi..., un 

de este Christos şedend deadreapta Iul Dum nedeO .“ 
(Coloseni 3,2. 1.) şi cu tote acestea, unia iubesc slava, se 
îngrijesc de a aduna bani şi sunt stăpâniţi de patimi. Da
ră nu vedeţi că chiar în corpul nostru ceia-ce este de pri
sos şi netrebnic se taie şi se desparte ? Nu vedeţi că nu 
este nici un folos Dentru corp, dacă acel memftru e be
teag. dacă e mort. dacă e putred şi dacă vatămă şi pe 
cele-l-alte mădulăii a le corpului.? Să nu ne încurajam că 
deja suntem in corp. căci dacă corpul acesta fiind natural 
şi totuşi se taie în anumite împrejurări, dară încă când 
nu stăruiesce în cele a le voinţei libere, ce nenorocire nu 
ar putea suferi ? Când corpul nu se împărtăşesce de acea
stă hrană, când porii se astupă, atunci corpul este be- 
teagT eară când se astupă canaturile arterelor, atunci este 
mort. Tot ast-feliu şi noi când astupăm urechele şi nu vo
im a audi, ni se betejeşce sufletul nostru. Când nu ne îm 
părtăşi m cu hrana duchovnicească, când niscare-va vicle- 
irir'ne'" infectează . ca nisce sucuri stricate, tote acestea 
la un loc, nasc acea bolă care pricinuieşce putredire, bo
ia primejdiosă, din care causă va fi nevoe de acel foe la
urmă, va fi nevoe de a fi tăiat şi despărţit în dou6 ; pen-
Iru-că cu un ast-feliu de corp nu sufere Christos de a în
tră în camara de nuntă. Dacă a respins şi a scos afară
pe cel ce avea haina murdară, apoi ce nu va face celui
ce pe lângă haină şi-a adaos şi murdăria corpului ? Ce nu 
va dispune cu el? Văd pe mulţi împărtăşindu-se cu cor- 
pul lui Christos cum s-ar ThFamplâ, mal mult ca obiceiu 
şi' că lege, de cât ca impus de cuget, „Când va sosi, di-’ 
ce, timpul Sântului Mare post, său C"and va sosi diua A- 
rătărel Domnului (Epifania) mS voiu împărtăşi cu sântele 
taine,» de şi timpul de câştig nu este epifania, nici pos
tul mare, ci sinceritatea şi urâţenia sufletului. Cu aces

tea apropiete, fără acestea, înse, nicl-odată. „De câte-orl 

veţi face aceasta, mortea Domnului veţi vesti1' 
(I. Corinth. 11. 26), adecă, faceţi amintire de mântuirea 
vostrfi, de bine-facerea luî cătră voi. înţelegi, cum ceî ce 
sacrificau în legea veche se purtau cu atâta sfială în tim
pul sacrificiului, căci ce nu făceau ii pentru curăţirea lor ? 
Necontenit se curăţiau; eară tu, apropiindu-te de jertfă, 
de care se Infncoşază şi îngerii, hotărăşcl periode de tim
puri pentru aceasta? Si cum te vel presenta înaintea tro
nului iui Cnristos cu manele murdare, şi cu buze necura
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te? Vel îndrăzni ore a te atinge de corpul lu i?  Tu nu al- 
îndrăzni câtuşi de puţin de a săruta pe Rege cn gura îm 
puţită ; eară pe împăratul ceriului îudrăzneşcl a-1 săruta 
cu spiritul fiind împuţit? Dară aceasta e o mare insultă. 
Spune-mi, ore al prefera ca să te atingi de jertfă cu mâ- 
nele nespalate ? EQ nu cred, şi chiar sunt sigur că nici al 
primi a te apropia, de cât să te atingi cu mânele murda
re. Deci dacă eşti evlavios la asemenea fapte mici, având 
sufletul murdar te apropii, şi îndrăznesc! a te atinge ? De 
şi sântele taine pentru puţin timp le al în mâni, pe când 
in spirit ele se descompun in totalitatea lor. Darâ-ce? Nu 
vedt sântele vase acoperite ast-felid, şi strălucind ast-felitl ? 
Apoi sufletele nostre trebuie a fi mal curate şi mal stră
lucite de cât acestea, mal sânte de cât acestea. Pentru ce 
ore ? Pentru că acestea sunt făcute pentru n o i; şi ele nu 

se împărtăşesc cu cel ce' este, nu simţesc, pe când noi 
da, simţim că ne împărtăşim cu sântele taine dintrfinsele. 
Acum, tu nu al primi a te apropia cu haina murdară, ea- 
râ cu suflatul necurat te apropii? Ved aici o mare ano
malie. in alte timpuri chiar de sunteţi curaţi, nu vfi apro
piaţi, eaiă în diua de PascI, ca cum ar fi îngăduit voue, 
v6 apropiaţi. O, ce obiceiu! O, ce prejudiţitl ! Jertfa dil- 
nică este în zadar; în zadar am stat înaintea sanctuaru
lui, căci nu e nimeni care să se impărtăşască.

Acestea nu le dic, ca adecă să ve împărtăşit! cum 
s-ar întâmpla, ci ca să v6 faceţi vrednici de aceasta. Nu 
eşti vrednic de jertfă ? Nu eşti vrednic de împărtăşire ? 
Deci nu eşti vrednic nici de a sta la rugăciune. Audi. de 
sigur, pe preotul ce stă faţă la rugăciune si dice: cât! 
sunteţi în căinţă, rugaţi-vft toţi (oaot sv [wiavoEa, 8r/]\b]T:s 
îcdvtsţ). Câţi nu se împărtăşesc, sunt în căinţă. Dacă deci 
eşti dintre cel ce se căiesc, nu trebuie a te împărtăşi, căci 
tot cel ce nu se impârtăşeşce, face parte dintre cei ce se 
căiesc. DpcI pentru ce dice preotul: «câţi nu puteţi a ve 
ruga, eşiţl» (aîreXîk's ol jirj SuvâţAsvoi SeYjfHjvai), eară tu al 
stat pe loc cu obrăznicie ? luse nu eşti pote dintr’aceştia 
ci dintre cel ce pot să se împărtâşască, si totus! de nim ic 

nu te îngrijesc!, iaptui acesta’l cred! de nimic? Judecă, 
te rog : masa împărătească este de faţă, ingeril servesc 
la masa, însuşi Împăratul este la masă, şi tu al remas 
dormitând cu gura cascată? Hainele laie sunt murdare, 
şi tu nu dicî nimic ? Dară pote sunt curate ? Atunci aşa- 
ză-te la masâ şi te împărtăşeşce. El vine în fie-care di, ca 
să vadă pe cel de la masă, şi tuturor li vorbesce; eară
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acum el va dice în conştiinţa ta: «prietene, cum de al 
intrat aici, ueavend haine de nuntă» ? El nu dice de ce 
te-ai pus la masă? ci chiar mal’nainte de a te aşeza, şi. 
maî’nainte de Intrare el te scie de nevrednic; căci nu a 
dis : de ce te-ai pus la masă ? ci de ce al intrat ? Aces
tea le dice şi acum cătră noi toţi, cari! cu neruşinare şi 
cu obrăznicie stăm in faţa lui. Căci tot cel ce nu se îm- 
pârtăşeşce cu sântele taine, şi totuşi stă faţă, neruşinat 
este şi obraznic. Pentru aceasta cei păcătoşi sunt scoşi 
ceî ânteî. Precum când vine la masă stăpânul, nu se cu
vine a sta faţă acel dintre servitori cari 1 au supărat, ci 
sa fac nevăduţi, ast-feliu şi aici: jertfa fiind proadusă, Chri
stos fiind sacrificat, mielul împărătesc fiind sfâşiat, când 
audi: „să ne rugăm cu toţii împreună" ; când vedi deschi- 
dendu-se uşile îmDărătescI a;j.şî\h)pa), atunci închipuiţi, 
că se deschide ceriul şi îngerii se nogoră. ueci, precum 
nu trebuie a sta faţă nimeni dintre necredincioşi, tot ast- 
fellu nu trebuie a sta nici unul chiar dintre credincioşi dară 
murdarul. Spune-mi, te rog, când cine-va este chemat la 
masă, când şi-a. snălat mânele şi s-a aşezat deja şi este 
gata pentru mâncare, şi totuşi nu mănâncă, ore nu insul
tă pe cel ce l-a chemat,? Şi nu ar fi fost mai bine ca li
nul ca acesta să nu fi venit? Ast-felitt şi tu al venit, aî 
cântat împreună cu toţi cei-l-alţl imnul Dumnedeesc, aî 
mărturisit că eşti dintre cel vrednici, şi nu dintre cel ne
vrednici carii aii fost ieşit deja la t im p ; deci, cum aî re- 
mas şi din masa împărătească nu te împărtâşeşcl ? «Sunt 
nevrednic», dicl: apoi atunci estl nevrednic şi de a lua 
parte în comun la rugăciuni. Nu numai pentru darurile 
ce sunt puse înainte se pogoră in tot-ueauna Sf. Ducti, ci 
şi pentru cântările şi rugăciunele credincioşilor. Nu vedt 
cum servitorii noştri spală masa cu buretele, curăţă casa 
şi aşaza talffp>'ile pe masă? întocmai asa se face şi în bi
serică, prin rugăciuni şi la glasul preotului; spălăm ca cu 
un burete biserica pri’mprejur, ea ast-feliu tote înăuntru 
să se aşeze în biserică curate, ca să nu fie nicl-o pată, 
nîci-o increţetură (poxi?=sMrcitură). Sunt nevrednici şi o- 
cnii de aceste privelişti, sunt nevrednice şi urechele de a 

audi. „Chiar vre-o vită, dice, de se va atinge de 

m unte , se va ucide cu petre." (Exod. 19, 13). Ast- 
feliu, deci, nu erau demni nici macar de a se sui pe mun
te, de şi după aceasta s-au apropiat şi aG vădut locul un
de a stat Dumnedeu. E permis după terminarea Sf, Litur
ghii de a te aprooia si a vedea; uara când EI este present,
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pleacă, căci nuJtI-e permis mal mult, de cât e permis şi 
catichumenulul a vedea. Căci nu e tot una, de a nu lua 
parle ia sântele misteril, cu a-i despretui după ce al luat 
parte, inse ai tost nevrednic de acea privelisce.

Ar fi trebuit de a vi5 vorbi mal multe şi mai înfri
coşate, însfi, ca sfi nu ingreuiez cugetul vostru, ajung şi 
acestea. Ceî ce nu se vor înţelepţi cu acestea, de sigur că 
nici cu mal multe nu se vor înţelepţi.

Deci, pentru ca nu cum-va să fim siliţi a pronunţa 
contra vosfrfi vre-o hotărire de condamnare maî aspră, 
vfi sfătuim nu ca să nu veniţi la biserică, ci ca venind 
să vfi faceţi mai’nteifi vrednici de presenţa si de apropie; 
rea vostrfi de sanctuarifl. Spune-mi, te rog, dacă ore-care 
Bege ar porunci şi ar dice : «dacă veţi face cutare lucru, 
apoi împărtăşiţi-vfi din masa mea»,—ore nu aţi face totul 
pentru aceasta ? Pe noi ne-a chemat în ceriurl, la masa 
împăratului celuî mare şi minunat, şi ne lepădăm şi ză
bovim încă, şi nu ne grăbim, şi nu alergăm ? Şi care spe
ranţă de mântuire o vom avea ? Să nu pretextăm că din 
causa slâbăciunel nostre, că din causa naturel nostre în- 
târdiem ; nu, ci numai lenevirea ne-a făcut pe noî nevrednici

Acestea vi s-a spus de noi acum, inse Cel ce îmbol- 
deşce inimile spre umilinţă, Cel ce dâ spiritul de cucerni
cie, să întărite inimele vostre spre evlavie, şi să pună ir 
tundul lor sfiminţele cele mântuitore, ca ast-feliă să conce 
pim în pântecele nostru din frica luî, să nascem spiritul 

mântuire!, şi cu curaj să ne apropiem de densul. „Fii) 

tel, dice, ca nisce tinere m lâd iţe  de m ăslin  îm pre 

juru l mesei ta le“ (Psalm. 127, 3). Nimic vechiii, nimic 
sălbatec. Ast-feliu sunt plantele cele tinere, şi plantate dir 
nofl ; sunt aple de a produce fruct, şi încă fruct miracu
los — vorbesc de fructul măslinului; sunt puternice aceh 
plante, aşa că tote sunt puse pri’mprejurul mesei, şi m 
se adună aici cum s-ar întâmpla, ci cu frică şi grozâ. Nu 
mal aşa deci, veţi vedea cu curaj pe Christos acolo, ş 
vfi veţi învrednici de împărăţia ceriurilor. Căria fie a ni 
învrednici, în Christos Iisus Domnul nostru, cu care îm 
preună se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, Tatălui şi SI 
Duch, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

a
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OMILIA IV.

„Şi pre voi cari eraţi morţi cu greşalele şi 

cu pecatele vostre, întru care ore-când aţi um 

blat dupre veacul lumel aceştia, dupre domnul 

stapâniel vazduchuluT, a duchulul celui ce acum  

lucrează întru fiii neascultărel, Intru care şi noi 

toţi am petrecut ore-când întru poftele trupului 

nostru, fâcend voile trupului nostru şi ale cugete

lor, şl eram fii din fire al mâniei ca si cel-l-alu“ 
(Cap. 2, 1-3).

Este morte corporală, este însă şi morte spirituală. 
De cât cea di’ntăiu nu atrage după sine vre-un păcat sau 
vre-un pericul, căci faptul nu vine din vre-o intenţiune, ci 
de la natură. A intrat în lume de la abaterea protopărin- 
ţilor noştri, eară ia urmă a devenit naturală, de şi de- 
alt-feliu iute se şi desleagă. Mortea spirituală însă, fiind 
resultată din intenţiune, are în sine păcatul şi nicî-o des- 
legare. Priveşce dec! cum Pavel arătând deja’ faptul ace
sta ca forte mare, şi dicănd că este cu mult maî grea de 
a vindeca un suflet mort, de cât de a învia morţii, pune 

şi de aslâ-dată acelaşi fapt, căci dice: „şi pre voi, ca

rii eraţi m orţi cu greşalele şi cu pecatele vostre, 

în tru  care aţi um b la t ore-când dupre veacul lu 

mel aceştia, dupre D om nu l stapâniel v âzduchu lu l, 

a duchu lu l celui ce acum  lucrează în tru  fiii ne- 

ascultâre l". Vedi dulceaţa în vorbă a lui Pavel, şi cum 
peste tot locul mângâe auditoriul neingreuindu-1 ? Căci 
după ce a dis, că aţi alergai la cea mal de pe urmă ră
utate,—şi aceasta este de a muri spiritualminte, — pentru 
ca să nu-i îngreuieze peste măsură,—căci omenii se ruşi
nează de relele dinainte când sunt puse la mijloc, chiar 
de ar fi fost dispărut ele şi nu ar ma! fi nici un pericul,— 
li dă lor un conlucrătoria în faptele cele rele, ca să nu 
creadă i! că totul depinde de denşil, şi încă un conlucrâ- 
toria puternic. Şi care e acel con'lucrătoriu? Diavolul. A- 
ceasta o face el şi în epistola cătră CorinthenI (I. Corinth. 

6, 9— 11), căci dice: „Sa nu v6 înşelaţi ; nici curva- 

ril, n ic iid o lo la tr il“, şi prenumerând tote cele-l-alte fapte,
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adaoge : „nu vor moşceni împărăţia Iul DumnedeQ“, 

şi apoi încheie: „Şi aceste aţi fost unia dintre vo î“ . 
El nu dice simplu „eraţi" ci „aţi fost unia dintre voI“, 
adecă, cam aşa vg purtaţî. Dară ereticii se acaţă de noi, 
şi spun, că tote acestea au fost dise cu privire la Dum
nedeu, şi scoţendu-şî limbele peste măsură dic, că aces
tea se atribuie lui DumnedeQ, ceia ce de alt-teM uumal 
diavolului se pote atribui. Deci cum li vom astupa gurile? 
Din înseşi vorbele lor. Dacă Dumnedeu este drept, după 
cum diceţl şi voi, şi totuşi a făcut aceasta, apoi faptul 
nu este ai unul Dumnedeu drept, ci al unuia forte nedrept 
şi scârbos. Ins6 Dumnedeu nedrept şi scârbos nu ar pu
tea fi nicl-odată. Dară du ce l-a numit ore pe diavol dom
nul şi stăpănitoriul secuiului lumel aceştia ? De aceia toc
mai pentru că aprope întreaga natură omenească s-a pre
dat luî, şi toţi servesc lui de bună voea şi cu asentimen
tul lor. Lui Christos, carele a promis mii de bunătăţi, nu-i 
dă nimeni vre-o atenţiune; pe când diavolului, carele ni
mic nu a promis din acelea, ci încă duce şi în gheena, 
toţi i se supun. Dară dacă el stăpănesce în secuiul aces
ta, şi are sub stăpânirea sa mal mulţi de cât are chiar 
Dumnedeu, şi de dânsul ascultă mal mult de cât de Dum
nedeu,—afară de puţine excepţiunî,—apoi aceasta provine 

din causa trândăviei nostre. „Dupre stăpânirea, dice, 

a duchulul văzduchulul". Aceasta o dice earăşl ca şă 
arate, că diavolul are loc de şedere sub’ ceriti, şi că spi. 
ritele din aer sunt puteri necorporale. Cum că stăpânirea 
luî este seculară, adecă că în secolul (viaţa) present se 
desfiinţază, ascultă pe Pavel, ceia ce dice pe la finea e- 

pistolel: „Nu este lup ta  nostrg în potriva trupu lu i 

şi a sângelui, ci îm potriva începetoriilor, a dom 

niilor, îm potriva stapânitorilor în tunereculu î vea

culu i acestuia" (Cap. 6, 12). Pentru ca să nu credi că 
diavolul este stăpănitoriul absolut al lumel, şi să ţi’l în
chipui că el este necreat, de aceia pe aiurea el numesce 
secul viclean timpul cel viciat, şi nu vorbesce de creaturi. 
Mie mi se pare că a devenit stâpânitoriu sub ceriu după 

greşala stremoşilor noştri. „Celui ce lucrează acum , 

dice, intru fiii neascultăre l“ . VedI aşa dară, că nu 
cu deasila, nici în mod tiranic sunt atraşi, ci cu binele? 

A dis neascultare, ca cum ar dice cine-va înşelăciune, 
•căci cu înşelăciunea şi cu momeala pe toţl-I atrage. Dară
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apoi nu-i mângâe numai cu aceia că li dă tovarăş, ci şi, 

cu aceia că se pune şi pe sine în rândul lor. „Intru ca

re, dice, şi noi toţi am petrecut ore-când“. „Toţl“ 

căci nu trebuia a dice că făcea cine-va excepţiune. „Intru, 

poftele trupului nostru, facend voile trupului şl a 

cugetelor, şi eram fii al mâniei din fire, ca şi toţi: 

cel-l-alţl “. Dară ce înseamnă: „din fire "?  Arată aici, 
că cu adevărat ii au fost fiii mânieî, în mod veritabil şi firesc., 

„Ca şi toţi cel-l-alţî“, adecă necugetând nimic din cele du-- 
chovniceşct. Şi ca să nu creadă cine-va că el defaimă corpul,, 
sau să’şl închipuie că nu este vre-o greşală mare, pri- 

vesce cum se asigură: „Voile trupului nostru, dice,, 

şi a le cugetelor nostre", adecă, făcând poftele plăce
rilor. Am întârîlat pe Dumnedefl, I-am mâniat, adecă e? 
ram înseşi urgia, şi nimic alt. Precum fiul omului de la 
natură, saQ cum se dice din fire este om, ast-feliu şi noi,, 
ca şi toii ceî-1-alţt, eram fiii urgiei, fiii mâniei.

„D a ră  Dum nedeO bogat fiind în m ilă“ (Vers. 4)̂ . 

Nu dice numai milostiv, ci bogat în m ila, după cum se- 

dice şi în alt loc: D upre  m ulţim ea îndurărilo r ta le“ 

(Psalm. 50, 1), şi earăşl: „M ilueşce-me D um nedeule  

dupre m are m ila  ta “ (Ibid.), şi earăşl: „D upre  mul-* 

ţimea m ilei tale aucli-me“ (Psalm. 68, 16). „Pentru 

dragostea lu i cea mare, cu care ne-a iubit pre n o î“ 
Dară cum ne-a iubit pe noi? căci faptele săvârşite nu sunt 
demne de iubire, ci de urgie şi de cea mal grozava pe
deapsă, Deci şi aceasta e resultatul milei Iul celei mari.. 

,.Şi fiind noi m orţi cu pecatele, ne-a înv iat îm pre 

ună CU Christos" (Vers. 5). Earăşl Christos e pus la, 
mijloc, ast-feliu că faptul e demn de credinţă. Căci dacă 
Christos care e începătura (anapXrj) nostră viază, apoi şt. 
noi suntem vil, pentru că împreună cu dânsul ne-a înviat 
şi pe noi. Vedi deci, cum tote acestea afi fost dise cu pri-. 
vire la corpul lut Christos ? Al vădut măreţia cea covâr
şitore a puterel lut cătră noi, carii am credul? Pe cel, 
morţi, pe fiii urgiei, pe aceştia I-a înviat. Aj vădut spe- 

ranţa chemărei? „Ne-a sculat îm preună, cu el şi ne-a, 

pus a şedea îm preuna cu e l“ (Vers. 6). Al văţlul sla:- 
va clironomiel lut? Cum că ne-a sculat împreună cu el,, 

aceasta este învederat; dară că ne-a puş, să st£im îm--
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preunâ cu ei^ cum s-a făcut? Tot aşa precum ne-a şi 
sculat împreună cu el. Nicl-o-dată nu este cine-va ridicat, 
sau sculat de jos, de cât odată cu capul. Tot aşa şi noi 
ne-am sculat, dupre cum se spune şi acolo, că închinân- 
du-se lacob, in acelaşi timp şi femeea lut s-a închinat luî 
Iosif. întocmai aşa şi noi am stat împreună cu e l; când 
capul stă, şi corpul stă împreună cu el. Pentru aceia şi 

adaoge: „în tru Christos Iisus". Dară dacă nu este a- 
ceasta, apoî ne-a sculat împreună cu el prin baea renaş- 

cerei. Dară cum ne-a pus să stăm împreună cu el? „D e 

rabdâm , vom  şi îm păraţi îm preună cu el, de m u 

rim , vom  şi învia îm preună cu e l“ *) dice (II Timoth. 
% 12). Cu adevărat că e nevoe de Duchul Sânt. şi de des
coperire, spre a pricepe cine-va adâncimea acestor mis- 
teriî. Apoî ca nu cum va sa cadi în necredinţă, priveşce 

ce adaoge el: „Ca să arate în veacurile viitore bo 

găţia cea m are a charulul seO, în tru bunătate  ca- 

tră  noi Intru Christos Iisus" (Vers. 7). Deci, fiind-că 
a spus cele cu privire la Christos, eară acestea nu se ra
portă la noi, ar putea cine-va să dică; «şi ce e cu noî, 
dacă el a înviat» ? iată însă că Pavel a arătat deja, că 
şi la noi se raportă învierea luî, dacă cu adevărat că s-a 
unit cu noî ast-felitt; pentru care şi spune deadreptul 

cele cu privire la noî: „Pe noi, dice, cariî eram  morţi 

cu pecatele ne-a sculat îm preună cu el, şi ne-a 

pus să stăm  îm preună cu e l“, aşa că, după cum am 
■dis, nu fii necredincios, ci ia dovada din cele dinainte, şi 
de la cap, cum şi din voinţa luî de a-şi arăta bunătatea 
luî cea nemărginită. Căci cum se va arăta acea bunătate 

dacă nu este în realitate? „Se va arăta, dice, în vea

curile v iitore"; dară cum ? Că adecă acele bunătăţi au 
fost mari, în acelaşi timp şi maî demne de credinţă din
tre tote cele-l-alte. Celor necredincioşi li se par acum ce
le vorbite de noi ca, bârfire, atunci însă cu toţii vor cu- 
nosce. Voeşcî să afli şi cum ne-a pus să stăm împreună 

cu el? Ascultă pe însuşi Christos dicend : Veţi şedea pe 

doue-spre-dece scaune, judecând  pe cele doue-spre- 

ţlece şem inţiî ale lu i Is ra il" , şi earăşî: „Eară a şe

*) In ediţia Romanească de Buzeîi lipsesce partea finală a pa
sajului, eară în' loc e pus: „de ne vom lepăda de el, şi el se va le
păda de noî“, ceia ce nu este în originalul Grec. Trad.
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dea deadreapta mea şi deas tâng a , nu este al 

meG a da, ci celor ce s-au gătit de la ta tă l" (Math. 

19, 28. 20, 23). Ast-feliu deci s-a fost pregătit. „ Intru bu

nătate spre noi în tru Christos Iisus". Şi bine a dis, 
căct a şedea deadreapta este o onore mal presus de ori
ce altă onore, dupre cum nici nu este alta. Deci, dice că 
şi noi vom şedea împreună cu el. Cu adevărat că e bo
găţie covârşitore; cu adevărat că e ne’ntrecutâ măreţia 
putere! lui, spre a sta noi împreună cu Christos ! Deci da
că al avea chiar mii de suflete, ore nu le-ai da pe tote 
pentru Christos ? Dacă ar trebui să intri in foc, ore nu al 

primi să suferi de bună voe? însuşi el dice earăşl: „Şi 

unde voiQ fi eQ, acolo şi sluga m ea va fi“ (Ioan 12,
26). Deci dacă ar trebui ca să fii tăiat şi îmbucăţit pe fie
ce di, nu ar trebui ore a primi cu mulţămire pentru a- 
ceste bunătăţi? Pricepe, deci, unde a şedut el. A şedut 
în ceriu sus, şi mal presus de orl-ce începetorie şi stăpă- 
nie. Pricepe, cu cine vel sta împreună? Cu el. Cine fiind 
tu? Mort şi fiiu al urgiei. Şi ce fapte al săverşit? Nimic! 
Cu adevărat că aici e timpul potrivit de a striga cu ace

laşi apostol: „O  adencul bogăţiei, al înţelepciune! 

şi al cunoscinţeî de D um nedeu "! (Rom. 11, 33). „Căci 

cu charul sunteţi m ân tu iţi" dice (Vers. 8). Apoi ca nu 
cum-va măreţia bine-facerilor să te îngâmfe, priveşce cum 

te mărgineşce: „Cu charul sunteţi m ântuiţi, dice, prin 

c re d in ţă /1 Şi ca nu cum-va să se vatăme liberul arbi
tru, a pus şi ceia ce depinde de no i: apoi earăşl a restur- 

nat şi aceasta, căci adaoge: „şi aceasta nu de la no i", 
adecă că nici credinţa nu depinde numai de noi, căci da
că nu ar fi venit şi nu ne-ar fi chemat cum am fi putut 

crede? „C um  vor crede, dice, dacă nu vor a u d i" ?  

Aşa că nici a crede nu este propriu al nostru. „A  lui 

DumnedeQ , dice, este daru l" . A dis că credinţa mân- 
tuieşce; deci fiind-că a voit Dumneţleti, credinţa a mân
tuit. Fiind-că de altminterea cum mântuieşce credinţa, fă
ră fapte? spune’ml. Chiar aceasta este darul lui Dumnedeu. 

„Ca să nu se laude cine-va" (Vers. 9), pentru ca să 
ne facă a fi recunoscători charului. Dară ce? Ne-a împe- 
decat el ore de a ne îndreptăţi din fapte? Câtuşi de pu
ţin; dară fiind-că nimeni nu s-a îndreptăţit din fapte,— 
ca ast-feliti să se arate charul lui DumnedeQ şi filantropia,
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— nu ne-a îndepărtat de la densul fiind-câ aVeara fapte, 
ci fiind-că eram nedestoTnicl şi lipsiţi de ele, ne-a mântuit 
prin char, ca ast felia să nu potă nimeni a se lăuda,

Apoi, ca nu cum-va audind că nu prin fapte, ci nu
mai prin credinţă s-a reuşit totul, şi aşa să se leneviască 

cine-va, privesce ce a adaos el: „Ca a lui făptură sun

tem, zidiţi întru Christos Iisus spre fapte bune, 

care mai’nainte a gătit Dumnedeu, ca să umblam  

întru ele“ (Vers. 10). Privesce, ce dice el aici: face alu- 
siune la renaşcere. In adever că renaşcerea este o a do
ua creaţiune, căci din ceia ce nu eram am fost aduşi la 
ceia ce suntem. Ceia ce eram mai’nainte am murit, adecă 
omul cel vechifl; şi ceia ce am devenit, nu eram mai’na
inte. Prin urmare faptul acesta este creaţiune, şi maî pre
ţuită ctiiar de cât ceia-l-altâ; pentru că dacă din aceia avem 
viaţa, apoi din aceasta am câştigat cunoşcinţa de a via bine, 

după voea lui Dumnedeu. „Spre fapte bune, care mai 

înainte a gătit Dumnedeu, ca să umblam intru ele“, 

adecă nu numai să începem, ci să umblam Intru ele. Aşa 
dara avem nevoe de virtute incontinuă, adecă săvârşită pănă 
la sfârşitul vieţeî nostre. Pentru că cu nimic nu ne-ar fo
losi, dacă trebuind a călători la cetatea împărătească, am 
face cea mai mare parte din cale, eară pe la fine lene- 
vindu-ne, ne-am pune jos şi am întrerupe călătoria. Acea

sta este speranţa cbemăreî. „Spre fapte bune“ dice, 
căci dealt-feliti cu nimic, nu ne-ar folosi renaşcerea.

*). Ast-feliu deci şi aici nu ni se ordonă de a săverşi 
numai un fapt bun, ci tote. Căci precum avem cincî simţuri, 
şi de tote trebuie a face us la nevoile nostre, tot aşa tre
buie de a săverşi tote virtuţile. Dacă cine-va bună-orâ ar 
fi înţelept, însfi nemilostiv; sau ar fi milostiv, însfi răpitoriil 
de averi streine; sati că pote nu s-ar atinge de cele streine, 
însfi nu ar împărtăşi pe nimeni din al sfiu, apoi atunci tote 
sunt în zadar. Nu e deajuns numai o singură faptă bună, 
spre a ne presenta cu curaj înaintea tronului lui Christos, ci 
ni trebuiesc multe şi variate, şi cu un cuvent tote faptele bu

ne. Ascuîtă-1 pe densul dicend discipulilor: „M ergend în 

văţaţi tote neam urile .....învâţându-l pe denşiî să pă-

zască tote câte am poruncit voue" (Math. 28, 19), şi

*) Partea morală. Cel ce voesce a se învrednici de împărăţi: 
ceriurilor, trebuie a face tote faptele bune; pe când dacă pe unei* 
le face eară pe altele nu, va fi scos din împărăţie. (Veron).
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earăşl: ,.Cel ce va strica una  d in  aceste porunc i 

mal m ici, m al m ic se va chem a in îm părăţia  ce- 

riurilor“ , adecă la înviere. Obicînuieşce Mântuitoriul dea  
numi împărăţie chiar si timpul înviere!. «Una de ar strica 
dice, mal mic se va chema», aşa ca avem nevoe de tote. 
Şi privesce, cum nu e cu putinţft de a întră în împărăţia 
ceriurilor fără milostenie, ci chiar singura aceasta de ar 

lipsi, ne vom duce în focul cel vecînic. „Duceţi-v6 dice, 

de la m ine blestem aţilor în focul cel vecînic, care 

este gătit d iavo lu lu i şi îngerilor lu l“ (Ibid. 25, 41. 

42.). Şi pentru ce ore ? „Ca am  flam ând it şi nu mi- 

aţl dat să m ănânc , am  însetat şi nu mi-aţt dat sa 
beaQ“ . Al vedut cum fără să fie acusaţî pentru alt-ceva, 
au fost perduţ! totuşi numai pentru aceasta ? Şi cele cincî 
feciore numai pentru aceasta afl fost scose afară, de şi e- 

rafl caste. De alt-feliu tot Pavel dice : „Ş i sânţenia, fă 

ră de care n im eni nu va vedea pe D o m n u l"  (Ebr. 
12, 14). Aşa dară înţelege, că fără castitate nu e posibil 
de a vedea pe Domnul; şi totuşi nu în tol-deauna se po
te vedea chiar avend castitatea, pentru că de multe-orl a 
fost la mijloc pote vre-un alt obstacui. Şi earăşî: dacă tote 
le-am face, eară pe apropele cu nimic nu I-am folosi, nic! 
atunci nu vom întră în împărăţia ceriurilor. De unde se 
învederează aceasta ? De la servitorii cărora li s-a încre
dinţat talanţil. Acolo virtutea întreagă era neştirbită, şi ni
mic nu iipsia, însâ fiind că a fost leneş la treabă acel ser
vitori®, cu drept cuvânt a fost scos din rândul celor-l-alţl. 
E posibil apoi a cădea în gheena numai din causa insultei. 

„Câcl cel ce dice fratelui seu : nebunule, v inovat 

este de locul gheene i" (Math. 5, 22), Chiar de ar fa
ce cine va tote faptele cele bune, îns8 ar fi batjocori
torii» nu va întră în împărăţia ceriurilor. Dară din acea
sta causă să nu atribuie cine-va Iul Dumnedeu vre-o cru- 
dime, dacă pe cel ce greşesc chiar în cele mici, îî scote 
din împărăţia ceriurilor. Căc! dacă printre noi omenii când 
face cipe-va vre-o faptă contra legel îşi atrage urgie şi pe
deapsă din partea împăratului; chiar o singură lege de 
ar călca dintre cele în fiinţă, chiar de ar batjocori, chiar 
de ar precurvi şi s-ar dovedi de vinovat, s-â făcut nevred
nic; şi chiar de ar fi făcut mii de fapte bune, e totuşi -con
damnat ; chiar de ar fi plănuit vr’un omor şi s-ar dovedi, e 
suficient de a-1 perde. Deci dacă legile omenescl se bucură
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de atâta băgare de samă, cu atât maî mult cele Dumne- 

deeşcT. ,,D arâ, dicî pote, D um nedeu  este b u n “ . De 
cât, pânâ când ore vom pronunţa această vorbă nebunească? 

Am dis nebuneasca nu că doră el nu este bun, ci pentru 
că ne închipuim că bunătatea Iul ni este de folosinţa când 
facem asemenea fapte, cu tote că de mii de ori v-am vor

bit despre aceasta. Asculta ce dice scriptura : „S ă  nu dicî: 

m ila  Iul este mare, şi va curaţi m u lţim ea pecate- 

lor m e le“ (Sirach. o, 6). Nu ne Impedică de a dice că in
durarea Iul este mare, nu ne îndeamnă la aceasta, ci vo- 
eşce mal ales ca necontenit să o dicem aceasta şi să o 
avem în mintea nostră. Pentru aceasta şi Pavel tote îe 
pune în mişcare spre atingerea acestui scop, însă pen
tru următorele consideraţiun!: «Să nu te minunezi, dice, 
de iubirea de omeni a luf Dumnedeu, când tu păcătueşc’i, şi 

să dicî: M ulţim ea pecatelor mele va şterge. Pentru 
aceasta şi noi spunem atâtea despre bunătatea lui, nu do
ră ca încurajându-ne să tăcem tote relele, fiind-că în ase
menea cas bunătatea lui va fi spre vătămarea mântuire! 
nostre, ci ca să nu ne descurajăm când ne găsim în pă

cate, şi ca să ne pocăim». „Bunătatea lu i Dum nedeG  te 

aduce la pocă in ţă44 (Rom. 2, 4), eară nu la mal mare 
răutate. Deci, dacă devii netrebnic din causa bunătate! lui, 
tu mai cu samă o defaimî înaintea omenilor. Văd pe mulţi 
că acusă îndelunga răbdare a lui Dumnedeu; însă vor da 
samă, dacă uu o întrebuinţază la timp şi cu rânduială. 
E4e Dumnedeu iubitoriu de omeni? In acelaşi timp insă, 
este ţi drept judecătorii!. Iartă greşalele? In acelaşi timp 
însă, şi resplăteşce fie-căruia dupre faptele lui. Trece cu 
vederea nedreptatea, şterge fără de legea? In acelaşi timp 
însă, face şi cercetarea acestor fapte. Deci, ore tote ace
stea nu sunt contrare şi nu se contradic în persoua lui 
Dumnedeu? Nu sunt contrare de loc, dacă noi le împăr
ţita în timpuri. De exemplu: şterge fără de legile nostre 
aici, atât prin baea renaşcerei, cât şi prin pocăinţă, însă 
instruirea celor sâverşite şi examinarea lor o va face a- 
colo prin foc şi munci. «Dară, dicî tu. dacă fac chiar nu
mai un păcat, în Joc de miile de păcate, pe care le face 
un altul, şi totuşi pentru acel păcat sunt scos afară şi cad 
din împărăţie, de ce atunci să nu fac încaltea tote păca
tele" ? Cuvânt ieşit din gura servului nerecunoscătorii!! 
Totuşi noi vom deslega şi acest cuvent. Nu fiice rele, pen
tru ca tu singur să fii folosit. Din împărăţie cu toţii vom
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cădea pote, dară în gheena nu vom suferi aceiaşi osândă, 
ci unul mal mare, altul maî uşorâ. De exemplu: şi tu şi 
acela aţi despreţuit, fie pe aprâpele, fie vre-o poruncă a 
bisericei; în asemenea cas şi unul şi altul veţi cădea din 
împărăţia ceriurilor. Dară daca nu aţi despreţuit. deopo
trivă, ci unul mal mult, eară altul mal puţin, apoi în ghe
ena veţi simţi deosebirea. Şi da ce, dict tu, ameninţă pe 
cel ce nu fac milostenie, că se vor duce în focul cel ne
stins ? Şi încă nu dice simplu : in foc, ci «in focul cel ne
stins, care este gătit diavolului şi îngerilor luî» ? De ce 
anume ? Pentru ca să afli că nimic nu întărită pe Dum- 
nedefi ca nemilostenia, şi că acest păcat îl pune înaintea 
tuturor celor-l-alte. In adevăr, dacă trebuie a iubi pănă 
şi-pe duşmani, apoi ore cel ce respinge pe cel săraci, ca
rii nici chiar duşmani nu-i sunt, de ce osândă nu va fi 
vrednic, când prin purtarea lui se face mal rău chiar de 
cât barbarii? De aici deci se pote vedea mărimea păca
tului, care şi contribuie ca să să ducă împreună cu diavo

lul în gheena. „V al de cel ce nu face m ilostenie" ! 
(Sirach 13, 3?). Deci dacă era aşa în legea veche, cu atât 
mal mult trebuie a fi în legea nouă. Dacă acolo (în legea 
veche) unde se permitea câştigare de averi, folosinţa de 
ele şi îngrijire, şi totuşi se luase atâtea măsuri de a ve
ni in ajutoriul săracilor, cu cât mal mult aici (in legea 
nouă), unde ni se porunceşce de a arunca de Ia noi totul ? 
Ce nu făceaţi Iudeii? Deciuell şi earâsl alte deciuell strîn- 
geau şi dădeau orfanilor, Văduvelor şi proseliţilor. Cine-va 
admirând pe un altul’mî spunea: cutare dă deciuell *). Câ
tă neruşinare! Apoî dacă la Iudei nu era de admirat ur. 
asemenea fapt, ore la Cbreştim s-a făcut vrednic de ad
mirat? Dacă atunci se credea ca o primejdie mare de a 
nu respunde deciuelile la timp, înţelege de aici câtă pri
mejdie nu este acum. Beţivul earăşl nu va moşceni îm
părăţia ceriurilor. Dară care e cuvântul de încurajare pen
tru mulţi? Iată care: «dacă şi efl şi un altul ne găsim in 
aceleaşi păcate, nu mică este mângâerea ce o putem a- 
vea de aici». Deci, ce am dice? Că atunci pote avea o 
mângâere tovărăşia de păcate, când au simetrie în mări
mea lor; când însă păcatele unuia întrec pe a le celul- 
1-alt, atunci pe unul ca acela păcatele îl aruncă într’un fel 
de uimire si nici că-1 lasă de a mal avea vre-o mângâe-

*) Ideia e confusă. Probabil că pe când vorbea Sf. Chrisostom, 
unul din auditoriu I-a întrerupt cu aceste cuvinte, pronunţate în mod 
sarcastic. Trad.
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re. Di bună-oră celui băgat în foc şi muncit acolo : «că şi 
cutare pătimesce aceiaşi osândă», căci el nu va simţi ma- 
car mângâerea ce’! o aduci. Ore nu toţi Israiliţil s-au per- 
dut deodată la un loc ? Dară acest fapt ce mângâere 
li-a adus ? Nu ore tocmai acest fapt l-a întristat ma! mult ? 

pentru care şi diceau: „Ne-am perdut, ne-am nim icit, 

ne-am po top it1' (Num. 17, 12). Deci ce mângâere e a- 
ceasta ? In zadar ne mângâem cu aceste speranţe. 0 sin
gură mângâere este, de a nu cădea în focul acela nestîns, 
căci odată căduţl nu e cu putinţă de a avea mângâere 
acolo, unde este scrîşnirea dinţilor, unde este plăngere,. 
unde este viermele cel neadormit, unde este focul nestins. 
Deci vel înţelege cam câtă putere are mângâerea când te gă
sesc! in scârbe şi încurcături mari ? Ve! fi deci dupâ acea
sta în minţile tote ? Vă rog şi vă sfătuiesc, ca să nu ne 
amăgim în zadar şi să ne mângâem numai cu vorbe de 
acestea, ci să facem aceia ce va putea fi spre mântuirea 
nostrg. E vorba ca să stal împreună cu Christos, şi tu în
că te frămânţi cu examinarea cuvintelor? Chiar de nu am 
avea alt păcat, totuşi numai pentru aceste vorbe c-âtâ osândă 
nu ar trebui să suferim, pentru că suntem atât de molatic! 
atât de nenorociţi şi de leneşi, căci fiind vorba de atâta cinste 
noi încă mal vorbim asemenea lucruri ? Cănd vei vedea feri
ciţi pe ce! ce au reuşit cu faptele cele bune, ore nu te 
veî topi de necaz? Când vel vedea dintre sclavi şi dintre 
cel mojici,— cari! puţin pote s-aii obosit aici,—alăturea de 
tronul împărătesc, ore tote acestea nu’ţl vor fi mal rele 
de cât tote muncile iadului ? Dacă aici vădend pe unia 
prosperând şi te topeşcl de necaz, căci o cred! aceasta maî 
grozavă ca ori-ce altă pedeapsă, şi plâng!, şi te jeleşci, şi te 
credî vrednic de mii de morţi, dară acolo ce nu vel su
feri? Dacă nu ar fi gheena, înseşi ideea despre împărăţia 
lui Dumnedeti nu ar fi ore suficienta de a perde şi a ni
mici pe cel păcătoşi? Dară că faptul este aşa, e deajuns 
a ne convinge din experienţa lucrurilor. Deci să nu ne 
rătăcim în zădar cu asemenea vorbe, ci să fim cu băgare 
de samă şi să ne îngrijim de mântuirea nostră. Să ne sîr- 
guim cu faptele cele bune, şi să ne îndemnăm pe noi înT 
şine spre practicarea celor bune, ca ast-feliu să ne învred
nicim de acea slavă cerească, prin Domnul nostru lisuş 
Christos, căruia, împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duch, se cu
vine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.
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„Pentru aceia aduceţi-ve aminte, ca voi când 

eraţi odiniora păgâni în trup, care ve chemaţi ne- 

taiere împrejur de catrâ cei ce se chemau taiere 

împrejur în trup, facuta de m ână, ca eraţi în acel 

tim p  fara de Christos, înstreinaţi de petrecerea 

lui Israil, şi streini de aşezâmânturile făgăduinţei, 

nădejde neavend, si fara de Dumnedeu în lum e“ 
(Cap. 2, 11. 12).

Multe fapte probează filantropia lui Dumnedeu. Maî 
ânteifi că prin sine a mântuit nemul omenesc, al’ doilea că 
în ce stare fiind omenirea o a salvat, şi al treilea că unde 
a ridicat’o. Acestea tote deci, prin ele înseşi portă cea 
mal mare dovadă de filantropia luî, şi tocmai pe acestea 
şi Pavel le pune de faţă acum scriind Efesenilor. A dis 
că fiind noi morţi prin pficate şi fiii urgiei, ne-a mântuit, 

eară acum spune cu cine ne-a făcut egali. „Pentru aceia, 

dice, aduceţi-ve am in te". Obiceiul nostru ai tuturor este 
că, de ’ndalâ ce ne ridicăm de la o stare de jos sărăcă- 
eiosâ la alta cu totul contrară, sau la o mal mare cinste, 
nici că ni mal aducem aminte de cele dinainte, atât sun
tem de îngâmfaţi de slava la care am ajuns. De aceia 

tocmai dice Apostolul: Pentru aceia aduceţi-v6 am in 

te". „Pentru aceia". Pentru ce? De ce să ne aducem 
aminte ? De aceia că am fost creaţi pentru săvârşirea fap
telor bune, şi aceasta e suficient de a ne convinge ca să 

ne sirguim în practicarea virtuţel. „Aduceţi-ve am inte" 
adecă că chiar numai amintirea aceia e suficientă de ane 

face recunoscători faţă de bine-fâc6toriul nostru „C ă voi 

ore-când eraţi păgân i în trup ". Priveşce, cum el calităţile 
Iudaice le pogoră din valorea lor, le diminuiază, pe eâud 
defectele ginţilor le admiră, care de alt-feliu nicî nu eraft 
defecte, şi convinge şi pe uniî şi pe alţii, că acestea se 

apreciază din modul vieţel cuî-va. „Carii ve chemaţi 
(numiaţî)." Aşa dară valorea unora era în vorbe, calitatea 
altora era în corp; insâ şi ne-circumcisiunea şi circumci- 

siunea nu înseamnă, nimic. „D e  catră ceî ce se chiama, 

dice, taiere îm pre jur în trup, facuta de m â n a ; că
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eraţi In acel tim p fără Christos, înstrăinaţi de pe

trecerea lu i Israil, şi streini de aşezăm ân turile  fă

găduinţe i, ne-av&nd nădejde şi fără  de Dum nedeti 

în lu m e “, voi adecă carii ast-feliu sunteţi numiţi de cătră 
Iudei. Dară ce? El voeşce ca să arate, că binefacerea a- 
cordată lor tocmai în aceia stă, că adecă ii (păgânii) să 
fie părtaşi cu Isra il; apoi de ce atunci earăşl diminuiază< 
demnitatea Israilitică ? Nu o diminuiază, ci în cele nece
sare, ca bună-oră împrietenirea cu Dumnedeu şi speranţa 
bunurilor viitore, el o ridică, eară în altele, în care nu au 
avut riicl o comunicaţie, o diminuiază, pentru că şi dice 

el mal departe: „ îm preună cetăţeni cu sânţii sunteţi 

şi deaprope (fam iliari) al lu i D um nedeu " (Vers. 19). 
Vedl deci că el nu diminuiază. «Acestea, dice, sunt inde- 
ferente. Să nu credeţi că dacă nu v’aţl circumcis şi v6 gă
siţi în ne-circumcisiune, este vre-o deosebire. Rfiul cel 
mare acolo era, că vfi găsiaţl fără Christos, streini de pe
trecerea lui Israil». A fi streini de aşezâmintele făgăduin
ţei, a nu avea speranţa viitore, a fi fără Dumnedeu în 
lumea aceasta, tote acestea erau defectele ginţilor. A vorbit 
de lucrurile cele cereşcl, vorbeşce acum deci şi de cele pă
mântesc!. fiind-că despre acestea Iudeii aveau o mare idee. 
Tot ast-feliQ şi Christos când încuraja pe discipull, după 

ce a d is : „Fericiţi cel isgoniţl pentru dreptate, că 

acelora este îm părăţia  ceriurilo r1', adaoge: „căci ast- 

feliQ au gonit şi pe Proroci! cel d ina in tea vostre“ . 
Pune ânteitt proposiţiunea majoră şi apoi pe cea minoră. 
Această din urmă comparativ cu măreţia ideel dinainte 
este inferioră; comparativ inse cu apropierea faptului de 
cunoştinţa lor, e ce-va mare şi suficient de a crede if, şi 
are multă putere. Prin urmare aşa feliii trebuia să vie

ţuiască ii. Nu a dis : separ aţi, ci înstrăinaţi de petrecerea 
luî Israil. Nu a «jis: ne-avend sau fiind fără atenţiune, ci 
nici că chiar aveau vre-o relaţiune ore-care, şi erafl. 

streini. Emfasa cuvintelor e forte mare, şi arată cât de 
mare a fost diferenţa dintre denşiî. De a!t-feliO eraft şi 
Israiliţî lipsiţi de petrecerea lui Israil (trjs ^oXiretac ■Tjam- 
ev.t&c), însfi nu eraţi consideraţi ca streini, ci ca leneşi şi 
trândavi; ah cădut şi din fâgăduinţl, însfi nu ca streini, 
ci ca nedemni. Dară care erau ore aşezămintele făgăduinţei ?"' 

„Ţie şi sem inţiei tale vo iu  da p ăm ân tu l acesta" 

(Genesa 13, 15), şi altele pe care le-a promis. „Ne-av6nd,
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nădejde, dice, şi fără de DumnedeQ în lume", deşi 
de alţ-felitl se închinau unor deî ce nu existaţi; căci doră 
idolul nu este nimic.

„Eară acum întru Christos Iisus, voî carii e- 

raţî ore-când departe, v ’aţî făcut aprope prin sân- 

.gele lui Christos. Pentru că el este pacea nostrâ, 

care a făcut amândoue una, şi'peretele cel din 

mijloc al zidului l ’a sfarîmat, vrajba în trupul sett“ 
(Vers. 13—15). «Dară ce? Acesta e ore faptul acela mare, 
dicl pote, ca adecă am ajuns in petrecerea Iudaică? Ce 
spui ? Tote cele din ceriurl şi cele de pe pământ le a re
capitulat, le a concentrat intr’una, şi acum vorbeşcl de 
petrecerea Israiliţilor ?» „Da, dice el. Acelea trebuie a le 
primi prin credinţă (cele cu privire la aşezămintele făgă- 
-ihiinţeî), eară acestea a le primi împreună cu faptele lor." 

„Eară acum, dice, întru Christos Iisus, voi carii e- 

raţl ore-când departe, v a ţ î  făcut aprope", adecă 
'v-all apropiat de petrecerea lui lsrail. A  li însă departe, 

sau aprope, e resultatul intenţiunel numai. „Pentru că 

■el este pacea nostrg, care a făcut amândoue una .“ 

Dară ce înseămBă—„amândoue una“ ? Nu dice doră că 
ne-a ridicat pe noî la acea nobleţă, ci că şi pe noi şi pe 
aceia ne-a ridicat la o nobleţă mal mare, afară numai că 
bine-facerea făcută cu noi e mal mare. Acelora li s-a şi 
promis, şi mal aprope de el eraţi; nouă insă nici nu ni 

s-a promis, şi eram şi mal depărtaţi- De aceia dice : „Ea* 

ră neamurile să proslăviascâ pe Dumnedeu pen

tru m ilă“ (Rom, 15, 9). A promis Israilitenilor, însă s-au 
arătat nedemni; nouă nu ni s-a promis, căci eram străini, 
şi nimic comun nu aveam cu dânşii. Cu tote acestea ne 
a făcut pe toţi una, nu că doră ne-a alăturat pe noî lân
gă aceia, ci şi pe aceia si pe noi într’una ne-a unit. Vă 
voi da un exemplu. Să ne închipuim că cine-va are două 
statul: una de argint şi alta de plumb, şi că topindu-le 
le-a ridicat earăşl, însă de astă-dată amândouă de aur. Ia
tă că pe amândouă le-a făcut una. Sau să vă spun şi alt 
exemplu: fie bună-oră un sclav, eară altul adoptat; am
bii însă au supărat mult pe bine-făcătoriul lor, şi acel ce 
era înfiat şi acum desmoştenit, cum şi sclavul care a fugit 
şi nici nu cunoscea pe stăpânul său; apoi ambii aQ deve
nit deodată clironoml şi fii adevăraţi. Iată că I-a ridicat pe 
amândoi în aceiaşi cinste; ambii au devenit una, unul ve-
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nind mal de departe, eară cela-l-all mal de aprope, şi mai 
veritabil chiar, de cât cum era maIJnainte de a supăra 

pe bine-facăloriul lui. „Peretele cel din mijloc, dice, 

l-a sfărîm at." Dară care e acel perete diD mijloc? „V raj

ba în trupul s6u, dice, legea poruncilor cu dog

mele stricând11. Unia dic, că peretele cel din mijloc (xo 
jj.saoToiXov) dintre ludei şi Elini consta în aceia, că nu se 
permitea acelora de a se amesteca cu Elinii *). Mie însă 
nu mi se pare adevărat, ci peretele acela din mijloc e 
comun tuturor, adecă e vrajba în corp, şi acest perete 

era care despărţia, precum dice şi Profetul: „Ci pficate- 

le vostre fac osebire între voi şi Dumnedett" (Isa- 
ia 59, 2). Peretele cel din mijloc deci, era duşmănia, ini
miciţia ce o avea şi cătră Iudei si cătră Elini; căci le
gea existând, nu numai că nu a paralisat păcatul, ci încă 

că l-a şi mărit, după cum dice în alt loc; „Că legea 

mânie lucrează" (Rom. 4. 161, asa că precum acolo nu 
se prevede totul în ea (lege), ci după ce am călcat’o se 
sub-înţelege greşala, tot aşa şi aici el numesce legea pe. 
reţele din mijloc, fiind-că nefiind ascultată aducea inimi
ciţie. Legea era ca un gard, făcut ca pentru siguranţă, 
pentru care a şi fost numit (ppa-ftJ-os, ca ast-feliu să îngră- 
diască de jur-împrejur (îrspiyparrfi). Ascultă earăşl pe Pro

fetul care dice: „Şi o am îngrăd it, şi şanţ am făcut 

îm pre ju ru l e î“ (Isaia 5, 2), şi earăşl: „Pentru ce al

surpat gardul eî (viei) şi o culeg toţi cel ce trec 

pe cale“ ? (Ps. 79, 12), arătând acolo nesiguranţa in ca

re se găsia, şi earăşl: „strica-voiQ gardu l el, şi va fi 

că lcată în piciore" flsaia 5, 5), şi earăşl: „Legea o 

a dat spre ajutoriCi" (Ibid. 8, *20), şi earăşi: „Cel 

ce face milostenie Domnul şi judecată...... cunos

cute a făcut fiilor lui Israil voile sale" (Ps, 102,6. 7.). 
Deci gardul a devenit peretele cel din mijloc, nu ca să-i 
păziască in siguranţă, ci ca să-i despartă de Dumnedeu, 
pentru că aceasta e deosebirea între peretele din mijloc 

şi gard. Şi care e acel perete din mijloc? „Vrajba în tru 

pul seu, legea poruncilor cu dogmele stricând." 
Cum şi în ce mod? Sacrificându-se şi deslegând acolo

*) Notă. Sf. Cbrisostom dese-orl prin cuventul de Elini înţe- 
iegc pe ginţi fără excepţiune. Trad.
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(în corp) inimiciţia. Dară nu s’a mărginit numai la aceasta, 
căci dacă ne-am izbăvit de picatele de dinainte, apoî ea
răşl să fim silit! de a păzi legea ? Atunci de sigur că tot 

una era. De aceia dec! şi Jegea o a desfiinţat. „Legea 

poruncilor cu dogmele, dice, stricând". O! câtă iubi
re de omeni a arătat! Ni-a dat legea ca să o păzim, şi 
după ce nu o am păzit şi eram vinovaţi şi demni de o- 
sândâ, el a desfiinţat legea. întocmai ca cum cine-va ai
da copilul seu unul Pedagog spre crescere, şi dacă vede 
că copilul nu se supune, dă drumul Pedagogului din ser

vicii*. Câtă filantropie! Dară ce înseamnă: „cu dogmele 

Stricând? " (ev Sd'fjj.aat xo'TapYTiaas), pentru că mare e deo
sebirea intre poruncă (svroXrj) şi precept (5oyţJ.a). Safl că p3 
credinţă o numesce aici dogmă, căci numai prin credinţă 
a mântuit, safl că numesce dogme poruncele date de Mân- 

tuitoriul în diferite ocasiun!, precum dice Christos : „Eu

însă vfi dic vou<5, că tot cel ce se m ân ie .....  etc."
(Math. 5, 22). De aceia şi dice apostolul în allă parte : 

„D e  vel crede că Dumnecieo l-a sculat pe el din 

morţi, te vel m ân tu i"  (Rom. 10,6—9J, şi earăşl: „Eară 

dreptatea cea din credinţa aşa d ice : să nu  dicî 

în tru in im a ta : cine se va sui în ceriu ? sati cine 

se va pogorî în tru  adânc ? adecă să ridice pe 

Christos din m orţi“ (Ibid). Aşa dară a introdus credinţa 
in locul vieţe! după poruncile lege!, şi pentru ca să nu sal
veze neamul omenesc cum sar întâmpla, şi el a primit a 
fi osândit şi torturat, dară şi de la no! a cerut credinţa 
prin dogme, adecă prin preceptele acelea admirabile.

„Ca pe am ândo i să-l zid iascâ în tru  sine în- 

tr ’un om  noQ, făcend pace". Al vedut aşa dară că nu 
s’a făcut Elinul Iudeu, ci şi acela şi acesta a ajuns într’o 
altă stare? Nu pe unul l’â înlocuit cu cela-l-alt, ci pe a- 
mândol i-a zidit. De alt-feliu bine şi intrebuinţază aposto

lul cuventul „a z id i" , de care şi face us peste tot locul. 

Nu a d is : ca să-I transforme, să-I prefacă, ci sâ-1 zi- 

diască, ca ast-feliu să arate puterea faptului sâverşit, şi 
că de şi zidirea (creaţiunea) este nevedută, totuşi nu e mal 
pe jos de ânteia creaţiune, şi că noi nu trebuie a ne de
părta de ea, ca şi cum am fugi de nişce împrejurări na

turale. „Ca pe am ândo i sâ-l zidiascâ, dice, întru si

ne ", adecă prin  sine. Nu a ordonat alt-cui-va să facă.
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aceasta, ci prin sine însuşi contopind pe unul cu cela-l-alt, 
a scos de aieî unul singur minunat, el însuşi făcendu-se 
ast-feliil mal’ntăifi, ceia ce este cu mult mal mare de cât 

ânteia creaţiune. Aceasta înseamnă „întru s ine“, adecă 
el mai’ntăifi s’a dat ca tip şi exemplu nouă. De aici el 
atrage pe Iudeii, eară de acolo pe Elin, şi făcăndu-se cen
trul lor de gravitate, şi contopindu-l şi făcând a dispărea 
dintre denşiî tot ceia ce-! înstrăina, I-a regenerat, I-a re- 
plăsmuit din nou prin foc şi apă, şi nu prin apă şi pământ. 
A  devenit Iudeu circumcis, a devenit blestemat, a deve
nit Elin afară din lege, şi maî pre sus de EiinI şi de Iu

dei. „In tr’un om  nou, dice, fâcend p ace “, adecă pace 
între denşiî şi Dumnedeu, sau pace între denşiî. Căci de 
remâneau Iude! şi Elini, nu s’ar fi împăcat, şi ne’mpăcân- 
du-se nu ar fi putut a ajunge la o stare mal bună de cât 
cea dintăi. Pentru că Iudeul alunei se uneşce cu Elinul, 
când devine credincios; întocmai ca şi cum do! avend lo
cuinţe In rândul de jos al caselor, şi deasupra lor un al
tul o locuinţa mare şi admirabila, nu ar putea să se va
dă uni! pe alţii, pănă ce nu s-ar ridica în rândul al doi

lea. „Fâcend pace“, ma! ales cu Dumnedeu, după cum 

dice pasajul ce urmează: „şi pe am ândo i s â i  reîm- 

pace în tr’un trup  cu D um nedeu prin cruce" (Vers. 

16). Nu a dis: să-I împace (xaraXXâiŢj) ci să-I re îm pace 
(âîroîMrtaXXâfrj]), arătând prin aceasta că natura omenească 
mal’nainte de aceasta era lesne de împăcat (eixat&XXowToţ, pe 
când în codicile A. C. D. E. F se găseşce axaTaXXaxtoî=ne- 
împăcat. Trad.), ca în timpul sânţilor şi mal’nainte de lege. 

„ In tr ’un tru p “, dice, adecă in trupul lui „cu D um ne4 

ded '‘. Şi cum se face aceasta? «Pedeapsa datorită, dice, 

a suferit’o el însuşi». „P rin  cruce, om orînd  vrajba în 

tru sine“. Nimic nu e mal propriu şi mal expresiv ca a- 
ceste cuvinte. «Mortea Iul, dice, a omorît vrajba, adecă a 
rănit’o şi a nimicit’o, nu că dorâ a poruncit altuia să fa
că aceasta, şi nici că numai a lucrat pentru aceasta, ci 
a şi suferit.» Nu a dis •- deslegând’o, sati desfiinţând’o, ci 

tocmai ce e maî grozav „om orînd ’o “ , ca ast-feliu să au 
se mal ridice, să nu mal învie nicî-odatâ. Cum deci învie 
ea? Din causa prea mare! răutăţi ce ne stăpânesce. Pe 
câtă vreme vom remânea în corpul Iul Christos, pe câtă 
vreme vom fi uniţi, nu înviază, ci stă jos mortâ, şi nici
odată nu se maî rid ică; şi chiar de am zămisli o alta în

4
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locu-I, totuşi nici că se pote asemăna cu cea dinainte; tu 

inse nasci alta în locul celei omorîte.,, Cugetul trupului, 

dice, e vrăjmaş la Dumnedeu" (Rom. 8, 7). Deci, dacă 
nu vom cugeta nimic corporal, nu se va naşce în noi altă 
vrajbă, ci va remânea pacea aceia.

*) înţelegi dară, cât râu pote veni asupra noştri, că 
atâtea a fâcut Dumnedeu pentru ca să ne împace cu el, 
şi după ce a isbutit şi a terminat opera sa, noi earăşl ne
am reîntors la inimiciţie. Aceasta nu se mal numesce ba- 
ea renaşcerel, ci gheena este si gheenă remâne; nu mal 
este iertare de păcate, ci cercetarea şi examinarea lor. Cu
getul trupului e desmerdarea şi desfătarea în mâncări şi 
M u tu rI; cugetul trupului este lăcomia şi tot pficatul. Şi 
pentru ce^ore se numesce cugetul trupului, de şi nimic 

ar putea face corpul fără spirit? Nu dice aceasta ca 

cum ar defăima corpul, fiind-că şi atunci când dice : „om  

psich ic", (^V/.ty.oc av&pw-oc. I Corinth. 2, 14), nu o dice 
aceasta defăimând spiritul. Nici corpul prin sine însuşi 
şi nici spiritul prin sine numai nu vor putea săvârşi 
nimic mare şi generos, de nu vor avea impulsiune de 
sus. De aceia deci numesce acelea, pe care spiritul le 

face prin sine însuşi psichice, spirituale, eară pe ace

stea, pe care corpul le face corpora le , nu fiind-că 
sunt naturale, ci fiind-că nu se bucură de protecţiunea cea 
de sus, şi se nimicesc. De alL-felitx şi ochii sunt buni, însg 
fără lumină mii de rele pot face; eară aceasta e mal mult 
resultatul slăbăciuneî lor, de cât al natureî. Dacă relele ar 
fi naturale, nici odată nu am face us de ele la trebuinţile 
nostre. Nu este nici un rfiu natural. De ce deci numesce 
picatele cugete corporale ? Pentru aceia, că dacă corpul 
e mai puternic şi stăpâneşce pe vizitiu (pe spirit), apoi 
îmbuibându-se produce mii de nenorociri. Meritul corpului 
e de a se supune spiritului, eară rfiutatea lui e de a stă
pâni pe spirit. Căci precum un cal nu se arată frumos şi 
ager tără de vizititi, tot ast-feliu şi corpul; atunci se a- 
rală frumos, când’î vom tăia din rădăcină săriturile şi a- 
baterile Iul. Dară nici vizitiul nu se face cunoscut fără 
sciinţâ de meşteşugul seu, căci în asemenea cas şi el va 
face mal mari rele. Ast-feliu deci peste tot locul e’ de tre-

*) Partea morală. Că adecă pecatele de şi se numesc corpo
rale, înse nu sunt numai a le corpului, ci şi a le’ spiritului ; şi care 
anume sunt pecatele spiritului numai, fără ajutoriul corpului. (Codi
cele Veron.)
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buinţă ca duchul să fie de faţă, căci atunci face ca spiri
tul să fie maî puternic. El numaî înfrumuseţează şi spiri
tul şi corpul. Căci precum spiritul când este* unit cu cor
pul, îl arată pe acesta frumos, eară când îl părăseşce şi’l 
îipsesce de energia luî, se descompune şi se întâmplă ca 
şi pictorului, care amestecând colorile grăbeşce alterarea 
fie-căreî părţi a tabloului şi pricinuieşce mare desgust pri- 
vitoriulul,— tot ast-feliQ şi cu duchul. Când el părăseşce 
pustiiQ şi spiritul şi corpul; desgustul devine şi mai urit, 
şi maî mare. Deci nu huli corpul, fiind-că e inferior spi
ritului, căcî nici eh nu pot suferi a fi hulit spiritul, prin
faptul că fără ajutoriul duchuluî nu pote face nimic. Eară 
dacă trebuie a spune ce-va, apoi spiritul e demn de o mal 
mare acusaţiune, căci corpul nimic nu ar putea săverşi 
fără spirit, pe când spiritul multe pote face şi fără corp. 
De pildă: când corpul e bolnav saQ vătămat, din care cau-
să nici nu-î vine a sburda, spiritul multe lucrează şi a-
tunci. Dupre cum vatămă fermecătorii, magii, vrăjitorii şi 
pismătareţil, maî mult încă vatămă pe corp cele ale spiri

tu lu i. De alt-feliu nici îmbuibarea nu este doră vre-o ne
cesitate a corpuluî, ci o nebăgare de samă a spiritului, căci 
necesitatea corpuluî e de hrană şi nu de îmbuibare. Dacă 
eu voiu voi să strîng bine Mul, atunci am dâmolit calul, 
pe când corpul nu pote să împedice spiritul în relele ce 
le face. Pentru ce deci nutneşce apostolul cugetare corpo
rală? Pentru că devine în totul corporală, adecă că înde- 
plinesce tote poftele corpului. Când deci corpul stâpâneş- 
ce, adecă când i se ridică autoritatea spiritului, atunci pfi- 
cătuieşce. Prin urmare meritul corpuluî stâ în a urma 
spiritului, adecă a se supune luî, fiind-că spiritul prin si
ne singur nu este nici rfiu nicî bun. De asemenea şi cor
pul, ce ar putea el ore face prin sine singur? Aşa că nu
mai prin contactul lui cu spiritul şi prin supunerea lui spi
ritului devine bim, fiind-că de alt-felifi şi el nu este nici bun 
şi nici rfiu, sau mal bine dis, apt şi cătră una şi cătră 
ceia-l-altă extremitate, având cătră atnândoufi înclinare.

l  Corpul poftesce, însfi nu curvie şi nici precurvie, ci pro
miscuitate ; corpul poftesce nu îmbuibare, ci hrană, nu be
ţie, ci băutură. Cum că corpul nu poftesce beţie, judecă 
de acolo, că el nu pote suferi maî mult, dacă cum-va ai 
trecut peste măsură, dacă ai depăşit marginile necesităţeî. 
Acestea sunt ale corpuluî, eară tote celed-alte sunt ale 
spiritului, în timp ce el şe pogoră la cele corporale, în 
timp ce el se tâmpeşce. Corpul chiar de ar fi bun, totuşi 
e forte inferior spiritului, după cum plumbul e inferior
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aurului. Dară după cum e nevoe şi de plumb, căci lipeşce 
metalurile, tot ast-feliu şi spiritul are nevoe de corp. Ca şi 
un copil nobil el (corpul) are nevoe de pedagog; şi după 
cum când dicem «acestea sunt lucruri copilăreşcl» noi nu de~ 
fâimăm prin aceasta vîrsta copilărească, ci faptele copilăriei, 
tot aşa e şi cu corpul. De vom voi însfi, ni este posibil de 
a nu fi în corp, precum nici pe pămenf, ci în ceriurl şi în 

duch. Căci a fi unde-va, nu înţelegem posiţiunea sau lo
cul numai de cât, ci disposiţiunea. De exemplu, mulţî dm 
noi dicem : «tu nu eşti aici, sati nu eşti acolo», sau de 
multe-orl dicem cul-va: «nu eşti în sineţî» sau «nu sunt 
în mine însumi», de şi de alt-feliu ce pote fi maî corporal 
ca aceasta, că adecă eu’I vorbesc şi mg apropiu de el? 
şi cu tote acestea dicem că el nu este în sine. Să deve
nim deci în noi înşine, în ceriurl, în duch. Să remânem 
în pacea şi în charul lui Dumnedeus ca ast-feliu scăpân- 
du-ne de tote cele corporale, să putem a ne învrednici de 
bunurile făgăduite, prin Christos Domnul nostru, căruia 
împreună cu Tatăl şi cu Duchul Sânt, i se cuvine slava, 
stăpânirea si cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

OMILIA VI.

„Şi venind a bine-vestit pace voue celor de  

departe şi celor deaprope ; căci printrănsul avem  

amândoi apropierea în trun  duch cătrâ Tatăl. Pen

tru aceia dec! de acum nu maî sunteţi străin! şi 

nemernici, ci împreuna cetăţeni cu sânţii şi dea~ 

prope a! lui Dumnedeu ; fiind zidiţi pe temelia a- 

postolilor şi a prorocilor, fiind peatra cea din ca

pul unghiului singur Iisus Christos; întru care totă, 

zidirea alcâtuindu-se creşce întru locaş sânt întru  

D o m n u l; întru care şi voî împreună vă zidiţi spre- 

locaş lui Dumnedeu întru D uchu l“ (Vers. 17--22).

«Nu a trimis pe altul, dice, nici că ni-a vestit acestea 
prin altul, ci el prin sine. Nu a trimis înger, nici archan- 
ghel, pentru că spre a îndrepta atâtea rele nu era posibil 
nimănui, ci a fost nevoe de presenţa sa, de a corecta, d&
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a vesti şi a spune cele tăcute». Aşa dară stăpânul a luat 

asupră-şl aprope rolul servitoriuluî. A  venit „şi a bine- 

vestit pace vou<5, dice, celor de departe şi celor 

deaprope11. Numesce pe Iudei cel deaprope, in raport cu 

noi cei dintre ginţi. „C ăc i printrfinsul avem  am ândo i 

apropierea Intr’un duch câtra T a tă l11. Numesce aicî 
pacea cea cătră DumnedeQ. Ne-a împăcat, căci însuşi dice: 

„Pace las voue, pacea m ea dau voue 11 (Ioan 14, 27), 

şi earăşî: „ îndrăzn iţi, eQ am  biruit lum ea" (Ib. 16,33), 

şi earăşî „C âte  veţi cere Intru num ele  m eu, veţi 

lu a “ (Ib. 14, 14), şi earăşî „T atăl v£ iubesce“ (lb. 16,
27). Acestea sunt probe de pace. Cum însg s’a făcut pa

cea şi cu unii şi cuceî-l-alţl? „Căc i p rin trensu l avem  

am ândo i apropierea în tr’un duch catrâ T a tă l* ', 
adecă nu noue mai puţin, sau lor mal mult, ci toţi ne-am 
mântuit în acelaşi Char. Urgia a deslegat’o prin mortea 
sa, eară prin Ducbul ne-a făcut iubiţi Tatălui. Iată earăşî 

că particula „ în “ are însemnare de „ p r in “ . Printr6nsul 

şi prin ducii ne-a apropiat de Tatăl. „Pentru  aceia decT 

de acum  nu m ai sunteţi streini şi nem ernic i, ci îm 

preuna cetăţeni cu sân ţii11. Vedî dară că nu suntem 
împreună cetăţeni numai al Iudeilor, ci mal ales al acelor 
mari barbaţl şi sânţi de pe lângă Abraam, Moisi şi Ilie.
In aceiaşi cetate ne-am înscris, si tot în aceiaşi ne si în- k ' » » •
făţoşăm. „C ă  ceî ce grăiesc unele ca acestea, arată 

Că patrie cau tâ“ (Ebr. 11, 14). Nu mal suntem deci de 
acum streini, saO nemernici, ci numai cel ce nu se vor 

învrednici de cele cereşcl sunt nemernici, „E ară  fiul re- 

m âne în veac“ (Ioan 8, 35), „Ş i deaprope al lu i Dum- 

nedeu ’1, dice, adecă că ceia ce sânţii ah avut din în
ceput după multe ostenele, aceasta ni s’a acordat nou6 
prin Char. Iată speranţa chemăreî nostre! „F iind  zid iţi 

pe temelia A posto lilo r şi a P ro roc ilo r41, adecă apo
stolii şi profeţii sunt temelie. Pune mal ’utfiiu pe apostoli 
ca mal apropiaţi de timpurile nostre. Aşa dară el arată 
că aceia sunt temelia, că totalul e o singură zidire si că 
una e şi basa. Judecă deci, cum Elinii au de temelie pe 
Patriarchl. El spune aici ce-va forte principal, şi mal prin
cipal chiar dacă ar spune de o altuire ore-care. Apoî a- 
daoge că cel ce ţine totă zidirea este Christos, pentru că
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peatra cea din capul unghiului ţine strîns pereţii şi teme

lia. „Intru care totă z id irea". Priveşce cum el a legat 
tote la un loc. Câte-odata ’l vedi ţinend de sus întregul 
corp al zidireî, eară altă-dată ţinend de jos întreaga zi
dire şi fiind în acelaşi timp şi basa zidireî. Când aposto- 

Iul dice: „A zid it în tru sine în tr’un om n o u “, a a- 
ratat prin aceasta, că prin sine Christos a unit şi a legat 
toţi pereţii Ia un loc, şi că earăşl printrânsul s-a zidit. In 

alt loc dice: „Cel ânteiu născut de cât totă z id irea", 
adecă că el ţine totul. In alt loc il numesee temelie : 

„A ltă  temelie, dice, n im eni nu pote pune afară de 

cea pusă, care este Iisus Christos1' (Colos. 1,15. I 

—Corinth. 3 , 1 1 ). „In tru  care totă zidirea alcătuindu-se". 
dice, probând prin aceasta marea scrupulositate, că adecă 
nu e posibil în alt mod a li alcătuită, de cât numai a vie

ţui cu multă băgare de samă.— „Creşce, ţlice, întru lo

caş sânt în tru D om nu l, în tru care şi voî v6 z id iţi" 

(Vers. 21. 22), Incontinuti o dice aceasta „Intru locaş, 

în tru locuinţa lu i D um nedeu  in D uch u l" ; voeşce a- 
decă ca această zidire să fie locaş al lui Dumnezeu. Fie
care din voi, deci, este locaş sânt, şi cu toţii în comun
suntem locaş sânt, în care el locuieşce ca şi în corpul lui

Christos, ca şi într’un locaş duchovnicesc. El nu ctice „în- 

făţoşare" (7tpdaoSo? =  infâţoşarea în public) ci „apropie

re “ (îrpocscqtoff]), pentru că nu ne-am presentat înaintea 
lui de bună-voea nostre, ci el prin sine ne-a atras, ne-a 

apropiat. „N im eni, dice, nu vine la Tata!, fără num ai 

prin m ine" (Ioan 14,6), şi earăşl: „Eu sunt calea, şi

adeverul şi v ia ţa". Cu un cuvent apostolul îi uneşce cu
sânţii, şi apoi earăşl se ridică la exemplul dinainte, nelă- 
sându-I de loc de a se depărta de Christos. Prin urmare 
zidirea aceasta este pană la a doua venire; prin urmare 

de aceia Pavel dicea Corinthenilor: „Ca un înţelept ar- 

chitect am  pus tem elia" (I Corinth. 3,10.11), eară maî 

departe spune că „temelia este Christos". Pricepi a- 
cum, că nu trebuie a lua aceste exemple cum s-ar întâm
pla în argumentaţie ? El a dis aceasta servindu-se de 
exemple, după cum şi Christos când dice, că Tatăl s6u este 

lucrătoriu l, eară el buc ium ul viţel.

„Pentru aceasta eQ Pavel legatul lui Iisus
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Christos pentru vo i neamurile, de veţî fi aud it" 
(Cap. 3, 1. 2). A spus despre marea îngrijire a luî Christos, 
eară la urmă trece şi la a sa personală, mică cu adevă- 
rat şi mal mull ca nimic cătră aceia, însă suficienta şi a- 
ceasta spre a li atrage atenţiunea. «Pentru aceia şi eu, 
dice, am fost legat; căci dacă stăpânul meu s-a răstignit 
pentru voi, cu atât mal mult eu primesc a fi legat.» Şi nu 
numai el a fost legat, ci îugăduie ca şi servil se! să fie 

legaţi. „Pentru voi neam urile11. Emfasa vorbei e des
tul de mare. «Nu numai că nu vă mai despreţuim de a- 
cum, ci chiar ne şi legăm pentru voi, eară eu mă bucur 

de atâta char». „De veţi fi audit de iconom ia cha- 

ru lu l lu i DumnedeO, celu! ce s-a dat m ie pentru 

v o l“ . Aici face alusiune la vorba spusă maî ’nainte lut 

Anania despre dfinsul, în Damasc, când dicea: „M ergi, 

ca vas al alegerel îm i este m ie acesta, spre a 

purta num ele mea înaintea neam urilo r şi a îm p ă 

raţilor" (Fapt. 9, 15). Numesce revelaţiunea iconom ia 

charulu î, adecă aceasta e ceia ce dice : «nu am aflat de 
la omeni; pe mine singur m-a aflat vrednic de a-ml des

coperi pentru voi», „C â el mi-a dis : mergi, pentru

că eu la neam uri departe te vo i trim ite" (Fapt. 22, 

2 1). „D e veţi fi aud it". Cu adevărat câ a fost o mare 
iconomie. de a chema de sus, pe cel ce nici cu un preţ 

nu se convingea, si a-I dice: „Sau le . Sauie , ce me 

g o n e s c ! ? (Fapt. 9, 4), cum şi de a fi atins de acea lu

mină negrăită. „De veţi fi audit de iconom ia charu- 

lu l lu i DumnedeG , celui ce 's-a dat mie pentru v o i“ 

după care adaoge imediat: „C â dupre descoperire mi-a 

arăta t m ie taina, dupre cum  m a l ’nainte am  scris 

pe scurt" (Vers. 3), adecă că li-a scris saâ prin ore-cari 
discipult, sau prin Apollos. Aici arată că totul este a lui 
Dumnedeu, şi că noi cu nimic na contribuim. Dară ce? 
spune’m l: Ore Pavel acesta, mare şi miraculos în fapte, 
acest legist crescut în cea mal mare rigurositate la picio- 
rele lui Gamaliil, nu s-a mântuit prin char? Pentru că 
spre a înălţa ginţile pe neasceptate la o mal mare noble* 

ţă de cât Iudeii, este o mare taină. „Pre cum  m a l ’n a 

inte am  scris pe scurt", dice, după care adaoge: „D in  

care cetind puteţi cunosce" (Vers. 4). Aşa dară el nu
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a scris totul, ci atât numai cât trebuia; de cât în caşul 
de faţă natura lucrurilor Sl făcuse de a li scrie puţin, pe 
când pe aiurta, cum de exemplu Ebreiior, sad Corintlieni- 

lor, răutatea şi vicleşugul lor „Din care cetind puteţi 

cunosce sciinţa mea întru taina lu i Christos", ade
că cum am cunoscut, cum am priceput acele ce a dis 

Dumnedeă. Apoi adaoge şi următorea axiomă: „N u a 

făcut aşa Dumnedeu la tot neamul" (Ps. 147, 9). 
Şi care naţiune e aceia, căria I-a făcut Dumnezeu ast- 

feliu? „Care în alte neamuri nu s-a cunoscut de 

fiii omenilor, precum s-a descoperit acum sânţilor 

lui apostoli şi proroci prin Duchul" (Vers. 6). Dară 
ce, spune-mf, nu sciau Profeţii? Cum atunci Christos 

dice. „Că Moisi şi Profeţii au scris acestea pentru 

mine", şi earăşî: „De aţi fi creclut lu i Moisi aţi fi 

credut m ieK, şi earăşî: „Cercetaţi scripturile, că vouă 

vi se pare întru densele a avea viaţa veclnicâ, şi 

acelea sunt cele ce mărturisesc pentru m ine" (Ioan
5, 46. 39) ? Deci ce înseamnă aceasta ? El dice aici, sau 

că nu s-a descoperit tuturor omenilor, căci a adaos : „care 

în alte neamuri nu s-a cunoscut de fii! omenilor, 

precum s-a descoperit acum “, său că nu s-a făcut 
cunoscut atât de apriat lor prin fapte şi lucruri, cum s-a des
coperit acum sânţilor luî apostoli şi profeţi în Duchul. Căcî 
trebuie să înţelegi, că dacă Petru nu ar fi audit spunendu-i-se 
de Duchul, nu ar fi plecat la ginţî. Audi ce spune singur: 

„Deci dacă li-a dat lor Dumnedeu Duchul sânt în

tocmai ca şi noufi“ (Fapt. 11, 17), adecă că Dumnedeu 
I-a ales pe denşil, spre a primi eharul, în Duchul. Spuneau 
de sigur Profeţii, însă atât de exact nu sciati. Şi ce te 
minunezi? când nici apostolii nu sciau, după ce au audit 
chiar, căci faptul acesta e mult mal presus de judecata 

omenească şi asceptarea comună. „Spre a fi neamurile 

împreună moşcenitore şi într’un trup şi împreună 

părtaşi" (Vers. 6). Dară ce înseamnă: a fi «împreună moş
cenitore, într’un trup şi împreună părtaşi»? Acesta este a- 

cel fapt mare, a fi un corp ; aceasta e acea mare ase
mănare. Cum că vor fi chemate ginţile, aceasta o ati sciut, 
însă că pănă întru atâta, aceasta nu o au sciut de loc. 

Faptul acesta ’l numesce misteriul „făgădu in ţe i" . S-au
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împărtăşit de acest misteria Israiiitif. dară s-an împărtăşit 
Împreunaşi gmţile de acest mister al făgăduinţe! lui Dumne

deu. „ In tru  Christos prin Evanghelie". aderă a se tri
mite şi la denşiî şi a creae, şi nu cum s-ar intâmnla. ci 
prin evanghelie. Aceasta inse nu e nimic mare, ci mic în 
raport cu aceia ce ni descopere nouă, şi pe care nu o au 
sciut nici îngerii, nici Archanghelit şi nici vre-o altă putere 
creată; căci a fost misteriu şi nimănui nu a fost desco

perit. „Ştiinţa mea, dice, o puteţi cunoşce". Pote că 
face alusiune la ceia ce li s-a spus prin faptele Apostoli
lor, unde arată care anume e cunoscinţa luî, că adecă e 
chemat la ginţi. Aceasta o uumesce e! cunoscinţa luî de 
misteriul despre care a spus, că adecă ue acest misteriu 
va /im ne omul cel nou. Pentru că prin revelatiune a aflat, 
că nu trebuie a despreţui ginţile, atât el cât şi Petru ; 

eară aceasta o şi spune în apologia lui. „Căruia m-am 

făcut slujitorii! dupre dăru irea daru lu i lui Dumne- 

deG, care s’a dat mie dupre lucrarea putere! lu l“ 
(Vers. 7). A dis că «legat sunt al luî Iisus Christos» 
însă nu e mulţămit cu atâta, ci totalitatea activităţel sale 

el o raportează earăşî la charul Iul Dumnedeu. „Dupre  

dăruirea daru lu i" , adecă această demnitate cinstită i s-a 
acordat dupre puterea charului. Dară charul incă nu era 
deajuns, dacă nu s-ar fi adâogat şi puterea Iul proprie.

*). Cu adevărat că era nevoe de o mare putere, căci 
nu era deajuns numai rîvna omenească. Trei lucruri a în

trebuinţat apostolul în predică şi anume : bună  voinţă 
fierbinte şi mare curaj în primejdii, adecă spirit gata de 
a suferi orî-ce, pricepere şi înţelepciune,—căci nu era dea

juns numai de a li despreţuitoriu de primejdii— , puterea 

duchulu l, şi viaţa neprichăn itâ . Mal’ntălu priveşce la 

dănsul şi ascultă ceia ce el scrie: „Ca slu jba nâstre să 

fie nep richăn itâ44, şi earăşl: „Câ îndem narea nostre 

nu este din înşelăciune, nici d in necurăţie, nici cu 

v ic leşug..... . că nicl-odată întru cuvân t de m ăg u li

re am  fost la voi, precum  sciţi, n ici p rin  prilej de 

lăcom ie" (II Coriuth. 6, 3. I Thesal. 2, 3). Al vădut ne-

*) Partea morala. Că se cuvine învăţâtoriulul de a Ii înfierbân
tat în Duchul, a avea viaţă neprichănită, a fi iconomie; acum înse 
în biserici t6te sunt contrare. (Codic. Veron).
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pricbănirea lu i? Şi earăşl: „Ingrijindu-ve de cele bune" 

nu numai înaintea lui Dumnedeu, ci şi „înaintea tu tu 

ror om en ilo r“ (Rom. 12, 17). Apoi dupa aceasta : „In 

tote dilele mor, pe lauda vostre *) care am  întru 

Christos Iisus“ (I Corinth. 15, 31), şi earăşl: „Cine ne 

va desparţi pre noi de dragostea lui Christos? ne

cazul, sau strîm torarea, sau gona (persecuţiunea)1' ? 

(Rom. 8, 35), şi earăşl: „In răbdare multa, în neca

zuri, în nevoi, în strîm torarî, în bătăi, în temniţe" 

(II Corinth. 6, 4. 5). Apoi arată iconomia lut: „Iudeilor 

m-am făcut ca IudeQ, dice celor fără de lege ca un 

fără de lege, celor de sub lege ca unul de sub lege“ 
(I Corinth. 9, 20. 21), pentru care el se şi rade pe cap şi 
multe altele face. Eară principalul tuturor e, ca el le făcea 

acestea prin puterea Duchulul Sânt. „C ă nu voiu cute

za a dice ce-va din cele ce n-a lucrat Christos prin 

m ine '1 (Rom. 15, 18), şi earăşl: „Ca ce este, de care 

sa fiţi mai lipsiţi de cât cele-l-alte b iseric i'4 şi earăşl: 

„C u n im ic nu sunt m aî pe jos de cât apostolii cet 

maî m ari, m acar ca nu sunt n im ic 11 (II Corinlh. 12,13. 
11). F ără de acestea nu era şi nu este cu putinţă. Nu pentru 
minunile lui s-au adaos credincioşii în biserici, căci nu minu
nile făceau aceasta, şi nicî că avea pretenţie de a cugeta luc
ruri mari din causa minimilor, ci din alte cause. Se cade 
deci învăţătorului de a fi şi neprichănil, şi iconomic, şi fără 
frică în primejdii, şi didactic. In tote acestea Pavel u isbu- 
tit mai mult de cât trebuia. De erau acestea, el nu avea 
trebuinţă de minuni; inse noi il vedem pe densul chiar şi 
mal ’nainte de minuni isbutind în multe de acest feliu. 
Dară noi carii acum voim o stăpâni pe toţi, nu posedăm 
nici o calitate din cele arătate; căci chiar dacă una din ele ar 
fi sustrasă din cele-l-alte, restul e fără folos. In adevgr, ce 
folos e de a fi dascalul curajos în primejdii, dacă el duce 

o viaţă demnă de hulit? „C âc î daca lum ina care este 

întru tine e întunerec, dice, dara întunerecul cu 

cât m al m u lt“ ? (Math. 6 , 2b). Ce folos dacă are viaţă

*) Particula VYj în limba Elină exprima jurământ. Nvj ttjV 

ujtexspav xaoXijsiv deci, e egal cu : me ju r  pe lauda vostre, etc. 
Trad.
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neprichănitâ, însg e trândav şi somnoros? căci „D acă  nu 

va lua cine-va crucea sa, dice, şi să v ină  d up ă  

m ine, nu este vrednic de m ine“ (Ibid. 10, 38) şi „Da

că cine-va nu ’şl va pune sufletul seu pentru o î“ . 

Ce folos de ar avea acestea, dara nu ar triconomic ? „Să 

sciţi cum  se cade voue a răspunde fie-căruia“ (Co
los. 4, 6), ni spune acest mare dascal al ginţilor. Chiar 
de nu am săvârşi minuni, totuşi aceste însuşiri trebuie a 
le avea în noî. Şi cu tote acestea Pavel, având asemenea 
calităţi cu densul, atribuia totul (harului lui Dumnedeu. 
De cât aceasta e datoria servului recunoseâtoriu. Noi nici
odată nu am fi aflat de succesele Iuf, dacă densul nu s-ar 
fi găsit în vre-o nevoe de a ie scrie. Decî, suntem noî ore 
vrednici chiar de a pomeni numele Iul Pavel ? Acela a- 
vend şi charul în ajutoriti nu se mulţâmea numai eu atâ
ta, ci de bună voe se băga în mii de primejdii; noî însg,. 
lipsiţi de acel curaj, de unde vom aşeepta, spune-mi, ca 
să fim ajutaţi de a păzi pe ceî încredinţaţi nouâ spre păs
torire, sau de a atrage pe ceî necredincioşi, noî, dic, omeni 
deprinşi a ne desmerda şi a căuta în tote părţile iinişee, 
eară primejdiile a nu le putea suferi nici chiar prin somn, 
pentru că nu le voim; noî carii suntem atât de departe de 
înţelepciunea luî, pe cât e departe ceriul de pământ ? Pen
tru aceia şi învăţăceii noştri s-au depărtat mult de sirgu- 
inţa celor de pe atunci, fiind-că discipuliî de pe atunci de- 
veniau de multe-orî maî buni şi maî superiori de cât dăs
călii de astă-dî, câcî încarceraţi fiind şi presentaţî înaintea 
poporului şi a tiranilor, şi din tot locul având numai duşmani,, 
ii totuşi nici pentru un minunt nu se încovoiau şi nu se 

lăsaâ a fi atraşi. Ascullă-1 ce spune el Filipenilor: „Că  

voue vi s-a dăru it pentru Christos, nu num ai de 

a crede in el, ci şi de a patim i pentru e l“ (Cap. 1„

29), cară Thesalonicenilor li spune; „V-aţl iăcu t u rm ă

tori bisericilor lui Dumnedeu celor din Iudeia“ (I 

Thes. 2, 14), pe când Ebreilor scriind li dicea: „ Jefuirea 

averilor vostre o aţi prim it cu bucurie", şi Colose- 

nilor dice: „Căci aţi m urit, şi viaţa vostre este as

cunsă cu Christos în tru D um nedeu ' 1 (Ebr. 10, 84. Co

los. 3, 3). Galatenilor earaşî li scrie: „Atâtea aţi p ă tim it 

în zadar, de este şi în zadar“ (Cap. 3, 4). Şi cu tote- 
acestea’! vedî pe toţi ocupându-secu strîngerea de eieimosină>
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şi împărţire pre la săraci. De aceia şi charul lucra pe atunci, 
de aceia şi vieţuiau în fapte bune. Ce scrie el apoi Corin- 
thenilor, pe carii dealt-feliu îî acusa de multe abateri? Nu 

aleslează prin aceasta ore pentru dânşii, clieend : Dai'ă 

zelu l vostru, dară dorul vostru" (II Corinth. 7, 11)? 
Deasemenea priveşte câte li vorbesce lor şi despre Tit 
prin acea epistolă. Tote acestea-astă-di nu lu-ar vedea 
cine-va săverşindu-se nici printre dăscăli, dâ cum printre 
învăţăcel, ast-feliu că tote au fugit de la uoî, tote s-au 
perdut. Eară causa e că s-a răcit dragostea, <‘ă cel ce pă
cătuiesc nu mal sunt pedepsiţi. Ascultă'l ce dice el cătră 

Timotheiu: „Pe cel ce păcătuiesc dojenesce-l în fa

ţa tuturor*' (I Timoth. 5, 20). Causa e că căpeteniile bo
lesc; eară dacă capul nu e sănătos, cum pote fi corpul 
voinic? Priveşce aşa dară câtă anomalie e acum. Cel ce 
vieţuiesc drept şi orl-cum au ore-care curaj, aCi cucerit vîr- 
furile munţilor. Retrăgendu-se din mijlocul lumel, nu însă 
şi din propriul lor corp, ii au devenit ca străini şi duş- 
mtrn, eară corupătorii şi cei ce gem sub povora a mii de 
păcate afl dat navală în biserici. Stăpâniile au devenit a 
•fi de vîndare, eară de aici se nasc mii de rele, şi nimeni 
nu se găsesce care să îndrepte această stare de lucruri, 
nimeni care să certe. Neorânduiala a apucat pe o cale ră
tăcita, şi o continuitate ne’ntreruptă o însoţeşce. A greşit 
■cutare şi a lost acusat ? Dară el nu se grăbesce de a se 
desviuovăţi, ci cum ar putea sâ’şl găsiască tovarăşi la fap
tele lui cele rele. Ce să fac dacă gheena îl ameninţă pe a- 
ceştia? Credeţi-mă, că dacă Dumnedeu nu ar fi fost depo- 
sitat în gheena osînda nostră, aţi vedea pe fie-care di tra
gedii mal mari de cât nenorocirile Iudeilor. Dară ce ?—de 
cât să nu se supere nimeni, căci nu voiu numi pe nimeni—, 
dacă ar veni cine-va în biserică şi s-ar pune alăturea cu 
voi, carii sunteţi acum aici cu noi, şi ar face o examina
re, şi mal cu samă nu acum, ci în diua de Pascl; dacă 
atunci, $ic, ar veni şi ar examina cu amănunţime pe toţi 

-acei ce s’au apropiat şi au luat baea renascereî, şi după 
-ce s-aft apropiat încă şi de sântele misteril ; de ar fi, dic, 
înzestrat cu un ast-feiiQ de duch, în cat să scie tote cele 
sâverşite de dânşii, ar afla la ii multe rele mal grele chiar 
de cât cele Iudaice! Ar găsi printre denşiî şi de cel ce 
.-ghicesc după sborul paserilor, şi fermecători, şi de cel ce 
usazâ de descântece şi de ghiciri, şi curvarl, şi precurvarl, 
•şi beţivi şi bârfitorl. Nu voesc a dice ce-va şi de lacomi, 
-ca nu cum-va să ating pe vre-unul din cel ce slaii de fa-
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ţă aici. Dară ce? Dacă cine-va ar examina pe toţi din lu
mea întreagă, ce pficat n-ar putea găsi? Ce nu ar găsi 
la stăpânitori ? Ore nu î-ar afla doritori de avuţii, cumpă
rători de stăpânit, invidioşi, hulitori, iubitori de slavă de
şartă, nesăţioşi şi sclavi aî banului ? Fiind, deci, atâta im
pietate, ce rgfl nu trebuie a ascepta ? Şi ca să aflaţi de 
câtă pedeapsă sunt vrednici cel cuprinşi de asemenea pg- 
cate, amintiţi-v6 de cele vechi. Un soldat a furat bani sân- 
ţiţl, şi toţi s-ati nimicit. Ore şciţî voi acea istorie ?— vor
besc despre Charmi*) care a furat ofranda sântită (avâ- 

{toj’xa). Pentru aceia şi Profetul dicea că: „s-au um p lu t 

ţeara lor de vrâjl ca şi m a i’naiute, ca şi acelor de 

alt neam “ (Isaia 2, 6). Acum însfi e plină de mii de re
le, şi nimeni nu se teme de pedeapsă.

Să avem frică de pedeapsă, căci Dumnedeu obicinu- 
ieşce de a pedepsi şi pe cel drepţi odată cu cel neevse- 
vioşl, după cum s-a întâmplat In timpul lui DaniiI, pe tim
pul celor trei coconi, cum s-a întâmplat cu mulţi alţii, 
cum bună-oră în resboele ce şi acum se desfăşură. De cât 
aceştia ori câtă greutate de pecate ar avea, prin resboiu. 
se uşurează de ele, dară aceia nici de cum. Pentru tote 
acestea să fim cu băgare de samă asupra n6strg înşine. 
Nu vedeţi resboele? Nu audiţi de nenorociri? Din tote a- 
eestea ore nu învăţaţi nimic ? Naţiuni şi cetăţi întregi s-afr 
n im ic it; multe de acestea aO cădut sclave barbarilor. Deci 
dacă nu ne cuminţim de frica gheeniî, cel puţin de frica 
acestor nenorociri. Nu cum-va ore şi cele ce v6 spun a- 
cum sunt ameninţări, eară nu fapte ce se petrec? Aceia 
şi-au luat o mare pedeapsă, inse noi vom lua şi mai ma
re, dacă nu ne vom cuminţi nici din aceste nenorocirii 
Cuventul e grefi de tot, vgd şi eO; îns6 dacă vom fi cu 
atenţiune, nu puţin profit vom avea din el. De alt-feliO» 
nici că trebuie a vorbi tot-deauna numai pentru plăcerea 
de a vorbi; mai ales că nicl-odată nu trebuie aceasta să 
o facem, ci a impedica cele posibile de împedecat şi a cu
minţi spiritul. Pentru că numai atunci vorbele nostre vor 
deveni motiv de bunătăţile viitore, de care fie ca să ne 
bucurăm cu toţii, prin Christos Iisus Domnul nostru, că
ruia împreună cu Tatăl şi cu Sântul Duch, se cuvine slava,, 
stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

.*) Achar, în ioc de Charmi (A se vedea cartea lui Iisus Na vi 
fi, 18 şi 7, 1-26). Trad.
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OMILIA VII.

„Mie celui maî mic de cât toţi sânţii mi s-a 

dat darul acesta, a vesti întru neamuri bogăţia 

lui Christos cea neurm ată ,,şi a lum ina pre toţi, 

care este iconomia tainei cel ascunse din veci în

tru Dumnedeu, care a zidit tote prin Iisus Chris

tos, ca sa se cunoscă acum, încep&toriilor şi D om 

niilor, întru cele cereşcl prin biserică, înţelepciu

nea lui Dumnedeu cea de multe feliurl, dupre rân- 

dueala cea mal’nainte de veci, care a făcut’o în 

tru Christos Iisus Domnul nostru." (Cap 3, 8— 11).

Cel ce întră într’un spital de clinică nu trebuie a se 
duce numai cu scopul de a se vindeca, ci şi de a învăţa 
cum să vindece pe alţii şi cum să aplice medicamentele. 
Tot aşa şi noi carii venim aici, nu trebuie să o facem a- 
ceasta cum s’ar întâmpla, ci să învăţăm acea superioritate 
de umilinţă a lui Pavel. Căci ce? Fiind-că trebuia a vorbi 

de măreţia charuluî luî Dumnedeu, ascultă’l ce dice: „M ie, 

celui m al m ic de cât toţi sânţii, m i s-a dat charul 

acesta". Umilinţă era şi atunci, când se bocea pentru 
pficatele dinainte, de şi erau şterse cu totul, şi ’şl amintea 
de ele, şi se modera, ca atunci când el se numesce pe 
sine blasfimătoriii, persecutoriu şi batjocoritorii!, înse ni
mic nu e egal cu acesta. «Mai ’nainte, dice, ast-feliu eram», 
ba încă se numesce pe sine şi monstru; dară ca şi după 
atâtea succese să se umiliască acum şi să dică că este 
cel mal mic dintre toţi, e dovadă de cea mal mare cum

pătare. „M ie, celui mal m ic de cât toţi sân ţii" , şi nu 
dice: de cât apostolii, ca ast-feliti să se dee pe sine de maî 

mic lor numai, căci acolo a dis : „N u sunt vrednic de a 

me num i aposto l" (I Corinth. 15, 9), ci dice, că e maî mic 

şi de cât toţi sânţii. „M ie, <Jice, celui m ai m ic de 

cât toţi sânţii, m i s-a dat charul acesta". Care char? 

„A vesti în tru neam uri bogăţia lui Christos cea 

neurm atâ, şi a lum ina  pre toţi, care este iconom ia 

tainei cel ascunse din veci întru DumnedeQ, care 

.a zid it tote prin Iisus Christos, ca să se cunoscă
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acum  începetoriilor şi D om niilor, în tru  cele cereşcl 

prin biserica, înţelepciunea lui Dum nedeQ  cea de 

m ulte fe liurl.“ Fie şi aşa; omenilor nu s-a descoperit. 
Dară tu luminezi acurn şi pe îngeri, şi pe archanghell, şi 
începCtoriile, şi domniile? «Da, respunde el: căci.în Dum
nedeu a fost ascunsă, în el care a creat tote prin Iisus 
Christos». Şi îndrăznescl a o spune aceasta ? «Da, respun

de el». Dară cum s-a făcut cunoscut îngerilor? „Prin  B i

serică", dice. Observă încă, că nici nu dice sim plu: înţe

lepciunea luî Dumnedeu, ci „cea de m ulte fe liu rl". Dară 
ce înseamnă aceasta? Nu atl sciut îngerii? De loc; căci 
dacă nu au sciut începgtoriile, cu atât mal mult nu ad 
sciut îngerii. Dară ce? Nici archanghelil nu att sciut? Nici 
aceia. Căci de unde puteau sci ? Cine să li descopere ? 
Atunci când noi am aflat, atunci şi aceia au aflat prin noî. 

Căci ascultă pe înger vorbind lui Iosif: «Vei chema n u 

mele lu i Iisus, ca el va m ân tu i pe poporu l seQ de 

pecatele lo r“ (Math. 1, 21). El a fost trimis la ginţi, 
eară cel-l-alţl la circumcisiune, ast-feliu că «ceia ce era 
mal ulmitoriu şi mal minunat s-a dat mie celui maî mic.» 
Aceasta însă a fost din char, adecă de a încredinţa pe ce
le mal mari celui mic, de a deveni el evanghelistul acesto
ra ; dară cel ce a devenii evanghelistul celor mal mari 

taine, prin aceasta este mare şi el. „A  vesti neam urilor 

bogăţia cea necuprinsă a lu i Christos". Dacă bogă
ţia lui este necuprinsă chiar şi după ce se arată, cu atât 
maî mult fiinţa lui. Dacă încâ şi acum fiinţa lui e miste
riu multora, cu atât mal mult înainte de a fi cunoscut. 
De aceia deci numesce aceasta misteriu, fiind-că nici în

gerii nu au sciut şi nici altuia nu a fost cunoscut. „Şi a 

lum ina pe toţi, dice, care este iconom ia tainei ce

lei ascunse din veci întru Dum nedeQ , carele tote 

a zid it prin Iisus Christos1'. îngerii numai atâta afl 

sciut, că: „S-a făcui partea dom nu lu i poporul seu " 

(Deut. 32, 9), şi earăşl: „S tăpăn ito riu l Perşilor mi s-a 

îm potriv it" (Daniil 10, 13), aşa că nu e de mirare dacă 
şi acest misteriil nu-i sciau. Dacă il nu sciau de reîntor- 
cerea Iudeilor din robia Perşilor, cu atât mal mult aces

tea. „Care, dice, va m ântu i pe poporul seQ Isra il". 
Nimic nu spune de ginţi, căci ginţilor li desopere Duchul. 
Cum că ginţile au fost ’ chemate, o şciafl; dară că au fost
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chemate la aceliaş! bunuri cu Iudeii, şi că vor şedea pe 
tronul lui Dumnedeu, aceasta cine ar fi aşceptat’o ? Cine ar 

fi credut’o? „Celei ascunse, dice. întru Dum nedeQ". 
Dară această iconomie mal clar o descopere in epistola 

cătră Romani. „Intru D um nedeu, ţtice, carele a zidit 

tote prin Iisus Christos". Cel ce a creat iote prin e), 
şi aceasta o descopere tot prin ei, căci fără densul nimic

im s’a făcut. „F ără dânsul, dice, n im ic  nu s’a făcut 

din cele ce s-aQ fâcu t". (Ioan 1, 3). Când el spune de 
începători! şi stăpânii, numesce şi pe cel de sus şi pe cel 

de jos. „D upă hotărîrea cea din vec l“ . Acum de si
gur că s-a îndeplinit, însg nu acum a fost hotărîtă, ci încă 

de la început a fost prescrisă. „D up â  hotărîrea cea 

din veci, carea o au făcut în tru  Christos Iisus D om 

nul nos tru“, adecă, după precunoşcinţa, după prevederea 
cea din veci, ca cel ce prevede cele viitore, secuii! viitori; 

că adecă scia cele viitore, şi deci ast-feliu a botărît. „D u 

pă hotărîrea cea d in . vec l“ ; pote că e vorba încă de 
acelea, pe care le-a făcut în Christos Iisus, pentru că prin 

Christos s-a făcut toiul. „ In tru  care avem , dice, îndraz- 

nirea şi apropierea întru năde jde prin credinţa lu l“ 
(Vers. 12). Nu am fost atraşi doră ca prisonierî, nici ca 
ce! ce ne-am învrednicit de iertare, şi nici ca cel ce am 

greşit. Şi „avem , dice, înd răznea lă  întru năde jde11, 

adecă, avem curaj. Dară cum? „Prin credinţa lu l“.

„De aceia ve rog să nu  slăbiţi întru strîmto- 

rarile mele pentru voi, care este slava v6stre“. 

(Vers, 13). Ce vra să dică pentru voi şi cum este sla

va lor? Că adecă într’atât l-a iubit Dumnedeu, în cât şi 
pe fiul sfii! l-a dat pentru denşil, şi pe servil se! I-a lăsat 
a fi in necazuri pentru ii. Pentru ca i! să se bucure de a- 
lâtea bunătăţi, Pavel era legat. Aşa dară aceasta e dova
da marel iubiri a lui DumnedeQ cătră dânşii; ceia ce de 

alt-feliu şi pentru profeţi dice Dumnedeu: „Ucisu-i-am 
pre denşil cu cuventul gurel m ele“ (Osie 6, 5). Şi 
cum se împuţinaţi ii ore din causa strimtorărilor lui Pa
vel ? Adecă se nelinişteaţi, se tulburau. Acestea le scria 

şi Thesalonicenilor clicendu-li: „Ca nic i unul să nu se 

clatine în necazurile acestea" (I Tbes. 3, 3). Nu nu
mai că nu trebuie a se scârbi, ci chiar încă a se bucura.
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«Dacă voi v6 mângâiaţi, dice, in urma prezicerilor nostre, 
eată că noi v6 prevestim că vom avea strimtorărî şi neca
zuri aici. De ce? Pentru că aşa a hotârît stăpânul nostru».

„Pentru  aceasta plec genunchele m e le . cătră 

Tatăl D om nu lu i nostru Iisus Christos, d in tru  care 

tot neam ul în ceriti şi pe pâm ent se num esce" 
(Vers. 16. 17). Aic'i el arată disposiţiunea luî sufletească 
în rugăciunea ce o face pentru denşil. Nu dice in mod1 
simplu: doresc, ci prin cuvintele „plec genunchele* 

învederează cea mal umilita rugăciune. „D in tru  care to t 

neam u i'1, nu numai după numeral îngerilor, dice, ci du
pă totă seminţia creată in ceriti şi pe păment, şi nu după 

acele Iudaice (Harpia). «Ca sa dea voue, dupre bo 

găţia slavei sale, ca cu putere sa ve Întăriţi p rin  

duchul lui, în om ul cel d inăuntru , ca sa locuiască 

Christos prin  credinţă întru in im ile  vostre. » (Vers. 
16. 17). Priveşce cu cât nesaţiG li doreşce lor cele bune, 
ca ast-feliu să nu fie lipsiţi de nimic. Şi cum se întâmplă 
aceasta? «Prin ducbul lui, dice, in omul vostru cel dină
untru, ca să locuiască Cbristos prin credinţă intru inimile 

vostre». Şi cum încă ? „Ca întru dragoste fiind în ră 

dăcinaţi şi întemeiaţi, ca îm preună cu toţi sânţii 

sa puteţi cunosce, care este lăţimea, şi lung im ea 

şi adâncim ea şi înălţim ea, şi să cunosceţi d ragos

tea cea mai presus de cunoscinţâ a lu i Christos" 
("Vers. 18. 19). Ceia ce Ii-a dorit de la începutul epistolei, 

aceasta li doreşce şi acum. Ce dicea la început? „Pentru 

ca D um nedeu l D o m nu lu i nostru Iisus Christos, Ta
tăl slavei, să ve dea voue duchu l înţelepciunei şi 

al descoperire! spre cunoşcinţa lui, şi ochi lum i

naţi în in im a vostre,. spre a cunosce voi care este 

năde jdea chemărel lui, şi care este bogăţia slavei 

moşcenirel lu i în tru cei sânţi, şi care este m ăreţia 

cea prea înalta a puterel lu i cătră noi carii cre

dem, dupre lucrarea putere! tăriei lu i" ,—deci şi acum 

acelaşi lticru’ 1 spune: „Ca îm preună cu toţi sânţii să 

puteţi cunosce, care e lăţim ea şi lung im ea, ad ân 

cimea şi înă lţim ea", adecă să cunosceţi cu exactitate 
taina cea iconomisită pentru noi. «Care e lăţimea şi Iun-
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gimea, şi adâncimea şi înălţimea», adecâ mărimea iubire! 
luî Dumnedeu, şi cum această iubire se întinde din tote 
părţile. Această iubire o a descris încă în forme corporale, 
arătând prin aceasta pe om ; a pus la mijloc cele de sus, 
cele de jos şi cele de pe la laturi. «V-am spus, dice, că a- 
cestea nu e posibil a le îuvăţa^ din vorbele mele, ci Du

chul sărit e acel care v6 va învăţa». „Cu putere sa ve 

în tăriţi“ în ispite, şi să nu v6 abateţi din calea cea dreap
tă. Ast-feliu deci, nu e posibil inlr’alt mod a ne întări ia 
ispite, provenite de multe-orl şi din causa raţionamentelor 
nostre, de cât prin Duchul. Cum Christos locuieşce în inimile 

nostre, ascultâ’l chiar pe el vorbind: „V om  veni, eu şi ta

tăl şi locaş în  el vom  face" (Ioan 14, 23), adecă în ini
mile cele credinciose, şi înrădăcinate în iubirea lui, şi care 

nu se abat din căile Domnului. „Pentru ca să puteţi “ 

dice, —aşa că avem nevoe de mare putere—sâ ve faceţi 

deplin în tru totă îm p lin irea lui D um nedeu ". „Ea- 

râ celui ce pote mai presus de tote a face prea 

de prisosit de cât cerem saQ gând im , dupre pu

terea ce se lucrează în tru n o i“ (Vers. 20). Cum că a 
tăcut din prisosinţă de cât am cerut sau am gândit noi, 
e cert din cele ce a scris el. «Eu, dice, îl rog; el înse şi 
fără rugăciunea mea, face maî mult de cât cerinţile nos
tre, şi încă nu numai ce-va mult, safl din prisos, ci chiar 

cu m ulta  prisosinţa (oîtspsxirspwsou), ceia ce e învederat 
din puterea ce se lucrează intru noi. Nici nu am cerut a- 
cestea vre-odată, şi nici că ne-am asceptat la aceasta.» 

„A ce lu ia  fie slava în biserică prin Christos Iisus 

întru tote neam urile  veacului' veacurilor. A m in "  
{Vers. 21). Bine a făcut că a terminat cuvântul în rugăciu
ne şi doxologie, penti u că trebuia de a slăvi şi hine-cu- 
vânta pe cel ce ne-a acordat atâtea bunuri. Ast-feliu că şi 
aceasta este de admirat, adecă pentru măreţia bunurilor 
acordate noue de la Dumnedeu, a-1 slăvi prin Iisus Chris- 

tos. „Acelu ia slava în biserica". Bine a dis în biseri

ca, căci ea singură remâne în perpetuitate.
E necesar a spune ce sunt seminţiile («î watpiai) des

pre care vorbesce. Aici pe pământ de sigur că seminţiile 
sunt neamurile, dară în ceriu cum sunt, acolo unde nici 
unul nu s-a făcut din altul ? Sau că numesce comuuitâţile 
de acolo seminţii (jtatpiăţ)', după cum şi in scriptură se.gă- 
seşce un text, unde e Vorba de seminţia (statpidt) Amattari
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(Numer. 4, 33. şi I SamuiI 10, 21), saii că se numesc 
stremoşil noştri. El nu cere totui numai de la Dumne
deu, ci cere şi de la denşil credinţă şi dragoste, şi încă 
nu o dragoste simplă, ci înrădăcinată şi întemeiată, ast- 
feliu ca nici duchurile să nu o potă clătina şi nici alt-ce- 
va să o potă birui. A dis că slava lui e scârbele şi supă
rările ce le întimpină; «dară dacă ale mele sunt slava 
mea, dice, cu cât mal mult a le vostre». Şi earăşl se ro- 
gă. Ast-feliu că nu se cuvine a ne scârbi ca cum ne-ar 
îi părăsit, pentru că cel ce a lucrai atâtea pentru mântu< 
irea nostre, nu ar fi putut face aceasta. Dară dacă pentru ca 
să putem afla iubirea tul Dumnedeu avem nevoe de rugăciu
nea lui Pavel şi de împuternicirea ducbulul, apoi liinţa, 
sau mal bine clis esenţa luî Christos cine o va putea şei 
urmând raţionamentelor omeneşcl? De şi de alt-feliu ce lu
cru greQ e de a afla că Dumnedeu ne iubesce? Şi lotuşi e for
te greu, iubitule. Căci unia nici aceasta nu o sciu, şi dic 
că inii de rele se petrec în lume; eară alţii nu sciu cât 
ne iubesce el. Chiar şi Pavel nu arată cât, şi nici că caută 
a măsura acea iubire. Dară cum ? El ni spune câ spre a 
afla aceasta, e lucru mare şi peste puterile nostre, şi că e 
suficient a o proba din cunoscinţa de care noi ne-am în
vrednicit. «Mari sunt cele cerute, dice, de cât el obicinu- 
ieşce a face şi mal mult, aşa că nu numaî ne iubesce, ci 
încă cu multă dragoste ne iubesce.»

Deci să ne îngrijim, iubiţilor, de a cunosce dragostea 
lui Dumnedefl. Aceasta e mare lucru. Nimic nu ni pote 
folosi ast-feliu, şi nimic nu ne pote umili ca această cu
noscinţa, care e suficienta de a ne scote spiritile nostre 
din groza gheenei. De unde o putem sci aceasta? Din ce
le dise şi din cele ce se întâmplă pe fie-care cli. Pentru 
ce s-au făcut tote acestea ? Şi ce necesitate a avut el ? 
Nici-una. Ca causă apostolul pune peste tot locul iubirea. 
Aceia mal cu samă e iubire, când se face bine omenilor-, 
fără a exista ce-va maî’nainte din partea lor.

’) Pe densul (DumnedeCi) deci să-I imitam şi noi, bi- 
ne-făcfind duşmanilor carii ne urăsc, şi pe cel ce ne des- 
preţuiesc a-I apropia de 110I. Aceasta ne face ademenea cu 

Dumnedeu. „C ăc i daca iubesci pe cel ce te iubes

ce, ce p lata vei avea?  aceasta o fac şi vam eşii”

*) Partea morală. Precum cine-va iubesce cu înfocare pe a- 
manta luî, ast-feliu trebuie de a iubi cu înfocare pe l>umnei]&Ş şi pe 
fratele nostru. (Veron).
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(Math. o, 46). Darâ cars e dovada iubire! ? Aceia de a iu
bi pe cel ce te urăşce. Voiesc a v6 spune un exemplu, 
permiteţi’mî, şi nu-i pot găsi in cele duchovniceşc!; drept 
care vfi voi spune unul din cele lumesc!. Nu vedeţi pe 
ceî amorezaţi? In ce mod sunt batjocuriţî de amantele lor, 
şi câte ele făuresc asupră-li, câţî ban! păgubesc, şi cu to- 
fe acestea ii ard de dorul lor şi le iubesc maî mult de cât 
sufletele lor? Nu vedeţi cum ;il îşi petrec nopţile perindân- 
du-se pe la uşile lor? De acolo să luăm exemplu, nu 
adecă să iubim ast-feliu de fc-me! stricate, ci în ast feliu 
de chip să iubim pe duşmani. Spune-mi deci, ore nu se 
portă cu ii acele femei maî batjocuritoriu de cât cu toţi 
cel-I-alţî duşmani? Nu cheltuiesc cu ele totă averea? Nu 
sunt insultaţi în faţă, şi nu li ordonă într’un mod maî îu- 
jositorifl de cât chiar servitorelor lor ? Şi cu tote acestea 
i) nu se depărtează de ele. De şi de alt-feliO nimeni nu 
pote avea un duşman atât de grozav, precum are pe a- 
manta sa cel ce iubesce. Câc! de multe-or! ea se gudură 
pe lângă densul, se preface că-1 iubesce, de cele maî multe- 
orl înse abusazâ de densul, şi cu cât va fi iubită mal mult, 
eu atât şi ea’l despreţuiesce mal mult. Ce pote fi maî săl
batec ca ast-feliu de suflet stricat ? Şi cu tote acestea ii 
o iubesc cu înfocare. Pote că o ast-feliu de iubire o vom 
găsi la bărbaţii duchovnicescî, nu la cei de astâ-dî, câcî 
s’a rgcil, ci la cel din vechime, la acel mari şi minunaţi 
bărbaţi. Ast-feliu bună-oră fericitul Moisi a întrecut chiar 
pe ceî ce’şl iubesc amantele cu amor. Cum, şi in ce mod ? 
Maî’nteiu pentru că părăsind palatele împărătesei, cum şi 
viaţa desfătată, serviciul şi slava de acolo, a preferat ca 
să fie împreună cu Israiliţiî. Un altul nu numai că nu ar 
fi făcut aceasta, ci chiar s-ar fi ruşinat de a se da de rudă 
cu sclavii, când unul din iî ar fi fost batjocurit, maî ales 
că Israiliţiî erau consideraţi de spurcaţi chiar; el îns6 nu 
numai că nu s-a ruşinat de înrudirea luî cu denşiî, ci în
că cu totă inima li-a luat apărarea şi s-a aruncat în pri
mejdii pentru denşil. Cum ? «Vfidend, dice, pe un 'egiptean 
batend pe un ebreu, a luat apărarea acestuia şi a ucis pe 
egiptean.» De cât faptul acesta nu pote fi proba iubire! că- 
tră duşmani; mari sunt de sigur şi asemenea fapte, nu 
inse ca cele săvârşite după aceasta. A doua-cli acelaşi lu
cru l-a vedut petre< endu-se, adecă acela, pe care în ajun il 
scăpase din mănile egipteanului, bătea pe un alt ebreu, 
eară el (Moisi) apropiindu-se de densul i-a dis ca să con
tenească a bate pe apropele sâfl.. Acesta- îns6 cu multă
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nerecunoscinţâ respunde: „C ine te-a pus pe tine dom n 

şi judecătorii! peste n o i '1 ? (Exod. 2, 14). Pe cine ore 
nu ar fi aprins aceste vorbe? Dacă deci s-ar fi mâniat, 
din ineepnt şi pe acesta lovindu-l l-ar fi omorît. Dară po
te vei dice, că a respuns ast-feliu fiind-că erau de acelaşi 
neam. De cât, pe când era nedreptăţit de egiptean nimic nu 
a “pus de acestea, cine te-a pus pe tine domn şi judecă
toria ? «Pentru ce nu ai spus ieri acest lucru? Nedrepta
tea şi crudimea ta, dice, acestea m-a pus domn şi stăpân». 
Dară acum priveşce cum unia vorbesc ast-feliu de cuvinte 
chiar contra luî Dumnedeă. In cele ce sunt nedreptăţiţi 
voesc ca el să fie aspru şi acusâ Îndelunga luî răbdare; 
earâ când il nedreptăţesc pe alţii, nu scot. nicl-o vorbă. 
Ce pote fi mal supărătorii! ca ast-feliu de vorbe ? Şi cu 
tote acestea fiind trimis după aceasta cătră acel ingraţi 
şi nerecunoscători, s-a dus şi nu s-a dat în laturi. Dara 
chiar şi după multele semne şi minuni făcute de dânsul, 
s-au încercat de multe-ori a-1 ucide cu petre, eară el a 
scăpai din manele lor. Murmurau încontinuu contra luî, 
el însă-I iubea cu atâta dragoste înfocată, în câta  dis că

tră Dumnecleu, când ii au săvârşit acel păcat grozav: „Da
că voescl a li ierta pecatul, iartă  ; dară de nu, 

şterge-me şi pe mine din cartea v ieţel.“ (Exod. 32,
32). «Voesc maî bine, dice, a mă perde cu aceia, de cât 
a mă mântui fără iî». Adevărată manie, adevărat amor. 
Dară ce spui Moisi? Despreţueşcl ceriul? «Da, respunde, 
căci iubesc pe cel nedreptăţiţi.» Şi ceri să fii şters din car
tea vieţeî? «Dară ce să fac? dice, e amorul la mijloc.» 
Câte nu a întimpinat el după aceasta din partea lor ? As

cultă ce spune scriptura în alt loc: „Şi s-a necăjit Moi
si pentru denşii“ (Ps. 105, 32). De câte-orl nu l-au insul
tat? De câle-orî nu l-au scos din demnitatea Iul, alât pe den
sul cât şi pe fratele lui Aaron ? De câte-orl nu au cerut ca să 
se re’ntorcă în Egipet? Şi după tote acestea neajunsuri ar
dea încă şi avea un dor nespus, şi pentru denşiî era ga
ta să sufere ori ce. Ast-feliu trebuie a iubi pe duşmani; 
strimtorându-ne şi ostenindu-ne, şi totul făcând pentru dân
şii, sâ li căutam şi sâ li dorim mântuirea lor. Dară încă 
despre Pavel ce voiţi mal dice? Nu ore a cerul el chiar 
şi gheena in locul lor ? spune-mi. Dară exemplul e nece
sar a-1 lua de la stăpânul nostru. Tot aşa face şi el, du

pă cum dice; „Resare sorele lu i peste cel reî şi pes

te cei b un l“ (Math. 5, 45), aducând exemplul de la tatăl,
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pe când noi îl vom lua de la însuşi Christos. A venit la 
noi, după iconomie, d ic ; serv s-a făcut pentru noi; s-a 
smerit pe sine, s-a înjosit, chipul robului l-a lua t; şi după 
ce a venit, nici el nu a mers pe calea ginţilor şi nici dis- 
cipulil Iul; şi nu numai atâta, ci încă eutrierând satele şi 
oraşele vindeca totft boia şi totă neputinţa. Dară ce cre

deţi? Pe când unia se minunau şi diceati : „Dara de un

de tote acestea la e l“ ? ii (ebreii), carii căpătau atâtea 

bine-facert de la densul, diceau câ drac. are şi arunca 

blasfem ii contra luî DumnedeO, e sm intit şi înşelăto

riei. Dară ore i-a depărtat el pentru aceasta ? Nu, câtuşf 
de puţin, ci încă audind acestea maî mult li bine-făcea, şi 
se ducea singur înaintea celor ce urmau a -1 rgstigni. nu
mai ca să-i mântuiască. Dară după ce a fost rfistignit ce 

dice? „Părinte , iartă-li lor, ca nu sciu ce fac“ (Luc, 
23, 34). Şi înainte de aceasta suferind rele de la dânşii, 
şi după aceasta încă, pănă la cea mal de pe urmă resu- 
flare. el făcea totul pentru denşil, şi se ruga tatălui pen
tru iî. Şi după ce a fost rgstignit ce n-a făcut pentru ii?  
Nu Ii-a trimis apostoli? Nu a făcut minuni? Nu a pus în 
mişcare totul pentru dânşii ? Ast-feliu deci trebuie a iubi 
pe duşmani, ast-feliu trebuie a imita pe Christos. Ast-feliu 
a făcut Pavel. Fiind bătut cu pelre şi suferind de la ii mii 
de rele, e! tote le făcea pentru denşiT. Ascultă-1 pe el ce 

dice: „Buna-voinţa in im el mele şi rugăciunea cea ca- 

tră Dum nedetj, este spre m ântu irea Io r“ (Rom. 10, t.) 

şi mal departe earăşl: „M ărturisesc pentru dfenşil că au 

dragostea lu i D um nedeu" ilbid. vers. 2), şi earăşl: 

„Dacă tu m ăslin  sălbatec fiind te-ai altuit, cu cât 

m ai vîrtos aceştia se vor altui în m ăslinu l lo r“ ? 
(ibid. 11, 17. 24). Din câtă iubire părinţască, credî, că au 
isvorît aceste cuvinte? Din câtă favore ? Nu se pote spune.

Ast-feliu trebuie a iubi pe duşmanii noştri. Aceasta 
înseamnă a iubi pe Dnmnedeii care a poruncd, care a le
giferat o asemenea iubire. A iubi pe vrăjmaşii noştri, este 
a imita pe Dumnedeu. Pricepe, decî, câ nu duşmanu
lui’! Iaci bine, ci ţie; nu pe acela îl iubescl, ci asculţi de 
Dumnedeu.

Aceasta deci sciind’o, iubiţilor, să înlărin'. iubirea no*- 
tr6 dintre noî, ca ast-feliO practicând’o cu exactitate, să ne 
învrednicim de bunurile făgăduite noue prin Christos Iisus,. 
Domnul nostru, căriiia împreună cu Tatăl şi cu Duchul 
Sânt, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi puru
rea şi in vecii vecilor. Amin.
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OMILIA  VIII.

„Drept aceia ve rog pe voi eu legatul întru 

Domnul, cu vrednicie să umblaţi dupre chemarea 

cu care sunteţi chemaţi, cu totă smerenia şi blân- 

deţele“ (Cap. 4, 1).

Meritul dascalilor nu e de a căuta onâre, nici slavă 
din partea celor mal micî, ci mântuirea lor, şi pentru a- 
ceasta a face toiul ; eară acela care caută ast-feliu de 
lucruri, nici că se pote numi dascal. ci tiran. Nu doră 
pentru aceasta te-a pus Dumnedeu [ieste denşil. pentru ca 
tu să te bucuri de o mat mare îngrijire, ci pentru ca cele 
ale tale să fie date la o parte tote, eară cele ale lor să 
fie bine îngrijite şi edificate. Aceasta e treaba dascaluluî. 
Ast-feliu a fost fericitul Pavel, care era scutit de otl-ce 
mândrie deşartă, şi care se credea a fi ca unul din cel- 
3-alţî mulţi, sau încă cel maî mic dintre toţi. De aceia se 
şi numesce pe sine servul tor, şi cele mal multe li vor- 
besee ca cum .var ruga. Priveşce ’l şi de astă-dată, cum 
el scrie Efesenilor, nu poruncindu-li, nici dându-şî aer de 

stăpân, ci cu multă moderaţiune şi sfială. „Ve rog pe 

voî, dice, eu legatul Intru D om nul, cu vrednicie să 

umblaţi, dupre chemarea cu care sunteţi chem aţi11. 
Dară de ce’! rogi, spune-mî ? Da ce vrei să te folosesc! 
tu? «De nimic, dice el, ci numai ca pe alţii să mântuiesc. 
De şi de all-feliu cel ce se rogă au în vedere interesul 
lor, eu înse nu me interesez de aceasta», după cum şi în 

alt loc scriind dicea: „A cum  viem , daca voî staţi în 

tru D o m n u l1' (I Thes. 3, 8), ceia ce constituie dovada în

grijire! luî celei mari pentru mântuirea învăţăceilor. „Eu 

legatul Intru D o m n u l“ , dice. Cu adevărat că mare şi 
însemnata demnitate arată el prin aceste cuvinte, şi încă 
cu mult mal mare de cât demnitatea de consul sau şi îm 

părat ; dupre cum şi cătră Filemon scriind dicea: „Pre

cum eu Pavel bătrînu l, eară acum  şi legatul Iul 

Iisus Christos11 (Filemon 9), pentru că nimic nu e atât 
de strălucit, ca Pavel legat pentru Christos, ca acele lan
ţuri care înfăşurău acele mâni fericite. Deci a fi legat pen
tru Christos e cu mult, mal strălucit de cât de a fi apostol, 
sau dascal, sau evanghelist. Cel ce iubesce pe Christos,
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cunosce cele spuse. Cel ce e entusiasmat şi înfierbântat 
pentru stăpânul nostru, scie care e puterea legăturilor. 
Unul ca acesta ar prefera mal degrabă de a fi legat pen
tru Christos. de cât a locui în ceriurl. Unul ca acesta şî- 
ar arăta mânile sale mal strălucite ca aurul şi ca orî-ce 
diademă împărătească. Nu pote face atât de strălucit capul 
o diademă bătută în petre preţiose, ca un lanţ de fer pen
tru Christos. Atunci închisorea era maî strălucită de cât 
tote palatele împărătesei, şi chiar de cât ceriul; şi ce dic 
-de palatele împărătesei, când a avut în ea legat chiar pe 
Christos? Dacă cine-va iubeşce pe Christos. scie acea
stă demnitate, cunosce această virtute, scie câtă bunătate 
a arătat el neamului omenesc, când a primit a fi legat 
pentru el. A fi legat pentru el e maî strălucit de cât a 
şedea deadreapta lui, e maî însemnat de cât a şedea pe 
cele douS-spre-clece tronuri. Şi ce vorbesc eu de cele ome
nesc! ? Mfi ruşinez de a face coniparaţiune între bogăţii şi 
podoabe, cu legăturile acele strălucite; voiii vorbi îns6 de 
acel mari bărbaţi. Chiar de nu ar avea nicl-o resplaţă 
faptul acesta, totuşi a suferi tote pentru cel iubit, e o res- 
plată mare, e o recompensă suficientă. Cel ce iubesc, da
că nu pe Dumnedefl cel puţin pe omeni, cunosc cele dise. 
■Cel ce simt mal multă plăcere când pătimesc rele, de cât 
cel ce sunt cinstiţi de cătră cel iubiţi, sciu importanţa ce
lor vorbite. Voiu a vorbi de ehorul sânt al apostolilor, la 
care numai se pot vedea tote acestea. Ascultă pe fericitul 

Luca când spune: „Se întorceati bucurându-se de la 

laţa soborulu i, pentru ca s-aQ învredn ic it a fi ne

cinstiţi pentru num ele  lu l“ (Fapt. 5, 41), Unora de si
gur că li se pare lucru de rîs, că a fi cine-va necinstit şi 
baljocurit, pote a-î provoca bucurie, şi să se creadă încă 
fericit că s-a învrednicit de o asemenea cinste; dară cel 
ce sciu şi cunosc bine pe Christos, consideră aceasta ca 
cea mal fericită dintre tote plăcerile. Dacă cine-va njL-ar 
dărui ceriul întreg, sau acel lanţ, eu de sigur că aşi- pre
fera lanţul. Dacă cine-va m-ar face să aleg una din doue: 
sau cu îngeri! a sta în ceriu, sau cu Pavel legat pentru 
Christos, aşi prefera lanţul şi închisorea lui. Dacă cine-va 
oi-ar pune să stail cu vre-una dintre puterile ceresc! de pe 
lângă trouul stăpânului, safii cu vre-un ast-feliu de legat 
pentru Christos, efl aşi alege mal degrabă de a fi un ast- 
feliu de legat. Nimic nu pote fi maî fericit ca acel lanţ. Aş! 
voi să mg fac in acele locuri, căci se dice că legaturile 
acele există încă. Cu drept cuvânt eu admir pe acel băr
bat! a! dorirelor Iul Christos. Aşi voi să ved acele lăuturi.
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de care se tem demonii şi se înfricoşază, eară îngerii se 
sfiesc. Nimic nu e mal bun, ca a pătimi rele pentru Christos. 
Nu fericesc atâla pe Pavel că a fost răpit în raiu, cum îl 
fericesc că a fost aruncat în îuihisore! Nu îl fericesc atâta 
că a audit vorbe negrăite, pe cât il fericesc că a suferit 
legăturile! Nu îl fericesc că a fost răpit până la al treilea 
ceriu, cum 11 fericesc pentru legăturile lu i! Cum că acestea 
sunt cu mult mal mari de cât acelea, ascultă-1 chiar pe 
el în ce feliu cugetă. Nicî că a dis doră: «V6 rog pe voi 
■eu care am audit, cuvinte ce nu se pot spune», dară ce? 

„Ve rog pre vo î eu legatu l în Dom nul’*. Dară dacă 
nu a scris aceste cuvinte în tote epistolele lui, nu e nimic 
miraculos, căcî nu era doră legat tot-deauna, ci în anu
mite timpuri. Mat de preferat ’mî este mie de a suferi 
rele pentru Christos, de cât a fi cinstit de Christos. Acea
sta e cea mal mare cinste, aceasta e cea mal mare slavă, 
care întrece pe tote cele-l-alte. Dacă el s-a făcut sclav pen
tru mine, s-a lipsii de slava sa, şi nu se credea a fi în slavă 
■de cât numai atunci când se va răstigni pentru mine, apoi 
eu ce trebuie a suferi ? Ascultă-1 pe densul ce dice de pe 

cruce: „Slăvesce-me, părin te ". Dară ce dicl ? Eşll ri
dicat pe cruce împreună cu tălcharil şi criminaliştil, suferi 
mortea blestemaţilor, eşti stupit şi băiut, şi tote acestea 
le numesc! slavă? «Da, respunde el, căci eu sufSr tote a- 
■cestea pentru cel iubiţi, eară aceasta o consider de cea 
mal mare slavă». Dacă deci el numesce slavă faptul de a 
iubi pe cei vrednici de plâns şi nenorociţi, dacă credea de 
a fi în slavă pe când el era necinstit, şi o prefera acea
sta, cu cât mal mult eu sunt datorii! de a considera ace
stea ca slavă. O, lanţuri fericite! 0 , mâni fericite, pe care 
acel lanţ v-a împodobit! Nu eraţi atât de cinstite manele 
lui Pavel când ne ologul din Listra l-a ridicat si l-au vin
decat. ne cât eratt de fericit* rând eraft Înfăşurate cu lan
ţuri. Dacă eu asî fi fost pe timpurile acelea, aşi fi strîns 
atunci acele mâni si le-asî fi pus pe lumina ochilor met. 
şi nu aşi fi contenit de a săruta ast-feliu de mâni. care 
s’att învrednicit de a fi legate pentru stânânu! meu. Te 
minunezi că vipera s-a încolăcit pe mâna lui Pavel şi nu 
I-a făcut nimic ? Nu te minuna de loc, căci s-a sfiit acea 
viperă de lanţurile lui. Chiar marea întreagă s-a sfiit de 
ele, pentru că atunci era legat. De mi-ar da cine-va pute
rea de a învia morţii acum, eu nu aşi prefera aceasta, ci 
lanţurile luî Pavel. Dacă aşi fi scutit de grijile eclesias- 
tke , şi aşi avea şi corpul puternic şi vînjos, nu m-aşl lăsa
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de a nu face o ast-feliti de călătorie, numai ca să vgd a- 
cele lanţuri şi acea îuchisore în care era legat. De şi în 
multe locuri el a făcut semne şi minuni mari, lotuşi nu 
sunt acestea atât de rivnite ca seninele canelor de pe cor
pul lui. Cbiar şi in scripturi când cetesc, nu 1116 încântă 
atâta când il vfid făcând minuni, ca, cum ni6 încânlă, când 

el pâtimeşce reu, când este biciuit şi târit pe jos. „In cât 

se aduceau de pe trupul Iul, dice, m ahram l şi şter- 

getore“ (Fapt. 19, 12). De sigur că acestea sunt miracu- 

lose. insâ nu ea acelea despre care scrie Luca : „Şi bă- 

tându-I, elice, şi multe lovituri dându-li t a pus in 

temniţa'' (Ibid. 16, 23), şi earăşi: „Legaţi fiind, lău 

daţi pe DumnedeO" (Ib. vers. 25), şi earăşi: „Bâtându-1 

cu petre l-au tras afara din cetate, credend că a 

m urit" (Ib. 14, 18). Voiţi să aflaţi pote ce putere are lan
ţul de fer care pentru Christos leagă corpul servului lui? 

Asculiaţi-1 chiar pe Christos dicend: „Fericiţi veţi fi‘‘, 
când? când veţi învia pe cei morţi? Ba! Dară când? când 
veţi tămădui pe cei orbi? Câtuşi de puţin! Dară când ?‘ 

„Când v6 vor ocări pre voi şi ve vor prigoni, şi 

vor dice tot cuvfentuî rea împotriva vostre m inţind 

pentru m ine “ (Malh. 5, 111. Dară daca a audi numai cle
vetirile şi cuvintele rele ’i face fericiţi, dară încă când vor 
pătimi şi rele pentru densul, ce nu li va face? Ascultă pe 

acest fericit ce spune el in alt loc: „De acum  mi s-a 

gătit mie cununa dreptaţeî“ (11 Timoth. 4, 9), de cât e 
mai strălucit lanţul de cât cununa. «De acesta să m6 în- 
vredniciască, dice, şi de cele-l-alte nu rne interesez. Ml-e 
deajunş de a pătimi reu pentru Christos în locul oiî-cărei 

recompense. Daţi-ml, dice, pe acesta, căci: „Împlinesc lip 

surile necazurilor lu i Christos în trupul m eu" (Colos. 
1, 24), şi nimic alta nu’mi mal trebuie».

S-a învrednicit şi Petru de asemenea lanţ. «Era, dice, 
legat şi predat soldaţilor, şi şedea». Ast-feliu ol se bucura,, 
şi nu se împuţina, şi somn adânc îl cuprinsese, ca cum 
nu ar fi fost câtuşi de puţin îngrijat. Şedea şi dorrnia în
tre soldaţi, eară îngerul Domnului a venit, şi lovindu-1 
peste costa lin l-a deşteptat. Dacă ml-ar dice cirie-va: «ce
ai voi să tiî ? îngerul care a atins pe Petru, sau ai voi să 
fii Petru cel mântuit» ? eu aşi alege de a fi Petru, pentru 
care şi îngerul a venit; aşi prefera în fine legăturile Iul
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Dară pote vel dice: «cum se face că după ce Petru a scă
pat din temniţă, se rogă luî Dumnedeu, ca cum ar fi scă
pat din cele mal mari rele»? Să nu te minunezi de loc: 
el se rogă fiind că se temea să nu moră, eară a muri îl 
înfricoşa, căci el voia de a trăi şi a deveni motiv de pa
timi şi suferinţl pentru Christos. Ascultă ce dice fericitul 

Pavel în această chestiune: „A me slobozi (descom

pune) şi a fi împreuna cu Christos, e cu mult mal 
bine ; însS a remânea în trup e mal de folos pen

tru vo)“ (Filip. 1, 23. 24). Aceasta o a num itei şi char 
scriind: „Ni s-a charâzit nouţă de Christos, dice, nu 
numai de a crede în el, ci de a şi patimi pentru 

el“ (Ibid 1, 29), aşa că aceasta e cu mult mal mare de 
cât faptul de a crede în el, căci ni s-a ehărăzit. Cu ade
vărat că acesta e cel mai mare char dintre tote, mai mare 
de cât charuJ de a opri cursul sorelu! şi al lunel, mal ma
re de cât charul de a mişca pămentul; acesta e maî mare 
de cât charul de a stăpâni demonii .*au de a-f alunga. Nu 
atâta se întristează ii când se ved alungaţi prin credinţa 
nostre, ca cum se întristează când ne ved pătimind ce-va 
cu curaj pentru Christos, şi când suntem legaţi pentru el, 
căci aceasta mal mult încă ni ridică curajul. Nu doră de 
aceia e bine de a fi legat pentru Christos, pentru că adecă 
faptul acesta ni-ar procura împărăţia ceriurilor, ci pentru- 

că suferim pentru Christos. Nu fericesc pe cel legaţi 
pentru că se duc în ceriurî, ci pentru că sunt legaţi pen
tru stăpânul ceriurilor. Câtă mândrie sufletească nu ester 
când cine-va scie că a fost legat pentru Christos! Câta 
mulţămire, câtă onore, câtă strălucire! Aşi voi ca să vor
besc vecinie- despre aceasta. Asi voi să mg învrednicesc 
de lanţul şi legăturile Iul Pavel. Aşi voi— rle şi sunt iipstt 
in realitate—să imprimez cu cuvântul in spirit lanţul acela 

printr’o argumeniaţiune ritorocă! „S-a cutremurat, dice, 

tem n iţa“ , Pavel fiind înăuntru legat „şi legaturile tu

turor s-au deslegat" (Fapt. 16, 26). Al vedul. cum legă
turile lui Pavel desleagă legăturile celor-l-altl ? Dupre cum 
mortea Domnului a omorit mortea, ast-feliu şi legăturile 
lui Pavel a ti deslegat pe cel legaţi, temniţa o au clătinat, 
uşile le-au deschis, de şi nu ast-feliii este natura legături
lor, ci cu lotul contrară, dea ţinea adecă în siguranţă pe 
cel legat, şi nici cât a-i deschide uşile şi zidurile. Inse na
tura legăturilor ordinare nu este ast-feliii, ci numai a le--
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:gălurilor pentru Christos. Temniceriul a cădut Ia piciorele 
lui Pavel şi a Iul Sila. Dară nici acest fapt nu e resulta- 
tul legăturilor ordinare, ca adecă cel ce leagă să cadă la 
piciorele celor legaţi, ci din contra aceştia sunt sclavii ce- 
lor-l-alţî. Acum înse cel deslegat era sub piciorele celui 
legat; cel ce a legat cerea de la vcel legat, ca să-l deslege 
de frică. Dară nu tu ore I-al legat ? spunem!. Nu tu l-al 
băgat în închisorea cea mal dinăuntru ? Nu tu te-ai asi
gurat punendu-î piciorele în cătuşe? De ce dară tremuri? 
De ce te înspăimânţi ? De ce plângi ? şi de ce ţi-al scos 
sabia ? «Nicl-odatâ nu am legat, dice, vre-unul ca acesta; 
nu am sciut că atât de mare e puterea legăturilor lui Chris
tos». Ce spui? Au primit ele puterea de a deschide ceriu- 
rile, şi nu ar putea ore deschide temniţa? DeslegaQ pe cei 
legali de demoni, eară acum trebuia a ie predomina ferul? 
Nu al cunoscut pe barbaţî, de aceia al şi primit iertare. Cel 
legat este Pavel, de care toţi îngerii s ati sfiit. Cel legat 
este Pavel, ale căruia până şi măhramele şi şterggtorile 
(basmalele) alungau demonii şi bolele le depărtau, de şi le
gătura diavolului e cu mult mai tare şi mal neîncovoiata 
de cât ferul, pentru că aceasta leagă spiritul, pe când acelea 
leagă corpul. Deci cel ce a deslegat spiritele, nu va putea 
ore deslega corpul lui? Cel ce a rupt legăturile demonilor, 
ore legătura ferului nu o va putea desface? Cel ce prin 
hainele lui a deslegat pe acel legaţi şi I-a scăpat de demoni, 
t‘l ore pe sine şi prin sine nu se putea deslega? De aceia 
el a tost mal ’nleiu legat, şi apoi a deslegat pe cei legaţi, 
ca sâ afli că servil cel legaţi ai luî Christos au o putere 
cu mult mal mare de cât cel deslegati- Dacă sâverşia acest 
tapt pe când era deslegat, nu ar li fost de mirat. Aşa 
dară legătura nu era proba slăbâciunet, ci a celei mal mari 
puteri. Puterea sântului atunci se arată mai strălucită, când 
chiar legat fiind el stâpânesce pe cel deslegaţi; când legat 
fiind el nu numai pe sine se desleagă, ci şi pe alţi legaţi. 
Care e folosul zidurilor? Care e folosul că l-au băgat în 
carcera cea mal dinăuntru, când a deschis şi pe cea mal 
de dinafară? Şi de ce faptul s-a petrecut în timp de nopte, 
şi întovărăşit de. cutremur? Permiteţi-ml puţin şi îngăduiţi-mi, 
ca depărtându-mg pentru moment de cuvintele apostolice, 
să mg desfatez cât-va cu Faptele Apostolilor, să ospătez în 
lanţul Iul Pavel. Permileli-m! de a sta acolo mal cu samă. 
Am pus mâna pe legătura lui, nimeni nu m-a depărlat. 
Mal cu siguranţă mg leg eu acum cu pofta, de cât a fost 
legat el atunci in cătuşele ds lemn. Această legătură nimeni 
nu o desleagă, căci e din dorul lui Christos. Pe aceasta
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nu o pot deslega nici îngeri! şi nici împărăţia ceriurilor, 
după cum se pote audi chiar din gura lui Pavel, care dice:. 

„N ici îngerii, n ici începStoriile, n ic i puterile, n ici 

cele presente şi n ici cele viitore, n ici înă lţim ea şi 

nici adâncim ea nu  va putea să ne despartă de d ra 

gostea lu i Christos“ (Rom. 8, 39). Din ce causă ore fap
tul s-a săverşit pe la medul nopţel? Din ce eausă apoi 
întovărăşit şi de cutremur? Ascultaţi iconomia lui Dumne
deu şi minunaţi-vg! Legăturile tuturor s-au dcslegat şi uşile 
s-au deschis; însfi tote acestea s-au petrecut numai pentru 
temnicerii! şi pentru mântuirea lui, eară nu pentru paradă.. 
Cum că ceî legaţi nu sciaQ că sunt deslegaţl, e cert din 

vocea lui Pavel: „Şi a strigat, dice, cu glas m are ţli- 

când : nici un rfiu să nu-ţi faci, căci toţi suntem 

a ic l“ (Fapt. 16,28), De sigur că nu ar fi fost toţi înăuntru,, 
dacă vedeafl uşile deschise şi că ii sunt deslegaţl. Căci cei 
ce sparg zidurile, şi tavanurile, şi sar peste acoperişul 
zidurilor, şi îndrăznesc a face orl-ce cu lanţurile de piciore,. 
nu ar fi mal stăruit— după ce legăturile erau deslegate şi 
uşile deschise—de a remânea înăuntru, maî ales că chiar 
temniceriu! dormea. însfi in loc de legături de fer ii erau 
încătuşaţi cu legăturile somnului, ast-feliu ca faptul să se 
sâverşască, eară lemniceriuluî, care urma a fi mântuit, să 
nu i se întâmple nicl-o vătămare. De alt-feliu ceî întemniţaţi» 
mal cu samă nofitea sunt legaţi, eară nu diua, căci atunci 
mai de grabâ’l pote vedea păziloriul pe când ii dorm. Dacă 
deci faptul s-ar ii petrecut diua, mare tulburare s'ar fi făcut. 
Pentru ce ore s-a cutremurat casa? Pentru ca să se deştepte- 
temniceriul spre a privi faptul, căci singur el era demn de- 
mântuire.

Tu îns6 privesce măreţia charulul lui Christos. Odată 
cu legăturile lui Pavel, e bine de a aminti şi de cbarul 
lui Dumnedeu, mal ales că şi accslea sunt din charui luî 
Dumnedeu. Sunt unia carii acusă şi dic, că pentru ce tem
niceriul a fost mântuit? şi în loc să admire filantropia lui 
Dumnedeu după cum trebuie, i( clevetesc. Dară aceasta 
nu e de mirat. Ast-feliu sunt bolnavii carii hulesc hrana 
ce-I pote întări, pe care ar trebui să o admire, şi dic că 
mierea este amară. Tot-astfeliQ e şi cu orbii. De la aceia 
ce ar trebui să-I lumineze (sorelej, tocmai de la aceia se 
întunecă şi se vatămă, nu dâră din causa sorelul, ci din 
causa slăbăciunel ochilor lor, carii nu-i pot servi după tre
buinţă. Deci ce diceam? Că trebuie a admira, cum pe cel
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ce căduse în cea mal mare răutate l-a scăpat şi l-a în
drumat spre bine, pe când il clevetesc faptul acesta. Cum 
deci el (temniceriul) nu a considerat faptul acesta a fi din 
fermecătorie sau vrăjitorie, ci mal ales căduse la piciorele 
lor şi se bocea ? Multe au contribuit la aceasta. Mai’ntăiu, 

ifiind că I-a audit lăudând pe Dumnedeu: „I-a audit, dice, 

lăudând  pe D um nedeu" (Fapt. 16,25); dară fermecă
torii nu cântă ast-feliu de imnuri lui DumnedeQ. Al doilea, 
că denşil nu au fugit din inchisore, ci şi pe el l-a împe- 
dicat de a se ucide singur. Dacă il s-ar fi gândit numai 
la denşil, nu ar fi stat înăuntru, ci il cel ântel ar fi fugit 
din temniţă. Apoi filantropia lor a fost mare, căci a îm- 
pedecat de a se ucide singur, pe cel ce I-a legat şi încă
tuşat pe dânşii. «Ne-aî legat cu multă tărie şi siguranţă, 
diceau iî, pentru ca tu singur să te deslegl de cele mai 
grozave legături». Şi ast-feliu fie-care dintre ii afl strîns 
câte un mânunchiu din păcatele lui. Acele legături sunt 
blestemate, pe când acestea sunt fericite şi vrednice de 
bine-cuvântat. Cum că aceste legături desleagă pe cele- 
l-alte, s’a probat din fapte. «Al vâdut deslegaţl pe cel le
gaţi cu lanţ de fer? El bine, te vel vedea şi pe sineţl 

-scăpat din alte legături mal grozave». Vorbesc de legătu- 
turile acelea ale celor legaţi cu păcate, şi nu de ale lui 
Pavel. De două feliurt erau cel legaţi din temniţa, căci chiar 
şi temniceriul era legat; aceia erau legaţi cu fer şi cu păca
te, acesta însă numai cu păcatele. Pe aceia I-a deslegat 
Pavel pentru convingerea acestuia, căci legăturile lor erau 
vedute. Tot ast-feliu a făcut şi Christos, sau mal bine dis 
în mod invers. Acolo era paralisie Îndoită; aceia a păca

telor şi aceia a corpului. Deci ce face? „Indrâzneşce, 

fiule, dice, iarta-se ţie pecatele" (Math. 9, 2—6), ade
că a deslegat pe cea ântel şi principală paralisie, după 

• care vine şi la ceia-l-altă. Eară 'când „DiceaQ unia din 

cărturari în sine, acesta hulesce, eară Iisus cunos

când gândurile  lor a dis : pentru ce cugetaţi v ic

leşuguri întru in im ele v6 stre ? Ca ce este m ai les

ne ?  a dice, iarta-se ţie pecatele, saQ a dice, sco- 

la-te şi um bla ? D ara  ca sa cunosceţi ca putere 

are fiul om ulu i pe pam ent de a ierta pecatele, eli

ce para liticu lu i: sculându-te ridicaţi patul tep, şi 

m erg i la casa ţa “ , a adeverit intelectul prin fapt pipăit, 
adecă începend cu cele corporale a terminat cu cele ale
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spiritului. Dară pentru ce a făcut aceasta ? Pentru ca să 

se îndeplinească cele dise: „S lug ă  v ic leană, din gura  

ta te voia judeca ", (Luc. 19, 22). Ce dieeatt aceia? «N i
meni nu pote ierta pecatele, de cât Dumnedeu; nici în
ger, nici archanghel şi nici vre-o altă putere creată». Voi 
înşi-vă aţi mărturisit aceasta. Deci ce trebuia să dică el ? 
«Dacă mă voifl arăta lor iertând păcatele, invederat că 

sunt Dumnedefl», însă el nu a dis ast-feiiu, ci „Ca să 

cunosceţl ca putere are fiul om u lu i pe păm ân t a 

ierta pecatele, dice p a ra lit ic u lu i: sculându-te iaţi 

patu l şi m erg i la casa ta “ . «Când, dice, voiu face ceia 
ce este mal greu, invederat că nici un pretext nu maî po
te fi pentru ceia ce e maî uşor, şi nicl-o contrazicere». 
De aceia Pavel a făcut mai’ntăiu cele ce atingeau intelec
tul, fiind că erau mulţi carii contraziceau, pe când aici 
Christos începând cu cele pipăite a ridicat faptul la cele 
intelectuale. Credinţa temniceriului nu a fost resultată din 
uşurinţa lui. El a vădut pe cel legaţi, şi de la ii nu a a- 
ndit, nici a înţeles ce-va nedemn din parte-li; a vădut 
faptul săvârşit nu în urma vre-unul farmec, căci ii lăudau 
pe DumnedeQ: a vădut tote celc petrecute şi resultate din 
marea lor filantropie, pentru că nu l-au alungat de acolo, 
de şi ar fi putut. Ar fi putut ca atât ii, cât şi ceî-l-alţi le
gaţi sâ iasă din temniţă şi să fugă, sau dacă nu toţi cel le
gaţi, cel puţin iî (Pavel şi Sila); dară nu a făcut aceasta. 
Ast-feliu deci temniceriul şi cu cel al casei sale, respectai! 
pe Pavel nu numai din causa minunel săvârşite, ci şi din 

causa modulul Iul de purtare. Cum? „Ş i a strigat Pa

vel cu glas tare dicfend '• să n u ’ţî faci ţie nici un 

refl, că toţi suntem  a ic i". Al vădut lipsă de vanitate 
şi de mândrie, cum şi iubire în adevăr părinteasca ? El uu 
a dis că «acestea s-au făcut pentru noi», ci ca unu! din

tre cel legaţi dice: „Toţi suntem  a ic l“ , de şi ar fi pu
tut ca sa tacă şi să scape pe toţi cei legaţi. Dară dacă 
ar fi tăcut şi nu ar fi oprit prin vocea luî cea mare mâ- 
nile temniceriului, acesta’şl-ar fi im ■lântat sabia in gât. Pen
tru aceia a şi strigat, mal :>les că era încarcerat în car
cera cea mal dinăuntru. «Ceia ce aî făcut, dice. că ne-a! 
băgat în închisorea cea mal dinăuntru, pe noi carif urmam 
a te elibera de primejdie, contra ta aî făcut». El însă nu 
a imitat pe temniceriu. Murind temniceriul toţi ar fi fugit. 
Aî vădut cum ii ati preferat maî mult de a rămânea in 
legături, de cât de a vedea pe acela perdut ? Şi a cugetat
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Sn sine temniceriul, că dacă il ar 13 fost fermecători, apoi 
de sigur că s-ar fi eliberat şi pe dânşii din legături, cum 
şi pe cel-l-alţl; căci era natural ca şi cel-l-alţl mulţi să dea 
năvală şi să fugă. Dealtminterea temniceriul de multe-orl 
a primit în înehisore fermecător?, îns6 nu a vfidut nimic 
pelrecendu-se de aceslea. Fermecătoriul nu ar ti clătinat 
temeliile temniţei, ca ast-feliu să dcşcepte pe temnicerii! 
şi fuga lut se devină m al greii de executat. Aceasta e cau- 
sa pentru care temniceriul a remas uimit şi in admiraţiune.

Să vedem apoi şi credinţa temniceriulul. „Ş i cerend 

lum inare , dice, a sărit înăun tru , şi trem urând  a că- 

dut înaintea Iul Pavel şi a lut S ila , şi scoţendu-I 

pe denşil afara a d is: D om n ilo r, ce trebuie a fa

ce ca să me m ântu iesc" ? Avea îu puterea Iul focul şi 

sabis, şi cu tote acestea întreabă: „Ce trebuie a face 

ca să m 6 m ântuiesc" ? „Eară ii aQ d is : crede în 

D om nu l nostru Iisus Christos şi te vel m ân tu i tu 

şi casa ta" (Fapt. 16, 29. 30. 31.). Aceasta nu pote fi 
credinţa fermecătorilor, spre a o preda altora ca dogmă, 
pentru că nu se face aici nici o menţiune despre demon. 
A l veclut cât de vrednic de mântuire a fost temniceriul ? 
Vedând minunea şi fiind scăpat de frică, el nu a uitat de 
interesele sale, ci de şi se găsia în atâta primejdie, el to
tuşi se ingrija pentru mântuirea sa sufletească, şi pe cât 
era necesar a se apropia de dăscăli, pe atâta s-a apropiat, 

şi a căclut la piciorele lor. „Şi i-aQ gră it lu i cuventul 

D om nulu i, şi tuturor celor din casa lui. Ş i luându-l 

cu sine în acel ceas al nopţii i-a spălat de rane, 

şi s-a botezat el şi toţi al luî în d a tă *1 (Ibid. Vers. 32.
33). Ai vfidut ardorea bărbatului? El nu a amânat botezul, 
hu a clis: «Iasă să se facă diuă, vom vedea, ne vom gân
di», ci cu mulţii ardore atât el cât şi întreaga lui casă s-a 
botezat. El nu a făcut cum fac cel maî mulţi astă-df, că’şl 
privesc servitorii, femeile şi copiii ne-botezaţl. Faceţi-vfi, 
v6 rog, ca şi temniceriul, nu în ceia ce se atinge de ser
viciul lui, ci’ de buna lui disposiţiune. Pentru că ce folos vel 
avea din demnitatea ce o ocupi in lame, dacă buna dis- 
posiţiune’ţl lipseşce, saO e slabă? Cel crud, cel nemilos, 
cel ce vieţuia in mii de rele, cel ce vecinic se gândea nu
mai la de acestea, fără de veste s-a făcut atât de filantrop 

şi atât de proiector. „Ş i’l-a spălat de rane“, dice. Pri- 
vesce acum şi ardorea lui Pavel, cum el fiind legat şi bi
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ciuit şi totuşi predica cuventul lui Dumnedeii. O lanţ feri
cit! Câte dureri ca de facere a Suferit în acea nopte, şi 

câţi fii a născut! Şi despre aceştia se pote dice: „Peca
rii I-am născut în legaturile m e le “ (Filem. 10). Pri
veşce şi cât se bucură e), şi cum el voesce ca fiii născuţi 
să fie încă mat străluciţi de cât el. Priveşce încă şi pri
sosinţa slavei legăturilor, căci nu numai pe cel ce sta Ia 
piciorele lui, ci şi pe cel născuţi în acel timp de el, îl fa
ce mal străluciţi! Aii ceva mal mult în il cel născuţi de 
Pavel în legături, nu în privinţa charuluî—căci charul e 
acelaşi—, nici in privinţa iertărei de păcate— căci iertarea 
e aceiaşi pentru toţi—, ci pentru că de la început chiar 
se învaţă a se bucura şi a se veseli în ast-feliu de împre

jurări. „Şi luându-l cu el în acel ceas al nopţe l, 

dice, I-a spălat de rane şi s’a bo teza t". Priveşce a- 
cum şi fructul produs; imediat li-a dat în schimb cele cor

porale. Şi ducendu-l pe il în casa sa, li-a întins 

înda tă  masa, şi s-a bucurat cu totă casa sa cre- 

dfind în Dum nedeQ" (Fapt. 16, 34). Şi cum putea fi alt- 
felitt, când prin deschiderea uşilor temniţei s-au deschis 
lui uşile ceriului ? A  spălat pe dascal, masa a întins’o şi 
s-a bucurat. A intrat în temniţă lanţul lui Pavel, şi tote 
de acolo le-a transformat în biserică, şi pe toţi l-a făcut 
corpul lui Christos, şi masă duchovnicească a întins, şi a 
născut în dureri, de care îngerii se bucură. Ore nu cum
va gresia in când numiam temniţa mal strălucita de cât ce
riul ? Nu de sigur, căci această temniţă a devenit motiv 
de bucurie acolo. Dacă în ceriurl se face bucurie mare 
pentru un păcătos care se pocăieşce; dacă unde sunt doi 
adunaţi întru numele lui, acolo e şi Christos în mijlocul 
lo r ; dară încă unde e Pavel şi Sila, şi temniceriul şi to
tă casa lui, şi unde e atâta credinţă, cu cât mal m ult? 
Priveşce tăria credinţei. Dară temniţa aceasta mi-a amin
tit de o altă temniţă, de aceia adecă, unde era Petru în
chis. Acolo însă nu s-a petrecut nimic din cele petrecute 
aici, ci era încredinţat la patru căpitenil câte cu patru 
ostaşi, ca să-l păziască, şi nu priveghea şi nici nu lăuda 
pe Dumnedefl, ci dormia. Nici nu era biciuit, şi totuşi pri
mejdia era maî mare. Acolo totul era terminat, şi il erau 
condamnaţi, pe când aici nimic din fote acestea ; ast-feliti 
că de şi nu purta ranele durerilor, totuşi aşceptarea viito- 

riulul îl înfricoşa. Priveşce şi aici minunea, „Ş i iată în

gerul D om nu lu i, dice, a venit şi lum ina  a strălucit
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în casa, şi lovind în costă pe Petru l-a desceptat 

pe el clicfind: scola-te curând. Şi îndată aa cădut 

lanţurile din mânele lu î“ (Fapt. 12, 7 şi urm.). Ast- 
feliu s-au petrecut lucrurile, în cât să nu se pară că sunt 
resultate numai de la lumină, şi de aceia şi pe Petru l-a 
lovit îngerul peste costă. Nimeni nu vedea lumina, fără 
numai e), şi i se părea că e fa mijloc o visiune. Ast-feliu 

cel ce dorm nu simţesc binefacerile lui Dumnedeu. „Şi a 

dis îngerul câtrâ densul: încinge-te şi încalţă încâl- 

ţâmintele tale. Şi a dis lu i: îmbracă haina ta, şi 

vina după mine. Şi ieşind mergea după el, şi nu 

şcia că este adevărat ceia ce se făcea prin înger, 

Şi i se pârea că vede videnie. Şi trecând ânteia 

straja şi pe a doua aU venit la porta cea de fer, 

care ducea în cetate, care singură s-a deschis lor. 

Ş i ieşind au trecut o uliţa, şi îndată s-a dus înge

rul de la e l“.
Dară de ce ore nu s-afl petrecut şi aici lucrurile, du- 

pre cum s-au; petrecut cu Pavel şi cu Sila ? Pentru că Pa
vel şi Sila unwgfi a ti eliberaţi, pe când pe fericitul Petru 
urmau a-1 scote din temniţă ca să-l omore. Dară ce? Nu 
era ore eu mufl jffial miraculos ca după ce I ar fi scos din 
temniţă şi l-ar fi dat în mânele regelui Irod, atunci chiar 
să-l fi răpit din primejdii, şi să nu păţiască nimic? pentru 
că în asemenea mod nici ostaşii nu s-ar fi perdul (Vers. 
19). Mare chestiune se pune în mişcare aici. «Dumnedefl, 
dice, a salvat pe servul seu, odată’ cu pedeapsa altora, o- 
dată cu perderea altora»? Maî’ntfiifl că nu l-a salvat în a- 
celaşl timp cu perderea soldaţilor; al doilea apoi că aceas
ta nu a provenit din iconomia faptului în sine, ci din ne- 
trebuicia judecătoriulul. Cum? Dumnedefl aşa a iconomi- 
sit lucrurile, ca nu numai acei soldaţi să nu se peardă, 
dară şi el (Irod) să fie salvat, Întocmai ca şi în caşul de 
faţă cu temniceriul; afară numai că el (Irod) nu a între

buinţat darul după cum se cuvenia. „Şi făcându-se ţli- 

ua, dice, nu puţină tulburare era printre ostaşi, ore 

ce să se fi făcut Petru “. După care apoi cercetând pe 
ostaşi a poruncit să-I omore. Dacă el nu cerceta, pote că 
ar fi avut vre-o scusâ ; dară acum el a stat de faţă, a 
cercetat, a aflat că Petru fusese legat, că temniţa fusese 
asigurată şi că strejaril stătuse dinaintea uşilor. Nu că do-
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ră se spărsese zidiul, nici uşa nu se deschisese, şi nici că 
era vre o probă de vre-o altă uneltire. După tote acestea 
trebuia ca el să admire puterea luî DumnedeQ, care a ră
pit pe Petru chiar din mijlocul primejdiilor, şi să se în
chine înaintea aceluia ce pote săvârşi ast-feliu de lucruri; 
el îns6 a poruncit să-I omore. Deci cum pote fi vinovat 
Dumnedefi în caşul de faţă? Dacă Dumnedeu ar fi făcut 
ca zidiul să se spargă şi ast-feliu să scotă pe Petru, pote 
că ar fi atribuit’o aceasta lenei ostaşilor: dară dacă ast- 
ieliti a iconomisit lucrurile, ca faptul să se arate clar, că 
nu resultă din vre-o viclenie omenească, ci din putere dum- 
nedeească, făcâtore de minuni, apoi de re a făcut aşa ? Căci 
dacă ar fi trebuit să' fugă aşa cum se găsia în lanţuri, 
ar fi fugit; dacă ar fi trebuit să fugă de frică ca să nu
fie prins, nu ar fi avut atâta îngrijire până a’şl lua şi san
dalele, ci le-ar fi lăsat acolo. Acum îns6 de aceia dice în

gerul cătră el: „încalţă-te cu sandalele tale", ca să 
afli ii, că faptul nu s-a petrecut în fugă, ci în multă liniş
te. Legat fiind şi între doi ostaşi, nu ar fi făcut el încer
carea zadarnică de a-şl deslega lanţurile, şi mal ales că 
era in inchisorea cea mal dinăuntru. Aşa că pedeapsa stre- 
jarilor a urmat diu causa nedreptăţel judecătoriulul lor. 
De ce ore n-ati făcut aceasta şi Iudeii?— pentru că’ml a- 
rnintesc de inchisorea cea din Roma, de acea din Cesaria 
şi de cea de acum din Ierusalim. Audind atunci Archiereil 
şi Fariseii de la cel trimişi de dânşii la temniţa, că Petru 
a ieşit din temniţă şi înăuntru pe nimeni n-aii aflat, că 
uşile eraO încuiate şi strejaril stând înaintea uşilor, de ce 

nu aQ ucis atunci pe strejarl, ci se mirafl între dânşii, că 

ce este aceasta? Dacă deci ii, de şi duşmăniaîi pe apos
toli grozav, şi totuşi nu aQ cugetat aşa ce-va contra streja- 
rilor, cu atât mal mult tu care tote le făceai spre mulţâ-
mirea lor. De aceia şi-a şi primit el pedeapsa imediat. Dacă
deci acuşi faptul acesta şi-l atribui lui Dumnedeu, apoi a- 
tuncl acusă şi faptul cu cel ucişi pe drumuri, cum şi cu 
acele mii de mii omorîţl cu nedreptate, şi cu pruncii cel 
ucişi pe timpul lui Christos, pentru că, după cum dicl tu, 
Christos ar fi fost causa omorîreî lor. Ins6 nu Christos a fost 
causa, ci mania şi tirănia tatălui luî Irod. Dacă îns6 dicl, 
că de ce nu l-a răpit din mănile lui Irod? Află câ ar fi 
putut face şi aceasta, de cât cu nimic nu s-ar fi folosit. 
De câte-orl Christos nu a ieşit din mijlocul lor, şi nu a 
scăpat din mânele lor! Şi cu ce s-au folosit de aici nere
cunoscătorii? In caşul de faţă, da, mult folos s-a adus
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credincioşilor din cele petrecute, căci făc6ndu-se raporturi 
de cel în* drept, şi chiar duşmanii mărturisind de cele să
vârşite, mărturia lor era nebănuită. Precum deci şi acolo 
din nici o altă parte nu li s-a putut astupa gura, de cât 
numai din partea celor veniţi spre a mărturisi inşii fap
tele petrecute, tot ast-feliO şi aici. Şi de ce temniceriul 
nu a făcut aşa, de şi cele întâmplate nu ati fost mal mici 
ca cele petrecute sub Irod ? Pentru că a vedea uşile des
chise, ori cât de ulmitoria era, nu era totuşi mal inferior 
faptului de a afla, că fiind uşile încuiate a ieşit cel legat,— 
de şi faptul acela s-ar fi părut mal mult ca o fantasie, pe 
când acesta fiind raportat cu exactitate nu putea fi bănuit. 
Aşa dară dacă temniceriul ar fi fost tot aşa de rfiu ca I- 
rod, ar fi omorît pe Pavel—după cum acela a, omorît pe 
strejarl— , dară nu a fost aşa. Acum dacă pote ar între
ba cine-va: că de ce a îngăduit Dumnedeu ca pruncii să 
fie ucişi, am intra într’o discuţiune prea lungă, pe care ar 
fi trebuit ca de la început să o desfâşur înaintea vostrfi. 
Până. acum însfi încâotându-ne în deajuns pe tbema lan
ţurilor lui Pavel, vom înceta cu vorba, fiind-că acele lan
ţuri aâ fost motivul de atâtea bunătăţi acordate noufi, sfâ- 
tuindu-vfi nu numai ca să nu vfi nelinişciţl, dacă pătimiţi 
ce-va pentru Christos, ci încă să vfi bucuraţi şi să vfi lău

daţi ca şi apostolii, după cum dicea Pavel: „Cu dulcea

ţa mfi voiţi lauda întru neputinţile  m e le“ (II Corinth. 

12, 9). Pentru aceia deci a şi auţjit el acea voce : „Des

tul îţi este ţie charul m eu“. Pavel se laudă pentru'lan- 
ţurile pe care le purta pentru Christos, eară tu te laud! 
şi te îngâmfi în bogăţia la ? Apostolii se bucurau câ s-au 
învrednicit de a fi biciuiţi pentru Christos, eară tu cauţi 
linişcea şi desfătarea? Deci, cum voescl ca să te bucuri 
de aceleaşi bunătătf ca denşiT. când tu călătorescl pe un 

drum cu totul contrar lor ? „Eara acum , dice, merg la 

Ierusalim fiind legat cu duchul, nesciind cele ce 

mi se vor în tâm p la  mie acolo, fâră num ai ca D u 

chul sânt mârturiseşce prin cetăţi dicend, că le

gături şi necazuri me aşceaptă" (Fapt 20, 22. 23). Da
ră de ce te duci, dacă te aşceaptă legături şi necazuri ? 
«Tocmai pentru aceia, dice, ca să fia legat pentru Christos, 

ca să mor pentru el». „Nu num ai a fi legat, ci şi a 

muri în Ierusalim gata sunt, pentru numele Dom 

nului nostru Iisus Christos" (Fapt. 21 , 13).
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*) Nimic nu pote fi mal fericit ca acel suflet măreţ. 
In ce se laudă el ? In legături, în necazuri, în lanţuri, în 

rane. „Eq, dice, ranele lu i Iisus Christos pe trupu l 

m eu le po rt“ (Galat. 6 , 17), ca şi cum pare că ar pur

ta vre-un trofeu mare; şi earăşi: „C ă pentru  năde jdea 

lu i Israil sunt legat cu acest lan ţ" (Fapt. 28, 20), şi 

earăşi: „Pentru care sunt sol în  lan ţu ri" (Etes. 6, 20). 
Deci ce este aceasta ? Nu te ruşinezi şi nu te sfieşcl oco
lind lumea legat? Nu te temi că poţi fi certat de Dum- 
uedeu cu vre-o lipsă, şi că din această causă să nu poţi 
a face proseliţl ? «Legăturile mele nu sunt de acest feliu, 
dice, ele obiclnuiesc de a străluci şi în palatele împărătesei». 

„In  cât legăturile  mele s-au făcut arătate în tot 

d ivanu l, şi cel mal mulţi din fraţii în Dom nul în- 

credendu-se în legaturile mele, m al m u lt cutează 

a g ră i cuven tu l“ (Filip. 1, 18. 14). AI vgdut că pute
rea legăturilor e mal mare de cât aceia de a învia mor
ţii ? «M-afi vfidut, dice, legat, şi mal mult s-au încurajat.» 
Unde sunt legăturile, acolo de necesitate ca se va întâmpla 
un fapt mare. Unde e necazul, numai de cât acolo e şi 
mântuirea, numai de cât acolo e repausul, acolo succesele 
cele mari. Diavolul când dă cu piciorul, atunci este învins ; 
când leagă pe servil lui Dumnedeu, atunci mal cu samă 
cuventul adevgrulul se respândeşce. Priveşce cum acest 
fapt se petrece peste tot locul. A fost legat (Pavel), şi in 

temniţă a săvârşit asemenea lucruri. „In legăturile  mele* 
(Filip. 1, 7), dice. A  fost legat în Roma, şi pe cel mal mulţi 
I-a atras, şi nu numai el se incunga, ci şi alţii mulţi prin 
el. A fost legat în Ierusalim, şi legat vorbind regelui l-a 
uimit şi a băgat iu groză pe domnitorii!, care l-a şi elibe
rat, şi nu se ruşina de a afla de la cel legat despre cele 
viiiore. Legat călătoria pe marea, şi naufragiul a deslegat 
eară furtuna o a legat. In legături fiind el, vipera aceia 
s-a încolăcit pe mâna lui, şi totuşi el nu a suferit nici o vă
tămare. A fost legat îu Roma, şi legat fiind a vorbit mul
ţime!, şi mii a atras cătră el, producend ca argument lan
ţul lui. Dară astă-dl nu se niai leagă cu lanţuri; cu tote 
acestea, de am voi, am putea găsi alt lanţ. Şi care pote 
fi ore? A lega mânele şi a le  stăpâni, ca să nu fie gata

*) Partea morală. Despre legăturile lui Pavel, şi ale lui Pe
tru, şi ale celor trei cuconl, şi ale lui Ioan, şi ale lui Ieremia, şi ale 
lui Iosif, şi ale însuşi Domnului. (Veron.)
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spre răpire. Chiar şi cu acest lanţ de ne vom lega, în lo
cul ferului, vom avea în noî frica de Dumnedeu. Să des* 
legăm pe cel legaţi de fome şi de scârbe. Nu este acelaşi 
lucru: a deschide uşile temniţei, cu a părăsi suflet strîm- 
torat, precum deasemenea nu pote fi egal: a deslega le
găturile celor legaţi, cu a elibera în siguranţă pe cel sdro- 
biţl de necazuri. Aceasta e mar mare de cât aceia, pen
tru că aceia nu are nicl-o recompensă, pe când aceasta 
are mii de recompense. Lung a mal devenit lanţul lui Pa
vel şi pentru mult timp ne-a stăpânit pe no î! Şi cu ade- 
vfira’t că este lung, şi mal împodobit de cât orl-ce împle
titură de aur. Acest lanţ atrage spre ceritt pe cel legaţi 
întocmai ca printr’o maşină. Şi ceia ce este minunat, e că 
fiind legat de pământ atrage in sus pe cel legaţi, de şi 
nu aceasta e firea lucrurilor. Dară când Dumnezeu icono- 
miseşce, nu căuta firea lucrurilor, nici continuitate. Să ne 
deprindem deci a nu ne desnădâjdui în necazuri sau în strîm- 
torărl. Privesce pe acest fericit. Era biciuit, şi încă biciuit 

puternic: „Şi m ulte lov itu ri dându-li, dice, i-a bâgat 

în  tem niţa" (Fapt. 16, 23), şi era legat, ba încă cu pu
tere, şi era băgat in temniţa cea mai dinăuntru, şi încă 
cu cea maî mare siguranţă păzit. Şi cu tote acestea pe la 
medul nopţei, când chiar ceîtmal desfătaţi dormiafl, el cân
ta şi lăuda pe Dumnedeu.

Ce ar fi putut fi mal vîrtos ca aceste suflete fericite? II 
se gândiau că şi cel trei cuconl ore-când cântati in cuptorul 
cel cu foc, şi pote cugetau că noi nici odată nu vom su
feri de acesi-feliu. Dară cuvântul ni-a dat materie ue vor
bă, pentru că ne-a expus la alte legături şi în altă tem
niţă. Ce să fac ? Voesc a tăcea, dară nu pot. Am aflat o 
altă temniţă cu mult mal miraculosă şi mal uimifore ca 
aceia. Insâ nu v6 ridicaţi spre a ieşi, ca acum când încep 
vorba, ci apropiaţi-vâ cu cugetele întinerite. Voesc a sfârşi 
cuvântul, dară nu se pote. Dupre cum cine-va nu ar su
feri să fie întrerupt pe când bea, chiar de î-ar promite 
altul orl-ce, tot aşa şi eu punând mâna pe pacharul mira
culos al temniţei celor legaţi pentru Christos, nu pot în
trerupe, nu pot tăcea. Căci dacă el în temniţă fiind şi nu 
tăcea nici chiar noptea, nici pe când era biciuit, apoi voiO 
tăcea eti diua miada-mare, vorbind în Iotă libertatea şi 
nepătimind nimic din câte ati pătimit ii legaţi şi biciuiţi ? 
Cuconil nu tăceaţi în cuptorul cel cu foc, şi not ore nu ne 
vom ruşina tăcând ? Să vedem acum şi această temniţă. 
Au iost legaţi şi aici. De la început se părea că vor fi arşi,
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inse... I-a băgat in temniţă. Dară de cp  mal legi pe cel ce 
vor fi daţi flăcărilor ? Aii fost legaţi şi de mâni şi de pi- 
ciore, şi încă cu atâta furie. Şi acela (temniceriul) a bă
gat pe Pavel în închisoiea cea mal dinăuntru, dară şi a- 
cesta (Nab&ehodonosor) a poruncit ca să se ardă cuptorul 
In timp de maî multe dile. De cât, să vedem cele după a- 
eeasta, Pe când aceia (Pavel şi Sila) lăudatt pe Dumnedeii, 
temniţa s-a cutremurat, şi uşile s-ati deschis; dară şi a- 
ceştia (ceî trei cuconî) lăudând pe Dumnedeu li s-au des- 
legat legaturile de la piciore şi de la mâni. S-a deschis 
temniţa, dară s-aQ deschis şi uşile cuptorului, căci roua 
duchuluî îl recorea. Şi cu tote acestea.... dară multele mi
nuni m6 inundează, şi nu sciQ pe care să o spun ântăiu, 
şi care pe urmă. De aceia vă rog, ca să nu-mi ceară cine
va ordine în cuvent, căci mare e afinitatea dintre aceste 
fapte miraculose. Acolo afl fost deslegat! cel legaţi îm
preună cu il, aici înse s-a petrecut alt-ceva; cel ce l-au 
băgat în cuptoriti au ars il inşii. Dară voiam a spune, că 
fiind deslegaţl în mod miraculos, regele s-a apropiat de 
gura cuptorului şi I-a auqlit lăudând pe Dumnedeu, şi a 
vădut patru bărbaţi, în loc de trei, şi I-a chemat să iasă 
afară. După cum Pavel nu ar fi ieşit -de şi putea— până 
ce l-a scos afară cel ce l-a băgat, tot aşa şi cel trei cu- 
conl, nu au ieşit, până ce cel ce i-a băgat înăuntru nu a 
poruncit ca să iasă. Ce ne învăţăm noi de aici? Că nu 
trebuie a ne lăsa să fim amăgiţi, nici să ne strimtorăm in 
scârbe, şi nici earăşî a persista în ele dacă au dispărut. 
Dară regele s-a apropiat de gura cuptorului, unde erau 
sânţii* şi putea să între înăuntru, însă el a stat afară lân
gă uşă; nu îndrăznea de a se apropia de închisorea pe 
care li o pregătise lor prin foc. Acum priveşce cuvintele 

lor. Temniceriul dice: „D om nilo r, ce trebuie sâ fac ca 

să me m ân tu iesc“ ? eară acesta (Regele Nabucbodonosor) 
de şi nu cu aceiaşi umilinţă, de sigur, totuşi li-a vorbit cu 

dulceaţă: „Sedrach, M isach şi A bdenago , robii lui 

Dumnedeu celui Prea înalt, ieşiţi şi veniţi" (Daniil 
3, 26). Mare onore cu adeverat. «Robii lui DumnedeO celui 
Prea înalt, ieşiţi şi veniţi». Dară cum vor ieşi, o împărate? 
pentru că legaţi 1-aî aruncat în foc, şi atâta timp au stat 
acolo! De ar fi fost de diamant chiar, satt din materii me
talice, ore nu s-ar fi fost mistuit in timpul cât il au dis 
imnul acela întreg? Focul s-a sfiit de tăria lor de charac- 
ter, şi mal îd urmă s-a sfiit şi de căutarea acea miracu- 
losă şi de imnurile pe care il le înălţau lui DumnedeO, şi
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tu cum ii chemi? «Servii luî Dumnedeu celui Prea înalt» dicî. 
Află deci", că servilor lu! Dumnedeu tote sunt prin putinţă. 
Căc! dacă servil omenilor afl putere de multe-orl, stăpânesc 
şi ordonă în trebile stăpânilor nu ma! puţin ca şi stăpâni! 
lor, cu atât ma! mult servi! Iu! Dumnedeu. I-a chemat cu 
cea maî dulce voce, pentru că gândia că prin aceasta maî 
mult iî va linguşi. Pentru ca i! *să remână servi aî lu! 
Dumnedeu şi ca atare să fie consideraţi, s-ati băgat în foc. De 
aceia nu putea fi o altă voce ma! dulce ca aceasta : «Servil 
luî Dumnedeu celui Prea înalt». De î-ar fi numit regi sau 
stăpânii lumeî întregi, şi încă nu s-ar fi bucurat atâta, ca 

acum când îl numeşce servil lu i Dumnedeti celui Prea 
îna lt. Şi de ce te miri ? când şi Pavel scrie cătră cetăţe
nii acele! cetăţi mari,— ce stăpânia de alt-felifi lumea în
treagă şi avea mari pretenţiunl de ânteetate,—ca contra
balansa cătră însemnătatea şi va Io rea el, şi încă cu mult 
maî mare, ba chiar incomparabil mal mare şi de cât dem
nitatea consulului şi a împăratului, si de cât totă stăpâni

rea lumească: „Pavel servul lu i Iisus C hristos1' (Rom. 

1 , 1). „Serv iî lu i Dumnedeu celui Prea îna lt". «Dacă 
ii, dice, pun atâta rîvnă spre a fi servi, negreşit că prin 
această denumire să-l atragem în partea nostrâ». Priveşce 
acum şi evlavia tinerilor. Nu s-au scaudalisat, nici nu s-au 
mâniat, şi nici că au contradis cu ce-va pe împăratul, ci 
imediat aQ ieşit. Căci dacă ii ar fi credut ca pedeapsă fap
tul că au fost aruncaţi în cuptoriu, ar fi simţit pote vre-o 
mâhnire contra celui ce l-a aruncat; dară acum nimic din 
acestea, ci ca cum s-ar fi pogorît din ceriu, aşa au ieşit 

din cuptoriu. Ceia ce Profetul dice despre s6re : „Ca un 

m ire ce iesâ din căm ara lui de nunta “ (Ps. 18, 6), 
s’ar putea dice şi despre aceşti tineri, fâră greşală. Ba în
că aceştia pe când ieşiau din cuptoriu erau ma! străluciţi 
de cât sorele, căci acesta luminează lumea în drumul lu! 
cu lumina cea sensibilă, pe când aceia o luminează cu lu
mina intelectuală. Căci pentru denşiî a şi trimis imediat 
regele poruncă in totă împărăţia, având aceste cuvinte : 

„ A  p lăcut înaintea mea a ve vesti semnele şi m i

nunile cele mari şi puternice, pe care le-a făcut 

DumnedeQ" (Daniil 4, 2 . 3), ast-feliu că ieşind din cup
toriu atl emanat din ii raze cu mult mal strălucitore de cât 
ale sorelul; strălucitore, dic, în înseşi acele pasaje, dară 
niaî ales că prin acele litere împărătesc! puteau de a se 
întinde peste tot locul, şi pretutindeni să îinprăşcie in tu-
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nerecul cel mare. „Ieşiţi, ţlice, şi ven iţi" . Nu a ordonat 
a stinge cuptorul, şi cu aceasta mai mult I-a cinstit, căci 
a credut că ii nu numai înăuntrul cuptorului pot umbla, 
ci chiar ardend el vor putea ieşi. Dară acum să vedem 

dacă şi cuvintele temniceriulul sunt aprobate: „D om nilo r, 

ce trebuie sa fac ca sa me m ântu iesc" ? (Fapt. 16,
30). Ce pote fi mal plăcut ca această voce ? Asemenea vo
ce face să salte îngerii. Pentru ca să audă asemenea voce 
fiul lui Dumnedeti s-a făcut serv. O ast-teliu de voce au 

scos şi cătră Petru cel ce-au crezut îa început: „Ce sa 

facem, ca sa ne m ân tu im "?  (Fapt. 2, 37. 38), la care 

li respunde: „Credeţi şi botezaţi-ve“. Pentru ca să au
dă o ast-feliu de voce din partea Iudeilor, ca semn că do- 
ria mântuirea şi supunerea lor, Pavel cu plăcere s-ar (i 
aruncat şi în gheena. Priveşce, cum el totul li îngăduie, 
totul li concedează, numai în scopul mântuirel lor. Dară 
să vedem cele după aceasta. Acela (Nabuchodonosor) nu 

dice ca temniceriul, ca sâ mC m ântuiesc, ci învăţătura 
lui a devenit mal evidentă şi mal cu resunet de cât ori 
ce voce. El nu are nevoe de a fi caticbizat ca temniceriul, 
ci imediat devine predicator, proclamă pe Dumnedeti, şi 

mărturiseşce puterea lu i: „C u  adevărat acum  cunosc, 

dice, ca Dum nedeu l vostru este D um nedeu l dum 

nezeilor şi D om nu l d om n ilo r; că a trim is pe în 

gerul seQ, şi v-a m ân tu it pe voi d in  cuptorul cel 

cu foc" (Daniil 3, 28. în compar, cu 2, 47). Ce a urmat 
apoi după aceasta? Nu un singur temniceriu. ci mulţi sunt 
catichizaţl prin acea scrisore împărătească. Cum că regele 
nu ar fi putut minţi, e invederat în to tu l; căci nu ar fi 
voit el nicl-odată ca să mărturisiască ast-feliu de lucruri 
în faţa Judeilor, carii erau în robia lui, şi nici că ar fi 
primit de a’şl nesocoti afacerile statului şed. Nu ar fi pri
mit. de sigur ca să se formeze despre el o credinţa de aşa 
uşurinţă. Aşa că dacă faptul nu ar fi conţinut în el un a- 
devfir mare şi v6dut de totl, nu ar fi scris el de acestea, 
şi încă în presenţa atâtor omeni. Vedeţi dară, câtă putere 
au legaturile ? Şi cât de mare e puterea cântărilor reli- 
giose in necazuri? Priviţi cum i! (tinerii) nu s-ati descura
ja t şi nici nu s-au lenevit, ci atunci mal cu samă erau 
mal viol, atunci încă maî mult erau stăpâniţi de curaj, şi 
cu drept cuvent.

Acestea cugetâDdu-le noi, ni mal remâne de exarai-
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nat un singur fapt: de ce adecă în temniţă ceî legaţi au fost 
deslegaţl, pe când la cuptorul cel cu foc tocmai ceî ce att 
aruncat pe tineri au ars ? de şi de alt-feliu ar fi trebuit ca 
regele să sufere aceasta, căci nu cel ce atl legat si nici 
ceî ce afl aruncat pe tineri în cuptoriu erau atât de gre
şiţi, pe cât cel ce a ordonat a se face aceasta. Aşa dară 
de ce s-au nimicit aceia? Aici nu e mare nevoe de a în
tinde vorba. Pentru câ erau neevsevioşî. De aceia deci s-a 
şi iconomisit de Dumnedeu ca să se arate puterea focu
lui, şi minunea să devină mal mare. Dară dacă focul a 
nimicit pe cel de afară de cuptorifl, cum a putut a- 
răta impasibili pe cel ce erati înăuntru ? De aceia, ca 
puterea lui Dumnedeu să se facă mal învederată. Nimeni 
să nu se mire, dacă am pus pe rege în rândul temniceriu- 
lui, pentru că ambii au săvârşit acelaşi lucru. Intru nimic 
nu a fost mal strâlucit acesta de cât acela, pentru câ am
bii s-au ostenit. Dară ceia ce am dis o repet, că adecă 
drepţii găsindu-se ia necazuri, atunci mal cu samă sunt 
entusiasmaţl; când sunt în legături, atunci sunt mal cu 
mult curaj. A pătimi ce-va pentru Christos, e maî dulce 
şi mal plăcut de cât orl-ce altâ coDsolaţiune. Voiţi pote a 
vâ aminti şi de altâ temniţă? E necesar ca de la lanţul 
lut Pavel să trecem la alte lanţuri si la altă temniţa. 
Deci care o voiţi? Aceea a Iul Ieremia? sau a lui Iosif?' 
sau a lui Ioan ? Mulţămită lanţului lui Pavel, că ni-a des
chis atâtea temniţl şi ne-a dat motiv de vorbă! Voiţi pote 
pe acea a luî Ioan ? Şi acesta a fost legat pentru Christos 
şi pentru legea Iui Dumnedefl. Dară ce? Pote şedend în 
închisore şedea şi în nelucrare? Nu, ci de acolo, din în
chisore, dic, trimiţând pe doi din ucenicii lui li dicea:: 

,.Mergend diceţl luî Christos: tu eşti cel ce vil, 

sau pe altul să aşceptăm"? (Math. 11,3). Şi acolo fiind 
el învăţa, căci nu neglija de chemarea lui. Dară Ieremia 
nu a profetizat el despre Babilon, representând tote cele 
ce se vor întâmpla acolo? Dară Iosif? Nu ore trel-spre- 
cjece ani a fost legat? şi totuşi nici în temniţă el nu a 
uitat datoriile cerute de virtute. Mal spunând încă şi des
pre legăturile unuia, vom conteni vorba. A fost legat şi 
stăpânul nostru, carele a deslegat lumea de pâcate. I s-uu 
legat manele acelea, care au săvârşit mii de bunătăţi, du

pre cum dice : „Şi legându-1 pe el, l-a dus la Caiafa “ 
(Math. 26, 57), şi a fost legat în fine, cel ce afl săvârşit 
atâtea fapte minunate! Acestea cugetându-le, nicl-odată să 
nu ne descurajăm, ci chiar de vom fi legaţi, să ne bucu-
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răm, şi dacă nu suntem în legături, să ne considerăm ca 
împreuna legaţi cu dânşii (Ebr. 13, 3). Vedl acum câtă pu
tere şi câte bunătăţi au legăturile ? Tote acestea şciindu le, 
să înălţăm lui Dumnedeu mulţămire pentru tote, prin 
Christos Iisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi' 
cu Sântul Duch, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, a- 
curn şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

OMILIA IX.

„V e rog pe voi eu legatul în tru D om nu l, cu 

vrednicie să um blaţi dupre chemarea cu care sun

teţi chem aţi; cu totâ smerenia şi blândeţele, cu 

înde lungă răbdare, îngădu ind  unu l altuia cu dra

goste, nevoindu-ve a pazi unirea D uchu lu l întru 

legătura p âce i“ (Cap. 4, 1—3).

S-a dovedit puterea cea mare a lanţului luî Pavel şi 
tot-odată s-a probat cum a fost mal strălucit chiar do cât 
minunele pe care el le-a săvârşit. Deci nu iu zădar ni s-a 
pus înainte acest lanţ, după cum se crede, ci ca prin el 

mal mult să ne convingă. „C u  vrednicie să um blaţi, 

dice, dupre chemarea cu care sun te ţi'chem a ţi" . Şi 

cum încă? „C u totâ smerenia, şi b lândeţa, cu în

de lungă răbdare, îngădu ind  unul a ltu ia cu d rago

ste Nu că doră e bine de a fi legat pentru orl-ce fapt, 

ci numai pentru Christos. Pentru aceia şi dice e l: „în 

D o m n u l11, adecă legat pentru Christos. Nimic eu adevă
rat nu este egal cu aceasta. Dară lanţul lui Pavel earăşî 
ne atrage de la subiectul discuţiunel, şi a ne împotrivi nu 
putem, ci de bună voea nostrS suntem atraşi spre el. Şi 
fie, ca în tot-deauna să conversăm despre lanţul lui Pavel! 
De cât, să fiţi cu atenţiune, căci acum ’mî-a venit în minte 
o chestiune, pe care mulţi o discută. «Dacă e bine de a 
fi in strîmtorări, dic ii, de ce chiar el (Pavel) pe când se 

justifica înaintea luî Agripa dicea: „A ş i pofti de la D um 

nedeu şi în tru puţin şi întru m ult, nu num ai tu, ci 

şi toţi cei ce mS aud pe m ine astă-dî, să se facă. 

în tr ’acest feliu, precum  şi eO sunt, afară de lega-
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turile acestea4' (Fapt. 26, 29)? Dară nu a pronunţat a- 
ceste cuvinte ca cum ar fi credut că nu sunt de dorit le
găturile, nu, să nu fie, căci de le-ar fi credut de despreţuit, 
nu s-ar fi lăudat el pentru legăturile lut, pentru întemni
ţările lui, cum şi pentru cele-l-alte strîmtorărt, după cum 

dicea şi Corinthenilor scriindu-li: „D ec i ca dulceaţă mg 

vo iu lăuda Intru neputinţiîe  m e le“ (II Cor. 12, 9.). 
Dară ce ? Chiar acele vorbe erau dovada cea mal strălu
cită, că legăturile trebuie a fi considerate de importante. 

Dupre cum şi Corinthenilor scriind li dicea: „C u  lapte 

pre voi v-am hrăn it, nu cu bucate, că încă nu pu

teţi “ (I Cor. 3, 2), tot aşa şi aici. Nu puteaţi ii să pricea
pă frumuseţea, nici podoba, cum nici folosul legăturilor. 

De aceia şi dice: „afară de legăturile  acestea". Ebrei- 
lor însfi nu li dicea aşa. ci ’I îndemna să se creadă de le
gaţi împreună cu cel legaţi (Ebr. 13, 3). De aceia şi el 
însuşi se bucura în legături, era legal, şi cu cel legaţi era 
aruncat in închisore. Mare a fost puterea lanţului lui Pa
vel. In loc de orl-ce altă privelişte e de ajuns de a vedea 
pe Pavel legat şi scos din îuehisore. A-l vedea legat şi 
^sedând înăuntrul temniţei, nu e ore cea mal mare dintre plă
ceri ? De ce nu aşi preţui faptul ? Nu vedeţi pe împăraţi şi 
pe consuli îmbrăcaţi cu haine aurite şi purtaţi în trăsuri tra
se de cal? Nu vedeţi pe cel ce compun garda lor, cum to
rtul ce portă e de aur; de aur suliţele, de aur scuturile, de 
aur hainele, şi chiar caii lor împodobiţi cu aur? Şi cu tote 
acestea cu cât e mal încântătore acea privelişte de cât a- 
ceasta? Cum că ea nu exagerez lucrurile, v6 voiu inve- 
•uera din o istorie veche. Profetul Eliseiu, —pote că sciţi pe 
acest bărbat— pe timpul când regele Siriei era in resboiu 
•cu regele lui Israil, şedea 111 peştera lui, îus6 cunoscea 
tote intrigile şi planurile pe care regele Siriei le urzia îm 
preună cu parlidanil lui contra lui Israil, de cât că Profe
tu l tole le da pe faţă, şi făcea nerealisabile tote planurile 
lui, căci cele necunoscute el le predicea şi nu-i lăsa pe 
regele Iul Israil de a cădea în cursele pe care regele Si
riei i le întindea. Acest fapt de sigur că a mălinit pe re- 
;gele Siriei, şi s-a înfuriat cu atât mal mult, cu cât nu pu
tea şei cine e acel ce-I contrariază planurile şi i-le dă pe 
faţă. Pe când decî se găsia în nedomirire şi căuta să gă- 
siascâ causa, unul din aghiotanţil lui i-a spus că în Sa- 
maria este un ore-care profet, numit Eliseiu, şi că acesta 
<nu lasă de a se executa planurile regelui, căci tot ce cu-
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getă in cămara sa, el dă la lumină. Aurind aceslea regele 
Siriei şi-a închipuit că a descoperit totul. Nimic maî pros
tesc ca acest fapt. El trebuia tocmai să cinstească pe băr
bat, să-l admire, să se minuneze de el, de vreme ce de şi' 
departe de densul cu atâtea poşte şi totuşi scia cele ce se- 
făuriau in cămara regelui, fără să-l spună cine-va,— el, 
dic, regele Siriei nu a făcut aceasta, ci înfuriat şi ieşindu-şl 
din minţi din causa mâniei, a adunat călăreţi şi pedestri 
şi i-a trimis să Sncunjore şi să prindă pe Profet. EliseiO, 
avea un discipul, care era îa începutul chemărel lui profe
tice, şi deci era încă departe pănă se va învrednici de a- 
semenea descoperiri. Soldaţii regelui în fine s-afi apropiat 
de peşteră ca să prindă şi =ă lege pe Profet. Earăşi a- 
jungem pe nesimţite la legături; dară ce să fac.... dacă 
peste tot locul acest cuveni ni iesă înainte? Acel discipul,. 
dic, vâdend mulţimea soldaţilor s-a spăimântat, şi alergând 
la dascalul s6u înfricoşat şi tremurând I-a vestit nenoroci
rea ce credea că-1 aşteaptă, şi l-a pus în cunoscinţă de 
primejdia inevitabilă. La aceasta Profetul a rîs, că se spăi- 
mânta de acelea ce nu sunt demne de spaimă, şi-l mân
gâia încurajându-l. Dară discipulul nefiind încă desăvârşit 
nu se convingea, ci încă înspăimântat de acea privelişte 

tremura de frică. Deci atunci ce face Profetul? „D om ne , 

dice, deschide ochii acestui cop ilandru , ca să vadă câ 

m al m ulţi sunt cel cu noi, de cât cel cu i i“ (IV, Imp.
6, 17), şi de’ndată a vâdut iritregul munte, unde locuia a- 
tuncl EÎiseifl, înţesat de cal şi căruţe de foc. Nimic alt nu 
era, de cât mulţimea îngerilor puşi în linie de bătae. Dacă 
deci o ceată de îngeri atât de mare secunda pe Profetul 
Eliseiu, dară pe Pavel ? Aceasta o dice şi Profetul Da vid r 

„Tăbârî-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se 

tem de densul" (Ps. 33,8), şi earăşi: „Pe m ân i te vor 

ridica, ca nu cum-va sa se împedece de peatră p i

ciorul t6u .“ (Ps. 90. 12). Dară ce dic eu de ingerl, când 
însuşi stăpânul era cu densul ? Căci doră şi Iul Abraam nu 
numai că i s-a arătat, ci şi împreună cu’ densul era. în

suşi el a făgăduit dicând: „Şi eatâ eu sunt cu voi pă- 

n â  la sfârşitul veaculu i" (Math. 28, 20). Deasemenea şi' 

lui Pavel arătându-se I-a dis : „Nu te teme, ci vorbe- 
sce, cacl eQ sunt cu tine, şi n im eni nu se va ispiti 

ca să-ţl Iaca reQ“ (Fapt, 18, 9. 10). Apoi şi prin vis i s-a 

arătat dicându-l: „Indrăznesce, Pavele, că precum  afc
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m ărturisit de m ine în Ierusalim , aşa ţi se cade şi 

în R om a  să m ărturiseşcl" (Ibid. 23, 1 1 ). Sânţii sunt în 
tot-deauna miraculoşi şi plini de char, dară mal ales când 
se primejduiesc pentru Christos, când sunt legaţi pentru 
•Christos. Dupre cum un soldat brav e privit cu plăcere 
tot-deauna, dară mal cu samă când la defilarea trupelor 
stă şi se pune în rând cu însuşi regele, tot ast-feliu inchi- 
pui-ţl şi pe Pavel când îl vedi învăţând în lanţurile luî. Să vfi 
spun şi ce ’ml-a trecut acum prin cuget ? Fericitul martir 
33abila a fost legat şi el, şi tot din aceiaşi causă ca şi 
Ioan, adecă a înfruntat un rege călcătoriu de lege. După 
încetarea lui din viaţă, regele acela a permis ca lanţurile 
martirului să fie îngropate împreună cu corpul, şi ast-feliu 
corpul să se îngrope legat, aşa că acum cătuşele acele se 
.găsesc la un loc cu ţfirina lui. Atât de mare’ era dorinţa 

lui pentru acele legături! „Prin fer a trecut sufletul 

luî “ (Ps. 104, 18), dice Profetul despre Iosif. Deja şi fe
mei att încercat dulceaţa unor asemenea legături. Dară noi 
nu mal suntem legaţi astă-dl, şi nici că povăţuiesc la a- 
ceasta, fiind-că nu e timpul acum. Să nu-ţî legi mânele, 
inse leagă-ţl cugetul. Sunt încă şi alte legături, şi cel ce 
nu le portă pe acestea de aici, le vor purta pe acelea. 

Ascultă pe Christos spunând: „Legându-I m âne le  şi 

piciorele liiaţi-1 şi-l aruncaţi în tru întunerecul cel 

m al din afară* (Math. 22, 13). Dară, să nu fie de a în
cerca nisce ast-feliu de legături, pe când de cele de aici 
■fie a ne învrednici Dumnedeu! Pentru aceia dicea Pavel: 

„Eq legatul în, D om nu l v 6 rog pe voi, cu vredn i

cie să umblaţi, dupre chemarea cu care sunteţi 

chem aţi".
Dară care e acea chemare? «Aţi fost numiţi, dice, 

corpul lui avend de cap pe Christos; v-a înviat împreună 
-cu el, v-a pus ca să staţi împreună cu el, fiind duşmani 
şi încărcaţi cu mii de rele». Mare e chemarea, cu adevă
rat, şi la mari bunătăţi suntem chemaţi. Dară cum trebu

ie a umbla cu vrednicie? „Cu totâ um ilin ţa4', dice. Cel 
ce face aşa, umblă cu vrednicie, pentru că umilinţa este 
basa orî-cărel virtuţi. Dacă eşti umilit şi pricepi cine al 
fost şi cum te-ai rfiântuit, vel avea un motiv de virtute în acea 
amintire, şi atunci nici în legături fiind nu te vel mândri, 
şi nici în cele ce am spus nu te vel îngâmfa, ci şciind că 
‘totul este din char, te vel umili pe sine-ţl. Cel umilit pote
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să fie şi recunoscetoriu, în acelaşi timp îns6 şi serv plăcut. 

„Căci ce al, dice, care n-al lua t" P (L Corinth. 4, 1). 

Ascullă-1 earăşl pe densul dicând: „ M al m u lt de cât 

toţi aceia m-am ostenit, Inse nu eO, ci charul lu i 

Dum nedeQ  care este cu m ine" (Ibid. 15, 10). „C u  

totă sm eren ia", dice, nu numai in vorbe şi nici numai 
în fapte, ci şi în purtare şi în graitt; nu cătră unul sme
rit, eară cătră cela-l-alt insolent, ci cătră toţi fii smerit, 
fie mari sau mici, fi& prieteni sau duşmani. Aceasta e a- 
devgrata smerenie.[Fii umilit chiar în faptele cele bune 

pe care le săverşeşcî, căci ascultă ce <Jice Christos: „Fe

riciţi cel săraci cu duchu l“ (Math. 5, 3), adecă chiar 
la început ni pune înainte umilinţa. De aceia şi Pavel dice: 

„Cu totă smerenia şi blândeţa, cu înde lungă răb 

dare ," pentru că a fi smerit, însfi in acelaşi timp iute 
şi aplecat la mânie, nu pote folosi la nimic. Cel cu

prins de mânie, de multe-orl perde totul.; „ în g ădu ind  u- 

nu l a ltu ia cu dragoste". Dară cum e cu putinţă a în
gădui, dacă eşti iritabil şi bârfitoriti? De aceia el ni spu

ne şi modul de îngăduire: „cu d ragoste 11 dice. «Dacă 
tu nu vel îngădui pe apropele t6u, apoi cum te va îngă
dui şi pe tine Dumnedetl ? Dacă tu nu poţi suferi pe cel 
împreună serv cu tine, apoi cum te va suferi ore şi pe tine 
stăpânul a tote ? Unde esle iubire, acolo tote sunt supor

tabile». „Nevoindu-v£, dice, a păz i un irea duchu lu l 

în tru  legătura pâce l“ . Deci Jeagă-ţl mânele tale cu în
găduinţa. Earăşl am dat pesle numele acel frumos, peste 
legături, dic. Am fost părăsit acest nume, dară el earăşl 
s’a întors în discuţiunea nostrg. Frumose sunt acele legă
turi, dară frumose sunt şi acestea, care nasc pe cele din- 
tei. Leagă-te pe sine-ţl împreună cu fratele te ii; unia ca a- 
ceştia fiind conlegaţl cu dragostea, tote le rabdă cu uşurinţă. 

.Leagă-te pe sine-ţî cu el şi el cu tine, căci în ambele ca
şuri tu eşti stăpân; pe care voesc a-1 face prieten, de si

gur că voifi putea cu uşurinţă. „Nevoindu-ve dice, nu cum. 

s-ar întâmpla, ci „a păzi unirea duchu lu l în tru legă

tura păceI.K Dară ce este ore unirea duchu lu l ? Du- 
pre cum în corp sufletul e acela care ţine tote membrele 
lui în bună rânduială, tot aşa şi aici. Pentru aceia s-a dat 
omului duch, pentru ca pe cel ce sunt contrari, fie cu ge
nul, fie cu virsta, fie şi In alte privinţl, pe toţi aceştia, dic,
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să-I uniască într’un tot. Bătrânul şi tângrul, săracul şi bo
gatul, copilul şi cel vîrstnic, femeea şi bărbatul, şi în fine 
tot spiritul devine un ce complect, ba incă chiar mat mult, 
de cât cum ar fi un singur corp. Această conlegare e cu 
mult mal mare de cât conlegătura şi afinitatea dintre mem
brele corpului, pentru că legătura spiritului este mal si
gură şi mai precisă de cât unirea ^membrelor corpului, 
ori cât de simplu şi neamestecat este el. Şi cum se păs

trează ore unirea duchulul ? „Intru legătura p ăce î,“ a- 
decă, în duşmănie şi discordie nu e posibil a se păstra. 

„C ăc i când este întru voî, dice, rîvnire, şi prigon i

re, şi împerechere, aQ nu sunteţi trupeşei" (I Co- 
rinth. 3, 3) ? Dupre cum focul când dă de lemne uscate pe 
tote Ie transformă în flăcări, eară când întimpină lemne 
verdl nici nu se aprinde şi nici măcar nu se lipeşce de 
ele,”tocmai aşa şi în caşul de faţă; nimic din cele lipsite 
de căldură nu se pote lipi de spiritul omului, ci în orl-ce 
cas numai aceia ce conţine în sine căldură ducbovniceas- 
că* De aici prin urmare se naşce căldura dragostei, fapt 

pentru care şi apostolul ni pune înainte legătura  pâcel 
şi cu aceasla voesce el a ne lega pe toţî. «Dupre cum, 
(Jice, când voeşcl să te legi cu altul, nu vel putea a o fa
ce de cât safl să-ţi legi corpul tfiU de al lui, sau că de 
vel voi să faci îndoita acea legătură, apoi va trebui ca 
şi pe el să-l legi de tine, tot aşa şi în caşul de fată». Cu 
alte cuvinte voesce a ne conlega unii de alţii în mod se
rios, adecă nu numai de a fi paeînicl în mod simplu, şi nici 
numai de a ne iubi în mod superficial, ci toţî a fi unul, toţi 
a fi ur. suflet. 0 ast-feliu de legătură este bună. Cu aceas
tă legătură să ne legăm împreună, şi intre noî şi cu Dum- 
nedefl. O ast-feliu de legătură nu strînge şi nici nu apasă 
mân ele legate, ci le lasă în libertate, şi cu dragă inimă ele 
vor face atunci mai mult chiar de cât cele deslegate. Cel pu
ternic de şi legat cu cel slab, totuşi îl portă pe acesta cu plă
cere, şi nu-i lasă a se perde, ba încă chiar cu cel leneş de ar 
fi legat, are puterea de a-1 deşcepta şi pe acesta mal mult. 

„Frate ajutat de frate, dice, e ca o cetate tare" 
(Proverb. 18, 19). Un ast-felifî de lanţ nu-i pote întrerupe 
sau împedeca nici distanţa căilor, nici ceriul, nicî pămân
tul, nici mortea şi nici alt-ceva, ci este mal bun şi maî 
puternic de cât tote acestea. Un asemenea lanţ urzit chiar 
numai de un singur spirit, pote încă pe mulţi a împresu

ra. Ascultă-1 pe Pavel ce ^ice : „N u  ve strîm toraţl în 
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tru noi, ci v& strîm toraţl în pântecele 'vostru...* 
largiţi-ve şi v o l“ (II Corinth. 6, 12. 13). Şi ce ore anu
me pote vătăma această legătură? Dragostea de bani, de 
stăpânire, de slavă, şi în fine de altele de acest felia, ca- 
re'î fac pe aceştia uşurel şi slabi/şi care întrerup lanţul. 
Deci când nu se întrerupe lanţul? Când tote acestea vor 
li alungate, şi când nimic din cele care împedecă dragos
tea nu ne vor nelinişci. Căci ascultă ce dice Christos: 

„Şi pentru că se va Înm ulţi fără de legea, va re

ci dragostea m u lto ra1' (Math. 24, 12). Nimic nu este a- 
tâta contra iubirel, ca păcatul, şi cu dic numai de pă
catul contra lui DumnedeQ, ci şi de acel care e contra a- 
propelul. „Dară cum se împacă lălcharil" ? dicî. Când ore? 
spune-mi. Nu atunci, de sigur, când vor "întrebuinţa un 
mod tâlchâresc de împărţala lucrurilor furate între denşiî. 
Căci dacă la împărţirea lucrurilor de furat uu vor păzi 
legile de drept comun, şi dacă nu se va da fie-căruia drep
tul, îl vel găsi atunci şi pe denşiî în certe şi bătăi. Ast- 
feliQ deci, nici chiar intre cel răi nu se pote găsi pacea 
în alt mod, ci pretulindenea o vet găsi numai acolo, unde 
omenii vieţuiesc cu dreptate şi întovărăşiţi de virtute. Da
ră ce? Ore rivalii în amoruri nu se împacă între dânşii? 
Nici odată. Şi de cine voeşcl să-ţt spun ? Lacomul nici
odată nu se va impăca cu alt lacom. Dacă nu ar mal fi 
printre denşiî drepţi, blândl şi de acel nedreptăţit!, pote 
că s-ar nimici această specie de omeni. întocmai ca şi 
cu fearele cele sălbatice ; de uu ar fi ce-va la mijloc 
intre două feare flămânde spre a mânca, de sigur că 
s-ar mânca între dfinsele. Tot aşa s-ar petrece si cu cel 
lacomi şi răi. Ast-feliQ dară, nu e cu putinţă de a exista 
pacea, dacă mai’ntăiu nu se va practica virtutea. Să ne în
chipuim, bună oră, o celale plină de lacomi şi toţi la fe- 
liu, şi nimeni sâ nu rabde a fi nedreptăţit, în acelaşi timp 
însă cu toţii să nedreptăţiască pe alţii; el bine, ar putea 
să stea acea cetate ? Câtuşi de puţin. Dară ore desfrânaţii 
au pace intre ii ? De loc ; nu vel găsi nici doi, cari să fie 
de aceiaşi părere. Asa că şi în caşul de faţă causa nu e 
alta, de cât că s-a recit dragostea, eară causa recele! e 
că s-au înmulţit fără de legea. Aceasta duce la sigur pe 
om în egoism; aceasta divisază si rupe în părţi corpul, 
ll slăbeşce şi-l fărîmă. Unde înaă e virtutea, se petrece 
contrariul. Omul virtuos e maî presus de averi; el de s’ar 
găsi în cea mal mare sărăcie şi între mii de săraci ca 
dânsul, pote ca să fie impăciuitoriQ, pe când lacomii de
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bani, dacă ar fi chiar doi, nu se pot împăca. Aşa dară, 
dacă noi am fi virtuoşi, dragostea nu s-ar perde. Virtutea 
isvorăşce din dragoste, şi dragostea din virtute. Cum este, 
v6 spun eu. Cel virtuos nu preferă bauii înaintea prieteniei, 
nici câ este resbunătoriu, nici nu nedreptăţeşce pe apropele, 
nici nu-i bârfeşce, ci tote le sufere cu curaj. Dragostea de 
acestea depinde; şi earăşl, cel ce iubeşce, tote acestea le 
sufere. Ast-feliu deci tote acestea 4a un loc sunt între den
sele legate, şi una pe alta se fortifică. Cum că iubirea is- 
vorăşee din virtute se dovedeşce şi de a ici; căci a dice: 

„C ând  se vor înm u lţi fără de leg ile , va rfiti d ra

gostea ‘‘ tocmai aceasta a învederat; eară când dice: 

„Cel ce iubeşce pe apropele, a îndep lin it legea“ 
(Rom. 13, 8) arată că virtutea purcede din dragoste. Aşa 
câ e absolut necesar a fi una din dou6: saii forte iu- 
bitoria, saa forte virtuos. Pentru că cel ce are una din 
dou6, forsamente că va avea şi pe ceia-l-altă, şi vice-ver- 
sa: cel ce nu scie a iubi, sâverşeşce şi multe viclenii, eară 
cel viclean nu şcie a iubi.

*) Să practicăm deci dragostea, căcî ea e ca o for- 
târeţă, care nu ne va lăsa de a păţi ce-va r&u. Cu ea să 
ne conlegăm pe noi înşi-ne. Nimic din cele viclene să nu 
fie între noi, nimic din cele bănuite, căci unde este ade
vărata prietenie, nimic din acestea nu se găseşce. Aceas

ta o a spus şi un bărbat înţelept: „îm potriva prietene- 

lu l ch iar sabia de al scote-o, sa nu te desnâdâj- 

duieşcl căci este întorcere ; îm potriva prietenelul 

de vel deschide gura, sa nu te sfieşcî, căci este 

îm pâcâciune , fără batjocura, fara descoperirea ta i

nei şi fară rana vic len ie i; pe acestea prietenul le 

în lă tu ră  “ (Sirach. 22, 21. 22). „Fără descoperirea taine
lor”, dice. O! dacă toţi am fii prieteni, nici că am avea 
nevoe de secrete, căci precum cine-va nu pote avea se
crete faţă de el însuşi, şi nici că ar putea să se ascundă 
pe sine, tot aşa nu s-ar ascunde nici de prieteni. Nefiind 
secrete, prietenia e imposibil de a fi întrerupta. Deci se
cretele pentru nimic nu le avem, de cât că nu avem cu
raj şi sinceritate cătră toţi. Aşa dară receala dragostei a 
născut secretele. Dară de ce al secrete? Voeşcl a ne
dreptăţi pe apropele? Sau că pote îl împedecl de a fi păr-

*) Partea morală. Prin dragostea dintre noî e salvată şi legă
tura păcel. (Veron).
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tas vre-unu! bun, şi de aceia te ascund! ? SaO pote’ţl e 
ruşine? Aşa dară aceasta e dovada lipse! de curaj. Dacă 
ar fi dragoste, nu ar fi descoperirea secretelor şi nici o- 
cara. Pentru că ce ? spune’inl; cine s-ar ocărî pe sine ? 
Dară chiar de ar face-o, ar fi spre folo*, căci şi pe*copiI îl 
ocărim, voind prin aceasta al ambiţiona. Chiar şi Christos 

a început atunci a înfrunta cetăţile, dicend: „V a l ţie Ho- 

raz im , va l ţie Bethsaida," (Luc. 10, 13), pentru ca să 
le scape de înfruntare şi de ocară. Nimic nu pote a atin
ge atâta cugetul, şi mai mult încă să-l deşcepte şi să-l ri
dice din lenevire, ca înfruntarea. Dară să nu ne înfruntăm 
unii pe alţii fără folos. Căci ce? Vel înfrunta pe fratele 
ten din causa banilor, când aceştia se capătă in comun? 
II vel înfrunta pote pentru greşalele lui ? Dară aceasta va 

fi mal mult pentru corectarea Iul. „Ş i fără rana vicle- 

n ie î“ , dice. Dară cine s-ar răni pe sine? De sigur că nici 
unul. Deci să practicăm virtutea. Apostolul nu dice în mod 

simplu să iubim , ci să u rm ăm  dragostea (I Corinth. 

14, 1), adecă să o practicăm . Trebuie multă grijă, căci 
iute dispare şi este sprintenă de plecare. Dacă o urmăm, 
nu va ajunge nicl-odată la aceia ca să plece, ci iute o vom 
reţinea şi atrage spre noi. Dragostea Iul Dumnedeti a unit 
ceriul cu pământul. Dragostea Iul Dumnedeu a pus pe 
om pe tronul Iul Dumnedeu. Dragostea lui Dumnedeti a 
arătat pe păment pe Dumnedeti. Dragostea lui Dumnedeti 
pe stăpânul a tote l-a făcut serv. Dragostea Iul Dumnedeu 
a făcut ca să fie predat fiul s6u cel iubit pentru mântuirea 
duşmanilor. Şi nu s-a mărginit numai aici, ci incă ne-a 
chemat la bunătăţi maî mari. Nu numai că ne-a izbăvit
de relele de dinainte, ci încă a făgăduit că ni va da şi
alte bunuri cu mult mal mari. Pentru tote acestea multă - 
mind Iul Dumnedeti, să practicăm totă fapta bună, şi cu
deosebire să practicăm dragostea, ca să ne învrednicim
de bunurile făgăduite, cu charul şi iubirea de omeni a 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Sântul Duch, i se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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„Un trup şi un duch, precum şi chemaţi sun
teţi într’o nădejde a chemărel vostre" (Cap. 4, 4).

Când fericitul Pavel sfătuieşce pentru ce-va mare şi 
înalt, ca un bârbat mult încercat şi duchovnicesc, îşi com
pune şi’şî sprijine sfatul pe cele din ceriurJ, învăţând a- 
ceasta* de la însuşi Domnul nostru, dupre cum dice şi în 

alt loc: „U m blaţi în tru  dragoste, precum  şi Chris

tos ne-a iub it pre noi şi s-a dat pe sine pentru 

no i", şi earăşi: „Aceasta să se înţe leagă în tru  voi, 

care şi întru Christos Iisus, care în ch ipul lu i D u m 

nedeu fiind, nu răpire a socotit a fi el întocm ai 

cu Dum necleu“ (Efes. 5, 2. Filip. 2, 5. 6). Tot aceasta 
o face şi aici. Când exemplele dale sunt mari, atunci ze
lul şi pofta lui sunt grozav de mari. Deci ce spune el în- 

demnându-ne la unire? „U n trup  şi un duch, precum  

şi chemaţi sunteţi în tr’o năde jde a chemărel vos- 

tre ; un D om n , o credinţa, un botez" (Vers. 4. 5). 

Dară ce înseamnă „un tru p “ ? Credincioşii de peste tot 
locul şi din lumea întreagă, adecă cei presentl, cel ce 
au fost, cum şi cel ce vor fi. Peniru ca şi cel ce înainte 
de venirea Iul Christos aO avut o viaţă plăcută, un trup 
sunt, pentru că şi aceia au şciut pe Christos. Şi de unde 

se învederează aceasta? „A braam , părintele  vostru, 

dice, a fost bucuros ca să vadă  d iua mea, şi a 

vedut şi s-a bucura t", şi earăşi: „D e  aţi fi credut 

pe Moisi, aţi fi credut în m ine, căci pentru m ine 

a scris acela" (Ibid. 5, 46), dupre cum au scris şi toţi 
profeţii. De sigur că nu ar fi scris aceia ce nu şciau, şi 
nu ar fi vorbit acele ce nu cunoşceati. InsS fnnd-că îl şciafl, 
de aceia i se şi închinau, aşa că şi aceia sunt un trup. 
Nu e despărţit trupul de duch, fiind-că atunci nici nu ar 

mal ti trup. Şi noi avem obiceiul de a dire un trup este. 
cand vorbim de lucruri sau şi de fiinţl unite şi având în
tre ele asemănare. Tot ast-feliu luăm şi corpul când vor
bim de unirea membrelor lui. ITn singur cap; dară când 
e un singur cap. e şi un singur corp. Corpul se compune 
djn njembre cinstite şi din unele necinstite, dară cu tote
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acestea chiar cel mal principal dintre ele nu se ridică 
vre-odată asupra altuia, fie chiar si asupra ceiul mal de 
despreţuit. De si nu tote au acelaşi rol în funcţionarea lor. 
ci dupre trebuinţă, totuşi sunt deopotrivă cinstite, fiind-că 
tote s-afl făcut spre trehmntâ. de si la diverse servicii. Line
le sunt mai principale, altele secundare. Precum bună-oră 
caoul e cel mal principal din organele întregului corp, căci şi 
simţurile tote le are Sn el; dâusul e domnul şi suveranul spi
ritului, şi fară cap nu e posibil a via, pe când cu piciorete 
tăiate mulţi au trăit am îndelungaţi. Aşa că nu prin locul 
ce-1 ocună camil este mal principal de cât cele-i-aite nrea- 
ne, ci prin energia lui. cum şi prin ordinea ce el n năs- 
treazâ Intre cele-l-aite. Şi ore de ce spun eu asemenea 
lucruri ? Sunt în biserică mulţi ridicaţi la înălţime, precum 
capul, cele cereşcl privindu-le, dupre cum ochii din cap, 
depărtaţi mult de la pământ, şi ne-avâud nimic comun cu 
el. Alţii sunt cari au rolul piciorelor, care calcă pe pă
mânt, insS a piciorelor sănătose. Vinovăţia piciorelor nu 
este că calcă pe pământ, ci pentru că alearga spre vicle

nii. „P ic iorele lor, dice, a leargă spre reie” (Isaia 
59, 7). «Nici aceia, $ice, să nu cugete lucruri înalte con
tra celor de jos, si nici acesna să nu tiuiiasca ce cei de 
sus», tund că în asemenea cas s6 slăbeşce irumuseta si 
tăria tie-caruia in parte. .eai-a trebuinţa deplină (serviciul 
compleci) se impedettă. si cu drept cuveni, de vreme ce 
tot. acel carele, buleşce pe -apropele, malntem s-a nuht pe 
sine singur. Dacă de pildă piciorele nu ar voi să porte 
capul la trebuinţile luî, pe dânseie se vor vătăma prin 
nemişcare şi prin lene; deasemenea dacă capul nu va a- 
vea nici o purtare de grijă pentru nici6re,.,ei sinsnr se 
va vătăma utarnteiO. «De cât acestea cu drept cuvânt, 
<jhct, nu se revolta intre ele, fiind-că de la natură aii fost 
ast-feliu regulate; dară omul cum e cu putinţă ca să nu 
se ridice contra altuia ? El nu se ridică contra îngerilor, 
precum nici îngerii nu se ridică contra archanghelilor, şi 
precum earăşi nici contra mea animalele necuvântâtore 
nu pot să cugete ce-va mare. Dară unde e aceiaşi natură, 
un singur char, şi acesta nu are nume mat mult de cât 
acela, cum să nu se ridice» ? Şi tocmai pentru aceasta nu 
trebuie să te ridici contra apropelul teu. Pentru că dacă 
tote sunt. comune şi nimic mal mult nu are unul de cât 
altul, apoi de unde e această lipsă de minte? Ne împăr
tăşim de aceiaşi natură, de acelaşi corp şi suflet, respi
răm acelaşi aer, Întrebuinţam aceiaşi nrană; deci de unde
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vine revolta dintre noi? Şi cu tote acestea am putea ca 
prin virtute să ne ridicăm mal pre sus de puterile necor
porale (îngeri şi demoni) şi să ne mândrim pentru aceasta, 
cu tote că nu ar fi aceasta mândrie câtuşi; de puţin, Aşa 
bună-oră eu cuget lucruri mari contra diavolului, ba încă 
forte mari. Priveşce şi pe Pavel com şi el cugeta lucruri 
mari contra diavolului, căci când demonul vorbia despre 
dânsul vorbe frumose şi admirabile, Pavel I-a închis gura, 
şi nu l-a suferit nici măcar a-1 linguşi, picând servitorea 

aceia, care avea in ea duch pilonicesc: „Aceşti om eni 

robii lu i D um nedeu  celui de sus sunt, care v<5 ves

tesc voue calea m ân tu ire l" (Fapt. 16, 17), el l-a cer
tat grozav şi I-a astupat gura cea neruşinată. Deasemenea 

şi aiurea scriind dice : „Eară D um nedeu l păcel sa sdro- 

beascâ pe Satana sub piciorele vostre curând" 
(Rom. 16, 20). Nu cum-va ore el a făcut ce-va extraordi
nar şi contra naturei ? «Pentru voinţă, dicl, fiind-că cu 
voinţa lor cea liberă sunt cel mal rel dintre ţoţi; dară 
contra îngerului nu mâ ridic, fiind-ră e mare deosebirea 
dintre mine şi el.» Şi cu tote acestea, cu atât maî mult 
nu trebuie să te ridici contra omului, de cât contra în
gerului, pentru că îngerul prin natura sa se deosebeşce 
de tine, ceia ce să nu fie nici spre lauda şi nici 'spre hula 
lui; pe când omul se deosebeşce de om nu prin natură, 
ci prin intenţiune resultatâ din liberul Iul arbitru. Dară 
şi printre omeni pote cine-va deveni înger, aşa că dacă 
contra îngerilor nu te ridici, cu atât mal mult contra 
omenilor, carii au devenii îngeri prin faptele lor, de şi sunt, 
de aceiaşi natură cu noi. Dacă unul dintre omeni s-ar face 
virtuos ca şi îngerul, apoi unul ca acesta e cu mult mal 
superior ţie de cât îngerul. Şi de ce? Pentru că ceia ce 
îngerul avea din natura Iul, omul virtuos a reuşit a le avea 
din intenţiune şi din voea Iul cea liberă; şi pe când înge
rul locuieşce departe de tine, in ceriuri voiu să dic, acesta 
(omul virtuos) trăieşce la un loc cu tine, şi prin faptele 
lui iţi dă impuls spre zel. Dară ce dic? Omul virtuos şi 
devenit înger in trup, trăieşce maî departe de noi de cât 

îngerul. „Petrecerea nostre, c|ice, în ceriuri este “(Fi- 
lip. 3, 20). Cum că unul ca acesta petrece mai departe, 

ascultă unde stă capul lu i: în tronul împărătesc, dice; 
dară pe cât de departe e tronul de noi, tot pe atâta şi 
îngerul de tron.

„Dară, dicl tu, ved pe altul bucurându-se de cinste, şi
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sunt gelos de e!.“ Iată t-a aceasta a resturnat totul, nu numai 
în lumea întreagă, ci şi biserica a umplut’o cu mii de neorân- 
duelî. Dară dupre cum într’un nori liniştit, suflând un vânt 
sălbatec contrariu stîncilor şi întregului cheiu, l-ar aduce 
în cea mal mare nesiguranţă, întocmai asa tace si amorul 
de slavă când cuprinde pe cine-va; tote le restornă. tote le 
amesteca la un loc. Pote vi s-a întâmplat de multe-orl să 
vedeţi case mari ardend; aţi vedut cum fumul se ridică la 
cerifl, şi cum neapropiindu-se nici unul ca să stingă tocul, 
ci fie-care gândindu-se la interesele lui, focul în totă linişcea 
cuprinde totul. De multe-orl totă populaţia din cetate stă 
împrejurul acelei case ce arde, mal mult ca privitori unor 
rele, de cât ca ajutore. Vel vedea apoi cum cel de faţă nu 
fac nimic, ci fie-care din ii întindend mâna şi arătând celui 
venit acum la faţa locuim, safi flăcările ce prin vre-o feres- 
true se v6d fâlfâind într’una, sau grind! aruncate jos, sau 
vr’un zidiţi întreg de dărimăturl smuncit din locul luî şi 
trântit la păment, şi toţi stau nepăsători. Sunt apoi şi unia 
îndrăzneţi cari se hazardează, şi carii îndrăznesc, a se 
apropia chiar lângă casa cea în flăcări, nu eu scop de a 
da ajutoriu şi să stingă focul, ci ca priveliştea să li fie mal 
plăcută, privind cu atenţiune maî de aprope şi vfidend aceia 
ce de departe nu ar fi putut vedea şi distinge bine. De 
cum-va apoi a avut acea casă zidiuri mari şi frumose, pri
veliştea e de jelit şi vrednică de multe lăcrăml. Cu adevă
rat că e de jelit de a vedea capitelurile colonelor prefă
cute în praf, multe din colooe rupte şi ele, unele din causa 
focului, eară altele fiind împinse şi prăbuşite de înseşi ma
nile celor ce le-au lucrat, ca nu mal mult să devină ali
mentaţie focului. Se pot vedea apoi şi statuele acelea,— 
care pe când era tavanul întreg stăteau în totă podoba 
lor,—descoperite acum, fiind-că acoperemântul s-a nimicit, 
şi a^vîrlite sub ceriul liber fără nici o rândueală. Dară a- 
poi bogăţia dinăuntrul casei cine ar putea-o povesti ? acele 
haine aurite, acele vase de argint!... Dară acea cămară 
unde numai stăpânul de abea şi cu soţia lui întrati, acele 
ci;fere pline de haine şi de aromate, de petre preţiose, 
tote acelea, dic, prefăcute îulr’o flacără. Vel vedea apoi în 
timpul focului furnicând înăuntru toţi bâeaşii, şi argaţii şi 
în fine toţi fugarii; vel vedea apoi acolo apă, foc, ţe’rin'ă 
şi cenuşă, şi în fine lemne pe jumState arse. Dară de ce ore 
am desfăşurat acest tabloQ mal mult pote de cât trebuia? 
De sigur că nu am voit a descrie incendiul casei fără un 
anumit scop, pentru că în definitiv ce mâ interesează ar
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derea unei case? ci am voit ca să represint ochilor voştri, 
ca ce-va apropiat, relele din biserică. Ca şi un incendiu 
adevărat, sau ca un trăsnet venit de sus, aşa a cădut a- 
supra biserice! şi I-a răsturnat acoperământul, eară iu acest 
timp nimeni nu se ridică spre a da ajutoriu, ci pe când casa 
stremoşeascâ arde, noi dormim un somn profundei nesimţi
torii! ! De ce anume nu s-a atins acest foc? De care statul 
din biserică nu s-a atins? Biserica nimic alt nu este, de 
cât acea clădire ridicată prin spiritele nostre, safi mal bine 

dis întărirea credinţei prin  spiritele nostre. In acea
stă clădire însă, nu vel găsi totul de aceiaşi valore, ci din
tre petrele care o compun unele sunt strălucite şi lumi- 
nose, altele mal inferiore acestora şi de o colore mal în
chisa, inse cu mult mal tari <le cât cele-l-alte. Vel vedea 
aiei pe mulţi cari ţin locul aurului ce împodobeşce tavanul. 
Vel vedea pe alţii mulţi cari contribuiesc la podoba de pe 
statul. Vel vedea pe alţii că stah şi ţin loc de coloue. Se 
obiclnuieşce a se numi şi omenii colone sau stâlpi, nu numai 
prin puterea lor, ci şi din causa frumuseţe! lor care împodo
beşce mult clădirea, având în acelaşi timp capetele lor 
suflate cu aur. Vel vedea apoi şi o mulţime mare, care 
maî mult safi mal puţin ocupă distanţa şi locul cel îutins 
de prin împrejurimi. Acea mulţime mare ţine locul petre
lor celor clădite în zidiri. Dară trebue de a representa o 
imagină mal frumosă. Această biserică nu a fost clădită 
din ast feliQ de petre, ci din aur şi argint şi din cele mal 
jjreuose, şi într’un cuvent aici aurui e iiiipraşciai pesce tot 
locul in abondenţâ. Dară v a i: lacrimi amară, căci tote a- 
cestea au tost pârjolite de tirănia iubire! de slavă- deşartă, 
această flacără ce consumă toiul; eară în acest timp ni
meni nu s-a arătat mal pre sus de marea nenorocire, ci 
toţi am stat pironiţi pe loc admirând para tocului, inse 
ne-puteua câtuşi de puţin de a stinge reui. şi chiar de 
I-am stinge pentru un timp scurt, earaşi aupâ două şi trei 
dile,— întocmai ca şi o scântee astupată de cenuşă, care 
isbucneşce şi se aprinde din nou, şi câte mal renjăsese 
ne-arse la început le-a prefăcut de astă dată în cenuşă,— 
se aprinde din nou, şi ceia ce s-a petrecut acolo, se pe
trece şi aici, căci acesta e rolul focului. Causa este că ba- 
sele colouelor bisericel ne-au ros pe noi, eară pe cel ce 
susţineau tavanul şi acoperemântul, şi ţineau la început 
întreaga clădire I-aO împresurat cu foc. De aceia şi la zi
durile cele-l-alte mal uşoră a fost întinderea focului. Chiar 
şi la clădiri când focul a cuprins lemnăria, mal mult e
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înarmat contra petrelor, eară când restornă colonele şi le 
aruncă jos, nu mat are nevoe de a’ş! întinde flăcările, "pen
tru că odată cădute tote acelea ce sprijiniau şi susţineaţi 
cele de sus, cele de jos în mod automatic, şi cu multă gra
bă urmează pe cele-l-alte. Ast-feliG şi în biserică se petrec 
lucrurile astă-di. Tote sunt cuprinse de foc. Căutăm ono
ruri din partea omenilor, eară pentru slavă suntem aprinşi, 

şi nu ascultăm pe lob, care dice: „De şi am  păcătu it 

fâră de voe şi am  ascuns pecatul mett, că nu m-am 

ruşinat de m ulţim ea glotel, ca să nu mărturisesc 

îna in tea lo r “ (lob. 31, 33. 34). Al vădut suflet virtuos ? 
«Nu m-am ruşin;it, dice, ca să spun păcatele mele cele fără 
de voe înaintea întregeî mulţimi». Dară dacă acela nu se 
ruşina, cu atât maî mult nu trebuie noi a ne ruşina. 

„Spune tu , dice, fârâ-de-legile tale ânteiu, ca sâ te 

Ind rep tez l" (Isaia 43, 26). Mult s-a întins grozăvenia ace
stui rSQ, care a resturnat şi a nimicit to tu l! Am devenit 
robi al onorurilor şi am părăsit pe Dumnedeu. Nu mal pu
tem dojeni pe subalternii noştri, pe câtă vreme şi noi sun
tem cuprinşi de aceiaşi bolă, şi noi avem nevoe de vin
decare, noi carii suntem rânduiţi de Dumnedeu de a vin
deca pe alţif. Deci care speranţă de mântuire ne-a ma! 
rămas, când şi noî, carii suntem puşi spre a vindeca, avem 
nevoe de mâna altor doctori ?

Acestea insă nu le-am spus fără scop, ci pentru ca 
cu toţii în comun, împreună cu femei şi copil, preserân- 
du-ni pe cap cenuşă, şi încingendu ne cu sac să postim 
timp îndelungat şi să rugăm pe Dumnedeu de a ni da 
mâna de ajutoriu, ca să putem stinge acest foc primej
dios, pentru că în adevăr avem nevoe de mâna lui cea
puternică şi miraculosă. Nouă ni se cere maî mult de cât 

ore-când Ninevitenilor. „ încă tref diie , dice, şi N inev i 

se va prăpădi*’ (tona 3, 5). Predica profetului a fost în
fricoşată şi pliuă de ameninţare. Şi cum să nu fie ? când 
se aşceptafr ca după trei dile cetatea să devină mormân
tul lor şi toţi să se prăpădiască cu aceiaşi pedeapsă. Când 
se întâmplă ca într’o singură casă să se prăpădiască de
odată dol copii, de sigur că durerea e nesuferită ; dacă şi 
lu! lob i s-a părut a fi nesuferită, atunci când a cădut casa
peste fiii Iul şi I-a omorît, apoi ce s-ar părea ore, când
am vedea nu o casă, nici doi safl trei copii, ci o popula
ţie de două-spre-decl mii îngropată sub dărîmăturile case
lor? Vă puteţi închipui cât de mare e nenorocirea. De
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alt-feliu şi nouS ni s-a făcut altă-dată o ast-feliu de ame
ninţare, nu prin vocea vre-unul profet, pentru că nu sun
tem vrednici de a audi o ast-feliu de voce, ci prin acea 
voce de sus, care resună mal desluşit ca orî-ce altă trâm

biţa. Dară să revin la ceia ce am dis: „ încă trei dile, 

dice, şi N inev i se va p răp ăd i" . vGrozavă e cu adevfirat 
aceasta ameninţare, dară astă-dî nu e nimic din acestea. 
Nu încă trei <Jile, şi nici că se va prăpădi Ninevi, ci sunt 
multe dile de când biserica din lumea întreagă s-a fost 
prăpădit, şi e cădută la păment, fiind toţi stăpâniţi de a- 
celaşl râii, şi mal cu samă cei din dregătorii, ori cât de 
mult apasă asupra lor respunderea ce o vor avea. Aşa 
dară să nu v6 miraţi dacă v’am îndemnat, de a face mal 
mult de cât Ninevitenil. Pentru ce? Eu nu predic acum 
numai postul, ci mal mult ee-va ; v6 arăt, dic, acel medi
cament, care a ridicat de la pământ şi acea cetate cădută. 

Şi care e acel medicament? „Şi a vSdut D om nu l, dice, 

că s-a întors fie-care de la caile sale cele rele, şi 

l-a părut reu lui D um nedeti pentru reui care a dis 

sâ li facă lor, şi n-a facu t“ (tona 3, 10). Aceasta să o 
facem şi noi şi voi. Să ne lepădăm de dragostea banilor, 
şi de a onorurilor, rugând pe Dumnedeu de a ni da mână 
de ajutoriu, şi să ridice pe acel eăduţî. De alt-felifl frica 
nostre cu e din aceleaşi cause ca a Ninevitenilor. Pentru 
că atunci urmau a cădea petrele şi lemnele şi casele să se 
ditrîme, eară trupurile omenilor să fie zdrobite; astă-dî 
însâ, nimic din tote acestea, ci sufletele nostre vor fi pre
date focului gheenei. Să l rugăm deci, să ne mărturisim 
pentru pgcatele de dinainte invocând charul lui, eară pen
tru cele viitore să-l rugăm a ne apăra de ele cu puterea 
lut, ca ast-feliu să ne învrednicim,— fiind apăraţi de această 
feară sălbatecă, grozavă şi primejdiosă,—a înălţa mulţămire 
lui Dumnezeu şi Tatălui celui iubitoriti de omeni, căruia 
împreună cu Fiul şi cu Sântul Duch, se cuvine slava, stă
pânirea şi cinstea, acum şi pururea, şi in vecii vecilor. 
Amin.
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OMILIA XI.

„Un trup şi un duch, precum şi chemaţi sun- 

ţeţl într-o nădejde a chemărel vostre; un Domn, 
o credinţa, un botez ; un Dumnezeu şi Tată al tu
turor, care este preste tote, şi prin tote, şi întru 
noi toţi. Eara unuia fie-câruia din noi s-a dat cha- 
rul, dupre mâsura darului lui Christos" (Cap. 4, 4—7).

Dragoste cere de la noi Pavel, nu inse cum s-ar în
tâmpla, ci acea dragoste care ne uneşce la un loc şi ne 
face nedeslipiţl unul de altul, si care cu aiata precisiuue 
ne leaga unui lângă altul, ca cum sun* canleeate mem
brele corpului între ele. 0  ast-feliu de dragoste este, care 

săvârşaşce lucruri mart şi frumose. De aceia şi dice „Un 

tru p “ , arătând prin aceasta simpatia reciprocă dintre mem
bre, şi că nu trebuie a ne amesteca în bunurile altora, ci 
a ne bucura inca ae aceasta, şi in tine arătând prin aceste 

cuvinte tote cele-i-alte datorii de reciprocitate. „Şi un 

d u ch “ . Bine a dis, căci prin aceasta arată că într’un singur 
trup e un singur duch ; sau că pote să fie un singur corp, şi 
să nu tie un duch,—ca cum ar dice vre-un prieten al ereti
cilor; sati că prin duch se convinge şi se conleagă, adecă, că 
cel ce prime<c duchut şi sunt adăpaţi din acelaşi isvor, nu 
trebuie a fi de păreri deosebite; sau că pote aici prin cu

vântul duch înţelege buna-voinţa. „Precum şi che

maţi sunteţi Într-o nădejde a chemărel vostre". 
«Dumnedeu! vostru, dice, v-a chemat la aceleaşi bunuri, 
nimic mal mult nu a dat unuia ca altuia ; tuturor a dat 
nemurirea, tuturor viaţa veclnică. tuturor slavă nemurito- 
re. tuturor fraternitatea, şi în fine tuturor a dăruit mosce- 
nirea ; s a făcut cap comun at tuturor, pe toţi I-a sculat 
din morţi împreună cu el şi I-a pus să stea împreuna cu 
ei». Deci uaca în cele spirituale uveu şi vâ bucuraţi de- 
aiata egalitate, de ce cugetaţi întru voi iucrurl mari ? Că 
cutare e bogat, că cela-l-alt e puternic ? Şi cum să nu fie 
aceasta de ris? Căci spune-mi: dacă buuă-oră împăratul 
ar lua odată dece persone şi le-ar îmbrăca pe ,tote cu por- 
firă împărătească, şi le-ar pune să stea pe tronul împără
tesc, şi în fine tuturor ar da aceiaşi cinste, ore ar îndrăzni 
vre-unul din aceia să ridiculiseze pe altul ca fiind inal ho-
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gat, saQ mal strălucit? Câtuşi de puţin. Dară încă nu am 
spus totul, peutru eâ nu e atâta deosebire în ceriuri, cât 

e jos pe păment. „U n D om n , o credinţă, un bo tez11. 

Iată speranţa chemărel nostre ! „Un D um nedeu  şi Tatâ 

al tuturor, care este preste tote, şi prin  tote, şi 

întru noi toţi11. Nu cum-va al,fost chemat tu ca maî 
mare, eară cela-l alt ca maî mic ? Nu cum-va ore tu te-ai 
mântuit prin credinţă, eară acela prin fapte? Nu cum-va 
ţie pote ţi s-ati iertat păcatele prin botez, eară aceluia nu 

s-a iertat nimic? „U n D um nedeu  şi Tata al tuturor, 

care este preste tote, şi prin tote, şi .intru noi to ţi". 

.„Care este preste tote** adecă Domnul care esl*> dea

supra tuturor. „Şi prin to te“, adecă care se îngrijesce 

şi gubernează, „şi întru noi to ţl“ , adecă cel ce Jocuieşce 
întru noi toţi. Cu tote că aceasta se atribue fiului, totuşi 
■dacă s-ar Ii credut ca o împuţinare, nu s-ar fi dis aici cu 

privire la tatăl. „U nuia  fie-câruia din noi s-a dat 

charu l1*. Dară pote vel dice : «Ce? de unde sunt atunci di
feritele charurl» ? Această chestiune vecînic ducea pe Co- 
rinthenl în descurajare şi pe alţii mulţi în întristare şi câr-
itire. De aceia deci peste tot lo';ul apostolul ia corpul ca
exemplu in argumentaţia lui, şi pentru aceia tot acest
exemplu l-a dat şi acum, fiind că trebuia a face menţiune
•de diversele; charurl. Chestiunea aceasta o tratează maî 
precis în epistola cătră CorinthenI, fiind-că mal cu samă 
acolo bântuia această bolă, eară in cea de faţă numai cât 

a făcut alusiune. Şi priveşce ce dice el. Nu a spus dupre 

credinţa fie-câruia, pentru ca să nu descurajeze pe acel 

carii nu aQ reuşit în succese mari, dară ce? „D upre  m ă

sura darulu i lu i Christos*1. «Cele maî principale, dice, 
sunt comune tuturor, adecă a avea un botez, a se mântui 
•cine-va prin credinţă, a avea tată pe Dumnedeti, şi in fine 
a se împărtăşi cu toţii din acelaşi duch». De cum-va inse 
cutare are ce-va mal mult în char, nu te întrista, fiind-câ 
şi durerea Iul e maî mare. De la cel ce a primit cinci ta
lanii, cinci i s-a cerut, eară cel ce a luat doî, numai doi 
a înapoiat, şi totuşi nimic nu a avut mal puţin de cât 
cela-l-alt. Pentru aceasta şi aici apostolul incurajazâ pe 

auditoriu tot cu acelaşi reson. „Spre saverşirea sânţi

lor, dice, spre lucrul slujbei, spre zidirea trupu lu i 

iu l  Christos*1 (Vers. 12). De aceia şi dicea el: „A m ar
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mie este, de nu voiQ bine-vesti“ ! (I Corinth. 9, 16). El 
luase darul apostoliel, şi de aceasta amar lui, pentru că 
l-a primit; dară tu at fost scutit de această prirnejdie- 

„D upre  m ăsura". Ce înseamnă ore această vorbă dupre 

măsura ? Adecă, nu am primit charul pentru vrednicia 
nostrfi, căci atunci nimeni nu ar fi primit nimic, ci toţi 
am primit din dar. Pentru ce însă unul are mat mult. 
eară altul mal puţin.? «Aceasta nu e nimic, dice, faptul e 
inaeferent, pentru că fie-care contribuie la clădire», mal 
arata prin aceasta şi un alt tapt, ca dacă unul a primit 
mal mult şi altul maî puţin, apoi aceasta nu a resultat 
din propria nostrfi vrednicie, ci din alte cuvinte pe care 

el singur le-a măsurat, dupre cum şi aiurea dice: „Eară 
acum  a pus Dum nedeQ  m ădu lârile , pre unu l fieşte- 

care dintrînsele în trup , precum  a vo it" (Ibid. 12,18), 

şi nu spune cuvântul de ce aşa, pentru ca să nu slăbia- 
scă cugetele auditorilor.

„Pentru aceia dice, suindu-se la înă lţim e ro

bit-a robime, şi a dat daruri om en ilo r" (Vers. 8). a- 
decâ, de ce cugeti lucruri mari? tot ceia ce s-a făcut e 

a Iul DumnedeQ. Profetul dice în psalm: „A lua t daruri 

de la om eni* (Ps. 68, 18). eară aposlolul dice a dat da

ruri om enilor, ceia ce e tot una. „Eară aceia ce dice 

că s-a suit, ce este? lă râ  num ai ca s-a şi pogorît 

ânteiQ la cele m al de jos la turi ale păm ân tu lu i. 

Cel ce s-a pogorlt, acela este care s-a şi suit m al 

presus de tote ceriurile, ca să um ple  tote" (Vers, 
9. 10). Acestea audindu-le să nu-ţi închipui vre-o strămu
tare sau vre-o trecere de la un loc Ia allul. Ceia ce apos
tolul face şi în epistola cătră Filipenl, tot aceia şi aici. 
Precum acolo, vorbind de smerenie, represintă pe Christos 
ca derivat (rcap4-fsi zbv Xpiaiov), tot aşa şi aici, fiind-că dice 
că s’a pogorît pănă la laturile cele mal de jos ale pămân
tului. Dacă nu ar ti fost aşa, atunci e de prisos acest cu

vânt, pe care’l spune in alt loc: „A scu ltâtoriu  fâcendu- 

se p ăn ă  la m orte“ (Filip. 2, 8). De la faptul că s-a suit, 

face alusiune la pogorîrea lui. Prin laturile  cele m al 

de jos ale pâm entu lu l el numeşce mortea, dicere luată 

din expresia omenilor, după cum dicea şi Iacob: „V eţi 

pogor! bătrăneţele mele cu Întristare în ia d “ (Facer.
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44, 29), şi earăşî în psalmul 142, 7 : „Şi me voia ase- 

m ena cu cel ce se pogoră In g ro p ă“, adecă cu cel 

morii. „Robil-a rob im e". Dară despre ce ore tratează 
acest pasaj? Şi despre ce robire vorbeşce? Despre robi
rea diavolului. A luat rob pe tiran, voiţi să dic. pe diavol, 
pe morte, blestemul şi păcatul. Al vădut armele şi prada 

din resboifl, ce le-a luat cu sine?„ „E ară  aceia ce dice 

că s’a suit ce este? fără num ai că s-a şi pogor!t“ . 
Acest pasaj se adresează discipulilor lui Pavel al Samosa- 

telor. „Cel ce s-a pogorît, acela este care s-a şi 

suit mal presus de tote ceriurile, ca să um ple  to te“ . 
.S-a pogorît, dice, la marginile cele maî de jos ale pămân
tului, după care nu mal sunt altele, şi s-a ridicat mal 
presus’ de tote ceriurile, după care nu mal este alt-ceva 
mal presus de stăpânirea şi activitatea lui, căci doră si de 

demult tote le-a fost umplut. „Şi acela a dat pe unia 

Aposto li, pe alţii Proroci, pe alţii Evanghelist!, 

eară pe alţii Păstori şi învăţători, spre săverşirea 

sânţilor, spre lucru l slujbei, spre zidirea trupu lu i 

lu i Christos" (Vers. 11. 12). Ceia ce dice in alt lo c : 

„Pentru care şi D um nedeu  l-a prea înă lţat pre e l“ 

(Filip. 2 , 9), aceasta o dice şi aici: „Cel ce s-a pogo

rît, acela este care s-a şi su it“ . Nimic nu l-a vătămat
^pentru că s-a pogorît pănă la marginele cele mat de jos
ale pământului, şi nici că l-a împedecat de a se ridica

.maî presus de ceriurî. Aşa că, cu cât cine-va se smereş- 
ce, pe atâta se înalţă mal mult. întocmai dupre cum se 
petrece cu apa : cu cât ar apăsa-o cine-va în jos, cu atât 
mal mult ea se ridică la înălţime. Tot aşa e şi cu umi
linţa. Când se vorbeşce de suirile lui Dumnedeu, mal’nieiti 
e necesar de a ne închipui pogorîrea lui, pe când pentru 
om nu este aşa. Totodată prin aceste cuvinte apostolul, 
mal arată şi purtarea de grija a lui, cum şi înţelepciunea, 
pentru că el, care a făcut atâtea şi nu s-a lasat pănă ce 
nu s-a pogorît pentru noi pănă la marginele cele mal de 
jos ale pământului, nu ar fi făcut împărţirea charurilor 
fără nici un scop. In alt loc dice că acest act l-a făcut 

Duchul sânt, căci dice: „In care v-a pus pre voi Du
chul sânt episcopi, spre a păstori biserica D o m n u lu i"  , 

(Fapt. 20, 28), in alt loc Fiul, în alt loc Dumnedeu, „Şi 
pre unii a pus D um nedea in biserică, ânteiQ pre
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Aposto li, al doilea pre Proroci" (I Corinth. 12, 28). In 

aceiaşi epistolă cătră CorinthenI(Ibid.3, 6 . 8) dice : «Eîi am  

sădit, Â po llo  a udat, eară D um nedeu  a făcut creş- 

cerea", şi earăşl: ,,Cel ce sădeşce şi cel ce udă 

una sunt, şi fie-care va lua p lata  sa dupre oste

neala sa“ . Ast-feliu şi aicî. Căci ce este, dacă al con

tribuit cu inal puţin ? Atâta al luat. „M al’nteiu pre A- 

posto lî", căci aceştia aveau tote charurile. „ A l doilea 

pre P ro roc i“ . Erail ore cari profeţi, nu dintre apostoli, 

precum Agab. «A l treilea pe E vanghe liş tl" , nu acel ca
rii umblau peste tot locul, ci numai carii bine-vestiati, 

precum Prischila şi Achila. „Pre păstori şi în vă ţă to r i" , 
adecă pe acel încredinţaţi naţiunel întregi. Dară ce? Ore 
păstorii şi dăscălii erau inferiori celor dintâi? De sigur 
că cel ce stau pe loc şi se ocupă numai de afacerile unul 
anumit popor, precum Timotheiu şi Tit, eraO mal inferiori 
eelor-l-alţl, carii cutrierau şi evanghelizatt pretutindenea. 
De ait-feliu nu e posibil de aici de a conclude la vre-o 
dependenţă a unora şi preferare a altora, ci aceasta se 

pote vedea din altă epistolă. „A ce la  a d a t" , dice, şi 

deci să nu contradicî de loc. Când dice „pe evanghe- 

iiş t l“ , pote că înţelege şi pe cel ce au scris evangheliile.

„Spre săvârşirea sânţilor, spre lucrul slujbei, 
spre zidirea trupului luî Christos". Ai vedutcare e 
rolul fie-căruia ? Fie-care zideşce, fie-care săverşesr.e Se

care serveşce. „Până ce vom ajunge toţi la unirea 
credinţei şi a cunoşcinţel fiului lui DumnedeG, întru 
bărbat desăvârşit, şi la măsura vîrstel plinirel lui 

Christos" (Vers. 13). Numeşce vîrstă aici cunoscinţa de
săvârşită, pentru că precum bărbatul e statornic, eară la 
copii mintea se înverteşce încoce şi încolo, tot aşa e şi 
cu credincioşii. „La unirea credinţei", dice, adecă, pă- 
nă ce vom dovedi că avem o singură credinţă. Aceasta 
e unirea credinţei, când toţt suntem una, când toţi vom 
cunoşce cu exactitate legătura ce ne uneşce; pănă atunci 
însă trebuie a lucra fie-care. Deci dacă pentru aceasta al 
primit charul, ca pe alţii să zidfişcl, vedi ca nu cum-va 
să te destrugl însu-ţl invidiind pe altul. Dumnedeu te-a 
cinstit, şi te-a pus ca să desăvârşeşcl pe un altul, pentru 
că şi apostolul pentru aceasta a fost dat, şi profetul ca



112 OMILIA XI

să profetiseze şi să convingă, şi evanghelistul ca să evan- 
gheliseze, pentru aceasta a dat şi pe păstorii) şi dascal; 
tuturor în fine li s-a încredinţat acelaşi lucru. Să nu’mî 
spui de deosebirea charurilor, căci cu toţii aveau aceiaşi 
lucru ae îndeplinit. Caua cu totn credem deopotrivă, numai 
atunci este unire, cum că aceasta înţelege apostolul când 

ni spune despre bărbat desăvârşit, este mal presus de 
ori-ce îndoială. Şi cu tote acestea tot el in alt loc ne nu- 
meşce nevîrstnicl chiar şi când suntem desăvârşiţi; însâ 
atunci el are în vedere alt-ceva. Acolo el ne-a numit ne
vîrstnicl în raport cu cunoşcinţa viitore, căci dicând că 

„din parte cunoşcem 41 (I Corinlh. 13, 9) adaoge şi cu
noşcinţa enigmatică ce o avem în present, şi altele de a- 
cest feliu; pe când aici el a vorbit cu privire la alt-ceva, 
adecă la uşurinţa de a cădea din credinţă, dupre cum di

ce şi aiurea: „Eară acelor desăverşiţr este hrana 

cea v îr to să44 (Ebr. 5, 14). Vedi cum şi acolo îl numeşce 
desăvârşiţi? Priveşce acum, cum îl numeşce aici desăvârşiţi 

prin cele ce urmeadă: „Ca să nu m al fim  prunci" 
('Vers. 14). «Aceasta, dice, este măsura, pe care nu de 
mult o am primit, ca să o stăpânim cu fotă sîrguinţa, 

puterea şi convingerea». „Ca sâ nu mal fim“. Acest cu
vânt arată că mafnainte suferiam de acest neajuns. Se 
pune şi pe el în rândul celor-l-alţî, însâ continuând cu 
scrierea el corectează aceasta. «De aceia, dice, au fost o- 
rânduiţi atâţia meşteri, pentru ca clădirea să nu se miş- 
ce, sâ nu se clatine intr’o parte sau alta, pentru ca petre
le să fie bine Înţepenite». Pentru că în definitiv de petre 
depinde de a nu se învălui zidirea, de a nu se purta in 

tot locul şi de a nu se clătina. „Ca să nu m al fim, 

dice, prunci, Invăluindu-ne şi purtându-ne de tot 

ventul învâţâture l, întru am ăgirea om enilor, întru 

vicleşug, spre meşteşugirea înşe lăc iune!14. „Purtân
du-ne de tot ven tu l14. Tratează chestiunea şi o desvoltă 
in mod alegoric, arătând spiritelor îndoelnice în ce feliti 

de primejdie se găsesc. „De tot vfintul învăţăture l, în 

tru am ăgirea om enilor, intru vicleşug, spre meşte

şugirea înşe lâc iune l44. Amăgitori se numesc acel cari 
exercită meseria de jucălorl la noroc. De feliul acesta sunt 
şi şarlatanii în vorbă, fiind-câ prind în cursele lor pe cel 
mai uşori, şi ca şi cel dintâi schimbă şi iî şi prefac totul. 

Aici apoi s-a atins şi de viaţa nostre morală. „C i ade-
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vârâţi fiind întru dragoste, să creşcem întru el to

te, care este capul Christos, din care tot trupul 

potrivit alcăltuindu-se şi încheindu-se prin tota pi- 

păirea dârei, dupre lucrare întru măsura fie-cărul 

madulariQ, face creşcerea trupului spre zidirea sa 

singur întru dragoste" (Vers. 15. 16). Forte întunecat 
şi neclar a explicat lucrul, voind a le spune pe tote la un 
loc. Ceia ce dice, aşa şi este. Că precum duchul pogorîn- 
du-se din crier prin nervi nu dă sensaţiunea cum s-ar în
tâmpla fie-căruî membru, ci fie-căruia după analogie, adecă 
celui ce pote primi mal mult ’I dă mal mult, celui mai 
puţin’! dâ earăşi mal puţin,— căci duchul este rădăcina.—tot 
aşa şi Christos. Pronia lui şi acordarea de charurl însuşi
rilor acelor spirite ce depind de densul, se face dupre a- 
nalogie fie-cărel însuşiri în parte, spre creşcere, dupre mă

sura şciută de el. Dară ce înseamnă „Prin pipăirea dâ

re i"?  Adecă prin simţ. Pentru că acel duch care de la 
cap purcede si.aa putere membrilor, o face aceasta atin- 
gend pe fie-care membru în parte ; sau cum ar dice cine
va, ca creşcerea se tace după analogia cu care membrele 
corpului primesc puterea ar-nrdată lor; sau alt-felifl: că 
tie-care membru dupre măsura puierei sale, prin analogie, 
primind puterea acordată, creşce în raport cu ce i s-a a- 
cordat; sau şi altminterea : că duchul revărsându-se de sus 
cu îmbelşugare, şi atingendu-se de toie memoreie, si acor- 
dându-ii ceia ce fie-care pote primi, face ca corpul sa cre

ască. Din ce causă ore a adaos „întru dragoste “ ? 
«JNu e posibil alt-feliu, dice, de a se pogorî acel duch daJ 
că nu este dragoste.» Tote acestea sunt dise pentru umi% 
linţâ. Şi ce este. dacă cutare a luat mal mult ? caci si el 
a luat acelaşi ducl^ trimis ue acelaşi cap, şi care uucu 

lucrează deopotrivă, şi stimulează deopotrivă pe totl. „P o 

triv it alcâltuindu-se şi încheindu-se", adecă bucurân- 
du-se de multă îngrijire. Deci corpul trebuie a fi compus 
nu cum s-ar întâmpla, ci cu multa artă, căci dacă unul 
din mădulărî nu e la locul s6u, întregul corp sufere. Ast- 
feliu deci, nu numai că trebuie de a te uni cu corpul întreg, 
ci încă de a-ţl ocupa locul tâu, căci de vel trece în alt loc, 
nu te-ai unit, şi nici duchul uu te primeşce. Dară nu ve<jf 
ce se petrece cu schimbarea oselor întâmplată în anumite 
împrejurări, când unul din ele trecând din locul seti ocu
pă alt loc? Nu vedi, dic, cum prin aceasta corpul întreg
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se vatămă, şi de multe-orl pricinuieşce chiar morte, eară 
câte-odatâ bolnavul gâseşce câ acel os e nevrednic de a-1 
mal avea cu sine? De aceia mulţi cred că e mal nimerit 
de a tăia asemenea ose şi a lasă locul lor gol. Aşa dară 
peste tot locul aviditatea e un mare rSu. Tot aşa se în
tâmplă şi cu elementele nature!; când unul din ele îşi iese 
din simetria luî, totul se vatămă., Aceasta e ceia ce dice 

prin cuvintele: „potriv it alcăltuindu-se şi încheindu- 

se“, adt'Că că fie-care să stea în locul sfitt, şi să nu trea
că în alt loc. care nicî nu i se cuvine pote. Pricepe, decî, 
câtă tărie afl cuvintele spuse de apostol. Tu compui mem
brele corpului, eară el acordă darurile de sus. Dupre cum 
în corp sunt organe accesibile de ast-feliu de daruri, tot 
ast-feliu şi cu duchui, carele este rădăcina cea de sus a 
tuturor, precum: inima este accesibilă duchulul, maiul ac
cesibil sângelui, splina veninului, şi cele-l-alte altora. To
te acestea îşi aft causa in crier. Decî Dumnedeu a făcut 
pe om ast-feliu, pentru că cinstindu-1 mult şi ne-voind 
a se depărta de el, şi-au reservat el causa, eară omul a 
devenit conlucrătoriu cu Dumnedeft, în care scop pe unul 
l-a pus în acest serviciu, pe altul în cela-l-alt. De exemplu 
apostolul este vina cea .mar principală a cornului care 
pnmeşce de la corp totul; aşa câ, dupre cum prin vine 
şi arteril circulă sângele, care e viaţa- animaluM, ast-teliu 
t: şi cu apostolul, prin al căruia cuvent face de a se îm- 
prăşcia la toţi viaţa vecînică. Profetul proroceşce cele vii- 
tore, ast-feliu că si el acelaşi lucru îl lace. Tu decî com

pui membrele corpului, dară el li acordă viaţa. ^Spre să

vârşirea sânţilor, spre lucru l slu jbei'1. Dragostea re- 
zideşee, şi face a se lipi între ele membrele, a se împu
ternici şi a se combina împreuna.

*) Deci aaca voim ae a ne bucura de duchui, carele 
vine de la cap, apoi unii pe alţii să ne ajutăm şi să ne 
îngăduim. Doufi sunt devidgrile din corpul bisericesc: una 
când ne rCcim cu dragostea unul cătră altul, eară a doua 
cana îndrăznim de a săvârşi în acel corp rapte nevredni
ce. In amândouă caşurile ne deshinăm înşi-ne de totalita
tea credincioşilor. Dară dacă cel carii au fost orânduiţi de 
a zidi pe alţii, din capul locului iî nu numai că nu aă zidit, 
ci chiar afl desbinat, ore ce vor suferi? Nimic nu este ca

*) Partea morală. Contra schismaticilor, carii s-au desmembrat 
din credinţa bisericol, şi carii sâverşesc fapte nelegale şi neregulate 
(Veron).
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re să desbine biserica mal mult. ca iubirea de stăpânire ; 
dara in acelaşi timp nimic nu pote irita pe Dumnedeu 
mal mult, ca aceia ue a împărţi biserica. Chiar de ar să
vârşi mii de bunuri, totuşi cel ce taie corpul bisericel vor 
fi nu mal puţin respundfitorl ca şi cel ce aQ crucificat cor
pul lu i; căci faptul acela a fost cel puţin spre folosul o- 
menirel întregi, de şi nu a fost săvârşit cu o ast-feliu de 
intenţiune; pe când ceia ce fac schismaticii, nu numai că 
nu aduce nici un folos, ci încă din contra multă vătămare. 
Acestea nu le-am dis numai cu privire la stăpânitoii, ci 
şi cu privire la cei stăpâniţi. Un bărbat ore-care sânt *) 
a spus ce-va care s-ar părea că e îndrăsneţ, dară cu tote 
acestea a spus. Şi ce a spus ? «Nici sângele martirului 
nu va putea şterge pâcatul acesta», dice. la spune-mi, in 
ce scop mărturisesc! ? Nu ore pentru slava lui Christos? 
Deci tu care ţi-al predat sufletul nentru Christos, cum de 
jefuiesc! acea biserică pentru care Christos şi-a predat su

fletul sâft? Ascultă ce dice Pavel: „N u  sunt vrednic a 

me chem a apostol pentru că am  gon it biserica lui. 

Dum nedeO  “ (I Corinth, 15, 9). Vătămarea aceasta nil 
este mal mică de cât acea adusă de duşmanii bisericel, 
ci încă cu mult mal mare, pentru că cea dinte! o face şi 
mal strălucită, pe când cea de a doua o necinsteşce în 
ochi! duşmanilor el, când v£d că este atacată chiar de pro
prii se! fii. Un ast-feliu de fapt ii Sl cred ca o dovadă 
mare de înşelăciune, când vâd că tocmai ace! născuţi şi 
crescuţi în biserică, şi cari! au fost iniţiaţi cu exactitate 
în tainele ei, tocmai aceia, dic, schimbăndu-se fără de veste 
se pun în rândurile duşmanilor eî. Acestea fie dise cătrâ 
ace! ce se arată indeferenţl faţă de cel ce se desbină de 
biserică; pentru că dacă schismaticii au pote chiar dogme 
contrare, apoi tocmai pentru aceasta nu trebuie a se a- 
mesteca cu dânşii; dară dacă pote cugetă ca şi noi, dară ii 
totuşi s-au desbinat, cu alât mal mult incă nu trebuie a 
se amesteca cu iî. Şi din ce causă s-au desbinat? Pentru 

resonul că sufer de boia iubire! de stăpânire. Nu sciţi 
ce au pătimit ce! de pe lângă Core, Dathan şi Abiron ? 
Ure numai aceştia singuri s-au prăpădit, safl şi ce! împre
ună cu dânşii? Ce spui? «Aceiaşi credinţă au şi aceia, dicl, 
şi ii sunt ortodox!.» Dară atunci de ce nu sunt împreună 

cu noi? „Un domn, o credinţa, un botez", dice Pavel.

*) Sf. Ciprian al Antiochieî, în scrierea sa: „De unitate 
«eelesiae“. Trad.
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Dacă ale lor sunt bune, ale nostre de sigur că sunt rele; 
dară câud ale nostre sunt bune, nu mal încape îndoială 

că ale lor sunt rele. „Prunci, dice, învâlu indu-ne şi 

purtându-ne de tot vântu l învâţa ture l“. E deajuns o- 
re a crede aceasta, spune-mi, că il dic că sunt ortodox!? 
Dară atunci cum de aO înmormântat şi aii desfiinţat cele 
atingătore de chirotonie ? Care & folosul celor-l-alte, dacă 
aceasta nu este transmisă în regulă? De aceia trebuie a 
ne lupta pentru această abatere ca şi pentru credinţă. Pen
tru că dacă e permis fie-câruia de a umplea mâna lui, du
pre cum s-a petrecut în vechime (III. împăraţi 13, 33), şi 
a deveni preoţi, apoî atunci toţi să treacă pe a ic i; în za
dar s-a mal zidit acest jertfelnic, în zadar mal e plinita- 
tea biserieel, în zadar numărul preoţilor ; atunci pe tote 
să le desfiinţăm, pe tote să le anulăm. «Să nu fie una ca 
aceasta» dicl tu. Voi faceţi aceasta, şi diceţl «să nu fie»? 
Şi cum de dicl «să nu fie», pe când faptele se petrec aşa? 
Eu ve vorbesc şi mă mărturisesc, nu d6râ gândindu-mă 
la interesul meu, ci la mântuirea vostră. Dacă cine-va se 
va arăta nepăsătorii!, el va vedea. Dacă pe altul nu-i in- 

teresază asemenea fapte, pe mine insă mă interesază. „Eu 

am sădit, dice, Apollo a udat, înse DumnedeO a 
făcut creşcerea“ (I. Corinth. 3, 6). Cum vom putea răb
da rîsul Elinilor? Căci dacă ii ne acusâ pentru eresuri, 
dară încă pentru acestea ce nu vor dice? «Dacă sunt a- 
celeaşi dogme, aceleaşi misterii, de ce atunci un alt stă
pân sare pe deasupra în altă biserică? la priviţi, dic il, 
cum în biserica ehreştinilor tote sunt pline de iubirea de 
slavă deşartă. Dară încă iubirea lor de stăpânire, şi amă
girea? Luaţi-li mulţimea (glotele), dic il, şi nimic nu mal 
rămâne. Taie-li boia din rădăcină, adecă coruperea glote- 
lor, şi totul se va stinge». Voiţi să vă spun şi ce vorbesc 
il despre cetatea noslră? şi cum ne defaimâ cu uşurinţă? 
«E permis, dic il, fie-căruia de a vedea, că dacă ar voi, 
ar putea dobândi în partea sa pe mulţi dintre cel convinşi 
şi atraşi în chreştinism, şi nu s-ar mira de loc de aceasta». 
Val, câtă batjocură, şi câtă ruşine! Dară apoi şi un alt ridilic, 
şi o altă batjocură. Dacă ore-care dintre noi chreştinii ar 
fi prins în fapte uriciose, şi ar urma a fi certat cu vre-o 
pedeapsă, din iote părţile e mare teamă şi mare spaimă 
ca nu cum-va acela să fugă din chreştinism şi să se dea 
de partea păgânilor. Fugă de o mie de ori unul ca acesta, 
şi fie cu aceia. Nu dic de cel ce ar fi greşit, ci chiar de



OMILIA XI 117

ar fi cine-va nepgcătos şi nu ar fi greşit cu nimic, dară 
dacă voieşce a fugi din chreştinism, fugă. De sigur că m8 
dore, m6 bat cu pumnii în pept, îl jelesc şi’ml arde ini
ma, ca unul ce am fost lipsit de un membru al meâ; de 
cât că nu dore într’atâta, în cât să fia forsal de acea
stă teamă, de a nu’ml face datoriile ce 1116 privesc. Aces
tea vi le-am spus, iubiţilor, nu ca cum aşi fi stăpân pe 
credinţa vostrg, sau că în mod despotic* vg poruncim a- 
ceasta, pentru că noi am fost prochirisiţî pentru învăţătu
ra cuvântului, şi nici de cum pentru stăpânire sau pentru 
vre-o autoritate ore-care ; noi avem rolul sfetnicilor, carii 
sfătuiesc şi îndeamnă. Cel ce sfătuieşce spune ideile Iul, 
şi nu forsază pe auditoriu, ci lasă pe fie-care a fi stăpân 
ca să’şl aleagă ceia ce-l place diu cele spuse, şi numai 
atunci este respundfitoria, când nu va spune cele cuvenite. 
Pentru aceia şi noi spunem şi v6 vorbim acestea, pentru 
ca să nu vS fie vou6 permisa dice în acea cli înfricoşată: 
«dară nimeni nu ne-a spus, nimeni nu ne-a oprit, nu am 
şciut şi nici că am credut că acesta e pecat». Pentru a- 
ceasta v6 grăiesc şi m6 mărturisesc, că a desmembra bi
serica lui Christos, nu este mal mic rfifi. ca a cădea îu 
eres. Liăel spune-ml, dacă cine-va ar ti din întâmplare vice
rege, earâ venind regele adevfirat el nu s-ar alipi de dân
sul şi nici nu i-ar da supunere şi ascultarea cuvenită, ba 
încă i-ar şi lua porfira regală şi ar rupe-o în multe bucăţi, 
apoi ore va fi el pedepsit mal puţin de cât cel-l-alţl con
trari şi duşmani al regelui? Dară ce? Dacă odată cu aceasta 
ar apuca încă de gât pe rege şi l-ar sugruma, eară corpul 
Iul bucăţică cu bucăţică l-ar desmembra, apoi ore cam ce 
pedeapsă după dreptate va lua el ? Dară dacă cel ce face 
aşa unul reg6 pămentesc şi-ar lua cea mal mare dintre 
tote pedepsile, apoi cel ce sugrumă pe Christos şi’I des- 
membrează corpul lui, de ce gheenă nu va fi ore vrednic? 
Pote că vg Închipuiţi că de aceasta cu care ameninţ? Ea 
nu cred aceasta, ci va fi demn de o altă gheenă cu mult mal 
grozavă. Ia spuneţi’ml voi femeilor care sunteţi de faţă,— 
pentru că acest defect e mal mult al femeilor,—şi celor ce 
lipsesc povestiţi-li exemplul şi înfricoşaţi-Ie. Dacă pote unii 
îşi inchipuiesc că prin acest fapt noi ne vom supăra, satt 
voni câula sâ ne apărăm, apoi să scie bine că în zadar 
cugetă ast-telia. Dacă pote voeşcl ca sâ’ţl rfisbunl pe mine, 
apoi' eu singur îţi daa mijlocul prin cate Vel putea, fără 
vre-o vătămare, a-ţl rfisbuna. Aşa dară pălmuieşce-mg, 
scuipă-me în faţă, bate-mg. A ! pote te înfricoşezi audind 
acestea? Când eu îţi clici pălmuieşce-mfi, te înfricoşezi,
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eară pe stăpânul îl sugrumi, şi nu te înfricoşezi? Membre
le corpului stăpânului le rupi în bucăţi, si nu tremuri? 
Biserica este casa pârinţasca, un corp şi un duch. Voeşcl 
aţi răsbuna pe mine? Stă! numai pănă la mine. De ce în 
locul meti îţi resbunl pe Christos? Mal mult încă; de ce 
loveşcl cu piciorul împotriva boldurilor? Nici într’un cas nu 
e bine de aţi răsbuna, eară a insulta pe cine-va, pe când 
un allul nedreptăţeşce, e cu mult mal grozav. Al fost ne
dreptăţită de noi ? Apoi de ce te înfuriez! pe cel ce nu te-a 
nedreptăţit? Dară aceasta e cea mal de pe urmă nebunie. 
Nu că doră în mod ironic vă vorbesc acestea, şi nu cum 
s-ar întâmpla, ci sunt resultate din starea sufletească în 
care mă găsesc. Aşi voi ca fie-care dintre cel supăraţi îm
preună cu voi, —de şi prin această supărare se vâtămă pe 
dânşii, când pleacă în altă parte,—aşi voi, dic, ca fie-care din 
aceştia să mă bată peste obraz, sa’ii desbrăcându-mă până 
la piele să mă bată cu biciul, fie că m-nr acusa ^e drep
tul, fie pe ne-dreptul, şi în definitiv să’şl arunce urgia lui 
asupra nostre, de cât să cuteze a face de acestea, pe care 
le face acum. Dacă s-ar face aceasta, nu ar fi vr-un lucru 
mare, fiind-că la urmă s-ar putea dice că a fost bătut şi ne
cinstit un om de nimic şi nevrednic de vre-o atenţiune. De 
alt-felifi chiar eu cel nedreptăţit şi insultat aşi ruga pe 
Dumnedeu ca să vă ierte păcatul, şi aceasta nu o dic ca 
să să creadă că eu am atâta trecere, ci fiind-că cel ne
dreptăţit când se rogă pentru cel ce l-a nedreptăţit, câş

tigă mult curaj. „D e va  pecătui om  asupra om ulu i, 

se vor ruga pentru densu l1' ţlice. (I ImparaţI 2, 25). 
Dară dacă nu aşi putea efl, aşi ruga pe alţi sânţi şi ar 
face aceasta. Acum însă pe cine să rugăm, dacă Dumne- 
defl este insultat de noi ? Priveşce câtă anomalie. Dintre 
cel ce participă la servicii în această biserică, unia nu vin 
de loc, sati odată în an, şi chiar atunci vin de formă nu
mai şi fără nici un folos, fiind-că în tot timpul cât staO 
aici conversază şi glumesc pentru totă nimica; alţii însă de 
şi se par a fi serioşi, dară tocmai aceştia sunt cari aduc 
această nenorocire asupra bisericel. Dacă insă vă arătaţi 
serioşi şi vă daţi atâta silinţă pentru ast-feliO de lucruri, apoi 
e cu mult mal bine ca şi voi să vă puneţi în rândul celor 
leneşi de biserică, căci pote atunci nici aceia n-ar mal fi 
neglijenţi şi nici vot n-aţî mal fi ca acum. Nu vorbesc lu
crurile acestea la adresa vostră celor presenţl, ci pentru 
acel cari aii dezertat din staul. Faptul acesta este un a- 
devărat adulter. Dacă pote nu primesc! ca sâ audi aceste
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cuvinte de la dânşii, de sigur <ă nici din partea nostrfi. 
Dintre doufi fapte contrare, de sigur ca unul trebuie a fi 
nelegal. Acum dacă voi o bănuiţi aceasta asupra nostre, 
noi suntem gata a părăsi puterea orî-când veţi voi, nu
mai biserica să fie una ; dară dacă noî suntem în legali
tate, apoi convingeţi pe cel ce ilegal s-au ridicat pe tron, 
ca să se depună singuri. Acestea le-am spus nu ca cum 
aşi ordona, ci păzindu-vfi şi asigurându-vfi pe voi de totă 
primejdia. Deci fiind-că fie-care dintre voi este în vîrstl, 
şi va da samă pentru cele făcute de el, vfi rog a nu a- 
runca totul asupra nostrfi, şi a v6 crede nerespuncleiorl, 
ca nu cum-va înşelându-vfi să vfi vâîcăraţf fără nici un fo
los. Avem a da cuvent pentru sufletele vostre, însfi nu
mai atunci când vom lipsi de la datoria nostrfi, când nu 
vom ruga, când nu vom sfătui şi când nu vom protesta con
tra celor făcute de voi. Dară după tote acestea daţi-ml voe 

şi mie a dice: „C urat sunt eQ de sângele tu tu ro r41 
(Fapt. 20, 26) ş i : „Sufletul meQ mântui-l-va D u m 

nedeu" (Iezech. 8, 19). Spuneţi tot ceia-ce voiţi; arătaţi 
causa adevărată pentru care aţi dezertat din staul, şi eu 
mfi voi apăra. Dară nu aveţi ce spune. De aceia vfi rog 
şi pe voi de a sta cu bărbăţie în staul, şi pe cei ce au 
dezertat să se re’ntorcă înapoi, pentru ca ast-feliu intr’un 
cuget să înălţăm mulţămire Iul DumnedeQ, căruia se cuvi
ne slava în vecii vecilor. Amin.

OMILIA XII.

„D rept aceia aceasta dic şi m ărturisesc întru 

D om nu l, ca sâ nu m al um blaţi voi, precum  şi ce

le-l-alte neam uri um blă, întru deşertăciunea m inţeî 

lor, întunecaţi fiind la m inte" (Cap. 4, 17).

Dascalul nu trebuie numai ca să sfătuiască şi să în
veţe, să formeze şi să îndrepteze spiritele discipulilor, ci 
să fie în acelaşi timp temfitoriu de Dumnedeu şi lui să se 
predee. Fiind-că cele vorbite de omeni, ca vorbite de niş
te egali, nu sunt suficiente de a ne atinge spiritele, de â- 
ceia e necesar de a ne încredinţa voel Domnului şi a ue 
preda lui. Tocmai aşa face şi Pavel. Discutând până acum 
despre umilinţă, şi despre aceia că nu trebuie a ne ridica
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unii asupra altora, asculta acum ce spune: „Aceasta dic 

şi mărturisesc în tru  D om nu l, ca sa nu m al um blaţi 

voi precum  şi cele-l-alte neam uri um b la " , şi nu di

ce de loc: ca sa nu mal um blaţi precum  um blaţi 

acum , căci atunci cuventul ar fi fost mal înţepătorifl, ci 
plecând de ]a exemplul altora el a arătat acelaşi lucru. 
Chiar şi Thesalonicenilor Ii spuae acelaşi lucru, scriindu-li: 

„N u întru patim ă de pofta, ca şi cele-l-alte neam uri" 
(I Thesal. 4, 5). «Voi, dice, v-aţî despărţit de crediuţile 
lor, de cât să şciţl că totul s-a făcut de Dumnedeu. Efl nu 
cer de la voi de cât cele ce vg privesc, adecă ca viaţa şi 
purtarea v6str6 să fie dupre Dumnedefl. Aceasta v6 apar
ţine vou6. Invoc de martur la cele dise de mine pe Dom
nul, că eu nu v-am înjosit prin aceasta, ci v-atn spus cum 

trebuie să umblaţi.» „Intru deşertăciunea m inţel lo r", 
adecă a se îndeletnici cu lucruri zadarnice şi deşarte. Şi 
care pot fi acele lucruri deşarte, dacă nu tote cele presente ? 

despre care şi dice Eclesiastul: «Deşertâciunea deşer

tăciun ilor, tote sunt deşertăciun i" (Ecles. t, 2). Dară 
pote va dice cine-va: «Dacă sunt deşerte şi deşertăciuni, pen
tru ce s-ati fost făcut? Eară dacă tote acestea sunt lucrurile 
lui Dumnedeu, cum de sunt deşerte» ? In adevCr că multă 
vorbă se face asupra acestei chestiuni. Dară ascultă, iubitule: 
nu lucrurile Iul Dumnedeu le-a uumit el deşertăciuni, să nu 
fie una ca aceasta. Nici ceriul nu este deşertăciune, şi nici 
pământul; nici forele, nici luna, nici stelele, nici corpul 
nostru, căci t6te acestea după dicerea sântei scripturi 

sunt bune forte (Facere 1, 31), îns& ce este deşertăciu
ne? Să ascultăm pe Eclesiast in explicarea acestor cuvinte: 

„S ăd itu ’ml-am vil, dice, adunat-am pe lâng ă  m ine 

cântăreţi şi cântăreţe, fâcut-am lacuri de ape, ca 

sa ud dum brava, avut-am ciredl şi turm e multe, 

adunatu 5ml-am aur şi arg int, şi am  vedut ca tote 

sunt deşertăciuni. Deşertăciunea deşertăciunilor to

te sunt d e şe r tăc iu n i (Ecl. 2, 4. şi urm). Ascultă acum 

şi pe Profetul David: „strînge com ori şi nu şcie cui 

le adună pre e le“ (Ps. 38, 10). După tote acestea e 
cert, că deşertăciuuea deşertăciunilor este aurul cel mult 
ce se varsă, zidirile acele strălucite, acele turme de robi 
care merg în tărg după stăpân, mândria şi slava deşartă, 
cugetele cele uşore şi famfaronadele. Tote acestea sunt
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deşertăciuni, pentru că nu de DumnedeO sunt făcute, ci de 
noi. Şi de ce ore sunt deşertăciuni ? De aceia că nu aO 
maî nicl-odată vre-un sfârşit bun. Banii, de exemplu, sunt 
deşertăciune, câna sunt cheltuiţi in desmerdărl, cănd însă 
se împrăşcie la săraci, atunci nu sunt deşertăciune. Când tu-1 
cheltuieşcl în îmbuibări şi desfrânărl, iată care e sfârşitul: în- 
grăşarea corpului, rîgâiturile stomachulul, secreţiunl multe, 
îngreuiarea capului, muiarea cărnel, căldura grozavă şi în 
fine o slăbănogire totală. După cum cel care tornă apă 
într’un vas spart munceşce în zadar, tot aşa şi cel ce trâ- 
ieşce în îmbuibări, tornă în pântecele lui ca într’un vas 
spart. Deşertăciune deci se numesce tot aceia ce se speră 
a fi ce-va, pe când in realitate nu este nimic, ceia ce se 
numeşce şi deşert, sau speranţe deşearte. Deasemenea şi 
tot ce este zâdarnic şi fără vre-un scop se numeşce deşert, 
adecă că nu e bun la nimic. Să vedem acum dacă cele 

omeneşcl nu sunt de feliul acestora. „Să mâncăm şi să 
bem câcl mâine murim" (I Corinth. 15, 32). Care e sfâr
şitul, spuue'ml? Deslrugerea complectă. Ne îmbrăcăm şi 
ne înfăşurăm în haine scumpe, dară care e sfârşitul? Ni
mic. Iată acum şi de ale Elinilor: aO filosofat, dară în ză
dar ; aO arătat o viaţă aspră, înse fără folos, căci nu a- 
veafl în vedere un resultat tolositoriO, ci slava deşartă şi 
onoruri din partea celor mulţi. Dară slava din partea ce
lor mulţi ce este? Nimic, căci dacă acel cari acordă ono
rurile pier, cu atât mal mult încă slava si onorurile ce il 
le acordă. Cel ce acordă altuia onore, trebuie ca mal’nteiu 
să şi-o acorde lui însuşi; dară dacă el nu şl-o acordă sie-şT, 
cum va putea să o acorde altuia? Aeum însă noi căutăm 
onoruri până şi din partea celor mal necinstiţi şi mal de 
despreţuit. Dară ce feliQ de onoruri sunt acestea?

Al vădut că tote sunt deşertăciunea deşertăciunilor ? 

De aceia şi dice apostolul: „Intru deşertăciunea min- 
ţel lo r " . Dară ore religiunea lor nu e de acest feliu? Nu 
e lemne şi petre? DumnedeO a făcut ca în locul lumina
re! din sfeşnic să ni se arate sorele. Dară cine ore se în
chină luminărel din sfeşnic? Sorele dă lum ina; dară când 
el nu pote din vre-o causă ore-care, atunci luminarea din 
sfeşnic hi dă lumina. De ce deci nu te închini lumînăfel 
din sfeşnic? «Da, dice, eu me închin focului».—O ! ce ridi- 
lic, ce insultă. Priveşce acum şi alta. De ce stingi ceia ce 
tu adori? De ce nimicesc! pe Dumnedeul teu? De ce nu 
permiţl ca Casa ta să se umple de magnificenţa lut? Dacă 
focul este DumnedeO, apoî lasâ-1 ca să-ţi consume corpul,
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nu-i condamna sâ stea sub fundul olel şi a căldărel, ci 
bagă-1 în cămara ta, bagă-I in hainele cele de mătase. 
Dară tu nu numai că nu faci aşa, ci încă de s-ar întâm
pla din vre-o causă ore-care ca să între pe furiş, alergi in 
iote părţile, pe toţî ’I chemi în ajutoriu, şi ca cum ar fi 
intrat in casa ta o feară sălbatecă, aşa plângi şi oftezi, şi 
numeşcl cea ma! mare nenorocire faptul, că Dumnedeul 
t6Q iţî stă de faţă. Eu am Dumnedeil şi fac totul ca să-l pot 
avea în mine, şi m-aşî crede în cea mal mare fericire, nu 
când îmi va visita casa mea numai, ci când eu aşi putea să-l 
atrag în inima mea. Atrage şi tu focul în inima ta. Tote 

acestea sunt de rîs şi „deşertăciunea m inţei lo r“ . Focul 
este bun spre a te servi cu el, eară nu a i te închina; 
este făcut ca eu să m6 servesc de el, eară nu ca el să in6 
stăpânească pe mine; el a fost făcut pentru mine, şi nu 
eu pentru densul. Dacă te închini focului, de ce şed! cul
cat pe pat şi poruncesc! bucătariulul ca să stea în faţa 
Dumnedeulul 16& ? învaţă bucătăria, fă-te pitariâ, şi de 
voeşcl fă-te chiar ferariu. Nimic nu pote fi mal onorabil 
ca exercitarea acestor meşteşuguri, cu care ocasie Dum
nedeul t6u te visitează tot-deauna. Consideri ca o insultă 
arta, în care e de faţă Dumnedeul teu? De ce ordoni ser
vitorilor tel, eară tu nu te credi demn? Focul este bun şi 
necesar, fiind-că e creaţiunea unul bun creatoriu, în»6 nu 
este Dumnedeu; e lucrul lui DumnedeQ, dară nu Dumne- 
defi. Nu vedl neorândueala Iu l? Nu vedl că de’ndată ce se 
lipeşce de vre-o casă, el nu stă intr’un loc? ci de va găsi 
vre-o continuitate totul dărîmă, şi nici mânele constructo
rilor şi nici ale altora nu sunt in stare ca sâ stingă furia 
Iu l; el nu cunoşce nici prieteni, şi nici duşmani, ci pe toţi 
fi'tratează fa felîG. Deci acesta este Dumned<u? Şi nu v6 
ruşinaţi a o spune? Cu adeverat că bine a dis apostolul: 

„Intru deşertăciunea m inţei lo r" . «Dară, dic ii, sorele 
este Dumnedeu». Dară, spune-mi, de ce, şi pentru ce? Că 
dă lumină mare ? Dară nu-i vedî dese ori învins de nori, şi 
fără de voe servind naturel ? Nu-I vedl altă-dată în eclipsă şi 
ascuns de lună şi de nori ? De şi de alt-feliu norul e mal 
slab de cât sorele, inse cu tote acestea de multe-o”! îl stăpâ- 
neşce. Dară şi aceasta e lucrul înţelepciunel Iul Dumnedeă. 
Durnnedefl trebuie a fi în. totul îndestulat, pe. când sorele 
e lipsit în multe, şi aceasta nu e proba dtimnedeirel lui. 
Pentru ca el sâ se arate şi să fie vedut are nevoe de aer, 
şi încă de aşi: uşor, pentru că dacă e prea des, nu lasă 
razele Iul cai să se transmită. Are nevoe şi de apă, pen*
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tru ca să nu ardă ; pentru că dacă nu ar fi isvorele, lacu
rile, rîurile şi mările, care prin aburii îtnprăşciaţl ţin ore- 
care umetjală, nimic nu l-ar putea împedeca de a arde to- 
tul. Vedî acum ce feliil de Dumnedeu a î?  O! câtă nebunie, 
şi cât ridicol ! «Dară, dicî, e Dumnedeti prin faptul că pote 
vătăma». Şi tocmai pentru că vatămă nu este Dumnedeu, 
prin faptul că unde el vatămă, nu are nevoe de ajutoriul 
nimănui, pe când in acele unde el foloseşce are nevoe de 
concursul multor elemente. Atributul luî Dumnedeu insă e 
de a folosi, şi nu de a vătăm a; dară când e contrariul, 
cum pote fi Dumnedeti? Dară nu vedî că medicamentele 
otrâvitore vatămă fără să mai aibă nevoe de ajutoriul al
tora, pe când acele ce folosesc afl nevoe de ajutoriul mul
tora ? Pentru tine însă sorele este şi bun, în acelaşi timp 
şi slab; este bun, pentru ca prin el să cunosc! exact pe 
stăpânul a tote, şi este slab, pentru ca să nu-i poţi numi stă
pân. «Dară, dicî, el face ca să crească plantele şi semin
ţele». Insă nu cum-va ore pe lângă densul şi băligariul 
este Dumnedeu? pentru că şi el ajută la creşcere. Nu cum
va ore pe lângă aceştia sunt dumnedeî şi furca şi mânele 
agricultorului ? Arată’ml, dacă poţi, pe sore crescând plan
tele fără ajutoriul nimănui; fără ajutoriul pământului, sati 
a apei, sau a agricultureî; să’şî arunce singur seminţele 
în pământ, arunce-şî apoi razele sale şi la urmă să-mî 
arate spicele de grâO. Dară dacă resultatul acesta nu de
pinde numaî de dânsul, ci şi de ploi, apoî de ce să nu fie 
Dumnedefl şi apa? De ce nu şi baligariul şi sapa? Aşa 
dară la tote să ne închinăm? spune-mî; pe tote să le a- 
dorăm ? V a l! câtă nerodie! Dealt-feliu spicele de grâQ mal 
degrabă s-ar putea forma fără sore, de cât fără pământ şi 
fără apă, ca şi t6 te cele-l-alte plante. Dacă nu ar fi pă
mântul, nimic din acestea nu s-ar vedea. Dacă pune cine
va părnent într’un vas de lut, pământ, dic, amestecat cu 
băligarifl mult, şi-l pune sub streaşina casei, dupre cum fac 
copiii şi femeile, vor resări acolo niscare-va plante, pote 
slabe in feliul lor, insă plante; ast-feliu că după această 
experienţă resultatul depinde mal mult de pământ şi băli- 
gariu, de cât de sore, şi prin urmare trebuie a ne închina 
mal mult acestora, de cât sorelul. Sorele are nevoe de ce
riu, de aer, de ape, ca să nu vatăme; are nevoe de tote 
acestea, dic, ca de un frâu, care să-î stăpânească sălbătă
ria luî, ca şi a unul cal sălbatec, ca ast-feliO să nu-i lase 
de a’şl arunca razele după plac. Dară ia spune-mî, unde 
este el în timpul nopţel ? Unde s-a dus să călătoriască 
Dumnedeul tău ? Nu e atributul lui Dumnedeti de a se în



OMII.IA VII

chide unde-va, eatt de a se sfârşi; acesta cu adevârat e 
atributul corpurilor. «Dară, dicl, în sore este şi o putere 
ore-care, şi se mişcă». Deci această putere e Dumnedeti ? 
spune’ml. De ce este împedecată această putere, ca sâ nu 
stăpâniască pulerea lui cea ardfitore? Earăşi ajungem la 
•vorba dintâi. Dară ce este apa? Nu cu in-va şi ea este 
Dumnedeu, prin faptul că este eleftientul cel mal indispen
sabil vieţel animale şi vegetale ? Şi adecă pănă când ne 
vom învârti în acest labirint? Cu ndevârat dice apostolul; 

„ Intru deşertăciunea m inţel lor, întunecaţi fiind ia 

m in te ".
Dară cu aceştia cum e posibil de a discuta bună-oră 

despre înviere ? când ii nici nu pot suferi să audă, din 
causă că sunt întunecaţi la minte. De aceia şi viaţa lor 
este atât de desfrânată; de aceia curvesc şi comit cele 
mal grozave necuviinţl. Şi cu drept cuvânt; căci cel ce’şî 
aii croit Dumnedeu după placul lor, negreşit că tote le fac, 
şi dacă vor putea să se ascundă de ochii omenilor, ii se 
cred fericiţi, căci nimeni nu este care să-I stăpânească. Cu 
•ce va putea deci să influinţeze asupra lor vorba despre 
nemurire, care după denşil e un mith in totă puterea cu
vântului ? Dară Încă să li spui despre cele din iad ? După 
denşil şi acesta e un mith. Priveşce acum şi ideea lor sa- 
tanicească: cân i il ’şî făuresc del desfrânaţi, nu dic că 
sunt mithurl, ci cred în if; eară când discută despre iad, 
■(Jic că poeţii vorbesc de aceasta spunând poveşti, ca ast- 
feliu să se restorn'e de pretutindenea ideea de viaţă feri
cită. «Dară, dic if, filosofii au descoperit ce va mal onora
bil şi mal bun de cât acestea». Cum ? Cel ce au introdus 
•destinul, şi spun că totul este lipsit de orl-ce îngrijire, că 
de nimicâ să nu-i pese cul-va, si că el este compus din 
•atomuri? Sau acel carii dic că Dumnedeu este corp ? Sau 
-acel carii transformă sufletele omenesc) in câneşcl, şi voesc 
a convinge pe omeni, că omul odinioră a fost câne, sau 
leii, sau peşce ? Dară când ore veţi înceta de a bârfi în
tunecaţi fiind cu mintea ? Cu adevârat că ii vorbesc despre 
dogme şi despre viaţă şi fac totul ca şi cum pare-că ar fi 
în întunerec. Cel întunecat nu vede nimic din cele ce stau 
•de faţă, ci de multe-orl vfidend o funie, o ia drept şerpe ce 
se mişcă, sad dacă cade sub un gard, crede că vre-un om 
sad vre-un demon îl stăpâneşce, şi de aici apoi tulburare 
şi vuet mare. De ast-feliti de lucruri se tem ii, ca să se 

adeverească dicerea profetului.' „Acolo s-au temut de 
frica, unde nu era frică" (Ps. 52, 6), pe când de cele
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demne de temut il nici că se sfiesc măcar. întocmai ca ş i 
copiii, carii purtaţi în braţe de mance ating focul cu mâ- 
nele fără să se gândiaseă, sau luminarea aprinsă din sfeş
nic fără nici-o frică, eară când văd vre-un bărbat îmbră
cat cu o haină miţosă (din păr de capră, sau oe) ii tremu
ră de frică. Tot aşa şi Elinii aceştia, dupre cum în adevăr 
sunt copiii, pentru care dealt-feliu chiar unul din al lo r 

(Platon, Tim. p. 22. 13.) a clis că „E linii pururea sunt 

copil", pentru că se tem de acele ce în realitate nu sunt 
păcate, precum: murdăria corpului, îngroparea morţilor, 
nunta, observaţiunea dilelor, şi altele de acest felia’, pe 
câDd de acele ce cu adevărat sunt păcate, precum: pede- 
rastia, curvia, precurvia, etc. de acestea nici vorbă măcar 
nu fac. II vel vedea că după ce se întorce de la vre-o- 
înmormântare se spală, dară de păcatele cele de morte 
nicl-odată; îl vel vedea încă punend mult interes pentru 
bani, îl vel vedea apoi superstiţios pănă la ridicol, bună- 
oră credend că ia cântarea vre-unuî cucoş va veni saQ 
va pleca cine-va! Cu adevărat că sunt întunecaţi cu min
tea. Spiritul lor e încărcat de multe spaime, ca de exemplu t 
«Astă-dl, după ce am ieşit din casă, m-a întâlnit X. cel 
ân tă iîi; deci numai de cât mi se va întâmpla multe rele. 
Mişelul de servitoriu aducăndu mi ciubotele ’mi-a. dat mal. 
ântăifl cea stângă; dară aceasta înseamnă că vor veni a- 
supră’ml nenorociri mari şi insulte. Chiar ett apoi ieşind> 
din casă am păşit cu piciorul stâng mal ’ntălQ; deci e 
semn de nenorociri». Acestea sunt relele cele de pe 
lângă casă. «Ieşind astă-dl din casă, mi s-a bătut ochiul 
stâng de desupt; aceasta e semn de lacrâml». Femeile 
apoi, dacă clănţănesc trestiile când isbesc cu spatn lai 
ţesutul pânzei, sau căJşI consumă mult timp la peptăna- 
tul lânel, scot de aici vr’un semn. Deasemenea când tor
tul sbârnâie în stative, sau când dinţii de sus al stative!- 
scârţiesc şi fiind întinşi prea tare se rup, scot şi de aici 
vr’un semn, şi în fine mii de acestea, care sunt demne de 
ris. Dacă rage măgariul, sau dacă cântă cucoşul, sau de 
strenutâ cine-va, saU alt-ceva, apoi ca şi cum ar fi legaţi 
cu mii de legături, sau după cum am dis, ca stăpâniţi de 
întuneric, pe tote le bănuiesc, fâcându-se prin aceasta de 
mii de ori maî sclavi de cât sclavii. Nu aşa însă suntem 
noi, carii ridem de tote acestea, ca unia ce trăim în lu
mină, şi suntem înscrişi ca cetăţeni al ceriului, neavend 
nimic comun cu pămentul. Noi un singur lucru îl credem.
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ca spaimă, adecă pecatul, şi să nu aducem  vre-o su

părare  lu i DumnedeQ. Nefiind acestea, noî rîdem de 
tote cele-l-alte, ca şi de diavolul, care a introdus tote a- 
cele superstiţiunl ridicole. Peutru tote acestea să mulţă- 
mim lui Dumnezeu. Sa căutăm ca nicl-odată să nu fim 
prinşi In această robie, şi dacă vre-unul din prietenii no
ştri a fost prins, să rutnpem legăturile Iul, să-l eliberăm 
din această închisore uriciosă şi de rîs. Să-l facem sprin
ten în călătoria cea spre ceritt, să-I ridicăm în sus aripele 
cele îngreuiate, şi să-I învăţăm a filosofa asupra vieţel şi 
asupra credinţei. Să mulţămim lui Dumnedeu pentru tote. 
Să-l rugăm ca’ să nu ne arate nevrednici de darul lui cel 
făgăduit nouă. Chiar şi noî sâ ne încercăm de a contribui 
cu cele ce se cer de la noi, ca ast-feliu să învăţăm nu 
numai vorbind, ci şi făcând cele ce vorbim, căci numai 
aşa ne vom bucura de miile de bunătăţi făgăduite noufi. 
Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin Christos 
Iisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sân
tul Duch, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

OMILIA XIII.

„D rept aceia, aceasta $ic şi m ărturisesc întru 

D om nu l, ca să nu m al um blaţi vo i, precum  şi cele- 

l-alte neam uri um blă , în tru  deşertăciunea m inţel 

lor, întunecaţi fiind la m inte, înstreinaţl de viaţa lu i 

DumnedeQ, pentru necunoşcinţa care este în tru ii, 

pentru îm petrirea in im el lo r : carii în tru  nesimţire 

petrecând s-aQ dat pre sine înverşunarel, spre lucra

rea a totă necurăţia, în tru  lăcom ie" (Cap. 4, 17— 19).

Nu numai cătră Efesenl sunt dise acestea, ci şi cătră 
voi, şi nu sunt dise de noi, ci de Pavel, sau mal bine dis 
nici de cătră noi şi nici de cătră Pavel, ci de cătră însuşi 
Charul Duchulul. Deci ast-feliu trebuie a v6 purta, dupre 
cum vorbeşce charul. Ascultă însâ şi ce anume vorbeşce 

el: „D rept aceia, aceasta dic şi m ărturisesc întru 

D om nu l, ca să nu m al um blaţi voi, precum  şi
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cele-l-alte neam uri um bla, intru deşertăciunea min- 

ţeî lor, întunecaţi fiind la m inte, înstreinaţi de viaţa 

lu i DumnedeQ , pentru necunoşcinţa care este întru 

ii, pentru împetrirea in im el lo r“ . Dară dacă este ne- 
cunoşcinţă, şi dacă este împetrire, pentru ce acust ? Cel 
care nu cunoşce e mat drept de a fi învăţat, de cât de a 
fi acusat şi pedepsit. Priveşce însâ, cum apostolul imediat 

li ridică lor orl-ce idee de iertare: „carii, dice, în tru  ne

sim ţire petrecând s-au dat pre sine înverşunare!, 

spre lucrarea a totă necurăţia, în tru  lăcom ie ", şi 

apoi imediat adaoge: „E arâ  vo i nu aşa aţi cunoscut 

pre Christos“ (Vers. 20). A id  dec! arată, că numai viaţa 
lor a fost causa împetrire! inimei lor, eară viaţa aceasta 

a resuitat din propria lor trândăvie şi nesimţire. „Carii, 

dice, în tru  nesim ţire petrecând s-au dat pre s ine“ . 

Dec! când tu aud! «Jicend: „I-a dat pre ii D um nedeu  

în tru  m inte neiscusita (nepriceputa) “ (Rom. 1, 28), a- 

minteşce-ţ! de cuvintele acestea că s-aQ dat pre sine. 
Dară ce înseamnă aceste cuvinte ? Căcî dacă ii de bună 
voea lor s-au dat pre sine, cum se dice că Dumnedeu l-a 
dat ? Şi dacă Dumnedeu I-a dat, cum atunci de s-au dat ii 
pre sine? Vedl tu aici părută contradicere ? De cât prin 

dicerea l-a dat pre ii D um nedeu  înseamnă că a în g ă 

duit, a perm is Dum nedeQ . Ved! dec! cum viaţa necu

rată este şi ea obiectul şi unor ast-feliu de dogme? „C ă  tot 

cela ce face rele, uraşce lum ina , şi nu v ine  la lu 

m ina " (Ioan 3, 20). Şi în adever, fciim ar putea un bărbat 
scelerat, şi mal cu samă dintre acei ce se tăvălesc în 
murdăria tuturor corpurilor femeeşcl, şi care nic! măcar 
idee nu are de sobrietate, cum ar putea, dic, unul ca ace
sta să arate o ast-feliu de viaţă neprichănită ? «Dară, dicî, 
unia ca aceştia şi-au pus corpul în mişcare». Şi de aici 
apoi vine împetrirea inimel, şi întunecarea cugetului. Se 
întâmplă câte-odată ca să se întunece ce-va chiar pe când 
strălueeşce lumina, cum bună-oră cu ochii când sunt slabi, 
eară slabi devin sau prin influenţa vre-unor umedei! vătă- 
mătore, sau prin vre-un curent mare. Tocmai aşa şi în ca
şul de faţă, când înclinarea cea mare căt.ră lucrurile pă
mântesc! ni întuneca intelectul nostru şi ni acopere cugetul 
cu desăvârşire. Dupre cum când suntem în fundul ape! nu 
putem vedea sorele, din causa apei ce e deasupra capului
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nostru ca un gard puternic, tot ast-feliu se petrece şi cu 
împetrirea inimel din causa întunecârel ochilor cugetului 
nostru, adecă o complectă nesimţire, când nicl-o teamă nu 

mal clatină sufletul nostru j„N u  este frica lu i D um ne 

deQ înaintea och ilor lu l“ (Ps. 35, 1), şi earăşl: „Dis-a 

cel nebun în tru  in im a sa, nu  este D um nedeu 41 (Ps. 
13, 1). De Dicâirî nu vine împetrirea, de cât numai din 
nesimţire, pentru că numai aceasta astupă porii. Când un < 
curent îngheţat se concentrează într’un singur loc, partea 
aceia a corpului devine morlă şi fără simţire, şi chiar de 
aî arde-o, sati aî tăia-o, sau de I-al face orl-ce, ea nu sim- 
ţeşce. Tot aşa şi aceia carii s-au fost predat odată desfrâ- 
nărel; chiar de al arunca asuprâ-li cuvinte de foc, sau târî 
ca ferul, nimic nu se atinge de ii, pentru că nimic nu po
te ajunge până la ii, şi aceasta din causă că deja a murit 
consciinţa lor. Deci dacă nu vel combate nesimţirea, ca 
ast-felifl să te poli atinge de părţi şi de organe sănătose, 

vel munci în zadar. „Intru lăcom ie “ dice. Prin aceste 
cuvinte mal cu samă li-a răpit orl-ce speranţă de justifi
care. «Li-ar fi fost posibil, dacă ar fi voit, dice, nici de a 
fi lacomi, nici de a fi desfrânaţi, nici de a’şl îmbuiba pân
tecele şi a căuta numai de plăceri; ar fi fost posibil a se 
împărtăşi şi de averi, şi de plăceri şi de desfătări în mod 
cumpătat, dară fiind-că au usat de acestea fără măsură, 

fotul afl corupt». ,.Spre lucrarea a totâ necurăţen ia", 
dice. Al vădut cum îl lipseşce de orl-ce iertare dicănd 

lucrarea a tota necurăţenia ? Adecă nu pentru că ii 

au cădut, au păcătuit; ci lucrau, saîrmal bine dis săvfir- 

şiau aceste rele, şi făceau us de ele cu intenţiune. „In  

totă necurăţen ia '4, eară totă necurăţenia nu e alt-ceva, 
de cât curvia, precurvia, pederastia, invidia, totă desfrâna- 
rea şi murdăria spiritului.

„Eară voi nu aşa aţi cunoscut pre Christos, 

de vreme ce pre el 1-aţl audit, şi întru densul v-aţî 

învăţat, precum  este adeverul în tru Iisus44 (Cap. 4, 

20. 21). Dicerea de vreme ce pre el 1-aţî aud it (s’̂ s 
akdv •fjxouaaTe—afară numai dacă l-aţi audit) nu este a u- 
nul om ce se îndoieşce, ei a unuia care e forte convins, 

dupre cum şi în alt loc dice: „D e  vrem e ce cu drep

tate este la DumnedeQ a resplâti necaz celor ce 

ve necăjesc pre vo i44 (II Thes. 1, 6). „De vreme ce
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pre el l-aţi audit, şi In tru  densul v-aţi învăţat, pre 

cum  este adeverul în tru Christos, ca să lepădaţi 

voi, dupre cea m al ’nainte vieţuire, pre om u l cel 

vechiQ" (Vers. 21. 21). Aşa dară a cunoşce pe Christos, 
constă şi în a vieţui cu dreptate, căci cel ce vieţuiesce cu 
viclenie şi cu răutate, nu cunoşce pe DumnedeO, "şi nu este 
cunoscut nici el de Dumnedett. Ascultă pe apostol ce spu

ne în alt loc : „M ărturisesc il că pre D um nezeu  ll 

şciu, eara cu faptele îl tăgădu iesc" (Tit. 1, 16).

„Precum  este adevărul în tru Iisus ca să le

pădaţi voi, dupre cea m al’nam te vieţuire, pre om u l 

cel vech iu", adecă să nu vieţuiţl ca aceştia, căci a- 
devărul e printre noi, şi nu deşertăciunea. Dupre cum cre
dinţa nostră este adevărată, tot aşa e şi viaţa nostră. De
şertăciunea şi minciuna sunt păcate, pe când viaţa cea 
dreaptă este adevărul. Sobrietatea de sigur că este adevă
rul, pentru că are un sfârşit mare şi frumos, pe când des- 

frânarea nu duce la nimic. „Pre om u l cel vechio, ca

re se strica după poftele înşe lăc iune l", dice; adecă, 
că precum poftele lui sunt stricate, sunt corupte, tot ast- 
feliu e şi densul. Şi cum ore se strică poftele lui ? Cu mor-, 

tea tote se nimicesc, căci ascultă ce spune Profetul: „ In  

d iua aceia vor peri tote gândurile  lu l“ (Ps. 1.45,4). 
Dară nu uuma! prin morte, ci şi prin altele multe, precum : 
frumuseţa corporală a dispărut de'ndată ce a venit peste 

.el vre-o bolă saQ bătrâneţe, a murit cu un cuveni şi s-a 
stricat; puterea lui corporală se tiimiceşce earăşî, şi chiar 
plăcerile nu maî au la bătrâneţă aceiaşi dulceaţă ca la 
tinereţă. Aceasta ni este invederată din istoria lui Ber- 
zeilim, pe carea o cunosceţi. Dupre cum lâna se distru
ge de câtră chiar cel ce o fabrică, tot ast-feliu şi omul 
cel vechiu. Şi iubirea de slavă, şi plăcerile au perdut de 
multe ori pe om, eară poftele 1-aă înşelat în tot-deauna. 
Pentru că în adevăr faptul în sine nu este vre-o plăcere, 
ci mal mult amărăciune, înşelăciune, ipocrisie şi minciună, 
ca şi Ia teatru, unde persona care jocă rolurile pare a fi fru- 
mosâ,—în timp ce schimele ce le face sunt demne de des
preţ şi desgust,—dară de’ndată ce vel ridica masca şi’! 
vel descoperi faţa, vel vedea înşelăciunea în totă golăciu- 
nea eî. Şi în adevăr că înşelăciune este, când nu ţi se a- 
ratâ ceia ce este cu adevărat, ci ceia ce nu este. Ast-fe- 
liu se fac şiretlicurile. De aici, deci, apostolul ni prescrie
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patru feliurl de omeni, adecă două feliurl în cuvintele ur- 

mătore: „Lepădând pre omul cel vechitL... să v£ 
înoiţl de iznoavă cu duchul minţei v6stre, şi sâ 
v6 Îmbrăcaţi în omul cel noQ“, eară cele-l-alte douăJ
în epistola cătră Romani, unde dice: „V âd  a ltă  lege în

tru m âdu lările  mele, resboindu-se îm potriva legel 

m inţei mele, şi dându-mâ pre m ine rob legel p ă 

catulu i, care este în tru m âdu lările  m e le“ (Rom. 7, 
28). Şi aceştia sunt în afinitate cu cel doi dintăiâ, adecă 

jomul cel noti faţă de cel dinăuntru, şi omul cel vechia 
faţă de cel de dinafară, sau mal bine dis trei sunt şi a- 
nume: omul cel nou, omul cel vechiu, şi acesta care e şi 

cel mal principal şi firesc: «Să v6 înoiţl de iznoavă cu 

duchul m inţei vostre“ dice. Pentru ca să nu creadă 
cine-va că introduce un alt om, spunend de cel vechili 

şi de cel nou, priveşce ce dice el: „Să ve îno iţl“ , 
dară a se re’noi nu este alt-ce-va, de cât a reîntioeri cel 
bătrân, fâcendu-se sau devenind alt-ceva din ceia ce era. 
Ast-feliu că subjectul e acelaşi, pe când schimbarea făcută 
e accidentală; întocmai cum se întâmpla şi cu corpul, când 
acelaşi corp trece prin multe schimbări fortuitej Şi cum 

s-ar face ore acea re’noire? „Cu duchul m m ţeî vo- 

s tre “, dice, adecă, cel ce are duchul în sine, nu să- 
verşiaşce’ nimic vechiu, pentru că duchul nu sufere fap

tele cele vechi. „Cu duchul m inţei vostre" dice, a- 

decă cu spiritul din mintea vostră. „Şi sâ vS îm b ră 

caţi în om ul cel noQ, care dupre D um ne^eQ  s-a 

z id it“ (Vers. 24). Al vădut cum subjectul e unul şi ace
laşi, că el este care se desbracă şi tot el care se îmbracă ? 

„In om ul cel noG, dice, care dupre Dum nedeQ  s-a 

zidit, în tru  dreptate şi în tru  sânţenia adeveru lu l." 
Dară pentru ce el numeşce virtutea om ? Pentru ce nu- 
meşce răutatea om ? sau mal bine dis de 6e sub chipul 
omului represintă aceste două acţiuni pe care omul le po
te săverşi ? Pentru că fără vre-o’ acţiune sau vre-o ener
gie ore-rare nici că se pote omul manifesta, ast-feliu că 
mimai acţiunele lui îl pot arăta ca om, fie bun, fie rău. 
Aşa darii dupre cum e uşor omului de a se desbrăca sad 
îmbracă, tot aşa de uşor este de a practica virtutea sau 
iăulatea. Tânărul este puternic; deci şi noi suntem puter
nici în lucrarea faptelor bune. Cel tfinăr nu are sbârciturl pe
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obraz; deci nici noi nu avem. Cel ten6r nu cade uşor în 
boli; dec! nici noi. Aici tu priveşce, cum el numeşce virtutea 
creaţiune adusă din nefiinţă la viaţă. Dară ore ceia-l-altă 
acţiune a omului (răutatea) nu este creaţiune dupre Dum
nedeu? Câtuşi de puţin, ci este creaţiune dupre diavolul, 

căci el este creatoriul păcatului. Omul cel nou deci, nu 

s-a creat din apă şi din pământ, ci „s-a zid it de D u m 

nedeu în tru  dreptate şi în tru  sânţenia adevâru lu l" . 

Aceste cuvinte sunt dise şi spre combaterea minciuneî, 
pentru că mulţi dintre cel profani se par a fi drepţi, In 
realitale înse totul e o minciună şi amăgire. Sub nume de 

dreptate se înţelege şi aipl virtutea în general, adecă to

talul virtuţilor. Ascultă ce spune Christos: „De nu va 

prisosi dreptatea vostre m a l m u lt de cât a cărtu 

rarilor şi a fariseilor, nu veţi în tră  întru îm părăţia  

ceriurilor ' (Math. 5, 20). Drept se numeşce încă şi acela 

care nu dă nici un .motiv de acusare; aşa bună-6ră şi la 
tribunale noi numim drept pe cel nedreptăţit, pe cel ce a 
suferit, şi nu şi-a resbunat cu nedreptate asupra contrariu
lui. Deci, dacă şi noi vom putea să ne arătăm drepţi unii 
cătră alţii la înfricoşatul tribunal al stăpânului nostru, vom 
putea în acelaşi timp a ne bucura şi de filantropia Iul. In 
adevăr, că faţă de Dumnedeti, ori şi câte am face, nu ne 
vom putea arăta că suntem drepţi în perfecţiune, căci el 
pretutindenea covârşiaşce pe ce! drepţi, dupre cum dice şi 

Profetul; „Ş i să biruieşci când vel judeca  tu “ (Ps.50, 6); 
insă dacă noi nu vom vicia dreptatea ce datorim unii cătră 
alţii, atunci vom fi drepţi. De vom putea dovedi că suntem 

nedreptăţiţi, atunci vom fi drepţi. Dară de ce li dice îm- 

brăcaţi-ve, pe când il erau deja îmbrăcaţi? picerea a- 

ceasta se raportă la viaţa şi la faptele lor. Atunci (la bo
tez) il aâ îmbrăcat haina botezului, eară acum’l îndeamnă 
de a îmbrăca haina vieţel şi a faptelor, nu dupre poftele 

înşelăciune!, ci dupre Dumnedeu. Dară sânţenia ce înseam

nă? Curăţenia vieţel, pe carea no! suntem datori a o avea. 
De aeeia ne şi amintim de sânţenia celor mutaţi de la noi 
(r/jv oaiav iwv ouusXxl-âvTOv <pa[Jiv), şi dicem dupre cum ni 
este obiceiul: „am săvârşit datoriile religiose pentru X. 
sat! Z. (Ăşxoaiu>aâ5j.7]v xa.i xaâ-wauoadjXTjv), şi altele de acest 
feliu, adecă, nimic nu li mal datoresc, nu mal sunt res- 
pundetoriu» etc.
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*) De no! depinde aşa dară, iubiţilor, ca să nu ne 
desbrâcâm de haina dreptăţeî, pe carea şi Profetul o nu
meşce haioa mântuire! (Is. 61, 10), pentru ca ast-felifl să 
ne putem asemfina cu Dumnedeâ, pentru că şi El s-a îm
brăcat cu dreptatea. Cu aceasta haină să ne îmbrăcăm şi 
noi. A ne îmbrăca îns6, nimic alt nu învederează, de cât 

a nu lepăda această haină nicl-edată, căci ascultă ce 

dice Profetul: „S-a îm brăcat cu blestemul ca cu o 

haină, şi a Intrat ca apa în m aţele lui, şi ca untul- 

de-lemn in osele lu î“ (Ps. 108, 17), şi earăşi: „Gel ce 

se îm bracă cu lum ina  ca cu o h a in ă " (Ps. 103, 2). 
Chiar şi printre no! este obiceiul de a <Jice: «cutare s-a 
îmbrăcat cu cutare» (o Ssîva iveSuoato iov 8siva), şi nu pen
tru un timp ore-care, ci pentru tot-deauna. Ast-feliu deci, 
El voeşce de a fi îmbrăcaţi noi cu virlutea nu o di, nici 
doufi sau trei, ci pentru tot-deauna, şi niel-odată să nu 
fim goli de ea. Nu este atât de slut omul chiar când ar 
ti cu pielea golă, pe cât de slut şi de deformat se arată 
fiind lipsit de virtute. Aici îl v6d în această stare de slu- 
ţenie numai tovarişii lui, pe când acolo îl vede stăpânul 
a tote şi îngerii. Când tu a! vedea pe cine-va trecând prin 
terg gol şi desbracat, spune-mî, nu te-ar durea, sad nu al 
simţi nicl-o compătămire la această privelişte ? Deci, ce 
vom (Jice şi no! când tu a! trece la deal şi la vale prin 
oraş desbrăcat şi gol de haina virtuţel? Nu vecii pe cel 
cari cerşesc, pe carii no! obicinuim al numi colindători 
(Xtoxcqae), cum cutrieră stradele şi cum noi iî miluim? El 
bine, când chiar şi aceşti nenorociţi îşi perd hainele de pe 
denşil în jocuri de noroc, noi nici nu voim să-I mai şcim, 
şi nicî o iertare nu mal pot avea din parte-ni. Cum deci 
ne va ierta şi pe noi Dumnedeti, când am perdut haina 
virtuţel? Când diavolul vede pe cine-va desbrăcat de vir
tute, imediat îi înegreşce cu funigină faţa, îl răneşce, şi 
îl forsazâ la relele şi pficatele cele mal mari. Sâ devenim 
dec! desbrăcaţi şi gol! de avere, ca să nu fim desbrăcaţi 
şi goliţi de dreptate. Imbrăcarea cu haina bogăţiei vatămă 
haina virtuţel, pentru că aceia e făcută din spini. Ast.-fe- 
lifl sunt spinii, şi orl-cât de multe haine de acest feliu am 

,——r- îmbrăca, cu atât mal mult încă ne vom arăta goli. Des- 
frânarea bună-orâ desbracă pe cine-va de haina virtuţel, 
pentru că desfrânarea este foc, eară focul acesta mistuie

*) Partea morală. îndemnare cătră fapta bună, şi povestiri 
asupra femeilor, care au ales viaţa ascetică. (Veron).
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o asemenea haină. Bogăţia e o molie, şi dupre cum molia 
totul strică, necruţând nici chiar hainele de mătase, tot 
ast-feliil şi bogăţia. Deci tote acestea să le lepădăm, pen
tru ca să devenim drepţi, şi pentru ca să r.e îmbrăcăm
în omul cel noG. Nimic vechiu, nimic din cele părute, ni
mic din cele ce se strică şi se perd, să nu mal fie pe lân
gă noi sau în stăpânirea nostrfi. Virtutea nu este grea, şi 
nici că este grett de practicat. Nu vedeţi pe cel de prin 
munţi ? Aceia şi casele le-au părăsit şi femeile, şi copiii, 
şi orl-ce protecţiune; s-au sustras singuri din lume, şi îm- 
brăcându-se cu sac şi preserându-şl cenuşă pe cap şi-au 
atârnat lanţul de grumaz, s-au închis în nişce căsuţl mici, 
şi încă nu s-au mărginit aici, ci singuri s-au dat la pos
turi şi ajunărl incontinue. Dacă aşi porunci eu unele ca 
acestea astă-dl, ore nu aţi fugi cu toţii, ca nici macar să
audiţl? Nu aţi dice că faptul acesta e prea greu? Nimic
de acest feliu nu dic că trebuie a face; voesc a fi cine-va 
aşa de virtuos, însfi nu legiferez. Dară ce dic eu ? Usazâ 
şi de băl, îngrijeşce-ţl corpul, du-te şi în târg, al şi casă, 
şi servitorii serviască-te, fă us şi de mâncări şi de băuturi, 

însfi de peste tot locul alungă lăcomia, căci aceia este 
care face pficatul. Acelaşi lucru întrebuinţat cu lăcomie, 
a devenit pficat, aşa câ lăcomia nu este alt-ceva, de cât 
însuşi pficatul. Privesce; când de pildă mânia se va în
tinde mal mult de cât trebuie, atunci ieşind din margine - 
le permise batjocureşce şi insultă, atunci cel stăpânit de 
ea tote le face cu nedreptate ; tot aşa e şi cu amorul, cu 
dragostea de bani, cu dragostea de slavă şi de tote cele- 
l-alte. nu-mi spuî, că aceia ati putut, pentru că mulţi 
chiar mal slabi ca tine, bogaţi şi deprinşi în dezmerdările 
vieţel, şi-au luat asupră-li o ast-feliu de viaţă aspră şi a- 
nevoiosă. Şi ce vorbesc eti de bărbaţi ? Fete care încă nu 
împlini-se doufi-ţlecl de ani; fete care’şl petrecuseră tim 
pul in salone şi la umbră, salone pline de mirodenii, care 
se culcaseră pe aşternuturi mol şi delicate, dupre cum şi 
ele erau delicate de la natură; fete care din causa maret 
îngrijiri devenise cu totul bicisnice, care t6tă diua nu aveau 
alfâ treabă, de cât să se îmfrumuseţeze, să se îmbrace cu 
haine aurite, şi să se bucure de cea mal mare dezmerda- 
re: fete care nici măcar pe ele nu se serviatl, ci aveaţi 
multe servitore ce li stau de faţă; fete care aveau hainele 
cu mult maî fine şi mal mol chiar de cât corpul, cu că
meşile lor cele fine, care incontinuQ se ocupau cu tranda
firii şi cu cele-l-alte flori mirositore; el bine, iată că de
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odată asemenea feciore, aprinse de fotul lui Christos, le
pădând de la ele totă trândăvia şi molăciunea de maî'nainte, 
uitând de dezmerdările cum şi de vîrsta lor cea fragedă, 
întocmai ca şi nişce luptători voinici, desbrăcându-se de 
acele dezmerdărî, s-au aruncat cu curaj în luptele contra 
diavolului. Pote s-ar părea că .̂u vorbesc lucruri de ne- 
credut, şi cu tote acestea sunt adevârate. EQ însumi am 
audit de nişce ast-feliu de feciore delicate, că s-au dedat 
unei aşa vieţi aspre, în cât corpurile lor le-au îmbrăcat 
cu haine făcute din pârul cel maî aspru, că umblă descul
ţe, şi că se culcă pe aşternut făcut din crengi de copaci; 
darâ încă ce este mal mult că priveghiază nopţile, şi nu 
mal întrebuinţază nici mirodenii şi nici alt-ceva din cele 
vechi, şi că chiar, capul lor e aprope neglijat, împletindu- 
şl părul simplu şi fără pretenţiunl, numai doră să nu ca
dă în sluţenie. Singura îor masă este sara, masă nu con
sistând doră din verdeţuri sau pâne, ci turtă, bob, năut 
(nohot), măsline şi smochine; în fme o mizerie incontinuă, 
şi ocupaţiunl cu mult mal grele, de cât ale servitorelor 
de prin case. Şi de ce? Pentru că îngrijesc de cele bolna
ve, li portă paturile lor, li spală piciorele, şi multe din e- 
le pregătesc bucatele. Iată câie pote săvârşi focul şi dra
gostea lui Christos! Iată cum buna voinţă se pote ridica 
mal pre sus de natură! Dară eu nimic nu vâ pretind din 
acestea; de._voiţi înse, întreceţî pe femei în o ast-feliu de 
viaţă. Săvârşiţi măcar din acele ce nu sunt atât de grele. 
Stăpâniţi-vâ mânele ca să nu mal răpiască, stăpâniţi-vS 
de privirele desfrânate.

Care e greutatea ? spune-mi. Faceţi tot-deauna cele 
drepte, nu nedreptăţiţi pe nimeni, nici cel sarac, nici cel 
bogat, nici orăşanul şi nici cel ce lucrează cu braţele, pen
tru că dese-orl se întâmplă ca nedreptatea să cuprindă şi 
pe cel săraci. Pote nu vedeţi câte lupte şi certe se petrec 
printre cerşetori, şi cum tote le restornă pe dos? Fă us 
de căsătorie, al şi copil, căci şi Pavel unora ca acestora 
li ordona, unora ca acestora li scria. Lupta aceia este no
te mare, stânca e pote prea înaltă şi vîrful el e aprope 
de ceriu, şi tu nu poţi ajunge pănă Ia o aşa înălţime ? 
Apoi atunci fă pe cele mal mici, aibl privirea aţintită la 
cele maî de jos. Nu poţi ca să-ţi golesc! pungele de bani? 
Cel puţin nu răpi averile altora, nu nedreptăţi pe alţii. 
Nu poţi posti pote? Cel puţin nu te da pe sine-ţî îmbuibă
rilor. Nu poţi să te culci pe aşternuturi făcute din nuele 
de copaci ? Nu-mi arăta paturi argintate safl lucrate din
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os de elefant, ci tatrebuinţază pat şi aşternut făcute nu 
pentru ochii lumel şi pentru paradă’ ci pentru odihna ta. 
De ce îţi umpli corabia cu mărfuri de acelea, care te în
greuiază în călătorie? Dacă al fi sprinten îmbrăcat, nu te- 
ai teme de nimic, nici du invidie, nici de tâlhari şi nici 
de cel ce uneltesc viclenii asupra ta. Nu te îmbogăţesc! 
atâta în bani, cât te îmbogăţesc! în g r iji; nu te imb’ogăt 
ţese! atâta în poprietăţî şi moşii, pe cât te îmbogăţesc! 
în primejdii şi multe agonii de morte, care tote !a un loc 
îţi aduc multe ispite, şi multe pofte. Acestea şi altele ca 
acestea sufăr acel ce voesc a stăpâni multe bogaţii. Nu-i! 
dic: serveşce pe cel bolnav; cel puţin însă porunceşce ser- 
vitoriulul tău să facă aceasta. Vedi aşa dară că nu e ce-va 
gretî ?( Cum se face ore, că fele în vîrsta fragedă să ne 
întreacă pe noi şi să se gâsască atât de departe de noi? 
Să ni fie aceasta spre ruşinea nostră, vă rog, că pe când 
în afacerile lumesc! nu voim cu nici un preţ a li permite 
să ia parte, nicî în resboe şi nici la premiile acordate lup
tătorilor, iată că 111 luptele duchovniceşcl ele mal mult de 
cât no! sufăr, şi ele cele ântel răpesc premiul, şi sboră la 
înălţimile cele mal de sus ca nişce vulturi, eară noî băr
baţii ne învârtim aici jos, dupre cum se învârtesc într’una 
corbii pri’mprejurul fumului de grăsime ce iesă de la ho- 
geagul bucătăriei. A se gândi cine-va numai Ia pântece, 
a proecta într’uria cum ar putea să aibă sofragiî şi bucă
tari, este în adevăr faptul unor croncăni (corbi) şi a unor 
cânî flămândl. Ascultă ce-ţi voiţi spune despre femeile din 
vechime. Mari cu adevărat au fost acele femei, mar! şi 
rniraculose, ca de pildă Sara, Rebeca, Rachela, Debora, 
Ana, şi acelea de pe timpul lui Christos, însă nici într’o 
privinţă ele nu au întrecut, pe bărbaţi, ci ocupaţi rândul 
de pe urmă al luptătorilor. Aslă-dl însă cu totul din con
tra ; femeile ne întrec pe noî în luptele duchovniceşcl şi 
ne covârşesc. Cât ridilic! Câtă ruşine! Noî ca bărbaţi sun
tem—după ordinea stabilită de Dumnedeu— cap al femeei, 
şi suntem biruiţi de densa ? Suntem biruiţi de corp ? Am 
fost rânduiţi de Dumnedeu să predominăm pe femei, însă 
nu numai în privinţa corporală, ci şi în privinţa spirituală; 
adecă să fim premergătorii lor şi în virtuţi, să fim cu un 
cuvânt exemple bune de imitat pentru ele. Ce! ce stăpâ- 

neşce, este datorifl, mal ales în aceasta a stăpâni, în  a 

birui cu fapta cea buna pe ce! stăpâniţi, eară dacă 
cum-va este biruit, apoi atuucl el nu mal este stăpân. Aţi 
vădut cât de mare e puterea venire! luî Christos ? Aţ! vă-
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dut cum a deslegat blestemul ? In acea viaţă îngerească 
aQ intrat mal multe feciore, mal multe celibatare, de cât 
femei măritate, şi deci e mai mare sobrietatea şi înţelep
ciunea la acelea, de cât la acestea. De ce vorbeşcl cuvinte 
proste? Femeea nu ar scote din gură nici un cuvent cu 
atâta uşurinţă. De ce ’ml spui, de ce ’ml vorbeşcl despre 
acele desnădejduite? Sexul femeesc este iubitoriu de po
doabe, şi tocmai aici este defectul eel mare al lor. Dară 
măcar în aceasta voi bărbaţii biruiţi-le, voi cel împodobiţi 
de densele ca cu propria vostre podobă. Eu nu cred atât 
de vinovată pe femeea care se împodobeşce cu sculele eî 
cele aurite, pe cât cred de vinovat pe bărbatul, care se 
Împodobeşce cu lucruri femeeşcî; nici nu condamn atâta 
pe femeea care se gândeşce numai la colanul el cel aurit, 

^-pe cât condamn pe bărbatul, care se gândeşce cum să ’şî 
îmbrace femeea cu haine aurite. 'Ast-feliO că şi în această 
privinţă voi barbaţilor sunteţi vinovaţii. Voi sunteţi carii 
puneţi scânteia, şi tot voi carii aprindeţi focul. De alt-felid 
nici nu e atât. de mare păcat pentru femei, pe cât e pen
tru bărbaţi. Tu al fost orânduit de Dumnedeu ca să derijezl 
şi să administrezi pe femee, peste tot locul tu pretind! a 
avea ânteetatea judeci arată şi în aceasta, că nici un cuvent 
nu’ţl iesâ dio_gurâ cu privire la luxul dorit de ea. FemeeI 
mal ales îl este scusabil de a se împodobi, dară nu bărbatului. 
Şi când însuţi tu nu eviţi reu!, cum ore îl va evita ea? Fe
meile au şi ore-care vanitate în ele, de cât acest păcat este 
comun şi bărbaţilor. Femeile sunt ore-cum iritabile, dară 
şi aceasta este comun şi bărbaţilor; însă în cele ce ele 
prisosesc şi întrec pe bărbaţi, nici de cum nu maî sunt 
comune. Voiu a dice de seriozitatea, de căldura şi de evla
via lor, cum şi de dragostea lor pentru Christos. De ce 
înse au fost excluse din locul de învâţâtore ce’l aveai! pe 
atunci ? Şi aceasta e un semn de deosebirea lor de băr
baţi, şi o probă vedită despre însemnătatea şi măreţia fe
meilor de pe atunci. Căci în timp ce Pavel sau Petru în
văţat!, saQ şi toţi acel sânţi, era ore drept, era ore posibil 
ca femeea să fugă şi să se depărteze prin fapte de învă
ţătura lor? Acum înse am ajuns într’atâta r6utate, în cât 
se cere cu dreptate resolvarea problemei, de ce femeile 
nu ma! învaţă ? Dară cu această ocasie să recunoşeem că 
şi noi am ajuns în aceiaşi slăbăciune cu densele. Acestea 
le-am spus nu cu scop de a le înălţa pe ele, ci ca noi înşi
ne să ne ruşinăm, să ne învăţăm şi să ne îndemnăm ca 
să reluăm dreptul de ântăetate ce se cuvine nouă bărba
ţilor, nu dupre puterea fisică, sau in raport cu ea, ci drep-
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tu! de ântâetate în privinţa îngrijire!, protei-.ţiune! şi virtu
te!. Pentru că ast-feliu şi corpul va fi atunci în ordine, 
căci numaî atunci se va bucura de cel mal bun stăpân şi 
protector. Fie ca şi femeile şi bărbaţi! să vieţuiască dupre 
voinţa Iu! Dumnedeu, pentru ca cu toţi! să ne învredni
cim în diua cesf înfricoşată a ne bucura de iubirea de omeni 
a stăpânului nostru, cum şi de bunurile făgăduite n6u£, prin 
Iisus Christos Domnul nostru, căruia împreună cu Ţatâl şi 
cu Duchul Sânt, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, a- 
cum şi pururea şi în veci! vecilor. Amin.

OMILIA XIV.

„Drept aceia lepădând minciuna grăiţi adevă
rul fie-care cu apropele lui, căci suntem unul al
tuia mădular!. Mâniaţi-vâ, şi nu greşiţi, sorele să 
nu apue întru mânia vostre. Nu daţi loc diavolu

lui “ (Cap. 4, 25-27).

Vorbind despre omul vechiu în general, la urmă îl şi 
deserie în parte. De alt-feliu atunci învăţătura e şciută 
mal bine, când luăm cunoşcinţă şi de amănunţimi. Dec! 

ce dice e l?^„D rep t aceia lepădând  m inc iuna ". Care 
minciuna? Ore despre idol! vorbeşce el aici? Nu despre 
aceasta spune, de şi de alt-feliu şi idolii sunt minciună, şi 
acum nimic nu mal este comun cu aceia, ci vorbeşce de 
minciuna dintre dânşii, adecă de viclenie şi de bănuiala 

reciproca. „G răiţi adevărul fie-care cu apropele lu i" , 
dice, după care apoi adaoge ceia ce-I putea aţiţa pe dânşii 

la o mal mare sfială „căci suntem  unu l a ltu ia m ădu 

lar! Nimeni să nu amăgiască pe aprtpele luî, ceia ce şi 

Psalmistul dice: „Perde-va D om nu l buzele vic lene" 
(Ps. 11, 3), Nu este, şi nimic nu pote provoca duşmănia, 
ca a amăgi pe alţii şi a-I înşela cu vorbe falşe. Privesce 
cum el peste tot locul îl îndeamnă la dragoste reciprocă 
şi la concordie, făcând us de exemplul cu membrele cor
puluî. «Să nu amăgiască, dice, ochiul pe picior, şi nicî pi
ciorul pe ochiu». De exemplu: dacă ar fi o gropâ adâncă, 
şi deasupra el ar fi puse niscare-va trestii acoperite cu 
păment, ceia ce de alt-feliu ar putea înşela pe ochi, ore



138 OMILIA XIV

în asemenea cas nu se va face us de picior spre a pipăi 
suprafaţa acelui loc bănuit, de este tare, şi a şei dacă de- 
desupt e locul gol sati nu? Nu va apăsa, dic, cu piciorul 
acel loc bănuit ? Nu cum-va ore l-ar amăgi piciorul, satt 
nu ar voi sâ ’l îneucoşciinţeze de ceia ce este în realitate 
acolo? Dară ce? Dacă ochiul ar vedea un şearpe sau o 
feară sălbatecă, nu cum-va ore s*ar încerca sâ amăgiască 
piciorul? Nu ore atunci imediat dă de veste piciorului, 
eară acesta aflâud de la ochiu primejdia nu merge mal 
departe? Dară ce? Când bună-oră nici ochiul şi nici picio
rul nu pot ea să cundscă primejdia exact, ci totul depinde 
de simţul mirosului, spre a se afla dacă doctoria e otră- 
vitors sau nu, nu cum-va, dic, s’ar încerca ore mirosul ca 
să amăgiască gura ? De sigur că nu ar face aceasta, căci 
atunci şi mirosul sar perde împreună cu corpul întreg; 
şi prin urmare ceia ce i se presintă în realitate, aceia şi 
spune. Dară ce? Nu cum-va ore limba s-ar încerca să a- 
măgiască pe stomach? Nu dânsa e aceia care când gustă 
amarul, îl aruncă, eară când găseşce dulcele îl trimite în 
stomach? Priveşce reciprocitate de serviciu, priveşce pro
nie provenită din adevgr, şi cu totâ buna-voinţă, cum ar 
dice cine-va.

Tot ast-feliu şi noi să nu minţim unul altuia, dacă 
cu adevârat suntem mădulărl unul altuia. Aceasta e dova
dă de prietenie, earâ la din contra e dovadă de duşmănie. 

„Mâniaţi-ve, şi nu greşiţi". Priveşce înţelepciune la a- 
postol; dice ca să nu greşim, dara cniar când am greşit 
ei nu ne părăseşce, pentru că nu-i lasă iuima lui cea pâ- 
rinţască. Ltupre cum doctorul sfătuieşce pe bolnav ce tre
buie să facă, eara daca acesta se arata greoiu m îndepli
nirea preseriptiunilor medicale, el totuşi prin sfaturi îl con
vinge şi îl vindeca la urmă, tor. asa tace si Havel. Doctorul, 
care de fa cel âute.ifixŞşpuns de nesupunere din partea bol
navului se înfunază, pentru că nu a fost ascultat, ba încă şi 
despreţuit, caută numai sfava; pe cand acei care caută in tote 
cmpurile sănătatea bolnavului, are 111 vedere un singur 
lucru: cum să rîdice din pat. pe acei bolnav şi să-l insăfia- 

toşeze. Aceasta o face şi Pavel. A dis: sâ lepădat! m in 

c iuna ; dara dacă .vre-odată din causa minciuneî s-ar naşce 
mânia, el o vindecă şi pe aceasta imediat, căci ce dice Y 

„M âniaţi ve şi nu greşiţi V adecă, bine este de a nu se 
mânia cine-vn, dară chiar de ar cădea 111 aceasta patima 
vre-odată, fie, însfi nu în asa grad, in cât împăcarea să fie 

imposibilă, ci „bore le sa nu aDue Intru m ân ia  v6 -
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str6 “ . VoescI a te lăsa să fii stăpânit, de mânie? f&-o, în
se ţ i  ajunge un ceas, aouâ saa şi tre i; sorele sa nu ve 
pârasasca pe voi in'duşmănie, a  resârit din bunătate, sa 
nu plece de la vot strălucind şi luminând pe cel nevred
nici. Căci dacă stăpânul l-a trimis pe densul din bunăta
tea cea mare, şi ţi-a iertat greşalele tale, eară tu nu ierţi 
pe ale apropelul, gândeşce-te singur cât de mare este râul. 
Dară pe lângă aceasta mai este şi alt-ceva. Fericitul Pavel 
s-a temut, ca nu cum-va noptea să găsiascâ pe cel nedrep
tăţit încă cuprins de mânie, şi de aici să se reaprindă fo
cul. Intru cât timp multe se petrec la lumină şi in timpul 
(Jilel, iţi este 6re-cum scusabil de a te lăsa sub stăpânirea 
mâniei; dară când vine sara împacă-te cu duşmanul, şi 
stinge râul din capul locului, căci de te va apuca noptea 
aşa, na va fi suficienta diua următore de a stinge râul 
mărit deja în cursul nopţel, ci chiar de al putea să tal o 
parte din el, totuşi nu vel putea să-l tal cu totul, eară în 
noptea următore fiind încă cupnns de mânie vel aprinde 
focul maî mare. Câcl dupre cum se întâmpla cu sorele 
câte-odată, când el neputând a dovedi ca ceriul cel des şi 
încărcat cu nori în timpul nopţel să-l subţieze şi să polă 
împrăştia în timpul dilel căldura, eară în noptea următore 
aerul se mal îndeseşce încă prin alte neguri şi evapora- 
ţiuni, ceia ce ni arată în mod cert stricarea timpului,— 
tot aşa se întâmplă şi cu mânia.

„Nu daţi loc d iavo lu lu i" (Vers. 27), ceia ce probea
ză că a ne râsboi unii pe alţii, este de a da loc diavolu
lui, căci pe când noi trebuie a ne îngrădi cu zidiu unii pe 
alţii, a sta cu putere contra lui, şi totâ mânia a o îndrepta asu- 
pră-î, noi încă ne întărîtăm unii pe alţii şi ne alungăm. Nici
odată si nicăirl diavolul nu gâseşce un loc mai propriu şi 
mai potrivit ca în duşmănii. De aici se şi nasc miile de 
rele ce bântuie omenirea. Pe cât timp petrele zidiului sunt 
bine combinate şi lipite, şi nu aO printre ele nici un loc 
gol, de sigur că vor sta înţepenit^; dacă insâ se va în-, 
tâmpla a se forma vre-o crăpătură printre ele, fie chiar 
numai cât încape acul, sau un fir de pâr, pe unde ar pu
tea întră apa, atunci întregul zidiu se dârîmâ şi se nimi- 
ceşce cu totul. Tot ast-feliu se întâmplă şi cu diavolul ; 
întru cât timp noi vom fi strînsl unul lângă altul si bine 
alipiţi, nimic nu va putea introduce din vicleniile lui; când 
înse o mică descfiidStură s-ar forma nrintre nnî. atunci va 
strâbate înăuntru ca şi un puhoitl. Peste tot locul deci, el 
se încearcă de a pătrunde înăuntru, şi ast-feliu a face nu-
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mal începutul de-ocamdată; dară locmal aceasta e pentru 
dănsul cu greii de îndeplinit; odată însă ce a reuşit, el cu 
uşurinţă îşi întinde acolo mrejele. Pe urmă chiar cel mal 
credincioşi dau ascultare intrigilor diavolesc!, şi spun min
ciuni, căci il au atunci nu adevărul ca punct de plecare în 
judecata lor, ci duşmănia este aceia care hotărăsce. Căci 
dupre cum se întâmplă, că pe timpul cât e prietenie, chiar 
şi cele adevărate se consideră ca minciuni resultale din 
răutate, tot aşa se întâmplă şi pe când este duşmănie, când 
minciunile sunt considerate ca adevăruri. Cu un cuvftnt 
atunci totul se schimbă, atunci este o altă minte, altă ju
decată, alt tribunal, care nu ascultă cu imparţialitate, ci 
cu cea mal mare părtinire. Când în balanţa cântariuluî se 
adaoge o bucată de plumb, atunci atîrnă greu acea parte; 
întocmai aşa e şi în caşul de faţă, când greutatea duşmă
niei e cu mult mal grf-a de cât plumbul. De aceia vă rog, 
ca totul să facem, pentru ca mal ’nainte de a apune so- 
rele să stingem orl-ce duşmănie. Când duşmănia te stăpă- 
neşce in diua antei, şi în cea de a doua, de multe-orî apoi 
o vel întinde chiar pentru ani îndelungaţi, şi ast-feliu ea 
singură va creşce fără de ajutoriul cui-va. Chiar cuvinte 
vorbite cu altă intenţiune, în alt mod vor fi interpretate; 
chiar mişcările celui duşmănit, şi în fine orl-ce ar face el, 
totul contribuie de a înfuria încă mal mult şi de a prefa
ce în feară sălbatecă pe adversariu, cum şi de a l face 
mal rău chiar de cât cel nebuni. Nici chiar numele lui nu 
voesce a-1 pronunţa, şi nici nu sufere de a-1 audi măcar, 
ci tot ce iesă din gura Iul este isvorît din răutate şi din 
deprinderea de a batjocuri. Dară cum să îmblânzim ore 
mânia? Cum să stingem flacăra? Dacă vom înţelege şi vom 
simţi propriile nostre greşeli, şi cât suntem de respundă- 
torl înaintea lui Dumnedeu; dacă vom înţelege că nu ne 
resbunăm asupra duşmanului, ci asupra nostră; dacă vom 
înţelege că noi prin duşmănie mulţămim pe diavolul, pe 
ceî ce cu adevărat este duşmanul nostru, şi că odată că- 
duţl în cursele Iul noi nu facem alt-ceva, de cât că pe de
oparte nedreptăţim pe apropele, carele este unul din mă- 
dulările nostre, eară pe de-altâ parte că pe densul (diavolul) 
îl cinstim şi îl prea m^rim. Voescl numai de cât să fii 
resbunătoriu şi duşman ? Fii şi duşman, însă al diavolului, 
eară nu al m’ădulariulul, al fratelui tăil. De aceia Dumne
deu ne-a înarmat pe noi cu mânia, nu ca să împlântăm 
sabia în propriul nostru corp, ci pentru ca întreagă să o 
afundăm în peptul diavolului. Acolo, de voeşcl, bagă sabia 
mâniei pănă în mănunchiu, şi chiar şi mănunchiul, şi să
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nu o scoţi de loc, ci încă să împlântezl şi pe a doua. A- 
ceasta se va face atunci numai, când noi ne vom cruţa 
unii pe alţii, când ne vom afla împăciuitori unii cătră alţii. 
Peară averile, pearâ slava şi prosperitatea în întreprinderi, 
peară totul în fine; dară de cât tote acestea mal de preţ 
şi mal respectat este pentru mine apropele meQ, ca cei 
ce este unul din membrele mele. Acestea le spunem cătră 
noî înşi-ne. Să nu nedreptăţim natura nostre, numai cu sco
pul de a îngrămădi averi peste averi şi de a ne bucura 

de slavă deşartă. „Cel ce fură, să nu m al fu re ", di
ce (Vers. 28). Al vedut care sunt mădulările omului vechiu? 
Minciuna, resbunarea, tâlhăria. Dară pentru ce ore nu a 
(Jis: «cel ce fură sâ fie pedepsit, să fie torturat, sâ fie ciun

tit», ci într’un mod simplu: „Să nu m al fure, ci m al 

vârtos să se osteniascâ lucrând  binele cu m âne le  

sale, ca sâ a ibă să dea celui lips it" ? Unde sunt acum 

acel ce se numesc pe denşil curaţi, carii fiind plini de to- 
tă murdăria, cutează totuşi a se numi pe sine curaţi ? A 
se depărta de greşale nu înseamnă doră a fugi numai de 
p6cat, ci încă a şi săverşi vre-un bine ore-care. Aţi vedut 
cum trebuie a fugi de p6cate ? Au furat,—acesta este p6- 
catul,; nu au furat, de cât aceasta nu înseamnă doră că a des- 
legat pecatul, că l-a nimicit, dară cum ? S-a ostenii cu 
mâuele sale, şi a dat celui lipsit. Apostolul nu voeşce ca 
noi să lucrăm numai fără scop, ci a ne osteni muncind, 
ca să dăm şi altora, pentru că de alt-feliQ şi tâlhariul lu
crează şi se osteneşce, îns6 in reu.

„Tot cuventu l putred să nu  iasă d in  gura vos- 

trfi“ (Vers. 29). Şi care cuvent e putred? Acela care se 
numeşce, cum s-ar dice, necioplit, vorbă zadarnică, vorbă 
necinstită, glumă prostă, vorbire prostâ. Priveşce cum taie 
rădăcinele mâniei şi ale mineiunel, adecă furâtura şi vor

ba nepotrivită. Când el dice in mod poruneitoriu sâ nu 

m al fure, nu spune aceasta ca cum ar cunoşce că ii fac 
aşa, ci ca pre cel nedreptăţiţi să-I facă mal blând!, şi ca 
unia ce au pătimit asemenea rele să nu se înărginiască 
numai în a sfătui, căci nu vom da samă numaf de vorbe, 

ci şi de fapte. „Ci num ai care este bun  spre zidirea 

trebuinţei, ca sâ dea dar celor ce a u d “, adecă vor- 
beşce numai de aceia ce edifică pe apropele, eară ce este 
de prisos câtuşi de puţin. Pentru aceia ţi-a dat Dumnedeu 
gură şi limbă, ca să-I mulţămeşcl luT, ca să edifici pe a-
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propele, dară când tu strici în loc să edifici, mal bine este a 
tăcea şi nicl-odată a nu mal vorbi. Căci şi mânile zidariuluî 
sunt demne de tăiat, dacă în loc să se înveţe a clădi, ele s-ar 

învaţa a strica. Aceasta dice şi Psalmistul: „Perde-va 

D om nu l tote buzele cele vic lene" (Ps. 11, 4). Gura 
deci este causa tuturor relelor, şi nu atâta ea, pe cât cel 
ce usază de ea răii. De aici apoi* insultele, de aici bârfe- 
lele, blestemurile, de aici apoi isvorăsc îndemnurile spre 
plăceri, de aici omorurile, desfrânările, furturile, şi cu un 
cuvent tote relele de aici se nasc. Dară ore cum gura 
naşce omorurile ? începând cu insulta, ajungi la mânie, 
de la mânie la rănire, eară de la răniri al sfârşit cu 
omorul. Cum gura naşce desfrânările ? «Cutare, dice, te 
iubeşce, a vorbit despre tine plăcut», eară tu audind ţi- 
ai dâmolit mânia, şl deja a şi început a se aprinde în su
fletul tăti. pofta de acea personă. Pentru aceia dice Pavel : 

„ci num ai care este b un " . Find-că mulţimea cuvinte
lor e prea mare, de aceia eu drept cuvânt el a dis în mod 
nehotărît, ordonând de a vorbi numai de acelea, al căror 

tip l-a indicat în general. Şi care e tipul indicat? „ci nu 

m a i care este b un " , dice, „spre zid irea trebu inţe i". 
Sati pote că vorbeşce şi de acele cuvinte, care ar putea 
aduce vre-o mulţămire ascultătoriulul. De pildă: fratele 
tăti a curvit; el bine, nu asvîrli asupră-1 insulte, nici să 
te făleşcl peutru că nu al cădut ca şi el, căci prin aceasta 
cu nimic nu al folosit pe auditorii!, ci chiar l-a! vătămat, 
şi cu drept cuvânt, căc! i-al băgat în inimă un cuiu. Deci 
când tu sfătuiesc! pe altul, ce trebuie să facă, adresază- 
te lu! cu multă graţie ; când voeşcl a-1 învăţa, aib! gura 
plăcută în vorbă; când îl înveţi bună-oră că pe nimeni să 
nu vorbiască de râti, prin aceasta mal mult de cât orl-ce alt 

l-a! învăţat un mare adevăr şi l-a! dat dar nepreţuit: „Spre 

zidirea trebuinţei, dice, ca să dea dar celor ce aud ". 
Dec! dacă tu conversezi despre pietate, despre evlavie, 
despre bine-facere şi milostenie, tote acestea vorbite gra

ţios vor muia spiritul auditoriului, şi-l vor da dar. Dară 
dacă pote a! mişcat buzele in semn de rîs, dacă ai vorbit 
ce-va necuviincios, mal mult aî aţîţat spre mânie pe au
ditoriu ; de cum-va a! lăudat viclenia, apoi totul al stricat, 

totul ai nimicit. Prin cuvintele: „ci num ai care este 

bun spre zidirea trebuinţei, ca să dea dar celor ce 

aud ", pote că tinde şi la aceia, cum ar putea să-I facă
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graţioşî faţă de auditoriii. Dupre cum aromatele dafl gra
ţii celor ce le întrebuinţază, toi ast-feliu şi cuvântul bun. 

De aceia şi dice cine-va: „M ir vărsat este num ele t£ ti“ 
(Cânt. Cântărilor 1, 2). Cu alte cuvinte apostolul ’I face pe 
dânşii ca să respire din acel miros plăcut. Al vedut cum 
el îndeamnă şi de astă-dată, dupre cum face pretutindeni, 
ca fie-care să contribuie la edificarea apropelui dupre pu
terea sa ? Cel ce îndeamnă pe alţii de a face acestea, cu 

atât mal mult se va îndemna pe sine. „Ş i să nu  întris

taţi pre D uchu l cel sân t*1 dice. Aceasta e cu mult mal 
înfricoşat şi mal grozav, ceia ce de alt-feliu o spune şi în 

epistola cătră Thesalonicenî, unde dice: „Cel ce defăi

m ează, nu defăim ează pe om , ci pe D um nedeu" 
(I. Thes. 4, 8), adecă, dacă al pronunţat vr’un cuvânt insul- 
tătoriu, dacă aî atacat pe fratele tfiti, nu pe el l-al atacat, 
ci pe Duchul Sânt, pe carele l-a! întristat. Apoi adaoge şi 
bine-facerea căpătată de la el, pentru ca ast-feliu mal ma

re să li fie şi acusaţiunea. „Şi să nu  întristaţi pre 

D uchu l cel sânt, dice, în tru care v-aţl pecetlu it spre 

d iua rescum părăre l". Acest Duch ne-a arătat pe noî 
turmă împărătească; acest duch ne-a depărtat pe toţi de la 
faptele cele dinainte; acest duch este carele nu ne-a pără
sit a fi împreună cu cel căduţî în urgia lui Dumnedeu, şi 
tu încă îl întristezi ? Aî vâdut cum acolo el exprimă cea 

maî mare frică, dicând : „cel ce defăim ează, nu pre 

om  defăim ează, ci pre Dum nedeQ " ? pe când aici el 

se pronunţă într’un mod îndemnătoriu: „S ă  nu întristaţi 

pre D uchu l cel sân t al lu i Dum nedeti, în tru  care 

v-aţl pecetlu it".
*) Această pecete să fie pusă pe gura ta, şi să nu o 

ridici nicî-odată. Gura duchovnicească nu pronunţă cuvinte 
proste şi insultâtore. Să nu d ic î: «nu e nimic dacă voiu 
spune ce-va uricios, dacă voiu batjocuri pe cutare». Pentru 
aceia râul este mare, fiind-că se crede că nu e nimic. In 
adever, cele ce se cred a nu fi nimic, uşor sunt şi despre- 
ţuite, eară cele despreţuite odată, cu trecerea timpului ca
pătă maî mult despreţ, şi ast-feliu devin nevindecabile. Aî 
gură spirituală. Judecă deci, ce fel de cuvinte ies din ea, 
şi care anume sunt demne de dânsa. Tu numeşcî pe Dum-

*) Partea morală. Nu trebuie a insulta pe alţii şi a vorbi 
cuvinte prdste. (Veron).
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ne<JeG tată, şi cu tote acestea insulţi pe fratele teu? Ju
decă singur, din ce causă şi de unde tu numeşcl tată pe 
Dumnedeii? pote că de la natură? dară nu o poţi <Jice 
aceasta; pote că prin virtutea ta? dară nici aceasta nu o 
poţi susţine. Aşa dară de unde ? De nicăire, de cât numai 
din fdantropia lui, din iubirea lui cea părinţască, din mila 
lui cea mare. Deci când tu numeşcî tată pe Dumnedeu, nu 
iiumal aceasta să o al in vedere, că insultând tu comiţî 
fapte nedemne de acea înrudire nobilă, ci încă şi aceia că 
înrudirea acea nobilă tu o al capătat prin filantropia Iul. 
Deci dacă tu al primit înrudirea din filantropia lui, nu ne
cinsti acea filantropie, purtându-te cătră fraţii tel cu cru- 
dime. Chemi pre Dumnedeii tată, şi tu insulţi ? Dară acea
stă purtare nu este demnă de fiii lui Dumnedeu, ci departe 
de dânşii ast-feliO de necuviinţl grave. Care e anume lucrul 
fiului lui Dumnedeu ? Acela de a ierta pCcatele duşmani
lor lui, a se ruga pentru ce! ce 1-aQ restignit, a’şl vărsa 
sângele lui pentru cel ce-1 uraii. Acestea cu adeverat că 
sunt demne de fiul lui Dumnedeu, adecă pe duşmani, pe 
cel nerecunoscători, pe tâlhari, pe cel obraznici, pe intri
ganţi şi în fine pe toţi de acest feliu, pe aceştia, dic, ’l-a 
făcut fraţi al lui şi dironoml, eară nu i-a insultat ca pe nişte 
robi. Judecă singur ce feliu de cuvinte a pronunţat gura 
ta, şi care din ele sunt demne de masa cea duchovnicea- 
scă ; de care anume bucate se atinge ea, pe care anume le-a 
gustat, şi de care hrană se bucură. Cred! că nimic nu al 
tăcut, dacă al insultat pe fratele t6u ? Cum deci il mal 
numeşcl frate ? Şi dacâ nu ’ţl este frate, cum de dic l: 

„Tatăl nostru4*? pentru că vorba „nostru“ semnifică 
mal multe persone. Judecă singur, cu cine al stat împre
ună în timpul sântelor taine? Cu cherubimil şi cu serafi
mii. Dară serafimii nu insultă, ci ’şl deschid gura numai la 
o singura trebuinţă, la a înălţa doxologil lui Dumnedeii, 
la a-1 glorifica. Deci cum vel putea să dicl cu aceia: «Sânt, 
Sânt, Sânt», dacă cu aceiaşi gură tu pronunţi insulte ? Spu- 
ne-ml, te rog: dacă bună-oră în curtea împărătească ar fi 
un vas împărătesc de mare preţ, destinat anume pentru 
bucate împărătesei, şi dacă unul dintre servitori ar între
buinţa acel vas la scoterea gunoelor, ore după aceia ar 
mal îndrăzni cine-va să’l întrebuinţeze earăşî pentru păs
trarea bucatelor împărătesei, şi a-1 pune lângă cele-l-alte 
vase, pe câtă vreme a fost deja murdărit? CătuşI de pu
ţin, fiu se va întâmpla una ca aceasta. Ast-feliQ e şi cu 

vorba cea rea, aşa e şi cu insulta. „Tatăl nostru* dicl,
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şi apoi imediat adaogl: „carele eştî în  ceriuri", eară 
acest cuvânt te-a şi înălţat, a înaripat cugetul tfifl, şi ’ţî-a 
arătat că tu aî tată în ceriuri. Deci nimic să nu facî, ni
mic să nu pronunţi din cele de pe pământ. Te-a aşedat în 
rândul celor de sus, te-a primit în chorul îngerilor, şi tu 
te pogorî jos? Stal pe lângă tronul împărătesc; şi tu în iâ ' 
insulţi ? Nu te temi că împăratul a tote va considera fap
tul acesta ca insultă adusă Iul ? Dacă unul din servitorii 
noştri ar lovi pe un altul, sau l-ar insulta, chiar de ar a- 
veâ dreptate, ore nu I-am pedepsi imediat, nu am consi
dera faptul ca insultă contra nostră? Tu însg stal împre
ună cu Cherubimi! pe lângă tronul împărătesc, şi încă in
sulţi pe fratele tfifi? Nu priveşti aceste vase sânţite? <>e 
nu spre unul şi acelaşi scop este întrebuinţarea lor P Nu 
cum-va ore ar îndrăzni cine-va a le întrebuinţa în alt scop? 
Dară tu eşti încă cu mult mal sânţit de cât tote vasele 
acestea; de ce dară te murdăreşcl pe sine-ţl ? Te-ai ridi
cat la ceriuri, şi încă insulţi? Trăiesc! împreună cu înge
rii, şi încă insulţi? Te-ai învrednicit de sărutarea stăpâ
nului, şi încă insulţi? Ţi-a împodobit Dumnedeu gura cu 
imnuri ingereşcl, cu haină nu numai îngerească, ci chiar 
mal presus de îngerească—cu sărutarea lui, şi tu încă in
sulţi pe fratele lâu ? Nu, vâ rog, faptul acesta este causa 
multor rele, deci departe fie de sufletul ehreştinulul. Pote 
câ nu v6 putem convinge vorbindu-ve acestea, şi nu ve 
putem întorce din calea apucată? Apoi atunci ni se im 
pune de a vâ înfricoşa Ascultă deci ce spune Christos: 

„Cine va $ice fratelui seu, nebune, vinovat va fi 

de focul gheenei" (Mafh. 5, 22J. Deci dacă o ast-feliu de 
vorbă, care e mal uşorâ de cât cele-l-alte atrage după 
sine gheena, dară cel care pronunţă mal grele cuvinte, 
de ce ore nu va fi vrednic? Să învăţăm deci gura ca să 
se deprindă a vorbi şi a pronunţa cuvinte plăcute, pentru 
câ de aici vom avea un mare câştig, pe când de la insul
te ne vom alege cti mari pagube. Pentru a ajunge la a- 
ceastă ţintă, nu ni se cer cheltuell mari. Să punem gurel 
uşă şi încuietore. Să muşcăm limba, când va scote vr’un 
cuvânt nepotrivit; să ne înăduşim pe noi înşine, când vr’un 
cuvânt greu va ieşi printre dinţi. Să rugăm pe Dumnedeu, 
să rugăm pe cel insultat ca să nu pătimim şi noi pe ne
dreptul. Pe noi înşine ne-am lovit, eară nu pe acela, pe 
noi ne-am rănit, eară nu pe el. Pe ranele lui sângerânde 
să punem ea doctorie rugăciunea şi împăcarea cu cel in
sultat. Dacă noi avem atâta grijă când e vorba de cu-

10
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vinle, apo! cu atât mal mult, când e vorba de fapte noi 
trebuie a ne impune legi puternice. Chiar prieteni de am 
avea, sau rude, sau în tine orl-cine, şi’I vom spune ce-va 
rgu, sau î! vom batjocuri, pe noi înşi-ne să ne dăm de vino
vaţi, şi vom lua iertare. Să aflăm în fine ce felitt de pă
cat este acesta, şi când vom afla bine, sâ ne depărtăm in 
grabă de el. Eară Dumnedeul păcel să v6 păzască pre 
voi şi limba vostrC, şi să o îngrătiiască cu zidiul temere! 
de densul, prin Christos Iisus Domnul nostru, căruia împre
ună cu Tatăl şi cu Sântul Duch, se cuvine slava, stăpâni
rea şi cinstea, acum şi pururea şi in veci! vecilor. Amin.

OMILIA XV

„Totă amărăciunea, şi mânia, şi iuţimea, şi 

strigarea, şi hula să se lepede de la voi, împre

ună cu totă răutatea" (Cap. 4, 31).

Dupre cum într’un ştiubeiu necurat nu ar putea nici
odată ca să stea albinele,—pentru care cel cunoscător! 
curăţă de la început, cu mirodenii şi cu plante mirositore, 
safl cu vinaţur! aromate, sau şi cu altele de acest feliti, 
ştiubeile în care vor a pune roii ce! tineri, ca ast-feliu 
albinele să nu găsască în ele vr’un miros desplăcut şi sâ 
fugă,—tot ast-feliti se întâmplă şi cu Duchul Sânt. Spiritul 
nostru este ca un feliu de ştiubeiâ, sau ca un feliu de rol- 
nită, ce e destinată de a primi în ea roi! charurilor spi
rituale, însfi dacă este înăuntru amărăciune şi mânie, roi! 
aceia fug. Pentru aceia acest fericit şi înţelept agricultor, 
ni curăţa mal ântSiu bine vasul în care vom primi pe Du
chul Sânt, nu cu cosa sau cu vr’un alt object de fer, şi 
ne chiamâ de a primi acest roiu duchovnicesc în el, după 
ce e deja curăţit cu rugăciunile, cu ostenelele şi cu altele 
de acest feliO. Priveşce cum el ni curăţă mal’ntSiti inima. 
Deja ne-a scăpat de minciună şi de urgie; acum ni arată 
earăşi cum am putea ca să smulgem răul din rădăcină, 
adecă dacă ne vom sili a nu fi amărîţi cu- cugetarea. Du
pre cum se întâmplă cu veninul, când fiind chiar puţin, 
şi făcându-se o mică mişcare numai, ameninţă de a spar
ge beşica, dară când ar fi incă în cantitate mal mare şi 
mal amar de cât trebuie, aşa că vasul (beşicaj care’l con
ţine să nu’l mal potâ purta în marginele hotărîte, se spar
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ge beşica din causa prea mare! cantităţi, şi iese şi s6 îm- 
prăscie în tot corpul vătămându-1, fără ’a-l putea împedeca 
cu ce-va, dupre cum vatămă focul cel pustiitoriG,—întoc
mai aşa se petrece şi cu amărăciunea, iuţimea, mânia, şi 
cu cele-l-alte patimi ale sufletului. Când într’uu oraş e in
trodusă vre-o feară sălbatecă, pe nimenî nu pote vătăma 
întru cât e închisă în cuşcă de fer, ori cât ar răcni ea şi 
ori cât ar fi de sălbatecă; dară când înfuriată peste mă
sură ar reuşi să rupă gratiile cele de fer de la cuşcă şi 
ar putea să fugă de acolo, la moment ar umplea de gro- 
ză întregul oraş şi toţi ar fugi. Ast-felifl se întâmplă şi 
cu natura veninului şi a amărăciunel din noî. Pe câtă vre
me e stăpânit în limitele sale, nu face nicî un râu mare; 
când inse se sparge membrana care îl conţine şi nu mal 
.este nici o pedecă care să-l opriască de a se împrăştia 
în tot organismul, atunci chiar de ar fi forte puţin ca can
titate, va molipsi înse tote cele-l-alte elemente prin pro
pria sa râutate, din causa prea marel puteri ce o are ca 
calitate. Căci. aflându-se de acelaşi feliu cu sângele, în 
acelaşi loc şi de aceiaşi calitate, şi producând în el o căl
dură maî mare ca de ordinar, şi tot sângele ce este pri’m- 
prejur trecând într’o temperatură peste marginele simetriei, 
din causa liguidităţeî lui, produce chlorosa (gălbănarea); 
deci împreună cu acest sânge stricat, el (veninul) se împră
ştie prin tote membrele corpului, fiind-că totul a viciat 
deja, eară pe om îl face fără voce, îl face de a’şl da duchul. 
Dară pentru ce ore vi s-au spus voue cu atâta amănunţime 
aceste împrejurări? Pentru ca din povestirea amărăciune! 
sensibile să ajungem la acea a amărăciunel morale, care 
vatâmă maî ’ntâiu spiritul ce o a născut, resturnănd totul 
pe dos, după care apoi simţind râutatea el cea nesuferită, 
să fugim de dânsa. Dupre cum aceia vatămă întregul orga
nism, ast-feliu şi aceasta vatămă tote facultăţile intelectu
lui, şi duce pe cel stăpânit de ea în prăpastia gheenei. Vi 
s-au spus acestea, dic, ca examinându-le cu precisiune, să 
iugim de acest râu, să înfrânăm această feară sălbatecă, 
şi chiar să scotem răul din rădăcină, dând Ascultare lui 

Pavel, care dice: „Totă am ărăc iunea" nu să se tem

pereze, ci „sa se lepede de la voi*1. Pentru că de ce 
îmi trebuie mie ast-feliu de lucruri rele? De ce’ml trebuie 
să am în stăpânirea mea o ast-feliu de feară sălbatecă, 
carea la urmă sfârşaşce în a’ml abate spiritul din calea 
binelui, şi a-1 trage după sine în exilul perpetuu?

Să dăm ascultare lui Pavel, carele dice: „Totă a
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m ărăc iunea să se lepede de la vo i". Dară val! câtă 
denaturare In noi! Unia sunt atât de simpli, in cât chiar 
se fericesc pe denşiî pentru aceasta, se fălesc cu acest 
răfl, se mândresc; de şi e necesar de a face totul ca noi 
să ne mândrim, şi să ne fericim pentru altele, eară nu 
pentru aceasta. «Cutare om, dicî tu, este veninos, este 
scorpie, e un şerpe, o adevărată viperă, pentru care toţi 
îl cred de teribil.» Dară de ce te tefnl de cel veninos, omule? 
«Să nu mă vatâme, dicî, să nu’ml pricinuiască vre-un rău, 
căci eu sunt fără experienţă în aceste lucruri. Mă tem ca 
nu cum-va să mă iee pe mine, om simplu şi fără să fi 
prevădut vicleniile lui, să mă prindă în cursele lui, şi să 
mă încurce in mrejele lui, cele pregătite spre amăgirea 
nostră».... Acum chiar mi-a venit a rîde, căci în adevăr a- 
cestea sunt vorbe de copil, ce se tem de acelea de care 
nu trebuie a se teme. Nimeni nu merită mal mult despreţ, 
şi de nimeni nu trebuie a ride mal cu poftă, ca de omul 
veninos şi viclean, pentru că nimic nu e atât de slab, ca 
amărăciunea, carea face pe omeni proşti şi fără de miute. 
Dară nu vedeţi că răutatea e orbă ? Nu aţi audit că cel 
ce sapă gropa altuia, singur cade în ea ? «Dară cum să 
nu ne temem de un spirit plin de tulburare» ? dicî tu. Da
că e vorba ca noi sâ ne temem de cel veninoşi ca de de- 
monizaţl şi de cel nebuni, carii fac totul fără conşciinţă, 
sunt de acord şi eO; dară ca să ne temem de dânşii pen
tru că ar putea face lucruri mari contra nostră, această 
nicl-odată nu va fi. Nimic nu e mal propriu pentru icono- 
misirea lucrurilor, ca înţelepciunea nostră, şi tot-odatâ nu 
pote fi vre-o altă pedecă înţelepciunel nostre, ca viclenia^ 
răutatea şi bOnuialâ. Nu vedeţi corpurile celor cholericl 
(care au prea mult venin în ele) cât sunt de desgustătore, 
şi cum s-a veştedit în ele orl-ce urmă de înflorire? cum 
sunt slabe, bicisnice, şi neapte de orl-ce? întocmai aşa 
sunt şi spiritele celor veninoşi. Chlorosa (gălbănarea) spi
ritului nu e alt nimic, de cât răutatea. Nu este puternică 
răutatea deci, nu este de loc. Voiţi pote ca ceia ce dic să 
o probez prin exemplu, punându-vă faţă în faţă icona o- 
mulul răutăcios cu a celui sincer? Abesalom era răută

cios şi căuta ca pre toţi să-I atragă în partea sa. „Şi a 

m ânecat Abesalom , dice, şi a statut spre m âna ca- 
el portei, şi a fost când venia Ia îm păratu l la ju 

decată orl-ce om , carele avea judecată, striga că

tră el Abesalom  şi elicea l u i ; d in care cetate eşti
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t u ? “, voind prin aceasta a’şî apropia pe fie-care. Priveşcie, 
cât vicleşug avea. David inse era sincer. Şi acum priveş- 
ce şi sfârşitul amândurora, privesce de câtă râutate era 
plin sufletul aceluia, care fiind-că nu avea în vedere de 
cât cum ăr putea să vatâme pe tatăl sgfl, era orbit în 
tote cele-l-alte. Nu însfe aşa făcea David, ci dupre cum di

ce scriptura: „Cel ce um b lă  drept, um b lă  cu n ăde j

de, eară cel ce strîm beazâ căile sale, şe va cunosce44 
(Pilde 10, 10), şi cu drept cuvânt, căcî cel ce umblă drept, 
nu spionează, nu se uită cu curioşi l ate în tote părţile, nu 
se gândeşce să facă nici un rfiu. Deci să dăm ascultare 
şi să credem pe fericitul Pavel, să jelim şi să plângem 
pre ceî veninoşi, să facem tot posibilul casă scotem râu- 
tatea din spiritul lor. In adevfir că fie-care om are în si
ne venin, element de alt-feliu folositorii!; vorbesc de ve
ninul cel indespensabil, fără de care omul nu pote trăi. 
Dară dacă de multe-orl noî scotem afară chiar din acest 
venin, de şi pote ne foloseşce mult, apoî cum nu este cu 
adevfirat, absurd, ca să nu facem nimic cu veninul din spi
rit, nici să ne încercăm de a-1 deşerta, ca pe un element 
nu numai nefolositorii!, ci încă mult vătămătorii chiar ? 

„D e i se pare cuT-va între voî, că este înţelept în 

veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie în ţe lept" 
(I Corinth. 3, 18), dice acest fericit. Acum ascultă şi pe 

Luca, carele dice: „Şi frângend în  casă pâne  pri- 

miaQ hrana cu bucurie şi cu prostim ea in im eî, lă 

udând  pre D um nedeu , şi avend char cătră  tot 

poporu l44 (Fapt. 2, 46. 47). Dară nu vedem noî şi astă- 
dl pe ceî sinceri şi simpli bucurându-se de cinste din par
tea tuturor? Nimeni nu inviduieşce pe unul din aceştia 
când face bine, nimeni nu intervine când el greşaşce în 
ce-va, ci toţi se bucură când el face bine, precum şi când 
face vr-un rea toţi îl compătimesc. Dacă ins6 vr’un om 
veninos ar prospera vre-odată, ca de o întâmplare rea 
tolî sunt trişti, pe când dacă face vre-o faptă urîtă, toţi 
se bucură. Decî să-i jelim şi să ni fie milă de dânşii, căci 
în orî ce parte se vor întorce iî vor găsi numai duşmani. 
Şi Iacob era sincer, şi tocmai prin această calitate a în

vins pe râutăciosul Isav. „Înţelepciunea nu locuieşce 

în  sufletul răutăc ios44, dice Solomon în pildele sale.

„Totă amărăciunea să se lepede de la voî44 
adecă să nu mal remână nimic. O dice aceasta apostolul
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căci el cunoşeea bine, că odată mişcată ea va aprinde 
întregul interior ai omului, după cum se aprinde o şură de 
paie numai de la o simplă seântee. Ce aDume este amără
ciunea, vom pricepe exact, când vom examina. Bărbatul 
bănuitoritl, perfid, carele vecinic e pregătit de a face rău, 
carele tote le vede şi le bănuieşce in răfl, unul ca acesta 
e stăpânit de amărăciune, şi din el nu se naşce de cât 
numai mânia şi iuţimea. Intr’un ast-feliu de suflet nu locu- 
ieşce mulţămirea şi veselia cea spirituală, căci rădăcina 
mâniei şi a iuţelel este amărăciunea. Un ast-feliu de om 
vecinic e trist, vecinic gânditorii!, vecinic cu fruntea încreţi
tă, şi nicî-odată nu are sufletul liniştit. Dară, dupre cum 
am dis, singuri il culeg mal ’ntăiu rodele răutăţilor lor. 

„Ş i strigareau, dice mal departe. Dară de ce Smpedecă 
ore strigarea? Pentru că chreştinul adevărat trebuie a fi 
tot-deauna calm. «Dupre cum calul portă în spete pe călă
reţ, tot aşa şi strigarea duce în spete iuţimea. Deci impe- 
decâ calul, dice, şi atunci al nimicit pe călăreţ.»

*) Audă acestea maî cu samă femeile, care pentru 
fie-ce lucru ţipă şi răcnesc. Intr’un singur cas e folositorii! 
de a striga şi a răcni, în a predica şi a învăţa; aiurea de 
loc, şi nici chiar în rugăciuni. Dacă voeşcl să afli din chiar 
firea lucrurilor, el bine, nu răcni nicî-odată, şi să şeii că 
nici-odată nu te vel iuţi. Iată leacul calmărel. Dupre cum 
nu e posibil ca cel ce nu recneşce să se iuţiască, tot aşa 
nu e posibil ca cel ce strigă şi răcneşce să nu se iuţiască. 
Să nu’ml spui de cel ce ţine minte răul, de cel ce’şî res- 
buuă, să nu’mî spui de amărăciunea şi de veninul ce de 
la natură îl avem în noi, căci noi discutăm cum am putea 
scote din rădăcină această patimă. Aşa că nu puţin contri
buie la ajungerea scopului propus, dacă noî ne vom deprin
de de a nu maî striga nicî-odată, şi de a nu mal ţipa. 
Când tu vei lepăda de la tine ţipetul şi răcnetul, prin acea
sta taî aripile iuţeleî, şi împedicî de a se maî umfla buba 
din inima ta. Dupre cum nu e posibil de a te lupta cu 
cine-va, tără să ridici mâaele în sus, tot aşa nu e posibil 
ca ţipând să nu ie iuţeşcî. Leagă mânele luptâtoriuluî cu 
pumnul, şi apoî ordonă’l ca să se lupte; dară nu va putea 
să o facă. Tot aşa e şi cu mânia şi iuţimea. Strigarea şi 
ţipetele iritează chiar şi pe cel ce’ de felini lui nu este 
pote iritabil. De aici mal ales vine iuţimea la unia, de

*) Partea morală. Nu trebuie a se iuţi cine-va, şi stăpânele 
nu trebuie a bate pe servitorele lor fără rândueala (Veron.)



OMILIA XV 1 5 1

aici şi femeile se înfuriază pe servitorele lor, umplu tolă 
casa lor de ţipete şi răcnete, şi de multe-orî chiar cel ce 
trec pe uliţă, dacă casa e la stradă, aud ţipetele stăpânei 
şi plâDsetele servitore!. Ce pote ti, cu adevfirat, mal uri- 
cios ca acest fapt? «Audi tu bocetele? se întreabă vecine
le; ore ce s-a întâmplat acolo»? şi tote imediat se lupi- 
lează şi se uită prin gard sâ vadă ce este. «Cutare, dice, 
î-şî bate servitorea». Repet încă: ce pote li mai uricios şi 
mal fără ruşine? Dară ce? Nu trebuie a lovi ore? Nu dic 
aceasta ; trebuie de sigur, îns6 nu încontinuu şi nici fără 
măsura, nicî din causa unor greşeli ore-care, ca bună-oră 
dacă ar lipsi de a face vre-un servicifl, ci.ttupre cum dic în 
tot-deauna, numai atunci când servitorea îşi vafămă sufle
tul sfiu. Dacă pentru această causă o baţi, toţi te vor lău
da, şi nimeni nu te va acusa ; dară dacă o baţi numai din 
causa ambiţiunilor sau şi a nedreptăţel tale, toţi te vor 
desaproba pentru crudime şi neomenie. Şi ceia ce este 
mal uricios, că sunt unele stăpâne atât de sălbatice şi ne- 
omenose, că bat într’atât de mult, în cât vînătăile nu se 
trec de pe corp timp de mal multe dile. Desbrăcând pe 
bietele fete servitore, le leagă de mulle-orl de piciorele 
paturilor, şi chiamă şi pe bărbat ca să vadă acest fapt. 
Vaî! şi cum nu-ţi trece prin minte în acel timp aminti
rea gheenei ? spune-mi; căci după ce desbracl pe servitore, 
apoi o mal arăţi încă şi bărbatului ? Şi nu te ruşinezi da
că el te desaproba ? Şi ceia ce este mal mult încă, că il 
aţîţl şi pe densul şi îl forsezî ca sâ o lege, după ce mal 
ânteiu al ocărit pe acea nenorocită cum ţi-a venit la gură, 
numind’o Thesalidă, fugară şi altele de acest felifl. Mânia 
ta nu ’ţl mal cruţă nici chiar gura, ci are în vedere nu
mai un singur lucru, cum să ’ţl satisfaci contra acelei ne
norocite, fie chiar că te necinstesc! singură. Şi după acea
sta apoi se pune pe scaun, întocmai ca şi un tiran, chiamă 
pe copil, chiamă pe cel-l-alţî servitori, şi în fine pe bărba
tul el cel lipsit de minte îl face ca un feliu de călău. Dară 
ore de acestea trebuie să se petreacă în casele chreşlini- 
lor? «Dară sunt viclene servitorele, dicl, şi impertinente, 
sunt neruşinate şi incorigibile». Şciu şi eu, înse e posibil 
de a le îndrepta pe altă cale, cu ameninţările, cu înfrico
şările, cu cuvintele care pot a o mişca mal mult, şi pe 
tine te apără de ruşine. Tu care eşti liberă, al pronunţat 
vorbe uriciose, şi nu te ruşinezi ore mal mult, de cât vo- 
eşci să o ruşinezi pe ea? Dară apoi dacă ea trebuie a se 
duce la baie, va purta pe spetele el vînătăile ce î-al făcut, 
care vor fi dovada cea mai-evidentă despre crudimea ta.
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«Dară sunt de nesuferit, dici, şi nu merita nici-o iertare?. 
Şciu şi eQ, însă, dupre cum am mai dis, întorce-o din ca
lea cea retăcită prin alte mijloce, şi nu numai cu bătăile 
fii cu groza, ci arat întrebuînţazâ şi vorba bună, maî între- 
buinţazâ şi blândeţa. Dacă ea este credinciosă, închipui-ţt 
că a devenit sora ia. Tu eşti stăpână, eară ea te serveşce. 
Dacă e beţivă, împedecă ocasiile beţiei, cheamă pe bărba
tul tău şi sfâtuiţi-o împreună. Pote nu vedi şi nu pricepi 
cât de uricios lucru e de a vedea pe o femee băteud ? Cel 
ce au legiferat asupra bărbaţilor diferitele munci, forte rar 
au ajuns la crudimea de a ordona sâ se bată vre-o fe
mee, ci mânia lor s-a întins pote pănă la a dispune 
ca sâ se lovească cu piciorul. Atâta sfială au avut 
cătră natura femeilor, în cât chiar dacă era vre-o ne
cesitate absolută, totuşi nu se atingeau măcar de femee, 
dacă maî ales era şi îngrecată. Prin ast-feliu de purtare 
femeile se fac urîte bărbaţilor lor. «Dară ce e de făcut, dacă 
ea curveşce» ? Mărit’o după bărbat, împedecă ocasiunile 
curvieî, nu da voe ca sâ se facă necuviinţî în casa ta. 
«Dară dacă este tâlhărită, dicî, ce să fac» ? Păzeşce-te şi 
priveghiazâ. Dară tu (jlicî: «apoi eu să o păzesc, eu să fiu 
păzitoriul el»? O! câtă lipsă de minte! Şi de ce, mă rog, 
nu al fi păzitoriul el? Ore nu are şi ea acelaşi spirit ca 
şi tine? Nu a învrednicit’o Dumnedeu şi pe ea de a avea 
aceleaşi însuşiri ca şi tine? Nu din aceiaşi masă duchov- 
nicească se împărtăşesce ca şi tine? Nu este şi ea părtaşă 
aceliaşl binefaceri? «Dara ce să fac, dicî tu, dacă e rea 
de gură, dacă răspunde şi e beţivă»? Aşa va f i ; de cât 
eu te întreb, câte femei libere, voiu să dic câte stăpâne 
nu sunt ore de acest feliu?/jDară Dumnedeu a poruncit 
bărbaţilor ca să sufere tote defectele femeilor, numai să 
nu fie cur vă, dice, eară cele-l-alte defecte suferi-le. Chiar 
de ar fi femeea beţivă, satt rea de gură, saft pismaşă, sati 
luxosă şi prin luxul ei ’ţl cheltuieşee averea ta, tu for
mează-o, căci de aceia eşti capul e i; pe dănsa o ai de to
varăş vieţel, şi de densa al nevoe. Aşa dară formează-o 
dupre cum trebuie, fă în fine cele ce depind de tine. Chiar 
de ar rămânea necorejată, chiar de ar fura din casă, tu 
păzeşce-ţl ale tale; dacă este rea de gură, astupâ-I gura, 
ad-o la tăcere, însă nu prin batae. Aceasta e cea mal 
înaltă filosofie. Acum însă vedeţi la câtă absurditate au 
ajuns unele dintre stăpâne, că descopăr capul servitorelor 
şi le trag de păr prin vasă... De ce v-aţi înroşit tote la 
audul acestora ? Cuventul mefl nu e îndreptat asupra tu
turor stăpânelor, ci numai asupra acelora care aii cădut în
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ast-feliîl de sălbătăcie. „Fem ef cu caoul desvălit să 

nu fie“ , dice Pavel, şi tu descoperi capul el de brobodă? 
VedI cum te insulţi singură? Când tu te arăţi cu capul gol, 
consideri faptul ca o insultă, şi când apoi singură desgoleşcl 
pe servitore, nu ţi se pare «1 fi insultă ? Şi apoi <Jicl că nu 
se cuminţeşce, că nu se îndreaptă? Cuminţeşce-o cu bă
ţul şi cu loviturile cumpătate. Dară tu câte defecte nu al, 
şi totuşi nu te îndrept.ezî ? Acestea nu le dic dorâ pentru 
acelea, ci pentru voi, care sunteţi libere, ca nimic nedemn, 
nimic uricios să nu faceţi, ca să nu vă vătămaţi pre voi 
înşi-vă. Dacă te vel deprinde de a te purta cu blândeţă 
cătră servitore şi nu cu răutate, cu atât mal mult faţă de 
bărbatul tău vel fi aşa. Aşa dară filosofia purtare! vostre 
cătră servitore, vă va folosi forte mult în a vă atrage fa- 

vorea bărbaţilor. „Cu ce m ăsură vetl m ăsura", dice 

Mântuitoriul, cu aceia vi se va în apo ia " (Math. 7, 2). 
Pune frîu gurel. Chiar dacă servilorea ’ţl resnnndp când 
tu o povăţuieşcl, să nu ţi se pară greu de reuşit; nepă- 
rându-ţi-se greu acest lucru, tu al ajuns la cea mal ’nallă 
filosofie. Sunt unele stăpâne care pe lângă altele maî a- 
daogâ încă şi bleştemurl asupra servitorelor. Nimic nu e 
mal uricios de cât ca cine-va la mânie să blesteme. «Dară 
ce să fac, dicl tu, dacă servitorea se împodobeşce şi cântă 
să se facă plăcută»? Impedec o de la aceasta, pentru care 
sunt de acord ; insă împedec-o începând cu tine mal ’n- 

tăiu, nu atâta prin groză, cât prin exemplu. Fii în tote 

m odel de exem plu bun.

„Şi hula să se lepede de la v o l“ . Priveşce cum 
progresază răul. Amărăciunea naşce mânia, mânia naşce 
iuţimea, iuţimea naşce strigarea, şi din strigare se naşce 
hula, adecă vorbele cele proste, hula naşce bătăile, bătăile 
aduc răni, eară ranele causază mortea. Dară Pavel nu a 
voit să le înşire şi pe aceste din urmă, ci a dis numai 

în general: „S ă  se lepede de la voi, îm preuna cu 

totă răutatea". Şi ce este ore: „ îm preuna cu totă 

reutatea" ? Sunt uniî omeni cari muşcă pe furiş ca şi 
cânii, carii nici nu hâmăiese şi nici nu supără pe cel ce 
trece pe lângă dânşii; când însă sunt netediţl cu mâna şi 
li se arată un felia de blândeţă, il luându-1 ca nepâsăto- 
riu şi fără băgare de samă, se repăd şi ’şl înfing dinţii. 
Aceştia sunt cu mult mal primejdioşl, de cât acel cari ţi 
se datt pe faţă de duşmaal. Nişte ast-feliu de omeni sunt 
în totă puterea cuvântului câni, căci nici nu strigă, nici nu
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se iuţesc, nici nu ameninţă pe cine-va când sunt neliniştiţi, 
ci pe turiş împletesc tot feliul de viclenii, făuresc mii de 
rele, şi’şl răsbună prin fapte pipăite. Pe unia ca aceştia ’I 

vizazâ apostolul. „S â  se lepede de la voi, îm preuna 

cu totâ r£utatea“, adecă păzeşce-te nu numai de vor
bele cele proste, ci şi de faptele cele vrednice de hulă. «Eu, 
pare că dice apostolul, de aceia am pedepsit limba ta, şi 
am oprit strigarea şi răcnetul, pentru ca să nu se aprindă 
focul maî tare ; dară dacă tu incă întreţii înăuntrul tău 
cărbunii şi flacăra, apoi la ce ’ţl va fi de folos tăcerea? 
Sati pote nu şeii că focurile atunci sunt mal grozave, când 
ard înăduşit şi nu sunt vedule de cel ce stau afară ? Nu 
şeii că şi plagele sunt mal primejdiose, pe câtă vreme nu 
au început a se usca la suprafaţă ? Nu şeii că şi frigurile 
acelea sunt mal primejdiose, care ard aşa dicâcd interio
rul omului ? Ast-feliu şi iuţimea e maî grozavă ca tote 
cele-l-alte, căci ea prăpădeşce spiritul omului. Dară şi a- 

ceasta „să se lepede de la voi, dice, îm preună cu 

totă reutatea“, fie mare, safi mică».
Sâ ascultăm deci pe Pavel, şi totă amărăciunea cum 

şi totă răutatea să o alungăm de la nor, ca să nu întris
tăm pe Sântul Duch. Să scotem din rădăcină amărăciunea, 
şi să o tăiem cu totul, pentru că din amărăciune nu iesă 
nimic bun, nimic sănătos pentru suflet, ci tote nenoroci
rile, lacrimile, planşetele şi suspinele. Dară nu vedeţi voi, 
cum simţim repulsiune cătrâ acele feare sălbatice, ce răc
nesc şi urlă, cum de exemplu e leul, ursul, lupul şi altele 
de acest feliu ? Nu însă tot aşa şi oea; de ce ? pentru că 
din galul el nu iesă răcnet sad uri a re, ci o voce blajină. 
Chiar şi dintre instrumentele musicale, acele care ţipă sunt 
desplăcute ureche!, ca de pilda : timpana, trSmbiţele, etc., 
pe când acele care au un sunet maî dămol, ca de exem
p lu : chitara, fluerul, flautul, naiul, etc. acestea sunt plă
cute la aud. Deci aşa să ni exercităm spiritul nostru, ca 
să nu ţipăm, şi cu acest metod noî vom scapa de iuţitne. 
Când noi am reuşit de a tăia din rădăcină această patimă, 
singuri maî ântăiu ne vom bucura de liniştea sufletească, şi 
cu mulţămire vom pluti pe marea acestei vieţi spre lima
nul cel fericit; căruia fie a ne învrednici, prin Christos Iisus, 
Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu Duchul 
Sânt, se cuvine slava, [stăpânirea şi cinstea, acum şi pu
rurea şi în vecii vecilor. Amin.
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OMILIA XVI.

„Totă am ărăc iunea, şi m ân ia , şi iuţimea, şi 

strigarea, şi hula, să se lepede de la  voî, îm pre

una cu totă rfiutatea. Fiţi unu l cătră a ltu l buni, 

m ilostivi, iertând unul altuia, precum  şi DumnedeQ 

v-a iertat voue în tru  Christos“ (Cap. 4, 31. 32).

Nu e deajuns numai de a te lăsa de rgutate, dacă 
voeşcî a te bucura de împărăţia ceriuiilor, ci e necesita
te şi de săvârşirea multor fapte bune. Pentru ea să scă
păm de gheena, trebuie a ne depărta de râutăţî, dară de 
voim a ne bucura de împărăţia ceriurilor, e absolut ne
cesar de a ne ţinea strînşl legaţi de virtute. Safl pote nu 
sciţi, că şi în judecăţile lumeşcî, când se examinează cu 
amănunţime fie-care din faptele săvârşite, şi când ia parte 
la aceasta întreaga cetate, nu şcitî, dic, că aşa se proce
dează? Căci era un vechili obiceiu şi la cei lumeşcî de a 
încununa cu cunună de aur, nu pe cel care nu a făcut 
nici un refl cetăţeî,—căci pentru aceasta ajungea faptul 
că nu era responsabil de nimic,—ci pe acela, care sra do
vedit că a făcut cele maî mari binefaceri. In acest mod 
numai unul ca acesta se cădea de a se bucura de cinste. 
Dară nu şciu cum se face, că puţin trebuia ca eu să uit 
tocmai aceia ce era necesar de a ve spune. Partea ântâi 
a acestei omilii o resum aici, având nevoe numai de o 
mică corectare. Deci fiind-că dictam, că spre a nu cădea 
în gheena ajunge depărtarea de rele, pe când vorbeam 
mi-au trecut prin minte o ameninţare grozavă, ca rea a- 
duce după sine pedeapsa nu asupra celor ce au cutezat 
de a face vr’un râu ore-care. ci asupra acelora carii aii 
lipsit de a face binele, sad mal bine dis, asupra celor ce 
au neglijat de a face chiar una dintre faptele, cele bune 
ordonate nouâ. Şi care este acea ameninţare ? «Sosind di- 
ua cea înfricoşată, dice, şi judecătoriul slând pe tron, oile 
le-a pus deadreapta, eară caprele deastânga, şi cătră 01 
a dis; „Veniţi bine-cuv.en taţii părin te lu i meu, de moş- 

ceniţl îm părăţia  cea gătita  voue de la întemeerea 

lum el, că am  flam ând it şi ml-aţl dat să m ăn ân c “\ 
(Math. 25, 34. 35). Aceasta e şi bine; pentru că trebuia 
ca i! să primiascâ râsplata filantropiei lor. însâ ca acel ce 
nu aG Împărtăşit pe cei lipsiţi din ceia ce aveau, să fie
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pedepsiţi nu numai cu lipsirea bunătăţilor, ci încă să fie 
şi trimişi in focul gheenei, ce raţiune pote avea? Are o ra
ţiune foarte însemnată, şi încă nu maî mică ca cea dintfiî. 
Prin acestea noî învăţăm, că cei ce fac binele se vor bu
cura de bunătăţile cele din ceriurl, pe când acel ce de şi 
,pote nu pot fi acuzaţi pentru vr’un rfiu, dară totuşi fiind
că au neglijat de a practica fie chiar una din faptele bune, 
vor fi târîţl în focul gheenet împreună cu cel ce aă făcut 
totă viaţa lor nu.maî rele. Ar putea dice cine-va, câ chiar 
numai de nu ar face binele, —de şi pote nu face fapte rele,— 
şi totuşi faptul acesta e în sine o parte din rfiutate, pen
tru resonul că este resultat din trândăvie, eară trândăvia 
e o parte din rfiu, sau mal bine dis, nu numai o porţiune, 
ci chiar causa şi rădăcina rfiu luî, pentru că in definitiv 
trândăvia învaţă’ pe om tote relele. De cât e maî bine ca 
să nu ni maî punem nişte ast-feliu de întrebări necuge
tate, ca de exemplu : cel ce nu a făcut nici un 1'fiu în vi
aţa sa, dară în acelaşi timp nu a tăcut şi nici un bine, în 
■care anume loc va sta?... pentru că chestiunea e limpede. 
A  nu face cine-va binele, este acelaşi lucru cu a face 
reul. Căci spune-mî : de ar avea cine-va un servitoriu, 
care nu ar fura, nu ar insulta, şi nici nu ar răspunde stă
pânului, însfi ar fi beţiv pote, şi ar sta totă diua fără să 
facă vre-o treabă, şi nu ar face nimic din cele ce ca ser
vitoriu e datoriu de a face, eî bine, ore pe unul ca acesta 
nu Ia r biciui stăpânul, nu l-ar bate? spune-mî; şi cu tote 
acestea el n-a făcut nici un rfiu. însfi chiar faptul câ nu 
a făcut nimic, este în sine rfiu. Dară să întindem vorba 
maî departe, să ne raportăm şi la viaţa de tote dilele. 
Fie un agricultor, bună-oră, care întru nimic nu ni vată
mă interesele nostre, nicî nu ne huleşce, nici nu tură, ci 
numaî câ îşî leagă mânele sale, şede acasă totă diua, nicî 
nu ară, nicî nu samănă, nici nu înjuga boii, nici vie nu 
lucrează, şi in fine nicî nu se dedă la munca pâmentulul; 
el bine, ore nu pedepsim noî pe unul ca acesta? Deşi pe 
nimeni nu a nedreptăţii, totuşi el nedreptâţeşee, dupre 
vorba comună, prin faptul că cu nimic nu contribuie din 
parte-î la prosperarea comunităţel în general. Dară ce? spu- 
«e-ml: dacă unul dintre meseriaşi, bună-oră, nu ar vătăma 
pe vr’un tovărîş de aeeiaşî meserie, safi şi pe altul care 
are altă meserie, dară totuşi prin faptul câ el nu lucrea
ză nimic, nu ore ni se vatămă interesele întregeî comuni
tăţi? Voeşcl să întindem vorba şi asupra corpuluî nostru? 
Iată, bună-oră, că mâna nici nu loveşce capul, nici nu taie 
limba, nicî nu scote ochii, şi nici nu face vr’un alt. rfiu de
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acest feliu, ci numai că stă nelucrătore, şi nu’şl îndeplineş- 
ce serviciul el faţă de întregul corp; el bine, ore nu me- 
rită de a fi tăiată mal bine, de cât se maî fie purtată în 
nemişcare şi vătămând corpul în general? Dară ce? Dacă 
gura de pildă, nu ar muşca mâna, nici peptul, şi cu tote 
acestea ar lipsi de a’şl face datoriile el, apoi nu ar fi mal* 
bine ore de ţ  o astupa cu totul? Deci, dacă fiind vorba 
de servitori, de meseriaşi, şi de corpul nostru, şi noi gă
sim că este o mare nedreptate, nu numai de a nu face vr’un 
rău, ci încă chiar şi când lipseşce de a face vr’un bine ce-l- 
este impus prin firea lucrului, cu atât mal mult se pote 
dice aceasta, cănd e vorba de corpul lui Christos. Pentri* 
aceia şi fericitul Pavel, trăgendu-ne de la faptele cele re
le, ne duce spre fapta bună.

*) Ce folos este, spune-mî, dacă tu al scos din pâ- 
ment toţi spinii, dară ou al aruncat în ogor seminţele ce
le bune şi trebuitore? Osteneala ta remauând zadarnică, 
te va re’ntorce earăşî la paguba dintăiii. Pentru aceia şii 
Pavel purtăndu-ni de grijă, nu a mărginit ordinaţiunile 
sale numaî la sustragerea şi tăierea din rădăcina a rele
lor, ci ne îndeamnă ca cât maî grabnic să ne înfăţoşăm 

cu plantaţiunea complectă a bunătăţilor. Dicend e l : „To- 

tă am ărăc iunea, şi m ân ia , şi iuţimea, şi strigarea,, 

şi hu la  sa se lepede de !a voi îm preună cu totă 

reutatea“ , a adăogat imediat: „Şi fiţi unu l cătră a l

tul buni, m ilostivi, iertând unul a ltu ia " , căci acestea- 
sunt porniri sufletesc! şi disposiţiunl lăuntrice bune şi cu ade
vărat chreştimşci. Nu e de ajuns de a ne scăpa de o aplecare 
ore-care a spiritului, şi apoi a cădea earăşî în alta, ci e- 
nevoe ca să fim vecinic în mişcare, şi însufleţiţi de do
rinţa de a fugi de rele, ca ast-feliu să ajungem în deplina 
stăpânire a bunătăţilor. Căci dacă şi corpiil s-ar putea is- 
băvi vre-odată de culorea cea neagră, nu de odată Insă 
ar putea deveni alb. Dară e mult maî nimerit ca să sco- 
tem exemplele din faptele cele pendinte de voinţa nostră, 
de cât din acele naturale. Cel ce nu este duşman, nu se 
pote dice că este prieten în totul, ci este, aşa dicănd, neu
tru, adecă nu arată nici duşmănie, nici prietenie, dupre 
cum se găsesc faţă de no! ce! mal mulţi dintre omenL

') Partea moralii. Cmn că trebuie a săvârşi cele contrare reu- 
tăţel, care deja a fost îndepărtata; pentru că nu este nici un folos, 
dacă iuţimea a fost desrădăcinată, şi cu tote acestea dragostea nu e 
întinsa cu îmbelşugare (Veron).
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Cel ce nu lăcrămează, nu se pote ţlice că în general el 
rîde, ci este, aşa dicând, in starea de mijloc. Tot aseme
nea şi în caşul de faţă. In adevăr, că cel ce nu este ve
ninos, nu se pote dice că în general e) este bun, dupre 
cum nu s-ar putea dice nici de cel ce nu este furios, că 
in general el este milostiv. Şi priveşce cum fericitul Pa
vel, in puterea celei mal eminente legi de agricultură, cu
răţă şi lucrează pămentul încredinţat lui de marele agri
cultor. A  nimicit seminţele cele falşe şi vătămătore, după 
care apoi el se rogâ şi îndeamnă, ca să se planteze nu

mai plantele cele veritabile. „Fiţi unu l cătră altul b u n î“ , 
-<Jice, căci dacă vel lăsa nelucrală ţearina din care al smult 
spinii, tu singur vel suferi earăşl din causa plantelor ne- 
folositore ce vor resări. De aceia e necesar ca tu să pre- 
întimpinl această nelucrare şi nerodire a ţearinel tale ce
le duchovniceşcl, prin aruncarea seminţelor, plantarea şi 
cultivarea plantelor bune, adecă a faptelor bune. A nimi

cit. iuţimea, şi în locul el a sădit bunăta tea ; a nimicit a- 

mărăciunea, şi în locu-I a pus m ilostiv irea; a smuls din 

rădăcină răutatea şi hula, eară în locul lor o plantat ier

tarea, căci, când el dice: „iertând unul a ltu ia ", la a- 
■ ceasta se raportă ; adecă ni dice: «fiţi iertători, fiţi îngădu
itori unul altuia». Darul acesta e cu mult mal mare de cât 
darul în bani. Cel ce iartă datornicului datoria bănească 
ce o are la densul, tace de sigur un lucru frumos şi 
admirabil, însă darul acesta se mărgineşce numai in corp, 

-de şi el îşi atribuie o resplată în cele duchovniceşcl şi în 
.acordarea darurilor spirituale; înse cel ce iartă greşalele 
altuia, foloseşce şi sufletului său, cum şi sufletului celui 
ce a primit iertarea. Cu modul acesta, el a făcut mal blând 
şi mal îngăduitorii) nu numai spiritul său, ci şi al aceluia. 

^Nu aruncându-ne cu furie asupra celor ce ne-au nedrep
tăţit, noi vom putea vreo-datâ a’I îmblândi şi a’I umili 

-atâta, pe cât le atingem sufletele lor iertându-I. Cu modul 
acela noi nu am folosit nici nouă, şi nici acelora, ci pe 
ambii am vătămat,—pe deoparte noi imitând pe mal ma
rii Iudeilor 111 rfisbunarea lor, eară pe de alta aceia mal 

«mult aprindendu-se în mânia lor. Pe când dacă noi vom 
resplăti nedreptatea cu blândeţa, li-am dămolit totă iuţi
mea lor, am aşedat chiar înăuntrul lor un tribunal, carele 
.ni va da nouă votul, adecă ne va ierta, eară pe denşil îl 
va pedepsi mal grozav, de cât cum I-am pedepsi noi chiar. 

..Singuri ii se vor osindi şi se vor desaproba, căutând ori
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ce ocasie, prin care să’şl plătească datoria lor cu o maî 
mare măsură, şciind bine că a resplăti în mod egal, e tot 
una cu a remânea mal pe jos, şi de aceia vor lua exem
plu de la noi purtându-se cu blândeţă. Se vor încerca prin 
urmare ca să covîrşască în măsură, pentru ca ast-feliu 
paguba ce au causat-o altora să o ascundă printr’o mai 
mare resplată făcută celor ce aii pătămit din causa lor, 
şi ast-feliu il vor usa de cea maî mare blândeţă. Căci 0- 
meniî când sunt recunoscători, nu atâta se mâhnesc pen
tru cel reî, cât se mâhnesc pentru cel bunf, carii pătimesc 
rele din partea celor ce-1 nedreptăţesc. Cu adevărat că e 
culmea răutăţeî, a hulei şi a despreţului de a te arunca 
asupra celi^Lce pătimeşce, în loc să-l ajuţi şi să-I faci bi
ne; pe câncNpurtându-te aşa, adecă dacă nu te vel porni 
cu răutate asupră-I, vel avea laudă şi aprobare din partea 
tuturor. Deci de voieşcl a-ţl resbuna, resbună-ţl în acest mod: 

resplateşce cu bine pe cel rel, pentru ca ast-feliQ să-I 

faci datornici ţie, şi să câştigi o b iru in ţă  strălucită. 
Al suferit vr’un răii? Resplăteşce-I cu binele, pentru că 
ast-feliu iţi vel răsbuna pe duşman. Dacă tu te arunci 
asupra lui, toţi te vor despreţui tot aşa ca şi pe dân
sul, eară dacă tu al răbdat, se va întâmpla din contra, 
căci pe line toţi te vor aproba şi te vor admira, eară pe 
acela toţi 51 vor acusa. Ce suferinţă mal mare ar putea fi 
pentru un duşman, de cât de a vedea cu ochii luî pe vic
timă, cum este aprobată şi admirată de toţi ceî-l alţl? Ce 
poate fi mal amar pentru un duşman, de cât de a se vedea 
hulit de toată lumea în faţa victimei Iul ? Dacă tu te aperi 
şi îl şi pirăşcl pote, apoi şi tu singur ţi-al răsbunat, pe 
când dacă il ierţi, în locul teu toţi te vor apăra contra lui. 
Aceasta este mal grozav de cât orl-ce suferinţă, adecă de 
a vedea pe contrariul său că are atâţia apărători. De vel 
deschide tu gura contra lui, aceia vor tăcea, pe când dacă 
tu faci, nu numai cu gura ta, ci cu a multora îl vel acusa 
şi ast-feliu maî mult ’ţl vel răsbuna. Mulţi te vor acusa, 
dacă tu îl insulţi, pentru că vor lua cuvintele tale ca is- 
vorite din patimă, pe când dacă tu cel nedreptăţit nu îl 
vel vorbi de rău, apoi mal cu samă atunci resbunarea ta 
va fi scutită de orl-ce bănueală şi va fi curată. Când cel 
ce nu aii pătimit nici un rău sufăr totuşi şi compătimesc 
şi il ca nedreptăţiţi, aşa dieând, din caUsa’ blândeţel tale 
cele exagerate, o asemenea lăsbunare pentru tine e curată 
de orl-ce bănuială.

«Dară ce ? dicî tu, dacă nimeni nu mă va apăra» ? Află 
Insă, că nu sunt atât de petrificaţ! omenii, în cât văden-
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du-te înzestrat de atâta filosofie, să nu te admire. Chiar 
de nu ţi-ar lua apărarea atunci, o vor face aceasta mal în 
urmă, când iî vor judeca mal amănunţit împrejurările; 
atunci iî formându-şl convingerea nevinovăţiei tale, vor 
critica aspru şi vor acusa pe acela. Şi chiar dacă nimeni 
nu te-ar admira, tu singur te vel admira de răbdarea ta, 
de şi nu al spune pote nimănui. Judecata binelui, care 
este sădită în noi,—chiar de am ajunge la răutatea cea 
mal mare,— este nepârtinitore şi nu se abate din calea cea 
dreaptă. Pentru ce credeţi eă Domnul nostru Iisus Christos 

a dis vorbele acestea: „D e te va lovi cine-va peste 

faţa obrazu lu i cea dreaptă, întorce-l lu î şi pe cea- 

l-altă“ ? (Math. 5, 39). Nu ore pentru aceia, că cu cât ci
ne-va este mal mult râbdătoriu, cu atât mal mult se va 
folosi şi pe densul, cum şi pe adversariul său? De aceia 
a şi ordonat ca să întorci şi obrazul cela-l-all, ca ast-feliu 
să satisfaci pofta celui mâniat. Dară apoi cine e atât de 
sălbatec, ca să nu se ruşineze după aceasta? Cânii, se vor- 
beşce câ fac ast-feliO: când cânele latră şi se repede asu- 
pa cul-va, dacă acesta se aruncă jos la pieiorele cânelui, 
I-a temperat totă furia, şi după aceia cânele nu mal face 
nimic. Deci dacă cânii se îmblânzesc cu cel ce era gata 
de a fi sfâşiat de il, cu cât mal vîrtos omul care e din 
fire fiinţă cugetâtore. Dară e demn de a nu trece cu ve
derea o mică alusiune, care ’ml-a fost venit în minte mal 
adineore, şi pe care o am fost adus de mărturie. Şi care 
este aceasta? Diceam de Iudei şi de mal marii lor că erau 
acusaţl de răsbunătorî. De şi legea li permitea, căci dice : 

„O ch iu  pentru ochiu, şi dinte pentru d in te" (Levit. 
24, 20), însă nu ca să’şl scotă ochii unii altora, ci ca prin 
frică de a nu suferi, să-l opriască de a face ce-va rău, cu 
alle cuvinte să nu facâ rău altora, ca nu cum-va să sufere 

de la denşil. A dis deci: „O ch iu  pentru o ch iu “, pen
tru ca să lege mânele acelora, şi nu ca să le îngădue pe 
ale tale de a-l lovi, nu numai să apere ochii tăî de vre-o 
vătămare, ci şi al acelora să-l păstreze sănătoşi. Dară ceia 
ce căutam să aflu, era aceasta: de ce, fiindu-li permisă a- 
părarea, erau acusaţl când făceau aşa? Ce înseamnă acea
sta? A id  se vorbeşce de răutatea inimel. Căci în adevăr, 
e deajuns unul om de înţelegere de a vedea că a covîrşit. 
pe un altul cu puterea lui, pentru ca imediat să ierte pe 
contrariul sătt pentru ceia ce i-a făcut; pe când ţinend 
ură pentru răul causat, omul vindicativ nicl-odată nu iartă.
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Deci faptul răsbunăre! nu este resultatul mâniei, sau al 
unei iuţim! necumpătate, ci al răutăţel inimel cu preme
ditare. Dumnedeu îngăduie, pote, numai celor prinşi fără 
de veste în vre-o primejdie, ca să se apere, şi să alerge 

şi la răsbunare, şi pentru aceia dice: „O chiu  pentru 

ochiu“, pe când aiurea dice: „Caile celor ce ţin m in

te râul, sunt spre morte" (Prov. 12, 29). Dec! dacă a- 
colo, unde era îngăduit de a vătăma ochiul în locul celui 
vătămat, şi atâta pedeapsă se dădea celor vindicativi, cu 
cât mal mult nu vom fi ore pedepsiţi noi, cărora ni s-a 
poruncit de a ne preda pe noi înşine suferinţelor?

Deci să nu fim răutăcioşi şi răsbunători, ei să stin
gem din noi iuţala, ca să ne arătăm vrednici de filantro

pia lu! Dumnedeu. „Cu ce judecata  veţi judeca, veţi 

fi ju d e c a ţ i;  şi cu ce m ăsură veţi m ăsura, se va 

m ăsura voue“ (Math. 7, 2). Aşa dară să fim câtră alţii 
filantropi şi îngăduitori, pentru ca să putem înlătura curse
le din viaţa aceasta, şi tot-odată pentru ca să ne bucurăm 
şi noi de iertare în diua cea viitore, prin charul şi iubirea 
de omeni a Domnului nostru Iisus Christos, căruia, împre
ună cu Tatăl şi cu Sântul Duch, se cade slava, stăpânirea 
şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

OMILIA XVII.

Şi fiţi unul cătra altul buni, milostivi, iertând 

unul altuia, precum şi Dumnedeu v ’a iertat vouS 

întru Christos. Fiţi dară următori lui Dumnedeu, 

ca nişte fii iubiţi, şi umblaţi întru dragoste, pre

cum şi Christos v-a iubit pre voi, şi s-a dat pre 

sine pentru noi aducere şi jertfa lui Dumnedeu, 

întru miros cu buna m ireazmâ" (Cap.4,32 şi Cap. 5,1.2).

Faptele cele trecute au mal multă putere, şj se par 
a fi mal minunate şi mal de credut. Pentru aceia şi Pavel 
îşi însoţesce sfaturile sale cu fapte de acelea ce deja s-au 
petrecut. Nişte ast-felifl de fapte ah o mare putere, fiind-că 
e vorba de Christos,. carele le a sâverşit. A zice simplu: 
«iartă, şi ţi se va ierta, .sa O de nu veţi ierta, nu se va

11
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ierta nici vouă», au mare putere asupra omenilor filosofi şi 
asupra celor ce urmează a crede, pe când Pavel nu în
deamnă numai cu de acestea, ci şi cu cele ce deja afl existat. 
Prin vorbele de maî sus iî vor putea sâ fugă de pedeapsă, 
pe când prin cele ce ni spune Pavel, vor putea a se face 
părtaşi binelui Să imitezî pe Christos. Este deajuns nu
mai aceasta ca îndemnare spre virtute, de a imita adecă 
pe Dumnedeu. Aceasta e cu mult’ mal mare de cât orl-ce, 

pentru că „El resare sorele preste cel ref, şi preste 

cei buni, şi p louă peste cel drepţi, şi peste cel ne

drepţi'*. (Math. 5,45). Nu dice simplu, că să urmăm, adecă 
să imităm pe Dumnedeu, ci că să-l imităm chiar când am 
primit de la el binele. El voeşce ca' noi sâ avem uniî 
cătră alţii iubire părintească. O ast-fel de iubire e aceia 
ce se numeşce filantropie şi îndurare. Şi fiind-că nu e po
sibil ca omenii existând să nu supere şi să nu se supere, 
de aceia a găsit al doilea medicament, acela adecă de a 
ierta unul altuia. De şi de alt-feliu nu e tot una, căci dacă 
tu al iertat pe fratele tău, şi el te-a iertat la rândul 
lui, pe Dumnedeu personal cu nimic nu l-al îndatorit. Tu 
însă, al iertat pe tovarăşul tfifl de suferinţl, pe cel împre
ună, sclav, pe duşman, şi în fine pe cel ce-1 ura pe densul. 

„Precum şi Dumnedeu v-a iertat voue întru Chris

tos'1, dice, punăndu ni înainte prin aceste cuvinte o mare 
enigmă. «El ni-a iertat nouă nu tără primejdie, dice, ci cu 
pericolul fiului săQ. Pentru ca să te ierte pe tine, el a 
sacrificat pe fiul săG, tu însă de multe-orl nu ierţi pe to
varăşul tăti, de şi nu vedî vre-o primejdie sau vre-o chel- 

tueală dacă ai ierta». „Fiţî dară următori lui D um 

nedeu, ca nişte fii iubiţi, şi um blaţi în tru dragoste, 

precum şi Christos v-a iubit pre voi, şi s-a dat 

pre sine pentru noi aducere şi jertfă lui Dumne

deu, întru miros cu bună m ireazmâ". Pentru ca să nu 
cre.di că faptul acesta s-a petrecut în mod silnic, ascultă 

ce dice el, că s-a dat pre sine pentru noi. Deci, dupre 
cum stăpânul a tote te-a iubit pe tine, iubeşce şi tu tot 
aşa pe prietenul tău. Pote că nu vel putea a-1 iubi întoc
mai aşa, insă tu iubeşce-1 pre cât poţi. V a l! ce ar putea 
fi ore mal fericit ca asemenea voce? De al vorbi chiar 
de împărăţie, saQ de orl-ce din lume, nimic nu este egal. 
Când tu ierţi fratelui tău, prin aceasta imitezî pe Dumne- 
deti şi te asemănezl lui. Trebuie a ierta fratelui tău gre-
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şalele, maî mult de cât I-a! ierta datoria bănească, pentru că 
dacă I-al iertat datoria bănească nu al urmat pe Dumnedeu, 
pe când dacă I-al iertat greşaleie, pe dânsul l-a! imitat’. Şi 
cum vei putea să dic! «sunt sarac şi nu pot ierta», pe când tu 
nu ierţi chiar aceia ce’ţl sta prin putinţă? Nu cum-va aici e 
vr’o pagubă pentru tine? Nu cum va aici e vorba de bogăţie 
muliă, de averea ta, sau de prosperitatea ta? Iaiă acum şi 

altă povăţuire mal nobilă: „Ca nişte fii iub iţi"  dice, adecă 
„sunteţi datori şi din alt punct de vedere de a imita pe 
Dumnedeti, căcî pe lângl că aţi luat bine-facerile acordate 

de el, vâ numiţi şi fii luî cel iubiţi». „C a  nişte fii iu

b iţ i" . O dice aceasta, pe resonul că nu toţî fiii imileada 

pe părinţii lor, ci numai acel iubiţi. „Ş i um blaţi intru 

dragoste". Iată basa tuturor, căci unde este dragostea, 
acolo nu pote fi nici iuţime, nici mânie, nici hulă, ci tote 
sunt alungate. Pentru aceia şi pune el la urmă capilalul 
tuturor bunătăţilor, adecă dragostea, ca şi cum pare că 
ar dice : «cum aî devenit tu fifl al Iui ? Prin faptul că ti 
s'afl ierlat pâcatele. Deci dară purcedând de la acelaşi 
princip, prin care tu te-ai învrednicii ae o ast ieiiu de 
cinste, iartă şi lu apropelui tea» Spune-mî, te rog, dacă 
tu fiind leg >t şi respundâtoriu de multe rele, te-ar lua cine
va şi te-ar duce In palatele împărătesei.... de cât e maî bine 
să lăsăm aceasta, şi să luăm alt exemplu. Dacă tu bună-oră 
aî fi bolnav de friguri şi chiar aprope de morte, şi te-ar lua 
cine-va şi ţi-ar da vr’un medicament folositoriu, ore nu al 
prefera pe bine-făcâtoriul t6u înaintea tuturor? ba încă şi 
numele medicamentului bine-făcâtoriu, nu 1-al avea vecînic 
in minte ? Deci dacă noî păstrăm în sufletele nostre pănă 
şi timpurile, locurile şi împrejurările prin care ne-am fo
losit, apoi cu alât mal mult trebuie a păstra in sufletul 
nostru faptele petrecute cu mântuirea nostre. Fii aşa dară 
ca amorezat după dragostea evanghelică. Prin dragoste tu 
te-ai mântuit, şi tot prin ea aî devenit fiu al lui Dumne
deu. Chiar şi tu dacă aî putea să mântueşcî pe un altul, 
ore nu aî întrebuinţa tot acelaşi medicament, şi nu aî da 

aceleaşi povăţuiri tuturor : iertaţi şi se va ierta voue ? 
Acest fapt de a îndemna ast-feliu, este isvorit din suflete 

recunoscetore, libere şi nobile. „Precum  şi Christos ne-a 

iub it pre no i" . Tu cruţi şi iubeşci pe prietenii tei, pe 
când el cruţă şi iubeşce pe duşmani ; de unde e cert, că 
faptul săvârşit de stăpânul a tote e cu mult mal mare. 

Dară de ce este pusă aici acea particulă „p recum ", de
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cât că numai atunci ne vom bucura de charurile sale, 

când si noi vom face bine vrăjmaşilor noştri ? Ş i s-a dat 

pre sine pentru noi aducere şi jertfa lu i D um ne 

deu, in tru m iros de bună m ireazm ă". Vedl, aşa dară, 
că a suferi pentru vrăjmaş! este miros de bună mireazmă 
şi jerlfâ bine primită ? Chiar de al muri pentru denşil, a- 
iuncl este jerlfâ adevărată, atunci ve! fi cu adevărat ur
mătorii! al lui Dumnediu.

„E ară  curvia, şi totă necurăţia, saQ lăcom ia, nici 

să se num iască întru voi, precum  se cuvine sânţilor" 

(Vers.3). Maî sus a vorbit, despre patima cea veninosă, m ân ia , 
eară aici a ajuns la expunerea unu! rău mal inferior. Cum că 
pofta e un rău mal inferior, ascultă cum şi Moisi vorbeşce ina! 

ântăiu în lege ca „să nu uc id l" , ceia ce purcede din mânie, 

şi apoi dice: „S ă  nu precurveşcl", ceia ce isvorăşce din 
poftă. Dupre cum amărăciunea, şi strigarea şi în fine totă 
răutatea şi hula sunt resullate din mânie, tot aşa şi din 
poflâ resullâ curvia, necurăţia şi lăcomia, căci prin acestea 
dovedim că iubim banii şi corpurile. Dară dupre cum acolo 
el a nimicit strigarea, care este echipajul, aşa dis, în care 
se preumblă iuţimea, tot aşa şi aici el a răsturnat vorba 
nebuneasca şi măscărăciunea, care sunt echipajul în care 

se resfaţă curvia, căc! dice: „Şi m ăscărăciunea, şi vor

ba nebunească, şi g lum irea care nu se cuvine, ci 

m al vîrtos m ulţem ita" (Vers. 4). Să nu spui glume pro- 
ste, nici măscărele, şi atunci tu al stîns flacăra poftei. 

„N ici să se num iască între vo i", dice, adecă nici mă
car să faceţi vr’o amintire de ele. Aceasta scriind şi Co- 

rinthenilor, dicea: „Cu adeverat că se aude între voi 

cu rv ie “ (I Corintli. 5, 1), adecă, «să nu mal fie aşa, ci fa- 
ceţi-vă toţi curaţi, căci vorbele sunt căite ne i-are călătn 
resc faptele». Apoi ca să nu se pară că cuvântul este prea 
aspru şi anevoios, interdicend gluma a adaos şi causa, 

spunend: „care nu se cuv ine", adecă, care faţă de voi 

este nepotrivită. „C i m al virtos m u lţâm ita ", adecă cu 
aceasta să vă îndeletniciţi, căci aceasta e potrivită chreşti- 
nulu! adevărat. Căci in adevăr, ce foloseşel spunend glu
me? Doră numai că al provocat risul. Spune-mi, te rog, 
ore curelariul va putea face vr'un object alingătoriQ de 
meşteşugul săn din maiorii ce nu aparţin cureîăriel? De 
sigur că nu. Aşa dară cele ce nu sunt spre folosul nostru, 
sunt considerate de nimicuri.
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*) Nici un cuvânt, deci, să nu ni fie zădarnic, pentru 
că de la vorbe zadarnice lesne cădem la absurdităţi. Tim
pul present nu ni este dat pentru petreceri, ci e timp de 
jale, de necazuri şi de dureri, şi tu încă vorbesc! glume 
proste ? Dar care luptătoriti Intrând în staditi (locul lupte
lor olimpiace) îşi părâseşce lupta începută cu antagonistul 
luî, şi se dedă la glume? Diavolul stă de faţă, el se în- 
verteşce rScnind pri’mprejurul t6u ca sâ te răpiască, tote 
le mişcă şi tote le întorce asupra capului t6u, întrebuin- 
ţază tote mijlocele ca să te scotă din templu, scrîşneşce 
cu dinţii, mugeşce, scote din nările Iul foc şi pară contra 
mântuirel tale, şi tu încă mai stal pe loc vorbind glume, 
şi vorbe nebunesc!, si cu un cuvent vorbe de acele ce nu 
se cuvine a le vorbi? Dară atunci el te va putea lua în 
stăpânire cu multă uşurinţă. Ne jucăm, iubiţilor. Voeşcl 
să afli conduita sânţilor fiind în viaţă? Ascultă pe Pavel, 

care dice: „Trei ani diua şi noptea n-am încetat cu 

lacrăm i învăţând pre unul fie-care dintre voi" 
(Fapt. 20, 31). Decî dacă el a pus atâta interes pentru Efe- 
senî şi acel din Milet, şi a întrebuinţat atâta timp, nu vor
bind glume, ci îndemnându l cu lacrăml, apoi ce ar putea 
dice cine-va despre cei-l-alţî mulţi, pe cari acest fericit l-a 
atras la ehreştinism? Ascultă-1 încă, ce spune Corinthenilor: 

„Din multa scârbă şi necaz al inimel am scris voue 

cu multe lacrim i" (II Corinth. 2, 4), şi earăşî: „Cine 

este neputincios, şi eQ să nu fiu neputincios? Cine 

se sminteşce, şi eQ sâ nu me aprind1'?  (Ibid. 11,29). 

Ascultă-1 încă ce vorbeşce în alt loc: „Că cel ce sun

tem în  cortul acesta suspinam 1ngreuindu-ne“ (Ibid. 
5, 4), şi cum s’nr dice, în fie care di îl vedl dorind ca să iasă 
din această lume, şi tu încă rî<jT şi te joci? E timpul luptei, 
şi tu încă întrebuinţezi cele de ale dănţuitorilor? Nu vedl 
feţele resbolnicilor cât sunt de triste şi de abătute ? Cum 
li sunt de încreţite sprincenele şi încărcate de frică? Pri- 
veşce ochiul lor cel aspru, inima lor care saltă şi se sbate 
cu putere, mintea lor cea abătută, tremurândă şi în ago
nie ; priveşce apoi şi ordinea lor, disciplina şi tactul lor 
ostăşesc, în acelaşi timp însfi şi tăcerea lor, când în ta- 
bâra sunt puşi în rând de bătae; şi tiu dic ca să nu pro-

*) Partea morală. Nu trebuie a vorbi în zadar. Contra celor 
glumeţi, celor caraghioşi şi fluşturaticl, şi că in tote acestea numai 
evlavia covîrşit6re câştigă. (Veron).
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nunţe nici o vorbă măscărăciosă, ci Incă că nici aşa de
geaba să nu vorbiască. El bine, dacă aceia aflându-se în
faţa unor resboinicl văduţl şi simţiţi, şi totuşi întrebuin- 
ţază atâta tăcere, de şi nu pot fi vătămaţi din causa vor
belor, apoi tu, care al lupta şi în cuvinte, şi încă mal
mult de cât luptă, laşi descoperită această parte a ta ?
Sau pote nu şeii, că de aici vine, *că noi ajungem la a ne 
gândi cum să facem refl altora ? Te joci şi te desfătezl, 
vorbesc! caraghiozlâcuri, cu care provoci rîsul altora, şi 
cred! ’câ lucrul acesta e o nimică? Câte jurăminte falşe nu 
vin de la glume, câte pagube, câte vorbe murdare nu ies 
de acolo? «Dară, dicî tu, glumele nu sunt de acest feliu». 
Ascultă înse cum el a scos totă gluma. Acum e timp de 
răsboiu şi de luptă, timp de privighere şi de pază, timp 
de înarmare şi de punere în ordine de bătae. Ascultă, dic, 

pe Christos, care dice: „L um ea se va bucura, eară 

voi ve veţi în tris ta41 (Ioan 16, 20). Christos a fost răs
tignit pentru tine, şi tu ridî ? El a fost bătut şi a pătimit 
atâtea din causa nenorocire! tale şi a strîmtorăre! ce te 
cuprinsese, şi tu încă te dezmerdl în petreceri ? Şi cum 
nu-i vel întărită inaî mult asupra ta ? Dară fiind-că unora 
se pare faptul acesta a fi indeferent, şi că ar fi greu de 
a se păzi cine-va de această’ obicinuinţâ, să discutăm pu
ţin asupra lui, şi să aflăm cât de mare e răul provenit de 
aici. De alt-feliu şi aceasta e opera diavolului, de a face 
ca noi să despreţuim faptele ca indeferente. Mal ’nlăifi chiar 
de ar fi îndeferent faptul acesta, totuşi nu trebuie a-1 des- 
preţui, şciind bine că de aici se nasc şi ?e Înmulţesc cele 
mal mari rele, care la urmă se sfârşesc cu curvie, de unde 
se şi învederează că nu este indeferent. Să vedem acum 
de unde se nasc acele rele, safi mal bine dis, să vedem ce 
felifl trebuie a fi omul sânt, liniştit, blând, omul mâhnit 
şi scârbit de greutatea ce apasă asupră-I. Cel ce vorbeşce 
glume, nu pote fi cuvios, nu pote fi sânt; chiar Elin de ar 
fi, unul ca acesta este ridicul, căci numai celor de pe 
scena teatrului li se îngăduie aceasta. Unde este gluma, 
acolo este şi măscărăciunea, unde este ris fără timp, acolo 

este şi vorba murdară. Ascultă pe profetul ce dice: „Slu

jiţ i D o m nu lu i cu frică, şi ve bucuraţi lu! cu cutre

m ur" (Ps. 2, 11). Vorba murdară face spiritul uşurel şi 
trândav; ea de multe-orl a născut insultele, şi tot din cau
sa el se întâmplă lupte intre individ! şi chiar resboe între 
popore. Dară ce ? încă nu al ajuns cu totul în virsta băr
bătească? Dacă a! ajuns, apo i. leapădâ-te de cele ale co
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piilor. Tu nu voeşci ca servitoriul t6u să vorbiască în pea- 
ţâ cuvinte fără vr’un folos, şi cu tote acestea tu, care spui 
că eşti servitoriul lui Dumntdeti, vorbeşcl glume şi cara
ghioslâcuri în peaţâ? E plăcut lucru a nu se înşela un 
spirit privighetorift; pe când pe un spirit uşurel şi nepre- 
vedâtoriu cine nu-i va putea vina şi prinde în cursă? El 
însuşi se va slăbi cu totul, şi nu va mal fi nevoe de cur
sa şi de siluirea diavolului. Pentru ca să cunoşcl, apoi 
priveşce şi chiar numele ce se dă unul ast-feliu de om. 
Glumeţ înseamnă un om nestatornic, un om lesne schimbă- 
cios (suTpâîteXoc;), uşurel, şi care se face de tote; însă o 
ast-feliu de purtare departe fie de cel ce se numesc c.hreş- 
tinî. U11 ast-felifl de om iute se schimbă în ideile lui, iute 
sare din una’n alta. El trebirie ca să-şi schimbe neconte
nit şi schimele (gesturile), şi vorbele, şi rîsul, şi umbletul, şi 
în fine totul imiteazâ, şi gândul seu e preocupat vecinic, 
cum ar putea să inventeze mal multe comicării, căci de 
ele are nevoe. Prin forţa lucrurilor el îşi atrage multe 
duşmani! din partea celor luaţi în rîs de densul, fie câ ati 
fost faţă şi au veclut, fie că dacă nu au fost faţă, au a- 
udit de la alţii. Deci, departe de chreştin de a’şî bate joc 
de cine-va. Dacă lucrul acesta e bun, de ce simţiţi un fe- 
liu de repulsiune cătră inimici? Te faci mimic (imitătoriu 
al altora) şi nu te ruşinezi? Pentru ce nu permiteţi feme
ilor vostre de a face aceasta? ure nu e acesta un obiceiii 
nedemn, şi un fapt nepotrivit unul om cuminte? Intr’un 
spirit glumeţ multe şi mari rele locuiesc, mare uşurinţa 
şi un pustiO complect de idei sănătose. Intr’un ast-feliu de 
spirit s-a slăbit armonia generală, a devenit şubredă în
treaga clădire, frica de Dumnedeu a fost alungată, evlavia 
a fost depărtată. Limba o al nu ca să te momiţăreşcl şi 
să batjocureşcl pe altul, ci ca să mulţămeşcl Iul Dumne- 
dett. Nu vedl pe bufoni şi pe şarlatani, sau scamatori ? 
Aceştia sunt aşa dişii glumeţi. Alungaţi, v6 rog, din spi
ritele vostre o ast-feliQ de patimă respingetore, pentru că 
este fapt de părăsiţi, fapt al mimicilor, al paiaţilor şi al 
femeilor desfrânate. Departe fie de spiritele femeilor mărita
te, departe de spiritele nobile, safl şi ale sclavilor. Când cine
va este necinstit, când este desfrânat, acesta forsamente este 
şi măscărăcios. Mulţi iau aceasta faptă ca o virtute, şi 
cu tote acestea e mal demnă de jelit. ’Dupre cum pofta 
treptat şi câte puţin duce la curvie, tot aşa şi cu glumele 
La începui se par a fi plăcute, dară mal apoi nimic ni 

e mal uricios ca ele. Căci ascultă ce dice scriptura: „îna
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intea tunetu lu i trece fulgerul, eară pe dinaintea 

om ulu i ruşinos trece charu l" (Sirach. 32, 10). Nimic 
nu este mal neruşinat, ca măscârâlile şi glumele proste. 
Gura omului glumeţ nu este plină de char (graţii), ci de 
dureri. Să alungăm acest obiceiO de pre la mesele nostre. 
Sunt unia, carii învaţă şi pe cerşi lori ca să facă aşa. Val! 
câtă ticăloşie, ca sâ facă pe aceşti nenorociţi ,şi amărîţl 
de a spune glume uritiose! Dară apoi, la urmă unde nu 
se găseşce această bolă? Deja ea a intrat şi in biserică, 
ba îtiel s-a atins şi de scripturi. Să ve spun ce-va ca să 
vg probez câl e de mare acest rfiQ? Mi-e ruşine, de sigur, 
dară cu tote acestea am să spun. Voesc a arăta de unde 
a venit răul, ca să nu se pară că vorbesc nimicuri, şi că 
am poftă de a discuta cu voi nimicuri, ci ca să vă pot 
depărta cu chipul acesta de o asemenea rătăcire. Şi să 
nu creadă cine va că eu inventez, vă voi spune exact ceia 
ce am audit. S-a întâmplat ca cine-va să se găsascâ la 
masa unuia dintre acel ce se cred că şciu lucruri mari.... 
dară simţ că v-am provocat rîsul, şi cu tote acestea am 
să spun. El bine punendu-se masa cu bucatele, gazda di- 
cea celor de faţă: «luaţi, copil, ca nu cum-va să se mânie 
burta» (parodie asupra textului din Psalmul 2, 8. unde 
se dice: Spâ^aa^s Ko.'.Sslaţ, jrf) note xuptoc= «luaţi
învăţătură, ca nu cum-va să se mânie domnul», care pa
rodiat dice : Spagaa&s izaiSio., ţr/] ttots xo'.Xta=luaţt,
copil, ca nu cum-va să se mânie burta.Trad). Alţii earăşi dic: 
«Val ţie mamona, dară mai val de cel ce nu te are». Şi 
în fine au introdus multe de aceste glume proste şi ab
surdităţi, ca de exemplu când văd stelele resărind se în
treabă: acum ore nu este vre-o naşcere? Le spun acestea 
contra f'bsurdităţel, şi contra obiceiurilor rele, pentru că, 
în adevăr, asemenea vorbe ies dintr’un spirit pustiu de e- 
vlavie. Ore nişte ast-feliu de cuvinte nu sunt demne de 
trăsnetele ceriului ? Şi multe ar găsi cine-va de acest 
feliu, care se vorbesc de unia. De aceia vfi rog, ca alun
gând de pretutindene acest obiceiti, sa vorbim numai de 
acelea ce sunt convenabile, şi nici de cum gurile sânte 
să nu mal rostiascâ cuvintele omenilor necinstiţi şi des

frânaţi. „Ce îm părtăşire  are dreptatea cu fară-de- 

legea? S ad  ce îm preunare are lum ina  cu întune- 

recul“ ? (II Corinth. 6, 14). E de dorit deci, ca să fugim 
de tote aceste absurdităţi, şi să ne păstrăm cugetul nevâ- 
iăm at de ast-feliu de lucruri, ca ast-feliu să ne putem bu
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cura de bunurile făgăduite nouă. Omul glumeţ iute devine 
şi ocărîtorift al altora, dară ca batjocuriloriu şi bărfitoriă 
al altora el îşî îngrămădeşce asupra capului mit de rele. 
Deci, iubiţilor, punend în rândueală cele două aplecări ale 

spiritului nostru, voiu să dic pofta şi m ân ia , şi legându-le 
la un loc cu dreapta judecată, ca pe nişce caî iuţi de la 
trăsură, să le dăm ca vizitiu mintea nostre, ca ast-feliu 
să putem !ua premiul <hemărel nostre de sus. Căruia fie 
ca să ne învrednicim cu toţii, prin Christos Iisus Domnul 
nostru, căruia, împreună cu Tatăl şi cu Sântul Ducb, se 
cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin.

OMILIA XVIII

,.Ca aceasta sa sciţi, că tot curvariul, sau ne

curatul, sati lacomul, care este slujitoriu idolilor, 

n-are moşcenire întru împărăţia lui Christos şi 

Dumnedeu. Nimeni pre voi să nu ve înşale cu cu

vinte deşarte, că pentru acestea vine mânia lui 

Dumnedeu preste fiii neascultarea" (Cap. 5, 5. 6).

Au fost, după cât se pare, şi la stremoşil noştri u- 
nia, carii deslegau mânele poporului, şi puneau în practică 
cele spuse la lezechiil (cap. 13, 19), sau mal bine dis cei 
ce sâvfirşati cele ale pseudoprofeţilor, carii pentru un pumn 
de orz spurcau pe Dumnedeu în faţa poporului său. Acea
sta mi se pare că şi acum se practică de unia. Când noi 
dicem, că cel ce chiamă pe tratele seu nebun, se duce în 
gheena, alţii spun: «da? cel ce chiamă nebun se duce în 
gheena? nu, nu se pote», dic ii. Deasemenea când noi di
cem că lacomul este idololatru, şi aceasta earăşi o resping 
cu despreţ, spunând că acest cuvent este exagerat, si cu 
acest chip ii îşi bat joc de tote poruncile. La unia ca a- 

ceştia făcend alusiune Pavel, scrie Efesenilor: „Aceasta 
să sciţi, că tot curvariul, sau necuratul, sau laco
mul, care este slujitorii! idolilor, n-are moşcenire 

în tru împărăţia lu! Christos şi Dumnedeti1', după care 

apoi adaoge: „Nimeni pre voi să nu v€ înşale cu 

cuvinte deşarte". Aşa dară acestea sunt. cuvinte deşarte,
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care afi ore-care graţii momentane, însfi mi se pot represen- 

ta în realitate, căci nu e de cât o înşâlăciune. „Pentru  

acestea vine m ân ia  lu i DumnedeQ  preste fiii neas- 

cultăre i", adecă pentru curvie, pentru lăcomie, pentru ne- 
curăţie, saQ că pote pentru acestea, şi pentru înşâlăciune, 
fiind că sunt înşălâtore. Fii al neascultăret numeşce pe cel 

ce nu ascultă de el. „Deci sa nu ve faceţi îm preuna 

părtaşi aî acestora, ca eraţi ore-când întunerec, 

eară acum  lum ină  întru D om nu l"  (Vers. 7. 8). Prive- 
şce cu câtă înţelepciune l-a îndemnat. Mal ântfiifl începe 
cu Christos şi le dice: «să vfi iubiţi unul pe altul şi pre 
nimeni să nu nedreptăţiţi», apoi îî îndeamnă cu frica de 

pedeapsă şi de gheena. „Eraţi ore-când în întunerec, 

dice, eară acum  lum ina în tru D om nu l" , ceia ce dice 

şi în epistola cătră Romani: „Care dara roda aţi avu t 

atunci în tru  acelea, de care acum  ve ruşinaţi14 
(Rom. 6, 21)? şi li aduce aminte de rfiutatea lor cea maî 
dinainte, ca cum li-ar dice: «pricepeţi decf, ce eraţi voi 
odinioră, şi ce aţi devenit acum; nu vfi întorceţl înapoi la 
rfiutatea de mai înainte, nici nu abusaţl de cbai ul lui Dum

nedeu. „Eraţi ore-când întunerec, earâ acum  lumi- "  

na întru D o m n u l" , nu dorâ prin meritul vostru, ci prin 
charul lui Dumntdefl acordat voufi, căci voi nu aţi fost 

vrednici de el». „Ca fiii lum ine l să um b laţi". Dară ce 

înseamnă: „fiii lum ine l"?  Aceasta o arată maî departe. 

„C â roda D uchu lu l este Intru tota bunătatea , şi 

dreptatea, şi adeverul. Cercând  ce este bine p lă 

cut D om nu lu i"  (Vers. 9, 10). Când el dice: „întru tota 

bunata tea", face alusiune la cel ce se iuţesc şi la ceî 

veninoşi; eară când dice: „şi dreptatea", are în vedere 

pe cel lacomi, şi când dice: „şi adevăru l" , el se rapor
tă la plăcerile cele minciunose. «Deci nu acelea pe care 
vi le-am spus. mal sus, dice, trebuie a le practica, ci cele 
contrare lor, şi în tote acestea să aduceţi rodă duchovni
cească» Aşa dară, acelea sunt isvorîte dintr’o minte copi

lărească. „Şi nu v& amestecaţi cu faptele cele fâră 
de roda a le în tunereculu l, ci m al vîrtos şi le de

fă im aţi" (Vers. 11), eară mal departe adaoge: „Că cele 

ce se fac întru ascuns de cătră denşil, ruşine este 

a Ie şi graf. Eară tote vădindu-se de lum ină , se
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arata, că tot ce se arată, lum ină este“ (Vers. 12. 13).

A dis că lum ina  sunteţi, dară lumina vădeşce cele ce se 
fac într’ascuns. „Dacă voi, dice, aţi fi virtuoşi şi admiraţi, 
de sigur că ce l rău nu s-ar putea ascunde. Căci precum 
sfeşnecul aprins luminează pe toţi şi pe tote din casă, eară 
hoţul nu ar putea intra, tot ast-feliQ şi lumina vostră stră
lucind, cel rei vor fi vădiţi şi prinşi". Aşa dară trebuie a 
mustra pe alţii pentru faptele lor. Dară atunci cum de 

dice Măntuitoriul: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi ju d e 

caţi." (Malh. 7, 1)? El a permis a mustra, dară nu a conda
mna, adecă a învăţa, şi a mal dis aceasta cu privire la

cele mal mici greşale, de pildă: „Ce vedi paiul în ochiul

fratelui teii, eară bârna care este în ochiul teu,

nu o sitnţi“ (Ibid. 7, 3)? Şi ce este aceasta ce el spune?
Dupre cum rana, pe cât timp stă ascunsă şi curge pe de- 
supt—fiind acoperită deasupra—nu se bucură de nicl-o îngri
jire, tot ast-felifi şi păcatul: întru cât timp este ascuns, ca 
cum ar fi în întunerec, el cutează mult în linişte, dară 
când se dă pe faţă, se face lumină, nu doră că păcatul devine 
lumină, ci cel ce l-a făcut, se arată la lumină. Când ei 
este adus la mijloc, când a căpătat poveţe, când s-a pocă
it, şi câştigat iertarea, ore nu al alungat întunerecul d& 
la dănsul? Nu al vindecat atunci rana lui? Nu al prefăcut 
nerodirea lui în rod bun? Sau că spune aceasta prin vor
bele de mal sus, sau că dice, că viaţa vostre fiind arătată, 
este lumină, pentru că în definitiv nimeni nu’şî ascunda 
viaţa cea nepătata, pe când cele dosite se ascund tocmai 

spre a fi la întunerec. „Pentru aceia d ice : „deşteaptâ- 

te cel ce dorm i, şi te scolâ d in morţi, şi te va 

lum ina Christos" (Vers. 14). Prin cel ce dorme şi este^ 
mort, el înţelege pe omul aflat în păcate, pentru că şi 
acesta emană din el duhore rea, ca şi omul mort, şi ace
sta e nedeşceptat, ca şi cel ce dorme, nu vede nimic, ca 

şi acela, ci numai că visază şi îşi închipuie- „Şi te va 

lum ina  Christos" (xaî imfauast aot o Xpiatoc), ceia ce este 

maî exact, pe când altil d ic : „Şl te vel atinge de 

Christos" (xaE i7î!(lia6o£tc toO Xptatou). Depărtează-te de pă

cat, şi vel putea vedea pe Christos. „T ot cel ce face 

rele uraşce lum jna, şi nu vine la lum in ă " , (Ioan 3,. 
20), dice Mântuitoriul, pe când cel ce nu face rele, vine. 
Aceste vorbe nu le spune numai cu privire la cel necre-
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dincîoşî; mulţi şi dintre ceî credincioşi chiar, se dedau la 
răutăţi mal mari de cât cel necredincioşi. De aceia se pot 

spune şi celor credincioşi: ,.Deşteaptă-te cel ce doririi, 

şi te scolâ din morţi, şi te va lumina Christos". 
Cătră unia ca aceştia se potriveşce a li se spune şi a- 

ceasta: „Dumnedeu nu este al morţilor, ci al vii- 

lo r“ (Math. 22, 32).
*) Decf, daca Dumnedeu nu este Dumnedeul morţilor, 

să viem. Unia dic, că lacomul nu este idololatru, şi că dij 
•cerea aceasta e exagerată. Dară vorba nu e de loc exage
rată, ci adevărată. Cum însă, şi în ce mod? Ascullă. Omul 
lacom s-a depărtat de DumnedeQ, întocmai ca şi idolola- 
trul. Şi ca să nu cred! că vorba e spusă fără rost, ascultă 

hotărirăa luî Christos, care spune: „Nu puteţi sluji lui 

DumnedeQ, şi lui m am ona" (Malh. 6, 24). Deci dacă nu 
e cu putinţa a sluji şi Iul Dumnedeu şi luî mamona în a- 
celaşl timp, apoi cel ce slujesc Iul mamona, singurî s-aQ 
scos din slujba lui Dumnedeu; ceî ce afi tăgăduit stăpânia 
luî şi slujesc aurului ne’nsufleţit, e cert că sunt idololatri. 
«Dară, dicî, apoi doră n-am făcut idol, nici nu am ridicat 
templu, nici nu I-am sacrificat ol, nici nu am vărsat vin 
ca semn de libaţii, ci am intrat în biserică, şi mi-am ri
dicat mânile călră fiul luî DumnedeO cel unul născut, şi 
mă împărtăşesc cu sântele taine, iau parte la rugăciuni, 
şi în fine fac tote cele-l-alte dupre cum se cade unul 
Chreşlin. Aşa dară cum eu mă închin idolilor»? Apoi toc
mai aceasta e maî de minunat, că după ce aî căpătat deja 
experienţa şi aî gustat din filantropia luî Dumnecleu, după 
ce al aflat că bun este Domnul, tu ai lăsat pe cel bun, şi 
aî primit în braţele tale pe tiranul cel crud, şi te prefaci 
că slujeşcî lui Dumnedeu, pe când de fapt tu ţî-aî băgat gâ
tul în jugul cel greu şi uricios al iubirel de argint. Nu 
nil-aî spus nimic despre faptele tale, ci numai de darurile 
stăpânului. Spune-mî, te rog, pe ostaş de unde îl judecăm 
noi ? Când e de gardă pe lângă împărat, când se hrăneşce 
<3e densul, şi e chemat de dânsul, saQ când cugetă aceleaşi 
ca şi densul? A se preface că este pentru împărat şi că 
execută ordinele lui, eară pe de altă parte a încuraja u- 
neltirile duşmanilor, dicem că faptul acesta e mal uricics,

*) Partea morală. Trebuie a ne lepăda de faptele cele rele, de 
lumina faptelor bune a ne apropia, şi a nu trece cu vederea pe fra
ţii ce pficStuiesc. (Veron).
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de cât dacă s-ar fi desfăcut singur de slujbă şi s-ar fi pre
dat acelor duşmani. Şi tu acum insulţi pe Dumnedeu ca 
şi un idololatru, nu numai cu gura ta, ci şi cu ale miilor 
de omeni nedreptăţiţi de tine. Insă, dicl, că* nu este idolo
latru. Dară când ii vorbesc: ah ! chreştinul, lacomul, etc. 
atunci nu insultă numai cel care face aceasta, ci sileşce de 
multe-ori şi pe cei nedreptăţiţi de a face acelaşi lucru, şi dacă 
pote nu vorbesc, apoi aceasta să se atribuie mal mult e- 
vlaviel lor. Sau pote că nu vedem petrecându-se aşa lu
crurile? Ce altă face idololatru], de cât că se închină pa
timilor, de care e stăpânit de multe-ori ? Când noi dicem 
că se închină idolilor, el respunde: «nu, ci ruă închin Afro- 
ditel sau luî Aren» (Marte). Ii întrebăm apoi, ce este acea 
Afroditâ? la care cei mal marcanţi dintre dânşii respund^ 

că este p lăcerea. Noi îi întrebăm ce este acel cletl Aren, 

la care ni răspund, că este m ân ia . Tot ast-feliu te închini 
şi tu lui mamona. Dacă dicem, cine este mamona? răspun
sul e: lăcomia. Şi tu te închini el? «Nu me închin», dicl. 
Dară de ce ore? pote pentru că nu’ţl pleci genunchile îna
intea el? Dară tu cu atât mai mult te închini el prin lu
crurile şi faptele ce le săvârşesc!, şi aceasta e cea mai 
mare închinare. Şi pentru ca să afli că este aşa, priveşce- 
la închinarea lui Dumnedeu. Cine ore i se închină mai 
mult? Acel cari stail la rugăciune regulat, saii acei cari lac 
voea Iul? E învederat că aceşti din urmă. Tot ast-feliu. 
sunt. si acei ce se închină luî mamona, căci ii făcend voea 
lui mamona, mai mult lui se închină, du şi aceia închinân- 
du-se patimilor, de multe ori sunt afară de acele patimi. 
Aşa bună-oră ar putea vedea cine-va de multe-ori un inchi- 
nătorifl a lui Aren abţinendu-se de mânie, pe când tu nu- 
faci nici odată aşa, ci te-ai aservit cu totul patimei. Nu 
sacrifici oi? In schimb însă sacrifici omeni, suflete cugelă- 
lore, pe unele prin fome, pe altele prin blestemurl. Nici o- 
jertfă nu e mal demnă de bachus (A^ovuao?), deul beţiei şi al 
orgiilor. Cine a vădut vre-odată suflete sacrificate? Blăstămat 
să fie templul lăcomiei! Dacă te-ai duce la templul idolilor, aî 
vedea sângele caprelor şi al boilo; vărsat pe altare şi infec
tat, eară de te-ai duce la templul celui Jacom, vei vedea sân
gele omenilor turnat pe jos; vel vedea acolo nu aripi de pa
seri ardând, nu fum ieşind şi împrăştiindu-se în aer, ci cor
puri de omeni nimicite. Unia s-au aruncat de pe stânci în pră
pastie, alţii ’şi-au pus laţul in gât, eară alţii şi-afi petrecut 
sabia prin grumaz. Aî vădut jertfe crude şi neomenose? Vo- 
eşcî a vedea mai grozave ca acestea? Efi îţi voitt arăta nu.
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corpuri de omeni, ci suflete de omeni sfâşiate acolo. Pentru 
că este posibil de a se sfâşia şi sufletele, negreşit cu o sfâşie

re polrivitâ lor, dupre cum este şi mortea sufletelor. „Su
fletul care pecatuieşce, acela va m uri" (Iezech. 18, 4). 
Mortea sufletului nu este ca a corpului, ci e cu mult mal gro
zavă. Mortea corpului despărţind corpul de suflet, pe corp 
l-a liniştit de multele griji şi dureri, -eară pe suflet l-a trimis 
la locul cunoscut; apoi corpui descompunendu-se cu timpul 
şi risipindu-se in mai multe părţi, acestea earăşl se unesc 
împreună cu aceiaşi răndueală ca şi mai ’nainte, şi aşa felifl 
corpul îşi reia sufletul sfiil. Mortea sufletului însfi e cu mult 
mai înfricoşată şi mal grozavă, pentru că după ce se despar
te de corp’ earăşl se uneşce cu acesta îa timpul hotărît, 
după care apoi este aruncat în focul cel nestins. Aşa dară 
dupre cum este morte sufletească, tot aşa este şi sfâşiere 
sufletească. Care este sfâşierea corpuluî? Aceia că el mo- 
re, şi este despărţit de energia sufletului. Care este sfâşi
erea sufletului? Şi’aceasta este morte, căci dupre cum cor
pul atunci more, când sufletul îl pârăsăşce de energia sa, 
aşa şi sufletul atunci more, când îi părăsăşce Sântul Duch 
de energia sa. Nişte ast-feliO de morţi se petrec mai ales la 
templul lăcomiei. Ele nu se satură, nicî că sunt mulţămi- 
te numai cu sângele omenilor, ci dacă nu vor jertfi chiar 
sufletul, sau mal bine dis, dacă nu vor lua in stăpânirea lor 
ambele suflete—al celuî ce a jertfit şi al celui ce a fost 
jertfit—nu se satură templul lăcomiei. Mai’ntfiiu este ne 
cesitate de a fi sacrificat cel ce a sacrificat (lacomul), eară 
acesta sacrifică la rândul sfiu pe cel ce era viu până atunci, 
căci când acesta sc6te diu gura lui blestemurT, când batjo- 
cureşce, şi când îşi perde cumpătul, ore aceste rane ale 
sufletului nu sunt incurabile?

Aî vfidut deci că cuventul nu este exagerat? Voeşcî 
a audi şi alt-ceva, şi a afla cum lăcomia este idololatrie, 
ba încă chiar’ mal urieiosă de cât aceasta? Idololatril a- 
dorează şi sfi închină făpturilor lui Dumnedeu, căcî ascultă : 

„Şi aO cinstit, dice, şi au slu jit fâpturel de cât fă- 

ce toriu lu î“ (Rom. 1, 25), eară tu te închini fâptureî tale, 
pentru că Dumnedeu nu a creat lăcomia, ci a fost inven
tată de nesaţul tfiu cel necumpfltat. Privesce acum rîsul 
şi nebunia celor lacomi. Cei ce se închină idolilor, cel pu
ţin respectă pe idoli, şi de ar vorbi cine-va de rfiu contra 
acestora, sau î-ar insulta, ii se înfuriază şi se rfiscolă a- 
supra Iul, pe cănd tu, stăpânit ca de o beţie, te închini
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unui lucru, care nu numai că nu este scutit de acusaţiunl, 
ci încă e încărcat de necucernicie. Ast-feliO deci, tu eşti 
cu mult mal rM de cât idololatril, şi nu al nici ud cu
vânt de apărare, ca să dicl, că faptul’ acesta nu este refl. 
Dacă şi aceia sunt fără scusâ, cu atât mal mult tu, care 
de mii de ori eşti acusat pe la judecătorii din causa lă
comiei, şi vorbeşcl de reu pe toţi. Dacă voeşcl, să cerce
tăm şi de unde a intrat în lume idololatria. Un bărbat 
înţelept (înţelepciunea lui Solomon, Cap. 14, 15) dice, că 
un om bogat mâhnit de mortea cea fără de timp a fiului 
sâu, şi negăsind nicl-o mângâere în jalea lui, a tăcut chi
pul fiului s6Q, la care uîtându-se necontenit i se părea că 
îl are prin acea iconă. Linguşitorii însâ, al căror Dumne
deu este pântecele, încunjurând cu stimă acea iconă în 
respectul tatălui, afl transformat obiceiul în idololatrie. A- 
şa dară idololatria a fost introdusă din causa slâbăciunei 
spiritului, dintr’o obidnuinţă neresonabilâ, dintr’o necum- 
pătare lipsită de orl-ce raţiune. Dară lăcomia nu aşa. De 
sigur că a întrat şi ea în lume din causa slâbăciunei spi
ritului, şi chiar s ar putea dice că dintr’o împrejurare cu 
mult maî rea, căci nu a scos cine-va pe fiul sefl mort din
casă, nici n-a căutat mângâere în jelania sa, nici linguşi
torii nu l-au împins de a-I face icona, însâ cum ? Vâ voiu 
spune îndată. Cain a înşălat pe Dumnedefl, căci oprind 
pentru densul ceia ce trebuia să se dee ca sacrificiu lui 
Dumnedeu, a sacrificat aceia ce trebuia să fie al sâu, ade
că ce a fost mal râu, şi cu chipul acesta răul s-a început 
cu Dumnedeu. Dacă noi suntem al lui Dumnedeu, apoi cu 
atât mal mult a iu l Dumnedeu este şi protia asupra averilor 
nostre. încă şi aplecarea femeilor spre pofte a venit t.ot 
din lăcomie. Am vâdut fetele omenilor, ce au câdut în 
pofte, şi cum din acestea atl cădut earăşl în iubirea de 
bani. A dori ca să al mai mult de cât apropele, pentru 
satisfacerea poftelor lumeşcî, de nicăirî nu vine, de cât 
că s-a recit iubirea. A voi ca să al mal mult, de nicăirî 
nu vine, de cât din prostie, din misantropie şi din mân
drie. Nu vedî pământul cât e de mare ? şi cu tote aces
tea cu cât mal trebuitorul este aerul, şi ceriul? Pentru 
ca Dumnedeu să-ţi stingă lăcomia, prive.şi-e in ce măsură 
a tăcut el creaturile sale; eară tu încă şi aşa râpeşcî ? 
Audi că lăcomia este idololatrie, şi nici aşa nu tremuri? 
Voeşcl a clironomisi pământul ? Ei bine, nu vei avea cli- 
ronomie în ceriuri. Te. grăbesc! să laşi altora dironomie, 
ca pe tine să te lipseşcl de ea? Spune-mî, dacă cine-va
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ţi-ar hărăzi totă puterea, ore nu al primi-o? Eată că e 
cu putinţă acum, dacă tu al voi. De şi unia dic că se scâr
besc când lasă altora averile, şi că ar fi voit, ca mal de
grabă să le mânânce il,de cât să vadă pe alţii devenind stăpâni 
pe ele, iată că nici eu nu le voiu scote din această idee, 
care nu este, de cât a unul suflet slab ; dară cel puţin 

macar aceasta să se facă: prin testamentele tale lasă 

pe Christos clironom. Aceasta ar fi trebuit ca să o făcl pe 
când erai în viaţă, căci atunci aî fi probat buna ta dis- 
posiţiune, dară cu tote acestea fă-te generos măcar silit 
de împrejurări. Chiar şi Christos de aceia a poruncit de 
a da eleimosină la săraci, ca să ne facă filosofi fiind no! 
în viaţă, ca sâ ne convingă de a despreţui averile, de a 
ne învăţa ca sâ ne ridicăm mai pre sus de cele pămân
tesc!. Dară ca tu sâ dai averea ta când deja eşti în gura 

•  morţii şi când nu mai eşti stăpân pe sine-ţl, aceasta nu 
înseamnă că al despreţuit averile. Atunci tu nu dai din a 
le tale cu propria ta voinţa, ci împins de necesitate; atunci 
mulţămirea se cuvine morţii, eară nu ţie; aceasta nu re- 
sultă din afecţiunea ta cătră cel cărora li al lăsat averea, 
ci din siluirea morţii. Dară cel puţin facft-se aceasta mă
car, fă, dic, ca macar atunci să te scap! de patimă. Amin- 
feşce-ţl ceia ce al răpit de la alţii, aminteşce-ţl de cele 
cu care aî înşâlat pe alţii, Iote înapoeşce-!e împătrit, şi 
aşa te vel justifica înaintea lui Dumnedeu. Dâră sunt unia 
carii ajung la atâtă nebunie şi împetrire, in cât chiar nici 
atunci tiu vor sâ înţeleagă frica de răspundere, ci ca cum 
pare că s-ar sili ca să-şi atragă asuprâ-li o mal grozavă 
pedeapsă din partea Iul Dumnedefl, totul fac ca să ’şi îngreu
ieze posiţiunea lor. De aceia fericitul Pavel scria Et'esenilor: 

„Ca fiii luminel să um b laţi". Cel lacom însă, Irăieşce 
mal mult în înlunerec, eară întunerecul cel mare prăpă- 
deşce totul.

„Si nu vfi amestecaţi, dice, cu faptele cele fă 

ră de roda ale întunereculul, ci m al vîrtos şi m us

traţi. Că cele ce se fac întru ascuns de cătră den

şil, ruşine este ale şi g ră i" . AudiţI, vă rog, toţi câţî 
aveţi ca princip practic al vieţel, de a nu fi urîţî de ni
meni, ci încă chiar de a fi iubiţi de toţi. Iată că acela ră- 
peşce diua-miada mare, şi tu te temi de a-1 mustra, căci 
dicî: «ce folos voia aveai dacă el mfi va urî»? Te temi 
de ură daca tu îl veî mustra după dreptate? Dară acea
sta nu este o ură zadarnică. Mustră pe fratele teu, ia-ţl
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asupra ta duşmănia lui provenită din dragostea ce tu al 
cătră Christos, şi împedecă-1 de a cădea în prăpastia spre 
care se duce. A te împărtăşi din masa Iul, a pronunţa 
cuvinte bune, a-1 încărca de salutări şi de laude, pe care 
nu le merită, tote acestea nu dau dovada unei prietenii 
mari. No! trebuie de a presenla nişte ast-felifi de daruri 
prietenilor noştri, ca prin ele să smulgem sufletele lor de 
sub mânia Iul DumnedeO, să-I ridicăm când îl vedem ză
când în cuptorul răutăţel. «Darâ nu se îndreaptă», clici tu. 
Nu face nimic, tu fă-ţl datoria cc te priveşce, spre a te 
justifica înaintea lui Dumnedeii. Nu ascunde talantul in 
pământ. De aceia al cuvântul, de aceia a! limbă şi gură, 
ca să îndrepţi pe aprâpele. Singure animalele nu se îngri
jesc de apropele lor, eară tu, care chemi tată pe Dumne- 
defi, şi trate pe apropele tăfi, îl vedl pe acesta făcând o 
mulţime de rele, şi taci preferând mal mult dragostea de 
cât folosinţa lui sufletească ? Nu, vă rog, căci nu pote fi 
o altă probă mal mare de iubire adevărată, de cât aceia 
de a nu trece cu vederea pe fraţii, carii greşesc. Ai vă- 
dut pote pe unia duşmănindu-se: el bine, intervină între 
dânşii şi rupe duşmănia. A l vădut pe alţii răpind cu lă
comie averile streine; impedecâ-î de la aceasta. Al vădut 
pote nedreptăţiţi; ia-li apărarea, căci prin aceasta nu lî-al 
folosit lor atâia, pe cât ţie singur. De aceia suntem prie
teni, ca să ne ajutăm şi să ne folosim unii pe alţii. In alt 
mod vei asculta cele ce ’ţl spune prietenul, şi in alt mod 
cele spuse de cine s-ar întâmpla, pentru că pe unul ca 
acesta pote îl bănuiesc!, dupre cum bănuieşcl pote şi pe 

dascal, însă pe prieten nici de cum. „C ă  ccle ce se fac 

în tru  ascuns de câtră denşil, dice, ruşine este ale 

-şi grăi. Eară tote vâdindu-se de lum ina, se arată, 

că tot ce se arată lum ină  este“ . Dară ce voesce să 
spună aici? El voeşce a <Jice, cft unele păcate se fac aici 
pe ascuns, eară altele pe faţă, acolo însă nu va fi aşa, 
căci nimeni nu va fi care să nu-şî cunoscă greşalele sale. 

De aceia dice: „Eară tote vădindu-se de lum ină , se 

ara ta " . Dară ce? Ore vorbeşce aici despre idololatrie? 

Nu. ci este vorba de viaţă şi de păcate. „C ă tot ce se 

arata, lum ina este."
De aceia vă rog, ca nief să nu vă leneviţi mustrând 

pe alţii, şi nici să nu vă supăraţi când sunteţi mustraţi. 
Pe cât timp se face ce va la întunerec, se săvârşaşce cu 
mal mare nepăsare, eară când mai sunt şi alţi marturl,

12
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atuneî faptul se scote la lumină. De aceia 110I să facem 
totul ce ni stă prin putinţa, ca să scăpăm pe fraţii noştri 
de mortea sufletească; să li împrăştiem intunerecul di’m- 
prejurul lor, ca ast-felia să potă vedea sorele dreptăţel. 
Când sunt mal mulţi luminător!, calea virtuţel li va fi mal 
lesniciosâ, căci lumina se întinde tot mal mult, împrăş
tiind întunerecul, eară cel din întunerec mal mult încă 
vor fi stăpâniţi de el. Darft dacă s’âr întâmpla din contra, 
adecă dacă grosimea, sau mal bine dis desimea pfieatelor şi 
a întunereculul vor stăpâni lumina, şi-I vor nimici strălucirea 
eî, apoi e teamă ca nu cum-va să se stingă şi aceşti lumină
tori. Aşa dară, pentru ca să putem folosi altora, şi să ne fo
losim şi pe noî in acelaşi timp, e necesar de a sta aşa, adecă 
de a remânea în lumină, ca ast-feliQ pentru tote să înăl
ţăm slavă lui Dumnedeu, prin charul şi filantropia unuia 
născut al s6u fia, căruia împreună cu Tatăl şi cu Duchul 
Sânt, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi puru
rea şi în vecii vecilor. Amin.

OMILIA XIX.

„Socotiţi drept aceia cum  să um blaţi cu pa

ză, nu ca nişte neînţelepţl, ci ca ce l' înţelepţi, 

rescum parând vremea, câ dilele rele sunt. D rept 

aceia nu fiţi nepricepuţi, ci cunoscând ce este vo- 

ea lu i D um nedeu" (Cap 5, 15— 17).

Earâşî curăţî rădăcina amărăciune!, earăşî taie din 

fund ocasia iuţeleî, căci ce dice? „Socotiţi cum  să um 

b la ţi". Printre lupi ii sunt ca nişte ol, drept care îi po- 

runceşce de a fi ca porumbii, „Ş i fiţi proşti ca po rum 

b ii1- (Math.: 10, 16). După ce i! erau printre lupi, şi Ii era 
poruncită nu se apăra, ci a suferi râul, de şi ar ti fost de- 
ajuns câ să devină destul de slabî prin cele dise maî 
înainte, cu tote acestea privesce exageraţia apostolului, 
când mal adaoge încă în a-I sfătui şi a se’ asigura ast-fe
liu şi pe el, şi pe denşil. Cetăţi întregi purtail resboiu cu 
denşil, ba încă resboinl a întrat şi în casa familiară, unde 
se rfisculase tatăl contra fiiuluî, fiul contra tatălui, muma
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co.ntra fiicei, şi fiica contra mumei. Şi de unde proveniaă 

aceste desbinărl? Au audit pe Christos spunănd : „Care 

nu se leapădă de tote avuţiile sale, nu pote fi 

vrednic de m ine ". (Luca 14, 33), şi earăşl: „Cel ce iu- 

beşce pre tată şi pre m um ă. m a î m u lt de cât pre 

m ine, nu este m ie vrednic" (Matb. 10, 37). Decî ca să 
nu creadă că introduce resboe şi lupte fără scop, de unde 
urma a se naşce o mare mânie asupra lor, de şi eraţi causa 

duşmăniei tocmai il, apostolul li spune: „Socotiţi cum 

să um blaţi cu p a z ă “, adecă, «afară de predică de nică
irî. aiurea să nu daţi ocasie de duşmănie contra vostre; 
numai aceasta să vă ,fie motiv de duşmănie. Nimeni din
tre voi să nu acuse pe un altul, ci să’i arătaţi totă cinstea 
şi supunerea vostră, când cu nimic nu se vatâmă predica, 
când cu nimic nu sunteţi împedecaţî în evsevia vostre, 

căci dice: „D a ţi dâră  tuturor cele ce sunt cu da to 

rie; celui cu dajd ia , dajdie, celui cu d ijm a, d ijm a" 
(Rom. 13, 7), pentru că dacă în tote cele-1 alte v6 vor 

vedea blândl şi ascultători, se vor ruşina». „N u  ca nişte 

neînţelepţl, ci ca cei înţelepţi, rescum părând vremea*. 
Prin aceste cuvinte el nu voeşce a ne sfătui ca să fim 
nestatornici şi lesne schimbători în afacerile nostre, ci ca 
cum ar dice: «timpul nu este al vostru ; voi acum sunteţi 
bejenarl şi trecători, sunteţi streini şi necunoscuţi aici , 
nu căutaţi cinste, nu căutaţi slavă, nu căutaţi stâpănie şi 
nici resbuuare; tote le răbdaţi, şi cu aceasta rescumpăraţl 
vremea; plătiţi orl-ce v-ar cere, fie chiar că aţi da totul.» 

'Gândeşce-te la cele ceJţl spun: cine-va are o casă strălu
cită şi într’una din dile întră acolo tâlharii, cu scop de 
a-1 omorî; de cât acela dând mulţi bani tâlharilor a scă
pat teafăr, cu care ocasie 1101 dicem, că el s-a rescumpă- 
rat. Ei bine, iată şi tu al o casă mare, şi o credinţă ade
vărată. Intr’una din dile vin rău făcătorii ca să’ţi iee to 
tul ; dară eu’ţi dic: dă orl-ce ar cere ii. numai capitalul 

scapă, voiu să dic credinţa ta j„ C ă  dilele sunt rele", 
Care este răutatea dilel? Răutatea dilei trebuie a dura ir 
acea di. Ce este răutatea corpului? Boia. Ce este răutatea 
spiritului? Viclenia lui. Ce este răutatea apei? Amărăciu
nea el. Şi în fine răutatea fie-cărui lucru, este înseşi firet 
acelui lucru. Deci dacă răutatea este în di, apoi trebuit 
a fi numai in acea di, în acele ore, în fine în acea lumi 

ină a dilel. Şi Christos dice: „ A junge dilel reutatea eî‘
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(Math. 6, 34). De aici noi vom putea cunoşce şi semnifi
caţia dicerel apostolului. Dec! cum el numeşce dilelerele? 
Cum numeşce timpul rău ? El nu numeşce rea diua în sine, 
safi esenţa’ dilel, şi nici nu numeşce rele creaturile lui 
DumnedeG, ci ceia ce se petrece în ele, dupre cum şi noi 
avem obiceiul de a dice: «adl am petrecut o di rea şi pro- 
stă» ; de şi de alt-feliii cum ar fi ,fost prostă, dacă nu din 
causa celor ce s-ati petrecut în cursul el ? Dară cele pe
trecute în cursul eî, sunt unele bune, şi acestea sunt de 
la Dumnedeu, pe când acele rele sunt de la omeni r61. 
Aşa dară omenii sunt creatorii relelor întâmplate în tim
puri, şi de aceia prin abus se numesc timpurile rele, du

pre cum şi noî obiclnuim a ie numi. „D rep t aceia nu 

fiţi nepricepuţi, dice, ci cunoscând ce este voea lu ! 

Dum nedeQ . “

„Ş i nu  v£ îm băta ţi de vin, în tru  care este 

curv ia“ (Vers. 18). Necumpătarea vinului face pe oment 
furioşi, îndrăzneţi şi lesne a greşi, iuţi şi de nesuferit. Vinul 
s-a dat spre a înveseli inima omului, eară nu pentru beţie; 
dară acum dacă nu se îmbată cine-va, e credut faptul a- 
cesla ca resultatul nevolniciei şi de rîs. Care speranţă de 
mântuire vom avea ? E de rîs, spune-mi, de a nu se îm 
băta cine-va ? pe când e cu totul contrar, căci a se îm
băta trebuie a fi de rîsul şi despreţul tuturor. Chiar şi o- 
mul ordinar trebuie a sta departe de beţie, dară cu cât mal 
mult încă ostaşul, care se învârteşce printre spade, sânge 
şi masacrurl; cu atât mal mult, dic, ostaşul, când şi din 
altă parte este stăpânit de mânie, voiu să dic, din causa 
puterel şi a stăpânire! pe care le represintâ, şi pentru că 
incontinuu el este băgat în certe şi intrigi. Voesc! bă afli 
în ce împrejurare vinul este bun? Ascultă scriptura, care 

dice: „Daţi băutură , care Îm bată, celor ce sunt In 

supărări, şi vin să bea celor ce sunt in dureri" 
(Pilde 31, 6), şi cu drept cuvent, căci vinul moie pe omut 

aspru şi posomorit, şi-I împrăştie norii mâniei. „V inu l ve- 

seleşce in im a om u lu i"  (Ps. 103, 16). Dec! cum vine be
ţia din vin, pe câtă vreme nu e posibil ca vinul să lucre
ze asupra omului cele contrare destinaţiunel sale ? Aşa 
dară e cert, că beţia nu derivă din vin, ci din necumpă
tarea celui ce’l bea. Vinul nu ni-a fost dat pentru alt-ceva, 
de cât numai pentru sănătatea corpului, insă, necumpăta
rea imped'că şi aceasta. Ascultă pe acest fericit ce scrie 

şi vorbeşce lui Timotheiu: „Puţin  v in  primeşce pentru
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stomachul tâG, şi pentru cele dese s lâbâc iun ile  ta le“ 
<1 Thimolh. 5, 23). Pentru aceia DumnedeQ a tăcut corpu
rile nostre cu atâta simetrie, ea să ne săturăm cu puţin, 
invăţându-ne de aici, că el ni-a făcut sprinteni pentru o 
^Ită viaţă. El voia ca de la început să ni dea acea viaţă, 
dară fiind-că ne-am făcut nevrednici de ea, a amânat’o ; 
insă chiar în timpul acesta de amânare nu ne-a permis ea 
să usăm de vin iu mod necumpătat. Un pahar mic de vin 
şi o pâne e deajuns spre a umplea pântecele omului. Dum- 
nedeO a făcut pe 0111 mal cumpătat de cât tote cele-l-alte 
vietăţi pe care el le stâpâneşce, şi prin analogie şi cor
pul său e cu mult mal mic de cât al multora, ceia ce 
nimic nu învederează, de cât că ni s-a' înlesnit putinţa de 

a călători cu intime cătră o altă viaţă. „Nu v€ îm băta ţi 

de vin, dice, Intru care este cu rv ia ", pentru că beţia 
nu numai nu salvează ci şi prăpâdeşce, şi nu numai cor

pul, ci şi sufletul. „Ci ve um pleţi de D uchu l, vor

b ind  în tru voi în psalm i, şi laude, şi cân tări du 

chovniceşcl, lăud ând  şi cân tând  întru in im ele vos- 

tre D o m n u lu i;  m u lţâm ind  pururea pentru tote, în 

tru  num ele D om nu lu i nostru Iisus Christos, lu i D u m 

nedeu şi Tatăl, plecându-ve unu l a ltu ia în tru  frica 

lu i D um nedeQ 11 (Vers. 19—21). «Voeşcî, dice, sâ te ve- 
seleşcl? Voeşcî să’ţl petreci diua cum se cade? El bine, 
«u ’ţl dau băutura spirituală. Beţia taie chiar vocea cea 
mal armoniosă, gângâveşce şi împleteceşce limba nostră, 
strîmbâ ochii, şi în fine schimonoseşce totul din noi. înva-; 
ţă a cânta, şi vel vedea câtă plăcere vel simţi, pentru că 
cel ce cântă cântări duchovniceşcl se umplu de Duchul 
Sânt, pe când cel ce cântă ode sataniceşcl se umplu de 

duchul cel necurat.» Ce înseamnă ore: „întru in im ele

v6stre Dom nulu i*1? Adecă a fi cu atenţiune la ceia ce 
cântă, a fi cu înţelepciune, pentru că cel ce nu iau sama, 
c,i cântă cum s-ar întâmpla, li rătăceşce inima şi cugetul 

în timpul pe când pronunţă vorbele. „M ulţâm ind  p u ru 

rea pentru tote, dice, în tru  num ele D om nu lu i nos’ 

tru  Iisus Christos, lu i D um nedeu  şi Tatăl, plecân- 

du-ve. u n u l  a ltu ia întru frica Iul Dum neclea", adecă, 

după cum dice toi, acest fericit: „ în tru  tote prin  ru 

găc iune  cu m ulţam ită cererile vostre să se arate 

lu i D um nedeu14 (Filip 4, 6), căci nimic nu înveselesc^
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atât pe om, ca atunci când el este recunoscfitoriti. Mai 
cu samă noi putem a mulţămi lui Dumneded, depărtând 
spiritul nostru de la cele spuse mai’nainte, şi curăţindu-1 

prin cele arătate. „C i ve um pleţi de D uch u l" , dice. 
Aşa dară, e în noi acest Duch ? Negreşit că este în noi, saft 
că mai drept vorbind pote fi în noi,fcăci dacă alungăm ori ce 
minciună de la noi, dacă îndepărtăm amărăciunea, şi mânia, 
şi iuţimea, curvia şi totă necurăţia; când în fine devenim 
buni, milostivi, şi iertăm unul altuia; când măscărăciunea 
şi glumele proste nu sunt cu no i; când noi înşi-ne ne pre
gătim de a fi vrednici, apoi ce pote împedecă pe Duchul 
Sânt de a nu se pogorî asupra nostre ? Şi, nu se pogoră 
încă, cum s-ar întâmpla, ci umple inimele nostre. Când 
interiorul nostru are atâta lumină, la urmă nici nu ni se 
pare a fi atât de grea practicarea virtuţei, ci lesniciosâ şi 

uşoră. «M ulţăm ind  puru rea1*, dice. Adecă ce? Noi tre
buie a-I mulţămi pentru tote cele ce se întâmplă ? Da; chiar 
de am fi în vre-o bolă, şi chiar de am fi în sărăcia cea maî 
mare; căci dacă chiar în legea veche un înţelept sfătuieş- 

ce şi dice: „Tot ce se va în tâm p la  , ţie, primeşce, 

şi întru schim bările smereniei taie depărtează de 

la tine m ân ia “ (Sirach % 4), adecă rabdă îndelung , 
apoi cu atât mai mult noi ce! din legea nouă trebuie a-I 
mulţămi pururea chiar în suferinţele nostre. Chiar de nu 
şeii cuventul pentru care suferi, tu mulţămeşce-î lui, căc! 
aceasta este adevărata mulţămire. Dacă tu-1 mulţămeşc! 
când prosperezî şi ’ţi merg bine tote afacerile, nu e nimic 
de m irare; ceia ce se cere, este de a-i mulţămi când eşti 
în scârbe, în supărări şi în necazuri. Nu vorbi nimic maî 

mult, de cât acest cuvânt scurt: mulţămescu-ţl ţie S tă 
pâne. Şi ce dic eii despre scârbele de aici ? Noi trebuie 
a mulţămi lui Dumnedeu chiar pentru gheena, pentru su
ferinţele şi pedeapsa de acolo. Acest fapt ne va folosi 
mult, fiind cu băgare de samă, căci vom avea, ca în loc 
de frău, pusă in inimele nostre frica de gheena.

*) Decî, no! să mulţămim lui Dumnedeu nu numai 
pentru binefacerile cele (arătate ce le primim de la den
sul, ci şi pentru cele nearătate, şi chiar pentru acelea care 
ni le acordă fără voea nostrg, pentru că de multe-orî fără

*) Partea morală. Nu trebuie a examina cu minuţiositate gre 
şalele altora, ci a ne pleca unii altora întru frica lui Dumneded, ş 
lui a-I mulţămi pentru t6te. (Veron.)
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să voim noî şi fără să şcim, el ni face bine. Dacă pote nu 
credeţi, ett vă voitt clarifica acest fapt. Elinii cel necuraţi 
şi necredincioşi nu ore atribuie sorelul totul, cum şi ido
lilor lor? Dară ce? Nu ore el li face bine şi acestora? 
Nu ore « resultatul aceliaşl pronii că aceia trăiesc, sunt 
sănătoşi, fac copil, şi cele-l-alte? Dară aşa numiţii Marcio- 
niştl ? Nu şi aceştia hulesc pe Dumnedeu ca şi Manicheil? 
Şi cu tote acestea nu şi lor li face bine pe fie-ee di ? Dacă 
însă el face bine şi acelora, cari nu-i cunosc, cu atât mal 
niult nouă. Ce altă îndeletnicire e mal demnă de Dumne- 
defi, de cât de a face bine neamului omenesc, fie prin pe
deapsă, fie prin iertare? Aşa dară nu numai când suntem 
în prosperitate să-I mulţămim, căci aceasta nu e vre-o 
treabă mare. Aceasta o şcia şi diavolul, pentru care şi 

dicea: „A u  doră în zadar se teme lob  de D om nu l?  

A u  n-al îngrăd it tu tote cele d inafara şi cele d i

n ăun tru  ale casei Iu l?  Ş i tote cele ce sunt pri’m- 

pre jurul lut?... ci trim ite m âna ta, şi te atinge de 

tote câte are el, şi nu te va bine-cuv&ma“ (lob. 1, 
9—11). Şi eu tote acestea nimic mal mult n-a câţtigat 
spurcatul, şi nici să fie de a câştiga vre odată ce-va de la 
noi, ci chiar când suntem în sărăcie, când suntem în bole 
şi în strîmtorărl, să-I adresăm mulţămirî lui Dumnedeu. Când 
dic mulţămire nu înţeleg numai cu cuvintele şi cu limba, ci 
cu faptele, cu cugetul şi cu inima nostră. Să I mulţămim din 
tot sufletul nostru, pentru că el ne iubesce mal mult de cât 
născătorii noştri, şi pe cât de mare este deosebirea între 
bunătate şi răutate, pe atât de mare e deosebirea între 
iubirea lui Dumnedeu şi acea a născătorilor noştri. Aceste 
cuvinte nu sunt ale mele, ci ale lui Christos, care ne-a 

iubit pre noi, căci asculta ce dice e l : „Care om  este 

dintre voî, de la care de va cere fiul sgu pâne, 

au doră peatră-î va da lu i? ...., Deci dacă voi r€f 

fiind, şciţl sâ daţi daruri bune fiilor voştri, cu cât 

m a l vîrtos T ată l vostru cel din ceriurl, va da cele 

bune, celor ce cer de la densu l"?  (Math. 7, 10— 12). 

Şi earăşî asculta ce dice aiurea: „AQ doră va uita fe

meia pe p runcu l seu, sau nu-i va fi m ilă de fiii 

pântece lu l seu? că de va şi u ita femeia pre ace

ştia, darâ eQ nu te voiU uita pre tine, dice D o m 

n u l"  (Isaia 49, 15). Dacă el nu ne-ar iubi, apoi pentru ce
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ne-a făcut? Nu cum-va avea el vre-o trebuinţă? Nu cum
va noî îndeplinim vre-o necesitate a Iul, satt vre-o slujbă ? 
Nu cum-va are vre-o iievoe de noî? Dară ascultă ce dice 

Profetul: „Dis-am D o m n u lu i:  D om nul meQ eşti tu, 

că bunătăţile  m ele nu-ţi trebuiesc“ (Ps. 15, 2). Dara 
nerecunoscătorii şi nesimţitori» dic, că dacă Dumnedeu este 
buu. apoi de bunătatea Iul este absolut necesar a fi legată 
egalitatea cătrâ toţi. Dară spune-mi uerecunoseătoriule: Ce 
anume dicl tu că nu este din bunătatea lui Dumnedeu, şi 
de ce egalitate vorbeşcî? «Cutare, dicl, e beteag din co
pilărie, un altul se înfuriază şi este demonizat, un altul a 
petrecut totă viaţa în sărăcie şi a ajuns la adânci bătrâ
neţe tot. în sărăcie, un altul şi-a consumat totă viaţa în bole; 
apoi aceasta, dicl, e faptul proniei lui? Unul este surd, altul 
mut, unul sărac, pe când un altul, de şi stricat şi spurcat cu 
desăvârşire se bucură totuşi de averi, ţine şi întreţine a- 
mante şi părăsiţi, are casă strălucită, şi în fine trâieşce o 
viaţă trândavă». Şi cu alte cuvinte bolborosesc multe de 
aceste acusaţiunt contra proniei li:f Dumnedeu. Dară ce am 
putea dice noi cătră aceştia? Dacă ar fi Elini şi ne ar 
întreba: de cine se gubernează lumea_.5 şi noi ’i-am între
ba earăşi acelaşi lucru. Dară ce? Ore tote ce se văd, 
suut fără nici o îngrijire d*n partea cul-va ? Dară cum cin
stiţi voi deil, şi vă închinaţi demonilor şi eroilor? căci da
că este pronie, apoi acea pronie adumbreşce pe toţi. Dacă 
unia ar fi nemulţămiţl în sufletul lor, fie il Cbreştini sati 
şi Elini, şi s-ar clătina în tote părţile, ce am putea să li 
spunem? Ia spune mi, te rog: ore atâtea bunătăţi, ce le 
vedem, ar putea să se desfâşure în mod automatic ? Lu
mina de tote dilele, ordinea şi pronia, drumul stelelor, 
succedarea regulată a dilelor şi a nopţilor, continuitatea 
naturei în plante, în vietăţi şi în omeni, de unde vin ace
stea? Cine, spune-mî, este, care gubernează tote acestea? 
Oară dacă nu se iuteresază nimeni, ci totul se mişcă au
tomatic, apoi cine învârtind această camară frumosă şi 
mare,—voiu să dic ceriul—a asedat’o deasupra pământu
lui, sau şi pe ape? Cine dă timpurile cele fertile şi tri
mite ploile cele îmbelşugate? Cine a aşedat în seminţurt 
şi în plante atâta putere creatore ? Căci tot ceia ce vine 
automatic, e fără rânduealâ, pe când ordinea şi buna 0- 
i-ăndueala se face numai cu artă. Dară spune-mi, ore în 
lucrurile de pre lângă noi, care se fac aşa dicând auto
matic, nu vedem noi multă neorândueală, mult vuet şi tul
burare? Şi nu dic de acel fapt întâmplat automatic, ci de
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un lucru focul de cine-va, inse fără vre-o artă. De exemplu : 
fie bună orii lemne şi petre, fie şi var grămădite Iote lâ 
un loc; apoi apuce-se un om fără experienţă de clădire; 
clădească el, dic, şi ridice casa. Eî bine, nu ar silica el 
totul? Fie, apoi, o corabie şi aibă tote «‘ele trebuitore, a- 
fară de căpitanul care să o cârmuiască; el bine acea co
rabie—bine lucrată de alt-feliD—va putea ea ore pluti sin
gură ? Dară apoi pămentul acesta atât de mare, cum de 
stă el pe ape, şi cum de s-a invîrtoşat in trecerea timpu
lui, fără de vr’o putere, care să-l combine şi să-l înlăria- 
seâ în aşa feliu? Care ar fi explicarea la tote acestea? 
Dară dacă’ pămentul sprijine şi ceriul, iată şi o altă greu
tate asupra Iul, pe când dacă ceriul ar fi pus pe ape, iată 
şi o altă nedumerire. In adever câ nedumerirea aceasta în
cetează din moment ce noi vom vedea aici resultatul pro
niei divine. Faptul e cert, că cele ce se portă pe ape nu 
trebuie a fi convexe, ci concave. Şi pentru ce aceasta? 
Pentru că întregul corp al objectulu! concav se acufundă 
în apă, dupre cum e cu corabia, pe când corpul convex 
este cu totul afară, şi numaî marginele Iul se sprijinesc, 
ast-feliu că are nevoe de un alt corp întocmai, puternic 
si gretî ca şi el, ca aşa să potă purta greutatea de pe el. 
Dară ore aerul portă ceriul ? Inse aerul e cu mult maî u- 
şurel şi maî rar, şi nu pote să suporte chiar o mică greu
tate, ne cum o greutate atât de mare ca a ceriului. Dară 
aici care p6te fi răspunsul? Ore nu e de o mie de ori ridicul 

de a cugeta ast-feliu de lucruri, şi a cere raţiunea de ce şi 

pentru ce? In general vorbind, dacă am voi a cerceta cu 

amănunţime şi am scârmăna cuventul de ce şi pentru 

ce, asupra proniei divine, eî bine, secule întregi nu ni-ar 
ajunge, pentru câ vom întreba, ceia ce cercetam mal adi- 
neorea: tote acestea sunt resultatul proniei, sau al ne-pre- 
ingrijireî? Dacă nu sunt al proniei divine, earăşl vom în
treba: daiă cum s-au făcut? Inse nu aî ce respunde. Veî 
dice pote, că uu scil? Eî bine, cu atât mal mult nu tre
buie ca să cercetezi despre Jucurile omeneşcl, şi nici să le 
venturî fără folos. Şi de ce ore? Pentru că omul esţe cea 
maî cinstită făptură dintre tote cele l-alte; pentru că tote 
acestea s-au făcut pentru dânsul, şi nu el a fost făcut 
pentru dânsele. Dacă tu nu scil şi nu pricepi chiar înţelep
ciunea proniei Iul şi a iconomiei lui, apoi cum vel putea şei 
raţiunele cele atingetore de persona Iul? Spune-mî, te rog, 
du ce părţile de nord a le pământului sunt nelocuite? dş
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ce cele de sud? De ce a făcut pe om alât de mic, şi atât 
de departe de ceriu, în cât mal că se indoieşce despre fe
nomenele de sus? Spune-mî, de ce în timpul ierneî noptea 
e maî mare, şi în timpul vere! e maî mică de cât diua ? 
Pentru ce atâta frig, atâta ferbinţalâ? Pentru ce corpul e 
muritoriu ? Şi altele mii de întrebări iţi fac, şi dacă voeşcî, 
nu voiQ înceta a te întreba, şi tu nu vel şei ce sâ răspunzi 
nimic, ast-feliu că chiar din fapiul acesta, că nu ni sunt 

cunoscute cuvintele de ce şi pentru c.e, noî putem ve
dea resullatul proniei divine. Ar putea crede cine-va pe 
om ca pricină a tote, dacă nu cum-va aceasta ni-ar măr
gini cugetarea nostre. «Dară cutare, dicî tu, este sărac, şi 
sărăcia e.răQ lucru. Altul e bolnav, eară boia e greii de 
suportat». Ce este boia ? Ce este beteşugul la om ? Nimic 

nu sunt acestea, omule; un singur răd există: a pâcâtu i 
şi numai acest răQ suntem datori a-1 examina. Noî înse, 
lăsând la o parte adevăratele cause ale relelor, în adevăr 
demne de cercetat, ne amestecăm fără resou în alte 
chestiuni. Pentru^ ce nici unul dintre voî nu cercetează, de 
ce a păcătuit? Ore în mine stă a păcătui? Ore nu în 
mine? Şi de ce am nevoe ca să rătăcesc în multe cuvinte? 
ei să caut maî bine răul chiar în mine. Ore m-am stăpâ
nit de mânie ? Ore m-am stăpânit de iuţalâ ? sau că pote 
am făcut aceasta de ruşine, sad de frica omenilor? Apoi 
după ce voiu găsi obârşia răului, voiQ afla, de sigur, că a 
păcătui zace în mine însu-ml. Dâră nimeni nu examinează 
aceste fapte, nimeni nu le censurează cu minuţiositate, ci 
simplu şi ntai mult la suprafaţă, după cum dice şi lo b : 

„Omul în t’alt chip înotă cu cuv inte le" (lob. 11, 12). 
Ce’ţî pasă ţie, dacă cutare e orb, dacă altul e sărac? Dum
nedeQ nu ţi-a ordonat ţie de a pîudi pe alţii, ci de a te 
pîndi pe tine singur ce faci. Dacă pote le îndoieşcl că ar 
fi vre-o putere care privighează şi diriguieşce totul din lu
me, de sigur că eşti cel mal prost dintre toţi omenii; eară 
dacă eredî şi eştf convins de aceasta, apoi de ce te îndo

iesc!, că trebuie a mulţămi luî DumnedeQ? „Mulţâmind 
pururea pentru tote lui Dumnezeu şi T a tă l"  şi tu 
de ce te îndoieşcl ? Du-te la doctor acasă, şi vel vedea 
cum el taie şi ârde ram  bolnavului ce se găseşce acolo. 
Du-te la atelierul de lemnărie, şi nu al să cercetezi cu a- 
tâta amănunţime, de şi pote că nu şciî nimic din cele ce 
se fac acolo, de şi multe ţi se par cu anevoe de explicat, 
ca de pildă când sculptează lemnul şi-l transformă în ob-
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ject de artă. Dară te voiu duce la un alt meşteşug maî 
lesnicios, şi acolo mal mult încă te vei confusa: de pildă, 
pictura. Ef bine, nu ţi se pare că ceia ce pictorul face,, 
este fără scop ? Ce înseamnă acele linii trase, şi acele în- 
vârtiturl de linii? Dară dacă se pun culorile necesare, atunci 
arta aceasta ţi se pare frumosă, si cu tote acestea nici 
aşa nu vel putea afla exact. Dară de ce să vorbesc de 
lemnari şi pictori? Albina cum ’şl face fagurul? spune’ml, 
şi atunci veî vorbi şi de Dumnedeu. Află mal âoteiO cu 
exactitate despre activitatea furnicilor, a păianjenului, a 
rândunelel, şi atunci vel vorbi şi de Dumnedeu. Spune’ml 
despre acestea, dară uu poţi respunde. Aşa dară nu al să 
încetezi, omule, de a căuta cele de prisos ? pentru că cu 
adevărat că tote acestea sunt de prisos; nu veî înceta de 
a cerceta în zadar? Nimic nu este mal înţelept ca această 

neşciinţâ, când acel ce spun cu glas mare ca nu şciQ, sunt 
mal înţelepţi ca toii cel-l-alţi, pe când cel ce cercetează 

cu minuţiositate sunt mal proşti de cât toţi. Ast-feliu deci,, 

a trîmbiţa cine-va cu glas mare că şeie, nu este tot-dea- 
una fapt de înţelepciune, ci câte-odată e chiar nebunie.. 
Când un om ar spune în gura mare, că el întindând funii 
a măsurat aerul de la pământ la ceriu, şi un altul ar ride 
cu sgomot, şi s-ar arăta că el nu şcie, pe care din doi am 
ride? spune-ml; pe cel ce spune câ şcie, sau pe cel ce- 
dice că nu şcie ? De sigur că pe cel ce dice că şcie. Aşa 
dară cel ce dice câ nu şcie, e mal înţelept de cât cel ce 
se laudă că şcie. Când cine-va ar. spune în gura mare, câ 
el şcie câte vedre de apă sunt în marea, eară un altul ar 
dice că nu şcie, el bine, ore neşciinţâ acestuia nu este mal 
înţeleaptă de cât şciinţa aceluia? De sigur câ da. Şi de 
ce ? Fiind că neşciinţâ unul lucru este scusabilă ; fiind că 
cel ce dice că nu şcie, cunosce deja o parte a acelui lucru. 
Şi care e acea parte? Câ faptul e nepriceput de mintea 
omului, şi aceasta nu e puţin lucru. Cel ce dice că el şcie 
un fapt ore-care, mal presus de mintea lui, apoi tocmai 
acela este care nu şcie ce vorbeşce, şi de aceia se face 
de ris.

Val! prin câte nu ne învăţăm noi de a înfrâna cu- 
riositatea şi vorba cea multă şi fără rândueală, şi cu tote 
acestea tot nu ne stăpânim, ci censurăm viaţa altora, de 
ce cutare e beteag, de ce cela-l-alt e sărac? Şi cu chipul 
acesta, tot vorbind în zadar, noi am putea să cădem în- 
tr’o nesfârşită aiurare: de ce cutare, bună-oră, este fe-
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ui Re, si nu bărbat, saO de ce nu sunt toţi bărbaţi? de ce 
bou. de ce asin, de ce câne, de ce lup, de ce peatră, de 
ce lemn, şi in fine cuventul s-ar întinde la infinit. De a- 
ceia şi Dumnedeu a pus hotare şi măsură cunoşcinţilor 
nostre, pe care le-a aşedat în natură. Şi priveşce cât e de 
mărginită curiozitatea omului, căci când noi privim înălţi
mea şi distanţa de la pământ la ceriu nu pătimim nimic, 
de’ndată însă ce ne suim intr’uu turn înalt, şi vdim ca să 
ne uităm puţin în jos plecându-ne capul, imediat ne cu
prinde o ameţială şi întunecime a vederilor. Spune-mi a- 
cum causa acestui fapt; însă nu o veî găsi. Pentru ce o- 
chiul are cea mai mare putere, şi este stăpânit de lucru
rile cele maî depărtate ? Ar putea vedea cine va acelaşi 
fapt petrecăndu-se şi cu urechea. Nu ar putea să strige 
însă atât de tare, ca să se umple aerul de strigarea luî, 
nici nu ar putea să audă dintr’o depărtare atât de mare, 
pe cât pote să o cuprindă O'-hiul. De ce deci nu sunt e^ale 
tote membrele corpului? De ce unul din ele nu a căpătat 
acelaşi serviciu ca altul, şi nici nu este în acelaşi grad de 
necesitate cu acela? Şi Pavel a cercetat acestea, sau mal 
bine dis nu a cercetat, căci era înţelept, ci a ajuns la acea 

concluziune înţeleaptă din pasajul unde dice: „A  pus 

D um nedeu m âdu lările , pre unu l fie-care d in tr ’în- 

sele în trup, precum a vo it" (I Corinlh. -12, 18), adecă 
a atribuit voinţei Iul DumnedeQ totul, rămănend ca noi să-l 

mulţămim luî pentru tote. De aceia şi dice: „M ulţăm iţl 

pururea pentru to te“ . Aceasta e datoria servului recu- 
noscătoriu, aceasta a înţeleptului, aceasta a omului cu
minte, eară aceia a omului flecarii!, a celui ce nu are nici
o ocupaţiune şi a celui curios pentru orl-ce. Nu vedl cele 
■ce se petrec cu servitorii? Nu vedl că acel ce sunt fierari 
şi vorbesc multe, acel cari examinează cu curiositate fap
tele stăpânilor, pe care dânşii vor pote a le ascunde, nu vedl 
•dic, că aceştia sunt despreţuiţl Şi consideraţi ca netrebnici? 
pe când pe cel cuminţi şi recunoscători, pe cel carii numai un 
lucru văd înaintea ochilor lor,—cum sâ’şl îndeplinească ser
viciul lor— nu vedl cum stăpânii sunt mulţămiţl de ii?  
Cel ce vorbeşce multe, nu face nimic, pe când cel ce lu
crează mult, nu vorbeşce nimic fără timp şi fără rost. De 

aceia Pavel dicea despre văduve: „N u num ai câ se 
învaţă a fi fara de lucru, um b lând  din casă în casă, 

ci şi lim bute , g ră ind  cele ce nu se cade“ (l Timoth, 
■5, 13). Spune-mi, care este cea mal mare deosebire- aceia
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a virstel nostre cătră vîrsla copiilor, .«au aceia a lui Dum
nedeu cătră vîrsla omenilor? Deosebirea nostră de ţin ţari, 
său aceia a lu! DumnedeO faţă de no! ? Faptul e lămurit. 
De ce deci tu cerni cu atâta curiositate lucrurile ? Mulţâ- 
meşce lui Dumuedeu pentru tote. Dară ce? «Cum voiu 
respunde Elinului, dicl, care mă va întreba despre prouie» ? 
El voeşce a afla de la mine, dacă este pronie, căci nu 
crede că este cine-va care să se preocupe de lume». El 
bine, intorcend cuvântul intreabă-1 şi tu pe el dacă este 
pronie, pe care el o tăgăduieşce, şi spune-I: «cum câ este 
pronie, e cert din cele ce a! dis; dară cum câ acea pro
nie e nepricepută de mintea omenească, e ceri din aceia 
că nu găsim cuventul de ce aşa, şi nu altminterea. »Dacâ 
noi omeni! nu şcim de multe-ori modul de administrare 
în afaceri de ale nostre, şi multe din împrejurări ni se 
par de cele mal multe-or! absurdităţi, şi de multe-ori ne 
plecăm şi conoedăm acelor împrejurări, apo! cu atât mal mult 
suntem datori de a ne pleca şi a conceda pronie! Dumne- 
deeşcî, mal ales că nici nu resultă din acea pronie ce-va 
absurd—dupre credinţa chreştinească. De aceia dec! să-l 
mulţămim pentru tote, şi earăşî pentru tote să-I proslăvim. 

„Plecându-vg unul altuia, dice, in tru frica lui Dum- 

nedeu ‘‘ . Dacă tu le pleci de multe-ori stăpânitoriulul, fie 
pentru sfiala ce o a! cătră densul, fie pentru interesele 
tale materiale, apo! cu atât inal mult eşti datoriu să le 
pleci penlru frica de DumnedeO. Această supunere s-ar 
părea că este conseciula vre-unel scălvit, însă in caşul de 
iată ea nu este sclăvie, căci nu doră unul se pune în rân
dul celor liberi, eară cela-l-alt în rândul sclavilor, ci stă
pân! şi sclavi sunt la un loc, şi e mult maî bine de a se 
servi uni! pe alţi!. Cu chipul acesta e cu mult ma! de pre
ferat de a fi sclav aici, de cât liber în altă parte. Cum câ 
este aşa, ascultă: fie de exemplu, cine-va, care ar avea o 
sută de servitori, şi nimeni să nu li serviascâ lor cu ce-va-, 
fie apoi alţi o sută de prieteni, carii s-ar servi uni! pe al
ţii la tote nevoile lor; el bine, carii di.i aceştia vor vieţui 
cu mal multă plăcere, şi cu mal mare veselie sufletească? 
Aicî nu vel vedea iuţală, nici mânie, sau alt-ceva de acest fe
liu, pe când la ce! dinte! vel vedea stăpânind frica şi groza. 
Acolo totul se face din poruncă, pe când la aceşl! din urmă 
din bună-voinţâ; acolo se servesc şi servesc din silă, pe când 
aici se servesc uni! pe alţii din dragoste. Ast-feliu voeşce 
DumnedeO; de aceia a spălat piciorele ucenicilor săi. Mal 
mult încă: dacă voeşcl a cerceta cu exactitate, apoi vel
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vedea şi la stăpâni multă asemănare cu sclăvia. Pentru 
că in adever ce este, dacă fudulia lui nu-i lasă de a da 
pe faţă acea sclăvie ? Când tu ii dai serviciul teu corpo
ral, eară el ’ţl îngrijaşce corpul şi-l hrăneşce cu mâncări, 
cu haine, cu încălţăminte, şi altele, apoi aceasta nu esle 
ore proba sclăviel Iul ? Când tu nu-i dai serviciul teu, şi 
nici el nu-i dă pe al s6u, atunci el este liber şi nici o le
ge nu-i pote obliga de a te servi fătă să fie recompensat. 
Deci dacă aceasta se petrece când e vorba de sclavi, apoi 
ce absurditate pote fi când faptul acesta se petrece între 

cel liberi? „Plecaţi-ve unul altuia, dice, în tru  frica 

lu i D um nedeti“ . Câtă mulţâmire sufletească nu simţim, 
când şcim că avem şi plală pentru aceasta! Dară el nu 
voeşce a se pleca ţie? El bine, pleacă-te tu lui; şi vedl 

că nu dice numai ca să asculţi, şi ca să te pleci şi să 

te supui lui, adecă să te găseşcT faţă de toţi ca cătră 
nişte stăpâni, căci cu modul acesta ’l vel face pe toţi cât 
maî curând sclavii tei, legaţi cu cea mal grozavă putere 
a sclăviel. Atunci mai cu samă 11 vei supune, când tu ne- 
folosindu-te cu nimic de la denşil, li vel da cu tote ace

stea serviciul teu. Aceasta este „Plecându-vâ unu l a l

tuia, intru frica lu i D um nedeu14, adecă să ne stăpâ
nim de tote patimild, să servim lut Dumnedeu, şi să în
treţinem dragostea unul cătră altul. Pentru că numai atunci 
vom putea să ne învrednicim de filantropia lui DumneţleQ, 
prin charul şi îndurarea unuia născut al său fiu, căruia, 
împreună cu Tatăl şi cu Duchul Sânt, se cuvine slava, 
stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

OMILIA XX

„Femei, plecaţi-ve bărbaţilor voştri ca Dom 

nului, pentru că bărbatul este cap femeei, precum 

şi Christos cap bi.sericei, şi acesta este mântuitoriu 

trupului. Ci precum Biserica se supune lui Chris

tos, asa si femeile bărbaţilor sel întru tote“ (Cap. 
5, 22—' 24).'.

Un bărbat înţelept (Siracii. 25, 1. 2) punând mal multe 
fapte în râffdul fericirilor, a pus printre altele şi aceasta:
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„Bărbatu l şi femeea, dice, care se Înţeleg bine u- 

nul cu a l t u l ş i  earăşi în alt loc (Cap. 40, 23) pune tot 
în rândul fericirilor convieţuirea femeeî cu bărbatul in cea 
mal mare concordanţă. Dară apoi chiar dm început se pa- 
re ca Dumneaeu a pus o deosebită îngrijire în această con
vieţuire, căci vorbind de amândoi, ca de unul singur, dicea 

ast-feM: „Bărbat şi femee I-a făcut pre i î“ (Facere 
1, 27), şi earăşi în alt loc prin gura apostolului Pavel dice: 

„N u  este parte bărbătească saQ fem eeascâ“ (Galat. 
3, 28). Nu pote fi atâta familiaritate între doi bărbaţi, pe 
câtă pote fi între o femee şi bărbatul să&, dacă sunt înso
ţiţi dupre cum trebuie. De aceia şi acel bărbat fericit (Da- 
vid) jelind pe unul dintre prietenii sel, şi dând pe faţă 
marea tui iubire, nu a spus nici de tată, nici de mamă, 

nici de fiu, nici de frate, nici de prieteni, dară ce? „A  

câdu t asupra mea dragostea ta, dice, mal m u lt de 

cât dragostea femeilor" (II împăraţi, 1, 26). Cu adevă
rat ca această dragoste e cu mult mal tiranică de cât ori 
ce tiranie. Şi cele-l-alte dragoste sunt puternice, dară dra- 
sostea femeilor si dorinţa ae e£f» are în sine ardorea vio
lentă, în acelaşi timo si continuitatea neamului omenesc. 
E posibil că un amor ore-care este ascuns în natură, care 
fără şciinţa nostră ne uneşce corpurile acestea. De aceia 
chiar de la început femeea a fost fâcutâ din bărbat, eară' 
după aceasta din bărbat şi femee se nasc ambele Sfixe, 
VedI legătură nedeslegată, şi cum nu a lăsat ca să se in
troducă vre-o altă esenţă de dinafară? Şi priveşce câte 
a iconomisit Dumnedeu la început. A îngăduit lui Adam 
ca să aibă de soţie pe sora sa, sau mal bine dis, nu pe 
sora, ci pe fiica sa, şi mal mult încă, nu pe fiica sa, ci 
ce-va mal pre sus de fiică, adecă chiar corpul său, eară 
totalul l-a făcut din început, reunindu-I pe amândoi într’un 
singur corp, dupre cum a făcut, cu petrele. Nu a plăsmuit, 
pe femee din altă materie afară din acea a luî Adam, 
ca nu cum-va el să o considere de străină. Dupre cum se 
petrece cu arDonî, că aceia sunt mal frumoşi, carii au 
un singur tron chiu (buştean) şi la vîrf se desfac în mal 
multe ramuri, — pe când dacă au mal multe trunchiuri 
ieşite din rădăcină, care în loc să se urce în sus se în
vârtesc mal mult pri’mprejurul rădâcinel, nu-i face de loc 
demni de admirat,— tot aşa şi în caşul de faţă. Dintr’un 
singur om (Adam) a făcut ca să se planteze întregul gen 
omenesc, hotărînd ca absolută necesitate, de a nu se des-
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membra, ci încă maî mult I-a concentrat prin căsătorie. 
A botărît. apoi de a nu lua in căsătorie surorile şi fiicele 
nostre, ca nu cum-va prin aceasta să ni concentrăm iu
birea nostrfi numaî într’un punct, şi pe de altă parte să 

ne separăm de lumea ceia-l-altă. De aceia a şi dis: „Ce

la c-e a făcu t dinteitt, barbat şi femee i-au făcut 

pre i l“ (Math, 19, 4). Multe şi mari fele se nasc de aicî, 
dară multe şi mari hunurl în acelaşi timp, şi In Cetăţi ca 
şi iu case. Nimic nu reuneşce viata nostrfi atât de strîns 
şi de DUterhic. ca amorul dintre bărbat si temee. Pentru 
amor mulţi iau chiar arma’n mâni şi se Juptă; pentru a- 
mor mulţi ’şl datt şi sufletul. De aceia şi Pavel, da^ă nu 
ar fi fost lucrurile aşa, nu ar fi făcut atâta vorbă, fără 

scop, asupra acestei chestiuni. „Femei, dice, supuneţi- 

barbaţilor voştri, ca D o m nu lu i" . Pentru ce? Pen
tru resonul, că dacă bărnatul şi femeea sunt în comun 
acord, şi copiii se cresc Dine, şi servitorii sunt in bună 
randueală, şi vecinii se împărtăşesc din aroma ce emană 
din acea casă, şi prietenii şi rudele; dară dacă e contra
riul, apof totul’e resturnat pe dos, totul e în eonfusiune. 
Când generalii armatelor sunt în pace desăvârşita, Iote 
merg în ordine; dară când iî sunt tulburaţi, totul e în 

mare desordine. întocmai aşa este şi aici. „Femei dice, 

plecaţi-vS bărbaţilor voştri ca D o m n u lu i. '* Dară apoi 

cum de se spune în alt loc: „C ine nu urâşce pre ta

tăl sea, şi pre m um a, şi pre femee, şi pre feciori.... 

şi care nu se leapădă de tote avuţiile  sale, nu po? 

te fi ucenic al m eu" ? (Math. 14,26.33) căcî dacă tre
buie a se pleca ca şi Domnului, apoi cum trebuie de a 
se lepăda de bărbat pentru Domnul ? Şi cu tote acestea 

trebuie, afară numai că acea particulă „ca“ nu este de ace
eaşi valore peste tot locul. Sau dice aceasta: «ca cunos- 
cena voi, că prin această supunere serviţi Domnului», ce
ia ce şi aiurea dice, că dacă eu pentru barbat, dâră maî 
cu samâ pentru Domnul; safl că dice, că pe cât timp te 
pleci bărbatului, servesc! lui ca Domnului, pentru că dacă 
cei ce se împotrivesce autoritătilor lumesc! se.imi)ot>’ivHs- 
ce porunceî lui Dumnedeii. ano! cu atât maî mult se îm
potrivesce femeea, care nu se pleacă hârbatuluJ. Aşa a 
bine voit Dumnedeii din început, căci pe bărbat l-a pus 
ca cap al femeeî, eară pe femee câ corp al bărbatului. A- 
pol continuând apostolul, produce şi resone, căci dice :
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„Pentru că bărbatul este cap femeeî, dunre cum 
si Christos este caD bisericel. şi acesta este mân
tuitorii! trupului. Ci precum biserica se supune lui 
Christos, aşa şi femeile bărbaţilor set întru tote“. 
«Bărbatul, dire, este cap al femeef, dupre cum şi Christos 
este capul bisericel, şi acesta este mântuitorii! trupului, 
căci ce alt este capul, de cât mântuirea cornului ? Deja 
mal dmauue s-a încredinţai Bărbatului objectul iubirel şi
i s-a impus îngrijirea de el, cu alte cuvinte s-a dat fie
căruia rolul cuvenit, barbatulul rolul de gubernare şi de 

preîngriiire, eară femeel rolul sununerei.» „Precum bise
rica se supune lui Christos". Ce alta esle biserica, de 
cât totalul bărbaţilor şi al femeilor? Deci aşa sâ se plece 
şi să se supună şi femeile bărbaţilor săi, ca Iul Dumnedeu.

„B ă rb a ţ i! iubiţi-ve femeile vostre, precum  şi 

Christos a iubit biserica, şi pre sine s-a dat pen 

tru densa" iVers. 25). Al audit lei iul supunerel? Al lă
udat şi al admirat pe Pavel, ca pe unul ce a reunit într’un 
mod puternic viaţa nostră, ca pe un bărbat în tine minu
nat şi ducliovnicesc ? Bine aî făcut. Dară acum ascultă şi 
ceia ce pretinde de la iine, cu care ocasie el face us de 

acelaşi exemplu: „Bărbaţi, dice, iubiţi-ve femeile vos

tre, precum  şi Christos a iubit b iserica". A l audit 
mal sus măsura supunerel? El bine. ascultă acum şi mă
sura iubire!. Voescl ca femeea sâ te asculte, dunre cum 
biserica ascultă de Christos? ingmasce-te si tu ae densa, 
dupre cum si i.nnstos s-a însxmt de biserică. Chiar de ar 
trebui să-ţi dai sufletul lău pentru densa, chiar de al pă
timi inii de rele, sau în fine de al suferi orl-ce. tu nu te 
rla in laturi, căci de al pătimi orl-ce, totuşi nimic nu al 
făcut în raport cu ceia ce a făcut Christos pentru biserică. 
Tu faci acestea fiind că eşti însoţit si legat de densa, pe 
când el a suferit pentru mserica, care-1 ura, şi-l respingea. 
Dupre cum el a adus la piciorele sale acea biserică, care-1 
ura, îl respingea, şi care trăia în desmerdârl, şi a făcut 
aceasta mi cu ameninţări, nici cu insulte, nu cu frica, sau 
şi cu alte mijloce violente, ci numai prin marea lui îngrijire, 
tot aşa şi tu să te porţi faţă de femeea ta. Chiar de al 
vedea-o înfumurată, sau aplecată la prea multe desmerdârl, 
sau dejpreţuindu-te, tu o vei putea aduce la piciorele tale 
cu o îngrijire mare, cu dragostea şi cu prietenia la cătră 
ea. Pe lin servitorii! ar putea pote cine-va să-l lege de sine

13
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prin frică, şi pote că nici pe acesta nu ar putea, căci iute ar 
fugi din casa stăpânului; dară tovarăşul vietel, muma co
piilor, obiectul ort-cărel plăceH si multâmirl, nu trebuie 
a li legată cu frică şi ameninţări, ci cu dragoste, u i  nrie- 
verat ca o lectură nu e atât. de tiranică, ca legătura 
dragostei dintre bărbat si femeie. Dară apo', ce teliu de 
însoţire pote fi, când femeea tremură de frica bărbatului? 
Ce felia de plăcere va simţi şi bărbatul, când/el trăieşce 
cu o sclavă, şi nu cu o femee liberă ? Chiar de al suferi 
ce-va din partea el, tu să nu o batjocureşcî, căci nici Chris

tos n-a făcut aşa faţă de biserică. „Şi pre sine s-a dat 

pentru densa, dice, ca pre ea să o sânţascâ. curăţin- 

d-o“. Aşa dară era necurată, aşa dară avea defect, aşa 
dară era desfigurata, aşa dară era urită. El bine, ori şi ce 
felia de femee al lua tu, de sigur că nu va fi aşa, dupre 
cum era mireasa Iul Christos, biserica, şi nici că va fi a- 
tât de depărtată de tine, pe cât a fost biserica de Chris
tos, şi cu tote acestea el n-a hulit’o şi nici n-a urît’o din 
causâ sluţeniel el. Voeşcl pote să audt ce felia era sluţe- 

nia el? Ascultă pe Pavel, carele dice: „Eraţi ote-când 

Intunerec" (Efe^. 5, 8). Al vădut întunecimea şi negreaţa 
de pe faţa ef ? Ce pote fi mal negru de cât întunerecul ? 

„E ram  ore-când, dice, în tru reutateşi pisma v ie ţu ind" 

(Tit 3, 3). Al vedut necurăţenia el? „Fară de m inte, di

ce, neascultători, râtăcindu-ne, slu jind poftelor şi 

m ultor feliurl de desfătări" (Ibid). Dară ce să mal spun? 
Era şi fără de minte, şi blasfemătore, şi totuşi cu atâtea 
lipsuri fiind, el n-a hesitat a se da pre sine pentru acea 
slută, ca şi pentru una frumosă, iubită şi admirată. De a- 

ceia şi Pavel minunându-se de aceasta, dicea: „C ă  abea 

va m uri cine-va pentru cel d rep t‘“  şi earăşl: „Şi 
încă  păcătoşi fiind noî, Christos pentru noi a mu- 

r it“ (Rom. 5, 7. 8). Deci luând-o aşa cum era, el a îm- 
frnmuseţat’o, şi a curăţit’o, şi în fine nu a trecut cu ve

derea de a face şi aceasta „ca pre ea să o sânţască, 

curăţind 'o  cu baea apel în cuvent, ca să o pună  

înainte pre ea lui-şl m ărită  biserică, neavfind în 

tinăciune, sau sbârcitură, saQ alt-ceva de acest fe- 

liQ, ci ca să fie sânta şi fără p richanâ“ (Vers. 26. 
â7). Şi noi dară să căutăm o ast-feliu de frumuseţă, şi vom 
putea negreşit a ne face creatorii el. Nu cere tu de’ la fe-
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mee, ceia ce nu este al el. AI v6$ut că biserica tote le a 
avui mi mal de Ia stăpânul a Iote, de dânsul a fost. slăvită 
prin el a deveuit curată, prin el s-a făcut fără de prirha 
nă. Nu respinge ne femee din causă că nu este frumosă, 

căci ascultă ce dice scriptura: „M ica este între sbu- 

râtore alb ina, şi începutu l dulceţilor este rodul e l“ 
(Sirach. 11, 3). A Iul Dumneieu creatură este şi ea, şi nu 
o batjocureşcl pe ea, ci pe cel ce a făcut o. .ou ce este vi
novată ea aac'ă ei>'-ită? Nu lăuda oe femee pentru fru- 
muşeta el. Acest fapt este al sufletelor desfrânate. Tu ca
ută frumuseţa sufletului, si imitează pe mirele Disencel. 
frumuseţa exterioră e plină de mândrie şi uşurinţă, te 
duce de multe-orl la gelosie, bănuieşcî şi de multe-orf co
miţi absurdităţi. D iră pote că are voluptate? Luna ânteia 
şi a doua, saft cel ir.ult un an întreg, eară după aceia de 
loc, căci ceia ce era o minune de frumuseţă, se vestejeşce 
în trecerea timpului, după regula, nise reiese ce inai nainte 
se acoperise prin frumuseţă, ca de pilua mândria, uşurinţa 
şi aroganta, re mân la locul lor. Nu tot aşa inse este cu 
iiumuseţa sufletu!ul, unde amorul odată început remâne 
în vigore pentru tot-deauna, căci e vorba de tandreţa şi 
de frumuseţa sufletului, eară nu a corpului. Ce e mal fru
mos de câtj ceriul? spune’ml; ce e mal frumos de cât 
stelele? Ori şi ce corp al numi, nu pote fi atât de alb şi 
de curat ca stelele, ori şi ce ochi al arăta, nu pot fi atât 
de senini şi atât de frumoşi ca ele. Când ele au fost făcu
te de CreatoriQ, şi îngerii le-au admirat, după cum le 
admirăm şi noi acum, pote nu tot aşa, dupre cum erafi 
admirate la început, căci ast-feliu ni este deprinderea, că 
nu ne impresionăm tot într’un felia asupra aceluiaşi lucru. 
Dacă deci ast-feliu se petrece cu frumuseţa stelelor, apoi 
cu cât maî mult când e vorba de acea a femeilor? Dacă maî 
ales survine şi vre-o bols, apoi imediat a sburat totul de 
la ea. Noi sâ căutăm la femee dragostea, modestia si blân- 
deţa characterulul, căci acestea sunt semnele dinstinctîve 
a tru mu setei a eleve rate. Frumuseţa corpului sa nu o căutăm, 
nici să o acusăm pentru lipsa unor ast-feliti de calităţi, pe 
care ea nu este stăpână, şi chiar nici să o condamnăm în 
totul, sad să ne descurajăm şi să ne împuţinăm pentru 
aceasta, căci e ce-va prea îndrăzneţ din partea-ni. Nu ati 
vedut câţi b libatl si-afi nrăoădit viata într’un mod dfe îelil 
după ce şi-au luat de solii temei frumose ? Câţi apoi, dupf 
ce .şi-au luat d i soţii femeţ 1111 tocmai frumose, nu afl a- 
juns la adânci bătrâneţe petrecându-şl viaţa în cea ma
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mare mulţămire ? Pata dinăuntru să o ştergem, sbârcitura 
din interior să o smulgem, defectele din suflet să le des- 
rădăcinăm. O ast-felifl de frumuseţa caută DumnedeO, şi 
dec! noî să formam pe femee ast-feliu, nu atâta pentru 
noi; ci pentru DumnâdeO. Sâ nu cântam banL să uu ce
rem nobleţă exltrioră, ei acea a sufletului. JSimenI să nu 
aşceDte a se îmbogăţi de la femee. căci o ast-feliu de bo
găţie este necurată şi nedemnă de oaroat; în fipe sâ nu 
caute cine-va a se îmbogăţi din căsătorie, pentru că iată 

ce spune Pavel în alt loc: „Cel ce vor sa se îmbo- 

gâţască, cad in ispite, şi în curse, şi în  pofte m u l

te fara de socoteala şi vatam atore, care cufunda 

pre dm enl în  peire şi în perdare" (I Timoth. 6, 9). 
Nu căuta deci la femee avere în bani, şi atunci tote ce- 
le-l-alte le vel afla cu uşurinţa. Cine, spune’ml, lăsând la 
o parte cele principale, se ocupă de cele secundare? Dară 
v a l! peşte tot locul noî suferim de acest rfiti. De câştigăm 
cooiî, noî nu ne îngrijim cum să I facem buni, ci cum să 
li dăm de soţii femei bogate. N11 ne batem capul ca să-l 
facem pe copil de a fi cu purtări bune în lume, ci cum 
ar putea să devină bogat. Chiar dacă-1 formăm pentru 
vre-o profesiune ore-care, nu ne îngrijim ca el să fie scu
tit de greşSlf, ci cum să ni aducă un mâl mare câştig, şi 
cu chipul acesta fote s-au transformat în bani. De aceia 
s-afl şi corupt to'ul, pentru că ne stâpâneşce amorul de 
bani.

„A şa sunt datori bărbaţii să-şi iubiascâ feme

ile lor, ca şi trupurile sale" (Vers. 28). Dară ce este 
aceasta ? Cum de a ajuns la aeest exemplu—care e şi cel 
maî principal-ca la cea maî înseninată figură, după ce 
pănă acum a orbit, alâUa de Christos şi de biserică? Cu 
drept cuvânt a fâeot el aceasta, căci un ast-feliu de exem
plu e şi mat apropiat, şi mal clar, şi în acelaşi timp prin 
el se învederează şi o altă obligaţiune asupra bărbatului. 
Exsmplul dinieT nici nu era alât de necesar, căci acolo e 
vorba de Christos care a fost şi Dumnedeu, şi de bună 
voe s-a. predat pentru biserică. In acest de pe urmă însp, 

el cercetează mal metodic faptul, căci dice: „A şa sunt 

da to ri1*, adecă câ fanlul iuhireî nu e ce-va din graţie, ci 

o datorie a bărbatului. Spunând apoi că sunt datori să-şi 

iubiascâ femeile ca şi trupurile lor, adaoge: „C ăn im en i 

nici odată nu şi-a urît trupul seu, ci-1 hrăneşce şi-l
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încăldeşce pre e l“ (Vers. 29), adecă se îngrijaşce de el 
eu multa sirguinţă. Şi cum de este ea trupul bărbatului? 

^Aceasta a m m  este os d in  n^ele mele. si carne 

din carnea m ea“ (Facer. 2, 23). Aşa dară ea a fost fă
cută din materia corpului nostru. Şi nu numai aceasta, ci 

în c ă : „Ş i vor fi am ândo i un trup " (Fac. 2, 24). Maî 

departe apostolul dice: „Precum  şi Christos b iserica", 

cu care ocasie s-a reîntors la ânteiul exemplu. „C ă  m ă 

dular! suntem  ale trupu lu i lu i, d in  carnea lu i şi 

d in 6sele lu l“ (Vers. 30). Dupre cum din Adam a fost 
făcută femeea, din osele lui şi din carnea luî,—căcî aces
tea sunt cele mal principale în noî, ose şi carne, cele din
tâi servind ca temelie, eară cea de a doua ca clădire,— 
întocmai aşa şi în caşul de faţă. Dară faptul cu Adam 
este cert; acest din urmă cum în ;6? «Dupre cum acolo, 
dice, este o apropiere atât de mare, tot aşa şi aici». Şi 

ce înseamnă „din carnea lu i“ ? Adecă dintrânsul cu a- 
deverat. Şi cum suntem mădulăci ale iui uiristos? Adecă 
ca ne-am renăscut prmtrensul prin botez. Şi cum din car
nea lu f ? O şciţl aceasta voî toţi câţi vfi împărtăşiţi cu 

sântele taine. „O s nu se v asd ro b i d in trensu l", dice în 
altă parte (Ioan 19, 36); din acesta deci imediat ne replăs- 
muim. In ce felin ? Ascultă earăşi pe acest fericit apostol 

spunend: „De vreme ce s-au fâcut pruncii părtaşi 

trupu lu i şi sângelui, şi acelaşi asemenea s-a îm 

părtăşit aceloraşi44 (Ebreî 2, 14). A 'd  înse el s-a făcut 
părtaş noug, şi nu noi lut, şi deci cum suntem os din 0- 
sele luî. si carne din carnea luî? Unia VorDesc de sânge 
şi apă, însS nu e-lo aşa, ci precum el s-a născut fără a- 
mesteeare de bărbat, si numat mn Ducnul saut,, ioc aşi 
şi noi ne nascem prin baea botezului. Priveşce câte exem
ple ni aduce, ca să ne încredinţăm de acea renaşcere. Val! 
câtă prostie la eretici! Cel dejâ născut se renasce prin a- 
pă, şi devine produs al luî nrtevgrat. Cum că devenim cor
pul lui, iî (ereticii) nu primesc aceasta. Dară dacă nu de
venim corpul luî, apoi cum se potriveşee ceia ce se dice, 
că suntem trup din trupul luî şi os din osele lu î?  Dară 
tu cugetă la aceasta : Adam a fost creat, Christos s-a năs
cut; din costa lui Adam a intrat stricăciunea în lume, 
eară din e6sta luf Chi istos a isvorît viaţa în lume ; în pa
radis a rgsârit mortea, eară pe cruce a fost desfiinţată. 
Deci dupre cum fiul luî Dumnedeu a fost părtaş al natureî
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nostre, aşa şi noi suntem oârtaşl aî esenţei luî, şi duDte 
cum el ne are pe noi în şine. tot asemenea si noi îl avem 

pe el în noi insi-ne. „Pentru aceia va lasa om ul pre 
ta tă l sSQ şi pre m um a sa, şi se va lipi de femeea 
sa, şi vor fi am ândo i un trup " (Ver„s, 31). Iată şi al tre
ilea decret legal, că adecă bărbatul părăseşce şi pe năs
cătorii sel, se insoţeşce cu femeea, eară după aceia tatăl, 
muma şi copilul sunt un trup, combinat din esenţa fie-că- 
ruia din îl, pe resonul că amestecându-se seminţele lor 
se naşce copilul, ast-feliu că câteşl trei formează un singur 
corp. Pentru ce aşa? Pentru că din început s a urmat ast- 
felifl. Sâ nu-mi spui că e aşa, sau altminterea. Nu vedl 
câ chiar în corpul nostru avem multe defecte ? Unul este 
şchiop, altul are piciorele strâmbe, un altul mănele uscate, 
eară cela-1 alt vr’un alt membru al corpului slab şi netreb
nic, şi totuşi nu se scârbeşce pentru aceasta, nici nu-i taie, 
ci încă de multe-ori îl preferă înaintea altora, şi cu drept 
cuvent, căci doră e al s6u. Aşa dară pe câlă iubire are 
cine-va cătră sine, tot pe atâta voeşce Dumnedett ca să 
avem cătră femee. Suntem părtaşi aceliaşî naturi, dară cu 
tote acestea dreptul' şt Jaiuria nosu c cătră femee ni im
pune încă ce-va mal mult. De şi sunt douS corpuri, totuşi 
unul e capul, şi cela-l-alt corpul. Capul lui Christos este 
Dumnedeti. Aceasta şi eu o dic, că dupre cum Christos şi 
Tatăl sunt una, tot aşa şi bărbatul cu femeea sa una sunt. 
Aşa darâ şi Tatăl este capul nostru. Apostolul ni pune 
înainte dou6 exemple, acel al corpului, şi acel al lui Chris
tos, şi de aceia ca complectare a idee! introdusă el adaoge: 

„T aina aceasta m are este, earâ-eG dic de Christos 

şi de biserică" (Vers. 32). Darâ de ce această taină este 
mare? Pentru că fericitul Moisi, sau mal bine dis însuşi 
DumnedeQ, a făcut alusiune la ea, ca de ce-va mare şi 
miraculos. «Acum, fiice, etî vorbesc de Christos, căci şi 
el lăsând pe tatăl s-a pogorit. pe păment, şi a venit la 
mireasa sa, şi a devenit cu ea un dueh», dupre cum dice: 

„Cel ce se lipeşce de Domnul, un duch este cu 

dânsul" (I Corinth. 6, 17). Bine a dis că taina aceasta^ 
este mare, ca şi cum pare că ar cjice: «am vorbit în ale
gorii, îns6 cu tote acestea taina căsătoriei mare este, şi 

nu alegoria pote resturna iubirea». „Deci darâ şi vo i u- 
nul fie-care aşa să’şi iubiascâ pre femeea sa, ca 
şi pre s in e ; eară femeea sa se teama de b ârba t“
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(Vers. 33). Cu adevărat că aceasta este o taină, şi încă mare, 
pentru câ lăsând cine-va pe născâloriul s6u, pe cel ce l-a 
crescut şi l-a hrănit, lăsând pe ceia ce a avut dureri si 
s-a necăjit cu creşcerea luî, lăsănd De ceî ce î-art făcut 
alâtea bine-facerî, pe ceî cu cari se obicînuise de a con
vieţui, şi să se lipiaseă de o fiinţă pe care nicî macar că 
a vedut’o de maî muue-orî, cu care n-a avut nimic de 
comun pana aiunci, şi pe dânsa să o prefere înaintea tu- 
liiror, cu adevSrat că esle mare taină! Dară apoî şi pă
rinţii nu se scârbesc când se petrec asemenea lucruri, ci 
se mâhnesc când nu se petrec, şi cu tote că cheltuiesc 
banî, şi fac diferite pregătiri, costisitore pote, iî sunt mulţă- 
miţî. Cu adeverat eă mare taină e la mijloc, care are în sine 
o înţelepciune negrăită. Aceasta profetezândo apostolul 

dice maî sus : „Eară eu dic de Christos şi de biserica". 
Şi cu tote acestea el nu vorbeşce numai de Christos, ci 
şi de aceia, că bărbatul să hrăniască şi să încăldască pe 
femeia sa, dupre cum şi Christos biserica.

„Eară femeea sa se teamă de bărbat". El nu 
pune înainte numaî datoriile iubireî, ci încă maî adaoge : 

„să se teamă de bărbat". Femeea este al doilea prin
cip in creaţiune, aecî să nu pretindă egalitatea tată 
de bărbat, pentru câ este sub cap: dară nici barDaiui 
să nu despreţuiascâ pe femee, căci ea este corpul luî. si 
dacă capul despretuieşce pe corp, apoî si ei se uerde îm
preună cu cornut. Deci ca contra-balanţă Ia supunerea fe- 
meeî, bărbatul să introducă, drasrostea. Aşa dară manele, 
piciOrele şi cele-l-alte membre ale corpuluî, să serviasră 
capului, eară capul să se îngrijască de membrele corpuluî, 
ca cel ce are în sine tote simţirile. Nimic nu e maî bun 
şi maî plăcut ca o asl-feliîî de însoţire nrin căsătorie. «Dară 
cum ar putea să fie dragoste, acolo unde este frica» ? dicî 
tu. Maî cu samă atunci este iubirea, căcî ceia ce se teme, 
şi iubeşce în acelaşi timp, ceia ce iubeşce, se şi teme; se 
teme de bărbat ca cap al eî, iubeşce pe bărbat ca mem
bru al eî, fiind-că şi capul este membru al întregului corp. 
De aceia pe femee o a supus, eară pe bărbat l-a supra
pus,, pentru ca să fie pace. Unde este eaalilale. nicl-odată 
nu va n pace. nicî în cea mai democratică casa, nici în 
casele celor maî mari. si »><■* în altă narte. De aceia e 
necesar de a li o singură autoritate, un singur cap. Dara 
acestea trebuie a se petrece numai in aracerile pămenleşcl, 
de vreme ce acolo unde sunt bărbaţi duchovniceşcî, va fi 
pacea. Cinci mii de suflete eraO, şi nimeni nu dicea că este
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ce-va al s6u din averea commiităţeî. ci se supuneau unii 
altora. Aceasta este dovada prudenţei şi a înţelepciune!, 
cum şi a temere! de Dumnedeti. Modul iubire! ni l-a ară
tat apostolul, dară modul temere! ce trebuie să o aibă fe- 
meea de bărbat, nu i-a aratat de loc. Şi priveşce cum el 
mareşce şi întinde modui iubire!, prin„povestirea celor a- 
tingâtore de Christos şi de biserică, şi prin povestirea ce
lor cu privire la propriul corp al bărbatului, şi cum apoî 

adaogă: „Pentru aceasta va lăsa om ul pe ta tă l s6Q 

şi pe m um a sa“, pe când modul temere! femee! nu-i a- 
ratâ câtuşi de puţin. Şi de ce ore? Pentru aceia că voesce 
a stânâni mal mult iubirea. Unde este iubire tote cele- 
1-alte urmează de la sine; dară aude este frica, fa general 
se întâmplă cu totul conlrariP. Cel ce iubeşce pe femeea 
sa, chiar de nu ar fi ascultătore, o va supune totuşi prin 
iubire. Concordia este greu de introdus numa! atunci, când 
soţii nu sunt legaţi cu dragostea înfocată, dară în aseme
nea cas frica nu foloseşce la nimic. De aceia el stâruieşce 
mal mult asupra iubire!, căci ea este cea ma! puternică. 
Femeea s-ar uărea că este asuprită, prin faptul că i s-a 
ordonat ae a se supune bărbatului; dară tocmai pentru 
aceasta ea covîrşaşce pe bărbat. Principalul e, că bărba
tului i s-a poruncit de a o iubi. «Dară ce? dicl tu, dacă ea 
nu se teme de mine* ? Tu iubeşce-o, împlineşce-ţi datoria 
ta, căci dacă nu ascuHă de cele ce-! spun alţi!, cel puţin 
va trebui să înţeleagă cele ce<! spunem noi. Aşa bună-oră 

ascultă ce di<*e Apostolul: „Plecaţi-ve unu! altuia, dice, 

întru frica lu î Dum nedeU1*. Dară dacă unul nu se plea
că? Tu supune-te lege! lui Dumnedeu. Femeea chiar de nu 
este iubită, totuşi să se supună, ca să nu dee nici un mo
tiv de nemulţămire din parte-î; deasemenea şi bărbatul, 
chiar dp nu s-ar teme fenu ea do el, toi uşi să şl-o lum'a- 
scă, ca ast-felifl cu nimic să nu lipsască; şi cu un cuvânt 
fie-care să-şi mdepliniască datoria sa. Aşn dară, aceasta 
este căsătorie dupre Christos, că-aiorie micnovnicească, şi 
naşcere duchovnicească. Naşcerea nostrâ nu este din sân
ge, nici din dureri, şi nici din pofta corpului. Astfeliîi a 
fost naşcerea lui Christos, nu din sânge, şi nii! din dureri; 
ast-feliu a fost şi naşcerea luî Isaac, căci ascultă ce dice 

scriptura: „Şi încetase Sarel a se face cele femeeşcl“ 
(Facer. 18, 11). Deci şi nunta nu este din poftă corporală, 
ci este cu totul spirituală, sufletul conlegându-se cu Dum
nedeu prin o legături, pe care el singur o scie. De aceia
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dice: „Cel ce se lipeşce de D om nu l, un  duch este 

cu densul Priveşce cum se încearcă să uniască corpu* 
rile, ca şi spiritele. Unde sunt acum ereticii ? CâcI dară 
nunta ar fi fost dintre faptele condamnate, nu ar fi vorbit 
de mire şi du mireasa, nu ar fi pus la mijloc acele cuvinte : 

„V a  părăsi om ul pe tatăl seu, şi oe m um a sa“, 
după care earăşl adaoge, «că acestea le-a dis de Christos 
şi de biserică.» Despre această mireasă vorbeşce şi psal

mistul : „Asculta fiică şi vedi, şi p leacă urechia ta, 

şi uită pe poporul teu şi casa părin te lu i teO, şi va 

pofti îm păra tu l frumuseţa ta “ (Psalm. 44, 12. 13). De 

aceia şi Christos a dis: „Eu  de la D um nedeu  am  ie

şit, şi earăşl m erg la ta tă l" (Ioan 16,28.29). Dară când 
dice că a lăsat pe tatăl, să nu ’ţl închipui vre-o schimbare 
de loc, dupre cum se întâmplă ia omeni, pentru că dacă 
se dice că a «ieşit,» aceasta e cu privire la corpul lui. Tot 

ast-feliti trebuie a înţelege şi dicerea a părăsit pe tatăl. 
Dară de ce n-a dis şi despre femee, că se va lipi de băr
batul săil, şi vor ti doi un trup? De ce? Fiind-eă aici el 
vorbeşce despre iubire, şi se adresază bărbatului, pe când 

cu ea vorbind despre frică, dicea : „Barbatu l este cap 

fem ee l" , şi Christos earăşl este cap bisericel. JDeci băr
batului ’I vorbeşce despre iubire, si 1 uf i a încredinţat iu
birea, si deci pe densul îl siringa mai mult şi-l lipeşce de 
femeea sa. Pentru că in adevăr, cel ce pentru femee pâ- 
răseşce pe tatăl său, dacă la urmă o pârăseşce şi pe ea, 
de ce iertare pote li vrednic? Nu vedi de câtă cinste vo- 
eşce Dumnedeu a se bucura t a, de vreme ce tu te-ai des
părţit de tatăl tău, ca să te lipeşcl de ea? «Dară dacă. 
dicî lu, eu fac lot ceia ce sunt daloritt. şi ea nu mă ur

mează»? Ei bine, ascullă ce dice lot Pavel: „Eară de se 

desparte cel necredincios, despartă-se, că nu este 

robit fratele sau sora in tr'unele ca acestea1* (1 Co

rinth. 1, 15). Când lu audi că se vorbeşce de teama, pre
tinde o ast-f'eliQ de teamă ca de la o femee liberă, eară 
nu ca de la o sclavă, căci doră este corpul lău, şi dacă 
f;icl aşa îţi baljocureşcl singur corpul tău necinstindu-l. 
Care este acea teamă ? Sau mal bine dis, de ce anume sâ 
se leaină ea? Să nu se îmnolriviască bărbatului, sâ nu-i 
contrazică la lie-c'e pas. sâ nu iubiască ântăelatea; pănâ 
aid sâ se mârginiască teama el. Dacă tu o nmeşcl cu a-
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devgrat, ve! face şi mal mari de rât ţi-a pretins ea. Sexul 
femeesc este ore-cum mal slab, şi are nevoe de mult~aju- 
toritt, de multă îngăduinţă. Ce ar putea dice cel ce con^ 
tractează a doua căsătorie ? Nu vorbesc acestea ca cum 
aşi condamna; să nu fie una ca aceasta, căci şi aposto
lul din spirit de toleranţă a permis. Tote să le faci pentru 
femee, tote cele necesare să i le procuri, căci datoria te 
face. Aici el nu are pretenţie de a'ţl proba asemenea da
torie prin introducere de exemple exteriore, dupre cum 
face în multe locuri, căci era deajuns exemplul acela cu 

Christos. „Va părăs i omul. dice, pe tatăl sea şi pe 

muma sa“ . El im a dis va convieţui, ci se v i  lipi de 
femeea sa, arătând prin aceasta adevgrata iubire, iubirea 
cu pasiune. Şi nu s-a mulţămit nici cu aceasta numai, ci 
prin inducţiune a arătat o ast-feliii de supunere, în cât sâ 
nu se mal pară că sunt doi. ci unul singur. Nu a dis un 
duch, un spirit, căci aceasta e în totul posibil, ci ca să fie 

un singur corp. Acesta este al doilea princip, care con
ţine în sine multă egalitate, dară totuşi bărbatul are ce-va 
maî mult, şi aceasta este cea mal mare mântuire a unei 
case. A luat acel exemplu cu Christos şi cu biserica, no 
numai ca să arate că trebuie a iubi, ci, că trebuie de a şi 

forma pe femee. „Ca sa fie, dice, sânta şi fârâ pricha-_ 

n â “ . Dacă o vel forma sântă şi fără de prichană, tote 
cele-lalte vor urma de la sine. Caută mal ânl6i& cele ala 
lui Dumnedeu. eară cele omeneşcl vor urma cu multă u- 
şunntă. Formează-tl femeea, căci numai ast-feliu se înţe
penesc teiiieiine casei. Ascultă pe Pavel, carele spune : 

„De voesc sa se înveţe ce-va, acasă sa ’şî întrebe 

pe bărbaţii lo r“ (I Corinth. 14, 35). Dacă deci în acest 
feliu administrăm casele nostre, vom fi destoinici de a a- 
vea privighere şi asupra bisericilor, căci şi casa este o 
mică biserică. Numai ast-feM şi bărbaţii şi femeile se fac 
buni, şi se întrec unii pe alţii. Gândeşce-te la Abraam, la 
Sara. la Isaac şi la acele trel-sute opt-spre-dece capete 
de familii (Facer. 14, 14), cum întreaga caşă era bine gu- 
bernată, cum era în ea multă evlavie, şi cum îndeplinia 
porunca apostolică. Şi Sara se temea de bărbatul s6u, căci 

ascultâ-o pe ea ce dicea: „ încă  nu m i s’a făcut acea

sta p ănă acum, şi Domnul med este bătrân " (Facer. 
18, 12)* dară şi el o- iubia într’atâta, că asculta de tot ce 
spunea ea. Şi copilul lor a fost virtuos, şi servil lor au fost 
admirabili, căcî nu au heşitat de a se primejdui împreună
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cu stăpânul lor, nu au amânat îndeplinirea poruncel lui, 
şi nici nu aQ cerut să li se spună causa, ci unul chiar 
dintre denşil, care era ca cănitenie a celor-l-alţî, a fost atât 
de admiraC în cât i s-a încredinţat grija pentru căsătoria fiu
lui lor, şi îndatorirea de a călători peste hotare. Dupre 
cum se petrece şi cu un general, care ’şl are concentrată 
totâ armata într’o tabâră bine întărită,—din care causă ina
micul nu pote pătrunde prin nicl-o parte,—tot aşa şi aicir 
când bărbatul, şi femeea, şi copiii, şi servitorii, sunt cu 
toţii stăruitori în datoriile lor reciproce; atunci mare este 
şi concordia în acea casă; eară dacă nu este aşa, apoi de 
mulle-orî chiar printr’un singur servitorii! stricat totul se 
restornă şi se nimiceşce, unul singur, dic, este în stare de 
a strica totul.

*). Deci să avem multă îngrijire de femei, de copil, 
şi de servitori, cunoscend câ numai cu modul acesta ni 
vom pulea ţinea cu uşurinţă autoritatea de bărbaţi şi res- 
punderile ni vor fi mal blânde şi mal cu îngăduinţă, căct 

vom putea dice: „Iată eQ şi pruncii carii m i l-a dat 

D um nedeQ 14 (Isaia 8, 18). Dacă bărbatul nu este vrednic- 
de respect, dacă în tine capul nu este bun, apoi corpul 
nu va putea înfrunta nici chiar cel mal mic atac. Deci 
cu mult reson a spus apostolul că bărbatul să’şl iubiască 
pe femee, eară femeea să se teamă de bărbat, ca de cap.: 
«Şi cum s’ar putea aceasta» ? dicl tu. Cum că trebuie a fi- 
aşa, apostolul a arătat clar, darâ modul cum şi în ce fe- 
liu, îl voiu arflta eu vou6. Dacă vom despreţui averea, dacă 
vom avea privirea îndreptată numai asupra unul singur 
lucru, adecă asupra virtuţel spirituale, dacă în fine vom 
avea înaintea ochilor frica de Dumnedeu, el bine, atunci 
numai căsătoria ni va fi fericită. Ceia ce spunea servito

rilor cătră carii se adresază : „Şciind câ orl-ce bine 

va face fie-care, aceia va lua de la D om nu l, ort 

robul, ori cel slobod" (Efes. 6, 8), aceasta se aplică şi 
aici. Tu nu iubesc! atâta pe femee pentru cuventul câ e 
femee, cât o iubeşcl pentru urnirea ce trebue sâ o al cătră 
Christos. Aceasta a şi dâl’o a se înţelege, cînd el dice:: 

„Ca D o m n u lu i" . Aşa dară ca şi cum al asculta pe Dom
nul făcând totul pentru dânsul, tot aşa şi in caşul de faţă

*). Partea morală. Trebuie a avea bărbatul multă îngrijire de- 
femee, de copil şi de servitori. Despre supunerea femeel şi despre- 
onorea el, cum şi despre viaţa demnă şi simplitate în îmbrăcăminte- 
(Veron).
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fă totul ca pentru densul. Aceasta e de ajuns de a le în- 
•demna şi a te convinge, şi tot odată a nu lăsa ca să se 
introducă vre-o bîrfire asupra eî, şi a se furişa vrajba în 
casa ta. Nimeni să nu fie lesne credătoriti şi să birfiască 
pe bărbat din causa femeeî, dară nici bărbatul sâ nu creadă 
-cu uşurinţă tot ce se vorbeşce contra femeeî. Nici femeea 
apoî, să nu censureze cu amănunţime Intrările şi ieşirile 
bărbatului de acasă, dară apoî nici bărbatul să uu se facă 
vrednic de vre o bănuiala. Căci de ce, Spune-mî, totă diua 
tu eşti la dispoziţia prietenilor tăi, pe când la dispoziţia 
femeeî deabea seara, şi nici atunci nu voescî a-î spune a- 
devărul, ca ast-felifl să fiî curat de bănuială? Chiar de te-ar 
acusa femeia, tu nu te supăra, căci această o face din iu
bire şi nu din uşurinţa. Acusarue ei sunt îsvorite din iu
birea el cea interbautatâ, din predispoziţia el cea înflăcă
rată şi din frica ce o are de tine, ca să nu te peardă.
Ea se teme—şi aceasta este teama ce trebuie să o aibă— 
ca nu cum-va cine-va să-I fi răpit favorea eî ce o a- 
vea la tine, ca nii cum va să o fi păgubit de capitalul 
.bunurilor eî, ca nu cum-va să-I fi furat bărbatul—capul 
eî— , sâ nu-i fi săpat viaţa eî conjugală. Este apoî şi o 
altă chestiune, care negreşit că e semnul unul suflet mic. 
Nimeni să nu se ocupe de servitori mai mult de cât
trebuie, nici bărbatul de fată, şi nici femeea de servitorii!,
căci tote acestea sunt îndeajuns de a deşcepta bănueli. 
Gândeşce-te la omenii aceia drepţi. însăşi Sara îndemnase 
pe Abraam de a lua pe Agar, însăşi ea poruncise patriar- 
chu lu în im en i nu a silit’o la aceasta, sau măcar i-a tre
cut prin minte, căci bărbatul, de şi petrecuse' mult timp 
•din viaţa sa fără copil, totuşi ar fi preferat ca mai bine 
nicl-odală să nu fie tată de copil, de cât să întristeze pe 

femeea luî. Dară după tote acestea, ce dice Sara? „Jude 

ce DumnedeO între m ine şi intre tine" (Fac. 16, 5.6). 
•Dacă Abraam ar fi fost ca mulţi alţii, ore nu s-ar fi mâ
niat pe dânsa ? Nu ar ti ridicat manele in semn de mirare, 
-ca cum ar fi voit sâ spună: «ce dicî? efi nu voiam a mă 
apropia de femee, ’ţl-am făcut gustul tâQ, şi acum mă în

vinovăţesc!» ? Nimic din acestea n-a spus, dară ce? „latâ. 

slujnica ta în  m anele tale, fa cu densa cum va 

,plâcea ţie“ . A  predat dec! pe acea femee, ca să nu su
pere pe Sara, arătând pnn aceasta că ceia ce s-a petrecut, 
nu a fost. din causa lui. Şi ceia ce este mal mult că a în
depărtat-o de la casa sa fiind ea îngrevată. Cine nu s ar 
rf! milostivit asupra cele! ingrecate, cum şi asupra pruncu
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lui sâu? Dară dreptul Abraam nu s-a încovoiat de loc,, 
căci înaintea tuturor el punea iubirea cătră femeea lui 
legiuita.

Pe acesta deci să-l imităm şi noi. Nimeni să nu de
faime sărăcia aptopelui, nimeni să nu fie împătimit de bani,, 
şi atunci fote se resolvă cu bine. Femeea să nu dică băr
batului : «Prostule şi f'ricosule, eşti plin de trândăvie şi 
Oe somn mult; iată cum cutare; care este umilit şi dintre 
cel umiliţi, înfruntând primejdiile şi făcând multe călătorii 
au reuşit aşi face avere, şi femeea lui portă aurării, şi se 
preumblă peste tot locul purtată de catâri albi, având 
pri’mprejurul el o sumedenie de servitori şi de eununcî,—  
eară tu, sermane, te-ai pitulat şi trăieşcl degeaba»! Să nu 
vorbiască femeea de acestea, căci ea este corpul bărba
tului, şi corpul nu porunceşce capului, ci e supus şi as- 
cultătoriu. «Dară cumva putea suporta sărăcia? dicl tu, 
şi unde va găsi ea încurajare» ? El bine, gândească-se Ia 
cele mai sărace de cât ea; gândească-se apoi taie iele 
nobile şi din nobili, nu numai că nu afi primit ce-va de 
la bărbaţi, dară chiar li-afi adus zestre prin măritiş, şi < u 
tote acestea ii li-aG cheltuit totul. Cugete apoi la diferitele 
primejdii resullale din nişte ast-feliu de bogăţii, şi atunci 
de sigur că va îmbrăţoşa viaţa liniştită şi fără de sgomot. 
Dară dacă ea are adevârată iubire cătră bărbat, nu-i va 
dice nimic, ci va prefera ca să’l aibă lângă dânsa, chiar 
de nu l-ar procura nimic, de cât miile de talant! de aur, 
adunate din călătorii cu multe griji şi necazuri spre a le 
aduce femeilor. Dară nici bărbatul când aude ast feliu de 
musti Ari—ca şi cum ar avea vre-o stăpânire asupra temeei—  
să nu alerge la insulte şi bălăf, ci să o sfătuiască, să o 
mângâe, ca pe una ce este imperfectă, să o convingă prin 
resone, şi nicl-odată să nu întindă mâna asupra ef. De
parte acestea de un suflet liber. Nici insulte, nici baljocnrf, 
ci să caute mal bine a o forma, ca po una ce este mai- 
uşoră cii cugetarea. Şi 111111 ar putea fi aceasta ? Dacă ea 
va cunoşce care e adevârala bogăţie, dacă va afla tiloso- 
fia cea înaltă, nu va mal acusa niciodată pe bărbat pen
tru unele ca acestea. Să o înveţi deci, că sărăcia nu este 
vre-un râu; să o înveţi nu numai cu vorba, ci şi cu fapta; 
să o învetLa despretui slava deşartă, şi atunci de sigur
câ nicl-odată femeea nu-ţi va vorbi de acestea şi nici că
va dori bogăţia. Dupre cum cine-va ducend în casa sa o 
stalue, din primul moment caută să o aşeze bine, ca să
fie plăcută Ia vedere, lot aşa şi tu din sara ânlfiia când
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al primit pe femee în casa la, învaţ’o sâ fie moderată în 
pretenţiunl. să fie blândă; învaţ’o cum să trăiască; chiar 
ain capul locului, chiar de la început învaţ’o şi convinge-o 
ca să alunge de la ea dragostea de bani. Invaţ-o să filo
zofeze, povăţuieşce o ca să nu aibă nici odată aurării a- 
târnate pe umeri şi pe lângă obraji, sau pri’mprejurul 
grumazului, nici spânzurate în salon, şi nici haine aurite şi 
preţiose, ci căsuţa vostre să fie veselă, eară acea veselie şi 
seninătate să nu se pogore în insulte. Tote acestea lâsân- 
du-Je pe sama celor din şatră, tu înfrumuseţează ’ţl casa 
ta cu cea mal mare podobă, suflâud in ea ventul mode- 
raţjunel, care va purta cu sine şi cea mal plăcută mireaz- 
mă. Um aceasta resultă doufi, sad mal bine dis trei bu
nuri mari. Mal'nteiQ că mireasa nu^se va întrista dacă se 
desfac acele galerii de tablouri de*prin odăi, dacă diu fie
care odae se alungă acele îmbrăcăminţl preţiose, acele 
vase de argint şi de aur. Al doilea, câ mirele nu se va 
mal îngriji de perderea lor, saii chiar şi de paza lor. Al 
treilea şi care este chiar principalul bunurilor, câ din to
te acestea se arată părerea lui, că adecă de nimic din a- 
«estea el nu simte vre-o mulţămire deosebită, şi că şi ce
le-l-alte t6te el le va îndepărta din casa sa, că nicî dan
turi-, nici cântări desfrânate nu va permite vre-odatâ a se 
petrece sub acoperământul casei sale. Cunosc bine, că voiu 
părea ridicul pote unora, când eu legiferez de acestea; 
dară dacă m6 veţi asculta, cu trecerea timpului dându-se 
pe faţă folosul resultat, veţi cunosce şi câştigul. Atunci 
rîsul se va sfârşi, veţi rîdepote de obiceiul de acum; veţi ve
dea în fine câ ceia ce se petrece acum este cu adevgral 
faptul unor copil sburdalnicl, a unor omeni beţi, pe când 
ceia ce efi îndemn este faptul prudenţei, al unei filosofii 
şi a unei vieţi cu adevCrat înalte.

Aşa dară ce dic eti că trebuie a face? Tote acele 
cântece urîfe, sataniceşel, tote acele ode necuviinciose, tote 
acete sljurdârl ale tinerilor desfrânaţi alungă-le de la nun
ta ta, şi tote acestea vor putea sâ cuminţascâ din capul 
locului pe mireasă, căci imediat îsl va dice în sine: «ce 
feliu de bărbat este acesta alât de filosof? el nu consi
deră întru nimic viaţa presentă, eară pe mine. ni-a adus 
In casa sa numai pentru facere s: îngrijire de copil, şi 
pentru ca să-I administrez casa». Pote câ aceste vor fi 
desgustâtore miresei ? Numai în diua ântei şi a doua, ea
ră la urmă nu vor mal fi, ba încă va simţi cea mal mare 
mulţămire, căci se vede scăpată de ori ce bănuealâ. Cel
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ce chiar în timpul nunţel luî nu a suferit cântecele din 
fluere, nici jocurile sau acele frinturl de cântice, e mal 
mult ca sigur că unul ca acesta nu va suferi nieî-odată 
chiar de a vorbi ce*va urîcios, dară de cum de a face. 
După aceasta apoi, când.al îndepărtat totul de la nuntă, 
luându-ţl femeea pe lângă tine, formează-o bine, scoţând 
pentru mult timp la iveală faptele cele ruşinose, în con- 
versaţiunile ce le aî cu ea. Dacă ea ar fi chiar cea mal 
neruşinată dintre tote fetele, totuşi se va deprinde a tăcea 
sfiindu-se de tine ca bărbat, şi în definitiv se va deprinde cu 
împrejurările. Tu deci, să nu îndepărtezi de la ea curând 
sentimentul de ruşine şi de sfială, dupre cum lac bărbaţii 
cel destranau, ei inu*eţine-i pe mult timp, căci mare folos 
vel avea de aici. Atunci ea nu te va acusa şi nici nu te va 
mustra pentru ceia ce al hotărî. Aşa dară tote le legife
rează în acel timp, când ruşinea si sfiala de tine, ca şi 
un frâu, nu o va lasa ca să te dojeniască sau sâ te acu- 
se pentru cele petrecute, căci când ea se bucură de sin
ceritate şi de curaj faţă de tine, atunci cu multă uşurinţă 
tote le restornă. Când pote fi un timp maî oportun spre 
a forma pe femee. dacă nu acela, când ea se sfieşce de 
bărbat, se leme şi se ruşinează încă de densul? Atunci 
deci staDiieşce-î legile după care are a se povăţui, şi te 
va asculta în totul, cu voe sau fără voe. Dară cum să nu 
îndepărtezi de la ea sentimentul rusinel? Când te vei a- 
răta şi tu nu maî puţin ruşinos ca ea, conversând puţine 
cu ea, şi chiar acelea spunftndu-le cu multă seriositate şi 
concisiune. Atunci stabileşce în ea cuvintele filosofiel celei 
înalte, căci sufletul el primeşce; atunci întrodu-1 cea mal 
bună şi mal frumosă predisposiţie sufletească, voiu să dic 
ruşinea. Dacă voiţi, eu vS voiu vorbi şi cu exemple, cam 
ce feliti trebuie a conversa cu ea. Pentru că dacă chiar 

Pavel nu s-a dat în laturi de a spune: „S â  nu opriţi 

datoria unul altuia, fâra numai de buna voinţă pa

nă la o vrem e‘‘ (I Corinlh. 7, 5), şi vorbia cătră femei 
măritate de curând, sau mal bine dis nu femeilor tinere, 
ci sufletelor duchovniceşcf, apoî cu atât mal mult noi nu 
ne vom da în laturi de a spune de acestea. Aşa dară ce 
trebuie a conversa cu ea? Trebuie a-î spune cu multă gra
ţie: «Eti. copilul meu, te-am luat de tovarăşă vieţeî, şi te 
introduc ca pe tovarăşa mea irt cele maî cinstite şi mal 
necesare datorii, — in facârea şi creşterea de copil şi ît 
administrarea casei mele. Deci ce te rog eu ? Ca acestea 
•Si le şeii de la început, şi să mulţămeşCI luî Dumnedeu,
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carele a legiuit ast-felifi». De cât mal’nainte de accasta e 
maî bine de a-1 vorbi de dragoste, pentru că nimic nu 
contribuie atât de mult de a o convinge că cele vorbite 
sunt adevărate, ca atunci când îl vorbeşcl de dragoste. Şi 
cum îî vel arăta dragostea ta ? Dacă ’l vel spune «că 
efi puteam să iafi in căsătorie şi pe altele, pote şi mal 
bogate sau şi mal nobile ca tine,'insă nu am luat pe nici 
una, ci le-am preferat Deţine, pentru că m-am îndrăgostit 
de tine şi de educaţia ta, de demnitatea ta, de. blândeţă 
şi de prudenta ta». Apoi imediat prepară calea cuvintelor 
celor cu privire la înalta filosofie, şi acusă bogăţia după 
cât-va timp. Daeă tu’l vorbeşcl cum s-ar întâmpla de bo
găţie şi apeşî cuventul asupra el, vel deveni greoifi; dară 
dacă vel proceda sistematic, tote le vel reuşi. De alt-t'eliu 
vel părea în ochii el ca un om aspru, neplăcut şi micro- 
log, dacă vei acusa f$râ rost bogăţia, şi vel face apologia 
sărăciei. Dară câud vei lua subjectul din înseşi inconve
nientele bogăţiei, ea va fi mulţămită. Deci vel dice: «E 
recesar a relua earăşl vorba începută, că adecă eîi nu am 
primit a lua în căsătorie femee bogată. Şi de ce ? De si
gur că nu am făcut aceasta din întâmplare, ci m-am con
vins <0 bine, că bogăţia nu este nimic alt de cât un lu
cru de despreţuit; ea es’e charaeterislica tălhirilor, a fe
meilor desfrânate şi a profanatorilor de morminte. Şi de 
aceia efi, lăsând la o parte pe tote femeile bogate, am 
avut în vedere virtutea ta spirituala, pe care o prefer ina- 
intea orî-căref bogăţii, şi Le-am luat pe tine, căci o fată 
tenără, înţeleaplă şi liberă de prejudiţiile altora, o fată 
«•are se indelelnicesce cu evlavia, este maî demnă si mal 
de respectat de cât lumea întreagă. Tocmai pentru aceas
ta eu te-am ales, te-am luat, te iubesc şi te prefer sufle
tului meii. Viaţa presenlă nu este nimic. Eu doresc, mă 
rog şi în fine totul fac ca noi Să ne învrednicim dea trăi 
in această viaţă ast-felifi, în cât sâ putem şi dincolo în viaţa 
viitore de a fi împreună şi a ne bucura de cea mal mare 
linişce. Timpul present este scurt şi vremelnic; dară da
că ne vom învrednici ca să fim ntăeutl Iul Dumnedeu şi 
să petrecem ast-felifi această viaţă, apoi vecinie ne vom 
găsi cu Christos şi vom fi împreună cu maî multă plăcere. 
Efl pun iubirea ta mal nresus de orl-ce, şi nimic uu’mi va 
fi atât de greoi fi şi desolăcut, ca a mă certa cu tine. Chiar 
de ar ireoui să perd totul, chiar de aşi deveni maî sărac 
ca Iru (un cerşeloriu în Itaca pe timpul luî Odiseu), chiar 
de aşi trece prin cele mal mari primejdii, satt aşi pătimi 
orl-ce, tote ’ml vor fi suportabile şi uşore, dacă eu mă
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găsesc bine faţă de tine. Şi copil ’ml vor fi doriţi într’a- 
tât numai, intru cât şi tu te vel găsi bine faţă de mine. 
De aceia va trebui ca şi tu să faci tot aşa». Apoi ames
tecă şi cuvintele apostolice, arătând că ast-feliu voeşce 
Dumnedeu de a se stabili dragostea intre noi. Ascultă ce 

dice scriptura: „Pentru  aceasta va lasă om u l pre 

tatăl seu şi pre m um a  sa, şi se va lip i de femeea 

sa“ . Aşa dară să nu fie la mijloc nici un pretext, care 
sâ ni dee pe faţă micimea nostrâ de suflet. «Peară ba
nii, lipsascâ mulţimea sclavilor, lipsascfl tote onorurile 
din lume, căci mie de cât tote acestea o mal de preferat 
dragostea ta». Ore nişte ast-teliQ de cuvinte nu vor fi mai 
plăcute femee! înaintea aurului şi a multor tesaure? Nu 
te teme, că fiind iubită ea îşi va perde ruşinea faţă de tine, 
tu mârturiseşce-1 că o iubeşcl, căci dacă femeile perdute, 
care astă-dl sunt lângă un bărbat, mâine lângă un altul, 
cu drept cuvânt ar deveni impertinente audind ast-feliu de 
cuvinte, o femee liberă şi o fată nobilă nic! odată nu se 
va îngâmfa la audul unor cuvinte de feliut acesta, ci încă 
mal mult s-ar pleca. Probează-I convieţuirea cu ea intr’un 
mod sincer, sileşce-le de a sta mal mult acasă pentru densa 
de cit. in lerg; prefer’o înaintea tuturor prietenilor si chiar 
copiilor ce-1 naşce : dară si pe acesua tu să-l iuoeşc! pen
tru densa. Dacă face vre-o faptă bună si măreaţă, tu laud-o 
şi admir-o; eară de comite vre-o absurditate, cum se în
tâmplă tinerelor, tu stătueşce-o şi amintesee-! cele din în
ceput. In tot deauna acusa averile şi luxul., şi dâ-î a înţe
lege că ornamentul unei femei e acel isvorît din prudenţă 
şi demnitate, şi in fine invaţ’o încontinuu ceie convenaPiie.

Kugăciunele vostre să se facă in comun. Fie-care să 
se ducă la biserică, eară despre cele ce aCi audit acolo vor* 
bindu-se sau cetindu-se să se întrebe acasă, bărbatul pe 
femee şi femeea pe bărbat. De cum-va v6 stăpâneşce să
răcia, tu pune la mijloc pe bărbaţii sânţi, pe Petru şi pe 
Pavel, cam au reuşit mal mult de cât toţi împăraţii şi bo
gaţii pământului, cu tote câ şi-aQ petrecut viaţa în foine 
şi sete. Invaţ’o câ nimic nu pote fi mal grozav in viaţa 
aceasta, ca a se pune cine-va contra poruncilor Iul Dum- 
nedeu. Dacă se îr.soră cine-va ast-feliu şi sub ast-feliu de 
condiţiunl, apoi nu va fi mal pre jos de cât cei ce duc o 
viaţă singuratică, sau de cât cel ne’risuraţl. Dâcă voeşcî a 
face şi ospeţe sau a da mese, bine, în.«8 nimic necuviin
cios, nimic nedemn să nu se petreacă la ele, ci dacă vel 
găsi vt’un sărac sânt, care v-ar putea binecuvânta casa, şi

14
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•care prin intrarea lui ar introduce şi binecuvântarea luî 
Dumnedeu în casa voslră, pe acela eheamâ-1. Sa maî spun 
şi alt-ceva ? Ei bine, nimeni dintre voi să nu caute a lua 
în căsătorie femee bogată, ci mult maî săracă ca el, pen
tru că dacă e cu avere, apoi nu va întră în acea casă a- 
tâta mulţămire provocată de barili ei. ne cât desgust pro
vocat de batjocurile ei, pe câtă pretentiune (lin parte-I de 
a cere mal mult de cât a adus ca zestre; în fine deşgust 
-din causa insultelor, a luxului celui mare, şi a vorbelor 
greoe pe care le pronunţă. Dară pote va dice: «N-am chel
tuit din al teu nimic, căci staQ de faţă cele ale mele, pe 
care mi le-au fost dăruit părinţii mei». Dară ce spui, fe
mee? Stafl de faţă ale tale? Şi ce cuvent pote fi mal urî- 
cios ca acesta? Tu nu al alt corp propria al teu, şi apoi 
al avere proprie a ta? După Insurătore nu mal sunteţi 
dou6 corpuri, ci unul singur; şi dacă e aşa, apoi averile 
sunt douâ şi nu una singură? Vai, la câtă uşurinţă duce 
pe cine-va dragostea de bani! Un singur ora, o singură 
fiinţă aţi devenit amândoi prin însoţire, şi tu încă dici 

ale mele? Blestemat fie acest cuvânt necurat, care a 
fost introdus de diavolul în gura ta. Tote cele trebuito'e 
nouâ le-a făcut Dumnedeti comune, şi banii nu sunt co
muni? Nu poţi dice nicl-odată: lumina mea, sorele meQ, 
apa mea, căci tote sunt ale nostre tuturor, şi banii nu sunt 
comuni? Peară banii de o mie de ori, şi nu atâta banii, 
pe cât acele intenţiunl josnice, care nu şcitl a întrebuinţa 
banii dupre cum trebuie, ci-i preferă înaintea tuturor bu
nurilor. Şi acestea învaţ’o, pe lângă tote cele-l-alte, insS 
cu multă graţie. Şi fiind că îndemnul spre virtute are prin 
sine ce-va posomorit, şi mal cu samă făcut cătră o fată 
frageda şi tânără, când i se spune cuvinte de o filosofie 
înaltă, inventează modul cum să poţi a fi mal graţios în 
vorbă, şi silesce-te de a desrădăeina din sufletul el vor- 

Dele acelea «al meu“ si »al t£Q“.Când ea ar nice i-cie ale 

mele, tu respunde-I: «care ale tale? căci eti nu cunosc. 

Eu nu am nimic propriu al mefl, şi cum tu de dicî ale 

mele, de vreme ce tote sunt ale tale» ? Respunde-I acest 
cuvent graţios. Nu vedf că şi cu copiii facem tot aşa? Când 
ii ni smuncesc ce-va din mână, şi apoi voesc a avea încă 
şi ce a mal remas, noi Ii permitem dicând: «da, copilul 
mefl, şi aceasta este a ta, ca şi ceia-l-altă». E-I bine, acea
sta să o facem şi faţă de femee, de vreme ce cugetarea e’ 

e mai copilărească. De ar dice „cele ale m e le“, tu res
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punde-I «da, tote sunt ale tale, şi chiar efi sunt al tău». 
Vorba aceasta nu este din linguşire, ci are in sme muftâ 
prudenta. Cu modul acesta vel putea muia mânia el, şi-I 
vel şterge desgustul. Linguşire pote fi când cine-va ar co
mite ce-va nenobil pentru un rău ore-ca re, pe când aici 

« o mare tilosofie. Di-I deci: «Şi eu sunt al tăd, copilul 

meu! Aceasta mi-a ordonat mie Pavel dicănd: „Bărbatu l, 

trupul seu nu-şl stăpâneşce, ci fem eea" (I Corinth. 

7, 4), de unde urmează că dacă efl nu am stăpânire pe 
corpul meu, ci tu, apoi cu atât mal mult al stăpânire pe 
bani.»—Vorbind aşa Telifl tu V i liniştit’o, al stins tocul, al 
ruşinat pe diavolul, o al făcut sclavă cumpărată cu bani, 

o al legat cu ast-feliu de vorbe. Deci din cele ce-I vorbeşcl 

învaţ'o ca nici-odată să nu mal d ică '■ al m eu şi al ted. 

Nicî-odată apoi să nu te adresezi eî cum s-ar brodi, ci tot
deauna să-l vorbeşcî cu multa tandreţe, cu multa cinste, 
şi cu multă dragoste. Cinstesce-o. si atunci nu va avea 
nevoe fle cinstea altora, nici nu va avea nevoe de slava 
altora, pe câtă vreme se bucură de slava ta. Pune o pe 
•densa mal presus de orl-ce. orefer’o înaintea tuturor, şi la- 
ud’o pentru frumuseţa sufletului si nrudenta el. Cu modul a- 
cesta o vel convinge Iară de alte mijloce exteriore, şi vei face 
haz de toţi cel-l-alţl. Invaţ’o frica de Dumnedeu, şi atunci 
tote vor curge ca din isvor, eara casa-ţî va ti plină de mii 
•de Dunătâţi. uacă noi căuiam cele nestricăciose, vor veni 
•după acestea şi cele ale lume!, voiu să dic cele peritore. 

„C ău ta ţi m a l’nteiQ, dice, îm părăţia  lu i DumnedeO şi 

dreptatea lu i, şi acestea tote se vor adaoge voue“ 
•(Math. 6, 33)..Ce feliu vor li copiii unor ast-feliu de pă
rinţi? Ce feliîl vor fi servitorii unor ast-teliQ de stăpâni? 
•Ce feliu în fine toţi acei cari se apropie de:i i ? Ore nu vor 
avea aceştia sufletul lor împodobit cu mii de bunătăţi? 
■Cele măi multe obiceiuri servitorii şi le formează după a- 
cele ale stăpânilor, căci se identifică cu dorinţele lor, şi 
îubesc lot aceiaşi ca şi denşil, aceleaşi vorbesc, şi în a- 
cdaşl mod trăiesc. Tot aşa şi cu copii!, cari) nu vor face 
în viaţa lor, de cât ceia ce âtt vădut la părinţii lor. Deci 
■dacă uol ne formăm în aşa mod, şi dacă dăm atenţiune 
sântelor scripturi, cele mai multe le vom învăţa din e le; 
şi cu chipul acesta noi vom putea mulţâmi pe DumnedeO, 
viaţa presentă o vom petrece întreagă in virtute, şi ne 
-vom învrednici de bunurile făgăduite celor ce’l iubesc pe
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el. Cărora fie a ne învrednici prin charul şi filantropia 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia, împreună cu Tatăl 
şi cu Duthui Sânt, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

OMILIA XXI.

„F iilor, ascultaţi pre părinţii voştri în tru  D o m 

nul, că aceasta este cu dreptate. Cinsteşce pre ta

tăl tfitt şi pre m um a ta, care este porunca cea 

dintei în tru făgăduinţa, ca să’ţl fie ţie bine, şi sa 

fii cu dile m ulte pre p ăm ân t11 (Cap, 1 — 3).

Dupre cum când cine-va plăsmuind un corp mai în- 
teifl pune capul, apoi braţele, şi după aceia piciorele, lot 
ast-felifi înaintează cu cuvântul şi fericitul Pavel. A vorbit 
despre bărbat, apoi despre femee, ca dea doua creatură; 
acum trece mal departe la a treia, adecă la aceia a copi
ilor. Asupra femeel stăpîneşce bărbalul, eară asupra co

piilor bărbatul şi femeea, căci priveşce ce spune: „F ii, 

ascultaţi pre părinţii' voştri întru D om nu l, ca a- 

ceasta este cu dreptate.... A ce as ta . este cea ânte i 

poruncă în tr’u făg ădu in ţă14. Nimic nu vorbeşce aicî 
de Christos, nimic de cele înalte, căci se adresează unor 
cugete iragede, fapt pentru care şi îndemnarea o face seurtăr 
de vreme ce copii nu pot să-l urmeze cu atenţiunea pen
tru mult timp în vorba luî. De aceia nici că spune ce-va 
despre împărăţia ceriurilor, nefiind potrivit cu vusta lor 
de a audi de acestea, ci li spune ceia ce sufletul copilu
lui doreşce a audi, că să facă aşa, dacă voeşce să fie cu> 
dile multe pe pământ. Dacă cine-va ar examina, de ce- 
6re nu vorbeşce el copiilor despre împărăţia ceriurilor, ci 
pune de fată numai ceia ce se poi unceşce în lege, ar găsi 
că apostolul a proceiiac lorte to^ie, căci dacă bărbatul şi- 
femeea vor trăi conform principiilor stabilite de el, nicî 
că vcr avea osteneală mare de a supune pe copiii lor şi* 
a-I face ascultători. Când de la început lucrul are o basă 
bufiă, puternică şi bine întocmită, pe urmă tote merg re
gulat pe calea legiuită cu multă uşurinţă. Lucrul cel mat 
greu e de a sg aşeza temelia, şi a-se pune o basă puter-
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nică. „F ii, dice, ascultaţi pre părinţii voştri în tru  D o m 

nu l" , adecă dupre Domnul. «DumnedeQ, dice, aşa a po
runcit» Dară dacă părinţii poruncesc lucruri absurde? dicî 
tu. Părintele nu porunceşce nicl-odată lucruri absurde, 
chiar de ar fi el absurd, de cât apostolul s’a asigurat şi 

în aceaslă privinţă, căci dice„întru D o m n u l" , adecă as- 
cultaţi-I in cele ce nu se îmnotrivesc lui Dumnedeu ; dacă 
însfi ar li părintele Elin, sau erelic, nu trebuie a da as
cultare de loc, căci porunca luî atunci nu este întru Dom

nul. Dară cum de dice „care este porunca cea d in 

tâ i" , pe când cea ântfil este „să nu uc id l" ? Apoî el n-a 
vorbit de ordinea în care sunt trecute poruncile din lege, 
ci a numit’o ântfil dupre făgăduinţă. Pentru cele-l-alte po
runci nu se promite nicl-o recompensă, ca unele ce po
runcesc paza şi părăsirea de rele, pe tind aici fiind 
vorba de practicarea celor bune, e pusă şi recompen
sa, sau mal bine dis fag’îduinţa. Privesce ce. basă ad
mirabilă a pus la calea virtuţel,-respectul şi sfiala cătră 
părinţi, Dopărtându-I de fapte rele, şi urmând a-I duce spre 
practicarea celor bune, mal’ntfiiu a poruncit ca sâ dee res
pectul cuvenit părinţilor, fiind-că după Dumnedeu aceştia 
afl fost causa existenţei lor, Ast-feliQ deci e lucrul stabi
lit, că dacă cel dintâi părinţii se vor bucura de rodele co
piilor lor, atunci d3 sigur că şi (oţl cel-l-alţî omeni. De 
nu va fi cine-va supus şi respectuos cătră părinţii seî, 
nicl-odalâ nu va fi blând şi îngăduitoriu cătră alţi omeni.

După ce sfătuieşce pe copil atâta cât trebuia, ime

diat trece la părinţi, şi li dice: „Părin ţi, nu v£ urg i

siţi pre fiii voştri in tru  m ânie, ci-l creşceţî pre iî 

în tru învăţătura şi certarea D o m n u lu i" . (Vers. 4). Nu 
<Jice iubiţi-T, căci aceasta şi fără voea lor o vor face fiind 
împinşi de natură, şi deci ar fi fost prisoselnic de a le

gifera şi aceasta, ci; „nu ve urg isiţi pre fiii voştri", 
ceia ce mulţi fac, desmoşcenindu-I şi lipsindu-I de cliro- 
nomie, purlându-se cătră ii cu asprime, nu ca cătră fiinţî 

libere, ci ca cătră sclavi. De aceia şi dice : „N u  vfi u r 

gisiţi pre fiii voştri". Apoi arată şi cum ar trebui să 
procedeze părinţii faţă de copiii lor, şi rîdică earăşl în
treaga- chestiune aşedându-o în locul el firesc. Şt dupre 
cum a arălat că. femeea trebuie să se supună bărbatu
lui, ca caiisă a ei- drept care cele mai .multe lui îl vor
beşce, îndemnându-1 de a o ineunjura cu dragoste, tot aşa 

Si aici, earăşl la densul duce causa, dicând : „ci-I crpscett.
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pre il întru învăţătura şi certarea Dom nului". Vedi 
deci, că existând cele spirituale, vin după ele şi cele cor
porale ? Voeşcl să fie copilul I6u ascultătoriu ? De la în
ceput chiar creşce-1 întru învăţă tura şi certarea Domnului. 
Să nu’ţl închipui că ar li de prisos de a pune pe copilul 
tea ca să asculte şi să înveţe sântele seripturî, pentru că 

acolo va audi mal’nteiG sptinendu-se : „Cinsteşte pre ta

tăl teu şi pre muma ta “ , încât aceasta se face pentru 
tine. Să nu dicl: «apoi aceasta esle treaba călugărilor. Nu 
cum-va am să fac copilul med călugăr? Nu e nici-o ne- 
Â oe de a-l călugări». De ce te sperii de un fapt care e 
amestecat cu un mare câştig? Fă-1 pe copil chreştin. Mal 
ales celor din lume li e necesar de a şei asemenea învă
ţături lolositore, mal ales copiilor, carii la acea vîrstă fra
gedă au multă nestatornicie şi uşurinţă în judecata lor. 
Pe lângă sântele scripturi e bine încă ca să li se adaoge 
şi exemple din împrejurările proîane, ca să atle acolo pe 
â.cei aşa dişl eroi admirau ue scriitori, carii erau sclavi 
al patimilor şi fricoşi înaintea morţii, precum Achileu când 
se căieşce că more pentru concubină, precum când un al
tul se îmbată, şi multe altele de acestea. Are nevoe deci 
copilul şi de medicamente de acestea. Dară apoi, cum nu 
pote fi absurd de a da pe copil la meşteşuguri, sau a-1 
trimite la şcolă, şi în fine a face totul pentru densul, şi 
în acelaşi iimp a neglija ca să fie crescut întru învăţătu
ra şi certarea Domnului ? Tocmai din această causă, cum 
am dis, noi cel ântei, părinţii, vom culege rodele, dacă 
creşcem pe copil obraznici, neruşinaţi, neascultători şi gro
sieri. Să nu facem aşa, deci, ci să ascultăm pe acest feri
cit care ne povăţuieşce să-l creşcem intru învăţătura şi 
certarea Domnului. Să li dăm exemple noi, făcendu-I a se o- 
cupa cu cetirea sântelor scripturi din cea mal fragedă 
vîrstă. Dară val! că de ore-ce eu vorbesc încontinuu a- 
semenea lucruri, sunt crednt câ spun nerodil. Dară ett nu 
voiu conteni a-mi face datoria ce me priveşce. Din ce 
causă, spune’ml, nu imitaţi voi pe cel vechi?... şi mal cu 
samă voi femeilor, ar trebui să imitaţi pe acele temei m i
nunate. S-a născut copilul?... tu imitează pe Anna ; află exact 
ce a făcut aceia; du şi tu copilul teu imediat la biserică. 
Care dintre voi nu ar dori ca copilul s6u să devină uu Sa- 
muil, mal degrabă de cât împărat al întregel lum i? «Şi cum 
e cu putinţă, dicl, de a deveni ast-feliu.»? Dară de ce nu ar 
fi posibil? Nu se pote, fiind-că nu voeşcl, fiind-că nu dai 
copilul teo acelor cari pot să-l formeze ast-feliu. „Şi cine
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ar putea fi acela» ? întrebi lu. El bine, acela este Dumne
deu, pentru că şi Anna luî I-a încredinţat copilul seu. Nici 
lli, cel vestit, nu a putut să-l formeze. Şi cum ar fi putut, 
el, care nu a putut forma chiar pe fiiTlulVDară credin
ţa Annel şi buna eî voinţa a făcut totul. Acel copil a fost 
cel ânteiu născut de Anna, care nici nu şcia dacă va maî 
naşce sau nu alţii. Ea nu a dis: «voiQ aşcepta ca să creas
că copilul, ca să se mal familiariseze cu lucrurile omeneşcl, 
voiu permite ca să-şi petreacă puţin timp 111 vîrsta copi
lărească», ci tote acestea femeea trecendule cu vederea, 
a făcut un singur lucru, acela adecă ca de la început 
să afierosască luî DumnedeQ această statue spirituală. Să 
ne ruşinăm noî bărbaţii de filosofia acelei femei, care a 
încredinţat copilul el Iul Dumnedeu, şi acolo l-a şi lăsat. 
De aceia şi căsătoria eî a fost mal strălucită ca a altora, 
fiind-că ea a căutat mal ântSiu cele spirituale, fiind-că a 
afierosit Iul Dumnedeu pârgă (airapX-rj) pe fiiul sG0 cel ân- 
teiu născut. De aceia şi pântecele el a fost productiv, căci 
a născut şi alţi copil; de aceia a vădut pe Samuil pros
perând in lume. Dacă chiar omenii cinstesc pe cel ce-î 
cinstesc, ore nu o face aceasta cu atât maî mult Dumne
deu, celor ce-l cinstesc pre el din adâncul sufletului lor ? 
Până când deci vom fi stăpâniţi de corp ? Pănă când ne 
vom pleca spre păment? Tote să ni fie secundare faţă de 
îngrijirea copiilor şi faţă de datoria de a-l creşce întru în
văţătura şi certarea Domnului. Dacă copilul se va învăţa 
a fi filosof încă din îneeput, atunci el a câştigat o bogăţie 
mai mare de cât orl-ce bogăţie din lume, şi o slavă mal 
puternică ca orl-ce. Nu va face pe copil atât de mare şi 
slăvit chiar de 1-al învăţa vre-un meşteşug sau totă învă
ţătura profană, prin care să se priceapă a câştiga bogăţii, 
pe cât dacă’l vel învăţa arta de a despreţui averile. De 
Voeşcl ca sâ’l faci cu adevărat bogat, apoi fă-1 ast-feliu, 
căci nu este bogat cel ce are nevoe de mulţi bani, ci cel 
ce nu are nevoe de nimic. Aceasta să-înveţi pe copilul 
tău, cu aceasta deprinde-1, şi atunci el va fi cel mal bo
gat de pe faţa pământului. Nu căuta cum să-l faci de a 
fi slăvit prin învăţăturile nrofane, şi cum să fie lăudat, ci 
îngrijeşce-te cum să-i invetî de a despreţul slava cea din 
viata presentâ, căci atunci el va fi maî strălucit sLmal 
slăvit. Aceasta e cu putinţă de a o infiltra atât în cel să
rac, cât şi în cel bogat; aceasta o învaţă cine-va nu de 
la dascal, şi nici din vr’un meşteşug ore-care, ci din învă 
talurile dumnedeeşcl aflate în sânta scriptură. Nu căutî
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cum el Fă trăiască aici pe păment viaţă îndelungată, oi 
cum ^ă trăiască acolo o viaţă nemărginită şi fără de sfâr
şit. Dă copilului cele mari, eară nu cele micî. Ascultă pe 

Pavel când dice: „Creşceţl cop iii în tru învăţătură  şi 

certarea D o m nu lu i" . Nu te preocupa cum să-l poţi fa
ce un mare orator, ci cum să filosofeze, căcf nefiind ora
tor nu este nici o pagubă, pe când dacă-I lipseşce arta a 
filosofa, nu va putea avea nici un câştig din oratoria Iul. 
Necesitatea rea mare este nu de cuvinte frumose, ci de 
feliu! de viată; de moravuri bune, eară nu de iscusinţă 
oratorica; ue faine, si nu de vorbe, căci numai acestea ni 
procură împărăţia ceriurilor, numai acestea ni pot churăzi 
adevăratele bunătăţi. Deci nu te gândi cum al putea să-l 
ascuţl limba lui, ci cum să-l curăţ! sufletul. Acestea le vor
besc nu cu scopul de a itnpedeca învătătura, ci v6 sfătu
iesc ae a li cu bagare de samă mal mult la cele ce v6 
spuseiu. Să nu cred! că numai monachilor sunt trebuitore 
învăţămintele din sânta scriptură, căci ast-feliu de învăţă
minte sunt trebuitore mal cu samă copiilor carii întră în 
lume. Corabia care stă necontenit în port, nu are atâta 
nevoe de o confecţionare deosebită, nu are nevoe de căpi
tan, şi nici de marinari, după cum are nevoe aceia care 
vecinie pluteşce pe mări. Tot aşa este cu omul din lume, 
şi cu monarhul. Unul stă nemişcat, ca corabia din port, 
trăieşre o viaţă fără griji şi ocupaţiunl grele} scutit, aşa 
di^fenrl, de orî-ce furtună; cela-l-alt îns8 e vecinie pe mare, 
şi vecinie pluteşce în mijlocul el luptându se cu multe va
luri şi furtuni. Chiar de nu ar avea el nevoe de cunoşce- 
rea sântelor scripturi, totuşi e necesar de a fi pregătii, ca 
la ocasie să polă astupa gurile altora, aşa că ori cât de 
fericit ar deveni în viaţa preseută, el cu atât mal mult 
are fievoj de învăţătura sântelor şcripturl. De şi-ar întor- 
ce privirea în palatele împărătesei, ar vedea acolo mulţi 
Elini, mulţi filosofi, cum şi mulţi curteni îngâmfaţi şi um
flaţi în pântece de slava presentă, Ar vedea în fine un loe 
plin de omeni ca hidropicaţl. căci ast-felifl sunt palatele 
împărătesei; toţî sunt acolo înfumuraţi şi umflaţi de mân
drie, eară cel ce nu b>unt, se ocupă cum să se facă aşa. 
Pricepe acum ce ar putea face fiul teii întrând acolo, cum 
el, ea şi un doctor eminent, ar Intra înăuntru cu aparatele 
care pot modera fudulia fie-căruia, cum apropiindu-se de 
fie-care î-ar vorbi şi I-ar însănăloşa corpul lui cel umflat 
ca de hidropică, punendu-1 medicamentele acele din sânte
le scripturi, şi vărsând pe partea cea bolnavă cuvinte de
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filosofie înaltă. Dară monachul cu cine are a conversa? 
Cu zidurile şi cu plafonul chiliei JuT ? Cu pustielatea şi cu 
văile pădurose? Cu paserile şi cu copacii? El nu are ma
re trebuinţă de o ast-feliu de învăţătură, şi totuşi nevoea 
îl face şi pe densul, nu atâta ca să înveţe’ pe alţii, cât pe 
sine singur. Deci, celor cari trăiesc în lume e cu mult mal 
trebuitorift de a învaţa şi a şei sânta scriptură, de cât ce
lui ce duce o viaţă singuratică, căci omul din lume e cu 
mult maî aplecat de a greşi, de cât monachul. Dacă vooşc! 
sâ afli, apoi chiar în lumea eceasta va fi mat destoinic 
cel ce cunoşce sânta scriptură, căci toţi s-ar ruşina de 
cuvintele acelea pronunţate de el, când mal ales il "v6d că 
el nu arde în foc pentru slavă, şi nu doreşce ânlSetate. 
De alt-feliu dacă el nu o doreşce, totuşi o va avea, şi a- 
luncl va fi mai respectat de cât chiar împăratul. Nu e eu 
putinţa ca sâ greşască unul ca acesta. Cel ce e sănătos 
ar putea să facă greşeli când se găseşce între mulţi omeni 
sănătoşi, dară când el se găseşce intre mulţi boinavj, a- 
poî vestea de el iute ajunge pănă la urechea împăratului, 
şi peste multe naţiuni îl va pune să stăpâniâscă.

*) Deci şciind voi acestea, creşceţf pe copiii voştri 
întru învăţătura şi certarea Domnului. Dară pote e sărac ? 
Ei bine, cu nimic nu va fi mal sărac de cât cel ce se îu- 
vfirteşce prin palatele împărătesei, prin faptul că nu este 
în palaturl, ci încă va fi admirat, şi iute va ajunge la ân- 
teetate, chiar fără voea luî. Pentru câ dacă unii bărbaţi 
Elini în vaiore de trei oboll (un obol era a şesa parte 
din draehmă=16 bani), şi cinici, căci ast-feliu era filosofia 
lor, sau mal drept vorbind nu atât filosofia, cât numele 
e l; dacă, dic, unii ast-feliu de omeni îmbrăcaţi cu man
taua filosofică, şi cu pârul lung, fac pe mulţi de a-şl pleca 
ochit în jos înaintea lor, apoi cu cât mal mult cel ce cu 
adevgrat că este filosof? Dacă un chip de filosof ininciunoş, 
dacă umbra unei părute filosofii supune in aşa mod pe 
alţii, apoi ce va fi când noî vom iubi filosofia cea adevă
rată şi sinceră? Nu ore se vor îndrepta;cu toţii? Nu ore 
cu toţii vor încredinţa unor ast-fe!itt de adevăraţi filosofi; 
şi casele lor, şi femeile şi copiii lor? Dară din nenorocire 
nu este astă-dl un ast-.peliu de filosof. De aceia nici exem
plu nu putem găsi printre omenii din lume, pe când prin

*) Partea morala. Despre creşcerea copiilor întru frica de Duin- 
nedeu, despre blândeţa şi cât respect produce ea aici; pentru des- 
preţairea slavei şi a averel. De-spre Abraam, şi cum că fapta bună 
este după asemfinarea sufletului. (Veron).
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tre cel cu viaţa monacbală am putea să găsim multe 
exemple. De aceia voiu vorbi de unul dintre cel mulţî. 
Pote că şciţî, sau pote aţi audit, sau că pote unia chiar 
aţi si vedut pe bărbatul, despre care voiO a vg vorbi; dic 
de Iulian <•*1 minunat (Biseiica-1 serbează la 21 Iunie). 
Acesta a fost bărbat de ţeară, lucrător de pământ, sme
rit şi dintre cei smeriţi; era în totul necunoscgiorifi de fi- 
losoiia proiană, pe când de tilosofia cea neptăsmuilă de 
mmiea omenească el era înzestrat cu Imhelşugare. Când 
el intra in cetăţi,—şi torte rar se petrecea faptul acesla,— 
se tăcea pri’mprejurul lui atâta îngrămădire şi îmbulzeală 
de pu(.or, cum nu s’ar fi făcut nici riturilor celor maî re
numiţi, sofiştilor, saQ oricărui altul. Şi ce să mai spun? 
Ore numele luî nu este mai strălucit de cât a tuturor îm
păraţilor, de vreme ce se laudă cu cântări şi aslă-di? Dacă 
deci tote acestea se petrec în lumea aceasta, lume în care 
nimic nu ni-a făgăduit stăpânul a tote, lume in care ni-a 
spus că suntem streini, apoi să pricepem câte bunuri nu 
ni vor fi acordate în ceriuri. Dacă în această lume, unde 
ii erau ca bejenarl, s-au bucurat de atâta cinste, dară a- 
colo, unde ii sunt eelătrnî, de ce slavă ore nu se vor în
vrednici? Dacă aici, unae ei a arătat că ne aşceaplă neca
zuri, şi au avut ii atâta consideraţie, dară acolo, unde el fă- 
găduieşce onoruri, câtă mulţămire nu va fi? Voiţi pole să 
vâ arătăm şi omeni din lume ajunşi la această filosofie 
înaltă ? In diua de astă-df nu avem, căci dacă pote se gă
sesc unia îngăduitori şi blândi, totuşi încă n-au ajuns la 
cea mai ’nallă filosofie. Pentru care vg voiu spune exem
ple de ale sânţilor din vechime. Câţi din aceia având fe
mei, şi crescând copii, şi cu tote acestea nu au fost maî 
pre jos de cel ce duceaţi viaţa monachală ? Aslă-di însg 

nu se găsesc „pentru nevoea de acum " (I Corinlh. 
'7, 26), dupre cum dice acest fericit. Pe cine voiţi să vg a- 
răt? Pe Noe, saO pe Abraam, sau pe Isaac, safl pe fiul 
acestuia? Pote pe Iosif? Pole voiţi să venim la Profeţi? 
La Moisi, sau la Isaia ? Dacă credeţi, să vorbim de Abra
am maî ales că toţi ceştia-l-altî necontenit ni-1 pun înainte. 
Ei bine, nu avea el femee? Nu avea el copii? Vg spun şi 
eu voug aceasta, ceia ce deăll-feliu şi voi ni spuneţi noug. 
Avea femee, de cât nu a fost miraculos fiind-că avea fe
mee ; a avut şi copii, dară nu a fost fericit pentru că a 
avut copii; ati avut şi averi, însg nu din causa averilor 
lui a mulţămit pe Dumnedeu; a avut sub ascultarea luî 
treî-sute opt-spre-dece capi de familii, şi cu Iote acestea
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nu pentru aceasta era admirat. Pote că voeşcl a cunoşce, 
din ce causă a fost el cinstit şi slăvit de toţi? Et bine, 
pentru iubirea Iul de streini, pentru desnretuirea banilor, 
pentru demnitatea Iul. Care este characteristica filosofului 
adev6rat? Nu ore de a despreţui averile şi slava, şi în 
definitiv de a fi mal pre sus de ori ce invidie şi patimă ?' 
Alde decî, să-l aducem la mijloc, şi desvelindu-1 să vi-1 a- 
răt ce feliu de filosof era el. Mat ’nleiu că el nu conside

ra întru nimic patria: „Ieşi, dice, din pămentul tSu, 

din rudenia ta, şi din casa tatălu i teu“ (Fac. 12, 1), 

şi imediat a ieşit. Nu era legat de casă, căci dacă era, nu 
ar fi ieşit; nu era legat cu vre-o prietenie ca de obiceiu, 
şi nici cu alt-ceva. Apoi el desDretuia slava în tote cele- 
1-alte, despreţuia averile, pe duşmani punendu-î pe fugă in 
re>boe şi putend a se folosi de pradă, el a despreţuit şt 
nu a făcut aceasta. Apoi chiar copilul lui nu s-a făcut ad
mirat pentru averi, ci pentru ospitalitatea lui, nu pentru 
copiii ce-1 avea, ci pentru supunerea lui, nu pentru fe
meea lui, ci pentru stărpiciunea el. El nu considera întru 
nimic viaţa nreseută, nu strîngea averi, ci tote le despre
ţuia. hSpune-mî, care dintre plante este cea mal bună? Ore 
nu aceia care are puterea îu sine înseşi, care nu pote fi 
vătămată nici de secetă, nici de grindină, nici de furia 
venturilor, nici in fine de vre-o altă anomalie, ci stă expu
să despreţuind ori ce, fără a avea nevoe de vr’un acope- 
remânt sad îngrăditură ?.El bine, ast felia este filosoful, ast- 

felia este acel bogat: tote Ie are si nimic nu are, sau 

mal bine dis, nimic nu are, si tote Ie are. Zidul lui de 
apărare nu e pe din afară,cf pe dinăuntru. Dară ce? Care 
corp e puternic? spune-mî; nu ore acela care e sănătos, 
şi nu se vatămă nici la fome, nici la mâncare peste m ă
sură, nici la frig, şi nici la arşiţa cea mare a sorelul? sau 
că pote acela, care, pentru ca să fie sănătos, are nevoe 
de bancheri, de fabricanţi de diferite materii, de vînătorl 
şi de doctori? Acela este bogat, acela este cu adevărat 
filosof, care nu are nevoe de nimic. De aceia acest fericit 

apostol dicea: „CreşceU copiii voştri intru învăţă tu 

ra si certarea Dom nului". Nu ’l .îmbrăcaţi* cu acope- 
reminte exteriore atât, pe cât cu de cele interiore, pentru 
că aceasta este adevfirata bogăţie, adevfirata slavă. Când 
acoperemintele cele de pe dinafară vor cădea, voia să dic 
de îngrădirea de pri’mprejurul plantei, atunci şi planta vi 
cădea la păment şi se va nim ici; nu numai că nu s-a fo
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losit cu ce-va, ba încă s-a vătămat, pentru că tote acele 
îngrădituri erafl mal mult puse ca să o apere de furia vân
turilor, şi odată cu căderea lor la pământ aQ tras cu ele 

t şi planta. Deci bogăţia maî mult vătăma, de vreme ce fa
ce pe om neingrijitoriQ fată de anomaliile vieţel.' Ast-feliO 
dară sâ pregătim pe copil, ca să potă resista la tote îm
prejurările contrare, şi de cele ce vor veni să nu se spe
rie. Să-I creşcem întru învăţătura şi certarea Domnului, şi 
mare resplată vom avea. Dacă cel ce fac statuele împă
caţilor, saQ zugrăvesc chipurile lor, se bucură de multă 
cinste, apoi noi, carii înfrumuseţăm chipul împăratului ce- 
resc.--pentru că omul e după chipul şi asemănarea lui 
DumnedeQ— , ore nu ne vom bucura de mii de bunătăţi, 
când ii vom înapoia chipul săQ întocmai, adecă dupre ase

mănarea sa? Căci aceasta e de a fi dupre asemSnarea sa, 
adecă de a fi virtuoşi. Dară virtutea sufletească numai a- 
tund o vor avea, când vom învăţa pe copiii noştri a fi 
buni, nestăpâniţi de iuţime, când vor fi filantropi, fără de 
lăutate, bine-făcătorl cătră alţii, pentru că tote aceste ca
lităţi sunt proprii ale Iul DumnedeQ; când în fine ’i vom 
învăţa ca viaţa presentă să nu o considere intru nimic. 
Asa dară aceasta să ni fie preocupaţiunea nostre, ca şi pe 
dfinşil şi pe noi înşi-ne să ne formăm dupre cum trebuie, 
'fiind-că dealt-feliu cu ce curaj ore ne vom găsi înaintea 
tronului luî Christos ? Dacă cel ce are copil neascullătorl 
şi nesupuşi nu este demn de episcopie, cu atât mal mult 
nu va fi demn de împărăţia lui DumnedeQ. Ce spui? Chiar 
•de am avea femee nestatornică, chiar de am avea topii 
nestatornici, vom da ore sania, vom fi respundetorl înain
tea iul Dumnezeu? Da, dacă nu vom contribui cu ceia ce 
şunlem datori, adecă dacă nu li vom da învăţătura cuve
nită. Nu ni este deajuns pentru mântuire numai propria 
nostră virtute, căci dacă cel ce a primit un talan* l-a în
gropat in pâment şi n-a câştigat nimic, şi totuşi a fost 
nedepsit, e cert că nu este deaiuns numai propria nostre 
virtute pentru mântuirea nostre, ci se cere de a face vir
tuoşi şi pe alţii. Să avem dec! mare îngrijire de femei, 
de copil şi de servitori, să avem mare îngrijire şi de noi 
înşi-ne; şi fie că i-am forma pe denşil, fie că pe noi însi-ne* 
să rugăm pe Dumnedeu ca sa ne dee mâna de ajutoriu 
in această faptă măreaţă. Dacă el ne va vedea că ne ocu
păm ue aceasta şi ne, îngrijim, ne va ajuta; eară de va 
vedea că nu facem nimic, nu ni va da nici un ajutoriu, 
-căci el nu vine în ajutoriul celor ce dorm, ci a celor cari
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s6 obosesc şi muncesc. Ajutoriul se dă tot deauna nu ce
lui ce şede în trândăvie, ci celuia ce munceşce ca şi cel» 
ce vine in iijfetorifl. Eară Ia urmă, bun şi puternic’ este 
Dumnedeu ca lucrul să-l ducă la un bun sfârşit, ca ast- 
feliu să ne învrednicim bunurilor făgăduite, prin eharul şi 
îndurările a unuia născut al s6u fifl, căruia, împreună cu 
Tatăl şi cu Duchul Sânt, se cuvine slava, stăpânirea şii 
cinstea, acum şi pururea şi In vecii vecilor. Amin.

OMILIA XXII.

„S lug i! ascultaţi pre stăpânii voştri cei dupre- 

trup, cu frică şi cu cutremur, întru dreptatea ini- 

mel vostre, ca şi pre Christos; nu numai înaintea 

ochilor slujindu-li, ca ceî ce vor să placă omeni

lor, ci ca slugile lui Christos făcfend voea lui Dum- 

necleQ din suflet. Cu bună-voinţă slujindu-li ca 

Domnului, eară nu ca omenilor; şciind că ori-ce 

bine va face fie-care, aceia va lua de la Domnul,, 

ort robul, orî cel slobod-' (Cap. 6, 5—8).

Aşa dară e mal presus de ori-ce îndoială, că în com
punerea şi în mersul regulat al unei case contribuie nu 
numai bărbatul, femeea şi copiii, ci şi vrednicia servitori
lor. De aceia fericitul Pavel nu a neglijat nici această, 
parte, ci mai Ia urmă vine şi asupra acestei chestiuni, 
fiind că şi servitorii se găsesc la urma tuturor cu servi
ciul lor. Multe li vorbeşce şi lor, nu îns& dupre cum vor
beşce copiilor, ci cu mult mai complect, căci făgăduinţa nu

li o dă pentru timpul present, ci pentru viitorifl. „Şciind, 

dice, că ori-ce bine va face fie-care, aceasta va 

lua de la D o m n u l şi-î învaţă a filosofa. Dacă ii sunt. 
mai inferiori chiar şi de cât copiii în privinţa serviciului lor,, 

totuşi cu cugetarea sunt cu mult mat superiori. „Slugi, 

ascultaţi pre stăpân ii voştri ceî dupre trup ". Prive- 
şce cum din capul locului înalţă sufletul întristat, cum de 
la început-1 rnângăe. «Nu te scârbi, dice, că eşti mal infe
rior şi de cât femeea, şi de cât copiii, pentru că numaî 
numele este ds sclăvie; stăpâniâ asupra ta este dupre-



:222 OMILIA XXII

corp, temporală şi scurta, căci tot ce este corporal, este 

;schimbăci0s şi treeătoriQ». „Cu frica şi cu cutrem ur". 
Al vădut că el nu pretinde tot aceiaşi frica de la femee 

şi de la copil? căci acolo a dis simplu: „Eara femeea 

sâ se teama de bărba t" , pe când aici cu intensitate, 

„cu frică şi cu cutrem ur". Apoi adaoge: „întru drep

tatea inimel vostre, ca şi pre Christos". Încontinuu el 
’pune aceasta formulă, şi ordonă a se executa. Dară ce spui, 
fericite Pavele? Servitoriul este şi el frate, sau mal bine dis 
-a devenit frate, şi se bucură şi el de tote cele-l-alte, şi apoi 
-dicî; «ascultaţi pre stăpânii voştri cel dupre trup, cu frică şi 
cil cutremur»? «Tocmai pentru aceasta, dice, am poruncit aşa, 
căci dacă poruncesc şi celor liberi de a se supune unul altuia 

întru frica Iul DumnedeQ: „Plecaţi-vâ unu l altuia întru 

frica lui DumnedeQ^ (Cap.5,21), dacă poruncesc şi femeeî 
de a se teme de bărbat, de şi ea este egală în cinste cu 
bărbatul, cu atât mal mult o dic aceasta servitoriulul.» 
JFaptul că cine-va este servitoriu nu este înjositoriu, ci es
te chiar cea mal ântăl nobleţă ca cine-va să se înjosască 
pe sine, să fie cumpătat, şi să, se umiliască faţă de apro- 
pele săQ. Doră apoi chiar şi cel liberi altă dată serviau 

cu frică şi cu cutremur pe cel liberi. ,,In tru  dreptatea 

in imel vostre" dice cu drept cuvent, fiind-că e posibil a 
servi cine-va cu frică şi cu cutremur, insă nu cu dragoste 
şi cu bună voinţă, ci cu răutate, ca şi cum l-ar fi permis 
şi lui de a face rele. Mulţi dintre servitori greşesc că se 
portă rău faţă de stăpânii lor, şi de aceia apostolul li dis

truge această răutate, dicend: „In tru  dreptatea in im e l 

vostre, ca şi pre Christos", adecă servindu-1 nu numai 
în ochii lor, ca să se facă plăcuţi omenilor, ci ca servitori 
al lui Christos, carii fac voinţa iul Dumnedeu din tot su

je tu l lor, „cu buna vo inţă sluiindu-li ca D om nu lu i, 

eară nu ca om en ilo r". Vedi, cât a trebuit ca să li sâ- 
•diască în inimă acest bine, adecă serviciul lor să-l facă 
cu dragoste şi din suflet? «Vedem pe mulţi servitori fâ- 
c6ndu-şl serviciul lor de frică, la care nu puţin contribuie 
şi ameninţările stăpânilor; dară tu aratăml, dicî, că ser- 
veşcl ca lui Christos, eârâ nu ca omului, şi că’ţî faci da
toria din dragoste, şi nu silit». Dupre cum pe cel ce pă
ţi meşce îl sfătuieşce şi’l învaţă ca să rabde, tot aşa sfâ- 
tuieşce şi pe servitori ca să’şl facă datoria lor cu bună
voinţă. Fiind-că cel ce loveşee pe un altul peste obraz, nu
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a făcut aceasta pentru că cel lovit o dorea, ci din causa 
propriei luî răutăţi, apoi priveşce ce dice Mântuitoriul: 

„Intoarce-î şi cela-l-alt o b ra z14 (Math. 5, 89), ca să a- 
răţl prin aceasta că nu fără voe ai suferit. S-ar părea că 
pote al lăcut aceasta de frică, însă e aicî o mare filosofie, 
şi a! dovedit că al suferit diu această causă, adecă din 
dragostea ta cătră filosofia cea înaltă. Arată decî şi acum, 
că cu bună voea la porţi serviciul. Cel ce caută a se face 
plăcut omenilor, nu este servul lui Christos, eară servil 
Iul Christos riu caută ca să placă omenilor. In adevăr, cine 
ore fiind servul lui Dumnedeu, voeşce să placă omenilor? 
saii cine plăcând omenilor pole să serviască luî Dumnedeu? 

„D in  suflet, dice, cu bună-voinţă slujindu-li“ . Fiind-că 
se pote ca cine-va să serviască pe un altul maî mult de 
formă, adecă să îndepliniască numai ceia ce e datoriu, în
se nu cu Iotă puterea şi cu totă dragostea, de aceia dice 
ca să o facă aceasta cu bună voinţă, nu silit, din dragoste 
şi nu din silă. Dacă ast-feliu serveşcf, adecă dacă’ţî porţi 
serviciul cu dragoste, cu bună voinţă din tot sufletul 160, 
ca şi cum al servi lui Christos, apoi atunci tu nu eşti serv. 
U 11 ast-feliu de serviciu făcea şi Pavel, cel liber, care şi 

strigă dicând: „Ca nu pre noî ne propovedu im , ci 

pre Christos Iisus D om nu l, eară pre noi slujitori 

vouă prin Iisus” . (II Corinth. 4, 5). Priveşce de aicî, 
cum el iţi sustrage înjosirea părută că eşti serv. «Servim 

pe stăpâni, dice, pentru Christos.» „Şciind că oil-ce b i

ne va face fie-care, aceia va lua de la D om nu l, 

ori robul, ori cel s lobod". Fiind-că e firesc ca mulţi din
tre stăpâni să nu se, ruşineze, ca unia ce sunt necredincioşi, 
şi să nu resplăliască pe servii lor pentru supunerea ce li 
o arată, priveşce cum el mâugâe pe servitori ca să nu se 
îndoiască de resplată, ci să aibă curaj şi să fie încredinţaţi 
de resplată. Precum ceî ce au primit vr’un bine de la alţii, 
dacă nu resplătesc pe binefăcători, apoî pe însuşi Dumne
deu 1-afi făcut datoriţi acelora, tot ast-feliu şi stăpânii; da
că nu te resplătesc pentru serviciul cel bun ce l-al dat 
lor, prin aceasta încă mai mult ai fost resplătit, căci il 
priu aceasta a făcut pe Dumnedeii datoriu ţie.

„Şi stăpân ii, dice, aceiaşi să facă cătră denşil" 

(Vers. 9). Ce înţelege apostolul prin vorba „aceiaşi" ? A- 
decâ cu bună voinţă servind şi iî pe servil lor. Nu a clis 

pe faţă serviţi şi vo î pe servil voştri, de şi prin vor
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ba «aceiaşi» a arătat destul de clar că aceasta înseamnă, 
pentru că şi stăpânul serveşce. «Nici voi, <lice, nu pentru 
ca să plăceţi omenilor să o faceţi aceasta, ci să fiţi stăpâ
niţi de frică şi cutremur ca nu cum-va Dumnedeu sâ vfi 

acuse pentru ne’ngrijirea vostrfi cătră servitori». „S lă

bind îngroz irea '1, adecă nu fiţi de nesuferit, să nu fiţi 

greoi prin purtarea vostrfi faţă de ii. „Şciind că şi al 

vostru, şi al lor, D om nu l este în ceriurl*. Vai! la ce 
a făcut el alusiune, şi cum a înfricoşat de grozav ! Adecă 

mal lămurit „Cu ce m ăsură veţi m ăsura se va m ă 

sura voue“ . Cu alte cuvinte să te temi de a nu aud i: 

„S lugă  vic leană, totă datoria aceia ţi-am iertat ţie, 

pentru că m-al ruga t“ (Math. 7, 2. 18, 82), căci Ia dân
sul nu este părtinire. «Să nu credf, dice, că cele ce al fă
cut servitoriuluî pe nedreptul ţi se vor ierta, pentru că 
dacă legile lumeşcl fac vre-o deosebire intre omeni, ca 
fiind şi ele omeneşcl, nu e tot aşa cu legea stăpânului 
obştesc, care nu prevede nici o deosebire, ci făcend binele 
deopotrivă tuturor, li înapoieşce dupre faplele lor» Dară 
dacă <ine-va ar întreba: de unde ore a venit în lume scla
via, şi pentru ce a intrat în moravurile vieţel omeneşcl ? 
mal ales că şciu pe mulţi carii întreabă şi voesc a cu- 
noşce faptul,—eQ vfi voiu spune. Lăcomia a născut, sclăvia, 
băibaria şi nesaţul de averi a zămislit acest ['ficat, fiind
că Noe n’a avut nici un sclav, nici Abel, nici SiIh şi nici 
«•el după aceştia. Pficalul a născut acest fapt, insulla 
cătră părinţi, voiu sâ dic, a fost obârşia rfiulul. Audă 
aceasta copiii, că dacă iî sunt nerecunoscători cătră părin
ţii lor, apoi sunt vrednici de a fi sclavi, sunt vrednici de 
a fi servitori altora. Copilul nerecunoscfiloriu cătră părinţii 
lui singur şi-a distrus nobleţă sa, căci'cel ce insultă pe 
tatăl seu, nu mal este fiQ. Dară dacă cel ce insulta pe ta
tăl lui nu mai este fiu al aceluia, apoi cel ce insultă pe 
talâl nostru cel ceresc cum va m ar putea fi fiu? Singur 
s-a pogorit, singur a ieşit din nobleţă, pentru că a insul
tat pe Dumnedeu, a insultat natura lui. Mal pe urmă însfi 
s-a obicinuit a se lua prisonierl în re^boele dintre popore. 
Va dice cine-va insfi, că şi Abraam avea servitori; dară 
el nu-i întrebuinţa ca pe nişte servitori, dupre cum vedem 
din sânta scriptură. Acum tu priveşce, cum apostolul pune 
sub dependenţa bărbatului, ca cap, totul din casa Im, căC 
li ordonă,de a’şl iubi pe femee, de a creşce copiii intri 
învăţătura şi certarea Domnului, de a se purta cu blânde
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ţă şi dreptate faţă de servitori „şciind, dice, că şi al 

vostru, şi al lor, Domnul este In ceriurl". «Ast-feliO> 
dice, şi voi stăpânilor, ca cel ce sunteţi înşi-vfi servitori, 
fiţi filantropi şi îngăduitori cătră dânşii».

„Deci fraţii mei, întariţi-ve întru Domnul şi 
întru puterea tăriei lul“ (Vers. 10). Dacă pote voiţi sa 

audiţl despre datoriile stăpânilor cătră servitori, apoi le 
puteţi audi mal sus, unde se vorbeşce de copil. Invâţaţi-Î 
a fi evlavioşl, eară cele-l-alte vor veni de la sine fără în
doială. Aslădl însfi durfindu-se cine-va la Iheatru satt la 
bae, duce cu sine pe toţi copiii şi pe toţi servitorii, pe când 
la biserică nicl-odată, şi nici nu-i sileşce de a veni şi a 
asculta sântele rugăciuni. Şi cum va fi el ascultătorii!, da
că tu ca stăpân dai atenţiune altor afaceri? Al cumpărat, 
pote pe servitoriul tfiu ? Mal’nainte de ori-ce povăţuieşce-1 
şi-I ordonă cele relative la Dumnedeti, ca să fie blând câ- 
tră cei-l-alţf împreună servitori, şi în definitiv vorbeşce-î 
mult de virtute. Fie-care casă e ca o cetate, în care că- 
pitenia el este fie-care bărbat, ca cap al tamiliel sale. Cum 
că casa celor bogaţi e ca o celate, faptul e invederat, fiind
că acolo sunt şi ogore cultivate, şi epitropî, şi privighetori, 
şi mulţi slujbaşi, dară eu dic câ şi ;casa celor săraci e ca 
o cetate, pentru că şi aici sunt căpitenil. Bărbatul stăpâ- 
neşce pe femee, femeea stăpâne.şce pe servitori, şi servi
torii stăpânesc pe femeile lor, şi earâşl femeile şi bărba
ţii stăpânesc pe copiii şi servitorii lor. Ore nu ţi se pare 
că bărbatul o atunci ca şi un rege, căci are sub densul 
alâţa subalterni, faţă de care e de d.itoria lut de a se pur
ta cu cea mal mare iconomie, şi cu cea mal mare poli
teţă? Cel ce şcie de a se purta şi a întrebuinţa pe fie-care 
după aptitudinea lut, şcie în acelaşi timp de a’şl alege pe 
cel mal destoinici, şi de sigur că va alege pe ceî maî 
principali. Ast-feliu bună-oră în fie-care casă se găseşce 
un alt rege, am putea 3ice fără corona regală, femeea. 
Ef bine, cel ce şcie cum să’şî aleagă pe această regină, 
apoi tote' cele-l-alte Ie va orândui dupre cum trebuie.

„Deci fraţii mei. mtariţi-ve în tru  D om nu l, şi 

întru puterea tărie i lu l“ . Când trebuie să sfârşască cu

ventul, el tot-deauna usază de această formulă- Ore nu 
diceam eti bine din început, că casa fie-căruia este ca o 
celate întreagă? căci iată că după ce a pus in ordine tote 
câ])it“fiile, la urmâ’l şi înarmează şi-l pune în ordine de

15



2 2 6 OMILIA XX II

bătae. Dacă nimeni nu rftpeşce dreptul de slăpânie al al
tuia, ci fie-care slă in locul seu, apoT tote afacerile se go

gesc în bună rândueală. „Intâriţi-ve, dice, in tru D o m 

nu l" . DarA ce esle „în tru D om nu l"  ? Adecă in spe
ranţa in el, prin ajutoriul lui. Fiind-că el a ordonat multe 
ce ar trebui sa se facă, de aceia pare că dice: „nu vft 
spăimântaţl, aruncaţi speranţa vostre în Dumnedefl, şi el 

tote le va înlesni.» „Şi în tru puterea tăriei luî, dice, 

şi îmbrăcaţi-ve întru tote arm ele lui DumnedeO, 

ca să puteţi sta îm potriva  meşteşugurilor d iavo lu lu i" 
(Vers. 11). El nu dice împotriva luptelor, sau a resboelor, ci 

îm potriva  m eşteşugurilor diavolului, de ore-ce acest 
duşman nu se luptă pe faţă contra noslrfi, ci meşteşugii, 
care nu esle alt-ceva, de cât că prin înşălăciune. A meş
teşugi deci însamnă a născoci viclenii, si prin ele a cuce
ri, fie cu vorbele, fie cu faptele care ne încântă. De exem
plu: diavolul nicl-odată nu propune pe faţă păcatele, de 
idololatrie nu vorbeşte, ci pe departe el pregăteşce lucrul 

meşteşugind, adecă dă ca probabil cuvântul „de ce," usând 
negreşit de brobode care astupă adevfirul. Aşa darl apos
tolul si in această privinţă a deşteptat no oslasl. şi i-a 
tăcut a priveghia. I-a învăţat şi i-a convins câ lupta nostre 
ni esle COntra celui mal experient dintre duşmani, şi dară 
il să nu se resboiască cum s-ar întâmpla şi fără tactică, 
ci cu cel mal mare meşteşug. Maî’nteiu’I întărită contra 
diavolului făcend vorbă de meşteşugurile luî, apoi arătând 
natura şi mulţimea cea mare a lor. El nu voia ca ostasil 
de sub densul să fie cucei iU, şi de aceia I-a aţi ţa t şi i-a 
deşteptat spunându li aceste sofisme, pregălindu-1 de a pri
veghia. Dacă el s-ar fi mărginit numai de a povesti pute
rea diavolului, fără să mal spună alt nimic, de sigur că 
diavolul Ia r  fi cucerit; dară când el şi înainte şi după a- 
ceasta arată că e cu putinţă de a l birui, prin aceasta mal 
mult-I înlârîlâ. Tăria duşmanilor cu cât va fi anunţată de 
noi mat lămurit, cu atât mal mult cel al noştri vor" fi mal 

preve^etori. „Căc i nu ni este noue lupta îm potriva  

trupu lu i şi a sângelui, ci îm potriva incepetoriilor, 

şi a dom niilor, şi a stapânitori'lor. în tunereculu l 

veacului acestuia, îm potriva duchurilor reutaţel în 

tru cele cereşcl" (Vers. 12). Apoi il deşteaptă şi-l în
tărită mal mult încă pimendu-Ii înainte premiul acordat 
Snvingetoriuluf, căci după ce li spune, că aceşti duşmani
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sunt grozavi, adaoge că in cas de învingerea noştr i ne 
vor lipsi de mari bunătăţi. Care? Lupta este pentru cele ce- 
reşd, şi nu e vorba de bani, nici de slavă, ei ;ilacul. Jpjf 
este pentru robirea nostrS, aşa că lupta devine neîmpăca
tă. Când lupta se face pentru cele mal mari împrejurări, 

atuoel şi ambiţiunea o mal întărîtată. Vorba „în tru  cele 

cereşcl“ , este pusă in loc de „pentru cele cereşcl“, 
nu doră că ii învingând sâ se bucure cu ce-va, ci ca şă 
ne lipsască pe noi de bunătăţile de acolo, ca şi'cum pare 
că ar; fi dis: «tractatul de pace în ce se găseşce strîns ? 
negreşit că în cutie de aur, care este Christos». Vorba 

„ în tru “ deci, semnifică „pentrii“ . Acum tu priveşce cum ne 
deşteaptă atenţiunea asupra duşmanului, şi cum ne face de a 
priveghia, şi tot-odată a şei mai dinainte, că primejdia este 
pentru bunurile cele mari, şi că şi biruinţa nostVâ va fi 
tot pentru acele bunuri, căci vicleanul se încearcă a ne 
scote pe noi din ceriurl. El ni vorbeşce de ore-care stă
pânii, începătorii şi stăpânilor! al întunereculul lumel a- 
ceştia. Dară de care întunerec spune? Pote Că de întune- 

recul nopţel? De sigur că nu, ci de acel al râutăţel. „C ă  

eram  ore-cănd, dice, în tunerec", numind aşa răutatea 
din viaţa presentă. Mal departe duşmanul nu Va avea loc, 
nici în ceriurl, şi nici în veacurile viitore. Numeşee pe dia
voli stâpânitorî ai lumel, nu ca cum ar stăpâni ii lumea, 
ci ca cel ce sunt causa faptelor râie, căci scriptura obici- 

nuieşee a numi şi faptele cele rele „ lum e“, precum acolo un

de Christos dice: „Voi nu sunteţi din lum ea aceasta, 

precum  nici eQ din lum e nu sun t“- Dară ce? Nu e- 
rafl ii din lume? Nu erau îmbrăcaţi cu corp? Nu erau iî 
născuţi şi crescuţi de cel din lume? Şi earăşî in alt loc 

dice: „Lum ea mfi uraşce pre m ine ,eară pre voi nu 

pote sâ vfi urască" (Ioan 17, 14- 7, 7), unde vorbeşce 
tot de faptele cele rele. Aşa dara sub vorba lume el în

ţelege aici pe omenii cel ref, eară demonii pe aceştia mal 

cu saroă’l stăpânesc. „îm potriva duchurilor, dice, întru 

cele cereşcl“ . El numeşee începătorii şi stăpânii, dupre 

cum numeşee şi cetele îngereşcl domnii, începătorii şi stă

pânii. „Imhrăcati-ve Intru tote arm ele Iul D u m n e 

deu. ca să puteţi sta îm potrivă în dina cea rea, 

şi tote isprâvindu-le să staţi-' (Vers. 13). Şi sub nume
le de di rea înţelege tot viaţa presenta, cum şi secuiul
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present îl înţelege ca secul viclean şi rău, de la relele ce 
se petrec in cursul luî. Va să dică, e trebuinţă de a fi 

vecinie înarmaţi. „Ş i tOte isprăvindu- le“, adecă şi pa
timile, şi poftele cele absurde, şi în. fine tot ce ne tulbură şi 

nelinişteşce. El nu-dice simplu să> le-faceţi, ci să le is

prăviţi, în cât nu ni pretinde nu/nai a le răpune, ci încă 

în aşa mod ca după aceasta să stam, pentru./Că mulţi du
pă ce aO biruit îti luptă earăşl au căijut. «Tote, dice, să 

le isprăviţi, nu pe unele da, şi pe altele nu, căci după 
învingere e nevoe de a sta. A fost surpat deja diavolul odată, 
darâ dacă nu stăm. el earăşl re’nviază, pe când dacă se 
ridică în timp ce noi stăm, de sigur câ va cădea la pă- 
ment. Aşa dară întru cât noi nu vom fi distraţi întorcen- 
du-ne privirile încoce şi încolo, el nu se va ridica. «Să ne 
Îmbrăcăm, dice, cu tote armele lui Dumnedeu». Vedl cum 
a nimicit frica de diavol ? Dacă e cu putinţă de a isprăvi 
şi a sta, apoi de ce eviţi lupta? Stă! după ce al isprăvit,, 
şi atunci al biruit cu adevărat; nu, te minuna că al putut 
scăpa din puterea duşmanilor, nu fii stăpânit de frică, cî 

aruncă de la tine trândăvia. „Ca să puteţi sta îm po 

trivă, dice, în d iua cea rea“. Aşa dară el şi de la timp 
găseşce ocasie de a încuraja, căci pare că ar dice: «tim 
pul e Scurt, aşa Că trebuie a sta după învingere; nu v& 
lăsaţî a fi biruiţi de osteneală, după masacrul ce 1-aţî a- 
vut in luptă.»

*) Aşa dară dacă este răsboiu, dacă sunt atâtea rân
duri aşezate în ordine de bătae, dacă avem înaintea nostrfr 
începătorii necorporale, dacă avem pe stăpâuitoril lumel 
aceştia, dacă avem contra nostră tote duchurile cele reler 
apoi cum de te desfătezl ? spune-ml; cum de eşti atât de 
vesel? Cum ne vom putea apropia de el desarmaţl? Unele- 
ca acestea fie care să ’şl dică în cugetul său pe fie-ce di,, 
când e. stăpânit de mânie, saO de poftele corporale, când* 
caulă ca să ’şl petreacă această viaţă în dezmerdărî şi de
şertăciuni. Audă deci fie-care ce spune fericitul Pavel r 

„Nu ni este noue lupta îm potriva trupu lu i şi a s ân 

gelui, ci îm potriva începfeloriilor şi a s tapân ito r ilo r  

întunereculul veacului acestuia41. Răsboiul acesta este

*) Partea moral;!. Despre viaţa tea sirguinciâsă şi cu băgare" 
de samă, ca să nu fim biruiţi de cel refl, care ne fie-ce di meşteşu
geşte rele în tote faptele lostre. Despre nebăgarea în sumă a cel’or- 
presente, şi despre îngriiirea uostrfi oentru cele viitore (Veron).
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cu mult mal anevoios de cât cel corporal, lupta e cu mult 
mal înverşunată. Gândeşce-te cât de mult timp duce el 
lupla. Pare că aud pe cine-va dicând: «iată că acum a ve
nit ca sâ se lupte cu mine». Aceste vorbe inse sunt pro
nunţate de cei trândavi, eară tu omule, trebuie a mulţămi 
că eşti pus in po>iţiune dea dobori p3 acest duşman, da
că vel voi, eară nu să te scandalisezl, pronunţând cuvinte 
pe care numai un ostaş leneş şi somnoros le pronunţă. 
Cunoşcl acum motivele pentru care el te atacă, şi d e ’a- 
ceia pândeşce pri’mprejurul tăfl şi îngrădeşcete din tote . 
părţile. Lupta nu este numai contra diavolului, ci şi cen
tra puterilor luî. Cum ne vom putea lupta contra întune- 
reculuî? Când vom deveni lumină. . Cum ne vom putea 
lupta contra ducburilor celor rele? de cât nurnaî atunci 
când vom devoni buni; Căci răutatea e tot-deauna contra 
binelui, eară lumina alungă întunerecul, şi dacă noi sun
tem întunerec, de sigur că vom fi cuceriţi. Cum deci ’i 
vom putea predomina? de cât numai, ca ceia ce il au de 
la natură, noî să o putem câştiga prin voinţa nostră, ade
că să devenim duchovniceşcl, afară din corp şi sânge, căci 
numai ast-felifi-’i vom putea supune. «Sâ nu credeţi, dice, 
că persecutorii voştri sunt ceî ce vă resboiesc; nu, ci de
monii sunt acel ce lucrează prin il ca să vă combată, şi 
de aceia lupta nostră contra lor e îndreptată». Din acea
sta el pregăleşce două bunuri: pe deoparte pe noi ne face 
maî ne’nduplecaţî cătră dânşii, eară pe de altă parte că lor 
li temperează furia ce o afl asupra celor pe carii ’i res
boiesc. Dară din ce causă, sau mal bine dis, de unde vine 
lupta nostră cătră denşiî? De acolo că noi avem de aliat 
âl nostru Charul Sântului Duch. Am învăţat o ast-felifl de 
artă, că noi să ne putem lupta nu contra omenilor, ci con
tra demonilor. Dacă am voi, nici că ne-am lupta, dara 
fiind că voim, de aceia este luptă. Puterea celui ce locuieşce 

întru noi e atât de mare, în urma celor dise: „lata am  

dat voue stăpân ire  sâ călcaţi preste şerpi, şi preste 

scorpii, şi preste tota puterea vră jm aşu lu i, şi ni

m ic pre voi nu vfi va v ă tăm a" (I,uea 10, 19), în. cât 
nu e nevoe de luptă. Ni-a dat totă puterea de a ne lupta, 
şi> de a nu ne lupta; dară fiind că noî suntem trândavi, 
de aceia suntem siliţi a ne lupta cu il. Cum că Pavel nu 

s-a luptat, ascultă-l ce spune: „Cine ne va despărţi 

pre noi de dragostea lui DumnedeQ? necazul, sau 

strîm torarea, sati gona, sau fometea, saG golâtatea
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saQ nevoea, sau sa b ia "?  (Rom. 8, 35), şi earăşî: „Dum- 

nedeul pacel să sdrobească pe Satana sub picio

rele vostre cu rând " (lbid. 16, 20). El avea pe diavol su

pus sub piciorele luî, căci ’i dicea: „Porunceseu-ţl ţie, 

în tru  num ele lu i Iisus Christos, sa ieşi d intrensa" 
(Fapt. 16, 18), de unde e rert că el'nu s-a luptat, ci numai 
că l-a supus şi l-a făcut prisonieritt. încă şi Petru nu s-a 
luptat cu diavolul, ci a făcut ceia ce era mal bine de cât 
a se lupta, adecă că ’l stăpânea atât pe el cât şi pe tote 
puterile lui, ca să nu potă vătăma pe cel credincioşi, pe 
cel ascultători şi pe eatichumenî. De aceia şi dicea ferici

tul Pavel: ,,Ca nu este sa nu şcim gândurile  (meş- 

teşugirile) lu i"  (II Corinth. 2, 11), de unde se învederează 
că el predomina pe diavol. Ascultă-1 apoi ce spune în alt 

loc: „N ii este dar lucru m are (de m irat) de se pre

fac şi slujitorii Iui ca slu jitorii dreptaţel" (lbid. II , 15), 
ast-felu că el cunoşcea fasele intregeî lupte, şi nimic nu-i 

era strein. Şi în alt loc: „Ca taina fară-de-legeî se lu 

crează" (II Thes. 2, 7), de unde earăşî e învederat câ lupta 
luî e contra nostre. Asculta încă tot pe acest fericit: 

„C ine ne va desparţi pre noi de dragostea luî 

D um nedeu ?... Pentru  ca încredinţat sunt, ca nici 

mortea, n ic i viaţa, nicî îngerii, nici căpeteniile, n icî 

puterile, nici cele de acum , nici cele viitore,... nici 

a ltă  făptură ore-care nu pote pre no î să ne des

partă de dragostea lu i Dum nedeu , care este întru 

Christos Iisus Dom nul nostru1'. Nu a dis de Christos, 

ci, de dragostea luî Christos, pentru că mulţi se dic a 
fi uniţi cu Christos, însfi nu-i iubesc. «Nu numai că să nu 
le ademeneşti de a-1 tăgădui, dice, ci încă chiar mal mult— 
să-l iubeşcî». Deci dacă Iote puterile ceresc! nu au putut 
să-l despartă de dragostea lui Christos, apoi cine altui i ar 
fi putut abate ? Nu dice acestea ca cum puterile îngeresc! 
s-ar fi încercat de a-l schimba în părerile lui, ci numai că 

face o presupunere, penlru care şi dice din început sunt 

încredinţat. Aşa dară el nu se lupta, ci numaî cât se te
mea de vicleniile lui, pentru că ascultâ-1 ce spune aiurea: 

„Me tem ca nu cum-va precum  şerpele a am ăg it 

pe Eva cu vicleşugul sâu, aşa sa se strice şi în

ţelegerile (cugetele) vostre de la adeverinţa cea
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întru Christos" ([[. Corinlh. 11, 3). Da ! dicî tu, de cât 
apostolul face us de acest cuvânt «mg tem» şi cu privire 

la densul personal, când dice: „Ca mS tem ca nu c u m 

va propoveduind altora, e£r sa fiQ nevredn ic", şi 
deci cum este încredinţat că nimeni nu-i va despărţi de 
dragostea lui Christos? Vedî decî, că cuvântul acesta e 
rostit mal mult din umilinţa şi din cumpătarea Iul? pen

tru că deja el locuia în ceriurl, despre care dicea: „Câ 

n im ic pre m ine nu me şciO v inovat" (I Corinth. 4, 4), 

şi earăşl aiurea: „C ălă to ria  am  săverşit" (II Timolh. 
4, 7), aşa câ nu în acestea îl împedeca diavolul, ci 111 cele 
ale discipulilor luî. Şi de ce ore? Pentru că nu numai el 
era stăpânul lor, ci şi libera lor voinţă. Decî acolo era 
unde diavolul il stăpânia, şi încă nicî acolo nu’l stăpânişi, 
ci mai mult era stăpân pe trândăvia celor fără băgare de 
samă. Dacă cine-va dintre discipulî nu îndeplinia cele or
donate de dânsul, fie din causa leneî, fie din altâ causa, 
atunci diavolul îl biruia; eară dacă el tote le făcuse deja 
şi aceia tot nu se supuneau, nu l maî biruia diavolul pe 
el, ci necredinţa şi nesupunerea acelora, pentru că şi boia 
nu pe doctor il stăpâneşce, ci neorâmlueala celui bolnav. 
Când doctorul tote cele folositore ie pregâteşce, eară bol
navul tote le strică şi le respinge, de sigur că acesta e 
cel învins, eară nu doctorul. Ast-feliu deci nicăirî diavolul 
nu a biruit pe Pavel. Dorinţa de a ne putea lupta, de noî 
depinde, de şi Romanilor nu li doria aceasta, căci li dicea:

„Eară D um nedeu l pace! să sdrobiasca pe Sutana 

sub piciorele vostre curând" (Rom. 16, 20), pe când 

Efcsenilor nu li doreşce aceasta, ci „Celui ce pote m aî 

pre sus de tote a face prea de prisosit cele ce ce

rem  sau g ând im " (Efes. 3, 20). Cel ce se luptă, este în
că în puterea adversariuluî, de cât e de dorit ca sâ nu 
cadă. Atunci biruinţa e strălucită, când noî scăpăm cu to
tul de aici. De pildă, fie o poftă rea cu care noî ne lup
tăm ; el bine, numai alunii e ce-va minunat când noî de 
la început chiar nu primim asemenea poftă, ci o stingem 
imediat; darâ dacă aceasta nu e cu putinţă, apoi chiar de 
ne am lupta, vecinie vom fi stăpâniţi de ea, pe când dacă 
am scăpat luptându-ne, am biruit. Lupta aceasta nu este 
deopotrivă cu a luptătorilor din theatru, căcî acolo dacă. 
nu ai dovedit pe adversar, nu al câştigat biruinţa, pe când 
aici dacă nu aî fost biruit, aî ieşit învingâtoriu, flacâ nu
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aT fost doborît de el, Fui repus, şi cu drept cuvânt, căci 
pe câiid în luptele acelea amândoi adversarii sunt preocu
paţi de biruinţă, şi numai după ce unul este biruit cela- 
I-alt se încununează, aici nu este aşa, ci diavolul se ocupâ 
pentru învingerea nostre. Deci când eu I-am nimicit ceia 
ce el urzia rontra mea, alunei I-am biruit, nu atâta că 
I-am cucerit, pe rât că I-am constrâns de a se arunca la 
pânient. Eu atunci I-am biruit cu lotul, răci el a fost a- 
runcat jos şi se gâseşce ca perdut. Biruinţa lui nu consta 
în a se încununa, ri în a mă perde, aşa că chiar de nu 
l-aşi răpune, eu I-am învins, dacă nu am fost cucerit de 
el. Deci rare biruinţă este strălucită ? Aceia de a-l călca 
pe el cu piciorele, dupre cum făcea şi Pavel, carele tote lu
crurile vieţel preseute nu le considera întru nimic. Pe a- 
cesla să-l imităm şi 1101, şi să ne exercităm dea deveni su
periori necuratului, şi din nicî-oparle sâ nu-i dăm motive 
de atac. Bogăţia ’I dă un motiv puternic, precum şi slava 
deşartă “acestea de mulle-orl l-a ridicat şi l-a făcut ca'săl
batec asupra omenilor. Dară care e nevoea de luptă cu 
el? Care e nevoea de încă era re cu el? Cel ce se îneaeră 
cu altul la luptă nu cunoşce cu siguranţă sfârşitul, nu scie 
care din doi va fi cel învins, şi deci e posibil ca el sâ fie 
cel cucerit, pe când cel ce calcă în piciore e sigur de în
vingere. Deci sâ călcăm in pi dore puterea diavolului, să 
călcăm cu piciorele păcatele, fote cele iumeşcl, mânia, 
pofta, mândria, şi tote patimile, pentru ca durendu-ne de 
aici acolo, să nu ne descoperim că am Irădat puterea pe 
care ni-a dat’o Dumnedeu. Ast-feliu numai vom putea sâ 
ne bucurâm de bunurile viitore făgăduite nouă. Dară dacă 
noi suntem răi, şi ne a ratăm nedestoinicî faţă de diavol, 
apoi cine ore ni va încredinţa cele mal bune şi mal mari 
binefaceri? Dacă noi nu putem să călcăm în piciore pe 
cel învins, pe cel necinstit, pe cel despreţuit, apoi cum ni 
va da ore tatăl cel ceresc bunurile pârinteşcl ? Dacă noi 
nu putem birui pe «el deja biruit şi sdrobit, apoi ce curaj 
vom putea avea ca să intrăm în casa pâriuţască? Spu
ne-mi, dacă al avea un fiu, care ar părăsi pe casnicii cel 
recunoscători ţie, şi s-ar amesteca cu cei ce le-au întristat, 
cu cel ce au fost alungaţi din casa părintească, cu cel ce 
se ocupă cu jocurile de noroc, şi încă ar persista în rău
tate până la fine, ore nu l-a! desmoşceni ? De sigur că da. 
Apoi tot ast feliu şi noi, lăsând pe cel ce mu!ţămese pe 
Dumnedeu, pe cel ce ni servesc nouă, voiii sâ dic pe în
geri, şi punăndu-ne în contact cu diavolul, desigur că vom
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fi desmoşceniţl. Dară să nu fie una ea aceasta, ci angajân- 
du-ne la luptă cu dânsul, şi învingendu-1 cu ajutoriul îngeri
lor celor de sus, ne vom face clironomi al împărăţiei ce- 
riurilor. Dacă cine-va are vr’un duşman, care ’l nedreptă- 
ţeşce, dacă cine-va se înfuriază ca un sălbatec contra duş? 
inanuluf sSO, e bine ca totă furia aceia, şi totă ifiutatea 
adunându-le la un Ioc să le verse în capul diavolului. A id  
mânia este bună, aici urgia este folosilore, aici e de laudă 
resbunarea, pentru că dupre cum resbimarea pe omeni este 
un fapt râd şi uricios, tot aşa în caşul de fată aţi resbu- 
na asupra diavolului este un fapt bun. Aşa dară, dacă al 
niscare-va defecte, aici le exercită, aici le aruncă, adecă 
asupra diavolului, dacă nu le poli depărta de la tine de 
cât odată cu membrele corpului 160. Te-a lovit cine-va? 
El bine, resbunăţl pe diavolul, şi niciodată să nu conte
nesc! duşmănia contra Iul. Dară pote nu le-a lovit? Ef 
bine, şi aşa tu re-bunâ-ţi pe duşmanul nostru al tuturor, 
pentru că a insultat pe stăpânul a fote şi al lâu, pentru 
că s-a învrăjbit cu el, pentru că vatămâ şi resboieşce pe 
fraţii tgl. Vecinie să-I fii duşman, vecinie posomorit, vecl- 
nic ne’mblândit faţă de el, căci numai aşa el va fi umilit, 
despreţuit şi uşor de supus. Dacă noi ne arătăm ca sălba
tici cătră el, atunci el nu va fi sălbatic cătră noi; dacă 
1101 vom fi blândl cu densul, el va fi sălbatec faţă de noi. 
El este duşman şi resboinic al vieţel şi al mântuire! no
stre, în acelaşi timp duşman şi al s6u chiar. Dacă el nu 
se iubeşce pe sine, apoi cum va putea ca să ne iubească 
pe noi? Deci sâ ne punem în rând de bălae şi să-l atâ- 
căm, avend aliat mare şi puternic pe Domnul nostru Iisus 
Christos, carele va putea să ne facă a nimici cu uşurinţă 
cursele lui, şi să ne învrednicim de bunurile viitore. Că
rora (ie a ne face pe toţ; părtaşi, prin charul şi filantro
pia Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu Sântul Duch, să cuvine slava, stăpânirea şi 
cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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OMILIA XXIII.

„Staţi drept aceia încingându-ve mijlocul vo

stru cu adeverul“ (Vers. 14).

Complectând deci cadrele armatei, nranjându-l in ta
bără şi aţiţându-li buna lor voinţă spre luptă,— căci era 
nevoe şi de a fi aranjai!, de a fi disciplinaţi, în acelaşi 
timp şi de a li întărită mânia lor, şi tot-odală înairajân-' 
du-i, pentru că şi de oceasla era nevoe,—la urmâ’l şi înar
mează. Nici un folos nu va avea Juptătoriul de arme, dacă 
mal ’nteifi nu vor fi aranjaţi cu toţii 111 ordine, şi dacă nu 
va fi aţiţată mânia în sufletul ostaşului. Trebuie deci mal 
întgiu a inarma ne ostaş în interior, şi după aceia a-1 
înarma exteriorii] Iul. Uecî dacă asemenea lucruri se pe
trec cu ostaşii lumesc, cu atât mal mult cu ostasii ace
ştia. intelectuali aşa dicfend, cari nu au nevoe de a ti ar
mau .exterior, ci numaî în interior. A aţiţat dec! mânia 
lor şi 'I-a înflăcărat, li-a infiltrat îndrăzneala, şi î-a pus in 
ordine bună, acum priveşce şi cum li comandă să iee ar

mele. „ S t a ţ i dice. Mal ’nteiu e characterislica ostasilor 
regulaţi ca să şcie de a sta bine şi în ordine, căci rara de 
aceasta multe s-ar întâmpla. De aceia de niulte-'orf vorbe

şce el despre "iodul (le a sta, precum când dice: „Staţi, 
priveghiaţl" (1. Corinlh. 16, 13) şi earăşî: „A şa staţi în

tru  Domnul" (Filip. 4, l)r şi earăşî: „Celui ce i se pa

re că sta, sa ia am inte  ca sa nu cada" (I. Corinth. 

10,12), şi earăşî: „Ca tote ispravindu-le sa staţi" 
(Efes. 6, 12). Aşa dară el nu vorbeşce de o stare ore-care 
cum s-ar întâmpla, ci de o stare 111 huna rancmeaia. Cel 
caii sunt cu experienţă de resboiQ, şcm cat e de necesar 
ca să şcie cine-va a sta. centru ca uacâ şi celor ce se luDlă 
cu pumnul in Iheatru aceasta li ordonă instructoriul de la 
început, adecă ne a sta, cu atât mal mult în re*boe şi in 
afacerile ostăsescl. Cel ce st&, trebuie să stee drept, eară 
nu plecat spre cine-va, sau distras. Adevărata stare dreaptă 
numai atunci se vede, când ostaşul e pus in front. Ast- 
feliu deci numai cel ce sunt ridicaţi drept pe piciore, a- 
ceia stau, pe când cel ce nu stau, nu sunt ridicaţi pe pi
ciore drept, ci sunt împrăşcieţt din linie şi distraşi. Cei ce 
se dezmeardă in pofte, nu stă drept, ci este aplecat în altă 
parte; deasemenea şi cel ce este iubitoriCi de bani, cum
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şi în genere cel ce e ne’nfrânat. Cel ce şcie a sta, chiar 
din slarea iul, ca de pe o temelie puternică, tote ale lup

tei le va avea la indămână. „Staţi, dice, mcingendu-ve 

m ijlocu l vostru cu adeveru l“ . El n» vorbesce aici de
spre încineelorea cea vedută, ci in acest pasaj tote le vor- 
beşce in sens inteleciual si figurat. Privcşce cum el mtr* 
ge mai departe cu aceasta idee. Mai ’nteiQ el re’ncinge pe 
ostaş. Dară ce esle aceasta ? Nimic alt, de cât câ pe cel 
sdremţâros şi flenduros ,din causa poftelor, pe cel ce e tra& 
la pământ in judecăţile lui, il ridică drept pe piciore prin 
incingâtore, şi nu-i lasă de a se impedeca în hainele ce se 
împleticesc printre piciore, ast-feliu ca cu piciorele libere 

el să potă merge in voe. „Staţi deci încineându-ve 

m ijlocul v o s t r u d ic e .  Vorbesce aici de miilocul corpu
lui omenesc. Dunre cum carena (xp6itic= lemnul cel lung 
de desuptul corăbiei, pe care se combin laturile ei Trad.) de 
la corabie este basa, aşa dicend, a corăbiei, tot aşa şi mijlo
cul nostru este basa întregului corp. El este ca o temelie, 
pe care e clădit întregul corp omenesc, dupre cum dic 
doctorii. Aşa dară încingendu-m mijlocul nostru, prin’a- 
ceasta strîngein bine din tote părţile tocmai cei.i ce este 
principal la corp; de cât, după cura am dis, el nu vorbe- 
şce aici de mijlocul cel vgdut, ci discută în sens moral. 
Dupre cum mijlocul corpului este temelia membrelor—şi a 
celor de deasupra, ca şi a celor de desupt,—tot aşa e şi 
cu mijlocul acel intelectual. De multe-orl cei obosiţi pu- 
iienHu-şi mâneie pe ei ca ne o temelie, se sprijinesc aşa 
dicend, şi se susţin pe ii, ca să nu se aplece în altă parte.. 
Şi cinsretorea toi pentru aceasta se intrebuintază in timp^ 
de resDoe. ca adecă să lege şi să ţină strinsâ temelia cor
eului nostru. L>e aceia şi fugind suntem încinşi, pentru că 
încingetorea ni asigură mai mult tăria din noi. «Aceasta 
deci să se facă şi cu sufletul, dice, pentru ca orl-ce vom 
face, să fim lari. Mal cu samă ostaşilor se cade să tacă aşa». 
Da, dicl tu, ostaşii se încing cu curea de pele peste mijlo
cul cornului lor, clară mijlocul acela intelectual, de care 
ni vorb^ci, cu ce să i încingem? «Cu ceia ce e principal, 

dice, cu ceia ce formeză capitalul resonămintelor nostre»,. 

pentru că iată ce spune: „Incingendu-vS m ijlocul vo 

stru cu adeveru l’1. Şi ce este „cu adeveru î“ ? Adecă, 
să nu iubim minciuna, tote lucrurile să le facem în ade- 
vgr, să nu minţim unii altora;- chiar de ar fi vorba de! 
slavă, noi adevărul să-l căntăm inainte de Iote; chiar viaţa.
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■de ar fi la mijloc, 1101 să căutăm pe cea adevărată. Dacă ne 
vom incunjura cu aceasta, dacă ne vom încinge cu adevărul, 
nimeni nu va sta împotriva noslră- Cel ce caută numai a- 
■devărul, nu va cădea pe pământ. Cum că cele neadevă
rate sunt de pe pământ, e inviderat din patimile cărora 
servesc toţi cel din lume, carii urmează numai propriilor 
lor raţionamente. De aceia, dacă 'suntem cu priveghere, 
■nicî nu mal avem nevoe de lecţie asupra fabulelor celor 
cu privire la Elini.. Nu vedeţi cât sunt aceia de molatici 
şi de seci, câ nu pot să primiască nimic serios, nici un 
raţionament despre Dumnedeu mal presus de om? Pentru 
aceia şi mijlocul lor s-a moleşit, acel mijloc, dic, care e 
•accesibil de seminţurl născălore, pentru aceia in definitiv 
s’a moleşit şi puterea raţionamentelor lor. Nu vedl apoi 
şi pe Manichel, cum îndrăznesc de a grăi totul numai din 
propriile lor resonăminte? «DumnedeO, dic if, nu putea 
face lumea fără să aibă materia la ’ndămână». Şi de unde 
pote fi aceasta probat? «De jos, respund il, din pământ, 
cum şi de la noi». Mal adaogă apoi, că şi omul nu po
te să facă vr’un lucru cât de mic, fără să aibă materia. 
Ascultă apoi earăşl pe Marcion ce dice: «că nu putea 
Dumnedeu ca luând et rp omenesc să remănă curat.» Da
ră de unde se pole proba ? «Pentru că nici omenii nu 
sunt curaţi, pe cât timp sunt in trup» respund ii,—de şi 
e posibil ca omenii să fie curaţi. Valentin, earăşl, trăgeti- 
du.-şl raţionamentele de jos, tot din păment grăieşce, ca 
şi Pavel al Samosatelor. Priveşce apoi ce dice şi Arie: 
«că nu putea Dumnezeu să nască pe fiul său, tărâ patimă». 
Şi de unde îndrăznesc! ca să vorbesc! acestea, O ! Arie? 
Cum poţi să probezi ? «Cu cele ce se petrec cu no!» dice. 
Al vădut cum resonămintele tuturor acestora sunt trase 
de jos, cum aceste resonăminte deşănţate respiră din pă
mânt? Aceasta se petrece cu dogmele, dară apoi şi cu 
viaţa lor e tot aşa. Ce! desfrânaţi, cei ce iubesc banii, 
•cei, ce iubesc slava, cel ce în fine sunt robii celor-l-alte 
câtimi, toţi se trag pe pământ, nu au miilocul lor încins 
şi drept, ca fiind obosiţi să pună mânele saQ să se razime 
pe el, ci ca unia ce nu au nunctul de raziiu se moleşesc şi 
se lasă la pământ. Uei ce este încins cu adevărul, ma’ntăiu 
■că nici odată nu se osteneşce, şi al doilea că chiar de s-ar 
osteni el se repausazâ pe insusi adevărul. Căci, spune’ml, 
ce l-ar putea iace ca sa se obosască? Sărăcia pote? Nici
odată, pentru câ el se repausazâ pe ceia ce cu adevărat 
este bogăţie, eară prin sărăcie el va putea cunoşce ade
vărata sclăvie. Pote că sclăvia îl va face ca să se obo-
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sascâ? Câtuşi de puţin, pentru că el şcie care e adevăra

ta sclăvie. Pote boia ? Dară nici aceasta. „S â fie m ijlo 

c ie  vostre încinse, dice, şi fâcliele aprinse" (Luc. 12,. 
>5), adecă lumina să fie nestinsă. Aceasta a fost porunci- 
â şi Evreilor, când au ieşit din Earinet. De ce ore ii mân- 
;afl pascha încins! ? Voeşcl pote sâ atli causa uiireagă ? 
Voeşcl să vorbesc faptul istorîceşee, sau prin înălţarea 
spiritului la cele metafisice? Dară efi pe amândouă le voia 
spune; voî numai să Ie reţineţi in minte, căci în definitiv 
eu nu vorbesc ca să fie vorbit, ci ca vorbele nostre să se- 

translorme în fapte. „M ijlocele vostre fiind încinse, 

dice, şi încâlţâm inte le  vostre în piciorele vostre, şi 

toegele v6stre în m ânele v6stre, şi să-l m âncaţi 

cu graba, că sunt Paşcele D om nu lu i"  (Exod. 12, tl).. 
înfricoşate şi mari misteril, care au multă adâncime! Da
că în tipuri şi eraft atât de mari şi grozave, apoi cu a- 
tât mal mult în adevăr. Din Egipet iese, şi mănâncă mie

lul paschal. Ia aminte! „Paşcele nostre Christos, dice„ 

că pentru noî s-a jertfit" (I. Corinlh. 5, 7). Pentru ce 
erau il ore încinşi? Acesta e tipul călătorilor, căci de a 
avea încălţăminte pe piciore, toege in mâni, şi a mânca, 
stând pe piciore drepţi, nimic alt nu învederează. Voiţi 
mal’nlăiu să audiţl faptul istoriceşte, safl să fac Iheoria 
rnetaPisică a acestui fapt? Cred că e mal bine ca să spirn 
istoria mai’ntăiu. Aşa dară ce ni spune istoria? Că Iudeii 
uilau necontenit binefacerile Iul DumnedeQ cătrft denşil,. 
şi de aceia şi Dumnedefl a conlegat binefacerile Iul nu 
numai cu timpul, ci şi cu forma, sau cu feliul cum ii stau 
de mănâncă pa<cha. Pentru aceia deci ii mănâncă pascliu 
încinşi, ca fiind întrebaţi, să respundă: «că suntem gata 
de călătorie, că va trebui sâ ieşim din Egipet şi să ne 
ducem in pământul făgăduinţei, şi că suntem gala de ple
care». Acesta este tipul, pe când adevărul e dupre cum. 

urmează: Şi noi mâncăm pascha, pe Christos. „Pascha 

nostre Christos", dice. Dară ce resultă de aici? Că şi» 
noi suntem datori să mâncăm pascha încălţaţi şi încinşi.. 
Pentru ce? Pentru că şi noi trebuie sâ fim gata de ple
care, de călătoria nostre de aici.

*) Nimeni din cel ce mănâncă pascha aceasta să nu’şl'

*) Partea morală. Trebuie să fim gafa şi statornici spre virtu
te, şi despre pascha pe care noi o rnftncăm, cum şi ce este Egipe- 
tul. Că cel ce admiră pământul, despreţuieşce ceriul. (Veron).
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Intdrcă privirea cătră Egipet, ci cătră ceriu, cătră Ierusa
limul cel de sus. De aceia tu mănânc! pascha încălţat şi 
Încins, pentru ca să afli, că Indaiâ ce începi a o mânca, 
■estl datoria ue a călători şi de a deveni drumeţ. Doufi lu- 
-crurl ni dâ a mieiege Jn laptul acesta : şi ca irebuie a ieşi 
din Egipet, şi că dacă remânetn, sâ ne considerăm la ur

mă ca streini, pentru câ şi dice: „Ga petrecerea nos

tre în ceriurl este" (Filip. 3, 20), adecă că trebuie a fi 
gata în Iotă viaţa, ca ast-feliQ fiind chemaţi să nu amâ

năm plecarea, ci să dicem: „G ata  este inima, nostre 

Dum nedeule" (Ps. 107, 2). «Dară aceasta o putea dice 
Pavel, carele nu se şcia cu nimic greşit, pe când eu care 
-am nevoe de mult limp pentru a mfi pocâi, nu o pot di
ce.» Cam acesta e respnnşul multora. Şi cu tote acestea 
e nevoe ca şi noî să fim vecînic gata. Cum că a se încinge 
cine-va e faptul unul suflet treaz, ascultă ce dice uunmc- 

-defl cătră dreptul acela: „încinge ca un  bărbat m ijlo

cul teu, şi te voiu întreba, eară tu sâ’m l respundi" 
tlob. 38, 3) şi earăşl cătră toţi profeţit dice acelaşi lucru, 
de a se încinge, precum dice şi cătră Moisi. Dară chiar 
Dumnedeti se vede încins în profeţiile Iul lezechiil, si în
gerii apoî ni se repriseolă fund încinşi ca si ostaşii. Din 
felini cum se încinge ostaşul depinde infâţoşârea Iul de 
om volnic ; tot asemenea şi din modul stărel Iul in front 
se pote vedea destoinicia Iul în a se încinge. Şi noi vom 
ieşi de aici, şi multe Dedici grozave vom intimpina în ca
lea nostrfi. Când noî trecem această câmpie, diavolul ime
diat se înfiinţază, tote făcendu-le, tote urzindu-le, numai 
ca să peardâ pe cel scăpaţi din Egipet, pe cel ce trec ma
rea roşie, pe cel izbăviţi din ghiarele demonilor, cum şi 
de miile de rane. Dară dacă vom priveghea, vom avea şi 
noi, dacă vom voi, acel stâlp de foc, adecă charul Sântului 
Duch. Acel stâlp şi luminează, dară şi întunecă Vom avea 
mana, şi mal bine dis, nu mana, ei mal mult ce-va de cât 
-mana; vom avea băutură duchovnicească, şi nu apă ieşi
tă din peatrâ. Vom avea şi lagăr 111 pustiul ce’l locuim 
şi noi acum, pentru că cu adevfirat pământul a devenit 
-astădi pustiii de fapte bune, şi chiar mal pu4iQ de cât 
cel din Arabia. Pentru ce pustia aceia era respingfitore 
şi fugiau omenii de ea ? Pentru că avea în ea scorpii şi 

şerpi veninoşi „întru care, dice, n-a um blat când-va 

bărbat, nicî a locuit om aco lo“ (Ierem. 2, 5). Dară 
nu e atât de neproductivă acea pustie în rode, pe cât e
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de neproductivă firea omenească. Acum câte scorpii, câte 
vipere nu vedi în această pustie, câţi şerpi, câţi puî de vi
peră nu tutimpinăm in calea nostre! Dară să nu ne.în
spăimântăm; căci eonducătoriu al acestei ieşiri nu este 
Moisi, ci Christos. Şi ce să facem ca să nu pătimim în 
timpul acestei călătorii, cele ce afi pătimit Iudeii? Să nu 
facem ca denşiî. Aceia cârteau contra lui Moisi ca şi con
tra luî Dumnedeu, şi eraâ nerecunoscători. Să nu facem deci 
ca dânşii. De ce au cădut aceia toţi? Pentru că au des- 
preţuit pământul dorit. Cum l-aii despr.eţuit ? Pentru că 
îl admiraţi numai, pentru că nu voiau a se osteni pentru 
el, ci se moleşise cu totul. Aşa dară să nu despreţuim 
şi noi ceriul. Şi nouă ni s-a dăruit rod din ceriti, nu însă 
strugure purtat în părângă, ci arvona duchulul, petrecerea 
cea din ceriurl, dupre cum a spus Pavel şi toţi acel mi- 
raculoşl agricultori. Nu Chalil al Iul Iefoni, nici Iisus al 
lui Nâvi au adus aceste rode, ci Iisus al tatălui îndurări
lor, fiul adeveratulul Dumnedeu, a adus întreaga virtute, 
tote rodele cele de acolo, nl-a adus, dic, imnurile cele ce
reşcl, căci cele ce dic Cherubimii în ceriurl, aceia ni-a po
runci; şi nouă a dice, «Sânt, Sâot, Sânt». Ni-a adus de 
acolo virtutea îngerilor. îngerii nu se însorâ, nici se mă
rită; dară acest bun I-a plantat si aicT pe pământ. îngerii 
nu iubesc averile şi nici altele de acest fe liu ; dară şi a- 
cest rod l-a semănat în noî. îngerii nu m or; dară şi no
uă ni-a cliărăzit nemurirea, cad mortea nostră nu e in 

realitate morte veclnică, ci somn. Ascultă-l ce spune el: 

„L azăr  prietenul nostru do rm e“ (Ioan 11, 11). Al vă
dut rodele ceriului? Al vădut rodele Ierusalimului celui 
de sus? Dară ce este încă mal minunat, că resultatul res- 
boiulul încă nu a fost botârit, si cu mic. acestea oi 
fOSl dăruit toţe mai uainie ue siârşit. Aceia, chiar după ce 
au intrat. în pământul tâgaauinţei se munciau, sau maî 
bine dis nu se munciau, căci dacă ar fi voit a li ascultă
tori lui Dumnedeu, ar fi cucerit tote cetăt'lfi fără arme şi 
desfăşurare de putere armată, după cum a făcut cu Ieri- 
cho, pe earea a cucent o mai mult cântând, de cât luptân- 
du se,— noi însă nu ne resboim după ce odată am întral 
în pământul făgăduinţei, adecă în ceriurl, ci in timpul cât 

suntem în pustiu, adecă în viaţa presentă. „Câ cel ce 

a in trat in od ihna lui, şi acela s a od ihnit despre 

lucrurile  sale. precum  şi DumnedeQ de ale sa le“ 

(Ebr. 4, 10). Aşa dară dupre cum dice in alt loc: „Fâ-
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cend binele sa nu slăb im , ca la vremea sa vom  

secera neostenind“ (Gal. 6, 9), sil ne silim a face bine

le din Iotă puterea nostră. Acum tu priveşce la acest fapt, 

că adecă dupre cum a scos pe aceia din Egiptt, tot aşa 

şi pe noi. Acolo vorbeşce de mană şi de pustiu. „N ici 

celui ce avea m ult n-a întrecut, nici celui ce avea 

puţin n-a lipsit" (Exod. 16, 18), dară şi aici ni s-a po
runcit aceasta, adecă să nu strîngem comori pe pământ. 
Dară dacă noi stringent, apoi nu le vatărnă viermele cel 
vfidut, dupre cum se petrecea cu mana în pustie, ci le va 
lua în stăpânire viermele cel nesfârşit; nu le va topi so
rele acesta vădut, ci sorele dreptăţei. Deci tote sâ le fa

cem aşa felia, în cât să nu fim daţi viermelui ca hrană 

bine pregătită. „N ici celui ce avea mult, dice, n-a în- 

trecut“ . Aceasta se întâmplă şi printre noi dilnic, pentru 

că cu toţii îndeplinim aceiaşi măsură a pânteeelui. De cât 

e fapt cert, câ ceia ce e de prisos, e un adaos mal mult 

la grijile omenesc!. Aceasta a şi îndicat’o prin dicerea: 

„A junge  dilel reutatea e î“ (Math. 6, 34). Decî să nu 

fim nesăţioşi, sâ nu fim nerescunoscălori, să nu căutăm 

case slrălucile pentru locuinţa nostre, căci noî călătorim, 
şi nu locuim. Când cine-va şcie câ viaţa presentâ este drum 
şi călătorie cătră ceriu, nu va căuta clădiri strălucite, 

sau cum s-ar dice, aşa numitele fosate. Căci cine, spune-mi 
chiar de ar fi forte bogat, ar prefera să clădiască o casă 
strălucită deasupra aşa diselor fosate? (Cuvântul e latin şi în
seamnă canal, şanţ. Traci). De sigur că nimeni, căci s’ar face 
de rîs. El ar clădi acea casă mat mult pentru adăpostul 
duşmanilor luf, şi mai mult pe aceştia i-ar atrage. Asa 
darâ dacă noi suntem cu priveghere, nu vom face aceasta, 
pentru că viata presenta Intru nimica nu diferă de fosate 
şi expediţiunl ostăsescl. De aceia v6 rog, ca tote săi le tă
cem, pentru ca aici nimic să nu strîngem; să nu grămădim 
averi (ieste averi, ca ast-feliu când va yeni furul, Iute să putem 

a ne duce de aici. „Priveghiaţl, dice, că nu şciţî diua, 

nici ceasul, în care furul va ven i“- (Math. 24, 43), 

numind ast-feliu mortea. Dară mal’nainte de a veni, tote 
acele tesaure sâ le trimitem in patria nostre, ca ast-feliu 
sâ fim sprinteni în călătorie, sâ putem birui pe duşman', 
şi cu bine sâ ajungem la limanul cel vecinie; căruia fie
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a ne învrednici, prin charul şi filantropia Domnului nostru 
Iisus Christos, căruia, împreună cu Tatăl şi cu Sântul Duch 
se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi 
îa vecii vecilor. Amin.

OMILIA TOT.

„Staţi drept aceia incingendu-vă m ijlocu l vo

stru cu adevărul, şi îmbrâcându-ve cu zaua drepta- 

ţel, şi încăiţându-vă piciorele în tru  gatirea evanghe

lie i pacel; peste tote iu ând  pavăza  credinţei, cu 

care veţi putea stinge tote sâgeţele v ic leanu lu i ce

le aprinse, şi coiful m ântu ire l luaţi, şi sabia Duchu- 

lu i, care este cuvântu l lu i D um nedeu" (Vers. 14— 17).

„ Inc ing 6 ndu-vă, dice, m ijlocu l vostru cu ade 

v ăru l" . Ce ore este aceasta? Vi s-a spus deja în omilia 
de dinaintea aceştia. Acolo vi s-a spus şi cum trebuie a 

merge şi a nu avea nicl-o pedică. ,;Şi îmbrăcându-vă, 

dice, cu zaua dreptaţe l11. Precum zaua este imposibil 
de a fi spartă, şi deci apără pe cel ce este îmbrăcat cu 

ea, tot aşa este şi dreptatea. Sub cuvântul dreptate, aici 
înţelege viaţa în general virtuosâ. Pe un ast-felifl de om 
nu-i va putea birui cine-va, ci chiar de l-ar lovi cât de 
mulţi cu săgeţi, totuşi nimeni nu-i va răni de morte, nici 

chiar diavolul. „Im brăcându-vă cu zaua  drep taţe l", 
e tot una ca cum ar fi dis „îmbrăţoşând faptele cele dre

pte». Despre unia ca aceştia dice Christos : „Fericiţi ce! 

"ce“ flamânţlesc şi însătoşazâ de dreptate ca aceia 

se vor sătu ra“ (Math. 5, 6). Unul ca acesta e tot aşa de 
puternic, ca şi zaua; unul ca acesta nici-odată nu se va 

m ân ia j „Incălţându-vă piciorele în tru  gâtirea evan 

ghelie i p ă c e l C e i a  ce dice aici e cam întunecat. Ce 
voeşce el să spună? Sau că dice, ca sâ fim gata pentru 
predicaroa evangheliei, şi pentru aceasta face us de vorba 
piciore, încălţate bine, şi pregăteşce mal dinainte drumul 
evanghelistului; sau că dacă nu e aceasta, apul voeşce a 
spune că să fim gata de ieşire. Dară apoi gătirea evanghe-

16
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liel ce altă pote fi, de cât viaţa virtuosă? „Evanghelie i 

p ăce l“ , dice, şi cu drept cuvent, fiind-că atunci când a 
amintit de rfisb’oifi şi de luptă, a arătat că lupta trebuie 
a o avea cu demonit, eară acum vorbind de evanghelie, 
era imposibil sâ nu pună alăturea de ea pacea, pentru că 
chiar în cuvântul de evanghelie se cuprinde pace». Resboiul 
contra diavolului aduce după sine încetarea resboiulul contra 
lu! Dumnedeu, pentru că resboind pe diavolul noi ne îm
păcăm cu Dumnedeu. Nu te teme deci, iubitule, căci fiind 

vorba de evanghelie, biruinţa este pronunţată deja. „Pe

ste tote luând  pavăza  credinţe i41. Sub numele de cre
dinţă în locul de faţă, el nu numeşee cunoşcinţa, căci nu ar 
fi pus-o ia urma tuturor, ci charul prin care se fac minunile. 

Cu drept cuvent numeşee el credinţa pavăza , căci dupre 
cum pavăza apără întregul corp al ostaşului, ca cum ar ti 
«n zidiu, întocmai aşa şi credinţa, pentru că tote sunt în

vinse de ea. „Cu care veţi putea stinge săgeţile 

v ic leanu lu i cele aprinse", dice, şi cu drept cuvânt, pen

tru că nimic nu se pote împotrivi credinţei. „D e veţi a- 

vea credinţă ca un grăunte  de muştariG, veţi dice 

m un te lu i acestuia muta-te de aici acolo, şi se va 

m u ta " (Malh. 17, 20). Şi cum vom putea avea credinţă? 
Când vom îndeplini cele arătate mal sus. Sub numele de 
săeetT se înţeleg şi ispitele vicleanului, cum şi poftele cele 

absurde. „Cele aprinse", dice, pentru că ast-felitt sunt 
poftele acestea. Dacă credinţa a ardonat pănă şi demonilor, 

apoi cu atât mal mult patimilor sufletesc!. „Ş i coiful mân- 

tuirel lu a ţl“ , adecă a mântuire! vdstre, care v6 îngră- 

deşce jur împrejur. „Ş i sabia duchu lu i, dice, care este 

cuventul lu i D um nedeQ 1', adecă safl duchul, sau cu sa
bia duchului, căci cu această sabie tote se taie, tote se 
despart, pănă şi eapul dracului tot cu această sabie se taie.

„Prin  totâ rugăciunea şi cererea, dice, rugân- 

<iu-ve în tot tim pul în tru D uchu l, şi la înseşi acea

sta priveghind  cu tOta rabdarea şi rugăciunea pen

tru  toţi sânţii, şi pentru m ine, ca şa m i se dea 

m ie cuvânt, în tru  deschiderea gurel mele, cu în 

drăzneală a arata taina evangheliei,, pentru care 

Iac  solie In legaturi, ca în tru densa cu îndrăzneală 

să  grăiesc, precum  m i se cuvine a g r â i“ (Vers. 18—20).
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Dupre cum cuventul lui Dumuedeu tote le pote, lot 
aşa şi cel ce are eharul duchovnicesc, precum dice si in 

alt loc: „Viu este cuventul lui DumnedeQ şi lucră- 
toriQ, şi mai ascuţit de eât tota sabia ascuţită de 

atnândoue părţile" (Ebr. 4, 12). Acum tu priveşce înţe
lepciunea acestui fericit. După ce f a înarmat cu t6tă sigu
ranţa, ce mal trebuia la urmă? Sa cheme şi să roge pe 

împăratul a tote ca să li dea mană de ajutoriO: „Prin 
totă rugăciunea şi cererea, dice, rugându-ve în to t 

timpul întru Duchui". Ast-feliu deci, se pote întâmpla 
car cine-va să nu se roge intru Duchui, adică când el bol- 
boroseşce cuvinte multe fără şir (j3aiToXo7sîv), dupre cum 

«Jice Mântuitoriul (Matb. 6, 7). „Şi la înseşi aceasta pri

veghind", adecă fiind treaz, pentru că aceasta e datoria 
soldatului înarmat, care e pe lângă împărat, adecă să fie 

treaz şi cu priveghere. „Cu tota rabdarea şi rugăciu
nea pentru toţi sânţii, şi pentru mine, ca sa mi se 
dea mie cuvânt în tru deschiderea gurel mele". 
Dară ce spui, fericite Pavele? Al tu nevoe dediscipuli? 

De alt-feliu bine a dis el „întru deschiderea gurel mele", 
de unde se învederează că el nu se gândia la ceia ce vor- 

bia, ci dupre cum a dis Christos: „Nu ve grijiţl cum 
sau ce veţi grai, că se va da voue într’acel ceas 

ce veţi g ră i"  (Malh. 10, 19) el iote le făcea numai prin 

credinţă, tote le săvârşia cu ajutoriul cbarulul. „Cu 
îndrăzneala, dice, a arăta taina Evangheliei", adecă 
să mfi justific dupre cum trebuie. Aşa dară, lu eşti legat 
cu lanţuri, şi al nevoe de rugăciunile altora? «Da, res- 
punde el, căci şi Petru era în lanţuri, şi totuşi se făceaţi 

pentru densul rugăciuni îndelungate prin biserică». „Pen

tru cere fac solie în legături, ca în tru d ensa 'cu  

îndrăznea lă  să grăiesc", adecă cu curaj, cu bărbăţie şi 
cu înţelepciune multă să pot respunde.

„Eară ca să sciţi şi voi cele pentru m ine, ce 

fac, tote voue le va arăta T ichic, iubitul frate,, şi 

credinci6 sa slugă în tru D om nu l" (Vers. 21). Fiind-că 
a amintit de legal uri, a lăsat luî Tichie sarcina de a li 
spune cele relative la densul. Chestiunile cele cu privire 
la dogme şi sfătuirl le-a arătat prin epistolă, ear cele re
lative" la 0“ simplă înşciinţare despre persona lui* le-a în
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credinţat purtătoriuiul acestei epistole. „Ca să sciţi, dicer 

şi voi cele pentru m ine“ , adecă să aflaţi ceje pentru 
mine. Prin aceasta li a arătat şi dragostea lui cătră den- 

şii, cum şi dragostea lor cătră el. „Pre care pentru în 

seşi aceasta I-am trimis la voi, ca să sciţi cele pen

tru noi, şi să mângâe inimele vostre" (Vers. 22). 
Acestea nu le-a dis el în mod simplu, ci după ce mat 

’nainte li-a spus: „îmbracându-ve-* şi „lncălţându-ve“, 
ceia ce este o dotfaaa nestrămutată, că 11 ttenmauae a it 
pururea gala de hrnlă. Cum că este aşa, ascullă pe Pro

fetul care dice: „Să-I fie Iul ca o haina,cu care se 

îmbracă, şi ca un brâO, cu carele pururea sâ în

cinge" (Ps. 108, 181. Profetul arată şi pe DumnedeQ îm
brăcat cu zaua dreptă'ţei, invarăxida-ire prin aceasta că 
ii ol nururea. şi nu numai pentru un timp scurt, trebuie 
a ti înarmaţi cu armele duchovnicesd, căci trehumta iie 

resboiu este vecînică. „Dreptul, dice, ca un leu în-

drâzneşce" (Pvov. 28, 1). Un ast-feliQ de ostaş înarmat 
nu se teme de rândurile duşmanului cele desfăşurate îna

intea lui, ci se aruncă în mijlocul adversarilor. „Ca fru- 

museţa în munţi, dice, ca piciorele celui ce bine- 

vesteşce audirea păceî" (Isaia 52, 7). Cine nu ar a- 
lerga, cine nu ar servi unei ast-feliu de cause, când se- 
bine-vesteşce pacea, şi încă pacea lui DumnedeQ cătră 
omeni, carii cu nimic nu s-au obosit spre a o căpăta, ci 
numaî Dumnedeu e acel ce a făcut totul? Ce anume este 
gâtirea evangheliei, să ascultăm pe Ioan Botezătoriul carele 

ţlice: „ Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cără

rile Iu l“ (Math. 3, 3); dară această gătire e mai’nainte de 
botez, căci după botez este o altă gătire, aceia adecă de 
a nu face nimic, ce ar fi nedemn de pacea cea evanghelizată 
noufi. Fiind-că piciorele sunt sfetnicii vieţei nostre în cele 
mal multe mişcări a le corpului, de aceia încontinuQ în- 

demnându-ne dice: „Vedeţi cum să umblaţi cu paza“ , 
făcend alusiune la viaţa nostrfi, adecă ca să facem fapte 
demne de evanghelie, să arătăm viaţa şi faptele nostre 
curate. «S-a bine vestit paceu, dice, daţi deci acestei veşti 
bune, daţi evangheliei calea pregătită, eară dacă earăşl vfi 
faceţi duşmani, apoi aceasta nu este gătirea păceî. Fiţi 
gata, şi nu întârdiaţi, nu amânaţi pacea predicată de ea. 
Dupre cum v-aţl gătit pentru pace şi credinţă, tot aşa gata 
fiţi de a remânea, de a stărui in acestea. Pavâza e cea’ntfiia
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care primeşce tote atacurile duşmanilor; ea este care pă
strează armele ne sfărâma te. Deci daca credinţa este dreap
tă, şi viaţa este dreapta, şi armele tote remân nesfărâ- 
niale.»—Multe vorbeşce el despre credinţa şi speranţa mal 
cu samă în epistola cătră EbreT. «Credeţi, dice, în bunurile 
viilore, şi nimic din relele presente nu vă .va vătăma; 
pentru că dacă în strimtorârl şi în dureri vel avea cu ti
ne credinţa şi speranţa, vel conserva intacte acele bunuri*. 

„Trebuie cel ce se apropie la Dumnedeu să crea

dă cum că este, şi celor ce-1 caută pre densul este 
dâtatoriu de p lată" (Ebr. 11, 6). Credinţa este pavăză, 
dară daeă sunt la mijloc sofisme, raţionamente şi socoteală 

„de ce aşa“ şi nu altminterea, apoi atunci ea nu maî 
este pavăză, ci chiar ne împedică. Aceasta deci să fie cre
dinţa nostră, ca să ne acopere peste tot, ca şi o pavăză. 
Să nu fie scurta, ca să ni reuiână piciorele gole, sau vre-o 
altă parte a corpului, ci să fie acea pavăză potrivită cu 

corpul. „Cele aprinse". Multe raţionamente ard sufletul 
nostru, multă nesiguranţă, şi multe contrarietaţî, dară to
te acestea credinţa cu adevărat, că le temperează. Multe 
introduce diavolul în sufletul nostru îuflăcârându-1 şi pu- 
nendu-1 în îndoealâ la fie-ce pas, pre cum de pildă când 
dic unia: ore este înviere? ore este judecată? ore este 
resplata faptelor? Eî bine, în tote acestea dacă este cre
dinţa la mijloc, ea va stinge tote săgeţile diavolului. Ţi-a 
trecut prin cugetul tău vre-o poftă ore care? Pune înainte 
credinţa bunurilor viilore, şi uu se va maî înfăţoşa nici

odată, ci se va perde din sufletul leu acea poftă. „Tote 
Săgeţile1', dic-e, adecă nu pe unele da, şi pe altele nu. 

Asculta pe Pavel ce spune: „Ca socotesc, ca nu sunt 
vrednice pătim irile tim pului de acum catră m ăr i

rea cea viitore, care va sa se descopere catra 
noi" (Rom. 8,18). Vedi câte săgeţi aQ stins drepţii pe a- 
tunel ? Sati pote nu ţi se par a fi săgeţi aprinse, care ard 
pe Patriarch, când el aduce ca sacrificiu pe fiul sefl, şi 
când se pregâteşce să-l pună pe lemnele ce ardeau ? Dară 
şi alţi drepţi aii stins tote săgeţile vicleanului. Aşa dară, 
dacă resonăminte greşite resboesc cugetul nostru, noi sâ pu
nem înainte credinţa; dacă fapte absurde ne muncesc, de ere 
dinţa să facem us ; şi in definitiv dacă durerile şi scâr
bele se grămădesc asupra nostră, numai pe credinţă n< 
putem repausa. Ea este cu drept cuvent păzilorea şi apă



246 OMILIA XXIV

rătorea tuturor celor-l-alte arme, şi dacă nu o posedăm, a- 

po! şi acelea tote se frîng. „Preste tote dice, luând pa
văza credinţ.'t“ ? Ce înseamnă „preste tote“ ? Adecă şi 
în adevgr, dice, şi în dreptate, şi în gâlirea evangheliei, 
pentru că I6te acestea ati nevoe de credinţă. De aceia a 

şi adaos: „Şi coiful mântuire! luaţl“, adecă că prin a- 
cesta veţi putea ca să deveniţi la urmă în siguranţă. Coi
ful mântuire! liiaţl, adecă să evitaţi primejdia; căci dupre 
cum coiful acopere precis din tote părţile capul, şi nu-i 
lasă de a suferi ce-va, ci-1 apără, tot aşa şi credinţa 
devine a ţinea locul pavâze! şi a coifului mântuire!. Da
că noi stingem sâgeţele lui, apoi grabnic vom primi, 
sau mal bine dis, ui vor reveni raţionalimentele cele care 
ne salvează, şi nu lasă judecata nostrâ de a pătimi ce-va. 
Dacă acele resonăminte contrarii se sting, apoi grabnic 
cele-l-alte resonăminte, care ne salvează şi ne fac a avea 
speranţe bune, se vor naşce in noi. Şi precum coiful înfă
şură capul jur-împrejur, aşa şi ele vor înfăşură şi apăra 
judecata nostre. Dară nu numai aceasta, ci încă vom lua 
şi sabia duchului, aşa că nu numai vom putea a ne asi
gura de cele îndepărtate deja de la noi, ci pe însuşi dia
volul îl vom putea răni. Sufletul care nu e desnâdejduit, 
şi care nu primeşce săgeţile cele aprinse, cu muliâ bună 
voinţă se va arunca asupra duşmanului, şi-l va sparge za
ua cu care el este acoperit, dupre cum a făcut şi Pavel, 
carele prin această sabie a frânt şi a robit cugetările duş
manului ; un asemenea suflet, dic, va sfâşia şi va tăia ca

pul dracului. „Care este cuventul lui Dumnedeu." 
Prin aceste vorbe, sap că înţelege porunca lui Dumnedeu, 
sau îndemnul lui, satt în fine că in numele Iul Iisus Chris
tos numai vom putea să păstrăm poruncile lu! Dumnedeu. 
Dacă noi vom face poruncile luî Dumnedeu, prin aceasta 
vom doborî şi vom ucide pe dracul, pe şerpele cel viclean. 

Fiind-că a dis: „veţi putea stinge săgeţile vicleanu

lui cele aprinse", apoi ca nu cum-va il să se mândriască, 
îl povăţuieşce ca pentru tote să se roge lu! Dumnedeu, 
căci ce dice? «Prin totă rugăciunea şi cererea vostrS vor 
fi acestea, dice, adecă rugăndu-VG, or! ce veţi reuşi. Nici
odată apropiindu-te de Dumnedeu sâ nu le rogi numai 
pentru tine personal, şi ast-felifl vel avea pe DumnedeO 

indurat cătră tine». „Prin totă rugăciunea şi cererea, 
dice, rugându-ve în tot timpul întru Duchul, şi la 
înseşi aceasta priveghind cu totă răbdarea şi ru-
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gaciunea pentru toţi sânţii". Aşa dară să nu’ml ho- 

târeşcî timpul din di, căci asculta ce spune eJ: în tot tin r 

pul sa te rogi, dupre cum dice şi Mântuitorul: „N e

contenit ve rugaţi" (Math. J 5, 27). Dar’apoi n-aî audit 
de văduva aceia, cum prin stăruinţa el a reuşit în ceia ce 
a cerut? N-aî audit de acea femee din Finicia Siriei (Marc. 
7, 24—30) cum prin continuarea conversaţiunel el a atras 
favorea stăpânului? El bine, acestea cum şi alţii mulţi, 

prin rugăciune stâruitore au reuşit. „Rugându-ve în 

tot timpul intru D uchu l", adecă cele după Dumnedeft 
să le cerem, şi nimic pământesc, nimic lumesc. Şi nu e 
nevoe numai de a ne ruga necontenit, ci şi de a priveghea. 

„Şi la înseşi aceasta, dice, p riveghind". Fie că vor
beşce aici de priveghere de Iotă noptea (jiavvo7.iţ—îSoc), 
fie’ că vorbeşce de trezvia sufletului, căci pe amândouă 
părerile le primesc. Vedi cum priveghea acea Chauaniancă, 
că de şi Domnul nu-i respundea, ba încă şi câne o numi

se, ea lotuşi dicea cu curaj: „Adeverat, Domne, câ şi 

cânii m ânâncâ din fărâmăturile ce cad din masa 

Dom nilor sei“ (Math. 15, 27)? Vedi câ ea nici că s-a de
părtat de el, pănă ce n-a reuşit în cererea sa ? Vedi cum 
acel prieten a stăruit în ora înaintată a nopţel, pănă ce 
l-a trezit şi l-a îmblăndit pe acela cu stăruinţă ?

Aceasta va să dică a priveghea. Voeşcl pote a afla 
despre priveghere în rugăciune? Ei bine, uită-te la Anna, 

şi ascultă cuvintele ei: „Adonal, Eloi Sabao th“ (I Im
par. 1, 1 1 ), de cât e maî bine ca să asculţi ce s-au pe
trecut mai’nainte de pronunţarea acestor cuvinte. «S-ati 
ridicat, dice, toţi de la masă, şi aceia imediat nu s-a dus 
Ja culcare, nu a alergat la repausare», de unde mi se pare 
că şi la masă ea nu şi-a îngreuiat stomachul cu mâncări, 
ci a stat acolo mal mult de formă, căci deall-feliu nu ar 
fi putut vărsa atâtea lacrimi. Dacă noi fiind deja înfrânaţi 
cu postul, şi deabea ne putem ruga ast-feliu, sau mal drep
tul vorbind nicT-odată nu ne putem ruga ast-feliu, apoi cu 
alât mai mult nu s-ar fî putut ruga ea după masă, dacă 
nu ar fi fost ajunată. Sâ ne ruşinăm noi bărbaţii de acea 
femee, să ne ruşinăm, dic, noi, cari rugând pe Dumnedeu 
ca sâ ni acorde împărăţia ceriurilor, stăm la rugăciune 
cu gura căscată; sâ ni fie spre ruşine această femee, care 

se ruga şi plângea ca să i se dea copil. „Şi a stat di

ce, Înaintea D om nulu i" (l Imp. 1, 9) şi ce spunea ea?
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„Adonal, Eloi Sabaoth“, ceia ce înseamnă: Domne, 

Dum nedeul puterilor ; şi pronunţând acesle cuvinte la- 
oâm ile’l curgeau şiroe, căcJ credea şi era convinsă că 
prin lacrâmi il va îndupleca. Unde sunt lacrâmî, ne
greşit că acolo e şi mâhnire şi necaz; oară umle este ne
cazul şi strimtorarea, fără greşală că acolo este şi multă 

filosofie, cum şi multă băgare de samă. „De vei căuta, 

dice, spre rugăciunea robei tale, şi de vel da ro

bei tale semânţă bărbătească, voiQ da pre el dar 

înaintea ta pănâ la diua morţeî 1 u î“ (Ibid. Vers. 11), 
Ea nu a dis «il voiu da pentru un an, sau do*,» dupre 
cum facem noi, nici nu a dis «dacăJmî vel da copil, iţi 
voiu da banis ci «întregul dar, pe fiul meu cel ântăiu năs
cut, pe fiul n găciuneî mele il voiu da ţie pentru tot-doa- 
una». Aceasta a fost fiica luî Abraam cu adevărat. Ea dă 
luî Dumnedeu mal’nainte chiar de a fi câştigat cererea, 
dară şi Dumncdeti’I acordă cererea fiind rugat. De cât tu 

priveşce de aicî si marea evlavie a acestei femei. „Şi ea 

grăia, dice, întru inima sa şi buzele ei se mişcau, 

eară glasul nu se aud ia“ (Ibid. Vers. 13). Ast-feliu se 
rogă lui Dumnedeu cel ce voeşce a reuşi în cererea sa, 
eară nu moleşit, nu cu gura căscată, nici scărpinându-se, 
sau fiind fără nicl-o bagare de samă la ceia ce vorbeşce, 
sati fără nii't-o grijă. Pare că Dumnedeu nu putea să-I dee 
şi fără a mal cere ea? Nu şcia el pote dorinţa femeeî şi 
maî’nainte de a se ruga? Şcia de sigur, şi putea să-i in- 
depliniască dorinţa şi fără de rugăciune, însă dacă-I da 
copil maî’nainte de a cere, nu s-ar fi arătat buna-voinţă 
a aceslel femei, virtutea el nu s-ar fi învederat, şi nici că 
ar fi câştigat o ast felia de recompensa. Aşa dată amâna
rea el pănâ atunci 1111 provenia doră din invidie cătră Fe- 
nana *), nici din răutate, ci mal mult din îngrijirea şi dra
gostea cătră bărbat. Deci când fu aud! că.spune scriptura 
că i-a fost închis Dumnedeu pântecele el, şi că era scâr
bi lă şi necăjită pe rivala eî, care avea copil, pe când dân
sa nu avea, să înţelegi de aici că voeşce a arăta filosofia 
acestei femei. Pentru câ judecă singur: ea avea pe băr

batul seu, Elcana, ca sclav al său, căci îl dicea: „aQ nu 

sunt ea ţie mal bun de cât dece fil“ ? de şi pote o amă
ra rivala el, adecă o lua în ris, şi o împunge-j cu vorbe sar

*) Cartea I a împăraţilor, cap. 1. şi urm. (TtaJ.)
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castice din causa stărpăciunel el, totuşi ea nu se apăra, 
nici nu o blestema, şi nici că dicea bărbatului: «resbună- 
mg, fiind că rivala mea 1116 baljocureşee». Aceia avea cu 
adevărat copil, dară şi aceasta avea ca contra balantă iu

birea bărbatului. De aceia şi dicea e l: „nu sunt eu ţie 

mal bun de cât dece fiî“ ? mângâind’o prin aceasta. 

Să vedem acum earăşi filosofia acestei femei. „Şi Iii o 

a socotit pre ea beata" (Ibid, Vers. 13), la care pri- 

veşce ce respunde: „Nu socoti pre roba ta ca pre 

o fata pagânâ, ca din mulţimea multe lor mele cu

getări, şi din mulţimea mâhnirel mele m-am topit*) 

păna acum " (Vers. 16). Aceasta cu adevgrat că este 
fapt al unei inimi înfrânte şi umilite, când noi nu ne mâ- 
niem pe cel ce ne insultă, când nu ne împuţinăm, când 
ne justificăm. Nimic nu pole face inima filosofă, ca scârba 
şi slrîmtorarea. Nici un lucru nu este atât de plăcut, ca 
a fi cine-va întristat şi mâhnit înaintea iul Dumnedeu. 

„D in mulţimea multelor mele cugetări, dice, am 

prelungit panâ acum ". Pe aceasta deci să o imităm 
cu toţii. AudiţI aceasta voi femeilor, care sunteţi sterpe, 
voi care doriţi copil, audiţl aceasta, dic, şi bărbaţi şi fe
mei, pentru că şi bărbaţilor se întâmplă de multe-ori de 
a dori copil şi a se ruga lui Dumnedeti. Ascullă ce dice 

scriptura : „Şi s-a rugat Isaac Dom nulu i pentru Re- 
becca femeea sa, ca era stearpă, şi l-a ascultat 

pre el Dum nedeu" (Facer. 25, 21). In adevgr, că mart 

lucruri se pot face prin rugăciune ! Dară să ne intorcem 

la vorbele Apostolului. „Prin totă rugăciunea şi cere

rea, dice, rugându-ve în tot timpul întru Duchul, 

şi la înseşi aceasta priveghind cu totă rabdarea 

şi rugăciunea pentru toţi sânţii, şi pentru m ine“ , 
punendu-se pe sine tocmai la urmă. Dară ce faci Pavele? 
Te pul pe sine-ţl tocmai la urma tuturor? «Da, dice el. 

„Ca să mi se dea mie cuvent, întru deschiderea

*) Originalul e precum urmeadă: „OTt sve ffXvjâ-ou? â3oXîc7.'.a? 
ji.oo âv.TSTcr.v.a I'mc vt>v“. Parachimenul iv.rsmw. este din verbul 

£xtsivio=a prelungi, şi nici de cum din verbul T7jxto=a topi. Aşa 
dară traducerea justă este : „că din mulţimea multelor mele cugetări 
am prelungit (rugăciunea) până acum“. Trad.
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gurel mele, cu înd răznea lă  a arăta taina evanghe

liei, pentru care fac solie în legătur i" . Dară unde nl 
tu solie? «Cătră omeni», dice. Val! cât de mare e filao* 
tropia lui Dumnezeu cătră noi, căci a trimis soli din ce- 
riO, cari să vorbiaseă iu locul Iul, soli de pace, dară pe
cari omenii prin^ându-I l-au pus "in legături, şi nu s-au
ruşinat macar de legea comună, după care cel ce are vre-o 
solie nu pătimeşce nici un reu. «Cu tote acestea eu fac 

solie în legături», dice „ca întru dânsa cu înd răznea

lă să grăiesc, precum  mi se cuv ine a g r â i“ . „Lan
ţul acesta'ml este pus de omeni ca să astupe gura mear 
şi să nu am curaj, îii'S rugăciunea vostre va deschide gu
ra mea, ca să spun tote cele pentru care am fost trimis 
a spune».

„Eară ca să sciţi şi voi cele pentru m ine, ce 

fac, tote voue le va arăta T ichic, iub itu l frate, şi 

credinciosa slugă întru D o m n u l" . Dacă esle credin
cios, nu va minţi de loc, ci tote cele adevSrate le va spune. 

„Pre care pentru înseşi aceasta I-am trim is la voi, 

ca să sciţi cele pentru noi, şi sa m ângâe  in im ile  

vostre“ . Val! câtă iubire. «Ca să nu v6 înfricoşaţi, dice, 
de cel ce voesc a v8 spălmânta», căci după cât se vede 
il eraţi in mari necazuri. De alt-feliQ chiar vorba «ca să 
mângâe inimile vostre» aceasta dă a înţelege; «ca să nu 
v6 lase, dice, de a cădea.»

„Pace fraţilor şi dragoste cu credinţa de la

D um nedeu T atăl, şi D om nu l Iisus Christos" (Vers.
23). Li doreşee lor pace şi dragoste cu credinţă, şi bine 
a dis, căci nu e de^juns numai de a avea pe buze cuvân
tul de dragoste, şi în acelaşi timp a se amesteca cu cel 
de altă credinţă. Sau că spune aceasta aici, sau că-1 aţiţă 
de a avea credinţă într’atâta, în cât să fie cu curaj pentru 
cele viitore. «Pace cătră Dumnedett şj dragoste», dice, şi 
cu drept cuvânt, căci dacă este pace, va fi şi dragoste, şi 

dacă va fi dragoste, va fi şi pace. „C u  cred in ţă14. Nici 
un folos nu este de dragoste, dacă nu e credinţa, sau mal 
drept vorbind, nici că pote să fie dragoste în alt mod. 

„Charul cu toţi, carii iubesc pre D om nul nostru 

Iisus Christos, întru nestricăciune. A m in “ (Vers. 24). 
Pentru ce ore a separat el aici pacea de char, căci a pus 

pacea maî sus, eară aici numai charul? «Intru nestrică-
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ciupe, <Jice, A m in " . Ce este „ în tru  nestricăc iune" ?  
Adecă cu cumpătare, cu modestie, sau mai pre sus de cele 
stricăciose, ca de exemplu: nu în bogăţie, nu în slavă, ci 

în cele nestricăciose. Particula în tru  este luată în loc de 

prin . «Prin nestricăciune, dice, adecă prin  v ir tu te ,"  
căci orl-ce pâcat este stricăciune, şi dupre cum vorbim 
de o fecioră sedusă, tot aşa e şi cu sufletul. De aceia şi 

dicea Pavel.: „N u cum-va sâ se strice şi cugetările 

vostre" (II. Corinth. 11, 3), şi earăşl in alt loc: „ In tru  

învăţătură , nestricare, cinste, nestricăciume" (Tit. 2,7).
*) Ce ore este, spune-mi, stricăciunea corpului? Nu 

ore desfacerea Iul totală şi descompunerea Iul ? Aceasta 
se întâmpla şi cu sufletul, când pgcatul a intrat în el- 
Frumuseţa sufletului este prudenţa, dreptatea; sănătatea 
sufletului este bărbăţia, este înţelepciunea şi prosperitatea 
lui. Şi desfrânatul ca şi lacomul este infect, precum infect 
este şi cel ce se predă pe sine faptelor rele; şi fricosul 
ca şi laşul este slab, precum şi cei prost este slab de su
flet. încă şi pficatele aduc stricăciunea, căci fac pe omeni 
desfrânaţi şi slabi, şi la urmă 1 trântesc în bole grele. 
Când noi dicem că o fecioră a fost sedusă, nu vorbim, 
aceasta principalmente cu privire la corpul el, ci mal mult 
pentru nelegiuirea făcută cu ea, căci pe lângă corp i s-a 
corupt sufletul el. De alt-feliu faptul petrecut cu ea nimic 
alt n-a fost de cât promiscuitate, şi dacă aceasta ar fî 
stricăciune, apoi de sigur că şi nunta ar fi stricăciune. 
Aşa dară nu promiscuitatea este stricăciune, ci pScatuL 
Ce alta mal cu samă ar putea fi stricăciunea unei case,, 
decât deteriorarea el? Stricăciunea peste tot locul este 
o schimbare spre mal r6u, o trecere de la starea dinainte 
la o altă slare de lucruri, la alt obiceiQ. Ascultă ce spune 

scriptura: „Tot trupu l îşi stricase calea sa pre pă- 

ment" (Facer. 6, 12), şi earăşl: „Omeni stricaţi la min
te" (II Timoth. 3, 8). Corpul nostru este stricăcios, eară 
sufletul nestricăcios. Deci să nu-i stricăm şi pe el. P6ca-, 
tul cel dintâi a făcut corpul stricăcios şi peritoriu, eară 
pâcatul săvârşit după baea renaşcerel pote strica şi su
fletul, şi îl face ca să potâ fi uşor de luat în stăpânire şi

*) Partea morală. Cum că corpul nostru este stricăcios, eară 
sufletul nestricăcios, drept care trebuie ca noi să fim tot-deauna a- 
geri, Spre a evita stricăciunea, ca nu cum-va. să pătimim cele ce a. 
pătimit bogatul din evanghelie. (Veron).
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ros de viermele cel nemuritorii!. Viermele nu se atinge 
de diamant, şi chiar de s-ar atinge eu nimic nu-i pote vă
tăma. Aşa dară nu-ţi corupe sufletul, căci tot ce e corupt 

•e plin de infecţie. Ascultă pe profetul, care dice: „Impu- 

ţitu-sau şi aQ putrezit osele mele de cătra faţa ne 

bun ie i mele“ (Ps. 37, 6). Această stricăciune/deci, se va 
îmbrăca intru nestricăciune, pe când aceia nicî’-odată, căct 
unde este nestricăciune acolo este stricăciune. Ast-feliu 
deci stricăciunea este nestricată, neavend sfârşit, este mor
te nemuritore, ceia ce s-ar fi întâmplat dacă corpul re- 
mâuea nemuritoriu. Ast-feliu dacă noi ne ducem de aici 
•avfind stricăciunea în noi, avem acea stricăciune nestrica
tă şi nesfârşită. Pentru câ în adevCr, a se arde şi a nu 
se consuma, şi a fi vecînic ros de vierme, fără sa fie ni
micit, este o stricăciune nesiricăciosă, precum s’a întâm
plat cu fericitul lob, carele se strica, se deteriora corpo- 
ralminte în trecerea unul timp îndelungat, şi el totuşi nu 
se prăpâdia, ci Intr’una muia bulgării pământului reze- 
mându se pe puroi (lob. 7, o). Aşa ce-va va suferi şi su
fletul atunci, când viermii vor sta pe lângă el şi’l vor ro- 
de, nu în timp de doi ani, nici trei, nici dece, nici o sută 

şi nici. mii de ani, ci fără de sfârşit. „Unde viermele 
lo r  nu more, şi focul nu se s tinge", dice (Marc.9,44).

*) Sâ ne temeni, vfi rog, să ne înfricoşăm de acele 
•cuvinte, pentru ca să nu cădem cu faptele. Lăcomia este 
stricăciune, ba încă o stricăciune mal rea de cât tote ce- 
Je-l-alte, căci ea duce la idololatrie. Să fugim de stricăciu
ne, şi să preferăm nestricăciunea. Te-ai lâcomit Ia ayutul 
altuia? Lucrul de care te-ai lăcomit se strică, pe când lă
comia remâne, devenind object.de stricăciune fără sfârşit. 
Mulţămirea trece, pe când pficatul remâne intact. Este un 
rfiu mare de a nu se lepăda cine-va de totul din această 
viaţă, şi mare nenorocire este ca ducându-ne acolo să 

ipurtăm cu noi sarcini de pficate. „ Căci în iad, dice, 

•cine se va m ărturisi ţie" ? (Ps. 6, 6) Acolo este tribu
nal, şi nu este atunci timp de pocăinţă. Cât nu s-a văl- 
-cârat bogatul acela cătră Abraam ? Dară nimic n-a folosit. 
«Câte nu diceau cei ce nu au hrănit pe Christos ? Şi cu

*) Partea morală. Trebuie a ne teme de ameninţări, câ ast- 
felia să fugim <le faptele rele ; cum câ plăcerile trec, eară neacor- 
darea de milostenii, cum şi orî-care alt pecat, ne face necunoscuţi 
de Dumnedeti, carele tote Ie cunoşce, şi carele ni-a ordonat n6ue să 
facem cele ce emitribuiesc la mântuire. (Veron).
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tote acestea au fost aruncaţi în focul cel nestins şi vecl- 

nic. Câte nu au dis şi acel ce au făcut fărâ de leg i: „D om 

ne, D om ne , ati nu cu num ele ten am  prorocit, şi 

nu cu num ele  teG draci am  scos"? (Math. 7, 22) Şi 
cu tote acestea nu au fost cuDoscuţî de el. Tote acestea 
se vor petrece atunci, şi nici un folos nu vom avea, dacă 
nu vom face acum binele. Să ne temem deci, ca nu cum

va să dicem şi noi atunci: „D om ne , când te-am vedut 

flăm ând , şi nu-ţl-am dat să m ănânc i" ? (lbid. 25, 37> 
Acum să-l hrănim, nu o di, nici doufi, nicî trei, căci dice 

scriptura: „M ilostenia şi credinţa să nu-ţi lipsască" 
(Prov. 3, 3). Nu a dis: «fă. milostenie oda(tă, safi de doue- 
orî», pentru câ şi feciorele acelea aveau unt-de-lemn în 
candelele lor, însg nu deajuus. Ast-feliu că avem nevoe 
de mult unt-de-lemn, şi ca un măslin roditoriu trebuie a 
sta noi în casa Domnului. Fie-care din noi sâ cugetăm la 
sarcinile de pâcate pe care le avem, şi să aşezăm ca con- 
tra-balanlă bine-facerile nostre, şi încă mai mulle chiar se- 
punem în cumpănă, pentru ca’ nu numai pgcatele să se 
stingă, dară încă ca dreptăţile nostre să se aibă în vede
re la justificarea nostre. Dacă nu vor fi tot pe afâtea fap
te bune, pe câte fapte rele sunt în sarcina nostre, ba în
că chiar mal multe, ca ast-feliu din cele prisoselnice să 
ni se calculeze la justificarea nostrg, nimeni nu ne va pu
tea sustrage de la pedeapsă. De care fie a ne scăpa cu 
toţii, prin charul şi filantropia Domnului nostru Iisus Chris
tos, căruia, împreună cu Tatăl şi cu Sântul Duch, se cu
vine slava, stăpânirea şi cinstea,* acum şi pururea şi în ve
cii vecilor: Amin.

F I N E
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