
Tâîcuire a lui Teofilact Arhiepiscopul Bulgariei la trim iterea Apostolului Pavel 
cea câtre Filipiseni, tălmăcita în limba românescâ.

Pricina trimitereî ceiî câtre Filipiseni1) > dupre Chrisos- 
tom, Teodorit, Teofilact şi Icumenie.

Filipisenii erau dintr o cetate din cele ale F ilip ilor ce se află 

în Machedonia, aşa numindu-se dela FUip cel ce o a lăcuit pre 

ea, E ra  însă mai întâiu cetatea F ilip ilor, supt scaunul Te salo

nicului, iar acum este supusă subt scaunul Constantino-cetăţeî, 

mitropolie aflându-se cu mitropolit a l F ilip ilor şi a l Dramei 
numit'1). Ş i multe bunătăţi mărturiseşte Pavel şi fapte bune pentru 

Filipiseni. Ş i a scris trimiterea acesta a . lor, aflându-se în Roma 

legat cu lanţuri şi închis în temniţă, fiind-că respunderea cea 
din urmă, ce sa  făcut dupre cea dintâia, care o a făcut îna

intea împăratului Neron, pre care o po?neneşte în a doua tri

mitere a sa 'către Timoteî (ţicend: «-Intru întâia mea respundere 

nici unul s’ a aflat cit mine, ci toţi m au părăsit» ( I I  lim ot. IV , 

16). Dupre cea întâia respundere, dic) iarăşi s a  legat şi s a  bă

gat în temniţă; deci acolo în temniţă aflându-se Pavel, a tri
mis Filipisenii la el cele spre trebuinţa sa, prin Epafrodit, şi 

doreau să afle cele despre Pavel învăţătorul lor, în ce chip se 

află; căci audind că se află în legături, erau întristaţi şi turbu

raţi. Pentru acesta dar şi Jiind-câ âre-carii Iudei în chip de hris- 

tianism stricau pre cel mai proşti cjicendu-le că fă r ă  de legea cea 
veche şi fă r ă  de tăerea împrejur, nu pot a se îndrepta.

Pentru tote acestea, clic, sa  îndemnat Pavel a le scrie trim i

terea acesta; ş i mai întâiu îi învaţă cum că legăturile şi închi-

x) Trimiterea acesta s’a scris în amil 23 dupre înălţarea Domnului, 
dupre Meletie, tom. 3 al biser. istorii.

*) Despre Filipi acestea foc Faptele Apostolilor: Şi de acolo am 
venit în Filipi, care este întâia cetate „Colonie<c a parţeî Machedonieî
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sorile cele pentru Christos nu sînt pricinuUore de întristare şi 

de turburare, ci mai ales de bucurie şi de veselie. Priimeşte 

însă cele trimise şi laudă credinţa lor dicend că îi pomeneşte. Ş i 

scrie că a respuns în Ro?na şi cum că ore-cari din pizmă- i-aît 

pricÎ7iuit mai mult necaz şi do sădire; îî sfătueşte însă pre dinşiî 
a petrece întru iinire şi întru smerită cugetare şi' aduce spre 

p ildă pre smerenia F itu lu i lui Duumedeîi cea până la morte de 

cruce. Apoi arată cu dovadă cum că Legea cea Veche şi tăerea 

împrejur au remas nehicrătore şi se aduce pildă la acestea pre 
sine şi, că pentru Christos tote le-a socotit pagubă şi gunoe şi prihă- 

neşte încă pre cei ce cugeteză cele Evreeşti şi învaţă tăerea îm

prejur, şi îi numeşte pre eî câni şi lucrători reî şi vrăşmaşi ai 

crucei. Ş i priimeşte cele trimise şi laudă rnilostenia cea către 

sine şi făcută. Ş i în scurt a dice cu cinste vor ove şt e Apostolul 

către Filipiseniî aceştia; de vreme ce întru adevăr multă fap tă  

bună şi iscusinţă au arătat întru credinţa lu i Christos; căci 

aicea la Filipsenî a fost feme ea aceea vinde tore de porfire L i

dia din cetatea Tiatirilor, pre a căreea inimă o a deşchis Domnul 

şi lua a?ninte la cuvintele h ă  Pavel şi a crecfut întru Do?nmtl 

şi s a  botezat cu totă casa sa (Fapt. X V I, 14 ). Aicea la Filipi- 

senî a fost bătut Pavel împreună şi S ila  şi a fost băgaţi în 

temniţă; aicea şi păzitorul temniţei dintre omenii ce au vetiut, 

a ere dat în Christos şi sa  botezat împreună cu totă casa sa 

(tij). Aicea şi căpitanii oştilor audind că Pavel. este roman s' au 

temut şi la u  rugat să se ducă; şi pre lângă altele mărturiseşte 

Pavel că Filipiseniî au suferit şi p?imejdii pentru credinţă şi că 

erau bine plecaţi spre a m ilui, care pentru tote acestea se vede 
că îi hibe a şi îî cinstea cu covîrşire1).

J) însemnează, că trimiterea acesta este a noua dupre rânduiala şi 
dupre vremile în care Pavel a scris trimiterile sale, dupre amendoue 
cele către Tesal. adecă şi dupre amendoue către Corintem şi dupre 
cea întâia către Timot. şi dupre cea către Tit şi dupre cea către Ro
manţ şi dupre cea către Galaienî, precum elice Teodorit în precuvîn- 
tarea trimiterilor lut Pavel. •
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TÂLCUiKE LA CEA CÂTRE FILIPISENI

CAP. I.

i. Pavel şi Timoteî, robii luî Iisus Christos.
La trimiterea acesta nu pune Pavel diregătoria ce avea, 

adecă acesta: Apostol, ci rob al luî Iisus Christos se numeşte 

pre sineşî> care numele acesta măcar deşi este mare, însă este 

mai de opşte şi la toţi omenii. Iar Corintenilor scriind şi‘ luî 

Timoteî, Apostol se numeşte pre sineşî. Pentru ce pricină însă 

o face acesta? Pentru-că pre Corintenî şi pre Timoteî vrea 

să-î înveţe şi să le rânduiască multe lucruri ca un Apostol al 

Domnului, şi pentru acesta la început a scris apostolicesca 

dregătorie, iar aicea fiind-că nu avea nimica a rândui din a- 

celea, pentru acesta cinsteşte pre Filipisenî ca pre nişte de o 
cinste cu el şi împreună robi ai lui Christos.

Tuturor sfinţilor în Christos Iisus, cari sînt în Filipi.
Fiind-că Iudeii se numesc pre sineşî sfinţi, fiind-că odinioră 

a fost norod sfînt al lui Dumnedeu, pentru acesta Pavel aicea 

a adaus acesta «în Christos Iisus» căci cei ce sînt întru Chri
stos, adecă cei ce s’au sfinţit prin credinţa luî Iisus Christos, 

aceştia cu adeverat sînt sfinţi. Iar nu Iudeii, ci eî sînt necuraţi 

ca unii ce nu au* prii mit sfinţenia prin Christos, 

împreună episcopilor şi diaconilor.
Episcopi aicea numeşte pre presviteri şi pre preoţi, fiind-că 

nu era legiuit a se afla întru una şi aceeaşi cetate mulţi ar

hierei şi episcopix), că în vremea aceea a Apostolilor nu erau 
aşa despărţite numirile episcopilor şi presviterilor, precum este 

acum, , căci acum episcopii se die numai arhierei, nu şi preoţi,

*) A nu fi doi episcopi întru o cetate, arătat opreşte canonul opt al 
icumenicului sobor întâîu; strîmtorit însă şi lăturiş-opreşte acesta şi 
canonul 35 al sfinţilor Apostoli şi cei al 20-lea al icumenicului al 6 . Insem- 
neză însă, că numirea episcopi, va să cjica pândari.



îar atuncea episcopi se numeau şi preoţit şi diaconii; pentru a- 

cesta Pavel scria luî Timoteî acestea: diaconia ta (în loc de 
slujba ta, adecă epanghelma* ta cea episcopâscă) deplin încre

dinţează (II Timot. IV, 5). Şi iarăşi: nu te lenevi de darul ce 

este întru tine, carele l’a dat ţie prin prorocie şi prin punerea 
manilor presviterieî (I Timot. IV 14); adecă prin mânile epis

copilor, căcî presviteri! nu hirotonisiau pre episcopî, ci epis

copii, dupre întâiul canon al sfinţilor Apostoli, ce dice: epis

copul să se hristonisescă de doî sau treî episcopî. Ci din pro- 

tivă presviteriî şi preoţii se numeau episcopî în vremea aceea, 

fiind-că pândeau, adecă priveau şi e! pre norod, pentru ca să-i 
curăţescă şi să lumineze pre aceîa, care aveau trebuinţă de cu

răţie şi de luminare. Şi acesta se arată din Faptele Aposto

lilor, care scriu că Pavel «dela Milet trimiţând în Efes a che

mat pre presviteriî bisericeî» (Fapt. XX , 17); şi mai jos pre pres

viteriî aceştia îi numeşte episcopî, dicend: «să luaţi aminte de 
sine-ve şi de totă turma, întru care pre voi Duhul cel Sfint v’a 

pus episcopî» (tij. XXVIII). -Şi pre. lângă acestea scrie Pavel: 

«pentru acesta te-am lăsat' pre tine în Crit, ca să aşedî prin 

cetăţi presviteri adecă episcopî», precum tâicueşte Chrisostom 

(Tit. I, 5). Că adauge dupre Teodorit: «Că trebue episcopul a 

fi neprihănit» (tij. VI). Pentru care pricină scrie Pavel aicea 

către clirosul Filipisenilor, care într’altă trimitere acesta nu o 

scrie? Pentru-că clirosul şi preoţimea Filipisenilor a trimis pre 

Epafrodit ducând luî Pavel cele de trebuinţă şi de nevoe; pentru 

acesta şi Pavel cu dreptate respunde către dînşiî ’).

2. Har fie voue şi pace dela Dumnedeu Părintele şi 
dela Domnul Iisus Christos.

Ce die eu voue şi Timoteî? Ca să fie har şi pace voue2), că 

dupre obiceîu se rogă pentru dînşiî şi îî ureză ca să fie cu 

dar dăruiţi şi pacînicî în cât a nu se mândri unul asupra celuîa- 

1-alt şi dupre urmare ca să nu cadă din pace şi din unire, 

fiind-că dumnedeeştile darurî întru aceîa care riu fau aminte să 

fac pricină de mândrii şi de trufii.

3. Mulţâmesc Dumnezeului meti pentru totă pomeni
rea v6stră.

4. Tot-de-una întru totă rugâcîunea mea, pentru toţi voL
De câte ori, dice, îmi aduc aminte de voî (precum tot-de-

una ve pomenesc), slăvesc pre. Dumnedeu că aţi procopsit, adecă

J) ţ)ice însă Teodorit, că. supt Epafrodit erau supuşi cei ce se numesc 
aicea adecă presviteri; drept aceea Epafrodit se vede că era episcopul 

Filipisenilor.
2) Ve.cţî despre acesta la Cap, I al ceiî întâia către Corintenî, stih 3.



aţi sporit întru atâta sporire de fapte bune. Şi măcar că voi 

sînteţ! sporiţi şi aleşi întru faptele cele bune, eu însă nu în

cetez de a me ruga luî Dumnedeu pentru toţi voi, ca cu u- 
nire să sporiţi şi să creşteţi.

Cu bucurie rugăciunea făcând.
Fiind-că este‘ cu putinţă a-şl aduce cine-va aminte de altul 

şi a se ruga cu mâhnicîune, precum acestaşi Pavel scria către 

Corintenî: «că din multul necaz şi strîmptorirea inimeî am scris 

voue» (II Cor. II, 4), pentru acesta dice aicea, că pomenea pe 

Filipiseni şi se ruga pentru dînşiî cu bucurie. Acesta este însă 

semnul sporire! acelora şi al faptei bune.

5. Pentru împărtăşirea v6stră întru Evanghelie din (jliua 
dintâîu până acum.

Mare. lucru şi cu adeverat fericit lucru mărturiseşte Pavel 
pentru Filipiseni, cu cuvintele acestea, că dice cum că voi v’aţi 

făcut împreună părtaşi şi tovarăşi ai ostenelelor ce am ispitit eu 
Intru Evanghelia lui Christos; nu întru un an sau doi, ci încă 

din vremea aceea întru care aţi credut până acum. Şi cum 

v ’aţi făcut împreună părtaşi cu mine? Intru acest chip, pentru-că 

aţî trimis mie, dice, cele de trebuinţă şi de nevoe ale vieţei, 

pentru-că aţi avut purtare de grijă şi osârdie pentru mine, 

căci cel ce împreună lucreză cu tot putinciosul chip şi împre

ună ajută cu cela ce lucreză şi întrebuinţeză binele, acela’ se 
face tovarăş şi împreună împărţitor al binelui aceluia1). Aşa de 

pildă, câţi hristianî purtau grijă pentru sfinţii mucenici cei ce 

erau prin temniţe şi câte pricinuesc cuvioşilor şi aschiţiilor ne- 

îngrijire, dându-le cele de trebuinţă vieţei, şi câţi fac pre în-

l) Se cuvine însă, acel îmbunătăţit, carele îa dela alţii ajutor şi milos
tenie, să albă trebuinţa şi lipsă de cele de nevoe cu adeverat şi nu 
avend chip de a-ş! întîmpina nevoea, să se făţărnicescă însă că nu are, 
pentru-că pecătueşte. Pentru acesta scriu dumnecjeeşti! Apostoli în aşă- 
4 ementurile lor, că cu ade'verat fericit este acel ce se pote ajuta pre sineşî 
şi a nu strîmtori locul orfanului sau al veduveî sau al streinului; fiind-că 
şi Domnul „Maî fericit, a cjis, este a da, decât a lua“ că val de cei ce 
aii şi cu făţărnicie iau; de ceî ce pot a se ajuta pre sineşî şi vor a lua 
dela alţii, că amendoî vor da cuvînt înaintea Domnului Dumne4 eu, în 
4iua judecaţeî. Că cel întâiu pentru virsta orfanieî, sau a bătrâneţe!, sau 
a neputinţei, sau a cădere! în bolă, sau pentru hrana a multor copii 
luând, unul ca acesta nu numai se va prihăni, ci şi va lăuda, iar 
cela ce are şi pentru făţărnicie, sau nelucrare îa, se va osândi de Christos 
Dumnezeul nostru, pentru-că şi Pavel carele lua milostenia dela Kili- 
pisenl, pentru acesta o lua, pentru-că nu avea chip a-şî căştiga hrana, 
căci nu putea a lucra, fiind în temniţă şi în legături; iar când se afla 
slobod de legături, atuncea lucra şi nu avea trebuinţă a lua milostenie 
dela alţii.
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veţătoriî lor fără de îngrijire de pele de nevoe, dându-le cele 

trebuinciose, toţi aceştia die, se fac împreună părtaşi şi îm

preună împărţitorî aî cununilor acelora ce au să le îa mucenicii 

şi cuvioşiî şi -.învăţătorii J).

6. Nădăjduind însuşi acesta, că cela ce a început întru, 

voi lucru bun va săvîrşi.

*) Şi acesta însemnând-o Domnul <}ice: „Cela ce priimeşte pre pro- 
rocul în nume de provoc, plata prorocului va lua. Şi cela ce priimeşte 
drept în nume de drept, plata dreptului va lua“ (Mat. X, 41), adecă plata, 
ce va lua dela Dumnezeu prorocul şi dreptul, aceeaşi plată o va lua 
şi cela ce priimeşte şi hrăneşte şi găzdueşte pre prorocul şi dreptul, 
măcar şi lumesc de ar fi, precum tâlcueşte 4icerea acesta Chrisostom., 
Adecă dacă nu pentru vre o apărare lumescă sau pentru vre o altă ce-va din 
cele stricăcîose îl va priiiyi, ci de vreme ce ori proroc de este, ori drept,, 
plata de proroc şi plată de drept va lua. In loc de: ce fel se cuvenea 
a lua prorocul sau dreptul cel priimit, asemenea şi acela va lua,, 
precum şi Pavel „prisosul vostru fie spre lipsa acelora, ca şi pri
sosul acelora să se facă spre lipsa vostră“ (II. Cor. VIII, 14). Şi întru în
tâiul cuvînt al scrisoreî aces'teea către Filipiseni cjice tâlcuind <4̂cerea a- 
cesta a luî Pavel: „Nu poţi-a posti? Nici în singurătate a remânea? 
Nici pre pâmentul gol culca? Nici totă noptea a priveghea? Este cu pu
tinţa ţie a lua plata tuturor acestora de vei meşteşugi lucrul alt-fel, adecă 
pre cel ce osteneşte întru acestea odihneşte-1, slujeşte-1 şi adese-orî un- 
ge-1 şi uşureză os te ne la luî cea întru acesta. Şi aşa sta, luptându-se 
acela, priimind ranele, tu vindecă-1 ; întorcendu-se dela nevoinţă, pri- 
imeşte- 1 cu mânile întinse; răcoreşte-î sudorea, odihneşte-1, mângâe-1, 
bucură-1, sprijineşte-T pre sufletul cel obosit. De vom sluji într’acest chip 
sfinţilor, cu atâta osârdie, împreună numărători ne vom face aî plăţilor 
lor“. pice însă şi lsidor Pelusiotul: „De preţueşte cine-va ore-care tre
buinţă a altuia, sau pricină, sau binele, şi de preţul binelui aceluia se va 
împărtăşi. Ci acela împreună cu cel bun se va slăvi, iar acesta pentru-că. 
a cinstit binele. Că mulţi cinstesc pre proroci sau pre cei drepţi, ori 
pentru slava omenescă ori pentru căştig lumesc. Ci nu ar (|ice cine-va 
că aceştia vor lua plata de proroc, Iar de cinsteşte cine-va fără de îm- 
broboditurile cele de acest-fel, ci cu suflet curat'privind către bunătate 
va cinsti pre sfinţi, unul ca acesta cu sfinţii aceia' împreună se va slăvi" 
(La tâlc. Evang. luî Matei). ţ)ice însă şi Teodorit: „Potrivit a numit, 
împărtăşire, că şi Domnul a cjis: „Faceţi-ve voue prieteni din Mamona 
nedreptăţeî, ca când ve veţi lipsi, să ve priimescă pre voi în locaşurile 
lor cele vecmice“. Şi dumnecţeescul Apostol a 4̂ s: „Ceea ce e voue de 
prisos, fie acelora în cele de lipsă,--ca să se facă potrivire". Deci îm
părtăşire este şi răsplătirea; că unul dă bani, iară cel-l-alt resplăteşţe: 
cu blagoslovenie şi este mai mult decât acelui ce are trebuinţă. Vecji şi 
despre cel ce găzduesc şi ospăteză pre cei îmbunătăţiţi, în suptînsem- 
,narea 4'cere^: »Ve îmbrăţişeză pre voi Gae ospătatorul meu şi al bi- 
sericei tote“ (Rom. XV, 23). Pentru ce însă se numeşte împărtăşire mi
lostenia? ve(|î la suptînsemnarea c îcerei „că a bine-voit şi datori ai lor 
sînt“ (Rom. XVI, 27). Şi ca cela ce se milueşte este dator a se ruga 
pentru cel ce’l milueşte, vecţî şi suptînsemnarea 4 icerei ; »pă de multe 
ori pre mine m’a răcorit“ (II Timot. I, 16), ca să înţelegi că şi cei ca 
păzesc vasele ostaşilor împreună împart cu ostaşii prăcjile.
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Mulţâmesc, dice, şi me bucur, nădejduind că Dumnedeu carele 
a început întru noi faptele cele bune, acela şi le va săvtrşi, 

fiind-că din cele trecute încheîîi şi pentru cele viitore. Vedî însă 

cum învaţă pre Filipiseni sf. Pavel pentru ca să' se smerescâ, 

căci arată şi tote lucrările cele * bune şi le afieroseşte luî .Dum
nezeu şi nu numai lor. Insă nici aşa iarăşi i-a lipsit pre Fili

pisen! de laude, de vreme ce a dis că Dumnezeii a început 

întru dînşiî lucrările cele bune, adecă cu adeverat Dumnedeu 

a început însă cu a vostră proalegere, căci de nu ar fi pro- 

alegerea omului, nici Dumnedeu ar lucra în om Darul seu. Căci 

de ar lucra Dumnedeu'Darul s6u prost şi c:ttmv s’ar întempiă, 

nimic l’ar opri al lucra acesta şi întru Elini şi întru toţi o- 

menii cei făcetorî de rele. In cât cu cuvintele acestea nu puţin 

laudă pre Filipiseni dumnedeescul Apostol- fiind-că eî cu pro- 

alegerea şi voea lor cea bună au tras pre Darul luî Dumnedeu 

întru şineşi pentru ca să-î ajute la lucrările cele bune şi pentru-că 

aveau eî atât de mari isprăvi şi fapte bune în cât acestea nu 

se puteau a se lucra de puterea omenescă, ci de puterea lui 

Dumnedeu; însă şi îî îmbărbăteză cu cuvintele acestea pre Fi

lipisenî, în cât a nu se lenevi în viitorime; căci de are Dum

nedeu a sâvîrşi lucrările lor cele bune, apoi eî nu vor avea 

atâta ostenelă spre a le sâvîrşi. Vedî şi suptînsemnarea dice- 

reî «că Dumnedeu este cela ce lucreză întru voi şi pre a voi 

şi pre a lucra» (II Filipis. II, 13).

Până în diua luî Iisus Christos.
'Adecă până la venirea Domnului.; aşa, dice, eu nădejduesc 

în Dumnecjeu că va lucra Darul seu nu numai întru voi, ci şi 

Intru strănepoţii-voştriî până în sfirşitul lumei; sau diua lui 

Christos înţelege aicea pre sfirşitul fieşte-câruîa Filipisan şi pre 

m6rtea lor, care se numeşte şi sfirşit particularnic.

7. Precum este mie cu dreptate acesta, a o cugeta pentru 
toţi voî, pentru-că vS am în inima mea şi întru legătu
rile mele, şi întru răspundere şi adeverirea Evangheliei.

Desăvîrşit sînt încredinţat, dice, o fraţilor, că până în sfîrşit 

veţi fi în acest-fel cu bună-voinţă şi acesta o cugetez şi o so

cotesc pentru voî, pentru-că tot-de-una ve am în inima mea, 

şi dupre urmare ştiu isprăvile şi faptele.bune ale vostre şi 

pentru-că măcar deşi sînt departe de voî cu locul, ve sîrguiţî 

Insă şi ve nevoiţi cu proalegerea şi socotinţa, să ve faceţi îm

preună părtaşi şi tovarăşi aî darului bunei vestire! mele şi ai 

legăturilor mele. In cât dreptate am a socoti şi eu pentru voi 

cele de acest-fel şi dela începături; şi de la bunele începe

rile vostre să încheiu şi sfirşitul vostru cel bun. Şi minunată cu
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adeverat şi mare laudă este a Filipisenilor a se afla eî tot-de- 

una în inima luî Pavel, a lui Pavel die, aceluia ce • nu iubea 

prost şi cum s’ar fi întemplat, ci iubea cu judecată şi cu dreptă 

socotelă şi pre aceia ce erau.vrednici de iubire; ci dice, că nici 
când am stătut înaintea împăratului Neron şi răspundeam pentru 

Evanghelia ce propoveduesc, nici atuncea, 4^ce) eŞ^ din po- 
ţnenirea mea. Iar adeverirea Evangheliei numeşte mi numai pre le

găturile şi necazurile ce suferea, ci şi răspundere, adecă dezvino

văţirea Evangheliei ai putea: să clici că sînt legăturile şi necazu

rile1]. Că arătateste fre-căruîa, că de nu ar fi fostPavei încredinţat, 

cum că au să dea lui răsplătiri negrăite în cea-l-altă viaţă şi 

bunătăţi nespuse, nu ar fi suferit legături şi nu ar fi pătimit 
nici s’ar fi împrotivit unui Chesar şi singurului stăpânitor a totă 

lumea, Neron, de nu ar fi văcjut înaintea sa gânditor pre un 

alt împărat mai mare şi pururea vecuitor, pre Christos; în cât 

necazurile şi legăturile lui Pavel erau adeverird ale Evangheliei, 

împreună părtaşi aî D arulu i toţi voi fiind.

Cu aceste cuvinte arată Pavel că nu fără de dreptă jude

cată iubeşte pre Filipiseni şi fără socotelă. Pentru acesta, clice, 

vă am în inima mea, pentru-că şi voi sînteţi împreună părtaşi 

:ai darului meu, adecă aî legăturilor şi aî necazurilor mele, şi 

vă sîrguiţî a nu ve arăta mai josiţf decât mine dupre neca

zuri, ci a vă face tovarăşi şi împreună părtaşi aî ispitelor, care 

le cere pentru Evanghelia lui Christos, iar. cum că legăturile 

.şi ispitele cele pentru Evanghelie sînt dar, martur este Dom

nul, dicend lui Pavel: «Destul este ţie darul meu, că puterea 

•mea întru neputinţă se săvîrşeşte» (II Cor. XII, 9). Şi mai ales 
arătată este acesta din cuvîntul ce mai jos însuşi Pavel îl dice: 

«Voue vi s’a dăruit pentru Christos nu.numai a crede întru 

dînsul, ci şi a pătimi pentru dînsul» (Filip. I, 29). Vedi însă, o 

cetitorîule, câ nu a dis Pavel Filipisenilor: părtaşi, ci: împreună 

părtaşi, cu acesta arătând că şi Pavel iarăş era cu alţii îm

preună părtaş, precum însuşi o dice: «Ca împreună părtaş al 

Evangheliei să me fac» (I Cor. IX, 23); adecă împreuna să me

J) Şi Chrisostom încă scrie aşa: „Ca nu numai morţii cel ce se în- 
■viază, nici leproşii cei ce se curăţesc, ci şi noi legaţi fiind adeverim E- 
vanghelia. Cum? Şi în ce chip? Pre nenumerate rele pătimind şi neîn- 
duplecându-ne, ci mai osârdnicî întru a o propovedui făcendu-ne îndes
tula dovadă dam, de a fi propoveduitorl ai adeveruluî şi de a fi ore- 
care dumne4 eescă putere întru, noi şi tote acestea darul înlesnindu-le şi 
nelăsând pre mulţimea ispitelor să biruescă pre propoveduitorl, că nu 
este lucru de putere omenescă, prin atâtea nenumerate împedecărî a 
birui. Şi acestea sînt adeverire pentru Evanghelie nu către ceî-l-alţT numai, 
.ci înşine n6 ue> că maî ispitiţi ne face pre noi şi mal tari de a defăima 
•yrăşmăşiile. <
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împărtăşesc şi eu de bunătăţile gătite, împreună cu aceîa ce 
propoveduesc Evanghelia.

8. Că martur al meu este Dumnedeu, că ve doresc pre 
voî întru milostivirile lui Iisus Christos..'

Nu aduce aicea pre Dumnedeu martur Pavel, ca cum nu ar 

fi credut el de către Filipiseni, nu; ,ci fiind-că voeşte să arate 

multa sa îubire cu care îî iubeşte pre ei; şi neputend -a o a- 

râta prin cuvînt, o lasă acesta la Dumnedeu, cel ce ştie ini

mile. Iar semn cum că adevărul dice Pavel, este a aduce mar

tur pre Dumnedeu; căci de le-ar fi dis acestea pentru a mă

guli pre Filipiseni, adecă de le-ar fi (Jis minţind, negreşit nu 
ar fi numit pre Dumnedeu martur al cuvintelor sale. Iar întru 

milostivirile luî Iisus Christos a dis, adecă aceste vi le die, 

nu pentru vre un sfîrşit omenesc, nici pentru că aţi trimis mie 

cele de trebuinţă, ci le die cu iubirea cea dupre Dumnedeu; 

sau acesta «întru milostivirile luî Iisus Christos» însemneză că 

fiind-că eu Pavel m’am făcut al vostru duhovnicesc părinte, prin 

credinţa cea în Christos, pentru acesta am către voî îndurări 

de părinte. Insă nu acest-fel de îndurări şi milostiviri precum 

au trupeştii părinţi, ci ca acelea ce Christos le dărueşte ade

văraţilor robilor săi, carii nasc lui Christos fii duhovniceşti, prin 

Evanghelie; pre toţi însă, dice, ve doresc, fiiind-că toţi sînteţî 

împreună părtaşi aî darului legăturilor mele, şi in scurt, fiind-că 

toţi sînteţî vrednici de darul şi de iubirea mea.

9 Şi acăsta me rog, ca dragostea vostră încă mai mult 
şi maî mult să prisosăscă.

Şi cu tote că Pavel atâta mult iubea pre Filipiseni, însă voia 

şi maî mult a se iubi de către dînşiî, fiind-că măsura adevă

ratei şi curatei dragoste este a nu sta când-va, ci tot-de-una 

a creşte 1). Vedî însă cum a întrebuinţat Pavel- dicerile covîr- 

şitore (iperbolice) dicând: «încă şi mai mult» şi: «să covîr- 

şescă». Le dice însă acestea nu numai câ să îubescă pre Pavel 

Filipisenii, ci şi ca eî să se îubescă unii pre alţii.

Intru cunostintă si totă simţirea.
> i ? y

Adecă acesta mă rog, ca să ve îubiţî toţi voi fraţilor, nu 

prost şi cum s’ar întâmpla, ci cu totă cercarea şi cunoştinţa şi 
desluşirea, pentru-că mulţi sînt carii iubesc fără cuvînt şi fără 

dreptă judecată; pentru acesta nici sînt statornice prieteşugu

rile şi dragostele unora ca acestora. Sau dice, că cu cercare 
şi cu cunoştinţă să iubiţi, pentru ca să nu se întâmple a iubi 

omeni eretici şi cu viaţă pângărită 2).

Şi dutnne4eescul Chrisostom c|ice: mesurile dragostei sînt nici ca 
cum a şti (Vor. la cea către Efes.).

2) Pentru acesta şi Teodorit c}ice> că Pavel însemneză aicea pre amă-
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io Ca să cercaţi voî cele folositore.
Pentru că, dice, de veţi iubi cu cercare şi cu judecată, veţ! 

putea să cunoşteţî pre carii se cuvine a iubi (adecă pre cei de 

o credinţă cu voî şi pre îmbunătăţiţi! hristiani), şi pre carii nu 

se cuvine a iubi (adecă pre cei necredincioşi şi reî). Cum însă 

într’altă parte dice Pavel: «De este cu putinţă, cât din partea 

vostră, să aveţi pace cu toţi omenii»? (Rom. XII, 18). La acesta 

respundem, întâîu adecă, cum că nu a cjis prost, să aveţi pace 

cu toţi omenii, ci a osebit acesta şi a hotărît cjicend: de este 

cu putinţă cu toţi să aveţi pace. Şi al doilea că alta este a 

avea pace cu cine-va şi alta a-’l iubi, căci a avea pace, caută 

a nu se sfădi cine-va cu altul; iar a iubi, caută aşedare pri- 

etenescă de suflet şi unire şi potrivire a moralului, care aces

tea nu se cuvine a le arăta noi ereticilor şi omenilor celor cu 

viaţă pângărită, că Domnul a dis despre aceştia că «de te va 

sminti ochiul teu scote-l pre el» (Mat. V, 23).

Ca să fiţi curaţi si nesmintitorî în diua luî Christos.> > } y
Nu die acestea voue, dice, pentru folosul meu, ci ca voî să 

nu priimiţî vre o erc-ticescă şi mincinoşită dogmă dela eretici,

vrend adecă ca să îubitî. A  dis, însă, adecă ca să fie curaţi) ! > > >
ca câtre Dumned.eu1); şi alta, să fiţi nesmintitorî, adecă a nu 

da smintelă, ca' către omeni; căci fie că pre tine nu te vatămă 

a'avea prieteşug şi dragoste cu ereticii şi cu omenii cei cu vi
aţă pângărită, dar însă pre altul vatămă, căci ori carele hris- 

tian te vede că iubeşti tu pre eretici şi pre cei reî să smin

teşte şi te prihăneşte, că eşti si tu asemenea cu aceia în eres 

şi în relele lucrări. Şi dar cum te vei afla tu curat şi neprihănit 
în diua judecăţeî luî Christos, când sminteşti pre fraţii tei2).

gitoriî aceia carii din iudei au fost crecjut şi carii învaţă să se pazescă 
tăerea împrejur şi obiceiurile, legeî.

]) Iar cum că curăţenia se Ia către Dumnecjeu, mărturiseşte şi Apo
stolul aiurea cjicend: „Că lauda nostră acesta este, mărturia conştiinţei 
nostre, că întru curăţenia luî Dumne4eu am petrecut în lume“ (II Cor.
I, 12). Mărturiseşte însă şi Marele Vasilie, carele însuşi cj'cerea acesta 
a Apostolului tâlcuindu-o ĉ ice: „Curat se socoteşte a fi cel nemestecat 
şi cu totul curat şi limpeejit de tot cel dimprotivă; adunat însă şi rân
duit către singură cinstirea de Dumne4eu. Şi nu numai, ci şi în fieşte 
care vreme şi lucrul să fie către pravăţul al singurei cinstire! de Dum
nezeu (acestea se cjic curate), în cât nici a se strămuta cel rânduit spre 
ore-ce către cele potrivite isprăvilor. Şi cum că lucrul ce e rânduit spre 
singura cinstirea de Dumnecjeu, acela se 4i^e curat, arătat este din ceea 
ce 4ice Apostolul: „Că nu sîntem ca cei mulţi crâşmărind cuvîntul lui 
Dumne4eu, ci ca din curăţenie. Şi nu stă numai până aicea, ci cu ur
mare 4ice: „Ci ca din Dumne4eu, ca înaintea luî Dumnecjeu întru Chri
stos grăim" (II Cor. II, 17; Hotăr. 264 pre scurt).

®) Pentru acesta cetim în Sfînta Scriptură cum că losafat împăratul
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io  Ca să cercaţi voi cele folositore.
Pentru că, cjice, de veţi iubi cu cercare şi cu judecată, veţi 

putea să cunoşteţi pre carii se cuvine a iubi (adecă pre cei de 

o credinţă cu voî şi pre îmbunătăţiţi* hristianî), şi pre carii nu 

se cuvine a iubi (adecă pre cei necredincioşi şi răi). Cum însă 

într’altă parte dice Pavel: «De este cu putinţă, cât din partea 

vdstră, să aveţi pace cu toţi omenii»? (Rom. XII, 18). La acesta 

răspundem, întâîu adecă,- cum că nu a clis prost, să aveţi pace 

cu toţi omenii, ci a osebit acesta şi a hotărît dicend: de este 

cu putinţă cu toţi să aveţi pace. Şi al doilea că alta este a 

avea pace cu cine-va şi alta a-’l iubi, căci a avea pace, caută 

a nu .se sfădi cine-va cu altul; iar a iubi, caută aşedare pri- 

etenescă de suflet şi unire şi potrivire a moralului, care aces

tea nu se cuvine a le arăta noi ereticilor şi omenilor celor cu 

viaţă pângărită, că Domnul a dis despre aceştia că «de te va 

sminti ochiul tău scote-l pre el» (Mat, V, 23).

Ca să fiţi curaţi şi nesmintitorî în diua lui Christos.
Nu die acestea vouă, dice, pentru folosul meu, ci ca voî să 

nu priimiţi vre o ereticescă şi mincinoşită dogmă dela eretici, 

vrând adecă ca să iubiţi. A  dis, însă, adecă ca să fie curaţi 
ca către Dumnedeu1); şi alta, să fiţi nesmintitorî, adecă a nu 

da smintelă, ca către omeni; căci fie că pre tine nu te vatămă 

a'avea prieteşug şi dragoste cu ereticii şi cu omenii cel cu vi

aţă pângărită, dar însă pre altul vatămă, căci ori carele hris- 

tian te vede că iubeşti tu pre eretici şi pre ceî reî să smin

teşte şi te prihăneşte, că eşti şi tu asemenea cu aceîa în eres 
şi în relele lucrări. Şi dar cum te vei afla tu curat şi neprihănit 

în diua judecăţeî lui Christos, când sminteşti pre fraţii teîs).

gitoriî aceia carii din ludei au fost crecjut şi carii învaţă să se păzesca 
tăerea împrejur şi obiceiurile legeî.

!) Iar cum că curăţenia se ia către Dumnecjeu, mărturiseşte şi Apo
stolul aiurea cjicend: „Că lauda nostră acesta este, mărturia conştiinţei 
nostre, că întru curăţenia lui Dumnecjeu am petrecut în lume“ (11 Cor.
1, 12). Mărturiseşte însă şi Marele Vasilie, carele însuşi cjicerea acesta 
a Apostolului tâlcuindu-o cjice: „Curat se socoteşte a fi cel nemestecat 
şi cu totul curat şi limpedit de tot cel dimprotivă; adunat însă şi rân
duit către singură cinstirea de Dumnezeu. Şi nu numai, ci şi în fleşte 
care vreme şi lucrul să fie către pravăţul al singurei cinstire! de Dum
nezeu (acestea se cjic curate), în cât nici a se strămuta cel rânduit spre 
ore-ce către cele potrivite isprăvilor. Şi cum că lucrul ce e rânduit spre 
singură cinstirea de Dumnecjeu, acela se efice curat, arătat este din ceea 
ce cjice Apostolul: „Că nu sîntem ca ceî mulţi crâşmărind cuvîntul luî 
Dum necjeu, ci ca din curăţenie. Şi nu stă numai până aicea, .ci cu ur
mare cjice: „Ci ca din Dumnecjeu, ca înaintea lui Dumnecjeu întru Chri
stos grăim“ (11 Cor. 11, 17; Hotftr. 204 pro scurt).

•) Pentru acdstii cotim în Sftata Scriptură cum că fotmfut împăratul



suşî palatul luî Nerone *) şi în totă cetatea Romei. Şi acesta s’a fă

cut întru Christos, adecă acesta este ispravă a lui Christos şi nu 
a putere! mele. Sau dicerea: «Intru Christos» e chip stăruitor 

şi se uneşte aşa: «în cât legăturile mele cele în Christos, a- 

rătate s’au făcut».

14. Şi cei mai mulţi din fraţi întru Domnul, nădăjdu- 
indu-se pentru legăturile mele, a cuteza mai mult de a 
grăi cuvîntul fără temere.

Şi mal înainte, dice, ceîa-l-alţî împreună cu mine Apostoli 

Îndrăzneau înfăţişindu-se şi propoveduîau. Acum însă veden- 

du-me pre mine, că legat fiind, cu mal multă îndrăznelă pro

poveduesc, şi el mai mult îndrăznesc şi propoveduesc Evan

ghelia; căci pre mine vedendu-me în lanţuri ferecat, mal multă 

îndrăznelă au luat şi întru asemenea cu a mea râvnă şi eî s’au 

aprins. Insă fiind-că se părea că .mare lucru dice Apostolul «că 

eu î-am învitat», pentru acesta, a domolit, cuvîntul şi a dis 

«întru Domnul», adecă cu ajutorul şi puterea Domnului a luat 

îndrăznelă la acesta. Deci, dacă cei ce se află aicea în Roma 

lângă mine şi me ved, nu se întristeză, nic! se turbură pen

tru legăturile mele, şi îndrăznelă mal multă iau din acestea, 

dacă aceştia die nu se întristeză pentru legăturile mele, cu mult 

mal vîrtos voi Filipiseni!, nu se cuvine pentru acestea a vă 

întrista şi turbura.

15. Unii adecă pentru pizmă şi pricire, iară alţii pen
tru buna voinţă propoveduesc pre Christos.

Fiind-că Pavel era legat şi se afla în temniţă, pentru acesta 

mulţi din ce! necredincioşi propoveduîau pre Christos, neîn- 

-demnându-se din dragostea cea către dînsul, ci din pizmă şi. 

din răutatea, ce avea asupra lui Pavel; pentru-că ei cu pro- 
poveduirea ce făcea a luî Christos, scoposul le era ca mai 

mult să aprindă mânia luî Neron împăratului, pentru ca să o- 

more pre fericitul Pavel cu un clas mal înainte, că adecă el era 

pricina de a propovedui pre Christos (la) necredincioşii şi slu

jitori! de idoli, şi să se samene pretutindenea credinţa lui Chri

stos. Sau şi de zavistie o făceau acesta, pentru ca şi ei să se 

cinstescă ca şi Pavel şi să tragă asupra loruşi slava lui Pavel, 

căci cinstea şi slava luî Pavel era mare la toţi. Iar alţii pro

poveduîau pre Christos pentru buna-voinţă, adecă fără de nici 

o făţărnicie, ci cu adevărul şi cu socotelă bună şi nevicl^nă.

16. Uni! adecă din prigonire vestesc pre Christos nu 

curat.
*) Iarăşi Teodorit cjice „cum că aşa se numeau în vremea aceea cur

ţile împărăteşti; pretoria (adecă divan de judecătorie).



Fiind-că mai sus a arătat Pavel pre aceia ce propoveduîau 
pre Christos pentru pizma ce aveau asupra luî Pavel, pentru 

acesta acum aicea mai pre larg arată despre aceştia dicând: 

câ alţii propoveduesc pre Christos nu curat, nici chiar pentru 

însuşi binele, ci pentru prigonire şi pizma ce au asupra mea. 

Socotind ei sâ adauge necaz legăturilor mele.
Aceştia, ce pentru pizma ce au asupră-mi, dice, propovedu

esc pre Christos, prepun că cu propoveduirea luî Christos ce 

fac., me vor pune în maî multă primejdie şi-mi vor pricinui necaz 

preste necaz; dar însă meşteşugul lor şi lucrarea cea rea nu iasă. 

dupre voea lor; fiind-că din propoveduirea lor se face maî stră

lucită Evanghelia, şi bucuria mea se face mai mare. Vezi aicea,,

o cetitorule, că pote cine-va a face un lucru bun nu însă din 

bună-voinţă şi proalegere? Şi că este. cu putinţă dintru un bine 

ce-1 face cine-va cu reu pravăţ, a nu lua plată, ci munca vecînică1).

17. Iar alţii din dragoste, ştiind că mă aflu întru răs
punderea Evangheliei.

Alţii însă pornindu-se, (Jice, din dragostea ce au către Chri

stos şi către mine propoveduesc pre Christos, ştiind că de 

vreme ce eu am să dau răspuns luî Dumnedeu, carele mî-a 

poruncit să propoveduesc, pentru acesta şi aceştia îmî ajută la 

răspundere; căcî de sînt mulţi aceîa ce cred întru propovedu
irea mea, lesne se va face răspunderea mea către Dumnedeu 

şi nu mă voîu ruşina pentru dînsa. Găcî cu cât pre mai mulţi 

îî voîu întorce Ia Christos, cu atâta maî multă îndrăznelă voîu 

lua în r diua judecăţeî. Decî întru acesta ajută mie aceîa, carî 
propoveduesc din dragostea mea pre Christos, fiind-că învaţă 

şi întorc pre mulţi la credinţă.

J) Pentru acesta şi Mar. Vasile ştiind maî întâîu cjicerea acesta a luî 
Pavel, c[ice apoi, că mare luare aminte trebue să aibă fieşte-carele h riş
ti an a’şî păzi mintea ca şi inima sa şi orî-ce ar face să facă spre slava 
luî Dumnecjeu cu bun pravăţ 4icend aşa: „Decî luarea aminte de nevoe 
este la tot cuvîntul omului celui dinlăuntru, mintea luî se fie nerespân- 
dită; şi ca cum unită cu scoposul slavei luî Dumne4 eu, ca păzind po
runca .Domnului ce 4i^e: „Faceţi pomul bun şi rodul luî bun“. Şi Iarăşi: 
„fariseule- orbe, curăţeşte maî întâîu cea dinlăuntru a paharului şi atuncea 
va fi curat şi cel din afară tot“, că din prisosinţa inimeî ceiî bune sa rodim, 
unul adecă o sută, iar-altul şese-4 ecî şi altul treizeci, ori prin fapte, ori prin 
cuviinţă, spre slava luî Dumne4 eu şi a Christosuluf luî, păzind pretu- 
tindenea pre nemâhnirea Sfîntuluî Duh (Cuv. 1 despre botez). Căci ceî 
ce întrebuinţează darurile luî Dumne4 eu cu reu scopos, adecă pruv&ţ, 
acestaş Vasilie cjice, ca se asemeneză cu ceî ce întrebuinţează buruenilo 
cele vindecătdre, unelte sp.ro a omorî pre omeni şi nu spre a'T vindeca 
şi că aceştia sînt lucrători aî i’ăm-de-legeî, precum Domnul l-n numit 
cjicând celor ce iir fl prorocit în numele lui şi ar I) ittcut minuni; ,,înd®-' 
p£nciţi-vG dela mln« cal c© lucraţi fftrii-de-leg«£M (Mut, Vil, 23),



18. Că ce? Intru tot chipul însă, ori pentru pricină, 
ori pentru adever, Christos se vesteşte.

Şi ce se cuvine să <Jic multe, dice, sau ce-mi pasă dacă pen
tru pizmă sau pentru dragoste ore-carî propoveduesc pre Chri

stos? Şi de-1 propoveduesc alţii pentru pricină, adecă din pri

gonire şi cu făţărie, iar alţii din adever şi cu dreptă socotinţă, 

pre Christos îl vestesc. Căci eu de una am grijă şi voesc a 

ve propovedui pre Christos ori aşa, ori altmintrelea. Ci ore-cari 

fără de minte, din cuvintele acestea ale lui Pavel cu greşală 

au socotit, cum că Pavel dă voe ereticilor să propoveduiască 

■eresurile lor (ciicând unii ca aceştia) că însuşi Pavel 4i°e aicea 
să propoveduiască cine-va pre Christos, că ori eretic de este 
sau drept sl'ăvitor, acesta este lucru neutral. Ci răspund celor 

ce prepun unele ca acestea, cum că mai întâiu Pavel acesta 
nu o a legiuit nici o a dis poruncitor: propoveduiască-se Chri

stos; ci a dis: Christos se propovedueşte, tâlcuind adecă numai 

lucrul acela ce se făcea; iar al doilea cum că de o ar fi şi dis 

acesta Pavel ca legiuind, nici aşa iarăş dă intrare şi slobode- 

nie ereticilor a-şî propovedui eresurile lor. Pentru ce? Căci cei 

de mai sus pentru cari grăeşte Pavel, nu propoveduîau dogme 

ereticeşti şi hule, ci propoveduîau învăţături drepte, însă nu 

le propoveduîau cu pravăţ drept şi bun; iar ereticii mai întâiu 

nu propoveduesc învăţături drepte, ci răzvrătite şi hulitore; şi 

al doilea încă pentru-că şi acestea le propoveduesc cu pravăţ 

răzvrătit şi cu socotelă strîmbă1).

Şi întru acesta me bucur, ci şi me voiţi bucura.
Aceea adecă, dice, o fac acesta şi propoveduesc pre Chri

stos pentru ca să mă scârbescă pre mine; eu însă mă bucur 

pentru-că Christos cu chipul acesta mai mult se propovedueşte; 

că de vor mai propovedui ei de acum înainte pre Christos în 

pisma mea, dupre urmare eu am să me bucur şi mai mult. 

Vecjî, o cetitorule, că meşteşugiriie şi vicleşugurile ce diavolul 

le Întrebuinţează împrotiva lui Christos şi a robilor luî, asupra 

•capului său le face şi pre sineşî se omoră.

19. Că ştiu că acăsta mi se va plini spre mântuire.
Acesta, dice, va pricinui mie mântuire; care? A  creşte adecă

şi a se întinde propoveduirea lui Christos în lume, prin vrăş- 

măşia cea către mine şi prin zavistia acesta a celor ce pro

poveduesc,

]) Iar Teodorit 4'ce „cum că Pavel nu numai porunceşte nici legîu- 
eşte ca să înveţe ereticii eresurile lor, ci încă şi îi prihăneşte pre eî; că 
uşa prihilneşte pre Fighel şi ISrmogon, aşa batjocureşte pre Imeneu şi 
pre Tilit al aşa dice: „de omul eretic după întâia şi a d6ua afătuire 16- 
pftdR-te (TU III, 10). .

-  487 -  •; •, 1



Prin rugăciunea vostră şi prin Darul Duhului lui Christos. 
Vecji, o cetitorule, smerita cugetare a marelui Pavel; pentru- 

că el mai datornică avendu-şi mântuirea sa din nenumăratele 

isprăvi şi faptele bune ale sale, dar însă totuşi dice aicea, că 

de m ’oîu (me. voiu) învrednici, o Filipisenilor, să iau rugăciu

nile vostre şi de mi se va da maî mult Duhul cel Sfînt al luî 

Iisus Christos prin rugăciunile vostre, din acestea mi se va 

face mântuire; că dare numeşte pre darea cea maî multă a 
Darului Sfîntuluî Duh1).

20. Dupre aşteptarea şi nădejdea mea.
Dumnedeu Tiice, cum că nădăjduesc cu adevărat că mă voiu 

mântui; mântuire însă poţî să socoteşti şi pre izbăvirea şi slo

bozenia lui Pavel din tirania împăratului Neron; căci, precum 

m’am izbăvit, dice din primejdia împăratului cea dintâiu, aşa 

mă voi izbăvi şi din acesta. învaţă însă Apostolul cum că nu 

se cuvine să lăsăm totul la rugăciunile altora, ci să facem şi 

noi ceea ce putem precum şi însuşi cerea şi rugăciunile Fili

pisenilor şi nădejdea adevărată o avea, care este pricina tutu

ror bunătăţilor. Dice însă şi prorocul David: «facă-se Domne 

mila ta spre noi (iată ceea ce cere dela Dumnezeu) precum 

am nădăjduit întru tine» (Psalm. XXX II, 28). (Iată şi ceea ce 

însuşi aduce dela sineşî lui Dumnedeu, adecă nădejdea). Şi Si- 

rah dice: uîtaţi-vă la neamurile cele din început şi vedeţi cine 

a nădăjduit întru Domnul şi s’a ruşinat? (Sir. II, 10). Şi însuşi 

Pavel aiurea dice: «Nădejdea nu ruşineză» (Rom. V, 5).

Că întru nimic mă voiu ruşina.
Adecă nădăjduesc cu adeverire, că nu mă voiu ruşina întru 

nici un lucru, ci voiu lua tote cererile mele, şi nici în viaţa a- 
cesta, dice, mă voiu ruşina, pentru-că propoveduesc Evanghelia 

şi nu mă va opri cine-va dela propoveduire, nici dupre morte, 

pentru-că vrăşmaşii credinţei nu mă vor birui, ci deşi mă vor 

omorî, atuncea maî ales se va face slava mea înfăţişată şi ne
ruşinată, î

Nădejduesc însă cum că nici acum nu m$ vor omorî, 
ci cu t6tă îndrăznăla se va mări Christos în trupul meti, 
ori prin viaţă, orî prin m6rte.

Cei ce mă pizmuesc pre mine, <Jice, propoveduesc pre Chri

stos cu socotăla pentru a-mi pricinui mai multe munci şi m<5r- 

tea mea, socotăla lor însă nu va lua sfîrşit şi plinire, pentru-că 

cu t6tă îndrăznăla ati arătat şi fără a se împotrivi cine-va, se

l) Iarăşi Teodorit cjlce: „Duh însă n lui Iisus pro Durul Sfîntuluî Duh 
l’ft numit, filnd-d Chrinto» pre ncesta l'ti dat lor; c&cî dupre dumnMţa» 

îV, , es^ul loan: „D intra, fi I|nlrw luT no! toţi um luat" (loan 1, 10), J
"■ ***•* ' v . . .



va mări şi se va slăvi Christos, în trupul meu; fiind-că nu voîu 

muri acum, ci am să viez încă. Şi trupul acesta am să-l port 

spre slava, numelui lui Christos. Pentru ca să nu dică cine-va 

însă cum că şi de aî muri tu, o fericite Pavle,-şi nu aî vieţui, 

Christos nu se va mai mări? Pentru acesta dupre urmare dice, 

că aşa, şi prin mortea m ei are să se mărescă Christos. Cum? 
Pentru-că m ’a făcut mai puternic decât mortea şi eu nu m ’am 

temut de ea, ci cu bucurie şi cu sufletescă vitejie o am su

ferit, însă de acesta dată prin mijlocirea vieţeî mele are să se 

mărescă Christos, pentru-că m ’a slobodit din primejdii şi mi-a 

dăruit viaţă1). Dice însă Pavel cum că şi cu moartea sa are să 

se mărescă Christos, nu pentru-că atuncea în curând urma să 

moră, ci pentru ca să nu se întristeze Filipisenii, deşi, adecă,

i s’ar fi întâmplat mortea, fiind-că mult îl iubeau pre Pavel şi 

dupre urmare se întristau de mortea lui2).

21. Că mie a vieţui, Christos, şi a muri câştig.
Adecă eu numai vieţuesc viaţă fresca şi cea a vechiului 

Adam, ci viez o nouă ore-care şi duhovnicescă viaţă, pentru- 

că Christos este întru mine tote şi viaţă şi suflare şi lumină, 

fiind-că numele vieţuind pre trei însemnări, că mai întâiu în- 

se mneză pre firesca viaţa: «Că întru acesta, dice acestaş Pa

vel, vieţuim şi ne mişcăm şi sîntem» (Fapt. XVII, 28). Al do

ilea însemneză pre viaţa cea pecătosă, precum iarăşi acestaş

*) ţ)icerea, că se va mări Christos, Teodorit aşa o tâlcueşte cficend: 
„Se va mări a cjis în loc d.e se va arăta cine este. Arătată se va face 
mărimea puterei sale, că de voîu birui primejdiile, toţi se vor mira şi vor 
lăuda pre cela ce a fost în destul a me răpi din primejdiile cele ca a- 
cestea şi atât de mari; iar de şi me voîu omorî se vor înspăimânta de 
puterea propoveduirei, căci face pre propoveduitor ş'i pre morte a o 
defăima.

2). Iar Fotie tâlcuind cjicerea aceasta, cjice: că Christos tot-de-una se 
mărea întru Pavel şi când erta să pătimescă a-1 munci; pentru-că, când 
îl lăsa Dumnezeu să pătimescă, vec|endu-l necredincioşii pătimind, so
coteau ca de nu ar ti fost propoveduirea luî Pavel adevărată şi dumne- 
zeesca, nu s’ar fi dat pre sineşi Pavel, în aceste munci; fiind-că era cu 
putinţă să înceteze propoveduirea şi îndată să înceteze şi muncile lui. 
Pentru acesta din muncile luî Pavel se mărea Christos şi iarăşi se mă
rea Christos, când îl slobo4 ea pre Pavel din munci şi din- primejdii; 
pentru-că ceT ce vedeau slobozirea lui Pavel din munci, încheiaţi cum ca 
de nu ar fi fost maî pre sus de om şi maî pre sus de fire puterea 
şi darul carele izbăvea pre Pavel, cum s’ar fi dezlegat legăturile, cum 
s’ar fi deşchis singure uşile temniţilor de sineşi şi cum s’ar fi făcut ne
număratele minunile acelea? Christos dar cu adeverat mărturisea pre 
Pavel că este al seu, cu minunile cele ce le lucra întru dînsul; şi Pavel 
Turaşî mărturisea că propoveduirea sa era dumne4 eesca cu ispitele cele 
ce le suferea şi cu amendoue împreună să marea şi să slăvea Christos- 
(Amfiloh: Întreb. 14]),



pecatului, cum Iarăşi vom vieţui întru 

dtnsul?» (Rom. VI, 2). Al treilea însemneză pre viaţa cea vecî- 

nică şi dupre Christos precum acăsta iarăşi însă o mărturiseşte: 

«Petrecerea ndstrâ (adecă viaţa) se află în ceriu» (Col, III, 10); 

şi iarăşi «Iar E ^ ţ i l  lui Dumnezeu este viaţă vecînică» (Rom. 
j ¥#îw,!' V1 ^ 3 ). Decî dar Pavel nu dice acesta, că nu viază viaţa cea 

fîriSscă, ci că nu viază viaţa cea pecătdsâ şi că se află în pa

timi şi în poftele cele lumeşti. Şi mărturiseşte cum că Christos 

este întru dînsul viaţă duhovnicescă, precum şi întru alt loc 

âcestaşi dice: «Şi viez nu eu încă, ci viază întru mine Christos, 

şi ceea ce acum viez în trup întru credinţa Fiului lui Dumne

zeu celui ce m ’a iubit pre mine viez» (Gal II, 20) ’).
Iar câştig era lui Pavel a muri, pentru-că după morte urma 

a se afla pururea împreună cu iubitul său Christos mai vede- 

rat; drept aceea cei ce se sârguesc, dice, a me scdte din viaţa 

acesta, aceiaşi îmi vor pricinui căştig, pentru-că au să me tri

mită la Christos, carele este viaţa mea.

22. Iar dacă a vieţui eu, în trup, ac6sta îmi este rod 
al lucrului, ce să aleg nu ştiti.

Pentru ca să nu socoteşti tu, o cetitoriule, că Apostolul pri- 

hăneşte viaţa acesta, pentru acesta dice, că dacă a vieţui eu 

cu trupul acesta, mie îmi este rod de lucru, adecă am dis mai 

sus, că de a muri îmi este căştig. Insă fiind-că şi de a fi viu 

cu trupul şi acesta nu este mie fără de rod (căci şi în viaţa 

acesta aduc rodă, înveţend şi luminând pre omeni), pentru a- 

căsta nu ştiu care voiu alege mai întâiu din amendouă: mortea 

sau viaţa. Din aceste cuvinte însă, se astupă gurile ereticilor 

acelora, carii prihănesc viaţa acesta ca pre o rea: fiind-că viaţa 

acăsta nu este rea şi nefolositdre fiind-că pricinueşte în sufle

tele ndstre roduri. Drept aceea ca să încheem drept, viaţa a- 

c^sta de sineşi nu este rea (ci mai ales este un bine din cele 

dintâiu, căci prin acesta putem a bine plăcea lui Christos cu 

lucrarea poruncilor lui şi a dobândi viaţa cea vecinică), ci pro- 

alegerea şi voea acelora ce întrebuinţau reu viaţa acesta, aceea 

este rea. Şi pre lângă acestea, cu aceste cuvinte arată Pavel o 

noimă tainică şi ascunsă: pentru-că arată cu acestea, că însuşi 

este domn şi stăpâni tor şi al vieţei sale şi al morţei sale; de voiu 

voi, dice, eu a cere dela Dumnedeu, îmi va da Dar, cu carele 

când voiu voi să poci sau să viez încă, sau să mor. Drept aceea 

şi dela Darul acesta al lui Dumnedeu cel puternic întru mine, 

se cuvine, voi fraţilor Filipiseni, a ve mângâia, căci şi de voiu

*) Vecji la cea către Galat. tâlcuirea acestei <}icen şi suptînsemnfireft 
■cea la acesta. . ■



muri, nu mor de răutate şi de numele tiranilor, ci din voea şi 

iconomia Iul Dumnezeu.

23. Că sînt cuprins de amândouă, dor având a mă topi, 
şi împreună cu Christos a fi, maî bine1) cu mult mai 
vârtos.

24. Iar a rămânea în trup, maî de nevoe este pentru voi.
Acestea le 4ice Pavel, progătind pre Filipiseni să sufere cu

viteză inimă auzul morţei sale, şi a nu se întrista, ca cum ar 

dice: ce ve întristaţi, o fraţilor, pentru mortea mea? Eu o do

resc acesta, căci mortea mie îmi este lucru maî bun, căci îm! 

pricinueşte a mă uni cu Iubitul meii Christos şi a me afla tot- 

de-una cu dînsul. Voî dar nu se cuvine a ve întrista pentru 

binele meu cel de acest-fel. Insă Iarăşi a. rămâne încă în trup 

şi a me afla în viaţa acesta pentru folosul vostru este mal de 
nevoe, fiind-că eu nu caut folosul meu, care se pricinueşte mie 

prin morte, ci caut folosul vostru, care vi se pricinueşte prin 

viaţa mea. Strîmtorit dar de amendoue acestea fiind: şi de morte 
ca cea maî de folos mie şi de viaţa mea, cea mal folositore 

voue şi neştiind care mal bine să aleg, am judecat mai de tre

buinţă a fi se maî vieţuesc încă pentru folosul vostru. Ore a- 

flă-se, o cetitoriule, vre un lucru vrednic de fericitul suflet al 
sfîntuluî Pavel? Nu se află cu adevărat; căci* Apostolul Dom

nului acest prea Iubitor de fraţi, a judecat să alegă mai bine 

folosul hristianilor decât folosul său, adecă decât a se afla îm

preună cu Christos, cu tote .că proalegerea acesta a folosului 

hristianilor şi a zăbovire! lui Pavel în viaţa acesta, îl făcea pre 

eî mal mult a se apropia de Christos a).

25. Şi acăsta nădăjduind ştiu că voî rămânea şi îm
preună cu toţi voî, voiu petrece spre sporirea v6stră şi spre 
bucuria credinţei.

y

1) Intru altele se 4ice, cu mult mal mult maî bine, care şi maî drept 
se pare a fi.

2) Iar purtătorul de Dumnecjeu (Maxim) anagoghiceşte tâlcueşte cf*' 
cerea acesta: „Lucru de însemnat este ca nici unul din sfinţi se arată 
că de bună voe s’a pogorît în Vavilonia, că nu e lucru potrivit, nici 
de înţelepciunea cea cuvîntăresca a lăsa cele bune, ceî ce Iubesc pre 
Dumnecfeu şi în locul acelora a lua pre cele maî rele. Iar dacă ore-carî 
din aceştia de silă împreună cu norodul s’au pogorît, înţelegem prin a- 
ceştia pre ceî ce nu cu diadinsul, ci din întâmplare pentru mântuirea 
celor ce aveau trebuinţă de povăţuire, lăsând pre cuvîntul cel maî înalt 
al cunoştinţei şi învăţătura cea despre patimi, petrecend-o, dupre care

marele Apostol a judecat mal de folos a fi să rămâe în trup, adecă 
pentru moralicesca învăţătură a ucenicilor săi, tot darul avendu-1 a pă
răsi m orales ca învăţătură şi împreună cu DumnecţeO a t\ prin teoria



De vreme ce pentru folosul vostru este de nevoe a mai 

rămânea eu în trup şi a vieţui, pentru acesta ca adeverire şi 

fără îndoială ştiu, şi nu prost a vieţui, ci a vieţui cu voi, adecă 

am să ve văd iarăşi şi se petrec împreună cu voî. Pentru care 

pricină? Pentru ca să sporiţi voî în credinţă, adecă să ve în

tăriţi şi să vă adeveriţi voi în dogmele credinţei, în viaţa cea 

înbunătâţită. Iar sporirea vostră acăsta este adevărată bucurie 

a vostră şi a mea. Cu aceste cuvinte însă spăimânteză Pavel 

pre Filipiseni ca cum le-ar dice: vedeţi, Filipisenilor, că eu 

pentru folosul vostru, am ales mai bine să mai viez şi să me 

lipsesc de unirea prea dulcelui meu Christos. Pentru acesta şi 
voi să nu arătaţi zadarnică şi nefolositore pre întârzierea mea 

în viaţa acesta. Ci pote ar dice cine-va: decî ce? Şi pentru 
singuri Filipiseni a rămas Pavel în viaţa acesta? Răspundem 

că nu pentru singuri Filipiseni, ci şi pentru toţi hristianiî cei 

de atuncea; însă acesta o ciice Apostolul una adecă, pentru 

ca să îndulcăscă pre Filipiseni maî mult, şi alta încă pentru 

ca să-i îndemne spre a avea maî multă luare aminte şi propăşire.

26. Ca lauda vostră sâ prisosească în Christos, întru 
mine, şi prin a mea îndrăznălă iarăşi către voi1).

Fiind-că mai sus a cjis Apostolul, că pentru sporirea vostră 

am sâ rămân încă în viaţa acesta, pentru acesta arată acum că 
şi însuşi câştigă ore-care căştig din întârzierea sa întru viaţa 

acesta. Şi care căştig este acesta? A se lăuda adecă maî mult 

pentru Filipiseni cum că sporesc în(tru cele duhovniceşti prin în

făţişarea şi-viaţa lui; dar ore mers-a Pavel la Filipiseni precum 

a dis? Acesta este neştiinţa şi se întrebă8).

27. Numai cu vrednicie dupre Evanghelia luî Christos 
să petreceţi.

Numai acesta, dice, o ceîu (cer) dela voî fraţii mei, ca să 
sporiţi voi întru fapta bună şi să petreceţi cu vrednicie, pre

cum porunceşte Evanghelia lui Christos, iar cu vrednicia E- 

vanghelieî petrece hristianul acel ce s’a lepădat de sineşi şi

cea maî pre sus de minte şi simplă" (Cap. XLIX din suta a doua din 
cele teologice).

1) Adecă prin a mea venire iarăşi către voi dupre săritorul chip, 
adecă prin venirea ce o am a face a doua oră la voi.

J) Iar Teodorit c|ice, că prezicerea a luat sfîrşit, că a scăpat întâîu 
de mânia luî Neron, şi acesta o a arătat în scrisorile cele către .fericitul 
Timoteî ^icend: „In răspunderea mea cea dintâiu nici unul a fost îm
preună cu mine. Şi m’ain izbăvit de gura leului" (II Timot. IV; 16), şi 
faptele încă povestesc cum că doi ani Pavel a petrecut în Roma în 
cheltuela sa şi de acolo a mers în ispania şi acolo propoveduind E- 
vanghelia, iarăşi s ’a întors în Roma şi atuncea 1 •'& t&tat afîntul s8Q Cfl<p.
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a ridicat crucea sa şi urmeză lui Christos. Că acăstă învăţă

tură o porunceşte Christos în Evanghelie hristianilor, dicendi 

«Cela ce voeşte a veni după mine, leapede-se de sineşî şi ri- 

dice-şi crucea sa şi urmeze mie» (Mat. XVI, 24).

Ca orî viind eu şi văd6ndu~ve pre voi, orî nefiind faţă 

şă aud cele pentru voî.
Nu le dice acestea Pavel pentru-că şî-a schimbat socotela 

dela cele ce clicea maî înainte, orî pentru-că nu voia să mergă 

la Filipiseni, ci dicea că şi de s’ar întâmpla a nu veni, şi lip

sind însă dela voi am să me bucur, audind evanghelicesca

vostră viată, ce o vietuitî. Deci nu vă leneviţi chiar deşi nu aş > > ) > > > >
veni eu să vă văd, ci luaţi aminte şi petreceţî întru fapta bună,, 

căcî eu voiu audi aşedarea vostră.

Cum că staţi întru un duh şi cu un suflet.
Am să aud, dice, că voî staţi întru acelaş dar al unireî, căci 

atuncea stau hristianiî cu un suflet, când au unire şi un suflet 

între dînşiî şi când au pre unul şi acelaş duh.

Împreună nevoindu-ve pentru credinţa Evangheliei.
Adecă sprijinind unul pre altul şi împreună nevoindu-ve în

tru nevoinţă şi întru lupta ce se face pentru credinţă.

28. Şi nesfiindu-ve întru nimic de ceî protivnici.
Am să aud, dice, că voi Filipiseni! nu numai nu vă biruiţi 

de împrotivitoriî credinţei şi nici ve sfiiţi, adecă nici cât de 

puţin vă turburaţi nici vă temeţi deşi ei vă îngrozesc că ve 

vor pricinui primejdii, măcar şi morte de vă pricinuesc eî, pen

tru-că cu tote acestea nimica isprăvesc; ci numai vă clătesc şi 
nimica alt rău pot a face vouă, atâta sînt de neputincioşi.

Care1) este, lor adecă dovadă de peire, iar vouă de 

mântuire.
Acesţe rele tote, dice, care ar face vouă vrăşmaşii credinţei, 

lor adecă le este semn şi dovadă de peire, iar vouă este do

vadă de mântuire, căci, când vor vedea eî că, cu atâtea rele 
ce meşteşugesc, nici a vă clăti nu pot, negreşit atuncea vor 

socoti a fi un semn adevărat cum că dogmele adecă şi cuge

tările rătăcirei lor sînt neputinciose şi perdute, iar dogmele

’) picerea „dacă cine-va“ nu se împreuna alcătueşte (concordă) cu 
cele maî înainte urmate, adecă cu relele cari protivniciî credinţei le pri
cinuiau Filipisenilor, ci cu următorea cpcere, adecă cu dovada după obi
ceiul Asirienilor, după ceea ce cjice: „cetăţi acelea sînt, pe care le soco
teşti tu a fi cuiburi". Sau cjicerea „care" împreună se alcătueşte cu 
coeu ce înţelege pre dinafară, adecă ridicarea asupra, sau apucătura lor, 
euts; dovada peireî lor, întru altele însă se scrie aşa: „Care, lor adecă, 
0*te dovudft da peire",



credinţei vostre sînt puternice şi nebiruite şi de sineşî sînt tari 

şi adeverate spre a mântui pre cei ce le cred.

Şi acăsta dela Dumnezeu. 
29. Că v6ue vi s’a dăruit ca pentru Christos nu nu

mai a crede întru el, ci şi a pătimi pentru dînsul.
«Dar» numeşte aicea Pavel, a pătimi cine-va pentru Chri

stos, şi din acesta isprăveşte doue bunătăţi, una adecă a nu se 

ruşina şi a nu se întrista hristianiî când pătimesc pentru Chri

stos, fiind-că atuncea când cine-va îa un dar, nu se ruşineză, 

nici se întristeză, ci mai ales se bucură. Şi alta încă pentru a 

nu se mândri hristianiî când pătimesc pentru Christos; pentru-că 
acesta este Dar şi milă a lui Dumnedeu, şi nu ispravă a lor. 

Că pentru acesta Pavel şi faptele cele bune le-a numit Daruri 

ale lui Dumnedeu, în trimiterea cea către Romani, dicend: 

«Av£nd daruri dupre darul cel dat voue osebite» (Rom. XII, 

6), nu pentru ca să ridice stăpânirea de sineşî şi nu că omul 

nu lucreză şi din partea sa întru faptele cele bune, ci pentru 

ca să facă pre ce! îmbunătăţiţi smeriţi, căcî fără de ajutorul şi 

Darul lui Dumnedeu, nici o faptă bună pot singuri omenii a 

ispărvi1). Că darul adecă, a pătimi cine-va pentru Christos, este 

mai mare decât a avea darul facere! de minuni şi a învia pre 

morţi*), căci pentru a învia cine-va morţii, acela este dator lui

l) Adauge însă dumnecjeescul Chrisostom şi acestea cjicend, cum că 
Pavel cu adeverat numeşte daruri şi faptele cele bune, adecă slujba, mi
lostenia, apărarea celor neputincioşi, dragostea şi cele-l-alte; însă aceste 
fapte bune nu sînt daruri ca acelea, ca prorocia, limbile, tălmăcirile lim
bilor, pentru-că acestea sînt şi se numesc daruri, fiind-că întregi se dau 
dela Dumnecjeu mai pre sus de fire. Şi afară de credinţă omul nu 
pote face vre o fapta pricinuitore de darurile cele ca acestea, iar faptele 
cele bune de şi sînt daruri date dela Dumnecjeu (că to te faptele bune, 
dupre Sf. Macsim, dela Dumnecţeu sînt, ca lucrări ale lut şi avuţii şi 
deplinătăţi fireşti ale lui Dumne4eu), sînt însă şi ale nostre căcî şi noi 
proaducem puterea nostră întru faptele cele bune, prin minte, prin cu- 
vînt, prin lucru; însă de vreme ce şi partea cea mai multă a faptelor 
bune este dela Dumnecjeu, pentru acesta şi totul lor se cţice °ă este 
dela Dumne4eu. Iar Teodorit aşa tâlcueşte 4icerea acesta: „Daruri ale 
luî Dumne4eu a numit şi pre a crede şi pre a se nevoi strălucit, ne- 
lepedând pre alegerea cea de sine a socotinţei, ci înveţând cum că .so
cotinţa însuşi de sineşî, golită fiind de dar, nici una din faptele cele bune 
pote a isprăvi, că trebuinţă este de amendouă: şi de osârdia nostră şi 
de ajutorul dumne4 eesc, căcî nici celor ce nu au osârdie, este îndestul 
darul duhului, nici iarăşi osârdia lipsită de darul acesta, pote a aduna 
bogăţia faptei bune.

*) Iar sun tul loan Chrisostom nu 4ice cu îndoială, pote că este mal 
maro decât a învia ctne-va morţi, a pătimi pentru Christos, ci o c|ice 
cu hotftrîro ţi hotftrltnr, fllrtt de p6tu, dicflnd aşa: „Har, c{icâf că oat» 
şi dar şl dftritirt, tt ,p&ţlm! psntru Christos, filnd-cfl oiţe ou adlvtriţ

'rtfi



Christos, carele a dat lui darul cel de acest-fel, iar a pătimi ci- 

ne-va pentru Christos, acela nu este dator lui Christos, ci Chri

stos este dator luî, fîind-câ pătimeşte pentru dragostea sa. O 

mare minune, care este acesta cu adeverat fraţilor! Căci Christos 

este cel ce dărueşte a pătimi cine-va pentru el şi iarăşi Chri

stos este carele rămâne dator celui ce are darul acesta al luî 

şi carele pătimeşte pentru el.

30. Aceeaşi luptă avend-o, care o aţi vedut întru mine 

şi acum audiţî întru mine.
Cu aceste cuvinte arată Pavel cum că Filipisenii se luptau 

pentru credinţă, asemenea cu Pavel. Şi aceeaşi nevoinţă şi mu- 

cenie o cerca; care acesta mărturiseşte, cum că hristianiî cei ce 

erau în Filipi aveau mare faptă bună. Me aveţi, dice, pre mine 

pildă de lupte şi de nevoinţă, fraţilor, căci aţi vedut mai înainte 

ce fel de mucenie am luat, când eram în partea vostră. Că în 

Filipi aflându-se, a fost bătut Pavel, împreună şi Sila şi a- 

runcaţi în temniţă, precum mărturisesc Faptele Apostolilor (Cap. 
XVI); şi acum iarăşi audiţi, dice, că aicea în Roma me aflu 

în legături şi în temniţă şi sufer mucenie.

CAP. II.

1. Deci de este vre o mângâere întru Christos, de este 
vre o bună voe de dragoste, de este vre o împărtăşire 
de duh, de sînt niscaî-va îndurări şi milostiviri,

2. Pliniţi bucuria mea, ca acostaşi să cugetaţi, 
înţelegerea cuvintelor acestora este acest-fel: o Filipisenilor,

cjice, de voiţi să pricinuiţi vre o mângâere ca acesta legături

lor şi ispitelor mele, ce fel dragostea cea dupre Christos o naşte, 

şi de voiţi să arătaţi, că aveţi ore-care împărtăşire cu mine întru 

ccle duhovniceşti, şi de ve este milă de mine şi me jeliţi pentru 

relele ce pătimesc, acestea tote le veţi da mie, de veţi avea 

şi între sine-ve dragoste unul cu altul. Vedi, aicea, o cetito- 

linle, părintesca milostivire a fericitului Pavel, căci socoteşte a 

sa facere de bine de vor avea Filipisenii dragoste şi unire 

tntre dînşil. Şi acesta o socoteşte ca cum însuşi ar priimi mi

lostivire şi mângâere dela dînşiî. Şi nu a dis: pricinuiţi mie bu

curie, ci: pliniţi bucuria mea; aţi început, (Jice, până acum a

mul minunat decât a învia morţii şi a face minuni mult, că  ̂la aces- 
luu (udocA lu facerile do minuni) eu rămân dator lui Christos, iar a pă
timi pentru ChrlHttyi tndatorlt pre Christos îl am; drept aceea nu numai 
nu ho cuvlrn» a nrnialn*,' ®i ţi * ne bucura, ca unii ce avem darl< (Vor, 
IV  lu o t *  o ă lri F lllp lM n !,)  • • • , . . . . . . . . . 1



da mie bucuria, însă doresc să o arătaţi deplinitâ şi întregă 

bucuria cea de acest-fel şi se nu o lăsaţi nedeplinită şi scurtă. 

Şi care e bucuria mea? Acesta adecă: nu a me slobozi eu.din 

primejdii, nici a lua ce-va de la voi, ci a cugeta toţi voi una 
şi aceeaşi şi a avea unire între voi.

Acestaşî dragoste având.
Acesta este bucuria mea, dice, nu numai a cugeta una şi a- 

ceeaşî, voi Filipisenii hristianî, ci şi a avea acestaşî dragoste întru 

voi care este mai mare decât aceea. Pentru acesta de te iu

beşte fratele teu pre tine hristiane cu covîrşire, tu să nu-1 iu

beşti mai puţin ce-va, ci îubeşte-1 şi tu cu covîrşire, cu ace

eaşi mesură de dragoste cu care şi el te iubeşte.

Un suflet fiind, una cugetând.
Acesta e bucuria mea, dice, a fi voi toţi Filipisenii hristi- 

ani un suflet, nu dupre numer şi dupre câtime, ci dupre soco

tinţă şi dupre unirea gândului şi dupre o cugetare; că unirea 

sufletului se isprăveşte cu o cugetare.

3. Nimica dupre prigonire saCi slava deşartă.
Acesta e bucuria mea a nu face voi nici un lucru cu pri

gonire. Iar prigonirea este a dice cine-va: eu me silesc şi me 

osîrduesc a face lucrul acesta, pentru a nu m£ întrece şi a. 

me birui cela-l-alt; dupre prigonire însă dice Pavel pre slava 

deşartă, care este maică şi pricină a prigonireî, căci din acesta 
se naşte prigonirea, fiind-că iubind noi slava omenilor, care 

prigonire nu o facem pentru ca să o dobândim?

Ci cu smerita cugetare unul pre altul socotindu-ve, că 
vt întrec aceia pfe sine-ve.

Acum aicea arată Pavel un drum prin carele ne vom slo- 

bodi de slava deşartă de care mai sus şi dice despre acesta, 

sau o dumnedeescă dogmă, sau un canon preste tot cuprin- 

detor, carele este întăritor al mântuire! nostre; căci dacă tu 

hristiane, cjice, vei socoti că fratele teu este mai mare decât 

tine, nu prost .şi puţin ce-va, ci că cu covârşire este mai mare 

decât tine, şi dacă cu multă smerita cugetare te vei pleca pre 

sineţi a crede, că fratele teu este mult mai pre sus decât tine, 

negreşit îl vei cinsti pre el. Şi dacă îl vei cinsti tu, mai mult 

nu-1 vei zavistui, nici te vei mâhni când vei vedea că îl cins

tesc şi alţii, fiind-că zavistia şi pizma mai de multe ori urmdzâ 

lâ 6menif aceia ce sînt de o potrivă şi întocmai dupre rân- 
duîala şi chemarea lor şi nu la cei ce dupre rânduîalâ şi 
dupre vrednicie covârşesc mai mult şi sînt mal mari; şi de 
te-ar ocâ.rt fratele -teti, (}ice, şi de te-ar bate} lesne al suferi 
ocara şl bfttfWr 'fltad veî fi încredinţat cfi ' fratele ■ ţăft qol



ce te-a ocărît şi te-a bătut este maî mare decât tine. Iar a- 

cesta ce o ai socotit tu pentru altul, de o ar socoti şi altul 

dinprotivă pentru tine şi de te-ar avea pre tine de mai marele 

seu, negreşit apoi nu ar maî urma vre o gâlcevă între hristi- 

anî, ci ar împerăţi întru dînşii pace şi mare neturburare.

4 . N u  pând6scâ fieşte-carele pre ale sale, ci fieşte-care 

şi pre cele ale apr6peluî.
Nu caute, dice, fieşte-carele hristian numai pre al seu folos, 

ci caute şi folosul fratelui s6u, iar când, să dicem, eu caut fo

losul teu şi tu iarăşi cauţi folosul meu, atuncea numai află în

căpere slava deşartă nici prigonirea, nici vre . o altă patimă, ci 

se politevseşte între hristianî o viaţă dumnedeescâ şi anghe- 

lescă.

5. Că acesta cugeteze-se între voi, care şi în Iisus 

Christos.
Precum Christos porunceşte în sfînta Evanghelie dicând: »Fiţî 

înduraţi precum şi Părintele vostru cel ceresc îndurat este» 

(Luca VI, 36), şi iarăşi: «Inveţaţi-ve dela mine, că blând sînt 

şi smerit cu inima» (Mat. XI, 29), aşa şi Pavel aicea smerita 

cugetare înveţând pre hristianî, aduce în mijloc pre Christos 

pildă, precum şi întru alt loc acestaşî Pavel îndemnându-ne pre 

noi la sărăcie, pre Christos îl aduce pildă dicând: «Cunoşteţî 

Darul Domnului nostru Iisus Christos, că pentru voi a sărăcit 

bogat fiind, ca voi să ve îmbogăţiţi pentru sărăcia lui» (II Cor. 

VIII, 9), şi cu totul înţelepţeste Pavel aduce aicea pre Christos 

pildă de smerita cugetare; căci când va arăta, că frica lui Dum- 

nedeu, cel ce se află maî pre sus de totă înălţimea şi slava, s’a 

pogorît în părţile cele mai de jos ale pământului şi s’a smerit 

atâta, pre carele mândru nu-1 va ruşina? Sau pre carele înalt 

cugetător nu îl va îndemna spre smerita cugetare?1)

l) Iar înţeleptul Fotie cucerea acesta tâlcuind’o cfice: „Voiţi se înţele
geţi ca smerita cugetare nu ve vatămă, h rişti anilor, nici ve păgubeşte, 
nici ve pogoră din înălţimea ce aveţî? ci maî ales acesta este dovadă 
a adeveratel vostre înălţimi Socotiţi pre Christos, căci el cu acesta maî 
ales a arătat că este Dumnezeu fireşte, fiind-că s’a smerit şi a purtat 
lire omenescă. F'iind-că ştia că din smerenia acesta nimica se va păgubi 
dcla înălţimea dumnecjeireî sale ceiî dupre fire. Iar de ar fi avut dum
nezeirea din afară câştigată, negreşit s’ar fi temut a se smeri pre sineşî 
pentru ca să nu pei’4 ă. vrednicia ceea ce abîa se câştigase de el. Deci 
dovadă a înalţimeî dumne4eireî sale ceiî dupre fire, este smerenia. Şi dar 
ori curele este înalt dupre fapta bună şi iubeşte a fi mare, se cugeteză 
«merit, fllnd-că smerenia esţe ceea ce arată şi mărturiseşte pre înălţimea 
faptei bune, Şi acesta urm6ză lut Christos şi de se va smeri nimica va 

‘ 1, ci mnî nrnrf' lucmrt va dobândi. Iar cel ce este sărac de
FjGUjA.Mj p w l ,  fUnd-e* w  t e m e l  e;



6. Carele în chipul luî Dumnedeu fiind, nu răpire s’a 
socotit a fi el întocmai cu Dumnezeu.

Cu aceste cuvinte forte mulţi eretici se oboră şi li se astupă 

gura şi îî numeră acum pre aceştia, o iubite cetitoriule, Mar- 
chion cel din Pont, carele se trage dela Marea Negră, dicea 

câ lumea este rea şi trupul, şi pentru acesta nu a luat Filul 

luî Dumnecleu trup, ci dupre nălucire s’a arătat om. Marchel 

al Galatiei şi Fotino şi Sofronie diceau că Cuvîntul luî Dum

nezeu nu este fiinţă inipostatnică, ci o . lucrare a lui Dumne
zeu neipostatnică, iar lucrarea acesta a luî Dumnezeu a locuit 

în Christosul cel ce s’a născut din semânţa luî David.

Pavel Samosateul elicea că Christos a luat începutul şi de a fi 

din Maria şi nu a fost din început Dumnedeu, socotindu-1 pre el 

un prost proroc, învrednicit numai de dumnedesc Dar. Savelie 

Şirul dicea. că Părintele si Fiîul si Sfîntul Duh sînt numai nu- 

miri g<51e, la o faţă împreunându-se, drept aceea hulea că Fe- 

cîora a născut nu pre Fiîul, ci pre Tatăl şi pre acesta gândit. 
Apolinarie Laodichianul hulea că Fiîul luî Dumnedeu nu a luat 

suflet gânditor, ci în locul minţeî întru Christos lucra dumne- 

deirea. Şi alţiî mulţi precum a fost Nestorianiî şi Eftihianii, cari 

toţi cad şi se omora de una şi acestaşî sabie, adecă de singur 

cuvîntul acesta a luî Pavel ce dice: «Carele în chipul luî Dum

nezeu fiind». Căcî cum voî Marchelianii, Ziceţî că cuvîntul luî 

DumneZeu nu este fiinţă, ci lucrare? Că iată Pavel îl Zice pre 
el în chipul luî DumneZeu, iar chipul luî DumneZeu este fiinţă 

a lui DumneZeu, şi nu lucrare, precum şi chipul robului, este

cadă şi se perda înălţimea cea mincinosă şi făţarnică a faptei sale ceii 
bune. Iar cel cu adeverat bogat întru fapta bună şi înalt, acela se sme
reşte. Căci cu acesta se arată pre sineşî, mai mult ca este cu adevă
rat înalt, pentru-că nu se teme a se smeri. Deci Christos Dumnecjeul 
nostru, nu a căutat numai plăcerea sa, ci şi folosul şi mântuirea tutu
ror omenilor; pentru acesta şi s’a smerit pre sineşî, prin înomenire şi 
prin smerenia sa, pre noi toţi ne-a înălţat. Drept aceea cela ce smereşte 
pre sineşî, se face următor al luî Christos. Şi cu to te că Christos (adecă 
Fiîul luî Dumnezeu) era Dumnecjeu fireşte şi înalt dupre fiinţă, s’a sme
rit însă pre sineşî. Iar cei înalţi între omeni dobândesc înălţimea, sau 
din răpire, sau din lăcomia averilor, pentru-că firea lor este asemenea 
şi de o cinste cu ceîa-l-alţî omeni, adecă sînt smeriţi şi proşti; deci dacă 
cel dupre lire Dumnecjeu şi înalt s’a smerit pre sineşî pentru noi, cum 
noî 6meniT, cari sîntem dupre fire de o asemenea cinste şi smeriţi ase
menea toţî, cum cj'c» noî nu sîntem datori a ne smeri unul altuia şi a 
cunoşte mCnurllc ntatre. Decî de ne vom smeri noî, Dumnecjeu ne va 
înalţfl, prscum ţi pi'a ChriHtos dupre omenire l’u prea înălţat ţi va dărui 
nâufi cele ce pOhTul nu ItwiG vîcjut şi urechi nu U-ati auc|H şl In inimă



fire a robului1). Cum dar şi voi P avi ian ii diceţî, că din Maria a 

luat începutul seu Christos? Că iată Pavel aicea dice cum că 

Christos mai înainte era dupre dumnedeire în chipul şi in fi

inţa luî Dumnedeu. Vedî însă cum să oboră si Savelie: «Nu> >' ) t
răpire s’a socotit, dice aicea Pavel, de a fi întocmai cu Dum

nedeu». Iar «întocmai» într’o singură faţă nici o dată se dicea, ci 

cel mal puţin în d6ue, fiind-că dicerea întocmai cu altul să so

coteşte a fi întocmai. Drept aceea doue feţe se arată cu cu-

vîntul acesta aî luî Pavel. Iar Arie, cu muîte săbii ale dicerei; )
acesteea să omora, fiind-că Pavel dice aicea, în chipul lui Dum

nedeu, adecă în fiinţa, şi nu a dis că s’a făcut sau că s’a zi

dit, precum Arie hulea, ci că era şi se afla, care acesta este 

asemenea cu aceea ce a dis Dumnedeu lui Moîsi: «Eu sînt 

oon» (adecă cel ce am fost şi sînt .şi voî fi de a pururea) Ex. 

III, 14). Şi îarăş a dis Pavel: «Nu răpire s’a socotit de a fi 

întocmai cu Dumnedeu». Vedî, o cetitorîule, asemănarea ce are

Fiîul cu Părintele? Si dar cum dicî tu, Arie, că Tatăl este maî} î ' ?
mare, iar Fiîul mai mic? Dar ce meşteşugeşte nebunul şi dice 

că pentru-că este maî mic Dumnedeu, Fiîul nu a răpit de a 

fi întocmai cu Dumnedeul cel maî mare, adecă cu Părintele. 
La acesta însă noî respundem maî întâîu adecă, care Scriptură, 

o nebunule, învaţă că este mic şi mare Dumnedeu? Că acestea 

silit cuvinte ale Elinilor însuşite, care diceau pre dumnedeiî 

lor mici şi marî şi nu ale drept slăvitorilor hristianî Iar cum 

că Fiîul este Dumnedeu mare ascultă pre Pavel ce dice: «Aş

teptând fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnedeu, 

şi Mântuitorului nostru Iisus Christos» (Tit II, 13). Iar al doilea 
fjicem că de . era Fiîul Dumnezeu mic, cum ar fi răpit a se face 

Dumnedeu mare?

Pre lângă acestea Pavel aicea voeşte să arate hristianilor des

pre smerită cugetare. Şi cu adeverat cu necuviinţă ar fi dis hristi

anilor fiind-că Dumnedeul cel mic nu a stătut împrotiva celui 

mare, pentru acesta şi voî sînteţî datorî a ve smeri unul altuia, 

căci care smerită cugetare este a nu sta împrotivă Dumnedeul 

cel mic celui maî mare. Căci acesta nu este smerită cugetare, 

ci neputinţă şi slăbiciune, Iar a se face de bună voe om acela,

*) Căcî dupre Vlemide în Cuv. cel pentru credinţă şi maî dupre toţi 
lunlogiî, chipul şi II rea şi li in ţa aceleaşi sînt la Dumne4eu asemenea şi 
Ipostasul şi faţa şi Atomul, pice însăşi Marele Vasilie:‘Că eu şi cjicerea 
„de ii fl în chipul iuT DumnecjeCi", cjic că, pote a fi asemenea cu a fi întru 
liln[a luî Dumncc(®ti> oft precum d lua chipul robului însemneză că 
n'n născut Domnul nostru întru .ĂMţa omenire!; aşa cjic, „a fi în chipul 
luî DumnecjoCi" negreşit pi'« în s u ilm  dumnedeeşteî fljnţe, că 4ice:
«Cela oe m’u Pi'f, miile** * v#qut pro Tnt&l meCi“ (Cuv, l tn>
potriva lut Evnomţi,) -f/YH'# ■■ . .. •• ,> . > -.



ce em asemenea şi întocmai puternic cu Dumnedeu, acesta cu 

adeverat este o nemărginită smerenie. Şi acestea adecă stnt 

cele spre surparea celor maî mari eretici, îar acum se cuvine 

să dicem şi tâlcuirea dicereî Apostoleştî. Deci ce înţelege Pa

vel cu acesta, nu răpire s’a socotit de a fi întocmai cu Dum

nedeu? Ascultă, iubitule: Când cine-va ar răpi vre o stăpânire, 

orî altă ore care vrednicie ce nu a fost a sa, se teme a o 
lăsa, pentru a nu o lua pre ea altul şi a o perde, ne fiind a 

luî din început, ci o a răpit cu nedreptate; îar când are stă

pânirea şi vrednicia aceea firescă moştenire dela părintele seu, 

cu lesnire o lasă ştiind că nu o va perde, ci şi de se va a- 

răta că o a lăsat la o vreme, însă îarăş negreşit o va lua. Decî 

cu un asemenea chip, dice, şi Fiîul luî Dumnedeu nu s’a te

mut, a se pogorî din dumnedeîasca sa vrednicie, adecă de a 

fi întocmai cu Dumnedeu şi Părintele; fiind-că acesta nu o avea 

din răpire, ci firescă o avea, pentru acesta şi a voit a se smeri 

şi a se face om, fiind-că întru smerenia omeneşte! firi făcân- 

du-se păzea înălţimea şi vrednicia dumnedeirei sale1), cu tote

*
1) Din cjicerea acesta a împrumutat dumnecjeescul Cozma, dulcele cân

tăreţ, troparul acela al cântăreţ întâîu a Trioduluî din Lunîa cea mare 
ce cjice: „Negrăita pogorîre a Cuvîntuluî luî Dumnezeu, care acestaş 
este Christos şi Dumnecjeu şi om, că Dumnecjeu, nu răpire s’a socotit 
a fi, când s’a închipuit rob, arata ucenicilor", adecă Hristos carele este 
Dumnecjeu şi împreună şi om, acestaş închipuindu-se rob, adecă firea 
omului rob luându-o, cu acesta, 4̂ c> 4*ce ucenicilor seî: Ce? Sau că nu 
avea răpire de a fi întocmai cu Dumnecjeu şi pentru acesta s’a deşer
tat şi compogorît din însăşi vrednicia dumnecjeireî sale. Iar înţeleptul 
Teodor, săracul prodrom, tâlcuitorul canonelor nu ştiu cum nu a tâl- 
cuit aşa cjicerea „arată ucenicilor", ci cjice, că în troparele cele urmă- 
tore arată ucenicilor seî Domnul smerenia şi dragostea; mie însă ne 
înveţatuluî nu mîs’a dat a înţelege cum a cjis acesta. însemneză însă că 
Domnul numai dupre chipul numireî se cjice rob, dupre dumnecjeescul 
loan Damaschin, adecă fiind-că a luat obştesca fire a omenilor, care de 
sineşî era robă a luî Dumnecjeu celuî ce o a zidit şi fiind-că şî-a în
suşit luişî faţa nostră şi întru sineşî închipuîa pre faţa nostră, decî du
pre numire se cjice rob, nefiind el acesta, ci pentru noî luând chip de 
rob şi cu noî numindu-se rob; că fără de patimă fiind, pentru noî a 
slujit patimilor, că slujitor al mântuireî noastre s’a făcut (despre cre
dinţa Cart. III, cap. 6 8 ), că dupre acesta se cjice şi neştiind Christos, ca 
unul ce a luat pre firea ceea ce nu ştie, de nu s’ar fi unit acesta cu 
Dumnecjeu Cuvîntul, îar fiind-că acesta odată s’a unit cu Dumnecjeu 
Cuvîntu], nu este r6bă; că unul fiind Christos, nu pote fi al luiş şi rob 
.şi Domn, ci nicT neştiind maî este firea; cacî pentru însuşirea ipostasu- 
luî şi unirea cea nedespărţită, s’a prea îmbogăţit sufletul DomnuluT cu şti
inţa color ce vor gfi fîe. Drept aceea pentru ca sa încheem totul cjicern 
cu dumnecjeoHCul Damaschin: „CeT ce cjic pre ("hristos rob, despart po 
unul Chrlsto* în doî, precum Nostorie, Tar noî HtApftn pro ace«ta 
<}icem ţi Domn til ftpturoT, pro unut. Ghrlmtoft, pro acoHtnţ îrnpr»*



că o avea acesta acoperită întru smeritul chipul omenireî, care 

şi deşertare mai jos o numeşte Pavel. Vedî şi la cea către 

Evrei cap. I, stih 2, cum tâlcueşte sfîntul Grigorie al Niseî di- 

cerea acesta a luî.'Paveî: «şi haractir al ipostasiilor lui».

7. Ci s’a deşertat pre sineşî chip de rob luând.
Unde sînt acum Arienii, cari die, că Dumnedeu Cuvîntul s’a 

pogorît şi s’a făcut om, nu stăpâneşte şi de voe, ci cu chip 
de rob şi fără a voi, plinind porunca Părintelui s£u? Audă aicea 

pre marele Pavel ce dice, că Fiîul luî Dumnedeu s’a deşertat 

pre sineşî, adecă Dumnedeu remânând s'a compogorît din slava 
şi vrednicia fireî sale, ca un domn şi cu stăpânire, ca stăpân 

şi de sineşî stăpânitor, şi a luat chipul cel smerit şi neslăvit 
al robului1).

Iar chip de rob dicend, ruşineză şi astupă gura luî Apo- 
linarie, carele bârfea că Christos,- nu avea suflet gânditor, de 

vreme ce Christos luând chip de rob, adecă firea robului, va 

se dicâ de om, negreşit a luat şi suflet gânditor, carele de 

nevoe împreună se cuprinde în firea omului. Dice însă Icume- 

nie: Vedî siguranţa cuvintelor luî Pavel; că la dumnezeire a- 

decă a dis «fiind» pentru ca să arate pre pururea venirea dum- 
neejeireî. Iar la omenire, a dis «luând» şi «fâcendu-se» a scris, 

pentru ca să o arate acesta în urmă luată, pe din afară lipită. 

Intru asemănarea omenilor făcendu-se.
Din acestă dicere s’au rătăcit Marchioniţii şi au dis, că Dum- 

neejeu Cuvîntul dupre nălucire s’a întrupat. Vedi (bârfesc eî) 

că Pavel dice că Fiîul luî Dumnedeu a luat asemănare de om 
şi numai s’a asemenat ca om, nu s’a făcut însă şi dupre fiinţă 

om? Şi ce dicem noî la tâlcuirea cea adeverată şi nerătăcită 

a cjicereî acesteea? Cum că Domnul avea tote însuşirile nostre, 

ci a fost şi unile, pe care nu le avea, precum a fost a nu se

ll iui şi Dumnezeu şi om şi ca tote le ştie, că întru dînsul sînt tote vis
tieriile înţelepcîuneî ascunse şi ale cunoştinţei" (tij).

>) Aşa tâlcueşte teologul Grigorie pre cjicerea că s7a deşertat, în doue 
pftrţT; că în Cuv. cel la Naştere cjice aşa: Şi cel desăvîrşit se deşerteză, 
cit se deşerteză cu slava sa pentru puţină vreme, ea eu să m$ împăr
tăşesc de deplinirea luî, Iar în Cuvîntul cel la cucerea: „Când a săvîr- 
ţit ! isus cuvintele acestea", cjice aşa: „Ci fiind-că se deşerteză pentru 
110T, de vreme ce se pogriră; deşertare însă cjic pre a slavei, adecă îm
puţinare şi scădere; pentru acesta încăput se face. Iar ore-carî cjicerea 
coa psalmicescă: „Domnul, a plecat corîurile şi sa  pogorît“ (Psalm. XVII,
11) o TuCi acesta la deportarea aedsta a luî Dumnezeii Cuvîntuluî; cum 
cft a plecat cerTurile» adecă a lăuftt slava hu ce o are în cerîurî şi aşa 
h’u ffleut om, ijico înBfl, ţi înţeleptul Nil tâlcuind cuvîntul teolog. Grigorie 
col 41» Ui haytf: „laonomlo uite la 6menî, a docil întrebuinţarea lucrurilor 
upr® folu», îar la oompogorîrea ehîar do voe a mărlveî uala". ?}



naşte din împreunare trupescâ şi din semenţă bărbătescă şi a . 

nu pecâtui. Şi pre lângă acestea Domnul nu a fost numai a - 

ceea ce se vedea, adecă om gol precum sîntem noî, ci era şi 

Dumnedeu. Deci fiind-că aceste însuşiri nu le avea Domnul, 
pentru acesta dice Pavel aicea că Domnul s’a făcut întru ase

mănarea omenilor: şi nu că înţelege Apostolul că Domnul nu : 

s’a făcut om dupre fiinţă, căcî şi când dice că Domnul a fost 

«întru asemănarea trupului păcatului» (Rom. VIII, 3), nu în-: 

ţelege că nu a avut trup adeverat, ci că trupul lui cel Dum-^ 

nede-ipostatisit nu a păcătuit, ci era cu adeverat asemenea du

pre păcătosul trupul omenilor dupre fire, nu era însă şi ase-/ 

menea cu păcatul trupului omenilor: «Că păcat, dice, nu a.; 

făcut nicî s’a aflat vicleşug în gura luî» (Is. LIII, 9). Deci pre-. 

cum la dicerea cea de mai sus se înţelege numire asemenea* 
adecă nu dupre firea pecatuluî, ci cum că Domnul nu a avut 

trupul pecatuluî: cu asemenea chip şi la dicerea acesta se în- ' 

ţelege asemănarea, adecă nu dupre firea omenireî, ci cum că 

Domnul nu s’a născut din împreunare de bărbat ca ceîa-l-alţî j 

omeni, ci cum că a fost fără de pecat şi cum că nu a fost om .1 

gol, precum sînt toţi ceîa-l-alţî omeni, ci a fost împreună Dum- <

nedeu si om 1).> ) /

*) Ci şi patimile cele ce se numesc fireşti şi neprihănite, care nu sînt 
în stăpânirea nostră, dupre dumne4eescul loan Damaschin, câte din căl
carea porunceî, care din osândirea cea asupra călcăreî porunceî a in
trat în viaţa cea omenescă, precum fomea, setea, ostenela, durerea, la
crima, stricăciunea, temerea, nevoinţa şi însăşi mortea şi patimile acestea, 
fireşti, cţic, altmintrelea ie avea Christos şi altmintrelea le avem noî o- . 
menii cel gol, a) pentru-că noî le ispitim acestea de silă, fără a le voi, ca, 
pre nişte certări ale strămoşescului pecat, cu carele ne-am zemislit, că ■ 
flămânzim şi însetăm de nevoia fire! nostre stricate, Iar . Christos fiind ' 
că nu s’a zemislit cu strămoşescul pecat, dupre urmare nicî le-a priimit'.* 
aceste patimi ca pe o pedepsa a pecatuluî aceluia, ci le-a luat asupra^ 
sa, pentru ca să le sfinţescă şi sa le biruiască şi să le facă şi nouă»./ 
lesne de biruit; drept aceea, nu de nevoe, nici de silă le cerca acestea*: 
cu noî, ci vrend şi cu de sineşî stăpânire; pentru acesta a cjis dumne-'^ 
c}eescul loan Damaschin: „Cu adeverat patimile cele fireşti ale nostre ’’ 
şi dupre fire şi mal pre sus de fire erau întru Christos, că dupre fire a- : 
decă se mişcau întru el, când da loc trupului a pătimi ale sale, Iară maf ■■ 
pre sus de fire, că patimile cele fireşti întru Domnul nu birulau pre voea | 
luî. Că la dînsul nimica se priveşte să fi fost silit, ci tote de voea sa, \ 
că vrend a flamâncjit; vrend a însetat, vrend s’a temut, vrend a murit:,, 
(pentru credinţă Cart. III, cap. 67). b) Şi pentru-că neprihănitele patimf 

cele cj‘se m0î sus> 11 toţ* omenii cel goi cu prihănire şi cu pecat le 
ispitim, fiind- că le întrebuinţăm sau afară de vreme sau fără de măsură, 
sau fără do bună întrebuinţare, sau fără de chip şi în scurt le întrebu- ■ 
inţăm cu multa covîi^irî şi lipsuri şi cu rele întrebuinţări; Tar Domnul 
lisus, lo întrtbulnţft wcenlea fără pBcut şi cu neprihănire, Şi numai el le 
uvea acaatw; ou ftdevfirat dupre numiră chîar, naprihfinite, Am 41* tmH



8. Şi cu chipul aflându-se ca om.
Fiind-că mai sus a dis Apostolul, că.Domnul s’a deşărtat pre 

sineşî, pentru a nu socoti cine-va deşărtarea acesta că s’a făcut 

prefacere şi schimbarea firei dumnedeireî, pentru acesta dupre 

urmare dice aicea, că Dumnedeu Cuvîntul rămânând neschim-> > y
bat şi ceea ce a fost, adecă dupre dumnedeire, a luat ceea ce 

nu era, adecă omenirea şi firea dumnezeire! nu s’a prefăcut, 

ci s’a făcut în chip, adecă în trup, fiind-că a trupului însuşire 

este a se închipui şi nu a neînchipuitei dumnedeiri; şi fiind-că 

maî sus a dis că Domnul a luat chip de rob, adecă fire, pentru 

acesta a cutezat a dice aicea, şi că s’a făcut în chip de rob, 

fiind-că chipul robului dupre urmare traduce şi pre forma ro

bului. Şi potrivit însă a dis şi acesta «ca om», fiind-că Christos 

nu era semplu unul din omenii mulţi, ci ca unul din omenii 

cei mulţi că nu s’a prefăcut Dumnedeu Cuvîntul în om, ci Dum

nedeu fiind, ca om s’a arătat, şi neformăluit fiind, s’a făcut sub 

formă. Şi dupre urmare nu a fost om gol, ca ceî-1-al.ţi omeni, 

ci Dumnedeu împreună şi om. Iar ore-carii părinţi aşa tâlcuesc 

(^icerea acesta «ca om» adecă că cu adeverat om precum şi 

Evanghelistul loan dice: «Şi am vedut slava lui, slavă ca unui 

născut din Părintele» (loan I, 14),- în loc de: am vedut slava 

lui acest-fel, în ce chip >se cuvine a o avea Fiîul cel cu adeve- 

rat al Părintelui şi singur născut. Drept aceea dicerea «ca» aicea 

tnsemn^ză adecă îndoire şi asemănare, precum am tâlcuit noi. 

însemnează însă şi adeverire şi hotărîre fără îndoială, precum 
tâlcuesc unii l).

S’au smerit pre sineşi, ascultător făcdndu-se până la 
mtfrte, mortea însă de cruce.

Iarăşi şi aicea dice. Pavel că Christos s’a smerit pre sineşî. 
pentru ca să nu se socotescă că s’a compogorît şi s’a smerit 

de silă. Dar die Arienii, cum că iată, că dice Pavel, că Chri-

eiim că noi cu pecătuire şi cu rele întrebuinţări multe, întrebuinţăm pa- 
tlmolo firei cele neprihănite, adecă pre uşurarea şi mângâerea patimilor 
folor neprihănite, precum a mânca şi a bea şi a dormi şi cele-I-alte 
Inlăritore ale flreî. Iar Christos tote acestea le întrebninţa cu nepecătuire.

') Că dumnecţeescul Chrisostom eficerea acesta „Am vecjut slava lui, 
mIuvu ca unuîa născut" aşa o tâlcueşte ^icend: „Ca cum ar fi 4is am 
vCtjut slava care se cuvenea şi se potrivea celui ce era unul născut Fiu 
ţii luloverat al împăratului a tAto Dumnoijeu; precum şi când ved ore-carî 
tio multe ori un împSmt fârto împodobit, când povestesc către ore-carii 
frumuseţea aceea şi podoaba, atavă o c|ic adecă pro cât pot, iar când nu 
put o arată t6tft strălucirea cu cuvîntul, îndată acesta o adaug 4icend: 
„Şi oo .trebue a cjico colo multo? O dată ca împGrat. Prin cjicerea „ca" nu 
onto aeomonoa împăratului vrlnd i!  pro tmpirutul u-1 arăta, cloHpro carolo 

19*410, oi a arăta pro înou jîad jvo r im  împăratului (Vor. Xi la loivn).



stos s’a făcut ascultător Părintelui seu; către cari răspundem: 

şi ce necuviinţă urmeză din acesta, o nebunilor? Şi noi de 

multe ori ascultăm pre prietenii noştri, pre cei ce sînt întocmai 

cu noi, şi ascultarea acesta nu . ne face mai mici decât pri

etenii noştri. Aşa şi Christos, ca fiu de asemenea fiinţă, cu voe 

a ascultat de Părintele seu, pentru ca să arate cu ascultarea 

acesta pre curăţenia ce o are cu Părintele. Că însuşire este a 

fiiului celui curat şi adeverat a cinsti pre tatăl seu, Vedi însă,

o cetitoriule, câte covîrşirî de smerenie dice Pavel că a arătat 

Fiiul lui Dumnedeu. a) Că s’a făcut rob, b) că a priimit a lua 

morte şi c) care este şi mai mare a lua şi morte necinstită şi 

ocărită: «Că până la morte, (Jice, morte însă de cruce, adecă 

morte blestemată: «Că blestemat, dice Dumnedeu, este tot cel 

spânzurat pre lemn» (II lege XXI, 25), morte necinstită şi morte 
rânduită pentru omenii cei fără de lege.

9. Pentru acesta şi Dumnezeu pre el l’a preaînălţat'şi 
a dăruit lui numele cei mai pre sus de tot numele.

Când începe Pavel a vorovi despre trupul şi înomenirea lui 

Christos, voroveşte pentru el fără de frică tote cele smerite, 

fiind-că firea trupului este priimitore de acestea şi nu firea dum- 
nedeirei. Pentru acesta şi tu, o cetitoriule, când aucll aceste 

smerite însuşiri şi patimi, să le dai la firea trupului al unuia 

Christos, şi nu la firea dumnedeireî lui. Şi să nu deosebeşti pre 

unul Christos dupre ipostas, fiind-că unul şi acelaş Christos 1 

este, carele dupre firea omenirei a pătimit, iar dupre firea \ 

dumnedeireî a rămas fără de patimă. Care însă este numele j 

ce l’a dăruit omeneşteî firei unuia Christos1)? Este numele fiu i 
al lui Dumnedeu, numele Dumnedeu2). \

J) Mai acesteaşî le cfice cu Pavel şi vârfelnicul Petru în Faptele A v i 
postolilor, că Dumne4eu a făcut pre Iisus (dupre omenire adecă) Domn 
şi uns (adecă împerat, precum tâlcueşte sfîntul Grigorie al Nise! în cuv. * 
al cincilea asupra lui Evnomie), dupre patimă şi dupre cruce şi că l’a t 
înălţat pre el Dumne4 eu cu slava sa, căci aşa cjice anume: „Cu, mere-' \ 
dinţare dar cunoscă totă casa lui Israil, cum că Domn şi Christos pre ţ 
el l’a făcut Dumnecjeu, pre lisus acesta, pre care voi l'aţî răstignit (Fapt.
II, 36) şi îaraş întru slavă lui Dumnecjeu înălţându-se şi făgăduinţa Sfîn- 
tulul Duh luând-o dela Tatăl, o revarsă pre acesta, care voi acum vedeţi 
şi aucfiţi (tij. XXXIII). In scurt însă arată dumnecjeescul Grigorie al .! 
Niseî, că însuşi Christos, dupre dumnezeire adecă are pre numele cel 
mai pre sus de tot numele, iar dupre omenire este închinat de totă 1 
făptura, că acestaş şi pre numele cel mai pre sus de tot numele îl are 1 
şi numele cel omenesc Iisus, de către totă făptura se închină (Cuv. V, 
împrotivu luT lCvnomie).

*) Aşa tAlcuoijilc numele acesta mai pre sus do tot numele Teolog. ] 
Grigorie cJicOnd: Şl cu os Le maT maro pentru omeneHou smerenie decât ■ 
a se împletici cu l)umno<}oft ţii n so face Dumnocjoft Jln unirci? Şl mâţii

-  m  -



Şi fiind-că unul Christos cel născut ca om acesta s’a numit 

Fiu al luî Dumnedeu, precum şi arhanghelul Gavriil a dis că

ii se cerceta de răsăritul cel din înălţime, în cât şi sf. cel ce s’a născut 
a se numi fiu al celui preaînalt şi a i se dărui luî numele cel maî pre 
sus de tot numele! Şi acesta ce altă pote fi, fără numai Dumnezeu? 
Şi tot genunchiul a se pleca celui ce s’a deşertat pentru noi şi carele pre 
dumnecjeescul chip l’a mestecat cu chipul robului? Şi a cunoşte totă 
casa luî Israil că şi Domn pre acesta şi Christos Dumnec|eu Fa făcut? 
Că. s’a făcut acestea cu lucrarea adecă a ceîuî născut şi cu buna voinţă 
a născătorului (Cuv. II, despre fiul). Ci şi Teodorit c[ice câ aicea „nu
mele" unii l’au tâlcuit slavă, acesta însă voeşte cum ca acesta este ceea 
ce a c|is Pavel în cea către Evrei, cu atâta mai bun făcendu-se (Christos 
adecă) decât angheliî, cu cât mai osebit nume a moştenit decât dînşiî, căci 
căruia din anghelî a 4>s când-va, fiul meu eştî tu, eu astăc|î te-am născut? 
Şi îarăş, eu voi fi luî tată şi acela va fi mie fiu (Evr. I, 34).

Iar Grigorie al Niseî 4ice: „Curăţenia dogmelor adevărului pre Dum
nezeu ceea ce este îl socoteştc, că nici cu numire nici cu gândire, nici 
cu vre o altă ore-care socotinţă este cu putinţă a’l pricepe. Negreşit este 
şi nespus şi maî pre sus de totă însemnarea cea prin cuvinte: Un nume 
de cunoşterea fireî sale având, însuşi a fi singur maî pre sus de tot nu
mele, care cu adeverat şi celuî unul născut l’a dăruit, pentru-că tote câte 
are Părintele şi ale Firului sînt (Cuv. I imp roti va luî Evnomie). Iar dum- 
necjeescul Chrisostom numele cel maî pre sus de tot numele îl 4ice> 
slava cea maî pre sus de totă slava şi vestea cea maî pre sus de totă 
vestea cea dăruită luî Christos pentru patima morţeî. Intru o unire însă 
cu dumnec|ee.scul Chrisostom 4 ^  Şi dumne4eştile Scripturi, că Domnul 
a cerut cu adevărat slava omenireî sale maî înainte de patimă dicând: 
slăveşte-me Părinte lângă tine cu slava ce o aveam lângă tine maî 
înainte de a fi lumea (loan XVII, 5) şi o a luat acesta dupre patimă şi 
dupre înviere; pentru acesta 4ice „datu-s’au mie totă stăpânirea în ceriu 
şi pre păment“ (Mat. XXVIII, 18) şi îarăş 4icea: „Au nu trebuia acestea 
a le pătimi Christos şi a intra întru slava sa?“ (Luca XXIV, 16) şi 
îarăş Pavel 4icea: „Iar pre cel puţin ce-va maî mic decât angheliî ve
dem pre Iisus, pentru patima morţeî cu slavă şi cu cinste încununat" 
(Evr, II, 9). Pentru acesta şi angheliî în ceriu şi bătrânii şi cele patru 
vietăţi 4iceau acestea: „Vrednic este mielul cel pecetluit a lua puterea 
şi bogăţia şi înţelepciunea şi tăria şi cinstea şi slava şi buna cuvîntare. 
(Apocalips. V, 2).

Iar sfintul Chirii al Alexandriei acesta tâlcuind dice: „Fiind-că cu- 
vintul lui Dumne4eu, cel unul născut, Dumne4eu fiind, din Dumne4eu 
s'a deşărtat pre sineşî dupre Scripturi, pogorîndu-se pre sineşî întru ceea 
ce nil era şi în nfcslavitul trupul acesta intrând, în chipul robuîuî a fost, 
ascultător făcendu-se luî Dumne4eu şi Părintelui până la morte. Decî 
pentru acesta dar se ice că s’a prcaînalţat şi ca cum neavend-o, pentru 
.omenire numai cât nu, şi în dar îa numele cel maî pre sus de tot nu
mele, dupre glasul fericitului Pavel. Dar însă era cu lucrul dupre ade
văr nu dare, ea când întru început nu era fireşte luî acestea. Cu mult 
maî vârtos încă înţele^ă-so nuiî bine întorcerea la cela ce era din început 
şi dupre liinţă ijii fllrA despărţire Uliul u-î luî, Hind-că şi 4>cea cel ce 
ftHtfunHUHu icurtomlcjffte în mica cuviinţă a omenireî „Părinte slăveşte-me 
Cu gltuvn, cure o Aveam la tine mal înainte do a II lumea" (loan XVII, 8 ) 
(fţjftH (t Pentateuhului),



tre preacurata Fecîoră: «Pentru acesta şi sfîntul cel ce se va 

naşte1) se va chema Fiîul lui Dumnedeu (Luca I, 35).

io. Ca întru numele luî Iisus tot genunchiul să se plece 
al celor cereşti şi al celor pămenteştî şi al celor dintru 
adânc.

Adecă totă lumea şi angheliî ceî cereşti cu omenii cei pă

mânteşti şi demonii ceî dintru adânc sau şi drepţiî şi pecătoşiî 

şi cei bine cinstitori de Dumnedeu şi păgânii toţi se vor su

pune şi vor cădea înaintea înfricoşatului nume luî Iisus Chri

stos; căci şi demoniî şi necredincioşii vor cunoşte numele şi 

slava şi puterea luî Iisus în diua judecăţeî şi siliţi vor cădea 

ca nişte robi înaintea luî şi i se vor închina, neputând maî 

mult a se lupta împrotiva adevărului, căcî dacă demonii şi mai 

înainte de vremea judecăţeî cliceau lui Iisus: «Te ştim pre tine 

cine eşti» (Luca IV, 35), cu cât maî vîrtos atuncea au să re- 

cunoscă pre Iisus şi aii să se temă de puterea luî2). Iar Teodorit

1) Adauge aicea, pentru acesta şi sfîntul cel ce se va naşte din tine, 
precum a cunoscut cucerea sf. Efrem şi vecfî la cap. IV al cei! către Ga- 
latenî, stih 4, în suptînsemnare.

2) Dulcele şi prea doritul şi mântuitorul numele luî Iisus, nu este o- 
menesc, ci dumne4eesc şi ceresc şi Părintele cel fără de început l-a pus 
acesta Fiîuluî seu celui întrupat, şi prin porunca Părintelui a adus cu
noştinţa acestuia dela certuri arhanghelul Gavriil către fecîora Maria, 
precum mărturiseşte atât Nichita al Serilor (în tâlcuirea Evangheliei luî 
Mat. I, 21), cât şi dumne4eescuî Evanghelistul Luca 4'c®n(i: »Că îată 
veî zemisli în pântece şi vei naşte fiu şi veî chema numele luî Iisus“ 
(Cap. I, 3J). Insă numele acesta este dupre Coresie, nu dela loan, adecă 
dela a vindeca etimologhisindu-se, precum a cjis atât Epifanie la eresul 
26 cât şi Chirii în Catihisis, ce este evreesc din rădăcina Iaha trăgen- 
du-se şi însemneză a mântuit: de unde se c|ice Iehua, adecă mântuitor 
precum s’a c|is, că acesta va mântui pre norodul seu de păcatele lor 
(Mat. I, 21). Iar acesta este adeveratul nume al Mesieî, dupre Avgustin 
(în tâlc. 1 epistoliei lu! loan) şi cuprinde pre totă întrupesca iconomie 
şi înţelepciunea şi puterea şi bunătatea şi pronia luî Dumnezeu. Şi în 
scurt este o cuprindere de tote numirile luî Dumnecjeu cele către cele 
din afară. Ve4 î despre prea dăruitul numele acesta, ce am cjis în cartea 
nevecjutuluî resbolu, la foia 320. Şi cartea duhovniceştilor nevoinţe foia 
222. Ca să nu le 4 icem acesteaşT şi aicea: numai aceea însă adăugim [ Şti
ind de luarea aminte ce o 4ice purtătorul de Dumne4 eu Maxim despre 
dumne4eescul numele luî Iisus; ca aligorisind acesta 4'ceref>- nu 
doue păserî se vînd întru un asarî" 4 *ce: <>Ce voeşte acesta duhovni- 
ceşte teorisindu-se, adecă: doue paseri se vînd într’un asarî? ţ>ic unii 
că asarîul ar fi cele 4 ece porunci (adecă cuprin4 end 4ece Numii,'tar 
Numia este fel de monedă), şi se arată prin numerul 4 ece litera V (că
i acesta urată nuinSrul L̂ ecu), Începutul numelui luî Iisus are pre ii, se 
răscumpără dur prin numele luî Iisus ca doue paseri, norodul, cel vechili 
şi cel nou şi omul col din lăuntru şi cel din afară al nostru (L41 tâlc/ 
Evang, luî Mutei pup. X, Mtlh 29).
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ceî din . adânc dice câ sînt morţii. Vedî şi tâlcuirea dicereî: 

«Când va strica totă începetoria şi totă stăpânirea şi puterea» 

(I Cor. XV, 24) şi' a clicereî «că tote le-a supus supt picio- 

rele lui» (tij. 27). însuşi acesta, ce o dice aicea Pavel, o dice 

şi loan în Apocalipsis: «Şi totă făptura, ceea ce este în ceriu 

şi pre pământ şi supt pământ şi pre mare care sînt, şi tote 

cele ce sînt într’însele le-am auclit dicând «celuia ce şede pre 
scaun şi mielului buna cuvîntare şi cinstea şi slava şi stăpâni

rea în vecurile vecurilor» (Apocal. V, 13). însemneză, câ sfîn- 

tul Grigorie al Nisiei voeşte ca să arate prin cuvintele acestea 

ale luî Pavel cele patru părţi ale crucei: înălţimea prin cele 

cereşti, adâncimea prin cele din adânc, iar lăţimea şi mărimea 

prin cele pământeşti. «Aicea pre mijlocul şi pămentul cu o 

numire, le cuprinde totul prin mijlocul numirei a celor cereşti şi 

a celor dintru adânc pămentesc» (Cuv. Catihetic c. XXXII).

11. Şi t6tâ limba va mărturisi că Domnul Iisus Chri
stos este întru slava luî Dumnedeu Părintelui.

Adecă pentru ca să clică toţi anghclii şi omenii cuvîntul a- 

cesta că Iisus Christos, este Domnul şi Dumnedeu; iar acesta 

că este' întru slava Părintelui adecă cum că are Fiu slăvit ca 

acesta, căruia tote i se supun; vedî, o cetitorîule, că slava şi 
lauda Fitului celui unuia născut, tot o dată este slavă şi la

udă şi a Părintelui? Drept aceea şi mieşurarea dinprotivă şi 
necinstea Fiiuluî este mieşurare şi necinste a Tatălui1).

12. Drept aceea iubiţii mei, precum tot-de-una aţi as

cultat.

•) Marele Vasilie c|ice> °ă numele cel mai pre sus de tot numele şi 
mărturisirea tuturor limbilor s’a dat omenire! luî Christos şi nu dum
nezeire!; căci de le-ar fi dăruit acestea Părintele Fiîului ca luî Dumne
deu, le-ar fi dăruit însă acestea luî nu mai înainte de înnomenire, ci 
dupre înnomenire; apoi urmeza să se fi făcut Fiîul dupre înnomenire maî 
mare, decât ceea ce era înainte de înnomenire, care a se gândi este prea 
fără de cuviinţă. Drept aceea acestea se înţeleg omenire! şi nu dumne- 
ejeireî (Cuv. -al 4 împr, luî Evnomie). Iar fratele seu dumnecjeescul Gri
gorie Nisis despre mărturisirea acesta 4i°e aŞa: un chimval cel maî pre 
hus de lume este firea anghelilor; alt chimval este făptura cea cuvîntă- 
lorc a omenilor, Pe catul dar a despărţit pre acesta de acela. Decî când 
Turăş iubirea de omeni a luî Dumnezeu le va împreuna pre amendoue 
acestea una cu alta, atuncea va răsuna lauda aceea amendoue făcendu- 
hu împreună, precum cjice Marele Apostol; că totă limba va mărturisi 
ill cel<?r cereşti şi al celor pământeşti şi al celor dintru adânc, că Dom
nul Iisus Christos este întru slava lui Dumnecjeu Părintelui, care acesta 
l’ăcian4 u-se vn striga gmîul chimvalelor acestora cântarea cea de biru
inţă prin obştiSscti unire flUlAndu-no imipra peireî protivnieuluî (Cart. I 
1« supTA scrierilor Psalmilor, unds wu iillă cjicerea „lăudaţi-1 pre ol în 

chlniviilv „Jîlns rtaunUtdri-).



Sfâtuirile şi îndemnările se cuvine a se face împreună cu 

laude acelora, câtre cari se fac ele, căci când sfâtuirile sînt 

unite cu ore-care laude, mai cu lesnire se priimesc de omeni; 
pentru acesta şi Pavel aicea, laudă pre Filipiseni, numindu-î 

iubiţi şi dicend, că, precum tot-de-una aţi ascultat, ca cum le-ar 

dice cu acesta că v’am arătat, cum că Fiîul lui Dumnedeu s’a > ' ? 
făcut ascultător până la morte, de cruce. Decî urmaţi şi voi 

aceluia, urmaţi-ve încă şi pre voi înşi-ve, pentru-că vor tot- 
de-una v’aţl arătat ascultători sfătuirilor mele.

Nu numai ca întru înfăţişarea mea, ci cu mult mal vîr- 
tos întru depărtarea mea.

Atuncea adecă, .dice, ve arătaţi cum că ascultaţi şi păziţi sfâ

tuirile mele ruşinându-ve de mine, fiind-că eram de faţă, Iar 

acum de veţi asculta şi veţi adauge fapta bună, cu adeverat 

veţi arăta că nu ascultaţi pentru mine, ci pentru Dumnedeu 

şi pentru dragostea luî Dumnezeu.

Cu frica si cu cutremur lucrat! mântuirea vostră.> >
Nu vă rog dice, hristianilor, pentru mine, ci pentru binele 

vostru, şi pentru ca să lucraţi mântuirea vostră, cu frică şi cu 

cutremur; fiind-că fără de frica luî Dumnedeu nicî un lucru - 

bun se săvîrşeşte, nici în meşteşugurile cele grose şi trupeşti, 

nici întru cele duhovniceşti şi trupeşti (sufleteşti). Dar cum se 
va isprăvi frica acesta a lui Dumnecjeu? Aşa adecă de vom' 

socoti, că Dumnecjeu se află faţă pretutindenea şi în fieşte-care 
loc şi cum că aude şi vede nu numai câte fapte facem, ci şi 

câte cugetări gândim şi le socotim. Pentru acesta a dis dum- 

nedeescul David: «Slujiţi Domnului cu frică şi ve bucuraţi lu|* 

cu cutremur». (Psalm II, 11). Iar bucuria cu cutremur este,'.? 

când cine-va fâcend binele cu frica lui Dumnedeu, are îndră- i 

zneîă în sufletul seu şi nu se înfrunteză din afară de conştinţa .| 
sa, că face vre-o faptă afară de porunca lui Dumnedeu. Lucraţi.:| 

însă a clis şi nu faceţi, adecă cu multă osîrdie şi sârguinţă faceţi^ 
mântuirea vostră1).

*) Iar înţeleptul Fotie aşa tâlcueşte cucerea acesta a luî Pavel: „Se'.fl 
cuvine, 4 ice> a ne teme şi a ne cutremura când lucrăm mântuirea nostră ,*  
nu cum-va să ne amăgim şi să cădem din mântuire, de vreme ce multe^j 
sînt ispitele, mulţi demonii cei vrăşmaşuilorî din care pricină' unora ş i ^  
însăşi nevoinţa faptei bune li s’a făcut reutate, pentru-că acesta li s’a1.-* 
făcut lor pricină de mândrie. Pentru acesta cu frică şi cu cutremur 
cuvine să lucrăm mântuirea nostră; pentru-că dacă Dumne4eu, cel c&jfl 
vede osârdia nostră cea cu frică nu ne-ar ajuta la fapta bună, şi însă$$M 
voea nostră nu va lua sfîrşit bun; ci însăşi lucrarea nostră nu şe Vfjhfl 
socoti taptă şi lucrare bună; dc acesta Cain măcar de a şi volt şl 
lucrat bun, proaducend luî Dumnezeu jertfii, însă Dumnodett, nloî voMa 
inţa luî o a priimit, nicT lucrarea ţi fapta luî. Pentru ce? Pentru-^ ttfral



13. Câ Dumnedeu este cela ce lucr6zâ întru voi, şi ca 
să voiţi şi ca să lucraţi.

Fiind-că mai sus a dis Pavel cu frică şi cutremur, pentru a 

nu se înspăimânta Filipisenii, acum aicea dice, că nu ve spe

riaţi ' fraţilor' de acesta ce am dis voue, fiind-că nu o am dis 

pentru ca să ve speriaţi şi se slăbiţi din calea faptei bune şi 

a mântuire* vostre, nu; ci pentru ca să luaţi aminte de sine-ve; 

pentru-că de veţî lua aminte voi şi ve veţi propăzi, negreşit

a fost cu frică şi cu cutremur; pentru acesta însă Dumnezeu î-a ajutat 
lui, nici s’a încheeat în sfîrşit bun voea şi lucrarea luî. ţ)ice însă şi 
Marele Macarie: „Deci trebuinţa este de nevoinţă şi de amărunţită pă- 
zire şi noi cu totă înţelepciunea ca cu frica să lucrăm mântuirea nos.tră; 
precum este scris: câţi v'aţî făcut părtaşi dar ai Duhului lui Christos, 
întru .nici un lucru, nici în mic nici întru, cel mare se ve aflaţi cu de
făimare (adecă cu nebăgare de seamă) şi Darul Duhului sa nu-1 ocărâţî 
ca să nu fiţi daţi afara din vi^ţă, căreea acum v’aţî făcut părtaşi” (Vor. 
XV, cap, 4). Ci şi Coresie cjice: „Că se cuvine mântuirea nostra a lu
cra cu frică şi cu cutremur, a) pentru-că nu ştim de ne aflăm în Darul 
lui Dumnecfeu; b) pentru-că nu ştim cele ascunse ale inimeî nostre de . 
sînt curate, nici cunoştem patimile ce se încuibeză acolo; c) pentru-că 
judecăţile Domnului sînt adânc mult şi altele sînt judecăţile nostre şi 
altele ale luî Dumnecjeu ; pentru acesta şi David ruga pre Dumne4eu 
să nu intre întru judecata cu robul seu adecă să nu -1 judece dupre 
faptele şi .cugetările luî. Şi Iov c|'cea maî însuşi acesta cu alte cuvinte: 
„Mergi dela mine că deşartă este viaţa mea“ (Iov VII, 16); şi iarăşi: „Nu 
vei cjice împrotiva unui cuvînt al luî din o mie de cuvinte“ (Iov. IX, 3 ) ;  

d) pentru-că neputinţa şi scbimbăcîunea trupului este multă, prin carea 
plecat este gândul omului spre cele rele din tinereţele sale; e) pen
tru-că avem vrăşmaşi şi pizmuitori cu totul prea reî şi nedormitorî. Pen
tru acesta şi Pavel c jicea : j}imî chinuesc trupul meu şi îl robesc ca nu , 
cum-va altora propoveduind însumi să me fac netrebnic" (I C’or. X, 27).

Că frica acesta lucreză stârnire întru dar şi mântuire, că de vreme ce 
totă lumea este plină de cursele diavolului şi întru fieşte-carele lucru 
sînt ascunse laţurile păcatului şi ale patimilor, pentru acesta ticălosul 
om se cuvine a umbla cu frică şi în lieşte-care pas şi mişcare se cu
vine a tremura, ca nu cum-va să se prinză în or ce cursă, că şi vietă
ţile cele cu patru piciore şi păserile cele zburătore cu o frică ca a- 
cesta-umblă şi sboră şi îarăş ticălosele nu pot scăpa de cursele cele 
ascunse ale vânătorilor; pentru acesta Solomon despre o parte aşa ne 
hfătueşte :■ „Să nu dai somn ochilor teî, nicî să dormiteze genele tale, 
ca să te mântueştî ca o căprioră din cursă şi ca o pasere din lanţurî“ 
(Pilei. VI, o). Iar Sirah despre altă parte 4 ice: „Cunoşte cum treci prin 
mijlocui curselor şi printre strejile cetăţeî umbli" (Sir. IX, 13). Insem- 
n(i7Ă însă că este şi frică vrăşmăşuitore, dupre Marele Vasilie, despre 
Citre DaviU: „Do frica vrăşmaşului izbăveşte sufletul meu“ (Psalm. 
LXIII, 2); frică vrăşmaşă este coca ce face întru noi pre temerea de morte, 
CfU‘B ne înduplocă pro noi a nu înfricoşa de covîrşirile feţelor. De frica 
0«w de AccHt-lol vooyto Domnul a nu ne teme noî cjicend: „Nu v$ 
ttm tţî de ccî cu omuril trupul" (în lAleuirun Kvanghelicî luî Mtitsî. ,



Dumnedeu va lucra tote cele spre mântuirea vostră; pentru-că 

Dumnedeu este carele dă noue osârdia ca să voim si să iubim ? > 
binele şi Dumnedeu este, carele aduce la sfîrşit priincios şi pre 
lucrarea binelui ce îl facem; că Dumnedeu lucreză întru noi şi 

pre a voi, adecă ajută noue ca să voim binele, şi-creşte pre 

voinţa nostră cea către bine şi o aprinde pre ea, spre a lu

cra mai cu ferbinţeiă binele; şi dupre alt chip încă se înţe

lege acesta că de vreme ce Dumnezeu adauge sfîrşitul la fieşte 

care lucrare bună, îar noi omenii, vedând lucrurile că se sâ- 
vîrsesc de Dumnedeu, întindem întru ele si voinţa nostră maii ) J î i
mult şi le iubim. Pentru acesta dice Pavel că şi a voi să Iu- 

crezâ întru tioî de Dumnedeu, adecă tu ai voit să fac! un lu

cru' bun şi a-î început a’l face şi de vedî adecă, cum că lucrul 

teu acesta bine sporeşte şi că ia sfîrşit bun, atuncea îl vei.iubi 

mai mult pre lucrul acela. Iar de vedî că lucrul teu nu merge' 

bine şi nu îa sfîrşit bun, amorţeşte şi oboseşte voea ta despre 

acela. Decî fiind-că sfîrşitul al fieşte-căruia lucru se face dela 

Dumnedeu, iar sfîrşitul iarăşi îndemnă şi aprinde pre voinţa 

nostră la acela, pentru acesta Pavel cu dreptate dice, că dela 

Dumnedeu se dă noue a voi1) sau si din multa buna cunos-

x) Aceste adecă le cjice dumne4eescul părintele acesta (Teofilact); tu însă, 
o cetitoriule, să ştii că dupre Marele Vasilie voea şi proalegerea omului 
dupre strămoşescul pecat a şchiopătat şi de sineşî nu pote a se mişca spre 
bine de nu se va porni de însuşi Darul şi lucrarea lui Dumnezeu, că 
de vreme ce în raîu putea. Adam a se porni spre bine şi a păzi po
runca, dar nu a voit: pentru acesta acum voeşte a se porni spre bine 
omul şi nu pote; şi mai ales spre binele cel adeverat al credinţei şi al 
faptei bune, carp' ajută, spre • veşnica mântuire; pentru acesta are tre
buinţă a se mişca de Dumnecjeu. De acesta a 4is Solomon: „şi se gă
teşte voea dela Domnul" (Pild. VIII, 35), Ce c|ic? Şi însăşi mintea încă, 
care este mai întâia decât Voea, nu pote a înţelege şi a încheea sin
gură de sineşî binele, fără a se lumina de către proîncepetorul Darul 
luî Dumnezeu. Şi acesta o mărturiseşte acestaş Apostol 4 ic®nd: »Nu 
că doar sîntem destui de sine-ne a socoti ce-va, ca dela înşine, ci .în
destularea nostră este dela Dumnecjeu" (II Cor. III, 5), că 4ic teologii şi 
mai ales Grigorie Teologul în'stihurile sale, ca precum nu pot cele sbu- 
rătore a se mişca fără de aer, şi peştii fără de apă, asemenea şi omul. 
nu pote a înţelege, sau a voi, sau a face binele, fără de dumne4 eescul 
dar şi ajutor lîind-că Domnul a 4is: »Că fără de mine nu puteţi â face 
nimica" (loan XV,- 5). Pentru acesta şi ca nişte eretici s’au anatematisit 
şi s’au oborît de canonele sfînt. sobor celui din Catargena Pelagienfî, 
cari 4 ic că din. de sineşî stăpânire a omului atârnă totă mântuirea luî; 
asemenea şi cei pre jumătate Pelagienî, care 4i°eau cum ca începutul 
mântuire! se naşte din de sineşî stăpânire, este trebuinţă însă a urma 
şi darul şi nu . a povăţui întâi decât în urmă; ca se surpă şi aceştia, 
din acestă 4icere a A-pos.tolului: (;Dumne4eti este cel ce lucreză întru vot 
şi pre a voi şi pre a lucra" şi din canon 124 al acestuTaş sobor ş\ de c&trf 
sfinţitul Avgustin carele.4100: ‘„Luî Christos coluîa co lucrau într



tinţă şi din aşezarea cea mulţâmitore către Dumnezeu a nostră, 

cjice Pavel, că a voi să lucreză întru noi dela Dumnedeu precum 

şi faptele cele bune şi isprăvile daruri ale lui Dumnedeu le nu

meşte (şi vedî la cap. XII al ceiî către Romani şi stih 29 cap. I.al 

acestei Trimiteri), nu pentru ca să scape pre stăpânirea de sineşî 
a omului, ci vrând a ne face să mulţămim tot-de-una lui Dum

nedeu şi tote faptele bune ale nostre luî să le afierosim. Vedî 

însă şi cuvintele luî Pavel dupre dicerea: că a dis că întru voî 

cari lucraţi mântuirea vostră cu frică şi cu cutremur, întru voî 

die, si întru cei asemenea cu voi, lucreză Dumnedeu tote.y ? > * )
Pentru buna voinţă.
Adecă întru acesta Dumnedeu lucreză întru voi şi pre a voi 

şi pre a lucra, pentru a săvîrşi întru voî hristianii buna voinţă 

a lui Dumnedeu şi pentru ca să vieţuiţî precum voeşte şi iu

beşte Dumnedeu. Deci şi din acesta aveţi îndrăznela şi nu ve 
temeţi fiind-că Dumnedeu cu adeverat voeşte a ve ajuta voue, 

pentru ca să vieţuiţî drept şi cu fapte bune, de nu pentru alt- 

ce-va, ci măcar pentru-că însuşi o voeşte. şi o iubeşte acesta.

14. Şi tote faceţi-le fără cârtire şi fără îndoite cugetări..
Diavolul când nu pote a opri pre om desăvîrşit dela bine 

şi dela fapta bună, bagă într’însul mândrie, sau slavă deşartă, 

adecă îl îndemnă pre om să se mândrescă şi în zădar să se 

mărâscă pentru binele ce-1 face, sau de nu pote. nici în aces

tea a. arunca pre om, îl face să cârtescă şi să se îndoiască 

şi să nu cr£dă pentru binele ce-1 face şi din cârtirea, şi necre

dinţa îi face pre el sau să se lipsescă de plata binelui aceluia 

sau să se lenevescă şi să nu maî lucreze cu osîrdie, precum

m .ii
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ajută omului spre mântuire veşnică şi spre dreptate'1 (cart. la loan). De 
ucesta şi înţeleptul Meletie Pigas, tâlcuind cucerea acesta a Apostolului 
cjice': „Acesta este carele lucreză tote întru toţi, acesta celor ce voesc şi 
proaleg le dă a proaîege; că dumnecjeesc, cjice Grigorie, ore-care dum- 
neejeesc dar este a proalege cele ce se cuvine. Şi credinţa Dumnezeu 
o dărueşte; că dumnecjeesc dar este credinţa şi ‘avuţie de Dumnezeu 
dată, şi puterea D’umne4eu o dă; că însuşi este cel ce ve întăreşte pre 
voî; că tote, efice, le pot întru Christos, cel ce mă întăreşte pre mine. 
Deci însuşi este cel ce lucreză întru noi şi pre a voi şi pre a: lucra 
pentru buna voinţă (cart. I despre hristianî). Şi iarăşi* acestaş <\ice: „Că 
dacă vechîul Adam întreg stând şi sănătos şi puternic a sta, de sineşî a 
dtejut, cum căcjend şi întru neputinţă fâoendu-se de sineşî se va scula 
fără de ajutorul şi darul nouluî Adam? Precum cjice.şi Avgustin că firea 
omen&că dacă întru întregimea aceea ar fi rămas, într.u care s’a zidit, 
dupre 'nicî un chip s'ar II pă»it pro sineşî ne ajutând-o făcătorul eî. 
Dooî de vreme ce lUră Oarul luî Dumnocjeu nu ar fl .putut a păzi mân» 
tulm r'oan o n luttt, cu 6e chip fftrft tio O arul luî pumnecjeii p6te fcirftţl 

ci a penelul" (tlj).



se cuvine1). Deci fiind-că hristianii cel din Filipi tot-de-una se 

aflau în primejdii şi în ispite, iar din ispite mulţi se restornâ 

în cârtiri şi în hule, nerăbdători fiind, pentru acesta dice A- 

postolul aicea lor, că tote lucrările vostre, hristianilor, să le 
faceţi fără de cârtire; căci cela ce cârteşte este nemulţămi'tor 

către Dumnedeu şi hulitor.

Iar îndoite cugetări numeşte pre îndoire şi pre stînjinire şi 

pre împuţinare, adecă când voeşte cine-va a face o poruncă, 

a luî Christos, şi se îndoeşte dicend întru sineşî aşa: Ore şi 

-de voiu face eu acesta poruncă, avea-voîu plată dela Dumne

deu sau ba? Ore bine este a face acestă faptă bună? Şi altele 
asemenea. Nu se cuvine dar întru acestea a se îndoi cine-va, 

ci a face porunca lui Dumnedeu fără îndoială şi cu nădejde. 

Şi măcar ostenela de ar urma, măcar altă greutate, să nu se 
stînjenescă şi să nu se îndoiască întru cugetarea sa.

15. Ca să ve faceţi fără prihană şi întregi.
Adecă ca să fiţi întru tote neprihăniţi şi curaţi, căci a cârti 

cine-va când face porunca lui Dumnedeu, nu este mică gre- 

şală şi prihănire. Nu a dis însă aicea Filipisenilor Apostolul 

precum a dis Corintenilor, că celor ce cârtesc le este de da

torie munca şipedepsă: «Nici cârtiţi precum ore cari dintr’înşiî 

(adecă din Evreî în pustie) a cârtit şi s’a perdut de perdeto- 

rul» (I Cor. X , 10). Nu a dis, clic, Filipisenilor aşa, fiind-că 
lor le voroveşte ca unor fii slobodî şi nu ca unor robi necu- 
noscetoii. Ascultă încă şi cele următore:

Fii aî lui Dumnedeu neprihăniţi.
Drept aceea a cârti cine-va, acesta este însuşire de robi şi 

nesiobodî şi nu de fiî aî lui Dumnedeu slobodî şi evgheniştî; 

căci care fiu ostenind întru poruncile tatălui seu şi pentru bi

nele seu, cârteşte când-va? Negreşit nici unul.

In mijlocul unui neam sucit şi răzvrătit.
Ştiu, dice, că omenii suciţi şi răzvrătiţi, cari ve vrăşmăşuesc 

sînt mulţi şi aceia ve silesc să cârtiţi; ci atuncea maî ales este

Pentru acesta înţelepţeşte a (\\s cuvintele. acestea vrednice de po
menit dumnec|eescul loan Scărarîul: „trei gropi ne sapă noue demonii; 
şi maî întâîu adccă ne dau luptă pentru ca să op reşcă a se face binele; 
îar al doilea după întâîa înfrângerea lor, ca acesta să nu se facă dupre 
Dumne4eu. Iar când şi de acesta furii nu se norocesc, atuncea ..apoî 
liniştit stând asupra în sufletul nostru, ne fericesc pre noî ca cum #,m 
vieţui dupre Dumne4 eu“ (Cuv. 26 despre drepta judecată sau desluşire),. 
Sfătueşte însă şi Solomon să ne păzim de ne folosi to rea cârtire' 4lcând:. 
„Păziţi-ve dar de nefolositorea cârtire" (Inţelep. 1, 11). Vec^T tnsfi, ţ i  supt», 
însemnarea stih 10 al cap, X al oeiT [ către Corint,, unde vot aflft 
luî Ava Isaac despre cârtire.



Cine-va lăudat când şi îndemnat fiind de alţii spre a cârti, el 

•nu cârteşte, ci remâne mulţămind lui’ Dumnedeu.

Intru care ve vedeţi ca nişte luminători în lume. 

16. Cuvînt de viaţă ţiind.
Precum strălucesc luminătorii, dice, întru întunerec, aşa şi 

voi hristianiî, când sînteţî proşti întru socotinţă şi fără reutate, 

străluciţi întru omenii ceî suciţi şi resvrătiţî. Maî mult dar sîr- 

guiţi-ve tot-de-una, să străluciţi între dînşii, ca nişte lumină

tori. Că dicerea, să arătaţi, socotesc că nu este graiu hotărîtor, 

ci poruncitor. Iar cnvînt de viaţă ţiind a dis adecă avend în

tru sine-ve semenţa de viaţă şi urmând a vieţui, fiind-că de 

aicea încă aţi luat arvona mântuire!; sau precum luminătorii 

cel simţiţi, sorele şi luna, luminând pre făptură, învioşază trupu

rile cu căldura lor (că şi luna este caldă şi umedă dupre as
tronomi şi fizici), aşa şi voi hristianiî sîrguiţi-ve a fi celor-l-alţî 

6menî credincioşi putere vioşitore şi împărtăşitore de viaţă şi 

de mântuire1)

Spre lauda mea în (Jiua luî Christos.
Atâta, dice, sâ fie fapta bună a vostră în cât, nu numai pre 

voî se ve aducă la viaţă şi la mântuire, ci şi pre mine învă

ţătorul vostru să me facă maî strălucit şi mai slăvit în (Jiua 

judecăţeî.

Cum că nu îndeşert am alergat, nici îndeşert am ostenit.
Acesta este lauda mea, dice, că eu v’am înveţat şi v’am fă

cut acest-fel desăvîrşiţi hristianî, şi că ostenâla, ce o am făcut 

la voî înveţându-ve prin Evanghelie, nu s’a făcut deşartă şi za

darnică.

17. Ci desi me jertfesc pentru jertfa şi slujba credin- 
ţel v6stre, me bucur şi împreună me bucur cu toţi voi.

Şi de voîu muri, dice, că jertfă numeşte pre morte, mor însă 

dupre jertfa şi slujba credinţei vostre, adecă maî întâîu v’am 

jertfit pre voî şi v’am proales slujbă şi proaducere luî Chri- 

Btos, fiind-că v’am făcut credincioşi hristianî, şi apoi mor eu. 

Pentru acesta nu m6 întristez, căci mor, ci mai ales me bucur 

şi m£ bucur împreună cu voî toţi. Me bucur pentru-că me fac 

jertfă şi prinos lui Christos, Iar împreună cu voi me bucur, pen- 

tru-câ proaduc Iul Christos ca o jertfă pre a vostră credinţă2).

1) picersn' „cuvînt de viaţă ţiind" Teodorii aşa o tâlcueşte în loc de 
luftnţl wplnte de cuvîntul vieţeî, oft şl luî Timotel aşa scriindu-I a cjis: 
„Ţ tn a « t®  p ra  «Ineţl (ndecft tii-ţt umlnta) ipl do învăţătură11 (I Tim. IV, 14), 
Cl d tfţt Vft tAlcul nşu, e de d a to rie  n nu wcrie; de cuvîntul vioţoT ţiindu-vî, 

‘ '■ I jpttie înm& în ţe le g e  ftcdHtn: „Doţl m S jertfesc p e n tru



18. Pentru acesta şi voî bucuraţi-ve.
Aşişderea, dice, şi voi bucuraţi-ve, pentru că v’aţi proadus 

de mine jertfă luî Christos prin credinţă.

Şi împreună cu mine bucuraţi-ve.
Asemenea şi voi împreună cu mine bucuraţi-ve, fiind-că vreau 

să me proaduc jertfă luî Christos, me bucur pentru acesta şi 
me veselesc.

19. Nădejduesc însă întru Domnui Iisus curând'a tri
mite voue pre Timoteî, ca şi eu să-mi fac inimă bună, 
cunoscând cele despre voî.

Fericitul Pavel precum tote lucrurile sale le afieroseşte lui 

Christos aşa şi aicea afieroseşte pre trimiterea luî Timoteî; pen

tru acesta şi dice, nădejduesc întru Domnul că voi trimite la 

voî pre Timoteî, adecă prea încredinţat sînt că Domnul Iisus 

va înlesni venirea luî, ca, precum voi aveţi a face inima bună 

şi a ve mângâia, după ce veţi afla prin scrisorea acesta cum 

că lucrările mele au ajuns în sporire şi în creştere Evangheliei, 

îar cele ale vrăşmaşilor credinţei s’au întors spre înpuţinare, 
aşa am şi eu asemenea a face inimă bună şi a m£ mângâia, 

dupre ce prin Timoteî voiu afla câ lucrările vostre se află bine.

20. Că pre niminea am de un suflet cu mine, carele cu 
curăţenie să p6rte grijă de cele pentru voî.

Avem chip, ciice, să trimit şi pre alt frate la voî, dar însă 
nici unul este ca acesta întocmai la suflet cu mine, adecă Ti

moteî, şi nu este altul să porte grijă pentru lucrările vostre 

precum eu port grijă de ele, fără numai Timoteî, că acesta eşte

jertfa şi slujba credinţei vostre“, dupre Fotie aşa: „Adecă me jertfesc 
pentru jertfa şi slujba credinţei vostre, şi me . bucur cu adeverat, că bu
curia învăţătorului este deplinătatea ucenicilor şi împreună me bucur că 
şi voi deplinindu-ve dobândiţi mare bucurie; se vede însă. că cjicerea 
„ci potrivit me jertfesc" cum că din afară aduce altă înţelegere; adecă 
cum că Pavel de nu ar fi murit pentru jertfa şi credinţa Filipisenilor 
şi a tuturor celora-l-alţi hristiam, s’ar fi întristat, ci <}ice cum că şi noima 
acesta nu este necuviinciosă, fiind-că Pavel mai înainte a spus că ă ju
decat a fi mai de nevoe de a mai rămânea în trup, şi în viaţa acesta 
pentru sporirea şi deplinătatea ucenicilor, negreşit s’ar fi întristat de s’ar 
fi jertfit şi ar fi murit maî înainte de a deplini pre aceea şi a proaduce 
lui Christos ca o jertfă pre a lor credinţă. Se pote şi aşa a se ,înţe
lege: ci deşi me jertfesc de ispite şi de necazuri şi de mucenii, dar însă 
pentru jertfa şi slujba credinţei vostre me bucur. Iar Teodorii aşa tât- 
cueşte acesta „deşi me jertfesc pentru credinţa (vostră), ca o jertfă pro- 
aducând-o luî Dumne4eu, me bucur şi ine veselesc. Şi se cuvine şi voi 
a ve împărtăşi cu mine de bucurie. Acestea însă le cjice mângâindn-î 
pre eî şi înveţând mărimea mucenieî, cum că are rânduială de ore-care 
aducere de împăcare şi de jertfă.



carele cu curăţie va purta grijă pentru voi, adecă părinteşte. 

Vedi însă, o cetitoriule, care provedinţă părintescă avea prea 
iubitorul de fii Apostolul Domnului pentru bristiani. Căci când 

însuşi nu avea vreme a merge singur să cerceteze pre ucenicii 

şi duhovniceştii fiii sei, trimite pre alţii la dînşii, şi acesta o 

făcea pentru ca ucenicii sei nici întru o vreme să se lenescă.

21. Ca toţi pre cele ale lor îşi caută nu pre cele ale 
lui Iisus Christos.

Adecă toţi odihna lor îşi caută, dice, şi a fi ei siguri şi fără 

primejdie, căci nici unul dintre cei-l-alţi fraţi nu va lua asuprăş 

cu înlesnire o atât de îndelungată călătorie pre uscat şi pre 
mare, pentru mântuirea vostră, adecă pentru Iisus Christos. 

Acestea însă le dice Pavel întâiu adecă pentru ca să laude pre 

Timotei şi al doilea pentru ca să înveţe pre Filipisenii, Cari îl 

aud a nu căuta odihna lor, căci cel ce caută odihna sa nu 

caută trebile lui Christos. Vai! cât sîntem noi hristianii cei de 

acum depărtaţi de Christos, pentru-că tot-de-una căutăm odihna 

nostră şi siguranţa şi pentru Christos nu voim a prii mi nici o 

ispită şi necaz.

22. Iar cercarea luî o cunoşteţî cum că ca un fiu cu 
părintele împreună cu mine a slujit în Evanghelie.

Voi înşi-ve, dice, sînteţi mart urî că Timotei a slujit lângă 

mine ca un fiu lângă tatăl seu, nu numai întru slujba trupului, 

ci şi întru cea mult maî mare, adecă în propoveduirea Evan

gheliei. Drept aceea, şi ca pre un fiu al meu trebue să-l cins

tiţi şi cu mult mai vîrtos se cuvine a-1 cinsti ca pre un slu

jitor şi liturghisitor al lui Dumnedeu. Cu aceste cuvinte însă 

recomendueşte pre Timotei Filipisenilor sfîntul Pavel, atât pen

tru ca să facă har luî Timotei cât şi a face har Filipisenilor, 

căci de vor odihni ei şi vor ocroti pre Timotei, ca pre un vred

nic de odihnă şi de cinste, negreşit au să se folosască de cu

vintele lui şi dupre urmare vor lua plată dela Dumnedeu mai 

multă.

23. Pre acesta dar nădejduesc să-l trimit, după ce voîti 

vedea cele pentru mine îndată.
După ce voiu vedea, dice, ce sfîrşit vor lua trebile mele, a- 

tuncea îndată, adecă din aceeaş di şi cias îl voiu trimite pre 

acesta la voi.

24. Nădejduesc însă întru Domnul, că şi însu-mî în 
grabă > voiu veni la voi.

Nu vfe trimit, (Jice, pre Tim otei, fraţilor, pentru-că eu de o 
cani dată m’am lepădat şi nu viu la voi, ci că şi eu nădfijdu-
esq.ţn pumnecf^ti a& viQ. k



Pentru acesta îl trimit mai înainte pentru ca sa aflu cum 

vă aflaţi. Vedî însă, o cetitoriule, că Pavel dela Dumnedeu a- 
târnă mergerea sa la Filipiseni. Nădejduesc, dice, în Domnul 

să viu, adecă de va voi Dumnedeu, pentru ca şi pre noî să 

ne înveţe ca să atârnăm dela Dumnedeu mişcările şi pricinile 

nostre1).

25. De nevoe am socotit şi pe Epafrodit fratele şi 
împreună lucrătorul şi împreună ostaşul cu mine.

Cu laude şi cu oraţii trimite şi pe Epafrodit acesta, dumne- 

deescul Apostol, la Filipiseni, cum cu acesteaşi laude trimite şi 

pre Timotei, pentru aceeaşi pricină ce o am dis mal sus, a- 

decă «pentru a purta şi el de grijă cu curăţenie ca şi Timotei, 
pentru îmbunătăţirea Filipisenilor; maî mare încă este împreună 

ostaşul decât împreună lucrătorul, pentru-că împreună lucrătorul 

ajută şi împreună lucreză la trebî, cari nu au primejdie de vi

aţă, iar împreună ostaşul negreşit la primejdii şi la ispite se 

află împreună luptându-se şi împreună nevoindu-se cu cei-l-alţî 

ostaşi, precum şi Epafrodit acesta împreună se luptă cu po- 

văţuitorul ostaş Pavel întru propoveduirea Evangheliei.

Iar al vostru Apostol, şi liturghisitor al trebuinţei mele 
a-1 trimite către voî.

Adecă pre acesta pre carele voi Filipiseni! l ’aţî trimis la 

mine pre Epafrodit adecă, pre însuşi acesta îl trimit şi eu la voî 

şi îl dăruesc, că cu Epafrodit acesta a trimis lui Pavel Filipi- 

senil cele de trebuinţă; sau Apostol îl numeşte ca .pre un în

văţător ce era lor2).

26. Fiind-că era dorind pre toţi voî a ve vedea şi 
mâhnindu-se pentru-că aţi audit, că s’a bolnăvit.

27. Că cu adevărat a fost bolnav aprope de morte.
Ştiind, dice, Epafrodit că-1 iubiţi şi că v’aţi mâhnit pentru

boia sa, pentru acesta doreşte se vă vadă, ca se ve bucure 

şi să vă izbăvescă de întristarea ce aveţi pentru boia lui. For- 

mălueşte însă şi altă înţelegere dumned£escul Apostol cu cu

vintele cele de acest-fel, desvinovăţindu-se către Filipiseni pentru

Despre acesta vecfî tâlcuirca cficcreî „voiu veni însă in grabă la voî, 
de va voi Domnul" (1 Cor. IV, 19). Şi a cjicerei „de va da voe Dum
nezeu" (Evr. VJ, 3).

2) Teodorii însă dice „că Apostol pre Epafrodit al lor Ta numit ca 
pre unul ce 11 era încredinţată purtarea de grijă a Filipisenilor, precum 
■este arătat ca supt Epafrodit erau episcopii cei ce se numeau lâ înce
putul scrisoreî a ceste ea adecă cei ce plineau rânduîala de presviteri. Iar 
acesta de era, urmeză că Epafrodit era episcop al Filipisenilor, precum 
maî înainte am c}is“.



ce trimite la dînşiî pre Timoteî şi pe Epafrodit cu întârziere I

şi după trecere multă de vreme şi ca cum le-ar dice, nu pen- I

tru-că m’am lenit nu î-am trimis pre aceştia în grabă, ci pen- |

tru-că pre Timoteî adecă ca pre unul de un suflet cu mine îl I

ţin şi îl am lângă sine-mî: iar Epafrodit îarăş a fost bolnav şi I

pentru aceea nu a venit cu mult ma! înainte, că boia luî a fost I

îndelungată şi asemenea cu mortea, adecă aducetore de morte. I

C i Dum nedeu l ’a m ilu it pre el. , I

Ce dici acum o Manihee ereticule? De este lumea rea, şi I

viaţa cea din lumea acesta de sineşî este rea şi pângărită, pre- |

cum tu bârfeşti, cum numeşte Apostolul aicea milă a luî Dum- I

nedeu, a lăsa pre Epafrodit în viaţa acesta? Ci Maniheiî adecă I  

şi ereticii, la acesta nu aii ce răspunde. Iar hristianiî pote ar 8 I

întreba, că de este bine a muri cine-va, precum dicea acestaş I

Pavel şi a fi împreună cu Christos, «Că mie, dice, a vieţui îmi I

este Christos şi a muri câştig» (Filip. I, 23), pentru ce acum I

numeşte milă a luî Dumnedeu, a remânea cine-va în viaţa a- 1

cesta? Către acesta întrebare respundem, sau că Epafrodit în- 1

văţător fiind şi propoveduitor ai Evangheliei, urma să aducă I 

maî multe suflete mântuite la Christos, de ar fi remas mai 

multă vreme în viaţă, care acesta, adecă mântuirea sufletelor,

este maî de nevoe decât a muri cine-va, precum mal sus a I

dis Pavcl: «Iar a maî remânea în trup, este de nevoe pentru I 
voî» (Filip I, 24): sau respundem, că Apostolul vorbeşte forte 

puţine cuvinte, precum au obiceîu a vorbi ceî ce ascultă cuvin

tele luî şi tot-de-una şi în fieşte-care parte nu fllosofeşte şi nu

voroveşte cu amăruntul. Că de vreme ce vorovea către omeni I
lumeşti, cari însă se temeau de morte, pentru acesta voroveşte I

şi cu acest chip, numind milă a luî Dumnecjeu, pre maî re- 9

mânerea în viaţa acesta a luî Epafrodit. Şi după alt cfiip încă I

viaţa acesta este lucru bun însuşi de sine în osebire, pentru-că I

dă vreme de pocăinţă celor ce viază şi de a lucra faptele cele I

bune şi mântuirea lor. Pentru acesta şi în rânduîală de pedepsă !

şi de certare sfînta Scriptură pune pre morţile cele fără de I

vreme de care şi David clicea: «Să nu me duci pre mine întru I 

înjumătăţarea dilelor mele» (Psalm. CI, 25). Şi îarăş: «Bărbaţii

sângiUrilor şi aî vicleşugului nu îşi vor înjumătăţi cjilcle lor» j

(Psalm. LIV, 27). Şi Pavel încă aiurea dicea: «Pentru acesta I 

întru voî mulţî sînt neputincioşi şi bolnavi şi dorm (adecă m o ^ > ,  

mai înainte de vreme) îndestul» (I Cor. XI> 30). Că viaţa cea 1 ' 
viitore nu este maî bună decât acesta, ca cum acesta ar fi rea 

(pentru-că de ar fi aceea mai bună decât acestă viclenă şi rea, -JL 

nici s ’ar socoti bună şi priincî6să de sineşî viaţa acesta), ci decât 
acesta buna, aceea este, maî bună, / hMII



Şi nu numai pre el, ci şi pre mine.
Vecii; o cetitoriule, cum şi din cuvîntul acesta face Pavel pre 

Epafrodit, vrednic de cinstire şi de evlavie între Filipisenî ? Fi

ind-că pre însănătoşarea luî cea din boiă şi îndreptarea o so
coteşte milă şi facere de bine şi a sa dela Dumnedeu.

Ca sa nu aîb întristare preste întristare.
Adecă pentru acesta Dumnedeu m’a miluit şi a însănătoşat 

pre Epafrodit, ca nu pre lângă întristarea ce am suferit pen- 

tru boia lui să mai iau şi altă întristare pentru mortea lui.

28. Iar mai în graba Fam trimis pre acesta, ca veden- 
du-1 pre el se v6 bucuraţi.

Adecă fără întârziere de vreme şi fără zăbavă l ’am trimis, ca 

să-l vedeţi şi dupre urmare se vă slobodiţi de întristarea, ce 
o aţi fost priimit pentru dînsul şi să ve bucuraţi cu sufletul şi. 

cu trupul. *

Şi eti mai fără întristare să fiu.
Cum dice aicea Pavel, că eu voîu fi maî fără întristare? A- 

decă că de ve veţi bucura voi, şi eu me voîu bucura. Şi nu 

a dis că şi eu voîu fi fără de întristare, ci mai fără întristarer 

pentru ca să arate cu dicerea acesta, că tot-de-una fericitul su

fletul lui se află întru întristare. Căci cine este neputincios şi 

eu să nu fiu neputincios? Cine se sminteşte şi eu să nu me 

aprind? (II Cor. XI, 29).

29. Deci aşteptaţi pre el întru Domnul cu t6tă bucuria.

Adecă priimiţi-1 pre el cu totă buna priimire cea dupre Dum

nedeu, precum Dumnedeu priimeşte. Sau precum am dice: pri
imiţi-1 pre el dupre vrednicie, precum se cuvine a se priimi de 

către hristianî sfinţii şi apostoleştii bărbaţi. Acestea însă le dice 

Pavel pentru câştigul şi folosul Filipisenilor fiind-că maî mult 

căştig are acela, ce priimeşte şi face bine sfinţilor decât sfinţii,, 

cei ce se priimesc şi li se fac bine de ei.

Şi pre unii ca aceştia întru cinste aveţi-î.

Pentru a nu se arăta Pavel că numai lui Epafrodit îî face 

har şi dice să-l odihnescă, pentru acesta adauge aicea obşteşte, 

cum că se cuvine a priimi şi a cinsti pre toţi aceia, ce au a~ 

cestaşi faptă bună a luî Epafrodit.

30. Căci pentru lucrul lui Christos până la morte s’a 
apropiat, trecendu-şi cu vederea sufletul.

Pre Epafrodit l’a trimis Filipisenii la Pavel în Roma, ca să a- 

ducă lui cele de trebuinţă, precum am cjis întâîu. Mergend însă 

în Roma Epafrodit a aflat pre Pavel în primejdii şi în legături 

şi în temniţă, când era lucru de primejdie a se apropia cine



va şi a vorovi împreună cu el pentru vrăşmăşia şi ura şi mânia 
ce avea împăratul Neron asupra luî. Deci atuncea Epafrodit, 

defăimând totă primejdia, şi mânia împăratului nebăgându-o în 

seamă, a mers .lângă Pavel şi a slujit lui; acesta dar o dice a- 

cum aicea Apostolul. Vedi că nu a dis Pavei că Epafrodit a 

trecut cu vederea, adecă s’a aruncat pre sineşî în primejdie 

de morte pentru mine, ci pentru lucrul luî Dumnecjeu a cjis. 

Iar deşi nu a murit, acesta Dumnedeu o a iconomisit şi l’a 

păzit pre el. El însă a arătat proalegerea sa şi a ales mai bine 

mortea pentru lucrul lui Dumnedeu. Pentru acesta şi noî toţi 

hristiani! să luăm pildă dela fericitul Epafrodit acesta şi când 

vedem pre omenii ceî sfinţi şi pre învăţători, că se află în pri

mejdii, să nu băgăm seamă şi să ne aruncăm în primejdii pen

tru dînşiî, pentru-că acesta este siguranţie şi mântuire a nos

tra, a ne arunca în primejdii pentru sfinţi1).

Ca să plitiăscă lipsa v6stfă a slujirei ceii către mine.
Voî, dice; nu. eraţi faţă în Roma ca să mă slujiţi, cu tote că 

aţi trimis mie cele de trebuinţă. Decî lipsa acesta a vostră şi 

neplinirea slujbei ceii către mine a vostră, ceea ce cu mânile şi 

cu trupul se face, dumnedeescul Epafrodit o a plinit şi în lo

cul vostru al tuturor el m’a slujit. Pentru acesta cu dreptate 

este să dobândescă şi el acum dela toţi voi priimire şi dra

goste, fiind-că singur el a plinit datoria slujbei vostre a tutu

ror. Vedî însă, iubitule, că ajutorul şi slujba cea la sfinţi o nu

meşte Pavel liturghie şi lipsă, pentru ca să arate cu cuvintele 

acestea că este datorie a ajuta cu tot felul de chip şi cu bani 

şi cu slujbă trupescă hristianii acei, ce se află în odihnă şi în 

slobozenie, pre hristianii aceia, cari se află în primejdii pentru 

credinţă şi pentru porunca lui Christos şi pentru predaniile bi- 

sericei; şi cum că hristianul cel ce nu ajută pre unii ca aceştia, 

acela se lipseşte şi nu plineşte datoria sa, precum lipseşte şi 

acela ce nu plăteşte dările cele obşteşti şi slujbele cele împă

răteşti, adecă birurile. Şi, dar, pentru a nu se mândri Filipisenii

*) Adauge însă Chrisostom şi acestea cjicend nu se încununeză 
cine-va numai pentru a nu jertfi (idolilor adecă), cu cununa muceniciei, 
ci şi pentru proaducerile cele de acest-fel (adecă pentru slujbele şi cer
cetările sfinţilor, când se află în primejdii) fac mucenie....  Şi de trebue
a cjice ce-va minunat, cu mult mai vârtos cele de acest-fel decât acelea, 
căci dacă a cuteza cine-va împrotiva morţeî pentru ce-va maî mic, cu 
mult mai vârtos pentru cel mai mare (să încununeză). Drept aceea şi 
noî când vedem pre sfinţi în primejdie nu băgăm seamă; ca nu asupra 
unei primejdii a cuteza se face când-va vre un lucru vitez, ci de nevoe 
este mai înainte purtând grijă de siguranţa cea de aicea, a scăpa de 
cea vlitdre (primejdie adecă)" (Vor. IX la cea către Filipiseni).



câ au fost trimis cele de trebuintă luî Pavel, si din mândrie să-sîî * j >
perdă plata lor, pentru acesta ajutorul care i l’au trimis, l’a nu

mit Apostolul liturghie, adecă slujbă, pentru ca să-i facă să cu- 

geteze smerit, fiind-că datoria lor numai au plătit şi nu au fă
cut ce-va maî mult.

CAP. III.

1. Decî, fraţii mei, bucuraţi-ve întru Domnul.
De vreme ce Filipiseniî se aflau întru întristare, pentru-că 

nu ştiau cum se află trebile luî Pavel învetătoruluî lor si cumy j )
era propoveduirea lui, şi ce sfîrşit a luat boia cea aducătore 

de morte a luî Epafrodit celuî trimis dela dînşiî;— pentru a- 

cesta Pavel a dezlegat gândurile aceste întristătore ale Filipi- 

senilor, fiind-că a dis maî sus că şi propoveduirea Evangheliei 

sporeşte şi merge spre creştere şi cum că însuşi va veni la 

dînşiî şi că Epafrodit Apostolul lor s’a făcut sănătos şi se tri

mite la dînşiî. Pentru acesta dupre urmare dice acum lor: «decî 

bucuraţi-ve fraţii mei, fiind-că deaciîa nu maî aveţî vre o pri

cină de întristare. Vedî însă, o cetitorîule, că pre Galatenî îi 
numeşte Pavel copilaşi, fiind însă că aveau trebuinţă de îndrep

tare: «Copilaşii meî (dicend) pre cariî iarăşi chinuesc a ve naşte» 
(Galat. IV, 19), iar pre Filipiseniî aceştia îî numeşte fraţi, fiind-că 

voroveşte lor cu cinste, şi bine le-a dis să se bucure întru 

Domnul, căci a se bucura cine-va dupre bucuria lumeî, acesta 

nu este bucurie adeverată. Intru Domnul însă şi înseşi neca

zurile au bucurie. Sau dice, întru Domnul, că de vreme ce 

Domnul a făcut lucrurile lesniciose şi a dezlegat tote cele în

tristătore, pentru acesta dice bucuraţi-ve întru el şi ve veseliţi.

Acestea a le scrie voue, mie nu-mi este cu lenevire, 
voue însă de sigurantie.o y

Dupre ce mai sus a lăudat mult pre Filipiseni marele A- 

postol, acum aduce aicea şi cuviinciosa sfătuire despre cei ce 

cugeteză cele îudaiceşti, cariî învaţă tăerea împrejur, pentru a 
nu se arăta însărcinător şi greu de ar fi dis despre dînşiî 

îndată la începutul scrisorei trimise *).

2. Păziti-ve de câni.
La Filipiseni erau ore-care Iudei, care să făţărniceau a fi hris- 

tianî şi cum că propoveduiau adecă Evanghelia, împreună cu 

propoveduirea Evangheliei însă mestecau şi obişnuirile cele ale 

Iudeilor şi luările aminte ale Legei. Şi fiind-că cu anevoe se cu-

x) Acesta tâlcuind-o Teodorii cjice: „Nu a scris o altă scrisore aces
tora, ci întru acesta multe înveţăturî a adus lor“.
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iu>şleau de către cei mai proşti, pentru acesta dice Pavel aicea, 

luaţi-ve aminte bine o Filipisenilor şi păziţi-ve, nu cum-va se 

vor ascunde cugetătorii de cele iudaiceşti şi nu-i veţi cunoşte.

< Vini însă cei din neamuri mai înainte se numeau, ca nişte ne

curaţi, precum a dis Domnul, Hananiencei ceii de alt neam: «Nu 
este bine a lua pânea fiilor şi a o arunca câinişorilor» (Mat. 

XV, 26). Iar acum, cei din neamuri se numesc fii, iar Evreii, 

câni, ca nişte obraznici, şi ca unii ce fără ruşinare năvălesc 

improtiva lumineî adeverului şi a credinţei luî Christos şi ca 

unii ce latră asupra hristianilor.

Păziţi-ve de lucrătorii cei reî.
Cu aceste cuvinte numeşte Pavel pre cugetătorii cei evrceşti 

maî reî şi decât câniî, pentru-că mulţi câni se află pe la me

sele stăpânilor lor şi mâncând şi bend bucate dela masă, pă
zesc casa lor, iar cugetătorii de cele evreeştî lucreză adecă şi 

slujesc, însă nu pentru bine, ci pentru reu. Şi mai bine ar fi 

de ar rămânea desăvîrşit nelucrătorî, decât a lucra şi a face 
fapte ca acestea maî rele decât totă nelucrarea, pentru-că cu 

lucrările lor acestea nu sădesc, nici zidesc pre fraţii lor, ci din 

rădăcină zmulg pre cei bine sădiţi şi risipesc pre cei zidiţi. 

Păziţi-ve de tăere.
Adecă luaţi aminte, dice, şi păziţi-ve, fraţilor, de ceî ce cu- 

geteză cele evreeştî, cari au tăerea împrejur, că lucru atât de 

mare cinste era la Evrei tăerea împrejur, în cât pentru dînsa 

se dezlega Sâmbăta. Şi când se întempla prunc a fi de opt 

(Iile, în diua Sâmbetei fără apărare se tăia împrejur şi nu se 

muta tăerea împrejur pentru serbarea Sâmbetei. Precum şi 

Domnul dicea Iudeilor: «Dacă tăere împrejur ia omul Sâmbăta 

ca să nu se strige legea luî Moisi» (loan VII, 23). Apoi fiind-că 

tăerea împrejur s’a făcut zadarnică şi nelucrătore dupre ce a 
venit Domnul, pentru acesta, ea altă nu este acum decât o 

tăere nelolositore. Pentru aceia numai îşi taie trupul lor Evreii 

ceî ce acum să taie împrejur, pentru-că fără-de-lege se taie îm

prejur, dupre propoveduirea Evangheliei; sau dice tăere pre cu

getătorii de cele evreeştî, pentru-că se apucau cu înveţăturile 

lor să tae şi să sfîrşescă în multe dezbinări pre biserica cea 

una a hristianilor.

3. Că noî sîntem tăerea împrejur, cariî slujim luî Dum
nedeu cu duhul.

De trebue a căuta cine-va, dice, tăere împrejur adeverată, 

acesta o va alia la noî hristianii, pentru-că noî duhovniceşte, 

adecă cu sufletul şi cu trupul slujim lui Dumnedcii. Fiind-că 

cel ce lait' împrejur patimile sufletului şi prin nepătimaşul su
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flet slujeşte şi cinsteşte pre Dumnedeu, carii sînt hristianiî, unul 

ca acesta este carele are pre evgheniceasca tăere împrejur, care 

cu atâta covîrşeşte mai mult decât trupesca tăere împrejur, cu 

cât covîrşeşte sufletul pre trup. Nu a dis însă Pavel că la noi 

hristianiî este tăerea împrejur, ci că noî hristianiî sîntem tăere 
împrejur; că acesta este adevăratul hristian, tăerea împrejur a 

patimilor, cea întru fapta bună1); nicî a dis iarăşi că în Evreii 

acei cugetători de cele evreeştî este tăerea, ci că înşişi aceia 

sînt chiar tăerea şi răutatea şi peirea.

Lăudându-ne întru Iisus Christos, nu în trup nădăjduind.
Deci care este maî bună, dice, a ne lăuda în Christos Iisus, 

carele răteză patimile inimilor nostre şi ne ridică la evghenia 
fiilor lui Dumnedeu prin credinţă şi prin sfîntul botez, a tăerei 

împrejur ceiî nefăcute de mână, sau a ne lăuda şi a ne mândri 

în trup, adecă în tăerea împrejur cea trupescă, care ne face 

numai fii trupeşti aî lui Avraam? Arătat este, că cea întâia 

este fără asemănare maî bună2).

4. Măcar deşi eu am nădejde şi în trup.
De aşi fi fost şi eu din neamuri ar fi putut cine-va dice, 

că pentru acesta prihănesc tăerea împrejur a Evreilor, pentru-că 
sînt lipsiţi de trupesca evghenie a Evreimeî, dar acum, flind-că 

şi eu am acesta, care voî o socotiţi de laudă şi nadejduire în 

trupesca tăere împrejur, adecă fiind-că şi eu sînt tăiat împrejur, 

este arătat că nu o prihănesc, pentru-că sînt lipsit de părută 

acesta evghenie a Evreilor, ci pentru însuşi chiar adevărul. 

De se pare cuî-va altuia a nădăjdui în trup, eu mai mult.
Vcclî înţelepciune a Marelui Pavel, nu numeşte anume pre 

hristianiî cei cugetători de cele evreeştî, cari amăgeau pre F i

lipiseni, pentru ca să facă pre cuvîntul seu neîngreuitor şi bine 

priimit lor. Dicend dar că ori care altul se pare că să laudă 

şi nădăjdueşte întru tăerea împrejur şi în evghenia îudaicescâ, 

eu am maî multă dreptate întru acestea a mă lăuda: cu cu

vîntul acesta arată, cum că alţii l’au silit a veni întru aceste

]) Despre tăerea cea dupre Duh, vedî la tâlcuirile şi suptînsemnările 
cjicerei: că tăerea împrejur foloseşte, dacă faci legea (Rom. II, 23) şi a 
cjicerei: tăerea împrejur a inimeî întru duhul, nu cu slova (tij. XXIX).

2) picerea acesta tâlcuind-o sf. Chirii Alexandrenul cjice: „Că lauda 
tăerei împrejur cea dupre trup, de s’ar socoti singură şi frumuseţea cea 
clin teorie neavend-o socotesc că nimica când-va ar li la cei ce bine- 
cugeteză: iar când traduce pre închipuirea duhovniceşteî tăerî împrejur 
şi se vede că curăţenia inimeî o însemneză, atuncea dar pote a o lă
uda cine-va că prea bine închipueşte pre lucrul cel ce se află în teoria 
cea amărunţită, că arătat va veni curăţirea patimilor celor clin inimă" 
(Vor. VI, la Pashă).



voroave si a le dice acestea si nu de sinesi le-a dis. Si bine 

<lice Pavel că ori carele se pare că se laudă în trupesca tăere 

împrejur, ori căci cugetătorii de cele evreeşti aceia nu aveau 

atâta multă dreptate a se lăuda întru cele ale evreimeî, câtă 

avea însuşi. Sau dice, că se pare pentru-că nădejdea cea prin 

tăerea împrejur şi lauda nu era adevărată şi cu lucrul, ci nu

mai părută.

5. Tăiat împrejur a opta d i1).
Aceea, de care se laudă unii ca aceia şi dice că sînt tăiaţi 

împrejur dupre lege, acesta şi Pavel aicea o pune maî întâîu; 

adăogând însă acesta «a opta di» a arătat că el nu a fost ne

mernic (adecă lipaci) şi din alte neamuri venit la evreime, că 

unii ca aceştia în vîrstă mare fiind să tăiau împrejur; ci din 

strămoşi era evreu şi tăerea împrejur i s’a făcut a opta di 

dupre dina naşterei sale; că pruncul, dice, de opt dile, se va 

tăia împrejur la trupul seu (Fac. XVII, 12).

Din neamul lui Israil.
Adecă, nu am fost, dice, trăgendu-me din nâscetorî nemer

nici (adecă lipaci), ci din născători Evrei.

Din seminţia lui Veniamin.
Adecă din seminţia luî Veniamin eram, care seminţie era 

oştenescă şi parte bine alesă a Israiltenescului neam, pentru-că 

Mitropolia Ierusalimul şi petrecerea preoţilor cea în Ierusalim, 

în împărţirea sortelor se afla la seminţia luî Veniamin2), precum 

este scris în cartea luî lisus al luî Navi: «Si Ievus: acesta 

este Ierusalimul şi Ievaot, Iarim treî-spre-dece cetăţi şi satele 
lor, acesta este moştenirea fiilor luî Veniamin dupre norodele 

lor» (lisus XVIII, 28).

Evreu din Evrei.
Din început, dice, eu sînt din cei aleşi şi evgheniştî Evrei, 

pentru-că era cu putinţă adecă a fi cine-va din neamul luî Is

rail si a nu fi încă si Evreu nici din Evrei. Căci multî fiind> > > 

dupre neam Iudei, au stricat evghenia lor, pentru-că s’au ames
tecat cu neamuri şi nu ştiau limba evreescă şi dupre urmare

x) Acesta este de lipsă, şi pote aşa se plineşte: „Eu m’am făcut tăiat 
împrejur a opta di, precum şi în inimă a dis „că noî sîntem tăerea îm
prejur", la stih. III.

2) Teodorii însă aşa tâlcueşte: şi nici din cei pre jumătate robi sînt, 
ci dintru cea slobodă am odrăslit, din Rahila cea iubită, pentru care pa
triarhul Iacov a slujit. Că Veniamin a fost fiu al Rahilei, iar Veniamin 
va să cjică, fiu al chinuire! Unul ca acesta însă a fost şi Pavel, mai 
întâîu (iu al chinuireî, ca unul ce în protiva bisericeî lui Christos se 
purta, iar in urmă s’a făcut Ini al putereî, precum cjice noarătalul lai 
cuiloi al căi^cî I1 ai’.i’i'i'T (Toae IV '.lih. I I clin Pentateuh),
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nu puteau nici a ceti, nici a cerceta cu amăruntul scripturile. 

Pentru aceea şi ca nişte de neam prost se socoteau şi mojici, 

eu însă, dice, sînt Evreu adecă păzesc întreg haractirul Evre

ilor pentru-că ştiu evreesca limbă şi prin acesta cetesc şi cer

cetez dumnedeeştile scripturi1), sau dice că este Evreu pentru 
ca să arate că era evghenist.

Dupre lege fariseu.
De vreme ce câte a dis maî sus Pavel erau fireşti şi nu de 

proalegere (adecă vrute), a se tăia împrejur adecă, a fi din nea

mul lui Israel şi cele-l-alte: acum aicea numără şi pre cele, care 

(erau) isprăvi ale proalegere! sale şi dice că dupre lege era fa

riseu, adecă dupre învăţătura legeî, fiind-că eresul cel maî bine 

ales între Iudei era al fariseilor.

6. Dupre rîvnă gonind biserica.
De vreme ce mulţi farisei erau, însă nu erau atât de râvnitori 

legeî, pentru acesta Pavel dice aicea, cum că eu nu eram numai 

fariseu, ci şi atâta ferbinte râvnă avem, în cât gonîam pre hristianî. 

Dupre dreptatea cea în lege aflându me neprihănit.
Fiind-că mulţi au rîvnă, nu pentru legea lui Dumnedeu însă, 

ci pentru iubirea de începetorie şi pentru plăcerea omenescă 
şi pentru alte pricini, pentru acesta dice Pavel aicea, cum că 

eu aveam râvnă pentru singură legea lui Dumnedeu, fiind-că 

eram neprihănit dupre dreptatea legeî; fiind dar că eram acest- 
fel, cum aş fi gonit pre hristianî pentru vre un alt omenesc 

sfîrşit, şi nu pentru râvna luî Dumnedeu? Acest lucru este cu 

totul de necredut.>
7. Ci cele ce îmi erau dobândî, acelea le-am socotit 

pentru Christos pagubă.
8. Ci şi cu adeverat tote le socotesc a fi pagubă pen

tru covîrşirea cunoştinţei luî Iisus Christos Domnul meu.
Aicea la aceste cuvinte ale Apostolului sar ereticii Marchi- 

oniţi şi Maniheî prihănind pre Lege ca pre o rea şi dicend: iată 
că Pavel legea o numeşte pagubă. Deci cum pagubă fiind le

gea, s’a dat dela Dumnedeu? Noî însă respundem că maî în

tâi u adecă se cuvine se mulţămim luî Dumnedeu, că a icono- 

misit şi acesta de a priimi ereticii aceştia cuvintele acestea ale 

Apostolului, socotind ei că sînt ajutătore eresului lor, căci de

x) Şi Icumenie încă dicc, că pentru acesta Pavel a dis că este Evreu, 
pentru ca să arate că avea ştiinţa limbeî evreeştî şi cerceta cu deamă- 
runtul scripturile, fiind-că ceî-l-alţî Iudei, pentru-că s’au mestecat cu nea
murile, nu ştiau părintesca limbă a lor, nici nu cercetau cu amăruntul 
scripturile şi legea. Vedî şi suptînsemnarea dicereî: Evrei sînt eî, şi eu (il 
Corintenî XI, 22).
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nu ar fi socotit acestae de ajutătore lor, pote le-ar fi şters din 

scrisorea acesta a lui Pavel, precum şi alte multe dicerî le-au 

sters. Al doilea dicem că socoteste, ereticule manihee, că Pa-> 5 > / }
vel nu a dis prost că legea este pagubă, ci câ o socotesc 

de pagubă. Fiind-că, fireşte legea nu este, căci cum ar fi pa

gubă ea, care bine înţelegendu-se povăţueşte pre omeni către 

( 'hristos ? Iar de vreme ce eu Pavel maî înainte reu înţelegend 

legea, nu alergam la credinţa lui Christos, îar în urmă bine 

înţelegendu-o şi cunoscând adevărul, am alergat la credinţa luî 

('hristos, pentru acesta s’a arătat cum că legea mi s’a făcut mie 

pagubă în vremea aceea, întru care reu înţelegend legea, nu aler

gam la Christos1), de vreme ce legea dupre firea eî este câştig şi 

nu pagubă. Şi ascultă că nu a dis Pavel, cele ce le socoteam 

dobândi, ci: cele ce erau cu adevărat dobândi; că cu adeverat 

dobândă este legea, pentru-că slobode pre omeni de totă sâl- 

bătăcia năravurilor şi de totă desidemonia şi de rătăcirea pă- 

gânătăţeî şi ca o scară fâcendu-se sue pre omeni la credinţa 

şi cunoştinţa luî Christos. Decî precum cela ce se sue pre scară 
nu prihăneşte scara, ci maî ales îî cunoşte har, fiind-că de nu 

ar fi scara acesta nu s’ar fi suit, cu un chip ca acesta şi le

gea maî întâîu era căştig, acum însă hristianii o socotesc pre 

ea pagubă. Nu căci legea este pagubă de sineşî, ci pentru-că 

darul Evangheliei este căştig mai mare. Iar a alege cine-va 

mai bine câştigul cel maî mic şi a lăsa pre cel maî mare, cu 
adeverat se păgubeşte. Şi precum, de pildă, când ţine cine-va 

argint, apoi află aur şi fiind-că nu pote tot o dată a purta şi 

argintul şi aurul pentru multa greutate, pagubă socoteşte a ţi

nea argintul pentru maî puţinul folos ce are, pentru acesta lă

sând argintul, îa numai aurul şi îl ţine. Asemenea şi legea mai 

întâîu era căştig, însă puţin, îar după înnomenirea luî Christos 

se socoteşte pagubă, că ne desparte dela credinţă şi Darul lui 
Christos cel mai câştigător şi maî bogat decât legea. Deci nu 

numai, dice Pavel, eu am socotit din vechime că legea era 

pagubă, ci şi acum o socotesc că este pagubă. Pentru ce? Pen

tru covârşirea şi prisosinţa Darului luî Christos. Vedî, frate, că 

aicea Apostolul face cumpănire a legeî şi a Darului?2). Iar cum-

') Şi Icumenie încă întru o unire cjice, Pavel voroveşte aicca nu 
că acum se păgubeşte de lege (liind-că el ştia atuncea a întrebuinţa le
gea duhovniceşte şi a nu se păgubi de dînsa, că duhovniceşte înţele- 
gendu-se legea, trimite pre om la credinţa lui Christos), ci că s’a păgu
bit maî înainte atâta vreme şi nu a crezut în Christos fiind-că păzea 
legea trupeşte; căci omenii când pătimesc vre o pagubă şi în urmă după 
cc a trecut paguba aceca îşi aduc aminte de ea şi obişnuesc a cjice: 
„(>! şi ce pagubă am palimit“.

'*) Şi  k1<>ril î n c ă  ; r . : i  I n l r i i r ş U '  i j i c e r e a  a c e s t a : „ C u  a l ă t u r a r e a  r c l o i



pani rea lucrurilor celor de un neam este cumpănire şi nu a 

celor ce nu sînt de un neam (neomogene), precum die cano- 

nele gramaticei (că nimenea cumpăneşte, sau asemeneză pre 

om cu leu, ci pre omul cu alt om), şi cela ce covârşaşte pre 

cel de un neam îl întrece şi nu pre cel de nepotrivit neam. 

Deci şi legea era cunoştinţă adecă maî puţină decât cunoştinţa 

luî Christos; asemenea şi dar era ea, maî puţin însă decât Da
rul luî Christos: «Că dar, dice Evanghelistul, am luat în loc 

de dar» (loan I, 16). Precum şi făclia este lumină însă nu este 
acest-fel de lumină, precum este lumina soreluî.

Pentru carele de t6te m’am păgubit şi le socotesc a ti 
gunoe, ca pre Christos să-l dobândesc.

Pentru Christos, dice, de tote m’am păgubit, adecă ori le-am 
socotit a fi pagubă orî că le-am lepădat tote pentru Christos. 

Vedî, o cetitorîule, că legea nu a fost de sineşî fireşte pagubă, 

ci pentru Christos1). Iar gunoe nu este arătat de a numit Pa

vel pre lege, ci dupre urmare este a dice gunoe pre lucrurile 
lumeî, adecă bogăţia şi slava şi îndulcirile, pre care tote le-a 

lepătat de trei orî fericitul pentru Christos, că pentru carele 

a dis pre tote le-am socotit, adecă pre bunătăţile pote ale lu

meî acesteea. Iar deşi vom înţelege, că şi pre lege o a numit 

gunoe, nici aşa nu ocăreşte cu acest nume, pentru-că gunoele 

grîuluî sînt plevile şi paele, ci paiul este ţiitor şi păzitor al 

grîului şi întăritor al luî. Şi de nu ar fi fost paiul, nici griul 

s’ar fi făcut, însă după ce se arată grîul şi se alege, paîul dea- 

ciia şi pleva este netrebnică. Cu asemenea chip şi legea este 

adecă adeveritore şi martur al darului Evangheliei. Insă după 

ce s’a arătat darul nu mai trebue a lua aminte la litera legeî2).

maî bune pagube a numit pre cele maî proste, că de prisos este făclia 
când se arată so.rele, de prisos este pedagogul celor ce au priimit înţe
lepciunea cea desavîrşit, netrebnic este laptele doiceî celor ce se împăr
tăşesc de hrana cea desăvîrşit11.

*) Fotie însă cjice că, cjicerea „socotesc pagubă legea “ o a dis Pavel 
către asemănarea darului Evangheliei celui maî câştigător; îar cjicerea 
„m’am păgubit'1 o a dis ca către firea legeî. Sau şi acesta o c|̂cem? c& 
Pavel nu se îngrijeşte a alege Evangheliceştile dicerî şi numiri, ci una 
singură socoteşte, cum şi arată pricina care stă înainte. Pentru acesta 
de multe orî cu numiri cinstite arată lucrările cele necinstite, precum a 
numit împărăţie pre stăpânirea şi tirania morţeî, dicend: „ci a împerăţit 
mortea" şi dinprotivă pre lucrurile cele lăudate le arată cu numiri ne
cinstite, precum aicea pre lepădarea celor de pagubă, care este de la
udă, o a arătat cu necinstită dicere picând „m’am păgubit".

2) Iar Icumenie dice cum că şi dupre alt chip trebuincîosă însă a fost 
legea, fiind-că a fost în mijlocul idolo-slujireî Elinilor şi între credinţa 
şi Darul lui Christos; şi decât dogmele cele Klino.ştT a fost maî liloso- 
fiască şi maî subţire, Tar decât Darul Im ('hrislosa In I m;iî groşii. Drept
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9- Şi să me laud întru dînsul neavend a mea drepta
te cea din lege, ci pre cea prin credinţa luî Christos, pre 

dreptatea cea . din Dumnedeu.
Pote, dice, le-am lepădat, pentru ca să nu aib a mea drep- 

t alc' şi faptă bună, pre cea din faptele lege! câştigată şi pen

ii u ca să nu me laud că am isprăvit lucrările legeî, fiind-că 

nici dreptate din faptele legeî cât de puţină nu se câştigă, nici 
cu am isprăvit lucrările acestea, ci le-am lăsat pre tote, pen

ii n ca să aibă dreptatea, care se câştigă prin credinţa luî Chri

stos, care credinţă a luî Christos este dreptate dela Dumne

deu, adecă dar al lui Dumnedeu şi dupre dar îndrepteză pre 

acei ce cred: «Că de vei crede, dice, întru inima ta şi vei măr- 

turisi cu gura ta, te vei mântui» (Rom. I, 9). Iar câte daruri 

dumnedeeştî sînt, acestea covîrşesc pre isprăvile şi faptele cele 

bune, care se fac cu sîrguinţa şi silinţa omenescă, precum şi 

griul covîrşeşte pre plevă. Căci de prisos şi de nimica este totă 

fapta bună cea omenescă cumpănindu-se şi asemenendu-se cu 

darurile cele dumnedeeştî.

io. Asupra credinţei de a-1 cunoşte pre el şî puterea 

in vier eî lai.
Deci, din aceste cuvinte ale Apostolului să închee, cum că 

cunoştinţa luî Dumnedeu şi a înviereî, prin credinţă se câştigă. 

Căci care minte şi socotelă omenescă pote să cunoscă cu ce 
chip s’a făcut învierea lui Christos? Cu adeverat nici o minte, 

nici socotelă, ci singură credinţa. Iar dacă învierea luî Christos 

cu singură credinţa se înţelege şi nu cu socotele omeneşti, cum 

se va înţelege de socotelă omenescă lucrul cel maî mare, adecă 

negrăita naşterea sa cea din Fecioră? Pentru ce însă este mai 

mare naşterea luî Christos decât învierea sa? Pentru-că despre 

înviere sînt multe pilde, fiind-că şi maî înainte de Christos, Ilie 

a înviat pre fiîul văduvei şi Eliseî a înviat pre doi morţi, viu 

fiind el, pre unul, iar dupre ce a murit, pre celă-l-alt. Din fe

cioră însă nici un om s’a născut, nici mai înainte de Christos, 

nici in urmă, fără numai singur Christos. Deci dreptatea cea 

din Dumnedeu întru credinţă este, adecă asupra credinţei se 

rezimă şi se sprijineşte şi pre credinţă o are temelie. Iar pu-

,’1000(1 ou un chip ca acesta fiind între idolo-slujire şi între credinţa luî 
Christos, din idolo-slujire încet, încet a scos pre omeni şi din grosimea 
Klinilor şi i a lacul pro dînşiî maî îndemânatici spre a crede, când se va 
arăta Christos. Deci Iiincl-oa legea a sfîrşit lucrul seu şi a adus pre o- 
mt'nî la ( 'hri'.tos, tio prisos osie a se păzi deaoiîoa înainte trupeşte, pre
m iu şi hnma unul i'opil tui'' rcmiine netrebnică când copilul lacc 
bnrhni desih nşil



terea înviere! a dis fiind-că cu adeverat mare a fost puterea 

dumnedeireî de a învia Christos din morţi. Şi dupre alt chip 

încă învierea luî Christos bagă în inima nostră o putere dum- 

necleescă şi ne face să alergăm întru acestă cale a Domnului, 
adecă să pătimim şi se murim, pentru-că iarăşi avem să ne 

sculăm din morţi, ca şi Domnul1).

Şi împărtăşirea patimilor luî.
Când ne gonim noî, dice, Apostolii şi hristianii şi ne necă

jim, atuncea ne facem împreună părtaşi aî patimilor lui Chri

stos, ' şi acesta prin credinţă, căci de nu am crede că avem îm

preună să împărăţim cu Christos în ceriu, cum ar fi fost cu 

putinţă să pătimim atâtea multe, şi acest-fel de nesuferite pa
timi şi munci? Negreşit nu am fi putut să pătimim. Insemneză 

însă acesta ce dice aicea Pavel, că maî ales acela este carele 

crede cum că Christos a înviat, carele pătimeşte pentru Chri
stos; şi ascultă ce dice maî jos:

Inchipuindu-me cu mortea luî.
Adecă eu me asemenez cu mortea luî Christos, căci precum 

Christos dela omeni a pătimit, aşa şi eu pătimesc, fiind-că go- 

nele şi patimile zugrăvesc între ceî ce pătimesc pre chipul morţeî 

luî Christos. Şi câţi hristianî mor pentru Christos, Christos se fac 

şi ei dupre chipul acesta, dupre carele pătimesc. Vecii, fratele meu 

hristiane, ce ispravă mare pricinuesc patimile cele pentru Christos?

i i .  Că doră voîu ajunge la scularea morţilor.
Dar ce? Şi de nu ai pătimi o fericite Pavele, nu vei învia? 

Nu, răspunde, aş învia, însă nu cu înviere slăvită, pre care a- 

îurea numeşte mai bună înviere: «ca mai bună înviere să do- 

bândescă» (Evr. XI, 35), că sculare aicea înţelege pre învierea 

cea cu slavă şi pre înălţarea cea prin nour; căci 'toţi omenii 

au să se scole din morţi, nu toţi însă au să şi învieze, ci pe- 

cătoşiî adecă jos rămâind pre păment, au să aştepte pre ju

decătorul, iar sfinţii şi drepţii dupre ce se vor scula întru slavă 

au să se răpescă de nouri la înălţime în aer, pentru ca să pro- 

întâmpine pre Domnul, viind din ceriu ca să judece lumea. 

«Că şi noi, dice, ne vom răpi în nour spre întâmpinarea Dom

nului în aer (I Tesal. IV, 16). Vei înţelege însă dicerea acesta, 

iubitule, şi din urmarea şi rânduîala acesta: A murit, dice, 

Christos pentru mine, mor şi eu pentru dînsul. S ’a sculat el 

întru slavă, şi eu me sârguesc să me norocesc de o slăvită în-

*) Teodorit însă pre puterea înviere! o a dis pravăţul înviere!: „Find-că 
Domnul pentru acesta a luat asupra sa firea nostră şi a înviat pre tru
pul care l'a luat, pre învierea cea de obşte a tuturor omenilor meste- 
şugând-o .



vicru ca acesta1). Vedî însă si smerenia si evlavia si sfiiala de / ) » > )
in i ori fericitului Pavel, căci acesta carele a isprăvit atâtea 

multe fapte bune şi s’a făcut mai pre sus de om, acesta, clic, 

uraşi nu cuteză a dice că vom ajunge negreşit la învierea a-

< .'sta a morţilor, ci dice cu îndoială: de aş ajunge. Atâta sme- 
til cugeta cel mai înalt decât ceriul. Pentru acesta şi însuşi a- 

iurea dice: «Cela ce i se pare că stă, caute să nu cadă (I Cor. 

X, 12); şi iarăşi: nu cum-va altora propoveduind, însu-mî să me 

lac netrebnic (I Cor. IX, 27).

12. Nu că acum am luat sau acum m’am de plin it.
Fiind-că a dis maî sus Apostolul, că de voiu ajunge, acum 

acesta o formălueşte şi dice, că pentru acesta am dis aşa cu 

îndoială, pentru-că încă nu am luat cununa, nicî încă nu m’am 

lăcut desăvîrşit.

Ci gonesc, doar deşi voiu ajunge, pentru care şi m’am 
ajuns de Christos Iisus.

încă întru luptă sînt, dice, încă gonesc şi vînez, doar de voiu 
putea ajunge deplinătatea şi cununa. Apoi vrend să arate că 

nevoinţa acesta şi lupta şi alergarea pentru ca să ajungă de

plinătatea este datorie a sa, acesta, clic, vrend să o arate, dice 

dupre urmare că pentru acesta alerg să prind pre Christos, 

pentru-că şi eu m ’am prins de Christos, adecă eu eram un 

om perdut şi deznădăjduit şi depărtat de Christos, însă m ’a 

venat şi fugend eu de el, însuşi m’a ajuns şi m ’a prins cu stră
lucirea acea maî pre sus de sore, care mî-a arătat din ceriu, 

in calea Damascului. Şi prindendu-me m’a întors la credinţa sa, 

şi darului seu. Deci dator sînt şi eu să vânez pre Christos până 

ce l’oîu prinde. Cu mare dovadă însă a dis Pavel că goneşte şi 

vâneză pre Christos, căci cel ce goneşte şi vâneză pre altul 

la nicî un lucru altul caută din cele ce întâmpină pre cale, 

fără numai la omul acela pre carele îl vâneză. Pre tote le trece 

cu vederea, tote le defaimă şi fii şi născători şi prieteni şi pre 

însuşi cele de nevoe ale trupului. Cu un chip ca acesta sîntem 

datori aceştia se vânăm pre Christos şi de nicî un lucru al lumeî 

acesteea să nu ne împedecărn.

x) Dar marele Grigorie al Tesal. dice că învierea este sculare a celor 
ce înviază şi iarăşi mor, precum cea a luî Lazăr şi a fiicei luî Iair şi 
a liiuluî văduvei, şi a celora pre care î-au înviat Ilie şi Eliseî; iar scu
lare şi ridicare este acelora ce au să învieze şi altă dată nu au să moră 
adecă învierea cea desăvîrşită şi întregă însemnându-o. Pentru acesta în
vierea luî Christos sculare chiar se cjice, căcî Christos sculându-se din 
morţi nu v;i maî muri. Asemenea şi cu scularea morţilor celor ce au 
să învieze la sfîrşitu! a tulii lumea. Vetjî şi suptînsemnarea dieereî: ca 
maî Imnn înviere să dub;uuK’:.c;i (Kvr XI, .'>■>).



13. Fraţilor, eu pre sinemî încă nu me socotesc că am 
ajuns.

De vreme ce Apostolul mai întâiu mult a lăudat pre hris- 

tianiî din Filipi, acum aicea smereşte pre cugetarea lor cu a 

sa pilda şi dice: că eu cel atâta şi întru acest-fel în fapta bună, 

eu înveţătorul vostru, nu me socotesc încă că am ajuns totă 

cunoştinţa şi fapta bună şi să me fi făcut desăvîrşit; nu. Precum 

de pildă a dice cine-va şi pentru unoste nitor ostaş, că acest 
ostenitor ostaş nu a săvîrşit încă calea ce are se o iacă. Dar 

s’ar nedomeri cine-va şi cum la alt loc acestasi Pavel dice:j > > 
«calea o am săvîrşit?» (II Timot. IV, 7). Răspundem că, cuvîn

tul acesta era de urmare a-1 dice Pavel, pentru-că atuncea era 

aprope de morte.

14. Una însă, pre cele din urmă uîtându-le şi către 
cele dinnainte maî întindendu-se.>

De una, dice, port grijă şi cugetez numai (că lipseşte din 

afară graîul dupre Fotie) sau şi una gândesc să ajung, adecă 

numai una am ajuns desăvîrşit. Care? A  spori tot-de-una şi a 

merge înainte. Cum? Şi cu ce chip? Uitând adecă faptele bune 

cele trecute care le am isprăvit şi lăsându-le pre acestea în 

urma mea şi nici cum aducendu-mî aminte de ele, aşa alerg 

în calea cea dinnainte a faptelor bune, celor ce îmi lipsesc. 

Şi acesta este deplinătatea mea, a alerga tot-de-una şi a nu 

sta. Fiind-că cela ce s’a socotit că s’a făcut desăvîrşit, acela 

înceteză de a maî alerga înainte, fiind-că socoteşte că acum a 

isprăvit totul şi a ajuns deplinătatea. Care acosta este o mare 

amăgire. Dar ce va să clică dicerea: «maî întindendu-me» ? A- 
decă maî înainte de a ajunge alerg pentru ca să iau deplină

tatea şi cununa şi alergând me sîrguesc să întrec cu celă-l-alt 

trup al meu şi pre înseşi picîorele mele, care alergă, şi capul 

meu, adecă şi peptul meu şi tot trupul meu se plecă înainte, 

şi mânile mele ca nişte aripi se întind înainte, iar picîorele 

mele nu ajung pre celă-l-alt trup, ci remân în urmă. Care a- 
cesta urmeză şi se face din multa osîrdie şi ferbinţela celui ce 

alergă şi se sileşte să ajungă doritul sfîrşitul căiei, cu un cîas 

mai înainte1).

*) Pentru acesta auritul condeiul luî loan scrie c}>cend: „Acesta tre- 
bue pururea noi a o socoti, măcar pentru de ci uri de mii de bunătăţi noî 
de a’mi isprăvi, că dacă Pavel după nenumărate morţi şi după atâtea 
primejdii acesta o socotea cu mult maî ales noi? Aşa trebue a face şi 
noî, a uită isprăvile şi a le lăsa în urmă, că şi grabnicul alergător, nu 
socoteşte răspântiile câte le-a întimpinat, ci câte îi lipsesc. Şi noî să nu 
socotim câtă parte de faptă bună am împlinit, ci câtă ne lipseşte, că ce 
ne foloseşte ceea ce am făcut, când cea de lipsă nu se va adauge?"

IHO



La ţinta alerg, la răsplătirea chemăreî ceiî de sus a lui 
i Htmnedeu, în Christos Iisus.

Precum aiurea dicea fericitul Pavel: «Aşa alerg nu ca cum 

lără ştiinţa, aşa pumnesc nu ca când bătând aerul» (I Corint. 

IX), aşa şi aicea dice, că nu alerg fără ştiinţă şi fără sfîrşit şi 

socotelă, ci provăd sfîrşitul şi ţinta. Dar care este ţinta acesta? 

Kste darul şi cununa chemăreî ceiî de sus, adecă împărăţia luî 

( hristos cea nestricată şi cerescă. Căcî jos pre pământ se face 

nevoinţa, îar cununa este sus în ceriu şi întru luminarea sfinţi

lor, fiind-că împăratul şi dătătorul de cununi Christos, nu în

cununeză aicea pre păment, ci vrând a slăvi mai mult pre ne

voitorii seî îi chîamă la cer şi la împărăteştile sale palaturî şi 

acolo îî încununeză cu multă slavă înaintea tuturor cereştilor 

seî anghelP). Pentru ca să arate însă Pavel că ajutorul luî

(Vor. 12, la cea către Filipis.). Pentru acesta şi dumnecjeescul loan al 
Scăreî a cjis: „deplinita săvîrşire a celor desăvîrşiţî este nesfîrşită“ (Cuv. 
29). Iarăşi acesta, loan al Scăreî cjice, că cuvîntul acesta (adecă cum 
că nepătimirea este deplinita săvîrşire a desăvîrşireî ceiî nesfîrşite l’a 
.şi cjis luî unul ce a fost gustat nepătimirea „precum a spus mie, cjice, 
unul ce o a fost gustat acesta". Acesta însă este sf. Efrem cel maî mult 
pătimaş decât ceî nepătimaşî, precum tâlcueşte Sholiastul cuvîntul ace
luia. vŞi sfinţitul Avgustin încă dice: Deplinătatea omului este a se socoti 
pre sine nedeplinit".

*) Pentru acesta cjice şi dumnecjeescul Chrisostom: „Cela ce dă plata 
sus a stătut, sus se află plata; vecjî câtă depărtare este de a alerga pen- 
Iru acesta (adecă dela păment până la cer); vecjî câtă este înălţimea, 
acolo trebue a sbura cu aripile duhului. Că într’alt chip nu este cu pu
tinţă a curma înălţimea acesta; cu trupul acolo trebue a merge. Că se 
pote.... pentru acesta sus capul, sus trupul (se cuvine a fi dupre so
cotelă). Iar de veî căuta la cele de jos, ai căcjut, te-aî revărsat; sus pri
veşte unde este darul şi cununa, în locul darului fiind priveşte maî 
mare face pre proalegere, nu lasă a simţi ostenelele; pre lungime o face 
;i se vedea mică. Dar ce este darul? Nu mlădiţă de finic. Dar ce? Im- 
perăţia ceriului, odihna vecînică, slavă cu Christos, moştenire frăţie şi 
necumpărate bunătăţi, care nu pot a se spune. Frumuseţea darului a- 
celuia nu e cu putinţă a se povesti; cela ce stăpâneşte şi ţine, singur 
a,cela ştie şi cela ce are a lua pre el. Nu este de aur. Nu cu petrii 
scumpe împodobit, ci cu mult maî de preţ de cât acestea. Aurul către 
darul acesta este noroi, petrile cele scumpe cărămizi sînt, către frumu
seţea clarului aceluia (Vor. XII la cea către Filipiseni). pice însă şi ma
rele Vasilie tâlcuind cjicerea luî Isaia care dice: „Acesta mai întâîu bea-o 
in grabă" (Isaia 10, 1). Nu cu tândăvire nici cu totul îmbătat, nici cu ne- 
împăcare, nici cu deznodarea să viî la priimirea lucrăreî; ci cu înţelep- 
ciune şi cu găti re precum era Pavel, că împreună bea credinţa şi nici 
intru o vreme întârzia către propoveduire, de vreme ce nici s’a apropiat 
dc carne şi de sânge, ci îndată ca un grabnic alergător împreună a 
luat alcătuirea caii şi se grăbea către sfîrşit, către ţintă, alergând spre 
darul chemăreî ceii' de sus.

lom li
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Christos şi puterea acestuia sînt care isprăvesc totul şi fară de 

aceste rămâne calea nedeplinită, pentru acesta dupre urmare 

dice: «In lisus Christos», adecă prin împreună lucrarea şi aju

torul lui Christos, eu alerg către darul chemăreî ceii de sus.

15. Deci câţi sînt depliniţi, acesta cugeteze-o.
Acesta, care? A uîta adecă cele din urmă şi a alerga la cele 

dinainte, că a celui desăvîrşit însuşire este a nu se socoti 

pre sineşî desăvîrşit sau deplinit, fiind-că acesta este deplină

tatea, a nu cuteza nici o dată şi a nu se socoti cine-va că a 

ajuns deplinătatea1).

!) Pentru acesta cjice sfîntul Grigorie Nisis: „Vedi că calea celor ce 
merg către Dumnecjeu, este nehotărâtă? Că de-a pururea partea cea a- 
ajunsă se face început către ceea ce se află înainte. Acestă dogmă dar, 
prin cele cjise do Apostolul, învăţăm, cum că tot-de-una celor ce spo
resc spre maî bine le este potrivit glasul Apostolului ce cjice, cum că 
de se pare cuî-va că a cunoscut, încă nu a cunoscut cum trebue a cu- 
noşte“ (Vor. XI la Cântarea Cântărilor); şi iarăşi acesta tâlcuind cjicerea: 
„înălţaţi pre Domnul Dumnedeul vostru şi închinaţi-vă aşternutului pi- 
ciorelor luî“ (Psalm. XCVIII) cjice aşa: „Cât încape gândul vostru, atâta 
înălţaţi slava luî Dumnecjeu, ştiind că ori cât s’ar întinde maî pre sus 
de noi gândul nostru şi ar trece preste totă înalta fantazie întru soco
tinţele cele despre Dumnecjeu, atuncea ceea ce se află ele către noi 
aceia ne închinăm şi nu este însăşi mărirea lucrului celui cc-1 că
utăm, ci aşternutul piciorelor luî, adecă cea maî jos şi care se află jos 
prin gândul nostru întru asemănarea neajungereî înţelegeri tălmăcind" 
(Tom. I la supra-scrierea Psalmilor Cap. IX). Şi iarăşi „de a pururea a 
spori “ întru a căuta şi nicî odinioră a înceta de suire, acesta este a- 
deverata descoperire a celui dorit, osârdia tot-de-una plinindu-se căutând 
alt dor decât cel maî pre sus“ (Vor. XIII la cântare). Şi îarăşî tâlcuind 
cjicerea Eclisiastuluî aceea „vreme este de a căuta“, cjice ce trebue a 
căuta adecă prorocia arată cjicend: „Căutaţi pre Domnul şi întăriţi-ve 
şi căutaţî pre Domnul şi când îl veţi afla pre el, chemaţi-1 (Is. LV, 6).

Cunoscut-aî dar prin aceste cjise ce trebue a câuta, adecă pre Dumne
cjeu „a căruia aflare este acesta de a pururea a-1 căuta, că nu este alta 
a căuta şi alta a afla, ci datoria de a-1 căuta este însuşi a-1 căuta. 
Voeştî să afli şi buna vreme, care vreme este a căuta pre Domnul? In 
scurt spus: totă viaţă, că pentru singur acesta o vreme este a sârguinţeî 
în totă sârguinţa. Că nu în ore-care vreme rânduită şi timp osebit este 
de a căuta pre Domnul bine, ci nicî cum a lipsi de-a pururea de a-1 că
uta, acesta este adevărata buna vreme" (Vor. VII, la Eclisiast I). Şi îarăşî: 
„cel necuprins a se cuprinde nu are fire şi totă osârdia să fie spre bine 
şi să se întindă către suirea aceea pururea, cu calea cea către bine să 
socotescă că se întinde; şi acesta este că cu adevărat ştie pre Dumne
cjeu. Nicî odinioră a afla saţiu de darul luî, ci trebue tot-de-una, ve- 
cjend prin cele ce este cu putinţă a-1 vedea, a se aprinde spre darul de 
a-1 vedea maî mult" (la viaţa luî Moisi tom. 1). De unde şi Gheorghe Co- 
resie tâlcuind care este ţinta cea de Pavel aicea arătată, cjice, că ţinta 
şi pravăţul este hristienesca deplinătate şi să îndrepteză către pravăţui 
şi scoposul acesta cela ce se socoteşte pre sineşî că se află nedeplinit, 
căci unul ca acesta tot-de-una creşte şi sporeşte. Dice insa şi cuviosul



Şi dacă ce-va întru alt chip cugetaţi, şi acesta Dum
nezeu o va descoperi voue.

( u aceste cuvinte mai înainte siguripseşte şi propăzeşte A- 

l><»st:olul pre Filipiseni, că dice lor: de socotiţi voi hristianiî şi 
dupre alt chip, afară de aceea ce eu am spus voue, adecă de 

;ocotiţi şi voi că aţi isprăvit totul şi aţi ajuns la săvîrşire, 

negreşit Dumnedeu va arăta voue, că nu bine o cugetaţi a- 

<'('st:a pentru a nu ve amăgi, căci cel ce cugeteză că a ajuns 

.avîrsirea, acela maî lenevos se face. Acestea însă le dice dum- 

nedeescul Pavel pentru deplinătatea cea nedeplinită de aicea 

.1 vieţeî ceii dupre Christos, şi pentru a nu se socoti pre sineşi 
Kilipiseniî că sînt depliniţî.

Insă, la ceea ce am ajuns, cu acestaş canon să vieţuim, 
acestaş să o gândim.

De o cam dată însă, dice (adecă până ce ve va descoperi 

Dumnedeu ceea ce se cuvine a cugeta, dupre Fotie), să ţinem 
aceea ce am ajuns a isprăvi, adecă să ţinem unirea şi pacea, 

care maî înainte le-am isprăvit şi să urmăm toţi acestuiaşi ca

non, adecă acestaşî credinţă şi acestaşî hotărâre şi acesteaşi 

dogme1), fiind că precum canonul (adecă dreptarul) nici adă

ogire priimeşte, nici lipsă, aşa şi credinţa. Drept aceea şi voî 

nu schimbaţi poruncile şi dogmele Sfîntului Duh, ci rămâneţi 
nemişcaţi întru acestea2).

Nil: „Doue deplinătăţi înţelegă-se, una adecă vremelnică, iar una vecînică 
despre care scrie Apostolul: „Iar când va veni cea desăvîrşit, atuncea 
cea din parte va rămâne nelucrătore", căci cjicerea când va veni cel de
săvîrşit însemneză cum că aicea nu putem să încăpem dumnedeesca 
deplinătate". Şi iarăşi c jice: „Două deplinătăţi cîumnecjeescul Pavel cunoşte 
şi ştie pre acelaş om deplinit şi nu deplinit, cât despre viaţa acesta adecă 
deplinit cjicendu-se omul; iar despre cel cu adevărat deplinit şi desăvîr
şit, nedeplinit îl cunoşte. Pentru care dice: „Nu că doar acum am luat 
sau că acum am deplinit". Şi dupre puţine dice: „Deci câţi sîntem de
pliniţî acesta să o cugetăm" (la Calist. Csantopul Cap LXXXVII). Vecjî şi 
suptînsemnarea cjicereî: „Intru bărbat desăvîrşit" (Efes. IV, 13) ca să cu
noşti că nici unul este desăvîrşit.

*) Iar Teodorit canon dice pre evanghelicesca propoveduire: „Căci 
canonul este hotărârea îndreptăreî de nimic avend trebuinţă; deci po
runceşte Filipisenilor a nu suferi pre ceia ce mestecă cu evanghelia pre 
cele ale legeî".

2) Iar Fotie cjice că cjicerea cu acestaş canon să vieţuim.... este sau 
cuvînt de sfătuire şi de îndemnare, sau rugă; şi de este de sfătuire, se 
cuvine din afară a se înţelege graiul „trebue" adecă trebue noi a vi
eţui cu acestaş canon, acestaş a cugeta. Iar de este de rugă, se cuvine 
a se lua dela obşte <jicerea „va descoperi", adecă Dumnecjeu va des
coperi voiic a vieţui cu iteosliiş'i canon şi acestaşî a cugeta, nu numai 
pentru credinţa si ponlru ilo^iuc; pentru că precum cel ce a r  schimba 
vre una din 11 « ' l c  ucdinţ'i .1 rit•.i pre l6lu cule dinainte d« dîn1 ul



17- împreună următori aî mei faceţi-ve, fraţilor, şi pân
diţi pre cei ce umblă aşa, precum pre noi ne aveţi în în
chipuire.

A dis maî sus A posto lu l:  luaţi-ve am in te  de  câni, adecă  de 
cugetă torii  d e  cele evreeşti ,  şi cu cuvîntul aces ta  a d e p ă r ta t  
p re  F ilipisenî dela îm p reu n ă  pe tre ce re  cu aceia. Iar acum  îm
p re u n ă  lipeş te  şi uneş te  p re  Filipisenî cu aceia  cari um blă  b ine  
în  ca lea  v ieţei ceil d u p re  C hris tos ;  că a ces ta  însem neză dice- 
rea , pând iţ i,  adecă  luaţi am in te  la ceî îm bunătă ţiţ i  ca aceştia ,
o bristianilor, şi vedendu-i  p re  ei, ca la o iconă de m odel în
chipuiţi fap ta  b ună  a lor în tru  sine-ve şi p recum  me aveţi p re  
m ine chip şi p ildă de  fap ta  bună , aşa aveţi  şi p re  aceia ; că 
sfîntul A p o s to l  nu înveţa  num ai cu cuvintele  p re  hristiani, ci 
a d ăo g ea  lor şi p re  sineşi închipuire şi p i ldă  prin  v iaţa  cea  îm
b u n ă tă ţ i tă  şi prin lucrările cele iubite de  D um nedeu , că acesta  
este  în v e ţă tu ra  cea  desăvîrşită , ca re  îndup lecă  p re  cei ce o aud
si o ved.)

18. Că mulţi umblă de cari de multe ori diceam voue,> j 7 
iar acum şi plângend die.

Nu p o m en e ş te  anum e p re  cei ev reeş te  cugetă to ri ,  p re  cari 
îi p r ihăneş te  aicea A posto lu l,  pen tru  ca să nu  îi înfrunteze. Insă 
dă  Filip isenilor a înţelege, care  sînt aceia, p e n tru  aces ta  dice, 
că sînt aceia pen tru  cari de  m ulte  ori am  spus voue, iar acum  
fiind-că a c rescu t  reu ta te a  lor şi s ’a  lăţit, p en tru  aces ta  nu 
po t  a-î pom eni fără de  lacrimi. Vedi, o frate, milostivire pă- 
r in tescă  şi com pătim ire  aposto lescă  a fericitului Pavel! El nu 
p lângea  p e n tru  ale sale rele  fiind-că nu le avea, ci p lân g ea  
p en tru -că  alţii aii rem as în tru  nesim ţire  şi nu se îngrijeau p en 
tru  m ân tu irea  lor, ci v ieţuiau cu desfătări şi cu desm erdărî.  

Vrăşmaşii cruce] lui Christos.
E ra u  ore-carî  între  Filipisenî, cari se a ră tau  adecă  hristiani, 

vieţuiau însă  cu desfă tare  şi cu resuflare (moleşie); p re  aceştia
da r  Pavel a icea îi n um eş te  vrăşm aşi aî crucei lui Chrisos, căci> i > >
crucea  lui Christos, ce re  dela  hristiani se a ibă  sufletul lor g a ta  
sp re  m o r te  şi înse ta t  de  primejdii şi de  munci. Iar aceia e rau

crecjute, aşa  şi cela ce va schim ba viaţa sa şi nu p ăzeşte  aceeaşi s c u m -  
pătate a v ieţei sale, şi faptele b une cele de m aî înain te (isprăvite de el) 
le-a perdut. A p oi pentru a nu se arăta că p oru nceşte lor lucru greu, 
de a se  nevoi totă viaţa lor cu buna cinstire de Dum necjeu şi cu fapte 
bune, dupre urmare c^ice: „Urm ători ai m ei faceţi-ve“. L esne cjice e s te  
acesta  ce şi o cer dela v o i şi nu este cu neputinţă, pentru-că şi 
eu om sîn t şi pătim aş ca v o i .ş i  precum  m e vedeţi pre m ine că m e n e-  
voesc , aşa  n evoiţi-ve şi voi.
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lenevoşî şi slâbănogiţî, şi v ieţu ind o viaţă îm protiva cruceî, fi- 
ind-că dacă  iubeau  crucea , negreşit  s ’a r  fi sîrguit să  vieze o 
viaţă răstignită , a d e c ă  om orîtă  şi schingiuită . Să ne  înfricoşăm, 
fraţilor, noî hristianiî, cari le cetim  acestea , pen tru -că  prie tenul 
desfătăreî şi al lum eşte i od ihne  şi al bunei norociri,  acela  es te  
şi se num eş te  v răşm aş  al cruceî luî C h r is to s 1).

19. Al cărora Dumnedeu este pântecele.
A ceştia  die, slujesc pântecelu î lor ca luî D um nedeu , to t  fe

lul de  slujbă şi od ihnă  îî aduc  luî, căci a ltora  D u m n e d e u  le 
este  banii şi lăcom ia de  avuţii, d e sp re  cari a iurea  a dis Pavel 

T o t  curvarul sau  necura tu l,  sau  lacom ul de  averi, care le  est( 
idolo-slujitor» (Efes. V, 5 )2). far a lto ra  D u m n e d e u  le es te  pân 
lecele, p recum  sînt aceştia  desp re  cari vo roveş te  aicea Pave 
■;i aceia desp re  cari a iurea a dis: să m âncăm  şi să bem  c; 
mâine murim (f Cor. X V , 3 2 )8). Şi ia tă  că fără a ridica idol hris 
lianul şi s ta tue  dem onilor ,  se face slujitor de  idoli, când  slu 
jeşte adecă  şi se închină patim ilor sale. fnsem neză că aceşti 
despre  cari dice prihănirile cele d e  mai sus Pavel, e rau  cei di 
ludei, care c reduseră , că p re  aceştia  îi p r ihăneş te  ca p re  nişt

l) Pentru acesta a cţis dum necjeescul C hrisostom : „N im ica este a; 
nepotrivit şi strein de hristianî ca a vieţui în repaos şi în odihnă; r 
mica aşa  strein de făgăduinţa şi scrierea la oste, precum  o adauge hi 
.lianul la viaţa acesta. S tăpânul teu s ’a răstignit şi tu repaus cauţi? St 

panul teu s ’a p ism uit şi tu te desfătezi? Şi u nd e se  fac acestea  de ostaş 
K’ostigne'şte-te pre sine-ţi, m ăcar de nu te răstigneşte nim eni, restigneşte- 
pre sine-ţî, c|ic, nu ca să  te om ori pre sine-ţî, să  nu fie! că acest 1
< ru este păgânesc, ci precum  cjice Pavel: „Mie lum ea s ’a răstignit şi 
lm nei“. De iu beşti pre stăpânul teu, m ortea acelu ia mori, că Christ 
cruce cjice pre patim ă precum  când cjic e ' „Cel ce v oeşte  să  vie după mii 
l'p ed e-se  de s in eş i şi ridice crucea s a ş i  urm eze m ie“ (Mat.). Ca cruc 
'•sie a u n u i su flet osîndit spre oştire şi gata spre morte, nim ic căutâ
• Ic odihnă" (Vor. XIII la cea către Filip.) ţ>ice în să  şi cuv. Isaia: „C 
<'(;a este încetarea a lo t păcatul" şi sf. M arcu,f 4 'ce: „T otă  fapta bu 
1 n ice  e s te “. V e4 î şi suptînsem nările c|icerei: „Cu C hristos îm preună m ’ 
n-,lignit" (Gal. II, 19). Şi 4 icere^: „Mie să  n u-m i fie a m e lăuda, f 
num ai în crucea D om nului"  (Gal. VI. 14).

s) Vecji tâlcuirea cjicerei acesteea.
") Insem neză, că pre cei ce slu jesc  p ântecelu î lor ca lu i D um nec 

hiirlilori din pântece şi g lăsu itori de pântece îî num eşte M arele V asilie 
1 ui iul cjicerea aceea  a lu î Isaia. care c}ice: „Căutaţi pre grăitorii din p 
Iih'o, cari din p ântece g lăsuesc"  (Is. VIII, 19). Şi 4>ce s f- V asilie: , 

din pântece g lă su esc  aceia al cărora D um ne4eu  este pântec 
cure Iote le lucreză pentru îndulcirea cea pentru a m ânca şi a bea, d 
ih'it.'i iui ar greşi cine-va, 4icend vorbitori din pântece şi glăsuitori 
l'iiulcn', prt: cei ce se  form ăluesc a plăti învăţătură pentru umpl 
l>i'iiil(;a;luî, ce se îm bracă pre s in eş î cu chip de evlavie, cari de o 
vorbi::.r lliiul-că 1 1 1 1  g lă su esc  cuvintele din aşezarea  lor; potrivit este
1 • I iv  mi l.H'c :,ii iuvnţă, nevrednic de erodare este spre folos.
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lacomi d e  p ân tece  şi în c a r tea  cea  că tre  R o m an i d icend : «Că 
unii ca aceştia  D om nului nos tru  Iisus Christos nu slujesc, ci 
pân tece lu î  lor» (Rom. XV I, 18), şi în cea  că tre  T it  îi n u 
m eş te  «fiară rele, pâ n te c e  nelucrăto re»  (T it  I, 1 2 )1).

’) Pentru acesta  dum necjeeştii părinţi au dreptate să  prihănescă d es
fătarea şi lăcom ia de pântece cu m ulte şi oseb ite prihăniri; că M arele V a- 
silie cjice aşa: „D esfătările şi benchetuirile şi ad ese  îndulciri au îm p es-  
trirea bolelor şi m ultele feluri de patimi" (în tâlc. Psalm . XXXIII). Iar 
d u m n e4eescu l C hrisostom  cjice aŞa: ,jCă pre Adam  neînfrînarea p ânte
celu î l-a sc o s  din raîu şi pre p otopul cel a totă lum ea din vrem ea lui 
N oe acesta  l-a  făcut şi trăsnetele şi fulgerile acesta  le-a pogorît că şi 
de a fost v in ovăţia  curvieî dar în să  rădăcina a am enduror m uncilor din  
acesta  a odrăslit, care şi Iezechiil în sem n ân d u -o  cjicea: „Insă n eleg iu 
irea acesta  a Sodom enilor, a fost că întru m ândrie şi înbuîbarea m ân
cărilor şi întru desfătări benchetuîau" (Iez. XVI, 48). A şa  şi Evreii cele  
m ai mari răutăţi au lucrat din beţie şi din desfătare s ’au poticnit la n e
legiuire" (Vor. XIII la loan). Şi dum necjeescul Isidor Pelusiotu l cjice: „T ru
pul, o iubitule, de hrană are trebuinţă, nu de desfătare, de puţină dietă  
nu de îm buibare. N um ai de saţiu nu de m ulte felurimi, că hranele cele  
m ăsurate şi pre suflet şi pre trup fo losesc , sănătate şi virtute şi între
gim e de sănătate nasc, iar desfătările şi îm buibările pre am en dou e cu  
totul le vatăm ă nu num ai sănătatea o strică, ci şi bole m ai îndelungate  
nasc. Şi dovadă arătată este adecă că ascheţiî, adecă pustnicii cel cu 
puţină dietă, a legend  viaţa cea cu înfrînare sînt şi mai pricepători şi m al 
întreg înţelepţi şi m ai sănătoşi"  (Epist. 57 către Paladie). Iar teolog. Gri- 
gorie cjice aşa: „Trupurile ob osind  adecă, cel ce sufere aduce iarăşi 
vindecările şi cele de trebuinţă, iar lăcom iile cu lenevirile cele câte p u 
ţin şi cu îm buibările iarăşi cad şi întru aceleaşi bole se  întorc" (Cuv.
2 al lui Iulian). D um necjeescul loan  al Scăreî cjice: „Stăpâneşteţî pânte
cele m ai înainte de a te stăpâni el ş i atuncea cu ru şin e te vei înfrîna. 
Ştiu cea cjisă, cel ce în gropa cea n esp u să  (a curvieî adecă) au căcjut" 
(Cuv. 14, despre stăpânul pântece). Iar răul cel m ai înfricoşat decât tote 
este acela ce îl cjice Marele V asilie adecă: „Că lacom ii de pântece sînt 
ne îndreptaţi; eu pre mulţi am văc}ut stăpâniţi de patim i făcend u-se să 
nătoşi, u n u l dintre toţi m âncătorii pre a scu n s sau  lacom  de pântece nu  
am vecjut, ci ori rum pendu-se din viaţa cea înfrînată şi cu lum ea stri- 
cân d u -se  sau  de cei înfrînaţi isp itin du -se a se a scu n d e şi îm preună cu  
diavolul a petrece întru îndulcirea patimilor, căci pentru ca să  acopere 
patim a lăcom iei de pântece cad în roiul răutăţilor, cari cu chipul adecă  
sînt între cei ce se m ântuesc, iar cu  lucrul între cei ce se  osîn desc. Pentru  
îndulcirea pântecelu î N oe se ia înrîs şi Cham s ’a b lestem at; Isav a căcjut 
din cinstea întâeî naşteri şi s ’a încuscrit cu H ananei. Lot se  face ginere lu iş  
şi socru cu fiicele sale, tatăl bărbat şi bunul tată, de am en dou e părţile sărind  
hotarele firei; acesta  şi pre Isra ill’a făcut închinător de idoli (adecă pre noro
dul lsrailtenesc, şi o se le  acestora le-a  fă cu tse  cadă în pustie" (Cuv. A sch iti- 
ccsc întru carele face şi sfătuire despre lepădarea de viaţă şi despre d uh ov
n iceştii deplinătate). Blestem ă în să  şi dum necjeeştiî proroci pre cei ce 
petrec ini ni cU-slîilârT, că lerom ia cjice aşa: „Cei ce m âncă desfătăcîu - 
nilc '.'au Min:." (I’liinf,. IV, o). Şi M ih e ia : „Se vor arunca din casele  
d eslă lărc i“ (< ap II H), Şi S olom on încă cjice: „Nu e de fo los n eb un u 
lui duslălarcn" ( l’iKl \ I X ,  '.'(i). Şi Sirah ijice: „Nu te veseli întru m ulta

-IMO



Si slava întru ruşinea lor.
Ore-carî în ţeleg că Pavel dice cuvîntul acesta, p en tru  tăe rea  

împrejur cea  în trup, p re  earea  hristianiî cei ce cuge tau  cele 
cvreeşti, o aveau spre  a lor slavă, aces ta  însă es te  ruşine şi 
necinste a lor;  însă nu o în ţeleg b ine, fiind-că Pavel cu aces te  
cuvinte o a ra tă  p re  nesim ţirea  şi nepocăirea  celor ce pe trec  
intru desfătări, căci în loc de a se ruşina şi a se m âhni, ei 
Insă ruşinarea  o socotesc  ca o slavă lor.

Cari cugeteză cele pământeşti.
Cei ce D um nedeu , dice, îşi au pân tece le  lor, aceia  nu în

ţeleg vre  o b u n ă ta te  duhovnicescă şi cerească, ci num ai cele 
de pre  păm entu l  aces ta  vrem elnice bună tă ţ i  cugeteză  şi gân 
d esc1).

20. Petrecerea nostră însă este în cerîurî, de unde8) şj
desfătare" (XVIII, 32). Şi îarăş: „Nu fi n esăţios întru totă desfătarea1 
(ti], 37, 32). ţ)ice în să  şi dum necjeescul Chirii A lexandrenul: „Că desfă  
tarea trupurilor adecă, este ca ore-care rădăcină şi naştere de amăra 
cîunî şi de îndulciri selbatice şi neastîm părate şi cum plit se  îm protiveşt 
osîrdiilor celor spre bine, cu neruşinate năvăliri încăpând către cele me 
de ruşine" (Vor. 22 la pashă).

*) D esp re aceştia cjice dum necjeescul C h risostom : „Cei ce cugetez 
cele păm ânteşti" sîn t ceî ce cjic vom  zidi casă, unde? Pre păm ent 4>c ' 
Vom Câştiga m oşii pre păm ent, vom  dobândi stăpânire îarăş pre p£ 
m ent, ne vom  înnoroci de slavă, iar pre păm ent, ne vom  îm bogăţi, to 
pre păm ent" (Vor. 13 la cea către Filip.). ţ)ice în să  şi C oresie că pi 
m ântenul îş! are pre petrecerea sa în  cerîurî şi nu păm enten u l om, 
cela ce alergă către sfîrşitu l cel ceresc, şi cinsteşte m ai m ult cereşti 
lucruri decât pre cele păm ânteşti, şi cela ce cu totul petrece petrece 
cerescă, precum  4>ce M axim în cuvîntu l cel despre m onah icesca  peti 
cere, acesta este prin nădejde ceresc, acesta este cetăţenul cel cere 
despre carele scria Pavel către E fesen î: „Nu mai sîn teţî streini şi r 
mernicl, ci îm preună cetăţeni cu sfinţii şi casn ici aî lui D um nezeu"  ( 
Ies. II, 19). A cesta este cel ce se  scrie în cartea vieţeî de bun nea 
precum  4 'cea David: „In cartea la toţi se  vor scrie" (Psalm . C X XX V
• 1). Insă om enii sîn t de doue feluri; unii adecă buni şi până la sfîi 
petrecând întru dar, iar alţii reî şi şterşî din cartea vieţeî, dupre 4> 
rea: „Ştergă-se din cartea celor vil şi cu drepţii să  nu se  scrie" (Psa
I.XVIII, 33).

>) N u  a 4 is dintru care (cerîurî adecă), ci din carele, d ându-o ace 
i u i  către cerîurî, ci către locul adecă din care loc al cerîurilor, sau ( 
ceriul tot cu certurile cele din părţi ale sa le în ţe legân d u -se  este u: 
precum  şi trupul este unul cu părţile sale, precum  4icea Platon. Pet 
acesta  A postolu l a dat pre4icerea, din carele, nu către certurile 
din parte, m ulte fiind, ci către tot certul, carele este unul. Insem i 
insă M arele V asilie, că precum  ceî ce se  n asc trupeşte schim bă lo c  
din pântecele m aîceî lor vin în lum ea acesta, aşa şi hristianiî cat 
n a s c  duliovn iceşte prin botez schim bă locul şi în locul lutueî acest
■ ni i'iTiul „Şi in lm  (uvslu  îarăş vom  urm a naştere! ceiî dupre trup,



aşteptăm şi mântuitor pre Domnul nostru Iisus Christos.
P e trece rea ,  dice, şi pa tr ia  nos tră  a hristianilor e s te  în ce 

rîurî şi nu p re  păm en t ,  p e n tru  acesta, cele de sus se cuvine  
să  cuge tăm  şi că tre  ceresca  patria  nos tră  se cuvine, p en tru  
care  ne-am  rân d u i t  să vieţu im  şi să p e trecem , fiind-câ în ce
rîurî se tiflă şi îm păra tu l  şi S tăpânu l şi Dom nul nos tru  Iisus 
Christos şi din cerîurî îl a ş te p tă m  pre  el să vie cu slava P ă 
rintelui seu, adecă  cu slava cea dum nedeescă  în tovărăşit  de  
anghelî  şi de  sfinţi. Decî ruşinaţi-ve voi, fraţii mei hristianî şi 
înduplecaţi-vă  să vieţuiţî v iaţă  duhovnicescă, de  nu pen tru  a lta  
m ăca r  p e n tru  loc, adecă  p e n tru  ceriu, carele e s te  pa tr ia  nos
tră  şi pen tru  îm păratu l  p re  ca re le  îl a ş tep tăm  să vie din ce
rîurî, carele e s te  Dom nul nos tru  Iisus C h r is to s1). Dice însă şi 
sf. Chirii al A le x a n d .:  «U m blând p re  păm en t, ca în cerîu se 
facem  p e trece rea ,  s îrguindu-ne a vieţui nu t ru p e ş te  încă, ci d u 
p re  cuviinţa sfinţilor maî ales şi duhovniceşte» .

2 i. Carele va preface pre trupul smereniei nostre2).
Trupu l nos tru  m ulte patim i pă tim eş te  în viaţă, se legă, se 

b a te ,  se înch ide  în tem niţă , se arde , se tae  şi a lto r  n en u m ă 
ra te  munci se  supune . P e n t ru  aces ta  îl n u m eş te  A posto lu l trup  
al smereniei, p e n tru -că  es te  p ro s t  şi supus durer i lo r  şi strică-

cu  duhul om ul cel din lăuntru, în  cât a putea noi c|'ce: „Iar petrecerea  
nostră este în  cerîurî, trupul adecă, ca pre o um bră târându-1 pre pă
m ent, iar sufletul îm preună petrecetor în  cerîurî p ă zin d u -l“ (Cuv. 1, des
pre botez).

1) Pentru acesta  şi sfinţitul A vgustin  avea dreptul tot-de-u n a a dori 
ceresca  patrie şi a ruga pre D om n ul să  vie să-l s lob od ă  din su rgh iun - 
lîcul acesta „o patrie a nostră, patrie sigură de departe te vedem , de 
pre în să şi m area acesta  te îm brăţişăm , din valea acesta  către tine ne 
resuflăm  şi ne ispitim  prin lacrimi, ca dor am putea a ajunge către tine. 
N ădejdea n eam ulu i om enesc, C hristose, D u m n ezeu le  din Dum necjeu, pu
terea şi scăparea nostră, a căruia lum ina întru nourii cei în tu n ecoşî ai 
viforu lu i mărei, ca o stea se  zăreşte ochilor noştri, îndrepteză-ne pre 
n o i către lim an, cârm ueşte corabia nostră cu drepta ta şi cu pironele 
crucei tale, ca să  nu perim în valuri" (rugăciune eroticescă 34). Şi dacă  
înţeleptul A naxagora cu tote că era din p ăgâni ceriul îl num ea patrie 
a sa, cu cât m ai vîrtos se  cuvine a num i pre ceriu hristianiî patrie a 
lor? A naxagora, nu a voit să  se ju d ece  cu îm protivă rîvnitorn lui, cari 
l-au luat bogăţia lui, şi prihănit fiind pentru ce a lăsat de i-au  luat cu 
nedreptate avuţiile lui, a arătat ceriul cu degetul, cjicend: „A ceea este 
patria mea, aceea este m oştenirea m ea, aceea o doresc şi nu aceste pă- 
m enteşli" . Şi hristianiî când se nedreptăţesc şi se  lip sesc  de averile lor, 
nu se cuvine a căula jădeeăţi şi gâlcevi, ci a le lăsa fără m âhniciune  
celor cc n nedreptăţesc şi a i|ice cjicerea acesta  a lui Pavel: „Petrecerea  
nostril şi pulria \e  uliii in cerîurî, ceriul este m oştenirea nostră şi nu  
lucrurile ace ,ie.i ,ile liimei p u m en leşlî“ (Vcijî la teatron politicesc).

a) Trup al ■ 'iiieieniei ptiu- ..i i|i'i m loc de smerit, dupre tălm ăcire.



d u n e i  şi m orţe i şi în sfîrşit se topeş te  în p ă m e n t  «că păm ent,
<lice, eşti şi în p ă m e n t  te  vei întorce» (Fac. III), dar  însă  a- 
cest sm erit  şi p rost  t rup  se va preface, adecă  aces taş  rem â-  
ind d u p ă  p e rso n ă  (că din cele p a tru  stihii es te  alcătuit  şi a- 
cela ce are  să se scole, din care  şi acum  es te  alcătuit). A ces t  
smerit trup , die, rem âind  acestaş  se va îm brăca  cu nestrică- 
r lune; că p refacerea  trupului în ţelege-o că es te  sch im barea  cea 
ilin str icăc iune  şi din m uricîune, în nestr icăc îune  şi în n e m u r i re 1). 

Spre a se face acesta de un chip cu trupul slavei lui2).
F iind -că  trupul adevăra ţi lo r  hristianî, dice, s ’a făcut de un 

chip în v ia ţa  acesta  cu trupu l s tăpânului Christos p e n tru  îm 
părtăşirea  şi cuminicaţia  patim ilor celor pen tru  Christos, pen tru  
acesta şi întru înv ierea  ceea  ce va să fie, d e  un chip se va tace 
cu slava însăşi trupului s tăpânulu i Christos. O  minune! Ce m are  
vrednicie es te  aces ta  ce dice aicea Pavel, adecă  că trupu l nos
tru aces t  sm erit  se va face de un chip cu trupul îm păratului 
Christos, acela căruia i se închină angheliî, carele şede  de-a  
d re p ta  Părintelui, cu acel slăvit şi p r e a  slăvit, şi aşa are să se 
slăvescă trupul nostru  p recum  s ’a slăvit şi acela. Şi d a r  de ar

') Insem neză, că ereticii m anihei şi origheniştii acestă cjicere a A p osto
lului rău tâlcu indu-o, cugetau  cum  că tote m ădulările trupului întru în 
vierea cea de obşte se  vor preface şi că vor lua altă aşeejare osebită  
de ceea ce au acum ; acestă ereticescă socotin ţă  dar su rp ând u-o  dum 
necjeescul Tit E p iscopu l Bostrilor, cjice aŞa: „Că A postolu l nu a cjis pre
facerea trupului, ci sm erenia a trupului adecă de m orte şi de stricăciune  
şi de neputinţă şi de ceea-l-a ltă  sm erire ce o avem în viaţa acesta, pre
facerea, despre care m ai descoperit scriind A posto lu l Corintenilor întru 
cea despre înviere cjice: „Se seam ănă întru stricăciune, se  va scu la  întru 
nestricăcîune" şi ce le-l-a lte; aduce în să  şi pildă num ele Schim bare! la 
faţă a D om nului, că şi D om nul sch im b ând u-se la faţă, nu aşeejarea fe
ţei sa le o a prefăcut, ci num ai slava a arătat" (la loan  D am asc, tom. II, 
foia 777). Pentru acesta  întru un glas şi T eodorit a cjis: „Iar că va  pre
face" nu o a p us pentru prefacerea chipului, ci pentru schim barea din 
stricăciune.

2) A icea cjicerea „cu trupul slavei sale" so co tesc  că a cjis A posto lu l a- 
cesta dupre tălm ăcire în loc de: cu trupul cel slăvit şi prea slăvit. Insem - 
neză în să  că sf. M etodie în cuv. cel despre înviere cjice aşa: „Trupul a- 
cesta aj nostru întru o vrem e era de slavă, mai înainte de căderea lu i Adam  
şi atât de slăvit era, în cât după călcarea poruncei ce a făcut, se  cjice trup 
de sm eren ie către asem ănarea slave! cei! de m ai înainte, pre care o aveam  
m ai înainte de călcarea poruncei, fiind-că de nu ar fi fost m a! înainte  
slăvit, nu s ’ar num i acum  sm erit, că se sm ereşte şi prost se  face cel 
slăvit, pentru păcate, căci cel ce to t-d e-u n a  ar fi fost smerit, nici odi- 
nioră ar cjice cine-va, că pentru călcarea p oru ncei s ’a sm erit precum  şi 
n oi ob işnu im  a cjice la cela ce stă de va cădea, pentru-câ urm eză şi 
nici' o dată, cjice cine-va  că a căcjut cela ce era căcjut tot-de-una, drept 
nrivn Im pui ncosls;, nestricat şi slăvit făcen d u -se, se  va scu la  şi nu al
ini, precum  bArfca Orighcn.



plânge  şi a r  lăcrăm a îm p re u n ă  to tă  lum ea p en tru  hristianii a- 
ceîa, cari au  se p e rd ă  slava a ces ta  a lui D um nedeu , cuvenită  p e n 
t ru  peca te le  lor, ore p lânge-i-ar  îndestu l ? Nu, cu adevera t,  nici 
od in ioră  p o te  a p lânge  d u p re  vrednicie  şi p recum  se cuvine, 
nem ărg in ita  pag u b ă  ce au  se  priim escă t ică loşii1).

Dupre lucrarea ce are el de a supune luişî pre tote.
F iind -că  m ai sus a di Pavel m are  lucru si mai de n e c re d u t' > )

p en tru  covîrşire, adecă  cum că are a face Dom nul trupul n o s 
tru  aces t  sm erit  de  un chip cu trupu l seu  cel slăvit, p en tru  
aces ta  dice acum a icea: nu te  îndoi de  aces ta  hristiane, fiind
că D om nul are  pu te re  şi lucra re  cu care a făcut to te  şi a supus 
angheli  şi a rhangheli  şi p re  dem oni. D re p t  aceea , fiind-că cele 
maî mari a  p u tu t  şi le-a făcut, cu m ult m ai vârtos p o te  şi a- 
cesta  a o face, care  es te  de c â t  acele mai josită. D ar cine a 
supus lui C hristos  p re  to te?  Unii die cum  că Părin te le  seu 
cel ce resc ;  însă nepo tr iv ită  es te  în ţe legerea  acesta , fiind-că maî 
sus nu  a dis A posto lu l  d e sp re  Păr in te le ;  maî d re p t  dar es te  
să o în ţe legem  aces ta  d e sp re  însuşi C hristos  acesta, carele  cu 
p u te re a  dum nede ire i  sale a supus luişî, adecă  trupului seu p re  
to te  fâp tu rele  cele d in tru  adânc  şi cele p ăm en teş t î  şi p re  cele 
cereşti.  Căci noi nu ne vom  tem e  ca nu cum -va să  îm părţim  
p re  Christos cu cuvîntul aces ta  ce l’am dis, fiind-că cu îm pre 
ună  osebirea  a m e n d u ro r  firilor a dum nede ire i  die si a om e-> > >
nirei, un C hristos  cunoştem  şi îl m ărturis im  d u p re  ipostas.

]) Iar C hrisostom  adauge şi pricina, pentru carea nu va putea totă  
lum ea a p lânge precum  se  cu v in e pre aceia cari, pentru spurcăciunea  
păcatelor se vor lipsi întru înviere de covîrşitorea slava cea de acest-feî 
cjicend: „F ăgăduinţă fiind dată nouă a . se  face trupul nostru (al celor 
păcătoşi adecă) de un chip cu trupul acela al lu i Christos, de aceea de 
G heena n u ’mi p asă mie, a se  duce îm preună cu dem onii. Ori câte ai 
cjice, nim ica so c o te sc  în tocm ai cu căderea acesta  (de se  va  păgubi ci- 
n e-va  de slava a ceea )“ (Vor. XIII la cea către F ilip isenî). Iar T eodorit 
cjicerea acesta  aşa  o tâlcueşte. Iar de un chip cu trupul slavei lu i Chri
sto s a cjis că se  va  face trupul nostru, nu dupre câtim ea slavei, ci du
pre ceim ea, că lum inat va fi şi acesta. Iar aceste le va  face fiind-că cu  
adeverat are putere negrăită (D u m ne4eu  adecă) şi cu lesn ire şi strică
ciun ea  şi m ortea în cetân du -le şi întru nem urire sch im bând  trupurile n o s-  
tre şi făcend pre toţi a căuta la d însul. Ci şi teo log ii cei m ai n ou î ob- 
şteşte d ogm aticesc cum că ce i fericiţi dupre chipul şi ceim ea slavei şi 
a dum necjeeşteî lum ini vor fi, de care se vor îm părtăşi şi nici o osebire  
vor avea, căci toţi pre unul şi acelaş dinar îl vor lua adecă pre u na  
şi aceeaşi îm părăţie a ceriului şi slava; iar dupre câtim ea slavei şi a 
dum necjeeşteî lum ini vor avea osebire, câci altul adecă m ai m ultă iar 
altul m ai puţină lum ină vor dobândi, fieşte-care după m ăsura curăţeniei 
sale şi pentru acesta a cjis A posto lu l: stea de stea se  d eoseb eşta  în slavă  
(I Cor. XV, 4 a căreea vecji şi tâlc. şi suptînsem naren).



CA P. IV.

1. Drept aceea, iubiţii mei Iraţi şi doriţi, bucuria şi cununa 
mea, aşa staţi întru Domnul, iubiţilor.

Deci dar,  dice, fraţii meî hristianî, chiar deşi vede ţi  p re  hris- 
tianil cel slujitori de  p ân tece  şi Iubitori de  desfătări că se b u 
cură şi se slăvesc în lum ea acesta , voi nu vă tu rb u ra ţ i  de  a- 
cesta  şi nu vă trageţi  spre  bucuria  şi slava şi desfă tarea  lor 
cea asem enea , ci s ta ţi  aşa întăriţi şi neclătiţi, p recum  şi aţî 
s tă tu t,  adecă  pen tru -că  nădă jdu iţi  că aveţi a ve slăvi îm p re 
ună cu Christos, p recum  mal înainte  am dis. VedI însă, o ce- 
titorîule, câte  laude îm ple teş te  Pavel Filipisenilor, m al în tâ lu  îl 
num eşte  fraţi şi nu p ro s t  fraţi, ci iubiţi fraţi şi încă  îl nu 
m eşte  şi doriţi, adecă  cău ta ţi  de  mine, când  ve veţi a ră ta  ca 
să ve văd ; al doilea îl num eşte  bucuria  sa şi al tre ilea  îl nu 
m eşte  cunună  a sa, din care  num irea  aces ta  şi laudă  ce a ltă  
mal slăvit p o te  fi ? C ă ce p o te  a fi a lta  a sem enea , sau mai 
m are decâ t  a fi c ine-va cunună  a lui Pavel? Şi soco teş te , iu
bitule, căci mal înain te  de  sfătuire a lăuda t p re  FilipisenI A - 
postolul d icend : «Deci fraţii meî, bucura ţi-ve  în tru  Domnul» 
(Cap. III, 1). Şi aicea dup re  sfătuire Iarăşi îl laudă, a tâ t  de îm 
bunătă ţiţ i  e rau  şi vrednici de  cuvînt blagosloviţii în cât s ’au în
vrednicit a lua a tâ te a  cinstiri dela fericitul Pavel.

2. Pre Evodia o rog şi pre Sindihi o rog aceeaşi a 
cugeta întru Domnul.

3. Şi te rog şi pre tine, iubite soţule, ajutâ-le lor.
A ces te a  e rau  femei, pe  care le po m en eş te  a icea Pave l;  so co 

tesc că ar fi fost cele mai în tâ lu  şi m al alese ale bisericel F i 
lipisenilor; p re  aces tea  însă A posto lu l  le afieroseşte  unul b ă r 
bat m inunat şi îm bunătă ţit ,  care e ra  ori frate  al uneea  din fe
meile aces tea  sau  şi b ă rb a t  al aceleea, po te  însă  şi să fi fos' 
aces ta  păzitorul de  tem n iţă  Ş tefana , p rea  credinciosul în Chri
tos, în tre  FilipisenI, p recum  istorisesc  F a p te le  Apostolilor (Cap 

XVII). Şi ca cum ar  d ice lui: acum  eşti adevăra t  frate, acun 
(•şti a d ev ăra t  b ă rb a t  de  vel a ju ta  p re  femeile aces tea  şi de  li 
vel t ra g e  p re  ele la lucrul lui D u m n ed eu  cu jugul aces ta . Uni 
insă s ’au am ăgit  de  cuvîntul aces ta  şi au dis că  Pavel rog; 
a icea p re  fem eea sa să a ju te  îm p reu n ă  Evodiel şi Sindihiei 
ca re  nu es te  aşa, şi ca  să las to te  cele-l-alte, că  adecă , de  a 
li fost aces ta  fem eea lui Pavel, cum  nu a lăsat p re  ea  în T a r  
iu patria  sa, întru care  s ’a născut, sau  în Ierusalim  în tru  carel

a crescut?  Ci să o ii lăsat în Filipi s ingură ; acesta  die (numa: 
c i  iK-blica (sa (Jică) l 'avcl: te  rog  şi p re  tine ad e v ă ra tă  soţi(

lui



cu  num ire  fem eescă, şi nu cu num ire  .b ă rb ă te s c ă : adevăra te  so- 
ţule! Iar C hrisostom  dice, cum  că Sizighe (adecă  soţule) e ra  num e  
chiar adevera t.  D e  a fost însă  Pavel însurat, sau  de nu a fost, 
vedi la sup tîn sem narea  capului VII, al celei în tâia  că tre  Co- 
r intenî, stih. 8.

Care în Evanghelie împreună cu mine s’au nevoit îm
preună şi cu Climent şi cu ceî-l-alţl împreună lucrători 
aî mei.

Nu mî-a a ju ta t, dice, femeile aces tea  pu ţin  la p ropovedu irea  
Evangheliei, ci m ult şi m ăcar  că şi alţii mulţi erau, cei ce îm 
p reună  lucrau cu mine la a c es ta  şi maî ales C l im e n t1), că îm 
p reu n ă  s ’au nevoit, dice, a d e c ă  îm preună  s ’au  lup ta t  şi ele îm 
p reu n ă  cu mine, fiind-că în v rem ea  aceea  hristianii şi bă rba ţ i i  
şi femeile se a jutau unii cu alţii şi îm preună  se nevoiau  la cele 
bune , şi cu lucrul şi cu fapta, şi cu to t  felul de chipuri. Şi un 
b ă rb a t  c instea  p re  alt b ă rb a t  şi o femee a ju ta  p re  cea-l-altă  
fem ee, şi bărba ţii  a ju tau  p re  femei şi femeile a sem e n ea  a ju tau  
p re  bă rba ţ i .  D a r  acum  cum  p e trecem  noi hristianii?. Vai! B ăr
baţii p re  femei şi femeile p re  b ă rb a ţ i  obosim  şi perdem . P e n 
tru  acesta  a şed a rea  sufletului nos tru  e s te  cu to tu l  p ro tivn ică  
şi nepo tr iv ită  cu aşedarea  sfinţilor hristianilor a ce lor vechi, 
a d e c ă  e s te  răzv ră ti tă  şi rea.

Ale cărora nume sînt în cartea vieţei.
Vedî, iubitule, câ tă  m are  fap tă  b u n ă  m ărtu riseş te  Pavel că 

avea  femeile cele de  maî sus? Căci ce a dis D om nul A p o s 
tolilor: «bucuraţi-ve că num ele  vos tre  s ’au  scris în ceriu» (Luca  
X, 20), însuşi aces ta  o d ice şi Pavel femeilor aces to ra ,  că nu 
m ele lor a d e c ă  s ’au scris îm preună  cu ceî-l-alţi în c a r tea  vi- 
eţei. C a r tea  vieţei însă e s te  cunoş tin ţa  şi ho tă r îrea  lui D u m 
nedeu , care  încă de aicea o a ho tă r î t  şi a în tărit  a da  lor 
viaţa vecinică, p recum  dinpro tivă  cela ce nu crede, încă de  
aicea es te  osândit, p recum  a dis D om nul:  «Cela ce nu c rede  
acum  s ’a judeca t»  (loan III, 18). Şi da r  num ele  necredincioşilor, 
sau  al celor nealeşi şi nepocă i ţ i  hristianî, es te  cu a d ev era t  ş ters
din ca rtea  vieteî si scris în c a r tea  m orteî.) > )

4. Bucuraţi-ve întru Domnul tot-de-una.
Şi dacă  Dom nul dice că «fericiţi sînt cei ce plâng» (Mat. V, 

4), şi .«fericiţi cei ce plâng acum » (Luca VI, 21), cum  dice 
Pavel acum  aicea îm pro tivă  şi sfă tueşte  p re  F ilipiseni să se 
bucu re?  R ăsp u n d em , că nu sîn t îm protivă cuvintele Dom nului,

l) Orighen cpce Clim ent acesta, de carele p om en eşte  aicea Pavel, 
este acela ce a stătut episcop al Rom ei, şi vecjî la tom  al doilea din 
Pentatevc, foia 199.
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cu d icerea  acesta  a Apostolului. C ă a p lânge cine-va că a 
m âhnit p re  D u m n e d e u  pen tru  pecate le  sale, p recum  a dis D om 
nul, şi aces ta  es te  bucurie  şi pricină de  bucurie  şi es te  însuşi 
cu a se bucura , p recum  dice A posto lu l aicea «că fericiţi sînt 
ccî ce plâng, dice, că aceia se vor m ângâia», şi iarăşi «feri
ciţi ceî ce p lângeţi  acum  că veţî rîde». Vedi, frate, că plânsul 
şi p lângerea  p r ic inueşte  bucurie  şi râs ? A poi Pavel nu  p rost a 
dis: bucura ti-ve , ci a adaus:  în tru  D om nul. Iar cel ce es te  întru j '
I )omnul, şi poruncile  Dom nului păzeş te  şi d e p ă r ta t  fiind de  
pccat, to t-d e -u n a  se b ucu ră  m ăcar  de  a r  fi suferit suciturî de  
iucheeturi şi legături de  lanţuri, m ăcar  de s ’a r  sgârîia cu unghii 
de fer şi de  s ’ar m unci trupul lui, fiind-că are din lăun tru  conş
tiinţa bucurându-1 şi pen tru -că  năd e jd e a  bunătă ţilo r  celor vi- 
ilore îl b u c u ră 1); p en tru  aces ta  scris e s te  p en tru  Apostoli,  că

l) în că  în scrisorea cea către T esa lon icen i în să ş i acesta o porunceşte  
A postolul cjicend: „tot-de-u n a b ucuraţi-ve“ (I T es. V, 16), dar fiind-că  
mulţi n ecu n oscetor î c|ic cum că este cu neputinţă acesta  ce o cjice aicea  
A postolul: a se  bucura cine-va tot-de-una, pentru acesta  Marele V a- 
silie a scris un întreg cuvînt despre acesta, suprascriind asupra lui 
despre m ulţum ire, întru carele dovedeşte că acesta  este cu putinţă; intru 
carele şi <Jice acesta: „deci ceî ce se  află fără de învăţătura aposto lescu lu î 
gând şi neîn ţelegend  cum  că ne chiam ă pre n oi către evan gh elicesca  
viaţă, cuteză a prihăni pre Pavel, cum  că ne rândueşte n ou e lucrul cu 
neputinţă. Dar însă în veţă -se  că pricinile de a s e  bucura cu drept cu - 
vint stau înaintea nostră prin marea dăruire a lui Dumnecjeîi. Iar su -  
lletul cel o dată legat cu totul către frum useţea celui ce l’a zidit şi o- 
bişnuit a se  străluci de frum useţile cele de acolo , bucuria şi veselia  sa, 
de adeasa poticnire a trupeştilor pătimiri nu se  preface; ci cele ce altora 
sînt întristătore unuia  ca acestu ia  i se  vor face adăogire de veselie , pre
cum era A postolu l, b ine voin d  întru neputinţă, întru necazuri, în gone, 
in nevoi; laude ale sa le făcend lipsurile; în  fom ete, în sete, în frig, în go -  
lâtate, în gon e, în strâm torări, pentru care alţii se  tân gu esc şi se  des- 
nădejdueşc de viaţă, pentru acestea  el se  bucura. Şi nu num ai plân
gerea şi lacrimile pentru nădejdea viitorei fericiri, p ricinu esc bucurie, 
ci şi în se ş i ele de s in eş i pricinuesc bucurie şi în vrem ea când plânge  
c in e -v a  şi varsă lacrimi, se  în du lceşte şi se  bucură. Pentru acesta şi 
pre p lângere o a cjis dum necjeeştiî părinţi bucuro-plângere. în că  şi Ma
rele V asilie dupre firescul cuvînt o d oved eşte acesta  cjicend: „Că răsu- 
llările cele din întristare şi aburii ceî ce iasă  din adâncul strâm toreî fer- 
binţeleî, găocile  creerilor capulu i um plendu-le, cuprind îm preună capul 
lăcend alunecări şi întunecări. A poi grosim ea aburilor, adecă greutatea  
um ezelei se  preface în lacrim ă ca un ore-care nour în picături, top in -
■ 11 i-se prin ore-care su lin e (canalurî) a porurilor ochilor se  preface; 
pentru acesta  şi ore-care îndulcire cjice, celor ce se  întristeză despre 
plângere, prin plângere în a scu n s deşertând u-se ceea  ce îngreueză  întru 
clinşiî. I()ice în să  şi C oresie la cjicerea acesta  a A posto lu lu i acestea: „cel 
ceresc întru singur D om nul îş i are bucuria, ori pururea veselind u-se, 
ori mlrisl,'indu se, adecă se  bucură întru credinţă, întru dar, întru buna 
cinstire de 1 )umnocjeu, întru nădejde în plata cea viitore. S e  potriveşte



.11 1 j>;l ce î-au b â tu t  In<I< n i lnp.i înălţarea Domnului, căci învaţă  
p re  no ro d  tr in '/m lu  I la cunoştin ţa  de D um nedeu), se bucura , 
pen tru -că  cu b;U.i« a s ’au nec instit  pen tru  Christos: «Deci eî se 
( l u c e a u  | ) in' i i i  Audu-se dela  faţa adunărei, căci pen tru  num ele  lui 
( ‘In i Ic s ’au învrednicit a se necinsti» (Fap t.  V, 42).

Iarăşi die: bucuraţi-ve.
Fiind -că  firea lucrurilor om eneşti  p r ic inueşte  şi sch im bare  şi 

m âhnire, p en tru  aces ta  P ave l în poftorirea  ce face aicea a b u 
curiei, dovedeş te  Filipisenilor, că se cuvine to t-de -una  a  se  b u 
cu ra  d u p re  D om nul.

c;. Blândetele vostre facă-se ştiute tuturor omenilor.y >
Fiind-că m ai sus a prihănit  p re  hristianiî ceî iubitori de  d e s 

fătări, A posto lu l,  ca pre  nişte  vrăşmaşi ai crucei, p en tru  a- 
cesta  sfă tueşte  pre F ilipiseni aicea, a nu se pu r ta  că tre  unii 
c a  aceştia  cu vrăşm âşie şi cu ură, ci să-î în trebuin ţeze  (tra 
teze) p re  eî cu b lân d e ţe  şi cu linişte, m ăcar  şi v răşm aşi ai 
lor de  s în t1).

6. Domnul aprope este, nu ve îngrijiţi.
P o te  că unii din Filipiseni, puţini la c red in ţă  fiind, ar fi dis 

că  râvnim  hristianilor celor ce se desfâteză, pen tru -că  aceştia  
se află în odihnă, iar noi ne  aflăm în necaz şi s trâm to rare .  De 
aces ta  r ă sp u n d e n d  A posto lu l  d ice: «Dom nul ap ro p e  este»  să 
vie şi mai a ajuns diua judecăţeî, p e n tru  aces ta  nu ve îngri
jiţi fraţilor p en tru  desfă tarea  acelor şi răsuflarea lor, nici p e n 
t ru  necazul vostru. Că acela  au să dea  cuvînt Dom nului pen 
t ru  desfă tarea  lor, iar voi ve veţi veseli pen tru  necazurile  vos
t re  în sînurile lui A vraam .

Ci întru totă rugăciunea şi cererea cu mulţumire cu- 
noscă-se cererile vostre către Dumnedeu.

Iată  şi a ltă  m ângâere  aduce  aicea dum nedeescu l Pavel F ilip ise 
nilor şi aces ta  este, a se ruga  ei lui D u m n e d e u  p en tru  to t  lucrul şi 
în tâm p la rea  ce le u rm edă , ci a se ruga cu m ulţăm ire , căci cum  
a r  cere c ine-va dela D u m n e d e u  viitorele cererile  sale, când  
nu  m ulţum eşte  lui D um n ed eu  mai întâiu p e n tru  cererile sale 
cele t re c u te  ce i le-a dăruit?  D rep t  aceea  p e n tru  to te  lucru 
rile şi pen tru  cele ce se ved  pro tivn ice  şi necăjic lose  se cuvine 
hristianiî să m ulţăm escă  lui D um nedeu . Căci a mulţămi c ine-va 
lui D um nedeu , când priim eşte  bunătă ţile  şi bune le  norociri ale

la  acesta  c|icere Şi ceea ce cjice m arele A ntonie, că dupre alt chip nu  
pote cine-va a birui pre vrăşm aşul, fără num ai dacă dând el rezboîu în 
tru cele d uh ovniceşti, to t-d e-u n a  se  vese leşte  (cel de d în su l vrăşm ăşu it)“.

J) Iar Ţ eodorit aşa tâ lcueşte cficerea acesta: suferiţi vitejeşte prolovi- 
rile protivnicilor, nu răsplătiţi reul cu reu.
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lumeî, aces ta  firea lucrurilor ca o da to rie  o cere . P en tru  a- 
cesta  a cjis cân tă to ru l  d e  psalmi: «mă vom mărturisi ţie  (adecă 
omul va mărturisi ţ ie  şi va mulţumi) când  îi faci b ine  lui 
(Psam. XLVIII, 19), adecă  când  vei d a  lui b ună tă ţ i  şi bune  
norociri;  iar a m ulţăm i cine-va lui D um nedeu  şi p en tru  cele 
protivnice, adecă  şi p e n tru  nenorociri  şi p en tru  necazuri, a- 
cesta  e s te  cu ad e v ă ra t  ispravă a  unui suflet b ine  cunoscă to r  
şi m u l ţă m i to r1). D eci mulţămirile  şi rugăciunile  cele ca aces
tea a ra tă  cererile  nos tre  că tre  D u m n ed eu , iar  rugăciunile  cele 
ce nu se p ro ad u c  cu m ulţăm ire , acelea  D u m n e d e u  nu  le cu- 
noşte  şi cu ad e v e ra t  nu  le ascultă.

7. Şi pacea luî Dumnedeu, ceea ce covîrşeşte totă min
tea, va păzi inimile vostre şi gândurile v6stre în Iisus 
Christos.

P acea  lui D u m n ed eu  n um eş te  Pavel p re  îm păcarea  şi îm
p r ie ten irea  om enilor  ce a făcut Fiiul prin în trupesca  iconom ie 
cu D um nedeu  P ăr in te le .  A ces tă  pace  însă şi îm păcare  covîr
şeşte  cu a d ev era t  p re  to tă  m intea nu num ai a om enilor, ci şi 
a anghelilor, ca cum  a r  fi dis aşa, că Christos ca rele ne-a  
izbăvit p re  noi şi ne-a  îm păca t  cu D um nedeu , precum  acesta  
m intea  zidită nu p o te  a o înţelege, ori câ t  de în ţe lep tă  ar fi 
(căci cine a r  fi n ăd ă jd u it  când-va, că au să se d ă ru iască  nouă 
6menilor a tâ tea  b u n ă tă ţ i?  Sau  că avem  se ne îm păcăm  cu D u m 
nedeu, ceî ce mai înainte  e ram  cumpliţi vrăşm aşi ai lui?8) cu

]) Pentru acesta  şi dum nec|eescul C hrisostom  ob işnu ia  to t-d e-u n a  a dice 
acestă apoftegm ă (sentinţă) vrednică de pom enit în fieşte-care întâm 
plare: „Slavă lu î Dum necjeu pentru tote" care nu voîu  în ceta  pururea  
a (Jice la tote cele ce mi se  vor întâm pla (în Epist. XI către Olimpiada). 
Iar dum necjeescului C hrisostom  urm ându-i îarăşî m arele Grigorie al T e-  
salon.: „Insuşî acesta ob işnu ia  a o cjice î'1 fieşte-ce pricină, precum  se 
vede în viaţa s a “. VecJÎ şi stih. 16 al cap. III al ceiî către C olasenî, 
adecă acesta a „bine m ulţăm itorî fiţi11.

2) Pentru acesta şi D ion isie  învăţătorul de cele a scu n se  despre pacea
acesta aşa  cu descoperire cţice: „Ce ar cjice cin e-va  despre iubirea de 
om eni cea revărsătore de pace dupre C hristos, dupre care nu ne vom
mai învăţa în că  cele dum necjeeştî dupre providenţa luî Iisus, celuia ce
pre tote întru toţi le lucreză şi face p acea cea negrăită şi din veac
prohotărîtă, carele şi n e-a  îm păcat pre n o i cu s in eş i întrul duhul şi prin
■incşî şi întru sin eş i cu P ărintele11 (despre dum necjeeştile num iri cap. XI). 
Şi iarăşi <J'ce: „D eci despre acestă dum necjeescă pace, ori ce este când
va, şi linişte pre care sfinţitul lust negrăire o num eşte şi nem işcare la 
Iotă cu n oscu ta  înaintare; şi că este în  pace şi aduce lin işte şi că întru
sine şi în lăuntrul eî este şi pre s in eşi totă cu totul o covîrşeşte şi nici
intru ilînsa intrând şi mai în d o in d u -se  pre s in eşi îş î păgub eşte unirea  
m i , ci şi sc  înain-teză la tote, totă în lăuntru răm ânând pentru covîrşi-
1 ca u n im  cciî ce covîrşeşte pre tote, nici ertat fiind nici a o cjice, nici 
a o intduf.i' vru unuia din ustiniî, nici cu putinţă fiind*1 (tij).
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;icî<• v< iat nimenea) \ * < ( Christos, die, carele ne-a îm pecat 
şi ne-a  îm pi i<-l < niI aşa, aces ta  bine voîascâ a ve păzi şi a pro- 
siguripsi inimile şi cugetările  vostre  în pace  şi în ne tu rburare ,  
în câi a nu cuge ta  n im ica reu  şi n e p lă c u t  dum nedeeş tc î  mă- 
rirei s a le 1). Sau  pace  n um eş te  a icea A posto lu l  darul păceî, care  
l ’a d a t  D u m n e d e u  A posto li lo r  şi prin A posto li  tu tu ro r  hristi- 
anilor d i c e n d : «Pace las voue, pacea  m ea  dau  voue» (loan 
XIV, 27). Deci aces tă  pace , dice, ve va păzi liniştiţi şi n e tu r 
buraţi ,  p en tru -că  şi aces tă  pace  covîrşeşte  p re  to tă  m in tea ;  fi
ind-că p rin  acesta  p o ru n ceş te  noue D om nu l să  avem  pace  cu 
vrăşmaşii noştri şi cu cei ce ne n e d re p tă ţe sc ,  care es te  maî 
p re  sus d e  fire şi lucru d eşăn ţa t .  «Că cu ceî ce urăsc  pacea, 
dice, e ram  în pace» (Psalm. CXIX, 6). D acă  pacea  lui D um 
nedeu  însă  covîrşeşte  p re  to tă  m in tea  şi m arg ine  nu are :  «că 
păceî lui nu es te  ho tar»  (Is. IX): cu câ t  maî vîrtos fiinţa lui? 
P e n t ru  aces ta  ruşinede-se  Evnom ianiî, carî se fălesc cum  că 
pricep  fiinţa luî D u m n ed eu . Iar aces ta :  în Iisus Christos, o a 
adaus  Pavel p e n tru  ca să a ra te  că p a c ea  aces ta  îi va păzi în
tru  Christos, adecă  p en tru  a nu cădea  de la  Christos, ci maî 
vîrtos a rem ânea  uniţi întru  el.

8. De aceea, fraţilor.
A c e s t  cuvînt îl dice fericitul Pavel ca cum  se sîrguîa să lase 

lum ea a ces ta  şi ca cum  nu ar maî avea deaciîa  nici o îm p ăr
tăşire  si a tâ rn a re  că tre  lucrurile cele de fată.

> 5 )

Câte sînt adevărate.
Cugetaţi,  dice, şi socotiţi  fraţii meî, to te  c â te  sînt adevera te ,  

adecă  îm bună tă ţ ite ,  fiind-că reu ta te a  es te  minciună, a sem en ea  
şi d o b â n d ire a  reu tă ţe i  şi îndulcirea.

Câte sînt cinstite.
Cugeta ţi ,  dice, fraţii meî, câ te  s înt c instite  şi v redn ice  de 

îm peră ţ ia  cerîurilor şi nu câ te  sînt nec instite  şi m ârşave, ale o- 
m enilor celor cugetători  de  rele  păm ân teş t i  şi t rupeş ti  însuşite. 

Câte sînt curate.
Cugetaţi,  dice, fraţii meî, şi câ te  s înt c u ra te  şi ve păzesc  în

tru  feciorie şi în tru  în trega  în ţe lepciune, ca re  mai ales es te

*) Pentru acesta  şi m arele Grigorie al T esa l., dar începător de daru
rile S. D uh, a num it pre p acea cugetărilor în Epist. cea către Xeni. 
Şi cu adevărat cel ce iubeşte a sălăşlu i în in im a sa  stăpânul păceî şi 
împăratul D um ne4eu , se  cu vin e în tot-de-u n a a păzi inim a sa  în pace 
şi în neturburare şi pentru nicî un lucru nici odinioră a se turbura, 
fiind-că locul şi lăcaşul p aşn icu lu i D um ne4eu  se  cu vin e a fi în pace, 
precum  este scris: „ S ’a făcut în  pace locul lu î“ (Psalm . LXXV, 2). Iar de 
câte feluri este pacea, vec|i la suptînsem narea cţicereî: „îndreptându-ne  
din credinţă pace avem  către D u m n e4 eu “ (Rom. V, 1).
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postul, şi înfrînarea pântecelu î, şi ferirea de m âncările  cele des- 
fătă tore; că acesta  se vede  că o dice slujitoriilor de  pân tece ,  
t lespre cari mai sus a dis aces ta :  «al cărora  D u m n e d e u  este  
pântecele».

Câte sînt iubite.
C ugeta ţi  adecă  câ te  sînt iub ite  şi bine p lăcu te  lui D u m n e 

zeu şi omenilor, aces ta  însă o a dis p e n tru  ca să nu se po- 
ticnescă şi să se învră jbească  cu vre un  om.

Câte sînt de bună laudă, ori-ce faptă bună şi ori-ce 
laudă.

Vedî, iubitule, că A posto lu l  voeş te  ca bristianii să  p rovadă  
si pen tru  om eni? Nu p ro s t  însă şi cum  s ’ar  în tem pla  să gân- 
descă  pen tru  dînşii, ci lucrând  faptele cele bune  şi lucrările 
cele neprihăn ite  care  la om eni sînt lăuda te  şi b inecuv în ta te , în 
cât a nu da lor p ric ină  de  sm intelă cu vre  o rău ta te .  

Acestea socotiti-le.j
T o te  bunătă ţile  cele mai sus dise şi virtuţile a icea Ie închee 

l’avel d icend, to te  aces tea  socotiţi-le  şi se le cugeta ţi ,  fraţii meî 
hristianî. P e n tru  ce însă a dis să le cugetaţi?  P e n tru -c ă  din 
cugetările  cele b u n e  se nasc şi cuvintele  cele bu n e  şi lucru
rile cele bune, p recum  şi d im pro tivă  din relele  cugetări  se nasc 
relele cuvinte şi relele fap te ;  că rădăc ina  este  cuge ta rea  şi g â n 
dul omuluî, iar ram uri şi roduri s înt cuvintele şi fap te le 1). 

q. Care si v ’atî învătat si le-atî luat si le-atî vedut în-s  i > > > > > ) J
tru mine.

D e v rem e ce nu e ra  cu pu tin ţă  cu de-am ărun tu l  a porunci 
l ’avel hristianilor, cu deosebire  p e n tru  fieşte-care cum  se intre 
in casa  lor, cum  să iasă  afară, cum se vorovescă, ce form ă se 
a ibă  şi în scurt, cu care  b une  m oralurî  se cuvine a pe trece ;  
pen tru  aces ta  to te  aces tea  în tru  un  cap  cuprindăndu-le  aicea 
dice: aces tea  cugetaţi-le  şi gândiţi-le, fraţii meî iubiţi, câte  v ’aţ 
iuvăţat şi prin  cuvîntul învăţă ture î m ele  le-aţi aud it  şi câ te  le-aţ: 
priimit prin  scrisori şi câ te  aţi vădu t  la mine, p r in  înseşi fap- 
i d e ;  fiind-că, p recum  mai înainte am dis, aces ta  e s te  învăţături  
cea mai bună  si m ai folositore: a se a ră ta  învăţă to ru l  ucenici

J 5

>) Pentru acesta  a cjis Marele V asilie: „D eci m ai întâlu fericirea est< 
etirăţenia în gândul nostru, fiind-că rădăcina lucrărilor prin trup es t  
sfatul cel în inim ă, că preacurvia, în sufletul iubitorulu i de îndulcit- 
mai întâiu aprinejendu-se, aşa lucreză stricarea cea prin trup, pentru a 

e s t a  şi Dom nul cjice, că cele din lăuntrul om ulu î sîn t care îl spurcă
i I ah l'salm. I). Vecji şi la suptînsem narea cjicereî „făcend voile gându  
ulm " ( Ki e s .  II, 7) şi a cjicerei „nu daţi loc d iavo lu lu i11 (Iîfes. IV, 26) ş 
1 11■ ■ t■ i (• 11 „Im pui pulleşle îm protiva d u h u lu i11 (Gal, 1, 17).
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ior lui p re  sineşî chip şi pildă de v irtu te , prin lucrările sale 
cele bune .

Acestea faceti-le.)
Nu e s te  îndestul, d ice, vouă hris tian ilor a cuge ta  cu m in 

te a  num ai bune le  ce le-am dis mai sus, nici num aî a le grăi 
cu gura , ci şi a le face cu lucrul.

Şi Dumnedenl păceî va fi cu voî.
A d e c ă  de veţi cuge ta  to te  bunurile  acestea , fraţii mei şi le 

veţi dice, şi le veţi faqe, cu adevăra t  to t-d e -u n a  ve veţi afla 
în p ace  şi în linişte, căci d e  vom avea  pace  mai întâiu cu 
D u m n e d e u  prin lucrarea  po runc i lo r  luî, al do ilea  cu înşine noi 
prin  izgonirea patimilor dela noî şi prin liniştea conştiin ţei, 
n em ustrându -ne  pre  noi desp re  vre un lucru, şi al treilea, de  
vom  avea pace  cu omenii şi nu ne vom gâlcevi cu dînşiî: n e 
greş it  D u m n ed eu l  păceî va fi îm preună  cu no î;  pen tru -că  dacă  
D u m n e d e u  n e  veneză ca să ne p rindă  când  fugim de dînsul, 
cum nu va răm ân ea  cu noî, când  noi ne aprop iem  de el prin 
lucrarea  fap te lor bune?

D um nedeu  însă se dice D um nedeu  al păceî, pen tru -că  el nu 
num aî că a re  to tă  p a c ea  şi n e tu lbu rarea  în tru  sineşî, ci mai 
ales es te  însuşi pacea  şi noian nem ărgin it  al păceî, fiind-că 
nu se află nici o pa tim ă şi protivnic, ca să-l supere  din afară, 
pen tru  aces ta  şi « îm părat al păceî, se d ice şi s tăpân ito r  al p ă 
ceî» (Is. IX, 6): ci şi p e n tru  că însuşi e s te  pricinuitorul şi în
cepătoru l a to tă  pacea  în tru  to te  făpturile, a tâ t  întru cele sim
ţite câ t  şi în tru  cele g â n d i te 1).

io. M ’am bucurat încă întru Domnul forte, că iată 
ore când aţi înflorit a purta grijă pentru mine.

Nu m ’am  bucura t ,  dice, lum eşte  nici p recu m  se b ucu ră  o- 
meniî lumei p e n tru  bună tă ţ ile  lumeî, ci m ’am  b u cu ra t  în tru  
D om nul şi duhovniceş te ;  nu p en tru -că  eu am  aflat od ihnă  d e s 
pre  cele trebuincîose  ce aţi trim is mie, ci pen tru -că  voî fraţii 
mei aţi sporit  în tru  fap ta  b u n ă  a îm părtăş ire i  şi a milosteniei. 
P e n tru  a ces ta  şi forte m ’am  b u c u ra t  de  spo rirea  vostră  cea

’) Pentru acesta  iarăşi a c}is paserea cea ceresca, A reopag. D ion isie  
despre dum necjeesca şi m area păzitorea p ace: „Vino dar se lăudăm  pre 
dum necjeesca şi m area păzitorea pace cu cântări pacîn ice, acesta  u n i-  
tore a tuturor şi a unireî tuturor şi născetore de con glăsu ire şi lucră- 
tore; pentru acesta  şi tote ale eî se  laudă, m ulţim ea cea  împărţită a lor 
în torcend u-se întru totă unirea şi pre resboîul cel întru tot em filiu u- 
nindu-1 întru o îm preună locuire de un fel, că v in e asupra tuturor şi 
împarte tuturor potrivit lor pre ale sa le şi le revarsă îm belşugarea p aş
nicei naşteri, şi române încă covîrşire de unire, totă către totă şi în p- 
sebij'e cu d însa prea unită" (cap. XI despre dum necjeeştole numiri).
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mare şi d e  folosul vos tru ;  cu alinare însă şi puţin  ce-va muS- 
Irând p re  Filipisenî A postolul, p en tru -că  a fost t recu t  m ultă 
vreme şi nu s ’a fost îngrijit a-î tr im ite  cele de  t re b u in ţă  şi în- 
veţându-î adese-orî  şi to t-de -una  se o facă aces ta  şi se îm- 
pârţască la ceî lipsiţi: iarăşi a potolit ce r ta rea  aces ta  şi m uş
ii area, căci d icerea  «iată ore  când» , a ra tă  vrem e m u ltă ;  şi a- 
i 'cs ta : «aţi înflorit» în să  o a dis lor, p en tru  ca să a ra te  cum 
că p recum  copacii cari odrâslesc , apoi se usucă, şi maî în u r
mă îarăs  odrâslesc :  asa  dice si voi fraţilor v ’ati a ră ta t  adecă

J ) ) J 5 J

la începu t îm părtăşitorî, apoi aţi înce ta t  din îm părtăş ire  şi v ’aţi 
veştejit şi iarăş v ’aţî a ră ta t  în u rm ă îm părtăş ito rî  şi de  iznovă 
nţî odrâslit .  D rep t  aceea  cuvîntul aces ta  e s te  to t  o d a tă  şi m us
trare şi laudă, căci nu es te  pu ţină  ispravă a odrăsli iarăşi ci- 
ne-va d u p ă  ce s ’a veştejit . Şi p e n tru  a nu socoti cine-va, că 
şi întru cele-l-alte fap te  bune  s ’au veştejit  Filipiseniî, p en tru  
acesta sp re  urm are  dice': «spre a ve îngriji pen tru  m ine», a- 
decă  p e n tru  aces ta  num ai v ’aţî fost veştejit, în tru  a p u r ta  grijă 
(Ic cele de  nevoe  trebu in ţe i  mele. D e  cuviinţă es te  însă a în
treba  cine-va: cum Pavel, carele  a dis din p a r te a  D om nulu i în 
f a p te le  A posto leş tî  c ă tre  presviteriî Efesuluî, că însuşi (D om 
nul) a dis: maî fericit e s te  a d a  de c â t  a lua (Fap t.  XX) şi 
larăş, că tre  C orin ten î:  «Mai bine e s te  mie a muri d e c â t  lauda  
mea a o zădărnici cine-va» (I Cor. IX, 15), adecă  a nu lua eu 
milostenie; cum  d a r  Pavel cel ce d ice aces tea  şi carele  nu lua 
milă, acum  aicea se află că îa ? R e sp u n d e m  la acesta, că a- 
colo dela  Corintenî d u p re  cuviinţă nu lua, p en tru  ca să nu-1 
prihănescă minciuno-apostoliî, cari se făţărn iceau  că nu  iau ni
mica dela nim enea, ca întru aces ta :  a au lua, cu care  aceia 
sc făleau, să  se afle şi aceia a sem enea  cu Pavel, carele nu 
lua: «ca întru ceea  ce se laudă eî să se  afle ca şi mine» (II
< 'or. XI, 12), fiind-că nu p ro s t  a dis acolo că nu i se va în- 

i ttli lauda sa, ci a adaus:  «în laturile Ahaei»  (II Cor. XI, IO)1). 
1’en tru  aces ta  şi a dis: «alte biserici am jefuit» (II Cor. XI, 8).
I >i < pt aceea  acolo la Corin t icom eniceşte  Pavel nu lua, iar 
aicea la Filipisenî, e ra u  iubiţi hristianii aceîa ce îi da  şi doriţi, 
p rn tru  aces ta  şi lua dela  dînşiî, căci de  nu  a r  fi luat, n eg re 
li i-ar fi m âh n i t2). încă  şi dup re  alt chip, a lua Pavel milos-

*) Vecjî şi tâlcuirea cjicerei aceştia.
'■') ('i nici în T esa lo n ic  fiind Pavel lua ce-va, ci lucra lucru de m âni 

şi din lucrul m anilor sa le se  hrănea. D rept aceea întâia şi adevăraţi 
l'iirina pentru care Pavel lucra lucru de m âni şi din lucrul m ânilor s< 
liraiK-u era, pentru a da pildă hristianilor, ca să lucreze şi ei, precun
..... .la maî arătat o cjice în su şi în cea către T esa lon . a II c. Iii, st. 6

Inr a doua pricina şi urm ălore pentru care lucra era, pentru a nu d 
1 1 'ucnri■ m inciuno apostolilor de a l prihăni, precum s ’a cjis,
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tenie , aces ta  o făcea p e n tru  folosul celor ce da luî, căci ceî ce 
dau  m aî m ult se folosesc decâ t  ceî ce iau. Iar  ceea  ce dice

3

Pavel d e sp re  faţa  D om nulu i «că maî fericit e s te  a da, decâ t  
a lua», aces ta  nu es te  lep ă d a re  desăvîrşit a nu lua cine-va nici 
ca cum, ci es te  o a sem ăn are  care  a ra tă  num ai că e s te  maî 
bine a da  c ine-va d e c â t  a lua. P e n t ru  aces ta  p recum  de pildă, 
nu o p reş te  cine-va a nu avea omul argint, p en tru -că  are  şi 
aur, care le  es te  mai bun  de c â t  argintul, aşa  nu o p reş te  c ine
va şi de  a  lua om ul milostenie, p en tru -că  nu p o te  a d a  mi
losten ie . în că  şi d u p re  a lt  chip, Pavel rân d u e ş te  să d e a  hris- 
tianul m ilostenie, ca p en tru  pricina milosteniei se lucreze lu
cru de  mâni, ca din lucra rea  m ânilor sale să dea şi ce lor ce 
nu a u 1). Iar  când  nu p o te  cine-va, sau  nu are  vrem e a lucra, 
fiind bo lnav  sau aflându-se  în închisore  şi în legături, p recum  
era a tu n cea  Pavel, în legă tu ri  aflându-se, ce t re b u e  a face? 
Nu se cuvine a lua m ilostenie? Ba, se cuvine.

Precum şi purtaţi grijă.
A d e c ă  aveţî în inima vostră , dice, fraţilor, îngrijire p e n tru  

mine şi p u r ta ţ i  grija de  îmi tr im ite ţi  cele de t reb u in ţă  şi de 
nevoe fiind-că aveţi ob ice îu  a p u r ta  grijă p en tru  mine.

Dar nu atî avut vreme.>
Nu a fost vinovăţie, dice, de  lenevirea  vos tră  a n u ’mi tri

mite cele de  nevoe a tâ ta  vrem e, ci a fost v inovăţia  nevoeî 
vostre, adecă  p en tru -că  nu aţi avut chipuri, nicî aţi avut în 
mânile vostre  ocârmuiri, că aces ta  es te  ne vrem ea. Dice însă a- 
cest cuvînt Pavel dup re  obiceiul m ultora , cari die când  nu  au: 
s tr îm to ra re  şi nevoe, m i-a  u rm a t  frate, rea  v rem e este  mie acum  
şi nu p o t  a te  milui.

i i .  Nu dor că pentru lipsă die.
Nu o die acesta  voue, fraţilor, pen tru  aces ta  că adecă  a tâ ta  

v rem e nu aţi p u r ta t  grijă de  mine, p e n tru -că  nici eu m e aflu 
în tru  lipsă, sau p en tru -că  socotesc  t re b u in ţa  m ea.

Că eu m’am înveţat întru cele ce sînt, a fi îndestulat.
A udi, frate  hris tiane, ce d ice a icea fericitul Pavel? Eu, dice, 

m ’am înveţat, fraţilor, şi m ’am  iscusit a fi îndes tu la t  în tru  ceea  
ce am . V edî că es te  cu anevoe de  isprăvit  a se b u cu ra  c ine
va şi a se m ulţăm i în tru  îndes tu la rea  sa şi cum  că t re b u e ş te

’) Pentru acesta cţice Clim ent Strom ateul: V ai de cei ce au şi întru  
făţărnicie iau, sau  putend a se  ajuta pre sin eşi, v o esc  a lua dela altul, 
că cela ce are şi pentru făţărnicie sau lenevire ia  dela alţii, se  va  o- 
sândi; la tâlcul E vang. lu î M atei c. V, st. 42. In săşî cjicerea acesta  se  
află anum e cjisă şi în Aşecjem înturile sfinţilor A postoli, din care se  vede  
că a luat Climent. Şi vec}i-o acesta  la su ptîn sem narea 4 'cereî „Pentru  
îm părtăşirea vostră întru E vanghelie".
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li s c  înveţa  aces t  lucru iscusinţa şi fapta. P e n t ru  aces ta  şi tu 
iIr voeştî a fi îndes tu la t  de  sineţî intru ceea ce ţi se află is- 
i 'useşte-te şi învaţă-te  aces tă  îndes tu la re  de sineţî cu lucrul şi 
i And îţi lipseşte ce-va de  t re b u in ţă  nu cârti, ci rem âi b ine  mul
ţumitor.

12. Că ştiu şi a me smeri şi a prisosi.
A decă  cu cele pu ţine  ce am ştiu cum  să le în trebu in ţez  şi 

,i sufer fome şi lipsă. Şi Iarăşi ştiu cum să în trebu in ţez  şi a 
prisosi adecă  cele de  prisos şi maî p resus  de  t reb u in ţă .  Şi ce 
Luptă bună  es te  acesta, o fericite Pavle, a şti însuţi şi să în- 
iM'buinţezi cele de prisos şi maî m ult d e  t rebu in ţă?  P re a  m are  
luptă bu n ă  es te  acesta, re sp u n d e  noue, pen tru -că  maî mulţi 
omenii îi o b o ră  şi îi p e rd e  p risos in ţa  banilor d e c â t  lipsa; fiind
că acesta  ii ap rinde  m aî spre  m ulte  şi m ai rele p o f te 1). D a r  cum 
ni cu ce chip ştia  Pavel a prisosi? P en tru -că  cheltuia la alţii 
nevoiaşi lucrurile cele ce lui îî prisoseau şi pen tru -că  nu se bu
cura de  p risosin ţa  ce avea, ci e ra  în tocm ai şi a sem en ea  to t-  
de-una a tâ t  întru p risosin ţă  şi în îm belşugare , cât şi în neavere  
şi în lipsă. Şi nici p en tru  îm belşugare  să  t rân d ăv ea  şi se lă
ţea, nici pen tru  lipsă se necăjea  şi se s tr îm tora .

Intru tot si întru tote m’am învetat.> >
In f ieşte-care lucru, dice, şi în f ieşte-care v rem e şi întru 

Inie îm prejurările  cele d inpro tivă  ce urm eză om enilor, eu am 
luat cercare  si m ’am  învetat.

Şi a me sătura şi a flămândi şi a-mî prisosi şi a-ml lipsi.
Israilitenii cei vechi nici ştiau a flămândi, fiind-că au  grăit 

linprotiva luî D u m n e d e u :  «au doar  pu tea-va  D um n ed eu  a găti 
m asă în pustie?» (Psalm. LX XVII, 17); nici ştiau a se să tu ra  
pentru-că du p ă  ce s ’au să tu ra t,  au a runca t  cu piciorul dela 
I h im nedeu  p recum  es te  scris: «şi a m ân ca t  Iacov şi s ’a să tu -  
i il şi a a runca t cu piciorul iubitul» (II L eg e  XX XII, 15). Iar 
le l icitul Pavel şi om enii ceî dup re  Christos, nu fac aşa, ci şi 
aţiul şi prisosul le în trebu in ţeză  sp re  slava lui D um nedeu .

’) ( a  bogăţia şi prisosinţa  banilor p ovîrneşte pre om en i în m ulte pa
lmii; îi aruncă întâlu în  slava  d eşartă ; pentru acesta  c}ice Sirah: „bo- 
î'.ati.il se  slăveşte pentru b ogăţia  s a “ (Sir. X, 33); îi aruncă în asprim e 
şi m sălbăticire de fiară; pentru acesta cjice Parim iastul: „iar bogatul 
icsp u n d e a sp ru 11 (Pild. XVIII, 24); îi aruncă întru a se socoti că sînt 
înţelepţi pentru care cjice acestaşi parim iast: „înţelept de s in eş i se  so co -  
ieşie im -a iu l11 (Pild. XXVI, 11). Şi în scurt, bogăţia în cjiua de astăcji 
e .le mai mult slujitei re reutăţei decât a faptei bune. Şi vecjî şi suptîn - 

emnai'ca ejirerci: „bogaţilor celor din vecul de acum  p orunceşte-le a 
nu cugeta iunlt “ (1 'l’im ol. V', 10), şi a cjice roi: „care afundă pre om eni
III peire şi III pcl'l|ul'0“ (tij. II).
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Şi fornea şi lipsa le sufer cu bună  m ulţăm ire  şi fără cârtire. 
A ra tă  însă cu a ces te  cuvintc  A postolul că nici mai întâiu se 
m âhn ia  p en tru -că  nu îi da  Filipiseniî, nici acum  s ’a b u cu ra t  cu 
soco te lă  om enescă , p en tru -că  î-au da t,  ci s ’a bucura t  num ai pen 
tru  dînşiî, p en tru -că  eî se foloseau din îm părtăş irea  aces ta , pre-! 
cum  m aî înainte  am spus.

13. Tote le pot întru Christos cela ce me întăreşte 
pre mine.

Fiind-că  a s im ţit A posto lu l  că a dis o re-care  mari p e n t r u 1 
sineşî, p e n tru  aces ta  le îndrep teză  şi dice aicea, nu sînt a l e ; 
m ele isprăvile  acestea , o fraţilor, ci ale lui Christos, celui ce îi 
dă  pu te re ,  pen tru  a le isprăvi to te .

14. Insă bine aţi făcut împreună împărtăşindu-ve cu 
mine de necaz. !

A  dis m ai sus P ave l că ştie a fi înd es tu la t ;  deci p e n tru  a > 
nu se sminti Filipiseniî, că  nu cu d ragos te  a priimit cele t r i 
mise de  dînşiî, ci le-ar fi soco ti t  n e treb n ice  (că obişnuiesc  ceî 
ce dau  a se sminti când  ceî ce îau cele de  dînşiî d a te  die că .> 5
nu avem  trebuin ţă),  p en tru  aces ta  sf. A p os to l  v indecă  cuvîntul 
aces ta  a icea şi d ice: însă  b ine  aţi făcut, adecă  m ăcar  că nu 
aveam  nevoe, însă  pen tru  harul vos tru  şi d ragos te  am priimit 
cele trimise de voî cu d ragoste .  Şi vedi, iubitule, în ţe lepc iu 
nea  A posto lu lu i ,  cu ce chip  m ăreş te  milostenia F ilip isen ilor! 1 
îm p re u n ă  v ’aţî îm părtăş it ,  dice, de  necazul şi de  legăturile m ele  I 
cele p e n tru  Christos, prin  m ilostenia  vos tră  şi v ’aţî făcut şi 
voî cu acesta  a sem enea  cu m ine; căci eu  cu adevăra t  pă tim esc  
pen tru  Christos. Iar fiind-că şi voî v ’aţî îngrijit pen tru  m ine şi 
m ’aţi ce rce ta t ,  pen tru  aces ta  D um nedeu  şi p re  voî vă soco
teş te  îm preună  nevoitori cu m ine; deci cu cele maî sus dise, 
a sm erit cuge ta rea  F ilip isenilor Pavel, îar  cu cuvintele aces tea  
a întărit osârd ia  lor.

15. Şi ştiţi şi voî, Filipisenilor, că la începutul bunei 
vestiri când am eşit din Machedonia, nici o biserică s’a 
făcut părtaşă mie în cuvînt de dare şi de luare decât 
singuri voî.

F iind -că  maî sus a a ră ta t  A posto lu l  că a înfruntat p re  F i 
lipiseni, fiind-că a dis lor că acum  d u p re  a tâ ta  v rem e aţi în 
florit şi v ’aţî îngrijit de  mine, p en tru  aces ta  se desv inovăţeş te  
aicea în ţe lep ţeş te  pen tru  cuvîntul acela d icend, că aces ta  ce 
s ’a p ă ru t  că v ’am înfrun ta t  nu o am făcut pen tru -că  vreau  a 
lua dela voi, ci p en tru -că  am m ultă  îndrăznelă  că tre  voi, şi 
pen tru -că  înşişi voi sînteţî p ric ina înfruntărei aces teea , fiind-că

—  502 —



vot maî întâîu de c â t  toţi ceî-l-alţî aţi începu t a pu r ta  grijă 
pentru  cele t rebu incîose  şi dc  nevoe ale m ele; din acesta  dar 
, 1 1 1 1 luat îndrăznelă  şi m ’am a ră ta t  că v’am înfruntat, pentru-că  
iţi lăsat obiceiul vostru  cel vechiu. Mare laudă d a r  a hristi- 
.milor Filipisenî e s te  şi pentru-că  îndată  la începutu l vestireî 
I1',vangheliei, adecă  fără a avea pilda a lto r  biserici sp re  a mi- 
liii, aceştia  de sineşî şi din firesca şi Jubitorea de D um nedeu  
huna cunoştin ţă  a lor îndem nându-se ,  p recum  dice Chrisostom , 
purtau de grijă p e n tru  cele trebuincîose  ale luî Pavel, şi pentru
i a da cele de  nevoe, nu num aî când  se afla Pavel la dînşiî. 
ci şi când  s ’a dus din M achedonia, adecă  când  au  fugit din ho- 
larele lor şi s ’a dus la a lte  locuri; că au  aud it  aceştia  pre 
înţeleptul Sirah d ic e n d : «să nu uiţi p re  p rie ten  în sufletul tei; 
şi să nu-1 faci nepom en it  p re  el în tru  trebu in ţe le  tale» (Sir 
XXXVII, 6). Nu a  dis însă, nici o biserică  a da t  mie, ci: nic1
o biserică s ’a îm părtăş it  de  m ine în cuvînt de  dare , şi de 
luare, fiind-că m ilostenia  ceea  ce se face că tre  A pos to li  ş 
către  sfinţii hristianî es te  îm părtăşire , şi tu  hris tianul cel ce 1 
milueştî p re  aceştia  dai lucruri t rupeş ti  şi îai duhovniceşti dek  
dînşiî, p recum  în tru  alt loc o dice aces ta  însuşi Pavel:  «de a n  
sem ănat noi voue cele duhovniceşti,  m are lucru ar fi de  von 
secera noi cele t rupeş ti  ale vostre?» (I Cor. IX, 11). Deci cele- 
l-alte biserici ale hris tianilor nu s ’aîi îm părtăş it  cu Pavel îr 
cuvînt d e  luat şi de  da t,  ad e că  nu au prii mit a da  t rupeş ti  ş 
a lua duhovniceşti.

16. Că şi în Tesalonic şi o dată şi de doue ori spre 
trebuintă atî trimis mie.> >

Şi aces ta  m are  laudă  es te  p e n tru  Filipisenî, că o m ică ce 
la te  a Filipilor h ră n e a  pre Pavel când  se afla în Tesalonic , îr 
Mitropolia M achedonieî. T re b u in ţă  n um eş te  însă Pavel chel 
tuelile cele de t reb u in ţă  şi de  nevoe  p e n tru  h ran a  vieţei sale 
D rep t şi noi hristianii şi înveţătoriî Evanghelie î num aî hran; 
vieţei se cuvine a cău ta  şi num ai cele de  nevoe, şi nu desfă 
ta re a  şi îndulcirea patim ilor şi de  cele de p r iso s1).

17. Nu doar că caut darea, ci caut rodul cel ce pri 
soseste în cuvîntul vostru.1

Fiind-că mai sus a dis dum nedeescu l A posto l  sm erit  cuvîn 
num ind  t re b u in ţa  sa şi cu acesta  a ră tâ n d  că avea nevoe  d> 
lucruri stricăcîose, p e n tru  acesta  a nu  se m ândri  Filipiseniî c 
întru t re b u in ţă  aflându-se Pavel îl hrănesc, clice d u p re  u rm a r

*),V ecJîşi suptînsom narea stih. 9, cap. II al ceiî I către T esa lo n icen î ş 
a tl ou a suptînsem nare la aceea, adecă acesta: „că ad uceţi-vă am inte fra 
ţilor dc o s lc n d c lo  şi Irudele nostajb".



ii. i i mi t]i< vuiic fraţii m eî că am trclmin( i, p rn tru -c â  ceîîî 
(cer) sc da ţi  mie, nu ;  ci peni i n-eA fi 1 1 *< •< folosul vostru , că 
din îm părtăş irea  acesta, >m -..i lu.iţi iod , care  aces t  rod  este 
spre  cuvînt al vostru, .i<I«*<m sp ic  voî ve foloseşte. V edî tu, 
hris tianc , ca cela ci * la sa iaci lor, acela se foloseşte maî mult 
din darea  a re s ta?

i 8 Am luat însă tote şi îmi prisosesc.
Fiind-că a dis maî sus A posto lu l  cum că nu cau t ca să 

da ţi  mie, pen tru  a nu-î face leneşi în tru  a da (căci ceî ce mi- 
luesc şi fac b ine  a lto ra  ori câ t de  îm bunătă ţiţ i  ar fi cu a tâ ta  
maî m ult cau tă  a le mulţămi ceî ce se miluesc de  dînşiî şi nu 
vor ca să-î răcescă): p e n tru  acesta  d ice aicea, că le-am luat 
to te ,  şi p risosesc ; adecă , cu da rea  aces ta  a vos tră  ce aţi t r i 
mis mie, m ’aţî îndato r it ,  iar  ca să nu se m ân d rescă  Filipiseniî 
soco tind  cum  că, ca o da to r ie  a d a t  lui P ave l m ilostenia a- 
c e s ta ; a dis, încă şi că prisosesc, p en tru  ca să-î îndulcescă  ia
răşi fiind-că au făcut m aî m ult decâ t  d a to r ia  lor si au trimis de 
prisos milostenie.

M ’am umplut priimind dela Epafrodit cele dela voî, 
miros de bună miresmă, jertfa priimită, bine plăcută lui 
Dumnedeu.>

O m inune! U nde  a înălţa t  darul şi m ilosten ia  F ilipisenilor 
fericitul Pavel.  Nu am luat, dice, mila ce o aţi trimis mie, ci
o a luat însuşi D um n ed eu  prin  m ine ') .  D re p t  aceea  m ăca r  de  
şi eu nu am tre b u in ţă  însă de aces ta  nu l ipsescă dela voî, fi
ind-că nici D u m n e d e u  are  t rebu in ţă , cu to te  acestea  cu a tâ ta  
b lân d e ţă  şi p lăcere  priim eşte  m ilostenia  cea  că tre  mine a vos
tră, în câ t  p en tru  aces ta  ceea  ce dice d u m n ed e e sca  S c r ip tu ră  
pen tru  je r tfa  ce a p roadus  N oe lui D u m n e d e u  d u p ă  p o to p  dicend  
că; «Şi a m irosit  Dom nul m iros de  b u n ă  m irezmă» (F'ac. X X , 
21), ad e că  ca un m iros b ine  m irositor şi ca o jertfă  bine plă
cu tă  a priimit milostenia v o s tră  D um nedeu . D ice însă aces tea  
Pavel p en tru  ca să nu se soco tescă  Filipiseniî hristianî că D um 
nedeu  n e a v en d  t reb u in ţă  d e  nimica, eî să se facă lenevoşî des 
p re  a da milostenie, iar socotind  că D um n ed eu  priim eşte  cu 
a tâ ta  m ulţăm ire  mila lor, eî să  se  Iacă m aî osîrdnicî sp re  a 
milui.

!) Pentru acesta  a 4 's T eodorit „că v o i aţi dat lu i Epafrodit, iar E- 
pâfrbdit mie: iar D um nezeu  prin m ine a priimit jertfa şi creşte lauda  
lor sărăcia ceea  ce era de faţă, că nu îm belşu gaţi fiind trimetea, ci cu să 
răcia cea m ai dupre urmă îm preună înjugaţi. Şi acesta  o a arătat A- 
p ostolu l în cea a doua către C orinteni cjicend aşa: „intru sărăcia lor 
''ea întru adânc au prisosit întru bogăţia prosti m ei lo r“ (1 Cor. VIII, 2).
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\g. Iar Dumnedeul meu să plinescă totă trebuinţa vos- 
11.l dupre bogăţia sa întru slavă în Christos Iisus1).

Kiind-că maî sus a  dis cerescul că lă tor Pavel, cum  că v ’âţî 
lievremuit, adecă  nu  aţî avut chip, ci v’aţî s tr îm torit  şi pen-  
Iru aces ta  nu aţi trimis mie a tâ ta  vrem e, pen tru  a ces ta  aicea 
i'ij’.i lor dela D um nedeu, pen tru  ca să aibă to te  bună tă ţile  cele 
de. t rebu in ţă  şi să se afle întru îndes tu la re ;  căci d e  a r  fi fost 
I 'ilipiseniî filosofi şi pusnicî şi necăsă toriţi ,  nu a r  fi ru g a t  lor 
1 'avei bunătă ţile  aces te  trupeşti ,  îar fiind-că e rau  om eni lumeşti 
i 11 femei, cu copii şi aveau ore-care  poftă  de  bună tă ţile  cele de 
iituim, p en tru  aces ta  face conpogorăm în t Pavel şi rogă  p e n 
ii ii dînşiî, nu ca să a ibă  de  prisos şi desfă tare  şi cele m aî pre  
sus de  trebu in ţă ,  ci venitul celor de  nevoe; că b ine  voescă , 
ilioe, Dom nul a plini to tă  t reb u in ţa  vostră , în câ t a nu avea 
nevoe şi lipsă; apoi pen tru  ca să nu soco tescă  că D u m n ed eu  îî 
va s trâm to r i,  p en tru  aces ta  dice dup re  urm are, dup re  bogă ţia  
Mii, adecă  D u m n e d e u  cu îm belşugare  p o te  da voue to te  cele 
'le trebu in ţă ,  p en tru  a  nu ve s trâm tori,  însă  voi se cuvine a 
întrebuinţa  bună tă ţile  acelea  ce a re  a ve dărui voue, sp re  slava 
numelui luî. Iar a ces ta  «în Christos Iisus», po te  a se înţelege 
că Părin te le  le va face aces tea  voue în tru  Christos Iisus, ad e că  
plin mijlocirea luî Iisus C hristos;  po te  însă a se în ţe lege  şi aşa, 
rum  că voî se cuvenea  a în trebu in ţa  bună tă tile  cele ce v ’a dă-5 >
mit D um nedeu , nu  p en tru  slava d e şa r tă  şi lauda om enilor, ci 
Intru slava ceea  ce se înalţă  întru Iisus Christos, că dice dupre  
urm are:

20. Iar luî Dumnedeu si Părintelui nostru slavă în ve-> >
i urile v6curilor; amin.

I 'iind-că a dis maî sus fericitul A posto lu l  Dom nului sp re  slava 
luî Christos, dup re  u rm are  d ice aicea, că acestă  slavă a luî
i liristos e s te  slavă şi a P ă r in te lu i2).

') Fericitul T eodorit cţice, că dum necjeescul Pavel cu cuvintele acestea  
t,«i b lagosloven ia  o a cerut asupra F ilip isenilor (căci şi D om nul porun
c i t e  în sf. E vanghelie „ca să  cerem  p ânea  cea  de tote cţilele şi spre 
llinţă“) şi slava ceea ce va se  fie în C hristos Iisus, căci C hristos este  
puternic a da şi aceea şi acesta; pentru-că are bogăţie nem ăsurată.

*) Pote în să  şi căci m a l su s  a făcut P avel ru găciun ea  ca să  p linescă  
biim necjeu bunătăţile tote cele trebu incîose F ilipisenilor, pentru acesta  
dupre sfîrşitu l rugăcîuneî, a dat slavă şi m ulţăm ire lu î D u m n e4eu  şi 
I ‘ai i nteluî; căci totă ru găciun ea  este ob iceîu  a avea acest-fel de sfîrşit 
•ilavocuvîntător luî Dumnecjeti; cu tote că Pavel şi are obiceîu  nu 
mimai când se rogă, ci şi când vorob eşte curat vre un ore-care cuvînt 
1 1 1 •'irc■ şi vre o noim ă ;i săvîrşi cuvîntul cu slavocuvîntarea luî D um ne-  
i|cu si cu miţlţămirc. Şi vocjî la cap. XI, stih. 36  al ceiî către Romani 
cc cjico? Acosl st’înl A postol are sl'înt obiceîu  ca acesta  şi când nu
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2 i.  I mbr.lţî.ş.'iţl pre toţi sfinţiî în ( ‘liristos Iisus.
Nu de puţină d rag o s te  sem n es te  a îm bră ţişa  m arele  Aposto l 

prin  scrisorile sale p re  to ţi  Filipisenii hristianî; că p re  aceştia

m eşte num ai num ele prea dulcelui D um ne4eu  şi Părintele, îndată din 
d u m n e4eesca  evlavie se porneşte spre slavocuvîntarea luî. Pentru acesta, 
şi 4ice ore când: „iar celu ia  ce pote a ve întări pre voi, sin gur în 
ţeleptul Dum necjeu prin Iisus Christos, căruia slava în vecurî am in “ 
(Rom. XIV, 27). Jar altă dată: „D um ne4eu  şi Părintele D om n u lu i nostru  
Iisus C hristos ştie, cel ce este b inecuvîntat în v e c i“ (II Cor. XI, 31), şi: 
„A cestu ia slavă în B iserică în Iisus C hristos întru tote neam urile veculuî; 
vecurilor, am in “ (Efes. III, 21) şi iarăşi „Iar îm păratului vec in ilo r  singur  
nestricatului, nevă4utuluî, singur înţeleptulu i D um ne4eu , cinste şi slavă  
în vecurî am in “ (I T im ot. 1, 11) şi iarăşi „a slujit făpturei mat mult 
decât ziditorului, care este b inecuvîntat în veci am in “ (Gal. 1, 4). 0  
face în că  acesta  d u m n e4eescu l A postol, pentru ca pre toţi n o i să  ne în
veţe, că şi când pom enim  cu gura sfîntu l şi binecuvîntatul num ele lui 
D um ne4eu  şi Părintelui, să  o facem acesta, sau  al M ântuitorului Chris
tos, sau  al Sf. Duh, îndată să  adăogim  şi acest cuvînt: acestu ia  slava  
în veci am in, precum  şi sf. Efrem Şirul, la nenum ărate locuri ale cuvin 
telor lui, când p om eneşte slăvitu i num ele lu î D um ne4eu , dupre urmare 
4ice „acestu ia  slavă în veci a m in “, A posto lu lu i Pavel urm ând întru acesta; 
fiind-că cu adeverat D u m n e4eu  este atât de slăvit, atât de m are şi atât 
de m inunat, în cât are firescă şi înfiinţată slavă, pentru acesta  şi 
D um ne4eu l slavei se  n u m eşte de către d u m n e4eesca  Scriptură şi alta 
ore ce nu i se  cuvine fără decât slavocuvîntare, stăpânire, laudă şi 
cântare dela tote cuvîntătorele sale făpturi şi dela an gheli şi dela om en i 
şi nu ca în lungim e de vrem e plinită, ci întru nesfîrşitele vecurile  
vecurilor. Pentru acesta  şi cel ce se len eveşte a slavocuvînta  pre 
D um ne4eu , acesta nu se  va  noroci de slava  ce va să fie, precum  
pre acest înfricoşat cuvînt îl scrie sfinţitul şi prea teo logh icescu l acela  
loan Ticara într’o ru găciune 4'cend chiar aşa  anum e „că cel ce se  le
neveşte a te slavocuvînta , de slava  ceea ce va să  fie nu se  va noroci".

Pentru acesta  şi m ulţi din Italieni au acest bun obiceîu  şi când p om en esc  
înfricoşatul şi slăvitui num ele lu î D um ne4eu , sau  al lui Iisus Christos, sau  
al prea Sf. Duh, îndată îş i iau capela şi acoperem ântul capului, ca cu 
acesta să  arate respectul cel către D um ne4eu  şi evlavia şi dupre urmare, 
slava ce se cuvine sfin ţitu lui num elu i luî. Istorisesc ore-carî în să  că  
şi u nu l din filosofii ceî n o i şi m etafizicî avea  un obiceîu ca acesta  şi 
când se  întem pla a pom eni n um ele lu î D u m n e4eu , tremura cu totu l de 
la cap p ână la picîore şi tote m ădulările lu î se  clăteau pentru-că îm pre
ună cu num ele lui D u m n e4eu  îndată soco tea  şi nem ărginită puterea  
luî D um ne4eu  în ţelepciun ea şi slava şi m area cuviinţă şi neputând a 
suferi o atât de înfricoşată şi m are încuviinţată în ţelegere de D um ne4eu , 
cu totul tremura. Şi acesta este pricina pentru care tote nenum ăratele  
şi fericitele duhurile nem aterialnicilor an gheli teorisind la n eaju n sa  şi 
neapropiata slava prea d um n e4eeşte î stăpânitoreî Treim i, de m ulta lor mi
rare şi înspăim ântare, alta nu pot a face, fără num aî a slavocuvîn ta  
neîncetat pre d u m n e4eesca  stăpânire cea de trei sori strigând într’un  
glas u n e ori adecă: „sfînt, sfîn t, Sfînt D om nul Savaot, plin este ceriul 
şi păm entul de slava ta “ ; iar alte ori „binecuvîntată e slava D om nului 
din locul lu î“ ; altă dată „aliluia, aliluia, aliluia" precum  dupre urm ătorele
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ii num eşte  to ti  sfinţi. Iar T e o d o r i t  dice: «Nu to t  cel ce se> j j m ) 
numeşte p re  sineşi sfînt, e s te  sfînt, ci cela ce c rede  în tru  D om 
nul Iisus şi carele pe tre ce  dupre  legile lui».

Ve îmbrăţişează pre voi sfinţii ceî împreună cu mine.
Mulţi fraţi erau  îm preună  cu Pavel, po te  însă şi aceştia  să fi 

lost din ce ta tea  R om ei trăgendu-se ,  însă nu erau  a tâ t  de des- 
loinici în câ t a lua a sup ra  lor d regă to rie  şi p u r ta re  de  grije a- 
postolescă, adecă  a propovedui E vanghelia  şi a se primejdui 
pentru cred in ţă , ca Apostolii,  că singur T im ote i e ra  unul ca 
acesta, p re  carele pen tru  aces ta  şi de  un suflet cu sine l ’a 
numit maî sus. Insă şi p re  aceştia  nu i-a lăsat dum nedeescu l 
Apostol ne  lăudaţi, numindu-i p re  ei fraţi.

22. Ve îmbrăţişează pre voi toţi sfinţii maî ales din 
casa Chesarului.

A  îm barbă ta t  aicea pre  hristianii cei din Filipi Apostolul, şi
i au îm putern icit  d icend , că p ro p o v ed u irea  Evanghelie i a ajun? 
şi până  în palatu l cel îm peră te sc  a Chesarului N eron , şi că cei 
cc se află în curţile  îm peră teş ti  au  defă im at slava şi bogăţia  
şi îndulcirile şi prim ejdiile  p en tru  c red in ţa  şi d rag o s te a  luî Chri-

audele acestea  prorocul Isaia şi Iezechil ş i loan  în A pocalips arată. Pen
ii u acesta cjice N icolae C avasila: „Cum că şi în să ş i firea şi potrivirea lu
crului la acesta m ai în tâiu  cere slavocuvîntare; că îndată apropiindu-nc 
In D um nezeu, gândim  prin neapropierea slavei lu i şi puterea şi mări
mii, pentru care urm eză mirare şi înspăim ântare şi cele ca acestea; ş: 
ilocstea este şlavocu v în tarea11 (Cap. X, din tâlc. d um nedeeştei leturghil) 
Şi pentru ca să  cjic în scurt, Dum necjeu cere cu îndatorire ca pre c 
neapărată datorie şi dajdie dela făpturile sa le  cele ce sînt în  ceriu şi celc 
ce sînt pre păm ent, slavocuvîntare şi m ulţăm ire; pentru acesta  şi cjicc 
pi in prorocul David: „Că ce este m ie în  ceriu? (fără n um ai slavocuvîn- 
lnrea adecă şi m ulţăm irea) şi dela tine om ule, ce am voit pre păm ent: 
(decât n u m ai slavocuvîntare şi m ulţăm ire?)“. Pentru acesta  şi prorocu  
lsaia, când a aucjit pre serafim i că cjiceau: „sfînt, sfîn t, s f în t“, s ’a umili 
şi ticălos pre s in eş i s ’a numit, pentru-că serafim ii neîncetat slavocuvîn- 
lezii pre Dum necjeu, iar el nu  o făcea acesta, ci îşi spurca buzele ş 
limba sa  cu cuvintele cele zădărniceşti şi om eneşti. A şa  tâ lcueşte Ma- 
o'lr V'asilie i^icend: „S'a înspăim ântat în să  prorocul căci a vecjut lucra- 
rea serafim ilor, care nim ic alta făcea decât sfinţea pre Dum necjeu. A- 
luneca nimic alta a venit în conştiinţa sa  decât ş ’a adus am inte de ne- 
1 ii 1 , 1  (ia ce era în buzele sale, că voroveşte şi om en eşte şi îş i spures 
limba sa de m ulte ori cu graîurile cele despre deşertăciunea lum eî. Dec 
um ilindu-se pentru neasem ănarea cea către acela şi cum  că serafim i 
uimic alta grăesc decât g lă su esc  sfin ţenia  dum nedeireî, iar el îş i arc
l1,laşul seu , îndeletn icindu-se m ai m ult întru lucruri om eneşti. Pentru a- 

1 la a cjis „o ticălosu l eu că m ’am u m ilit11 (tâlc. la cap. VI, la lsaia) 
IViilni acesta şi lieşte-carele hristian, ori de câte ori va  grăi în deşert
• cuvine a se cai şi a se  mâhni ca lsaia, pentru-că ’şi-a  spurcat gura s a c i  
Uşerielr cuvinte şi nu o a sfinţii cu slnvoeuvintările lui I Himnucjeii.
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stos. Drept iccea dacă  ace! de bun  neam  le-au defă im at a- 
eestea  aIăl,  r u  cât maî vîrtos voi ceî smeriţi  şi p roşti s în te ţî
< lat oi î, dice, se le defă im aţi aces tea  p e n tru  Christos? A ra tă  
însă cu aces te  cuvin te  Pavel, cum că îşi aduce  am inte , şi po 
m eneşte  fap ta  b u n ă  a Filip isenilor că tre  credincioşii ce se află 
în îm pără tescu l palat şi pen tru  aces ta  şi aceia au venit întru 
a tâ ta  d o r  pen tru  Filipisenî în câ t a-î îm bră ţo şa  p re  eî p r in  Pavel.

23. Darul Domnului nostru Iisus Christos fie cu voî cu 
toţi; amin.

D u p re  obiceiul ce avea  fericitul Pave l a sfîrşi în tru  r u 
găciune  sfintele sale scrisori, aşa sfîrşeşte şi aces ta  în tru  ru 
găciune. O  face însă  a ces ta  şi ca să înveţe  p re  Filip isenî şi 
pre to ţi  hristianii să fie deplin  încred in ţa ţi  cum  că to te  isp ră 
vile şi faptele bu n e  câ te  le au, le au ca Darul D om nulu i nos-| 
t ru  Iisus Christos, şi cu aces tă  încred in ţa re  să nu se m â n d re s c ă j  
căci cu aces t  chip to t -d e -u n a  va fi Darul luî C hristos  cu dîn- 
şir, adecă  de nu se vo r  m ândri.  Bine voîască M ântuitorul Chri
stos dar, ca şi noi ceî ce cetim  scrisorea  aces ta  să o câştigăm  
p re  to tă  a ltă  fap tă  bună , Iar mai ales lucrarea  m ilosteniei, cu 
Darul şi cu ajutorul D om nului nostru  Iisus Christos, ca şi noi 
înşine folosindu-ne, d â n d  celor-l-alţl fraţi ai noştri, ce au t r e 
bu in ţă  şi maî ales celor ce pătim esc  gone şi munci, p en tru  
D u m n e d e u  şi pen tru  po ru n ca  luî D um nedeu , să ne învrednicim  
a d o b â n d i  bogă ţia  D aru lu i lui în vecul aces ta  şi în tru  cel ce 
va să. fie, căruia  D um nedeu  slavă fie şi s tăpân ire  acum şi de-apu- 
ru rea  şi în veci; a m in 1).

S criso rea  acesta  trim isă  că tre  Filipisenî s ’a scris de la  R o m a  
şi s ’a trimis prin E pafrod it .

’) Insem neză, că cţicerea acesta  „Darul D om n ulu i nostru  Iisus Chris
tos, fie cu toţi vo î am in “ este oraţia şi îm brăţoşarea lu i Pavel, care cu 
în săşi m âna sa  o scria şi este in loc de „fiţi sănătoşi" , care obişnuim  
acum  a scrie la sfîrşitul scrisorilor, dupre T eodorit. Vecji şi la sfîrşitu l 
ceiî a d oua către T esa lon icen i.
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