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Sedele religioase {f4.J~;na sufletul 
'. neamulut"'r!~;t,,g.ne,,c f ~ 

N'ar tretu.i ;~(-rlti pzcior de sec-
lant religios în România Mare; 

Liberlalea constituţiei nu poate fi 
aplicată răIăcirilor seclare, fiindcă sunt 
vătămăloare societăţii româneşti. 

Cu cât propaganda seciară creşte cu 
atât/cade puterea de apărare a ţărei. 

Cer.ui pa.stofal Telega. 
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Marin, slugă a lui Iisus 
Crislos, nu dela oameni, 
nici prin om, ci prin Iisus 
Crislos şi Dumnezeu Tatăl, 
care L'a înviat pre El din 
morIi. Galateni cap. 1. Vers, 
1. Erelicule, tot mă lupt 
cu mintea dacă să-li sciiu 
sau nu În privinta cre
din lei mele cea întru Iisus 
Cristos şi a ta adventislă, 

Ruga Mântuitorului dar o putere nevăzută 

mă împinge a-ti scri şi a-li spune, că calea 
pe care mergi tu e greşită, e rătăcilă, duce 
acolo unde este pregătit diavolului şi înge-' 
rilor lui. Matei cap. 25. 41. Ştiu că allii te-au 
convertit şi te-au făcui să fugi dela porunca 
Domnului Iisus, ca să se împlinească Scriptura 
ce zice: Şi multi prooroci mincinoşi se vor 
scula şi pre multi vor' Înşela. Matei 24. 11. 

o Acum şi tu cauti să îndupleci pe altii să creadă 
ca ţine, spunându-le că aşa este bine de crezut, 
fără să'ii dai seama că ai căzut din Har_ Ga
lateni 5. 4. Dar nu numai atât, dar v'ati făcu! 
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şi hulitori de Duhul Sfânl, păcal care bine şlii 
că erlare nu mai ia dela Dumnezeu cel ce hu~ 
leşie Duhul Sfânl, duprecum esle stris în Sf. 
Evanghelie dela Malei cap. 12. 31. 32. Marcu 
3. 29. Luca. 12. 10. Tu sustii duprecum le-au 
în~ătat ,?dvenliştii, iar eu îti voi arăla precum 
mI-a ~:ata~ D<:mnul. nostru Isus Crislos şi pre
cum ItI VOI arala dIn Dumnezeiasca Scriptură. 
Deci, ~e zi~i :ă într'adevăr cauti mânluirea, şi 
cum ca vrei sa asculti pre Dumnezeul cel viu 
şi că ce zice EI vrei să faci, eu îti voi arăla 
că ~u-L asc,ulti, ci asculti pe oamenii cei rătăciji, 

DIntre VOI advenliştii, babliştii, elc. este greu să 
-se ~~i, întoarcă cineva la adevăr, penlru că sunleti 
urglsltl de Dumnezeu, adică lepădali din cauza hu
!ei împotriva Duhului Sfânt. Dar eu tot lIădăjduesc 
m mila Domnului Isus că le va erla, măcar că 
este greu, de le vei căi din inimă, arătându-1 în 
rugăciuni că altii te-au amăgî!, şi nu Însuti li-ai 
croit această credintă. Deci să fac începui la 
cele ce voi să-ti dovedesc că eşti răIăci!. 
Dar să nu cugefi că dacă le voi convinge le 
voi duce să Irăeşti ca lumea, departe de mine 
acesl lucru, ,că şi eu însumi sunl urât de lume 

. penlru că îi infrun! penlru idolatria În care zace: 
căci cu noi se împlineşte Scriplura ce zice ~ 
Av~nd chipul bunei credinte iar puterea ei tăgă
dUInd-o: 1/ Timotei 3. 5, Citeşle cu atentie că 
adevăr îti grăesc -- chem marlor pe Dumnezeu 
cel ce ii făcui cerul şi pământu), marea şi loale 
cele ce sunl Întrânsele - că nu mini .... Dumnezeu 
a vorbil prin Moisi zicând: Prooroc din fralii tăi 
ca pe mine va scula fie Domnul Dumnezeul Iău 
de el să ascultati. Şi iarăşi:' Şi a zis Domnul 
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către mine: Prooroc voi scula lor din fra)ii 
lor, ca pe line şi voi pune cuvintele. mele I~ 
gura lui şi va grăi lor duprecum _VOI po~unc~ 
lui. Si omul care nu va asculia cuvantul lUI, on 
câte' va grăi proorocul acela în numele meu, 
Eu voi izbândi pentru el. A doua lege cap. 18. 
vers 15-19, Va să zică, înştiinţa Dumnezeu p: 
poporul Israi!, când va veni ~cel ~r?oroc_ loala 
legea dală de Dumnezeu p.nn MOISI, va ll1cel~ ~/...--', 
sau va continua, cum va zice acel prooroc, ş~ ~/'..-' 
cine nu-I va asculta se va condamna .. lntr~b;,..,.-' 
a ve nil acel prooroc? Răspund: A vemt, funii 
mărlurisil de Tatăl ceresc când s'a botez#,om-
nul Iisus în râul Iordanului dela 109'li zicand : 
Acesla esle Fiul Meu cel iubit, iru care a~ 

It .. binevoi!. Malei 3, 22. Şi iarăşi zis, cânTd sa 
schimbai Domnul Iisus la far n muntele avo-

r

. rului în fala lui Petru, laco . şi Ioan: .Ac.es~a 
este Fiul Meu cel iubil, ! ru care am bmevOlI, 

i pe acesla să-L asculta ' Male~ 17; 5~ Deci: 
acum văzându-L că a venit, sa alergam toll 
la El cu un cugel, să-L ascultăm dupre~ilm 
ne-a poruncii Tală cel din ceruri. O ce mm~e 
înlunecată, ce rău a intrat .î~ lume 1 Tata! 
ne Irimete la său cel iuhi!. ŞI lUmea alearga 
înapoi la Moisi. oisi ne goneşte înapoi la ace~l 
pe care el l-a proorocii, şi .Iurw,;a nu vre~ s~ 
asculte; ca şă se împlineasca SCrIptura ?e zIce: 
Că în vremile cele de apoi se vor ,depart,: um 

. dela credinlă, luând aminle la dUhilflle~e!;. ll1şe: 
Iăl0are şi la învăIălurile cele drăceşh I llmole! 

. 4. 1. Dar să vedem ce a poruncit u~nezeu 

prin Moisi şi ce a ~orun~it prin Fi~l. S?U . ~el 
. iubi! întru carele a bmevOit. PrIn A10ls1 sai an- , 
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dui! preoţia lui Aron şi levilii ajutor lui Aron,F Sâmbătă o înlocueşte? Este ziua învierei Dom
care preol~e a ~ncetat cu v:nirea Fiului lui Dum-!- nului, ziua întâia a săplămânii, .ziua D~mi
mnezeu, randumdu-ne noua care credem. în EI,-t nicei. Dar Domnul nostru Isus' Cnstos a Imut 
o nouă preolie (prezbileri) prin A posfolii săi, 1 Sâmbăta?· că a zis: Nu am venit să stric legea, 
duprecum voi vorbi mai jos. Prin Moisi s'a [ci să o desăvârşesc. Matei 5.17. N'a linut-o de 
rânduit tăerea Împrejur, măcar că lui Avraam i-a f când a început să predice, căci scris este: Acest. 
poruncii mai întâi, care a încetat cu venirea! om nu e dela Dumnezeu că nu line Sâmbăta. 
Fiului lui Dumnezeu, rânduindu-ne nouă care! Ioan 9.16. Şi iarăşi zice: Deci pentru asia mai 
credem în EI, botezul, unul, în numele Tatălui ţVârlos căulau Iudeii să-I omoare, că nu numai 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. !"lalei 22. 19.! deslega SâmbăIa, ci şi pre Dumnezeu zice că-i 
Prin Moisi s'a rânduit să se tie ziua SâmbeteiJ esle Tală_ Ioan 5. 18. Deci lu care zici că, cum • .1 

de poporul Evreu, Eşirea cap. 20. vers 8--10, 1 porunc~şle Dumnezeu aşa Iii, şi că din porunca 
iar nouă care credem in Fiul lui Dumnezeu, i Lui nu eşi, spune-mi iu care Iii Sâmbăta zicând. 
ne-a rânduit ziua Învierei Sale din mormânt, ziua; că aşa esle scris aşa liu; spune-mi lu care 
î~Iâia ~ săplăm~n.:i, z~ua DUT~im~ei, ~e nu .vrea tvezi~I~tea mărl~rii despre ~iu"l.în!âia a să'pIă~ 
sa auda advenhştll; ZI, care mca prm MOiSi c.'1 mânel In care s a scula! !"lantmlorul lumeI, ŞI 
anunla Dumnezeu zicând: Astăzi' se va arăta l auzi cum ne porunceşte Duhul Sfânt prin Apa
?o~n~l înt~u. voi în ziua a o~ta, care este ziua f stoli şi Proo:o~i s? I~nem. z!ua Întâia a s~ptă
InVIereI, LevIhc cap. 9. 1-4 ; ZI, pe care Sf. Apo· } mânei, ziua InVlereI. ŞI tu ZICI, nu este adevarat; 
stoli o tineau. Fapte·Aposl. 20. 7; Şi ne·au po-.! spune-mi lu advenlist rătăcit, după legea lui 
runcit să o tinem precum este scris: Iar penlru·~ '!"loisi ne vom judeca de Dumnezeu, sau după 
milostenia cea pentru Sfinti precum am rândui! Evanghelie? Domnul {sus zice: Cela ce se lea
bisericilor Galatiei, aşa şi voi să faceti: In ziua 1. pădă de !"line şi nu primeşte cuvint-ele Nele, 
întâia a săptămânei, - car€' este ziua Învierei. are pe cela ce îl judecă pe el: cuvântul care 
adică Duminica,-fiecare din voi să pue deopart'?, Eu am grăit, acela îl Vi:! judeca pe 0.1 în ziua 
ce se va îndura, ca nu dacă voi veni, atuilci sU' cea de apoi. Ioan 12, 48. Şi iarăşi zice: In 
facă strânsoarea. I Corinteni 16.--12. Despre ziua când va judeca Dumnezeu cele ascunse 
ziua învierei a vorbit Dumnezeu prin proorocul ale oamenilor după Evanghelia mea. Romani 2. 
David zicând: Aceasta este ziua pe care a făcu!-o 16. Vezi tu omule al lui Dumnezeu, că după 
Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim iutru Sfânta Evanghelie vom fi judecati, nu după legea 
dânsa. Psalm 117. 23. Şi iarăşi zice: Că de le-ar fi lui Moisi. Ştiu că ziua Sâmbelei în mulie locuri 
dat repaus l.;us, n-ar fi vorbit de o altă zi după din Ve chiu! Testament este scris să se tie cu 
atâta timp. Evrei 4. 8.; -sfintenie, dar ne spune iarăşi Dumnezeu cii v& 

Care este aceia o altă zi, că vedem că pe r înceta odată cu· venirea Fiului lui Dumnezeu In 
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lume prin femee. Au nu ai citii niciodată ce f 
zice Dumnezeu prin Ieremia proorocul? Că zice: r 
lală vin zilde, 4ice Domnul, şi voi pune casei f 
lui Israil şi casei lui Iuda legălură uouă de pace. I 
Nu după făgăduinla care am făcui-o cu părinlii i . 
lor în ziua în care i-am lua! pe ei de mână şi : . 
i-am scos din pământul Egiptului. Ieremia cap_ . 
31. vers. 31- 34. Cuvinlele aceslea ni le spune 
iarăşi Dumnezeu prin SI. Ap. Pavel, în cartea 
călre Evrei 8. 8. 

Vasăzică, venind Fiul lui Dumnezeu ne-a rân
duii un nou aşezămânl de lege, mult mai gIo- , 
rios ca cel dinliii precum esle scris: cl de ar , 
fi fost cel.dinlâi, fără prihană, nu s'ar fi căutai' 
loc celui de al doilea. Evrei 8. 7. Deci numai i 
suntem obligati a ţine legea veche, după cum : 
îţi ,'oi mai arăla .... Domnul noslru Iisus Crislos i 
dupu ce a predicat a pătimit şi a murit cu V 
trupu! şi a înviat, s'a arălal ucenicilor Săi şi a r 
suflal Duh Sfânl asupra lor şi a zis: Luaţi Duh l 
Sfânt: cărora veti er/a păcatele, se vor erta lor, ! 
şi cărora le ueti ţinea, vor fi ţinute. Ioan '20. t 
22 -23. Şi a zis lor: Mergeti În toată lumea şi ~ 
predica~i Evanghelia la toată zidirea. Cel ce va ! 
crede ŞI se va boteza; se ua mântui, iar cel ce f,' 
nu va crede se va osândi. Marcu 16. 15-,·16. 
Deci Domnul ~us şi-a lăsat oameni în locul l· 
Său pe pământ, în lume, ca ori ce vor iega să 
fie lega! şi ce vor deslega să fie deslegat. Matei 
16. 19. Dar să vedem ce a rânduit Duhul Sfan! 
Domnul prin Apostoli, şi auzind să credem şi 
să facem ca să ne mân!uim sufletele, şi să nu 
ne' osândim. Că amar de rău trebue să fie În
tunerecul cel mai din afară, unde este plânsu! 
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şi scrâşnirea dinlilor. Matei g. 12. Că amar de 
rău trebue să fie cup/orul cel de foc, unde esle 
plânsul şi scrâşnirea dintilor. Matei 13. 42. Că 
amar de rău trebue să fie iazerul cel de foc şi 
de piatră pucioasă, unde se arde fiara şi prooro-' . 
cuI cel mincinos. Apocalips. 20. 10; şi unde 
se va arunca să se arză şi iaduI şi moartea, 
dimpreună cu cei ce nu se află scrişi in cartea 
vieI ei: Apocalips 20. 14-15 ... " 

O ticălosul de mine, cum mă voi arunca În 
iazerul de foc, de nu voi asculta acum pe Domnul 
Isus Crisios şi pe Apostolii săi. Spuneti-mi 
Sfinlilor Apostoli ce ali rânduil pe pământ 
nouă oamenilor, ce-ali legal şi ce-ali des
legat; spuneti-mi că mă tem de focul acel nestins, 
şi de întunerecul cel mai din af1l'!'ă, să nu fiu 
aruncat şi eu; spunete-mi, că vă aseult chiar 
acum, măcar de m'ar urî lumea, măcar de m'ar 
batjocori, şi de m'ar omorî chiar. Spuneţe-mi 
că văd că acum numai sunt sub legea lui Moisi, 
ci acum suntem trimişi de Fiul lui Dumnezeu 
să v1i ascult pe voi ca pe El Însuşi, că aşa 
zice Domnul /isus: Cel ce vă ascultă pe voi 
pe Mine mă ascultă. Matei 10. 40. Luca 10. 16. 
Ioan 13. 20. Ascultali cei ce voiti să lineli legea 
lui Moisi şi Sâmbăta: Si oarecare pogorânduse din Iudeia învăţau pe frali, că: de nu vă 
veti tăia împrejur după obiceiul lui Moisi, nu 
veti putea să vă mântuili. Deci făcându-se pri
cire şi întrebare nu pujină de către Pavel şi 
Varnava împotriva acelora, au rânduil să se sue 
Pavel şi Varnava şi alli oarecari dintre ei Ia 
Apostoli şi la bătrânii din Ierusalim pentru În
trebarea aceasta. Deci ei trimişi fiind de bise-
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rică (~reşlini), ,au lrecut prin Finichia şi Samaria, 
poves~Ind de Intoarcerea neamurilor şi făceau 
?UCUfle ~are tuturor fratilor. Şi dacă a veni! 
m leru~ah~, au _ fo~t primiji de biserică şi de 
ApostolI ŞI de batrani şi le-au vestii câte a făcut 
D.umn~z~u GU dânşii. Dar s' a sculat oare-cari 
dI~ cel dm el:es::,z f?riseil?r cari· crezuseră, zicând: 
\,a tr,:bue a~1 taia Imprejur pe ei şi a le porunci 
sa pazeasca le(lea lui Moisi. Şi s'au adunat 
Apo:to!ii şi bătrânii să vadă cuvânlul acesta. Şi 
mul.ta 1~lreba:e făcându-se, scu/ându-se Petru 
a. ZI'> catre el: bărbati, frali, voi şliti că din 
zilele cele .de mai' nainte Dumnezeu Între noi a 
a!es, ca prIn gura mea neamurile să audă cu
van~ul. ~vangheliei şi să creadă. Şi cunoscătorul 
de mlml Dumnezeu, le·a mărturisit lor dând 
lor Duhul Sfânt, ca şi nouă: Şi nimic n'~ deo
sebit între noi şi ei, cu credinlă curăţind inimele 

. !or. Acum dar. c.e ispititi pe Dumnezeu, a pune 
Jug ~est: .cerb.lcl~ ucenicilor, care nici părinlii 
noştrI, mCI nOi. n am put.ut să-I purtăI1l ? Ci prin 
darul DomnulUI noslru IIsus Cristos, credem că 
ne v.om m~ntui ca şi aceia. Şi a Iăcut toată 
mu!tlmea ŞI asculta pe. Varnava şi pe Pavel, 
c~n 'pov:s~eau câte au făcut Dumnezeu semne 
ŞI m!num mtru neamuri prin trânşi. Iar dacă 
au .tacul ei, ~. răspuns Iacov. zicând: Bărbaji 
!ra~l: ascultati-mă pe mine. Simon a spus cum 
mim D.umnezeu a soco li! să ia din neamuri 
norod m~ru numele lui. Şi cu aceasta se impli
neşt: cuvmlele proorocilor, după cum este scris: 
D?pa a:easla mă voi întoarce şi voi zidi cortul 
lUi. D~~ld ~el .căzut, şi cele săpale ale lui le 
VOI Zidi ŞI VOI îndrepta pe el: ca să caule 
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ceilalti din oameni pe Domnul, şi toale neamu
rile peste care s' a chemal numele meu peste 
ei, zice Domnul, cel ce face loale aceslea. Cu
noscule din veac sunl la Dumnezeu loale lu
crurile lui. Penlru aceasta eu judec, a nu supăra. 
pe cei ce din neamuri se Întorc la Dumne
zeu. Ci a le trimete lor, ca să se ferească de 
pângărăciunile idolilor şi de curvie şi de su' 
gruma! şi de sânge. Pentru că Moisi din nea
nmrilecele de demult are În toate cetălile pe 
cei ce îl propovăduesc pe el, celindu-se În Si
nagoguri În toată sâmbăta. Atunci s' a părul 
Apostolilor şi bătrâni/or împreună cu toală adu
narea, ca, alegând bărbaji dintre ei să·i trimeată 
la An t i o h i a împreună cu P a vei şi cu 
Varnava, pe Iuda ce se chiamă Varsilva şi pe 
Sila, bărbat povătuitor între frali, scriind prin 
mâinele lor acestea: Apostolii. şi bătrânii şi 
fralii celor din Antiohia şi Siria şi Chilichia 
fralii, celor ce sunt din neamuri, să se bucure. 
De vreme ce am auzit că oarecari dintre voi 
ieşind v' au turburai pe voi cu cuvinte, slăbind 
sufletele voastre, zicând: să vă tăiaţi Împrejur, 
şi să păziţi legea. care noi n-am poruncii. Pă
rulu.s'a nouă, care ne-am adunat cu un suflet, 
ca, alegând bărbaţi, să-i trimetem către voi. 
împreună cu cei iubiti ai noştri Varnava şi Pavel, 
oameni care şi·au dat viala pentru numele Dom
nului nostru Iisus Crislos. Drept aceia am tri
mes pe Iuda şi pe Sila, care şi ei cu cuvântul 
,'ă vor vesli acestea. Pentrucă s'a părul Sfân· 
tului Duh şi nouă ca mai mult nici o sarcină 
să nu sepue peste voi, afară de cele de nevoe, 
adică acestea: A vă feri de cele jertfite idoli-
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lor, şi de sâ~ge, şi de sugrumat, şi de curvie, 
d~. c~e_ .de . va veti păzi pe voi, bine veti face. 
FitI sanalOşI. Fap/ele Apostolilor Capitolul 15 
Versul 1-29. 

. Spuneti voi advenliştilOl' care tineti Sâmbăta 
ŞI carnea de porc ziceti că e Spurcată deci să 
n~ se :~ănâllce de Creştini că aşa zice legea 
lUI MO.ISI? Spuneti voi care ziceti că, cum po
r~nceşle Dun~nezeu aşa tineti? Sfântul Ap. Pavel 
ş~ Val'l~ava S a opus celor ce ziceau că irebue 
sa ?e. tie l~gea lui Moisi, iar voi ca şi aceia 
s~atl Ilnpolnva Duhului Sfânt. Sf. Ap. Peire zice 
c_a, _ cu_ c.redintă se curăIă inimile neamurilor, 
fara ~a. tie l:g_ea lui ~oisi. Duhul Sfânt şi Sfintii 
AposlOh hotarasc, sa nu se pue nici o sarcină 
~e .~ 'legii ~u~ r:ois! pesie neamuri, că nici pă
n~11l lor, I~l~: el, l~ au putul să ducă legea, şi 
VOI adventIştII ca ŞI cum ali fi mai pl'e sus de 
D~hu! ~fânt şi de Apostoli, aşa vă împotriVili. 
Sa va fie ştiut că sentinta este dală de Dum
nezeu împotriva celor care se împotrivesc Du
hul~i Sfânt şi Sfintilor Apostoli, după cum este 
scns: r:ă mir că aşa de curând vă mulali dela 
cel ce v a chemat pe voi prin darul lui Cristos 
la .?ltă Eva~ghelie; Care nu este alta, ci sunl 
unu care va turbură pe voi, şi vrea să strămute 
~vangh~lia lui Crislos. Insă măcar şi noi, sau 
lllger dm Cer de vă va binevesli vouă alia afară 
de ce am bineveslil vouă, anatema să· fie, Pl'e. 
c~m am zis mai Înainte Şi acum iarăşi zic: Ori 
cl?e de vă va bine vesti alta afară de ceia ce 
aII luai, anatema să fie. Gala/eni cap. 1. Vers. 
6-.9. ?e. n'ali av~a ochi cari să vadă. şi a-li fi 
orbi, Il ali avea pacal: Iar acum zic.eli: că ve-

I 
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I 19 I dem, penlru aceasta păcatul vostru rămâne. 
f IO~ă?r~ ~~~e veti scăpa o aaventiştilor şi toji 
, cei ce cugetă ca voi? Domnul Iisus zice: Tol 
păcatul şi hula se va erta oamenilor, iar hula 
care este împolriva Duhului Sfânt, nu se va 
erla. Malei 12. 31. Voi mai mari decât Dum
nezeu sunteli? Sau şti\i vreun alt Dumnezeu 
mai mare şi puternic ca Dumnezeul cel în trei 
ipostasuri (adică Tatăl Fiul şi SE. Duhu)? , 

Ştiu că voi adventiştilor şi loti, care au !.Ş/t 
din regula Apostolilor şi a urmaşzlor lor, _l:-PI

i scopi şi Preoţi, aveţi Dum/Jez~ul vostru carU/a 
) îi slujiţi cu toată puterea; e dzavolul dumnezeul 

vostru, după cum vă voi arăta mal JOs, 
Depărlali-vă de erelici câli vreti :,ă vă. mâ~: ! luili sufletele, şi temeti-vă de Dumnezeu ŞI ~ajl-~ 

I laudă că ora judedHei a veni! şi vă închmall 
f . celui ce a făcui Cerul şi pămânlul şi marea şi 

"

. izvoarele apelor. Apocalips 14. 7. Depărlaji·vă 
şi de cei ce nu vor să se teamă de Dumnezeu 

I si petrec înlru desfătări. Depăriaji-vă şi de 
r ~reticii adventişli, baplişti, şi de toti care au eşit 

din regula creştină drept credincioasă (ortodoxă) 
că munca veşnică le este împreună, după cum 
vă voi arăta din Sfânla Scriptură. Duceti-vă de 
ascuHaii glasul lui Dumnezeu, în ziua în care 
ne-au arătai Dumnezeu, care este ziua învierei 

i Domnului nostru Iisus Crislos (Duminica), când 
i . ·şi pe Duhul Sfânt l'a trime_s peste Sfinlii_:,\po: 
1 sloli şi ne spunea cu limba de foc: pocaljl-va 

de I~crurile cele rele şi credeţi În Iisus Cristos, 
i pe care Tatăl l'a învial din 'morIi. Fap. Aposto
I Jilor Cap. 2. 
i, .. 

t 
1 
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Iată ară~ai pânăv mCI CUm că numai sunte111 
sub le?e, ŞI ,cun: cva nu avem nici o sarcină de·· 
~ Jegel .ve~hl, fi ~a nu ni se cade să ţinem Sâm- ! 

ata, CI ZIua rnvlerei Domnului Dumineca s' i 
trebue ,să. ~scultăm de Sfinţii A~osto!i si de 'c~:l 
pe can el i-au rânduil prin Duhul Sfâ~1 v , 

păstorea v 'lIP , sa ne i 
s sca, In ocu ăslorului celui mare Care ! . 

. ea de de-a dreapla lui Dumnezeu şi T '"1 t 
Marcu 19 19 '" a,a_, . 

. '. . . pana va pune pe inamicii Lui 
aşfernul. pIcioarelor lui. Evrei. 1, 13. i 

l 'OD VOI duşmanii adevărului, supuneti· vă Fiului I 
I~~iat u~nt~~:~t c~lui V~? c~re a fost mort şi a f 
Pl' t··· e In vecii vec' or. Apocalips 1. 18. f 
a~ge: Inalnt~a v Lui şi rugali-L ca să vă lumi- 1 ... 

fez" ml~tea ŞI sa puteti cunoaşte minunile din ! 
egea LUI (Evanghelia). Psalm 18. Vers. 18. f' 

preOfia ~OUIUi A,ezământ, fată de 
. Preoti a Vechiului A,ezământ 

f 
t 

I 
! 
t 

, 
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veti fi mie preoţie Împărătească şi neam sfânt. 
Eşirea Cap. 19. Vers. 5-6. Va să zică pe loIi 
îi numea preotie, de va păzi legea, ba încă şi 
împllriilească;' dar nu toţi puteau a preoţi lui 
Dumnezeu, decât numai Aran cu fii lui după 
cum voi arăta. Unii cari nu erau preoti ca Aron, 
bizuindu-se pe cuvânlul Domnului ce zicea, că 
de vor asculta legea vor fi neam ales, preolie 
împărătească, neam sfânt, Eşirea 19. 5- 6. a~ 
cugetat că şi ei pot săvârşi slujba lui Aron ŞI 
că nu mai este nevoe de Aron, că şi ei pot a 
tămâia lui 0umnezeu ca şi Aron preotul. Dar 
să aduc cuvinte din Sf. Scriptură, cum i-a pe
depsit Dumnezeu pe cei ce au cugetat că şi 
ei pot preoji lui Dumnezeu ca Al'Ofi. Şi zice: 
.Orăil-a Core feciorul lui Isaar, fiul lui Coa!, 
fiul lui Levi, cu Daton şi A viron feciorii lui 
Eliav, şi cu Avniu feciorul lui Falei, fii lui Ruvin. 
Şi s·au sculat împotriva lui Moisi cu două suIe ' 
cinci zeci de oameni din fii lui lsrail, căpete
niile adunărei, aleşii sfaiului şi bărbaji vestiji. 
S-au adunat asupra lui Moisi şi a lui Aron, 
zicând către ei: Destul este vouă. că intreaga 

. adunare cu toţii sunt sfinţi şi Domnul este intnz 

Când ?om~ul Dumnezeu a hotărât scoaterea 
pOPAorul~1 Israil ?~ sub stăpânirea lui Faraon, 
a .randUlt ~e M?~sl prooroc şi pe Aron, fralele 
lUI, pre?t dandu-J In ajutor Levili. Preolia aceas
t~ a I?J Aron. pe care o avea dela Dumnezeu, 
mme~1 nu avea voe să o săvârşească decât 
nu~aI Aron ş~ r~i lui. Şi fiii fiilor lui,' şi aSa 
n:al ?eparte pa~a avea să vină Mesia ceI fă
gad UIt, care. a ŞI. venit. Şi grăia Domnul către 
poporul Isral,l prin gura lui Moisi zicând: Şi 
fcum de veti asculta cuvânlul il,{eu si veli păzi 
egea lT!ea. vveti fi mie pOpor ales' din toaie 

neamunle. ca al meu este tot păl7lânlul. Şi voi 

ei, pentru ce vă ridicati peste adunarea Domnului? 
TI Şi auzind Moisi a căzui pe foja sa şi a grăit 
l' către Core si către toată ceata lui, zicând: 
! ' Socotit-a şi a' cunoscut Dumnezeu pe cei ce sunl r· ai lui şi pe cei sfinj[ i·au apropiat la sine, 

Aceasta să faceti; luati-vă voi înşivă cădelnije, 
Core şi 10ată ceata. Şi puneti în ele foc şi 

,. aruncati în ele tămâe înaintea Domnului mâine, 
. şi bărbatul pe care îl va alege Domnul, acesta 

va fi sfânt, ajungându·vă vouă fii lui Levi. Şi & 

\~:"'\ , 
1 



t 
22 t 23 

fii lui Lev' Au °l,re, AscultatI-mă pe mine '. narea aceasta, ca-j voi topi pe ei odată, Si au 
zis Moisi că Ire C, , , .. 

" " pu rn est - ' " ' . . par!l! pre voi de D e ~oua" ca v au des- căzu! pe felele sale şi au zis: Dumnezeule, 
apropiat ca"j'e s" ~m::ezeU! lUI lsrai! şi v"a .. Dumnezeul duhurilor şi a 101 lrupul, de apă-

, me ŞI sa 1 .... 1 -, Domnului, si să t l' "_ ~ U)lll S ujvele cortului f căluii un om, au peste toată adunarea va fi 
ji!i lui, şi i~-a ap~oap,l tiHarn:~a c~rtuluj să .slu-I.··.. mânia Domnului? Şi a grăit Domnul către Moisi 
I ~' f" I ia pe ,'ne ~- De 1 \' E , ' A d V b t d ' - '.. D \' , al, Il ui Lev' cu ii ,- ,'_ o 1 J.ralii, zican: or eş.e a unarel ŞI li spuse: a j-va 
p!eoji? Aşa t~ cu to~~: ŞI încă mai vreji Şi· a ! în lături de prin prejurul celei lui Core şi Da-
Iriva iui Dumneze ",a ceata la adunată împo- ! ton şi Aviron, Şi s'a sculal l1oi51 şi a mers la
împotriva luP Şi ~' ? ce este Aron de cârtifi I Dalon şi la Aviron şi împreună cu el a mers 
Dalon şi pe Aviron l~lIn:-s ..l'~o!si să cheme pel toli bălrâni lui Israil. Şi a grăit către adunare 
zis nu ' .eclom lUI Eliav' iar e', 1- zicând: Depărta!i-v!''. dela corturile acestor oa.-
, ' . ne vom duce, Au l' ,Iau .. 

ca ne-ai sui! în păm A t pu In esle ac. easla '!i'.. meni nelnţelegători; de nimic ce este al lor să 
v an care curge la' ,. ' I ' t' \" , - '\'" ' ' ca sa. TIe omori în ," , , ~,e ŞI Wiere" nu va il mge 1, ca sa nu plen I Impreuna cu el 

Ileşti Şi peste noi 7 PNU:;':~, vrei mca să stăpâ- ( în păcatul lor, Şi s'au depărta! de prin preju-
, . e-al dus tu"' :. I I ' ' 'C 'D ' A . \?i'lre curge lapte şi' . In pamântul ; fU corlu Ul tUi ore Şi alon ŞI . viron, tar 

de h Id " miere Si ne-a' d 1 " Dt' ~ , "(' "1 t I '1 o e Si de vii? V ' , ' • a moşie 1. a on ŞI h vlron au eşI ŞI au sm u .a UŞI e 
nilor acestora? N' re! sa scoli ochii oame- f corturilor sale, cu femel1e, pruncii şi lucrurile 
Moisi foarle S'I' a u ,ne ~om sui. Şi s'a mânia!!: . lor. Şi a zis Moisi: Intr-aceslea veli cunoa~ie 

" ZIS catre D 1 ii spre jertfa lor; nimic din· 1 omnu : nu căuta t că Domnul m-au trimes pe mine ca s.ă fac toale 
Şl pe nimeni dinlre ei' a e lor I.l-am pofti!,~' lucrurile acestea, că nu dela mine le fac, De 
M ' , n-am asup '( "" " . OISI către Core' f' 1" rr, .,,1 a zis .n· vor mUf! aceşlia cum mor loIi oamenii şi ae va 
gala mâine înaint~a s {!; eş!e-ll, ceafa ia şi fiii ~... fi certarea lor ca certarea tuluror oamenilor, 
Aron, Şi luati fiecare ~mnu,U1, fu cu ai tăi şi I nu m-au trimes pe mine Domnul. Ci întru pră-
l~ânsele tămâe si ad cad:lr~Ila,sa şi puneli În- .... 1 ..... · pastie va arăta Domnu! şi deschizând pământul 
liecare cădelnîla' sa ~ce!~ lUamtea Domnului 1 gura sa, îi va înghiti pe ei cu casele lor, cor-
cădelnile, tu şi AI' ' f?ua suie cinci zeci de~' luriie lor, şi toate câte sunl ale lor, de vii se 
Ş'! on, lecare c' 'clel' ····1 "" d 

1 a uat fiecare cădelnil . ~ ca n~ta sa,::i·, '. vor pogorî în ia ; şi veli cunoaşte că oamenii 
sele foc şi pesie el j' A

a s~ ŞI a pus mlrân- 1,t ,'. aceştia au mâniat pe Domnul. Iar după ce a 
t 1 

amae <1 II "1' I . '. .' cor u ui mărturiei M " " u SIa Ul a uşa! incetat a grăi toale cuvintele acestea, s'a cră-
t A OiSI ŞI Aron" C ' , AI' 1 1 ' s rans asupra lor t !' • ,Jar ore a pal pamantu supt pIcioare e or şi s a deschis 

mărturiei, şi s'a ar~!~ta feataDsa la uşa cortului pământul şi i·a inghilit pe ei cu casele lor, şi 
adunarea, Şi a 9 '~I 1 ava omnului la foafă' pe loji oamenii care erau cu Core şi cu vitele 
către Aron zicând ' ~i ~~n~ ,către Moisi şi 1. lor, Şi s,au pogorât ei şi toale ale lor de vii 

, eose Ijl-va fiecare de adu- t în iad şi i-a acoperit pe ei pămânlul şi au pierit 
( 
L r 

I 
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Si iarăşi ne arată în al! loc, că un împărat!, 
al ludeHor anume Ozic, după ce şi-a 
împărălla sa sub el, s'a lnăltai cu mintea 
getând că şi el poate să iămâieze pe 
Domnului. Dar ce i zice lui, Azaria preotul 
ceilalţi opt zeci de preoti i' Nu se cuvine tie, ' 
Ozic. a /ămâia Dommdui, ci numai preoţilor 
fiilor lui Aran. Si l-a bătui Dumnezeu pe . 
C1l boala leprei. de care mI s'a mai 
toală vioţa lui. Vezi a n Paralipomeni Cap. 
Vers, ] 7--18, Vasăzică era lucru stabilit 
Dumnezeu în Vechiul Testament, că 
nu putea preoti lui Dumnezeu. decât 
lul Aran preotul. 

Dar in Noul Testament? Fratilor, să luăm 
aminie de noi însine, nucumva să fim şi noi 
Core, Datan şi Aviron, împreund cu ceata 
Sti nu fifn şi noi ca Saul şi ca Ozie, care 
rămas nepedepsiti de Dumnezeu, pentrucă 
ncsocolil preolia lui Aron. Că dacă 
nu i·a iertat pe ,aceia, cu cât mai muit nu 
va ieria pe noi care trăim sub porunca N 
Testament. în care se spune: că acelea au 
pilde pentru noi. I Corinteni cap. 10. Vers 6-

Am arăta! mai la începui că Domnul n()sll'u~ 
Iisus Crislos şi-a lăsat oameni il1 locul 
pământ, cari să continue predicarea ÎmnărăI!iei 
Cerurilor, credinjn în Dumnezeu Tatăl prin 
Crislos fiul Său cel iubi!, botezul Întru nu'melei 
Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh şi 
cu Sfintele Taine (Irupul şi sângele 
Pe aceşti oameni îi numi Domnul Iisus mai 
ucenici şi pe urmă Apostoli ai Săi. Pe 
Apostoli îi înpulernici Domnul Iisus cu 
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Sfânt, suHând peste ei după înviere şi zid'md: 
Luaţi Duh Sfânt: cărora le veti ieria păcatele, 
se vor ierta lor, şi cărora le veti ţinea. vor fi 
tinule. Ioan 20. 22-23. Si ori ce vor lega pe 
pămânl va fi iegal şi fn ceruri. şi orice vor deslega 
pe pământ l'a fi deslegat şi În cemri. Maki 16.19. 

Am arăta! mai la începul din Faptele Apos
tolilor cum că, noi cme credem în Domnu! !isus 
nu suntem obligati cu nimic a jine legea lui 
Moisi, ci numai alâ1: S3 ne fel'Îm de cele jertfite 
idolilor, de sânge (de animaie), şi de sugru
ma! şi de curvie, Dar nu sunt numai acestea po
runcile Noului Testament şi voi vorbi mai jos de 
1 '" , . P ţ' N l" "'! e e, acum Sti telTnnl cu reo la 1 ou .li} Aşezarnan . 

Precum în Vechiul Tesianleni eU fost preoti 
care făceau Slujba Dutlu:.ezeias-c.ă şi nimeni nu 
<!.vea voe să preojească. fără nmm:1 fE lui Arcn, 
aşa şi acum sunt Presbi.teri (preo!i) care singuri 
ei au darul de a frânge pâine şi nirflel1i nu poate 
face frângerea pâlnil decât cei dmuuiji. 

Să vedem cine sunt cei rânduiji de sf. Apostoli 
şi să-i aSCL1liăm ca să ne mânfllim suflefele. 

In Vechiul Testament num",! fii lui Awn preotul 
aveau dreptul a preoti lui DUi11nc:ceu. dar în 
Noul Aşezământ nu fil cei truDeşti ai sfintilor 
Apostoli au dreptul, a preo\î Iu; Dumnezei;, ci 
cei bine credincioşi în DOlimullisus Crislos, cari 
lin cu sfintenie învălăturile sI. Apostoli. aşa cum 
a porunci! !or Duhul Sfâni să rânduiască. Mă 
intrebi: Dar cum a rândui\ lol' Dumnezeu să 
rânduiască pe preoţii Noului Aşezămânl? Iii răs-
pund: Prin punerea mâirrilor Sf. Apostoli sau a 
Episcopului se poale face ori cine din Creştini 
Diacon şi Preo!, uit fel nu se poate, măcar de 
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ar fi toli buni creştini şi dacă n·ar fi măcar un 
Episcop care să·i hiroionisească prin punerea 
mâinilor, nu se poate face Diacon sau Preoi. 
Acum să vedem ce fel a rânduit Sf. Aposloli, 
pe Diaconi, Preoti, Şi Episcopi. 

Când s·a pogorâ! Duhul Sfânt în chip de 
limbi de foc peste Sfintii Apostoli în a cinci zecea 
zi dela învierea Domnului Iisus Cris!os (ziua 
lntâia a să plămânii era când s·a pogorât Duhul 
Sfânt, adică Duminica), fiind pela Ofa Irei (adică 
după cum este acum, ceasul nouă dimineata) 
adunati toti Sf. Apostoli, au îIlcepu! a propovădui 
luturor pocăinla şi botezul în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al SI. Duh, şi multime multă a crezul 
şi s·a botezal şi s·au adăugai în 'ziua aceia ca 
la trei mii de suflete. Faptele Apostolilor Cap. 2. 

Şi iarăşi zice: Şi Înmuljindu·se în zilele acelea 
ucenicii, au făcui cârlire ElinE împotriva Evreilor 
căci văduv el\, lor se treceau cu vederea întru 
slujba cea de toale zilele. Şi chemând cei doi. 
sprezece Apostoli pe muljimea ucenicilor, au 
zis: Nu ne este cu plăcere noă ca lăsând cu. 
vântul lui Dumnezeu, să slujim meselor. Socotiti 
drept aceia fratilor dintre voi şapte bărbaji măr. 
lurisiji, plini de Duh Sfânt şi de Intelepciune, 
pe care să·i rânduim la treaba aceasta. Iar noi 
Întru rugăciune şi înlru slujba cuvân!ului ne vom 
zăbovI. Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea la 
toată mullimea şi a ales pe Ştefan, bărbat plin 
de credinjă şi de Duh Sfânt şi pe Filip şi pe 
Prohor şi'pe Nicanor şi pe Timon şi pe Parmena 
şi pe Nicolae, nemernicul din Antiohia, pe care 
i·au pus înaintea Apostolilor şi rugându·se şi.au 
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pus peste dânşii mâinile. Faptele AposI. Cap. 
6. Vers. 1-6. 

Trebue bine luai aminte, că n'au zis Sf. Apos. 
toli către creştinii: Rânduiti·vă voi Diaconi si 
Preoti, ci să'i pue înainlea Apostolilor Şi prin 
punerea mâinilor Apostolilor să le dea Dar de
osebit dela Duhul Sfânt, ca să poată face slujba 
in locul Apostolilor Domnului. Mă Întrebi, care 
slujbă? IIi răspund: A boteza în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sf. Duh. Matei 28. 19. Marcu 
16. 16. A unge cu unl de lemn sfinti! (Mir) I 
Ioan 2. 27. A înpărtăşi pe creştini cu sfintele 
taine (trupul şi sângele Domnului). Matei Cap. 
26. Vers 26--28. 1 Corinteni 11. 23-29. A 
face rugăciuni pentru cei adormiti (parastas). I 
Corinteni 15 29. A face rugăciuni pentru cei 
bolnavi (Maslu) Iacov 5. 14. Şi alte diferite ru. 
găciuni Ia diferite ocaziuni de Întristare şi de 

,bucurie. Vezi că Sf. Apostoli căutau să·i satisfacă 
pe loji care îi chemau Ia astfel de slujbe, dar 
fiindcă creştinii se înmulleau, nu mai aveau timp 
să şi predice, să se ducă şi pela casele lor a 
face slujbă. Pentru aceasta au rânduil Diaconi, 
Preoti, şi Episcopi; iar ei să poală continua cu 
mărturisirea Cuvânlului lui Dumnezeu. Şi ca să 
vezi· mai lămurit că nu pulem noi Creştinii mire ni 

'(sau laici) a ne hiroloni nouă Diaconi, Preoti, 
după placul fiecăruia îti voi mai arăta. 
, Când unul din cei şapte Arhidiaconi anume 
Filip s·a pogorât în cela lea Samariei să pl'Opo. 

. văduiască, au crezut multi şi i·a botezat, dar 
nici el Însuşi nu putea rândui Diaconi şi Preoti 

" Creşlinilor de acolo, ci a fosl nevoe să vie din 
. cei doisprezece Aposloli ca să le hirolonisească 

" 

I 
I 
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rândui dintre Creştini Diaconi şi Preoji. Cu 
câl mai mult nu putem noi Creştinii .laici, cari 
nu suntem măcar Diaconi, făcu!i de Episcop 

punerea mâinilor, măcar că nici asa nu se 
poate. Poate cineva dinlre Creştini să îndrăs· 

flll~a~;că' să zică că şi el poate să fie Diacon Şi 
fără punerea mâinilor Episcopului, lnsă 

lN'(\" în păcat neerlal de Dumnezeu după exem
lui Core, Datan şi Avil'On, că scris este: 

Diaconi şi Preoti, după cum este scris: Iar Filip 
pogorându-se în ce'lalea Samariei, propovăduia 
lor pe Crisios. Iar norodul lua aminle cu un 
cuget Ia cele ce se grăia de Filip, auzind şi 
văzând semnele care )e făcea. Pentrucă din multi 
care aveau duhuri necurate, slIigând cu glas 
mare, eşean: şi multi sl.ăbănogi şi şchiopi s'au 
vindecat. Şi s' a făcu! bucurie mare În celalea 
aceia. Iar Ull bărbai oare-care, anume Simon 
era mai nainte Îi1 cela!e vrăjind şi amăgind nea:' 
mul Samariei, zicând cum că ar fi el oare care 
mare şi la el luau amin le loIi, dela mic până 

acestea pilde s-au făcut pentru Iloi. ca să nu 
şi noi poftitori de rele, precum şi aceia au 
. I Corinleni 10. 6-11. 

Sfintii Apos/oli multă grijă aveau ca să riln
·duiască Cre~tini!or, Diaconi, Preoti şi Episcopi: 
. că ştia că nu poate nimeni dintre Creştini să 
facă frângerea pâinei şi cele-lalte slujbe, decât 

la mare, zkfmd: acesta es!e puterea lui Dum
nezeu cea mere. Şi lua aminte la el penlrudi 
de mul!ă vreme cu vl'ăjile i-a fosl amăgit pe ei. 
Iar dadi au crezui lui Filip, care propovăduia 
de împărăjia lui Dumnezeu şi de minunile lui 
Iisus Crislos, s'au bo!ezal băl'baji şi femei. Atunci 
şi Simon acela a crezui şi bolezându-se petrecea 
cu Filip şi văzând puterile cele mari şi semnele 
ce se făceau, spăimântându-se se mira_ Iar 
auzind Apostolii cei din Ierusalim cum că a 
primit Samaria cuvânlullui Dumnezeu, au trimes 
către dânşii pe Petru şi pe Ioan, cari pogo
rându-se, s'au rugat pentru ei ca să ia Duh 
Sfânt. Pentrucă nici peste unul dintre ei nu se 
pogorâse, ci numai botezali erau Întru numele 
Domnului Iisus. Atunci puneau mâinile peste ei 
şi luau Duh Sfânl. Faptele Apostolilor Cap. 8 
Versul 5-] 7. 

Vezi lucru lămuri! omule, că Filip deşi hil'O
lonisit Arhidiacon prin punerea mâinilor Apostoli
lor; deşi Dumnezeu prin el făcea minuni, scotea 
draci, tămăduia boale, boteza, totuşi, nu putea 

cei rânduiji de ei prin punerea mâinilor 
sau a Episcopului cel rânduit de ei şi Ilici 

'neinfii Il-au fost Creştinii lipsiti de Episcop dela 
'I.mrr:m ul Iisus Îllcoace. Sfintii Apostoli ştiau bine 

nu vor trăi cu Irupul în această lume până 
sfârşitul veacului. Pentru aceasta a rânduit 

Apostolii, ca ei să rânduiască prin 
Episcopi, Preoli, şi Diaconi fără de care 

UU[mE~a nu se poale mântui, după cum esle scris: 
aceasta te-am lăsai pe line (Episcopule 

Tit) ÎIl Creta, ca cele ce lipsesc să le îndreptezi 
să aşezi prin cetăţi Preoti, precum eu fi-am 

Tit Cap_ 1. Vers 5. 
că Întâi Tit a fosl Creştin, pe urmă 
pe urmă Preot, pe urmă ridicat la Ireap-
. şi numai după ce a fosl făcui 
numai aluncca pu!u să rânduiască şi 

Diaconi şi Preoti prin punerea mâinilor lui. \ 
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Aceşti Episcopi şi Preoti sunl Apostolii Dom.!' 
nului Iisus si păstori ai adevăratilor Creştini,I 
păsforind tu~ma cea cuuântătoare a lui Iisus! 
Cristos, mai marele păstorilor; I Petru 5. 2-
de ei trebue să ascultăm cu sfinlenie, 
cum este scris: Ascultaji pe invătălorii vo~t 
şi vă supuneti lor, că ei priveghiază penlru 
fIetele voaslre--ca cei ce vor să dea seama 
să facă cu bucurie aceasta dar nu "U:'l'lllUl 

că nu vă este vouă de folos aceasta. Evrei. 13.17 . 
Vezi, că porundl Dumnezeiască avem 

ascultăm pe Invăjălorii cei întru Cristos, cari 
sun! Diaconi, Preoti şi Episcopi. Şi cine nu-i 
ascul!ă cade în păcat neertal ca şi Core, Da-; 
ton şi Aviron precum v'am arătat. Dar vei zice 
Un Preot avem pe Iisus Crislos; Un Jnvă\ăto'cf 
avem pe Iisus Cristos, nu recunosc mai 
pe Iisus îl ascult. 

Eu îli spun că nu-l asculti de nu vei as,cultat 
pe cei rânduiti de Duhul Sfânt, adică; tpiscopi~,t 
Preoli şi Diaconi. E adevărat că Domnul n()~trJ" f, 

Iisus Crislos a zis. Şi Tată să nu vă cnemlaŢll 
pe pământ că unul este Tatăl vostru, 
ceruri. Nici să vă numiti Învătători, că un 
este Învătătorul vostru Cristos.Matei 23. 8-1 . 
Prin asf~ ne spune să nu avem alt Dumn 
afara de Tatăl ceresc, şi mântuitor altul afară 
de Iisus Cristos. căruia 1 se cuvine slava În veci' 
amm. 

Dar Sf. Ap. Pavel ne spune cu Duhul Sfânt;.' 
Ascultati de Invătătorii voştri cei înlru 
Evrei 13. 17. Şi iarăşi zice: Şi ',ă rugăm 
voi fralilor, să cunoaşteli pe cei ce se ostenesc'. 
înlru voi şi pe mai mari voştri inlru Domnul-
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1 Tesaloniceni 5. 12. Va să zică îi numeşle însuşi 
Duhul Sfânl prin Sf. Ap. Pavel invăIălori, insă 
înlru Domnul. 

Deci cine ascultă pe aceşti Învătători Întru 
Cristos; pe Dumnezeu ascultă, după cum este 
scris: Noi dpla Dumnezeu suntem, cel ce cu
noaşte pe Dumnezeu ne ascul!ă pe noi. Dintru 
acea sia cunoaştem Duhul adevărului, şi duhul 
înşelăciunei. 1 Epislolă Ioan 4. 6. Vezi lucru 
lămurit? Cine nu ascultă pe Sfintii Apostoli.nu este 
dela Dumnezeu ci s-a răsculal ca Core, Dalan 
şi Aviron, şi ascultă duhul cel rău, şi cu el le 
va fi şi parlea în lacul de foc. 

Domnul Iisus zice: Toale câle vă vor zice 
să păziti, păzili şi faceti. Matei 23. 3; Iar cei 
hotărâti spre peire zic : nu înlelegeli voi Creştinii 
(ortodocşi) scripturile. Sf. Ap. Pavel zice cu 
Duhul Sfânt că: Domnul Iisus înviind din morii 

. a rânduil pe unii Aposloli, iar pe altii Evan
ghelişli, iar pe altii Păstori şi Dascăli. Efeseni 
4. 11. Iar ereliciî zic: un Invătălor avem pe 
Cristos. Nici eu nu zic altfel, însă pe mai marii 
naşlrii cei întru Cristos, adică Episcopi, Preofi 
şi Diaconi îi numim după cum e porunca: 1n
vătăfori Întru Crislos. Evrei 13. 17. Dumnezeu 
ne spune lămuri! şi nu minie, că aceşli 1nvăfători 
vor da răspuns de sufletele noastre Înaintea ju
decătei lui Dumnezeu şi dacă ne-ar Înuă{a ei 
greşit chiar, noi tol ne vom mânlui suflelr;le,. 
pentru că am ascultat pe Dumnezeu, asculiano 
de Invătătorii nostri. 

Dar ~relicii nu ~or, adică: Protestanlii, Adven
. tişlii, Bapliştii, Nilenişlii (studenti în biblie) elc, 
zicând că, numai citind si. Evanghelie şi crezând 

,'3. 
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în Domnul Iisus se mântuesc. Trebue să se 
împlinească scriptura ce zice: Iar Duhul lămurit 
grăeşle. că în vremile cele de apoi se vor dE:
părta unii dela credinjă, luând aminte la duhurile 
cele înşelătoare şi la învăIăturiie cele drăceşti 
1 Timotei 4. 1. 

Este devăral că unii din Păstorii noştrii cei 
întru Crislos s·au dat leneviei, numai îngrijesc 
de iurma încredinlată lor de Duhul Sfânt prin 
punerea mâinilor Episcopului, ci se îngrijesc să 
agonisească averi multe, ba unii SU!!t chiar bejivi, 
pătimaşi în tot felul, dar nu toli. Dar ce vom 
face noi cari avem porunca Domnului, să·i 
ascultăm în cazul acesta? 

Ne spune Domnul Iisus Cristos: Cel ce va 
răbda până la sfârşit acela se va mântui. Matei 
24. 13. Nu ne spune să ne facem reguli noui de 
credintă; ci să răbdăm până la sfârşit. Au nu 
ne spune Sf. Ap. Pavel zicând: Că de bine 
vestesc, nu·mi este mie laudă, că nevoe îmi 
zace asupra, iar vai mie de nu voi bine vesti 
(predica). Că de fac aceasta de voe, am plată 
iar dacă de silă, loluşi dregătoria îmi este în
credintată I. Corinteni 9. 16-17. 

Vasăzică, ne spune că de nu ne predică 
Păstorii noştri, amar de suflelele lor, iar dacă 
nu predică lotuşi le este încredinlală această 
dregătorie de a ne păstori pe noi. Ce zice Sf. 
Pavel cu Duhul Sfânt Prezbiterilor pe cari îi 
rânduise în Efes? Că zice: Şi din Milet trimitând 
în Efes a chiemat pe Presbiterii Bisericii. Si 
dacă au venit la el, a zis lor: Voi ştiti din ziua 
cea dintâi întru care am intrai în Asia, cum 
am fosl cu voi în ioată vremea, Slujind Domnului 
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ţ,u toat~ s;ner~ni~ şi cu multe lacrămi şi ispile 
tare. mI sau mtamplat mie întru vicleşugurile 
!udellor. Pentru aceia mărturisesc vouă în ziua 
~e astăzi_ că, curat sunt eu de sângele tuturor. 
I"entru ca nu m-am ferit ca să nu vă vestesc 

tot sfatul. lui. Dumnezeu. Drept aceia, luali 
~u .. ,"" de VOI ŞI de toată turma întru care 

~fâ~t v'a ,llus pe voi Episcopi ca să păs. 
, blsenca_ lUI Dumnezeu, care o il câştigal 

sangele sau. ~ă eu ş!iu aceasta că, după 
mea vor mtra lupi grei intru voi, care 

vor eri a turma. Si dintre voi înşi·vă se vor 
bă.r~ali v_orb,ind .. îndărătnicii, ca să tragă 

ucemcI dupa danşlI. Faptele AposI. Cap 20 
17--30. . 

: Doamne .luminează.mi mintea şi voi cunoaşte 
~hn legea la. Ps'alm 118. 18. Cine 

_ cuvintele de mai sus ale Sf. Ap. Pavel 
sa nu înteleagă că Duhul Sfânt a rânduil 

şi Episcopi să păstorea'lcă lurma 
Cristos? 

'Să luăm aminte fratilor, că În uneI 
mirenilorne porunceşte Dumnez 

pe aceşti Episcopi şi Preoti, ar in alte 
lor le aduce aminte şi de e' si de turma 

care DU/lUl. Srân~ i-a rân it Episcopi să 
blsenca luz Dumn eu cari suntem 

Creştinii. Si în alt loc ia şi ;ice Sf. Pavel 
i Timotei Episcopul: Nu fi' nebăgător de seamă 

darul ce este Întru tin care ti s'a dat prin 
, ·cu punerea m' ilor Preotiei. 1 Timotei 

: 14'0, Ş~ iarăşi zice: Pentru ca;-e pricină îti 
ammte tIe, ca să aprinzi Darul lui DU/~

care este Întru tine prin punerea mâinilor , 
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mele. II Timotei 1. 6. Şi laraşi zice: I-'"n 1 ,,"1. 
aceasta te·am lăsat în Creta, ca cele ce IiDlsesc~ cu Jim_bă, de foc Sf. Apostol Iuda, zicând: Vai 
să le îndreptezi şi să aşezi Preoli prin lor! C? s au .răsculat ca Core. Iuda 1. 11 Ere. 
precum eu li·am porunci!. Ti! 1. 5. Şi ZIC: NOI suntem adevăratii trimişi ai lui 
zice: Mâinile degrab să nU'Ii pui pe nimeni, ascultati-ne pe noi, noi trăim după 
te face părlaş în păcate streine; pe tine ; voi Creştinii nu vă mântuiti de 
le păzeşte. 1 Timolei 5. 22. Cine vrea cu asculta pe noi. 
vărat să se mântuiască de focul cel veşnic, mincinoşi se adună, cântă, citesc 
sunt deajuns mărturiile aduse până acum. se roagă şi zic că toti sunt preoti 

Cu toate adevărurile Dumnezeşti spuse Dumnezeu. De aceştia ne spune Domnul 
poruncite de El, totuşi sunt unii cari nu Crislos zi.câ~d: Păziţi-vă de proorocii cei 
priceapă adevărul şi s'au răsculat cari vm la voi În haine de oi. iar 
rânduelei Dumnezeeşli, ca să se sânt lupi răpitori. Matei 7. 15. Despre 
scriptura ce zice:' Că eu ştiu aceasta, că p~o?roci m~ncinoşi se vorbeşte în Apo-
ducerea mea vor intra lupi grei între voi, zlcand :. Iata, ~au din sinagoga sfltanei 
nu vor erta turma. Şi dintre voi înşi-vă se ce se ~IC ~e sine a fi Iudei (Creştinii), 
scula bărbali, grăind îndărătnicii, ca. să sun!,. c~ m~n!. Apocalips 3. 9. Aceşti 
pe ucenici după dânşii. Faptele Ap. 20. 29- . mlllcmoşi se adună zicând că numai 
Cine sunt acei lupi greoi? Cine sunt el este Domnul Iisus, iar Domnul Iisus ne 
baIi care vorbesc îndărătnicii? Sânt că, ~? ~ijlo?ul. lor este satana. Păzili.vă 
mincinoşi. Cine sunt prooroci cei prooroCII cel mincinoşi zice Domnul. Dum. 
Sunt toli acei ce s'au răsculat Împolriva nu este vinovat de pieirea celor ce nu-l 
copilor şi a Preolilor, pe cari Dumnezeu Dumnezeu a spus odată pentru tot-dea una 
poruncit să·i ascultăm, că ei vor da . de;: Invăţă!orii vo?tri" Evrei 13. 17. 
înaintea lui Dumnezeu de sufletele noastre. cine altul vei scăpa o omule dacă pe 
13. 17. Cine nu ascultă de InvăIă!orii cei e~ nu·!. asculti? Au n'ai ci/it cum un 
Cris!os? _ Sân! Luteranii, Adventiştii, (Capl~a~ anume _ C~rnelie, se ruga lui 
Mileniştii, şi alte multe eresuri cares'au ivi! ŞI facea multa milostenie săracilor şi 
diferite numiri şi au venit printre Români ca să-i spue Dumnezeu ce să facă să 
multe părli ale pământului. mântuiască? Şi Dumnezeu l-a trimis la Sf. 

Aceştia sân! cari dau luptă mare să Iragă Petru, şi ce-i va spune el aceia să facă şi 
Creştini după ei. Faptele Apos!. 20 29- mântui. Faptele Apas!. Cap. 10. Aşa că 
Aceştia sunt cari s'au răsculat ca Core, . ne tri~ete ~ă ~scuItăm pe Apostolii 
şi Aviron. Numeri. Cap. 16. Pentru aceştia care sun! EPISCOPI ŞI Preoli, şi altă regulă 

se poate face, şi dacă se face nu poate 

.' 
, 
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duce la mântuire, ci la piere, la, osândă eternă,,' 
?recum. este scris: ~ă măc~r noi ~post~lii, sa~1 
IOger dm cer de va va blOe veşh voua afara~ 
de ceia ce v'am bine vestii vouă, să fie anatemat 
Galateni 1. 8-9. Socoteşte tu care vrei să tei 
mânlueşti, pe cine se cade să ascultati, pe ' 
nezeu sau pe oameni? judecati. Faptele '" n,,'l'" 
4. 19. şi 5. 29. Intreb: Cum Îi numeşte 
nezeu cu Duhul pe Episcopi şi pe Preoţii Bisericei 
Răspund: Ingeri ai Bisericei. Imi vei zice, 
deşte-mi. Iti răspund: Pe Sf. Ioan iJG.tezătcltul 
Inger il numeşte Duhul Sfânt. zicând prin nr,~nl·nr·m 
Maleahi şi Isaia: Iată, eu trimet pe Ingerul 
Înaintea feţei tale. care va găti calea fa inaintea 
Maleahi 3. 1. Isaia 40. 3. Matei 3. '3. şi 11. 1 
Marcu 1. 2. Luca 3. 4. Pe Sf. Ştefan 
diaconul, unul din cei şapte rânduiti de 
Apostoli, când îl judecau Arhiereii 1 udeilor,. " 
văzut fata lui ca de Inger şi se mirau zicând : 
Oare aceasta aşa este? Faptele AposI. 7. 
Când Domnul Iisus Crislos se arătă în Hl~'UIa; 
Patmos Sfântului Ioan Teologul şi-i descoperi 
cele ce vor fi până la sfârşilullumei, cum 
pe Episcopii bisericilor? Au nu-i numi In 
bisericei? zicând: Ingerului bisericei scrie·i. 
calips 2. 1. Episcopii şi Preoţii şi Diaconii 
mai numesc şi cetatea marelui Impărat 
Cristos. Matei 5. 35. Fără de Preoti nu te 
mânilii o omule, ori cine ai fi (însă Preoti trir'l1fi, 

prin punerea mâinilor Episcopului) că. de se 
face pâinea de grâu in trupul Domnului 
nu fără de Preot se face. Şi de se preface vin 
de strugure in sângele Domnului Iis11s nu 
de Preot se face. Că trei sunt cari ~vl"V"OM',l, 
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În cer: Tatăl. Cuvântul şi Sfântul Duh. şi aceşti 
trei una sunl. Şi trei sunt cari mărturisesc pe 
pământ, Duhul şi apa şi sângele, şi aceştia trei 
una sun!. Ioan ,5. 7-8. Şi trei sunt prin cari 
ne mânluim sufletele: Pâinea de grâu. vinul de 
strugure. şi Preotul care cu darul ce îl are dela 
Dumnezeu, preface pâinea şi vinul în trupul şi 
sângele Domnului Iisus. care zice: Luati mâncati, 
acesta este Trupul meu. Şi: B~ti dintru acesia 
foti, că acesta este sângele meu. Matei 26. 
26-28. Că de nu veti mânca lrupul Fiului omului 
şi de nu veti bea sângele Lui, nu veti avea viată 
întru voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea 
s'ângele Meu are vială veşnică. Ioan 6. ;')3-56, 
Şi cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, ju
decată lui - şi mănâncă şi bea, nesocolind trupul 
Domnului. ! Corinteni 11. 29. 

Cu cine ii mai aseamănă Dumnezeu 
pe PreOîi! 

li mai aseamănă cu femee care naşte copil 
parte bărbătească, dupr.e cum este scris: ŞI 
semn mare s'a văzul în Cer: femee îmbrăcată 
cu soarele şi luna supt picioarele ei şi pe capul 
ei cunună de două spre zece stele. Şi având 
în pântece striga chinuindu'se şi muncindu'se 
să· nasca. Şi a născu! fiu, parte bă,bătească, 
care va să pască toale neamurile cu toiag de 
fier, şi s'a răpit fiul ei la Dumnezeu şi Ia scaunul 
lui. Apocalips 12. 1 -2 şi versul 5. Luminează-mi 
Doamne ochii minlei şi voi cunoaşte minunile' 
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din legea Ta. Psalm 18. 18. Cine este soarele 
cu care este Îmbrăcală femeia? Esle Iisus Cris
t~s Don~nul ~0s..tr~, care şi-a rânduit Episcopi 
ŞI Preoll, a ~avarşi lucrul Lui, mijl1luirea - celor 
ce cred mtransuL Cine este lU/la care este sub 
p~cioarele ei? Este lumea Creştină care Irebue 
~a .?:cul~~ de fe:nee, adică de Episcopi şi Preoli, 
~nva!at~r~1 noştn. cei intru Crisios, Iar că este 
lI~chlpUlta lumea cu luna, ne arată Dumnezeu, 
~a precum" luna este luminoasă, iar pe urmă 
mtunec~asa, .aşa" este cu lumea Creştină, uneori 
~ste mal l,ummata cu credinla şi cu faplele bune, 
Ia! alteori. este întunecată de necredinlă şi de 
pacate. Cme sunt cele douăsprezece stele ciI 
care este În~ununa!ă femeia? Sunt cei doispre
zece Apostoli pe cari femeia li are de bază în 
rU!1ăciunile ei, ca cu rugăciunile lor cele către 
MJeluş~l.ul lui Dumnezeu, să ne erte şi pe noi 
car.e traim după .reg.ulile şi îndrepiările lor, Apa
c~h~s 19. 8. ceIace nu vor să creadă erelicii. 
ŞI z~ce: Şi, având în pânlece striga, chinuindu
se Ş! muncmdu·se să nască. Aici ne arată Dum
nezeu. lupta p~ care a dat-o şi o dă Preojia 
(femela) cu diavolul care ii stă împotrivă să-i 
man~nce fiul cel născut parle bărbătească; lnsă 
f:,meIa cu strigări şi cu rugi (1 Timotei 2 1.) 
calre cel ce poate a mânlui, cu chinuri din 
parle,a nec~e~in~ioşilor. cu prigoane şi necazuri, 
101uŞI, a birUIt ŞI a născut fiu parle bărbătească 
~are va. să pască toate neamurile cu loiag d~ 
fier. Prlll parte bărbătească, ne arală Dumnezeu 
:~ tot! câţi ascultă pe femee (Episcopi şi Freoţi! 
lŞl .mantuesc. sufletele lor şi impărăţesc cu Iisus 
Crzstos, Il Tlmolei 2. 12. 

Cu 
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cine mai dă luptă diavolul 

afară de femee! 

Cu cei ce ascultă învăjăturiie ei, precum esle 
i scris: Şi s'a mânial balaurul pe femee, şi s'a 
, dus să facă război cu ceilalji din seminlia ei, 
I cari păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au măr
! turia lui Iisus Cristos, Apocalips 12. 17, O vi· 
f,. cleanul drac; o necuratul duh: văzând că nu 
~ poate birui Preojia a o sfărâma, a o nimici, a 
I plecat să dea luptă cu cei din seminţia ei, cari 
1.... cred în Dumnezeu Tatăl şi au mărturia lui Iisus 
1 .•.. Crislos. Şi întra"devăr, pe unii dinlrânşi i-a bi
[ ruit, că i-a făcut a zice că nici nu este Dum
l nezeu. Aceştia se numesc alei. Pe uni i-a făcui 
,~ "a numai crede In Dumnezeu după rânduiala t femeii din apocalips, ci şi-au făcui ei reguli noui 
1: de credinlă În Dumnezeu, nemai ascGltând po-

!
~'.',." runca Domnului ce zice: Ascultaţi pe învăţătorii 

voştri. Evrei 13. 17, Şi toate câte vă zice ei să 
păziţi, păziţi şi faceţi. Matei 23. 3, Şi cel ce va ! crede se va mântui, iar cel ce IlU va crede se 
va osândi. Marcu 16, 16. Pe aceşti neascultă-
tori de Dumnezeu, cu reguli noui în credinjă, 
îi numeşte Domnul Iisus: Prooroci mincinosi. 
lupi imbrăcaţi in piei de oi. Matei 6. 15, !~r 
prin Sf. Ap. Pavel îi numeşte eretici. TiI. 3. 10. 
Iar pe alli i-a înşelat balaurul să zică că este 
Dumnezeu, şi să se ducă la Biserică - unde 
săvârşeşle Preotul frângerea pâineî şi înallă 
rugăciuni către Cel Prea Inalt - dar că vor Învia 
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morjii şi că va sta la lnfricoşata judecată a,. 
F!u~ui lui Dumne~eu şi d. este o altă viată veş.· 
mca',ye care Irebue să o aşteptăm, nu v;r să' 
cr~~aa, P~ aceştia I~ num~şte Dumnezeu, astfel:' 
A.VG/:d Chlpu~,bunel, ~redinte, iar puterea ei fă.! 
gadu:lld-o, ~~ l,imotel J, 5. Aceşiia sun! creştinii! 
noştn, de. SI~Zj, nu toli, însă cea mai mare parte i 
d~n e., ,,:a ,Zice sr. A~, Pavel către Episcopul 
T 'ffi?te" ŞI aceasta sa Ştii, că În zilele cele de 
?P~i v,or veni vremi cumplite. Că vor fi oamenii . 
i~b[!on de sine, iubitori de argint (ca Iuda vân- .• 
z~t?ru,l Domnului) măreji, trufaşi, hulitori şi de.' 
p~r~llli neascuHători, nemuljumHori, necurati.· 
Fa~a d~ dr~goste, neprimitori de pace, cleveti
Ion, nemfranaji neiubitori de b'lne Va' "I~' 

b 
.....,.. , !, nZd Od, 

o razmCi, mgamfaji, iubitori de desfătă' . 
m li ci ", b't d fi mm· u~, ecm, IU I ori e Dumnezeu, având chipul 
bune,. credmte iar puterea ei !ăgăduind·o si de . 
<l;eş!t,a te fereşte. Il Timotei 3 .. 1- .5. Acesta' este 
razboiul ~Iav?!ului cu Creştinii cari tin învăjă. 
I~ra !emel: Şi pe m~l!l i-a amăgit înşdându-i, 
Ca sa se, Implmeasca ce este scris. Şi coada 
b~la~ruIUi trage a Ireia parte din stelele ceru
lm ŞI le-a arunca! pe ele pe pământ. Apocolips 
12. '1. Insă cu toală lupta balaurului cu joal~ 
ispitele lui, adevărul Evangheliei stă ~Iecliniil şi 
va sta. Până. la sfârşitul veacului, că puternic şi 
nemunlor eSle cel ce a zis: Dalu-mi·s-a toală 
puterea în cer şi pe pământ, drept âceia mer. 
gâo~, lnvăla(i toaie neamurile, bolezânclu-le pe 
el~ li1 .nume~e Jată!ui şi al Fiului şi ai Sfântu
lUi Duo:, Invajandu-le pe dânsele să păzească ! 

toale cme am poruncit vouă şi iată Eu cu voi ' 
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sunl în toale zilele până la sfârşitul veacului, 
amin Matei 28. 18-20. 

Ce poli face omule eretic împotriva rânduelei 
Dumnezeeşti? Au mai Iare decât El eşti? Au 
n'a ştiut Dumnezeu ce face? Când Dumnezeu 
s' a făgăduit că va fi cu Episcopii şi Preotii până 
la sfâ,şitul veacului, crezi tu ca un rătăcil ce 
eşli, că nu \'0 n? Au nu Sfintilor Apostoli li 
s' a incredintat a şti tainele lui Dumnezeu? Ma
tei 13, 11, iar Sfintii Apostoli le incredintă Dia
conilor, Preotilor, şi Episcopi/or prin punerea mâi
nilor. Faptele Apos!. 20 27-28. Neschimbată 
rămâne porunCCl Domnului prin Evanghelia Fiu
lui Său Iisus Crislos, care este Încredilltatel Epi
scopi/oI' şi Preoti/ar pânel la sfârşitul l'caClllui, 
Dacă este neschimbată nici noi să nu ne 

schimbăm credinţa, aşa cum ne învaţă Fpiscopii 
şi Preotii, dci ei sun! Economii lui Dumnezeu, 
Tit. 1. 7. şi I Corinteni 40. 1. Lor li s'a făcut 
cunoscută loală starea lumei pană ICI sfârşit. 
Episcopi/ar le spuse Duhul Sfânt că In vremu
rile de apoÎ se vor depllrla. unii dela credinţă, 
luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la 
învăţăturile cele drăc€şti, a [e celor ce inlru fă
tărie vorbesc minciuni, fiind ar~i Ia a lor ştiintă, 
Oprind a se ll1sura şi a se feri de bucatele pe 

. care 18-a făcut spre impărlăşire cu mult,umiiă 
celor credincioşi şi carI cunosc adevărul. 1 Ti
motei 4_ 1 - 3, Că, toate sunl curate celor cu
raIi. iar celor necuraji şi. necredincioşi nimic 
nu le este curai. ci li s'a spurcal lor şi mintea 
şi ştiinţa. Tit. 1. 1 5. Episcopi/oI' le spuse Sf. 
Ap, Pavel zi când : Propovădueşte cuvântul, stă
rue cu vreme şi fără de vreme, mustră, ceartă, 
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îndeamnă cu toată îndelunga răbdare şi cu in
vătăfura. Că va fi vreme când învătăfura cea sănă
foasă nu o vor primi, ci după poftele lor îşi vor alege 
loru-şi învătăfori, gâdilându·j la urechi. II Timotei 
4.2-3. Către eine frimeleSf. Ap. Iacov zicând: 
Este bolnav cineva intre voi? Să cheme Preotii bi
sericei şi să se roage pentru dânsul, ungându-I pe 
dânsul cu undelemn intru numele Domnului. Şi 
rugăciunea credintei va mântui pe cel bolnav şi 
îl va ridica pe dânsul Domnul; şi de va fi făcui 
păcate se vor erla lui. Iacov 5. 14- I 5. Fratilor 
să ne lemem de Dumnezeu şi să ascultăm po
runcile Evangheliei lui Iisus Crislos Domnul 
nostru, că după Evanghelie ne va judeca Dum
nezeu. Ioan 12. 48, Romani 2. 16. Să tinem 
mărturisirea nădejdei nesmintită: (pentru că cre
dincios esie cel ce a făgăduit). Că lepădând 
cineva legea lui Moisi fără de milă prin doi 
sau trei martori moare; Cât de mai amară 
muncă, socotiti, va lua cel ce a călcat pe Fiul 
lui Dumnezeu şi a socotit a fi de obşte sân. 
gele legei, cu care s'a sfintii şi a ocărâi Duhul 
darului? Evrei 10, Versul 23 şi :28 -l!9, Şi în
fricoşat 1 u c r u este a că dea 1n mâinele 
Dumnezeului' celui viu, Evrei 10, 31,. Că Dum
nezeul nostru este foc mistuitor. Evrei 12. 29, 

De va lua cineva bine aminie la cele spuse 
în această scrisoare, fericit' va fi înaintea lui 
Dumnezeu de va şi face, că ştiu pe cel ce m'a 
mângâia! şi m'a întărit a spune acestea, măcar 
că caută să mă omoare unii ce zic că sunt 
creştini, că ei nu ,tiu pe Dumnezeu care m'a 
întelepti! ca să le spun mil.nluirea; ba chiar din 
cei ce mă ascultau şi credeau, s'au făcul po-

( 
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"1 Iuda vânzălorul, ca să văluitori uCigaşI 01' , cta e z'lce' Şi loIi cari 
'1' că Scnp ura c . , 

se Imp meas" d' r a vietui întru Cnstos 
voesc cu .~una c~e \~~motei 2. 12, Ci nici de 
Iisus, gom\l vor fi~ Il ,. am sufletul meu cin
una nu bag seama,. mCI" " 'r esc alergarea 
stil mie, fără ~umFal cta

l 
s1ps:~~I~or 20. 24. Că 

. u bucune. ap ee. 
meaavcem aici cetate stătătoare, ci pe ~cel.? <:e 
nu " E . 13 14 DeCI sa ra· va să fie o căutam, vre! . . l~i Dum-
mânem statornici fhral\~lorF~nutlruul' Ps~~~f<;~s Cristos 

' Evang e la 1 '. , 
nezeu pr~n, A cultati de Invătătorii voştrz, ca 
care a ZIS. s.' 'ntea lui Dumnezeu de suei vor da seama In?l 
fletele voastre. Evrei 13. 17. 

Despre Sfânta Cruce 

Vre-un nepriceput ar zice: Ei ?ine, să :~c~~ 
1, "Dumnezeu a porunCII aşa, d" " 

de preo 1, ca ce mă pune sa ma 

închin la chip cio
plit? Eu întreb; la 
care chip cioplit ? 
Vei zice; ne pune 
Preotii să ne facem 
semnul crucei, să o 
sărutăm, să ne În-

. 1 Go16 ota intre tâlhari chinăm la icoane,. MâniUltoru pe ~ 

t nu sun! chipuri cioplite? Şi Dumnezeu 
aces ea . h' . pliP 
a zis: să nu-ţi f~Cl c lp CIO sc;ie să nu-ţi faci 

Eu le întreb: 111 care .Iegh~ , 1 .? Imi zici: în 
. l't ,. să te mc mi U1. 

chip ciop 1, m.cl , ' 'r'un loc ci. în mai 
legea veche, ŞI nu numaI m, " 
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mulle. Eu îli răspund' aci '. 
Ireb, şi să mărluriseşti' ad eV,alajl est:, dar te în
dupa Noul Testament evaru. NOI cari trăim 
1 l' -- care est sr' gle le - cum trebue ~, e anla Evan-

dală de DUlnnezeu s~ mtelegem legea veche 
d pnn 1'" •• 
uhovniceşte (spiritualment )'~l~l:. o~e~eşle sau 

cum una să cite~fi i 'r e " r.n l vei Zice: Dar 
Pund' O I Y - Ş alnel sa mte1egP It' , . mu e, loală -; 't -. 1 ras-
însuflată, II Timotei '3cnr6 ur~1 este de Dumnezeu 
Insă ne arată D '. 1 Petru 1, 19-21 
veche, zicând' Ş~:~l!1e~ey cum se intelege iege~ 
Romani 7 14' O ca egea duhovnicească e~te 

. . meneşie' c 

Scriplură şi au răsti 'n'! a~, Illteles Evrei Sf. 
de oare ce ei soeot~a~ :-e , I~l lui Dumnezeu, 
le va da lmpărălia j a ~aca va veni Mesia 

• umeasca pă ' I care au pierdut-o " ,man ească pe . 
, Oin cauza păcat J j , 

ramas lipsiti şi de îm ' ~ . e or or, şi au 
cultând de Fiut lu' O paralla Cerurilor, nea's
pără/ia Mea nu e~te ~~n~zeu care zicea: Im-
18, 36, Evrei 13 14 A~ ~m:a aceasla, Ioan 
greu de inteles de " evarar, legea veche e 
- tI- cel nepriceputi t 
in e eg lumeşte, trupeşte n D 'pen rucă O 
ne-o arată Duhul Sf' t . u, uhovmeeşte cum 
hovnicească este. R:

n
, :lC~nd: Că legea Du-

om J' mam 1, 14 Ca 't' , u e ce msemnează a ' tI' , sa' Iara! 
legea veche, îli adue s In ,e eg~ auhovniceşte 
dinlrânsa. In legea 1 . PMre ~?rl~fJe ceva cuvinte 

b 1 Ul OISI Zice' S' gura ou ui ce treeră. A IT- I . a nu legi 
a lui Moisi Cap 2" Va ege sau cartea cincea 
neamurilor Păgâ~e (;). ers, 4. Şi predicalorul 
AII P care am fost·) , pos o avel, luminal de D 1 I . nOI, marele 
Au doară, de boi se în .. UlU. Sfanl ne spune: 
doară penlru noi cu ad gflJeşte Dumnezeu? Au 
s'· evaraf zice? C~ t ' a sens: Ca întru nădeJ'd 1 " a pen ru noi 

e ce ce ara dalor este să 
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,are, şi cel ce treeră întru nădejde, de nădejdea sa 
,trebue să aibă parte.l Corinteni 9. 10.1 Timotei 5. 

" 

17 --1,8, Deci este lucru lămurit, să nu înţelegem 
, VechIUl Testament lumeşte. măcar că şi în Sf, 
,Evanghelie sânl unele locuri greu de înteles, 
[însă greu pentru cei perilori, adică eretici. cari 
,'înteleg ca şi Evreii lumeşte, precum este scris: 
! Iar de este şi acoperită Evanghelia noastră, 

1
'. întru cei peritori esle acoperită; Intru care Dum
"nezeu a orbit mintile necredincioşilor veacului 
f acestuia, ca să nu le lumineze lor lumina E van
! gheliei slavei lui Crislos, care este chipul lu i 
',Dumnezeu, II Corinteni 4, 3 -- 4, şi Il Petru 
.·3-16, Şi iarăşi zice: Vă răIăciţi, neştiind Scrip. 

, ", turile nici puterea lui Dumnezeu. Malei'22, 2!ol. 
Vedeti voi, cari v' ati abătut dela dreapla cre· 

" dintă (orlodoxă), că pentru aceasta v'ati abătut 
că nu lntelegeti scripturile, nici puterea lui Dum· 

,'" nezeu. Eu zic; cum s'ar fi pulut ca să se 
I numească Crucea Sfântă şi Icoanele, de nu ar 
'~' fi vorbit Dumnezeu mai'nainte prin Vechiul Tes' i tamen! şi Noul Testament? Era cu neputintă de 

1

, nu le făcea Dumnezeu vederale întru poporul 
" Creştin prin semne şi minuni, nu mincinoase ci 
i adevărate. Deci, pentru Cruce că esle bine cu
'. vânlată şi sfinlită de Dumnezeu, voi arăta din 
,.' Vechiul Teslamen!.. .. Din rodul lemnului au mâncat 
li strămoşii noştri Adam şi Eva femeia lui şi s'au 
f pedepsi! de Dumnezeu. Facerea Cap. 3, 
, Plin lemnul pomului ne veni şi izbăvirea de vrăş· 

maşul neamului omenesc, adică diavolul. Adevăral 
că Iisus Cristos este mântuitorullumei, însă prin 
Cruce veni dreptatea. Până la venirea Domnului 
Iisus Crislos în lume prin femee, Crucea e~a 
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groaza şi ruşinea lumei iar dacă veni Fiul 
Dumnezeu in lume cu trup omenesc, o 
cuvântă şi o sfinti, Iăsându-o Creştinilor ca 
dar Împotriva diavolului, 
Dacă Dumnezeu a bine cuvânta! Crucea, 

poate să-i ridice binecuvântarea? Că aşa 
Dumnezeu prin proorocul Solo m O n; 
binecuvântat este lemnul prin care se face dr('pf(zfe! 
Cartea intelepciunii lui Solomon. Cap. 14. 
7. Care este' lemnul prin care veni dreptatea 
Lemnul Crucei. 

Vezi omule care ZICI că este chip 
Crucea pe care a binecuvântal.o Dumnezeu 
Ne arată destul de lămurit Dumnezeu în N 
Testament care sânt idoli cărora nu trebue să 
le slujim şi să nu ne închinăm lor, despre 
voi vorbi mai jos, însă Crucea nu este, rl",n~ll 
cum arătai mai sus şi voi mai arăta. ~li'intul[ 
Apostol Pavel ne vorbeşte şi mai mult despre 
Cruce, cum Domnul nostru Iisus Cristos a făcut . 
împăcarea noastră cu Dumnezeu Tatăl pin Cruce, .. 
zicând: Pentru aceia, aduceti·vă aminte, că voi 
oare când neamurile în trup, care să chemati 
netăere împrejur de către ceia ce se chiemau 
Iăere imprejur în trup făcută de mână. Că erati' 
Întru acea vreme fără de Crislos, instrăinaU de 
petrecerea lui Israilşi străini de aşezământurile 
făgăduintei, nădejde neavând, şi fără de Dum
nezeu in lume. Iar acum intru Cristos Iisus voi, 
care oare când eraU deparle, v· ati făcut aproape 
prin sângele lui Cristos. Pentrucă El este pacea 
noastră, care a făcui amâlldouă una (Israilitenii 
şi neamurile), Şi peretele cel din mijloc al zi
dului l-a sfărâmat, vrajba În Iiupu! Său, legea 
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poruncilor cu dogmele slricând (auziti eretici~or) 
ca pe amândoi să·i zidească întru Sine intr un 
om nou făcând pace. Şi pe amândoi să-i împace 
inlr'.un irup cu Dumnezeu prin Cruce. omorând 
vrajba întru dânsa. Efeseni 2. 11-- 1 6. Şi iarăşi 
zice: Că întru EI a binevoit să locuiască toată 
plillirea. Şi prinlrânsul să impace foate spre 
Sine, făcând pace prin sângele C,'ucei Lui, prin 
trânsul, ori celor de pre pământ, ori celor din 
Ceruri. Coloseni 1. 19-20. Şi iarăşi zice: Şi 
cu închipuire af1ându-se, ca omul s'a smerit pe 
Sine, ascultător făcâlldu-se până la moarte, iar 
moarle de Cruce. Filipeni 2 8. Şi iarăşi zice: 
Căutând la Iisus, lncepăforul şi implini/orul cre
dintei care In locul lucrărei ce ii era pusă 
înaintea Lui, a răbdat Crucea de ocară, nebăgând 
In seamă şi deadreap:3. scaunului lui Dumnezeu 
·a~ezul. Evrei. 12. 2. 

Luminează-te omule şi Intelege că Domnul 
nostru !isus ar fi fost mincinos d~că numai 
porullcea cu cuvântul şi nu făcea ,?U !u~rul, c~ 
El aşa zicea: Cel ce voe~te sa vma dupa 
Mine să se lepede de sine Şi să-şi ia Crucea 
sa şi să-mi urmeze Mie. Matei 16. 24. Marcu 
8. 34. Luca 9. 23. Eretic1i susfin că numai su
ferintele pentru numele Domnului se lnte1egea 
prill Cruce, nu şi lllsăşi Crucea. Dar Domnul 
nostru Iisus Cristos afară de suferinte n-a purtai 
şi însăşi Crucea? Adevărat că şi Crucea a 
'purtat-o şi pe Cruce s'a răstignit şi scumpul L~i 
sânge pe Cruce a curs. Şi dacă nUlr:ai de _ ha!
nele Lui se atingea cineva bDlnav Şi se tama
duia- Vezi Matei SJ. 20. l'Iarcu 5. '25. Luca 
8. 43 - cu cât mai muIt este sfântă Crucea 
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decât hainele, cacI hainele erau numai atinse 
de trupul Lui, dar Crucea nu numai atinsă de 
trupul Domnului ci şi unită cu trupul prin sân
gele Lui, ce a curs din belşug pe Cruce. 

Nu vă amăgiti fratilor că scris este: Voeşti 
dar să intelegi, o omule deşert, că credinta fără 
de fapte moartă este? Iacov 2. 17.-20. Aşa 
se intelege lucrul adevărat, că precum credinta 
fără fapte bune, şi faptele bune fără credintă 
nu valorează nimic, şi suferinţele fără Cruce nu 
valorează nimic 'şi Crucea fără suferinţe nu 
valorează nimic. 

Unii iubesc numai Crucea, însă; fură, mint, 
se îmbată, înjură, se mânie, n'au dragoste de 
aproapele lor şi nici de Dumnezeu, se dedau la 
tot felul de ticăloşii, chefuesc, cântă cântece lu
meşti (drăceşti), joacă după lăutari, după muzici 
şi după lot felul de organe; ucide, curveşte, 
prea curveşte, .şi altele multe face, mâniind pe 
Dumnezeu, Ce folos au aceştia că iubesc şi să
rută sfântă Cruce? Nimic. 

Altii cred în Dumnezeu, îl mărturisesc. cu gura, 
se ajută cu aproapele, se feresc de multe rele, 
dar să nu vază Sfânta Cruce Şi aceştia de 
asemenea nu folosesc nimic din credinta lor. 
Nu vă amăgiti fratilor căci a iubi Crucea şi a 
face fapte rele îti este în zadar credinta; iar a 
avea credintă in Dumnezeu şi fapte bune chiar 
nimic nU'1i foloseşte de nu iubeşti şi cinsteşti 
Crucea. Nu este cuvântul meu, cele ce spun, 
ci mărturii ale lui Dumnezeu; şi dacă Lui nu·i 
crezi, cum ai să mă crezi pe mine? Eu nimic 
sun!, nici nu mă socotesc a fi ceva, dar dacă 
Dumnezeu zice: Că binecuvântat este lemnul 
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prin care se face dreptate, adică Crucea pe care 
I se răstigni Iisus Cristos Domnul Slavei, omorând 
f vrajba întrânsa. Efeseni 2. 11. Şi dacă Domnul 

Iisus făcu pace prin sângele Crucei Lui -- Co
Iose ni 1. 20, - ce sunt de vină Preotii când 
îli spun să o porii şi să o săruji, că este bi-

! necuvântată de Dumnezeu? Au n'ai citit nici 
! odată cum ne spune Sf. Apostol Pavel, zicând: 
1 Iar mie să nu·mi fie a mă lăuda fără numai 
i. 1n Crucea Domnului Iisus Cristos. Galateni 6. 
f 14. Dacă ar fi să fie vorba numai de suferinte 
~ precum zic ereticii, pentru ce nu se laudă ~1U~ai 
l' în suferinte, ci zicea. In Crucea DomnulUi hsus 
t Cristos? Pentrucă suferinţele fără Cruce, şi 
.~ Crucea fără suferinţe, nimic nu valorează. Au 
'1',.. n'ai citit niciodată cum zice iarăşi înfr.alt loc 

despre Cruce Sf. Ap. Pavel către Corinteni, zi
când: Darul Domnului nostru Iisus Cristos şi 

t dragostea lui Dumnezeu şi Tatăl şi împărj-j 1ăşirea Sfântului Duh, cu voi cu loti, Amin. 
Corinteni 13. 14. I Corinteni 16. 25. Romani 
16. 24. Intelege omule că Sf. Cruce ne este 
dată ca un dar dela Dumnezeu, nu ca şi cum 
ar fi Dumnezeu Crucea, ci e binecuvânlată şi 

~ sfinUtă de Dumne-<,_~, semnul prin care ne· a 
f izbăvi! de vrăjmaşul. adevărului, dia,oluJ. Şi 
1 ca să vezi cât de statornică a rânduit·o Dum-

nezeu pe Cruce a fi În lume, iti voi arăta că 
l chiar când soarele se va întuneca (după domnia 
f 
<' lui antihrist), şi luna nu· şi va da lumina sa, ~i 

.1 stelele vor cădea din cer, Crucea încă va ccn
<' tinua a fi, după cuvântul omului ce zice: Şi 
j alun ci se va arăta semnul Fiu 1 li i omului pe 

.
t·,·' cer, şi atunci vor plânge loale seminjile pămân': 
• iului, Matei 24. 29-30. 1 
.~. 

- __ '0 ___ • __ • ________ ~ ___ # '/ 
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Vai ce plânsete atunci vor plâng~ cei ce acum ' 
urăsc Sfânta Cruce şi zic că este chip cioplit; , 
vai ce plânsete vor plânge şi cei ce înjură şi, 
dă dracului sfânta Cruce, pe urmă o sărută şi ' 
apoi iar înjură Sfânta Cruce. Ce plângere va 
fi atunci când întunerecul domneşte peste tot, 
pămânlul, nemai fiind soare şi lună, nici stele 
pe cer că acestea vor trece deodată. Atunci în 
întunerecul acela se va arăta semnul Crucei 
(semnul răstigni rei, semnul Fiului omului) stră
lucind sus în văzduh; şi după ea vi,ne şi Impă
ratul slavei Iisus Cristos venind pe norii cerului, 
cu putere şi cu slavă multă. Matei 24. 30. Să 
ne temem de Dumnezeu fralilor, şi să urmăm 
viala cea pământească a lui Iisus Cristos Dom
nul nostru, care a predicat împărălia cerurilor' 
şi a purtat Crucea; Să propovăduiip. şi noi ca ' 
şi EI împărălia Cerurilor: adică judecata dreaptă, 
mila şi credinta. Matei 23. 23: Şi să purtăm 
şi noi ca şi EI Crucea. Şi măcar de nu o pur
tăm, să ne însemnăm măcar cu semnul Crucei' 
pe fetele noastre, să ne închinăm lui Dumnezeu. : 
1. Corinteni. 14. 25. " 

Iată adusei dovezi din Dumnezeiasca Scrip- .. 
tură despre Cruce, Dar de câte ori a arătat ' 
Dumnezeu semnul Crucei celor bine credincioşi ' 
şi câte tămăduiri a făcui prin ea celor bolnavi, ' 
prin cei ce propăduiau împărălia lui Dumnezeu. 
Nu vorbesc, că nu-mi ajunge timpul, însă nu 
sunt nici eu străin de a cunoaşte creştini cărora , 
li s'a arătat Sf. Cruce strălucind. şi unii lrăesc . 
până acum, Deci Crucea Înseamnă suferinţa şi ' 
suferinta Crucea. amândouă una este ,~i una ," 
fără aha nu valoreazcl nimic. 
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lq::~'{,i~ Despre Icoane 
~~~ .. :' '1, ''-1 

,I,f·~.'~ :I\';i ,:' 'I/ __ :--_~I 

,,\'\',)'\' ',l;':'-,8i, ,0,, ' j'l Despre icoane, cum că nu 
I"'Jj,!ţ'7 ••• I sânt chip cioplit după cum 

,,~/~\y,l,)tc,;.i:>.:t':,:(.::'1 susjin ereticii, voi arăta iarăşi ~I, .i I . ·'''Ii,., """, Sf' S' 'M" ~~!' : "«';:i,fh~"J din anta cnptura. al In-

~~'~:~l;(.;~~!'" 0':;, tâi tiu să întreb; care din 
~ ""!:~/»~~- adventişti, baptişli, ana~ap
~':.~J;~! tişti, cal vini :au pl:?te~tantl, s ~ 
Lc:::...-==",-_",,-,,=-_ dus la EPISCOPII ŞI Preotn 
Creştini (ortodocşi) să-i întrebe: Ce reprezintă 
Icoana Domnului Iisus Cristos şi a Maicei Sale 
cea după trup, a Sfintilor lui Dumnezeu în bi
serică unde se adună creştinii? In legea veche 
zice: Să nu-Ii faci chip cioplit, nici asemănare 
vreunui lucru din câte sunt în cer sus, şi din câte 

'sun! pre pământ jos, şi din câte sunt în ape sub 
pământ. Eşirea, sau Il carte a lui Moisi 20. 4. 

Ereticii nu s'au dus nici odată ca să întrebe, 
ce rost au sfintele Icoane în biserici şi prin 
casele creşlinilor, căci li s'ar fi spus că, Icoa
nele nu sunt socotite ca Dumnezei. Eu aşa am 
văzut cu ochii şi aşa am auzit cu urechile, că 
aşa crede şi aşa invală dela cea mai'naltă 
treaptă duhovnicească până la cea mai mică,. 
şi anume că Icoanele nu sunt Dumnezeu. CI 

altul este rostul Icoanelor. Cine nu ştie că Icoa
nele sunt făcute din aur, argint, pietre, lemne, 
vopsele, etc. prin mână de om? Pentru acea:t~ 
nici Episcopii şi Preotii nu invată pe Creşhm 
că Icoanele sunl Dumnezpi. Dar care este ros
tul lor, mă întrebi? Iii răspund: De nu-ţi va fi 
ochiul intunecat, uşor ai să vezi şi să pricepi 

. f 
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din cele ce îti voi spune. In legea veche a po- " 
runcit Dumnezeu prin Moisi zicând: Să nu· ti 
faci chip cioplit. Adică le spunea să nu se în- """ 
chine la soare, la lună, la stele, la nori, acestea" 
sunt corpuri care se află după cum vedem I 
pe bolta cerului, acestora a poruncit Dumnezeu 
să nu ne închinăm; iar câte sunl pe pămânl " 
şi în ape, sub pămânl cărora nu trebue să ne 
inchinăm sunt; animalele domestice, fiarele săl
batice, pasările, !ârâloarele şi peştii mărilor, cu "" 
toale fiintele care sunt înlrânsele, cum şi lem- • 
nele şi toate buruenile. Aşa a poruncit Dum
nezeiJ in cartea II a lui Moisi, cap. 20. Iar după 
aceasta, porunci lot acelaş Dumnezeu, (că unul 
esle), prin Moisi, să strângă dela popor; aur, 
argint, aramă, alamă, păr de capră, piei de 
berbeci, lemne nepulrezitoare, pietre de sardin, 
şi să-i facă un locaş sfânl, şi acolo se va arăta 
Domnul. Să-i aşeze acolo În acel loc a Ş si
criul mărturiei, vasele sfinte, tablele legei, şi 
să-i facă doi Heruvimi lurnati de aur să-i 
aşeze în acel locaş şi sfeşnice şi candele, loale 
să le .facă după cum i-a arălat Dumnezeu in 
munle. Eşirea cap. 25. Vezi o omule, că Dum
nezeu cel ce poruncea să nu-şi facă omul chip 
cioplil nici asemănare din câte sun! în cer, pre 
pămânl şi În ape, sub pămânl, 101 acelaş Dum
nezeu le poruncea să facă chipuri, care după 
învătălura ereticilor sun! chipuri cioplite: Au 
Heruvimii erau Dumnezeu? Nici de cum. Au cor
lui, cu toate cele din lăuntrul lui, care era sfânl, 
nu erau făcute din lucruri de pe pămânl? Ba 
da, şi nu era chip cioplit. 

O nepriceputilor şi zăbavnici a crede loale 
3ele scrise prin Prooroci, Luca 24. 25. O voi 
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erelicilor, de ati fi ascultal de Dumnezeu după 
cum vă Iăudati, ati fi ascultal glasul Lui, ce zice: 
Ascultati pe Invătălorii voştri că ei vor da seama 
de suflelele voaslre: Evrei 13. 17. Dar v'ati 
răsculal ca şi Core. Voi ati uitat că ·Iegea veche 
trebue să o intelegeti Duhovniceşle, după cum 
esle scris: Ştim că legea duhovnicească este. 
Romani 7. 14. Nu ati citii iarăşi cum după Moisi 
a făcut So l o m o n locaş numelui Dumnului 
În Ierusalim, şi. avea multe lucruri făcute de 
mână de om şi puse inăuntrul Bisericei; ba 
afară de cele ce fuseseră rânduite de Dumne
zeu prin Moisi, mai făcu - afară de multe lucruri
şi doisprezece boi care purlau pe deasupra.Jor 
o placă de aramă, care se numea mare (adică 
ape), şi nu "erau chipuri cioplite. II Paralipo
mene Cap. 4. Mărlurisiti adevărul erelicilor, nu 
Dumnezeu poruncise să nu-ţi faci chip cioplit? 
Cum dar pe urmă poruncea tot Dumnezeu să facă 
din pietre. lemne, fer, aramă. alamă, argint, aur, 
chipuri de Heruvimi care sunt ingeri in cer, şi 
boi de aramă, şi să le pue in Biserică unde se 
aduna poporul lui Dumnezeu? Heruvimii şi viteii 
nu erau nici ei însişi 1nadevăr măcar, ci chipuri 
de ale lor făcule de meşler priceput, şi nu era 
chip cioplit după cum zicea "În verselul palru 
din Decalog. Dar la Creştini (ortodocşi)" în lo
caşurile cele făcute Înlru numele Talălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, nu vedem În Biserici 
"nici Heruvimi, nici Boi, nici Sicriul legei, IlIC! 

---tablele legei vechi, nici loiagullui Aron Preolul, 
ce Înfrunzise uscat "fiind, nici >;căldători ca la 
Solomon, penlru că altceva,reprezenlau; pentr~ 
acesla a şi Încelal odată cu venirea DomnulUI 
noslru Iisus Crislos in lume prin femee. " 
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Zic a incetat, ca sa-şI ia locul acele pentru 
care erau pregătite: Că cele ce erau in Corful 
mărturiei lui Moisi şi in Biserica lui Solomon. 
erau umbra a celor ce aveau să fie, si care acum 
sun! in cer-", Evreiilc 9. 23., şi pre pă~ânt-Matei 
6. 10., despre care mult avem a vorbi ~i greu 
de explicat, fiindcă sunleti târzii la auz. Evrei 
5. 11. Intelegeti cei ce voili a şti, cine sun! 
penlru care se făcuse mai' nainte închipuire. Si
criul legei vechi insemna pe l11aica Domnului 
nostru Iisus Cristos cea după ti·up. care s'a do
vedit vrednică a se întrupa din'trânsa Fiul lui 
Dumnezeu şi Tatăl, nedespărlil de Tatăl fiind, 
in JJ;uP omenesc locuind. Iar cei doisprezece boi 
de aramă Însemnează cei doisprezece Apostoli: Iar 
marea cea de aramă făcută şi pusă să fie purtată 
de aspra bolilor. Însemna lumea Creştină care 
ascultă Învătăturile Sf. Apostoli, că prin ei a rân
dui! Dumnezeu mântuirea lumei. Iar cei doi he
ruvimi insemna pe cei doi Voivozi !ngereşli Mi
hail şi Gavriil, (măcar cij. sun! şapte. Tovi! t 2. 
16.), care impreună cu cetele lor ingereşti. după 
cum ne arată Duhul Sfânt, ei ne sunt dati spre 
ajutor nouă Credincioşilor in lupta cea contra 
diavolului şi Îngerilor lui (dracii). Iar Întregul 
corp al Bisericei lui Solomon ca şi Cortlllmăr
turiei. Însemna Întreaga omenire Creştină. iar 
fiecare dintre Creştini trebue. să auem in minie 
si În inimă _. afară de Dumnezeu - si Sicrial 
~oullii aşezământ. care este Alaica Domnului, 
sfintifa fecioară M.ariam: acesla este sic riul cel 
adevărat al leqei cei adevărate. [ar legea cea 
adevărată este Iisus Cristos Domnul nostru, 
căruia i se cuvine slava ŞI Îl1chinăciunea În 
veci. amin. 
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o voi ereticilor şi cei ce voili a vă mântui 
~ufletele de focul cel nestins, intelegeti-mă des
pre cele ce vă vorbesc că nu mint, nici nu caut 
a vă pune cursă, eu nici nu sunt hirotonisit 
Diacon sau Preot, nici nu mă :Iupt după aceste 
dregătorii duhovniceşti, ci fiind miluil dela Dum
nezeu, dau şi eu din această milă Dumnezeiască 
celor ce caută milă; dar cine a crezut auwlUl 
nostru? Ioan 12. 38. Romani 10. 16. isaia 53. 1. 

Despre Sfânfa Fecioară 

Intelegeti ereticilol"câl de mari sunt păcatele 
• voaslre .. înaintea lui Dumnezeu, voi cari căutali 
să sfărâ'mati Sicriul cel adevărat al lui Dumne-

· zeu, care este Maica Domnului. Aduceti-vă' 
· aminte, când împăratul şi prooroc David s'a 
. dus să ia scriul legei celei vechi din casa lui 

.• Aminadav' şi mergând carul cu boi cu sicriul 
în car, când cârmiră boii. carul, s'a c1ătinal si
criul, iar un om anume" Oza a pus mâna pe 

· sicriu să-I tie să nu cadă din car, şi l'a bătut 
'. Dumnezeu acolo pe loc cu moartea năpraznică, 

numai pentru că s'a atins de sicriul legei, şi 
nu cu gând rău, ci ca să nu cadă sicriul din 
car. Vezi cartea Il a Impăratilor cap. 6. SO\\O-

· tiV cu adevărat, nu cum v' aş speria eu, socoliti 
cu cât mai mari pedepse vor lua dela Dum
nezeu cei ce caută să sfărâme astăzi sicriul cel 
adevărat, care este Sf. Fecioară Maria născă
toare de Dumnezeu, căci ereticii toţi la olaltă 

". strigă ca nişte fiare sălbatice zicând: De ce cin
· stiti pe Maica Domnului. că este o femee ca 
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toate femeile? Dece o lăudaţi pe Maica Dom
nului, că· este o femee ca toate femeile? Şi mai, 
zic eretici - ca: cum noi n'am şti--şinuştiti că', 
singur Iisus Crislos este mântuitor şi poate mân- , 
lui? ce vă rugati l"!ariei, că este o femee ca toale' 
femeile. Voi creştinii sunteti închinători de zei" 
slreini, că vă rugati şi la Maica Domnului şi la i 
Sfinti să vă mântuiască, ceiace nu se poate, zic, 
ereticii, că scris este: Să n'ai alli dumnezei afară 
de mine zice Domnu\. Eşirea 20 3. 
Aşa grăesc ereticii; ei neinlelegând nici cele '. 

ce grăesc, nici pentru cele ce întăresc. 1 
lei 1. 7. Eu nici seminar,n' am învăţa!, nici 
logie n'am urmat, dar dalor sunt a mă.rturisil 
adevărul, fără de care nu se poate mântui. Deci " 
dacă aşa pedeapsă neertată a luat Oza dela ," 

. Dumnezeu pentru că s' a atins de sicriul legei,' 
şi ce era sic riul legei? Nişte scânduri Îmbră
cate cu aur, şi înăuntru sicriului cele două 
pezi de piatră pe care scrisese Durrinezeu 
zece porunci ale legeivechi. Şi atât de sfinte etau . 
că nu îngăduia Dumnezeu nimănui să se 
de sicriu decât Preotilor şi Levitilor, ajutori 
Preotilor. 

O Doamne 1 minunat mai eşti. Tu şi 
l-ai sfintii împreună cu argintul,arama, alalmllt 
fierul, lemnele şi toate cele ce sunt spre 
numelui Tău le curăteşti şi le sfinţeşti; cu 
mai mult pe Sfânta Fecioară Maria o ai SIlln.lll,~ 
Întru care cu adevărat le-ai intrupat din 
curat trupul ei, fără sămânlă bărbătească? UllU""', 
Prool acul Tău sărea şi juca cântând psalmi 
pre;urul Sicriului legei Tale cei trecătoare -
Impăratilor cap. 6. - cu câl mai mult se 

. 
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vine acum să ne bucurăm şi să săltăm cu du
hul împrejurul celui adevărat Sicriu al Tău, unde 
bine ai V(Jit a locui şi a te întrupa! 

Sicriu care este prea curata fi 
pururea fecioara Maria 

Cândlmpăralul prooroc al Tău, Solomon s'a 
apucat să-ti facă Biserica În Ierusalim după po
runca Ta, se mira zicând: Iată Cerul şi Cerul 
Cerului nu cuprinde slava Ta, şi cine sunt eu 
ca să zidesc casă lui ''Dumnezeu? Fără numai 
să' tămâieze înaintea Lui. II Paralipomene cap. 
2. Vers, 6. Şi iată că Sfânta Fecioară Maria 
te-a. încăput. Şi dacă Biserica cea de pieire, 
lemne, aur, argint, aramă, alamă, fier care li-a 
făcui-o Solomon o ai sfinti! şi ai zis că. oricine 
se va ruga în acea Biserică, sau măcar cu inima 
de va fi la ea, Tu îi vei asculta rugăciunea, cu 
cât mai mult ai sfinţit pe SI. Fecioară Maria 
prin întruparea Ta din'l!;ânsa? Şi dadi ne vom 
ruga ţie Doamne !isuse Cristoase prin'trânsa, 
au nu ne vei asculta? Cu adevărat. Tu mai 
nainte ai vorbit prin prooroci că ne vei asculta 
prin ea, dar s'au sculat unii cari zic că le ne
cinstim pe Tine rugându-ne Sfintei Maicei Tale 
Maria, A.ceşti prooroci mincinoşi, Doamne, nu 
numai atât zic, ci şi pe Tine Doamne !isuse 

,Cristoase, unii din'trânşi te despart de Tatăl 
ceresc zicând, că Tu când te-ai răstignit pe Cruce 
de bună vointa Ta, pentru păcatele noastre, ai 
mUŢi! nu numai cu trupul ci şi cu Duhul, ceiace 
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nu este ade\·ărat, că David Proorocul zice cu 
Duhul Sfânt: Văzut-am pe Domnul inaintea mea 
pururea. că dea dreapta mea esle. ca să nu 
mă clătesc. Pentru aceasta s'a veselit inima mea 
şi s'a bucurat limba mea, incă şi trupul meu se 
va săIăşlui spre nădejde: Că nu vei lăsa su
fletul meu in iad, nici vei da pe cel cuvios al 
tău să vadă stricăciune. Psalmul 15 Versul 8-11 
şi Faptele Apostolilor cap. 2. Vers. 2. 5-27. 
Şi iarăşi zice: Tatăl este Întru Mine. si Eu intru 
Ei. Ioan 10. 38. Si iarăşi zice: Nu ~rezi că eu 
intru Talăl şi Tetiăl Întru Mine este? Ioan 14. r 
10. Dar. cu dreptate este să vie peste noi aceşti ., 
prooroci mincinoşi Doamne Iisuse Crisioase, 
de care Tu mai inainte ai zis, despre noi Creş
tinii de astăzi, că ceet 71wi 71wre petrte dintre noi, 
nUlIwi CII Iwmcie /le numim Creştini. iet/' cu 
hlptele te nccÎll$tim. Astăzi Bisericile sunl 
goal", iar localurile ele petreceri sunl pline, dar 
vai că şi unii din cei ce mai vin Ia Biserică, 
să asculie Sfânta Evanghelie socotesc ei că 
pot să slujească la doi Domni, adică şi lie 
Doamne Iisuse Cristoase şi lui mamona (dia
volul) ceiace nu se poate. Matei 6. 24. Pentru 
ac:o.sta s'a lmnuijit fără de legea şi s'a răcil 
draS!Oslea muilora. 1"lalei 2-l. 12.; căci noi Creş
linii nu tinem sfintele Tale porunci (;ele bune şi 
uşor de purta\. adică să l1e iubim unul pe etItul 
precum Tu Ile-ai iubit pe noi. Ioan 15. 12 .. sâ 
priz'cghem "i sa ne rugâm, sâ mi câdem În ispitâ. 
Nalel 2(,. -lI. 

.lV·Clin. l'ruf :~i nil l'reni să le ascaltărn şi iată 
câ s'au ridicul nUl!,f;"' prolJ!"oci 7nincinoşi peste 
fIoi .,j pe !indii u cmâg/Î. ~1atei Ij,J. 11. Dar 
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li-ai p~strat şi-Ii păstrezi încă oameni din Creş!inii 
care nu se vor amăgi de dulcelile cele trecă
toare şi de mullimea proorocilor mincinoşi, cari 
uinblă ca un leu răcnind, umblând şi căutând 
pe cine să înghilă. I Petru 5· 8. Deci veniţi cre
licilo/' cari sunteţi prooroci mincinoşi, de auziţi 
râ/Jduietla lui Dumnezeu, cum că. se cetdc et 
cinsti, et lăuda, şi a ne ruget Jl.{eticei Domnului 
mus Cristos şi sfinţilor Lui, pe cetri El i-et etde
verii cu semne şi minuni intru numele Domnului 
!pus Cristos Fiul lui Dumnezeu şi Tatăl, şi cum 
că icoanele nu sunt chipuri cioplite. după cum 
zic eretieii. 

Sufletul omului 

Până să vorbesc cum că se cade să ne 
rugăm şi să cinstim pe Maica Domnului şi pe 
Sfintii Lui Dumnezeu, să dovedesc mai ln!âi. 
că sufletul omului e nemuritor, iar nu muritor 
cum zic cei mai multi dintre eretici, şi nu numai 
ereticii zic că sufletul omului după moarte numai 
este nimic, ci chiar dintre ai noştri Creştini 
zic că, cum este alcătui! animalul aşa este şi 
omul: ai murit, numai eşti nimic; Si zic necre
dincioşii: spun Preolii că sufletul nu moare ce 
să te duci să le dai bani să se roage pentru 
cei morIi; astea sunt minciuni, pentru că su
fletul omului numai este nimic după moarte, ai 
muri! eşti mort, ce deosebire este între animale 
şi oameni? 

Bine a zis Duhul Sfânt in cartea psalmilor 
zicând: Omul În cinste fiind n'a priceput. etlâ
fUrcttu-s'et cu dobitoetcele cele fc1râ de minie. si •. !, 
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s'a asemănat lor. Psalmul 48. Versul 12 şi 21. t nu şi sufletul, că, ce zice Dumnezeu? Să facem 
Vedeţi cei ce voijia vă izbăvi de focul cel veş- i om după chipul nostru şi după asemănare. fa
nic, să nu vă amăgiti de cei ce zic că sufletul f cerea 1. 26. Dar întreb: Au doară Dumnezeu 
omului numai este nimic, după ce moare omul, i trupesc este? sau muritor este? Dar ce insem
că Domnul Dumnezeu, zice: Şi a zis Dumne- nează; să facem om după chipul nostru şi după 
zell. să scoatil pilmântul suflet viu după fel, de : asemănare? Dumnezeu prin aceasta ne arată că 
cele cu patru picioare şi de cele ce se târăsc El este nemuritor şi întelepl foarte. Şi făcu pe 
şi fiare pe pământ după feL şi s'a făcut aşa. om asemenea Lui şi nemurilor cu sufletul, că 
Şi au făcut Dumnezeu fiarele pământului după zice: Şi a suflat în fala lui suflare de viaţă şi 
felul lor şi dobitoacele după felul lor şi toate s'a făcut omul cu suflet viu. facerea ~. 7. Vezi 
cele ce trăesc pe pământ după felul lor, şi au că omul îndoit este, trup din pământ cu acelaş 
văzut Dumnezeu că sunt bune. facerea Capi- t sfârşit ca şi pământul. şi suflet nemurilor ca şi 
lolul 1. Versul 24--25. Va să zică, toale ani- l Dumnezeu, că pentru aceasta zice; după chipul 
malele. fiarele şi tâl âtoarele sunt făcllte din pământ l nostru şi după asemănare. Dar omlll În cinste 
cu suflet viu din pământ, deci şi corpurile lor şi sufle- r fiind n'a priceput. alăturedu-s'a cu dobitoacele 
lele S1/nt pământeşti, şi odată Cu moartea corpu- i cele fără de minte şi s'a asemănat lor. Psalm 
rilorlor, nicisufldele numai există fiind pământeşti. r 48. 12. şi 21. 
Iar despre om aşa zice: Si a zis Dumnezeu, să r Dar până la venirea Fiului lui Dumnezeu In 
facem om după chipul nostru şi după asemă- ~. lume prin Sfânta fecioara Maria, prea putini pri
nare, şi să siăpânească peştii mării şi pasările I q~peau de Impărălia Cerurilor, .cum că acolo 
cemlui şi dobitoacele şi 101 pământuJ şi toate; este patria noastră cea adevărată, Evrei 13. 14, 
vietătile cele ce se lârăsc pe pământ. Si au fă-; şi aceasta numai Proorocii o cmlOşleau, iar po- . 
C1lt Dumnezeu pe 0111. după chipul lui Dumne- : poarele prea puţin, aproape de loc. Dar venind 
ze1l l'au făcui pe dânsul, bărbat şi femee i-au 1 Domnul nostru Iisus Crislos în lume prin femee, 
fâCLlI pe ei. Facerea 1. 26-27. Şi iarăşi zice: ne spuse: Pocăiji-vă că s'a apropiat impărăjia 
Si ali fe/c1l1 Dumneze1l pe om. ţărână luând din Cerurilor. 11atei 4. 17.; vind,zli averile voastre 
pâl1lcÎlll şi aLI suflal In fata lui suflare de viaţă şi dati milostenie, fi\ce{i-vă vouă pungi care nu 
şi s'a fâC111 o/llul cu suflel viu. facerea Cap. 2. ;. se lnvechesc, comoară neinpujinaiă in Ceruri, 
Vers. 'T. unde furul nu 'se apropie, nici molia o siriei!.. 

Ia bine seama omule, ori cine vei fi, că deşi Luca 12. 33. Matei. 6. 19. Deci. dacă sufletul 
nu vei crede, lotuşi Dumnezeu credincios ră- ! omului numai este nimic dupâ moartea In/pului 
mâne. Il Timotei 2. 13. JnjeJ.ege ce zice DU111-.: .dupre cum zic unii ere/ici şi cei necredincioşi. 
nezeu, CtI om III nu este făcut ca animalcle şi ·i.,pcntru ce Duml1ezeu ne SPl1"C se! ile pocilim. 
pusi/riie. ci IH1IilCii trupul este trecător la om iar !adică să credem Îll liStls hristos şi li! ECt111ghc/ie? 

( , 



, , 
j" 

'.1 ' 

64 

l"larcu 1. 15., şi să uindel1l auuţiile să dăm să~ 
racilor şi vom avea comori În Cer? Luca 12. 33J 
Ce să mai facem noi cu acele comori dadi nJ 
mai suntem nimic după moarte? Domnui şi 
Dumnezeul nostru Iisus Cristos ne spune Că,' 
SlIlieiul omului IlU moare, şi tu omule necredincios' 
zici că moare. Pe cine să ascult, pe fine om, 
necredincios, sau pe Dumnezeu cel viu care .. 
are stăpânire peste viată ~i peste moarte? Fap.: 
AposI. Cap. 4. I!J şi 5 29. .: 

Domnul nostru Iisus zice: Era Ui'! om bogaf 
ce se Imbrăca in porfiră şi i'n vison, yeselindu.! 
se Intoa!e zilele luminat. Şi era un sărac Oem: 
care anume Lazăr, care zăcea Înaintea uşei luf 
plin de bube şi poftea să se sature din fără·: 
miturile care cădeau din masa bogatului; ci şi 
câinii venind lingeau bubele lui. Şi a fost că ai 
murit săracul şi s'a dus de Ingeri în sânul lui' 
Avraam. Şi a murit şi bogatul şi s'a ingropat::. 
Şi in iad ridicându·şi ochii săi, fiind în mun<;ii 
vede pe Avraam de departe şi pe Lazăr în sâ·: 
nurile lui. Şi el strigând a zis; părinte Ayraame; 
milueşte-mă şi trimile pe Lazăr să-şi alingă vârful' 
degetului In apă şi să-mi răcorească limbaJ, 
că mă . chinuesc In văpaia aceasta. Luca'~ 6.~ I 

19.-:!·I. ' 
Ori cine văzând cum slă lucrurile, crede în Dum.' 

nezeu. cre de că şi sufletul omului nu moare: 
nici odată, măcClr in foc de ar' fi, sau în rea~ 
putoare. dupăcum ne imajă .Domnullisus Crisl,)s.!. 
Pe LazaT !l vedem trăind după moarte şi încă 
selindu~s8 veşnic; cine era în sânul lui 
dacă nu sufletul lui Lazăr, că trupul lui murise 
Şi bogatul a murit, dai' cine era 

in văpaia de foc dacă nu sufletul lui 7, Cli adevărat 
sufietul. Prea lămurit vorbeşle bunul Dumm,zeu, 
dar inamicul lui Dumnezeu şi al oamenilor, 
diavolul.; a arunca! zâzanii in larina de grftU 
curat al Domnului, adică a amăgit pe uuii să 
nu mai în!e1eagă după adevăr şi incep a spune 
alte ln!elesuri _. nici ei singuri n'?î'nielegând 
ce spun - precum este scris: Nein(elegând· 
nici cele ce vorbesc, nici pentru cele ce Înl5.l'esc. 
1 Timotei 1. 7. Domnul nostru Isus Crisfos Ile 
spune că suNetul nu moare când moare Inzpul, 
zicând: Să nu l'ă temeţi de cei ce ucid trupul, 
iar sufletul nu pot sâ-[ ucida, ci să ['tI femeţi 
mai vârtos de cela ce poate "Ci piarda şi trupul 
şi sufletul in' gheenă. !'1atei 10. 28. Luca 12.4. 
. Deci este lucru lămuri! dela Dumnezeu că 
sufletul omului nu poate să moară peniru că. 
Dumnezeu este nemurilor, iar dupii moa.rtea 
omului cea cu trupul merge sufkl~l fiecăruia, 
dus de lngeri, acolo unde singur ~i'a ales: ori 
la uiaţa veşnicâ dobânditâ prin credintei bUIlC! 
şi fapte bune. ori la osândă [·c"llică dobânditrj 
p'rin credinţă rea şi fapte rele. Domnul HoslL' 
Isus Crislos. zice: Eu sunllnviereEt şi viata, ce'· 
ce crede Întru Hine, de va şi muri vit'. va ii 

Ioan 11. 25. 
Vezi omule că nu moare sufletul când mOM.: 

omul ci numai trupul, iar suneiul merge la ['iată 
." I .... • d- , . tI' 1 • 

veşlllCCl, caca veI cre e Şi ,~ei l3ce DH1ew:, Hlr 
de nUl la osândă vesnicâ. Dornnul noslru !r.-;us 
Crisfos zice: Tot c~la ce E.':Sl'2: viu şi crede în
tru Mine nu ya muri în veci. Crezi acsasta? 
Ioan 11. 26. Domnul. nostru l!sLIS Crisias zice: 
Eu de m" vo,' j'I,';Iţc, de> >)"'6 ",·,,"' .. • .. '1 ''O 10[1'. W!. _ _.......... __ ~ _,_ 1 ,<;, i,- (_ •• (.d,', / ~ _ 
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,,' 



66 

voi trage la Mine. Vezi omule, lămurit cuvinte 
Dumnezeşti cum că sufletul nu moare şi pe baza 
acestor cuvinte Sfintii Apostoli ~i Mucenicii 
nu·şi iubeau viata aceasta de aici, ci propovă
duiau Impărăjia lui Dumnezeu şi dreptatea, şi 
se bucurau când erau persecutati şi omol'âli 
pentru numele Domnului Iisus Cristos, ştiind că 
trec prin moarte la adevărata viajă, să împără· 
tească cu Iisus Domnul nostru în Cer. li Timo
tei 2. 12. Dar iată că, nu sunt numai vii înaintea 
lui Dumnezeu sufletele oamenilor, dar cei ce 
se nevoesc bine în veacul acesta de acum, îm
părătesc chiar cu Iisus Crisios în Cer. 

(e Înseamnă a domni (a impărăţi) 
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[d~ ispitele celui viclean, ci se bucurau d pV 
, t . pua 
f~m es ~ s~ns: enlru că vă faceti părtaşi pali. 
I~ilor. lUI .Cr:sto~, bucuraji·vă ca şi Întru arătarea 
rlavel Lu~ sa ~a bucurati, veselindu·vă. I Petru 
~: .1.4. ~a. ~eşl veF pătimi pentru dreptate, fe. 
pCIl1 vvejl ~I, tlarbde mgrozirea lor să nu vă temeji, 

sa. va ur ~rati. 1 Petru 3. 14. Şi; De slu
. cmeva Mie, Mie să-mi urmeze, şi unde 

fi .Eu, acol? ş! sluga Mea va fi, şi de va 
.cmeva Mie, Il va cinsti pe el Tatăl Meu 
12. 26; Că unde sunt Eu şi voi să fiti: 
14. 3. 

Iată oi:n~le. r~tăcit care zici că, de moare cor
omulUI mc! sufletul numai este nimic' Va' r ' I ll1e care aşa cugeji, mai bine nu te năşteai. 

26. 24. Domnu! Iisus Cristos zice: Eu 
A împărăţi cu Cristos Iisus în Cer este rân- Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui 

duiala lui Dumnezeu: El a rânduit în aşa fel .,şi Dumnezeul lui Iacov. Nu este Dum-
ca cei ce bine au crezut după regula Evanghe· Dumnezeu ai mortilor, ci al viilor. Matei 
!iei Fiului său cel iubit Iisus Cristos, să aibă 32. Eşirea 3. 6. 
parte a împărăti cu EI, până va pune pe vrăş- Destul aceste mărturii celui ce crede în Dum· 
maşii săi aşternut picioarelor sale. Psalm 109. . vîn~ru .,?devăr. lnsă Dumnezeu fiind bogat 

'Vers 2. Matei 22. 43. EreCT: -f:); . Că precum mila, mca ne mai arată prin Duhul Sfânt că 
în această lume prea curvară şi păcătoasă, 1.ullletul omului nu moare nici odată - ori în 
Marcu S. 38., nevoitorii pentru împărăjia Ceru· fel. de os~ndă ar fi - adică cei păcătoŞi, 
rilor au crezut cu inima, au mărturisit cu limba cel ce bme au erezut şi s'au nevoit în acest 
.Romani 10. 9. după acest drept au dat milos' viclean şi prea curvar, Matei 16. 4. Luca 
'lenie celor lipsiti, au postit, ş·au înfrânat trupul 29., . şed pe scaune în Ceruri împărăjind cu 
slujind sufletului, într'un cuvânt ei au impără.tit Cnstos Domnul nostru, după cum este 
jJQsle toate patimile cele pătimaşe, au biruit toale : Celui cebirueşte, voi da lui să şadă C11 

ispitele vicleanului diavol, care umblă ca un pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruil 
leu răcnind, umblând caută pe cine să înghită.' amş:zut cu. T.at~I.M~u pe scallTwl Lui. A po· 
I Pelru 5, 8. Iar ei nu numai că nu s'au temut. 3. 21. Şi Iaraşi zice: SI celui ce birueste 

Ci; p~zeft~ pâ/iă la sfârşit faptele Mele. 
luz stC/pa11lre peste /1eamuri. Si le l'a păs-
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tari pc <!le w toiag de fier, Apocalips 2, 26-2'~nsuşi Dumnezeu i-a adeveri! şi dupE! ce 5' au 
Ereticule, prooroc mincinos, Tit. 3. 1 O, Ma~mutat ei dintru această lume, după cum voi arăta 

7. 15 şi 24, 11., dacă ai fi ateu nu atât m\din Dumnezeiasca Scriptură. Să se ţie socoteală 
lupla cu line, dar findcă zici că răsfoeşti Sfilcă cei ce acum se nevoesc şi se învrednicesc 
tele Scripturi în toate zilele şi tăgădueşti zicânia Împărăji cu Domnul Iisus Crislos în Cer, nu
că sufletul omului după moarte nu este nimilmai până la sfârşitul veacului le este dat a 
Dumnezeu ni-I arată că este viu şi după moarl.Împără!i şi a avea stăpânire peste neamuri, dici 
Ioan t 1. 25 -26, şi nu numai atât, ci şi şi,după sfârşitul veacului urmează imediCiI im'icrea . 
pe scaune impărăjind cu Domnul nostru lis\,tuturor mortilor, dreptilor şi nedrepjilor, ,il;!,,, 
Cristos, având dată dela Dumnezeu stăpân~aceia schimbarea Înlr-o cUpă a luturor celor CC!rc 
peste neamuri, Ioan 12. 26··-27 şi 14. 3. n ţn'au gustat moartea cu trupul. după aceia !'iuc 
motei 2.12. Apocalips 3. 21. 2, 26-27 şi 20.fjudecata tuluror. Vezi 1 Tesaloniceni. 4. '15·- 17. 

\1 Corinteni 15. 15-52. Nulei 25. 32--33 şi 24. 
[31. Şi iarăşi: Şi vor merge aceştia (păcătoşii) 

Ce im.eamnă a împărăţi cu IisytÎn muncă veşnică· iar drep\ii în viaja veşnică. 
(i'i~t(u; in Cer ~i a avea stăpafllil'~~a~ei 25. 46. l?a~ 5. ~9. ~~l:iil 12 .. 2, 'p~nă 

, _,' [aICI este da! sfmlilor a Imparajl: APOI sfarşJ1ul 
pesle neamuri. kând -va da împărăjia lui Dumnezeu şi Tatălui, 

:când va strica toată domnia şi toată stăpânirea 
Omule, noi Creştinii ortodocşi un DUiTine~şi puterea. 1 Corinteni 15. 24: Iar dacă se \'or 

ilvem pe Tatăl, dintru carele sunt toate, şi [supune lui 10ale; alunci şi însuşi Fiul se va su
Domn Iisus Crislos, prin carele sunt loaleipune celuia ce a supus lui toate, ca să fie Dum
,-::orinteni 8. 6. Eu aici vorbesc numai de Cr\nezeu toate întru toate. I Corinteni 15. 28. Iar 
"nii ortodocşi cari Întru adevăr caută mântui~după ce foate acestea vor fi, numai urmeazâ o 
:lela Dumnezeu, iar nu de desfrânalii lu~;mie de ani după WI11 sustin cei mai multi din 
aceştia cari se numesc pe sine-şi Creştini. lnferelici, ci merg pâcătoşii În munca veşniCei. iar 
\ilzând din Sfintele Scripturi câtă slavă şi f:drep!ii În viata veş/Jice!. Matei 25. 46.: Adică in 
lere s'au daI celor ce bine au crezul şi s1;acea veselie despre care nu se poate grăi cu 
nevoit 'în acest veac de acum şi văzând că ef:limbă omenească acum, precum esie scris: 
scris În Sfintele Scripturi de Dumnezeu--i<;ele ce ochiul Il 'a văwt, Ilici urechea 71 'a omil 
toată Scriptura este de Dumnezeu însuflată, ~nici la.inima omului l1U s'a suit, acestea ClU gătit 
Timotei 3. 16.) să cinstim; să lăudăm şi chl:Qwn/Jezeu celor ce-l iubesc pe Dânsl1l. 1 Cor in
s5 ne rugăm Sfintilor care au umbial dilpăheni 2. 9, Şi răpindu-se Sfântul Ap. Pavel până 
gula lui Dumnezeu, Însă numai ce\O!' pe elia al treilea Cer, a auzit cul'in!e nespuse, care 
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nu este liber omului a le grăi. Il Corinteni ii, 
2-4. Aşa că in Dumnezeiasca Scriptură n( 
arată că nu se poate spune acea veselie c( 
limbă omenescă. 

• • • 
Acum să lămurim ce însemnează a împărăI 

cu Iisus Cristos în Cer şi a avea stăpânin 
peste neamuri, după cum arătai mai sus. 1081" 
12. 26. şi 14, 3. II Timotei 2. 12. Apocali~, 
3. 21. şi 2, 26-27 şi 20. 4, ;, 

Cum că cu nimic nu supărăm pe Dumneze\ 
pentru că cinstim, lăudăm şi ne rugăm Sfinli 
lor, şi nu numai că nu·l supărăm ci se bucurt, 
când noi cei de pe pământ, cu inimă curatL 
ci nstim, lăudăm şi ne rugăm celor pe care Durn; 
nezeu i·a invrednicit fi împărăji cu Fiul l~ 
Dumnezeu pe Însuşi scaunul Său, după cun; 
arătai mai sus. Zic că se bucură DumneZei;, 
pentru că El însuşi ne-a ~oru.nci~ prin D~h~ 
Sfânt, vorbindu·ne cum sa cinstim pe Sfmll, 
care au trăit după Sfânta Evanghelie, loji proo; 
rocii Vechiului Testament au trăi! în Duhul Evan 
gheliei: să·i lăudăm, şi să ne rugăm lor că~ 
însuşi Dumnezeu i-a făcut arătaji întru POPOI; 
atât în această viajă cât au vietui! în corp, d,', 
~i după ce au adormit. Căci dacă Dumnez~, 
~u-i făcea arătali întru popor că vrednici sua 
de lăudat şi cinstit, poporul de unde avea să; 
cunoască? Mulli dintre Creştini câli au trăit ÎI. 
această lume. s'au arătai fală de oameni cu; 
cernici, smeri li, iubitori de Dumnezeu, iubitok 
de săraci, Însă toale acestea le făceau nume 
de formă ca să-i vadă lumea, iar cu inima al . 
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fost departe de Dumnezeu, d~pă cun~ ':,Pune. î~ 
Sfânta Evanghelie. Deci daca aceşh falarnicl, 
oricare ar fi, s'au purtat în aşa fel că lumea 
n' a putut să·i cunoască că sâni fălarnici, Dum· 
nezeu însă i·a cunoscui, cum se putea ca popo' 
rul Creştin să·j laude, să-i cinslească, şi să 
li·se roage, dacă nu însuşi Dumnezeu îi făcea. 
arătali înlru popor cu semne şi minuni Dumne
zeeşti, adică cu vindecări de boale grele,. cu 
scoaterea de draci din cei îndrăciji, cu Înviere 
din JIlorli pe cei morIi şi cu alte multe semne 
şi minuni după cum şi Domnul no?lru ~isus 
Crislos a făcui, şi a zis: Amin, anlln graesc 
vouă, cela ce crede înlru Mine, lucrurile care 
Eu fac şi acela va face şi mai mari decât aceste:; 
va face, că Eu la Tatăl 1'1eu merg. Ioan 1-+. 
12. Deci, noi Creştinii numai pe aceia prin care 
Dumnezeu a făcu! minuni întru popor, numai 
pe uni ca aceşlia li cinstim, li lăudăm cu cân
tări şi ne rugăm lor, ca ei să se roage Dom· 
nului Iisus Crislos pentru noÎ,-- căci către Tatăl, 
singur Fiul său Iisus Cristos esle mijlocitor, după 
cum este scris: Că unul este Dumnezeu, unul 
şi mijlocitor între Dumnezeu şi înlre oameni, 
Omul Iisus Cristos. I Timotei 2. 5. 

Dar vei zice: bine, am văzul că Sfintii sunl 
vii înaintea lui Dumnezeu şi şed pe scaun cu 
Fiul lui Dumnezeu, dar unde scrie să ne rugăm 
Sfintilor? IIi răspuna: Omule c~ed~ lui .Du~. 
nezeu şi crede şi cuvinlelor Sfintei Scnplufl, 
că: Toată Scriptura dela Dumnezeu este însu
flată. II Timolei3. 16. Şi iarăşi zice: Aceasta 
ştiind mai întâi, că toată proorocia Scrieturei 
cu a sa deslegare nu se face, pentru ca nu 
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prin voia oamenilor s'a făcuI cana'va prooro· mit, Irebue să te rogi, ci numai pe aceia pe 
cie, ci purlânduse de Duhul Sfânt au grăit oa· ·cari. Dumnezeu i·a făcui arătaji întru popor cu 
menii cei slin\i ai lui Dumnezeu. H Pciru 1. semne şi minuni, după cum am spus mai sus. 
20·2'1. Deci, să aduc mărlurii din SI. Scriptură, Că sunl Creştini cari se mânlu8sc şi sunl Creş· 
cum că plăcut esle lui Dumnez,cu a lăuda, a Uni cari nu se mâniuesc. Şi sunl ~1onahi. Dia· 
cinsti, şi a ne ruga Sfintilor, însă numai dacă coni, Arhidiaconi, Preoli, Episcopi, Arhiepiscopi, 
credem înlâi în Tatăl, în Fiul şi în Duhul Sfânt Patriarhii cari S8 mânluesc, şi sunt !'1onahi, 
şi păzim poruncile E-vanghelice ale Domnului Diaconi, Arhidiaconi, Preoti. Episcoyi. Arhiepis. 
!t,us, dupti cum auzim in această carle, alHelcopi, Patriarhi, care nu se mantueşc. Aşa că 
in zadar le rogi şi Tatălui şi Fiului şi Sfintilor noi chiemăm Îl! ajutor pe acei pe care Dum· 
Lui. Că Sfintii să roagă pentru noi, numai cladi ne zeu i·a adeveril, după cum spusei şi după 
şi noi Ir5im după poruncile Evangheliei, iar de i moarte. Căci se poale întâmpia ca cineva să 
nu, Sfintii cei ce aici au fost urâti de lume, ! crează bine în Dumnezeu ~i să fi făcul minuni 
batjocorili, persecutaji' şi omorâli, astfel se ro a- ~ cu numele Domnului hus Cristos şi dupi'\ aceia 
9 ă lui Dumnezeu, zidlnd: Şi când a deschis ! să se fi lenevi! şi dedai poftelor şi plăcerilor 

r 
a cincea peccHe, am. văzul sub jerlfelnic sufle- i lumeşti. pe baza că dacă Dumne~eu d făcut 
tele celor junghiati pentru cUYânlullui Dumne· ~ prin ei o minune, adică vre·o tămi'\duire de 
zeu şi pentru mărturisirea care aveau: Si siri· ·1, boală, sau în!ru·alt fel, ei s'au lenevit de a-şi 
gau cu glas mare, zic:ând: până când Stăpâ' 1: mai tângui păcatele, socotind el că a scăpal 
nul cel :5fânt şi adevărat, nu judeci şi nu iz· F de ispită, că d3Că Dumnezeu el făcu! cu el o 
bândeşH sângele nostru de la cei ce locuesc 1; aşa minune, apoi el nu trebue a se mai tâllgui 
pe pământ? Apocalips, 6. 9·19. Vai de voi cari i: de păcatele lui. că, ca şi cum cu CI sa vrednicie 
acum ziceli că de moare omul, nici sufletul nu· 1. l'a vindeca! pe cel bolnav şi pe baza aceasta 

~~ 
mai este nimic. Vai de voi care acum nu vă ;. s'a lenevit până la sfârşit şi nu s'a mânlui!, pre· 
supuneti Fiului lui DUl11şezeu să-L ascultati pe kcum este scris: j1{ulti imi l'or =Îce Îil =Îlza aceia 
El când zice: Ascullaji de Invăjătorii voştri'. (ajudecăjei); Doal1;ile! Doamne! ClU nu Cll il[1· 

Evrei t:'. J 7; şi loaie câte vă spune să. păzili, mele Tău Clm proorocit? Şi cu iWl7lcle Tău draci 
păziţi şi [aceji. Matei 23. 3, care sunt Episco- am scos? $i cUl1umele Tău multe minuili CllIl 

pii şi Preolii. Către cim' altul ve li scăpa în făcu/? Şi atunci voi mărturisi lor că. nici oc!atâ 
ziua judecăiei, că pe Dumnezeu nu l'ali ascultal? 1111 v'am ştiut pe voi: depârtati.vâ dela j~line 

Deci tu cela ce voeşli să te mântueşli de cei ce lucrati fără de legea! Malei 7. 22-23. 
locul cel yeşnic. ia bine seama cele ce zic; nu Aşa că este lucru lămurit că numai pe cei 
tuturor cari s'au numi! Creştini, sau Diaconi, pe cari Dumnezeu i·a adeverit, după moarte, 
Pr"o!i SaU Episcopi ori Patriarhi şi au ador· să·i cinstim, să-i lăudăm şi să·i rugăn,. Şi a· 
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c~asta nu ca şi cum ar fi Dumnezeu neputin.[ 
CIOS a ne ajuta nouă in lupta contra divolului \ 
ci insuşi Dumnezeu a rânduit lucrul acesta, ca;l 
c,eluÎ ce bimeşte şi celui ce păzeşte până în sfâr.( 
SIt faptele Mele, voi da lui stăpânire peste nea.: 
muri. şi le va păstori pe ele cu toiag de fier,' 
Apocalips 2. 26-27. ' 

• 
• • 

[llcii dintru inceput vedem că sufletul omului! 
este nemuritor, arătându·ne Duhul Sfânt, că ai' 
suflat Dumnezeu in faţa lui suflare de viaţă şi;' 
s'a făcui omul cu suflet viu. Facerea 2. 7. Cain; 
ucise pe Avel fratele său; după moarlea saJ 
Avel incă vorbeşle cu Dumnezeu, după cumI 
este scris: Glasul sângelui fratelui fău strigăf 
către mine din pământ. Facerea 4. 10. Pe Pro·:. 
orocul Sa/J1uil. după ce muri, îl vedem vorbindi 
cu împăralul Saul. 1 Impăratilor 28. 12-20.1. 
Deci, dacă Auei şi Sa/J1uil după ce au adormill 
vorbesc cu cei de pe pământ - când incă nu: 
venise in lume cu trupul Fiul lui Dumnezeu ca' 
să desrobească sufletele dreptilor din iad, iar: 
acum sunt desrobi!i şi suiti la C~, Efeseni 4. 9.[ 
1 Pelru 3. 1 9 şi 4. 6. - şi dacă Saul impăra.: 
tul mâniind pe Dumnezeu încât nu voia să-i' 
răspundă, iată că Dumne:::eu trimite pe Samuil' 
a 1.'orbi eli Saul. l Impăratiior 28. 12--20. : 

Dar cu cât mai mult acum putem a vorbi cu! 
sfintii lui Dumnezeu, mai cu seamă când iubeştit 
pe Dumnezeu cu loi suflet iii tău, cu toată inh 
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ma ta şi cu toată puterea ta şi pe aproapele 
tău ca pe tine insuti? Malei 22. 37 --38. lată 
şi pe proorocul l'Ioisi că a murit, şi s'a 11Igro· 
pat in pământul lui Moav. II Lege 34. 5--·6., 
şi când Domnul nostru Iisus Hristos predica 
împărătia Cerului, a luat pe Petru pe Iacov şi 
pe Ioan fratele lui, şi i·a suit pe dânşii într'un 
munte înalt deosebit. Şi s'a schimbaI la fciţă 
inaintea lor şi a străluci! fala Lui ca soarele, 
iar hainele Lui s'au făcut albe ca lumina. Şi 
ială s'a arătat lor Moisi şi Ilie, împreună cu 
Dânsul vorbind. Malei 17. 1-3. Marcu 9. 2. 
Luca 9. 2. 8. (Adventiştii zic că Moisi n'a muri! 
cu trupul, iar Dumnezeu ni·l arată că a muri!.' 
Deci văzând lămurit că sfinjii lui Dumnezclj 
c.are au adormit vorbesc cu noi, cei de pe pă
mânt, cari ne temem de Dumnezeu, luăm în· 
drăzneală după porunca lui Dumnezeu a·i cinsti 
pe sfinlii Lui, a'i lăuda şi a ne ruga lor, ca 
ei să·I roage pe Domnul nostru Iisus Cristo':i 
să ne dea erlare de păcate şi biruinlă împo· 
triva vrăşmaşilor, nouă celor ce cu inimă cu' 
rată îi rugăm şi·i Iăurlăm. 

Vedeti voi erelicilor că noi Creştinii ortodo· 
eşi, cu nimic nu dispretuim pe Maniuilorul lu· 
mei Iisus Cristos, pentru că il socotim după 
cum şi este: Incepătură' celor adormiti. 1 Co· 
rinteni 15. 20. Cel întâi născu! din morIi, şi 
Stăpânul împăralilor pământului. Apocalips 1. 5.; 
Că este Domnul domnilor şi Impăratul împăra· 
Iilor şi cei cu EI sunt chiemali şi credincioşi. 
Apocalips 17. 14, şi 19. 16. 1 Timotei 6_ 15. 
Deci, dacă noi Creştinii, li lăudăm şi-i cinstim 
pe aceşti aleşi şi credincioşi care împărăjesc 
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cu Domnul Iisus Crislos, cum ne bârtiii voi 
ereiicilor? Gândi!i că in zadar zice Dumnezeu: 
Şi celui ce biruieşte şi celui ce păzeşte până 
În sfârşit faptele Mele, voi da lui siăpânire 
peste neamuri; Şi le va păstori pe ele cu toiag 
de fier, ca vasele de lut se 1'0]' zdrobi. Apo
:.alips. 2. 26- 27. şi 12. 5. Au nu şli\i că: Ju
decata s'a dat sfintilor? Daniil 7. 22. Au nu 
:;liti că Sfinţii vor să judece lumea? I Corin
leni 6, 2. Intoarceti-vă o erelicilor ia adevărata 
credinţă; dar cum se va milostivi înfricoşatul 
intru putere Dumnezeui nostru Iisus Cristos şi 
să vă erle păcatele cele contra Duhului Sfânl, 
care bine ştiti că nu se mai iartă, l"latei 12, 
31--32. Narcu S. 29, Luca 12, 10. 

Dar voi tol să vă rugati plângâ.nd şi să spuneji 
di altii v'au amăgi! şi rugati şi pe Sfinjii lui 
Dumnezeu ca să se wage ei pentru voi. Faptele 
Apostolilor 8, 24. Că dacă judecata este dată 
Sfintilor celui prea Inali, ce gândiji? că înşişi 
Sfinjii vă va pârâ la Dumnezeu să nu vă iede. 
A nu ati citit nici odaiă că Domnul nostru Iisus 
Crislos zice: Să nu vi se pară că Eu vă voi 
pârâ prc ['oi ICI Tatal: este cela ce vă pârăşte 
jJl'C roi. Moisi, spre care voi nădăjduiţi. Ioan 5, 45. 
Si danl Moisi VCI pârâ pe Evrei la DUlilnezeu 
ni ele ce I1U au crezut În Domnul Iisus, apoi 
trebuI.;' să şihn că pe noi Creştinii ne va pârâ 
lu· Dumnezeu. cine? 1\IaiGCl Domnului, Sfintii 
Apostoli. M ucenicii şi Proorocii. Aşa că Sfintii 
lui Dut11nezeu vor purâ pe loii la Dumnezeu, 
adică pe erelici şi pe toti cari se lenevesc dintre 
Cre"lÎlli. că zice Duhul Sfânt: Lăuclase-vor cu
vioşii Întru s.lavă şi se vor bucura În aşternuturile 
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lor. Inăltările lui Dumnezeu în gâtlejul lor şi 
săbii de amândouă părţile ascutite în mâinile 
lor. Ca să facă izbândă întru neamuri şi mustrări 
Întru noroade. Ca să lege pe împăratii lor cu 
obezi şi pe slăvilii lor cu cătuşe de fer. Ca să 
facă întru dânşii judecată scrisă, mărirea aceasta 
este tuturor cuvioşilor lui. Psalmul 149. Versul 
5-9. 

Ce gândi!i erelicilor, de vă luptati împotriva 
Duhului Sfânt şi Sfintilor lui Dumnezeu? Au doară 
sunteti mai tari ca Dumnezeu: 1 Corinteni 10. 
22. Dacă Dumnezeu ne-a poruncit să lăudăm, 
să cinstim şi să ne rugăm Sfintilor Lui. cari aici 
pe pământ bine s' au nevoit şi acum împărăţesc 
în Cer cu Domnullisus Cristos, II Timotei 2. 12., 
cine poate să strice porunca Dumnezeiască? 
Că scris este: Că nimic n'am adus În lume, 
arătat este că nici a scoate ceva nu pulem. I 
Timotei 6. 7. 

Incelează deci el'eticule. Tit 3. i O., cu rătăcirea 
la, şi vino să lăudăm pe Sfinţii lui Dumnezeu, 
când se serbează pomenirei! lor, dupre cum 
este scris: Bucurati-vă drepţilor Întru Domnul; 
celor drepji li se cuvine lauda, Psalmul 32. t. 
Deci dacă Proorocii, Apostolii. Mucenicii şi 
Cuvioşii aici in lume s'au bucural când erau 
de lume urâli, vorbiti de rău. persecutati, bătuli 
omorâti pentru numele Domnului lisu'i, acum 
noi urmaşii lor să nu-i lăudăm? după porunca 
Domnului ce zice: Celoi' drepţi li se cuvine la11da 
Psalm 32. t. Şi iarăşi zice: Lăuc/aii pe Dum
nezeu Întru Sfintii Lui. lăudaţi pre El Întru tăria 
puterei Lui. Psalm 150. 1. lr,\elegeii erelici!or, 
că la noi Creştini (ortodocsii, când facem po-
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me~lirea ~finlilor, pre Dumnezeu îl lăudăm, pre 
El li :ugam, Lui ne închinăm. iar către Sfinti 
aşa zIcem; Roagă-te lui Cristos Damne:::eu să-mi 
de~ iert~~e. de păcate şi ajutor să biruesc pe 
vrC/şl7laşll dzavoli. Şi mai zicem: Bucură-te fericite 
~P?st?le, s~u !'1ucenice al lui Cristos, că nu ji-ai 
IUbI! viata pana la slârşit. Iar mai pe scurt zicem': 
Pentru rugăciunile tuturor Sfintilor tăi, Doamne 
[Isllse Crzs/oC/se Dumnezeul nostru l71iluesfe-ne 
pre Ilai, amin. Acum puteti pricepe loji câti' cititi 
aceasla carle, ce înseamnă a împărăti în Cer cu 
Domnul iisus Crislos, adică: Pre cei neascultători 
de Dumnezeu, să-i pârască la Dumnezeu să 
nu-i ierte, iar pe cei ascultători să-j ajute în 
necazuri spre biruintă. Şi de multe ori s'au arătai 
Sfintii, pe cari îi pomenim cu laude, unor oameni 
drept credincioşi, înbărbălându-i în lupta asta 
mare cOl1tra duhurilor rele, şi mi se pare că 
nici eu nu sunt străin de a cunoaşle oameni 
creştini cărora li s' au arătai Sfinti de ai lui 
Dumnezeu vorbind cu ei, şi unii dintre ei trăesc 
şi până astăzi ... 

Despre Maica DOlT!nului 

" Iar despre Maica Dumnezeului nostru Iisus 
l"ristos, parcă îmi este frică a şi vorbi ştiindu-mă 
nevrednic de o astfel de vorbire ~i chiar mă 
declar neputincios a spune despre toată marirea 
cu care a învrednicit-o Dumnezeu' că nici o 
fiintă din Cer sau de pe pămân.l du este mai 
mare în slavă ca Sfinjila Fecioară Mariam 
şi Maica Dumnezeului nostru li,sus Cristos. 
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lNici o fiin!ă nu este mai mare, căci după Dom
knul Iisus Cristos, Maica Domnului este nouă 
I:Creşlini!or, ajutătoare, izbăvire şi solitoare către 
rFiu1 Ei şi Dumnezeu Iisus Crislos Domnul noslru, 
!j:Pentru aceasla mai înainte de a seri despre 
~'d~nsa di.n Dum~ez~i~sca scriptură. zic: Bucu
i ,ra-te, cezace eşti plma de Dar. Domnul este cu 
~,iine Mariam, Binecuvântată eşti tu Între femei, 
fl.şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi fe
L ricită eşti fu, ceace ai crezut că vC/ fi săvârşirea 

I,'!!, ce,lar
o 
ceps'a z(s dela Domnul. Şi iată ac~um. te 

,~, lauda ŞI te fencesc toate neam unle, dupa zisa 
f.Domnului. Luca Cap. 1. Versul 28 şi 42 şi 48. 
~' Numai ereticii te vorbesc de rău Maica Dom
~;'nului nostru, zicând că tu nu eşti aşa după cum 
fine arată Duhul Sfânt în Vechiul şi Noul Tesla
Ijment. Ei zic că tu nu poli nimic penlru noi 
~'Creştinii şi mai zic că ai mai avui feciori afară 
,~"de Domnul nostru lsus Cristos Fiul Tatălui Ce
},.resc, Cel ce s'a intrupat din line fără sămâniă 
,~)bărbătească, ci din Duhul Sfânt. Luca 1. 34.--35. 
~;Ereticii mai spun că eşti o fp.mce ca toate fe
't,:meile şi chiar îndeamnă lumea să nu se mai 
1': roage tie şi să te fericească după cuvântul Dom
",nului, ca să se împlinească scriptura ce zice: 
t'Iar Duhul arătat grăeşte, că in vremile cele de 
fi apoi se voi' depărta unîi dela credinţă, luând 
.; aminte la duhurile cele inşelătoare şi Învăţăturile 
i;,cele drăcesti, ale celor ce intru fătărie vorbesc 
;ţminciuni, 'fiind arşi la a lor ştiinţa. I-a Timolei 
'4, 1-2. 
, Deci' le rog Maica - Domnului Iisus, lu care 
',eşti plină de dar, adică ai putere să lucrezi ori 

voeşli in' Cer şi pe pămâut, dă-mi şi mie 
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din darul tău cel Dumnezeesc, ca să pot at lului. Căci a zis satana în cugeiul său: In cer 
vorbi măcar putin despre tine fericit-o, din Sit, mă voi sui, deasupra stelelor cerului voi pune 
Scriptură, ca se! se ruşineze vrăjmaşii adevărulwi scaunul meu, şedea-voi pe muntele cel inalt, 
cari cauiă Scl Întunece lumina cu Întunerecullor{ peste muntii cei înalti, care sun! spre miază
Eu nu mă bizui ştiinţei Inele, Du~mezeu ~li-es~e[ noapte. Sui-mă-voi deasupra norilor, voi fi ase
martor că nu mint, că nu sunt carturar, Iar din, menea celui Prea Inalt. Dar cât a cugetat iată-l 
mila Lui, cu rugăciunile Tale sfinjit-oşi pururea\).În iad aruncat. Isaia Cap. 14. Vers. 13 j;j. 
fecioară şi cu ale Sfintilor Săi cari bine i-au(' 'Vedeti voi. care voiti Scl Vel mănluili sufletele, 
plăcut, am ajuns aici unde sunt acum. Deci'r, să nu fiti nesupll.5i l~i Dll111ne:ell c~ şi dracii, 
mie celui mai păcătos decât toji oamenii, nimiCI că de nu i-a el'lat pe ei. pe Ilai CUIJl ne 1.'a cdu. 
să nu mi se socotească, ca şi cum cu a meal' de nu-L vom asculta? Il Petru 2, 4. Deci VOi

pricepere spun acestea, că scris este: nu nou~.· bindu-ne Domnul Dumnezeu de veni.rea în lume 
Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavăt. cu trup omenesc a Piului Său, încă de când 
Psalm 113. 9.1' amăgi şarpele (diavolul) pe strămoaşa noastră 

Deci, injelegeti eretlcilor şi cei ce voiti s~, Eva, ne arată Dumnezeu zicând: Vrăjmăşie voi 
vă mânluili sufletele de focul cel nestins, c~; pune înlre tine (diavole) şi între femee şi in
cei ce dispretuiti pe Maica Domnului Iisus Cri{: ire sămânja ta şi în!re sămân!a ei, acela va 
stos nu vă veti mântui, ci focul .. şi intunericul; păzi capul tău si tu vei păzi căicâiui l.ui. Facerea 
vă ~şteaptă. Căii vă îndoiti de- cele scrise-'aioi; 3.15. Prin aceasta ne arată Dmnnezeu planul 
vă spun, dati milostenie săracilor cari nu v~; Lui de mântuire dela înşelătorul diavol, cum 
pot da inapoi şi rugati-vă fierbinte cu lacriI1]i( că deşi a amăgii el pe femee, însă 101 prin re
Domnului iisusCrislos ~i lnlrebali-L de sânlL mee va veni (şi a venit) strivirea capului şar
adevărate cele scrise aici, şi vă va răspundeîpelui, şi acea femeie a fost fericila şi pururea 
de veji avea inimă curată, că El /1[1 vrea moart fecioară Naria, născă!oarea de Dumnezeu; că 
leG păcdtosului, ci sa se Întoarcă la pocăinţă; Isaia proorocul zice: Iată fecioara ÎI1 pântece 
si Sel fie l'ill. Iezechil 18. 23-28_ f va lua şi va /laşle fiu şi vei chema numele lui 
' Deci, vrând Dumnezeu să arate poporului!, Emanoil, Isaia 7. 13., ce se fă/curşle cu Iloi e 
:srail şi tuturor neamurilor adevărul Dumnezeu. Matei 1. 22. Şi imăşi zice: Căci 
de 111intea noastră omenească, prunc s'a născut nouă, fiul şi s'a da! noua, a 
ţiei şi al intelepciunei şi al stiintei Lui, ' cărui stăpânire s'a făcut peste umărul lui şi se 
il. 33., mai înainte ne-a,vorbil cu'Duhul ", chiamă numele lui Înger de mare sfal. de/Ilic 
prin prooroci, î'Il ce fel va fi venirea în ' al, Dumnezeu Iare bimilor. Domfl peleei. 
~ Fiului Său Cel iubit Iisus Cristos veacului ce L'a "el fie. că voi aduce p8.ce 
nostr'..i. ca să ne rnântuiască. din- robia dia domni şi sănătate lui. ŞI n.1ar(--~ \'8. fi stă~ 
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pânirea lui, şi păcei lui nu va fi holar, pe scaunull 
lui David şi Întru împărăjia lui va şedea, ca să! Vedeji voi, eretici şi prooroci mincino~i 5" 

o îndrepteze şi să o apere cu judecată şi cu I.~ocotea nevre~nică Sfânta Elisabeta Mam"a' SI" 
dreptate, de acum şi până în veac, râvna Dom.i~a~ de a vem Maica Domnului la ea zicând: 
nului Savaot va face aceasta. Isaia 9. 6--7.:, e ~nde mie aceasta? Şi pruncul i s~ bucur~ 
Luca 1, 32.-33, Y mp~nt,ece. pentru. că venise acolo Maica Dom· 

?e nu pU,teji ~ri.n ?redinjă, o întunecalilor:,n~I~I ŞI ~O,l o ~alJocoI~iji cum vă vine la guri! 
a mlelege cata mame l-a dat Dumnezeu acestei, ;!c~n~ caiI e _cel ce. va ascultă: ce cinsiili ce 
fecioare, de care vorbeşte marele prooroc Isaiai a? ali, ~e va r,ugajl Mariei?, că nu poal~ ni
socotiti măcar cuvintele lui Dumnezeu din Sf.',mlc, ~nc,a a .mm_ avu! şi alţi feciori, cum poale 
Scriptură ce zice: lată Fecioara în pântece va,·a mal fi feCIOara după naştere? 
lua, fără să cunoască bărbat, ci din Duhul Sfântţ Dom,nul no~h~u Ii~us Crislos a lndumnezeil-o 
şi prea curat trupul ei. Isaia 7. 13. Luca 1. 34_35.;<:u v:~lrea LUi mtransa şi voi ere:icilor o des
Socotiti cât de curală a fost Sf. Fecioară Mariaiprejuljl. D.omnul. nostru Iisus Crislos a luai apă
~i cu tr.upul şi cu :uflet~l ~i c~ mintea, .de s'a(rare.?- unei femel curve c~re era vinovată moriei 
;nvredlJlczt a fz ea bzsenca sfanta a marelm DunHfupr le~ea. veche, ~ezl Ioan cap 8. Versul 
nezeu. a cărui slavă nu o cuprinde cerul şi nici ce'l - ~. ŞI VOI proorocI mincinoşi cievefiji ~i de~
rul cerului Il Paralipomene 2. 6. ; şi nu numai atâl,lP,re\~l\l. pe ce~ n~ai curată fiinjă şi mal ~instilă 
ci şi trup din trânsa il luat, făcându-se Dumnezeu{~1 S!avlta, decat :.oa!e, !e~~oQrele şi femeile ~i 
Dumnezeu-Om, de nu pot minlile cele ŞQurcatefNecat ,tOjl, oamen~l ŞI Sfmln şi decât loii lngerii. 
să priceapă. Arhanghelii îi slujesc Născăloaretl er;;,~\ av~nd Marca Domnul'Ji alji feciori decâl 
de Dumnezeu şi i se închină zicând: Bucurâ-te;p: . lU. lUi Dumnezeu, Iisus Cristos şi fiind E! 
ceicl ce eşti plină de Dar Dom nul este cu tineirashg,mt ~e Cru~e pentru păcatele noastre si 
ilvfariam. Luca 1. 28. iar voi eretici\or o des:;nel1!al avand M,arca Domnului alU fii sau fic~ 
prejuiji şi ziceti, că esle o femee ca ori ce.a. ZIS Dom~ul hsu~ c~tre Sfântlll Ioan Apostolul 
femee, Se mira lllama proorocului Ioan bote·;Ş! ?va?g~el~s!ul, _ ŞI catre l'1aiea Domnului: F c
z~t?rul c~nd ~e duse,:rvIai~a Do.mnului la .Elisa?etar~~e, zata {mI, ta~! I?u.p~ aceia a zis ucenicului 
licandu-I: Bmecuvan!ata eşh tu Manam mtre: G

, a muma .ta. ,ŞI dllllr ace! ceas o a luat pe 
lemei şi binecuvântat este rodul pântecelui tălJfbans~ uC~l1lcul mlr~ ~Ie sale. Ioan 19. 26-- :':i. 
Şi ele unele mie aceasta ca să vie Maica Dom, a~a ,maz, aveva {ec.lOn, .intunecati[or eretici. ce, 
nului meu la mine? Că iată cum fu glasul în·m.a~. iJe~.uza sa o l/1credm{eze 111luia dintre uce
chiaărei laJe întru urechile mele, a săltal prunculdzC1

: ~az? !Je ce nu ar fi rămas cu feciorii Ei 
cu bucurie În pântecele meu. Şi fericită este ~ca Il m~1 ,avea după cum ziceti voi. şi de c~ 
ceia ce il crezul că \'a fi săvârşirea celol' ce s'ausa .se du;a l~ casă de om străin? Aduceti-vă 
i-IS ei dela Domnul. Luca 1. 42-45. Bmmle ca IOSif cel ce îngrijea de t1aica Dom-
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nului, până când Domnul Iisus o a încredint~:' ghelie sun! feciorii Mariei a lui Cleopa. Iar aceşti 
S.I. Ioan, a avui zic, Iosif, solie, şi cu dâns~feciori sun!. Iacov ce! mic şi Iosi şi Salomi. 
feciori, iar de Maica Domnului nu s' a alin~ Marcu 15. 40. 
Aduceji-vă aminte, că Iosif mai avea rude şi lU( Aduceti-vă aminte că Iosif căruia i se lncre
deie lui aveau feciori şi fele şi dintre aceşli( dintase Sf. Fecioară i'laria a o ingriji, nici el 
erau după uzul vorbei evreeşti, de se numeau frat, nu ştia laina inlrupărei lui Dumnezeu în pân
"i surori cu Domnul Iisus. Aduceti-vn amintl,iecele Maicei Domnului, ci socotea el că cu 
~um numia Avraam pe solia sa, care pe iângi aitcineva din iume est e îngrecală şi chiar 
că ii era rudă după trup, adică nepoată a h, voia să o lase într'ascuns şi să se ducă in lume, 
şi solie, li zicea că îi este soră, deşi Sara eri;"că zicea el, că nu m'am atins de ea şi iată este 
fica lui Aran, iar Aran frale era lui Av.raa~iînsărcinată. Iar îngerul Domnului i-a zis: Iosife. 
Vezi Facerea cap. 11. Versul 29 şi cap. 20 VeI1', fiul lui David. nu te leme a lua pe Maria. fe-
2-12. Tot astfel numea şi lsac feciorul lfmeia ta, că ce s'a zămislit infrânsa, din Duhul Sfânt 
Avraam pe nepoata sa Reveca, o numea sori;: este. Şi va naşte fiu şi vei chema nWlleie lui; 
care i·a fost şi solie. Facerea. 26. 7. Vedeti O\;!isus, că acesta va mântui pe norodul săli de 
că aşa efa uzul vorbirei la Evrei, adică În IOlpăcatele lor. Matei 1. 19-21. Deci dacă până 
de a-şi zice cum zicem noi Românii vărui s~ra nu se zămisli din Duhul Sfânl înlrânsa, Iosif 
verişoară: la Evrei în loc de vere, îşi ziceau lo/\nn s'a atins de dânsa, dar după ce a aflat cât 
frali şi surori. Aşa că vedem în Sfânta EV~',de curală şi sfântă esle Naria şi că Dumnezeu 
ghelie pronunlându-se cuvintele de frali şi suro!!,s'a sălăşluit înlrânsa, cum era să se aUngă? 
ai Domnului Iisus, precum este scris. Iatel munl{.Dumnezeu insuşi il mărturiseşte pe Iasii: (li ept 
Ta ;,i fralii Tăi şi surorile Tale afară, te cau~rşi temător de Dumnezeu, Matei 1. 19., şi voi 
pe Tine. Marcu 3. 31. Matei 12. 47. LucuWereticilor, ziceţi că a mai avut Maica Domnului 
20. Aşa dar luali bine seama că fralii şi sur~.·fii şi fele cu Iosif, bătrâlwl drepl şi cu frică de 
rile care căutau pe Domnul Iisus nu erau fr~·Dum1Zezeu. Mai bine v'ati lega câte o piatră de 
ţ:i surori născuli de ]"iuma Domnului Iisus, i' moară de gât şi v' ati arunca în fundul unei ape 
erau cum zicem noi acum, veri şi verişoare tadânci, decât să ziceti cum ziceli voi că a mai 
nepoată, dar în felul de vorbire evreesc se ZiCE;.avul Maica Domnului feciori şi că nu este fe
fraji şi surori. Aşa şi maica Domnului, aVţ.'cioară şi după naştere. De nu pricepeti cum s'a 
verişoare care se numeau surori, deşi numr·zămislii în!rânsa din Duhul Sfânt, intelegeti de 
dânsa sinqură era fiica lui Ioachim şi Ana. C;Ia mărgăritarele cele de mult pret care se află 
zice: Şi ;fa lângă Crucea lui Iisus muma LLîn scoicile din mări: Căci scoicile când umblă 
~i sora. mumei Lui, Maria a lui Cleopa. loţdeschise prin apă după hrana lor, dacă se lu
I :-J. 25. Aşa ch fralU Domnului din SL Eni",lâmplă ploae cu fulgere şi Irăsnele pe mare, şi 
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de se întâmplă să lovească în vre-o scoică~ cinstiji. Insă să \'ă fie cunoscui că prin însa-şI 
deschisă, îndată sco!ca se înc~ide, şi. ~şa se fa;~!: gura Maicei Domnului e dată sentinta voastră 
mărgărilanrl dll1 trasne.t ŞI dll1 scoica. ~şa s 6f de la Dumnezeu, zicând: Făcut-au tărie cu bra
intrupat din Duhul Sfant Dumnezeu dm pre~ jul său Domnul, risipit-au pe cei mândri în cu
curala şi Sfânta fecioară l'1aria. Pentru că { gelui in imei lor. Luca 1. 51. 
anat· o pe dânsa cu inima deschisă, desăvârşif. Şi cunoscând Dumnezeu mai dinainte că vor 
arzând după Dumnezeu. Sfânta Fecioară Maria, veni timpuri când nu loti vor mai socoti-o ca 
"'~"f<i' j··(rbat nici înainte de a se zămis~ pe o Mamă pe Maica Domnului, a zis prin bă
lnlrânsa din Duhul Sfânt şi cu atât mai muli trânul Simeon către Maica Domnului, zicând: 
după ce s'a invrednicit a fi Maică a Dumne1' Şi prin insuş sufletul tău va trece sabie, ca să 
zeului celui viu. Cugetaji măcar ce fel de viăli" descopere de la multe inimi cugetele. Luca 2. 
a trăit Sfânta Fecioară până a nu veni Duh~; 35. Şi iată că se implineşte cmintele lui Dum
Sfânt intrânsa, că zice: Măreşte suflete al mei;.' nezeu astăzi cu proorocii cei mincinoşi cari. 
pe Domnul că s' a bucurat duhul meu de DumÎ amăgesc lumea învăţând pe cei ce îi ascultă, 
nezeu Mâniuitorul n~e? ~Că a căutat~ spre s~d~. să nu mai laude, să nu mai cinslească pe Maica 
renia roabei sale, ca lata de acum ma vor fenal Domnului şi pe Sfinjii lui Dumnezeu, A proo
toate neamurile, Că mi-a făcut mie mărire C1; rocil de voi ereticilor şi Sf. Ap. Petru zi când : 
Puternic şi Sfânt numele lui. Şi mila Lui diff Ştie Domnul pe cei bine credincioşi a-i izbăvi 
neam şi în neam spre cei ce se tem de Eţ' de ispită, iar pe cei ne<lrepli a-i păzi la ziua 
Luca 1. 47 -50, ţj judecălei ca să se muncească; Iar mai vârlos 

Voi ere tic i i cari vă Iăudati că vă coni: pe cei ce umblă după trup intru pofta sfricăciu
formali Scripturii, spuneţi: Cu ce cântări, cu ~.nii şi de Domnii nu bagă în seamă. indrăzneji 
laude o fericiti pe Născătoarea de DumnezeuJi"Slavele hulind, nu se cutremură. II Petru 2. 
după cum ne porunceşte Dumnezeu prin. însă~r9. ~ 1 O. Şi iarăşi zice: Asemenea şi aceştia vise 
!=Jura Sfintei Maria? Dumnezeu de atuncI .a Z[' 'Visând, trupul îşi spurcă şi Domnia leapădă şi 
~â o va ferici toate neamurile şi o va lăuda~: slavele le hulesc. Iuda 1. 8. Deci, înţelegej! 
i 8" l'a ruga, iară voi ca nişte eşili din min~;',cum 'sun! rânduite lucrurile de Dumnezeu şi în
o dispretuiti zicând, că este o femee ca oricaJ!)/ lorcejhă de la nebunia voastră ereticilor. po
femee_ Domnul nostru lisus Cristos zice Sfin~ căiji-vă şi .fugiti de la diavoleasca invăjătură şi 
lor Apostoli că Sfânta Fecioară Maria şi MaicI' duceti-vă la cei ce au puterea a lega şi deslega 
a Domnului este şi l'1amă a lor şi ei sunt [ Preoţii şi Episcopii, că: Cine ştie? doar de va 
ai ei, deşi nu-i născuse trupeşte. Ioan! 9 .. 26-:-21' părea rău lui Dumnezeu, şi se va milostivi şi 
Sfintii Apostoli au avut-o intru multa clllste<:i,: se .. va Întoarce de la inlărâtarea mâniei sale, şi 
pe 'Însu;;i Domnul Iisus, iar voi erelicilor o n~i' nu veli pieri. Iona 3. 9. Injelegeji toji şi vă căUi 
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din inimă, şi lnlorcejj-vij la adevărata cr"dinlă 
Creştină (orlodo~ă), ce este pusă de Dumne
zeu spre mântuire 101 celui ce crede. Au doară 
nedrepl este Dumnezeu de vă va osândi pentru 
că huliti Domniile şi S!avele? adică pe l'Iaica 
Domnului, Sfintii ingeri şi toţi Sfintii, Nu vă răscu
laji ca Core, Datan şi Aviron; că precum nu 
i-a ertal pe aceia, nici pe voi nu vă va erla, 
că zice Dumnezeu; Că acelea au fosi pilde 
pentru Mi. 1 Corinteni 10. 6 -11. 

Iar ca să le lncredinjezi şi mai bine cât de 
mărită este Maica Domnului în Cer şi pre pă
mânt de insuşi Dumnezeu, l1i voi arăta cum Dum
nezeu vorbeşte In cartea Psalmilor prin fii lui " 
Core, cu aproape două zeci şi opl de generalii 
de oameni înainte de a .-eni cu trupul om"nesc 
în lume Mânluitorul noslru Iisus Crislos. Deci 
vorbind Dumnezeu prin Duhul Sfânt in cartea 
Psalmilor de Domnul Iisus Crisios şi despre 
Maica Sa şi Sfinţii Săi, zice: Scaunul Tău Dum
nezeule în veacul veacului. Psalmul 44. 8. lsaia 
9. 6--7. Luca 1. ~2-33. Şi iară~i zice: Toiagul· 
drepiăţei tale. Ai iubi! dreptalea şi ai urât fără 
de legea; pentru aceasta le-au uns pre line 
Dumnezeule, Dumnezeul tău,· cu unlul de lemn 
al bucuriei mai muli decât pe părta~ii tăi. 
şi stacii şi casia din hainele tale, din palaluri 
de fildeş din care le-au veselit. F elele lmpăra!ilor 
intru cinstea ta. Psalm 44. Vers_ 8-10. 

la aminte bine de cele ce-li vorbesc; când 
zice: Te-au uns pre line Dumnezeule, Dumnezeul 
tău cu untul de-lemn al bucuriei mai mull decât 
p'i' pftrla.şii tăi. Prin aceasla ne arată Dumnezeu 

că Domnul nostru Iisus esle mai presus decât 
loii Sfintii lui, ori Apostoli, ori Prooroci, ori 
Mucenici, ori îngeri, şi decât Maica Sa Sfânta 
fecioara Maria_ Iar când zice: Smirna şi stacti 
şi casia din hainele lale;. Ne arată dreptatea 
Domnului Iisus Crislos, blândelea lui şi dragostea 
ce o are pentru noi loji oamenii piicălosi de a 
ne lnântui. Iar când zice: Din palaturi de hldes 
din care le-au veselit, ne aram că lumea crezând 
În Domnui Iisus Crisios, va ridica temple (biserici) 
măreje şi împodobite cu 101 ce a produs pă
mântuI mai frumos, ca.; aur, argint, pietre scumpe 
mărgăritare, etc, întru lauda şi slava numelui 
Tatălui şi al Fiului şi al SfiiIllului Duh; şi aceste 
biserici se zideau şi împodobeau îndată c\'! Creşlinîi 
nu mai erau persecutati de pă.gânii care nu voiau 

. să creadă în Domnul Iisus Cristos. Şi comri se 
formau din Creştini, lăudând cu cântări duhov" 
niceşti şi psalmi pre Tatăl pre Fiul şi pre Sf. 
Duh, cum şi până astăzi se cânlă în bisericile 
Creştine Ortodoxe, Iar când zice; Fetele împă
raţilor întru cinstea la: ne arată Cft cu venirea 
în lume a Mân!uitorului nostru Iisus Crisios, pe 
lângă alte porunci şi învăţături care ni le-au 
dai nouă să le facem şi să le păzim spre a 
dobândi împărăţia Cerurilor, s 'a recomanda!, (nu 
poruncit), şi fecioria spre o mai bună apropiere 
de Domnul Iisus Cristos, precum este scris: Ce! 
neînsurat se îngrijeş:e de ale Domnului, cum va 
plăcea Domnului; Iar cel ce s' a însura! se în
grijeşte de ale lumei, cum va plăcea femeei. 
Se deosibeşle femeia şi fecioara. Cea nemăritată 
se îngrijeşte de ale Domnului, cum 'ia plăcea 
Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul şi p..l 
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sunetul; iar cea măl'Hală se îngrijeşte .de ale 
lume!, cum ya plăcea bă.rbatului. I Corinteni 7 
32-:-~4. l'lare. lucru este fecioria fratilor; însă 
fec!O:H!a numai atunci e socotiiă şi primită de 
~umnezell, când in inimă şi in gură nu are omul 
Vicleşug, precum este scris: Aceştia sunt care 
cu femei nu s' au intinat, că sunt feciorelnici. 
Aceştia sunt care merg după Miel ori unde se 
va duce. Aceştia sunt cumpărati dintre oameni 
paro~ lui Dumnezeu şi l"!ielului. Şi în gura lor 
nu s El aflat vicleşug. Apocaiips 14.4--5. Pentru 
ce! ce vor să trăiască în curălie (feciorie) Încă 
pnn Proorocul Isaia zice Dumnezeu: Acestea 
zic: Don:nuI famenilor ori câti vor păzi sâmbetele 
m~le (adică ziua lnv.ierei. duminica) şi vor alege 
~.ele ce ~reall Cu, ŞI vor line a legea mea (Sf. 
l:.vanghehe); Da·voi lor În casa mea şi în zidul 
meu loc numit, mai bun de câi fii şi fete (adică 
in impărălia Cerurilor vor avea multă cinste cei 
ce au trăii În feciorie). Nume veşnic voi da lor 
",i nu va lipsi. Isaia 56. 4-5. Iar Domnul nostru 
Iisus Cri.st~s, zice: ~unl A fameni (adică hotărâli 
spre feclOfle), care am panfecele maicei lor s'au 
născu! aşa; şi sunl fameni, care s'au scopit de 
oameni; şi sun! fameni care singuri s'au scopit 
pre sine pe:llru împărăjia Cerurilor. Cela ce poate 
cuprinde, sa cuprindă. Halei 19. 12. Să se ia bine 
aminte că aici l"!ânluilorul nu vorbeste zicând 
că dacă cineva va vrea să trăiască 'In feciori~ 
penlru împărăjia Cerurilor trebue să fie sau slul 
din naştere ca să nu poală a se atinge de femee, 
sau femei~ de bărbat, sau că altii să te scopească 
ca pre ammf:lle. sau ca fu insuti să te scopeşli 
(castra!) ca să nu mai ai poftă de femee sa'u 
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femeia de bărbat, nu, zic. Este adevărat că în
nainte de venirea Domnului Iisus Cristos în lume 
cu trupul şi chiar şi după venirea S~, împ.ă.rajii 
lumii şi unii boeri, işi jin':.au oamem ~coplll c,a 
servitori sojiilor lor, ca sa nu le necmsleasca. 

Călugăria 

lmpăratului 5 I a vei, Ii:u~ Cr~stos r::omn~~ 
. nostru, ca să-i placi şi mal bme ŞI voeşh a traI 
în curăjie, nU'!i cere ca să-ji slujeşti trupul pe 
care El l-a rânduit spre folos, ci cere ca, cel 
ce voeşte să trăiască in feciorie, să fie următo~ 
intru toate ca şi insuşi El. Precum în gura LUI 
nu s' a aflat vicleşug şi răutate, tol aşa trebue 
a fi şi cei ce vor 'a trăi În curăjie, altfel /lume 
/lu-i folosesc curăţia trupului de nu vor auea-o 
şi pe a suflelului. . A , 

Creştinii văzând că aşa s!au lu~r~nle, .mca 
de la începutul Creştinism ulUI pusera 111 aplIcare 
râvna aceasta de a se afierosi (făgădui) cu 
sufletul şi cu trupull"!irelui Ceresc Iisus Crislos 
numai şi numai Domnului să placă, începând cu 
marele Apostol Pavel, dela care este şi începutul 
Monahismului (adică Călugării), căci Pavel con
vinse pe Evreul Achila ~i solia lui P:is:hil~" d~ 
se boteză, şi nu numai atat, dar fagad~lra 71 

curăjia până Ia sfârşitul vietei şi drept martufle 
a făgăduinjei lor. Pavel îi tunse, F.apl:l~ Ap~s: 
tolilor 18. ! 8., ceia ce se face ŞI pana astazI 
in Mânăsliri cu cei ce se făgăduiesc. 

Şi unii dintre Creştini, incă înainte de a li se 
naşte feciorii, fiind chiar în pânlecele I"laicei 

; i 
,'," 
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!2 f . erau făgăduiji de părin!ii lor Domnului Iisus 
Cnstos: du.Pă cuvântul ce zice: Sunt fameni 
care. dm pantecele maicei lor s'au născul aşa 
M~tel: 9. ,1~ .. Iar unii dintre Creştini propovă
amnd Imparatia Cerurilor şi dreptatea lui Dum
nezeu au. l'~uşil a convinge pe unii a se afierosi 
Domnulu~ I:SlIS, iar al;ii ei singuri s'au afierosil 
Domnuhll hsus Cristos de buna voe a lor ca' , 

!
' . . . 1 fa 

~, s arUl cmeva de ei, du pe cuvântul ce 'zice: 
Ş.l sunl fameni care s'au făcut fameni de oameni 
ş: sunt fame:1Î c~ri_ s.inguri s'au făcut fameni pre 
sme penlru lmparaj!a Cerurilor Matei 19 1 ') 

. C~iar dintre impăralii şi boerU Creştini' co~: 
v~gandu.se· că nu este aici adevărata patrie şi 
ca tot ce se vede este trecător şi cum că fecioria 
e~le .o treaptă deosebită între Creştini, au fă
g~?uy pe .un:le din fice)e lor lui Dumnezeu, a 
trai 1I~ lecl~ne 10ală viata lor, ca să se Implic 
neasca cuvantul ce zice : Fetele împărajilor lnlm 
cinstea ta. Psalm 44. t O. 

Iarăşi despre Sfanta fecioară 

Mai pre S[/5 de toate fecioarele si ieciol'el"icii 
care au trăit ÎII feciorie toatâ viata lor si '~lai 
pre. ~LlS decât IrJfi SiiTl!ii lui Dl11nTle;:;~u. esle' Sfân
ta,. i'v cisc~toare de DUI11Tle:l!u şi purul'ea fecioara 
111?rIa: ZIC ,·YUl'Ul'ea" pentrucă şi după naşterea 
JYlantUltol'UlU.i, . tot. fecioară a rămas, păzindu-j 
Dumnezeu Cl1811e lecioriei neslricate. Iar de liiu-li 
poat: ?1in~ea. a î~jelege cum a putut rămâne 
totf:~lOara Şi dupa naştere, gandeşle·te lu care 
creZi )[1 Dumnezeu şi că a învia! Iisus Crislos 
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gândeşle-te ce fel a ieşit 1'1ântuitorui din !.n?r~ 
mântui cel de piatră cu capac mare de plaua 
şi sigilată de Evrei şi străjuit de. ostaşi. <::;ă 
Domnul Iisus Cristos a ieşit (înviat) dm mormanl 
fără ca piatra de pe uşa mormân\ului să o fi 
dat cineva la o parte, nici El nu a da\·o 10 
oparte ci a ieşit prin piatră ca gândul omului 
care ;ătrunde prin ori şi ce lucru. Iar piatra 
de pe mormânt a dai-o la oparte înger?l Dom· 
nului după înviere, ca să arate femellof care 
s'au dus- să ungă trupul Domr,ului cu miresme, 
precum este scris: Şi iată cutremur mare s'a 
făcui; că îngerul Domnului pogorându·se di~ 
Cer şi venind, a prăvălit piatra de pe uşe, ŞI 
şedea deasupra ei. Şi era vederea lui ca fulgerul 
şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpadfi. Şi de frica 
lui s'au culremurat cei ce păzeau, şi s'au făcul 
ca nişte morIi. Iar îngerul răspunzâncl a zis 
femeilor: nu vă temeţi voi, căci. . 
Iisus Cel răstignit s a 
sculat de vedeji locul unde 
a zăcul Malei 2-8. 2-6. Şi astfel 
vorbesc Luca şl Ioan. , 

Deci cu trupul a trecut prin piatră fără 
să o spargă o dea la oparle, tot aşa a eşil 
din pântecele fecioresc al Sfintei Fecioare 
Maria, păzina'o dânsa nes!ricată. Insă un lu. 
cru să se ştie, şi învăiaji şi neînvălati 
au înebunit cuget la lucrul acesta, cum il 

puiul rămâne fecioai' l~aşter.e.; şi VOi: 
mai înebuni mulji, precllm şi 1'01 erelrcdor, can 
nu·puteji pricepe puterea 1,,; Dl1m[~ezeu şi mi
nunile Lui. Insă vrând Dumnezeu sa ne·o arale 
pe l"laica Domnului câl este de cinslită şi mă· 

. , ,. 

:: 
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IiI~, ne-? ,arată cu, Duhul Sfânt în cartea psal-
111;10r, zicand: Inamte a stătut Împărăteasa de
dl~eCl,~t~ t~, !Il l~ail1ă .Clurită Îmbrăcată, Împodobită~ 
A"culla flca ~l ve-;-l, pleacă urechea ta şi uită 
pe y~por~l .tau ŞI cesa părintelui tău. Şi va 
polii llnp~raiUl frumusejea la, că acesta este 
D?ml1ul Iau,. şi te. vei inchina lui. Şi fata Tiru
lUI cu. ~?ruj~, f:t~' iale se vor ruga bogajii no. 
rodulUl. 1 oala manrea ficei i'mpăralului din'năun. 
lr,:, cu lanlu:i d_e au.r înfăşurată, împodobită. 
Aduce-se'\"Or lmparalUlui fecioare in urma ei şi 
cele de aproape ale ei se vor aduce fie. Adu
~ea-~e·v?r intru veselie şi bucurie. Aducea-se-vor 
l~ bls:;I'lca ln:pă~?iului. In locul părinjilor iăi 
s:u nascul_ fi! tai, punea-vei pe dânşii boeri 
p~s!e toi pamantul. Pomeni· vei numele tău întru 
tol ~eamu} şi .n~ar:'ui., Pentru aceasta popoarele 
se \01 martUrISI jle In veacul veacului. Psalm 
44.11-21. 

Cine aude cuvintele acestea sau citeşte cu bă
gare de seamă, vede lămuri! starea fericită a 

, l"laicei Domnului Iisus Cristos şi a fecioarelor 
care. urmează întru feciorie ca şi Maica Dom
nul~J. Sfânta Fecioară l"laria s'a învrednicit a fi 
mal presus de toli Sfintii, adică a şedea de-a 
dreapta Impăralului nostru Iisus Cristos în Cel' 
precum ne _ar~Iă Duhul Sfânt in cartea Psalmilor: 

laT ca sa mjelegem lucrurile şi mai bine, voi 
ara~a despre poporul Evreu cum intelegeau ei 
cuvmiele acestea. In că de când a scos Dum
neze~ pe" P?porul_ IS~'ail (Evreu) din Egipt şil-a 
d~s :~1 pamantul f~g~duit lui Avraam, adică în 
pamal11ul CanaamhUl - Palestina de a~ta- , _ . D - Zl 
a ZIS umnezeu prin 1'10 isi că va ridica diIi 
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poporul Evreu un Prooroc mare şi pe acei~ să·1 
asculte, ori ce va zice, A II lege 18. 15 ŞI 18, 
19. Prin Isaia proorocui iarăşi Dumnezeu zise, 
că dintr' o fecioară se va naşte acel prooroc 
mare. Isaia Î. 1 3. 

Poporul evreu nu ştia că acest. prooroc mar~ 
estp însuşi Fiul lui Dumnezeu, CI un om ca 10\1 
oame~ii cu femee şi cu copii, dar fiind· că Dum· 
nezeu Jl va sustine şi va desrobi pe poporul 
Evreu de· supt jugd popoarelor care ii robise 
pe ei, adică Haldei, Pel'şii, ~ii~ii, Romanii;. b~ 
ceva mai mult, că nu numai 11 va desrobl, CI 
şi toale popoarele după. suprafata ~ământu)~i 
vor deveni robi ai poporulUI Evreu. Pentru aceasw. 
neîncetat cugeta la venirea acestui mare proo· 
roc şi împărat care să-i d~srobească ,dela a:u
pritorii lor. Iar femeile ŞI ele la randul lOr 
cugetau cine să fie acea fericită f:~ioa~ă car~ 
să nască pe acel mare prooroc ŞI" In;paral, ~: 
Iii ei să ajungă boeri peste loi pamantul: ŞI 
ea însă-şi ~;;ă şeadă de-a dreapta împăratului, şi 
îmbrăcată în haine foarte scumpe, aurile, şi cu 
lanturi de aur înfăşurată şi Îm~od?bită. Şi că 
se vor ruga ei bogajii poporulUI ŞI'I va aduce 
daruri. 

Părinjii Maicei Domnului, Ioachim şi Ana ne
având feciori se rugau neincetat lui Dumnezeu 
să le dăruiască şi lor un copil, fie parte bărbătească 
sau femeiască numai să le dăruiască, şi de le .va 
Împlini dorinţa îl vor dărui şi e.i lu~ Du~~nezeu, ?u
cându·lla Biserica din IerusalIm m gnJa Preojlior 
după cum a făcut mai'nain\e lina, muma pr.oQ
rocului Samuil. Implinindu·Ie Dumnezeu dormja 
j-ea dăruit o felită pe care au numil'o Mariam. 

I 
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Si dUDă ifei ani dela naşiere au dus·Q Domnului 
l~ bis~rică in grija Preolilor, după cum se fă· 
găduIse. Deci, Preolii luând·o in primire, de 
nlică o învăta acHI sfirtiele scripturi şi. în tin1pui 
acesia nlllri~·ă şi părinţii Maicei DOfililului, şi 
ea rămase orfană ineă de mică copiiă. Dar 
credinţă in Dumnezeu având. fiind lnvăţală de 
Preoli. nu se descuraja. ci ma; muil stăruia în 
rugăciuni 'şi în post, rugând pe Dumnezeu să 
o ia sub sculu!. său cei a tol puternic. Şi ciiind 
PsahnH iu; David proorocul şi văzând cum zice 
in Psalmul întâi, iulieă: F eticii bărbCllul, cC!rc 
l1'U umbla! În s{nful !lecredincio.,ilor şi in calea 
p(;cci!oşzlor II'Cl slMul. şi pe sCClmw! piel?ătol:ilor. 
II 'a se:Lli: Ci în le[~ea DOfnnului e voza lUI, ŞI 
in [(;2,ea lui va cu.g~ta ziua $i noaptea, Şi va fi 
CCi U71 pom râsădif ldngă izvoarele apelor~ care. 
rodlli selll Îi va da la vremea sa, şi frunza lm 
mi l'a câdea. si (oa(e ori câie va face va spori, 
Psalm 1. 1-3', Deci văzând Muica Domnului 
că Dumnezeu iubeşte pe cei ce îl. iubesc pe EI 
şi că sunt fericiji cei ce nu se amestecă cu cei 
necredincioşi şi păcătoşi, şi văzând că pqporul 
său e foarte conrupl de fapte rele, belivi, ~ur
"\'ari, ucigaşi, luau camătă la bani lor, se lTIUşCaU 
Ul diini uni pe ulii, numai era frica ·de Dum
;,ez.'u Întru p'aporul Evreu. Aceasta o făcea pe 
Sfânla Fecîoarii şi mai mult Ci se lipi de Dum
n~l.eu, siri9fmd cu lacrăn1i să nu o -părăsească. 
Si ',~ăz~1nd Maice DOlunului că Dumnezeu fi 

Iăgi,clllif 11,leo prin Noisi că ,va !i~ic~ .un ~ân
luitor, un prooroc mare. ŞI ca 18.raşl adauga 
prin Isaia D"n~orocuL că eHntr-o fecioară se va 
naşte fH~8C ["{8sia, şi ~ttH de fedcHă va ajunge 

acea fecioară incâl să şadă de·a dreapta acelui 
Impărat şi prooroc şi că bogajii poporului li va 
aduce ei daruri şi i se va ruga, etc. Aceste cu
vinte Dumnezeeşli pe care ea singură le citea 
din Si. Scriptură, şi mai mult o făcea a stărui 
către Dumnezeu cu rugăciune ca. de se va În· 
tâmpla în :ilele ei a se ridica acel mare prooroc 
măcar sei fie si ea sluillică acelei Fericite impă· 
rcllese, care va sedea de-a dreapta Împăratului, 
şi aşa să scape de conruplia oamenilor celor 
vicleni şi prea curvari. 
. Darfăcându-se mare de ani şi cu trupul fiind 

frumoasă. însă pe cât era de frumoasă cu tru
pul pe atât sufletul Ei era şi mai frumos, neînlinal 
fără vicleşug în inimă ş[ in gură, retrasă dintre 
semene le Ei. smerită. foarle puţin vorbea cu 
prietenele Ei. iar cu Dumnezeu vorbea mult. 

Implinindu-se timpul câi să şadă în biserica 
din Ierusalim. Preojii o întrebară de voeşte să 
se mările, căci i s' a împlinit timpul hotărât cât 
să "adă în biserică, iar Maica Domnului le 
ră,sp~nse că a făcui făgăduinjă înaintea lui Dum· 
nezeu ca să nu se mările. precum scrie în Lege. 
Numeri 30. Atunci Preoţii au făcut sfat ce să 
facă cu dânsa. că,cipărinlii Ei muriseră frali şi 
surori nu avea, Făcând ei rugăciune către 
Dumnezeu ce să facă cu această smerită fe
ci~ară. Dumnezeu le răspunse ca să o incre
dinteze bătrânului Iosif, bărbat drept şi temător 
de ·Dumnezeu. Matei 1. 19. Aşa au încredinlal·o 
lui Iosif. după porunca lui Dumnezeu. să o Îngri' 
jească şi dacă fecioara 1'1ariam va voi să se mărite 
să o lase să ia pe cine va crede ea, iar de nu 
va voi" să nu o supere. Şi n'au trecul zile multe 

1 

J 



1: . 
1.·' . (' 
';. ' 

98 

de la ducerea Ei la Iosif ~i a trimes Dum~eze~ 
pe Arhanghelul Gavriil către prea curata feCIO~r~ 
Mariam să-i zică: Bucură-le, c;;ia ce, eşll ?lzm~ 
{', elclr Domnul esle cu tine, bmeCtwanla/a eşti 
(;. d' "'jtel tu Între femei. Iar ea văzân sa. spalln~n~a l:" 
, ,e 1 1 lui si cugeta in ce chIp ,'a fi mchl
CU\ an.u. 1 ,. , . , 
narea aceasta. Şi a zis îngeru: i 'u r~. r:'n:~ 
M m'am, ca ai aflat Dar la DW7111czeu. ,)Z ,zcua 

.. l , , I f II q ['OI ve' -dmisli În pântece, şz vez 11aş,e z , - , 
ch'i;;llCl numele lui Iisus. ,Acesta va fz m,arL'I. 
Fiul celui de SllS se L'a cl1iem~: ŞI-I, ~'af a~ uz 
Domllul Dumnezeu scaunul Iti! D~l'ra. ,Cila! !m. 
Şi va Împlirdţi pesie c;lsa l,ui !ac~~' Z~l v;cz. ŞZ .1I1Z

pdnlţici Lui mz ,'(1 fz. sfarşli. ::;>1,U ~:s 1'1anacin 
către înger; cum va fI acea,sta., ,de VI "me ~e ,~ 
bărbat nu ştiu? Şi ră.spunzano Jng.erul.a ZIS e,. 
Duhul Sfânt se va pogori\. peste tme ŞI. put~re~ 
Celui de sus le 'Ia umbri, pentru aceas:a ŞI 
Sfantul ce se va naşte din line, _ se va ~hlel~a 
Fiul lui Dumnezeu. L~ca 1. 2~ -:~6. Dec.l ,ace:,a 
care cugeta să fie macar ~luJl2I,:a ac:lel, Jmpa: 
rălese, ca însă·şi a ajuns Jinparateasa o sa ş~da 
de-a dreapta lmpăratului, Dar acesllmparat IISUS 
Fiu al lui Dumnezeu cel yre.~ Ina~~. I:U est:: 
Impăra\ pământesc :a, î.mpara\n lumII,. CI ~up~ 
cum este scris: ImpITralJa Mea n'! e dm lu,nea 
aceasta. Ioan 18. 37. Şi iară~i zIce: De acum 
veti vedea pe fiul omu~~i ~ezâ~ld de,: dreapta 
puterei şi venind pc norn CerulUI. M~ţel, 26" 6~: 
Deci Domnul. după ce a înviat. a graIt cu danşl~ 
si s'a Înăl\at la Cer şi a şezut de-a dreapta lUI 
Dumnezeu. tvlarcu 1 G. 19. Iar Arhidiaconul Stefan 
când cra judecat de Evrei ca să-I omoare pen\r~ 
numele Domnului Iisus a văzul precum sta 
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scris: Iar Ştefan fiind plin de Duh Sfânt. cău
tând la cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe 
Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Şi a 
zis: iată văd cerurile deschise şi pe Fiul omu
lui stând de· a dreapta lui Dumnezeu. Faptele 
Apostolilor 7. 55 56. Deci. văzând că Dom. 
nul nostru Iisus Cristos şade de-a ureapta lui 
Dumnezeu Tatăl. şi că Sfintii lui Dumnezeu, 
care bine s'au nevoiI. împărătesc cu Domnul 
Iisus Cristos In Cer şi li s' a dat stăpânire peste 
I)eamuri. Ioan 12. 26. ~i 13, 3. Il Timotei 2, 
12. Apocalips 3. 21. şi 2. 2()-:2i. şi 20, .,l: 

Iată pe Născătoarea de Dumnezeu şi pururea 
FeCioara l"laria stând de-a dreapta Fiului lui 
Dumnezeu în Cer, după cum ne arată Duhul 
Sfânt în cartea Psalmilor, zicând: Inainte a slătul 
Împărăteasa dea dreapta ta. în hainâ cmritâ Îm
brăca/d, Împodobi/ă. Ps, 44. 11. Şi ca să vezi 
mai lămuril că Maica Domnului e aceas!5. îm
părăteasă care şa dedea dreapta Fiului lui 
Dumnezeu în Cer, îţi voi arăta din Si'. Evan
ghelie, Când fii lui Zevedei, Iaee\' ci 10G:1. cc
fură Domnului Iisus Cds!os ~<! ;.('; ::tr.:;6 1i...\j" să 
şadă unul de-a dreapta şi aliul de-a stânga 
Întru slava Sa. iar Domnul Iisus le răspunse: 
A şedea de-a dreapta Mea şi de-a stânga Mea, 
nu este al 11eu a da, ci celor pentru care s'a 
gătit, Marcu 10, 40. Matei 20 23, e lucrul lămuri! 
că chiar era da! locul din dreapta şi din stânga 
Domnului lisus în cer, întru slava Sa, Era gătit 
de Tatăl, Maicei Domnului, În dreapta mai nain!e 
de' întemeerea lumei, precum ne arată Duhul 
Sfânt in cartea Psalmilor. 

Vedem deci că .Maieo DOillnn/ui este acea Îl7l-

i 
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părdieasă care şa de de-a dreapta Domnului 
Iisus CrÎs/os in Cer. Psalm 44. 11., şi că ne-a 
portlncil Dumne:eu să o binecuvânfăm, să o lău
dăm si să o ,fericim. loale 7Jeamurile că i-a făcut 
Ei Ill'ărire Cel puternic. Luca L 28. 42. 45. 
48-49. 

• • • 
Sti expiic putin din Psalmul 44. care vorbeşle 

despre prea curala fecioara Maria: 
Luati seama că ereticii, Prolestan\i, Baptişti, 

Advenlişli, Milenişti şi toată puzderia de proo
roci mincinoşi, fiind amăgiţi de diavol au eşit 
din porunca Domnului Dumnezeu Iisus Cristos, 
nemai ascultând de cei rânduiji de El, cari au 
puterea de a deslega şi a lega păcatele celor 
ce vor sau nu vor să se mântuiască, neinjelegând 
scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, Matei 
22. 29., au inceput a dispreţui Domniile şi a 
huli Slavele II Petru 2. '10. Iuda 1. 8 .. adică 
necinstesc pe Sfintii lui Dumnezeu şi pe Maica 
Domnului. Şi după cum arătai în această carte 
poale ori cine inlelege rânduiala lui Dumnezeu, 
cum trebue să vieluim acum în această viajă 
trecătoare, ca să apucăm pe cea nesfârşită. 

Aceşti prooroci mincinoşi fiind rânduili spre 
osândă, nu vor inceta a da cu sabia (limba) in 
Sfintii. cari acum Împărăţesc cu Domnul Iisus 
Crislos şi în .Naica Domnului. care şade de-a 
dreapta Lui în Cer. Şi' aşa ei, ereticii, văzând 
Psalmul 44 care vorbeşte lămurit de Maica Dom
nului şi de Sfinlii lui Dumnezeu, au căutat "să-i 
dea altă explicalie ca să nu iasă ruşinaji in faja 
celor ce·i ascullă. Pentru aceasta zice Duhul 
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Sfânt: Iar de este şi acoperită Evanghelia noastră. 
intru cei peritori este acoperită. Intru care Dum
nezeu a orbi! minlile necredincioşilor veacului 
acestuia, ca să nu le lumineze lor lumina Evan
gheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui 
Dumnezeu. II Corinteni 4.3-4. Deci, câli voiţi 
să vă mânluiji. lnceta\i cu hula Împolriva Sfin· 
jilor lui Dumnezeu şi a Maicei Domnului şi 
ascultati. Când zise Duhul Sfânt în Psalmul 44 
Versul li.: Inainte a stătut împărăleasade·a 
dreapta ta, în haină auriiă îmbrăcată, împodo
bită, ne ardă Duhul Sfânt, că de-a dreapta lm· 
păraiului nostru Iisus Crislos şade Sfânta Fe
cioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, şi 
acest loc i-a fost pregăiii mai'nainle de il fi lu' 
mea. Iar In verseiul 12 şi 13 zice: Ascuită Ticd 
şi V<!zi, şi pleacă urechea iCI. şi uite, pe poporul 
tău şi casa părintelui iău. Şi va pofti imparuiul 
frumuse.tea la. că acesia esle Domnul tdu . .. ,i It! 
vei Închina lui. Aici ne arată Duhul Sfânt. că 
însuşi Dumnezeu şi-a pregătit un vas ales de 
cinste înlru care' să locuiască şi să se inlrupeze 
spre il noastră mântuire, căci incă inainte de 
a se zămisli în pântecele mumei sale Ana, a fost 
făgăduită Domnului, şi de mică copilă iubi pe 
Dumnezeu cu toată inima' sa şi a fosi alâl de 
retrasă, atât de umilită şi smerită. lncâl 118·0 

arată Duhul Sfâni în noul Testament zicând: 
A căulal Domnul spre $111erenla roabei Sale. 
Luca 1. 48. 

• • • 
Deci cine dintre oamenî poal'e să spue câle 

suspinuri, câtă tânguire, câle lacrămi a vărsa! 

I 
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Sfânta Fecioară Maria către Dumnezeu şi fiind 
nevinovată. că ne-o arată Dumnezeu zicând: a 
căutat spre smerenia roabei Sale. Şi alâl a dorit 
pe Dumnezeu, incâ! numai dorea nici pe po
porul său. nici pe părintii săi chiar. pentru aceasta 
a poftit·o Dumnezeu. că i s'a lnchinat Lui cu 
duhul şi cu adevăruL Iar În versul 14 zice: Şi 
(aia Tim/ui cu daruri fetei tale se vor ruga bo
gaţii norodului. Aici ne arată Duhul Sfânt câtă 
trecere are l"laica Domnului către Iisus Cri<>los 
Fiul lui Dumnezeu şi al Ei pentru neamul Creş
tinesc, j'nC'ât nu numai săracii se roagă Maicei 
Domuului, ci şi cei bogati, făcând milostenie 
celor lipsiti să se roage fetei Maicei Domnului 
ca ca sâ-I roage pe Fiul lui Dumllezeu şi al Ei, 
sc) le dea erlare de pâcale. lată însuşi Dumnezeu 
ne-o arată că se vor ruga Născătoarei de Dum
nezeu bogalii poporului Creştinesc şi nu e păcat 
după cum susjîn ereticii. ci din contră, este 
pldcul Dommzlui ({ cinsii-o pe J,1aica Sa. a o 
lăuda şi a o ruga, pentru ca rugăciunile Ei, cu 
trecerea ce o are, să îmblânzească pe Dom
nu! nostru Iisus Cristos, pe care noi cu nedrep
tale 11 mâniem şi-i Înlărâtăm. 

Iar In versul 15 :zice: Toată mărirea ficei 
ÎllIpdrallllllÎ din'ne/unlru, cu lanturi de aur Îllfă
:,uru!d ililpodobitâ. Aici ne arată Duhul Sfânt, 
Illarea ci nste ce a luat Maica Domnului dela 
Dumnezeu şI multa trecere ce o are către Dom
nu! nostru Iisus Cristos din cauza curăjirel [nîmei 
Ei şi a dragostei ce a avut pentru Dumnezeu, 
că. acele podoabe despre care ne vorbeşte Du
hul Sfânt, reprezintă dreptatea şi lndrep!ările 
i'laicei DomnuluI. Apocalips 19. 8, 
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Iar în verselul 16_ 17. 18. zice: Aducea-se-L'or 
impâratlzlui fecioare l/1UrT1W Ei. şi cele_ de aproape 
ale Ei se uor aduce tie. Aducc-sNlor mim vcsehe 
si buwrie. Aducea-;c-vor În biserica ÎmpărCllului. 
Aici ne mată Duhul Sfânt, că dela începutul 
predicărei Evangheliei D~mnului lisu_s _ C:~slos 
până la sfârşitul veaculUI se vor gaSt (!mhe 
Creştini şi Fecioare Creştine, care văzând sta: 
rea fericilă a Sfintei. Fecioare Maria, la ce treapta 

. măreajă a ajuns înaintea lui Dumnezeu prin _ fe
ciorie şi smerenie şi văzând că Dumnezeu Zice, 
că nu numai pe Sfânta Fecioară Maria a cii:
stit-o <:i o a mării, ci pe loti cari se vor nevOi, 
li va ~instI şH va mări, după cum este scris: 
Că mila lui Dumnezeu este din neam şi În neam 
spre cei ce se tem ci: El. Lu_c.a 1. ,~O'. Şi ;:l~Iti 
tineri şi tinere Creştine au trmt toata v:a\a 1111: u 
feciorie fiind făgăduiji 1'1irelui Ceresc hsus Cns
los Domnul nostru. (Eu nu vorbesc aici de acei 
falşi Călugări şi Călugările care II'ăesc înlr~ 
desfrânări, Dumnezeu Iare îi va cerceta pe unu 
ca aceştia, mai bine n~ se făgăduiau)" " " . 

Iar in verselu! 19. zice: In lowl pw l/1,zlOi 
tăi s'au născut fii tăi, pUMa-l'ei pe dânşii boeri 
{miniştri} peste tot pâmâlllul. Ai~~ ne a_rată _ Du
hul Sfânt, că l"laica Domnului fund lipSita de 
Părinjii Săi încă din frage\a copilărie şi nemai 
gândindu-se ea la părinji Săi, ci l:uma~ la l~un:
nezeu, cum să-i placă Lui mai bm8, l-a darUiI 
Dumnezeu In. schimb ca fii Ei, să fie puşi c? 
guvernatori peste tot pămâniul. Dar cari fii? 
căci cu bărbat n'a trăi!, deci nici fii nu a avuI. 
Atunci care sunt fii Ei? Sfintii Apostoli şi î1u
cenicii Împreună cu toji care bine se nevoesc, 
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după cum am arăla! in această carle, cele zise 
de Domnu! Iisus către !'laica Sa. Femeie, iata 
hu! f<"Iu. ,/ Dupâ aceia a zis ucenicului: ială lrUil1Hl 
iCi! Ioan 19. 26-27. 

Deci. dela Sfintii Apostoli până la sfârşitul 
veacului, loji câţi yor ci"ede !11 Domnul Iisus 
Crislos şi vor pă.zi poruncile E vanqheliei şi vor 
cinsli pe haica Domnului şi <) vor ferici cu 
laude şi cu cântiul.. aceştia o au pe Născătoarea 
de Du~nn''2zeu ca pe o inanlă bună, ~ar 'ei vor 
fi ca nl~~~C' fii ai Ei, după. cuvânhd DOIT1LlUlui 
Hsus ce zice: Si celui ce birueş;fe (păcarul) şi 

I . -',' -, j'A ',f. f . f 1.,. l • ce [fi Cil ,{)u::e;;:{(! pana zn srarşlt raptt.:!!.e ..!)leu?, VOI 
dn hl!.' siăpânirf! ·l.}(,;.~S{~1 neanuzri. Şi le z.X'! ,Dâstori 
iJC ele cu iuiog: de {el". ca i'ase/il de lui se ual' 
:drobi. precum ~::i Eu aIn luaT a',!lc 'reda,X 11[en. 
j\poc(lilps ~. 26-27. Deci, e lucrul lărnurH 
d"J.a Dumnezeu, că fii t-la!c8Î Domnului care 
8unt Sfintii Apostoll şi nevoÎtorH cari âli rnefS 

1 l ' t' . ., ,.... l' P(' ('3!.ca cea s r,lH1 o, ŞI can :-). au sa.-varSH UUl 
lumea. aceast.a. iInpăd1lesc cu D0111nui nostru 
ilsus Crisios în Cer. ApocaHp:3 J. :2 I,~ si gu" 
'l'rnc;::Eil peste ilOi. cei de pe pămani. pană ia 
l' '. , ,.. ,. .. , • d .-, 

sd:.lrSt;:UJ vsaCUIUi, 81 'dina PUŞl e 1; Ufilnezeu 

bocr1 (adkZl uuvenliliod). )ţceşU guvernatori au 
_~)lll('rc ~~j in:c€'xe către DUilinezeu a ne pâri la 
[)Dmnez.::;u (tlnd ne abn!eIn dela. !'dndui.aia p.e 
care El, a fijcu~:·o prin Duhul Sfâni şi au frecer,e 
c~Î!'c Donunil nostru Iisu.s Crisfos a-i cerc milă 
pl2H~ru noi cari l€ unllă:m învăiăfurHe. 

Dpei . '.7.>' i'oesti ,s{r le mânfuesti ascultâ ve 
Preo/'il: ,,>;.' Ep-isc~pii C'n2~ti!l!·, edci ~i sunt in n!'li
Sun1 ,<â-ti SlHJf!â :aini--:f<! f111Părăfiei lui Dun1n.e
:eu, 1':Iah2.! 1 S. J 1: :::./ au darul tI f,'l' cir.",fega de , . 
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păcatele tale: De le vor ei, ertal eşti de Dum
nezeu, iar de nu le vor erta ei, nici Dumnezeu 
nu le va erla. Ioan 20. 25. Deci, ascultă pe 
Dumnezeu că al.e Lui sunt cuvintele acestea. 
Jar în versetui 20 şi 21 din Psalmul H, zice 
pentru Maica Domnului: Pomeni-voi mll7w,'e iCi" 
întru tot neatnul. PeniTLl aceasia POPtxÎ.J'c/c :'t:' 

vor inărturisi fie in cracul veacului. Aici ne arată 
Duhul Sfânt că însusi Dumnezeu a rânduil ca 
Sfil.nla, prea curata şi pururea fecioara i"laria, 
câi l'a fi lumea, să. fie pomenită Cu laude si Cu 

cânlări de adevăraiii Creş\iui şi se vor măr!u
risi toale popoarele l'1aicei Domnului rugând-o 
ca Ea să roage pe Fiu! ~l Cuvântul cel ce s'a 
născut din trânsa, ca sEt le dea. eriare de pă~ 
cate şi să-i mântuiască din [oaie nevoile? cein-ce 
se şI face în ioal'z loca.şurlle Creşlinc-, ·Odo
doxe şi Catolice ca.re sunt una!) după curn ;'1 e 
arată Duhul Sfâni şi ]a SI. E'ianghdie dela Lelea 
Cap. 1. Versul 48. 

Deci înceiează ereliculc a mai irece sabia 
la cea veninoasă (limba) prin sufletui I'1aicei 
Domnului şi a Sfin!ilor. Luca 1 . .35. Dumnezeu 
alâ) ne iubeşte încăt de umbl.ăm după riinduia!a 
Evangheliei Lui, ne dă să fim fii ci lui Dum
nezeu. Ioan 1. 12., şi să împărălim peste nea
muri. Ioan 12. 2G. şi 14. ,), Il Timotei 2. 12. 
Apocalips 3. 21. şi 2. 26-27. "i 20 L ~i <Ii 

lwlesfi Domniile si Slaue!!: pe care DUJJ1ne:eu 
le-a 'cinslit) Bine şi lămuri! a zis Duhul Sfânl 
către Maica Domnului: Şi prin însu-şi sufletu! 
tău va trece sabia, ca să se descopere dela 
multe inimi cugetele. Luca 2. 35. Si înlr' adevăr 
,că se descopere după cum vedem Cli ochii şi 

>, 
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auzim cu urechilp- cuvintele de hulă împotriva 
Domniiier şi a Slavelor din partea erelicilor. 
li Petru 2. 10. Iuda t. 8. 

\~ 

'" >it 

Tu care ~id, că crezi în Dumnezeu şi cuvin· 
[elor Lui şi văzând cele arătate în această carte 
din Dumnezei6.sca Scripluril, acum poli face 
deos8bire şi comparajie înlre credinla Creştină 
Orlodoxi'i-care sigur duce la mântuire de vei 
\inea'o -- clapă cum arăt în cartea aceasta, şi 
cea atât de ră\ăcit21 cum este credinta eretici-
10L care duce în osândă veşnică. 

;\cum te poli convinge, ori-cine ai fi, că. bine 
este a le ruga fetei Naicei Domnului, Psalm 
:('1. 14., şi a o ·Iăuda şi a o ferici toale neamu
rile, Luca 1. ,18., după cum şi îngerul lui Dum
nezeu a zis: BlIcură-Ie ceiace eşti plină de dar, 
DOlilllul este cu tine. binecul'ânlată eşti tu între 
:'el112i. Luca 1. 28. Şi încă a-i mai zice precum 
este scris: Bucură-te Muntele lui Dumnezeu, 
munte gras, munte inchiegat. munte gras. pcnlm 
ce gânditi (necredincioşilor) de munlii cei inche
gati? Psalm 67. 16. Bucură-le !Î1unteÎe care bine 
a l'oil Dl1Illl1c:el1 CI loerzi Înfrânsul. Psalm 67. 
17. Bl1Cllnl-ic Jf[unie din care s 'ali tăiat piatra 
(CrUo;:) J/irâ de mână. Daniii2. 34. Bzzwră-fe 
Sccrâ ÎJ1făriiă pe pâl7lâl1t. Facerea 28. 12--13. 
Bllw/'6-te Toiogul lui Aron CClre a odrăslit şi 
(/ fâwl rod. Numeri! 17. 8. Buwră-te Căde/nUă 

, n - t (" . 1 1 . R' - t N: Ge (1111', I:J1/CllrG- e .:olCl'1l1 egel. Ducura- e as-
[mI'a de Gur. B11cl1ră-Ie Stesnic de aur cural. 
E~irea Cap. 25. Bucură-le Cleşle purlălor de 
l'C!PCiC de f(Jc. Isaia 6. 6. Buwră-te Biserică Dum-
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ne:eiGscă, Înlm care D011lnul a bine l'oil a 10C11i 
şi a se fnl1'1lpa din prea C11l'af Irup111 tăI1, care 
ni s'a dat nouă spre mâncare ~j băutură. spre 
a dobândi uiala cea veşnică. Ioan 6, 35. 50-58 
Bucură-te ceiace CIi incăput in pântece pe Cel 
neincăpul II Paralipomeni 2. 6. BI1C11râ-tc ccioce 
ai purlat pe Cel ce loale le poartă. Bl1clmi-te 
Ceiace ai hrănit C!l lapte pe Cela ce tomi' le' 
hrăneşte. Bl1C!lră-Ie j\jarioTn. {ecioetrC! si MelÎcă: 
:\falcă .,i .fecioară. Bnwră-te ImpărâtcClsa CClrc 
şe:! de-o dreapla Impămtulni llosll'1l Iisus (ris
tos, pe care roagă-l sIt 7nd scape :;;f pr l1u'ne 
din focul cel 1'csnic. Bucură-ie Jforiam Cai C CIi 

ndswi C11 tl'1lP omenesc pe lisi.ls CrislosDilli1-
rze:ealnostru. căruia i se cUl'inc .. :~;h1.}'ireCl.. cinstea 
şi fnchinăcil.lncCl. fn1pnnznâ CL! cel Făni ele. ince
put al Lui Părinte si a! l1osll'l1 .,i preei Sfânluiili 
si bunului si ele vială făcătond Dl1lml Lui. CICli/)] 

şi pururea 'şi in ve~if L'2ci101'. ofnin. 

lal'ă~i de1ilpre ~fint~ie ~I:.:)aii'r!e 
~ 

,------=- ."" _ , ,,-'>',.," '. _;:- ~~',..,.!!, d o 
1= . ~"~-~' --:ej'.~,-, •. ~",r.~~:;:' r\.curn \5Ldn ca l ~-::'-'<~i', .. v - ~', !l''- ~.'.'l:": DUlnnezeu $ade pe 
! ~~~~~. -", ~ _ ;"."'~~\ ",J: '" ~, _ ".. ....... -,.. ;ţ 
~ ,,,';..~I .. 4". \:;"c"1 ". -: " -,- '_, I ..... ~, ~.Cndh 111 Cl::':l, f'\PO-
I ,,'" , ' \ 11 '1 I "'\ I , - " -1{ \ \ 'i-."'! I -
I~<>t\~"", ~\I~JI ',' '- - 1\' j" ~".:;<,( calips .1. ~. 1'1atei 
: ' .,:,"" ,t! le>,I'~ J\ . l' 5 34 oi "linti!' hli I _.t. 1":., \~ "'1'._;.;-; \!,\", ." y ....., l 

"/"- '" L Il 1 t.:;. ,....,.t .• :::2:0'01~r":l~:.r -----'''' ._ ,'_ i uumnczeu, l'\POStO-
11--:: __ ~5~ţ~=~, :c '''-''''':._.,J Iii şi alti nevoilori _ --..,._,c .. - '~ 

----- şed pe SCâune ln1-
prejurul scaunului Dnmnezeesc. Apocalips 4. -1. 
şi 20. ± , şi că ne arată Duhul Sfânt să. vedem prin 
credintă Sicriul Legei lui Dumnezeu 1n Biserica 
Lui din Cer, care este Născăloarea de Dnmnezj?ll. 
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Ap~calips 11. 19. şi văzând'porunca Domnului nos
t~u Iisus Crislos care ne imală să ne rugăm Tatălui 
Cere~c aşa ,: Tatăl nostru carele eşti în ceruri, sfin
le~sc?se Numele Tău: vie impărălia Ta, facă-se 
;ola fa, precum in Cer şi pe pământ l"latei 6. 
Y-10 Luca 11. 2. Uar cum eslein ceruri. ca sa fie 
".o '-',": <~. ... 

:.~l P: ~:l!Hg~l.l. " ~1 a l~tE;meiat ~umnezeu prin 
Apos:uhl "al ŞI ~rmaşl! lor pe pamâni precum 
este Hl Cerun? ~"i cun1 este în ceruri ca să fie 
:-;1 pe pill111ll1t? in ceruri după cum ne arală 
1"\ '. l}Ui11l1eZCU, SI ~lU lmnle, vedem prin credinţă pe 
Uumnezeu şezancl pe scaullul Său. şi pe l"laica 
Domnului slt'ind dea dnoclpia Domnului nostru 
iisus Crislos, şi pe Sfintii Apos!oli, ?vlucenici, 
Prooroci ~:i alti nevoitori siând lmDrej'urul scau· 

1 ' O . 
HUtUl umnezeesC', precum. arătai mai sus. in 
cer.U'i ye(!e~l prin c;'edinl,ă cum Sfintii Ingeri 
sluJesc lm Uumllezeu, unii l.ăudându·1 într' una 
--;,,- 1 ~f'-" "1" 'S'" D D LcdnL. ::J d~1t. ~iunt. ,rant. omnul umnezeu 
a tol \iitorul, Cei ce era şi Cei c" eş,te şi C,,! 
.~ . .,. ~'i-')'" ~poe::'l~:')<:: I d 1 . " ,- 1 .. A 
..... '~ t:..~, ..... , .: _ ~U-'l~' -:1:. i'). sai6 O. ~~. ar unu 1l1~ 

geri sun! riindui\i peniru alte siujbe, unii adu
când bi.!lB ceslil'i nouă celo!' de pe pămâni, drepi 
~~r~:li.ncio$L iar uuii vărsând in lurne pedepse 
(.p18.qi) peste c€l ce locuesc pă.lnânîuL din rauza 
n('drept5h~L il nlinciunei, a curviei, a silnicieL 
il b.:::\jHor, d uciderHof, şi a tOl felul de ne-le: 
?Îuri carE î,ntârâfă pe Dumnez1?u~ şi El cu drep~ 
ratt' ne peclepseşle pentru păcaiele noastre, si 
ne bale cu rnilă-, ('U scopul nunlai ca noi să d"e 
pocăim, dar lun~ea nE se mai pocăeş!e. Apo
ca.liv, 9. 211, si 16. n. 

Dar să vedem Ce' înseamnă, ,.precum în cer 
şi pe· pământ", 

In yechiu! Testameat il porunci! Dumn~zell 
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prin !'-loisi zicând: Să nu-îi faci chip ciopli!, 
nici asemănare vreunui lucru din câle sunt în 
cer sus şi câte sunt pe pământ jos, şi din câte 
sun! in ape sub pământ. Să nu te închini ace
lora şi să nu slujeşti lor. Eşirea 20. 4-5. După 
această poruncă, Domnul Dumnezeu a poruncit 
lot lui Moisi, să-i facă lui Dumnezeu un cort 
din piei de vilei, un sicriu pentru tablele legei; 
din scânduri de lemn neputrezitor. Să·i facă că
delnili, . sfeşnice, candelambre, doi heruvimi din 
aur cura!, şi alte multe lucruri după cum ne 
arată in Eşirea sau Il cartea a lui Moisi Cap. 
26. După aceasta şi Solomon a zidit biserică 
Numelui lui Dumnezeu făcând o multime de 
lucruri din pietre, lemne. fier, aramă, alamă, 
aur, argint, pământ. li Paralipomene Cap. 2, 3, 
şi 4., şi nu erau chipuri cioplite după cum zice 
În versul 4 din decalog; ci di.n contră chiar 
Dumnezeu le poruncise să le facă, ba încă îi 
trăgea atentie Dumnezeu lui !'-loisi, zicând: Vezi 
să faci toale după chipul, care s'au arătat tie 
in munte. Eşirea 25. 40. şi 26. 30, Şi după cum 
ne spune Sf. Apostol Pavel. toale acestea au 
umbră celor cereşti. Evrei 8. 5. Iar la noi Creş
linii drept credincioşi, se. aşazâ în locaşurile 
cele ridicate Întru Slava Numelui Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, se aşază zic, icoana 
Sfintei Treimi aşa după cum s'a arătat Creşti
nilor, ca şi lui !'-loisL 

Nu le Îndoi ereticule, că nu te mint. Pe Dum
nezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Ci unul 
născu! Fiul, carele este în sânul Tatălui, Acela 
a spus. Ioan 1. -18. Eşirea 33. 20. Ioan 4. 12. 
1 Timotei 6. 16 .. Atunci. cum s' a arătat Creşlinilo[ 
dacă pre Dumnezeu nu J·a văzul nimeni? Treb.u€ 
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biup ~e ~uai aminte, că deşi loji au o h' d 
nu loiI vac' d . ,[ \. c 1. ar E \ . _ ., .~" eşI o I au urechi. dar nu \oli aud. s.; acl",aral

v 

ca pe Dumnezeu nimeni nici 0-

~~~d .~u Si-a V~Z:lt, .î~să nu l-a văzut întru toată 
1 felia. il, ca CI mCI nu S8 poale de v • 

I
n' r·] 1 'c ,reme ce 
. : '_ ' ,mi' Hlcap erurile, Il Paraliuom . 2 6' 
ş! :::-liiWl Lui nu·i este sfarşit. Psal~!1!H4 ;' 
Acesm este în\desul cuvânlulu' CI> • • cv . ). D .' v 1 v ZIce, a pre 

ul1:nezeu nu l-a vazut nimeni nici odată lns v 

:o~ D" umnezeu zice: Şi cu adevărat ro .' ta 
,alY C' '1' V!" . ale es e '_ '~l .1 e~ 111a "ile'l; Dumnezeu s' a ariitat în tru 
S d lndreDwt in Duhul s'a ~':<:zul ci""" . p, 

_ .... I~ '1 ' , ,... v,.,. - e lngen s'a 
plOpO'78UUli muu neamuri s'a crezul' l' 
s'a' "'\ t . ,- ' m urne • !!lu' il In,ru .::Jiava. 1 Timole'" 16' .: D ' 1 J. • Aşa ca 
t U!~nel:u ,~lU !! a a~ăial nimănui nici odată întru 
~~la l'~a!ei1a .:la, ca ar fi murit cine ar fi văzut 
EşH.ea j)., 20. ~i s'a arătal în aşa fel după câi 
O~h:"l poate vedea şi mintea poate pricepe A-
ca m locaşurile zidite întru Numele DOln'llu!Y~ 
se aoa v • [' Ul ~, y.:-a ICoane cu S ilnta Treime, chipul cum 
, a_ a! atat. S.~nmezeu în trup, că zice Scri tura: 
Ia: . :stefa~1 dind pllll de Duh Sfent, căutInd la 
~(.I . / d~llZl~ _ Slava I.ui Dumnezeu, şi pre Iisus 
; ~'.'{ . c-a I eapta Iw Dumnezeu. Faptele Apos· 
0101 7. 55--:>6. SI. Ia(m Batezâiarul a vă-u l 

Pe Duhul Sfânt Î/l chip de porumbel tru ,;.~ 
~i"C/suP!'a I?o/l1/lLllui Iisus Cristos. t-'latei 3 p 1~ 
,"u~a J .. ~2 .. Ioan t. 3~. Ş~ Domnul nostru 'Iisu; 
CIlStos ZIC'~ Cel ce /Il a va- t _. v . . _", _' .wU lJl e 17llne a VQ 7 uf 
~: e l.~tcd. Ioa? 14. 9. Că Eu întru Tatăl s~nt 
Ş\ Tal~1 Ioan mtr~ M~ne elc. 14, 10. şi 10. 38. 
~,a, ::a, lco~llcle sa/ltlâcute dupre cum s'a arăiat 
• 1lI,1,1c.zeu III forma omului şi a porumbelului 
S.e . mar pune m locaşurile Numelui Domnului' 
ŞI Icoanll răstig/lirei Mâ/ltuitoru/ui Ilostnz lisu,~ 
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Cris/os precum El însuşi a spus, zicând: Si 
precum Moisi a înâ/ţat şarpele În pustie. ClSCl se 
cade a se Înâlta Fiul Omului. Ca tot cel ce crede 
Întnz El. să n~ piCII·a. ci sâ aibâ viQţă veşllicâ. Ioan 
3. 14--'15. Numerii 2l. 8--9. Deci, precum şar
pele de aramă cel făcu! de Î'Îoisi şedea îuălla\ 
întru poporul lsrail şi nu era chip cioplit, aşa 
ne arată Domnul Iisus că trebue a-] avea noi 
Creştinii pe EI în inimile noastre răstignit şi . 
în casele noastre şi în biserici, ca vâzându-l 
cum s'a răstignit, să ne aducem aminte cum 
de bună voe s'a daI la moarte de Cruce pentru 
păcatele noastre. Că aşa zice: Cci n'am jude
CCl/ a şti al/ceva În/ni voi. decât Ilwllcd pe Iisus 
Cris/os, şi pe Acesta răstignit. 1 Corinteni 2. '] .. 

Va să zică, chiar avem poruncă o avea icoa· 
na răslignirei Domnului lisus Cristos în inimile 
noaslre, în casele noastre şi cu a\~.\ mai mult 
întru locasurile cele întru Numele Domnului, 
unde se adună Cre~tinii, ca văzându-L cu ochii 
să-şi aducă aminte de păcatele lor şi să se 
închine Domnului, 'să-L roage să·i erle, şi li·se 
iartă. loan 3. 14. Se mai aşază in locaşurile 
Numelui Domnului şi Icoan(/ Nfaicei Domnului 
cu Fiul lui DLlmnezeu şi al Ei în brate precum 
l'a ţinut. şi se aşazâ de-a dreClpia Domnului Iisus 
precum în Cer şi pre pâmânt. Psalm 41. 11. 
Matei 6. 9. Luca 11. 2. Se mai aşază în lo
caşurile Numelui Domnului şi icoClnele Sfi/lţilor 
Apostoli şi ale altor Sfinţi de Dumnezeu Clde· 
veriti, atât în viaţa aceasta pămânkască cât şi 
după mutarea lor din lume, cu semne şi mi· 
nuni întocmai ca. şi Domnul nostru Iisus Cris· 
los, că vrednicia' aceasta Sfintii au lua\-o dela 
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Dumnezeu. insă nu ca şi cum ar fi Dumnezei. 
Că aşa zice Domnullisus Crislos: Amin. Amin 
grâes, l·ouâ. cela ce crede inlni Mine. lucrurile 
care Ell iac şi acela l'a face. şi mai mari de
cât acestea ['a face. 100m 14. 12. Şi după cum 
Domnul Iisus Crislos după invierea Sa s'a 
arătat mullora şi a făcut şi face lucruri minu
nate adevărate, nu năluciri mincinoase diavo
Jeşti. aŞa a dat şi Sfintilor Săi să facă precum 
şi El a făcut şi face. Sfintii cand se arată 
dela Dumnezeu fiind - pot face minuni şi 
vindecări de boale celor credincioşi, 
Să ştii tu omule că sfintele soboare de Epis

copi au rânduit cinslirea şi amintirea (prăz
muirea) unui Sfânt. când au avu! mărlurii ade
vărate. alât din viata pământească a Sfântului 
câl Şi după ce a adormit. 

Zic că se aşază in locaşurile Numelui Dom
nului şi icoane de ale sfintilor Apostoli şi ale 
altor nevoii ori mărturisiţi de Dumnezeu. pentru 
că ÎTlsuşi Dumnezeu arată să facem icoane de 
ale Sfintilor. In legea veche Dumnezeu fi po
runcit lui Noisi să ia două pieire de smaragd 
şi să scrie pe ele numele celor doisprezece 
fii ai lui Israi!. Şi să scrie şaşe nume pe una 
şi şase pe cealaltă. şi scrisul să fie săpal adânc 
in pialră. lucru de meşteşug. Eşirea 28. 9. 1 J. 

!..a 'noi Creştinii drept credincioşi, nu se mai 
scrie in biserici numele fiilor lui israil, că a în
celat odată cu venirea Mânluitorului nostru Iisus 
Crislos. ci se pun Icoanele Sfintilor Apostoli 
celor doisprezece. şase în dreapta Domnului 
Iisus. şi şase in stânga. şi numele fiecăruia 
scri3 pe iccană spre amintirea Sfintilor. că 
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scrierea numelui celor doisprezece fii ai lui Israil, 
au losl pildă, 1 Corinteni 10, 6-1 J., pent~~ 
cele ce avea să fie, adică să se pu~ numele Ş~ 
chipul celor doisprezece Apostoli al J?omnl1lu~ 
Isus Crislos, În biserici. - Precum ll1 ce~'un 
şi pe pământ -" Şi precum Domlluillosfm h~us 
Crisfos şade pe scaunul Său in C<;r, Apocahps 
4 2 şi Sfinţi Lui Împrejurul Llll pe scaune, 
Apo~alips 4, 4, aşa şi Creştinii ce.i a~ev?rati 
caulă săimplinească cuvintle Domnuhll 1.lsus, 
ce zice: Facăse voia Ta precum În cer ŞI pe 
pământ. Deci la Creştinii Ortodocşi es!e aşez~1 
în biserici aici pe pământ precum est~ 111 ~erl1n, 
adică, citire de Psalmi şi din JOCl}? sCriptura, 
rugăciuni către Dun:nezeu TClI.~d. ~ mi ŞI. DulJll!. 
Sfânt citirea Sfintei Evallghelu ŞI Cl EPlSlol~/o, 
Sfinţilor Apostoli; se pre~ic~ Îl7Jpă.rţirea cen~/'llo:"~ 
pocăinţCl de fapte rele ŞI gwzdul'l rele, seFI. ed~L.Cl 
iubirea de Dumnezeu şi de aproapele (cel lIpSit)! 
se cântă psalmi şi oile. câ!1lări duho~lllC(;şlI, 
precum 1n Ce~ ş.i pe 'pa~ant. Se a~a~!I Chl~U! 
lui Dumnezeu ŞI al Malcel DomnulUi ŞI al Sfm 
tHor Lui, precum Î1l Cer y pe pă11l~1l~. . 

Cum ziceti voi, Luleramlor, AdventIştII?), ~a.p: 
\iştilo!', Milienişlilo!', elc. prooroci. m!ncl~loşl, c~ 
noi Creştinii ne închinăm la chipun clophte daca 
11"- duceam la acele locaşuri făcute spre Slava 

" 1 't '1 "f' t? Numelui Marelui Dumnezeu ce In rei ;:) ?I~ . 
Dacă Domnul Iisus zice, că precum M?I~1 a 
înăltal şarpele În pustie, aşa se cade:: s: lI~alta 
Fiul Omului pentru poporul Creştin, rashgmt poe 
Cruce şi tot Creştinul care a g:'e~iI . cev,?,. va
zând cum Domnul Iisus a fosl rashgmL sa 1 se 
inchine Lui şi i se va erla. Şi dacă prin Sf. Ap. 

s 
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Pavel ne porunceşte, zicând: Că \l'am judecat 
a şti ceva întru voi, fără numai pe Iisus Cristos, 
şi pe acesta răstignit.l Corinteni 2.2. Cum?, dacă 
acuma din cauza păcatelor noastre Dumnezeu 
n-ea urgisit şi au intrat lupii între noi pentru neas
cultarea noastră, înseamnă că nu este regula 
credintei bună? Ce? dacă numai vor să creadă 
in Dumnezeu, inseamnă că numai este aşeză
mântui bun? Au doară poată să mintă Dum· 
nezeu ? că zice: Vui fi cu voi Apostolilor (Epi
scopi şi Preot!} În foate zilele până la sfârşitul 
veacului, amin. Matei 28. 20. 

Din cauza neascultărei noastre de Dumnezeu 
şi Dumnezeu n·ea părăsit, precum este scris: 
Ascultă Norodul Meu, ~i voi mărturisi tie lsraile 
(adică Creştine) 1 De mă vei asculta pe Mine, 
nu va Ii întru tine Dumnezeu nou, nici te vei 
inchina la Dumnezeu străin. Că Eu sunt Dum
nezeul tău. Psalm 80. 70 -9. Dar n'a ascultat 
norodul Meu glasul l"I~u, şi Israil (Creştinul) nu 
s'a uitat la Hine. Şi i·mn slobozit pe dânşii după 
meşteşugurile inimelor lor, mergea-vor întru meş' 
leşugurile lor. De m'ar fi asculta! norodul Meu. 
ISl'llil (Creştinui) de ar fi umblai În căile Mele, 
inlru nimic aş fi smerit pe vrăşmaşii lor (eretici) 
Psalm 80. 10·- 13· 

Vede li că din cauza păcatelor noaslre Dum· 
nezeu ne-a părăsit, adică a lăsai pe satana, duhul 
cel rău, să înşele pe Creştini să nu mai asculte 
de Dumnezeu, Ci1re ne spune să ascultăm de 
Invă!ălorii noştri cei întru Cristos. Evrei 13. 17. 
Halei 23. 3. Insă Dumnezeu 101 credincios ră
mâne, a se tăgădui pe Sine nu poate, II Timotei 
2. 1.3. Pentru aceasta î~i păstrează o rămăşită 
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de creştini drept credincioşi, care nu se va amăgi 
de proorocii mincinoşi, nici nu vor sluji lui baal 
dansând şi jucând, diavolului plăcând. Zic că 
Dumnezeu îşi păstrează o rămăşiţă de creştini, 
ca să nu ni se întâmple şi nouă ca Sodomei 
şi Gomorei. Facerea 19. 24-25. Ieremia 23. 
14. Romani 9. 29. 

Deci, înlelePlili'vă voi care sunteţi amăgiţi de' 
proorocii cei mincinoşii şi ascultati adC'''ărul şi 
întorceji·vă la adevăr. Dacă Dumnezeu a po' 
runcil poporului lsrail să nu·şi facă chip cioplit, 
nici asemănare din câte sunl în cer şi pe pământ 
şi în ape sub .pământ, să nu s!ujască lor, că 
unul esle Dumnezeu, Lui să i·se închine. Eşirea 
20. 2-5. Şi imediat după ce aşa porunci, tot 
Dumnezeu porunci să·i facă cum am mai spus, 
cort de piei, sicriu de scânduri îmbrăcai cu aur, 
heruvimi de aur, boi de aramă şi multe lucruri 
făcute de om meşter după porunca lui Dum· 
nezeu şi nu erau chipuri cioplite, ci din contră, 
însuşi Dumnezeu sfinţise aceste lucruri pogo' 
rându·se în norul Slavei Sale şi le-a sfintit cu 
zidurile bisericei cu tol. Il Paralipomene Cap. 5. 
Insuşi Domnul nostru Iisus Crislos numeşte ne· 
buni şi orbi, pe cei ce dispreţuesc locaşurile 
Numelui Domnului cu toate lucrurile cele ce 
sunt înlrânsele. Malei 23. 16 -19. Deci, înţelep
·Ieşle·te omule şi întelege, că dacă lucrurile din 
legea veche Dumnezeu le sfinţise, cu câl mai 
mult în Noul Aşezămânl? Dar lucrurile din legea 
veche, deşi erau sfintite de Dumnezeu, dar ce, 
erau îndumnezeite ca poporul lsrailitean să le 
socotească de dumnezei lucrurile cele sfinţite? 
Nici de cum. Care dar era rostul acelor lucruri 
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sfintite de .Dumnezeu, şi chiar de Dumnezeu 
e:a ~oruncJt ?mului să le facă, şi nu era chip 
c~opht,. :Jar mci ,dumnezei nu Ilrau-precum nu 
s~nt .11ICI acum. In noul aşezământ--nici chipuri 
CIOpLit,!, dar mCI dUl11nezei nu sunt icoanele. 
Atunci care era rostul celor din legea veche "i 
care este rostul celor din legea nouă! In lege'a 
vecI~e ?um~lezeu a poruncit lui Moisi zicând: 
VezI sa f~c, toate după cum ti·am arătat tie in 
munte. Eş~re.a 26. 4? Şi Moisi a făcut şi Dum
n.ezeu a slm!ill~crunle cele făcute de om meşter 
ŞI nu erau .Idoli, precum zicea in Eşirea 20. 4. 
A~a este ŞI acum poruncii. de Dumnezeu să 
facem, precum esle în cer 'şi pe pământ. Să 
~acel11 adică chipul lui Dumnezeu cum s' a arătai 
"~.Iru~ ca.?l11 şi răstigni! pe Cruce, şi Duhul 
S.ant m cIup de porumb iei, şi sicriu! legei lui 
D~mnezeu, adică pe Născăloarea de Dumnezeu 
sland de-a dreapta Impa.ratului nostru Iisus Cris
los, şi chipurile Sf. Apostoli şi a altor nevoilori 
pre,::um ~ste o în ceruri şi pe pământ. Şi acestea 
?a~a sun. [~cute, sau vom mai face de aci 
lI;atnle, nu Zlceom că sunt duml~ezei, să nu fie, 
CI lo?te sunt. facute spre cinstea şi slava Nu
melUI l"larelU! Dumne;;eu Tatăl, Fiul5i Sfântul 
Dul~. după. cum zice Psalmistul: Din palaturi 
~le . l~deş ~m care le·au veselit. Psalm 44. 10. 
,.~dlca dupa cum am mai spus: Se cade a-l. 
!U:ll~[l ye ,Dumnezeul din Ceruri În tot locul stă
palllret LUI. Psalm 102. 23. Dar mai cu deosebire 
s.,e :ade. a·l bine:uvâ~lta şi a·llăuda după cum 
EI lll~U:I. ne aral~, dm palaluri de fildeş, adică 
l~caYlf_i 11l1podobtte cu tot ce a produs mintea 
ŞI ptlHwnlul mai de valoare ca, aur, argint, pieire 
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scumpe, mărgăritare, etc., după cum zice şi 
Proorocul: Lucru de artist este întru tine. Cân· 
tarea Cântărilor 7. 1. Şi însuşi Domnul nostru 
Iisus eristos, când a rânduil frângerea pâinei 
(Euharistia) porunci Apostolilor Săi să pregă· 
tească paştile Într'un locaş (foişor) aşternut frumos 
Matei 26. 17-18. Marcu 14.12--13. Luca 22. 
12--13. Dar negreşit că dacă ar fi prigoană 
împotriva Creştinilor, precum a mai fost şi are 
să mai fie, se poate face frângerea pâinei şi în 
alte locuri unde nu este podoabă. Dar acum 
având linişte şi pace, prin ce îi dovedeşti lui 
Dumnezeu că îl iubeşti? Deci se cuvine a·i face 
chipul lui Dumnezeu aşa cum s'a arătat, şi al 
Maicei Sale, şi al Sfintilor Săi, precum este în 
cer şi pe pământ. Pentru aceasta Sf. Ap. Pavel 
cu Duhul Sfânt zice: Şi cu adevărat mare este 
taina Creştinătăţei; DUl11nezeu s'a arătat 111 trup 
s'a îndreptat în Duhul, s'a văzut de Îngeri. s'a 
propovăduit Întru neaniuri. s'a crezut În lume. 
s'a Înălţat intru Slavă. I Timotei 3. 17. 

Noi Creştinii nu ne rugăm icoanelor, că cine 
nu ştie că sunt făcute de om meşter? Care 
Creştin zice că icoanele sunt dumnezei? S'au 
care dintre Păstori? Insă precum Biblia sau 
Scriptura Dumnezeiască şi Sfânta Evanghelie 
este chipul lui Dumnezeu. Il Corinteni 4. 4., şi 
pe hârtie şi pe piei de vile sunt scrise cuvin
lele lui Dumnezeu şi nu sunt chipuri cioplile, 
tot aşa sunt şi icoanele, ca o carfe în care ci
teşti viaţa şi spusele lui Iisus. Icoanele când le 
vezi îti reaminteşte în ce fel a fost în trup Dom
nul nostru Iisus Cristos, cum a pătimit, cum l,a 
îngropat, cum a înviat, cum s' a înăltat la ceruri 
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~i cum şade de-a dreapta Tatălui Ceresc. Deci 
l~o.?nele nu sunt chipuri cioplite. precum zic ere
lI.cn, CI ca. o scrip~ură a lui DUlllnezeu, şi dacă 
ZIcem "Stanta SCriptură" deşi este din hârtie" 
. t b " ro. aşa tre lle a. zice şi icoanei DOlllnului şi a 
SfllltIior L1II ,,5fmtele icoane" Iar ca să te În
credinjezi şi mai bine că icoanele nu sun! idoli 
sau chip cioplit, află că încă mai înainte ne vestea 
Dumnezeu despre sfinjenia acestor lucruri zi. 
când: In ziua aceia va fi cea de pe frâul ca. 
lului, lucru sfânt Domnului a 101 stăpânitorului 
şi vor fi cătdările în casa Domnului cu năstra= 
pele inaintea felei jertfelnicuIui. Şi va fi toată 
căldarea în Ierusalim şi în Iuda sfântă Domnu. 
~ui a tot s!ăpânilorului, şi vor veni toji cei ce 
Jerl!esc (cântări de laudă) şi vor lua dintrân
s:le şi vor fierbe lntrânsele, şi nu va mai fi 
Cal\.a~eu .(păgân). în casa Domnului a tot tiito
mIm Jl1 zIUa aceIa. Zaharia 14. 20-21. 

Dcci. înlelege omule şi fugi de la rătăcirea 
creticilor, că ei neîntelegând Sf. Scriptură în 
movd duhovnicesc, s'au poticnit de piatra unghiu
Iam care este Iisus CrisIos Domnul nostru. Dacă 
Dumnezeu zice că In ziua aceia vor fi sfinle în 
cas.,,- !Jo.mnului până şi frâele cailor şi nu va 
:!1aI fl Cananeu, adică nimeni numai este păgân 
H1 casa Domnului. prin aceasta ne arată Dum
nezeu că, loale lucrurile făcute de Creştini - fă
eule spre slava Numelui lui Dumnezeu - sâni 
sfinle, i,U' nu chip cioplit precum zic erelicii. 

Dar cu toate că sun! sfintite lucrurile din 
Casa Domnului, Iloi Crcştinii nu zicen~ Ccl sân{ 
Dumnezei (Ierte !ucmri sfintite, nici nu ne ru
~Jăm Cil lenl!lul icoanelor să ne de-a ajutor 
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ci Tatălui prin fiul. ;; i fiului prin Sfinţii Săi 
ne rugăm_ . 

Şi precum trupurile noastre sunt sup~se stn: 
căciunei, cu exceptie penlru unele Irupun -- deşI 
poate a Iăcut chiar Dumnezeu minuni c~ care
va din Creştini, lotuşi, trupurile sunt trecatoare; 
aşa şi materia din icoane este trecătoare, deşi' 
Dumnezeu le sfinleşte. 

Acum văzând că Sfânta Cruce şi Sfintelc Icoa
ne nu sunt chipuri cioplite, ci dela însuşi Dum: 
nezeu rânduite spre amintire şi slava Numelm 
Său să vedem cari sunt idolii şi chipurile cio
plil~ cărora nu trebue a ne Închina şi a le sluji 
şi a nu-i purta nici în minte nici în inimă, că. 
nu slujind lor să ne osândim în focul cel ne
stins şi în întunerecul cel mai din afară. unde 
este plânsul şi scrâşnirea dinţilor. l"lalei 8. 13, 
şi 22. 13. şi 25_ 30-46. 

Ded, să vedem idolii arătaji în Nou! Testa
ment "i cine vrea să se mânluiască să se fe
reasci de aceşti idoli spre a nu se osândi că 
Dumnezeu nu poate min\i. 
Până a veni în lume cu trup omenesc Dom

nul noslru lisus Cristos, neamurile păgâne - afa
ră de Evrei -- n' aveau nici o lege de la Dum
nezeu cum să vie\uiască şi să se închine lui 
Dumnezeu. Diavolul, duhul cel rău lrnpreună cu 
'lng<><j" săi draci amăaise toate popoarele pă.-.... 1, J .." ~ '-' 

gâlle de se închinau unii hl. SOtHe, uljii ~u l.l~,a 
allii. la balauri (şf,rpi nwri). aljii la fiare salbs,hce 

.' 
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iar allii. chiar oameni fiind, se numeau pe sine-şi 
că sân! Dumnezei; mai ales domnii păgânilor 
se proclamau ei a fi Dumnezei. Astfel a fost 
împăralul Haldeilor care a robii pe poporul lsrail 
din cauza păcatelor lor. Aslfel a fosi un oare 
care Baal, om care a fost mai înainte de a eşi 
poporul ISl'ail din pamântul Egiptului şi a veni 
în pămân lui Canaanului. Astfel, loji locuitori de 
sub slilpânirea acestui domn, îl socoteau de 
dumnezeu, şi in jurul chipului lui se adunau de 
cân[au, jucau, CUl'veau, se ucideau, etc. Pămânlul 
acestor locuitori l-au lua! in stăpânire semintia 
lui Iuda şi Veniamin din poporul Israil. Aslfel 
popoarele păgâne primiau porunci dela slăpânii 
101' de a-i in dumnezei pe unii din cei sus puşi 
şi făceau chipurile lor, şi jerlfe le aduceau ca 
să-i mân!uiască. Dumnezeu însă, când scoase 
pe poporul Evreu dÎ!l robia Egiptenilor şi a lui 
Faraon, îi porunci a nu face ca neamuriie pă
gâne, idoli la care să se închine, că unul e 
Dumnezeu care a făcui cerul şi pămânlul, marea 
şi loale cele ce sunt ÎnlrăT1sele, lui 5ă i 5~ In
chine. Dar poporul Evreu nu vru să asculte de 
Dumnezeu, ci se luau după păgani şi-şi făceau 
idoli (c3pişU) ca păganii. se închinau lor ca lui 
Dumnezeu. Dumnezeu in să le spuse prin proo
roci, zicând: Idolii păgânilol', argint şi aur, lu
cruri de mâini omeneşti. Gură au şi nu vor 
grăi, ochi au şi nu vor vedea, urechi au şi nu 
vor auzi, nări au şi nu vor mirosi. Mâini au şi 
nu VOI' pipăi, picioare au şi nu vor umbla, nu 
vor glăsui cu gâ!lejul lor. Asemenea lor să fie 
cili ce îi ilIe pre ei şi foii cei ce nădăjduesc spre 
ei. Psalmul 115. 12-15. Psalmul 134. 30 -35. 
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Şi prin Isaia proorocul iarăşi zicea Domnul: 
A ascutit meşterul securea şi cu barda l-a cio
plit, cu burghiL~ l.a. găurit_şi ~-a ~uc.rat pe._el. c~ 
tăria bra\ului sau, Şl va Hamanzi ŞI va slabi, ŞI 
nu va bea apă. După ce meşterul a ale~ lem: 
nul, l'a măsurat, l'a însemnat cu condeiUl, ŞI 
l'a făcui pe elin unghiuri, şi l'a_Încleiat, cu c!e.i, 
şi l'a făcul cu chip de om, ca sa:l pue m c.as~: 
Tăiai-a lui şi chedri (pomi) şi şI-a luat g11l110<l 
sălbatică şi ştejar şi şi-a ales temn din pădure 
care l-au sădit Domnul, prin (pom) pe care 
ploaia l·a crescul să fi; oa~lle~il~r d.e ars,in foc, 
şi luând din trânsul s au mealzl! ŞI ~rzand au 
copl pâine cu el, iar rămăşila o. au fu,cu\; dur;l
nezei şi s'au închinal lor, făcutu-şI-au dl~ el _chip 
cioplit şi s'au închinat lui. Di~ car~ J~lI1a,t~te 
au ars în foc şi au capi pe carbu!lil lUI pame 
şi cu jumătate au fripl carne şi au ~ân~a~ carne 
şi s'au săturai, şi încălzindu-se au ZIS: _nUl place 
că mă încălzii şi văzui foc. Iar ce il rar,uas l-a~ 
făcut dumnezeu cioplit, îngenuche lnamtea lUi 
şi se închină lui şi se roagă lui. zicând;. mân
!ueşte-mă că Dumnezeul meu eşh tu. ISdia 44. 
12-17. şi 46. 6-7. Ieremia 10. 8-];). 

Şi incă în multe locuri din vechiul Tesla~ller~: 
vorbeşte Dumnezeu prin Prooroci despre IdolII 
nemUl'ilor păgâne, care ziceau că sunt Dumne
zei nerecunoscând pe adevăratul Dumnezeu cel 
ca;e a făcu t cerul şi pămânlul, mareii şi toale 
cele ce sunt întrânsele. Dar poporul Evreu cu 
toate mustrările şi îngr.ozirile ce-i le făcea Dum
nezeu prin Proorocii Săi, ca să . nu-şi ~ac,ă ~?o!i 
ciopliji ca pRgânii, ei nu numaI ca pagauu fa: 
ce au ba ceva ~i mai rău. Cine nu crede. sa 
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citească Vechiul Testament. Iar ştiind Dumru2zeu 
că de ya veni în lume prin femee unul născu! 
Fiul Său Iisus Cristos Domnul nostru, şi pre
dicându-se împărăjia Cerurilor şi înlorcându-se 
neamuriIe păgâne la cunoştinja de Dumnezeu, 
precum s' a întors, ya înceta acea idolatrie, adică 
de il se închina la idoli şi (; zice că sânt dum
nezei, şi nici jertfe nu le mai vor aduce. Căci 
piî9ânii şi chiar Evrei aduceau afară de jerfele 
obişiluite, chiar şi pe copii lor, ca mai mult să 
He plăcuţi dracilor care erau în i:loli, Deci 
\'enind Domnul nostru Iisus Cristos în lume cu 
trup omenesc din prea curata fecioara Jvlaria, 
l1e·</ arătat lămurit de cari idoli să ne ferim să 
nu ls slujim şi să nu ne osândim, ci viaja veş
nică să (1 dobândim. Adică acea veselie pe care 
ochii n'au văzut·o, urechile n'au âllZit·O şi la 
inimii de om nu s' a suit. 1 Corinteni 2. 9. Isaia 
61. .f. Aşa că de voeşte cineva să dobândească 
aceu veseHe yeşniCd~ să a~,culte poruncite Nou~ 
l'Ji TI.?stan12I.d, altfel să nu se înşele pe sine~şi, 
c[, nu o va ([C)])thdi. I),,:i .să auzim poruncile 
Nou/ni Tes!al11enl. Auzi !sfaile (adică Creştine). 
Sef i~lbcsti pc Donl!1tll [Juf71,'1(?zeu! tăi.! cu toată 
iilin:u le; "i Cil 101 nzilctul fdu şi Cli 101 cugetul 
:âu. /~ '.:.eas!El {::s~e X:dâla şi nuli Hlal'ea poruncă. 
iar a doua a~.:8n1l--..:nea aceştia; să iubeşti pe aproa .. 
r'7cle ((ju ca insuti pc fine. liniei 2:2. 37-28. 
hInr,:u LI,. 30 31. Luca 10. 27. Aceste po
fund nu fost şi JJ.l legea veche. Şi iărăşi zice: 
:1ccusfu ·::;fe porul1ca Mee!. ca să ['d iubiti wlUl 
/X .. ' ei!ui. Pi'CCUfll Eu ['-altz iubit pe voi. Ioan 15. 
',1_2---17. Ved?n ro; erelicilcr Ctl porunca din 
r::-,~CEll.'.;:'; , ::;, ~L J., 1n j\~oul Testf.unent s'a 
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scos, şi s'a înlocuit cu: Să ne iubim unii pe 
allii ca pe noi înşi-ne, şi a iubi 7i pe \'Ţăj
maşii noştri şi a ne ruga pentru el. l'1ale: c). 

38 -48. Pentru aceasta nu găseşti scris nicăeri 
In Noul Testament zicând, să nu-ţi faci chip 
cioplit, ştiind Dumnezeu că va Înceta, p.re:u~n 
a incetat, acele capişti idoleşli, cu credmla m 
Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său Iisus Cristos 
Domnul nostru, predicându-se lmpărăjia Ceru· 
rilor. Şi ca să te încredinje:i şi mai bin: că 
s'a înlocuit versul 3. 4. 5. dm decalog, macar 
că s' au înlocuit mai multe, ascultă ce răspunse 
Domnul Iisus unui om bogat; care îl întreba ce 
să facă să moştenească viaia veşnică. Şi li ră~
punse zicând: Poruncile le ştii'! .?ă ~u c~rve~h, 
să nu ucizi, să. nu furi, să nu fn marlune mm· 
cinoasă. Cinsteşte pe tatdl tău şi pe m~m~ ta: 
Luca 18. 20. Aşa că au încetat acei idolI facull 
de oameni îndată ce s'a crezut· în Domnul nos· 
tru Iisus Crislos. Şi dacă ai intreba astăzi pe 
orice om cât de nepriceput ar fi, şi chiar de 
nu aşteaptă învierea morjilor şi ',iala. veşnică: 
afară de cei C8 n'au primit botezul DomnulUI 
Iisus, dacă l'ai întreba dad. crede e~ că es~e 
ceva îndulunezeH din lenlne, pietre, a.lcu.na, ararri3, 
fier, argint, aur sau aHceva~. F·~r .5?Une ed l:U 
este, precum nici nu este. ,~l meI lcoanele .~u 
sunt dumnezei, şi a~a învaţă pe poporul Creştm 
şi Preoţii. . .. 

Atunci cari sâni idolii cărora să nu le 'JU]lm 
ca să nu ne osândim 1 Să luăm aminte. Dum
nezeu fi ştiut că încdând acei idoli (capişH) pr;!~ 
venirea Domnului Iisus Cristos,_ satana duhul 

"1 '-' F, , - CI' "j' 'i' c,;~ S, i tIE' cel rău va cau D. sa JnşelE: ~12 e~ iI<. '-'- _ 
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neilm~ril.8 pagane şi pe Evrei prin alte meşte
şuguri .. vIClene, numai să fim lipsiJi împărăjia 
CeruflloL Aşa Domnul nostru Iisus Crislos, afară 
de porunca de a iubi pe Dumnezeu cu toală 
p.uterea ~oaslr~ şi a iubi pe aproapele noslru 
~~ pe ~raşmâşa noştri cari caută de ne fac 
~?~u, l:l~t ne spuse şi aceste porunci prin Apostolii 
;:,a~.~tc~n?: ~u vă înşelaji; că nici curvarii, nici 
SIUJIlOru IdolIlor, nici prea curvarii, nici malahii 
]:1(:: s~d?menii. Nici furii, nici lacomii, nici be: 
jlvlI, lUCI oCărâiorii., nici răpitori!, împărăţia lui 
Dumnezeu nu o vor moşteni, 1 Corinteni 6 
9-10. Şi iarăşi zice: Iar faptele trupului ară: 
tale S~I~t. care sunt acestea; preacurvia, curvia, 
necuralla, lnverşunarea. Slujba idolilor ferme
:ăt~riile: vrajbele, ~:ezi!e, zavistiile, mânlUe, gâl
Levele, Hnperechenlc, eresurile, Pismele ucide
riie, beliile, oaspetele cele Cu cl~nlece' si cele 
ase~12nea acestora, ~are mai'nainle vi!~ spun 
\oua precum am i11CiJ spus, că cei Ce fac unele 
Ca aCeslea. Impărdjia lui Dumnezeu nu o vor 
moş~eni. Galaieni 5. 19--22, Şi iarăşi zice: Iar 
CurVIa şi 10ată necurăjia sa.u lăcomia, nici să 
m.I ~e nU~lească Inlru voi, precum se cuvine 
s~m\!lor." Şi mliscărăciunea, şi vorba nebunească 
Şi gIUil:H:-:', c~ri nu se cuvine; ci mai vârtos 
l11Ul\ull1lla. Ca aceasla să ştiji, că 101 cur varul 
~au ne?uralul sau Jacomul care esle slujitor ido
II.lor, n are moşlenire iulru lmpărăjia lui Cristos :1 ~un:nezeu, Nimen~ să nu vă înşele pe voi 
C:l cU:'Jnle deşarte; Ca pentru aCeasta vine mâ
n~a !tu J?ulI1nezeu peste fii neascuHărei. Deci 
sa :lU

c 
va faceli JlI1preună părtaşi aceslora, Ef~

seni J, :3 -~ 7. 

"~j"i :iJ4.1~.ziâ ,S. ,1.4$4 .-
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Luminează-te inlru adevăr erelicule ori cmi 
vei fi, şi vezi idolii cărora să nu le slujim. Nu 
vezi, nu auzi că închinătorii idolilor sâni: Cur
varii, prea curvarii, lacomii, ne Cura Iii, sodome
nii, malachii, bejivii, ucigaşii, furii, mincinoşii, 
cei ce petrec cânlându-le Iăularii. muzicanjii, 
armoniş!ii. chitariştii, Cu lot felul de organe cân
Iătoare? Inchinătorl de idoli suni cei ce joaCă 
jocuri. dansează, se Îndoesc' se lncovoae, la pe
treceri şi baluri şi serale dansanie, Cum şi... .. 
ceaiuri,.,." dansante.,., .. 

lnchinători de idoli sunt toli aceia ce fac 
fermece şi cei ce cred în ele, cei ce ghicesc 
(chironianli) şi îşi ghicesc, cei ce deseânlă şi 
îşi descântă. Inchinălori de idoli sunt, cei ce se 
încred în avuţiile lor, în carele lor, în caii lor 
etc, Psalm 19. 8. Isaia 31. 1. Aceştia sunt în
chinătorii idolilor, cari au avuţii multe şi-şi închid 
ochii să nu vadă, şi-şi astupă urechile să nu 
audă pe cel lipsiti, pe săracul, pe vă.duva ciHsUtă 
şi pe orfan. Aceştia sunl Dumnezei [idolii) cari 
ochi au şi nu văd. urechi au şi nu aud, picioare 
au şi nu umblă, nări au şi nu miroase, gură 
au şi nu vorbesc. Adică idolii cei făcuji de mână 
de om din vechiul Testament şi din Prooroci, 
pe cari ni-i aratU. Dumnezeu, în mod spiritual, 
că ac~ştia sun! cari au bunurile lumei aceştia 
şi nu fac milă săracului, orfanului şi văduvei 
cinstite, Pentru aceasta Dumnezeu pe aceşti oa
meni ncmiloslivi şi desfăIălori li aseamănă cu 
chipurile cele cioplile (idoli) pe cari păgânii îi 
socoteau de dumnezei. Dar ei nu vedeau nu 
auzeau, nu vorbeau, nu umblau, nici nu puteau 
să ajute cuiva. Iar ca să le încrcdinjczi şi mai 
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lămurit că aceştia sunt inchinătorii de idoli cari 
cântă cântece lumeşti şi'joacă şi dansează după 
ori ce fel de i.ns!;·ul11cnte muzicale, ascultă ce 
zice Dumnezeu prin Sf. Ap. Pavel: Şi nu voesc 
ca să nu ştiţi voi, fralilor, că părinlii noştri (adică 
poporul lsrailitean când a eşi! din Egipt şi a 
trecut prin marea roşie cii pe uscat, in pustie 
mergând in pămâiltul făgăduinjii ailul Canaan) 
loIi sub nor au fa si, şi loji prin mare au trecut. 
Şi toli prin JVloisi s'au botezat [n nor şi in mare: 
Şi toli, aceiaşi mâncare duhovnicească au mân
cat, şi toli, aceiaşi băutură duhovnicească au 
băut; că beau din piatra cea duhovnicească 
care urma; iar Piatra era Cristos. Dar intru cei 
mai multi dintru ei nu au bine voit Dumnezeu: 
că au căzut in pustie. Şi acestea, pilde s'au 
făcut pentru noi, ca să nu fim noi poftitori de 
rele, precum şi aceia au poftit. Nici slujitori 
idolilor să nu vă faceli, precum unii dintre dânşii ; 
dupre cum este scris: A şezut norodul de a 
'mâncat şi a băut, şi s'a scula! de a jucat. Nu spu
ne dacă au jucat tango sau focslrof, sau sârba, sau 
brâulelu, elc, ci a jucat. 1 Corinteni 10. 1-7. Eşirea 
32, Vezi căşi cei ce joacă şi dansează suut inchină
nători idolilor (dracilor)? Dar acum mai are cei ce 
joacă şi dansează în mijlocul lor vileI de aur sau 
aH idol, ca Evreii In puslie, ca să zici că idolului 
slujeşte iar nu însă-şi poftei de a juca? Nu mai 
are, Penlru aceasta nu ne mai arată vilelul cel 
de aur făcuI de poporul Evreu in pustie, ci numai 
jocurile, penlru că a sibt Dumnezeu că va în
lelege lot omul că nu sunt dumnezei chipurile 
cioplite în forma vileilor, a şerpilor. a leilor, a 
oamenilor, cu venirea in lume a Mânluitorului 
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nostru Iisus Cristos. Pentru aceia ne spune că 
inchinare din idoli sunt ospejile cele cu cântece. 
Galaleni 5. 21. locurile I Corinteni 10. 7. Dar 
cui să-i mai spun astăzi că dacă joacă şi dan
sează este slujitor dracilor, şi că e păcat inaintea 
lui Dumnezeu a juca şi dansa ca şi cum ai 
ucide om? Când le spui Creşiinilor noştri că 
este păcat a face ospeleIe şi nunjile cu lăutari 
cu "cimpoae, cu tobe, cu muzici, cu arm?nii, cu 
chitare, cu jambale, cu f1aute şi cu on ce fe~ 
de organe dovedindu-Ie cu Sf~nla car,le, a ,lUI 
Dumnezeu, Evanghelia, drept raspuns ImI zice 
că sunt nebun ba habotnk, bigo!, cei mai cul-, '" . . 
tivaji zic, şi să nu le prinză mirarea: ImI. ZIC 

unii că am draci, când le spui că el slUjesc 
dracilor când joacă şi dansează şi când merg 
ei de-şi ghicesc şi fac vrăji şi-şi descânlă şi fac 
fermece, Te duci prin sale, vezi sărbătoarea 
după amiază pe la ~âr:iu.:ni lu~n: m~Iiă.a~unaIă. 
lăutari sau muzicanll canland ŞI Imern ŞL Imerele 
jucând şi sărind şi dansând. Să vezi când fac 
nuntă de se însoară şi se mărită, să vezi jocuri 
şi dansuri. Să-i vezi pe cei bătrâni ,CU?l j?acă 
apucându-se rle mijloc, s~u ,de bra~n, O~l d: 
curea, şi sar în sus parca !1 ar fI balra~ll. S~ 
vezi prin mahalale şi oraşe cum se orgamzeaza 
baluri şi sera!e dansante, să vezi cu. câtă pasi
une se joacă şi dansea7.ă, Şi nu numaI la maha
lale şi oraşe ci şi prin sate se petrec astf~l 
de lucruri. dansâl1d până dimineaja a doua ZI. 

Să vezi cum unele mame Creştine se duc cu 
ficele lor la baluri zicând, că se duc să-şi pă
zească fetele, şi ele înse-şi sâni cu ochii după 
lin eri care ar fi potrivit penlru fata ei a o lua, 
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spre a dansa. Să vezi din femeile cele culte 
Creştine, cum organizează baluri, serate dansante 
ceaiUl'i dansante. Să vezi cum În unele şcoli îi 
invajă pe copilaşii cei mici, atât băejaşH cât şi 
feiijele cele mici. ii învată să joace şi să danseze 
şi cu ei dau serbări, punându-i S~l joace şi să 
dansez,e. Să vezi une-ori cum unii Creştini dau ser
bări ~i baluri ca să adune bani, zic ei, ca să 
dea la săracii cei nevoia şi, ba chiar şi pentru 
reparare sau zidiri de biserici (cine crede că 
exagerez să cerceteze). Să vezi negustori Creştini 
cari au cârciume sau bodegi, restaurante, etc, 
cum ca să-şi atragă mai multi clienti să· şi con
sume marfa. angajează lâutari sau muzicanti, 
armonişti. chilariş!i, elc, să cânle să danseze, 
zic ei, clientii. muşlerii. Acestea ni le arată nouă 
Dumnezeu, ca să ne ferim de ele să nu fim 
slujitori idolilor, căci câti aşa vieluesc împărăjia 
Cerurilor nu o vor moşteni. 

Când se serbează vreun sfânt, de exemplu, 
Ioan botezăfotul, Ştefan Arhidiaconul primul uce
nic Creştin, sau Gheorghe sau Niculae, sau 
Vasile, SelU Sfânta fecioara Maria, sau unul 
dintre Apostoli, Petru sau Pavel, sau ori care 
all.ul, să vezÎ cum unii dintre Creştinii cari se 
potrivesc la llume cu vreulluI dintre Sfinli. să 
'iezi cum le cântă Iăutarii sau muzicant ii pe la 
ferestre. ni', unii cari sunt mai bogati, ce chefuri 
fac la acele zile cânlându-le orcheslre de lăutari, 
juchnd şi dan3ând. Sfintii cei mai multi dinfre 
ei S'clU săvilrşit din 'lumea aceasta chinui li, ba!
jc,.:G!'iH, j",:;:u r':Hfl1i 1n -::-hip groasnic pentru numele 
Donrn.uloi, înr uHii dintre Creştini ia drept prilej 
de petl'ec~ed Ci:1Hd se pOlneneşte rH.uuele Sfintilor. 
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Să vezi când este Ia Paşte şi ia C.răciun, de 
Naşterea DOlnnului, şi mui ales de finul nou, 
alunci să vezi la Creştinii noşlri chefuri şi pe
treceri, betii şi orgii de se cutremură. p6mântul 
şi se întristează cele Cereşti. I"'Iai ales de anul 
nou petrec mult unii dinlre Creşiinii noşl d Zl
când, că aŞa să~i apuce anul nou p8Ircc~~1l1d, 
şi precu1l1 l'a apucat anul nou} aşa să o ţie 
tot aliu! întru chefuri şi pelreceri. Ba unii dintre 
Creştini ~e şi duc de se impiiriiişesc de sti,b{,lori 
cu Sfintele Taine ('rupti! ;;i sângeie DOli1llUlui) 
care ne este dai spre mântuirea sufIdului. Şi 
si nu lin con! pe cine au primit 1nlo.unlru! lor 
şi se dedau lâ tol felul de orgii, care rtI,;,l.nc 
este a le -vodJi. Iată id0lii carora 5;1 nu ne in# 
chinărn. Nu ,ci·nstHa şi de viaţă. făc6.tOB.r8 Cruce 
este chip cioplit, nici sfintele icoane care ·st\nl 
chipul lui DUinneze.u şi sunl rlşf2;zsle prin b;~_;erici 
şi prin case, precum în cer şi. pre păITdud. Vrd 
încă să. !Tiai auzi că nu Crucs::; ~i ICOc.HHde sCtnt 
chipuri CIoplite, ci paiirnite ce.k: pă!ima~e sunt 
aun1nezei cărO.fa să nu te închin!? l.scuHd: 
Rădti.cina !uiuror răuUililor este iubirea de argin~. 
! Timo!ei 6, 10. Şi ia.răş zice: \'edeli ~f vi:] f"rili 

" "E~' • '"' '. l .., l' de fQCOnl1S; ca nu lniru 8. pnSUSl Cf.l!"\'H orB. 
i:wu·iiHe sale Îi este v10.(0. (n .... âHlnirca) l.ui. LU.CD 
J? .ţ~. c.,;..; :~"i"'~l' .,.joo-..'::" DU'·llnoZo1-, 10 1";'1" l)~'i,'· 
• _. ' . • j. yt ll.d. u·, ....... \....1:.:.. l "v .>,-,~ ,"-' ,.-::1 ........ L~l 

h::cele. lor. FiHpenI 3, "19. 
raiD. arătai pe scuri durnnezeii ctirol'u n.u {re· 

bue să' ne inchjnărn~ S0 nu le slujim şi sfi nu 
ne osi!.ndinl, d. hnpt.răiL-i lui DUiTUl87.8U să. o 
dobdndim cu Darul si cu îndur5r.ile unuia ntis
eUl Fiului lui DUmIleZ(~U Iisus C:risios, c:.lî.'l.liu i 
s';-:;. cuvine închin5ciunea ~',l :~.1n\n li! veci .. (iq·tin. 
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Acum, dacă îti este drag şi iubeşti pe Dum
nezeu cu 101 sufletul tău, cu 10ată' inima la şi 
cu tol cugetul tău, şi pe aproapele tău ca pe 
line însuti, şi vrei să propovădueşti În lume Îm
păl'ătia lui Dumnezeu zic aşa: Pocăiţi-vă că 
s 'a apropiat împărăţia Cerurilor, Matei 3, 2. şi 
4, 17, Marcu 1. 15, Zi: Vai celor ce lipesc casă 
lângă casă şi Împreună {arină lângă ţarină, ca 
să apuce ccua dela vecin, Vai.' celor ce se scoală 
dimineata şi umblă după bă:Jtură betiuă, aştep
tând până seara SG se umlle dc uin. că uinul 
ii va arde pe ei. V-ai.' Celor ce cu chilare cu 
lălI/e. C11 timpGne şi cu fluere beau vinul, iar 
spre bucuriile Domnului nu caută şi lucrurile 
mâinilor Lui IlU le socotesc. Vai celor ce·şi trag 
păcatele lor ca şi cu o funie lungă, şi ca şi o 
curea a unui jug de boi fără de legile lor. Vai 
celor ce zic răului că este bun şi bunului că 
este rău, celor ce pun lumina Întuneric şi întu
nericul lumină, celor ce pun amarui dulce şi 
dulcele amar. Vai de cei ce se cred a fi în· 
telepti în ochii lor î[Jşişi, dar nu sânI. Vai de 
cei ce sunt viteji la băutura vinului şi de băI'
ba Iii bravi la amestecarea băuturilor Înbătătoare. 
Vai de cel ce îndreptează pe cel nedrept pentru 
daruri, lepădând dreptatea dreptului. Isaia Cap. 
5. Vers. 9- 23. VGi vouă cari acum ziceti: Să 
mânc((m .~i să bem. d mâine vom muri. Isaia 
22. 13, 1 Corinteni 15. 32. Vai celor ce zic 
acum: 'Veniţi să bem vin şi să ne Îmbătăm, şi 
să facem aşa şi mâine înc" şi mai mult foarte. 
Isaia 56. 12. Vai vouă bugatilor, că vă luati 
(acum) mângâierea voastră. Vai celor ce sun
leIi sătui acum, că veli flămânzi. Vai vouă celor 
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ce râdeţi acum, că veli plânge şi vă veli tân
gui. Vai vouă când vă vor zice bine toti oame~ii, 
ca într'acest chip făceau proorocilor celor mm
cinoşi părinţii lor. Luca 6. 24-26. Prea curvarilo~ 
şi prea curvelor, au nu ştili că dragostea !~m~~ 
aceştia vrăjmaşă este lui Dumnezeu? Patu;u\1 
şi Iăcrămali şi plângeli, râsul vostru spre plans 
să se întoarcă şi bucuria întru tânguire. Iacov 
4. 4-9. Veni,ti acum bogaţilor, plângeţi şi vă 
tânguiţi de necazurile ce ~or ~ă fir; asupra voastră. 
Bogăţia voastră a putrezIt ŞI hQl~Jele ~oastre le-au 
mâncat moliile. Aurul vostru ŞI argmlul au ru· 
ginit; şi rugina lor va fi mărturie asupra ~oas~'ă, 
şi va mânca trupurile voastre ca. focul. ~II str~n~ 
comoară la zilele cele de apOI. Desfalalu-v aII 
pe pământ şi v' ali desmerda!; hrănit·ali inimil~ 
voastre ca în ziua Înjunghierei. Ali osândit, ati 
omorât pe cel drept, nu s'a supus împotriva 
voastră. Iacov 5. 1-3, şi 5-6. Temeli·vă de 
Dumnezeu, şi dati-i Lui slavă; că a venit cea
sul judecălei Lui, şi vă închina\i Celui ce a 
făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoere\~ 
apelor. Apocalips 14. 7. 

lată arătai dumnezeii şi idolii cărora să nu 
ne în~hinăm. Trebue jinut socoteală că legea 
veche trebue înteleasă duhovniceşte, precum 
este scris; Ştim că legea duhovnicească este. 
Romani 7. 14. Prin aceasta nu stricăm legea 
veche, nici nu scoatem ceva dintrânsa, ci ~ 
desăvârşim înlelegând-o duhovniceşte. Au nu ŞI 
Domnul Iisus Cristos, zise: Să nu socoli că am 
venit să stric legea sau proorocii, nu am veni~ 
să stric ci să Împlinesc (desăvârşesc). Matei 
.5, 17. Şi iarăşi zice: Deci au doară stricăm 
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legea prin credinlă? Să nu fie, ci înlărim legea. 
Romani 3. 31. Dar prin ce suntem noi Creş
şlinii mai desăvârşiţi decâl Evreii? Prin legea 
iubirei. Care? Să nu răsplătim ră1I pelltru 1'611. 
precum este scris: Ali auzit că s'a zis celor de 
demult.: să nu ucizi, că cine va ucide vinovat 
va fi judecăîei. Iar eu zic vouă; că 101 cel ce 
se mânie asupra fraleluisău în deşert, vinoval 
va fi jud(~cătei: şi cine va zice frateluI său:, 
RElca, vinovat va fi soboruiui; Jaf cine va zice, 
nebune, vinoval va. fi focului gheeni. Ali auzit 
că s' a zis celOl' dedemull, să nu prea curveşti. 
Iar Eu zic vouă.: că foi cela ce caulă la femee 
spre a o polii pe ea. iată. a prea curvit cu 
dânsu Îniru inima sa. iarăşi s'a zis: că cela 
ce'şi va lăsa femeia sa să·j dea ei cartea de 
despărjenie. lUI' eu zic vouă; că 101 cela ce-şi 
Hl lăsa femeia sa. afmă de cuvântul de curvie. 
o face pt'; ea să preacurvească, şi cela ce va 
lua 1-'8 C2il lăsată, prea curveşte. Ali auzil că 
s'[; zÎs : ochiu pentru ochiu şi dinte pentru dinle. 
I . v.. t t· , I . l' v ar eu ZIC voua: Sd nu s~a 1 lmptl nva ceHll rau 
ci. de, te \"il lovi cinevil peste felia obrazului 
cea dreaptă, Intoarce·j lui şi pe cealaltă. Ali 
auzit că ~'a zis: să iubeşti pe aproapele Iău şi 
să. urtişli r)f~ vrăjlnaşul tău. Iar eu zic vouă: lu
()iti' pe L'r'..)s1Jl(j,~if l'oşlri: bii1eCuL'ânfaţ-i pe cei ce 
ni biesicII/(i pc (·oi. bine faceti celor ce vi] urăsc 
pc voi şi vi! wgali penlru cei ce yă supiiră şi 
va [Jon.esc pe voi. Ca să fiji fii ai Talăhd vostru 
CeluI din c"ruri. că pe soarele Său îl răsare 
peste cei riii şi peste cei buni, şi plouă pesle 
csi drep(i;.! pesle cei nedrepti. Că de iubiti pe 
,ce,Î, ~~(,: vh iubes(: pe voi ce plată veţi avea? Au 
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133 

nu şi vameşii aceiaş fac? Matei Cap. 5. Versu~ 
21-22, 27-·28, 31--32, 38-39, 42-46. Tor 
N01ll Testament e pUn de aşa porullci DUl11ne
zeeşti ca să mi răspÎă!im ră1I pentru râ1l, dC/câ 
voim să fim fii ai 11li DW71lleZel1. de care po
runci trebue să ascultăm cum şi pe celelalte 
pe care le·am arătat şi le voi mai arăta. 

• * 

Nu le mira dadi vezi asWzi pe Creştini că 
se mF1.HRflCfl inioc.i!i.f~2 CEi. ceini! unii pe a!Fl şi 
că aleargă după averi să se irnhugăt8cJsclj, ca 
să·şi petreacă şi să se desfăteze, că trebue ~ă 
se împlinească Scriptura ce zice: Pentru că s' a 
umplut pămânlul lor de cai şi n'au număr că· 
ruj ele lor; şi s'a umplut pămânlul de urâciunile 
lucrurilor mâinilor lor şi s'au închinal celor 
făcule de degetele lor. Isaia 2. 7 - 8. 

Intelesul acestor cuvinte este acesta:. Şi acea: 
sta să ştii, că în zilele cele de apOI vor vem 
vremuri cumplite. Că vor fi oameni iubitori de 

,sine, iubitori de arginl, măreji, trufaşi, hulitor~, 
de părinli neascultători, nemultumitori, necurat~. 
Fără de dragoste, neprimitori de pace, eleve!!· 
tori. neînfrânali, neiubitori de bine, vânzători: 
obraznici lngânfali. iubitorii de desfătări mal 
mult de~â! iubitori de Dumnezeu; Având 
chipul bunei credinte. iar puterea ei !~gădu: 
ind·o; şi d'2 aceştia le fereşte: Il TmlOtel 
3. 1-5. Deci, ia bine aminie, că însuşi Duhul 
Sfâ[J1 mărturiseşte că de şi lumea se va COll

rupe, precum a şi incepul, fiind a,.a~ă, . la~oll1ă. 
iubitoare de desfătări mai mult decal IUblloare 
de Dumnezeu, lotuşi, zice; că chipul bunei cre· 

I 
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dinle o are, adică buna rânduială cum să se 
mântuească sigur, are. dar dacă nu vor să 
meargă pe calea cea strâmtă să se mântuiască, 
ci vor să meargă pe calea cea lată şi desfâtată 
care duce In peire, şi mulji sunt cari umblă pe 
ea. I'latei 7. 13 - 14, Ce vrei să facem? Să ne 
apucăm şi să facem noi alte reguli de credinjă 
in Dumnezeu? Să nu fie. Că scris este: Şi vă 
rog pe voi. frajilor, să vă păziji de cei ce fac 
imperecheri şi sminleli împotriva învătăturii, care 
voi v'ali lnvăjat; şi vă feriji de ei. Romani 16. 
17. Asa că noi Crestinii trebue a ne feri si de 
cei ce' trăesc în desfătări. cărora le place ~ă le 
cânte instrumentele când beau vinul şi altă bău
tură; trebue a ne feri şi de eretici, după cum 
arătai. Dumnezeu mărturiseşte că forma bunei 
credinje o avem, dar dacă cea mai mare parte 
a lumei Creştine s'a conrupl, ce să facem? Să 
Ile ferim de ei. Il Timotei 3. 5. Dar cum să ne 
ferim de ei? Să căutăm să Întoarcem pe ereUd 
la calea adevămlui, iar de mz Ual' să se Întoarcă, 
să l1e ferim de ei. Tit. 3. tO. Să căutăm să în
toarcem Ia pocăinjă pe cei ce trăesc în desfătări 
iar de nu vor să se întoarcă, să ne ferim de 
ei. Il Timotei 3. 5. Să-i lăsăm PE' cei ce iubesc 
desfă!Urile să-şi' petreacă; iar noi să ne neuoim 
pentru impârăţia Cerurilor. I"lalei 3. 2. Să-i lă
săm să se ducă ei Ia petreceri; iar noi să lIe 
ducem la biserică, unde se predică împărăjia 
lui Dumnezeu şi dreptatea Lui Matei 6. 33. Să-i 
lăsăm pe ei să cânte şi să le cânle cântece 
lumeşti (diavoleş\i): iar noi să cântăm Psalmi 
şi imnuri duhovniceşti, lăudând pe Dumnezeu. 
Efeseni 5. 18. Co\oseni 3. 16. Să-i lăsăm pe ei 
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sa Joace şi să danseze; iar noi să ne plecăm 
genuchii făcând mă!ănii întru numele Domnului 
Iisus Crislos. Filipeni 2. 10. Să-i lăsăm pe ei 
să minjă. să înşele, să fure, să omoare; iar noi 
să vorbim adevărul, să nu ne mâniem, să nu 
dăm loc diavolului. să nu vorbim nici glume 
care nu se potrivesc Creştinului. Efeseni 4. 
25-29. Să-i lăsăm pe ei să râză; iar noi să ne 
plângem păcatele noastre. Iacov 4. 9. Să-i lă
săm pe ei să citească cărji ci e filosofie după 
predania oamenilor, care a amăgi! lumen. Co
Iose ni 2. 8.) basme, romane. ele; iar noi să 
cercetăm si să citim Dumnezeiasca Scriptură care 
singură e'ste III măsură să-i dea omului ce-i tre
bue. adică; ştiinţă, filosofie, inţelepciune. credinte! 
in Dumnezeu, frică de Dumnezeu, mâniuirea 
suflelului. Ioan 5. 39. Să-i lăsăm pe ei, dacă 
nu vor să asculte, să meargă în calea peirei 
pe care şi-au ales·o. iar noi lntru toate să ne 
nevoirn ca să se împlinească ce a zis Dumne
zeu, aşa: Amin, amin grăesc vouă, că voi veli 
plânge şi vă veji tângui. iar lumea se va bu
cura, şi voi vă ve'li întrista, dar întristarea voastră 
întru bucurie se va Întoarce. Ioan 16. 20. Noi 
să ne dăm talantul cu dobândă după cât am 
luai. De am luai cinci talanji dela Domnul. 
să-i inapoiem cu dobândă. De am lua! doi, să-i 
lnapoiem tot cu dobândă. De am luat unul, să·1 
lnapoiem şi pe acesta tot cu dobândă. Malei 
25. 15.· Adică să propovăduim în lume Cuvân
lu! lui Dumnezeu, Evanghelia, după cât" dar" ne 
e dat dela Dumnezeu, că zice: Pentru că noi toli tre' 
bue să ne arătăm înaintea divanului lui Crislos 
ca să ia fiecare după cum a făcui, cele ce s' o.u 
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lucrat prin trup. ori bine, on rau. n Corillteni 
S. "10. Efeseni G. 8. Romani 2 1 G. Deci, noi 
ştiind frica lui Dumnezeu, Il Corinieni 5. Il· 
să ne il b\inem p'2 noi ele il sluji idolilor pe ca!'~ 
uiMi aratii DUlnnezeu, dupa. cum arătair .'?Î .să 
propovăduim după cât ne ,",de ddl dela Dum. 
nezeu l şi dacă h.llnea nu vrea să asculte} nDi 
să nu ne descllraFirn şi sti z!cern: de le-ar li 
credin1a blJne, au nu ar ti.ne-o? Să nu zicerH 
aşa, ci:l '1 lllai fost şi inainte lume conrupiă şi 
necredincioQs5~ dar acun1 şi de acum Înainte) 
îi lnlr2cenl cu răul<:liea şi fără de legea chiar şi 
pe locuitol'iî din :.sodoma şi Gomora., pe cari 
jMâ ârs DUl1Ul€ZeU cu foc şi pialrf:i pucioasă. ·Fa~ 
C"I\'il ColP, 19. Ezechil 16.49-50. şore exem
Vlll (pildă) nouil, cum ya arde Dun~nezeu cu 
'o ...... .,,~ . il', f "" . 
1 'L.- pc C81 C n aCU111 se u.e ereUCI~ SI can fJ.CUln 
VDr ·sti il'uÎască in ospete şi betU,' în petreceri 
şi în curvii, în 111jnc1uni şiwn lăcomii, în jocud 
$i în dansuri. 1 Tesaloniceni 1, 8-'10. Ce să 
facem nOl in ci:l?ui acesia) Cf.:1 trebue să nlâuw 
~, l' t ' , canI f ,o cu ce ne· ain ocupa!. pană aCU11l, cu 

" . . I - " ,UCl'U" cu SSi'YlClU, cu pregamsâ care o al. nu· 
l1w.i .nu !e atinge de pftcat şt de necurăliile lun1ei. 
De\!' Yil :7.icc cineva: da, dar îmi pierd serviciul, 
!~ICl"u1. DCllpajin, de nu sunt pe placul Iumei. 
hrkit v<oi. ii, bucură·le. I1atei 5. 10--12. Iar de' 
nu vei ascu!la glasul DOfllnului şi vei iubi slava 
lumei !l1ui muH de cât slav5 cea de la unuI 
Dtllnne:r:eu, atuncI te va înfrunta DU!l1I:.e-Z€u prB~ 
cum este 3cris; Cum puteji voi să credeji, slavă 
unul dela altul luând, şi pe slava cea dela sin. 
gur Dumnezeu nu o căutali? Ioan 5. 44. şi 12. 
55. Dur cum Sd ne ferim? Ascultati; Nu vă in. 
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jugali înlru alt jug cu cei nesr-:dinc!oşi; ~ă ce 
împărtăşire are dreptat~a cu fa:a de legea i ~au 
ce împn:mnare ari! lumma cu mlunerecul? .)au 
ce unire are Criş\os cu vei iar '( Sau ce parte 
este credinciosului cu cel necredincios? Sau ce 
însojire este bisericei lui Dumnezeu cu idolii·? 
Că voi sunteţi biserica lui Dumnezeu cel viu, 
precum Q zis DU1l1uezeu; voi locui înlru ei, ş~ 
voi umbla Între ei şi voI fi lor Dumnezeu ŞI 

. ei îmi vor fi mie popor. Peniru aceasta eşiţi 
din mijlocul lor. şi vă deosebiţi. zice Domnul 
~i de necurăjie să nu vă atingeţi: şi eu vă. voi 
;rlmi pe yoi. Şi yoi fi vouă Tată, şi voi _ vei! fi 
mie fii şi fete, zice Domnul Ato\\iitorul. 11 Co
rinteni 6. 14-18. Şi iarăşi, zice: Ca Iii lumi
nei să umblati; că roada Duhului este îniru 
Î0ută bunătatea şi dreptatea. şi adeviirul. Cercând 
ce 8sle bine plăcut Domnului. Şi să nu vă ames
tecaţi cu faptele cele fără de roadă. aîe Întu
nerecului, ci mai vârios să le defăimaţi. Că cele 
ce se fac ln\fll ascun:s de către clânşii, ruşine 
este il le şi grăi. Efeseni 5.9-'12. Pentru aceasta 
i·au si dat Dumnezeu pe ei întru poftele ini
melo;' lor în necurăjie, -ca să se spurce Irupu
rile lor întru sine-şi. Cari au mutul adevărul lui 
Dumnezeu întru minciună, şi au cinsiil şi au 
slujit făpturei în loc Făcătorului, care este bine 
cuvânlal în veci, Amin. Pentru aceasta ioan da! 
pe ei Dumnezeu întru patimi de ocară; ,că şi 
femeile lor şi-au schimbai rilnduiala cea fireas
că Înlru aceia ce este Împotriva firii: Asemenea 
şi bărbajii, lăsând cea după fire rânduială a 
părlei femee şti, sau aprins întru pofta lor u~ul 
pentru allul, hărbati tel! bărbllji .l'usinea lucran-

j 



138 

du-o, şi răsplătirea ce li se cădea a rătăcirei 
lor, inlru sine-şi luându-o. Şi precum n'au cercat 
ei a avea pe Dumnezeu Întru cunoŞtinlă, aşa 
i-au dat pe ei Dumnezeu întru minte neiscuşită 
a face cele ce nu se cade: Plini fiind de toată 
nedreptatea, de curvie, de viclenie, de lăcomie, 
de răulate; plini de pizmă, de ucidere, de sfadă, 
de înşelăciune. de năravuri rele; Şoplitori, grăi
lori de rău. urâtori de Dumnezeu, ocărâtori, 
semeli, trufaşi, aflători de rele, neascultători de 
părinjL Neinlelegălori, nestatornici întru aşeză
mânluri. fără dragoste. neîmpăcati, nemilostivi; 
Care dreptatea lui Dumnezeu ştiind, cum că 
cei ce fac unele ca acestea vrednici de moarte 
sunt. şi nu numai că fac acestea, ci încă bine
voesc cu cei ce fac. Romani Cap. 1 Versul 
24 ---32. Aceştia sunt Întru dragostele voastre, 
ca nişte pieire in mare acoperite de apă, îm
preună cu voi mâncând, fără de frică pe sine 
păscându-se; nori fără de apă, ce se poartă 
de vânturi; copaci tomnatici neroditori, de două 
ori morti Şi desrădăcinaji. Valuri sălbatice de 
mare spumegându-şi ruŞinile lor; stele rătăci
toare, cărora negura întunerecului în etern li se 
păzeşte. Şi a proorocit de aceştia şi EnQh. cel 
al şaptelea dela Adam. zicând; iată. va veni 
Domnul întru mii de sfintii Săi, să facă jude
decală impotriva tuturor, şi să mustre pe toji 
necredincioşii de faptele păgânătăjei lor, cu 
care nu făcui fără de lege şi de toale cuvin
tele loi' cele aspre. care au grăit împotriva Lui 
păcătoşii cei necredincioşi. Aceştia sunt cârli
tori, grăitori de rău, care umblă după poftele 
lor cu păgdnălatea şi cu călcarea de lege şi 
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gurile lor grăesc cele cu sumelie, mirându-se 
de fele pentru daruri. Iuda 1. 12 -16. 

Pentru aceasta s'au depărtat unii dela dreapta 
credinlă Creştină (ortodo~ă) şi s'au ~_at de 
partea erelicilor, pentru-că văzând pe U~ll creş
tini că aşa trăesc şi n.eîn\elegând luc~~n!e cun: 
slau in privinţa porunCilor Dumnezeeşll, cum c~ 
e bună regula credintei Cr,:ştin~, d~r ~ll mal 
vor să se nevoiască spre mantmre, CI :. au dat 
de partea diavolului ca să se. osândeasc.a c~ el. 
după cum este scris: Duceţi-vă dela Mme D~e~
lematilor ÎI1 focul de veşnic, care este pregatit 
diav~lului si lll"erilar lui. Matei 25. 4 J. 

Deci tu ~mul:, care le-ai depărtat del.a dreapta 
credinţă şi Caie voeşH să-Ii mâ~tueş.li.sufiet.~l, 
intelege din cele ce am spus, ca d:ş[ tlln~ullie 
sunt cumplite -- ~i vor veni şi mal cump~[te :-: 
Însă nu ne este îngăduit de Dumnezeu, 111 ,niCI 

un timp, până la sfârşitul veacul~i. a n~. tace 
alte reguli de credinjă cum au facut. ,;mn ere-
I· . Iar deşi s· au făcut a\âtea eresun m lume. ICI. . >J..... .1 '-' 

adică feluri de credm\a, va spun tUlll!Or ca nu 
se mântueste ni\11eni din aceştia, dupa cum am 

. arălat în ~ceaslă scrisoare. Nu se m~ntue7te 
nici unul dela Patriarh până la cel mal d~ JOS 

creştin, de vor avea fapte rele neispăşite, Amaca~' 
că are chipul bunei credinţe, dar cu cat .ma~ 
mult erelicii cari sunt împotriva rânduele! lUi 
Dumnezeu? , . 

Lumea va merge ~i va ajunge după cum 5 a ZIS 

de ea, aşa: Că precum a fostin ~ilel.e lui Noe, aşa 
va fi şi venirea Fiului OmulUi. ŞI pre?um er~ 
in zilele cele mai înainte de potop, mancau 71 

1 
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beau, se însurau Şi se măritau, până îh ziua 
intru care il inlra! Noe In corabie. Şi n'au şliul 
pân(! când a venit polo pul şi i-a luat pe toji: 
aşa va li şi venirea fiului Omului. Malei 24. 
37 -:;V, Asemenea şi precum a fost în zilele 
lui LoL .mâncau, beau, cumpărau, vindeau, să. 
deau, zideau: Iar in ziua în care a eşit Loi din 
Sodoma, a ploua! foc şi piatră pucioa,ă din 
cer, şi i-a pierdut pe toji. Inlr'acesi chip va fi 
in ziua in care Fiul Omuiui se \'a arăta, Luca 
1", qn ~.'-1 
" ',-. ',' 

.'l~:<l. Cd nUUtl 111..1 ne spune nicăiri în Sf. Evan
rrhelie su ne facem o nouă regulă de credinjă, 
dacii lumea creştină s'a conrupt şi se va con
,'upe. A(h-enHşti au invenla! că. cele şapte bi
serici pe care ni le nrată Dumnezeu în ApocalilJs . , 
zic ei, că sun! şapte timpuri, şaple biserici, dela 
Domnu! Iisus până la sfârşitul veacului, si că 
cine crede ca ei formează a şaptea biserică, deci 
al şaptelea timp cel mai după urmă. Mare ră
tăcire 1 rvIare nebunie 1 Adevărat cuvântul ce zice; 
Nelnlelegfmd nici cele ce grăesc, nici pentru 
cele ce întăresc, 1 Timotei 1. 7. Şi ioji ereHcii, 
dacii ii iei de scurt. îji raspund lucruri care te 
f~(' c" ;-'l1.iri ':1I:11 n'a crăpat pământul cu ei, 
Cl~ '-'1 ;);:d:~,n ~:1 Aviron. 

L'1~;I,'~,~.k ':',-~U nu. TH.~ spune aUa decât: Cel ce 
Yel r~'ibdn pânlj_ la sfârşit acela. se va mâ.niui. 
i'la!ei tu, 22, şi 2,1. 13. Narcu :13. 13. Şi ne 
dii drept pildă că: Cetatile Sodomei şi Oomorei 
Uumneleu arzilndu-Ie, cu sfărâmare le-a osândit, 
pildă puindu-Ie celor ce vor să pelreacă întru 
pil.gfmălaie, Şi pe dreptul Loi ce era necăji! de 
peinxeren cen dinprennă a celor fără de lege 
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intru înverşunare. l-a izbăvit: Penlru că cu ve
derea şi cu auzul, dreptul acela vieiuind înlre 
dânşii, din zi în zi îşi muncea sufletul cei drrepl 
cu faplele lor cere fără de lege, II Petru 2, 
9~ S. Aşa şi noi acum, nu să ne depiirlăm de 
credinta cea adev5ratt1 care ne·a dat-o Dllmne
zeu, după cum arătai Cl'. se cade să sHim în 
ea, de voIm să ne mânluim. Să ne tânguill1 şi 
noi ca dreptul Lot câlld vedem orgiile lumei. Să 
lucrăm si Ilai la corabia suflelului nostru s(I-1 
izbăvim ' de potopul locului cel veşnic. ca Noe 
de potopul apei. Şi să spunem şi noi. în lume 
că acum nu mai aduce Dumnezeu potop de 
apă, ci polop de foc, precum este scris: Râu 
de foc curgeu ieşind din'ntlinlea iui. Dauiil 7. 
10, Şi iartl~i: foc inaintea lui va merge, şi va 
arde împrejur pe vrăjmaşii lui. Psalm 96, 3. 
Psalm 17. 14, Să nădâjduim In DWilliezeu cu 
Enoh, care a umblat după Dumnezeu loalci uluta 
sa, trei suie şaizeci şi, cinci cle emi, şi l·a răpit 
Dumnezeu cu trupul In cer, facerea 4. :2(i, şi 
5. 22. Să fim credincioşi ca Avraam, care nici 
Sâmbăta nici Duminica n'a tinut. ci a fost cu 
credinja neslrămulala In Dmnnev-?u, in câl şi pc 
lsac Hul său voia să-l aducă jertfillui Dumnezeu. 
şi erD plin de fapie de milos!>?-nie, şi. l-a Pkul 
Dumnezeu părinte alluluror credi!!C'ioşiior. Ro. 
mani 4. 10-13. Să ne rugăm Domnului Iisus 
Crislos să ne scape din curselc diavolului. care 
umblă ca un leu răcnind, cilulilnd pe cine să 
înghită. 1 Petru 5. 8. Şi să nil ne lase sfi ne 
fie fuga iarna, nici silmbăla, Nalei 24, Zll, şi 
Mareu J 3. j 8., adică sli nu ne lase a cădeu in 
vreun eres SâU în necl'edinlă. că amar de su-
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fie tele acelea; nici să ne impotrivim ca Core 
impoiriva rânduelei lui Dumnezeu şi să nu hu
iim Domniile şi Slavcle; nici să nu desprejuim 
Păstorii şi ori ce altă dregătorie, că dela Dum
nezeu sunt toate. Romani '13. 1-6. Aceasta 
Înseamnă să nu ne fie fuga iarna şi Sâmbăla. 
Să cinstim şi să lăudăm şi pe Sfintii lui Dum
nezeu, precum este scris: Aduceti-vă aminte 
de mai murii voştrii, cari v' au grăit vouă cu
vântul lui Dumnezeu, la a căror săvârşire (sfâr
şit) al viei ei privind. să le urmali credinta. 
Evrei 13. 7. Să o lăudăm şi să o fericim cu 
laude şi pe I"laica Domnului Iisus şi a noastră, 
care mult se r03gă pentru noi către Fiul Ei şi 
Dumnezeu. 

Unii dintre fralii mei intru Cristos, s'au in
vrednicit să vadă şi să vorbească cu unii din 
Sfinjii care s'au muta! de mult din lumea a
ceasta. Iar pe Maica Domnului au văzut-o unii 
dintre fraji intru strălucire mare împreună cu 
Fiul Ei şi Dumnezeul nostru Iisus Crislos. Şi 
cel ce spune şi scrie acestea aci, nici el nu 
este lipsit de vederi minunate, care a se spune 
cu limba şi cu condeiul nu se poate. Atât 
poate spune că a 'văzut pe Fiul Omului, Fiul 
lui Dumnezeu, precum I:au văzut Sfintii Apos
toli după scularea lui din mormânt, şi cum se 
inalja In cer în fata lor, şi pe Duhul Sfânt în 
chip de porumbel, iar fala Tatălui nu avea 
sfârşit, iar strălucirea nu se poate spune. 

Cel ce a văzut acestea a zis atunci: Vai mie 
că am văzul pe Domnul. Insă mai adevărat vă 
este cuvântul cel Dunmezeesc ce zice: Nu 'vă 
voi lăsa pe voi sărmani, voi veni la voi. Incă 
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pulin şi lumea nu mă va mai vedea; iar voi 
mă veli vedea pre Mine, că Eu sunt viu, şi 
voi veli fi vii. Intru acea zi veji cunoaşte voi. 
că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi întru Mine 
şi eu întru voi. Cela ce are poruncile l'1ele 
(care le-am arălat aici), şi le păzeşte pe ele 
acela este care mă iubeşte pe Mine; şi cela 
ce mă iubeşte pre Mine, se va iubi de Tatăl 
Meu şi eu îl voi iubi pre el, şi mă voi arăta 
lui. Ioan 14. 18-21. Iar acestea le-am scris ca 
să credeli că Dumnezeu nu a părăsit pe noro-· 
dul (ortodox), ci ei II părăsesc pe Dnmnez<?u 
şi Dumnezeu unde nu este primit nu vine cu 
sila, ci te Iasă să-ti fie conducător stăpânilorul 
întunericului, diavolul, şi te va duce EI la sfâr
şit unde este plânsul şi scrâşnirea dintilor. 

• • • 

Cu ce pildă ne mai arată nouă Dumnezeu că 
nu se mântuesc ereticii, findcă nu ascultă ei de 
porunca Domnului, ca să asculte de Episcopi 
şi Preoji? 

Ne mai arată Dumnezeu o pildă, curcubeul 
ce se arată pe nori. Cum? Să luăm aminte. 
Dupăce Dumnezeu mântui pe Noe şi pe solia 
lui şi pe cei trei feciori şi pe cele trei nurori 
ale lui de potopul apei prin corabie, le spuse 
Dumnezeu că nu mai aduce aşa potop de apă 
ca acela cât va fi lumea, însă pe alocurea aşa 
mai aduce de mai distruge câte o localitate ca 
să prăpădească pe acei locuitori din cauza că 
s' au depărtat de Dumnezeu, dar ca acela mare 
peste tot pământul numai aduce. Şi le dete 
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Dumuezeu semn curcubeu!. ca să ştie că de 
va. .l1H:li fi ploae mare 1 să nu se. teamă că va 
moi fi potop ca cel depe vremea iui Noe, şi 
când S2 V,l arăta curcubeul va inceta ploaia. Şi 
au cre,ZUI oamenii până Ia o vreme. iar dacă 
s' DU înmullit, au inceput să se îndoiască de cele 
ce a zL' Dumnezeu cum că nu ,a mai fi potop. 
Şi au zis: De unde ştim noi că e adevărat acesl 

• " • C· , " , e? S81nn. si it ore sa :mEH ne po:op sa. ne Inee . 
VenHi 's~i ne fi:1C2Hl Căl'drnizi şi să le ardelTI cu 
loc; . şi te·a fost ci\răn'Ida înl.oc de piatră şi lu-
luI îe era în loc de Yâ.r. ;,t au ZiS: veni 1 sa ~. . . '1''-
ne zidim. nouă cetale ~i lurn, al căruia vârf să 
Iie uimi\ la cer; şi să ne f",cem nouă nume mai 
nQir~h~ de ce ne vonl risipi pe fata.. a tot pă
rnântuL Şi s'au pogoral. Dornnul să vază ceta.tea 
.şi turnul, curc zid.eau fii oClrn,enilor. Şi a zis 
Dornnul; iaUi un nca111 este. şi o linlbă tuturor 
Ş!' <'1, ..... °0'12 a fac8 <;.~~ acun1 nu vor în cela din~ , '-.1 ..... '-' ....... "' ..., 

trJacele {oate câte se vor apuca a face. Veniti 
şi pogori~1ndu~nc siJ. dlnesîecilrn acolo Hnlba lo~ 
ca să nn ln\deagă nici unul glasul de:aproapel:1[ 
lui. ~;i i·an illlnr5şila! pe ci Domnu! de acolo 
pes18 faia il In-l pămâniul. şi etu Încetal a zidi 
cetalea ';:; lun1uL Pentru aceia s'a chiema\ nu-

. t. ((~, 1 rneie loculu·;. B.cchn.a. 1Jurne~ eC6re cu acotO fi 

âIl1:2stecni. Domw.d Hrnbi]e a lt::..'f. ptirn2JJltul; !! 
I ,. • .. , ,'. ~'D '~!o a '101 p~Le :'~lCO.l.() l··("i.U n.s.q:u pt-:) el IJe.:-,l..., 10.. '-~ . . u. 

!1l.fhduL l.~'r]Ce!.'(,d. CaP, 9. \7ers. 3-17. şi Cap. 
- , t"' 1 11, Vers, 1--9. A.şa dar p8nruca Hau c,'ezu, 

Dumne:r.',".1 pentru neascultare le-a incurcal IIm
bele de uu ss rnai Jn1e~egeau unul cu altul, şi 
n' au lern,inat IU'2ru.1 început, pentru nscredinţa lor. 

, "." 1" . f'" " ro.. !"'j . c" ":...\ c·i-:::aSU.1 rn it c. ~ D aCUl noua ~.....-'[ eş alLOi, 1.:\ 
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si cu noîfăcu, o legătură după înviere, Dumnezeu 
dându-ne semn să ascultăm de învăţătorii noştri şi 
să ne supunem lor, că ei vor să dea seama de 
sufletele noastre. Evrei 13. 17. filipeni 2. 29. 
I Tesaloniceni 5. 12. Deci toale câte vă vor zice 
vouă să păzi li, păziti şi faceti. Maici 22. 3. Dum
nezeu iarăşi zice către Apostol(: Luaji Duh Sfânt. 
cărora veti erta păcatele, se vor erla lor, şi 
cărora le veli !inea, vor fi tinule. ioan 20. 23-23. 
Şi ori ce veli lega pe pămânl va fi legal şi în 
ceruri, şi ce veji deslega pe pământ va fi des· 
legat şi în ceruri. Malei 16. HJ. Drept aceia 
mergând, învătati loale neamurile. botezându-le 
pe ele în numele Tatălui şi al fiului şi al Sfân~ 
lului Duh. Matei 28. 19. Şi cel ce va crede ŞI 
se va boleza, se va mântui; iar cel ce nu va 
crede se va osândi. Marcu t6. 16. Şi Eu voi 
fi cu 'voi în toale zilele, până Ia sfârşitul vea
cului amin. JvIatei 28 20. Dar cu toate aceste , 
porunci Dumnezeeş!i, mai straşnic;e .~ecâ~. cu:'c~· 
beu!, Luteranii, Adventiştii, Baphştll, JvIllcruşlll, 
Calvinii, ele., nu vor să mai asculte de Dum
nezeu, zicând, ca şi cei ce au făcut lurnul babel. 
că; de unde ştim noi că ne iartă Dumnezeu 
ascultând de Păstorii bisericei. Episcopii şi PreoJIi? 
Veniti sa ne faccrn noi altă reguW. de !nânluire, 
că: de unde ş!irn că ne r;tântulrn? Ce, lJoi nu 
putem fi Preoli şi. Diaconi şi crice'! (Ca Core) 
Au nu zice Apostolul Petru că loii in 'Jt:nera! 
suntem; Rod ales, preotie împărătească, neam 
sfân!? 1 Petru 2. 5. şi 9. Apocalips 1. 6. şi fi. 
iO. Ded. veniti să ne facl~m noi o regulă car" 
o credem noi că e mai bună. De unde suntem 
noi. siguri că ne iartă Dumnezeu ascultându-i pe 
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ei? Nu vedeli că toli Preolii suni păcătoşi? Să 
vezi. zic ereticii, cum unii din Preoli se îmbată, 
petrec cu lumea, joacă, dansează, fumează, în
jură pe Dumnezeu, şi câte şi mai câte urgii fac; 
ne mai mânluim noi prin ei? Le dă Statul leafă 
şi să vezi cum se invoesc cu Creştinii pentru 
diferite slujbe; aşa zic ereticiL Dar Dumnezeu 
cum zice? Toale câte vă vor zice să păziji, 
păzili şi faceti, iar după lucrurile lor nu faceli, 
că ei zic şi nu fac. Halei 23. 3. Pe cine să 
ascuHăm, judecati? Pe Dumnezeu, sau pe oa
meni? Omul cu frica de Dumnezeu va zice; 
Trebue să ascultăm pe Dumnezeu mai mult de
câi pe oameni? Faptele Apostolilor 4. '19. şi 
5. 29. Cum să asculti pe erelicii cari au lepădal 
porunca lui Dumnezeu, ca şi cari au făcui turnul 
Babe! şi nn l-au terminal? Că prin neterminarea 
turnului ne arat5 Dumnezeu, nemântuirea celor 
ce nu ascultă cuvinlele Lui, deşi ei se ostenesc 
să zicleasdl ceva, dar nu termină. Pentrucă ere
tici! zidesc trestie şi fân pe temelia Domnului 
Iisus, ~,i ii va arde focul ca pe trestie şi fân. I 
Corinleni 3. '12-13. Aşa că adllnările lor unde 
se adună erelicii de predică şi cântă, le numeşte 
Dumnezeu; sina.gogă (şcoală) a satane( Apo
calip:, 2. 9. şi 3. U. Nu vă aduceti aminte voi 
crelicilor că şi în Vechiul Testament îi numea 
Dumnezeu pe toji în general; Popor ales, preotie 
sftlnlă, împărătească, neam sfânt. Eşirea 19. 
5-6,. dar loIi puteau a preoti lui Dumnezeu? 
Nici de cum, ci numai Aron cu fii lui şi fii fiilor 
lui. Şi şlili ce au pălit cei ce au îndrăzni! să 
zidi că şi ei pol a preoti lui Dumnezeu ca Aron 
preotul. Că zice: Toate aC21~a au fost pilde pentru 
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noi Creştinii. 1 Corinteni 10. 6-11. Nu vă adu
celi aminte cum Aron preotul a îngăduit popo
rului Evreu să-şi facă idol şi să ciinte şi să joace 
şi ce, a zis Dumnezeu că Aron numai poate 
preoţi, că este păcătos? Nici de cum. Aşa este 
şi acum, că toale acestea au fost pilde pentru 
noi. 

Ce vrei mai lămurit omule? Este adevărul d, 
Dumnezeu a poruncit ca: Cel ce voeşte a fi 
Episcop sau preot, sau Diacon; bun lucru voeşle 
dar acesta trebue să fie fără prihană, bărbat 
al unei singure femei, treaz, întreg la minte, cu
cernic, iubitor de streini, învăIătoJ'; Nebejiv, 
nebăIău>;, neagonisitor de câştig ural; ci blflnd. 
nesfadnlc, neiubitor de argint. L Timolei Cnp. 

. 3. 1-13. Tit. L 6 --9. Dar dacă cei ce vor să 
fie în aceste dregătorii duhovniceşli, adidi a pii
slori oile Domnului, mieluşei Domnului" Ioan 
21. 15 -17" când vor să fie hirolonisiji dau do
vadă că împlinesc toale cererile Evangheliei. 
şi îllCă este mărturisit şi de popor, Pap!. Ap, 6. 
3., că vrednic este, cum poate să nu-j hirolo
nească cel în drept. Episcopul? Porunca căire 
Episcopi este aşa: 1'1âinile degra~ să nu-I~yui 
pe nimeni, nici le face părtaş în pacate slrame; 
pe line curat te păzeşte. L Timotei 5, 22. Dar 
dadi cel ce voeşle a fi Diacon sau Preol în
deplineşte toale poruncile Evangheliei,' ba mai 
are şi mărturie dela poporeni cărora le trebue 
Păstor, poate să nu-l hirolonească? Unii dintr' aceş
tia ce au luai darul Preojiei dela Dumnezeu 
prin punerea mâinilor E~iscop~l~i ~i în:e~ .dup~ 
aceia a se lenevi, numai predica Imparalw lu: 
Dumnezeu: au devenit iubitori de bolti ca Iuda 
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IscarioL care a vândut pe Fiul lui Dumnezeu 
pentru bani, se ingrijesc numai de cele lumeşti, 
îşi petrec· viata în oaspete şi în bejii cu cântece 
şi jocuri, ba unii săvârşesc chiar spurcata prea
curvie, şi în fala necredincioşilor se leapădă de 
Dumnezeirea Domnului Iisus Cristos şi de Tatăl 
ceresc, aceştia pe eretici nu-i poate convinge. 
Şi e lucru curios, că poporenii nu-l fac cunos
cut Episcopului, ca să-I pue la locul lui, ci le 
place cu el. zicând că e om de viajă. Dar să 
cercetăm cartea Dumnezeiască să vedem ce zice 
El pentru unii ca aceştia, că trebue tinut bine 
seama, că nu toti sunt în categoria aceasta stri
cată. Ba unii Preoti să luptă mult cu propovă· 
duh'ea pocăintei şi iubirea de aproapele, pildă 
Iăcându-se cu lucrul şi cu cuvântul. lnsă să 
vedem ce zice Dumnezeu despre cei ce şi-au 
uitat sufletul lor şi pe Dumnezeul cel viu, care 
va cere socoteala de toată turma care le este 
incredintată lor de Duhul Sfânt, Fap. Ap. 20. 
28., spre a o paşle şi a o îngriji. 

Deci. să ascultăm ce porunceşte Dumnezeu 
Păstorilor noştri. despre cari avem poruncă să-i 
ascultăm. Şi zice: Pe presbiterii cei dintru voi 
li ro9, ca cel ce sunt împreună presbiter şi măr
turisilor al patimilor lui Cris!os şi părtaş al 
slavei celei ce va să se descopere: Păstoriţi 
turma lui Dumnezeu cea dintru voi. purtând grijă 
ele elânsa; nu cu sila, ci de voe; nu cu agoni
seli miîte, ci cu osâl'die; Nici ca şi cum ati 
stăpâni peste clirul'Î (parohii), ci pilde făcându· 
vă turmei. ! Petru 5. 1-3. Drept aceia, luati 
aminte de voi şi de toală turma, întru care Du
!ml ~,ri\nl "" pus pe voi Episcopi. ca să păstoriti 
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biserica lui Dumnezeu, care o a câştiga! cu 
scump sângele Său. Faptele Apostolilor 20. 28. 
Oare, cine este sluga cea credincioasă şi în· 
teleaptă, pe care l-au pus Domnul său peste 
slugile Sale, ca să le dea lor hrană la vreme? 
Fericită este sluga aceia pe care venind Domnul 
său, îl va aHa făcând aşa. Amin grăesc vouă, 
că peste toate averile sale îl va pune pe el. Iar 
de va zice acea slugă întru inima sa; zăboveşte 
Domnul meu a veni. Şi va începe a bate pe 
sotiile sale şi a mânca şi a bea cu betivii. Veni· 
va Domnul slugei aceleia în ziua întru care nu-I 
aşteaptă, şi în ceasul întru care nu ştie, şi-I va 
tăia pe el în două, şi partea lui cu fătarnicii o 
va pune. Acolo va fi plângerea şi şcrâşnirea 
dinlilor. Matei 24. 45-51. Luca 12. 41-46. 

Vezi, ia bine aminte tu cela ce judeci legea 
lui Dumnezeu, erelicule, că Păstorii Creşlinilor. 
Episcopii şi Preotii, dacă acum în viata lor se 
lenevesc de a se îngriji de turma 101' de a le 
da hrană la vreme, adică de a le spune porun
cile Evangheliei care le arătai aci, şi de nu le 
spune ci, se lenevesc şi-şi petrec împreună cu 
necredincioşii şi belivii, iată Dumnezeu i-a rân
dui! cu făjarnicii în munca veşnică. De aceia 
pe toli Păstorii îi face atenti Dumnezeu, zicând : 
Tu cela se înveji pe altul. pe tine nu te înveli? 
cela ce propovădueşti să nu fure, furi? Cela 
ce zici să nu preacurvească, prea curveşti? Cela 
ce urăşti idolii, furi cele sfinte? Romani 2.21-12. 
Iată că dacă unii din Păstori nu se Îngrijesc 
de turma lor, este fur de cele sfinte. Adică. nu 
fur de bani sau de alte lucruri omeneşti, ci fur 
de Darul Sfântului Duh pe care l-a furat când 
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s' a hirolonit Acei lenevoşi Păstori au mărturisit 
mărturisirea cea bună când s' au hiro!onit. numai 
ca să apuce Darul, după aceia nu pot face 
altceva decât ce îi este în inimă, adică; Să jun
ghie şi să mănânce oile. Vede că vine lupul 
(ereticul, prooroc mincinos) şi lui nu·i pasă de 
oi, şi lupul răpeşte şi risipeşte oile. Ioan 10. 12. 

Doamne !isuse Cristoase, dărueşte-mi Sel nu 
osâlldesc pe frafele meu, ci să-mi plâng păcatele 
mele, cel billecuvântat eşti în veci, amin. 
Să nu se mire nimeni de cele ce spun, că 

adevăral este: Că de a ajuns lumea Creştină în 
starea de plâns, în care suniem astăzi, în mare 
parte se datoreşte Păstorilor noştrii. De s'au 
depărtat unii dela dreapta credinlă (ortodoxă) şi 
s'au dus la eretici, în mare parte se datoreşte 
Păstorilor noştri. Doresc ca eu Însumi să fiu min
cinos despre cele ce scriu aici, numai să fie loji 
Păstorii noştri cei duhovniceşti fără prihană, după 
porunca Sfintei Evanghelii, dar tare sunt încre
dinlat că Dumnezeu nu minte. De aceia aşa zice 
Domnul: fiul' omului] Prooroceşte către păs
{orii lui lsrai! (creştini), prooroceşte şi zi păs· 
tarilor: Acestea zice Domnul Dumnezeu. O 
păstorii lui Israel] Au se pasc păstorii pe ei 
înşişi? Au nu pe oi le pasc păstorii? Iată lap
lele îl mâncaii şi cu lâna vă îmbrăcali, şi ce 
este gras junghiaji, şi oile mele nu le păşteji:_ 
Pe cea slabă (în credinjă) nu o ali întărit şi' 
pe cea bolnavă (păcătoasă) nu o ali vindecat 
şi pc cea sdrobilă (de necazuri) nu o ali legat 
şi pe cea rătăcită (eretică) nu o ali Întors şi pe 
cea pierilă (îll lIecredinlă) nu o ali căutat şi 
pe cea tare (în creclinjă) o ali asuprit cu osteneală. 
Şi s'au risipit oile mele nefiind păstor şi s'au ;, ~I 
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făcui mâncare fiarelor (dracilor) lezechii 34.2-5. 
O păstori] Cei ce pierdeti şi risipiti oile păşu
nei mele. Pentru aceia, aşa zice Domnul asupra 
celor ce pasc poporul meu; voi ali risipi! oile 
mele şi le-ali scos afară, şi nu ie-ali cercetat 
mai de aproape pe ele, iată eu voi izbândi asu-· 
pra voastră după meşteşugirile voastre cele rele. 
Ieremia 23. 1--2. Vedeli că Dumnezeu nu face 
părtinire nimănui, care nu·L ascultă pe El? El 
însuşi va izbândi împotriva iuturor, ori cine ar 
fi, căci căutare în fată la Dumnezeu nu este. Ce 
uşor ne-am mântui noi creştinii dacă am asculta 
porunca lui Dumnezeu, ce zice: Ascultati de 
1 nvătătorii voştri,' Şi toate câte ne vor zice să 
păzim, să păzim şi să facem. iar după hlcnzrile 
lor cele rele să /1[1 facem. Dar loIi Păstorii nu 
fac ceiace spun să facem? Nu toli. Că unii 
Păstori se lupiă mult să se pocăiască lumea, 
predică., îi învală să laude pe Dumnezeu cu 
lăudări, scrie, se nevoesc in tot chipul, că-şi dă 
seama ce răspundere mare au În fata lui DUl11nc .. 
zeu. Dar cei a ce caută cei sârguitori să facă, 
a întemeia; dărâmă cei făjarnici şi lenevoşi. De 
aceia zice Domnul nostru Iisus Cristos: Vai vouă 
Cărturarilor şi Fariseilor făjarnici] Că mâncali 
casele văduvelor, făcând ruf,lăciuni lungi întru 
făIărie, pentru aceasta mai multă osândă veli 
lua. Matei 23. 13. Vezi, că nu tuiuror Cărtura
rilor şi Fariseilor le zice Dumnezeu; vai vouă. 
Cărturarilor şi fariseilor, ci apasă pe cuvânt, 
celor fălarnici. Pentrucă cei fălarnici îşi petrec 
viala cu necredincioşii şi cu belivii, dansând 
şi jucâncl şi pe Dumnezeu hulind. După aceia 
se mai şi fac a avea chip de cucernicie Înililt

lea credincioşilor, când săvârşesc frângerea pâi· I 
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nei (Leturghia). Penlru aceasta, aşa zice Domnul: 
Vai vouă, Cărturarilor şi Fariseilor făjarnici 1 Că 
închideţi împărăjia cerurilor inaintea oamenilor; 
că voi nu intra\i, nici pe cei ce vor să intre 
nu-i lăsaji. I'1atei 23. 14, Dar cum Închid păs
torii cei făjarnici împărălia cerurilor, şi ei nu 
intră, nici pe oameni IlU-i lasă să inlre? 

Omule, Dumnezeu a dai sentinja pentru toală 
lumea ce să facă să se manluiască, după cum 
am arătat aici, şi care nu face, nu se man\uqte. 
Dar cum nu ne lasă pre noi Creştinii, Păstorii cei 
făţarnici să intrăm la împărăjia cerurilor? Ne stă 
cu sabia împotrivă? Nu. Ci mulţi dintre Creştini. 
când aud că e păcat de osânda veşnică a-şi des
cânla, a-şi da in cărji, a·şi ghid, a-şi face fe, 
meC8, a jilca jocuri, d dansa, a-i cânia cânieC' 
lumeşii, a face nun\ile cu lăutari, cu muzici, şi 
cu ori ce fel de organe, a fuma, ele., când 
aud unii dintre Creştini că acestea sunt păcate, 
unii vor să se lase de aceste urâciuni şi să 
numai sluj euscă diavolului; atunci se duce 
de înlreabă şi pe Păstorul lui că, păcat este a 
juca jocuri şi a·i cânta lăutarii, muzicde, ele. 
Şi de se întâmplă ca Păstorul să fie dintru acei 
Iălarnici, cărora le place viala, îi spune omului 
că nu este păcat: cine i-a mai spus prostiile 
aslea, o fi vreun advenlist: Nu e, îi zice omul, 
este Creştin d' al nostru, îli spune loate câle le 
faci sfinţia ta în biserică, că este bine. 1ar fă· 
(amicii li răspund; fugi de acolo nu te lua după 
nebuni. Şi aşa rămâne omul, mâncând :şi bând 
şi jucând, că mâine are să moară. Şi aşa iarăşi 
rămâne omul slujind diavolului şi nu se mâll
lueşk. llllPl'eună cu Păstorul lui cel făjarnic, 
{;U!'e şade nu pe scaunul lui I"loisi, ci pe scaunul 
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Domnului Iisus Cristos. Şi aşa tol Capitolul 23 
din Sf. Evanghelie dela Malei, vorbeşte numai 
de Cărlurarii şi Farisei noşll'ii cei făţarnici. Dar 
să lăsăm să judece Dumnezeu di: Infricoşat lucru 
este a cădea în mâinele Dumnezeului celui viu. 
Evrei 10. 31. Noi să vedem de sufletul nostru 
şi să nu judecăm pe nimeni, că zice: Nu ju
decaji, ca să nu fiIi judecaţi. Că, cu ce judecată 
veţi judeca, veti fi judecaţi, şi cu ce măsură 
veti măsura, se va măsura voua. Matei 7. 1-2. 
Luca 6. 37. Şi ştim că judecata lui Dumnezeu 
este după adevăr asupra celor ce fac unele ca 
acestea. Romani 2. 2. Noi să ascultăm ce ne 
porunceşte nouă Dumnezeu, adică; ascultati de 
Invăjălorii voşlri. Ce ne spun ei la biserică când 
citesc Sf. Evanghelie şi predică sau se citeşte ca
zania (predica), noi să ascultăm şi să facem, şi 
Dumnezeu ne va erta, că EI a zis, "să·i ascultăm". 

Noi Creştinii sigur ne mântuim de li vom as
culta după cuvântul Domnului, că Dumnezeu 
este care mântueşle, nu Preotul sau EpiscopuL 
Prin ei ne vine erlarea dela Dumnezeu, nu dela 
ei, ci prin ei, dela Dumnezeu. Ar fi putut Dum
nezeu să ne mântuiască şi fără Episcopi şi Preoti, 
însă vrea Dumnezeu ca cei ce zicem că-1. iu
bim şi păzim poruncile Lui, să ne dovedim 
credinta şi iubirea prin fapte. Adu\i aminte cum 
ci poruncit Dumnezeu strămoşului noslru Adam, 
primul om, să nu mănânce din pomul din mij
locul raiului, iar el mâncând, cu totii ştim că l·a 
izgonit Dumnezeu din mijlocul atâlor bunătăti, 
pildă puindu-I nouă celor de aCUITI, cari lIU as
cultăm poruncile Lui Evanghelice. Au nu ai citit 
că cel ce vorbeşte de rău pe fratele şi judecă 
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pefratele său, vorbeşte de rău legea (Evanghelia) 
lui Dumnezeu şi judecă legea? iar dadi judeci le
geanueştifăcătoriegii. ci judecător. Iacov 4. II. 
Dar vei zice; Cum, unii din Păstori fiind aşa de pă
cătoşi, mai locueşte in ei Duhul Sfânt, ca să-i 
ascultăm? Eu iji răspund că, da. Este cu putinţă 
acest lucru? Este. Unde scrie? Aduli aminte' ,f 

cum Samson a ucis un leu şi după câteva zile 
trecând pe acolo cu latăI său şi cu muma sa, s'a 
abătu! să vază slârvul leului, şi era roi de albine 
in gura leului şi miere. Şi a luat mierea în mâ!- ~ .. '" 
nele sale şi mergea mâncând, şi a venit la tatal 
său şi la mama sa şi le-a dat lor şi au mâncat 
şi nu le-a spus lor că din gura leului mort. a 
luat mierea. Judecătorii 14. 5 --9. Aceasta m
semnnă, dî dacă un păstor este păcătos, adică 
mort sufleteşte, Apocalips 3. 1. ; totuşi darul Duh?-
lui Sfân! pe care l'a luat dela Dumnezeu pnn 
punerea mâinilor Episcopului, îl are toa~ă viata 
sa --- afară de caterisire -- bun pen!ru cel ce vor 
s{\ se mânluiască. Pen!ru aceasta a zis Domnul: 
Fă şi păzeşte toale câte îţi spune, iar .după f?p.: 
lele lor cele rele nu face. Aşa că, nOi creşlmll 
ca si Samson luăm si mâncăm miere din gura ., 1.., v 1 
lui. milniuircii _-"ifielului, chiar de este Pasloru 
Jloslru viid1los, mur! cu sufletul. De nu le-ai 
lămurii -nici aşa, aduli aminte de Saul, primul 
Împăral al lui Israil cum se Îndrăcise şi. cum 
căuta să omoare pe David proorocul. ŞI du
cândll-se Saul după David În Navat la Rama 
să-! prinz,) su-! omoare, Duhul Sfânt ~ • ve~it 
pes1e Saul şi a început Saul a proorocI mam
!Ca roporului incâl se mirau cei ce îl vedeau, 
licând: (ll.! şi SuCI) este prooroc? 1 Impăra\ilor 
19. 23---24. 
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Deci Încetează ereticule şi numai iEpiti pe 
Dumnezeu, şi încetează a huli pe Duhul Sfâut. 
Crede şi te vei mântui, zice Domnul. D~rul 
Duhului Sfânt care -se dă Diaconi!or, Preojtlor 
şi Episcopilor, nu se dă pentru ei ci pentru po
porul creştin, cei cari vor sa se mantuiască. 
Iar dacă unii dintranşii sunt pădiloşi, (dar cine 
o fi fără păcate? bap\iştii zic că ei nu au pă· 
eate), nu Înseamnă că darul Duhului Sfânt nu 
este bun. Pentru aCt'asla unii dintre Păstori bi
zuindu-se bunătăjei lui Dumnezeu, s'au dai le
neviei, şi Dumnezeu nu-i va erta, ca zice: Multi 
îmi vor zice Mie, în ziua aceia: Doamne! Doam
ne! au nu cu numele Tiiu am prooroCii? Şi cu 
numele Tău draci am scos? Şi cu numele nlu 
minuni am facui? Şi atunci voi mărturisi lor, 
că nici odată nu v' am ştiu! pe voi; depărtaţi-vă 
dela Mine cei ce lucraţi fără de legea! ]Vlatei 
7 22-23. Luca 13. 25 --28. Să credem lui 
Dumnezeu, fra\ilor, că ce a spus EI, adevărat 
este, că chiar de nu li-ar spune Păstorul toate 
ce trebue să faci să te mânlueşti, lu dacă Crezi 
in Iisus Cristos şi iubeşti pe Dumnezeu şi pe 
aproapele, Dumnezeu tot le va crla - numai 
de nu eşti eretic - că aşa este scris: Că de 
voi şi umbla în mijlocul umbrei morlei nu mă 
voi leme de rele, că Tu cu mine eşti. Psalmul 
22. 4. Iar când Dumnezeu zice c8 Invă\ătorii 
noştn vor da seama de sufletele noastre dacă-i 
ascultăm, Cu cal mai mult trebue să credem. 
Evrei 13. 17. 

Se vede lămurit că nu luati aminte la cuvin
tele lui Dumnezeu, o ereticilorl Că de ali cugeta 
la poruncile pe care vi le arătai, câl sunt de 
mari, nu v'a.li fi apucat să vă faceţi alte reguli 
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de mântuire, ca cei ce s'au apucat să-şi facă 
cetatea de scăpare "lurnul Babel" pe care nu 
l-au terminal, însemnând nemânluirea erelicilor. 
N' aţi citi! ce zice iarăşi Dumnezeu prin proo
ront! lezechil, despre Păstorii noştri? Că zice: 
Fiul omului, păzitor te-am pus pe line casei lui 
IsraiI (adică poporul Creştin), şi vei auzi din 
gura mea cuvânt. şi vei spune lor dela mIne. 
Când zic eu celui păcătos, Cu moartea vei muri 
şi de nu-i vei spune ca să se păzească cel necre
dincios dela calea lui cea rea, şi cel fără de 
lege întru fără de legea lui va muri; iar sân
gele, (sufletul) lui din mâna la îl voi cere. Iar 
de vei spune iu celui păcătos calea lui cea rea 
ca să se lnioarc;l dela ea şi nu se ya Întoarce 
dela calea sa, el întru fără de legea sa va muri; 
iar tu sufle lui tău li-ai mântuit.Jezechii 37. 7 -9. 
lată, vezi lucrul lămurit? Că de nu-Ii spune Pă.
storul iău ce să faci să te mânlueşti şi vei muri 
păcătos, Dumnezeu te va mântui pe line, cerân
du-i păzilorului tău. sufletul tău, şi aşa le va 
erta Dumnezeu. Dar dacă Episcopii şi Preojii 
te chiamă la biserică să-Ii spună ce să 
faci srl te mântueşti şi tu nu le duci, iată 
că ei nu mai sunt vinovati înaintea lui Dum
nezeu pentru sufletele celor ce nu-i ascultă şi 
mor păcătoşi. doar numai pentru ei singuri sunl 
răspunzători. Iar cele ce am SCriS aci. nu sunl 
numai pentru line erelicule adventist sau baplist 
ele., ci penlru toji câti s'au depărta! dela dreapta 
credin!ft. Iar de o va citi cartea aceasta ori care 
eretic, va putea vedea În ce păcat mare a căzu! 
răsculându·se împotriva rânduielii lui Dumnezeu, 
ca Core, Dalill1 şi. Av[ron, împreună cu ceata de 
250. 1'" ilre i'a inghilit pilmântul şi iadu! de 
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vii, şi. care au fost pilde pentru noi. 1 Corinteni 
10. 6-11. Aşa că, tu ereticule să nu te mai 
bizui pe cuvintele ce zice: Iar voi sunteti rod 
ales, preojie împărătească, neam sfânt, norod 
spre câşligare. 1 Petru 2. 5 şi 9. A pocalips 1. 
6. şi 5. 10. Adică sa nu ne bizuim şi noi Creş
linii că putem a săvârşi sfânta liturghie ([rân: 
gerea pâinii), nehiroloniji de Episcop, precum 
fac ereticii toli. Cu adevărat, în Înteles duhov
nicesc poli fi împărat şi Preot, adică când tu 
vei birui toate ispitele şi păcatele ce diavolul 
se luptă să le faci. şi de vei birui ispitele, te nu
meşte Dumnezeu împăral şi Preot, neam sfânt, 
popor spre câştigare. N'a zis că .. toti puieti face 
frângerea pâinei" ci de vei birui ispilele. 

In legea veche numai Impărajii luau ungere 
cu unldelemn dela Preol, iar noi Creştinii toli 
avem această ungere încă de la botez. I Ioan 
2. 20 .. De aceia ne numeşte Dumnezeu pe loIi 
în general Preoli şi Impărati: Iar noi să nu În
drăznim să zicem că putem şi noi cei nehiro
lonili de Episcop să facem frângerea pâinei. 
Ca bun Creştin, ascultător de Dumnezeu. poli 
face următoarele lucruri: Să propovădueşti îm
părăjia cerurilor prin Domnul Iisus Cristos; 
poli să vesteşti misterii dacă îţi dă Dumnezeu 
inţelepciune, De ai credinjă, poti face minuni 
întru numele Domnului Iisus; Iămă.duiri de boaie, 
tămăduiri de duhurile rele, să le scoti din cei îndră
ciji şi multi îndrăciji sunt acum n .. Aşa că poli avea 
ori-ce" dar" din darurile lui Dumnezeu numai hiro
lania se face prin punerea mâinilor Episcopului, 
altfel nu se poate, precum am dovedit În acens!l't 
carle. Aşa şi eu, dadi mi-a dat Dumnezeu În-
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!e!epciune ca să vestesc calea mântuirei, să mă 
apuc să zic că şi eu pot fi Diacon, Preot, Episcop? 
Ba aşi putea şi pe aljii a-i hiroloni, pentrucă 
cunosc putin Sfânta Scriptură? Nu se poate, 
măcar de aşi Iace lumea toaiă să creadă în 
Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său Iisus Cristos şi 
511 se Dodiiascu. Chiar sfântul Apostol Pavel a 
f~st hi;·olonil de Si". Ap. Petru, Iacov şi Ioan. 
Galateni ~. 9. Dur eu cum să fac frângerea pâinii 
ndiind hiwlonit? Ar trebui Sl~ vie din nou Domnul 
Iisus intrupat să pl'edice, să suLle Duh Sfânt 
pes!" mine şi atunci aşi putea şi e~] fi rânduit 
să fr6ng pf\in8, allfel nu se poa1e. Domnul nu 
mai vine să preciice \n mod văzul. Ce e de făcui 
atunci? Cine vrea să fie hirotonit să se ducă la 
cei pe cari Domnul Iisus i·a râ:u]uit, .Epi:co~ii. 

lnlreba\i voi el'eticilor pe şefii noşln, cme l-a 
hil'olonil pe f;i ca s5 poaUî face frângerea pâinii, 
şi sti hi1'O!onească şi pe altii? Ascultaţi rânduiala 
lui Dumnezeu: Şi pe unii i-al' pus Dumnezeu 
in biserlcă, întâi pe apostoli (episcopii şi preojii) 
al doiiea pe prooroei, al treilea pe învăIători, 
după aceia pulerl, apoi darurile tămăduirilor, 
ajulorinjele, dreqătoriile, felurile limbilor. 1. Co
rinteni 1:2. 28. i\şa că precum trupul omulUi are 
mu!ie membre, aşa IrE:\me şi este rânduită bise
rica lui Dumnezeu; pen!m aceasta zice: Căci 
precum Într'un Imp avem J~1Ulte membre: şi fi~ 
care membru are o functIUne; aşa nOI, mulll 
fiind, suntem un corp înlru Cristos, iar fiecare 
unul alluia membri. Deci având daruri de multe 
relll~i dupre harul care ne este dat .no~ă, or~ 
profetie, să profeţim după măsura cre.dmjel; <?n 
diaconie. să căutăm de diaconie; 01'1 cel ce 111-
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vală, de învăIătură ; Ori cel ce indeamnă, de 
îndemnare; cel ce împarte, să împartă cu sim
plitate, cel ce stă înainte, să fie cu sârguin\ă; 
cel ce milueşte, să o facă cu bună voînlă. l<o
mani 12. 4·- 8. Voi cari înlelegeli rătăcirea in 
care ali căzut, fugiţi daţi-vă în lături de cei ce 
încă nu VOI' să asculte, ca să nu periji impre
ună cu ei. Numerii sau IV Moisi 16. ~26. Iar 
şefii voştrii de vor mai stărui ca Core în răIă
cirea lor, înlrebaţt·i aşa: Poate ornut si-i un1bk 
fără cap? Poate omul să umbie fRra picioare:" 
Poate omul să lucreze fără mâini? Poate omul 
să vazil fără ochi? Sau poate să zică picioarele 
că nu au trebuinjă de mâini, gură, nas, ochi, urechi 
cap, etc.? De nu poate răspunde la aceste în
trebări, nici ei nu pol face bot eLUL cununia, 
frângerea pâinei, ungerea cu untdelemn, elco 
Duhul Sfânt zice: Suindu-se la inăl\ime a robii 
robime, şi a dat daruri oamenilor. Şi acela, Iisus 
Cristos, a dat pe unii aposloji,.iar pe alţii proo
roci, iar pe aljii evanghelişti; iar p'" altii păstori 
şi dascăli. Spre desăvârşi rea sfintilor, spre lucrul 
slujbei. spre zidirea trupului lui Crislos. Efeseni 
4, 8 11 - f2 Deci; dali tuiuror cele ce sunt 
cu datorie; celui cu dajdia, dajdie; celui cu 
dijma, dijmă; cdui cu friCeI, frică; celui cu cin
stea, cinsle. Romani 13. 7. 

De:;;pre mia de ani diffîl ApO&iillip$ :wi 
pentru il:uvantul (e xi(e "fi:lliţi din. 

trihll:l\CI" din Ap@!;!i:lliips. 

Toli ereticii, Adventişti, Baplişli, Milenişti (stu. 
denti în biblie) şi câti mai cugetă ca ei, zic, că 
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Domnul nostru Iisus Crlstos vine să domnească 
pe pământ ca un lmpărat pămânlesc o mie de 
ani în Ierusalim. Şi adventiştii zic că alunci 
când va veni Domnul Iisus, câji au crezut ca 
ei vor invia din morti şi împreună cu' adventiştii 
care încă n'au murit, vor domni cu Domnul 
Iisus peste 101 pământuJ o mie de ani, adică 
peste cei necredincioşi. Şi in această mie de 
ani, zic ei, va fi legat salana să nu mai inşele 
lumea. Şi că antihrist a fost, şi că trebue să 
ieşim negreşit din regula Episcopilorşi a Preo
\ilor, că Patriarhii Creştini şi cu Papa de la 
Roma sân! "antihrislul" după acea mie de ani 
zic ereticii, va invia iar din nou toată lumea ~ 
adică şi ei adventiştii - că zice că iar vor 
muri după învierea din tâi, şi după mia de ani 
înviază toată lumea şi ei şi cei lal\i păcătoşi 
care nu cred ca ei. Şi ei, adventiştii, vor merge 
in viala veşnică, iar păcătoşii in munca veşnică. 
In ~eh~l acest.a zic şi Baplişlii şi mileniştii, nu
m~l ,ca ~aceşha nu lin sâmbăta ca adventiştii şi 
mananca carne de porc. In colo se potrivesc' 
la idei, pujin diferă unul de altul. Nu ar trebui 
a sta de vorbă cu aşa oameni eşiji din minte 
ciI parcă sunl fermeca\i, numai ştiu de ei: 
' .. ?alaleni 3. J. . 

De aceia zice Duhul Sfânt: Vrând a fi invă
\fl!OrÎ de lege, neînjelegând nici cele ce vorbesc 
nici. pentru cele ce întăresc, I Timotei t. 6-7 
şi iar zice: Iar Duhul arătat grăeşte, că în 
vremile cele de apoi se vor depărta unii dela 
credinţă, lu€md aminte la duhurile cele înşelătoare 
şi la învăţălurile cele drăceşti. Ale celor ce 
întru făIărie grăesc minciuni, fiind arşi la a lor 
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ştiiniă. 1 Timotei 4. 12. Luaţi aminte L'oi curi 
Încă TiU cunoaşteţi bine pe ere/ici .~,i pwwti 111 
inimă că, ori cât ai convinge pe eretic cu docu
mentarea Scriptllrii, şi-l COllu[ngi cel cslc ni/iki!. 
el, ereticul şi-a rezervat În minie CG sâ··1i araie 
la Urină de tot, cuvintele din Apocalips 'ce zice: 
leş-i\i din trân5a, norodul {"ieu, ca să nu vă 
împărtăş>iţi cu păcatele ei ;;'i ca "i\ nu luati 
din bătăile ei. Apocalips 18. 4. Aşa că oricitl 
l' ai convinge, la urmă el îţi spune: Dar nu zice 
eşiii dinlrâl1sa? Mai sustin cu încăpălâllare că 
Domnul Iisus Crislos vine să domneascli cu ei 
pe pământ o mie de ani. Cum era să înţelegeti 
voi ereticilor ce este mai greu din SI. Scriptură 
de vreme ce nu vreti să înţelegeti ce este mai 
uşor? Cum era să inţeiegeli misterul, taina cu· 
vânluiui ce zice "ieşiţi" când nu mai aveti lu
mina Sfântului Duh? Cuvântul "ieşiţi" există 
dela SI. Ioan teologul, adic5. (l'u vremea Apos· 
tolilor Domnului Iisus. Dar ereticii zic că, până 
nu venise antihristul cel adevărat, nu trebuia să 
iasă Creştinii din regula Preoţilor; dar antihrist, 
omul păcatului, fiul perzărei a venit, Il Tesalomi· 
ceni 2. 3., deci trebue să ieşim, zic ereticii. 
Şi dacă-i întrebi pe eretici, cine a fost acel 
antihrist şi dacă mai !rtleşte o Ereticîi răspund 
că, dela soborul dela. Nicea, care a fost la anul 
Irei sute două zeci şi cinci dela Domnul Iisus 
Crislos, toji Episcopii şi Părin\ii care au fosl 
acolo la sobor şi dela ei incoace până la sfUr
şitul veacului. câji Papi (Arhiepiscopi) si Pairi· 
arhi, sunt în lume, atât la ortodocşi câl şi la 
Catolici şi la Anglicani (tot ca şi noi sunt 
anglicunii creştini), toli aceşti Păstori ai turmei 
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. Creştine, zic erelicE, formează antihristul, adic ă 
protivnicul lui Iisus Crislos, şi deci trebue ne
greşit, zic eretieii, să eşim din regula Aposto· 
lilor Domnului... . 

O licălosul de mine 1 Că m'am umilit fiindcă 
sun! om; şi buze necurate având şi' locuesc 
îl~tre popor care are buze necurate, şi pre im
paratul Domnul Savaot l' am văzut CU ochii mei. 
Isaia G. 5, Cum că se cade a asculta pe Invă· 
tătorii noştri cei întru Crislos Iisus, v'am dovedit 
din Dumnezeiasca Scriptură, o erelicilor l... Tol 
dinlrânsa vă voi dovedi cum că nu a venit anti· 
hrist şi nu trebue a ieşi din regula Creştină ~i ,. D ~ 
ca nu va veni omnul noslru Iisus Cristos să 
domnească pe pământ o mie de ani. Asi fi 
dorit să nu vorbesc despre aşa ceva, dar' mă 
doare inima când văd pe frajii mei Creştini că 
!n loc să se ducă la biserici să asculte ce gră
leşte Dumnezeu, ce să facă să se mântuiască, Evrei 
10. 25.,. se duc la sinagogurile satanei, Apocalips 
2. 9. ŞI 3. 9; acolo unde se adună erelici, 
despre care avem poruncă să ne ferim de ei 
Tit. 3. 10. Romani 16. 17; că altfel nu ne vo~ 
mântui. Galateni 5, 20. Multă lume Creştină 
este pădiloasă. însă mulji din aceşti păcătoşi 
se mântuesc, dacă se căesc de relele ce au fă
cuI şi nu mai fac, iar pre unii Dumnezeu Îi 
,uale cu boli grele de îi pune în neputinlă de a 
mai păcătui, şi de se vor căi atunci în boala lor 
,şi vor recunoaşte pe Iisus Cristos ca Mântuitor 
:dela Tatăl trimes, şi-şi vor mărturisi păcatele lor 
Preotului, îi iartă Dumnezeu ca pe tâlharul ras
'licnit în dreapta Domnului Iisus. Că zicea tâl
l1arul: Noi după dreplate suferim chinul in care 
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suntem. Şi: Pomeneşte-mă Doamne, când Vl?i 
veni întru împărăjia Ta. Şi Domnul i-a zis: Amin 
zic tie, astăzi împreună cu mine vei fi în raiu. 
Luca 23. 41---43. Iar pe hulitorii Duhului Sfânt, 
zice Domnul că nu·i va ieria nici în veacul 
acesta de acum nici în cel ce va să fie. Dar ce 
înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Când 
Domnul nostru Iisus Crislos predica împără\ia . 
cerurilor, făcea multe minuni; făcea orbii să 
vază, ologii să umble, mujii să vorbească, lepro~ii 
se curăjeau, pe cei îndrăciji ii tămăduia, numai 
cu cuvântul pe loii ii vindeca, Iar Cărturarii şi 
Fariseii din acele timpuri, cei făjarnici, ziceau 
că cu Veelzevul. domnul dracilor, face acele mi
nuni. Şi Dumnezeu dete sentinja pentru cei ce 
aşa ziceau şi vor mai zice, că: Nu se un ieria 
păcatele acestora. nici prin pocăinţă, nici Într 'un 
chip, nici odată. Vezi Malei 12. 31-32. Marcu 
3. 28-29. Luca 12. 10. Astfel zic astăzi ereticii 
ca şi fariseii de pe vremea propovăduirei Dom
nului. Când aud' că pe vreun Creştin r a tămăduit 
Dumnezeu În chip minuna!, sau prin ruga Preo
tului, sau prin careva din Sfintii Lui care s'au 
săvârşit din lumea aceasta, erelicii îndată zic 
că, satana, duhul rău a făcut acea tămăduire 
sau minune, zicând că Dumnezeu nu mai face 
minuni, că ce a făcut Domnul Iisus în vremea 
predicărei, a făcut ca să-şi arate Dumnezeirea 
iar acum nu mai face, zic ereticii; penlru că aşa îi 
învală stăpânitorul întunericului. Duhul zice: mi
nunat este Dumnezeu întru Sfintii Săi. Psalm 
67. 36. Adică Dumnezeu face minuni cu plăcujii 
Lui precum este scris: Ce/ar ce vor crede, acesle 
semne le vor Urma; Întru 11umele Aleu draci ual' 

~------------------~?;-' ------------------~j 
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sco([le. ill limbi 'IOui vor grăi. Şerpi vor lua. 
şi de vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, 
pre bolnavi mdinile îşi vor pune şi bine le va fi. 
Iimcu 16. t7 -18. Şi dacă Dumnezeu işi ade
vereşte cuvinteie Lui întru cei ce chiamă numele 
Lui ~i se petrec lucruri minunate, ereticii zic, că 
diavolul a făcut acele minuni ca să înşele lumea. 

Şi aşa, ereticii, s'au făcut hulitori împotriva 
Duhului Sfânt, care toate le săvârşeşte. Acum, 
erelicii fiind urgisiti de Dumnezeu şi neînjele
gânel Sfintele Scripturi zic: Domnu! nostru Iisus 
Crislos vine să Domnească pe pământ o mie 
de ilni. Să dovedim din cuvintele lui Dumnezeu 
minciunile erelicilor, că nu este adevărat că va 
veni Domnul Iisus să domnească pe pământ, 
cum sllstin ereticii, înlelegând greşit din Apo
calips 20. 4. S'ar putea intelege din cele ce am 
spns până acum, că nu esle cu putintă ca să 
vină să domne([scă pe pământ Domnul Iisus 
Crislos. de vreme ce. El este pus de Tatăl ceresc 
Impărat peste toate lucrurile Sale, dupre cum 
este scris: D([tu-mi-s'a toată puterea in cer şi 
pre pământ, l"latei 28. 18. şi 11. 27. Luca 10. 22. 
Şi iarăşi zice: Ca întru numele lui Iisus tot 
gem/chiuI sâ se plece, al celor cereşti şi al celor 
pâmdnlc;,{i şi al celor de desupt. Filipeni 2. 10. 
Şi iaruşi zice; Viu sunt eu, zice Domnul, că 
[vIie se va pleca 101 genuchiul, şi toată limba 
se va mărturisi lui Dumnezeu. Romani 14. 11. 
Isaia 45. 23. Deci, dacă Domnul Iisus Crislos 
este Impărat pesle cele cereşti, cele pământeşti 
şi pesle cele de desupt, cum lndrăsnili ereticilor 
a spune că vine să domnească pe pământ o mie 
de uni.? Când DOT11mz! Iisus se află şezând 
orc $(((1/1/ in olt şi prea Înălţat. Isaia 6. 1. 

., 
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Când Dom/lul Iisus şade pre scaunul Selu 
In cer, Inconjurat de îngeri .5i de sufletele Sfil/
tilor care s'au nevoit penf1'11 Impărâ!ia cen/rifor 
şi ([Cl/T11 sed pe :;C(LUTle împreună Cll Domnul 
Iisus. Apocalips 4. 2-4 şi 20. 4, Cum Indrus
niti de pogorâ\i pre Cel ceresc întru cek pti, 
mânteşti? Au n' aţi cHil nici odată cum poporul 
Evreu voi să-l pue Impăral pe Domnul Iisus 
Crisios, când sutură cinci mii de bi:\rlHl\i afară 
ele femei şi copii. cu cinci pâini de orz şi doi 
peşti? Şi Domnul !isus cunoscând că vor să 
vie şi să-l apuce. pre El ca să-l facă lmpărnl. 
s' a dus iarăşi în munte, El singur. Şi zicea 
celor ce-j căutau pre El: Amin, amin. gri:l(,Sc 
vouă: Mă căutaţi pre Hine nu penim că ali 
văzut semn8, ci pen\rucii uli mânca\ din pil!ni, 
şi v'ali se.iuraL Lucraţi nu pentru Inf1flcaren c\~a 
peritoare, ci pentru mâncarea aceiilc[lre rămâ
ne spre viaţă veşnică, pre care Fiul omului. o 
va da vouă; că pre Acesta l-a pecetluit Dum, 
nezeu Tatăl. ioan Cup. 6. Deci, dacă atunci 
fugea DonlIull Iisus de cei ce căni au Qwl !ac~~ 
Impărat p{lInânlesc. cu câ.t lnai mul1. acum nupa 
ce s'a sculat din morIi. şi este,' 00171/1 dOT1lllzlor 
şi Impâraţ al impâratilor? Apocalips i"i - J 4. 
şi 19. 16.! Timotei 6, i .5. :?i şade de-a drcopla 
Tatălui până va pune pe yrăşmaşii Lui, aşiern ut 
picioarele Lui. 1'1atei 22. 43. t"lal'C'u J 6. 19. Fapl 
Ap. 7. 55-56. Evrei 1. 13. Psalm 109. 1-~. 
Deci încelaji el'eticiior cu rătăcirea 'iOaslrh il 

pogorî întru stricăciune pre Cel neslricăcios. 
Auzili iarăşi: Şi a intrat iarăşi în divan Pilal, 
şi a chema! pre !isus, şi i-a zis Lui: _ Tu eşti 
Impăratul Iudeilor? Răspulls'U 1iS11S fIIi,' dcl(/ 
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tille lu :Ici uceaslez. sau ulţii au grăit ţie pentru 
Viile.' Răspuns-a .Pilat; au doară eu Iudeu sunt? 
Neamul Tău şi Archiereii te-au dat pre Tine mie; 
ce ai făcui '! !-?'ăspLlIls-a Iisus.. Impără{ia Mea 
IIU cste diu hlIIlea aceasta: de ar fi fosl din 
lumea aceasta Impărdlia Mea. slugile iv/ele s 'ar 
fi neL'oit. ca sâ IHI fiu dat Iudeilor.. Iar acum 
Impârâtia lUca mi este de aici. Ioan 18. 33 -37_ 
Deci încetaji cu minciunile voastre ereli-cilol'. 
cum că vine să domnească Domnul Iisus pe 
păm§nl, de Oâre ce El domneşte acum pând la 
dân;ilul t'Hicului peste 101 ce exis/â in ceruri şi 
prc pâ/llânt si suu pelmânf. Bine, zic ereticii, 
dar ce scrie in APOCillips în Cap. 20? Vă răs
pund: In tol capitolul 20 din Apocalips, se cu
prinde loatâ Scriptura Dumnezeiască, dela crea
rea lumei pâl1t1 la sfârşitul t'eacului, şi până la 
Începutul ['ielei veşnice. Pentru aceia voi scri 
intreg cap. 20 din Apocalips şi voi explica fie
care versel în parte, şi fiecare va cunoaşte 
'ldev5ruL S.t zice: 

J • .şi am văzul inger pogorându-se din cer, 
a\-Hlld cheia adâncului şi lant mare în mâna lui. 

2. Şi â prins pe balaur, pe şarpele cel vechiu, 
cnre eslB di.f'r~'(JI1d si sfltana: Şi l'a lc~yd pe el 

5. Şi i'a băgat pe el în adânc, şi a pecetluit 
deasupra lui, CQ să nil mai lnşele mai mult pe 
neâ!Huri; până se vor îtnplini o mie de ani; şi 
după aceasta trebue el să se deslege pujină vreme. 

4. Şi allll'ăzul scaune şi au şezulpe ele, (sufle
tele) şi judecată li s'a dat lor; şi pe suflelele ce
lor tăiali pentru mărturia lui Iisus şi pentru cu
Y:1nlullui Dumnezeu, şi cari nu s'au închina! fiarei" 

. , 
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nici chipului ei, şi n'au luat semllul .pe fI~unt:a 
lor, şi pe mâna lor;. şi au v~elllil ŞI au Impa-
rălit cu Cristos () mie de am. o 

5. Iar ceilalţi morţi n'au Illviat pan~ n.u se 
va sfârşi nlia cea de. ani. Aceas!a este InVIerea 
cea dintiti. . , 

6. Fericit şi sfânt este cel ce "re parte !H,ru 
Invierea cea dintâi; peste aceştia mOUf,~a ce~ 
de adoua nu are putere, ci VOI' fi PI::(~\: ai lUi 
Dumnezeu şi ai lui Cl'istos şi '\lor impara\1 cu EI 
o mie de ani. ., 

7. Si dacă se va împlini ncea IHle ele am, se 
,-u de~lega satana din temniţa l.ui. 

8. Şi va eşi să înşele nea~llil~ll~ ce!" ce S_~:ll 
în cele patru unghiuri ale pmn~nmlu~. 'p". (:'vg 
şi pe t1agog, să-i adu:l~ P; e~ !a wmOlU, al 
căror număr este ca niSIpUl ml'.m... . 

9. Şi s' ilU suit pe latul pllmânlulUl, ŞI DU 111-

f"1 . 1 le"" ee .... iubită; conjmal tabăra s mjl Oi', ŞI ce a ,. '.~ c,. . 

şi s'a pogorâ! foc deJa Dumnezeu dm c"r, ŞI 

i-au mâncat pe ei. _". 
1 O. Si diavolul cel ce-i Înşela pe ~I s a .alU~

. t' iazărul cel de foc şi ele pialru puciO~sa, 
ca In ~ . .. c"e 

de este fiara ~i proorocUl cel mlilClllos, .,,1 S un • .. '1 
vor chinui ziua şi noaptea In vecII veC.10i'. 

ti. Şi am văzul sca;!il. ~lb o mare <,ŞI ye" Cel 
d pe el e'e ,., c"\·u' lala il i""h pumnuluI ce şe ea ~ d '...1. U. t ".. :::J 

si cerul; şi loc nu s'a aflal lor.. . 
- 12. Şi am văzul pe mo:\i, pe cel ln:CI. ŞI ope 
cei mari, stând înainlea lUI Dumnez.eu, ŞI car\1 
s'au deschis, şi altă carle s'a ~es?llls, care esle 

d 1 \ d Cele scrise a vielei; şi s'au ju eca morIi In . 'il căr!He acelea dupii faptel., lor. 
.• 13. Şi marea 'a dat pe morţii cei din lrânstl. 

: 
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şi moarlea şi iadul a dai pe morţii cei din!rânşii; 
şi s'au judeca! fiecare după faptele lor. 

14. Şi momiea şi iaclul s'au arunca! în iazărul 
cel de foc. Aceasia este n10adea cea de a doua. 

15. Şi ori care nu s'a aflat scris in cartea 
vie\td, s'a aru.ncat In iaZtliul cel de foc .. ". 
Până aici cap. 20 . 

. Mulle CUI'ln!c din DUlJlnezeiasca Scriptură 
sllnl [iret! de Înleles celor .oieritori: dar Apoca. 
iipsu(' o scos la' iV83lă cUfJetele iniInHor celor 
rătăciţi ';ela dreapta cr2dir,!C\, Zic cU Apocalipsul 
fi scos la ivealPl cugetele Jnimclor celor rătăciţi. 
căci altfel erclicii nu ,;aseau lemei cum să face. 
să-şi arale ftiu!aiea ininlei lor. 

Si preC!1111 un OIn care vrea să OITIOare pe 
prleienul Sd.U. li t:âuiă pricin5 din ce să-I lovească 
iar de ii zice cineva; de ce cauli să faci rău 
prjetenului sil'! omori? iar ucigaşul zice: merită, 
trebue 0f(10r~H, şi nu e nici un păcat Aşa fac 
astihi loii ,~relicii, proorocii mincinoşi. ca nişte 
ud9â:;;I ce sunt, ca nişte fiare sălbatice se reped 
lmpolrivfl Preotilor Creştini: Si dacă le zici, dece 
faceli rău împolriva I'âncluelei lui Dumnezeu de 
voiP a disiruge Preoiii Cre.şlini, prin CJl'i ne 
dne fl1Em.!uir'::::R '? Şi~ti răspund ereticii: Da.r nu 
seTle in .\pccillips zidind; Răsp!ăiiji ei. precum 
şi ea ·'/d r:_lspli:'ilH vouă, şi îi îndoi{i ei 'lndoHe 
dupil rf1ptp~e ei; cu paharul cu care a dres, 
dregeie·j eiindoite? Apocalips 1 S. 6. Aşa că 
cre!k:U ori ce d'iu cât de nlare ne-ar face nouă 
Creşlinilor -în special Preoţilor - ei zic: aşa 
trebue pe baza cuvân!ului din A pocalips ce zice: 
rilsplătiţi ei îndoit după fapleie ei. Cum am mai 
spus, Apocaiipsnl il scos la iveală cugetele cele 
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rele ale ceior pieritori. Ca lin cuplor de foc ce 
topeşte şi [ămllreşie melcdurile. aşa ApocalipSil1 
a lămurit pe cei credincio.,?i de cei necredillcio~i. 
căci cei pieritori nu aveau Cunl să-şi araie răuw 
latea in imei lor fără curtea .<\jJocaiiDsului. Si 
aceasta este nespusa şi multa intelepciune il h;i 
Dunlnezcu, cea nepătrunsă de n1Iniea OIUen€;etSC;'1. 

precun1 este scris: Pierde-'voi îrqelepciunen in
teleplilol' şi ştiinţa celor şliiutori o Vtli leDiidil. 
1 Corinteni 1. 19. Isaia 29. 14. In ĂpocaIiÎ,s nu 
este scris altceva decât ceace este scris ~;;t in 
Vechiul Testament. In ÂpocâHps nu scrk~ alL~2\'a 
decât ceiace scrie şi în Noul Te,s!amenl. In3f! 
Apocalipsul esle rânduit de DumnezeeI in f1:)a 

feJ, ca să se cunoasc5 cei neasCuHtÎfGf.t de cei 
ascultători. preCUH1 se cunoaşt2 c3pn::le Cfl nu 
sunt oi. D',~ci, să. arăt fntelesul cap. 2(1. di:il AlJo
caHps; însă nu Cu a mea pricepere; ci cu dc1nd 
Domnului noslru Iisus Cristos, care ne'3 rE",. 
cumpărat pe noi din blestemul legrd ',cehi. C3a
laieni 3. 13. Stricând 1 e g e a pOi'uncilor, cu 
dogmele. Efeseni 2. 15. In verseîui j, 2. 5. din 
A ')0' c· ", . poc. cap ..... , Zice: "Il am vazu~ Inger pogo~ 
rânduese din cer, âsând cheia adânculUÎ si hm.t 
lnal'€ în mâna lui. Şi a prins' pe halfi.~lrJ pe 

, 1 1 . ".".. şarpele ce vec llU, care eSI'8 fl.ldVoIUl ŞI :.;mann 
şi r a legat pe el o n~ie de ('1n1. Şi l·a :Aig-al pe 
el în adânc şi l-a inchis. şi a pecetluii deasu
pra lui, C3 să nu mai înşele mai mult pe neamuri 
până se vor împlini o mie de flni; şi după 
ace~sia trebue el să se deslege pujină vreme". 
Precum am mai spus, Apocalipsul este lăsai de 
Dumnezeu încă din vremea Apostolilor Domnlllui 
cei dintâL Deci, ce esle balaurul sau şarpele 
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cel vechiu, care este diavolul şi satana? Ce rol 
a avut el şi are? Şi când s'a legal diavolul, 
inainle de venirea în lume cu trup 11 Hânluito
rului nosiru Iisus Crislos, sau când s' a descoperit 
Sfântului Ioan cele ce trebue să fie de grabă? Apo
calips 1. 1. Şi, cu lant se leagă duhul rău? 
Ta\i'\ ccresc 1 Nu ne duce pe noi în ispiiă, ci 
ne izhăye~te de cel viclean. Că a Ta esle îm
părc;!ia şi puterea şi slava a Tatălui şi a Fiului şi 
a Siânlului Duh în veci, amin Matei 6. 13. 
Doamne \isuse Crisloase, Fiule şi Cuvinte ale 
lui Dumnezeu Tatăl, Tu lisuse cela ce ai zis 
prin slin\ilul Tău Apostol Iacov: De este cine
va diniru \'oi lipsit de întelepciunl;-~, si:\ cearu 
dela Dumnezeu, carde dă tuturor din destul. şi 
nu înfruntă; şi i se va da lui. Iacov 1. 5. Deci 
le rog ş[ eu neînleleplul, dă·mi şi mie intelepciune 
curală. făcătoare de pace, blândă, plecată, plină 
de milă şi de roduri bune, fără de judecată şi 
nefă\arnid" Iacov 3. 17;, Ca să se împlinească 
şi cu mine nebunul şi slabul cuvintele Tale, ee 
zicc: Cele nebune ale lumii a ales Dumnezeu 
ca pc cei înţelepţi să·j ruşineze, şi cele slabe 
ale !urnii a ah~s Dumnezeu ca să ruşineze pe 
cele tari. Şi cele de neam prost şi nebăgate în 
:c~e(ill1ă [de hnnii a ales Durnnezeu, şi cele ce 
nu sunl

7 
Cet pe cele ce sunt să strice; Ca să 

nu se laude nici un trup înaintea Lui. 1 Corin
teni 'i. '!.7- 28. Aşa Doamne; Intoarceti fala 
Ta de călre păcatele mele şi toale fără de le
gile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru 
mine Dumnezeule şi duh drept înoeşte Întru 
cele din Iăunlru ale mele. Nu mă lepăda pe 
mine dela fata Ta, şi Duhul Tău cel sfânt nu-l 
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l~a dela mine, Dă-mi mie bucuria mântuirei TaI~ 
:1 .cu" ~u~ stăpânit?r li:? Îniăreşte. inviJla·voi p~ 
lcelT~ara .:le lege cade 1 ale şi cei necredinciosi 
a In~ se vor Întoarce. Psai 50. 10-1,'1. ' 

DeCi} c~ este balaul'u!y sa~J :~:il'DE:lc c·si v-8chlu 
C""~eD-" 1" 'T' _, . .', 7 
,ca ...... ~Ie (laVolul ŞI ~~atarlfl ? C,('; f oi il ElVl'\ r·1 ,::~ <'l'C? Il '\ l' (" _j , ". o,i <o _ • 

. .. SCUL al: Idn( nici ceruL nici p' ărn,'!"l.lllili ""\l·::.r.~", --"f' 1 . \>.,(1,-"-.(1 

;;1 oare ce, e ce sunt loIranse]e nu erau facu{e de 
~umnezeu, mai înainte (k a fi fosl acec;ic~u ioate 
dmvo!u! duhul rău cu în'Ie'oil' sa- l' "foci -f" ~ i' t f };;:,. ~,C1 ;:;r d\...'U 

('~ D.umne,;::u, d~pă cum esle scris: Acestel 
est: UlCepaml'a Zidirii DOl1lnului. Iov "10. 14 Insă 
la Inceput ca A ,1 l' f" • D il... El .lt.1CUI j UmJ18ZeU pe sfitana 
c~ ceata lui, nu-i făcuse negri cum sun! acum 
Cl erau

r
• ~t.~ălu~ind ca lngerii cei sfinti, adică 

ceata SIHl]lior mgeri Mihail ~.i Gavriil şi ceilalti. 
Dar satana cu ceala lui "fl 7 (",,,1'u-- c e ',oo"u ~!~t'a . '" 1" ~ . '"" 1. -, <.:.. _;1 J II \ , U (. 

stra,UCire SI Dulere (c, ~i ",oI1'eo1" c' o _. 
u'); t "1' - '>' va.. l'. ~ el n11, an 

cugeta! <:;fi. nu lreoue a se mai supune Îni Dmn
nezeu, cacI cu pu!ere'l ce o are poale fi fi ~i 

el',--:satana, lucifer, -- asemenea celui Prea InDlt. 
~~~I vedea ~iavolul cum se pogora, Cam se 
lr:a!,a, CUIr~ SDura, cum i se supunea cent a lui, 
ŞI ,lmpr:una cu fi lui ceal5 cugeta că, ei nu~[o' 
plllea fi asemenea celui Prea !nal'? ~i D 

A, T ... '.. •• '1-- tU))-

nezeu .lfLQ~t~ ce au v.ăzul cugztele diavolului si 
il c.e~el lm, I-a schimbal elin străluci"" În înl,;
nenclme. Vezi Isaia 1 ci "-'-15 \s - l' 
A • r. 1..... ..t '>, a ca (In 

Ing~n .~umi~aii, deodată s'au făcu! negri ["tun"
catl, fundca au cugelat rău împotriva lui DUll1' 
neze~ll pre~u.m iarăşi zice: Şi pe îngerii cori 
nu ~l-au pa~lt dra_goslea lor, spre judecaia zilei 
c;:el m,? r.l, legaturilor celor veşnice, "uh în
lLlLerec li Ime. Iuda 1. 6. Şi lndatiî ce dhwolul ,~ 
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~ pXc~luil Dumnezeu nu numai că i-a schimbal 
nOO'J ~, ,. .... , 

din slrElucire în î:nlunericinle, ci îndata le~a lilCU 
si iuzihul, marc& cea de foc ~i piatră pucioa~ă, 
;nr·-:. <"~-i ()~andi în veci nesfârşiţi, pentru ras~ -'::'J.J .... , .. ~ ~ - _ 

vrălirea ior impotriva Sfântuiui Dumnezeu. care 
îi f3c.use ŞJMi cinsUse Cl! slavă şi el} putere lTIultă. 

j~. ,~.o. ('''a ~:::l nu zică cineva din oameni .. de se ·\-yn .... ~~(,.. . '1 

'~"a os5ndi i11 acel foc veşnic pentru ne,?scuiiare, 
să nH zică că pentru oameni esle facut a~el 
ioc nestilh'j a·i osundi acolo; nu, ci, pe):tru ?w.: 
vol ::~j 1nq<2rii lui, precum este scris: Duce11-va 
dela 'l\1in'e bll2sterm-:rţilor în focul cel veşnic, car~ 

... ,., l' 'i' . '. r.n~"l·'o,. 1'11' f;'~atel e:--::ie PJ'Cq~-d'll C!.cc'.T)I,U.l.n ŞI H1~J'-A! & '--'-', ~~. 
; . 1 .'.' -~, "'1"" ·~·''''''oc'!l ,):::. -1-1 '-\.~~Ct c) (' e Cut10 ::,nlâ.f1,'; {: jJu.'--'oH'LL.; 1 ,t-

I.. --'. '., J, -, , , d' 
ccÎ vc~rlic le (,:ste pregidit, deci inainte E: 1i~M 
lemi;er'eo lumei. Atunci diavolul cu ingerii, SăI, 
văzfin:~u·sc dintr-atâla străiueil'e, negri şi In1u~ 
r,o:"'aH ha ce era rn3.i rău. c5 Jeacum şi focul 
- V'_ ,J - •• '-f 
li a~~tczlllL:\ să-i chitluiască veşniC, ou ZlS ca re 
DUl;1ilC'~('U. că n'ar li cu dreptate nli~:~.a! pentru 
că au cuqeia! rău "ă fie.: pedep"lţl a;;a de 
greu. iar (lr<2p!~Ll, bunul. şi. p,utern.icu,l D~m1~1:z:U 
ca S~-l arate diavolului ŞI lngE:niol IU1, .... 0 cu 
('i--'c'·,ht r • :~'IPt p~?depsitj, le va arăta cu lucru. 

tI. ,t·',L·~ -.-'._' _~ ... ",' ..... A -1-""1 _ 
.\ i"J·'r·j ~'. -f"",;,{ l)mnneZ8U cel Ul ~l patTIâlhu • ma ('el.,) ' __ , ,-' J,l\\...-",- _~ _ "-

f2::î .;.~ (O'~:!\' cde ce sun! in!râl1seleo..., Iar in Ci 

~.l~,c'P, 7; (/ela '{ncer:illlui aces~or zidiri. facu D~Hn~ ~ ~,& J , ,-'- • C:' 

;lC~<CU pe Oi1;t dUPR chipul şi aserflăna~:? ~a, 
adică. llemuritor cu sufletul ~i întelept. '11'1 deIe 
Dumnezeu poruncii omului şi femeii lui: (ca 
să-l p rin el ă pe diavol întru răutatea lUi). ca 
so mănfmce" din toti pon1H, numai di:: ponlu} 
din miiloctlJui Raiul.ui să nu mănânce, ca indata 
~, u·, ·,·n"1'''-~ '-i' i'lOi'lf!e va muri. Iar diavolul ~.L ,(. . l c,,_~--'- '- j , 
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.cum văzu că omul şi femeia au primit poruncă 
dela Dumnezeu, şi plin fiind de zavistie şi de 
răutate. nu-i venea bine ca ac~st om cu trup 
pământesc şi cu sufle! ca şi îngerii să fie î,lIru 
atâta fericire, stăpân peste tol pămiintul, ani
malele, păsările şi peştii mărilOL Şi atunci El plănui! 
diavolul ce să facă să cadă şi omul 1n păcat, 
In neascultare de Dumnezeu, ca să numai fie 
omul întru atâta cinsle; că ştia diavolul, că de 
va fi omul neascultător de Dumnezeu, Dunme
zeu nu-I va erlC! pe om, ca şi pc cI. Şi aşa a 
şi făcut. Şi a zis şarpele cătrc femeie; ce este, 
că a zis Dumnezeu să nu mâncaji din pomul 
raiului? Şi a zis femeia către şarpe: din lot po
mul care este în raiu mâncăm, iar din rodul 
pomului, care este în mijlocul raiului au zis 
Dumnezeu; să nu mâncati dlntrânsul, nici să vă 
atingeti de dânsul ca să nu muriji. Şi a zis şar
pele călre femee; nu "eli muri cu moarte. Că 
ştie Dumnezeu, că ori în ce zi veti mânca din
trânsul, se va deschide ochii VOŞtri şi ve-li fi 
ca nişte dumnezei, cunOscând binele şi răul. Şi 
a văzul femeia că bun este pomul la mâncare 
şi plăcut ochilor la vedere, şi cum că frumos 
esle a cunoaşte, Şi luând din rodul lui a mân
cat şi a dat şi bărbatului său şi a mânca! CII 

dânsa. Şi li s'au deschis ochii an,ândurora şi 
au cunoscui că erau goi. Facerea, Capitolele 
L 2. 3. lată amăgirea diavolului asupra primului 
om 1 Le spuse că vor fi oameni ca nişte dllm
nezei, şi iatăl îşi cunoscură golăciunea trupului. 
Dar planul lui Dumnezeu era - ca cel ce slie 
toate - să-j prindă pe şarpe, adică pe dia'vol 
Întru răutatea lui. Căci dacă diavolu! era căin-
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du-se de răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, 
nu uneltea ca şi omul să nu-l a~cu_lte, pe ~un:
nezeu_ A uneHi! impotriva omulUI y s"a ~o:edlt 
iar~şi prin fapte că este ~es\e ma~ura paca!os, 

P
recum esle scris: Că pacatul, diavolul, luar:d 

. ° , ° -t şi prin acela pricin2\ prin porunca, m a amagi • 1° ~ _ 

m'a oUlorâL Drept aceia, legea" sfan,a e~te ŞI 
porunca sfântă şi dreapl~ şi buna, ?ar o~re c~ 
era bun, mie mi s' a făcuI moarte? ~a nu h~, CI 
păcatul, diavolul, ca să se arate paca~ prm c: 
era bun lucrându-mi mie moarte; c~ sa se facoa 
peste mtlsură păcăios păcatul prm ,porunca_ 

R 
. 7 \1 13 A~a ca Aloi putermcul Dum-

OllU\l11, --- . 'r t 
nezeul nos\ru. cel întreit Sfânt. pentru. aceas ? 
a daI poruncă primului om Adal~ . ŞI .fem~ll 

1. Ev n Ş'I după aceia poporultu Isrml prm sa e ,,, 1 . r 
M .~- si după aceia tuturor popoare.or prm ISUS 

Obi. , ° t D e eu 
Cris\os Domnul nostru, ca s~ ara, e u,mn z .' 

d
· . I IU-1 cOa cu dreptate il Ime mtru llltunenc la'Vo u , '-' . . 1 

şi i-a pregătit lacul cel de foc, caCI nu. n?mal s a 
răsvrătit impolriva lui Dumnezeu. CI ŞI pe oa
meni îi amăgeşte să nu ascul\~ de Dumnezeu, 
ca să se osândească împreunoa ;cu el, precum 
vedem şi până in ziua de astazI. ° 

Satana. du hul rău. totdeauna se foloseşte catr: 
. de pOI'unca lui Dumnezeu cea data 

omnem f ° ° ° ° 
nouă prin Evanghelie, ca să ne. aca sa. pac~-

t
. să nu ne mântuim, că diavolul ştie ca, 

uun, A d' el 
îndată ce omul păcătueşte, se va o~an I C.U. ° 

împreună în iazărul cel de foc ŞI de plalfa 
pucioasă. Apocalips 20. 10. Satana nu ;eo V? 
erla nici odată; iar oame~~i ° cari ~u pacatu~t 
se vor erta, însă prin pocamla, afara de huh
torii Duhului Sfânt. Matei 12. 31-32. Aşa că 
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diavolul caută acum pe toale căile de-al' putea 
să amăgească toată lumea Creştină, ca şi pe 
strămoşul Adam. Iar nouă ne-a arătai Dumne
zeu toală înşelăciunea diavolului, ceia-ce lui 
Adam nu-j spusese, şi ne face atenti zicând: 
FiIi trezi, privegheaji; pentrucă proiivnicul vos
Iru diavolul, ca un ieu răcnind, umblă căuiând 
pe cine să înghită. Căruia staji împotrivă, inlă· 
riti fiind in credinlă. ! Petru 5. 8-9. Supune
Ii-vă, drept aceia lui Dumnezeu. Slali lnpoiriva 
diavolului, şi va fugi de la voi. Iacov 47. Im
bracati-vă Înlru toate armele lui Dumnezeu (ju
decata dreaptă, mila şi credinta, Matei 23. 23). 
ca să puteti sia împotriva meşteşugirilor diavo
lului. Că nu ne este nouă lupta împolriva trupului 
şi a sângelui, ci împotriva incepătoriiior şi a 
domniilor, şi a stăpânitorilor întunericului vea
cului acestuia, împotriva duhurilor rău!ălei întl'll 
cele cereşti. Efeseni 6. J 1 -12. Acesta este 
rolul diavolului, a căzut din slavă şi caută să 
dărâme toată lumea_ Dar când s'a legat sau 
se leagă diavolul? Inaintea venirei Domnului 
Iisus sau după venirea Lui? Şi, cu lanl se 
leagă duhul rău? Precum văzurăli şi citili, în 
versetul 1-3 din Apocalips cap_ 20., Sf Ioan 
ne arată că a văzul un înger cu lanl mare, şi 
l' a legat pe satana o mie de ani. Şi l'a băgat 
în adânc şi l'a închis, şi a pecetluit deasupra 
lui, să nu în~ele mai mult neamurile până se 
vor împlini o mie de ani. In toală Dumneze
iasca Scriptură până la cap. 20 din Apoc., 
nicăiri nu ne mai arată Dumnezeu că va să 
lege pe satana o mie de ani. Insă, atât în Ve
chiul Testament cât şi in Noul Testament şi în 
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Epistolels Sfin\iior Apostoli, ne vorbeşte Dum
He;r,eu în ait înţeles, şi e~ pUcă cele trei versete 
elin cap. 20. din Apocalips. Şi explicalia care 
ne-o dă, ne arată că cuvântul "l'a legat" în
seamnă oprire; iar "mia de ani" înseamnă tot 
,eileul dela Domnu! Iisus până la sfârşitul vea
cului. Iar că zice; că "se 'Ia deslega satana 
pulinEl vreme după mia de ani" ne arată prin 
aceasta că în vr~lllea când va veni antihristul, 
protivnicul lui Dumnezeu. care antihrist n'a 
veniL însă 'Ia veni, şi duph domnia lui de trei 
ani şi jumfila\e, adică: Vreme, vremi şi jumă
late de "reme_ Dunii! 7, 25. Şi îndată după 
acele zile. zice Domnul: Soarele se va întu
neca, itma nu-şi va da lumina sa şi stelele vor 
cădea din cer şi puterile cerului se vor clăti. 
Matei 24. 29. Isaia 13. 10. lezechil 32, 7--8. 
Iar ereticii zic. că antihrist a venit şi că Patri
arhii Creştini\or până la sfârşitul veacului sânt 
anli.hristul şi fiara. Mare rătăcire 1 

::: ~: 

• 

Dar Si&!! ",pyn pef'ltrill mia de ani ~i le· 

9.uea d~~nqoly!ui, şi il.1Iypă ",ceia 

voi 5~t.lJI'lle Ole"pl'e emtihrist 

Deşi prin Isaia proorocul ne arată Dumnezeu 
căderea diavolului din cer, Cap_ 14; loluşi aici 
nu spune nimic despre mia de ani şi de lega
rea diavolului şi deslegarea lui_ Ne arată însă 
lămurit că diavolul a păcătuit impotriva lui Dum
nezsu şi cii a pustiit toată lumea de credinlă, 
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făcând-o necredincioasă în Qumnezeu -- chiar 
acum ~1U es!e toată lumea necredincioasă - şi 
ne mal arata condamnarea lui şi a tuturor celor 
ce-l ascultă pe EL Isaia 14. 12-20_ Pentru în
şe,Iă~iunye diavolului se tânguia proorocul zicând : 
:a~a, cand Du~n~zeule va ocărâ vrăşmaşul, va 
mim-ata cel proh,vm~ numele Tău până în sfârşit.? 
Iar Dumn:zeu Imparatul nostru, mai'nainte de 
veac au facut mântuire în mijlocul pământului. 
Tu ai întărit întru puterea la marea' tu ai zdro
bii capetele balaurilor în apă, Tu' ai sfărâmat 
capul balaurului, diavol, Psalm 73. 11-15. Aici 
ne arată Dumnezeu mântuirea noastră a nea
murilor prin botez şi surparea diavolului decând 
a. venit I:!0mnul. Iisus Cristos, precum iarăşi 
Zice; In zIUa acela, va aduce Dumnezeu sabia 
cea sfântă şi mare şi tare asupra balaurului 
şarpele ce fuge, şi asupra balaurului celui în: 
colăcit şi va ucide pe balaurul cel din mare_ 
Isaia 27, 1_ Şi iată că Mân!uitorul nostru Domn 
şi Dum~ezeu Iisus Cristos a venit prin femee_ 
Galatem 4_ 4; prin prea curata fecioară Maria 
şi a sur~at şi a omorâ! pe balaur. pe şarpele 
cel ve ChIU, care este diavolul şi satana. 

Vedeji dar, că prin prooroci ne vestea Duhul 
~fânt "s~rp~rea, om~rârea diavolului prin botez 
m apa, Iar m Apocahps ni-l arată legat o mie de 
ani. Deşi prin Isaia proorocul Dumnezeu ne arată 
căderi2a lui lucifer, diavolului, din cer 14. 12., 
dar nu era decât proorocie pentru căderea dia
volului, căci, când Domnul nostru Iisus Cristos 
p~edica zi~e ,; Văzul-am pe sa/ana ca 1/n fll/ger 
dm cer cazand_ Luca 10. 18_ Dar şi aceasta o 
spunea cu taină, căci nu era chiar diderea dia-
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volului atunti. cacI îl vedem pe satana după 
aceasta cerând Tatălui ceresc să-i ispitească pe 
Apostoli, precum este scris: Şi a zis Domnul: 
Simone. Simone. ială salana v'a cerul pe voi. 
ca să vă cearnă ca grâu!. Iar eu l'\;1'am rugat 
pentru line, ca să nu piară credinţa la. Luca 
22. 31-32, Dar când a căzut din cer salana? 
Ascultali: Şi s' a făcui l'ăzboiu în cer. l"lihail şi 
ingerii lui au dai războiu cu balaurul; şi balau
rul a dai războiu şi îngerii lui, şi nu au biruit, 
nici loc s'a aflat lor mai mult în cer. Şi s'a 
aruncai balaurul cel mare, şarpele cel vechiu, 
care se chiamă diavolul şi salana, cel ce înşală 
toată lumea, s'a aruncai pe pământ, şi îngerii 
lui cu el s'au aruncaI. Şi am auzit glas mare 
în cer, zicând: acum s'a făcut mântuirea şi pu
lerea şi împărălia Dumnezeului nostru şi pulerea 
Cristosului Lui; că s'a aruncai pâl'âtorul fratilor 
noştri, cel ce pâra pe ei .inaintea Dumnezeului 
nostru ziua şi noaptea. Şi ei l' au biruit pe el 
pentru sângele Mielului şi pentru cuvânlul măr
turiei 101'; şi nu şi-au iubit sufletele 101' până 
.la moarte. Pentru aceasta. bucurati-vă cerurile 
şi cei ce locuiti întrânsele. Vai celor ce locuesc 
pămânlul şi marea 1 Că s'a pogorât diavolul la 
voi, având mânie mare. ştiind că pulină vreme 
are. Apocalips 12. 7 -12. 

Aşa, să se ştie de toli cari nu ştiu, că dia
'valul s' a arunca! de Dumnezeu din cer definitiv, 
fără întoarcere, de când Domnul nostru Iisus 
Cristos s'a răstignit şi a învial din morii. Şi a 
fost alungat de Mihail şi de îngerii lui şi au bi
rui! pe satana pentru scump sângele Mielului 
şi pentru cuvântul mărturiei lor. Deci dacă satana 
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s' a goni! definitiv ~i fără Întoarcere din cer pe 
pămânl dela răslignirea şi învierea Domnului, 
şi el însuşi ştie că mai are pujină vreme până 
să se arunce în iazăru! cel de foc şi piatră. pu
cioasă, Apoc. 12.12. şi 20. 10., cum vă amăgili 
o ereticilor a zice că, Domnul Iisus Cristos va 
veni să lege pe satana o mie de ani şi după 
aceia iar să se deslege diavolul? Nu vă amăgili. 
Deşi diavolul acum este liber şi umblă ca un 
leu răcnind, căutând pe cine să înghită, 1 Pe
tru 5. 8., însă să ştili că, diavolul este oprit de 
Dumnezeu a face toate câte poale, şi această 
oprire, în Apoc. 20. 1-3., se zice legare a dia
volului şi mia de ani. Luaii aminte la cele ce 
vă spun, că nu sunt cuvintele mele. Prin Sf. Ap. 
Petru, Dumnezeu ne arată pe diavolul Hbel', des
legat şi umblă răcnind, prin slugile lui căutând 
pe cine să înghită. Tot prin acelaş Aposlol, ni-l 
arată pe. diavol legat, zicând: De vreme ce 
Dumnezeu pe îngerii cari au greşit nu i'a erta! 
ci cu lanturile întunericului în tartar !egându-i 
i-a dai spre judecată a se păzi. Il Petru 2. 4 . 
Şi iarăşi zice: Şi pe Îngerii cari nu şi-au păzit 
dragostea lor. spre judecala zilei cei mari, le
găturilor celor veşnice sub întunerec îi ţine. Iuda 
1. 6. Aşa că, socotili cuvânt Cu cuvânl şi vedeji 
că ni-l arată pe diavol şi legal şi deslegat, ceia 
ce şi în Apocalips cap. 20. 3. vorbeşte, însă cu 
taină In toale Evangheliile, în toate Epistolele 
Sf. Apostoli nu spune Dumnezeu că va să vie 
Domnul Iisus şi să lege pe diavol o mie de ani 
şi după aceia iar să se deslege pujin. Şi ca să 
înjelegi lămuri! că cuvântul "legat" este oprirea 
diavolului de cătreDumnezeu de a lucra câle poate 
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iar cuvântul "deslegat" este libertatea care o 
va da Dumnezeu diavolului de a lucra câte 
poale şi voeşte Întru cei peritori, ascultati din 
cuvintele. Domnului Iisus şi veti pricepe, de veti 
voi. Zis'a Domnul: Iar când duhul necurat va 
eşi din om (prin pocăinţă), umblă prin locuri 
fără de apă, căutând odihnă şi nu află. Atunci 
zice: mă voi Întoarce în casa mea, de unde 
am eşit; şi venind o află deşertată (de păcate) 
măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu 
sine aIle şapte duhuri mai rele decât sine şi 
intrând locuesc acolo şi se face cele de pe 
urmă ale omului aceluia mai rele decât cele 
dintâi. Aşa va 'fi şi acestui neam viclean. Matei 
12. 43-·45. Luca 11. 24 -26. 

laW că aici vorbeşte lămurit că, de se pocăeşte 
omul - sau toată lumea - duhurile necurate 
numai pot sta în acel om şi ies afară, dând 
loc Duhului Sfânt. Şi încearcă de multe ori du
hul rău ca să amăgească pe om iarăşi, ca să 
plece sfintenia din om şi să intre iarăşi duhul 
rău. Dar omul -- sau toată lumea - tinându
se în frica lui Dumnezeu, nu intră duhul rău În 
el şi atunci, zice Domnul, se duce de mai ia 
alte şapte duhuri mai rele decât sine şi intrând 
locuesc acolo în acel om - sau în loală lu
mea vicleană -- şi cele depe urmă sâni mai 
rele ca cele dintâi. Aşa că omul sau lumea, de 
se pocăeşte. Dumnezeu opreşte pe duhurile rele 
de a intra în acel om şi această oprire o nu
meşte În Apoc. 20. 1-3., legare a diavolului. 
Iar pentrucă această lume creştină, în vremea 
de apoi va fi iubitoare de desfătări mai mult 
decât iubitoare de Dumnezeu, II Timotei 3. 3: 
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va lăsa Dumnezeu libere pe duhurile rele să 
intre în această lume necredincioasă, şi se nu
meşte, deslegarea diavolului. Şi într' adevăr, pen
tru cei ce vor să se mântuiască, diavolul este 
legal, iar penlru cei peritori esle deslegat, pre
cum este scris: Şi s' au întors cei şapte zeci 
cu bucurie zicând: Doamne, şi dracii se pleacă 
nouă întru numele Tău. Şi le-a zis Domnul: 
lală dau vouă stăpânire să călcati peste şerpi 
şi peste scorpii şi pesle toată pulerea vrăşma
şului şi nimiC pe voi nu vă va vătăma. Luca 
10. 17-19. Iar celor ce nu se mânluesc le 
zice: Amin, amin grăesc vouă; 101 cela ce face 
păcatul, rob este păcalului, diavolului. Ioan 8. 
34. Şi iarăşi: Au nu ştili, că celui ce vă daji 
pe voi robi spre ascultare, robi sunteti aceluia 
pe care-l ascultati; sau păcatului spre moarle. 
sau ascultărei spre dreptate? Romani (). 16. 
Pentrucă ori de ce esle cineva birui!, de aceia 5' a 
şi robit. Că dacă după ce au scăpal dela spur
căciunile 1 u mei prin cunoşlinla Domnului 
şt mânluilorului nostru Iisus Crislos, cu acelea 
iarăşi împleticindu-se, se biruesc, s'au făcu! cele 
de pe urmă mai rele decât cele dintâi. Pentrucă 
mai bine era lor a nu fi cunoscuI calea drep
Iătei, decât după ce o au cunoscui a se Întoarce 
înapoi dela sfânta poruncă ce li s'a da! lor, 
(precum am arătaI În această carte). Il Pelru 
2. 19-22. Pilde 26. 11. Cine va da capului 
meu apă şi ochilor mei izvoare de lăcrămi? Ca 
să plâng pe poporul meu acesta ziua şi noaplea, 
pe cei răni li (de păcale) ai felei (preotilor) po
porului meu. Cine-mi va da în pustie o 10cuintă 
mai de margine şi voi părăsi pe poporul meu, şi, 
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mă voi duce dela ei, că toli preacurvesc, adu
nare de defăimători. Ieremia 9. 12. 

Deci, oprili ·vă şi voi ereticilor a mai cugeta 
că se va lega satana o mie de ani şi nu va 
mai inşela pe nimeni. Eu vă dovedii că diavolul 
este legat pentru cei ce se mânluesc, precum 
iasăşi zice: Săracul (cu duhul) acesta a strigat 
şi Domnul I·au auzit pe dânsul şi din toate ne· 
cazurile lui l·au mântui!. Tăbărâ·va îngerul Dom
nului împrejurul celor ce se tem de dânsul, şH 
va izbăvi pe ei. Psalm 33. 6 -7. Iar pentru cei 
ce nu ascultă de Domnul nostru Iisus Crislos, 
zice: Să fie ca praful inaintea fejei vântului. şi 
ingerul Domnului necăjindu·i pe ei; facă-se calea 
lor intuneric şi aluneco.re, şi ingerii Domnului' 
gonindu-i pe dânşii. Psalm 34. 5. Ieremia 23.12. 
Şi pentru acea va trimete lor Dumnezeu lucrarea 
înşelăciunei, ca să creadă ei minciunei; Ca să 
se judece toji cari n'au crezut adevărului, ci 
au bine voit intru nedreptate. Il Tesaloceni 2. 
11--12. Dacă nu v'aji lămurit bine din cele spu
se până acum, cum că mia de ani din Apoc. 
cap. 20 este tot timpul dela Domnul Iisus pănă 
la venirea lui antihrist, adică la sfârşitul veacului 
şi numai atunci i se va da voe diavolului a face 
ce va voi întru cei perilori, cu semne şi minuni 
ale minciunei. Il Tesaloniceni 2. 9.; iar până 
atunci esle opri!, legal, a lucra câte voeşte, mă
car' că şi acum umblă răcnind, ascultaji cuvinte 
din gura Domnului. Zis'a Domnul: Asemănatu
s' a impărăjia cerurilor. omului care a semănat 
sămânţă bună în tarina sa. Dar dormind oamenii 
a venit vrăjmaşul lui şi a semănat neghina intre 
grâu şi s'a dus. Iar dacă a crescut iarba şi a 
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făcut roadă, atunci s'a arătat şi neghina. Şi ve
nind slugile stăpânului casei i-au zis lui: Doamne, 
au n'ai semănat sămânjă bună in tarina ta? 
Dar de unde are neghina? Iar el le-a zis lor: 
un om vrăşmaş a făcut aceasta. Iar slugile au 
zis lui; vrea-vei dar să mergem să le plivim? 
Iar el a zis lor: nu, ca nucumva plivind neghina 
să rupeţi Şi grâul împreună cu dânsele. Lăsaji . 
să crească arnăndouă împreună până la seceriş 
şi atunci la vremea secerişului voi zice sece
rătorilor: pliviji Întâi neghina şi le legali snopi, 
ca să le ardem pe dânsele, iar grâul îl adunaţi 
în jitniţa mea. Şi s' au apropiat către Dânsul. 
ucenici Lui zicând: Spune nouă pilda neghinei 
din jarină. Iar el răspunzând a zis lor; cela ce 
a semănat sămânja cea bună, esle Fiul Omului; 
Iar ţarina este lumea; iar sămânja cea bună, 
aceştia sunt fii împărăjiei, iar neg hine sunt fii 
celui viclean; Iar vrăjmaşul cei ce le-a semănat 
pe dânsele, este. diavolul; iar secerişul este 
sfârşitul veacului; iar secerălorii sunt îngerii. 
Deci, cum se adună neghina şi se arde cu foc, 
aşa va fi la sfârşitul veacului acestuia. Va tri
mete Fiul Omului pe îngerii Săi şi vor aduna 
dintru împărăţia Lui pe toate smintelele şi pe 
cei ce fac fără de lege. Şi-i vor arunca pe ei 
in cuptorul cel de foc; acolo va fi plânsul şi 
şcrâşnirea dinţilor. Atunci drepţii vor străluci 
ca soarele întru impărăjia Tatălui lor. Cela ce 
are urechi de auzit, audă. Matei 13. 24-43. 

Vedeti ereticilor cuvinte lămurite ale Dom· 
nului Iisus Cristos? Că zice, că diavolul a se
mănat şi seamănă zâzanii în lumea Creştină. 
Pe unii i-a făcui să iubească desfătările, iar pe ,',' 
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altii i-a făcut să facă eresuri dc credi!ltă. Iar 
la sfârşitul veacului, zice Domnul, va trimete 
pe îngerii Săi şi va aduna pe necredincioşi Îm
preună cu îngerii răi şi-i va arunca în cuptorul 
cel de foc, iar dreptii vor străluci ca soarele. 
Atâta tol. Nu spune că vine să lege pe satana 
o mie de ani şi iar să-I deslege, precum zice 
În Apocalips. Să nu gândili că se contrazice 
Scriptura, să nu fie, că scris este; Cuvintele 
Domnului cu foc lămurite. Psalm. 17. 33, Ce 
este dar? Ceia ce am mai spus, că Apocalip
sul este lămuritol'ul necredincioşilor de dreapta 
cl'edintă, ca să se prinză în vicleşugul lor ca 
şi diavolul. Deci incetati cu eresurile de cre
din!ă, că nu vine Domnul Iisus Cristos să dom
nească pe pământ o mie de ani, şi să-j lege 
pe diavol. "}\!/ia de ani" este tot veacul până la 
srâr,~it, iar ,,legarea diavolului" este oprirea lui 
de a lucra rele Î/l lume după cât poate el să 
lucreze, precum este scris; Şi acum ce îl opreşte 
pe diavol, ştiti; Numai cel ce opreşte, Dumne
zeu. până se va lua din mijloc, li Tesaloniceni 
2, G-7. 

Deschideli-vă ochii şi vedeli şi Întelegeti, că 
zice, că Dumnezeu îl opreşte pe diavol, până 
se va lua din mijloc şi această oprire, în Apo
calips se numeşte, legarea diavolului. Iar când 
se va lua din mijloc, - despre care voi vorbi 
mai jos - atunci îl va lăsa Dumnezeu liber pe 
dia.vol să lucreze câte voeşle şi această libertate 
se numeşte deslegare. De oare ce în versul 
,1 din Apocalips cap. 20 se cuprinde toată starea 
lmnei până la şIârşit, voi spune mai Întâi din 
versul 4 până la primul punct şi virgulă; ce 
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zice; Şi am văzut scaune, şi au şezut pe ele, 
şi judecată li s'a dat lor; până aici. Prin aceste 
cuvinte ne arată Dumnezeu starea fericită a 
tuturor sfintilor Săi În cer, şezând pe scaune. 
Zic, a tuturor Sfintilor celor cari s' au nevoit 
până la venirea fiarei şi a proorocului minci
nos, antihristul. De loIi Sfintii vorbeşte in acele 
cuvinte, adică loIi sfintii şi din Vechiul şi din 
Noul Testament, până la fiară şi anlihrisl, omul 
păcatului. Ceia ce am spus mai inainte pe larg 
despre sufletete Sfinţilor care se nevoesc acum. 
şi puterea, vrednicia ce o au dela Dumnezeu 
de a se ruga pentru creştinii cari ii roagă pe 
Sfinli, şi a-i pâri către Dumnezeu pe cei ce 
acum leapădă şi nu ascultă Evanghelia Dom
nului, aceia ar fi să spun acum din aceste cu
vinte; că altceva nu spune lntrânsele, dar fiindcă 
le-am explicat mai la începu lui cărlei, acum nu 
le mai explic, amintinclu-vă doar cuvintele ce 
zice; Celui ce birueşte, voi da lui să şeadă 
cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am bi
ruit şi am şezut cu Tatăl !'leu pe scaunul Lui. 
Apocalips 3. 21. şi 2. 26-27. Ioan ) 2, 26, şi 
17. 24. Il Timotei 2, 12. Nu vă vânturaji cu 
mintea că ar fi vorba de mia de ani. Luali sea
ma că zice. că a văzul scaune in cer şi su
flete stând pe ele, nu corpuri de oameni ci su
flete de oameni, şi zice ci!, judecată li s'a dat 
lor. Aşa că precum Domnul Iisus mijloceşte 
către Tatăl pentru noi care-L rugăm, tot aşa şi 
Sfintii lui Dumnezeu, mijlocesc şi pârăsc către 
Domnul nostru Iisus Crislos; şi vrednicia o au 
dela Dumnezeu, ce zice; Eu sân! viu, şi voi 
veti fi vii. !oau 14. 19. Şi lucrurlie care Eu 
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fac şi cel ce crede înlru Mine va face şi mai 
mari va face, Ioan '14, 12. 

Luali bine seama că zice: Şi judecată li s'a 
dai lor să facă. Aşa că numai vă mirali şi nu
mai vă îndoiji de cuvintele lui Dumnezeu, că 
adevărate sunl. Iar în următoarele cuvinte din 
versul -1- Cap. 20, zice: Că a văzut Sf. Ioan 
şi: Sufle/ele celor Miaţi pentru mărturia lui Iisus· 
si pentru Cllvântul lui Dumnezeu, şi cari nu 
~ 'au inchinat fiarei, nici chipului ei. şi n'au luat 
semilul pe fruntea lor, şi pe mâna lor; şi au 
1,iefuit şi au împărăţit cu Cris/os o mie de ani.., 
Aici vorbeşte numai de sufletele celor omorâli 
de fiară. Care este această fiară? Ereticii sus
lin după părerea lor rătăcită . că; Patriarhii 
Creştini împreună cu Papa, sânt această fiară 
din Apocalips, pe motivul că creştinii sunt mi
ruiţi pe frunte de către Cler, când se duc la 
biserică. Mai întâi să dovedesc că poruncă 
Dumnezeiască este ca creştinii să fie miruiti, 
unşi, cu untdelemn de călre Preoti, şi după 
aceia să arăt despre semnul cere-l va pune 
fiara pe frunle şi pe mână. 

Cum că trebuesc unşi Creştinii cu untdelemn 
sfinţit pe frunte, încă prin proorocul Ezechil 
vorbea Dumnezeu zicând aşa către omul cu 
haina neagră până in pământ: Treci prin mij
locul Ierusalimului şi pune semn peste frunlile 
oamenilor celor ce suspină şi ale celor ce se 
necăjesc pentru toale fărădelegile care se fac 
in mijlocul lor. Iar acelora, îngerilor, a zis, 
auzind eu: mergeti după el (după omul cu 
haină până în pământ) în cetate şi tăeli şi nu 
erla\i cu ochii voştrii şi nu vă milostivili. Omo-
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râli bătrân şi tânăr şi fecioară şi prunci şi fe
mei până ce îi veti pierde; iar de 101 cel ce 
are semn (pe frunte) să nu vă atingeli. şi dela 
cei sfinti ai mei începeti. lezechil 9. 4 -·6. Şi 
iarăşi ziCe: Şi am văzul alt inger suindu-se 
dela răsăritul soarelui, având peceUa lui Dum
nezeu celui viu şi a strigat Cu glas mure celor 
patru ingeri, cărora li s'a dat să vatăme pă
mântuI şi marea, zicând; nu vătămati pămân. 
tul, nici marea, nici copacii, până ce vom pe
cetlui pe robii Dumnezeului noslru peste frun
lile lor. Apocalips 7, 2 - 3. Şi a zis 101', să nu 
vatăme iarba pământului, nici toaHi verdeala, 
nici lot copacul, fără numai pe oamenii cari 
nu au pecelia lui Dumnezeu p<> fruntile lor. 
Apocalips 9, 4. Cine este îngerul care pune 
pecetia pe fruntile oamenilor creştini, cari sus
pină pentru fărădelegile celor necredincioşi? 
Preotul este Îngerul Domnului. l'laieahi 2. 7. 
Ap 'l'~') 1 'C) 8' ') <,) '21" . oca IP::o~· • ŞI _. . Şl ~. ,_. ŞI ' 0. ŞI 

3. 1. şi 3. 7. şi 3. 14 Pentru aceasta ne spu-. 
ne nouă creştinilor, Domnul Dumnezeu zicând: 
Şi voi ungere aveti dela Ce! Sfânt ş.i ştili toale. 
l Ioan 2. 20" Şi iarăşi zice: Nu vil atingeti 
de unşii mei şi întru proorocii mei nu viclenili. 
Psalm iO,!. 15. Iar cum că trebue Păstorii 
Creşlini a purta haină lungă până in pământ, 
iarăşi este o regulă Dumnezeiască, precum scrie 
la lezechil 9. 2-11. Apocalips 1. 13. Iată ară
lai că Creştinii trebue miruiji pe frunte de cdtre 
Preoti, şi nu este peceEa fiarei din Ap<Jcalips. 

Dar va intreba cineva: Care este fiara care 
va pecetlui pe oameni pe frunte ~i pe mână? 
şi câll vor primi pecetia fiarei, Se vor osâ!ldi. 
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Aici este înlelepciunea. Apocalips 13. 18. şi 
17. 9. Numai nu vă vânturali cu mintea voi 
care v'ali rătăcit ca nişte oi ce n'au păstor, 
măcar că aveti Păsior, dar n' ali ascultat glasul 
Lui pentrucă nu sunteti din oi~e L~i.. Ioan 10. 
26. De ali fi fost din oile. LUI, ,aII J~ a~.cull~t 
graiul Lui ce zice: Ascu~tall. de mvat~torn voş
!rti şi vă supuneti lor, ca el vor da ra:pul1s d~ 
sufletele voastre. Evrei 13. 17. Dar lata, VOi 

ară.!a fiara din Apocalips 20. 4.; cărei~ n~ t~e: 
bue il o 8"cultn şi să nu primim peceha el m~1 
pe frunte nici pe mână, ni.ci a w~ închina chi
pului ei, măcar de ne-ar ŞI on~or~, pr~cu~l ar: 
"ă omoare. Ca să vă convingeti ŞI mal bme ca 
~u PRlriarhii Creştini sunt fiara din Apocalips, 
aduceti-vă amÎrlte, cum le-a numit Dumnezeu 
către 'Daniil profelul, cele patru Imperii, ~my~
ră\ii mari, care s' au dis~r~s, ad!că: Impar.alla 
Haldeilor, a Perşilor, a Elimlor ŞI a R?mamlor. 
Aceste împăriJHi le-a numil fiare. Danlll. 7. 17. 
Aşa că Iălnuriti·vă din Scriptură, că. fiara des
pr~! (Care se vorbeşte în Apocalips 20. 4.; este 
o împiiriiţic mare, cu stăpânire mare ~e~te t?t 
pămt!l1iul $i care împărăţie îşi are obarşJa . dm 
una din cde p'ltru Care s'au distrus, stn~a!. 
Dar Iiind·că des))re aceaslă fiară din Apocahps 
20. 4., vorbeşte Î11ai lămurit, mdi pe larg,. tot 
in Apocalips cap. 13., voi seri acest capil?!, 
mai l~lUlt pentru cei ce n'au în casa .lor ~I~h~,. 
ca să poală ori cine întelege. Voi SCfl mm !nt~l 
numai -zece versete din cap. 13., pentruca m 
aceste versete se vorbeşle numai despre oper,a 
de distrugere a creştinismului de e~tr~ acea hara, ' 
lmpfH'ătie, Dar fiind· că in aceasta distrugere a 
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Preotilor şi a creştinilor de către acea impara
lie, nu va fi şi punerea pecetiei celor ce se vor 
lepăda de Dumnezeu, ci esle numai prepararea 
timpului de a incepe punerea pecetiei, despre 
care vorheşte în celelalte versele din Apoca
lips cap. 13. 11-18. Şi zice Sf. Ioan. 

1. Şi am stătut pe nisipul mării şi am văzut 
suindu-se din mare o fiară Care avea capete 
şapte şi coarne zece, şi pesle coarnele ei zece 
steme, şi peste capetele ei nume de hulă. 

2. Şi fiara care o am văzul era asemenea 
pardosului, şi picioarele ei ca şi ale ursului, 
şi gura ei ca gura leului, şi i-a dat ei balaurul, 
diavolul. puterea sa şi scaunul său, şi stăpânire 
mare. 

3. Şi am văzut unul din capelele ei ca şi cum 
ar fi junghiat spre moarle; şi rana martei ei s'a 
vindecat; şi s'a mirat tot pământul dinapoia 
fiarei. 

4. Şi s'au inchinat balaurului celui ce a dat 
putere fiarei; şi s'au închinat fiarei, zi când ; cine 
este asemenea fiarei? Cine poate să se bată 
cu ea? 

5. Şi s'a dat ei gură care grăia mari şi hule; 
şi s' a dai ei stăpânire să facă războiu luni patru' 
zeci şi două. 

6. Şi şi-a deşchis gura sa spre hulă asupra 
lui Dumnezeu. ca să hulească numele Lui şi 
Cortul Lui şi pe cei ce locuesc în cer. 

7. Şi s'a dat ei ca să facă războiu cu sfintii, 
şi să·i biruiască pe ei; şi s'a dat ei stăpânire 
peste toată seminlia şi limba şi neamul. 

8. Şi se vor închina ei toli cei ce locuesc 
pe pământ, ale căror nume nu sunl scrise în 
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cartea vietei l"lielului celui junghiat dela înle
meerea lumii. 

9. De are cineva urechi audă. 
IO. De adună cineva robie, în robie merge; 

de va ucide cineva cu sabia, trebue şi el de 
sabie să se ucidă. Aici este răbdarea şi cre
dinla sfintilor. 

Luati bine seama. Văzură-ji că în versul unu 
ne arată o fiară ~u şapte capeie şi zece coarne, 
şi pc capelele lor nume de hul~. ~ceastă fiară, 
de i·ai tăia cele şapte capete Şi ceie zece coar
ne, ar fi să înteiegi o împărăjie mare în care 
s'i se cuprindă 10ale statele, şi cu o putere 
stătătoare, dela Sfintii Apostoli decând s'a arătat, 
până la sfârşiiul veacului. Dar nu este aşa, 
căci ne arată că acea fiara are şapte capete 
carC capele, 10\ Dumnezeu ni le arată că su~t 
Şaple munti, ~aple împăraji. Apocalips, i ~, 
9.- 10. Aşa că loji şapte munti, şapte Impa
raji. Ia un loc strânşi, formează o fi.ară săI: 
baLică asemănată cu pardosul, ursul ŞI leul. ŞI 
pe toate aceste capele, împăraji, împărăjii, I~e 
arală Dumnezeu că sunt pline de răutate, hula, 
~;i blestemăjiL Dar vedem că dintru aceş~ 
şapte împăraji, impărăjii. din care este form?ta 
lumea cresiină -- că de noi este vorba de lm· 
pără!iile c~ locuitori creştini - vedem că .nu ne 
vorbeşte Dumnezeu mai mult de şase dlll a
ceste ~apte împărălii, ci unul din acele şapte 
ni-! ar~tă ca junghiat spre moarte şi s'a vinde· 
cal si de acesta vorbeşte până la sfârşit. Deci 
si ;01 tot de această fiară, cu capul ca junghiai 
şi vindecat, să ne ocupăm, căci aceasla esle 
fiara care va pune pecetia lepădărei de Dum-
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nezeu. Dar, de ce zice că a văzut unul din 
capetele ~i ca şi cum ar fi junghiat spre 
moar!e; ŞI rana mortii ei s' a vindecat; şi s' a 
mirat tot pământul? 

Aceasla înseamnă că acest cap, munte îm
părat, fmpărăjie fnjunghiată, a fosl mai în~inte 
o impărălie puternică cu stăpânire mare' Cu 
timpul însă a decăzut, a fost bătută, nimicită, 
aproape distrusă, ca şi moartă, d:strusă de alle 
~op?are. Iar. cu timpul această foslă împărăjie, 
!Iara ma!e, Iar acum mică şi aproape nebăgală 
m seama, va deveni şi mai puternică ca inainle 
cu stăpânire peste lot pămânlul. Pentru acel~ 
z!ce,; Şi fa .mirat tot pămânful dinapoia fiarei 
ŞI s au mchmat fiarei, zicând; cine este ase. 
menea fiarei? Cine poate să se bată cu ea 7 Apoc. 
13. 4. Această fiară, împărălie, vindecată care 
face parte din cele şapte mari puteri ale lumei 
Cre?li,ne. ~i !Ş.i. are orbârşia din una din cele patru 
man Imparalll care au fost înainte de venirea 
Domnului Iisus; această fiară zic, când se va 
v~dea iar~şi refil.cută prin vicleşug, alunci caulă 
sa pue mana pe,le tol pământul, precum va şi 
pune. Popoarele ea.re nu se vor Supune de bună 
voe: I~ va s_upune cu sila şi aşa timp de palru 
ze.cI ŞI doua de luni va pune mâna pe fof pă
mantul. ~poc, 13. 7 - 8. Aşa aceaslă Împărălie 
a opta, dm cele şapte, Apoc. J 7. 11.. văzându
~~ stăpână ~este tO~fe popoarele pământului, 
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, va aşeza m tot panlântul zece regi, cari vor 
fI mtr.u toate la un gând cu împăratul cel mare. 
Aceş!1 zece. refl,i ,:or asculta cu multă frică şi 
~tentle ~oate, Of! cale va porunci acel împărat 
Impreuna cu sfetnicii săi. Şi aceşti zece regi, 
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zice Dumnezeu, aceştia vor lua stăpânire ca 
ni'Şle regi, odată, într'un ceas cu fiara. Aceştia 
un gând au, şi puterea şi stăpânirea ior o vor 
da fiarei. Apocalips 17. 12-13. Dar această 
fiară, împărătie cu stăpânire peste tot pământu' 
încă nu a fosl. Acum este anul dela Domnu 
Iisus Cristos, una mie nouă sute două zeci ş. 
cinci luna Iunie, şi acel cap junghiat ca dE 
moarte, adică acea Iară distrusă, tot rănită estE 
şi acum. Acea fiară a opla din cele şapte mari 
puteri ale lumei Creştine, nu se va întemeia 
după cum auzirăti până nu se va implini cuvin
tele lui Dumnezen ce zice; Turburalu·s' au nea
murile, plecatu·s'au împărătiile, dat· au glasul său 
cel prea înalt, clătitu·s' a pământul. Domnul pu
terilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul 
lui Iacov. Veniti şi vedeti lucrurile lui Dumne
zeu, minunile care au pus pe pământ, stricând 
războaele până la marginea pământului. Arcul 
va sfărâma şi va frânge arma, şi pavezele le 
va arde cu foc. Indeletnicili-vă şi cunoaşţeti, că 
eu sunt Dumnezeu; înălta-mă-voi întru neamuri, 
înălja-mă-voi pe pământ. Domnul puterilor cu 
noi, sprijinitorul nostru Dumnezeul lui Iacov. 
Psalm 45. 6-11. Şi iarăşi :~ice Domnul: Şi-şi 
vor face săbiile sale fiare de plug şi sulilele 
seceri. şi nu va ridica nea.m împotriva altui 
neam sabie, şi nu se vor Jilai invăta a se bate. 
Isaia 2. 4. Şi iarăşi zice Domnul: Şi va judeca 
între popoare multe, şi 'ia mustra neamuri tari, 
până deparle. şi vor tăia sabiile lor să facă 
pluguri. şi suIitile să Iacă seceri, şi mai mult 
neam peste neam nu va lua sabia, şi nicidecum 
nu vor învăja a se ră"boL Mihea 4. 3. 
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,Prin .?c~sle cuvinte, ne arată. Dumnezeu în 
malla ~al'U:a e~te ,toală lumea, că \'a veni timp 
cu a S,a randmala, când popoarele se vor în
telege mtre, ele prin învoeli, prin tracla/e, ali
ant~ ele: sa nu se mai răscoale unul asupra 
altUia, sa nu se mai bală, s:l nu mai verse sân
?:le omenesc degeaba, ci să trăiască In liniş{e, 
ca ce fol,?s, a fosl alâla măcel de când popoa
f,:!e se ~a:boesc? Aceste lucruri n'au fost de
c~n:i eXIsta lUi~ea .şi irebue să fie odată, im
plmmdu-s,e chIar cu neamurile Creşline, d 
pentru dansele s'a zis. 

Vedeji voi conducălori de 
popoare, în acel timp să nu 
v~ înăllaji cu minlea să ziceji 
ca cu talentul voslru ali fă
cui acea pace mare, n~, ci. 
rânduiala lui Dumnezeu este. 
In acele zile de bucurie ale 
tinerilor, a mamelor, a părin
Ii!or, că numai sânt războae. 
alunci se va predica Evan-
ghelia veşnicului Dumnezeu 
la toale popoarele, precum 

. este scris: Că va fi în zilele 
c~le de apoi arălal munlele Domnului şi casa 
~u~ Dum~ezeu pe vârfurile muntilor, şi se va 
malja mal pre sus de dealuri şi vor veni Ia dânsui 
toale neamurile.' Şi vor merge neamuri muite 
şj vor zice: veniti să ne suim în munlel.e DOJn-
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nului şi În casa Dumnezeului lui Iacov, şi ~e va 
spune nouă calea sa, şi vom ,merge ~e d~nsa, 
că din Sion (Evanghelia) va eşi legea ş~ cuva.ntul 
Domnului din Ierusalim (Clerul Creştm). Şi va 
judeca Între neamuri, şi va mustra popor ~nult 
şi-şi vor face săbiile :a.le fiare ~e plu9,'_ Şi su: 
lilile seceri, şi nu va ridica ne~i~l l~potnva altUi 
neam sabie. şi nu se vor mal invata a ~; b?te. 
Isaia 2. 2-4. Dai ceia ce Dumnezeu mal ~aJ:lt: 
a proorocii, adevereşte în Noul Testa~lent.l6n:l?~, 
zicând: Şi am văzul alt înger zburan,d}n mi): 
locul cerului, având evanghelie ve!mca, ca. sa 
bineveslească celor ce locuesc pe pamâm, Şi l? 
tot neamul şi seminţia şi limba şi norodul, ZI-. 

când cu glas mare: temeţi-vă de pumneze~ ŞI 
dati Lui slavd, si vd Î/lchinaţi CelUI ce a facut 
ce;'ul şi pămâ/lt~1 şi marea şi izvoarele apelor. 
Apocalips 14. 6-7. 

• • .. 
Prin inger se î Il 1 ele g e Preotul Creştin, 

precum este scris: Că buzele preotului va 
păzi şiiinia şi kgea vor cerca .di~ .r~stul lui. 
Maleahi 2. 7. Şi în timpul acelei pacI. Il\treyo
poare, se va împ~ini ~uvintel: DomnulUi .ce zi~e : 
Şi se va propovadUi aceasta Evanghelie ~ a iI? 
părătiei lniru toată lumea, Întru (spre). m~rf~ne 
la toale neamurile; şi aluneea va vem sfa~şltu!. 
t'-'Ialei 24, 14. Amar sunt înşel~li :e~ c: z~c c,:: 
In~bue să treacă mii şi mii de am pana s? ajunga 
să primească toate neamurile Eva~ghelta D.om
null1l iisus şi botezul. E drept, ca de ar f~ ca 
Dumnezeu să aştepte după noi oamenii, ~~gur 
că ar trebui nu mii de mii, ci suie de mn de 
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ani pana să convingem noi neamurile nebote· 
zale să le boleze. Dar. lucru scurt va face Dom
nul pe pământ. Romani 8. 28. De vreme ce 
toale neamurile ca o picătură din vas şi ca o 
plecare de cumpănă s'au socotit şi ca scui
patul se vor socoti. Isaia 40. 15. Şi, in timpul 
acela de predicarea Evangheliei la toate po
poarele şi întoarcerea lor la. adevărata crediniă 
în Dumnezeu; in iimpul acela anul şi din erelici 
mulji se vor întoarce inapoi la dreapia credin!ă 
Creştină, în timpul acela când popoarele prin 
conducătorii lor au olianie, trac!ale, 1l1voeU în
cheiate Sd nu se mai certe, să nu se nlai I'ăz
boească între ele; în timpul acela când nu se 
vor mai fabrica arme de război; in tim;.ml acela 
când efedivul armatelor este fa arIe mic, numai 
pentru paza intern'l - că lot vor mai fi oameni con
rupli la minte - în timpul acela ci~nd dS.l'i grele 
numai vor fi, pentrucă nu mai este armatti multă; 
atunci în culmea bucuriei care va fi în 101 pămân
lui, lumea va crede - cei slabi - că de acum El 

scăpa! omenirea de lIecazuri, văzând cum şi 
neamurile păgâne, nebotezale se înlorC la aceiaş 
cl'edinl1i, la acelaş Dumnezeu, va crede că ele 
acum nu vor mai veni necazuri. Pentrucă se 
va întoarce la creştinism aproape toată lumea 
nebotezală. şi acesta este lucrul lui Dnmnezeu 
care zIce: Spre măr/urie 11eamurilor, [,lalei 24. 14. 

Dar ce înseamnă spre m{nlurie? Incă de pe 
vremea trimiterei Apostolilor. după lf1vierea Dom
nului Iisus, la predic'rea Evangheliei la toată 
zidirea d e sub cel'. Aposlolii Împreună cu 
Creştini cari credeau, să răspâncliră pe supra
falapămâniu!ui. Unii se duseră in Asia, altii în 
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Africa. allii in Europa. Şi aşa luluror timp de 
vre·o Irei sute de ani li se vestiră credinta în 
unul Dumnezeu prin Iisus Crislos, şi botezul. 
Dar nu loii au vrut să primească această cre
dinjă tainică. ci au rămas tot În ceace credeau 
ei. Dar ceace a fost şi mai greu pentru înain
tarea Creşlinismuiui, a fost că, pe la anul mân
luirei ~ase suie, s'a ridica! un oare care om 
de neam turc (ismailitean sau agal'ean) cu numele 
1'1ahomel, care s'a declarat pe sine a fi el Me
sia, trimisul lui Dumnezeu, şi că a primii el 
poruncă dela Dumnezeu să facă lege cum să 
creadă lumea in Dumnezeu, ~i care nu va crede 
ce va spune el, să·I omoare pe acel necredin· 
cios, şi va fi plăcu! lui Dumnezeu, cel ce a ucis. 
Pen!ru aceasla a reuşit să se întindă atât de 
mult Mahomelanismul în Asia şi Africa, fiind cu 
sila făculi să creadă după legea lui Mahomet. 
După Mahomet s· au mai scula! şi altii declarân
du·se că ei sun! Mesia cel prezis prin prooroci 
de Dumnezeu. Dar nu au izbutit, măcar că 
înşelase pe câjiva in acel timp. Dar li s'au stins 
numele acestora, nerămânând decâl scris prin 
cărjiie de istorie numele lor. Iar toate acestea 
au fosl ca să se împlinească cuvintele Domnului 
Iisus ce zice: Căutati să nu vă amăgească ci· 
neva pe voi: Că multi vor veni întru numele 
Meu. zicând: eu sun! Cristos, şi pe mulji va 
înşela, Malei 24. 4-5. Iar Dumnezeu, în marea 
Lui milă şi îndelungă răbdare, le VOI' mai da 
aceslor neamuri nebotezate, încă odată ocazia 
de a veni la mântuire, predicându-li-se Evanghelia 
Fiului Său cel iubi! întru carele a binevoit, 
DOlllnu! nostru Iisus Ciislos: ca să se împli-
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nească cuvintele Lui ce zice: Şi alte oi am care 
nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea ~i se 
cade a le aduce, şi glasul l"leu vor auzi: şi va fi ° 
l~rmă şi un păstor. Ioan J O. 16. Miheia 2. 13. 
ŞI aceasta va fi mărturia neamurilor celor ne
b.ot;za.te în ziua judecălei Domnului, ca să nu 
zica oei. n~am~l'ile, că nu le-a spus Dumnezeu 
:e sa faca sa se mântuiască, când se vor 
Ju?eca :i osâ~di. pentru necredinja lor, precum 
es,e scr,ls:. CI fie I?umnezeu adevărat, şi iol 
omul mmclllos. Ca sa te îndl'eplezi înlru cu vin
lele Ta.le şi să bil'ueşti când vei judeca Tu. 
~om~11I 03: 4. Psalm, 50. 5. Atunci în timpul 
acelei paC! generale IrI 101 pămânlul lumea va 
cr.ede <:,ă aşa vor sta lucrurile până la sfârşit. 
ş: ~upa O perioadă de timp bine credincios. ia. 
raş/ lumea va uita pe Dllmnezeu. nemai dându-j 
L.a~~ăc şi m?lt~n:ire şi Închinăciul1c. socotind câ 
$! :(/ra

o 
credll1ta /Il Dumnezeu poate lumea sia 

lzmştzl?, .Şi v~ începe din nou viata desfrânală 
chefUl"!, JOCUrI, dansuri. betii, curvii sodomii 
certuri, obătăi, ucideri, ele. Dar lot~şi, ei VOI: 
crede c,?- nu ~a mai înceta acea pace, şi deci 
poate sa con!tnue cu; Să mâncăm ~i să bem 
~ AO Y, 

ca mame vom muri. Ba mâine să facem si mai 
mult foarte. 1 Corinteni 15. 32. Isaia 22. '13. şi 
cap. 56. 12·t~atunci se va implini cuvinlele 
~o~~ului ce zi~e: _ ,?ăci, când VOI' zice: pace 

. ş~ h~:şle: ?tunci far~ de veste va veni pesle 
.cdanşll p~rea'i ca ŞI durerea aceleia ce are in 

'. P'finle~; şi-nu vor scăpa. I TesaIoniceni 5. :;. 
IeremIa 6. 14. şi 8. il. 

• • • 
A lunci capul cel junghiat ca spre moarte, 

! 
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adică acea tară distrusă aproape de lot, văzând 
starea lumei în care se află, în pace şi dezar
mată, un plan diavolesc este pus la <;ale d: 
căpetenia acelei tări şi il va şi pune lil apli
care adică să devie iarăşi impărăjia aceia pu
ternică de odinioară, ba ceva mai mult, să 
stăpânească loat~ea( ?~al~ puvs~ ~tăpânirea 
pe toată lumea,' aceaSltl" fiara, lmp~r~jle, a. opt~ 
din cele şapte. Apoc. 17. 11.; IŞI ŞI va rand~1 
in 101 pământul cum am mai spus, zece regl, 
cari regi vor fi inlru toale ascultători şefului s~pre~ 
şi cons~!gi)uU Apoc, 17. 1~-i3. AtunCI. ~C~I 
stăpânilori de lume in mândna cugetel.or JnII~U
lor lor vor dispretui pe Dumnezeu ŞI pe FllIl 
Său li~us Cristos, vor dispretui religia, credinta 
în Dumnezeu. Vor desprejui mai cu deosebire 

'Cl~ul <;:reşgp.j Atunci aceva fiară, !mpărăjie. va 
cău a in mo sistematic sa ştearga cu totul po' 
menirea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Crislos, 
precum este sCris: Ac~şti.a cu !'1ie!ul vor face 
războiu şi Mielul ii va birUl pe el, ca este Do.m
nul domnilor 'ii Impăratul împăratilor. Apocaltps 
17. '14. Multe a avut de suferit Creştinismul 
încă dela început, începând chiar cu Autorul. 
înlemeelorul Creştinism ului Iisus Crislos; Multe 
au avui de suferi! creştinii dela primi împărati 
Romani dela Neron, Traian. Maxenjiu, Diocle
jian, ele. Mui\e au avut de suferit Creştinii. dela 
Turci şi alte popoare păgâne.; ~ar s~fer:n~~~~ \ 
care val' fi in vremea flcestel fIare, Imparaj!!,_ 
însuşi Domnul Iisus a spus: Cieva fi necaz 
mare hare n'a fost din incepulul lumii, nici nu 
van~il1)Jvlalei 24. 21. Acei zece regi, dup~ 
porUllca celui mai mare împărat şi a consiliulUI 
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lui, va căuta să dislrugă din temelie Cl'eştinis-
.. ~ mai cu seamă pe Păstori, că zice Sfânlul 
Ioan: Şi imi zice mie: apele care le-ai văzul 
unde şade curva, sunt noroade şi gloate şi nea
muri şi limbi. Şi cele zece coarne care le-ai 
văzut la fiară, aceştia vor uri pe cUivă şi pustie 
o vor face pe ia şi goală şi cărnurile ei vor 
mânca şi pe ea o vor arde cu foc. Că Dumnezeu 
a dai in inimele lor ca să facă sfatui lui. şi să 
facă un gând. şi să dea împărălia lor fiu rei. 
până ce se vor sfârşi graiurile lui Dumnezeu. 
Şi femeia pe care o ai văzul este cetatea cea 
mare (Clerul) care are împărlljia pesle împăralii 
pământului. Apocalips 17. 15-18. Vedeji voi 
eretici, prooroci mincino,;j, vedeji că pe Păs
torii Cre Ş ti nil o r care nu se îngrijesc de 
turma lor, ci s'au dat leneviei şi plăcerilor 
lumeşti, cum îi numeşte Dumnezeu? Am spus 
mai la început cum ii numeşte Dumnezeu pe 
Păstorii Creşlinilor; Ingţru! Domnului. I'laleahi. 
2. 7. Apocalips 2. 1. Episcopi şi Păstori. fap
tele Apost. 20. 28. Invătători. Evrei J 3. 17 Fe
mee care naşle numai parle bărbătească. Apoc. 
12. ], şi 5. Iar mai la urmă o numeşte: femee 
curvă. Apoc. 17. 15-18. l"iai întâi vă fac atenti 
pe voi care ziceli că credeli şi ascultaji pOl'U!!cile 
Domnului Iisus ce zice: nu judecaji, ca să nu 
fiti judecati. Matei 7. '1--2. Aşa că, noi să lă
săm să judece Dumnezeu. Noi cari voim să 
ne mântuim, să luăm aminte la ceia-ce pe noi 
ne interesează, adică: Că zic vouă: că de 
nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât 
a Cărturarilor şi a Fariseilor, nu veli intra întru 
împărăţia cerurilor. Maiei 5. 20. Bine,zice, dar , 

. ,-

, 
" 

. !: 

.\ 

! 

< : 



200 

de ce îi zice, curvă? Nu pentrucă ar curvi. o 
numeşte fem 8e curvă, că poate să şi curvească 
careva dintre Păstori; insă cuvântul de curvă, 
s' a zis de atunci din vremea Apostolilor. Aşa 
că, de ar fi să judecăm nebuneşte, am zice că 
dela Apostolii Domnului şi până acum, loIi 
apostolii şi urmaşii lor au fost stricati. Dar nu 
aşa. r-en1Cc curv(1 nUlneştc DUll1ne2eu pe Fariseii 
cei {{[furnici cori lHl-~~i Fac datoria, şi au inga
duit t;Y~~finilf)r. des{eriările. nuntiie cu jocuri, cu 
dansuri. cu cânflJce scârboGSil, care este stuiba 
idoiii,.'I'. L Corinteni 10. 6. Galateni 5. 21 Efe-
seni 5 .. 1. Se cădea şi s.e cade ca Creştinii 
5ă 5«: adune; să laude pre Dumnezeu, după 
cum e5le porunca, În P5almi şi 'In imnuri 
duhovnice.:;.ti, Ekseni5.19. Coioseni 3. 16-17. 
Psalmul 1 '\6-'150, nu 5ă v~5elea5că PIC ma
mona eli urgiile ce :'I! fac !a cele mai mul
le din nunţile. Creştine. Cum îl laudă PC:: sa
lana cu cântări stricale, n'ar putea să laude pe 
Durnnezeu care ne du de Joate şi viaţa veşnică? 
Dar va zice careva dintre creşlIni: să se omoare 
dar omul acesli!. pentrucă el slăbeşte mâîneie 
oameniior celor ce se războiesc, cari au rămas 
In ceta.te şi mâinele a 101 poporul.. '1orbind către 
ei cuvintel", acestea că omul acesta nu pacea. 
care l.'sle de folos vorbeşte poporului acestuia, 
ci cele rele. ler"!mia 38. 4. Da, a'la zic multi din 
Crec-lini când aud că nu trebue să mai slujască 
diav~lului. Prin proorocul aşa ne arată Dumne
zeu să petrecem viata, lăudând pe Dumnezeu 
cu imnuri duhovniceşti, ba ceva mai mult ne 
araHl că şi in puterea noptii să ne sculăm şi să 
\le rugăm Domnului, zicând; In mieZllI Hopţii 
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m' am sculal, să mă mărturisesc Tie Doamne. 
Psalm 118. 62. Aşa Îllvătau şi Sfi~lii Aposloli. 
aşa inva(ă şi Sf. Ioan Hrîsoslom (gură de aur), 
aşa învaţă şi Sf. . Vasile, E frem Sirul şi loji Sfint ii. 
Aşa învajă şi aslăzi unii din!re păstorii Creştini, 
predică, îi fnva1ă să se roage lui DUlunezeu

1 

să-l laude pe Dumnezeu; dar putin foloseşt,,-. 
de 1! ' d' t ""'" el .l '" oare ce mu .. ! "111 re pastori. lnga.\.. U'2 t!e~';i(\~ 

iările, slujirea la idoli. Dar nu numai alt;!, ci 
şi ei inşi-şi, unii dinlre Păstori, se duc de jDCicR 
şi îşi pelrec. Dumnezeu j'a numit pe joii in 
general cu nume de; ingerul lui Dumnezeu, dar 
dacă unii SUrll morIi de vii, să·i judecăm noi', 
Nu. Să judece Dumnezeu. Porunca căire Păstori 
este aşa: Iar fu. o onlul lui DUn1tle2(Jll, {ligi chJ 
acestea şi urmează dreptatea. el,hwiCl. credinlCi. 
dragostea. răbdareC/. blâl1detelc. Luptci·te luplo 
ceCI bună CI credinţei, apLlcâ-ie de viata cea i'e~· 
nică~ la carl? .,?i chernaf eşti şi ai il1drturisii 111âr
turisirea cea bună Înaintea mulior marlori. Iti 
poruncesc înaintea lui Dumnezeu, carele Imiază 
toale, şi înaintea lui Cristos Iisus,. carele fi 

mărturisit înaintea· lui Pilat din Pont mărturisirea 
cea bună. ! Timoiei 6.1 J 13. Adică; impărăţiu 
Nea nu este din lumea aceasta. Ion 18. 3G. 

Luali aminte cine nu ştiji, să şliţi, cii ioli 
caIi intră În tagma Clerului aşa mărturisesc 
În fata martorilor. Dar ce să faci? căci unii 
dintre Păstori nu numai ingădue desfătările ci 
le fac şi ei înşişi, dar s'au băgat unii şi in /'\ 

\ 

, , 
; ,i' 

, , 
',,) 

; • .;,"':''''-01_, 

.'". 

I 



I 
, 1,: 

:'-:: 

I ., , 

202 

polil~că l Da, lupiă pentru unii oameni politici, 
vorbmd de rău pe cei ceilalli. Ce gândesc unii 
ca aceia că umblă după dreptarul Evangheliei? 
Nici de cum. Că scris este: Nimeni ostaş fiind 
nu se amestecă cu lucruri lumeşti, (la voevo
dului să fle plăcut. Il Timotei 2. 4. Dar care 
este roslul acelor Păstori de fac poliiică? Poate 
va spune acei ce fac politică că scopul este 
ca mai muli să Întărească ... religia. Dar nu 
esle acesta; că chiar să fie, şi nu nutnai că nu 
înlăreşte, dar mai rău o disiruge. Dar care 
este rostul? goana după scaune şi câştig mult. 
Datoria o au toti îngerii bisericii Creştine să. 
predice numai împărălia cemrilor; iar dadi 
cineva dintre Creştini se abate d ela adevăr 
să·l infrunte îngerul bisericii, penlm fărădelege~ 
cure o face, ca şi Sfântul Ioan Bolezătorul pe 
Irod zicând: Nu li se cu vine ţie să faci fapta 
aceasla. 1'1oi.ei 14. 4. Marcu 6. 18. Dar cum o 
su mai infrunte pe cei din dregătorii mari, daca 
dela ei aşteapiă câştig şi 1'angU1'i mari? Iată 
cum se face răuI, căci căuiând în fele, şi la oa
meni cu haine luminoase, păcat se face. Iacov 
2. 2---9. -

Din care Sfântă E,'anghelie au citit acei pă
sicli de oeuncnL în care spune Dumnezeu că 
nu cs!e pi'icat Creştinului să joace, să 'danseze, 
55-i clinle muzicile, Iăularii, cobzar ii, şi ori ce, 
Iri de orgaBe? In care carie Sfântă spune că 
nu esie păcat, vrăjile, descântecele, fermecele, 
haerele. şi le dă de se împărtăşesc la unele ca 
acelea? In legea veche şi tot era porunca să 
se omoare cei ce fac acestea, dar acum în Noul 
Tes!anlsnl? Şi a.şa iată lnergeln din rău în rău~ 
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precum este scris: Pentrucă de la cel mic al 
lor până la cel mare. loIi au făcu! fărădelege, 
dela Preot până ia proorocul cel mincinos, loIi 
au lucrat cele mincinoase. Si vindeca cu ne
păsare sfăramarea poporului' l"leu, şi zicând 
pace, pace: ~ unde este pace.'r leremia 6. 
13-14. lată penIru"ce'o nume~te Dumnezeu 
în Apocalips pe f e mei a care naşte copil 
parte bărbătească (sigur mânluit), ~i femee 
curvă. Insă porunca Dumnezeiască este, să o 
ascult1im pe aceaslă femee care domneşte peste 
împăraţii pământului, Apoc, 17. 17; până atunci 
când se va ridica acea fiară. împărăţia a opta 
din cele şap le, şi cei zece regi, până alunci 
când "Dumnezeu va pune în cugetul ior de vor 
urî pe curvă şi pustie o vor face pe ea şi 
goală şi cărnuri!e ei vor mânca şi pe ea o vor 
arde cu foc". Apocil!ips 17. 16. Atunci va fi 
nevoe mare în toată lumea, penlrncă nu numai 
pe femee o persecută şi o omoară, ci şi pe cei 
ce ţin poruncile lui Dumnezeu. si au mărturia 
lui Iisus Cristos, din seminţia fcn~eii. Apocalips 
1~. 17. Pentru că s'a dat fiarei il opta să facă 
război cu sfintii, şi să-j biruiilscă pe ei; şi s'a 
dat ei stăpânire peste loală seminjia şi limba 
şi neamul Apocaiips 13. 7. 

Luali bine aminte, că în cap. -! 3. Versul 3-10. 
din Apocalips, vorbeşte numai de fiara, împă
ră\ia a opta şi cei zece reqi cari VOl' face 
război cu l"lielul, adică cu lot Clerul şi r.u Creş
liniy aceasta Înseamnă război cu Mielul, Apoc. 
17 14. In vremea aceia, locaşurile cele ridicate 
Întru numele lui Dumnezeu, adică bisericile, vor 
rămâne pustii. Dar nu numai acele locaşuri, ci 
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şi inimek multor Creştin!. Căci, aiunci când vor 
vedea cei frico~i Creştini că li omoară pe cei sia
tornici, Îndată se vor lepăda de Dumnezeu, şi chiar 
II VOi' huli pe Dumnezeu, şi pe fratii lor Creşlini 
îi vor da la prigoane şi moarte, ca să se îm
plinească scriptura ce zice: Şi va da frate pe 
fraie la mOilrle, şi !lliă pe fiu; şi se vor scula 
fii asupi'a părinţilor şi·j vor omori pe el.. Şi 
veli fi uruţi de toti pentru Numele Neu; dar 
cei ce va răbda până in sfâr~it acela se va 
mân!uLl'"larcu 1.3. 1:2--13. l1aiei 24.9-10. 
Şi va năvăJi popor, om asupra omului şi om 
asupra vecinului său, şi se vor scula cu sfadă 
pruncul asupra celui bălrân, şi cel necinstit 
asupra celui de cinste.; isaia). 4. In vremea 
aceki împărălii a oiira~ una din cele şapte, şi 
în vremea când cel zece regi vor dislruge 101 ce 
esie sp re sbya lui Dumnezeu din partea Creşli
Ililor aiunci se va implini cuvântul ce zice: Cum 
s'a făcui curvh celaiea cea credincioasă, Sionul 
cea plillu de jL! :iecaIă, intru care a domnit 
dreplaiea, şi acum sunt ucigaşi. Isaia 1. 11. Iar 
uciga~l! sunl cei ce se vor închina fiarei, Apoc. 
13. 8. şi vor distruge locaşurile Domnului şi 
pe Creşlin,i .. >să nu se mai pomenească numele 
Dommilui P8ldru Umpul acela cumplit ne arată 
Dumnezeu 'detind: lală vin zile, zice Domnul; 
şi voi lrimeie foamele pe pământ, nu foamete 
de pâine. nici sele de apă, ci foamete de a 
auzi cuvântul Q~nului,7 Şi se vor clăIi apele 
dela mare până la mare, şi dela miază noapte 
până la ri\sărit vor alerga imprejur cercând Cu
vântul Domnului, şi nu-l vor afla. Amos. 8. 
11-12. Vai celor ce dorili de ziua Domnului, 
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că ziua acea a Domnului este zi de întunerec, şi 
nu de lumină. Amos. 5. 18. 

In z~lele acelea a sj~pânirii impărăjiei a opta, 
una d1l1 cele şaple, ŞI a celor zece regi cari 
va distruge bisericile, Clerul şi pe Crestini să 
ştiji loIi că alunci este căderea Babilon~lui. 
Apocalips 18. 2. şi 14. 8. Luali bine aminte 
că ~reojia Cre:tină. Aposlolică, este ln vigoare: 
b?na pentru mantmrea sufletelor până atunci 
cand se va scula acea Împărăjie mare cu stă
pânire peste 101 pământul; Şi până atunci 
când Îns?şi Dumnezeu va pune în cugetul celor 
z,:ce reql de sub ascultarea fiarei, adică a îm
paratulm al optulea, unul din cei şapte, Apocalips 
17. Il. şi o va distruge pe Preojia Crqlină 
omorând-o. Pentru aceia Dumnezeu ne arată 
lămurit prin Sf. Pavel că: Dumnezeu îl opreşte 
pe antihrist, omul păcatului, fiul pieriri până se va 
lua preo~a di~ ~ijlocul Creştinilor, şi atunci 
se va arata anl!hnslul cel mare. II Tesa\oniceni 
2. 4-8. lată vă arăIai rălăcirea a tutUl'Ol' care 
v'ati răIăcit. Dar să vă spun lucrurile până ce 
va veni Fiul lui Dumnezeu ca fulgerul ce ese 
dela răsări! şi se arată până la apus. Malei 24. 27. 
In vremea aceia când va cădea Babilonul, ce· 
talea cea mare, adică alunci când se va lua din 
mijlocul Creşlinilor Preojia, penlrucă a mâniat 
P; Dumnezeu cu îngăduirea desfătărilor pier
zatoare de sufle!, atunci se va împlini cuvin· 
te.le lui Dumnezeu ce a zis către Păstori, aşa: 
ŞI. acum porunca aceasta este către voi o pre
,?IIlor:. I?e nu veli asculta şi de nu veli pune 
mim IllIma voastră ca să daji slavă numelui 
Meu, zice Domnul atolţilorul; şi voi Iri mele 
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peste voi blestem şi voi blestema. bin~c~:â?ta.rea 
voastră, şi o voi blestema pe e~ fi VOI fl~IPI .bme: 
cuvâ'rrtarea voastră şi nu va fi mtru Vai, ca VOI 

nu puneţi În[ru inima voastră. Şi eu v'am dat 
pe ,oi să fill derăilI1~t~.şi ~epăd~li la loate .~e~: 
marile, pentru că Il aII pazIt caile ,Me~e. CI aiI 
luai felele in lege. 1'1aleahi 2. 1 ,-:2 Ş! 9. 

LSh:slewul can>l araUi DumnB~e~l a:ci~" e;te 
~nr":'''j-!l'''a 1);:eo\iei 'hl vreme:;. acehn Imparat, Ha~ , ",,\,l'.l v 1-" • 

j '5 'li ontnlea din cei şapte şi zece regi, care ,., . ~ b'l ,. 
vor dis1rllge lolul. Iar căderea .,a 1 o~m~l 
adicu incetarea preoiIei - Apoc. 1.,1. 8.}1 l~. 
2., nu va cădea In {llnp îndelungat ŞI dupa 8.::el~ 
iariişi tiInp 111Uit va fi, precum vă înch~puitl VOI 

ere1iciloJ', ci pn;curn zice Dumnezeu: Intr un .ceas, 
1 Q'17 C.I 'lumai aup(l ce se distruge Preoţia, ne o. . .. .,..~ ! d' 
'lice Dumnez;;lI nauă Cl'eşHniior .dre~~ CI'; In
ciasi nu vouă erelicHor: Să eşm1 Qlntransa. 
A ' l' 10 d poca ipS 10. ,. ] 

De C8 ne spune să eşim de sub ascuja:e~ 
PreoWar atunci '! Pentrucă nusemai poale,y s~ 
fi1<Ji vrea ciaeva să ascuHe, Căci cum te-a: maI 
putea du"e ta biserică alunci în urgia acela de 
PI""OR"" si 01nGL Când toale bisericele sunl 

J.:J_a~a ',o - ..... \' l? 
pusiiîle. şi eHsh:use. tu ce..,. sa rnal. cau,l, a~o ~ . 
Cfmej Preotii şi uuni ş~ raI :unt I:ngom\\ :;c~m
giuiji, omorHli. Il! pe cl,ne ~a n:âl ascul\! ' .Can~ 
si insisi Creşlinii vor II cautah spre a fi pUŞI 
~iJ s~ lepede d,~ Domnul nostru Iisus Cri.stos .. 
iar de nu YOl" vrea îi va oll10rÎ; tu cun: veI 11131 

putea să asculti atunci p.orunca, c~ zIce: As: 
cultali de lnvăţătorii voşjf!? Vez.1 c~ ~u se m~1 
poate? Că atunci loate locaşurile ndlcate Spl e 1 

slava numelui lui DUlOne~eu, biserice!~:}~_~/'/ _.-
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i 
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despuiate de podoabele dintrânsele. lntrânsele 
atunci vor fi adunări de aie necredincioşilor 
îndrăciji, cari se vor închina acelei fiare (împărat) 
Atunci se va împlini cuvântul ce zice: A căzui 
Babilonul cel mare. si s'a făcui locas dracilor 
şi pază a. tol duhul' necurat, şi paz6 a toată 
pasărea necurată şi urâtă. APOCCllips 18. 2. 
Pentru aceia Dumnezeu mai'nainle a zis pentru 
timpul acela cumplit; să iasă, cei din vremea 
aceia, din'trânsa, dupu ce va cădea Preolia, 
după ce se va lua din mijlocul Creş!inHor. Nu 
vedeţi. nu lnjelegeji. că lntâi ne araUi Dumne
zeu că trebue a se predica Evanghelia la toală 
făplura. Apoc. J 4. 6., şi după aceia zice: A 
căzu!, a căzut Babilonul, cetatea cea mme, că din 
vinul mâniei cUl'viei ei a adăpat toate neamurile 
Apocalips 14. 8. Până alunci avem poruncii dela 
Dumnezeu să ascultăm de lnvăjălorii noştri şi 
să ne supunem lor, că ei vor da riispuns (k 
sufletele noastre. Evrei 13. 17. Până atunci po
runcă avem dela Dumnezeu, noi care vrem să 
ne mân!uim, ca, dela Ierusalim (Prea li) să nu 
ne depărtăm, Luca 24, 49, Fap!ele Aposloliior 
1. 4" ci să aşteptăm făgăduin\a Tatălui, Care 
am auzit dela Domnu! nostru Iisus Crislos. Pre
cum am mai spus, prin cuvântul "Ierusalim ,. Irebue 
să lnjelegem pe il postolii Domnului şi urmaşii 
lor până la sfârşit. Peniru aceia i-a nu mii "ce
tatea Marelui lmpăl'at !isus Cristas". Matci 5. 
35. Insă din cauză că această celate mare, core 
are împăI'ăjia peste impărajii pământului, .A po· 
calips 17. 18 .. a permis desfătările cele pier· 
zătoare de suflet, şi întru inima sa (cei lene
voşi) zice: şed împărăteasă, şi văduvă nu sunt 
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şi plângere nu voi vedea. Pentru aceia într'o' 
zi VOI' veni ranele ei. moarte şi plângere şi 
foamete; şi Cu foc se va arde; că Iare esle 
Domnu! Dumnezeu. Cel ce o judecă pe ea. 
Apocalips 18. 7, 8. Poate că cineva dintre .Poă~
torii cei cucernici şi nevoilori pentru împarajla 
lui Dumnezeu se vor mira de cele ce spun aici: 
şi chiar spun că mulji se vor mira, pentrucă şi 
SE. toan se mira. dar îngerul Domnului j-iI zis: 
Pentru ce le-ai mirat? Apocalips 17. 6-7, De 
este cineva în bănuială de ccie ce spun, adică 
dinlre Păstorii Crqtini, 58 umble Întru adevăr 
pe .urmele Domllului !isus Cristos şi ale Sfin
lilor Prooroci, Apostoli, Î'1ucenici, etc. şi;a 
vedea că nu mint. Au doară llU trebue a mar
turisi adevJrul? Au doară mai tari decât Dum
nezeu suntem? l Corinteni 10. 22. 

Au nu din cauza curviei a adus Dumnezeu 
potopul din vremea lui Noe şi a înecai pre loji 
desfrânatii.? Că zice: Şi au văzut fii. lui Dum
nezeu pre fetele oamenilor că sunt frumoase 
şi-şi luau loru-şi din toate câte-işi alegeau. Fa
cerea G, 2. . , . 

Au !lU din cauza desfătărilor şi a curvieI ŞI 
sodomiei a ars Dumnezeu cu foc şi piatră pu
cioasă Sodoma şi Gomora? Că zice: Şi au zis 
Domnul: Strigarea Sodomei şi a Gomorei s'a 
j'nmul\i! spre mîne, şi păcatele lor sunt mari foarte 
Facerea 18, 20. 

Au nu el in cauza mândriei şi a făIărniciei 
Il 'fiU ascultat de Dumnezeu Fariseii cei mai mulli 
din vremea predicărei Domnului Iisus? Au nu 
l'au dat la răslignire pe Domnu! Slavei? 

Şi dacă Dumnezeu pre aceia nu i-a iertat, 
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oare ne va ieria pre noi cari trăim întru des., 
fă/ări şi desfrâu ca şi aceia? Cu atât mai mult 
nu ne va ierta, deoarece zice, că acelea au 
fost pilde pentru noi, 1 Corinteni 10, 6 -Il. 
Î'1alei 24. 37-39. Luca 17, 27-28, 

Deci nu vă mai mirati voi Păstori cucermCi 
cari vă lupta!i pentru Împărăjia cerurilor şi cu 
suspinuri vă petrece!i viata asta trecătoare. des
pre care vom da seama! Au nu zise Domnul 
nostru Iisus Crislos Apostolilor Săi, şi urma
şilor lor că,' ei sun! sarea pă mânlului; iar dacă 
sarea se va sirica. cu ce se va n18f sEira? Intru 
nimic numai este de trebuin,lă fără numai a se 
arunca afarc'i şi a se călca de oameni. Î'1aiei 
5. 13. Jvlarcu 9. 50. Luca 14. 34-35. 
Să nu vă amăgească cineva zidind; că ce

tatea cea mare din Apocalips 17. 11. şi Babi
lonul 18. 2., este cetatea Constantinopolului 
(Ţadf1rad\ sau Roma, pe motivul că aceste cetăji 
sunt aşezate pe câte şapte munti. Că de vom 
înlelege şi noi ca Evreii Scriptura, ca ei vom 
ajunge. Pentru aceia zice: Aici este în!elepeillllea, 
aici este mintea ceia ce are intelepciune. Cele 
şapte capele sunt şapte' munfi, unde şeads fe
meia peste ei. Apoelilips 13. 18, şi 17. 9. Cei 
şapte munji, şapte Iări (puteri) mari Slln! ale lumei 
CreşEll~, şi şapte împămji cari sunt mai mal'i 
pesh.: ele. lrnpăl'ut f}~ fiecărei ţări [nari (pu[erc:! 
unui numeşte, iTIăcar âe ar împărilF Iii Ul'Ilkl 

lui cât de mulji, tot unul se numeşte, Cii zice: 
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Şi impărali şapte sunt, cinci au căzut şi unul 
este şi cellalt încă n'a venit, şi când va veni, 
putin trebue el să rămâe. Apocalips 17. 10. 
Când zice că cinci impăraji au căzut, ne arată 
că cinci din cele şapte p,lteri vor deveni repu· 

" bli.ce.i Iar când se va ridica a opta impărălie 
din ~ele şapte şi cu cei zece regi, zice Dom. 
nul, aceştia vor face războiu cu Mielul, dar 
Mielul ii va birui pe ei. Acest războiu se cădea 
să-I inlelegeti ereticilor. Cu Mielul, Dumnezeu. 
nimeni nu se poate bate, de vreme ce Dum
nezeu numai să suHe un vânt năpraznic şi toli 
ar pieri, dar războiul cu Mielul este răz.boiul 
cu Preolia şi cu CreştLl!ii.J In vremea acela se 
va implini cuviJ;ltele Domnului ce zice: Si voi 
Întoarce fala JVlea de către ei şi vor spurca 
cercetarea Mea, şi vor intra intrânsele fără de 
pază, şi le vor spurc~ P: ~le (bisericil~), Şi 
vor face turburare, ca pamantul este plm de 
popor, şi cetatea este plină de fără de ~ege. Şi voi 
aduce pe cei foarte răi din neamuri ŞI vor moş
teni casele lor,) şi voi întoarCe infierbântarea 
tăriei lor şiSe vor spurca sfintele lor. Şi cu
rălenia v~ veni, şi va cerca pacea, şi nu va fi: 
Vai peste vai va fi, şi veste peste veste va fi 
şi va căuta vedenie dela prooroc,. şi" lefle.a va 
peri dela preot, şi sfatul de la Cel bat,:am. le
zechi! 7. 22-26. dar întreg capitolul ( numai 
;aşa spune. _ .. 

Atunci când vor fi toate acestea, se va lmphm 
cuvântul ce zice: Eşiti dinlrânsa poporul Meu, 
ca să IllI vă împărtăşiti Cll păcatele ei şi ca să 
TlU luati dill bătăile ei. Că au ajuns păcatele ei 
până l~ cer, şi şi-au adus aminle Dumnezeu de 
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n~dr~ptătile. ei; Apocalips 18. 4--5. Vedeti dar 
ca Zice: ŞI şI-a adus aminte Dumnezeu de ne
dreptălile ei. Aşa că Dumnezeu trece cu vederea 
acum ned,re?tălil:, Păstorilor Creştini, nu de 
dr?gu! jor, CI C? sa. ne folosim, noi Creşlinii cari 
VOim sa "ne ~antUlm, de Darul lui Dumnezeu 
pe,c?re 11 au eIiuat prin punerea mâinilor Episco
PUlUI: In ,~re~e~ a~eia, a distrugerei Preoliei 
deA catre lIara ŞI cel zece regio Creştinii nemai 
avand pulinla - din cauza acelei urgii _. să 
mai asc~lte de învătătorii cei intru Cristos, şi 
~ ~e ~al du~e la. frân~erea . pâinii, şi ca Creş
tmn .sa nu fie vmova\I 1n Ziua judecăjei Dom
nulUi, Dumnezeu mai inainte a dat sentinta de 
?esle~ar~ p~ntru Creştini. Că ştiU că în ziua 
Judecatel. lUi Dumnezeu vom fi judecaji după 
~vanghehe. Ioan 1~. 48: Romani 2. 16, Apoca
l~p~ 20. 12, Incetati deCI cu eşirea voastră ere
bcJ/or. şi intoarceti-vă la dreapta credinta Creşlină. 
De al~ plecat dela ortodocşi la ei intoarceti-vă 
De al! plecat dela Catolici la ei în toarceji-vă. 
~e ali plecat. dela Angli;ani la ei intoarceti-vă, 
caA ac~s!e Irel un~ sunt, Hali sunt, iar din cauza 
ma~dnel unora s au desbinat, şi de ar cauta să 
se .Impac~, ce bine le-ar fi? Nu vă mai vântu
ratl. cu rr:mtea că Patriarhii sunt fiara din Apo
c~hps; C! acea lmpărălie care se va lupta cu 
Mielul lUi .. Dum~ezeu. Pe Apostolii DomnulUi şi 
pe ufI?a:ll 10: l-a numit .femee" precum v'am 
d?~edlt lamurIl. Atunci în vremea aceia a r
g:el Aşi a mâniei lui Dumnezeu care va fi in ~ j 

p~I?a~lul, atu.n~! Preotii fiind persecutaji şi om~
rajl, .~>I nemai fund nimeni cine să-i sustie dintre 
boem cu care se desfălau, atunci, zic, dintre 
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Păstorii cari vor mai scăpa ascunzându-se, se 
vor tângui după asemănarea p;oorocului ~er~mia 
,-- Vezi plângerea lui lereml,? -: Multi dmlr~ 
Păstorii noştri, ntribue aceasta plangere numai 
pentru ei singur, nu ca şi cum ar fi proorocii pentru 
acele timpuri, pentru Păstori. l~să z!ce .:'cript~ra : 
Pentru că nu prin voia oamemlor s a facui ,cand
va proorocie, ci purtându-se de Duhul Sfanl au 
grăit oamenii cei sfinti ~i lui, D~mnez:u. :~ P~: 
tru 1. 21. Atunci se vor tangul ŞI negutatOri! caII 
vindeau din mărfurile lor, Creştini/oI', şi mull~ 
s 'au îmbogălit din!rânşi. Apoc. 18. 11-19. Ahmci 
se va împlini cuvintele ce zice: Veseleşle-~e d:; 
ea cerule şi voi sfinti apostoli şi prooroci, ca 
ajudecat Dumnezeujudecata voastră despre dân-
sa. Apoc. 18. 20. . .-

Vedeji voi eretici, di însuşI Dumnezeu li n~
meşte sfinli pe Apostoli şi p'rooro~i, da~ cu _cat 
mai mult noi? Şi ind le Zice, sa se DUCl.;re. 
Cu cine vorbeşte Dumnezeu dacă sufletele lor 
nu exlslă precum ziceti voi? Vedeti dar că su
fletele sfinjilor şi ale tuturo! sunt vii precum 
v'am dovedit. Ioan 14. 1 \:l. Dar de ce le sp~n~ 
Dumnezeu în Empu! acela Sfinjilor Apostol: ŞI 
prooroci Sti se bucure de căderea urmaşilor !~I'? 
Pentrucă. Sfinţii Apostoli şi Proorocii n:au :11:-
1·,[ li' 1a',a celor Dulernici ai pământulm can fa-
c!. ~ .. 1- l 

CCUl! fără de lege. precum fac şi acum unII am,re 
Episcopi şi Preoti înfnmlân? pe cei răi. E~ au pre
dicat Cii 11I'edică împărăjia lUi Dumnezeu ŞI drepta
tea Lui. şi nu a p<?nnis desfălările, c~~i a~casîa e~t~ 
slujbi\ idolilor. Au fosl persecutati, Datul;. omora\!. 
si ei n'au eşti din porunca DomnuluI IIsus. Iar 
f~ând astăzi legiuirile statelor le garantează aces~ 
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tor Păstori ca să nu fie nici bătuţi, mCI omo
râji pentru că predică împărăţia lui Dumnezeu 
şi dreptatea Lui, şi când unii dintre Păstori 
slrică aşezămânlurile Sfinţilor de mai'nainte, ce 
cred aceia? Că cine joacă şi dansează la ba-

,Iuri, au nu cei ce se numesc Creştini? I-ie-ne 
permis să. zicem, că şi păgânii au jnvătat multe 
dansuri dela Creştini. Cine sun! cei ce fac nun
jile cu jocuri, cu dansuri, şi le cântă Iăufarii, 
muzicile, lobele, flautele, chitareIe, etc., au nu 
cei ce se numesc Creştini? Au nu şi mulli din
tre Păstori iau parie Ia astfel de mgii? Au nu 
mulţi din Păstori spun CreştiniIor să-Şi petreacă. 
să joace, că nu este păcat? Şi iată, zice: Că 
din vinul mâniei curviei ei, au băut loale nea
murHe, şi impărajii pămânlului cu e" au curvit 
şi negujătorii pămânluiui din puterea desfăiărilor 
ei s'au înbogălil. Apocalips 18. 3. DaT cu loale 
aceste urgii care se fac şi se vor mai face, po
runca, sentinta Dumnezeiască .. sle: Să ascultăm 
de Invăţătorii noştri, că ei vor da semna pentru 
sufletele nOQslre. Evrei 13. ! 7, Şi tOCile câte ne 
spune să facem, să facem şi sei pii::irn. ieU' .lupa 
lucrurile lor cele rele să nu facem. câci zic,j 
nu fac. Malei 23. 3. Ce vrei o mai bună po
runcă şi uşoară ca aceasla? Dumnezeu a zis . 
şi nu-J crezi? Dacă nu crezi. negreşit că nici 
nu te vei mântui. Tu care voeşti să le mântu8şfi 
fii sărac cu duhul şi fericit vei fi. \VIalei 5. 3, Luca 
6. 20_ 

Nu spune nicăeri în SL E'Ianghelie că de se 
va conrupe lumea, să ne facem reguli noui de 
credinlă. Numai atunci când se VB. tămădui acel 
cap rănit ca spre moarte, şi va distruge Pl'eojia 
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omorându-i după sfatul lui Dumnezeu, numai 
atunci zice Dumnezeu Creştinilor drept credin
cioşi: "să iasă". Pentru timpurile acelea cum
plite ne-a rânduit Dumnezeu trei lucruri prin 
cari să ne mântuim, cei cari vom mai scăpa, 
adică: Credinţa, nădejdea şi drago~tea, aceste 
Irei; iar maL mare decât acestea este dragostea. 
I Corinteni 13, 13. Pentru aceia ne anuntă Dum
nezeu zicând: Ori proorociile de vor lipsi; ori 
limbile de vor inceta; ori cunoştinta de se va 
strica; rămân cele Irei: credinta, nădejdia şi) 
dragostea. l Corinleni 13. 8-13.: Iar regulă' 
nouă nu se poate face. Spuneti voi eretici unde 
vă este dragostea voastră dacă ziceti că la voi 
este iubire multă precum a spus Domnul Iisus 
Cristos? căci voi căutati să omorâti pe maica 
voastră (Preotia) care v'a păstrat moştenirea 
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, aşa după 
cum a primit-o. V'a păstrat Vechiul şi Noul Tes
tament cu toate predaniile Sfintilor Apostoli, 
vi le-a pus la îndemână luturor. Şi prin câle 
nevoi nu a trecut această mamă? Voi necin
stiti pe mama voastră Preotia, şi Domnul Dum
nezeu zice: Cinsteşte pe latăl tău şi pe mama 
ta ca să·ti fie tie bine. Şi cela ce va vorbi de 
rău pe tatăl său sau pe mama sa. cu moarte 
să moară. Eşirea 20, 12. şi 21. 16, Matei 15. 
4. Marcu 7, 10. Şi gânditi că veli scăpa de 
mânia lui Dumnezeu pentrucă ucideti pe mama 
voastră? Poate o mamă de copii curvă să fie, 
dar dacă naşte copilul ori de ce sex, copilul 
are cheile fecioriei, deşi mama lui este curvă. 
Aşa şi noi Creştinii, dacă se va întâmpla ca 
mama care ne-a născut, duhovniceşte, să fie 
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curvă, păcătoasă. totuşi noi avem mântuirea si
gură. Dumnezeu tare o va judeca, nu noi, pe 
această mamă de nu ne va ingriji cu hrană de-

. plină şi la timp, Spuneti voi erelicilor, unde 
este dragostea voastră când voi căutati să dis
trugeti pe mama voastră? Dumnezeu zice: De 
aşi impărti toată avutia mea şi de aşi da trupul. 
meu să-I ardă, şi dacă dragoste nu am, 
nici un folos nu-mi este. I Corinteni 13. 3. 
Acum dacă voiti a predica impărălia cerurilor 
şi dreptatea lui Dumnezeu, v' am arătat in acea
stă carte. Dar să spun şi celelalte. Câte am 
spus până aCum in privinta "Iuărei din mijloc" 
(a Preotiei) Il Tesaloniceni 2. 7.; am spus că. 
această luare va fi in vremea acelei fiare a opta 
din cele şapte puteri, şi in timpul acelor zece 
regi care vor asculta toate poruncile acelui im
părat care va stăpâni tot pământul şi va omorî 
pe sfintii lui Dumnezeu, cari nu vor voi a se 
lep~da--deDoinnul Iisus. Cei fricoşi se vor le
păda repede şi vor zice că acel împărat este 
dumnezeu, de oarece, ce zice el, aceia se face. 
Că şi acum sunt mulli necredincioşi cari zic, 
că dacă cutărui om ii stă în mână să omoare 
sau să libereze, să ia sau să dea, apoi acela 
este dumnezeu, şi deci să te Închin: lui, zic 
ei. Dar luati seama care voili să vă mânluili:. 
Că deşi văzurăli din partea acelei fiare atâtea 
urgii, perseculii, prigoane, schingiuri, omoruri 
de Creştini pentru Numele lui Dumnezeu' dar 
antihristul. omul păcatului, fiul pieirei, nu ',fuse. 
Punerea pecetiei a lepădărei de Dumnezeu nu 
ne-o arată Dumnezeu la cei zece regi. Numai 
atât ne arată că, Dumnezeu a pus in cugetele 
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celor zece regi să distrugă femeia, Preolia. 
Apoc. 17. 17. După aceasta aŞa zice Domnul 
Duhul: Să nu vă amăgească cineva pe voi În 
nici un chip că va veni Crislos, de nu va veni 
mai întâi depărtarea (Preoţiei), şi de nu se va 
arăta omul păcatului, fiul pieririi, Protivnicul, şi 
care se va inălja mai presus de 101 cel ce se zice 
Dumnezeu, sau închinăciune; aşa încât să şadă 
21 în Biserica lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu, 
arălându·se pe sine cum că ar fi el Dumnezeu. 
l! TesaJ.oniceni 2. 3-4. 

lată fratilor, antihris.tuL 
Vedeji că spune lămurit că, după ce maz 

Inainte se va depărta Preotia, şÎ după aceia vine 
protivnicul. o mul păcatului, după aceia viile 
DOl7lnul Iisus Cristos să facă judecata tuturor. 
Dar pân<l Sel vie să facă j.udecata, mai, este de. 
s1lferit din partea new711zlw omenesc. Cand tOţI 
Ilccredil'cio.'ii se 1'01' bucura cc'i au scc'ipaf de 
~rija că Illai există WI DUlJlnezeu, nemai fiind 
Pâstori II ici oi credincioase. fiindc<l S1lnt omorâfi : 
când S 'Gi' pt'clreu cel deaculli va începe o viaţă 
linisiitâ. hlrâ [)ullme:eu, dar în schimb vor fi toţi 
stăpâniti de poltele sex1lale, cum sunt şi acum 
multi, dar w71blâ În!r ·asculls.: alunci când cred 
ei c~l-si pot Î/ldeplini poftele demonÎce fără Sa-l 
!lioi Î;zhuille cinez'CI, ială!. Se ridică atunci după 
patruzeci şi. două de luni de omor, un om Evreu 
cu o idee noui\. Acest Evreu din seminjia lui Dan, 
cu o minie ingenioasă, cu o minte pătrunză
toare 1n loale cunoştintele şliinlei lumeşti, însă 
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cu totul demoni zaI. Dupăce acei zece regi au 
terminat opera de distrugere a Preotiei, acest 
Evreu, nu este muilumi! în inima sa cu ce s'a făcui 
Creşlinismului, ci aduce o idee nouă! Cine zice că 
cu (Idevăra! nu mai crede în Dumnezeu şi ln 
Iisus Crislos. să primească un semn să-j poarte 
la sine, în care semn spune că, Cil adev1iral· 
s'a lepădat şi numai crede In Dumnezeu şi in 
Iisus Cristos. De acum iar vai, şi durere!.. iar, 
plângere şi tânguire!.. Pentrucă mulji ziseseră de 
formă că numai cred În Dumnezeu, iar În inima 
lor mai tare se Înrădăcinează credinja. Dar să 
dovedesc cu Sfânta Scriptură toale acestea. Am 
spus mai la început că fiara din Apocalips. 2(). -i, 
esle explicafă mai pe larg În Cap 13 Si in 
cele prime zece versete a vorbit numai de cei 
zece regio de opera de distrugere a Creştinis
mului, cu Cler, cu Creşlinii şi cu biserici cu loi. 
la!' în verselele 11--18 din Cap, 13. ne arată 
continuarea stăpâni rei fiarei a opla din cele 
şapte, Însă cu o lirănie şi mai grozavd, precum 
vom vedea, In cartea profetuiui Danii.! Cap. 7, 
mult vorbe.~le despre cei zece regi cori ascultă 
toate ordinele celui mai mare împărat (fiară), 
şi de omul păcalului,filJl pieririi, antihristul. Dar 
cam greu de inteles pentru unii, de oarece acolo 
ne arată că cei zece regi ~i cornul care face 
războiu cu sfintii, antihristul, fac parte din fiara, 
împără!ia a patra. Iar în Apocalips Capitolul 
13 şi ti, nu ne spune de cde pairu fiare, im
părăjii, Mia Daniil; dar vedem că şi intr'o pQrle 
şi într'alta vorbeşte de cei zece l'egi şi cornul 
antihrist. Eu am strecurat printre cuvinte mai 
la începui că fiara a opla din cele saple. îşi 
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Lepădarea de Dumnezeu. 

După ce cei zece regi au 
terminal opera de distrugere, 
zice Sf. Ioan că tot în timpul 
acela a văzut altă fiară su
indu·se de pre pământ; şi 
avea două coarne asemenea 
mielului, şi vorbea ca un ba
laur. Şi toată stăpânirea fiarei 
celei dintâi o făcea inaintea 
ei, şi face pământul şi pre 
cei ce locuesc pre dânsul ca 
să se închine fiarei celei din 

Mântuitorul in faţa lui tâi, a cărei rană cea de mo. 
Pilat 

arte s'a vindecat. Si face 
semne mari, ca şi foc să făcă să se pogoare 
din cer pre pământ înaintea oamenilor. Şi înşală 
pre cei ce locuesc pre pământ, pentru semnele 
care i s'au dat ei să facă Înaintea fiarei; zicând 
celor ce locuesc pre pământ, să facă chip (fo· 
tografia) fiarei care are rana sabiei, şi a trăit. 
Şi s'a dai ei a da duh chipului (fotografiei) 
fiarei, ca să şi vorbească chipul fiarei, şi să 
facă ca, toli câli nu sc vor închina chipului fiarei, 
să se omoare. Şi face pre loji, pre cei mici 
şi pre cei mari, şi pre cei bogaji şi pre cei 
săraci, şi pre cei slobozi, şi pre cei robi, ca să 
le dea lor semn peste mâna lor cea dreaptă, 
sau peste frunlile lor. Şi ca nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul 
sau numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. 
Aici este înţelepciunea. Cel ce are minie soco· 
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leasc~ numărul fiarei; că număr de om este, 
şi numărul ei. şase suie şaizeci şi şase Apoc, 
13, 11-18. Vedeţi că la Daniil ni-I arată pe 
antihrist În cornul cel mic. de fala căruia a căzut 
trei coarne din cele zece, şi zice, că a întrecut 
cu răutillea pre cele zece. Ba va căuta să schim
be vremile şi legea, şi va amăgi chiar pe Creştini. 
Iar în Apocalips nH înfălişează cu o fiară în
!ă.rind pre cea cu capul rănit ca spre moarte 
şi s'a vindecat. Odată jyit acest om al păcatului 
în lume, f!C~:;t corn bic.,!emal, această fiară dia
voleasc~i .. c!caClun ln~fJc(' ~'â fnlclegcJ?'l câ satana 
S'Ci des!~g(]i, s'(f liberai, i S 'Q det voe sâ lucreze 
ce uoc~;fc iuiru cei iH!Cred!';I(io!;:j, de acum nu rnai 
'(:;te oprit. 

La cei zece regi, a fost inceputul dureri· 
lor, l'lalei 24. 8.; dar odalil liberal sai ana şi-a 
~;i 9ăsit omul înlru care să lucreze. Diavolul 
duhul 1'UI1, şlie că !1lul\i Creştini au declarat 
doar de formă în lata împăralului cel mare şi a 
celor 3€Ce regi, că nu cred în Dunlnezeu şi 

. 1n !isus C rislos, dar odală liber lăsat, ştie cum 
sii lnşa!.e pre loţi. Din toată lumea necredin
cioas!i carc \'a fi atunci. nu găseşte diavolul un 
vne; mai ].1olri\'11 decât lll\ Evreu foarte inteligent 
din tribul StlU simill\ia lui Dan, unul din cei 
doisprezece Iii ai lui IsraiL Ce urgie, ce mânie, 
ce cruzime va li din partea celor zece regi şi 
a 1111pu.ralului cel mare, dar nici unuia nu-i va veni în 
cUge! să·j şi infiereze (să-i ]rlSC111Hf2Ze), pe cei ce zic 
că înlr'adevăr zic di se leapădă de Dumnezeu. 
Aşa că satana ştiind că mulji s'au lepădal de 
Dumnezeu de [urmă, ei \'a pune în cugetul acelui 
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Evreu ca să însemneze pre loji câti se leapădă 
cu adevărat de Dumnezeu. Atunci va merge 
acest om al diavolului la împăratul cel mare 
slăruind să dea poruncă ca, toală lumea să pri
mească un semn; sau pe frunte, sau pe mâna 
dreaptă cu care se închina lui Dumnezeu. sau 
de le este ruşine să umble înfieraji ca animalele 
care se vând În fârguri, să poarte ori folografia 
împăratului cel mare, ori numarul lui şElse suIe' 
şeaizeci şi Şase. Negreşit că inlelecluaiii vor primi 
fotografia sau numărul, iar norodul de jos care 
.umblă prin ploi, prin zăpezi, prin vânturi, prin 
căldura soarelui vor primi să fie însemnati pe 

, frunle şi pe mână, ca să nu mai poarte grija 
şi de fotografie, să n'o murdărească, să n'o rupă 
elc. Dar mulli Creştini îşi \'01' da seama de lu' 
crarea diavolului, şi nu vor primi semnul fiarei 
iscălind singuri că se leapădi:i de Dumnezeu şi 
vrea să fie moştenitori ai focului veşnic. Şi alunci 
se va vărsa sânge mult. 

Şi zice Domnul: Scrie: ferici\i cei morţi, '~[H"i 
în Domnul' mor de acum; aşa, zice Duhul, ca 
să se odihnească de ostenelele I.Dr. Apoc. J4. 
13, Atunci neplăcându-i omului păcatului pur
tarea a Irei din cei zece reg1, sunt delronall 
de acest om al diavolului, pentrucă acei Irei m' 
vor voi să e~ ecule punerea semnului la popor. 
Atunci acest om al păcatului, fiind incredinta! 
de diavol, va începe să. facă semne mari în faja 
impăraiului şi a !umsi, că cu adevărat ce zice 
el aşa este, că nu este Dumnezeu nimeni, fură 
numai împăratul cel mare. Dedk'!i lnchinaji-vă, 
zice el, împăratului şi slH facă fotografia sA. i 
se închi[1e. Şi când va vedea lumea că şi foc 
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pogoară din cer, şi că vorbeşte fotografia îm
păratului, atunci se vor lepăda multi de Dum
nezeu şi de Domnul nostru Iisus Cristos, şi vor 
primi semnul lepădărei de Dumnezeu. Atunci ai 
să vezi cum regii. miniştrii. dregătorii, functio
nari, meseriaşi, plugari, muljimea femeilor uşoare 
şi a copiilor, mergând la locul de înfierare, de 
lepădarea de Dumnezeu. Atunci ai să auzi bles
leme, hule, împotriva Tatălui şi Fiului şi a Sfân
tului Duh. Ai să auzi atunci după însemnare, 
exlamalii de bucurie din partea lumei, zicând 
că aceia este credintă adevărată, că crede în ce 
vede, nu ca acum să crezi în Dumnezeu pre 
care nu-l vezi. Atunci. pe deoparte o face pre lume 
să creadă, semnele cele mincinoase, care le ya 
face proorocul cel mincinos cu discipolii lui, 
adică antihristul, omul păcatului; iar pe de altă parte 
ii constrânge pre toti foamea. Pentrucă se ya 
da poruncă În tot pămân!ulla autorităti, armate, 
politie, jandarmerie, ca nimeni să nu poală cum
păra sau vinde decât numai cine are un semn 
din cele patru, sau pe frunte, sau pe mâna dreaptă, 
sau fotografia, sau numărul şase suie şaizeci şase. 

Multi oameni şi femei atunci vor cunoaşte că 
acela esf e antihristul, şi ştie că nu ya trebui să 
primească semnul lepădărei de Dumnezeu, că 
se ya osândi la judecata lui Dumnezeul dar vai, 
că multe vor fi Însărcinate cu copii În pântece, 
altele alăptează pruncii lor, şi n'ar voi să pri- / 
mească pecetea lepădărei de Dumnezeu. Dar 
ce să facă din cauza foamei, căci tipă copilaşii / 
de foame şi nu are cu ce-i hrăni. Hrană nu poate· 
cumpăra că nu-i vinde nimeni, şi nu ya şti Între 
ce să aleagă, moarle de foame, sau pecetia şi 
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osânda veşmca. Se vor topi multi de foame, şi 
. vor pofti să moară şi nupo!. Vei vedea atunci 
fiinte de fete Creştine, şi mame Creştine care 
acum cresc în frica lui Dumnezeu, cum cu băr
bătie vor Înfrunta pe omul păcatului şi pe trimişii 
lui, şi cum cu bucurie vor primi să fie schin
giuite, omorâle, ele. Vei vedea atunci oameni 
Creştini cum vor marturisi cu îndrăzneală pe 
Domnul nostru Iisus Cristos, cum vor dovedi ce
lor necredincioşi că acela este omul păcatului, 
antihristul, şi să nu se teamă de moarte, ci să 
primească mai bine chinurile, torturile, moartea, 
ca să dobândească viata veşnică cu Iisus Cris
Jos. Dar ce condei ar putea descri toate urgiile 
de atunci? Acum mulji dintre Creştinii noştri, 
când aud de aşa urgii şi omoruri de Creştini, 
din partea acelui împărat fiară şi dela cealaltă 
fiară, omul păcatului, antihristul, zic, că dece 
Dumnezeu îl lasă pe diavol şi pe acei oameni 
blestemaji să facă atâlea rele oamenilor? Că 
ce, mai Iare este diavolul decât Dumnezeu? 
Dacă Dumnezeu este. adevărat Dumnezeu, de ce 
îngădue atâtea răutăli să facă diayolul? Nu, nu. 
nu este drept Dumnezeu dacă nu-i este milă de 
oameni, şi-! lasă pe diavol să înşele lumea, şi 
după aceia să-i mai arunce şi în foc yeşnic ... 
Inteleg, zice, să crez, să mă închin lui Dumnezeu, 
dar de ce să îngăduediavolului să Înşele lumea şi să 
se osândeescă ? Şi Domnul Iisus Cristosle răspun
de acestor fricoşi, acestor falşi Creştini, şi le zice: 
Eu am venit Întru numele Tatălui Meu, şi nu mă 
primiti prc Mine: de va veni altul Întru nu
mele I}ău, pe acela il veti primi. Ioan 5. 43. 
Adică veni la noi pre pământ, lăsând slava 
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cerească, se făcu om asemenea nouă murilori
lor. Umblii In hai n a smereniei şi a ascultărei 
de Dumnezeu. Predică împărăjia cerurilor şi 
veşnicia. Făcu bine omenirei, lnvăjându·o să se 
iubească unii pre altii. Ne spuse să fim buni, 
blânzi, miloşi fajă de săraci. Ne spuse să nu 
răsplălim rău pentru rău. ci să iubim pe vrăş
maşii noştri, să ne rugăm pentru ei. Ne spuse 
să peirecen~ viata întru ru.găciuni, întru posiiri, 
il! !ncribni. Ne ~,'use să nu râdem. d vom plânge. 
"", ,~ I r"'" '"' t'· :."te ~VLlse sa nu ne OeSlâi.aI11, ca ne vom angul. 
Ne spuse să nu ne ocupăm de el cunoaşle fala 
cerului când ploH'J, când va fI furtună, ci să 
cunoaştem ce n.,·CI Dumnezeu dela noi, să ne 
Dod':.m. L'ar lumea Creştină, cei necredincioşi 
~ând aud că trebuc, să se oprcască dela aceste 
fapte rele, pe care le·am arăta! în această carte, 
atunei îşi ia îndrăsneala şi zice: Că unde·l va 
duce Dumnezeu după moarte, ducă·!; numai acum 
sti"'şi pc!reacă şi 511 se distreze; ce o mai fi 
dună rnOGI jp" (} s~( vază l-:J. atunci. 

ii '{ k: ·"~'.',nule, feluee, ii'~bu(~ â avea şi fapte 
Creşline.şii nu ilUl'I1iJi credill!:J În Dumn2zeu; că 
aşa şi dn.lcii cred în Dumnezeu·şi se cutren1ură .. 
laco'; ? '1\:). Şi-mi răspunde zicând: Că, ar fi 
cu puHnjă ca. Dumnezeu să condamne în foc 
veşn;c atâia iUll1E::: care·şi petrece? Că a văzut 
ei. veirccând~ bOBri, preo1i, Blonahi, şi dacă ar 
fi l.~ticaL ar HVJ.i fv.ce aceia aşa '[ câtă carte 
dI~sc n.cciu7 hni 7,iC7 n! oi mai zice că nu ştie 
lucruriÎe 6.(:,;,"\:71eo.! Si zice DOlurml: Eu venii 
întru l1llmele Tai'liui l'Ieu, şi nu mă primiti pe 
I'lin8: de F! veni allu!, antihristul, intru numele 
Să.ll, pe a.ceI". ;j ycli primi. Şi adevărat este 
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cuvântul lui Dumnezeu, căci; penlru leatre, ci
matografe, au bani şi timp să stea până noaplea 
târziu; dar penlru ascultarea predicei sau cazanii 
dela biserică n'au timp. Pentru berării şi cafe
nele au timp să slea până noaptea târziu; dar 
pentru mânluirea suflelelor lor n'au timp. Penlru 
ceaiuri dansante, serale dansante, baluri mas
cale şi nemascale, au timp să stea până despre 
ziuă, dansând şi jucând, sufletele pierzând; dar 
penlru mântuirea suflelelor lor, să se ducă la 
biserică sărbătoarea două trei ceasuri, să asculte 
cuvinlele lui Dumnezeu, - ce zice El omului să 
facă să se mânluiască, penlru aceasta nu au 
tijllp. Pentru a sări in sus jucând, au putere şi 
timp, dar pentru plecarea genuchilor În fala lui 
Dumnezeu şi a lui Iisus Crislos nu pot, n'au 
timp. 

Au timp a blestema, a vorbi de rău, a critica 
pe semenii I()Ţ; pentru rugăciune şi a grăi despre 
mânluirea sufletului n'au timp. Pentru a citi 
cărli de basme. romane, ele., au timp, dar pentru 
a citi Sfânla Evanghelie şi alte scrieri cu Învă
Iălură sfântă, n' au timp. Penlru a cânla cântări 
lumeşti din viori, chitare, harpe, jambale, piane, 
flailte, muzici, lobe, cimpoae, etc., au timp; dar 
a lăuda pe Dumnezeu tot cu aceleaşi organe, 
cu psalmi şi cu cânlări duhovnicesti, care se 
cânlă la biserică, pentru aceasta n' ~u timp. Eu 
am venit Întru numele Tatălui 1\1 eu şi vă arătai 
cum să vieţuiţi, cum să pe t r e c e t i să vă fie 
bine pe pământ şi In ceruri, şi nu mă primiţi 
pe Mine; de va veni omul păcatului, fiul diavo
lului, şi vă va Învăţa de rău, il veti primi. 

• • • 
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Iată pentru ce Dumnezeu va lăsa liber definliv 
pe diavol îa vremea de apoi, şi va înşela lume.a 
cu nălucirile lui şi cu minuni false, nu adeva
rate că va face şi foc să se pogoare din cer, 
însi numai adevărat nu este, ci ca să facă pe 
oamenii cei necredincioşi să se lepede cu totul 
de adevăralul noslru Dumnezeu Iisus Crislos, 
şi să se arunce în lacul de foc împreună" cu 
el diavolul. De aceia ne spune Duhul Sl~nt, 
zi~ând: Că după ce se va lua din mijloc (Preoţw). 
Şi atunCi se va arăIa cel fă:ă de lege (ant.ihrist) 
pe care Domnul îl v~ omon c~ D.uhul gurel Sale: 
şi îl va pierde cu aratare a velllre~ ~ale; A ~ărUl 
venire este după lucrarea sataneI mtru toata pu
terea şi semne şi minuni ale minciunei. ?i .înl~u 
toată amăgirea nedreptălii într~ cei. pI.enl?f1; 
pentrucă dragostea adevărului n a~ pnmIl .el ca 
să se mântuiască. Şi pentru acela va tnmet: 
lor Dumnezeu lucrarea înşelăciunei, ca să creada 
ei minciunei: Ca să se judece toli cari, n'au 
crezul adevărului, ci au binevoit !ntru n:dreptate. 
Il Tesaloniceni 2. 7-12. Vedell dar ca nu es~e 
nedreptate la Dumnezeu? Deci în vre~ea acela 
când Preoti nu vor mai fi, şi 10caşurI.le. ~e r~
găciuni, bisericele, unde acum se pre~~c~. Impa~ 
rălia cerurilor şi se face frângerea pal~ll vor fi 
pustii· atunci antihristul. omul diavolulUi, va d~ 
porUl;că să se adune lumea în acele locaşur~ 
şi le va spune ca loIi să se înch~ne. împă!atulul 
cel mare şi chipului lui. Observall bme, ?a a~est 
om al păcatului, fiul pieririi, II Tesalo~lce?1 2: 
3. deşi el va face împreună cu dis~lpolli 1~1 
semnele c('le mincinoase cu lucrarea dlayolulul, 
totuşi. el spune lumii să se închine celui mai . 1 
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mare împărat, şi folografia aceluia să o facă şi să 
i-se închine, nu lui şi ucenicilor lui; Că aşa zice 
Duhul Sfânt: Mă tem, ca nu cumva precum 
şarpele, diavolul, a amăgit pe Eva cu vicleşugul 
său, aşa să strice şi inlelegerile voastre dela 
adeverinja cea întru Cristos, Că de ar propo
vădui cel ce vine (antihristul) pe alt Iisus, pe 
care n'am propovădui!; sau de ali lua al! duh, 
care n'ali luat; sau altă evanghelie, care n'ali 
primit, bine l'aji suferi (primi). Il Corinteni 11. 
3-4. Luati bine seama, că aci vorbeşte şi de an
tihrist, omul păcatului, şi de fiara împăratul cel 
mare, care va fi în vremea lui antihrist, că zice: Că 
de ar. propovădui cel ce vine, antihrist, pe alt lisus 
adică pe împăratul care stăpâneşte 101 pămâniul. 
Aşa că anUhrist, omul păcatului, fiul pieire ii, 

folosindu·se de pustie'talea bisericilor şi de lipsa 
Preolilor Creştini, el însuşi va sta in aceste lo
caşuri sfinte, propovăduind pe acea fiară de om 
spurcat, spunând lumii că nu există alt Dumne
zeu şi Crislos, fără numai acel împărat al optulea 
din cei şapte. Apocalips 17. 11. Şi că cine i se 
poate impotrivi? In vremea aceia se va împlini 
Cuvintele Domnului ce zice: Deci, când veti ve
dea urâciunea pustiirii, care s'a zis prin Daniil 
proorocul, stând În locul cel sfânt (ceia ce cîteşi'! 
să înţeleagă). Atunci cei din Iudeea să fugă la 
munţi; Şi cel ce va fi pe casă. să nu se po
goare să ia ceva ain casa sa; Şi cel ce va fi 
în câmp, să nu se Întoarcă Înapoi şi să-şi ia 
haina sa. Iar vai! celor ce vor avea În pântece 
şi celora ce vor alăpta in zilele acelea! Ci ruga
ti-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâm-
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băta. Că L'a fi atunci necaz mare, care n'a fost 
dela începutul lumii până acum, nici nu va mai 
fi. Şi de nu s'ar fi scurtat zilele acele~, nu. 
s 'ar fi mântuit tot trupul, dar pen~ru cel a lC;ş I 
se VOI' scurta zilele acelea. AtunCI de va zice 
vouă cineva; iată aici este Cristos, sau acolo, 
să nu credeţi. Că se vor scula cristoşi mincinoş~ 
şi prooroci mincinvoşi, fi vor v da sem~e man 
si minuni. încât sa amageasca de va fi cu pu
Îinţă şi pe cei aleşi .. lată ';la~ î~a!nte alT! spus 
vouă. Deci de VOI' zice voua,' zata zn pustze. este.: 
să· nu esiti; iată în cămări, să nu credeţi. Ca 
precum' este fulgerul dela răsărit ş,i SI(' arat~ 
până la apus, aş,a va fi ş,i venirea FiulUI 
Omului. Matei 24. 15-27. 

• • • 
Să nu socotească cineva pustiirea care a 

făcut-o Vespasian şi Tii asupra Ierusalis~uIui .şi 
asupra bisericei lui Solomon, cum c~ acela 
este pustiirea dela Matei 24.15-27. Nu distruge
rea oraşului Ierusalim şi Biserica lui Solomon este 
pustiirea aceasta arătată la Ev. Matei. Esle ade
vărat că biserica făcută de Solomon de multe 
ori a fo~t distrusă, însă s'a refăcul iarăşi; Dar 
de când a dislrus-o Vespasian şi Tit nu s'a 
mai refăcut, şi nici nu se va mai reface vreo
dală deoarece este înlocuită cu biserica Dom
nului nostru Iisus Cristos. Pentru distrugerea bi
sericei făcută de Solomon a zis Domnul ys~s,. 
aşa: Şi eşilld Iisus din biserică mergea, ŞI s au 
apropia! către Dânsul ucenicii Lui .ca să-i arat: 
Lui zidurile bisericii. Iar Iisus a ZIS lor; vedej! 
acestea toale? . Amin grăesc vou~; nu va ;~
milne aici piatră pe piatră, care sa nu se flSI-
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pească. Matei 24. 1-1. Aşa că s'a risipit prin 
Vespasian ·şi fiul său Tit, in prima sută de ani 
dela Domnul Iisus. Auzirăti că Domnul Iisus 
zise că în timpul acelei pustiiri cei din ludeea 
să fugă în munti; şi cel ce va fi pe casă, să 
nu se coboare să ia ceva din casa sa. Şi cel 
ce va fi în câmp, să nu se întoarcă înapoi să.şi 
ia haina sa. Şi aşa zice şi în Sfânta Evanghelie 
dela Marcu 13. 14-,-16. Luca 21. 21, Toate cu
vinlelea acestea sun! in legătură cu cuvântul din 
Apocalips, ce zice: Eşiti dintrânsa norodul Meu. 
Apoc. 18. 4. Poate unii se vor îndoi de ce spun 
aici, însă luati bine seama că la Sf. Evanghelist 
Luca zice; Cei ce vor fi in mijlocul Ierusalimului 
să iasă. 21. 21. Aduceti-vă aminte că Domnul 
Iisus s'a făgăduit a fi cu Apostolii Săi in toale 
zilele în lot pămânlul până la sfârşitul veacului. 
Matei 28. 20 Deci, dacă Apostolii şi urmaşii 
lor sunt cetatea iubită a Marelui Impărat întru 
care locueşte, Matei 5. 35., cum nu intelegeti 
că de Preojia Apostolică e vorba, care este nu
mită "Ierusalim" Alegerea cetăjei Ierusalimului in 
legea veche şi existenla lui de a fi până la 
venirea in trup a Domnului, a fost pildă penlru 
cetatea următoare după Domnul Iisus, adică 
Apostolii şi urmaşii lor până In sfârşit. Eu am 
mai spus că nu sunt Diacon nici Preot, insă 
trebue să spun adevărul. Deci, la sfârşitul vea
cului această ce tale mare, Preotia, va fi distrusă 
precum am dovedit, şi zice Domnul că: Zilele 
izbândirii sunt acestea, ca să se împlinească 
toate cele scrise. Luca 21. 24, Apoc. 17. 17. 
Deci, In vremea acelei pustiiri când satana este 
deslegat putin, adică i·se dă voe să facă toate 
câte voeşte şi poate în cei peritori, inşelând lu-

.,\ 
i ( 

I 



ii 

'.i 
~ ! 

230 

mea cu înşelăciunile lui cele mincinoase, făcând 
semne şi minuni nu adevărate, ci falşe, ca să 
conrupă pe toată lumea, Când va, vedea lumea 
atunci pe antihrist, omul păcatului. că face aşa 
semne şi minuni, şi că pogoară şi foc din cer, 
si face de vorbeşte fotografia Impăratului, fiara, 
~tunci cu totii vor alerga cei necredincioşi să 
vază, să auză, şi să primească învătăturile min
cinosului cristos, şi să le pue pecelia lepădărei 
de Dumnezeu. Atunci se vor bucura Evreii cari 
nu se vor fi botezat In vremea predicărei Evan
gheliei la toate neamurile; căci se vor boteza şi 
dintrânşii multi şi vor crede În Tatăl prin Fiul; 
şi vor cinsti şi aceştia pe Fiul ca şi pe Tatăl. 
Ioan 5. 23. lnsă nu toli se vor boteza, că cei 
mai mulli dintrânşii. după învăIătura mincinoasă 
a Rabini\or lor, aşteaptă să le vie un mesia, 
izbăvitor, care să le dea Împărălie pământească, 
nu cerească. 
Aşa că, văzând Evreii că anti.hristul şi cu îm

păratul cel mare persecută şi omoară pe to~~ 
Creştinii din tot pământul, se vor bucura Evreu 
crezând că antihrist este mântuitorul cel mult 
aşteptat de ei. Mai ales că antihrist este de 
neam Evreu, din semintia lui Dan, îi vor da 101 
concursul, ca să se împlinească ce este scris: 
zicând: Dan va judeca pe poporul său ca ŞI 
un neam în lsrai\. Şi să se facă Dan şarpe 
(diavol) în cale, pândind În cărare, muşcând 
călcâiul calului, şi va cădea căIărejul înapoi. 
Facerea 49, '16-17_ Şi iarăşi zice: lată ca no
rul se vor sui, şi ca viforul carele lor, mai 
sprinle~i decât vulturii, caii lor, vai nouă, că pe
rim, Pentru că celui ce se sue dela Dan va 
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veni mie, Ieremia 4. 13 -15. Şi iarăşi zice: 
Pentru ce noi şedem? Adunaji-vă şi să intrăm 
în cetăjile cele tari, şi să pierim acolo, că Dum
nezeu ne-au lepădat pe noi, şi ne-au adăpat 
pe noi cu apă de fiere, pentru că am păcătuit 
înaintea Lui. Am aşteptat pace şi nu era nimic 
bun, vremea vindecărei, şi i<;IIă era spaimă. Dela 
Dan vom auzi glasul iulimei cailor lui, de gla
sul rânchezărei cailor căIărimei lui s'a clăti! 101 
pămânlul, şi va veni şi va mânca de 101 pă
mântuI şi plinirea lui, cetatea, şi pe cei ce 10-
cuesc Întru dânsa. Pentru că iată Eu trimel la 
voi şerpi omorâtori, cărora nu este descântare_ 
Şi vă vor muşca pe voi fără de vindecare. Ie
remia 8, 14-18. Iar şerpii aceştia cărora nu 
este descânlare, şi care muşcă fără să te mai 
poli vindeca, este înşelăciunea diavolului asupra 
lumii În vemea lui antihrist; că va înşela lumea 
ca să primească pecetia lepădărei de Dumne
zeu, sau pe mână, sau pe frunte unde mai'nainte 
se ungea cu untdelemn, sau numele, sau numă
rul numelui împărat!llui, fiară, de şase suie şai
zeci şi' şase. Şi câli vor primi unul din aceste 
semne se vor osândi de Dumnezeu, aceasta ln
seamnă vindecarea dela Ieremia 8. 18. 

• • • 
ln vremea lui antihrist se vor bucura şi ne

credincioşii Creştini, cari poartă de formă numele 
de Creştin. Atunci văzând ei semnele ce va 
face antihrist şi ucenicii lui, că în tot pământul 
va trimele oameni lepădali de Dumnezeu, şi 
aceia vor face semne ca şi antihristul adevărat, 
că zice Domnul: Că In vremea aceia se vor 
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scula cristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi 
vor da semne şi minuni, Încât să amăgească 
de va fi cu putintă şi pre cei aleşi, adică pre 
cei statornici în Dumnezeu. Matei 24. 24. Atunci 
acei necredincioşi Creştini, vor da pre fratii lor 
şi pre părintii lor la moarte, socotind că face 
slujbă lui Dumnezeu. Ioan 16. 2. Atunci se vor 
bucura şi "relicii cari nu se vor fi Întors înapoi 
la dreapta credintă Creştină, şi care aşteaptă 
să vie Domnul nostru Iisus Cristos să împă
rătească pre pământ o mie de imi. Căci ereticii 
văzând atunci pre acel blestemat om al păcatului 
lăcând aşa semne mari şi omorându-ne pre noi 
Creştinii; şi văzând că spune acel blestemat că 
el este Cristosul adevărat, ei vor crede că a 
venit Mântuitorul să împărătească cu ei o mie 
de ani. Şi că va strica orice domnie, orice stă
pânire, numai va fi nici un fel de legi omeneşti 
pre pământ, că aşa zic ereticii. Atunci vor crede 
ereticii că li s'au împlinit aşteptarea lor, şi deci 
să pue în aplicare cuvântul ce zice: Răsplătijii 
ei precum şi ea va răsplătit vouă, şi îi îndoiti 
ei îndoite după faptele ei; cu păharul cu care 
a dres, dl'egeti ei îndoite. Cât s' a slăvit pre sine 
şi s'a desfătat, pre atâta dati ei chin şi plângere. 
Apoc. 18. 6 -7. Aşa că bietii eretici bizuindu
se cuvintelor acestora, vor deveni cei mai aprigi 
pel'secutori ai Preotilor şi ai Creştinilor statornici. 
Ei nu lin socoteală de cuvintele Domnului Iisus 
ce zice: Intoarce sabia ta în locul ei, că toli 
cei ce scot sabia, de sabie vor muri. Matei 26. 
52. Ioan 18.11. Apocalips 13.10. Şi bizuindu-se 
că a venit Domnul Iisus vor face multe rele. 

Dar Domnul Iisus zice că, venirea Sa este 

I 
I 

I 233 

ca fulgerul, şi vine cu foc şi cu mame, şi va 
ucide pre toli cari s'au luptat cu sfintii Lui, şi 
i-au persecutat şi i-au omorâl. Apocalips 19. 21. 
Deci, În zilele acelea ale pustiirii lui antihrist, 
nu sânt numai omorurile de Creştini, ci vor fi 
şi alte pedepse trimise de Dumnezeu pre pă
mânt, peste oamenii cari se vor închina acelui 
împărat, fiară, şi lui antihrist. In zilele acelea 
ne spune Domnul Iisus. că: Vor fi semne ÎI! 

soare, În lună şi În stele, şi pre pământ mâh
nirea limbi/ar cu nedumerire. sUllet făcând marea 
şi valurile, mai murind oal1;enii de fI!că şi ~e 
aşteptarea celor ce vor să vze 111 lume, ca ~~tel!l: 
ceruri/ar se vor clăti. Luca 21. 25-26. SI laraşi 
zice: Pentru aceia toată mâna l'a slăbi şi /01 
sufletul omului se va spăimânta. T urbura-se-vor 
solii, şi-i vor cuprinde dureri, ca pre femeia ceia 
ce naş/e, şi se vor plânge unul către altul şi se 
vor spăimânta, si-şi vor schimba faţa sa în chipul 
focului. Că iată, ziua Domnului vine nevindecatd 
de mânie şi de iuţime. ca să facă lumea pustie 
şi să piarză pre păcă10şi dintrânsa. Că .stelele 
.cerului şi orionul şi toată podoaba cerulUi nu-şI 
vor da lumina, şi se va Înluneca soarele rdsări/ld 
şi luna nu-şi va da lumina sa. Şi voi poru/lci 
la loală lumea rău/ăţei şi celor necuraţi păcatele 
lor, şi voi pierde semeţia celor fărădelege şi ilyfia. 
mândri/ar o voi smeri. Isaia 13. 7-11. ŞI FOI 

da, zice Domnul. minuni În cer sus şi semne 
pre pământ jos, sânge şi foc şi abur de fum. 
Soarele se va schimba întru întunerec, şi IWlQ 

în sânge matnainte de venir~a zilei Domnului 
cei mari şi luminate, loii 2. 30-31. Faptele 
Apostolilor 2~ 19-20. Şi în multe locuri din 
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Dumnezeiasca Scriplură vorbeşle de timpul acela 
cumplil al celor zece regi şi antihrist, care as
cultă de cel mare împărat, fiară. Şi în zilele 
acelea, oamenii cei ce vor cunoaşte înşelăciunea 
lui antihrist, se vor ascunde care pe unde pot; 
de sus dela Dumnezeu se fac semne şi minuni 
înfricoşa le, apele mărilor vor clocoli ca apa 
înlr-o căldare ce fierbe cu foc tare; de altă parte 
porunca împăratului şi a lui antihrist este să 
caute şi să omoare pe toţi Creştinii cari nu vor 
voi să se lepede de Domnul noslru Iisus Crislos. 
ln zilele acelea. zice Domnul, vor căuta oamenii 
moartea şi nu o vor afla, şi vor pofti să moară 
ŞI moartea va fugi dela ei. Apocalips 9. 6. Atunci 
vor incepe a zice munţilor: cădeţi peste n/Ji,. şi 
dealurilor: acoperiţi-ne pre noi Luca 23. 30. 
Isaia 2. 10 -21. Pentru aceia acestea zice Dom
nul. Dumneze~.Alotliitorul : In toate uliţele plângere 
ŞI 111 toale cmle se va zice vai! vai! Vai celor 
ce doriti de ziua Domnului, că este vouă ziua 
aceia a Domnului, zi de întunerec, şi nu de 
lumină. Precum când fuge omul dinaintea leului 
şi-i iese Înainte ursul, şi sare în casă, şi-şi rea
zămă mâinile sale pre perete şi-l muşcă şarpele. 
Au nu este Întunerec ziua Domnului, şi nu lu
mină? Amos. 5. 16-20. Aceste urgii, bătăi. 
înfricoşări. semne, prigoane, omoruri care vor 
fi în vremea aceia; toate aceslea sunt pedep
sele, plăgile, care le spun în Apocalips. Dar cu 
toale aceste pedepse şi bătăi dela Dumnezeu 
~ei lepădali de Dumnezeu nu vor voi să se po: 
căiască să dea slavă lui Dumnezeu, precum 
este scris: Şi 11U s'au pocăit de uciderile lor 
nici de fermecătoriile lor. nici de curvia lor, nici 
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de furtişagurile lor. Apocalips 9. 21. Şi mulli 
dintre Creştini vor primi moartea, cu tolale chi
nurile care li le vor da slugile Impăratului şi 
ale lui antihris.t; aceşti doi formeză două fiare. 
Pentrucă loIi Creştinii cei ce caulă acum şi 
umblă dupre rânduiala Sfintei Evanghelii, vor 
cunoaşte lămurit când se va ridica acea fiară , 
împărat, şi pe antihrist proocul mincinos,şi riu 
vor primi punerea pecetiei pe mână sau frunle, 
nici se vor· închina fotografiei Împăratului. Pentru
că Creştinii adevărali ştiu din cărli, că: Oricine 
se închină fiarei şi chipului ei. şi ia semnul ei 
pe fruntea sa, sau pre mana sa, $i acesta va 
bea din vinul mâniei lui Dumnezeu, cel dres ne
amestecat În pahamlmâniei Lui; şi se va chinui 
cu foc şi piatră pucioasă Înaintea sfinţilor Ingeri şi 
Înaintea Mielului. Si fumul chinului lor în vecii veci
lor se sue,. şi nu au odihnă ziua şi noaptea, cei ce se 
Închină fiarei şi chipului ei. şi cel ce ia semnul 11U

melui ei. Apoc. 14.9-'\1. Iar cei credincioşi Cres
tini nu numai că vor răbda chinurile. dar chiar ;e 
vor bucura Iăudând pre Dumnezeu cu cântări 
de laudă, ca ~i Domnul !isus în ajunul suferin
ţei. Matei 26. 30.; şi Apostolii Domnului când 
erau persecutaţi, Fapt. AposI. 5. 41. şi 16. 25. 
Precum şi astăzi se cântă in bisericile Creştine 
drept credincioase, ortodoxe, şi prin casele ne
voitorilor Creştini adevăraţi, cu cântări de Psalmi 
şi imnuri duhovniceşti, aŞa va fi În vremea acelei 
fiare a opta din cele şapte şi a lui antihrisl. 
De oparte cei credincioşi statornici, se vor bu' 
cura de perseculiile şi moartea grozavă ce vor 
primi, iar de altă parte necredincioşii cari vor 
primi pecetia fiarei, se \lor bucura că le-a venit 
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om după dorinta lor, care le va da voe la desfrâu 
în ori ce chip, precum esle scris: In vremea 
aceia se vor alege, se vor nălbi şi se vor lă
muri şi se vor sfinti multi, şi vor nelegiui cei 
fărădelege, şi nu vor întelege loii cei fărădelege, 
ci cei întelepti vor întelege. Daniil 12. 10. 

• • • 
Ială arătai despre fiara şi anticrisl care ya 

pune pecelia pre mână sau pre frunte, sau va 
purta numărul fiarei cei ce se vor lepăda de 
Dumnezeu. Aceasla esle fiara din Apocalips 20. 4, 
căruia nu trebue a ne închina, nici a-i primi 
vreunul din semnele ei; şi cu sila nimănui nu-i 
va da semn, ci numai celor ce de bună vcfe 
vor primi. Iar care nu vor voi să primească, 
va căuta să·I amăgească cu cuvinle şi cu minuni 
falşe în lot chipul, şi de nu·i va convinge nici 
aşa, îi va chinui groaznic şH vor omorî ca să 
sperie şi pre cei lalti. 

Ac:um să vă arăt decând încetează 

Preoţia Cre,tină. 

De când fiara care era şi nu esle, măcar că 
este, Apoc. 17. 8; şi aceasta al optulea esle şi 
din cei şapte este, Apoc. 17. 11. Şi decând 
această fiară slăpâneşte toată lumea, nu îndată 
încetează Preotia. Căci numai războiu i s'a dai 
să facă cu alte popoare până le VII birui 'pe 
toate câte nu se vor supune de bună voe, pa
truzeci şi două de luni. Apoc. 13. 5. Şi după 
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aceia' i se dă să facă războiu cu sfintii, creşti
nii, împreună cu cei zece regi, şH va birui pe 
sfinti, Apoc. 13. 7. Şi decând acei zece regi 
dau războiu cu Mielul, Apocalips 17. 16, - adică 
se ia Preolia din mijlocul Creştinilor, Il Tesalo
niceni 2.6. - până la sfârşitul domniei împăra
tului fiară şi a lui antihrist proorocul mincinos, 
sunt două mii şi patru suie de zile. Daniil 8. 
14. Iar timpul slăpânirei cornului al unsprezece
lea, omul păcalului, fiul pieririi, după cei zece 
regi şi în timpul lor, esle de trei ani şi jumă
tate; adică vreme şi vremi şi jumălate de vreme. 
. Daniil 7. 25. Iar aceşti trei ani şi jumălate 
sunl cele o mie două suie nouă zeci de zile 
dela Daniil 12. 11. Vedeti dar, că aici trece 

o peste trei ani şi jumătate, Cu vre·o douăzeci şi 
cinci de zile mai mult. Aşa că cu o mie o sută 
şi zece zile inainte de cornul al unsprezecelea, 
antihrisl, se va dislruge Preotia Creştină de cei 
zece regi. 

Numai de atunci nu se mai poate a urma şi 
tine ceiace spun Păslorii Creştini. 

Dumnezeu, ca să nu fie Creştinii vinovati la 
judecala Lui, că nu au ascultal de Invă1ătorii 
cei intru Crislos precum a poruncii, Evrei 13. 
17.; a pronuntal mai nainle deslegarea: "Eşiti" 
Apocalips 18. 4. Luca 21. 2 I. Matei 24. 16. 
Marcu 13. 14. Prin cuvânlul "eşili" ne desleagă 

.• penlru acele timpuri cari vor scăpa de porunca 
ce zice: Să stăm şi de Ierusalim să nu ne de· 
părlăm, ca să primim făgăduinja Tatălui care 
ne-a spus-o Domn ul Iisus, mântuirea sufletului 
Luca 24. 49, Faptele Aposi. 1. 4. Aşa că cu
vintele Domnului Iisus. Cristos adevărate sunt 
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că va fi cu Apostolii Săi, Episcopii şi cu tot 
Clerul până la sfârşitul veacului, amin. Matei 
28. 20. Adică va fi cu aceşti Păstori Domnul 
Iisus, numai Intru slujbele care le fac Creştinilor 
spre mântuire, nu când păcătuesc. . 

Dar venind pustiirea mai intâi dela cel zece 
regi, cu o mie şi o sută zece zile înaintea lui 
antihrist; şi după aceia ridicându-se şi antihrist 
omul păcatului, va continua ~i mai mult opera 
de distrugere a Creştinismului prin minciunile 
diavolului cu semne;;i minuni false, Aşa că timp 
de aproape şapte ani, Creştinii nu vor mai vedea 
zile liniştite dela cei zece regi, până la sfârşitul 
dOlilniei lui antihrist şi împăratul cel mare. Dar 
inplinindu-se timpul pustiirei va face Dumnezeu 
izbânda precum scrie: Şi am văzut pre fiară 
(împăratul cel mare) şi pe regii Umpă!'aţi!) p~; 
mân/ului si oştirile lor adunate sa faca razbolU 
cu Cel se şade pe cal (Iisus Crislos), şi cu oastea 
Lui. Şi s'a prins fiara (Împăratul cel mare), şi 
cu ea proorocul (antihristul/cel mincinos, care a 
făcut semnele inainlea ei, cu care a amăgit pe 
cei ce au luat semnul fiarei, şi pe cei ce s'au 
închina! chipului ei. Vii s'au aruncat amândoi 
în iazăml cel de foc care arde cu piatră pucioasă. 
Apocalips HJ. 20, '. . 

Vedeli dar că implinindu-se hmpul lor,· ŞI 
când toată lumea este Infuriată contra lui Dum
nezeu şi cu privirile aţintite la împăratul fiară, 
şi la antihrist. atunci se pomenesc fără de ei 
amândoi, fără să ştie ceilalţi Indrăciţi, că ei 
amândoi sunt aruncali de Dumnezeu, de vii in 
lacul de foc pentru totdeauna. Fericiti cari nu 
vor primi semnul fiarei atunci şi vor primi moar
tea, zice Domnul. Apoc. 14. 13. Pe aceştia ni-i 
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arată că impărălesc cu Domnul Iisus Cristos 
în cer, ca şi Apostolii Domnului, ca şi muce
nicii. De aceia zice Sf. Ioan: Şi am . văzul şi pe 
sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus şi 
pentru cuvântul lui Dum11ezeu, şi care nu s'au 
închi11at fiarei, nici chipului ei, şi n 'au lua! sem
nul pe fruntea lor, şi pe mâna lor; şi au vieţuit 
şi au împărăţit cu Cristos o mie de ani. Apoc. 
20. 4. 

Vedeti dar că vorbeşle lămurit că cei ce 
au răbdat moartea pentru numele Domnului, in 
vremea fiarei sufletele lor împărălesc sus în 
cer cu Domnul Iisus. Iar ce însemnează a 
împărăli cu Domnul Iisus Cristos in cer, v' am 
arătat mai înainte. Deci, precum am mai spus, 
iarăşi spun: Să nu vă amăgiţi că, dupăce se 
va arunca îniazerul de foc impăratul şi antihri
stul, Apoc. 19. 20; vor mai Impărăji şi sufletele 
celor oITIorâli de ei, încă o mie de ani în cer cu 
Domnnl Iisus. De împărăţia pământească nici 
nu este vorbă de vorbil. Să ştiji că cu taină 
este dată acea mie de ani. Măcar un an, sau 
o lună, sau o zi, de va domni, împărăti, cineva 
cu Domnul Iisus în cer, lot o mie de ani se 
numeşte, precum este scris: Iar aceasta un~ 
să nu se tăinuiască de voi, iubililor, că o ZI 

înaintea Domnului este ca _o mie de ani, şi o 
mie de ani ca o zi. Il Petru 3. 8. Psalm 89. 
4. Iar dela aruncarea fiarei şi a proorocului 
mincinos în iazerul de foc, numai este timp mult 
până la venirea Domnului Iisus Crislos ca să facă 
judecata tuturor. Insă ziua şi ceasul venirei lui, 
nu-l spun pentrucă nu ştiu. Şi voi dovedi de ce 
nu se poate şti. Domnul Iisus a spus că ziua 
si ceasul nimeni nu-l ştie, nici îngeri din ceruri . , 
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fără numai Tatăl meu singur. Matei 24. 36. Marcu 
13. 32. Iar adventlş.tii prooroci mincinoş.i. cari 
netezesc căile venirei lui antihrist. ei ca să arate ce
lor ce-i ascultă că ştiu toate tainele lui Dumnezeu, 
de multe ori au prezis ziua venirei' Domnului, 
făcând iarăşi mincinos pre Dumnezeu ce zice: 
Că nici Fiul lui Dumnezeu nu o ştie acea zi. 
Marcu 13. 32. Nu că nu o ştie, ci a zis aşa 
numai să nu îndrăsnim noi să zicem că ştim 
ziua aceia. Şi voi dovedi de ce nu se poate şti. 
Dupăce lumea numai are pre împăratul fiară 

şi pe anlihrist in mijlocul lor, fiind aruncati de 
vii de călre Dumnezeu în ia zerul de foc, timp 
·mult nu mai este. Atunci dintre Creştinii cari 
vor scăpa neomorâli, poate să se aştepte din 
zi în zi la venirea Domnului nostru Iisus Cristos. 
lnsă fiind-că mai este pulin timp dela omorârea. 
·fiarei până la venirea Domnului, să termin întâi 
cu celelalte versete din A poc. Cap. 20. Şi zice 
în versul 5. Iar ceilalfi morţi n'au inviat până 
nu se va sfârsi mia cea de ani. Rceas.ta ~s.te 
învierea c.ea ·dintâi. 6. Fericit şi sfânt este cer 
ce are parle înlru învierea cea dintâi: peste 
aceştia moartea cea de-a doua nu are 
pulere. ci ual' fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui 
Crislos. şi vor Împărăţi cu Ela mie de ani. In ver
sul 5, ne arată Dumnezeu că toli oamenii şi 
femeile care nu s'au nevoit pentru împărălia 
cerurilor, şi n'au vrut să meargă pe calea cea 
îngustă a vieI ei, nu au parte a împărăţi cu Dom
nul Iisus, deşi fOl'malitălile de Creştin le va fi 
avut, însă nu s'au nevoit să pună în practică 
credinla prin fapte. Şi Fericit şi sfânt zice în ver
sul 6, esle cel ce are parle la invierea cea dinlâi, 
peste aceştia moarlea cea de a doua nu are .:.:.: 
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putere. Adică învierea cea dintâi este acum, 
pentru cei cari acum ne nevoim să ne mân
tuim sufletele de focul cel veşnic, şi nu linem 
seamă de ne urăşte lumea, pentrucă credem În 
Domnul Iisus Cristos. Şi chiar ne bucurăm de 
suntem persecutali şi chiar de ne-ar şi omorî. 
Şi această primă moarte are putere şi peste 
drepli şi nedrepli. Numai fiara şi proorocul min
cinos s' au învrednicit a fi aruncali de vii fără 
să guste moartea în iazerul de foc. Iar a doua 
moarte, peste dreplii credincioşi nu mai are 
putere, zice Domnul. Dar ce înseamnă moartea 
a doua? A doua moarte înseamnă aruncarea 
in iazerul de foc după judecata Domnului Iisus 
Cr,istos, când va veni acum. Apocalips 20. 14. 
Matei 25, 46. Omul nici odată nu moare, dar 
aşa se numeşte când omul moare acum cu trupul, 
noi numim moarte. Insă în Sf. Evanghelie se 
numeşte adormire moartea întâia, de acum. Matei 
9. 23. 1 Tesaloniceni 4. 13. Iar sufletul omului 
nu moare nici odată, că nu se poate să moară, 
de oarece este suflet viu, nemuritor ca şi Dum
nezeu. Facerea 1. 27. şi 2. 7. 1 Corinteni 15. 
45. Iar de. nu credeli că acum este prima în
viere a celor drept credincioşi Creştini, ascultati 
cuvintele Domnului ce zice: I nsă pentru aceasla 
nu vă bucuraţi, căci - duhurae se pleacă vouă; 
ci Vel buwratl mai vârtos, că numele voastre s'au 
scris În cenz'ri. Luca 10. 20. Filipeni 4. 3. Apo
calips 3. 5. Si iarăşi zice: Amin. amill, grăesc 
vouă; cela ce aswllă wvin/ele Mele şi crede 
Cehzi ce M'a trimis pe Miile, are uia/el veşnică 
şi la judecată nu va veni, ci s'a 
mutat din moarte în viaţă. Amin, amill. 
grăesc vouă, că vine ceasul ,;i aC1liT1 esle, când 
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mal/ii vor a~zi gl~sul. Fiului lui Dumnezeu şi 
cr;!.n vor aUZI vor mVla. Ioan 5. 24--25. şi· 6. 
41. 8.51. şi 14. 19. şi 11. 25 -26. crezi aceasta? 

• • • 
o cât sunteti de rătăci\i voi ereticilor 

cari v' ali depărtat dela dreapta credin\ă ortodoxă! 
Credeti lui Dumnezeu, nu mie, că acum cei ce 
cred în Domnul nostru Iisus Cristos după cum 
v'am dovedit în această carte, aceştia sunt cari 
au partea la învierea cea dintâi. Şi aceştia vor 
fi preoti ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos, după 
ce se mută din lumea aceasta şi aceştia Îm
părătesc cu El În cer. Adică pot să se roage 
pentru noi cari ne nevoim ca şi ei, şi pol să 
ne pârască la Dumnezeu de ne abalem dela 
dreapta credintă care v'am arăiat-o. 

Precum acum Episcopii şi Pl'eoţii fac· 
rugăciuni peniru Creştini şi Îndeplinesc lucrul 
Domnulur, tot aşa sunt cei ce se nevoesc acum 
dintre Creştini - indiferent de Ce au fost În 
lume - au luat dela Dumnezeu darul, vrednicia 
aceasta ca să se roage către Domnullisus pentru 
cei ce cred şi umblă după adevăr. Nu auziti ce 
zice Domnul] Că, vine ceaSLlI şi acum este . . când 
mortii vor aud glasul Fiului lui Dumnezeu şi 
cari vor auzi vor Învia, Ioan 5. 24. Adică, nu 
mzrţii cari au adormit, ci noi, cei mot'ţi cu 
pacatele deşi suntem vii acum, că aşa zice: 
Şi pe voi, cari erati morţi cu greşalele şi cu pă
catele: Illil~~ care. oare când aţi umblat după 
'veacul hl11 Il I aceş/w, după domnul stăpânirii văz
dnlwhli, celui ce acum lucrează Întru fii neas
c~Jtărei. E!eseni 2; 1-2. v Şi iarăşi zice: Şi 
fund nOi morţI cu pacatele. !mpre-
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ună ne-a înviat cu Cristos (în dar 
sunteti mântui\i). Efeseni 2. 5. Şi iarăşi zice: 
Şi pe voi cari eraţi morţi întru păcate 
şi Întru ne/ăerea împrejur a trupului vostru, v'a 
înviat Împreună cu Dânsul, ertându-vă vouă 
toate greşalile. Coloseni 2. 13. 

Deci, acum este Întâia Înviere a celor morIi 
cu păcatele şi se Întorc la pocăinţă în adevăr, 
ascultând poruncile Domnului Iisus, precum am 
arătat aici. Fericit ~i sfânt, zice, este cel ce are 
parte Întru Învierea cea din lâi; peste aceşHa 
moartea cea de a doua nu are putere. Apoc. 
20. 6. Nevoi\i-vă acum şi rugaţi pe Dumnezeu 
să vi se scrie numele în cartea vie\ei; căci acei 
card acum nu sunt scrişi., se vor arunca în ia
zerul cel de foc. Apoc. 20. 15. Iar în verselul 
7. 8. 9. din Apoc. cap. 20. zice: 

7. Şi dacă se va împlini acea mie de ani, se 
va deslega satana din temniţa lui. 

8. $i va eşi să înşele neamurile cele ce sunt 
în cele patru unghiuri ale pământului, pe Gog 
şi pe Magog, să-i adune pe, ei la războiu, al 
căror llumăr este ca nisipul mării 

9. Şi s'au suit pe latul pământului, şi au ÎIl
conjurat tabăra sfinţilor. şi cetalea cea iubită: 
şi s'a pogorât foc dela Dumnezeu din cer, şi i-a 
mâncat pe ei. Aici nu spune a Itceva decât cele 
ce am spus mai'nainte despre fiară, cei zece 
regi şi antihrist; cari vor distruge Preotia şi 
vor ucide pe Creştini. Iar Gog şi Magog este 
toti acei cari se vor lepăda de Dumnezeu şi 
vor crede lui antihrist şi se vor inchina fiarei, 

. sau vor lua unul din semnele ei. Şi după îm
plinirea timpului de persecutie, de omor şi de 
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înşelăciune, precum v' am dovedit; fiara, împă
ratul şi cu proorocul mincinos, antihristul, vor 
fi aruncati de vii în iazerul de foc şi piatr!i pu
cioasă. Apoc, 19. 20. Iar în Apoc. 20. 9., ne 
arată in general, că peste toli odată s'a pogorât 
foc din cer şi i·a mâncat pe ei. Adică pe cei 
ce credeau in omul păcatului şi fiară. Iar în 
Apoc. 19. 21., ne arată că după ce s'au arun
cat in foc cei doi, pe urmă s'au ucis ceilalti. 
Pentru aceasta am spus, că după aruncarea 
celor doi in foc, dintre Creştinii cari vor scăpa 
neomorâli, pentrucă se vor ascunde mulli prin 
munti şi prin crăpăturile pământului, poate să 
aştepte in fiecare zi venirea Domnului Iisus 
Cristos, că timp mult numai este. Că prin Da· 
niil aşa zice Domnul: Şi dela vremea în care 
va inceta jertfa cea fără de curmare, şi se va 
da urâciunea pustirii, zile o mie două sute nouă
zeci. Fericit este cel ce aşteaptă, şi a ajuns Ia 
zile. o mie trei sute treizeci şi cinci. Daniil 12 11. 

Aici ne arată, că dela aruncarea împăratului 
fiaru şi a lui antihrist in iazerul de foc, mai 
suni in că patru zeci şi cinci de zile, că zice: 
Fericit cel ce aşteaptă, şi a ajuns Ia o mie tre
sute treizeci şi cinci de zile, adică cu patruzeci 
şi cinci de zile mai mult peste timpul lui anii
hris~ si fiară. 

• 
• • 

Prin Iezechil ne arată Dumnezeu, că după ce 
se vor omorî de Dumnezeu cei din seminjia lui 
Gog şi Magog, adică cei lepădali de Dumnezeu, 
cei rămaşi neomorâli din Creştini, vor aprinde 
focul şapte ani în urmă numai din armele celor 
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ucişi de Dumnezeu. Iezechil 39. 9. Insă numai 
sânt şapte ani după uciderea celor indrăciji cari 
credeau şi se inchinau fiarei, ca lui Dumnezeu: 
Că insuşi Domnul Iisus a zis: Şi de nu s'ar fi 
scurlat zilele acelea, nu s'ar fi mântuit lot trupul 
dar pentru cei aleşi se vor SCurta zilele acelea; 
Matei 24. 22. Vedeti că pentru dragostea celor 
aleşi adică cei statornici în Domnullisus Cristos, 
s' a scurlat continuarea urgiei din partea celor r ă· 
maşi în urma lui antihrist şi fiară, pentrucă şi 
aceia tot aşa de răi sunt ca şi cei doi bleste
mali, deoarece este satana liber, Şi iarăşi zice 
Domnul: Insă indată după necazul acelor zile, 
soarele se va intuneca, şi luna nu·şi va da lu
mina sa, şi stelele vor cădea din cer, şi pute
rile cerurilor se vor clăti. Matei 24. 29. Marcu 
13. 24-25. Aşa că venind Fiul lui Dumnezeu 
in lume, şi de dragul Creştinilol' slatornici. a 
redus, a scurlal zilele acelea. Nu ne mai arată 
nici cei şapte ani dela Iezechil, nici cele patru' 
:leci şi cinci de zile del!,! Daniil: -Ci zice: Că 
îndată după necazul acelor zile. soarele se va 
intuneca, şi luna nu-şi va da lumina sa, "telele 
vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor 
clăti. Matei 24. 29. Şi adventiştii zic că, antihrist, 
fiara (Patriarhii Creştini?) este în lume încă 
de acum o mie şase sute de ani, adică dela 
trei sute douăzeci şi cinci de ani dela Domnul 
Iisus... Domnul zice: Indată după necazul ace
stor zile soarele se va întuneca, şi celelalte ..... 
iar ereticii lungesc timpul după mintea lor cea 
rătăcită, şi orbită. 
. Dar în versetul 10 zice in Apoc. cap. 20.: Şi dia· 
volul cel ce ÎÎ,Înşela pe ei, s'a aruncat în iazerul 
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cel de foc şi de piatriJ. pucioasă, unde esle fiara 
ŞI. proorocul cel mincinos, şi se vor chinui ziua 
ş. noaplea În vecii vecilor. 

Aici arată că indată cu omorârea celor În
semnati şi îndrăciti, de către Dumnezeu, imediat 
s~ prind toli diavolii, impreună cu şeful lor satana 
ŞI vor fi aruncati In focul care le este pregătit 
mai . înaint~ de întemeerea lumei. Matei 25. 41. 
~ec~ odata soarele întunecat după zilele acelea 
ŞI dIavolul osândit pe vecie, s'au liniştit toate. 

* • 
Acum, s.puneţi voi ereticilor, în întunerecul 

acela grozav. când, nici soare, nici lună, nici 
stelele numaI sunt să lumineze şi să te orien
tezi a număra zilele, spunete-mi cum s'ar mai 
putea spune ziua venirii Domnului . Iisus când 
numai sunt nici de. cum zile? Vedeti dece nu 
se poate şti ziua aceia? Pentru că numai sunt 
zile, ci numai întunerec. 

Domnul Iisus zice: Deci începând acestea a 
s~ face, căut.aji ~n sus şi ridicati capetele voastre, 
ca se apropIe ras cumpărarea voastră. Luca 21. 
28. Şi voi erelicii nu numai spuneti că antihristul 
cel adevărat a fost şi este de atâtea sute de ani 
~a ~n~i spu!'eti şi că, vine Domnul Iisus sti 
Ilnpara\easca pe pământ o mie 'de ani. 
C~ vo~ erelici!or, care nu vă veti întoarce la 

?de~ar ŞI cu. cel ce vă vor crede pe voi, se 
mplmesc cuvmtele Domnului ce zice: Bată-te 
Du.mnez.eu c~ des.m~ticie şi cu orbie şi cu 
e;me ?I~ mmte. ŞI s.ă pipăi În amiaza-zi 
cu~ . plpae orbul În Întuneric. Il Lege sau V 
l"IolSI 28. 28-29. Pentrucă nu aţi crezut cu, 
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vintelor lui Dumnezeu. Au nu şi voi erelicilor 
care nu vă veti întoarce la adevăr, sunteţi idoli 
ciopliji? Adevărat că da. Că aşa zice Scriptura: 
Au orbit ochii lor şi au înpietrit inima lor; ca 
să nu vază cu ochii, nici să înţeleagă cu inima, 
şi să se întoarcă, şi să-i vindec pe ei. Ioan 12. 
40. Matei 13. 13 -15, Faptele Apostolilor 28. 
26--27. Isaia 6. 9-10. 

Deci, cât mai aveţi timp, întoarceti·vă la ade
văr câli voili să vă mântuili, precum v'am arătat. 
Iar des]Jre Oog şi Magog, s'ar părea că Chinezi 
sunt cei cari se trag din Oog şi Magog, şi 
adevărat este, că Chinezii sunt. Pentrucă Oog 
şi Magog sunt din primii nepoti ai lui Noe. Vezi 
Facerea 10. 2. şi 1 Paralipomene 1. 5. Insă 
Gog şi Magog care trebue să-i Întelegem. sunt 
fratii noştri care se vor lepăda de Domnul nos
tru Iisus Crisios în vremea pustiirii şi vor sluji 
diavolului, lui antihrist şi fiarei, omorând pe fratii 
lor Creştini. Iar pe ei ii va omorî Dumnezeu 

• şi-i va arunca în iazerul de foc şi piatră pu
cioasă. Deci, după ce diavolul şi îngerii lui sunt 
aruncali În foc veşnic, şi când întunerecul dom
neşte peste tot pământul, atunci În Întunerecul 
acela se vor împlini cuvintele acestea, ce zice: Iată 
taină zic vouă: că nu loţi vom adormi, muri, 
iar toţi ne vom schimba: Intr'o cirtă, Întru cli
pea/a ochiului, Întru trâmb(ta cea de apoi; 
pentru că va trâmbiţa, şi morţii se vor scula nes
Idcaţi, şi noi ne vom schimba. I Corinteni 15. 
51-52. Luati bine aminte, că ne arată că În 
timpul acela mai vor fi oameni care n'au gustat 
moartea nici odată. Şi iarăşi zice: Că aceasta 
grăim vouă cu cuvântul Domnului, că noi cei 
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vii, cari vom fi rămaşi întru venirea Domnului, 
nu vom Întrece pe cei adormiti, Că însuşi Dom
nul întru poruncă cu glasul arhanghelului şi 
Întru trâmbiţa lui Dumnezeu se va pogorî din cer 
şi cei morţi Întru Cristos vor învia Întâi. După 
aceia, noi cei vii care vom fi rămaşi, împreună 
L:' dânşii ne vom răpi În nori, Întru Întâmpina
rea Domnului în văzduh; şi aşa pururea cu 
Domnul vom fi. 1 Tesaloniceni 4. 15-J 7. i'Hunci 
când morţii au Jnviat toţi, dreptii şi nedrep. 
ţii, unii 5pre viaţă veşnică iar unii 5pre o5ândă 
veşnică. Daniil 12. 2. Ioan 5. 29. 

* * * 

RăstignÎrea Domnului 

Atunci când cei 
rămaşi neadormiti, 
se vor schimba în
Il" o clipă de ochi, 
în întunerecul acela 
când toată fatapă
mântului este plină 
de oameni, atunci, 
zice Domnul: Se 
va arăta semnul F iu

lui Omului pe cer, 5fânta Cruce şi atunci vor 
plânge toate seminţiile pământului; şi vor vedea 
pe Fiul Omului venind pe norii cerului. cu pll
iere şi cu slavă multă. Matei 24. 30. - De vreme 
ce de aici încolo, versetele 11-·15 din Apc-oc. 
cap. 20 se vor explica în cele ce voi spune 
din Sf. Scriptură, nu le mai e~plic deosebit. - Şi 
aiunci în strălucirea Sfintei Cruci când tol pă
mântuI s' a luminat, atunci se ,'ăd oamenii goi 
unii pe altii, plângând. Atunci se va cunoaşte· '~' 
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fiecare pe sine; de au crezut în Dumnezeu după 
adevăr, vor străluci aceştia ca soarele. Matei 
13,; 43. De nu au crezut Întru. adevărul Evan
gheliei Domnului, aceştia Îşi vor cunoaşte reaua 
lor vietuire, precum este scris: Pentru ce mă 
tem în ziua cea rea? Fără de legea călcâiului 
meu mă va înconjura. Psalm 48. 5. Aşa că fie
cărui necredincios îi va sta împrejurul lui alunci 
faptele lui. 

Atunci se vor împlini cuvintele ce zice: Vă-
. zut·am până ce s'au pus scaunele, şi au şezut 
Cel vechiu de zile; şi îmbrăcămintea lJli era 
aibă ca zăpada, şi părul capului Lui ca lâna 
curată; şi scaunul Lui pară de foc, roatele Lui 
foc arzător. Râu de foc curgea eşind din naintea 
Lui, mii de mii slujau Lui, şi înlunerece (miliar
de) de lnlunerece stauînainleaLui. Daniil7.9-10 
Psalm 96. 2-3. Şi va trimite pe îngerii Săi cu 
glas mare de Irâmbijă, şi vor aduna pecei aleşi ai 
Lui din cele patru vânturi, dela marginea ceru
riror până la marginile lor. Matei 24.31. Iar când 
va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi loti sfintii 
îngeri cu Dânsul, atunci va şedea pe scaunul 
slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toale 
limbile, şi-i va despărji pe dânşii unul de altul, 
precum desparte păstorul oile de iezi. Şi va pune 
oile de-a-dreapta Sa, iar iezii de-a-stânga. Aiunci 
va zice Impăratul celor de-a-dreapta Lui; veniti 
binecuvântatii Părintelui Meu. moşteniji împărăjia 
care este gătită vouă dela înlemeerea lumii. 
Atunci va zice şi celor de-a-stânga Lui: duceti
vă dela mine blestemajilor în focul cel veşnic. 
care este gătit diavolului şi ingerilor lui. Şi vor 

.. merge aceştia în muncă veşnică. iar dreptii in 
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viata veşnică. Matei 25.31-34.41.46. Atunci 
dreptii vor slrăluci ca soarele. Matei 13. 43. 
Şi aşa pururea cu Domnul vom fi. 1 Tesaloni
ce ni 4. 17. 

Iar când. cei ce acum nu ascultă cuvinlele 
Domnului nostru Iisus Cristos, vor merge în focul 
cel veşnic, şi văzând ei câtă cinste şi slavă vor 
lua cei ce acum au cre;:ut lui Dumnezeu şi au 
umblat după rânduiala lui, adică pe calea cea 
înguslă şi necăjicioasă; atunci se vor împliuf' 
cuvintele Domnului ce zice: Şi vă veti intoarce 
şi veti vedea ce deosebire este între cel drept şi 
Între cel fără de lege. Între cel ce slujeşte lui 
Dumnezeu şi Între cel ce nu slujeşte Lui. Ma
leahi 3. 18. 

Acum, cei fără frica lui Dumnezeu Îşi pelrec 
viata aceasta trecătoare în diferite pofte trupeşti, 
precum am arălat în cartea aceasta, dispretuind 
sfintele cuvinte ale lui Dumnezeu Iisus Cristos. 
Că zic cei fără de lege: Aici' e raiul, aici e 
iadul. Cine are bea şi mănâncă, şi este în raiu. 
Cine n'are, rabdă şi este în iad. Să mâncăm şi 
să bem. căci vom muri ca mâine. Isaia 22. 13_ 
şi 56. '12. 1 Corinteni '15. 37. Şi mai zic cei 
fără de lege: Că in zadar este a sluji lui Dum
nezeu şi a păzi poruncile Lui; şi, ce folos este 
cii am umblat cu cucernicie în a i 11 t e a fetei 
Domnului? Şi aCum, zic ei, fericim pe cei mân
dri şi făcătorii de rău se înbogăjesc. Şi deşi 
blestemă pe Dumnezeu, scapă. Maleahi 3.14 ·--15. 
Dar iată! vine ziua, care arde ca un cuptor. 
Şi toţi mândrii, ~i toţi făcătorii de rele vor 
fi pleavă, -?i-i va aprindlt Plt ei ziua aceia 
car~ vin~, zice Domnul Atottiitorul, -?i nu va 
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rămânlt dintru I':i rădăcină, nici odra5lă. Ma
leahi 4. 1. Şi atunci condamnându-se păcătoşii 
în foc veşnic, se vor implini cuvintele ce zice: 
De vreme ce cu dreptate este la Dumnezeu a 
răsplăti necaz celor ce vă necăjesc pe voi. Cu 
văpae de foc dând izbândă celor ce nu cunosc 
pe Dumnezeu, şi celor ce nu ascultă Evanghelia 
Domnului nostru Iisus Cristos. Cari vor lua 
muncă, pierirea cea veşnică dela fata Domnului, 
şi dela slava pulerei Lui. 11 Tesaloniceni l. 
6-9. Şi alunci se va implini şi cuvinlele acestea: 
Si moartea şi iadul se va arunca atunci În ia
zerul de foc. Aceasta este moartea cea de a doua. 
Şi ori care nu s 'a aflat scris În cartea vie{ei, 
s'a aruncat în iazerul cel de foc.Apoc. 20.14-15. 
Aşa zice Domnul: Cel ce va birui ispilele, va 
moşteni toate; şi Eu voi fi lui Dumnezeu, şi el 
va fi Mie fiu. Iar celor fricoşi şi necredincioşi 
şi păcătoşi şi spurcaji şi ucigaşi şi curvari şi 
fermecători şi închinălori de idoli (precum am 
arătat aici) şi tuturor ce/OI' mincinoşi, partea lor 
în iazerul cel ce arde cu foc şi piatră pucioasă, 
care este moartea cea de a doua. Apocalips 
Z]. 7-8. 

Cum ii ntame,te Dumnezeu pl'e cei 

ce acum nu ascultă cuvintele Lui! 

Pe aceşlia ii numeşte de două ori morii. Iuda 
l. IZ. De ce îi numeşte aşa? Pentrucă o dată 
vor muri ca tol omul, iar pentrucă nu au as
culta! cuvintele lui Dumnezeu se vor osândi în 
munca veşnică, şi acea osândă se numeşte 
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moartea a doua; şi mCI atunci nu moare su
fletul omului împreună cu trupul, ci se chinueşte 
fără de sfârşit, şi acel chin se Ilumeşte moartea 
a doua. 

Pentru aceasta zice Domnul, celui păcătos: 
Ştiu faptele tale, şi ai nume că trăeşti, dar eşti 
morI. Apoc. 3. 1. Aşa că, omul care acum nu 
ia aminte să se pocăiască, deşi îl vezi umblând 
prin lume şi poate să aibă un nume vestit, dar 
este rânduit spre osândă şi se numeşte mort 
de viu. Şi iarăşi zice: Văduva car: îşi p~trec~ 
întru desfătări, de vie este moarta. 1 TImoteI 
5. 5--0. Şi iarăşi zice: Precum este rânduit 
oamenilor odată să moară, iar după aceia iu" 
decata. Evrei 9. 27. 

Vedeti er~ticilor că, odată s'a rânduit oame
nilor să moară, şi după aceia judecata. Nu cum 
ziceti voi, că mori acum, şi iar lnviezi, şi ~ar 
mori şi iar înviezi. O diavole, diavole! cum Ifi

şeli tu lumea! faci de merge s~râ~b şi zice că . 
merge drept. De aceia nu te Iart~ Dumneze~ 
pre tin~ diavol~ şi nici pre C~I ce a5culta 
de tin~. 

lată mai nainte v'am spus vouă toate. Matei 
24. 25. Câli vă veli convinge de adevăr şi vej~ 
vrea să urmaţi cele ce aici am arătat. .Luati 
ami~te de voi înşi-vă, ca să nu se îngreuneze 
inimile voastre cu saliul mâncărei şi cu bejia şi 
cu grijile lumii şi fără de veste să vie asupr~ 
voastră ziua aceia. Căci Ca o Cursă va vem 
peste toli cei ce şed pre fala a to~ păm~ntul. 
Privighiali dar, în toată vremea rugandu-va, ca 
să vă învredniciti a scăpa de toate cele ce vor 
să fie şi a sta înaintea Fiului Omului". Luca 21. 
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34-36 .• Ca ziua, cu bun chip să umblăm, nu 
in oaspete şi in betii, nu înlru curvii şi întru 
faple de ruşine, nu întru pricire şi în pismă. Ci 
vă imbrăcati Înlru Domnul noslru Iisus Crislos, 
şi purtarea de grijă a trupului să nu o faceţi 
spre pofte". Romani 13. 13 -14. 

" 

Botezul Domnului. 

• • • 

Iată v'am arătai 
p l' e scurt vouă 
ereticilor, cum să 
credeti şi să tră
ili în Domnullisus 
Crislos. Şi nu nu
mai vouă, ci şi 
luturor 'celor ce 
trăesc întru fără
delegi, din cei ce 
se numesc Creş-

tini; şi cei ce vor voi să se boteze dinlre 
nebolezaji, să ştie cum să creadă şi cum să 
trăiască să se mânluiască. De mai sunleti careva 
În bănuială În privinja celor ce am scris aici, 
iată, nu este un Dumnezeu deasupra noastră a tu
turor? Inlrebaji-L, rugali-L, şi El vă va răspunde. 
Plângeji înaintea Lui şi-l rugati, de ce să pie-

. fiti? Dumnezeu nu este ceva mort, ceva Închi
puit de mintea omenească. El este viu, puternic, 
vede tot, ştie tot, lucrează, nu doarme ca noi. 
El este gata să întindă mâna de ajutor oricui 
îl roagă cu căldură. Dar un rău este din partea 
lumii, că dupăce se omoară singuri, atunci strigă. 

Dar ce zic eu aici? Că lumea se face erelică, 
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merge In pieIre, şi alunci să vezi la ei chip de 
smerenie falsă, să·i vezi cum se roagă cu în· 
drăzneală lui Dumnezeu, sunt mândri în cugetul 
inimei lor, şi aceasta păcat este. Până a nu se 
face eretic, nu l'a invăjat Preojii la biserică să 
creadă in Dumnezeu, şi să i se roage Lui? De ce 
nu face aceasta şi fără a se duce in peire? 

In'heere. 

De vă veti convinge că adevărat esle ceia 
ce v'am arătat aici, cilili mai des această carle 
şi din ea indreptaji-vă, din ea pocăiji-vă, din ea 
propovăduili pe cât puteji celor in jurul cărora trăiji 
şi spuneji tuluror să se pocăiască. 

Precum ali umblai până . acum cu râvnă să 
amăgiji lumea, 101 aşa umblali de acum înainte 
să mAntuiji lumea, Nu să facem reguli noui de 
credinţă, dacă multi din lumea Creştină numai 
vrea să se nevoiască a se mântui. Noi să 
urmăm dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinja, 
blândetele, înfrânarea poftelor celor pătimaşe. 
Galateni 5. 22. Poate multi mă vor judeca, dar 
eu spun ce este, că: Deşi am inteles din Dum
nezeiasca Scriptură ceia-ce aici am arălat, deşi 
am văzut trupuri îngereşti, deşi am văzut în Iaşi, 
lângă gara laşi, după sfinjitul soarelui, pre Domnul 
Savaot in Trei fiinte, precum am mai spus; deşi 
multi dintre fratii cei cari au crezut lui Dum
nezeu, duprecum am arătat aici, au văzut multe 
lucruri minunate, ba unul şi tămăduire de boală 
a luat dela Dumnezeu într'un chip minunat; to
tuşi, eu, văzând stăruinta ereiicilor, adventişti, 
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baplişti, milenişli, ele, am zis: De unde ştiu eu 
adâncurile tainelor lui Dumnezeu? 
Dacă aceşti eretici vor fi trimişi de Dum

nezeu spre mântuirea lumii? Am zis; ce mă voi 
face eu dacă atât mă opun lor? Au nu voi fi 
luptător împotriva lui Dumnezeu, opunându-mă 
lor? Şi atunci am zis; vai mie, dacă şi căutând 
mânluirea şi voi merge in focul veşnic, penlruce 
mai mă lupi cu fiarele, ereticii? Şi atunci, m'am 
hotărât să-mi urmez credinta duprecum am arătai 
aici, însă să nu mă mai lupt cu ereticii, ci să 
rămâi tânguindu-mi păcatele mele cele multe, că 
multe am făcu!. Am trimis şi scrisoare la frati In 
Telega, că nu voi mai propovădui nici decum 
ci voi rămâne să-mi spăl ochii mei cu colorion. 
Apocalips 3. 18. Şi am fost in această hotărâre 
timp de vre'o Irei luni, şi iată, după sfinlituJ 
soarelui, am văzut - fiind în Bucure'lti la casa 
mamei -mele - doua fiinţe şi am cunoscut pre 
Domnul Iisus Cristos deasupra lor, scris dea
supra lor cu litere mari cât mărimea omului: 
Iisus Cristos. Şi câte trelele fiinle într'un 
locaş ca de soare. Şi am cunoscut că adevărată 
este vederea, că aşa zice Duhul Sfânt: In soare 
au pus lăcaşul Său, şi El ca un mire ce ese 
din cămara Sa. Psalm 18. 5, Şi iarăşi zice: 
Doamne auzit-am auzul Tău, şi m'am lemut, 1n-
1eIes-am lucrurile Tale şi m'am spăimânlat.. .. 
In mijlocul a doi vieluitori le vei cunoaşte când 
se va apropia anii, te vei cunoaşte când va veni 
vremea, te vei arăta când se va turbura sufletul 
meu, întru mânie de milă îţi vei aduce aminte. 
Avacum 3.2. Şi amândouă vederile, cea din Iaşi În 
anul 1819 Martie 20 şi cea din Bucureşti in anul 
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1924, Octombrie 21, dela amiază-zi au fosl. Şi 
mă lânguiam, de ce dela amiază-zi? Şi am găsit 
scris in cartea Domnului, că: Dumnezeu dela 
amiază-;;i va veni. Avricum. 3.3. Şi aşa pelrecându
se lucrurile dela Dumnezeu, din inimă şi minie , 
nu mi-a eşit ca să nu mai mă lânguesc de pă
calele mele, ci m'am inbărbăIal, ca şi mai nainle 
să duc lupla conlra lui salana, a erelicilor, şi a 
desfrâului; că se mântuesc mai uşor desfrânalii 
de se vor pocăi, decât erelicii. Nu ca şi cum aşi 
ingădui desfrâul, ci desfrânalii de se vor pocăi 
se iarlă mai uşor de cât ereticii, căci aceştia 
din urmă sunt hulitori conlra Duhului Sfânt. 

Ăceaslc. 1Ţ\'a îndemnat să scriu căIre toli să 
se pocăiască, şi pe Dumnezeu să-l preamărească 
cu viata lor, şi ei să se mântuiască cu Darul 
Domnului noslru Iisus Cristos, căruia i se cuvine 
slava şi inchinăciunea în veci amin. 

• • • 
Dar va intreba cineva din cei rătăciti şi din 

.', 

":' 

cei desfrânaji: Ce să facem să ne impăcăm cu 
Dumnezeu, dacă aşa de mari sunt păcatele 
noastre? Dacă aşa de bolnave sunt sufletele 
noaslre şi pli~e d~ lepra p~calelor~ ce să fac~rn,,i ..:"..1 
De, vedem ŞI nOi lumea ca aşa traeşle in ~- ;~ 
şi am crezut că aşa este bine. Dar acum,~am ',: 
văzul cum stă lucrurile, şi ce-mi pasă de lume 1 
Domnul este mie ajulor şi nu mă voi leme, ce-mi 
va face mie omul? Evrei 13. 6. Psalm 117. 6_ 
Voi lăuda pre Domnul în viata mea, voi cânla 
Dumnezeului meu până ce veHi. Psalm 14S. 1. 
Voi zice: Depărtali-vă dela mine cei ce lucraji 
fărădelegea (ca să slujesc lui Dumnezeu). Psalm 

• 
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