


HRONOGRAF

intru Siava Sfintei si Celei de 0 Fiinta si de Viata- _, ., _, ,

_Facatoarei si nedesparritei Treimi,
a Tatalui ~i a Fiului ~i a Sfintului Duh

s-a tipar it acest

ADICA. NUMA.RARE DE ANI
in zilele bine credinciosului domn Mihail Grigoriu Sturza

Voievod. .
Cu blagoslovenia Prea Sfintiei Sale Veniamin Mitropolitul

Sucevei si Moldovei.

Prin osirdia prea cuviosiei sale, Mardarie,
Arhimandritul si staretul Sfintei Monastiri

Neamtul ~i Secul.
. in Tipografia Sfintei Monastiri Neamtul,

_la anul 1837, aprilie 14.
Hronograful a fost scris de Caldei, pe vremea lui Avraam, la anul 3500

de la Facerea lumii. In anul 1000 dupa Hristos, istoricul Gheorghe

Chedrinul in Constantinopol il traduce in limba greaca; apoi Sf; Dimitrie al

Rostovului il traduce in Iimba rusa; a fost copiat apoi Ia Iasi in anul 1591,

publicat in Venetia la anul 1691. In anul 1821 il foloseste Goethe in

Cermania. In anul 1837 este tradus in liinba chirilica de mitropolitul

Veniamin Costache; dupa 155 ani apare in limb a romana, Ia Editura

Pelerinul Roman, Ia Oradea, in anul 1992 editia 1, iar acum in anul 2005

editia a 2-a .
EDITIA A II-a,

EDITAT DE MA.NA.STIREA "PORTA.RITA",
Jud. Satu Mare, Anul 2005
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Acest Hronoqraf sau numarare de ani" s-a scris de catre
caldei pe vremea lui Avraam, la anul 3500 dupa zidirea lumii.
Prin urmare este cea mai veche carte din lume, Din anul 3500
pina la lisus Hristos sunt 2008 ani, iar de la lisus Hristos pina
la noi sunt 2005 ani, adunati fac 4013 ani de circutetie a- -.. -.
HRONOGRAFULUI. Moise a scris primele 5 Carti: Facere a,
le§irea, Levitic, NumeJ'i §i Deuteronom la anul 4108 dupa zidirea
lumii. Lumea s-a fotostt 4108 numai de Sfinta .Tradltle , din gura
in gura. Vechiul Trstament esre scris de- 3405 ani. Din anul 4108
pina in 2005 sunt 3405 ani.

iNAINTE CUViNTARE CATRE CITITQR
La toata partea iubitoare de Hristos - bisericeasca §i

politiceasca, celor mari i}i celor mici - dind sarutarea in
Hristos, ruqam pe Acela§i Datator de haruri, sa Ie dea tot
fericttul bine §i tot s por'ul sufletesc!

Sa inaltam Siava Celui stavlt inc veci Dumnezeu, Care de la
inceputul z idlr]! noastre §i pilla acum, §i de acurn: pin a la
sfir§itul veacului, nu lnce teaza a purta grija prin mii §i
nenumarate chipuri pentru mintuirea sufletelor noastre. ~i de
aceasta Iamurlt insa§i cuvintele Celui ce S-a cobortt din
sinurile Tatalu! ne adeveresc, zicind: "Tat~1 Meu pina acum
tucreaza §i Eu Tucrez". ~i cu adevarat invederat se poate
cunoaste de fiecare drept s lavltor, lucrarea Bunului nostru
Stapin, ca nu este alta, fara numai mintuirea no astra.

Deci §i eu-avind sarcina ar'hipa stor'ie l §i a purtartl de grija,
pentru. pasunea otlor celor cuvintatoare, tot chipul de aillnta
am pus §i Ins uml §i prin altii, a se tilcui Cuvintul lui Dumnezeu,
din felurL de limbi §i cartl, tmbratts ate zic de Maica noastra
drept-stavitcarea Biserica a Rasaritului, precum §i' acest
HRONOGRAF (adlca scrierea anilor) 'al S1intului Dimitrie al
Rostovului, spre folosul '§i mintuirea ortodoxului popor al
neamului romanes c.

Acest Hronograf ce este talmaclt din limba stavona pe a
ncastra, privindu-I dar eli cu ochiul mintii §i vaztnd pe bogatia
Cuvinhilui lui Dumnezeu cel dtntr-Ins ul §i folosul ce se poate
pricinui ortodoc s ilor cititori, s-a poruncit, prin blagoslovenia
noastra, a se da tiparului, ca sa nu fie lumina sub obroc, ci in
sfe snlcut tiparului, ca tutur or celor ce rataces c . intru
intunericul ne§tiintei §i a indoielii (nedumeririi), sa Ie fie
lumina de povatutre. .

Pentru aceasta, or to do cs ilor, rugam pe dragostea voas tr a,
ca, cu bucurie §i cu brat deschis, sa prtmitl aceasta de suflet
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folositoare Garte, ce poate sa de stepte pe orice suflet trindav
.ce va citi cu luare aminte: Ca cine nu se va min una de
alc atulnea aceasta Inte le apta a barbatului ace.stula, .ptin de
Darut lui, Dumndzeu? Ca §tiind el neputlnta firii ome nesfi celei
de acum, a scris acaasta minunata carte §i a Irnpo dohlt-o cu tot
felul de §tiinte ca §i cu nls te ro ade din multi pomi, adica din
feluri de Hronografe; precum slavone, evretes tl, grece§ti,
romane §i le sesti §i din alte limbi,·§i a urz it-o in trei chipuri:

Mai intii a/pus temelia, de la Inc eputul faceril lumii in scurt.
AI doilea, Inttmptartte tmparatttcr vremii aceleia.
AI treilea, pe naravnicete lnvataturl pentru or ice patlma ,
$i alit iI ·indulcesc pe sufietul cititorului, incit ca un

mag-net pe fiecare suflet .il trag spre cea mai rnutta .§i mai de asa
citire. .

peci sa nu se arate cu ingreuiere fiecare de a-st ci§tiga
ace asta de suflet folos ltoare §i de multe s tlinte rnvatatoare
carte. $i ca una ce prin multe osteneli §i sudor i este alcatuita,
precum Insus i sfintul scriind catre un ieromon.ah al curtl!
imparate§ti, ztce: 1 "Eu cu ajutorul lui Dumnezeu am lnceput a

• scrie Hronograful §i degrab I-a§ fi ispravtt de as fi scris dupa
-obf celul alcatuitorttor de hrono qrafe , Ci eu nu cu acel scop it
scriu, ci sub chlpul de hronoqraf iau nu numai Invataturtle
Scripturii, spre iRvatatura §i foh>sul· oilor cuvintatoare, ca
ascultatorii nu nurnal de spunerea is torf itor wa se veseleasca,
ci §i de morall ce sf lle invataturi ,sa se' foloseasca; ca aceasta
este dator!a mea, aceasta este a mea chemare, acesta este

• -A

lucrul meu. l ns a nu pot lucrul cel inceput degrab a-t isp ravi, nu
numai pentru greu'tatea lucrului, ci §i pentru ne putinta trupului,
ca desele me Ie neputlnte pe condei din min a scriitorului it
smulg §i pe scriitor in pat iI arunca: §i pe tinga aceasta, ochii
putln vad, iar ochelarii §i mai puttn ajuta, iar mina scriitorului
trernura §i lungimea nopttl putln trnl: totos eete , iar ocirmuirea
treptei mete imi scurteaza ziua",

Deci ve detl, cititorilor, osteneala acestui stint barbat §i nu va
Ienevltl a cit! lucrul cel cu atita greutate alcatutt. $i prin multa
silin_ta pe a noastr a llrnba talmacit §i prin a noas tra tndemnare
s-a §i trpartt, Fara numal ramtne, ca as emanln du-va celor mult
ostenitoare §i Inte lepte lor albine, sa adun ati mierea, cea
duhovniceasca, ca dintr-o gradina §i llv ada mult Infl or ita in
chipul Raiului, ca invistierind, in sufletele voastre bogatia cea
sufleteasca, sa va ve.selifi neincetat dupa mutarea cea de aici
impreuna cu al catu ito rul acestei cart], indulcindu-va de vederea
fetei §i a Siavei lui Dumnezeu intru. nesftrs lttl vecL

Rugindu-va §i pentru mine cej ce sint al dragostei voastre de
, - . arntndoua feri-cirile ruqator,
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VENIAMIN Mitropolit al Sucevei §i Moldaviei

-inaint_e cuvin tar e catr'e cititori, a Sfintul~i'Dimitrie
Tn sttre sa fie, oricui s-ar intimpla sa prtveas ca-tn sarac a mea

ace asta os teneata a Hrorio qraful'ul, cum ca cele scrise aici, nu
cu () 'socoteala ca aceea s-a scris, ca adica prin tipar in lume sa
se scoata §i intru cunos tinta carturartlor oamenl sa se dea
acelea, pe care totl, uniidin stintete biblii, jar alti! din feluri de
hronoqrafe bine Ie sttu, pentru ccl indestulate se afla ttpartte pe
alte llmbl straine §i pe a no astra cea slavona· scrie cu min a
hronografe cu ls tor].l" pe larg. ~i nu mi se cade a mie, ca in
hambarele cete prea pline sa a:claug oarecare putlne graunte, §i
in riurile cele- apatoas e .sa torn un - pumn de apa, nici linga
hronografele cele pe larg sA adaug acest numar de ani. Nici nu-
mi _era de n-evoie sa povestesc celor sttutort §i sa tnte leptes c
pe' eel bine cunos catort, ci pentru a mea §tiinta ~i citire in
chHie, nu ca §i cum Intr-adlns din mintea mea scriind cartea

. aceasta pentru altl], ci ca din multe carti cele mai alese spre
invatatura mea adunindu-Ie, m-am silit, cu ajutorul lui
Dumnezeu a scrie aceasta carttclca. tar daca aceasta §i in
miinile altor cititori de carti ar intra §i de ar fi placuta cuiva, de
aceia sa se pr os lavaas ca numele Dornnulul.. intru Care sintem,
vietuim §i ne mi§cam, gralm §i scriem.

i~sa sa nu fie aceasta de mirare cititorului, ca adica cele
scrfse alc i, nu' cu acel fel de rtnduiata s-au scris cu care se
cbtsnutes'te a se imparati §i popo.arele ce au fost rnai inainte Ie
spuneau, iar aici intre fapte, la oarecare locuri, §i altele multe
fe luti dupa intimplare, unele tHcuitoare, altele socotitoare, iar
allele de obiceiuri tnvatatoare duhovnlc estt vorbiri s-au pus.
Pentru ca s-a scris - precum am zis - numai pentru sinemi, §i
ceea ce se intimpla undeva in tjl cuirf le Dumnez ei estii Scripturi
de se parea proastei mintli me Ie a fi prea ale as a sau folositoare
auftetuful meu, aceea 0 am §i scris aici.

Ca precum cineva aur, argint, margaritare §i orice din cele
scumpe lucruri Ie pune tntr-un stcrtas, as a §i eu adunind din
muJte feluri, In singura carttclca aceasta in scurt Ie-am pus, pe
cite am putut a Ie aduna--§i pe cite m-a slobozit Vremea a rna
indeletnici Intru aceasta, Inalnte a mea fiindu-mi alte lutruri
spre ocirmuirea bisericescului jug ce s-a pus asupra
nevredniciei mele_. lar Dumnezeu sa Ie dea celor ce citesc §i
celor ce iau aminte, osirdie spre ciHre §i intelegere intru
~ci§tigarea folosului sufletesc.

Intrebare:" Pentru ce' se cuvine cuiva a citi s l a sti
Dumnezeiasca Scriptura' §i. Istorta cea' dintr-insa §i celelalte
cartl, unele invatatoare, iar altele is tor ice ?

\. ~, • ~ -..' fI__ Cc ~ • _ -
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Raspuns: Pentru trei prtctnl; 1) Pentru cunosttnta lui

Dumnezeu; 2f Pentru a sa singura indreptare; 3) Pentru
povatulrea aprpapalul.

J. •

1) Intii, pentru cunoatlnta lui Dumne.zeu:
Domnul nostru lisus Hristos in Sfinta Evanghelie graie1jte:

"Cercati Scriptur:ile, ca voi s ocotltl ca in ele, aveti viata
, vesnlca, 1ji acestea sint care marturts es c despre Mine" (loan 5,

39). Prin 1jtiinta dumnezeteatllcr carti se a_fJaviata ve s nlca, ~i
ce este viata ve1jnica? Fara decit cuno astsrea Adevaratulul
Dumnezeu c elul : ves nic, pre cum singura Dumnezeiasca
tntrupata tntelepctune Hristos J:atre Tatal Sau graie~te: !,~i
aceasta este vlata ves ntca, ca sa Te cunoas ca pe Tine Unul
Adevaratul Dumnezeu, 1ji pe lisus Hrf s to s pe Care L-ai trim is"
(loan 13, 3). .-

Iar aceasta cunos tlnta a adevaratutul Du-mnezeu, de unde-l
vine omului daca nu din Sfinta Scriptura? Pentru aceea vrind
Hristos Ucenicilor Sai .cuno scut sa Ie fie 1ji .prln pr opovadulrea
lor intru cuno sttnta a to ata lumea sa vie, mai intii le-a deschis
lor mintea ca sa inteleaga Scripturile, 1ji simpli nec.arturart i-a
ales la Apostoli.e,- iar carturari ~i Inte le ptl l-a trim is pe ei la
propovadulre. '

2) Pentru a sa singura indreptare: .
Sfintul Apostol Pavel scrie catre sfintul Timotei asa: "Din

tinerete sfintitele Scripturi Ie ~tiii care pot sa te Inte le pte as c a
intru mintuire" (2 Tim. 3, 15). lar ararat este ce indrepteaza pe
om, il povatules te ~i spre mintuire de rnlna iI duce: aceasta
adlca a ~ti Dumnezeiasca Scriptura .. Pentru aceasta Sfintul loan
Gura de Aur ne Inde amna zicind: "CartUe cele sfinte in miini sa
Ie Iuatl, ~i folosul ce este intr-insele cu mare sirguinta iI Yeti
primi. Pentru ca de acolo se naste dobtnda multa. Mai intii
limba prin cltlre (in frumoasa llrnba) se indrepteaza, apoi
sutletul prlmes te duhovnlce atl aripi s l se tnatta sus §i cu
straluctrea Soarefui Dreptatii se lumine aza. lar catre aceasta:
precum s imtito are a piine tnrnultes te puterile trupului, asa
citirea da sufletului putere. Ca hrana duhovniceasca este 1ji
tare-I face pe suflet, 1ji mai statornic ~i mai Inte le pt, netas indu-l
pe el sa se prinda de patimile pacate lor, ci us or 1ji intraripat
Iactndu-t pe ella Cer iI muta" (Sf. loan Gura de Aur, Cuvintul 29

, la Facere). Pin a aiel cel cu "Gura de Aur. lar alt Invatator -
. sfintul loan Darnas c hln, de ac elas i folos care se face drn 'citirea
cartltor graie~te as a: "Precum pomul cel ras adlt linga izvoarele
apelor, as a sufletul cel adapat din Dumnezeiasca Scriptura. Se
ingra§a §i ro dul copt i~i da: Cre dlnta Orto doxa, 1ji cu frunze de-
a pururea verzi - zic adica cu fapte ptacute lui Dumnezeu - se
tnfrumusete aza 1ji spre dumnezeiasca lucrare cea plac uta lui
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Dumnezeu §i spre vedenia cea netulburata, ~i catre cea
netulburata dumnezeiasca gindire pr in ginduri din Sfi ntele
Scripturi ne .atcatutrn. Pentru ca chemare a toata fapta buna §i
tntoarcere dinspre toata rautate a Intru _acestea af'lam. ~i iara§i
ace last, spre indeletnicirea cartt], indemnindu-ne zice: Sa
batem pre a frumosul ral al Scripturii celei cu bun miros, prea
dulce, prea frumos, care prin ctntarue celor ginditoare de tot
felul, . de purtatoare de Dumnezeu pas ar! ras.una urechile
noastre §i atingindu-se de inima noa stra §i scirba 0 mingiie,
iutlmea 0 altne az a §i de bucurie pururea fiitoare 0 umple" (Sf.
loan Damaschin, Cartea 4; pentru Credin_ta, cap. 18). Pina aici
Damaschin. _

lar ce fel de paguba se izv ode s te din necitir.ea §i ne st+lnta
cartllor, 0 arata sfintul Atanas le al Niceii (iara§i aceea §i sfintul
loan Gura de Aur), zicind: "Precum cu ne putlnta ii este
parntntutui celui cu ploaia ne adapat ca sa creasca spice, macar
des l de 0 mie de ori _de s-ar sernana, tot astfel mintea

/ neadaptndu-s e cu Dumnezeiasca s crlptura, nu-i este cu lesnire
a face vre un' rod (duhovnicesc) rnacar §i 0 mie de cuvinte de ar
turna cineva intr-insa. Decl mare rautate este, a nu §ti
Scripturile §i ca un dobitoc nepriceput a fi, cac l nenurnarate
rautati se nasc din ne sttlnta Scripturilor. De "ac o!o au rasarit
vatamar lle cele mari eretice, de acolo viata negrijulie,
ostenelile nefotosltoare , orbiciunea sufleteasca, in§elaciunea
dtavote as ca. Caci precum cei orbi la ochii trupeati nu pot sa

. umble pe calea cea dreapta, tot astfel §i cei ce nu stlu
Dumnezeiasca Scriptura, nici nu privesc la razele ei, adese'ori
se poticnesc §i a gre§i pururea sint s iltt!" (Sf. Atanasie, Cuvint
la Sfinta. Scriptura;' aceasta §i la G.ura de Aur la trimiterea lui
Pavel). Pin a aici Atanasie §i G_ura de Aur.

lar se tnvata omul bine §i cu Durnneze las ca ptacer e a vietul ,
din chipul celor pce mai inainte au vle tult cu bunatat], pe care
nu in alt fel poate cineva sa Ie afle fara numai in is-toriile
Dumnezete sttt Scripturi, cele bts erf ce stl §i politice. Pentru
aceea §i binecredinciosul imparat Alexandru Macedon, fiului
sau Leon Inte leptul ii rinduia, zicindu-i in cartea "Vasile
Macedon, 1", - se aduce spre intarire,de la Baronie -"Scripturile
faptelor celor vechi totdeauna a Ie citi sa nu te leneve stl, ca
intru ace.le a vei afla fara de oeteneata pe cele ce altii cu multa
osteneala Ie-au afIat s l de acolo pe ale celor buni cele bune, iar
pe ale celor rai pe cele rele lucruri Ie vei pricepe. La fel §i
sch imbarj le cele in multe feluri ale .vie tli orne ne sti s l
rasturnartle luerurllor §i flestatornicia lumii acesteia, §i cea a
Imparatllor lesnicioasa cader e 0 vei cunoaste s i ca. in scurt sa
zic: pe ale calor rele lucruri pedeapsa ce Ie urrneaz a, iar pe ale
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celor bune rasplatirea <> vei' ~ti. Dec i de cele rele vei fugi ca sa
nu te ajun~ga cumplita razbunare (de la Dumnezeu), iar pe cele
bune Ie vei iubi, ~i cu singur lucrul Ie vel ls pr avi pe ele intru
stneti, ca sa te tnvredntcestt a ci~tiga pentru dinsele

.,. rasptat+re a cea buna", Acesta .este asez amtntul fiului lui
Macedon.

3) Pentru povatulrea aproapelui:
lara~j Sfintul "Apostol Pavel scrie catre sfintul

Timotei, zicind: "Toata Scriptura este de Dumnezeu insuflata
~i folositoare spre tnvatatura, spre ,mustrare, spre indreptare,
spre dojenire" (2 Tim .. 3, 17). Cre~tinescul om dator este dupa
Dumnezeiasca porunca sa iubeasca pe aproapeJe ca pe s ine s i.
lar de -trebuie s.a-i iube as ca ca pe s+nes i, deci ~i pe mintuirea
lui; ca ~i pe a sa s'a 0 doreas ca ~i 5-0 caute dator este. Pentru
ca acesta este cel mai tncredlntat semn ai, dragostei celei
adevarate, mai mult decit toate .alte faceri -,de bine ce se fac
trupului, adlca: pe eel prost a-I tnvata, pe cel ce gre~e~te a-I
indrepta ;~i pe suflehil cel ce piere a-l cauta ~i a-I dobindi spre
mintuire. lar cel ce nu se grije~te de mintuirea aproape lul, nu-I
iube ste pe din-sui ca pe sine~i,' nici nu are dragoste adevarata
catre Durnnezeu , Ci, va zice cineva: imi ajunge mie ca de sinemi
sa C1:H:1t,iar nu ~i de' altul! Destul imi este mie ca de mintuirea
mea sa-mi tau am-inte, iar nu ~i de mintuirea 'altora sa rna

. gr'ijesc. Unuia ca ace stuta ii'raspunde Sfintul loan Gura de Aur,
zj clrrd.: (La naravnice invataturi catre Corinteni, 25, 5; la Efes.
4; la Coloseni, 5; Filipeni, 2, 4): "De te vei lenevi de a purta
gdja de fratele, .nu vei putea Intr-acest fel sa te mtntules tl". ~i
laras}: ;,Macar pe to ate de le-arn ~ispr.avi, iar pe aproapele nu l-
am folosi, nu vom intra intru lmparatte". -~i laras]: "Nici 0
isprava mare nu poate sa fie, cind dobin da intru altll nu s i-ar
da. Nu <este destul barbatului lmbunatattt Indreptarea sa spre
mintuire, daca ~i pe cetlattl nu-i foto seste ~i 'nu-l indrepteaza.
"Pentru aceea iara~i zice: "Fiecare sa caute mintui rea. celor de
aproape! lar a cauta mlntuirea celor de aproape este a fol oai
unul pe altul, preclJm Invata Sfintul Apostol 'Pavel: "Sa z ld iti .
fiecare pe aproapele" .adica sa-I fo lo s ltl. lar folosul se face
uneori din viata tmnunatat+ta, alteori din cuvint, cind omul nu
numai singur cu Dumnezeiasca placere vle tule ste , ci ~i pe altil
spre cea placuta lui Dumnezeu viata ii povatule ste , cu cuvinte
folositoare invatind u-i, indemnind u-l, dojenindu-i· ~i sfatulnd u-i
ca sa se abata de la rau ~i sa taca bine".

lara~i va zice crneva: Nu sint Das cal, nrci Preot, nrc i

Duhovnic, nici pastor de suflete, nu mi se cade mie a lnv ata pe. ,cureva:
Unuia ca-aces tuta ii raspunde Sfintul Teofilact: "Sa nu zici
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nu sint Das-cal §i -povatultor, pe altil a-i Invata §i a-i folosi nu
sint dator! Minti, pentru ca Dasc alt! nu ajung pentru pov atu ire a
tuturor cite' .unul, ci, voie§te" Dumnezeu ca fiecare sa
pova,tuiasc~ §i sa ztdeas.ca pe aproapele"-(La tnttia trimitere
catre Sotun ce-o aduce spre tntartre de la Cornelie). 'Pina aici
Teofilact. '

Ci ~i in Legea Veche, Sfintul David, Imp arat fiind, Oare n-a
avut grija de toto su! celor de aproape? Care nu~i-a tnvatat s i nu
i-a pevatuit pe cei pacato§i la Jucruri bune? "Invata-voi pe cei
faradelege cai+e ,TaJe §i cei ne c red inc.tos l la Tine se vor
Intoarce" (Psalm 50, '5}. cu cit mai virtos noi fiii No ulul Dar, a
o face, aceasta datori s irrtem l . Deci daca datoria cre sttneas ca
este ace asta: ea sa Inve te unul pe altul s i sa-i povatulas ca spre
mintuire, apoi cum se poate cineva .sa tnvete pe .altul, dac a
sing'ur AU va fi iscusit intru Sfinta Scriptura, nici §tiind faptele
cetevecht, Cum va povatul pe altul la-ca+ea cea dreapta, singur
el nes tflndu-s l' calea sa unde merge? La unul ca acesta se
impline$te pilda evanghelica: "Orb pe orb de va calauz i,
amrndo! vor cadea. in groapa" (Matei 15, 14). Deci dar pentru
acalea ce s-au zis mal inainte trei motive, de treb uinta ii este :
fle caruta c_itirea §i'inJele'gere'a Dumnez e ie sfl lor Scripturi §i ale
celorlalte cartl folositoare. '

lara§i intrebarea: Pentru ce a voit Dumnezeu sa ztde asca
toata faptul'a cea din 'Cer (de Sus) $j cea de pe pamint (de jos)?

Raspuns: Lui .Dumnezeu Celui fara de inceput s i fara de
sfir§it., lmparatu+ut: tuturor veacurilor, CeILi'i. fara de moarte,
Celci Tare, - Celui tntelept, Celui in Dumnezeiasca Putere s l
Domoie I desavir§it, .nicl 0 "ne ajunqe re avind, ruci spre
des avtrs+rea ,Sa ceva trebuindu-i, CI cu totul intru Si nes i
indes tulat, deplin, de prisosit, Mare, prea Laudat §i prea Siavit,
nu-l: era de nevoie, rrlc i de vreo trebutnta ca sa zide as ca lumea
ac;easta vazuta, cele de S4S §i cele de jos, cele Cere§ti s i cele
pamlntes tl, ingerii §i oamenii §i toata f aptura, ci toate acelea

_drn cea prea indestulata intru Dinsul Bunatate §i lntetepctune §i
putere 'a Ie zidi a voit, arattndu-S! Atotputernica Tar ia Sa,
neajuns aInte+e pctune §i ne che ltulta Bunatate fiind prea Plin de
aceea,.ca un pahar ce se prea vars a, sau ca riul cel apatos ,
care i§i trec e malurile sale §i adapa valle parnlntulul , as a Ins us i
pre a Bunul Dumnezeu, dintru pl1nirea Sa cea prea Inde stulata .
S-a revaraat spre zidire, iar EI nimic nu S-a rnic s or at. Caci
precum 'Sfintul Vasile, cel Mare graie§te in Hexaimeron, cuvintul
1: "Cea mai mica parte a 'Puterii Z,iditorului este Iaptura. Ca
precum otarul din me§te§ugul sau inmiite la numar vase tacind,
nici me§t-e§ugul, nici puterea nu s i-a cheltuit, tot astfel §i
Zidit~r-ul tuturor ace stcra, "nu numai de' 0 lume avind puterea
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IN-CEPEM HRON·OGRAFDL (SAD SCRIEREA
ANILOR)

Spun in scurt faptele de la inceputul Facerii
lumii pina la Nas ter ea lui Hristos, Hind adunat din
Dumnezeiasca Scriptura §i din feluri de hronograJe

§i scriitori de istorii grece§ti, stavones tl, romanes tl,
le sestt, evrete stl §i altele.

Intru lnc eput a zidit Dum.nezeu Cerul §i pamarrtul" (Fac, 1, 1)
10

cea facatoare, ci indo ita, fara de margine prea peste masura,
prtn singura cttplrea _voirii, intru a fi adus martrea celor
vazute". Pina aici mareJe Vasilie.

Deci le-a zidit pe acestea nu pentru alta oarecare pr ic ln a, ci
numai ca sa aiba cui neincetat s a-l faca bine, imparta§indu-~i
altora binele Sau, dind din cele ne de sertate §i necheltuite
vistierii ale Durnnezeleattt mHostiviri, prea bogate Daruri zidirii
Sale. Pentru ca bunul nu se cunoaste a fi bun, de nu se va
impart! la attl], iar pe cit aceta se imparte la alttl, pe atita mai
bine se cunoaste a fi bun. Deci cunoscuta facindu-~i Domnul
pe a Sa nemarginita Bunatate, Mila, buna Voire, a zidit
intelegatoarea taptura, ca ei adlc a sa i se tmpartas eas ca
facerife de bine.

Aceasta §i Sfintul Grigorie Teologul s ocottnd-o, graie§te in
cuvintul la Nasterea lui Hristos: "Nu era Bunatatil lui Dumnezeu
de stula aceasta, ca, adlca numai intru s inqura a, Sa privire sa
Se' mls te: ci se cades a se revars a binele §i a ie s i, pentru ca la
mai multi binele sa-l Iaca".

Dec; zidirea Lui cea Inte le qato are - ingereasca fire s l cea
omeneasca zic .. de ne qralte le Lui faceri de bine de-a pururea
lndulc lndu-se, sa-L cunoas ca pe EI Ziditor, s l de btnetac atorut

_sau s l- sa-L iube as ca pe EI §i s a-L" stave as ca §i sa-i
muttumeasca §i sa I se Inc hine Lui §i cu cre dinta sa-i s lujea sc a
Lui, lar mai virtos firea cea de lut omeneasca, spre care dupa
aceea mai mutt decit spre ingeri s-a revar sat Bunatate a

. Ziditorului prin tntruparea Cuvintului, sa-s l stte pe Ziditorul sau
§i sa ere ada intru Dinsul §i sa se llp eas ca de EI cu toata
draqo stea, '§i multumlto are fiind de attta negraita a Lui Mila,
bine sa-t ptaca Lui in toate zilele vietii acesteia, nadejd e avind
sa ci§tige de la Bunatate a, Lui fericirea cea ve s nic a s i
tmpartastrea Dumnezejes tu Lui Slave, intru trnparatla Lui, cu
sfintii ingeri. . -" . .

Intru Siava Lui Dumnezeu Unuia in Treirne
Intru cinstea Preasfintei de Dumnezeu

Nascatoarei §i a tuturor Sfintilor,



§i adincu I cel lntu necat al apei, sau precu m 9 recii 'ii zic "haos",
care era amestecare nedes parttta a stihiilor, tntru care pamlntut
era nevazut st-netmpodcbtt, cu apele adincului §'j cu intunericul
acoperit fiind, precum z ice Scriptura: ,,~i intuneric era
de asupra adincul u i" .(Fac. '1, 3). Deci Ie-a zidit pe acelea
Dorrinul Atotputernlcul dintru nimic §i dintru nefiinta Ie-a adus
tntru fiinta. lar din acelea dupa aceea §i pe celelalte zidiri de
Sus §i de jos, in s ase zile tacindu-Ie, Ie-a scos de fata. ~i era
intiia .faptura nevazuta intru adinc, ca 0 saminta §i pirga a
Iapturttcr care avea -sa se s co ata.. de aco!o. Ca precum cind
socotim vreo samtnta sau simbure sau -vreun porn din gradina,
zicem ca este Intr-Irrs ul radaclna §i pomul §i ramurile §i
trunzele §i florile §i rodurile, nu- ca §i CUm acelea lata sint, ci
ca §i cum au sa fie acolo, cind acel simbure ar ras art §i ar
cre ste, tot astfel cea de -,Dumnezeu zidita intiia faptura sau

_ materie era' pirga Iap turf celeilalte. Deci Cerului ii era intHa
materie apa, iar pamtntulut grosimea cea inchegata, sau
grunzul. lar dupa aceea, prin Dumnezeiasca porunca desparttta
fllnd apa de nor~i,' p~mintul de cer, s-a aratat in mijioc
vaz duhul §i s-a luminat focul, apoi cetelalte fapturi cu a lor
rtnduiata s i vreme au mers.

lar incepind Ziditorul a aduce Intru savir§ire §i tntru po do ab a
pe Iaptura cea intii nevazuta §i neimpodobita, mai intii a
poruncit ca sa rasara lumina din intuneric. Ca precum un
me ster in miezul no pttl sculindu-se voteste sa lucreze ceva,
aprinde mai intii Iumtnarea ca sa vada pe cele din casa lui, as a
§i Preainteleptul Ziditor Dumnezeu, macar de§i este §i a toate
vazator, vaztnd pe cele ce sint intru tntune catul adinc ca pe
cele ce Sa. alia in lumina, insa mai Intli ca 0 lumina in cas a, a
aprins lumina zilei, intru tntunertcul cel adinc , zicind: "Sa se
taca lumina. ~i se tacu lumina".

Aici unii socotesc a fi z idifi .ingerii, ca si 'Cum Impreuna cu
lumina i-a zidit Dumnezeu si pe ingeri (Augustin,in Cuvintul 38
a lui Corneliu), §i Sfil)tul Vasile cel Mare, Grigorie Teologul s l
Ambrozie la fel §i Sfintul loan Damaschin (Cartea 2 Pentru
Credinta), Grigorie (Ia Na§terea I,ui Hristos), leronim (Ia Isaia
cap. 14), Becan §i cef lalt! (Ia tratatul 3 pentru ingeri), ace.asta
se scrie §i -In- cartea "Toiag".: ii socotesc pe aceia a fi zid iti
dlntru inceput mai inainte de to ata zidirea: "Pentr'u ca se cade a
(zice Damaschin) ca mai intii fiinta cea de gind sa se z ide as ca,
apoi cea stmtitoare, §i atuncea din arnandoua ornul".

Deci nu este cu ne cuvj inta ca §i pentru ingeri sa zicem putin
ceva, pentru cei mai simpli.

Pentru iidirea lngerilor, Sfintul Grigorie Teologul zice: "Cum
. ca au te§it din Dumnezeu, ca razele din soare, mal inainte de
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toata faptura". ~i s-au alcatutt ei .Iumini a do ua, slujitori. lui
Dumnezeu Lumlnll celei dintiL lar Sfil1tul Grig'orie Dialogul

. graie~te: ,;Au 'ie~it ing.erii din Dumnezeu, precum scinteile din
cremene, ~i zidindu-i pe ei Domnul dupa Chipul Sau (precum
mai . pe urma ~i sufletul oinenesc) .~i dupa asernanare
intelegatori, de sine~i stapinitori, nemuritori. lntru inceput l-a
Ias at pe ei nedesavir~iti intru fericTre, netntarttl intr-un dar ca
acela, ca. adlca sa nu po ata ei a gre~i, cl le-a dat lor oarecare
vreme, tntru care ca de nis.te de-s.lne s l-s tap lnitort, deplin voia
avtndu-st, puteau ca ori sa stujeas ca Domnului ~i sa s por eas ca
ci·~tigind Darul desavlr~it, ori sa' nu slujeasca ~i sa cada in

.mtnta lui Dumnezeu. .
intr-acea vreme, unul din cei mal mari ingeri, prea inaltfndu-

se cu mindria, a voit sa fie deopotriva cu Dumnezeu, ca zicea in
mintea sa: "La cerul cel mai intii (unde este Scaunul lui
Dumnezeu) rna voi sui, ~i mai sus .de stetele cere sti imi voi
pune scaunul meu, ~i voi fi intocmai cu Cel prea inalt" (Isaia
14,13). _ .

lar pricina mtndrtel celei ingere~ti, unii din teologi 0 zic ca
este de acest fer: Ca ~i cum adic a Domnul Dumnezeu ar fi
descoperit ingerilor Taina tntruparti Cuvintului, prin care avea
a se impreuna Dumnezeirea cu ome nire a, in Fata lui Hristos,
caruta toata zidirea in(Jereasca este dato are a I s,e inchina. Deci
unul din ce i. mai mari Ingeri, care se chema de lumina purtator,
vaztndu-s] tnaltlrnea s i . slava firii sale celei ingere~ti, ~i
socotind ~i simpHtatea ce va sa fie a firii omenes tl celei de
tarana, s'"a mindrit ~i a gi.,.dit sa nu se inchine lui Dumnezeu-
'Cuvintul, Cel ce av ea sa Se intrupeze, ~i zicea intru sine: "La
cer rna voi sui si vO'i fi aseinenea Celui prea inalt". '

lar ace aata so cote ala a ingerilor de de scopertrea Tainei
lntrupart! Cuvintului, acei teologi 0 numesc din scriptura
aceasta: Sfintul Apostol Pavel in trimiterile evreilor in capitolul
.1 scrle: "Iar cind iara~i aduce pe Cel lntti Nas cut in lume, zice:
"Sa se tnchine Lui toti :ingerii lui Dumnezeu" (Evrei 1, 7).
Ac e.asta zicere iara~i as ernulrrd-o, aduc dovada cum ca de dou a
ori Fiul lui Dumnezeu s-a adus in lume: IntH, prin descoperirea
ingerilor de intruparea Aceluia, care au fost la inceputul zidirii
ingerilor; iar a doua, prin singura intrupare. Deci in amindoua
acele aduceri s-a poruncitingerilor ca sa i se inchine Lui. lntru
cea. dintii - sa I se inchine cu cre dinta, ca adlc a sa c re ad a intru
Cel ce avea sa Se intrupeze: Dumnezeu-Cuvintul, Caruia sint
dato rl sa I s,e Inc hirre: iar intru a doua aducere sa I se inchine
cu singur lucruJ, ~i pentru .aceea Apostolul graie~te: "Iar cind
iara~i - adlc a a doua oara - aduce pe Cel intii Nas cut, ar atln d pe
cea de-a do'ua oara aducere, cea intii care S-a tacut ingerilor

12





inca ~i aceasta s-o stirn, cum ca ~i sftntl] ingeri cei intii dupa
dar fii ai lui Dumnezeu, nu fara de s lujba au ci~tigat de la
Dumnezeu ves nlca fericire a ingeriei, ci mal intii s i-au aratat
cre dlncloase Slujba Domnului lor, precum s'-a zis. Cu cit mai
virtos noua celor de tarina ~i pacato s+, ni se cade a ne osteni,
ptna ce avem vreme, ca partir acelcra sa ne invrednicim!
, Cel ce va voi sa ~tie mai mult despre sfintii ingeri, sa caute
in Vietile Sfjntilo'r la luna lui Noiembrie in 8 zile. Aco!o din
destul s-a scris, iar noua aici la cea vazuta zidire a ne intoarce
ni se cuvine.

-lar ras arf nd Lumina intru tntunertcul adincului, a de spartlt
~Dumnezeu lumina dintru intuneric si a numit lumina z iua, iar
intunericul l-a numit no apte (Fac. I, 6). $i a fost ziua aceea
Intlla, pe care noi acurn 0 numim Durnin ic a ~i Luna intii, care
dupa aceea s-a 'numit Martie ~i numarul lunii aceleia Intli.

Ci ca sa nu Inmulttm cuvintele, povestind cu de-amanuntul
pentru zidirea ~i tntrumusetarea a toata Iaptura cea vaz uta, de _
c are.dfn destul ~i pe larg, precum Sfintul Moisi in cartea sa cea
dintii a Facerii, asa ~i altii multi' au scris, eel ce va voi sa

- c.ife as ca Hexaimeronul Sfintului Vasile cel Mare ~i Cartea lui
Damaschin (pentru Credinta ~i pentru zidirea lumii) la fel ~i
Hronograful lui Dorotei Mitropolitur Monemvasiei, care din cel
grecesc s-a talrnacit in anii nu . demult (intru trnparatla
binecredinciosului trnparat Alexie Mihailovici), ~i altele
stavo nes tt, ~i de alte tari Hronografe ~i scriitori de Istorii. lar
noua ce in scurt am socotit a scrie, destul ne este a pomeni
numai de-aceas ta, cum ca Ziditorul dupa intiia zi, intru a doua
zi, pe care noi .acurn 0 nurnirn Luni, prin Cuvintul Sau cel
atotp'uternic, cerur+Ie din ape!e adincului le-a scos, precum se
graie~te in Psalmi: Cu Cuvintul Domnului, cerurile s-au intarit
~i cu Duhul Gurii Lui toata puterea lor" (Psalm 32, 6).

in z iua a treia care se nurne ste de noi Marti, aducind apele
Intru 0 impreunare, a aratat uscatul ~i I-a numit parnint, ~i I-a
facut pe el sa rasara semlnte ~i to ata iarba ~i lemnele sa Ie
creas ca,

lntru a patra zi - pe care 0 chemam Miercuri - a Iacut doi
lumlnatorl mari pe cer: Soarele ~i luna; la fel si stel~le.

intru a cincea zi - care la not s enume ste Joi - a zidit pe s.tii ~i
jivinele apelor ~i pas artle din apa le-a scos.

in ziua a saeea - care la noi este Vineri - a zidit fiarele, dobi-
toacele si Jivinele pamtntutul, dupa felurile lor, iar pe urma de
toate fapturile, a zidit pe Adam ~i pe Eva, ~i l-a dus pe ei in
Raiul des tatartl. '

lar in ziua a .sapte a s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile
Sale, ~i s-a' numit ziua aceea SimbiHa, adica odlhna, cacl S-a
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odihnit tntr-Insa Ziditorul .si a sflntlt ziua aceea, precum se
scrie despre aceasta in carte a le s lr].i in capitolul douaze ci.

Deci tre ctnd Legea Veche, Iar Darul cel ,Nou .sos ind, cinstea
§i sfintlrea "Simbetei - a zilei a saptea - a trecut la ziua intii, a
Duminicii, pentru cea lntr-lns a prea luminata Invlere a lui
Hristos.

A§a pentru zidirea fapturilor tuturor 'celor vazute, care prin
§ase " zile
s-au alcatuit, in scurt vorbind, nu fara de folos vom face de am
tncepe
macar putin ceva tntru ace lea a ne tnvata, dupa asemanare a lui
Da\(id _
cel ce z ic e: "Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
Miinilor Tale m-am gindit" (Psalm 142, 5). Dar ce avem sa ne
invatam? A c un oas.te pe Dumnezeu §i pe noi tnstne. As a zice
Sfintul Vasile cel Mare: "De ne vom deprinde intru acestea, pe
noi tnstne ne vom cuno aste', pe Dumnezeu vom Inte le qe. Celui
ce ne-a zidit pe noi ne vom inchina, Stapinului vom is luji, pe
Tatal vom 'pros lav i, pe Hranitorul nostru v orn iubi, pe Facatorul
de bine vom cinsti".

Un filosof oarecare l-a intrebat pe cuv io sul Antonie cel Mare,
v ietu itor in pustiul Egiptului, care era om necarturar, z ic indu-I:
Cu ce te toto sestt; partnte , §i-ti mingii sufletul tau, lipsit fiind
de citirea cartt], din care se face folosul sufletului §i
duhovniceasca mingiiere? Raspuns-a Sfintul: "Cartea mea, 0,
filosofule, este to ata faptura ce.a vazuta de Dumnezeu zid ita , §i
or ic lnd a§ voi sa citesc cuvintele lui Dumnezeu, pe acea carte,
de singur Dumnezeu alc atulta, 0 pun inaintea ochilor me; §i cu
mintea mea rna in vat intru dinsa §i ma folosesc §i rna umplu de
duhovniceasca mingiiere, bucurtndu-rna de Dumnezeu
Mintuitorul meu §i staves c Tarta Lui cea atotputerntc a''. lntetept
este raapunsut cuviosului staret, care le pe toata faptur a ce a
vazuta a numit-o "carte", in care carte Cerul §i parnintul sint ca
doua foi, intru care pe cit pr ivlrn pe cea prea frum oas a zidire a
lui Dumnezeu, pe' attte a slove avem care ne invata pe noi pentru
Dumnezeu. Oare frumos e_ste cerul cu lumlnator+l sai? Cu cit
mai frumos este Cel ce a zidit cerul, §i Iumlnarort! ceres tl! Bun
este pamintul cu bogatiile sale? Cu cit mai bun este Cel ce a
zidit parnlntul s i toate cele de pe dinsul! Oare cu intelepciune
stnt alcatuite toate cele de Sus §i cele de jos? C"U cit mal
intelept este Ziditorul Cel ce le-a alcatult pe ele.~ .. - .

Inca 0 cunoastem §i pe a noas tra nevrednicie, socotind ca
to ate cele -cere stt §i pamtnte st], pentru a noastra vremelnica
viata, ca sa ne stuje as ca noua, zidite §i alcatuite sint de
Dumnezeu, cu nea semanare mai bune in vlata ve sntca cea
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vtito are, cu Darul' Lui gcHite sint noua celor de tartna, Oare
vrednici sintem noi de 0 Mila ca aceasta Dumnezeiasca, praf ~i
eenus a fiind? ~r oare sintem multumitort de atitea faceri de
bine ale Lui?" 'i '

De asemenea ~i alti mari Parinti ~i lnvatator! (care dupa
c uvios ul Antonie au to at) eel mai sus pomenit Vasile al Cezareii
~i loan Gura de Aur, btsertce stl lerarhi, pe faptura cea vazuta
Carte au numit-o. Sfintul Vasile in Hexaimeron c.atr e om
vorbe ste: "Nu pentru alta oarecare pr ic lna, de D.umnezeu te-al
z idlt, tara numai ca sa fii Organ al slavei lui Dumnezeu. cacr, ca
~i lumea toata, ca 0 Carte scr+s a este, care pove ste s te Siava lui
Dumnezeu, s i pe cea as cuns a s i nevazuta Dumnezeiasca Marire,
pr+n sine 'vestin,du-ti tie ce+ul ce ai minte.lar Sfintulloan Gura
de Aur zice: Cum ca omul cel ce are sutter intelegator (mai
inainte pina a nu fi cartita) avea taptura in loc de carte, care in
mijloc s.e atta inai nte".

Deci vrind prea inteteptut §i Bunul Zldf to r.. fap tura
intelegatoare a face pe om,' pe ntru care ~i. pe to ata lume a a
zidit-o ~i a Infr umu seta t-e , osebit lui loc pe pamint §i mai ales,
maio frumos, mai cinstit, ca 0 tmparate asc a cetate , ca celui ce
avea sa fie tmparat a tot pamintul, inainte i-a gatit lui Raiul cel
prea luminos - zic - l-a ras adlt spre rasarit, pentru care s i

'Sfintul loan Damaschin zlc e as a: (in cartea "Pentru Or edirita
·Ortodoxan

): "De vreme ce avea Dumnezeu ca din cea nevazuta
~i vaz uta zidire sa-I zideasca pe om, dupa Chipul Sau s l
asemarrare, ca pe un Imparat ~i s taptnltor a tot parnlntul, ~i al
celor ce sint pe dtnsut, inainte i-a gatit lui ca 0 - cetate
Imp atate.as ca Raiul, Intru. care petrecind el v ie tuin d, fericita ~i)
prea bogata viata sa alba, pentru ca este Dumnezeiescul Rai de
Durtmezei es.ttle mli ni in ~den sadlt, ca 0 paz ito are a to ata
ve sella ~i sufleteasca de sfatare. -Pentru ca Edenul "dulceata"
se tttcure ste, spre rasa'rit mal-pre su s decH tot parnintul af'Hndu-
se, cu bine pretacut vazduh, mal subtire s l mai luminos
sfraluc+ndu-s e, cu saduri de-a purure a verz i tnfrumus ettndu-se,
plin de buna mirosire ~i p lln de lumina $i fr urnus ete mai presus
dec it toata s imtire a, s l bunatatl care intrec cugetul,
Dumnezeiesc fiind locul ~i vre dn ic lac as al omului celui ce este
dupa Chipul lui Dumnezeu". Pina aici Sfintul Damas ch!n.

Frumusetea ~i podoaba celui de Dumnezeu sadit Rai, care
" .Ilmb a poate a 0 povesti, sau ce minte orne nea s ca poate a 0

ajunqe? Ins a dup a dumnez elas ca descoperire ce SMa fa cut
oarecarora sfinti vre dnlct, se pov este ste din parte cea
frumoasa po doaba- a Raiului, in VietLie Sfintf lor. Cel ce va voi,
sa caute la lu na .Oc tombr!e in dou a zile, in viata Sfintulu i
Andrei cel nebun; s l in luna lui Noiembrie in 19 zile, in viata
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,< Sfintului loasaf Imparatul Indiei; §i la luna lui septembrie in 11
zile, in viata cuviosului Eufrosin. La fel §i in Prolog in luna lui
Octombrie in. 5 zile, in pove.stirea de vedenia egumenuluL
cosma §i 'in luna lui Decembrie in 31 de zile, in Cuvintul cel
pentru 0 stareta sHnta pos tnica, care pe tatal sau in Rai I-a
vazut, lar pe maica sa in iad. ~i la altele multe locuri,
frumusete a' Ralutul se ,istorise§te.'

Sint unii din tatmacttcrt! Sfintei Scripturi, care socotesc, cum
ca Raiul, in care a fost Adam, acurn nu se afta, ca s-a stricat
prin potop, pe ntru ca apele potopului, tot pamtntut §i pe ce le
mal inalte locuri §i'muntii I-au acoperit, §i nu nurnal zidirile §i
tot lucrut tacut·de miini ornene§ti l-au risipit, ci §i toate cele de
Durnnezeu sadlte: copac+, padurt, durnbr avi, sad uri, ca pe ni§te

. trestie Ie-au' asternut pe parntnt, drept aceea ' §i Raiul
pamlntesc , intru carele a f,ost Adam ca §i celelalte saduri prin
apele potopului s-au stricat, care un an intreg tot parnrntul I-au
acoperit. lar cel de dupa potop se nume steRai §i se intelege
simtirilor omenestt, aceta nu se soc otes te a .fi pamlntes c, ci
oares care din cele de Sus, sau in' vazduh, sau in Cer, este
osebit loc, spre odihna sufletetor celor dr ep[l, care de la
Dumt:'lezeu s:a gatit celor ce din vlatavaceasta se muta, in care

. §i-Sfintul Apostol Pavel a tost raplt.
, fnsa Sfintii Parinti -cei de demult, precum Irineu, lustin,
Atanasie,-Epifani,e §i altit cu 0 unlre zic pentru Ra'iul pamtnte sc,

• intru carele a tost ~dant, §i acum este intreg §i nes trarnutat, ca
pe Enoh cel drept §i pe tlle Proorocul care vietule sc in el
(lmpreuri'a cu di'n§Ji) .a' paz it Domnul §i pe acel 100. de apele
potopului, pe care §i pina acum Il paaeste intreg. Pentru ca de
l-ar fi inecat potopul pe Rai, atune! fara de indoiala §i pe Enoh
ce era tntr-tnsul r..ar fi inecat . .oe§i dupa parertIe unora din
Neoterici cum ca Enoh a fost rapit in vazduh, §i acolo ar fi fost
fost ttnut pina la incetare'a' potopului, .de cl asad ar in care Rai
vretui~~te pina .acurn cu trupul Enoh '§i tmpreuna cu dinsul §i
life? De aiel se arata, cum ca Raiul de potop nevatamat s-a
paztt.

Nu de :necrezut este §i aceasta, cum ca (sint) alte mai
tntrurnusetate ' §i mai straluc+toare locuri, osebite de
pamtntes cul Rai, Intru Inattime a §i Siava 'Cerutui rnai cu

, . ;

apropiere, '§i care nu se pot cuprinde cu stmttrtte ome nes ti, de
la Atotputernicul' Dumnezeu rinduite spre odihna sufletelor
calor .drepte .dupa vrednicia fiecaruia. Pre cum §i in Evanghelie
ne tncredlnteaza: Cum ca multe laca§uri sint la Tatal Meu Cel
din ceruri. Care §i de ta Sfintul Grigorie Dialo qul putem a ne
tncredinta. Peotru _ca intrebindu-I Petru diaconul, de sint
primite 'sufletele dreptilor "mai inainte d~ primirea trupurilor? a
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raspuns Sfintul: Aceasta nu se po ate zlce pentru totl dreptli, .
cum ca Indata dup.a ie~irea din trup ar fi prirnit! in ceruri, nici
iara~i a fj departate de cereas ca pr'imire sufletele celor ce Intru
desavir~ita dreptate s-au mutat de aiel. Sint oarecare suf'lete
drepte, . care de la Cereasca 'imparatie sint intru oarecare
4aca~uri mal cu dep artare. tar pricinii acesteia nu este alta, fara
·numai ace asta, pentru 'ca oarecare neajungere au avut intru
dreptatea cea desavir~·ita, dar cum ca :sutlete!e cele ce intru
desavir~ha dreptate au ie~it din legaturile trupe stl ~i sint
primite in sala~ur~le cerestt, aceasta mai multdectt lumina este
ararat, Si celelalte pentru aceasta stnt in cartea lui scrise.

lar noua pentru aceasta ne este cuvintul, tum ca sint ~j alte
luminate locurt (atara de Cer ~i osebite de s lrntitor ul ~i
parntntes cul Rai) intru care se odihnesc sufletele sftntttor. $i

,aceasta se po ate ~ti din istoria vietii Sfintului loan Gura de
Aur, dupa a carui sfir~it, s-a descoper lt lui Adelfie episcopul
Arable], care pe multi sfinti Invatator! biserice~ti i-a vazut la
locuri luminoase odihnindu-se, iar pe loan Gura de Aur nu l-a
vazut acolo, ~i ace sta a fost Intrfs tat. $i I-a in~tiintat pe el, cum

'ca loan sta inaintea Scaunului lui Dumnezeu, Impre una cu
Heruvlmti ~i SerafimH: cauta pentru aceasta in Noiembrie in 13
zile, fa sfir~itul istoriei vietfi Sfintutui loan Gura de Aur. Si de
este ca sufletul Sfintului loan Gura de Aur sta inaintea
Scaunului lui Dumnezeu lmpreuna cu Heruvimii ~i Serafimii, Iar
celelalte suflete ale inva\atorilor (b is erf cesti) ,Ia alt oarecare loc
luminos se odihnesc, iata dar ca ararat se ~ace de aici cum ca
stnt ~i alte Iacasurt pentru sfinti, afara de insa~i 'Loc ulrrta
Cerului. ','
, fnsa ~i pamlnte scul Rai, nu fara de- sala~luire intru dinsul a

) sufletelor sfinttlor se afla. Pentru ca ~i Sfinta M.ucenita
Doroteia, dup a stlrs itul patimirii sale, lui Teotil Scolasticul
dupa cum 's-a fagaduit i-a trim is daruri din Rai, mere ~i flori,
stmttrllor Intale se, care nu intru alt Io c undeva, fara numai in
pamtntes cu! Rai au crescut. Din care ~i cel mai Inainte pomenit
cuviosul Eufro s ln trei mere stmtltoare preotului le-a dat, care !,?i
mincate au fost de frati. Deci dar parnln te scul Rai este intreg ~i
sfinFi se satastutesc intru el.

Dar fiindca Sfintu! Grigorie Dialogul eel porne nlt zlc e ca
oarecare suflete dr epte, cu departare a fi In de osehlte Iocutnte
de la imparatia Cerurilor, pentru aflarea Intru dlns e!e a
eare care l lips irf a dre ptattl, acestuia aici sa nu-l tree ern
intelegerea cea pentru cei ce intru savlrstrea dreptatii C!J
sufletele cele drepte (zice) cum ca aceea sint Intru Cereas ea
imparatie. Ca zicind el aceasta, 'cum ca sufletele cele ce intru
desavjr~ita dreptate le s lnd din legaturile tr upe stl , <indata se
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primesc in salasurtle ceres tl, aduce marturle pe Ins us i
Adevaru] lisus Hristos Cel ce in Evanghelie graie§te: "Ca unde
este Trupul, acolo se vor aduna §i vulturii" (Luca 17). Pe care
ma-rturi~ 'Sfintul ,Grigorie 0 tttcule ste as a: "Unde este In su s i
Mintuitorul nostru- cu Trupul cel luat, acolo fara de lndo lala §i
sufletele drepttlor se aduna. $"i Pavef fara a se dezlega §i cu
Hristos a fi. Ca cel ce nu crede ca esteHrtatos in ceruri, acela
nici pe sufletul lui Pave'l a fi acolo nu-l va zice. Ca et (adtca
Pavel) pentru trupeasca d'ezlegarej §i pentru cea in ceruri
sala§luire graie§te la -2 Cor. 5: ,,$,tim, ca de se va strica Iac as ul
trupului nostru ace sta ce este pamtntes c, zidire avem de la
Dumnezeu, Lac as nefacut de mtna vesntc' in ceruri". Petru
Diaconul a .intrebat pe Sfintul Grigori,e: De sint acum (precum
zlceti) suftete!e dreptttor in Ceruri. Deci ce este ace ea.: care se
z ice pentru din§ii, cum ca' in ziua Judec atlt i§i vor lua plata
dreptattl lor_? A raspuns Sfintul': "Acum numai sufletete lor, iar
atuncea §i cu trupurile !'or Dreptii vor lua Siava §i fericirea, ca
§i cu Ins us i trupul lor a se bucura et, cu care dureri §i osteneli
pentru Hristos au rabdat, $i 'pentru aceasta a lor indo ita stava
scris este: "Pal1)intul sau al doilea II vor mos teni §i veselie
ves ntca pes-te eapul lor" (Isaia 61). Este §i aceasta scrts a
pentru sufletele dreptilor, ca malInalnte de ziua invierii, Ii s-a
dat lor ctte un ve smtnt alb §i Ii s-a zis lor: "Sa se odihneasca
inca putina vreme, pina ce se va implini m~sura sottHor lor §i a
tratllcr lor" (Apoc. 6). $1 cel ce adlca cite 0 halna au prim it,
aceia la Judecata indoite haine vor lua. Pentru ca acum numai
sufletele lor, iar atunci Impre una cu suHetele §i cu trupurjle lor
intru Siava se vor veseli". ' .

Dupa alcatutrea §i Infrumuse tare a tuturor celor de sus §i a
celor de jos vazute ' zidiri, §i dupa sadlrea Raiului, Dumnezeu
Treimea, Tatal §i Flul §i Sfintul Duh, intru Dumnezeiescul Sau
stat a zis: "Sa facem pe om dupa Chipul nostru §i dupa
asemanare, ca sa staptneas ca pe§tii marii §i pasarile cer ulul §i
fiarele .§i dobitoac ete §i tot parnintu! §i toate jiganiile ce se
ttrasc pe pamint, §i a facut Durnneze u pe om" (Fac. 1, 28).

Chipul lul Dumnezeu §i asemanare a nu in trupul omenesc se
Inc hlp uie s te , ci in suflet, caci Dumnezeu nu avea trup.

Dumnezeu, e'ste Duh netrupesc §'j sufletul omenesc IMa zldlt
netrupesc, Luisi asemenea, singur staptnttor, intelegator,
nernurttor, partas ve§nieiei §i-I ins.ott pe el cu trupul, pre cum !}i
Sfintul Damaschin catre Dumnezeu graie§te, la Tr op ar ul
lngroparii: "Mi-,ai dat mie suflet prin Durnnezetas ca §i de viata
facatoarea insuflare, din parnin.t trupul .z ld indu-mi". Deci
sufletul este chipul lui Dumnezeu, de vreme ce are intre lta
putere; iar 0 fire. lar puterile suflelulu'i omenesc acestea sint:

19



Pomenirea, j.ntetegere~, _Voia. Cu pomenirea se aseamana lui
Dumnazeu-J'atal , cu i-nlelegerea 'Iui Dumnezeu-Fiul, cu voia lui
Dumnezeu-Duhul Stint. lar precum intru Stinta Treime, rnacar
de§i sint trei fetele, irisa nu-s trei Dumnezei, ci Unul Durnnezeu,
asa §i in su"flet~1 cel omen esc, macar de§i sint trei, precum s-a
zls, suflete§tile puterl, Ins a nu-s tr el sutlete, ci un suflet .
. intre chipul §i asemanarea lui Dumnezeu ce este in sufletul

omenesc, deoaebtre pun _sfintii Parinti: Vasile cel Mare in
Hexatrneronul sau in vorba a 10~a;- Gura de Aur la "Facere" in

, vorba a 9-a; Ieronim in tHcuirea cea de la Proorocia lui Jezec.hiil
in cap. _28. lar deosebirea este de acest fel: Chipul lui
Dumnezeu prtmeate sutletul in vremea zidirii sale de la
Dumnezeu, iar .asemanarea lui, Dumnezeu intr-insul se
savir§e§te in Sotez. Chipul in' ace asta soc ote ala, iar
asemanere a in buna vo lre ; Chipul intru staprnlrea de stnes.l,

. .asemanarea in faptele bune, precum §i Hristos in Evanghelie
. graie§te:' "Fitl asemenea Tatalul v os.tru Celui din Ceruri". -Iar
asemenea cu bUndetele,. cu bunatate a, cu nerautate a §i
celelalte. A§a 0 s ecoteate Vasile cel Mare: "Sa facem om (zice
Dumnezeu) dupa Chipul nostru §i dupa asemanare: Pe una
adic a-prf n zidirea lui Dumnezeu 0 avem, iar pe alta pr in buna
voirea noastra 0 lndreptam, in cea dintii stare ne este noua
dupa. Chipul lui Dumnezeu a fi, lar din buna voire ni se
isprave§te noua dupa asemanarea lui Dumnezeu a fi. Si iaras}:

.Mie, rni-a laaat (Dumnezeu) ca adica dup a asemanare
Dumnezetaaca sa flu, deci pe cea dupa chip, 0 am ca sa fiu
cuvinlator, iar pe cea dupa aaemanar e ca sa fiu Cre§tin. Sa fiti
(a zis Hristos) desavir§iti, precum §i Tata! vostru cel Ceresc
desavir~it este (Matei 5). Oare vezi, unde ne da noua Domnul,
pe cea dupa .aaemanare? Acolo, unde ne asemanam cu Dinsul,
Care pe soarele Sau if ras are spre cei rai §i spre cal buni, §i
ptoua spre cei draptf §i spre cei nedreptl.. De ura§ti victes uqul
§i nu e§ti pomenitor de rau, nepomenind invrajbirile ceJe de
lerl -de e§ti' iubitor de .frati . §i .trnpreuna patlrnltor, te-ai
asem'anat lui Dumnezeu. De-i vei Ias a vr ajmas ului tau din intma,
te-al. .asernanat lui Dumn.ezeu .. Daca in ce fel este Dumnezeu
spre tine pacatos ul, Inreu .ace] fel esti §itu s pre fratele cel ce
ti-a gre§it tie, cu mtlos ttvtrea te-ai as emanat lui Dumnezeu .
.Drept -acee a, pe cea dupa Chipul (lui Dumnezeu) 0 ai, adica din
ceea ce esti cuvintator. iar dupa as ernanar e te faci din ceea ce
bunatatea 0 luerezi". Pina alcl Stintul Vasile. Deci sa s tirn, cum
ca chlput lui Dumnezeu este §i in sufletul omului necredincios,
iar as emanarea numai in cresttnut cel imbunatatlt. Si clnd ar
gre§i de' moarte cre sttnut, atunci numai de as emanare a lui
Dumnezeu se llps.e.ste, iar nu de ch ip , Si macar §i in munea ve s-
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nica de e-ar osindi, chipul lui Dumnezeu ace last este intr-insul
in veci, iar asemanarea a mai fi nu poate. .

Erau. ni,§te ..eretlct, care se nurne au" antrop ornorfttt, de care
pomane ste Sfinhil Epifanie, cum ca tilcuind cuvintele acelea
Dumnezeies tt: ';,Sa facem pe om duaa Chipul nostru §i dup a
asemanare , ziceau ca Dumnezeu are trup, cap, barba , miini,

.plcloare.' §I toate celelatte mad ulare, s i cum ca dup a acea
asemanare a Sa I-a zidit pe om. inca sint §i acum oameni pros tl,
iar mai ales intre 'rascolnici ca aceia, care 0 zic ace eas l, ca §i
cum Dumnez eu ar fi zidit dup a Chipul Sau capul omului, §i
barba, §i celelalte. Ci pre cum atunci antropomo rfitll erau fara
de minte, §i intre eretici s oc otfti §i de la Biserica Iepadatl, as a

.acum ace stia neintelegatori sint s l erettceate' socotesc §i de
lep adar ea de la Bl ser lca vrednici sint, ca cei ce nu stlu §i nu
ered, cum ca Caput lui' Dumnezeu §i Miinile s l Picioarele nu
erau. materialn.ice trupes.ti, ci nematerialnice d uhovnlce stt, care
sint Dumnezeiasca lui Tarle a toate §i Stapinirea §i Puterea §i
incepatoria, tuturor §i tinerea a toate §i Fiinta c.ea
pretutlndenea.

lar pe antropomorf+tt Ii doje neste Sfintul ·Vasile cel Mare in
Hexalmeronul sail in yorba a 10-a, graind catre din§ii as a: "Cum
'dupa Chipul Iul Dumnezeu ne-am Iac ut, sa ne curatim inima cea
necunos catoare, intelegerea cea nepedepsita, parerf+e pentru
Dumnezeu cele netnvatate. De ne-arn tacut dupa Chipul lui
Dumnezeu, deci care de un chip cu noi este Dumnezeu? Oare
ochi sint la Dumnezeu? ~i urechi, cap, mlj ni §i madulare pe
care sade? Pentru ca se zice in Scriptura ca Dumnezeu s ade.
Oare picioare sint la Dinsul cu care urnbla? Oare de acest fel
este =Dum.nezeu? Daparteaza natuclre a inimii cea necuvioasa,
leapada. de la ttne gindul eel- netrebnic Marimii lui Dumnez eu.
Neinchipuit este Dumnezeu, nealc atutt nu cu martme (de stat)
nefeturlt, sa nu naluces tl chip la Dinsul, nici sa rnic s orezt
[idove ste pe Cel Mare, nici sa-L cuprinzl pe Dumnezeu cu

. trupest: cuqete nici sa-L, scrii Impr eju r cu mintea ta, pentru ca
necuptins este cu marlme a. Cugeta de ce] mare §i marelui sa-t
adaugi rnult . mal 'mult §i. celul mutt inca §i mai mult §i pe
cugetul tau sa-l tncredlntezt, cum ca pe cele fara de sfir§it nu
le va aju('ge, Chip sa' nu -;c uqe tl, din Puter e Dumnezeu se
intelege, nimic nu .este de acest fel intru Dumnezeu in ce fel
es'te Intru noi, nu avern pe eel dupa Chipul lui Dumnezeu in
chipul trupului nostru, pentru ccl strtctndu-s e trupul, chipul se
pier de, deci nu intru ace st strtcactos nestrtcactune a se
Inchipu'ie ste. Trupul cre.ste, se mics ore aza, tmbatrtne'ste , se
schlrnba, nitr-aJ-t chip este in tlnerete, in alt chip in batrtnete, in
alt chip es terIn 'buna petrecere, in,all chip in relete patimiri, in
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alt chip este temindu-se, in alt chip ve seltndu-se, in alt 'chip
este in pace, in altul in razbol, in alt chip este fata aceluia ce
privegheaza ~i" in altul a' celuia ce doarme .. Deci CUIn poate sa
se asemene cel ce se schlmba cu cel neschimbat? lar ceea ce
zice: "Sa facem pe om dupa 'Chipul nostru, pe cel dlnlauntru om
iI zice. Pentru care ~i Apostolul graie~te: De se va strtca omul
nostru cel din~fara, ci cel dlnlauntru se tnnote ste 'in toate
zileJe" (I Cor. 4, 16). Deci Inlauntru avem omul, ~i Indof ti
oarecum sintem, ~i adevarata este ceea ce se zice, ca Inlauntru
sintem. Pentru ca eu dupa omul cel dlnlauntru sint. lar cele din-
afara nu sint eu ci ale mele stnt, caci nu stnt eu mtna, ci eu sint
cuvintatoruf suflet,. iar mina 0 parte a omului. Deci trupul cel
omen esc 0 unealta este a sufletului, iar omul este domnitor
chiar numai dupa' singur s ufle tul. ~i iara~i zice: ,,~i muierea are
fiinta cea dupa Chipul lui Dumnezeu, ca ~i. barbatul , de 0 cinste
cu firea, macar de-i ~i mai staba cu trupul, ci in suflet puterea
ei este, de vrerne ce de 0 cinste ii· este chipul dupa Dumnezeu".
Pina aiel marele Vasile.

Dintru ale carula cuvinte pot sa se Inte lep te as ca cei de acum
noi antrcpornorfttl Hpovenl ~i sa st!e, cum ca Chipul lui
Dumnezeu nu este in fata, in ochi, in buze, in barba ~i in
celelalte madulare vazute ale trupului, ci in sufletul cel nevazut

.~i cuvlntator, intelegator, de sine~i ataptnttor ~i fara de moarte .
•, Deci l-a zidit Dumnezeu pe om, tarina luind din pamint, ~i a
suflat in fata lui suflare de viata ~i se fa,cu omul in suflet viu.

[ntru ztdlrea lui Adam era inainte inchipuirea tntruparlt lui
Hr+stos r ln pJntecele Prea Curatei .Fecioare. A~a socotes te de
aceea Sfintul. Ambr oz ie- la Cuvintul 38: "Precum Adam a fost
zidit din feciorelnic pamtnt, asa Hrtstos din Maria Fecioara S-a

.'Nascut. Peritru ca daca pamlntul rnalca lui Adam, de nimeni nu
era arat, nici semanat - ~i a lui Hristos Maica Fec io ara n-a
cunoscut barbat, nici semanare. Adam cu miinile lui Dumnez eu
din pamtnt s-a zidit, Hristos prin Duhul Stint in Pintecele
.fec:ioresc s-a inchipuit. Amindoi sint lucrul Unuia Tatalul
Dumnezeu, pe amindoi ii lucreaza Maica, fiecare din ei este fiu
al lui Dumnezau. insa Adam zidire este, Iar Hristos de 0 fiinta
impreuria cu TaUI de 0 fire Dumnezeu §i Ziditor este. Pina aici
Ambrozie.

intrebare: Pentru ce a voit Dumnezeu sa zideasca pe om
dintr-o materie attta de pro'asta, din lutul tarinii?

Raspu'ns: Pentru -doua pricini: Una, spre ocara ~i rus lnare a
diavolului, ca vaztnd attta de pr oas ta ~i neputincioasa zidire
suind"u-se in Cereasca cinstea aceea, din care acela a cazut, sa
'ae infrunteze ~'i sa se rurnpa de zavistie; al detlea, ca ornul
~tiindu-~i prostimea sa, sa nu se inalte intru mindrie.
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Decr a .numlt Dumnezeu numele intiiului om Adam (Fac. 5, 2).
in Hmba evreiasca, Adam se ttlc ule ste "om pamlntes c, ori

ruman, de vrerne ce din pamtnt ro su este zidit (Ro stetic sau in
chipul aurutul). lar in cea gre:ceasca se intelege; "micros
cosmos,", adica mica lume, cacl din cele patru marqlnl ale lumii
celei mari §i-a luat numlre a sa, de la rasartt, de la apus, de la
mlazanoapte si de ta amlazazl. Pentru ca in limba greaca acele
patru margini ale lumll se numesc as a: Anatoli = Rasaritul;

" Disis = Apusul; Arktos = Miazanoapte; Mesembria = Amlazaal.
Din acele numiri grece§ti, luind cele dintii, slova va fi ADAM.'
Deci precum, iii numele lui Adam s-a inchipuit lumea cea cu
patru margini,' pe care Adam cu neamul omenesc avea 5-0

.\ lo cuias ca, as a intru acetasl nuine s-a inchipuit Crucea lui
Hristos cea cu patru margini, prin care avea mai pe urma noul
Adam - Hristos Dornnul nostru, ca pe neamul omenesc Iocuitor
in cele patru margini ale tumil, din .moarte §i din iad sa-l
tzbave asca.

Cele patru litere ale .cuvintului ADAM
La care vezi acest luminos chip as a:

Anatotl=Ras
arltul A

+ AMesembria=
Amiazaz! M Arktos=.Miazanoap

te

D
Disis=Apus

Ziua in, care Dumnezeu a zidit pe Adam (precum mai inainte
s-a pomenit) a sas ea' zi era, care de noi se numaste Vineri.

$i in care zi a ztdlt Dumnezeu fiarele §i dobitoacele, intru
. acee asi zi a zidit §i pe om; care cu dinsele se tmpartases te
. intru stmtlrt.: Pentru ca ornul cu toata zidirea cea vazuta §i

nevazuta, cea matertatntca zic §i duhovniceasca,' tmpartastre
are. Cu cele nestmtltoar e lucruri, are pe a fi. Cu fiarele §i cu
dobitoacele §i cu 'toat~ jivinele adica pe a stmti, iar cu ingerii
.adlc a pe a intelege. Ins a nu cu ingerii fu zidit omul, ci cu
fiare+e- §i cu dobitoacele, §i Ie este lor ca un Impreuna nas cut,
caci ca Ie este de 0 vreme §i prea mult se asearnana acelora,
precum de dinsul se graie§te in Psalmi 48, 12: "Cu dobitoacele
cele fara de minte §i s-a asemanat lor". Care lucru mai luminos
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II arata SfTntul loan Gura de Aur, zicind catre om, in Cuvintul
catre poporul Antiohiei la Prolog pe Februarie 6: "Cum voi
pute a sa te ~tiu pe tirre , oar e om e~ti .cu adevarat? Clnd
mtnlrndu-te' loves tt ca ~i catirul, nechezi ca ~i calul sprernutert,
te hrane~ti ca urs ut, iti ingra~i trupul ca ~i taurul ~i ca vierul,
tii minte raul ca ~i .camila, rape stl ca ;lupul, te minii ca sarpefe,
vatami ca ~i scorpla, me~te~u'ge~ti cu vic le su q ca s l vulpea, iar
veninul vicle$ugului II paze~ti ca ~i aspida ~i ca vipera, ur as ti
pe oarnerrl ca risul ~i celelalte". ~i acest cuvlnte l al lui Aristotel
pentru om nu este minctno s. "Cum ca intre jivini nu este mai
buna jivina decit omul, cind s-ar cirmui cu .intelegerea. As a, nu
esre mai 'P.roasta,;\ cind intelegerii nu s-ar s.up une, pentru ca
atunci salbaticia ~i cruaimea ornene as ca 0 intrece pe lutime a
tuturor flare lor, Caci s l fiare le uneori de facerea de bine ce Ii
ae face .Ior se imblinzesc, iar oamenii cei rai, mal c umpl iti stnt
decit leoparzii, ·caror.a. cind Ie faci bine, mai rai se fac".

~i a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe carele l-a zidit s l t-a
pus in Raiul eel pre a frumos, cel pi in de negraitele bunatatl s l
dutceti .. in cel cu patru piraie de ape prea curate adaptndu-se,
intru carate In 'rnijlo c era Pornul VietH, din a'i carul rod cel ce
gusta, niciodata nu rnoare. lar aeolo era ~i alt Pom, care se
nume a intelegere, sau cunos tinta a binelui ~i a raulul. ~i era
acel porn, pom al : mo,,"\ii, pentru ca poruncind lui Adam,
Dumnezeu, ca din tot pomul sa manince roduri, i-a dat porunc a
sa nu guste din pornul cuno~Jintei binerui ~i a raului. Ca in ce
zi de vei minca (i-a zis) cu moarte v.ei rnurl (Facere 2).

Locul unde a fost Raiul pe pamint
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,Sa luam amihte: in Rai Pomul Vietii' ~i Pomul ,Mortii s l in
bunul locul cel stint S"'3 aflat .prlctnuirea rautul, ca sa se inv ete
ernul ca pretutindenea sa se fereasca de rau, adlca de cadere a
in pacat. ~(intru sfrntente de ar fi ~i cu bunatat! vietuind, cacl
pretuttndenea apro ape : este rautate a, pacatul zic, prin care
omul se Irnp ied ic a ~i cade: Bine ne s tatule s te Apostolul: ;,Celui
ce i se pare col sta, sa se paze as ca sa nu cada" (I' Cor. 10,.12) l}i
Psalmistul: "Gre~ea_lele cine Ie va pricepe?" (Psalm 18, 13).

laras}: Pomul viet'ii este a-ti lua aminte de sine, pentru col nu-
ti vei pierde mtntutrea, nlci. nu te vei lipsi de ves nica viata, c ind
iti vei lua aminte s lnqur de tine. lar pomul §tiintei bi~elui §i
rau-Iui .este iuhirea de iscodire, care ce arc a lucrurile altcra,

- care+a ii urme az a ostndtrea aproapelu}, iar.osindirii pedeapsa
morti! celei v,e§nice ,in lad. Pentru col cel ce jude ca pe fratele
sau Antihrist este.

Deci a pus Dumnezeu pe Adam peste to ate zidirile sale cele
de jos, lmparat §i staptn, §i i-a supus lui to ate sub ptc lo arele
lui: oile §i boii Inca .§:i dob+to ac ele parnintulut .pas ari!e cer ulul
§i pe§Ui mar ii, ca sa -le ataptneasc a pe ele. $i a adus la dinsul
pe tot dobtto cut §i'toata pas area §i f'Iar a', blinde §i supunindu-
le , pentru ca .era inca atunce a §i lupul ca §i mietus elut, leul ca
§'i gaina cu naravul, una pe alta nu se vatamausl Adam le-a pus
lor tuturor numete as a precum fieca,re,i jivine i se cuvenea §i i
se potrivea §i i se nirnere a fiecarei jivine numele, cu chiar
adevarata fire'a ei §i cu nar.av ul ce avea sa fie dupa aceea.
Pentru ca era Adam fo arte- lntetepttt de D.umnezeu, ingereasca
intelegere avind. A§3 prea Inte leptul §i prea Bunul Ziditor
a§e~ind pe Adam, a voit ca sa-l 'de a lui Impreuna vletuttoare
spre lublta ,insotire,~ c.a sa alba cu cine de atitea bunatati sa se
desfateze, s i a zis: "Nu este bine ca sa fie ornul singur, sa-l
facem I~i ajutor" (Fac. 2, 19).

lntru Jnceputul facer ii .lum ii, nu-i era bine omutul fara de
ajutatoare a muler e, pentru col atunci .se cade a sa se
.tnmulte aac a neamul ome nes c, lar .ac urn umplindu-se lumea de
feluri de noroade , Apostolescul cuvint pretutindenea sa poarta:
"Bine ii este omului a nu se ati~ge de muiere" (I Cor. 7, 1). lar
prtn A$'ezamintul cel Vechi se punea prin lege vi.ata ce ea ce era
dup a trup, iar in Darul cel 'Nou viata cea dup a Duh se
statuie§te', acoto Jnso tirea se cinstea, lar aic i neinsurarea se
ferice§te. Cu ci't ma·j ales singura fecioria cinstita es'te §i
slavita,. de care Sfintul Ciprian zice in Cuvintui pentru feciorie:
~,Fecioria este s'ora a ingerilor, dovedire a. patimHor,

'imparateasa a faptelor. bune, §i mo§tenire a tuturor
bunatatilor". Ci §i' in Vechiul A§.ezamint au fost ni§te barbati ca
ace§tia s,finti, care fara de insotire §i-.au petrecut viata lor, §i
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, fecioria lor drn pintecele de male a nestricata 0 au ferit. Unul ca
acesta 'era lIie, Elisei, Daniil §i cei trei Tineri §i loan
f na intemergatdru I.

~i a pus Dumneaeu in. Adam somn adinc care Impre una §i
rapire Ii era lui, tntru care el vedea prin Duhul ceea ce se facea,
§i intelegea taina insotirii cs avea sa i se faca lui, iar mai ales

. insotir:ea cu Bi ser lca cea a lui Hristos singur. Pentru ca i s-a
descoperit lui de la Dumnezeu (dupa a teologilor intelegere)
Taina tntrupart! lui Hrfs tos , cacl ca i s-a dat lui cuno sttnta de
Sfinta Trelme §i de caderea ce s-a fa.eut ingerilor a Inte le s §i de
lnmurtlrea neamului omenesc ce avea sa fie dintr-insul §i multe
taine pr in dumnezeiasca descoperire atunci a stlut, afar a de a
sa cadere, care cu dumnezetes ttte Jude.cati s-a talnuit inaintea .
lui. Intr-un mlnunatvls ca acesta, iar. mai 'ales in uimire, a luat
I)omnul una din coastele lui Adam s l l-a zidit lui ajutato are
femeie, pe care Adam daca s-a de ste ptat din somn, vaz ind-o a
zis': "lata os din o'asele me Ie §i trup din trupul meu" (Fac. 2)..

: Deci precum tntru cea a lui Adam din parnlnt zidire, as a intru
a Eve.i cea din coasta,. era inainte inchipuire a Intr upar ll lui
Hristos celei din Prea Cu'rafa Fecioara, pe care §i Sfintul Gura
de Aur frurnos 0 l impeze ste, graind as a in Cuvint la Nasterea
lui Hristos: "Precum Adam fara de Iemete, femeie a adus, tot
asttet s i .Fec icar a tara de barbat, Barb at a. nas cut pentru Eva
platind' barbatltor datoria, intreg a ramas Adam dupa scoaterea
coastei trupe stl, nestricata a rarnas §i Fec ioar a dupa ie s ire a
Pruncului dintr-insa". intru ace east a Evei zidire din coasta lui
Adam, a fost 0 tnaf nte Tnchtpulre a Bisericii I~i Hristos, care
din impungerea cea de pe Cruce a Coastelor lui ave a sa se
atcatulasca. As.a de aceasta Augustin tainic as emutes te:
"Doarme Adam, ca sa fie Eva, moare Hristos ca sa fie Biserica.
Dorrnind Adam, se facu Eva din coasta-i; murind Hristos, cu
suttta I s-a Irnpun s coas ta, ca sa curqa Tainele, cu care se
Impo.dobe ste Biserica". . .

lns a cu cuvltnta este a 0 §ti §i aceasta, cum ca in somnul
acel uimicios al lui Adam, care in TrioClul Pos tutui, vinert in
saptamina intiia a marelui Post, la Vecernie in citirea cea de la
Facere, uimire a fi se graie§te, ca se scrie acolo as a: ;,A pus
Dumnezeu uimire peste Adam $i a adormit", intru acee a macar
de§i i se descopere lui pentru intruparea lui Hristos, ci nu
pentru ras cumpar-are a neamului omenesc. Ca de i s-ar fi
descoperit lui atunci §i de ras cump arare , apoi cu adevarat se

'cadea ca mai intii sa i se descopere lui pentru calcarea lui de
porunca. '

lar aici ni se cade a 0 §ti §i aceasta, in ce fe', era la statui
trupului Adam §i Eva? Unii tinindu'-se de evreiasca cuvintare de
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basrne, u s-a parut ca: au fos t urlas l, dar n-au fost as a, pentru
ca uria~ii dupa aceea au inceput a .se naste dintru faradelegi.'
Cind (pre cum- in cartea Facerii, in cap. 6 scrie) .ff li lui
Dumnezeu, adiea ai Tui S,et, vazura pe fiicele oamenilor, adlc a
ale lui Cain, ca frurno ase- sint la podoaba fetei ~i se ame srecara
cu dinsele nil dup a Buna Voia lui Dumnezeu. Atunci din patul
lor .cel faradelege, .. au inceput a, se naste oame nl! :nu dupa
masura cea zid,ita de Dumnezeu, ca s luttl , utia§ii ca n+ste
copaci ~i -oare-c.are naluclr}, care aratau prin sine
nebinecuvintarea Dumnezeiasca la un pat ca acela. lar Adam cu
Eva intru masurat stat omehe ac, de Dumnezeu S-3U zidit,
precum Sfintul loan. Damaschin mar tur ise s te in 'Cartea 2 cap 14,
zicind: "A facut Dumnezeu pe om, fara de rautate , drept,
imbunatatit, fara de "grija", tara de sclrba , cu toata bunatate a
sfinttt, cu toate cele buneTmpodob it, ca oarecare a doua lume,
mica, intru cea mare" inger altul, tne hlnator amestecat
(Impreuna cu ingerii lui Dumnezeu inchinindu-se) privitor al
zidirii celei vazute, tainic af celei de gind, Impar at celor c e sint
pe pamlrrt, tmparatlndu-se pentru .lnatttme, pamtnte s c s l ceresc,
vremelnic ~i nemur+tor, vazut ~i Inte le s : cu mintea, in mijloc
intre marlre ~i intre smeren!e ,' acetasl .duh ~i trup". Pina aiel
Damaschin. Deci este 'ortodox' lucru a intelege, cum ca ~i
Hristos Domnul nostru, Noul Adam, yrind sa se imbrace intru
cel vee hi, a luat ope sine trup Intru toate as erne ne a la stat cu
Adam cel dintii, cu f'ata, cu frumusete a, cu yorba, cu umblarea,
afara de- pacat numai. La fel ~i pe prea Binecuvintata Maica Sa

'a voit a 0 vedea Intru .to ate (afara de pacat) cu stramoas a Eva
de asemene a. Caci precum intru inceput a zidit Dumnezeu pe
Adam, dupa Chipul Sau ~i dup a asemanare , in sufletul lui cel
intelegator,' as a intru anii cei mai de pe urrna, ace last
Dumnez eu ni s-a aratat in trupul lui Adam, dupa trupesc Chipul
aceluia ~i dupa as emanare. ~i precum Hristos pe pamtnt cu
oamenii petrecind, mai f'rumo s era cu podoaba de c it fiii
ornene sti, ~i Prea Binecuvintata' Maica Lui Prea Curata
Fecio ar.a, mai frumoasa era decit fiicele ome nes tl, ca un Cri\n
intre spini, as a a intelege se cade ~i pentru cei dintti stramos!
ai no~tri Adam ~i Eva, cum' ca mai frumos i au fost decit tot
nearnul ornene sc, in masura ~i in frumoasa tnchlputre a statului
~i\ a podoabei fetei lor. Pentru ca ntci nu era cu cuvtlnta 'ca
i'rrtelegatoarea zidire a lui Dumnezeu, omul cel intii Ins uf'le tit,
sa aiba nefrumoas.a inchipuire urte seasca .

.La noi inca ~i la aceaata sa luam amlnte: A cui nastere este
mai ciristita.? Oare -a lui Adam sau a Evei? Adam s-a zidit atara
de Rai, iar Eva in Rai; Adam din tartna .pamintului, Eva din
coastele cmene stt -' cu adevarat mai cinstita s e vede a fi
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nasterea Evei deeit a lui Adam , insa Ieme+a nu este mal 'c lns tlta
'dectt barbatul, ci mal ales §i s(lpusa este barb atului. Aici este
Invatatura celor ce s'e rnindresc pentru bunul ior nearn, cum ca
nu 'a'cela este barb at mare '§i cinstit, care de bun nearn fiind,

'ferneiasca '-intelegere. §i inlrna §i viata 'razvrat-ita are, ci aceia
care este cu buna intelegere §i' imbarb atat §i cu viata
Imburratafit, macar de este §i de prost ne am.

A§a Do~nul Dumnezieu pe barb at $i pe femeie intru a sas ea z i
zidindu-i, §i Iocuf tor l ai Raiului a fi, §i peste toate zidirile cete
de jos a stapinl rtnduln du-l pe ei s l din de sf'ataeile Raiului
(atara de- pernul cel prin porunca 'oprtt) a se satur a poruncindu-
I,e lor, s l btne cuvirrttndu-Ie Ins ottrea -Ior care avea sa fie aceea
prin irnpreunarea trupeas ca, zlctndu-Ie: 'Cre§teti §i va tnmultltt.
S-a od+hnlt. de toate iucrurile Sale in zlua .a sapte a, nu. ca §i
cum oste nindu-Se S-a odihnit, pentru ca Dumnezeu-Duhul cum
putea sa se ostene as ca? Ci ca inatnte sa rlrrdutas ca oqihna,
oarnenilor dinspre cele d inaf'ar a lucrur i §i griji, in ziua a sapte a,
care in Vechiul As ezamtnt era' Simbata (care se int.e1ege o dibn a]
lar in Darul cel Nou, in locul aceteia s-a sfintit z lua Duminicii,
pentru invierea 14i Hrls tos cea dintru dinsa.

S-a odihnit Dumnezeu de lucruri; ea de acum zidiri noua sa
nu rnai faca rnai rnulte decit fapturile cele z ldite , caci nu era
trebuinta de "mal multe, c l destule s-a tacut, §I s-au savlrs lt
Joate .fapturi·le cere de Sus §i cele de jo s , Ins a nu s-a odlhrrlt,
nic l nu se o dlhne ste, nici nu se va odihrH Cel ce tine §i
octrmule ste to ate fapturile , drept aceea §i Hristos Dornnul in
Evanghelie a zts: "Tatal Meu pina acurn Iucre aza §i Eu luerez"
(loan 5, 17). -Lucr eaza burnnezeu pornind cere s tlle ale rqar i §i
as ezrnd pr~facerUe vrernilor cele de buna trebuinta §i Intartnd
rrernls cat parntntut, cel pe nimie intemeiat §i sco tind dtntr-tns ul
riuri §i lzvoar e de ape. dulc i, spr e adaparea tuturor fapturilor
ce lor vii. Lucreaza I;)urnnezeu FiU. nurnai pentru cele

.cuvintatoare, ci §i pentru cele' ne c uvantatoar e jivini grijindu-se,
paz+ndu-Ie, hrantndu-Ie §i tnmulttndu-te. Lucr eaz a Dumnezeu

. tinind vlata §i fiinta a tot omul cel credlnctos §i necre dinc los , a
dreptutut §i a pacatosuluL, Pentru ca (precurn graie§te

. Apostolul) "Dilltru Dinsul vietuim §i ne rni§cam §i sintem". ~i
de ar fi luat Dornnul Dumnezeu de la noi §i de la toata faptura
Sa' pe atottiitoarea Mina Sa indata ar fi pierit, §i toata fa,ptura

.de: n.imic· s-ar fi faeut, insa pe toate ace.stea Ie lucreaza D'omnul
fara de osteni._rea Sa, precurn §i oar'ecare din teologi de Dinsul

• graie§te, A'ug,ustin: "Odihnindu-se lucreaza §i' I.ucrind se
odihne§te. Ziua Simbetei, a odihnei lui Dumnezeu de lueruri,
inainte inchipuia pe acea Sirnbata ce ave a sa fie, intru care
Hristos D6mnul nostru, dupa o.stenelHe ceie de buna voia Sa
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pentru noi Patimi §i dupa savlrstrea mintuirH noastre celei de
pe Cruce s-a odihnit in Mormint!"

lar Sfintui Ambrozie~' acele cuvinte: "S-a odihnit Dumnezeu
de toate lucrurtle Sate in z lua.a sapte a" socotindu-Ie graie§te la
Ouvintul 34 a Linei celei -rourate: "A Iac ut Dumnezeu cerul, ci
nu c ite sc , cum ca nu s-a odihnit dupa facerea Cerului; a tacut
pamintu}, nici acolo nu s-a oQihnit; a facut soarele, luna §i

·stelefe, nici ac oto nu citesc cum ca s-a odihnit Dumnezeu. lar
cind I-a facut pe om atun cl- s-a odlhnlt, avind cui sa-l ierte
p~cateJe" .. Aici va zice ctneva: Peritru ce dar lui Adam nu l-a
iertat Dumnezeu pac.atut, ci pedeaps a a pus asupra lui?
Ras puns ul Sfintlilui' Dor otei la Cuvintul 1 "Pentru lepadarea
lumii: "De vreme ce Adam nu s-a smerit inaintea lui Dumnezeu,
nlcl n-a zis: Am g're§it, larta-mat ci vina gr~§elii lui a pus-o
asupra femeii, iar temeta as upr a sarpetui, dr ept aceea prin
dreapta Judecata ItA Dumnezeu se os indira". Sine graie§te
David: "Zis-am: marturtst-vol-as upra mea' faradelegea mea Dorn-
nului '§i :tu_ai !asat paginatatea inimii mele (Psalm 31, 6).

Deci erau Adam §i femeia lui goi amindoi s i nu se rusf nau
(precum acurn pruncii cei mici nu se rus ine aza) pentru ca inca
nu sirnte a in sine trupeasc a pofta, care este inceput al rus lnii,
nici . de aceta stia i c ineva : §i singura nepatimirea lor §i
nevtnovatta Ie era lor. ca 0 Irnbrac aminte pre a frumoas a. Caci
care halna putea atune! sa Ie fie lor mai frurnoasa, de clt
singure curatele, feciore.§tile, neprthanttele lor trupuri, cele c u
a Raiului fericire impodabite, cu a Raiului hr ana hr anlte §i cu.
Daru·1 lui Dumnezeu _umbrite?
- Diavolul pizmuind.o Jericita petre cere ca aceea a lor in Rai i-

. a tns elat pe ei in chipul sarpetut, ca sa guste rodul din pomul
eel cu Porunca oprtt, ~i mai jntii Eva a gustat, apoi §i Adam s i
gre§ira amlndo! grew, calctnd Porunc.a lui Dumnezeu §i indata
se dezgolira de Daru] lui Dumnezeu miniind pe Dumnezeu
Ziditorul .Ior §i s i-au cunoscut goliciunea lor s l tns etactunea

. vrajma$ului. au prrceput-o, ca zicind el .catre din§ii: "Veti fi ca
nl ste Dumnezei", a . minttt, fHnd tata al mlnctunlt (Fac. 3, 5).
Pentru ca nu numai nu ci~tigara Durhnezeirea, ci §i ceea ce-o
avus eser a a pie rdura, cacl de cele ne qralte Durnnez eie s.ti Daruri
s-au llps lt. Fara numai, intru aceea se arata diavolul ca s l cum
.ar spune adevarul, Intru aceea ce le-a zis: "Veti fi §tiind binele
§i rau I!". Pentru ca Intru acea vreme cu noscu ra s.trarnos ii nos trl
ca bun lucru este Raiul $i petrecerea cea intru dinsul, cind
nevrednici de acela se facura §i de acolo s-au izgonit. Cu
adevarat hunul nu atita se cuncaste a fi bun, clnd II are pe ella
sine omul, ca §i cum .intru acea vrei11e cind iI pierde pe el. A·u
cunoscut raul pe car~ mai inai'nte nu-I §tiusera, pentru c'a au
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cunoscut golatatea, Ioamea, larna, zaduful , osteneala, durerea,
patlmlle , neputlnte le, moartea §i iadul. Pe to ate- acestea Ie
cunos c us era, ctnd porunca lui Dumnez eu 0 calcara.

lar cind Ti s-al,l de sc hls ochii lor ca sa-s i vada §i sa-s i tie
go'latatea lor, tndata au tnceput , a se rus lna unul de altul.
Pentru ca Intru ace las! ceas in care au gustat din pomul cel cu
porunca oprlt, lndata din mincarea hranei aceleia s-a nascut in
ei potta trupeaaca §i au stmttt intru madulartle lor pattrnasa
zadartr«, s i. i-a cuprins pe ei r'u§ine §i fric.a, §i Inc ep ur a ca, cu
f'runze de smochin sa-§i aper e ru s ine a trupului lor. lar auz lnd
pe Domnul Dumnezeu umbHnd prin Rai ' Intru amlaz az l, s-au
ascuns de Dtnsul, oareunde sub un copac, ca acum nu mai
tndrazneau sa se arate fetei Ziditorului lor §i a carul Porunc a n-
o pazisera §i precum de rustne as a §i de cutremur mare
cuprrns! fiind,. se ascundeau de la Iata Lui. lar Dumnezeu cu
Glasul,Sau chemlndu-i pe ei, s l inaintea fltei Bale punindu-i $i
pentru gte§eala intrebindu-i, a hotartt.ias.upra lor dreapta Sa
.Jude cata, ca adie a, din Rai izgoniti sa fie ei §i din osteneala
miinilor 10.1", l}i din' s udo area fetei lor sa se hrane as ca. Eva intru
durer. sa nas ca fij, Adam sa lucreze pamlntul cel ce rode ste
ctutlni §i mar acf ni, §i amindoi dupa lunga- pattmlre a cea rea a
vletii ac es te ia sa mo ara, §i, in parnint sa se Intoarc a cu trupul,
iar cu sufletul in legaturile iadului sa se due a. Numai intru
acee.a i-a mingiiat pe el prea m ult, cact le-a descoperit lor
atunci rascurnpararea ceea ce la sfir§itul veacurilor avea sa fie

J

omenes cutul lor neam prin Intrupar ea. lui Hristos. Pentru ca a
grait 'Dornnul pentru femeie catre sarpe , cum ca sarnlnta ei va
s tarlrna capul lui, inainte i-a spus lui Adam' s l Evei, ca din
semintla lor se . va naste Prea Curata Fec io ara, plerzatoarea

-,blestemului lor, iar din Fecioara se -v a naste Hristos, Care cu
Singele Sau ii va rascurnpara pe ei l?i pe ,tot neamul omenesc
din robia vrajm as ul ul §i din legaturile iadului scottndu-I, iar as i
Raiulul $i Cere$tilor to caaurt Ii: va Invredritcl, iar diavolescul
cap. il va calc a s i-l va zdrobi des avtr stt. .;

Rabinii [Idov estl, iar cu din§ii s i din cei de acum oarecare
socotes c ca gre$eala lui Adam in Rai, sub chipul Pomulul celui
ce se ztce de Porunca oprit, ar fi amestecarea trupe as ca c u
muierea. Ci ce a de obs te potrtvlta Inte le qe re a sflrrtilor Parlnt!

-; §i a tuturor cu intemeiere tntare ste, cum ca Adam s l Eva in Rai
in feciori'e curata pina Ia izgonirea lor petre cura. Caci ca mal
Inainte de calcare a por unc il lui Dumnezeu, nU-$i cuno$teau
goliciunea lor, nici potta nu era intru din$ii, precum mai inainte
s-a zis, ia.r dupa ciHcare m'ac:;ar de$i i§i cuno$teau a' lor
g~oliciune ~i pofta intru sine~i 0 simtise, ci se ru~inau unul de
altul, iar inc~ $1 frica ~i spaima cazind pe diri$ii, nu l?tiau ce vor
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face, mc i .nu avura ei atunci vreme spre trupe as ca impreunare,
venind indata cu groaza Dumnezeu si strigind: Adame, unde
e~ti? (Fac. 3).

~i i-a iz'gorl'it Dumnezeu pe Adam ~i cu Eva din Rai, ~i i-a
sala~luit pe ei in preajma Raiului, ca sa lucreze pamtntul din
care ..s-au luat; §i a pus Heruvim cu sabie de vapaie ca sa
pazea.s'ca Raiul, ca sa. nu mai intre inca omul in Rai, sau vreo
fiara, sau dtavotul. ,

Este a murtora iubitoare de iscodire cercare: Cit a petrecut
Adam in' Rai, ~i in care zi ~i ceas a fost cadere a lUI §i
izgonirea? ~i fe lurt de cercetatori in multe :chipuri de aceia
umbros se asemuleac.. in Triodul postului 'Ia Duminic a Brinzei
in Sinaxar, se scrie as a: In ziua a sas ea s-a zjdit Adam cu Mina
lui bumnezeu, ~i lulnd porunca, a v ie tuit in Rai ptna la al
s asete a ceas, apoi c alc lnd porunca, s-a izgonit de acolo.

Sfintul Te ofilact in Hlcuirea Evangheliei cea de la Mate; c ap.:
2'7 graie~te as a: "in ziua a s asea '(adica Vineri) ,omul zidit fu, §i
in ceasul al saae lea a min cat din porn, pentru ca acesta este
ceasul mtncarlt. lar Domnul innoind pe om §i gre§eala lui
indreptind-o, in ziua a ~asea ~i in ceasul al sas elea, pe Lemn se
ptrones te" .
_ Gheorghe Chedrinul scriitorul de istorii tarigradea.nul
(C'ou s tantf nopof] scrie as a: UnH povestesc cum ca in ceasul al
treilea (in ziua a s ase a) [a dlc a Vineri) Adam zidit a fost, in
ceasul al s ase lea a gr,e§it,. iar intru al nouale a ceas s-a izgonit.
~i cei ce. 0 povestesc aceasta i§i Intare sc pare rea lor cu
aceas ta, ea adic a in ceasul al s as ele a Domnul nostru pironit
fllnd pe Cruce, in ceasut al nouatea a murit pentru noi. inca Ii
socotesc "pe aceia ca §i din aceasta s -au adus' Intru .ace a
par ere, ca adlc a intru amlazaz l a venit Domnut la Adam ll§i la
Eva, fiind ei as cunsr. 'Ci vremea. cea de tret ceasuri, in care
Adam in Rai a petrecut, este fo arte sc utta ~i nu-l de crezut.
Cac; cum putea Adam ca in ace Ie trei c eas url sa puna numele
,tuturor fiarelor ~i dobitoacelor, pasarilor §i tuturor jivinelor? $i
ctnd a putut ca in vrerne de trei c eas url sa cerceteze toata
frumus etea Raiului §i sa .se In du lce as ca din hrana tuturor
pomilor 'pina la s.aturare ~i sa do arma ? Cit §i femeia, dormlrid
el" ztdita din el a fi, ci §i diavoleasca pizmulre cea asupr a
omulul .§i me§teljugita, venire a s arpetui la Eva §i vorbirea, s l
amaqlr ea? La toate acestea mai multa vreme tre bu ia dedi tre l
ceasuri. Aceasta adevarata este~ cum ca in z iua a s as ea, a die a
Vineri §i in ceasul al s.asete a a to'st gre~eala Str'arno s Hor no strl
in Rai, §i in ce as ul al noualea . izgonirea, ci nu c hlar Intru
aceeas i Vineri Intru care §i zidi\i au fost, ci mai pe urma in alta

. Vineri a fos~ ac.eea",
r - 31



Ae elas i Gheorghe Chedrinul grclie~te: "Unii din eel rnai vechi
'zisera ca in anul al: .sapte lea se tacu' gre~eala lui Adam, ca ~i
cum sapte ani vletutnd in Rai, au calc at porunca lui Dumnezeu,
in luna s i 'ir'1 zui a aceea Intru care mai inainte de acei sapte ani
fu zidit".

in' Sinaxarul ce s-a zis mai inainte a Ias atulul sec de br lnz a,
se pomeneste de Filan evreu, care .a scris -ca 0 suta de ani a
fost petrecerea lui Adam in Rai.

far din' apus eni oarecare urnbro s socotesc, cum ca a doua zi
Adam dupa zidirea sa a gre~it ~i s-a lipsit de Rai: Vineri zidit
fu; lar Simbata a c-azut ~i s-a izgonit:

'Altii s.cr iu ca in ziua a opta, Adam dupa zidirea sa, Porunca
lui Durnnezeu catctnd-o, s-a ~i izgonit, zicind ei cum ca 0
saptamin'a intreaga s-a indulcit de bunatali1e Raiului. Vineri
zldit-fu, iar in cealalta Vineri amagindu-se a cazut.

Altii z iae ra ca Ia patruzecl de zile dupa zidirea lui Adam i-a
fost gre~e-ala lui -in Rai, drept aceea ~i Hristos Domnul
patr uzee i de zile a postit, pentru nernfrtnarea cea din Rai a. lui
Adam, care ca ~i cum se tacus e la patruzeci de zile,

lar altii SpUR, 'ca a fo'st aceea dupa treize c! ~i trei de ani,
precum mai pe urrna ~i Hristos Fiul lui Dumnezeu, Nas clndu-s e
din Prea Curata F.ec'ioara, atitia ani a petrecut pe pamint
scottnd pe neamul omenes c din caderea lui Adam.

Deci noi cea atita de multa neuhire a celor multi vaztnd-o, nu
tsptttrn mai mult tainele pe care Duhul Sfint in Dumnezeiasca
Scriptura Ie-a tilcuit. - j

inca nu rnumai pentru .ace.a vreme intru care Adam in Rai a
petre cut, nu este tns ttlntare, ci §i pentru celelalte vr eml, dupa a
lui 'Adam din Rai izgonire, pina la potop, ptna la Avraarn, plrra la
ie~ir'ea lui Israildin Egipt, pina la David ~i pina la Naster ea lui
H'rtstos, nu- putina indqire este. De vr erne ce in' hronografe
multa neunlre s.e afla, precum ~i 'Indata .vorn vedea.

,iN$TIINTARE: pentru nepotrivHul numar al ani lor: Oricine se
Inde letrrices te intru citirea carti10r istorice, s l cu buna alegere
soc ote ste anii- f'apte lor cetorde demult, stiufa ~i luminat vazuta
H este acea mare intre ani neunire, incepind de la Biblii, care
Dumnezete str Scripturi se numesc, dintru care toti ~i
hrorioqr afe, povestitorii de istoriile cele de demult, ca nlste
riuri .din izvoare au les it. insa in numararl!e anilor nu se unira

-~i nepotrtvltl s-au facut.' Pentru ca altfel in Biblii ~i altfel in
hronografe se nurnara anii. cr ~i intre hronografele acelea nu
este unire, pentru ca multi in multe feluri socotind, unul as a,
altul Intr-alt. fel nurnara anH. Deci scr llnd eu ace asta carticica 0
am -infati~~t dupa Biblii cu Hrono qratut cel grecesc, tip arit ce
se numea a lui Gheorghe cel cu _porecla G-hedrin care a vietuit
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in,;. Tarigrad (Constantiriopol) intru imparatia ortodoxului
impa'rat gr'ecesc Isaac ComnenuL ·in cartea acelui Gheorghe se
cuprtnde un Sinopsis de Istorii de la inceputul lumii pina la
irriparati<;l lul" Isaac. lar cartea aceea in limba gre·ceasca ~i
latineasca este tiparita in Paris la anul 1647. Linga aceea am
adauqat cartea istorica a lui Dorotei Mitropolitul Monemvasiei,
care din limba greceasca pe cea slavoneasca, intru

.imparateasca cetate Moscova, in zilele ortodoxului lmpar at
Alexie Mihailovici, s-au tatmaclt de greeii Arsenie ~i Dionisie:
inca am ataturat eu linga acelea ~i rus estt hronografe multe, ~i
am .vazut cum ca hronog,rafele grece~ti cu Bibliile nu se unesc
in ani. lar hronografele rusestl - nici cu Bibliile, nici cu
grece~tile hrcrro qrafe , nici singure intre ele nu se potrivesc,
inca ~i cartea bisericeasca Triodul postului - facere a Sfintului
Teodor: Studitul - nu se une ste in ani, cu Bibliile. Pentru ca Joi,
a doua saptamtna. la Vecemie, in citirea de la Facere se scrie
asa: A' trait Adam (dupa izgonirea din Rai) anl-do ua sute
trelz ec l ~i a nas eut pe Set. tar in Biblii in altfel: A trait Adam 0
suta treizeci de ani ~i a nas.c.ut pe Set, ~i tndata mergind Inalnte
toti. anii di.n Biblii ~i in hronografe, s-a tacut . de acolo
nep-otrivire, pentru ca in Biblii a- tnceput numarul anilor a se
Imputtna, iar in hronografe a se tnmultl. ~i s-au aflat pina la
potop de la inceputul lumii, dupa Bibliile rus esfl, doua mii 0
s uta sasez ecl ~i doi (216.2) de ani, iar dupa hronografe - doua
mii douca sute patruzeci ~i dol (2242) de ani: Vedem inca ~i a
singur~ hr.onografelor neunirea: Grecescul hronograf Gheorghe
Chedrin.ul, pina la nasterea lui Avraam, de la inceputul lumii
numara . trei mii trei sute doisprezece ani (3312), iar
hronogratete ruae stl numara trei mii trei sute douaz ecl ~i patru
(3324) de ani; lar dupa Bibliile rus esti, pina la nas te rea lui
Avraam, vine a fi ani tre·i mii doua sute treizecl ~i patru (3234),
Ja fel ~i pina la celelalte fapte ce au fost insemnate, in altfel se
afla in BibHi ~i intru all' fel in hronografe se numara, Dintru
care neunire ~i deosebire, nu este in~tiintare desavir~it, in care
an, eu adevarat de la facerea lumii ~-a nascut Mintuitorul
noatru, Pentru ea unii. intrec cu numararea anilor, iar altii nu
ajung, pracum ace.asta se ~i vede pe singura vremea Na~terii lui
Hristos.

Aiei trec alaturea neunirHe §i nepotrivirile altor noroade,
dintru care fiecare dupa ale sale Biblii §i dupii ai sai hronografi
nurnartndu-e! anii,'scriu, precum cineva ~i intelege, intr-alt chip
evreii, Intr-altut romanii, tntr-altut altii. ~i pe cltl hronografi se
afla ta .celelalte popoare , pe atitea feluri de des partir! intre
numerele anilor. La aceia nu mi se cuvine mie a rna uita. lar

. cercetarea stavone stttor hronografe ~i Biblii ni se cade noua.
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Cronologia sau num aru rea auilor
dupa Bibliile slavonesti si d up.a hronografele cele scrise
cu mina rusesri ; la fel ~i dupa cele grecest! ~i romane, de
la inceputul Fa ce r i! lumii, pina la Naster ea lui Hristos,

intru care se ar-ata n.epotrivirea hronografilor si se
dovedeste ca nu este d'esil:vir~i'ta in~tiintare, intru care

an a fost Naster ea lui Hristos.

Deci, intrind cu Dumnezeiescul ajutor intru povestirea celor
de demult fapte, care dupa a lui Adam in Rai izgonire s-.a tacut,
intru tnceput am judecat a pune Hronologia, adica nurnarare a
anilor, -care "se 'lncepe de la Adam pina la Nastere a lui Hristos.
lnsa aceasta una pentru cuprlnderea in scurt a cartii acesteia,
iar alta, ca ljtiuta sa fie cititorilor nepotrivirea anilor, care in
Biblii lji care in hronografe se numara.

Socotesc ca oricare va citi in carticica ac e'asta de numar are a
_anilor se va mira de cea multa ne unlre intre Biblii lji intre
hronografe tntru numarare a anllor, care (precum ni se pare
este) din cele prea vechi tatrnaclr! ale Bibliei in feluri de limbi,
lji din cei multi scriitori, cu min a (nefiind inca atuncea
meljteljugul Hpografiei) unul de la altul prescriind, au intrat
greljelile. Deci sa se pomeneasca aici cuvtntul 01.-nnului nostru
lisus -Hrlstos acesta catre Sfintii Apostoli: "N'u es ,e al vostru a

- ljti vremlle lji anii, pe care Tatal I-a pus intru a Sa Putere"
(Fapte Ap. I, 7). Din care cuvinte ale Domnului lji noua sa ne fie
tncredtntata sfatutre , ca sa nu iubim a iscodi la cercarea
vremilor, ci folosul cel mai mult in carli sa-l cautarn decit in
nurnarul- anilor. Caci lji pentru ~firljitul lumii, vrind unii sa stle ,
Ii s-a zis de Domnul: "De ziua lji de ceasul acela nimeni nu stle,
nici ingerii cere.sti, ci numai singur Tatal Meu" '(Matei 24, 36).
Ca lji cum ar zice: "Toti de Infrf cosata Judecata sa va teme tl, in
care an va fi aceea, sa nu ispititi!" De asemenea s l pentru cele
mai dinainte vrerni a z lce ne este: "Toti cei ce cttitl Istoria
Dumneze leattl Scripturi cea din Biblii, a dreptitor barbat}, sa
urmatl vie tii celei placute lui Dumnezeu, ca sa va Invre dntc iti
partii lor, iar celor rai sa nu Ie urmati, ca sa scap atl de
pierzarea lor. lar pentru anil cei ce Tatal cel Ceresc i-a pus
intru Puterea Sa, sa 'nu foarte ls codltl , ca nu iubitori mai mult
de cercare decit cititori de Carti sa va aratati, Bine graieljte
Apostolul: "Pentru' ani - lji pentru vremi, fr atilor, nu ne este
trebutnta a scr!e vo ua" (V E Z I).
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Numarul intii care-i nurnar cu sutele lji cu zecile .,.nu se suie
pina la 0 mie - lji insemneaza anii celor ce se pomenesc; iar
numarul ~I doilea ce este lji cu miile, insemn'eaza anii de Ia
Facere.

ADAM, Facere 5:

Dupa izgonirea din Rai, a
nascut pe Set in anul vietii

sale
Set a nascut pe Enos, in

anul vietii sale
Anii de la Facerea lumii

Enos a nascut pe Cainan in
anul

\ \ Cainan a nascut pe Maleleil in
anul

Maleleil a nascut pe Ared in anul

-Ared a nascut pe Enoh in anul

Enoh a nas cut pe Matusal, in
anut

Matusa.t .a nas cut pe Lameh, in
. . anul

Lameh a nas cut pe Noe in anul

Noe a nas cut trei fii in anii vie tli
sale , pe Sim, pe Ham §i pe lafet

.~ (Fac. 6).
lar dupa nasterea celor trei fii,
Noe a trait ptna la potop, ani

De la intiiul an al lui Adam pina
la potop, ani

Potopul a fost la sase sute lji
unu de ani (601)ai vietii lui Noe.

lar de la Facerea lumii in anul
lar incepindu-se de la luna lui
Martie ami! Facer il lumii, a ie§it
Noe din corabie la aprilie in 27
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III
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130

205

335

190

525
695
165
860
162
1022
165
1187
187
1374
188
1562

900
2602

100

2162

0:r:
(;)::0
::00»z
."

230

205

435

190

-625
595
165
960
162
1122
165
1287
167
1454
188
1642

900
2142

100

2242

::0os:»z

130

105

235

90

225
395

65
460
162
622

68
6'87
187
874
182

1086

900
1556

100

1656

2163 2243 1657

2164 2244 1658



de zile, intru car.emaiinainte.de
un an lntras e.
Noe d~pa Potop a trait trei sute
cinzeci de ani (35.0)!}i amurlt,
To ti anti vie [ll lui au fost noua

sute cincizeci (95.0).
Sem a nas cut pe Arfaxad dupa

Po'top in anul (Facere, 11)
Dupa aceasta a trait intru

naster e de copiii, ani trei sute
treizeci !}'i cinci (335), romanii

scriu cinci sute !}i a murit (S.o.o)

2 2 2

2165 2245 1654

Se afla un Cuvint sl.{b numele Sfintului Gura de Aur "Pentru
curte !}i pentru sarpe" tiparit in "Marele sbornic moscovit", in
car.e la foaia 45'5, la ceea parte scrie: Cum ca in vremile acelea
vechi, nici odlnioara nu mureau coplti inaintea parintilor, ci mai
intii parintii. Dec; aici socotind dupa Bibliile stavonestt anii lui
Noe ~i ai lui Sem, dupa Potop se arata ca nu Noe a murit
inaintea fiului ;sau Sem, ci s-a sfir~it Sem inaintea tatalui sau
Noe, cact Noe a trait dupa Potop 355 ani, iar Sem nas ctnd in al
doilea an dupa Potop pe Arfaxad a trait 335 ani. Deci la acest,
Ioc de crezut se pare a fi numarare a anilor cea dupa Bibliile
romane care spun cum ca s errr fiul lui Noe- a trait dupa Po-top
5.00 ani. lar Gheorghe Chedrinul Tarigradeanul scriitorul de
is tor ll grece~ti scrie, cum ca Sem dupa inoartea lui Noe a tralt
15.0 a,f'i, la fila 11.

Arfaxad a nascut pe Cainan, in
anul vietii sale

in Bibliile rornane nu este acest
Cainan; !}i se scrte alia: Arfaxad a

nascut pe Safu !}i a trait ani
_C~inan a nascut pe Salu in anul,

vietii sale
SaJu a nascut pe Ever, in anuJ

vietii sale

. Ever a nascut pe Falec in anul

lntru ace a vreme a fost
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des partlrea limbilor
D

Falec a nas cut pe Ragav in anul .'
130 130 30·2824 2904

vie til sale
Ragav a nas cut pe Saruh in anul 132 132

sau 2956 3036

Saruh a nas cut.pe Nahor in anul 130 . 130
303087 3166

Nahor a .nascut pe Tarah, in anul 74 74 243165 3245
Tarah a nascut pe Avraarn in anul 70 70 70sau 3235 3315 ...

Gheorghe -Chedrinul
tari,gradeanul, scriitorul de istorii
grece§ti, s crle ca s-a nascut
,Avraam hi anul fa-cerii lumii trei
mii trei sute doisprezece (3312).

lar in hronografele ruse stt se
scrie as a: De la Adam ptna la
Avr aam 3324 de ani. Altii trei mii
trei sute douazecl §i doi (3322) ..

Avraam a luat de la Dumnezeu
fagaduinta, s l a ie s it din casa
tatalut sau, din parnlntul Haran, in 3310 3390
anul de la nastere a sa
saptez ec l §i cinci (75) (Fac. 12) .

$i 'a nascut pe Isaac in anul .100 100 100vie til sale (Fac. 21)
Isaac a nas cut pe lacob in anul 60 60- 60vietii sale 3395 3475
lacob a nascut pe Levi in anul 87

vietii sale 3562
~i a intrat in Egipt, avind ani 130

(Fac.47) 3525

Pin,a al'cl dupa Bibliile stavones tl, anii de la inceputul Facerii
lumii sint ca adeveriti. lar ceilalti sint cu tndotata. Caci citl ani

\ ,.. ,
au petrecut Israilitenii in Egipt, nu este adeyerire des avtrs lta in
Biblii, in Faptele ApoatotHor in cap, 7 se scrie ani 400; §( in
trtmltere a catre Galateni in cap. 3, 430 ani; §i in cartea le s irfi in .
cap. 12, la fel 430 de ani.

lar hronografele ru se sfi §i grece§ti ace§ti ani ii nurnara,
incepind nu de la nasterea lui lacob in Egipt, ci de la
fagaduinta lui Dumnezeu care i s-a Iacut lui Avraam fa 75 de ani.
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F

ai vietii sale, ctnd i-a poruncit lui Dumnezeu sa las a din
pamlntul §i din neamul §i din casa tatalui sau. ~i les ind Avraam _
Impreuna cu Sarra §i_ cu toate averile sale (Fac. 12) din
pamintul Caldeilor §i din Haran,r au mers in pamlntut lui
Hanaan. De la acea vreme, pina la ie§irea poporului israilitean
din Egipt, spun ei ca sa fie acei ani: 430.

A Ie ajuta se vede hronografilor, cartea le§irii in capitolul 12
zicind asa: I-au alungat pe ei (adtca pe israiliteni) egiptenii. lar
locuirea fiilor lui Israil care au locuit in parnintul Egiptului ~i in
pamintul lui Canaan, aceasta §i parintii lor, ani 430. lar cind
pomene ste de pamlntul lui Canaan, ca §i cum 0 adevereaza
ace a pomenire a ace lor oameni, pe care stramoeu lor Avraam §i
Isaac §i lC\.cob 0 au nemernicit inainte de, a intra lacob cu tot
neamul sau in Egipt. _. _

~i Apostolul in trtmlterea catre Galateni, in cap. 3 nu de la
intrarea lui lacob in Egipt, ci de la dumnezeiasca fagaduinta
care s-a facut lui Avraam, se vede ca numara ace] 430 de ani,
pina la luarea legii. lar legea s-a dat lui Moisi intru acetast an"
Intru care trecura Marea Ro§ie.

- Deci numa r a hronografii anii ace ia asa:
De la Dumnez'eiasca fagaduinta lui Avr aarrr plna la nastere a

lui Isaac.25 de ani.
De la nasterea lui Isaac p lna la a lui lacob nastere ani 60.
A intrat lacob in Egipt, avind de la nasterea sa ani 130.
Pe ace sti ani la un Ioc adunindu-i vei afla 215 ani.
Deei inca pe .atttta ani 215, trebuie pina la implinirea celor

430, care dupa numararea neamului lui levi se implinesc, care
in cartea le§i'rii in cap.- 6 seacrte asa:

levi a nas cut pe Gaad, Gaad a nascut pe Amram, Amrarn a
na sc ut pe Moisi (Ie s. 6). lar in care ani a nas cut unul pe altul,
fac Impartlre hronografii, (iar nu Bibliile) as a:

levi a nascut pe Gad in anul vie til sale 45
3607
60
3667Gad a nas cut pe Amram in anul vietii sale

Amram a nas cut pe Moisf in anut vietii
sale ,- ,

11; •

Moisi a-Ince put a aduce certarile la Egipt
in anul v ie tii sale ( le§ . 7 )

~i a scos pe popor incepindu-se anul

73
3740
80
3820
3821
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Pe ac es ti ani la .un loc adunindu-i, vor fi ani 215.
$i in grecescl,ll hronograf Gheorghe Chedrinul spune as a,

cum ca IsraiHtenii de la intrarea lui lacov in Egipt, au fost in
robia Egiptului ani 215 (Fila 35 §i 50). .

Deci impreunind cu aces ti ani ce sint de la Dumnezeiasca
tagaduinta lui Avraam, pina la intrarea lui lacob in Egipt, vor fi
anii deplin 430.

Alta numarare este a celor 215 ani de la intrarea lui lacob in
Egipt pin a la ie§irea poporului din Egipt; intru ace-st fel
(Chedrin, fila 42).
, lacob intrind in. Egipt, a trait ani 17 §i a murit ..

losif dupa: moartea tatalui sau tralnd ani 53 a murlt.:
De la moartea lui losif [dupa spunerea grecescului hronograf

Ghe or qh e Chedrinul) pina la nas te re a lui Moisi, au trecut ani
65. .' ,

'Moisi savtrstndu-se de la nastere a lui 80 de ani, a scos pe
popor din Egipt.

$i aces ti ani la un loc impreunindu-i vei ,afla anii 215.

Dupa trecerea prin Ma r ea Ros ie

A pova tuit Moise pe popor in pustie ani
De la Adam pina Ia Moisi ani
(Adrihomfila 213) - Isus al lui Navi cel din
sernlntla lui Efrem, dupa sfirsttut lui
Moise, Indata s-a pus povatuitcr poporului
§i l-a dus pe ei in parnlntul fagaduintei.
lar FHa vreme I-a povatuit pe Israil nu este
adeverire de savlrs lt, de vreme ce in Biblii
nu se afla scris. Grecul Gheorghe
Chedrinul, la fel §i hronografii ru se stt
scriu ani
lar altii numai 5 ani. lar socotitorii 'de ani
ai limbii romane nu se une sc intre sine;
Unii zic, ani '

Altii

Altii
Altii cu ai nos tri unltl
lar altii '

(Aceasta 0 s us tin

::z:: ;;c
OJ G>;;c 0
OJ ;;cO S,.... ,,'

' .» z »-no Z

40 40 40

3860

27

7 7
17
18
26
27
32

romanii: Adrihom, Gagnei §i Aistedie,
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Stratem, Belarm, Augustin, Functie ~i Carion).
Fiecar~ dupa a sa soc ote ala numara anii cei ce sint pust in

Biblii $i in cete romane. .
Dupa moartea lui Isus al lui Navi, capetente a fost in razboaie

semlntla ludei, lar povatuitor [dup a spunerea lui Chedrin, cap.
83 $i Is usNavi 24) a fost Caleb, cel ce era din semintia ludei.

in Biblii in cartea lui Isus al lui Navi, in capul cel 'de pe urma
~i in cartea Judecatorilor in cap. 2 se scrie: Cum ca dupa
m.oartea lui Isus, iI povatutau pe poporul israilitenilor batr lnl i.
Deci a Intelege ne este, ca intre acei batrtn) .era cel mai Intli
Caleb, ca un mai batrtn cu- anii dectt 'totl care din oamenii cei ce
ie$is·era cu Moisi din Egipt $i In pustie in cea de 40 de ani
umblare au murit, el unul dupa lsus intre cei vii ramases e.

Iar citi ani, de batrlni se povatuta poporul israilitenesc, dupa
sfir$itul lui Isus, de aceasta in carttte ace lea nu se scrie, ci
numai se in$tiinleaza, cum ca traira multe zile dupa Isus, Ins a
hronografii, dupa a 'lor intelegere §·i ani afla, ci nepotrtvitt.

Hronograful lui .Dorotei Mitropolitul Monemvasiei, cel
talmac it din limba greceasca in cea stavoneas ca, de Arsenie $i
Dlontale grecii, in loc de semlntta ludei socotind a fi oarecare
fata, luda numindu-se, II spune pe acela ca a fost 60 de ani
[udecator. .

Hronograful ce se chearna Spaski Iaro s lavs ki scrie as a:

i
I

Dupa Isus, [ude cator intH a fost luda cu
batrlnii ani .

Alti hronografi grece$ti, ludas i c areb pe
acetast a fi socotln du-I, spun de el ca dupa
lsus a fost intii [ude cator intru Israil, $i L-a

judecat ani
Fila 29, Adunarea in scurt de Istorii, a lui

Gheorghe Chedrinul tarigradeanul, tiparita in
grece§te la Paris, la anul 1647 spune ca dupa

lsus al lui Navi, Intii povatultor poporului a
- fost Caleb, ani

La fel $i hronografii limbii romane, nu cu 0
unire numara anii unii de la moartea lui Isus

al lui Navi pina -Ia Godoniil, cel numit de
, din§ii intH [ude cator lui Israil, numara ani

(Vezi Belarm, Carion)
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,Acarion cronicul scrie, 'ani
lar in Biblii tara de ani se scrie asa, la

Judecatori 2: "Dupa aceasta tot neamul acela
s-a: adaus catr e parintii lor, ~i s-a sculat alt

neam care nu cune stea pe Domnul. ~i tae ura
fiii lui Israil rau inaintea Domnului Dumnezeu,
pentru ca L-au uitat pe EI ~i sa inchinara lui

Baal ~i Astartelor ~i lui Astafor, idolilor. ~i s-
a mtniat.cu iutirne Domnul asupra lui Israil"
(Isus Navi ~4) ~i i-a dat pe ei in miinile lui

,Eglom regele Siriei ~i robira lui, ani
. Godoniil a fost [ude cator israilitenilor ani

ii robira lui Eglom tmparatulmoabltetor,
ani

Aod [udecator fu poporului Israil,_ ani
Samegar dupa Aod a fost [udec ator, ci ani;
Iui nu s-au pus in Biblii, ~i-I socotesc pe
dinsul ca a judecat putina vreme, numai

'citeva luni. lar; Hronograful ce se nurne ste
Spaski laroslavski, ace lui Samegar i-a pus ani

Au robit dupa aceasta Imparatului
, canane'nilor, ani (Judec. 4)
Barac ~i Debora, au judecat ani

ii rohlra lui Madiam, ani
Ghedeon a fost ani (Judec. 6)

Abimelec, fiul lui Ghedeon, ani
Tola, ani
lair, ani

Le robira filistenilor, ani
Eftae ii [udec a, ani. Acest jude cator a zis prin
soli catre imparatul Amoreilor: Ca iata 300 de '6
ani sint de cind osttndu-se luara pamtntul pe

care vtetules c.
Esevon, [ude eator fu ani

EgI~on, ani
Avdon, ani

Le robtra iar filistenHor, ani'
Samson i-a ju de catI Jud. 13), ani 20

Emegar dupa Samson statu, cl etta vreme 20 20
acel Emegar a fost, in Biblii nu se scrie (Jud. 20

16)
Grecu' Gheorghe Chedrinul, dupa Samson' pune pe ~aman, ~i

ca acel ~aman a cctrmult norodul, ani 1. ~i oare nu este ace last
~ 41
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~aman carele §i Emerag. Hronograful lui Dorotei al
Monemvasiei, dupa Emerag inca pe Mih [ude cator poporului a fi
iI scrie, ci anii, lui nu-i spune. lar Hronografii cei tuse sti spun
ca dupa Samson n-a fost [ude cator in Israil, ani 40.

Pentru ca pace aveau ei cu barbatlt, §i fiecare tacea ceea ce
era cu placere , .ci nu se pare a a fi as a, pe care prtc ina indata 0
yom vedea .
. in cartea Judecatorilor lui Israil, dupa Samson §i dupa
Emerag, se pun doua Istorii, cea dintii in capitolul 17 §i 18,
pentru Mih §i pentru cel scobit idol. A d6ua istorie, in capitolul

"'19 §i 20 pentru femeia levitului cea silita de curvari, §i buc ati
fu zdrobita de barbatul vsau, drept aceea s-a ridicat razb o i in
Israil -as upra semlntlel lui Ven iamin. i ns a tilcuitori i
Dumnezetes tii Scripturi, pe amindoua acele istorii, Ie socotesc
ca s-ar fi intimplat dupa moartea lui Is us Navi, maio inainte de a
.lul GodoniH judecatorie in Israil, iar ace asta Inte le qere a
tilcuitorilor se inlelege asa:

Idolul pe care din arqlnt I-a s co bit Mica s-a tacut in acea
vreme, cind nu de savlr s it Ii se imparfls e pamtntul s ernirrtif lo r
lui Israil, §i i§i cerea semlntla lui Dan parte lorus l intre .

. ce lalalte semlntti, s i .s-au trimis barbatl ca sa iscodeasca
parnlntul, unde sernlntta lui Dan satastut, care lucru nu era cu
multi ani dupa moartea lui Isus Navi. ~i fu idolul acela ince-
patur a a tnchlnart! de idoli in Israil, pentru care miniindu-se
Dumnez eu , i-a dat pe ei in robie lui Eglom Impar atul Siriei 8
ani. Apoi i-a izbavlt pe ei prin Godoniil judecatorul (Jud. 13).

lar cealalta istorie, pentru femeia levitului §i pentru razb o lul
lui Veniamin, luminos se arata a fi dupa.moarte a lui Is us al lui
Navi, nu cu rnulta vreme, de vreme ce intru acea istorie se
pomene ste Finees jertfitorul flul lui Eleazar, nepotul lui Aaron,
de care Tn cartea lui Isus Navi cap. 24 se scrie, cum ca dupa
moartea fiului lui Aaron, preotul Eleazar, care nu dupa multa
vreme, dup a ls us Navi sflrstndu-s e, a fost preot Finees "in
locul lui Eleazar tatal sau". Caruia preot, ii era oare cu putinta
ca pina la atitla ani sa tralas ca, cind toti [udec atortl lui Israil se
trecuse? Nicidecum! inca acee ast ararat se ln c re dl nte az a §i din
spunerea lui Ghe.orghe Chedrinul, cum ca in zilele lui Samson
s-a ales intru 'jertfire mai mare' Eli preotul, s i a fost el at
sapte.le a arhiereu de la Aaron dupa dinsul Sarnuil proorocul.
Aici ararat. este ca acea istorie, nu dupa a lui Samson moarte,
ci dupa a lui Isus Navi, la cttlva ani s-a Iacut in zilele lui Finees
preotul, care a fost al treilea arhiereu de la Aaron, nepot lui
Aaron, iar nu in zilele lui Eli, care a fost de la Aaron arhiereu at
sapte le a. lar cum ca acea istorie la s tlrs itul cartii Judecatorilor
s-a pus, nu-l de mirare, ca sl in cartea lul Daniil, care pe larg
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cu de-amanuntul scrie vtata cea de multi ani a lui Daniil,
aproape de sfir~it s-a pus ls torta despre Susana, care a fost in
zilele copltartel Sfintului (Daniil 13; 'I Regi 1).

Dupa Judecatorii lui Israil, Indata povatultor a fost poporului,
in loc de [udecator, Eli preotul, cel de-al sapte lea Arhiereu de
la Aaron, care (EI'i) in zilele lui Samson, intru acea treapta a,
Arhieriei se rinduise. Oeci n-au fost israilitenii . dup a Samson
40 de ani fara de judecatorii lui ~i inCfata au avut pe Emegar (pe

'care Gheorghe Chedrinul grecul Il nume ste ~aman), apoi au
avut pe Eli preotul povatuln du-l pe .ei. lar ceea ce scrie la
sfir~itul cartii Judecatorilor, (Cap. 12) cum ca nu era in zilele
acelea tmparat in Israil ~i fiecare om, ceea !=e-i era lui ptacuta
inaintea ochilor 0 tace a, acea scrisoare este cuviincioasa linga
cele doua istorii, pentru ido lul lui Mih ~i pentru femeia
levitului, care istorii amtndoua, I_uminos am aratat ca au fost nu
d.upa a lui Samson sfir~it, ci .dup a al lui Isus Navi, cind pe
popor II povatulau batr lnf] ~i putf ni ii ascultau pe ei, fiecare
dupa a sa voie vietuind, intru razvr atlr e ·S6· abatus e.

in -zilele pre'otutui Eli s-a nas cut ~i a crescut Sfintul p ro o ro c
Samuil. .

!:m--m
I Regi 1: ~i a fost Eli povatuitor

poporului, ani-
Hronografe rusestl spun ant

I Regi 7: Dupa aceea iara~i au
robit filist,enilor

Samuil proorocul cu ruqactuntte sale, prin minune I-a izbavit
pe • poporul Israil din robta : filistenilor ~i a fost preot ~i
[udecator poporului. lar citi llni. l-a povatult judecind pe Israil,
nu se scrie in Biblii, ci numai ace ea se spune, cum ca ptna la
batrtnete i-a povatuit, ~i cind a Imbatr inlt a pus pe fiii sal in
locul s au (I Regi 8). Apot a cerut poporul trnparat ~i te-a uns lor
pe Saul.

40
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Hronografii grece~ti spun ca
stapinirea lui Samuil a fost ani

AI Monemvasiei hronograf cu Ghe-
orghe Chedrinul spun ani

$i socote ste cu rln dutala Chedrinul anii vie\ii lui Samuil as a:
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450

in' zilele preotului Eli, in anul al 4-lea al Arhieriei !?i al
.judecatoriei lui, s-a nas cut Samuil Pr oo ro cut. in anul al 8-lea al
virstei sale dat f.u S'amuil in Biserica Domnului. La 38 de ani, a

~, lnceputta fi judecator popbrutul. ~i a murit in al 70-lea an al
vietii sale, a fost preot ani 35. Pina aici C'hedrin.

insa mai mult deelt 7.0 de ani, se pare a fi vlata .Iui Samuil,
c ac i §i d upa punerea tmpar atulul Saul Inc a a mai trait nu p utin a
vreme, precum aratat este in Biblii, in I Regi cap. 25. '

Se afla pe limba tattne as ca hrolog, c e se nurnes te Aistedius,
acela de Sfintul .s arnuu scrie: Cum ca [ude cator a fost
poporutui 30 de ani singur, iar cu Saul Imparatu l 10 ani. ~i ca
inca al,tii, anii stap lnlrf l lui Samuil, nu de la sfir§itul preotului
Eli incep a-i numara, cl de la sfir§itul robiei filistenilor, cu care
rob+ra israilitenii pe filisteni 20 de ani. lar dup a sfir§itul lui Eli
preotul, macar de!?i a fost Samuil preot al Domnului, dar nu sta-
pinitor poporului. Pina la acei 20 de ani. lar dupa ce se
slobozise din robie poporul, a inceput Samuil a Ie fi lor
staptnttor de savlratt §i l-a domnit 30 de' ani §i mai mult, pina la
batrinetele sale. Aratata este aceasta din cuvlntele f~ricitului
leronim care zice asa:
, Din vremea 'in care Iepadata fu pr eotta lul Eli, pina la
stapinteea lui Samuil, au fost 20 de ani nevoi ~i robii. Pina alc l
leronim. Deci a lua aminte ne este la aceste cuvinte ale lui, pina
la staptnlrea lui Samuil 20 de ani. Deci, nu de la moartea
preotului Eli, cl de la sttrsttut toblei celei de 20 de ani,
stapjntrea lui Samuil s-a inceput §i mal adlnca i-a fost vlata lui
decit cei 70 de ani; de vreme ce §i' dupa a lui Saul punere la
il11paratie, inca a mai trait lunga vreme.

HRONO
GRAF

La Faptele Apostolilor in cap" 13, verset
20 se scrie cum ca de la les lrea din.Egipt
§.i pina la intrarea in pamtntul fagaduintei,

le-a dat lor Dumnezeu [ude cator, ca la
patru sute clnclzeci de ani (450), ptna la

Samuil pro orocul , §i de atuncl si-au cerut
lmparat §i le-a dat lor Dumnezeu pe Saul.'

Ci dupa numarare a hronografilor mai
mult dectt 500 de ani se atla. Gheorghe
Chedrinul scrie as a: De la moartea lui
Isus Navi, pina +a moartea lui Samuil

proorocul au tre cut ani
De la Potop, ani
De la Adam, ani

44

610
2120
4482



Insa dupa hr ono qrafll r us esti cei de acum se afla intr-alt fel;
cel ce vote ste sa numere.

Imparatii israiliteni

Saul intiiul Imparat, citi ani a Imparatf t, nu este scris in
cart+le trnparatltor. lar in Faptele Apostolilor se pome neste in
capttofut 13-, c'a a Imparatlt el ani 40. Ci acei 40 de ani (Biblie)
al imparatiei lui Saul, tilcuitorii Dum nez eie stti Scripturi s i
hronoqrafii cei de Iimba romana Ii tmpreune aza cu anii lui
Samuil, care nu numai mai Inalnte de Saul Imparatut, ci §i in
vremea imparatiei lui Saul, a ~judecat pe Israil _in toate zilele
vietii sale, §i graie§te unul dintre din§ii asa (~aman): Samuil
singur a fost [ude cator lui- ls ra!l, -ani 23. lar in anul 24 al
judecatoriei sale I-a uns pe Saul lei tmparatie. Cu Saul tmpreuna
[udecator a fost ani 16 -§i a murit, dup a rapos area lui a fost Saul
la Impar atie 2 ani §i s-a sfir§it.

loan tuntchin numara anii as a: lntru al ~O-Iea an al stapinirii
Tui s-a nasc ut David. .

In al 30-lea an al stapinirii lui SamuiLcerura Israil lmparat.
Sa.ul intii a fost tmparat ls rae llttlor, la 31 de ani ai stapinirii

lui Samuil. /
Saul dupa dol a'ni ai Imp arafie i sale urit se tacu lui Dumnezeu

pentru neascultarea cea de la 33 de ani ai s taplrurf i lui Samuil.
David in taina, in casa lui lesse s'"a uns spre iniparatie la 34

de ani ai stapini.rii lui SamuiL . -- . ,
David aomortt pe Goliat, la 35 de ani ai staptnlrt! lui Samuil.
~i a imparatit David "dupa 40 de ani ai stapinirii lui Samuil,

dupa ce murise acela.
Fila 85; la Belarmin romanul, intru al sau Cronologiu scrie

asa: Samuil a -stapini.t ani 20;
Saul a trnparattt ani 20.
lar in hronograful grec Gheorghe Chedrinul, pe anll

. imparatiei lui ,Saul ii rtndule ste as a: in vremea lui Samuil a
impara-tit Saul ani 20,. iar dupa Samuil ani' 20 §i asa a fost
_imparatia lui ani 40. .

La III Regi 2" §i Chedrin fila 98 scr ie: "David dupa

Saul a imparatit, ani
Din mormintul lui David aur §i foc",

:;;0
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lar hronografii rus esti scriu
. a§a:
in anulde la Adam 4469

Altul, al Monemvasiei 4470
lar de la les ire a fiilor IOi Israel din Egipt in anul 642 a inceput

Solomon a zidi Biserica Sfinta Sfintilor. Insa (acea numar.ared e
ani a hrcnoqrafuor. dupa adevarata socote ala nu se afla
dreapta). lar hronografii rus es tl cu Bibliile, in numararea anilor,
foarte nu se unesco .

Iar romanica nepotrtvlre cea din Biblii, cu ai nostrt ani, la
acest toe cei iscusiti socotitori, intru unire 0 aduc, zicind: Ca
amtndoua acele num'arar! de ani bune stnt. Pentru ca una (adlc a
greceasca §i ru.seasca nurnarare) incepe de la intrarea
israilitenilor in parnlntul tagaduintei, care a fost dupa cea de
40 de ani umhlare cu Moisi in pustie. lar alta, (adtca cea
romana) incepe de la singura tre cere a prin Marea Ros ie , dupa
care, 40 de ani erau umbtatort prin pustie, pinel ce au ajuns la
pamintul fagaduintei. Deci pe acei '40 de ani ai umblartl prin
pustie, catre cei 440 de ani care sint scrls! in Bibliile noastre
adauqindu-I, se fat 480,

Ci aceasta mai' de mirare este , ca in singure Bibliile
Durnnezete sfif Scripturi, nepotrtvita se afla numararea anilor.
Pentru ca la Faptele Apostolilor in cap. 13 este scris as a:
"Sculindu-se Pavel §i f'aclndu-le semn cu mina le-a zis: Barbati
ls rae ltti §i care va temeti de Dumnezeu, ascuttatl: Durnnez eul
poporului acestuia a ales pe partnttl no strl §i pe popor l-a
inaltat intru nemernicie. in pamintul Egiptului §i cu brat inalt i-a
scos pe ei de acolo. $i ca la 40 de ani i-a hranit pe ei in pustie
§i surpind sapte limbi in parntntul lui Canaan, le-a dat intru
rnostentre pamlntut lor, §i dupa acestea ca la 450 de ani, le-a
dat lor jude cator i, pina la Samull :Proorocul, §i de acolo au
cerut trnparat, §i le-a dat lor Dumnezeu pe Saul fiul lui Chi§,
barbat din semlntla lui Veniamin, ani 40,

Aici sa iei aminte cititorule: De la intrarea fiilor lui Israil in
pamlntul fagaduintei" pina la Samuil Proorocul numara Sfintul

'T!G')Z::I:
;::c

Cto zO-_ ;oO;::c :s:.to > 0 >
440 .. 480

. 1
Solomon a statut, acela in anul al 4-lea al Impe ratle l

sale, a inceput a zidi Biserica Domnului.
"Inceputul Bisericii lui Solomon

in carte a III Regi cap. 6 se scrie cum ca a inceput Solomon a
zidi Biserica de la ies ire a fHlo t lui Israil din Egipt in anul:
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Apostol Pavel ani 450. Saul a Imparatit ani 40. David a imparatit
_ani 40'. Solomon in al 4-lea .an al imparatiei sale a inceput a zidi

Biserica Domnutul. Deci cum la III Regi in cap. 6 scris este ca
la 440 de ani de la ie~irea fiilor lui Israil din Egipt a inceput
Solomon a zid] Biserica Domnului?

Deci ni se pare, ccl aici este oare care gre~eala din vechime,'
din cei ce scriu ~i prescriu, mai dinainte pina ce nu era
mes te suqul tipografiei. Pentru ca se cade, ca ori la III Regi cap.
6 sa adauqam mai multi ani, ori in Faptele Apostolilor sa
Imputtnam anii.

Agni in Hronic, Cornelie rornanii chibzuitori ~i de ani
numaratorl, socotesc ~i gre~esc: Ca se cade in Faptele
Apostolilor 13 in loc de 450 de ani, a numar a 350 de ani.

Afara de 0 soc oteata ca aceasta de s-ar pune aici la .lnce put:
Sa ne fie stiut, cum ca anii judecatorilor lui Israil, in altfel se
numara, dupa, parer ea scriitorilor de ani, ~i in altfel dupa
intelegerea tilcuitorilor Dumneze ies tlt Scripturi.

Serptorii anilor nurnara, precum in Biblii este scris, punind la
rind in nurnar ~i acei ani, intru care au robit lsraetttll celor de

-'. A.alt neam, precum stnt .ac es tta: ,
inaintea lui Godoniil au robit Irnpar atului Siriei Husarsadem

ani 8. Dupa Godoniil roblra Impar atulul Moabului Eglom ani 18.
Inaintea lui Barac au robit tmparatulul Canaanului ani 20.

Dupa Barac ,au robtt lui Madiam ani 7. ~
inaintea lui Eftae au robit filistenilor ani 18.
Inaintea lui Samson iara~i toblra filistenilor ani 40. Pe to tl

anii ace stta tmpreuna numarindu-I, vor fi ani 111. (Afara de cei
20 de ani intru care dupa Eli pre otul, in zilele lui Samujl, au
robit fili~tenilor)" .

lar tilcuitorii Dumnezetes tlt Scripturi, pe acei ani, Il nurnara
linga anii .judecatorttor lui Israel as a:

Dupa _batrtnii i'srailiteni care octrmulau poporul dupa Is us
Navi, [udec ator a fost Godoniil fratele lui C_aleb cel mai tl~ar,
care 40 de ani i-a judecat pe istaeliter;li (Jud. 2).

lntru anii aceluia, la inceputul [udec atorlet lui, au robit
tsraltltenll lmp aratulul Siriei, care lucru ararat este din Sfi'nta
Scriptura, unde pentru Godoniil este scris: Veni spre dinsul
Duhul Domnului ~i a judecat pe Israil ~i au ie s lt la razb ol
impotriva lui Husaratem Imparatu l (Jud. 3). Aici a socoti ne
este: Nu _numai inainte de [ude catorte a le s it la razbol, ci mai
intii l-a judecat pe, Israil ~i dupa oare care vreme a ies lt la
razbot. Deci acei 8 ani Intru care au robit israilitenii Imparatulut
Siriei, se incheie 0 parte in anii cei de la sftrs ltut batr inilor
celor ce au fost inaintea [udeeatorlet lui Godoniil, iar alta in
anii ce se incepuse ai judecatoriei lui G.odonijl. La care ~i
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hronogr:aful lui Dorotei mitropolitul Monemvasiei' se une ste,
spunind ca israel_itii in ztlele stapinirii lui Godoniir robira lmpa-
ratulul Siri~i ~,i se izbavira, prin Godonii!.

, La fe-I ~i pentru ceilalti ani care intre [ude catori se pornenes c
de robia cea la alte s erntntti a israelitilor, a intelege ne este,

,cum ca 0 parte din cei trecuti .anl ai jude catortlor, iar alta in cei
de fata se incheie. Precum ~i in zilele [udecatortet Deborei
Pro oro cl'ta, ne este a ve dea. Pentru ca scris este in Cartea
.Jude catorf lor la cap .. 4, cum ca Avin Impar atul Canaanului a
asuprit pe Israil foarte 20 de ani $i tndata adauqa Scriptura: $i
Debora Proorocitp a judecat pe'lsrail Intru acea vreme, iara in
zilele judec atorf e! Deborei, a auparat lmparatul Canaanului pe
jsrailiti 20 de ani, ~i se incheie acei 20 de ani in acei 40 de ani
ai Deboret.

$i iara~i pentru Samson, in cap. 15 la sfir~it scris este: Ca a
judeeat pe Israil in zilele filistenilor 20 de ani. lar [udec atorta
lui Samson cea de 20 de ani, a fost sub stapinirea filistenilor,
macar de~i se lupta cu dlns ii. Care tucru mai luminos se poate
ve de a in acetast capitol rna; sus, un de-I vorbesc lui Samson
israilitenii: Oare nu ~tii cum ca ne s tap lne s c pe noi filistenii?
Pentru ce ai facut aceasta? Oed ace sti 20 de ani ai lui Samson,
n-au fost sub s taptnirea filistenilor, c aci Samson nu putea cu
totul sa-l izb ave as ca pe ei de filisteni, ci numai 0 tmbttnz ea pe
staptnlrea filistenilor, ca sa nu supere pre a tare pe popor, iar
filistenii ~i dup a sfin}itul ,lui Samson staptne au pe israiliti nu
putina vreme, macar de~i Emerag, dupa Samson, ii smerise pe
ei. A$3 dupa a tHcuitorilor inte1egere de anii robiei, care in anii
[udec atorjlor tnchefndu-s e, se afla nurnarul anilor mai mic (Jud.
16}. , ,

Pentru anii judecator+lor lui Israil aces tla stnt: G,odoniil a
judecat ani 40, Log 8, Debora ani 40, Ghedeon ani 40, Abimelec
3, Tola 23, lair 22, leftae 6, Esevon 7, Eglon 10, Avdon 8,
Samson 20, Eli preotul 40. Pe toti ace stt ani numartndu-l vor fi
ani ~39. e j'~

Aici sa adaugi 7 ani ai voievodiei celei dupa Moisi a lui Isus
Navi, 10 ani ai ocirmuirii batrinilor lui Israil care fu dupa Isus
(pentru ccl atttla ani ai lui Isus ~i ai 'batrinilor" cei vrednici de
credinta scriitori au seris) vei ana de toti an ii, pina la Samuil
proorocul 356 (Adrihom ~i" Belarm). $i nu rau in Faptele
Apostolilor, dac a in loc de 450 ai citi 350 macar de~i prisosesc
6 ani, care de, Apostolul nepomenltl se afla. Caci Apostolul nu
chiar de s.avtrstt numai 50 de ani dupa 400 sau dupa cei 300 de
anl a fi Intare ste, ci mai inainte zice acest cuvintel, "ca la" ~i
dupa ace s tla ca Ia 450 de ani, adlca sau mai putin sau mai mult,
pentru ca aceea tnsernneaza cuv inte lul "ca la".
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lar cind in loc de 450 de ani vei pune 350 cu cei saae ani, sa
adaugi la acei '356 ani, 40 de ani ai lui s amutl cu ai staptnirtl lui
Saul (tnchetnd in anii lui Samuil ~i acei 20 de, ani, intru care,
dupa .Eli -preotul au - roblt filistenilor israelitii) iar inca ~i ai
imparatiei lui David vei adauga 40 de ani, ~i trei ani ai

_ imparatiei lui Solomon, cu .al 4-lea in care a inceput a zidi
Bise.rica Domnuloi, vei afla ca nemincinoasa este Scriptura,
ceea ce in III Regi cap. 6 este scrf s , ca la 440 de ani de la
ieslre a fiHor lui Israil din Egipt (iar mar ales sa intelegi de la
intrarea in pamtntul fag~duintei a fiilor lui Israil care din Egipt
ie~ise) ~i in al 4-lea an at imparatiei sale a inceput Solomon a
z.idi Biserica Domnului. tar inca ,de vei adauga ~i acei 40 de ani
Intru care- dupa trecerea Marii Ros ll, era poporul cu Moisi
umblator prin pustie, vel afla tprecum c ite sc in Bibliile romane)

480 de ani. ' ,
:A~a dupa inJelegerea tilcuitorilor Dumnezete sttt Scripturi,

acei ani se nurnara.
lar dupa a hronografilor parere ~i numarare mult mai multi

ani ptna la Samuil se atla: Caci pe ai singurei robii ani, cu care
israilitenii in feluri de vrernl, printre [ude oatort, au roblt
vrajma~HoJ lor, tmpreuna numarlndu-l, se afla ani 111, pe care
ii v.ei lipi la cei 339 de ani, ce purced de ta inceputul lui

- Godoniil {pentru ca' multi zic ca acela a fost intiiul judecator)
vei afla de totl anii ·450. Deel aici se poate Inte le qe , cum ca
amlndoua Scripturile acelea: ~i cea din Faptele Apostolilor (10)
~i cea din carttle Regilor, 11.1 Regi 6, fara de gre~e-ala sint. Caci
atunci cind zice Sfintul Apostol Pavel ca sint 450 de ani ai
[ude cator+lor intru Israil pina la Samuil proorocul, sa intelegi ca

- se numara de dinsul acel ani, dupa cea de ob ste soco te ala a
hronografilor, care numara osebit~ anii rob iel incheindu-i pe ei
in anii judecatorilor. lar cind in cartile Regilor, 440 (sau dupa
Bibliile romane, 480) de ani, prna la inceputul Bisericii lui
Solomon vei citi, sa ~tii, ca acea numarare este de acest fel,
precum tilcuitori,i 0 pun, pe totl anii robiei, in anii [ude catorttor
Inche indu-l. .

III Regi, 12; u Paralip. ,3; III Regi 14; III Regi 15; fila
107 ~i III Reg i 22 sp un:

Solomon a fost la ,imparatie (III Regi
12,) ani

Roboam fiul lui Solomon (IIParalip.
, 3) ani

Tlc>Z::I "-OJ zO-- "O:::tOJ s:
r- » c »

40 40 40

17 17 17



A.bia fiul lui Roboam (11.1 Regi 14)
.ani

Asa fiul lui Abia (III Regi 15) a Im-
, 'paratit ani ,

Gheorghe Chedrinul scrie 40 de ani,
fila 107.

'Iosafat fiul lui Asie (III Regi 22) ani
Hronograful Monemvasiei scrie ani

42.
Ioram fiul lui losafat (IV Regi 8) ani

3

41

3 3

41 41

25 25 25

8 8 8

in sttre sa fie ca loram in vremea vietii tattne-sau a fost
Imparat, caci tatal sau ducindu-se la razbol spre ajutor lui Ahab
Imparatul lui Israil, pe fiul lui loram in lerus allm tmparat l-a
numit. Pentru ca un oblc el ca aceta era in vrernlle acelea de

- demult, de avecr vreun Imparat sa iasa la razb ol, mai numea
tmparat pe carele dupa sine voia sa-l aiba, ca nu cumva ies ind
la razbo] sa i se intimpt-e a muri, deci gata Imparatul pe scaun
sa fie. Dupa un obicei ca acesta .tmparattndu-s e loram in zilele
tatalul sau, a imparatit cu tatalaau ani 4. lar dupa tatal 'sau ani
4. $i asa s -au facut opt ani ai imparatiei lui.

Ohozia fiul lui loram a imparatit ani
(III Regi 8)

Godolia maica lui Ohozia (IV Regi
11) ani

Chedrinul zice ani 8, fila 1078

loas fiul lui Ohozia (IV Regi 12) ani

Pentru tirania ace sfula vezi 2
Paralip. cap. 24.

.Amasia fiul lui loas <IV Regi 14) ani

Ozia care ~i Azaria, fiul lui Amasia
. (iV Reg i 15) ,

in zilele acestuia s-au tnceput a fi
Olimpiadele, spune Eusebie in

Cronicul sau.

loatam fiul lui Ozia a imparatit ani

- -

;.0
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Gheorghe Chedrinul zice ca in .
zilele acestui tmparat s-au inceput

Otlrnpj ade.le.
,.

.Ahaz fiul lui loatam (IV Regi 16) ani
in zilele acestuia s-a zidit Roma

Ezechia fiul lui Ahaz (IV Regi 18)
ani

17 17 17

29 29 29

Doi ani a imparatit cu tatal sau, deci singur a fost la
Impar atle ani 27. Acest Imparat Ezechia I-a ars pe s arpe le cel
de ararna §i Cartea lui Solomon cea de doftorie. Ai acestuia au
fost cei tr.ei Tineri in Babilon robttl. ~i Tobie in zilele lui a fost.

Manase fiul lui Ezechia (IV Regi
.21), ani

Acesta robit fu in Babilon §i iara§i
s-a intors.

Ammon fiul lui Manase (II
Paralip.33) ani
. Altii zic

in zHele acastula era Midas
tmparatul Frigiei cu ure chi de catir.

losf e fiul lui Amon (IV Regi 23) ani

loahaz fiul lui Osie a imparatit 3
luni, care se nurnar a la anii lui losie.

Eliachim care §i loachim al dottea
fiu al losie (IV ,Regi 23),. ani

!:m "G)Z::I: >;:0
;:00;:0 . 0~,- z.:s:m > 0

55 55 55

2
12

2

31 31 31

11 11 11

in z ilefe ace atui Imparat al ludeii, Nabucodonosor, intii
asupra lerusalimului a navalit §i Sfintul Prooroc Daniil §i pe cei
trei Tineri i-a robit.

lehonie, care §i lo achlm fiul lui Eliachim, a Imparattt luni 3 §i
zece ztle, care luni §i zile se nurnara in al 18-lea cel de pe urrna
an al Imparatle l lui Eliachim (IV Regi 24).

De la stirs ltul lui Eliachim (carele §i loachim) §i de la robirea
51



Sedechia unchiul lui
lehoni,e, §i ,fiul lui ,Iosie, iar

frate lui loahaz §i al lui Eliachim
a imparatit ani

$i fu robit in Babilori .

11 11 11

la .Babilon a lui lehonie, se incep a se numara cei 70 'de ani ai
robiei BabHonului (It Parallp. 34). Pentru ca dus fiind la Babilon
EHachim cu prea mutti pradatl, a scris sfintut Prooroc leremia
ta eel ce er,au" in prada Babilonului, in§tHntindu,-i pe ei cum ca
70 de ani au sa petreaca acoto (Ieremia 29).

lar hronografii ruses.ti, nu de la prada lui lehonie, ci de la a
lui Sedec·hta incep a numara acei 70 de ani, care lucru se va
arata indata.

- ,
.!: OJ
. --

OJ

.Robia la Babilon cea de pe ur ma ~i risipirea
Ie r usa Iim u Iut

in anul al treilea dupa pradarea §r risipirea teruaattmutut, s-a
ars Biserica lui Solomon.

Gheorghe Chedrinul spune ca Biserica aceea a statut ani 442.
in Babilon au petrecut ls raef itti ani 70. Acei 70 de ani ai robiei

poporului jidovesc §i ai petrecerii lor in Babilon, se numara nu,
intr-un fel. ,
, Hronografii rus es ti incep de la luarea in robie a lui Sedechia

§i de la cea desavir§ita risipire a lerus atlmuf ul. lar cei romani
de la a lui lehonia (mai Inainte de a lui Sedechia) ducere in
Babilon, de la 'care §i SHntul Prooroc leremia de la acei 70 de
ani a inceput a' prooroci (Ierem 29). lehonie la Bab ilon cu
multlme de popor mai ales. dus fiind, statu dupa dinsul in
lerusalim, Sedechia.

De aici incep romanll a numara anii robiei, tinlndu-s e de
sHntul prooroc leremia.

I :

Sedechia it Imparafit ani
in al II-lea an al imparatiei sale
dus fu in robia Babilonului de
Nabucodonosor, §i lerusalimul
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desavir~it risipit.
De aici incep hronografii ruaeatia

• numara anil robieL .
Nabucodoriosor dupa risipirea
lerusaHmului imparati ani,
atara de anii aceia care mal

inainte a imparatH, pentru ca de totl
anii imparatiei lui in Babilon erau 43

cie ani, sau precum altii zic 44 de

17 26

ani:
Evilmerodah fiul lui, ani

Baltazar fiul lui Evilmerodah, ani
(lerem. 27) ,

Darie a Imparatit in' Babilon, ani
afara de acei ani, in care a imparatit

in Midena,
. cn·us a Impar attt in BabHon, ani 3:0

(Gheorghe Chedrinul scrie ani 32) afara de anii aceia in care
mai Tnainte au impa.ratit in Persida, (Aici hronografii romani

,sfir~esc anii robiei).
A'ici hronografii rusestl sfir$esc anii robiei [ldove st! zicind,

ca !}i cum in al 30-leaan al impar'atiei sale Cirus ar fi s lobozit
pe Zorobabel, - cu multtme de oamenl evrei la lerusal'im, sa
zideasca Bis.erfea Dornnutul, impotriva este Bibliilor celor ce se
ztc, ca rn anul 1 al tmparattet lui Cirus (iar nu in al 30-lea)
slobozit sa fi fost Zorobabel precum aceasta aratata este in
cartea I Ezdra, in capitolul 1.

A~a hronografi.i rus esti ,!}i romani, pe acei 70 de ani ai robiei
evre'les ti in. Babilon, ii numara dupa anll Imp arafilor
babiterres tt, iar in Biblii nu stnt pus l anii imparatilor acelora, cit
a impar.atit Nab'ucodonosor, cit E,vHmerodah !}i Baltazar !}i Carie
!}i Cirus, nic.ide cum nu se stte, far·a nurnai aceasta se !}tie, cum
ca 70 de ani, in robia Babilonului au petrecut evreil, pina la
intiiul an al imparatiei lui Cirus.

Dupa Cirus a s.tat Cambises fiul Iut, care §i Ahasveros ,
acetasl ~i Artaxerxas (cel intii cu un nume ca aceata) in cartea I
Ezdra in cap. 4 se nume ste. Acela a oprit a se zidi Biserica
Domnului. Jar ciF .ani a imparatit Cambises in Biblii nu este
scris. .

Apoi statu Carie, altul cu acel'nume, fiul lui Ghistaspis, acela
in anul at doilea 31 imparatie~ sale a poruncit iara§i sa zideasca
Biserica Domnului in leruaaltm. $i s-a savir~it Biserica in al
saaetea an al imparatiei lui Darie, precum scrie I Ezdra, cap. 7.

lar in Sfinta EvangheIie se scrie: Cum ca in 4S'de ani S-8 zidit
Biserica aceea (nu ca -netncetat aceea se zidea, ci prin multe
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trnpledlcarl prna la atttta ani' s-a Intlns (loan 2). Deci se poate a
intelege, ca din intiiul an al tmparatlet lui Cirus in Babilon, in
care a dat ,por.unca sa se zlde asca Biserica, pin a in .al sasete a
an al imparatiei lui Darius, intru carele an Biserica s-a savlr s it
au trecut 46 de ani.

Dupa aceasta -citi ani a Irnparattt Darie al lui Histaspe, in
Biblii nu este scris.

lar cind a imparatit in Babilon Artaxerxes (altul cu un nume
ca acesta) la 20 de ani ai imparatiei lui, slobozit fu Neemia
paharhicul tmparates c, la lerusalim ca sa zideasca zidurile
lerusalimului (Neemia 2).

Dupa acest Artaxerxes nu se mal pomeneate rnai mult in
BiblH 'de tmparattt Persiei (§i ai Babilonului) macar de§i dupa
cei mal sus "pomen lti multi erau, nici anii nu se scriu, pina la
moartea marelui Imparat Alexandru Macedon (adlca al grecilor)
de, la care tncepatura, in cartile Macabeilor, numarare a anilor
se incepe, precum se vede la I Macabei cap. I, unde pentru
Antioh Imparatul cel cu porecla Epifanie se scrie as a: A
imparatit in anul 137 al imparatiei grece§ti; ci §i acea numarare
de ani, numai in istoria Macabeilor se numara (I Macab. 1).

Deci de la sfir§itul robiei aceleia, in care poporul evreu 70 de
ani in Babilon petrecuse, pina la Nasterea lui Hrts tos , citi ani
au fost, dupa Biblii a §ti nu este cu lesnire, dar mai ales nici nu
se poate, nescris fiind numarul anilor Incre dlntat al Imparattet
tmparattlor Persiei, §i tacutl fiind Imparatl multi, care au fost
dupa al doilea Artaxerxes, pina la Alexandru cel Mare. Ci §i
dupa sfir§itul Macabeilor, nimic. nu se scrie in Bibliile acelea,
care erau pina la Nastere a lui Hristos. Jar se scriu multe in
hronografuri, ci nu in Biblii, §i cele scrise intr-insele 'nu sint
toate de crezut, de vreme ce multi hronografi, in 'multe lucruri
ce se dovedesc de dtnslf , iar mai ales in nurnar area anilor nu se
potrivesc. '

Fara decit dupa septtmtte lui DaniiJ (Dan. 9), care de la Inger i
s-au spus lui, sa se numere anii de la mutarea Babilonului pina
la Hristos. Ci §i intru ace lea nu putlna nedumerire este, de
vrerne ce tilcuitorii Dumnezeteattl Scripturi §i hronografii se
contraztc pentru vreme, de la care vreme acele sep tlmi se incep
§i in care, vreme sa sfir§esc. (Pentru ca unii de ace I Inc eput §i
sfir§it al se ptlmllor lui DaniB) socotesc ca se incep ele de la
singura descoperirea aceea Dumnezeiasca, care prin Inger s-a
tacut Sfintului prooroc Daniil. lar unii de la intiiul an al singurei
stapinirii lui Cirus, cind ace I Impar at a poruncit sa zlde as ca
Biserica' Domnului (I Regi 1) §i, a trim is la lerusalim pe
Zorobabel voievodul ludeilor cu multi oamani (II Ezdra 2). Altii
de la al doilea an al Imparafie i lui Darie Histaspis, care iar as i a
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poruncit sa zideasca Biserica pe care 0 oprise Imparatu!
Cambis fiul lui Cirus (I Ezdra, 6).' Altii de la al sas ele a an al lui
Darie tntru carele s-a· savirs lt §i s-a stinttt Biserica (II Ezdra, 7).
Altii de la al 7-lea an al Irnparatului Artaxerxes, care dupa Darie
a lost, cind slobozit fu la lerusalim Ezdra cu rnultlrne de oarneni
Is rae litl (II Ezdra., 8). Altii de fa al 20-lea an al lui Artaxerxes.
cind acel tmparat a poruncit sa zideasca zidurile lerus alimulut,
§i a trlrnis la aceia pe Neemia Paharnicul (Neemia 2). Pentru ca
asa in cartea lui Daniil cap. 9 este scris: "De la ie s irea
cuvtntulul, ca sa se zideasca lerusalimul ptna la povatultorut
Hristos. Unii de la singura savtrstrea zidurilor §i de la innoirea
cetatii Ierus allmutul, pe acele s eptlmt ale lui Daniil Ie Inc ep,
care innoire s-a intimplat .Ia 22 de ani ai lui Artaxerses. lar
septtrntle lui Daniil de toate se nurn ara 70. lar anii intr-insele se
cuprind 490. (Daniil 9).

La fel §i pentru sfir§itul septtrnllor acelora, mult! nu se
unesco Pentru ca unii socotesc ca este sfir§itul acelora in
vremea Na§terii lui Hristos.· Altii in vremea Patimii cele-i de
buna voie a lui Hristos §i a mor'[i] Lui celei de viata Iacatoare.
Altii in vremea risipirii celei de pe urrna a lerusalimului §i a
pusttrf lui celei de savtrs lte, care de Tit Ve.spasianul s-a f'acut.

Deci in nis te lucruri ca acestea nepricepute, ca tntr-un loc cu
multe invirtituri, cum se poate afla, dupa Biblii, calea ani lor cea
dreapta §i Incredtntata? (Labirint).

Ci §i de la singur inceputul facerii lumii, ptna la Na§terea lui
Hristos, dupa Biblii cu nelesnire 'este foarte a numara anlt,
tacLJti Hind la multe locuri anii, iar din alta parte neunindu-se,
precum in numarare a aceasta s-a aratat,

Ins a intelegerea hronografilor ru ses ti §i romani §i numarare a
anilor acelora 5-0 punern de fata .

• <

Numa ra rea anHor de fa sf'ir'sttu! celor saptezeci de ani a i
robiei In Babilon ce a fost Iud eifo r, pina la Naster ea lui

Hristos, dupa anii imparatilor Persidei (Persia), si ai
A Impa ratitor egipteni.
lmparatti Persirlei (Persiei)

Cirus a imparatit in Babilon, ani
Afara de anii aceia in care a Imparatlt in

Persida, mai inainte de luarea Babilonului
(Gheorghe Chedrinul spune ani: 32).

Sfinta Scriptura zice Ezdra 1, ca in anul
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intii al singurei stapinirii sale, a trimis pe
Zorooabel in lerusalim, c a sa ztdeas ca

Biseriea .Domnutut, iar hrono'grafii ruae stl
.ztc; ca in al 30-lea an, (iar nu'Jn cer intii) au

faeut-o aceta,
Cambts (I Ezdra 4) care §i Asver, §i Arta-

xerses (eel ce intii cu un nume ca acela) in
-Sfinta Scriptura se cheama, a imparatit ani

,Acela a Oprit a se zidi Biserica Domnului.
Smerdis vr ajltor ul a impa-ratit luni 7.

Carie Histaspe a imparatit, ani
Ace sta lara§i a poruncit sa se zrde asca

Biserica Domnului, care s-a -§i savir!}it in al
~6-lea an al imparati~ei Iui.

Xerxes fiul lui Darie, ani
Artaxerxes, eel cu mina lunga

Acesta i_nal 20-lea an al -imparatiei sale a
trimis pe Neemia sa z ide as ca zidurile

, lerusalimului.
Darle cel poreclit Notos, a3mparatit ani _

Xerxes at dotle a, a imparatit luni 2
- L.ogdian - luni 8

Artaxerxes Minimom -tiitorul de minte-, ani
Artaxerxes Ocus

, Arses sau Arsam-ic
lar Darie Codeman a tmparattt, ani
Iar in al saptetea an, de Alexandru

biruindu-se, de ai sal fu ucls.
Alexandru cel Mare a biruit pe Darie, in

anul imparatiei sale (dupa hronografu.1
roman) .at 6:lea, iar dupa biruinta a imparatit

.' acela ani (Corneliu §i I Mac. 1)_
~i de toti anlt imparatiei lui au fost 12. lar

cel rusese Sinopsis serie, cum ca Alexandru
mal inainte de a birui pe Darie §i de a

startma imparatia peraeasca, a imparatit ani
11. lar dupa stricarea tmparatte] pe rae stl a

. ~ - imparatit, ani
Dupa moartea lui Alexandru, voievozii lui
s i-au impartit lor us l impar-atia lui §i i§i

pusera pe s ine s l coroane, fiecare pe partea
cea hotarita luis}, impal'atira ei §i fiii lor

dupa din§ii ani multi (I Mac. 1)

Imparatii egipteni
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Ptolemeu cel cu porecta Leis, dupa moar-
tea lui Alexandru, indata a luat Egiptul §i a

'imparatit ill el, ani
Allii scriu, ani 44

.De ta.acel Ptolemeu, §i ceilalti trnparatl
egipteni Incepura' a se numi Ptolemei,
precum de demult faraoni se nume au

Ptolemeu Filadelfos, adica de frate iubitor,

42 42

ani
Altii zic 47.. ,

Acesta a rugal pe Eleazar~Arhiereul
lerusaltmului, sa trimita la el prea inlelepti

barbat], §i prlmi el 72 de barbati" care ii _
talmacira lui Sfinta Scriptura, din evreie§tile

Biblii, pe llmb.a greceasca.
"Ptolemeu Everglietul" 25 26

. "Ptolemeu Filopator" 29 17
"Ptolemeu Epifa,nis" ani, §i luni 6 17 23

"Ptolemeu Filometor" 10 35
"Ptolemeu Fiscon" frate lui Filometor 8 26

Dupa ace asta in hronografele ruses tl se pun imparatt! ca
§i cum Egipteni, insa nu-s egipteni, ci Sirieni, care in Antiohia
cea mare au imparalit §i luas era lerusalimul de la egipteana
stapinire, intru a lor putere. Pentru ca intre Egipt §i Siria fiind
lerusalimul, ca 0 prlclrra era in mijloc in razboale!e cele dese
ale tmparatltor egipteni, alteori cei sirieni tmparatl stapineau
lerusalimul, cu razboi unul de la alful apuctndu-l. Deci dupa cei
ce inainte s-au zis egipteni Ptolemei, tmparatt! sirieni, care au
stapinit lerusalinful, in hronojrratete rus es ti ca §i cum egipteni
se pun aces tia:

imparalii egipteni
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E~TI NI
(I Mac. 3): Seleuc fiul lui Antioh

cetui
mare, a 'stapinit lerusaHmul, ani

Acesta a trim is, pe Eliodor sa
[efuf asca Biserica lerusalimului, care

§i batuffu de ingeri.
(II Mac. 6): Antioh, ce: cu porecla

Epifanie, adica atr aluclt fratele lui
Seleuc, a staptntt ani

'Acela a munclt pe Eleazar batrlnu!
§i pe Solomonia cu fiB ei sapte

Macabei.

20 12

15 12
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Antioh fiul lui, ani
'Ace~ti trei tmparat! ai Siriei care

stapi,nira lerusalimul in hronoqrafete
romane, nu intre cei egipteni ci intre
cei sirieni Imparatt, in osebit catalog

se pun.
lara~i se incep egiptenii Imparati:

Pfolemeu, eel cu porecla Laturie,
acetast s i Sotir ~i se izgoni din

imparatte, ani
Ptolemeu, ce .se numea·

Alexandru, ani
lara~i Ptolemeu Laturle , la tron
intorcindu-se, a imparatit ani

Pe ace sti doi Ptolemei hronografele
ruseatl nu-l pomenesc, ci numai cele

romane.
Ptolemeu ce se numea Avlitis, a

imparatit, ani
Acesta a nascut pe Cleopatra

Imparateas a.
Ptolemeu ce se numea Dionisie,

mic coptldupa tata ramlrrtnd , a
imparatit cu sora sa Cleopatra, ani
. Cleopatra dupa fratele sau, singura

a imparatit, ani
Cu fratele sau a fost ani 5, singura

17, de totl anii Imparatiel ei au fost
22, asa numara cei romanl, Aceasta
biruindu ..se de August Cezarul, s-a

omortt pe sine prin muse are de
as p ida, c a 0 aspida vie la titele ei a

pus -o s l a murit.
August cezarul Romei, in al 14-lea

an, al imparatiei sale, pe Cleopatra
biruind ~i egipteana staptnlre-

imparatie surpind s-a Iacut singur
stapinitor al lumii, ~i a imparatit dupa

brrutre a Cleopatrei pina la Nasterea
lui Hristos ani

Hristos S-a nas eut la 42 de ani ai
lrnpar at+ei lui August, care era al 28-

lea de la biruirea Cleopatrei.

Alta numarare de ani
58.
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De la sfir~itul celor 70 de ani ai
robiei ce a fost in Babilon jidovilor,

pina la Na~terea lui Hristos, dupa anii
. domnilor ~i al p'ovatultorllor [id ove s ti.

58' 58Zorobabel cel din seminjia lui,
David, slobozindu-se din Babilon, eu

rnultlme de popor evreiesc la
lerusalim, domn s-a facut la evrei, ani

("Belarmin ~i Astedii" ani 32)
Resa cel cu porecla Mosola, fiul lui 53 66

Zorobab.el
("Belarmin ~i Asterii" ani 46) 36 53roan fiul lui Resin povatultor fu ani
(;,Belarmin ~i Astedii" ani 40)

luda cel cu porecla Hircan, cel tnttl 14 14cu acel
nurne , ani

(Astedii, ani 31)
in zilele ace stula, Alexandru cel

Mare I-a blrult pe Darie.
lo s if cel intii, .anl - 7 7

Alexandru cel Mare se f'acu monarh.
~imei Abnerul, povatultor iudeilor, 12 12

ani
Maat Asar, ani 9 9

Hagh'ei Arfaxad, povatuitor a fost 10 10iudeilor, ani I~ ,
In zilele acestuia s-au trim is 72

barbatl lntetept}, de Eleazar Arhiereul,
I la Ptolerneu Filadelful imparatul
Egiptului, ca sa talmaceas ca Sfinta
Scriptura din limba evrelas ca in cea

greceasca.
Eslim, care ~i Agae Elie, ani' 16 8

Naum Maslov, ani 20 7
Amos Sirah, ani 14' 14

Matatie Siloa, ani '18 10
losif cel mai tinar, ce s-a porec lit 60e, Arsis

laus al lui Sirah a fost in anii aceia
lanne Hircan 16 16

("Belarmin ~i Astedii" ani 17)
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Acesta era cel de pe urma vo ievod al ludeilor in ierusalim,
din neamul lui David ~i avind razbol cu Antioh Imparatul Siriei,
cel cu poreeta EpifanisJ s-a, omorit de el. .

Dupa sfir~itul lui lanne cel de pe urrna voievod, nu era
povatuttor intre iudei nu putina vreme, $i multa alungare ~i
tiranie Ie era a supra de la Antioh, ~i Arhiereii rape au
.sUp.inirea unul de la altul cu plata ~i cu sila. ~i erau tulburart
~i zarve marl in terus attm.vptnace l-a ridicat Dumnezeu pe acei
barbatl viteji, din neamul' levitilor, care se numeau Macabei;
aceia cu arrne le au Izbavtt pe iudei din- miinlle ~i de sub jugul
tiraniei.

- MacabeH HRONOGR
AFII

·R .
RO

USE MANI
~TI

Matatia Macabeul, povatuitor ~i Arhiereu
a fost iudeilo~, ani

Aceasta este de la Cornelie Alapida in
Predoslovie la Cartea Macabeilor,

(Alstedii pune 3 'ani, ~j a murit)
luda Macabeul fiul lui Matatia, povatuttor

~i Arhiereu, ani
lanatan Macabeul, fratele tudei, povatul-

tor ~i Arhiereu, an';
(Alstedti ~i Stratemari, ani 18)

Simon fratele lui Ionatan ~i al ludei, po-
vatuitors! Arhi~reu, ani ,

(Altii - 8).
loan Hircan, fiul lui Simon, povatuitor ~i
i Arhiereu, ani
(Ac~'asta la Carion, Stratem, Belarmin st

Aistedii)
(Andrihomii ~i Belarmin, ani 26).

in ani; aceia s-au sculat intre lude l trei eresuri: al
Fariseilor, al Saducheilor ~i al Essenienilor.

I lara~i Imparat! in lerusafim .

Aristobul fiul lui loan Hircan, intiiul
dupa robia Babilonului, tmparat impreuna

~i Arhiereu, ani
Annie, carele ~i Alexandru, frate mai
mic al lui Aristobul, a imparatit ani

HRONOGRAF.~
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A las at dupa sine doi fii, pe Hircan ~i- pe
Aristobul

Alexancfra, care ~i._Soloma se nume ste ,
-femeia lui Anie Alexandru, dupa barbat a

imparatit ani (
Hircan dupa moartea maica-s l a

imparatit 3 luni §i se izgoni de fratele sau
AristobuL

Ar:'istobul izgonind pe Hircan cel mai
mare frate, a imparatit, ani

(Alstedii pune ani 5)
A venit Pomper .votevodul Romei cu

putere de_oaste, ~i a prins pe Aristobul
trnparatul ludeii, cu dol fii ai lui, cu Anti.oh
~i cu Alexandru, ~i la Roma i-a trim is, ~i a

luat-Ierusalimul, ~i pe toata ludeea a
supus-o imparatiei romane -~i birni-ci i-a

tacut. $i lui Hircan celui mai mare frate al
lui Aristobul, staptntrea lerusalimului i-a

incredintat. Hlrc.an 'acum iara~i sub
staptntrea cea romana a petrecut in

Imparatla ce alabts e a ludeilor, Impre una
~i in Arhierie, nu ca un tmparat ataptnlnd,

ci ca un birnic staptnlndu-ee, slujea
Cezarului., ani

(Alstedii pune 23)
Alexandru, fiul lui Aristobul cel mai

ttnar, fugind de la romani ~i putere
adunind a izgonit din lerus allm pe unchiul

. sau Hircan, ~i petrecu, ani
Apoi s-a prins iara~i de romani ~i in

Antiohia rnor tii s-a dat.
lar Antioh eel mai mare fiu al lui

Aristobul ~) fratele lui Alexandru, cel mai
de pe urma din neamul Macabeilor,

imparat al Ierus atlmulul fu, ani
(Alstedii ~i Functtl pun 1 an)

Acesta de Irod ucis fiind, a lncetat cu
totul staptnlrea evrelas ca (Fac. 49) ~i s-a
apropiat v-enirea lui Hristos in trup, dupa
prooroeia Sfintului Patriarh lacob (Fac.

49)'.
Irod nu din evret, ci din alte limbi cu

neamul fiul lui Antipatru Idumeul, cu
porecla Ascalonit, ca in Ascalon (care era
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de demult cetate a filistenilor) se
nascuse, a

luat impa'ratia ludeilor §i a lmparatit ani
in zilele lui S·a Nas cut Hristos, in anul imparatiei lui (precum

zice Carion al treizecelea an (30). Adrihomie zice in anul 37.
Aistidie zice in anul 38.-

lata cita neunire in numarare a anilor, i-n tea din Biblii §i in
cea din hronografe. Deci cum este cu puttnta a afla dupa acelea

, cel adevarat numar de la Adam pina la Nasterea lui Hristos? ~i
cum sa se stie de savlrs lt in care an, ce lucru mare §i insemnat
a fost in parte a de sub Cer? [ns a-tn hronograful acesta, de cea
cbtsnulta de derriult nurnarare de ani, nu potrivnici Iactndu-ne
celor vechi.

lar de vreme ce socolind eu ca sa adun in scurt faptele ce au
fost de la tnceputul lurnii, nu mi s-a putut ca sa scriu anii

'. anume, ce in care an s-a lucrat, iar ace as ta pentru neunirea §i
nepotrivirea hronografilor cu BibHile intru numarare a anilor.
Pentru acee a am socotit ca sa asez vremile cite 0 suta de ani,
~i dupa fiecare suta de ani am inceput a-scrie istoriile faptelor

'celor vechi, ca macar de§'i nu anume- se pun anii la fiecare
Iapta, Ins a se va sti, ca intru acea suta de ani ace lea au fost,
dupa cares-au pus.

lns.a sa stte §i aceasta cititorul cel cu buna soc ote ala, ca tott
anii aceia ce s-au numarat aici, nu de la Septembrie se incep, ci
de la luna lui Martie, in care luna §i singur Dumnezeu cu Moisi
§i cu Aaron in parnintul Egiptului au vorbit (Ie§ire 12): "Luna
aceasta va este voua Incepatura a lunilor, cea intii va fi voua

, intre lunile an ului". Jar de la Septembrie s-au obts nult a numara
anii israelitii in Egipt de la lnchtnatorf i de idoli cei ce nu stiau
pe Dumnezeu, nici de zidirea lumii nu sttau nimic, nici de intiiul
om Adam. ~i era dupa aceea la ls raelttl Indoit anul, Bisericesc
§i politicesc. Cel Bisericesc se incepea de la Martie, iar cel
politicesc (precum §i la totLgrecii) de la Septembrie. Dup a care
obicei al lor, §i Dumnezeu pogorire tactndu-Ie lor, a ho tar lt sa
fie de la Septembrie anul cel prim it al odihnei pamintulu i §i al
iertarii datoriilor §i al slobozirii robilor, precum de aceasta in
cartea Levitilor, in cap. 23 se scrie. La fel nu degrab dupa
aceia, §i August cezarul Romei, Inchtnator de idoli fiind, de la
Septembrie pe a sa, numarar e de ani ~i .lndictlonurtIe le-a
asezat, ci noi Bi se rtce s tl slujitori fiind, Biserice§tii ani §i
Iaptete , de Ia luna lui Martie (iar nu de la a lui Septembrie) a
numara §i a scrie ne-am osirduit ajutindu-ne Domnul.
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Faptele anilor de la suta IntH
(De la anul Ila a nu l 100 de la Zidirea lumii)

De la izgonirea lui Adam d-in Rai incepem a nurnara anii
Facerii lumii. Pentru ca vremea aceluia, in care Adam de
bunatatile Raiului s-a indulcit, cit de hmga a tost, cu totul nu
se stte, ci ~tiuta s-a facut vremaa aceea intru care dupa
izgonire a inceput a se chinui rau, ~i de atunci Inc.epatura sa ~i-
au luat anii, intru care neamul omenesc este a vedea rele
(Psalm 89).

intru . acea vreme cu adevarat a cuno scut Adam binele ~i
raul, -cind lipsindu-se de nlne, a cazut in neasteptate nevoi pe
care mai inainte nu Ie ~tia. Cad mai Irrtli petrecind in Rai era ca
fiul in casa tatalui tara de necaz ~i fara de os teneala, din cea
prea bogata ~i gata masa aaturtndu-se. lar pfara din Rai, ca un
izgonit din patrie, a inceput din sudoarea fetei sale a mine a
piinea cu lacrimi ~i cu suspinuri. Apoi a inceput ~i Eva
ajutatoarea lui, maica tuturor celor vii, intru dureri a naste fii,
spre moarte mai mult decit spre viata.

Caci mal inainte de naster e ii omorise pe ei, prin pac atul sau
aducind asupra a .tot neamul omenesc moartea ln do lta,
sufteteas ca ~i trupeas ca, ~i nu incepeau mai intii a trai cei ce
se naste au, decit a muri, caci cu sufletul Indata morfl erau, iar
cu tru pufep re moarte alergau, le s ind din pi'ntecele de malca in
vlata aceasta tmpreuna spre murlto area strtcaelune. (~i noua
tuturor un chip de nastere ca acela ne-a las at).

Deci zamistlnd Eva, a nascut pe Cain, a carul -zamislire ca
este in pacat, singur lucrul a ararat, dupa ce el crescind, s-a
facut intii in partea de sub cer uciqas de oameni. lar cunoscut
este, ca Abel cel nascur dupa Cain, al pocalntel fiu era, cacl cu
jertfele a placut lui Dumnezeu. . . .

Dupa nasterea celor intii fii ai lui Adam, nepotrivita parers
este intre hronografi: unll scriu, ca dupa Intliul an al izgonirii
lui Adam s ...a. nascut Cain, iar in viitorul an s-a 'nas cut Abel,
apoi din an in an se inmulteau fiii l}i fiicele lui Adam l}i ai Evei.
(Gavriil Bucelin). Altii spun, ca in al cincisprezecelea an al
vietii sale, Adam ~i Eva au nas cut parte barbateas ca pe Cain,
Impreuna cu 0 mutereaaca parte Calmana, (aceasta .spune loan
Navclir), care amindoi cre.sctnd, s-au tns ottt ei cu trupe as ca
tnsottre, pentru Inmutttrea neamului omenesc. Dupa aceea ia-
ra~i 15 ani dupa nasterea lui Cain trecind, in anul 30 al vie til
sa'ie Adam ~i Eva nas cura pe Abel lmpreuna ~i pe Delvora sora
lui.

Altii au scris (Cornel ie, Alapid la Facere 4) ca Adam ~i Eva,
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dupa izgonirea lor din Rai, 100 de ani neincetat au pJins, pentru
calcarea Porunctl lui Oumnezeu ~i pentru lipsirea de ounatatlle
Ralului. ~i. intru acei ani ai tinguirii celei cu plingere, nu s-au
cunos cut pe sine trupe ste. c l in feciorie au petrecut,

,neatin,gindu-se unul de altul, iar dupa ce s-au sfir~it 100 de ani,
se cunos cura 'cu trupeasca impreunare ~i au inceput a naste fii.
insa aceasta nu este intarita de eel vrednici de cre dlnta.

lar mal de crezut ,este, ca dupa izgonirea din' Rai, s tramosfl
nos tri, macar de~i nu Indata inJ;a nu dupa lunga vreme s-au
cunoscut trupeate, ~i au inceput a naste fii, una ca ziditi erau
in virsta eea desavir~ita ~i fesnicioasa spre Ins ojire. Iar alta ca
luat fiind de la din~ii Daru! eel inti! al lui Dumnezeu, pentru
calcarea Porunclt, s-a iotarit in ei fireasca pofta,~i atttare a spre
trupeasca amestecare, lar catre aceasta, cacl se vazura pe
s lnes.l singuri in lumea aceasta; inca ~tiura ca ziditi ~i rtndultl
sint de Dumnezeu spre ace ea: CCl sa nasca ~i -sa se Inrnutte as ca

_neamul omenesc, '§i doreau ca de qraba sa 'vada torus: rod ~i
'inmultire omeneasca. Pentru aceea degrab s-au cunoscu1

trupe ste ~i au inceput a naste. Rahlnll [idcve sti au parer e ca
~ain §i Abel sint in gemene, dar nu este asa.

Faptele anilor de la suta a doua
(De la anullOO la anul 200 de la Zidirea lumii)

Adam cel izgonit .dln Rai avea petrecerea trumo asa mai inti
nu departe de Ral, spre care, cu ajutato area sa, privind de-:
purure a pJing'ea neincetat, suspfntnd cu greu din adincul inimii
aduc!ndu-~i_ ami~te .de n.e~raiteleA bunatati al_e.R~iului, de car.

_cu naprasna se IIpslse ~I mtru attta de rea pattrnlre , pentru ce:
putlna gustare, a _mincarii celei cu Porunca oprite cazu se. Apo

, prin Porunca lui Dumnezeu, rnutat a fost la acel loc, la care dh
tarin.a s-a. zidit, ca unde zidit fu din parntnt, acolo §i in pamin
iara~i sa se tntoarc a. lar zidirea lui Adam 0 istotisesc evreii, la
de Ia din~ii fericitul Jeronim, apoi de la dinsul ~i altii multim
spun ca se facu in clrnpul Damascului, care are pamint ro su §
este aproape de Hebron. (Aceasta 0 spun ~i Adrihom Intr
scrierea "Sub pamint": ~i Cornelie - "Facere").

Damasc nu pe aceta aici n socotim ca es te , care dupa poto
~i dupa Inmultlrea oamenifor era cetate de scaun Sirie
aproape de munttl' Libanului, Intru care Saul prigonito
cre sttnltor, luminindu-se, s-a Iacut Pavel al lui Hristos Aposto
Ci sa intelegi osebit locul cimpului Damascului, care as a dup
uciderea lui Abel s-a mutat, de care aproape mai pe urma, I

zilele lui Avraam, era cetatea Hebronulul. laras l acolo n

64



departe lji stejarul Mamvri, unde dupa aceea lji sfintul Avraam
sl-a 'ci§tigat luj s i 0 pe stera indoita §i s-a ingropat acolo cu
Sarra. $i este cinstit locul acela pentru ingroparea intr-insul a
sftntltor strarnos]: a lui Adam, Abel, Avraam, a Evei, Sarrei,
Rebecai; la fel §i a sfil1telor stramoas e - acestea- de mai sus -
§i a Liei (atara de Rahila, care s-a ingropat in Betleem), Tot aici ,
este inmormintat §i Isaac §i lacov. (Ac estea dupa Adrihom, Cor-
nelie la Isus Navl). $i are acel clrnp minunata p odoaba §i
indestulare de, roduri, ca altul parnlnte sc Rai, §i p arnlntul
cimpului aceluia la otar!e este foarte ales, mal' bun de clt alte
pamlnturi, de care acum saracinii (turclt) saptnd, it cara in
Egipt, I~ India §i' Ia Europa §l-I vind pe pr et mult (Conf.
Adrihom, 45).

'inca se pcves te ste §i aceasta: Cum ca gropile din care
scottnd u-se pamintut, in tarile ace lea se duce, ace lea du pa un
an jara§i cu parnintul ce cre ste tntr-tnseje se umplu. lar daca se
vorbe ste '§i aceasta, cum ca pamintul acela are intru s ine
putere spre alungarea otravll, $i de po arta cineva la sine
pamint de acela, sau din vas e le cele f'ac ute din el ar minca §i ar
bea, acela rievatam at petrece de materiile cele vatamatoare. lar
ace asta putere (precum socotim) parnintul acela a luat-o din
cinstitele Moa§te ale sfintllor stramos l §i stramoas e ce s-au
ingropat acolo. '

Dec i la ace I parnlnt mutindu-se Adam §i Eva, vietuiau cu fiii
IOf, din osteneala lor hrantndu-s e §i ingropat fu acolo (precum
s.cr le Hegesip) in mormint de marmora, macar de s l intr-alt fel
u'nll, pove ste sc de aceasta, zicind: Cum ca ingropat f'u, la
Goigota, -ce a de ling,a lerusalim. Ci de aceea va fi mai jos la
locul sau, la sfir§itul lui Adam,. de anul 930. (Se aduce martur!e
de la loanNavcltr, fila 7). .

I~H macar de au §i gre§it s trarnos ii no str! Adam s i Eva
inaintea Domnului Dumnezeu §i cazus e din Dar ul cel dintii, Ins a
n-au cazut din cr edlnta ce a catre Dumnezeu, ci plini erau de
,frica Domnului §i de dragoste §i aveau nadejde de tzbavirea lor,
de care (precum mai inainte s-a z is) Ii se descoperise lor.

$i fu blneprimita lui Dumnez eu po catnta lor §i neincetatele
lac r lmi §i postirea, prin care i§i smereau sufletul lor, pentru
neinfrinarea ce 0 tacus er a in Rai. '$i cauta spre din§ii Dornnul
cu milostivire, ascu.ltindu-Ie ruqac luntIe lor care se faceau din
sfarfmata lnlma. $i iertare lor la sine Ie gatea, §i-i scotea pe ei'
din vina gre§elii, care luc ru ar atat este din cuvintele cele din
cartea intelepciunii,.cap,. 10 ce s-au s crls asa: "Aceasta (adic a
lnte le pc iune a lui Dumnezeu) pe intiiul zidit Parlntele lurnii cel
unul zidit, l-a paz it §i I-a scos din gre§eala lui §i i-a dat lui tarts
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, "

ca pe toate sa Ie staptneasca" (Intetep. lui Solomon 10, 1-2).
tar de>va z lce cineva: Daca i-a iertat Dumnezeu gre~eala lui

Adam, scotrndu-l pe el din ea, apoi de ce nu l-a bagat pe dtns ul
in Rai? \

Ras puns ; Le-a iertat Dumnezeu lui Adam s i Evei gre~eala lor,
pe cit acea 9 re se ala era a fetei IQr, iar pe cit este a tot
neamului omen esc l-a scos din vina gre§elii, iar nu din
pedeapsa, fiindca dreptatea lui Dumnezeu ceea ce pe de ps es te
avea trebuinta de hotar lta po cainta de la vinovatul. lar de
vreme ce Adam §i Eva nu putura singuri prin sine ca sa
induplece pe Dumnezeu, pentru gre§eala cea adus a asupra a tot
neamul omenesc, pentru "ace ea in Rai nu se bagara, plna ce va
veni lz bavltorul neamului omenas c Fiul,lui Dumnezeu, s i-i va
Impaca cu Dumnezeu Tatal, prin a Sa de bunavole Pattmtre cea
pentru pacatul a to ata lumea §i cu Crucea va deschide Ralul.

~i nu dez.nadajdulndu-s e de mila lui Dumnezeu, atramo s.ll
no§tri Adam §i Eva, ci nadajduindu-se la- iubitoarea de oameni
Milostivirea lui Dumnezeu, tncepura lntru po catnta lor a afla
chipuri de slujirea lui Dumnezeu, adica a se inchina spre
rasarit, unde s adlt fu Raiul, §i a se ruga Ziditorului s au §i a
aduce lui, Dumnezeu jertfe, unele din turmele lor, §i ac eas ta cu
rtndutala Dumnezeiasc.a, spre inainte inchipuirea jertfei Fiului
lui -Dumnezeu, care avea sa se junghie, ca un Mielu§el, pentru
izbavirea nearnulul omenesc, lar allele din griul tarf nltor , spre
inainte tnsemnare a Tainei aces teta in Darul cel Nou, ca Fiul lui
Dumnezeu sub chipul Piinii avea sa se aduca, spre bf nepr imita
jertta lui Dumnezeu Tatalui s au, pentru iertarea pac ate lor
orne ne s ti.

-Aceasta facind-o, lnvata s i pe fiii sai, la Dumnezeiasca
cinstire §i la aducerea jertfelor, carora §i de Dumnezetes tue

-bunatati ale Raiului plingind Ie spunea s i-i de stepta pe ei, spre
dorirea rriintuirii celei fagaduite lor de la Dumnezeu, §i s pre cea
placuta lui Dumnezeu viata ii povatuia:

Fap te.le an ito r deIa suta a t re ia
(De la 200 la 300 de la Zidirea lum ii)

~i era Abel pastor de o i, pe care le pastea pentru lina s l
pentru lapte (Fac. 4, 2), iar Cain era lucr ator de pamtnt §i
aduceau din os tenettte lor jertfe, cinstind pe Zldltorut lor,
precum se Invatas e (dupa marturia Sfintului A_tanasie) de tatal

. lor Adam (Sfintul, Atanasie s-a ados .spre marfurle de la
Cornelie la acesf loc as a §i Adrlhom fila 102).

EJste' aratat de aici, ca intH Adam a inceput a c in sti pe
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Dumnezeu cu jertfe §I I-a tnvatat pe fiii sai s-o taca -ace east,
pentru ca ceea ce vazus e de la din§ii fecforii lui, aceea §i ei 0
faceau. Ci mai cu rlvna slujea lui Dumnezeu cu jertfe d reptul
Abel, decit Cain, pentru ca aducea din oile cele intii nas cute §i
mai alese, -lar Cain aducea din ro durtle pamintutul nu cele intii
rodite, ci cele mai de pe urma §i mar proaste, iar pentru sine Ie
tinea cele mai bune.

~i a cautat Domnul spre Abel §i spre Darurile lui, iar spre
Cain §i spre jerUele lui n-a luat aminte. ~i s-a scirbit Cain
foarte, pentru ca vedea furnul jertfelor lui Abel suindu-se in sus
drept, iar de la ale sale jertfe fumul it vedea revarsindu-se pe
pamtnt.

inca se graie§te de Parinti §i aceasta: Ca foc din Cer spre
je-rtfele lui Abel se pogora §i Ie mistuia, iar de ale lui Cain nu
se atingea, ·Ia care §i' Sfintul loan Gura de Aur se unes te (La
Trimiterea catre Evrei, Cuv. 22).

~i s-a cuprins de zavistie Cain. ~i vrajma§uia asupra lui Abel
§i din cea mai mare zavtst!e §i vrajba i se schimbase fata,
precum zice Scriptura: ,,~~ a sc azut fata lui. "

Moartea prin zavistia dlavotului a Intrat in lume - zice
Scriptura [lrrte lep. 2, 24). Nu este omeneasca· pizma, ci
diavoleasca, pizma este de la diavolul. -Omeneasca pattma este,
adlca din neputinta a gre§i, iar diavoleasca este a face rau din
zavistie. Fiica diavolului zavistia este, care de se va tnsotl cu
cineva, nu stle altceva sa nasca, fara numai rautate, lara
rautate a naste moarte. Nu socotesc ca s-a insotit Cain mai intii
trupe ste cu fiica lui Adam §i cu a sa sora Calmana, dec it prin
duhul cu fHca diavolului §i eu a sa pterz atoare zavistie. Caci n-
a inceput mal intii a naste fii dupa trup, dectt din zavistie
rautate , iar rautate a Intar+ndu-ae , moarte a adus amindurora:
lui Abel cea vreme+nlca; iar lui Cain cea ves nlca.

Sabie cu do ua tai§uri este zavistia, care §i pe altul §'i pe sine
H vatarna de'moarte, dar nu mai intii pe altul, decit pe sine.
(A§a Cornelie la "Facere" verso ,4; Adrihom fila 202; leronim §i
Gura de Aur; Sfintul Vasile "Pentru zavts tle"). C.aci mai mult pe
a sa 'Inlma 0 strapunqe, §i grea durere ii face §i la fata se
s.chimba §i ofteaza. Bine ocaraste Sfintul Vasile 'pe zavistnic
zicindu-i: Pentru ce suspini, 0, zavistnice: oare pentru a ta
nevoie, sau pentru binele strain?

Cu adevarat nu atita pattme ste zavistnicul de a sa nevoie, pe
cit de binele strain. Pentru ca vaztnd pe aproapele sau mai bun
decit pe sine §i in buna sporire §i in cinste, se rumpe la lrrlma.
~i pe Cain· nu atita it durea de neprimirea jertfelor sale de la
Dumnezeu, pe cit pentru buna primire a jertfei fratelui sau, !ii
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nu pentru a sa paguba se -lrrtrlata, ci de a frate~ui sau
bunaplacere se scirbea, nici nu se indrepta pe sine prin chipul .
cel ,imbuna!atit al fra~ine-sau, ci mal amar prin acela se Iaeea.
~i pe cit acela sporea inaintea lui Dumnezeu spre mar bine, pe
attta acesta sporea spre mai rele ~i suindu-se acela intru
inaltimea Milei lui Dumnezeu, .ace s ta se pogora in adincul
pterzartl. 0, cit de curnptita rautate este zavis tia!

Sa auzim de ea cuvintele Sfintilor Partnti. .. , ,
Grigo.rie de. Nissa' zicea: "Zavistia este inceputul rautatii,

maica morti], Intiia u~a a pac atutui, radacina a tot raul!"
lar marele Vasile ne tnde amna:' "Sa fugim, hatBor, de

nesuferita rautate a zavistiei, pentru ca este a sarpe lui
, porunca, a 'diavolulu:i scorn ire, a vrajmasulul. saminta, a muncii

arvuna, a Dumnezeie~tii ptacerl impiedicare, cale de gheena, de
imparatia Cerului lips-ire", I

lar Sf. Gura de Aur in Trimiterea catre Romani, cap. 3 zice:
"Ca 'rnacar de ar fi cirieva ~i foarte imbuna,tatit ~i de minuni
lac-ator, iar de zavistie blrutndu-s e, nici un fotos nu-l este lui de
lucrurile cele bune ale lui" el rna; ales cu cei mai mari pacatos!
se s.ocote sc. Macar' ~i semne de ar face cineva, rnacar ~i
tecioria de ~i":ar paz}, or; post, or] ~i culcare pe jos de ar arata,
~i la ingeri prin bunatati de ar ajunge, decit totl va fi mat
spurcat, ace as ta gre~eala avind-o (adica zavistia) ~i' dec it
preacurvarul ~i curvarut ~i tilharul ~i de morminte stricator ul,
sapatorut, mai calcator de lege, este", \

,,~i.a 'iis Cain fratetui sau Abel: Sa mergem la cimp, ~i ctnd
erau in clmp, s-a sculat Cain asupra lui Abel fratete sau ~i I-a
ucis pe el". Abel a fQst intii mort in partea .cea de sub cer. ~i
vazura Adam ~i Eva la fiul lor acea moarte, pe care singuri 0
asteptau, ci nu ~tiau chipul m,uririi. Auzisercl din gura lui
Dumnezeu ca au sa moara, Ins a nu sttau ce este moartea aceea,
iar atune! au cunoscut, cind au vazut pe iubitul fiu, tor fara de
·suflare, fara de s imtlre , nemiactndu-se cu truput, cu totul
'netucrator, mort, ~i cuno scura cum ca ~i lor Ii se cade sa fie
asa morti ~i au .pltns mult, Una, pentru moartea .caa vazuta a
fiului, iar alta pentru a lor cea asteptata. insa plingea ~i cea
Impreuna nascuta sora lui Ab~1 ,..Delvora nemingiiata. ~i cind
dupa citeva z lle , a inceput fire~te a se strica trupu]. mortului §i-
a adus aminte Adam de cuvintvt Domnulut ce i se zisese:
"Pamant e'~ti ~i in pamint iara~i te vei intoarcef" Au ingropat in
pamtnt trupul fiului, pHngind ~i tfnguindu-se. De atunci cimpul
acela in care fu ucis Abel s-a chemat "cimpu' Damascului",
adlca "incfuntat", pentru ca Damasc evreie~te "incruntat" se
chearna.



Abel fara de-vina uctgtndu-se de fratete sau din zavistie,
inaiote inchipuil'e era a Patlrnil lui Hristos Domnul nostru, care
avea a S:e uclde fara de vina de jidov"i din zavistia lor. ~i fu
AbeJ- inUiuJ Mucenic ~i inceputul Dn~ptilo.r, pentru ca el intliul
Drept s'-a aratat, - rnarturts lt de Dumnezeu cu lucrul ~i cu

,cuVintu4.' Marlufisit cu lucrul, ctnd spre cea inaltata de el jertfa
_a~ca1JtatDumoezeu, de care lucru l:ji Apostotul a pornenit zicind:
"Martttrisit a fost _ca este drept, marturis ind Dumnezeu de

. d~u~urile4ui"{Evrei 11, 4). Marturisit l:ji cu cuvintul, cind Hristos
D'OJJlflU]defiimind pe evrei de rautatea lor, le-a zis: "Va veni
asupr.a ;yoas1rj~,tot Singele Jrept, de la Singe Ie dreptului Abel,
piira la SiJ)gele lui Zahari.a'" (Matei 23, 35). Deci prin unele ca
ace'ste- rriaTt-u,rH Oumnezeiel:jti, ar atat fu ca drept este Abel ~i
intii,.jneepitor'~al tuturor Dre ptiIor, care prin stnqe!e sau a
intemefat -intHa Biserica a dr epfilor. Pentru ca de la sfir~itul
mucenice~c al acestuia a inceput a se zidi Biserica legii vechi
cu .MlJc·enice~ti1e singiulri, uci~i fHnd nevlnovatil Drept! ~i
-Sfinti-i- Jui Dumnezeu Pro or oc i.

in~a se .rnarturtses te. de Sfintii Parinti Vasile, Ambrozie ~i
leronjm'~a ace st, foe ~j aceasta: Cum ca Sfintul Abel mai inainte
de cunoasterea insotjrii (nuntlt) a murit in feciorie neprthantta.
. Augustin graie~te de dinsul asa: "in ti iu 1 chip al Mintuitorului
nostru; dupa gre~eala lui Adam, Abel l-a aratat, care

-feciorelnic, . Preot Mucenic a fo.st; feciorelnic, fiindca mai
inainte de insurare a murit; Preot, ca aducea lui Dumnezeu bine

. . .
ptacutele - jertfe; iar Mucenic, ca pentru adevarata
Dumneze lasca cinstire omorit fu",

Iar' dupa savir§.irea rautatii lui Cain asupra lui Abel celui Tara
de rautate , a zts Domnul Dumneze u catre Cain, cu groaza:
"Unde este' AtJel fratele tau?" Nu ca 'ne stiiud l-a intrebat
Atoatesttutor fiilld, ci ta poc ainta vrind sa-I Into arc a pe uc iqas ,
ca -sa-~i marturf seasc a inaintea lui pac atul cel tacut. lar
impiefr-itu1'pi6atos, nu numal nu s i-a marturls lt lucrul sau eel
rau, ci §'i_ a-I tainul pe el inaintea Atotvaz atorulul Dumnezeu
vrtnd, a raspuns cu mindrie: "Nu stlu de el, _au do ar a strajer
sint fratelui meu?" ,.

Ficaf osul udgcl§ spune mine luna, ~i prtn.s+nqura minciuna sa
se v~l'de~te §i se os inde ste, pentru ca zicind: "Au doar a straja
sint au fratelui meu?" a aratat in aceea ca nu era in el iubire de
frate, prtncare era dator a strcljui ~i a pazt pe mal tanarul frate,
ea sa nu i se intimple lui vreun rau. "Iar cel ce nu iube ste pe
ffatel.e sauuc-iga§ este" (I loan 3, 15).

Deci de fata _Ii pune Domn ul pacatul lul, inaintea och ilo r
zicrndu-l 'lui: "GJasul singelui fratelui tau striga catre Mine din
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pamint" (Fac. 4, 10). Macar de te s l tainule st! tu, ci singur
lucrul tau graie~te asupra ta; macar de st tace fratele tau, ci
Singele tulc atre Mine striga. Macar ~i Singele de ar tac ea, apoi
pamintul ce s-a adapat cu Singele lui ~i a primit in sine trupul
lui, nu va tacea, ci va s tr iqa, iar rnai ales in vremea aceea cind
II va scoate din sine viu, in cea de o bste a tuturor inviere. Deci
blesternat sa fii tu pe pamtntul care s i-a deschis gura sa ca sa
primeasca Singe Ie fratelui tau din min a ta ~i cind vei .lucra
pamintul sa nu iei dintr-insul indestulat rod. inca nu-i este
destul pacatului tau celui mare acea pedeapsa, ci inca ~i
suspinind ~i tremurind vei fi pe parnlnt in toata viata ta, pina ce
pe tine cel ce n-ai voit a te po cai , te va lua v es n ic ul cutremur in
iad. '

Deci Cain mustrat fiind de Domnul, s-a spalmtntat s l a
suspinat ~i a tremurat ~i din ceasul acela a inceput a tremura in
toata vlata sa.

Apoi dez nadajduindu-s e de Milostivirea lui Durnnezeu a zis:
Mai mare este vina mea decit a mi se ierta; atita de mare este
pacatul meu, cit nu .se poate a fi el iertat. Deci voi ie s i de aici
izgonindu-ma ~i de la Fata Ta ma voi ascunde s l voi suspina ~i
voi tremura pe pamlnt ~i tot cine ma va afla rna va ucide.
Dumnezeu a pus semn pe Cain, ca sa nu fie el ucis de cei ce 1-
ar afla pe el, pina la batrlnete le lui.

'$i a ie~it Cail) de la f'ata lui Dumnezeu, impietrit cu inirna.
Apoi s-a temut de a se arata ~i inaintea fetei par intj lo r sai, '
Adam ~i Eva, ci luind in talna pe cea tmpreuna nas cuta sora a
sa Calmana, s-a dus la 0 tara departe ~i s-a sal as lutt in
pamlntul Naid. Acolo a inceput cu sora sa a trai s i a naste fii.

Vina cea grea a lui Cain s-a tacut mai grea, c lnd a socotit ca
mai mare este ,pacatul lui decit Milostivirea lui Dumnezeu ~i in
deznadajduire a venit, pentru ca dez nadajdulre a este pierzare
de tot a pac ato s ul ui. $i Iuda dupa aceea nu mai mic pac at, ci
inca mai mare a tacut, macar de~i nu cu ale sale miini ucigind

'pe Hristos, ci insa dindu-L spre ucidere. Pentru ca' cel ce prin
altii face, prin sine face. Iar de nu s-ar fi dezn adaj duit, cl cu
pocainta ar fi cautat Milostivirea lui Durnnezeu ar fi ci~tigat
iertare. Precum ~i Petru le padln du-s e de Hristos '~i plingind cu
amar a cis tiq at-o. Pentru ca nu este pacat care sa bir uias ca
Milostivirea .Iul Dumnezeu ~i nu-l . este cu neputtnta lui
Dumnezeu a mintui pe tot pacato sul ce se poc aie s te , Ins us i
Dumnezeu in proorocia Isaiei graind: "Au doar nu poate mina
Mea'sa Izbave as ca, sau nu pot sa mintuiesc? Numai as voi sa
se poc alas ca cu adevarat pac ato s ul ~i sa se indrepteze". (Isaia
5,20) lar nadejde a de iertare lui ii este incredintata din
cuvintele Domnului, care in proorocia lui lezechiil graie~te:
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"Cel faradelege de s-ar intoarce din toate faradelegile sale,
toate gre~elile lui nu se vor pomeni" (Iez. 18, 21). ~i nu este
indoire, cavar fi c is tiqat Cain Milostivire de la Dumnezeu, de ar
fi cautat cu po calnta iertare.

inca a adaos C'a~n catre dez nadajdulre ~i fuga cea de la
Dumnezeu. Pentru ca cel ce se dez na dajdule ste de Milostivirea
lui Dumnezeu, se departeaz a de la Dinsul, "Ma voi ascunde de
la Fata Ta" zice. Dar unde te vei ascunde de ochiul cel a toate
vazator ~i de mina lui Dumnezeu ceea ce este pretutindenea? 0,
pacato sule!

Apoi tulburindu-se mintea lui Cain, zice: Tot cel ce rna va
afla, rna va ucide.

~i aceasta nebunie este a lui Cain. De la tata lui Dumnezeu
voie ste sa se as cu nda, iar miinile ome nes ti spre uc lde re a se
da nu se te apada. Oare mai mllos tive sint miinHe orne ne stl
decit miinile Durnn ez e ie sti? Mai bine dupa aceea a zis David: II
Regi 24, 14: "Ca sa cad mai bine in Miinile Domnului, ca multe
sint tndurarlte Lui foarte, iar in miinile ome nes ti sa nu cad". Nu
este milostivire in miinile oamenilor, iar Miinile Domnului sint
Miini Parinte~ti, bat iubind s i pe de ps es c miluind.

Insa de mirare este ~i ac eas ta verba a lui Cain: Tot cel ce rna
va afla rna va ucide, inca nu se Inm ulfi se neamul omenesc, inca
nimeni nu se afla, afar a de cei ce l-au nascut ~i de el singur, ~i
lata i se pare ca multi sint cei ce s i-au gatit miinile lor asupra-I,
~i-I c auta pe el spre ucidere. Atita de rea este sti+nta cea
parer oas a s l fricoasa, ~i nimic alta nu aste apta, ci numai
pierzarea sa!

Inca sint care socotind ace I cuvint al lui Cain: "Tot cel ce rna
va afla 'rna va ucide" graiesc (Petru Opmeer, fila 7): "Na~terea
lui Cain ~i a lui Abel": Erau ~i a lti fii s i fiice ale lui Adam, mai
inainte de nastere a lui Set, ~i nu se pomenesc to ti anume
pentru multirne, ci numai aceia care pentru pomenitele lor
lucruri, s ti uti ~i Inaemnatl s -au facut neamului celui de pe
urrna. lar din aceia alt!l ce erau mai inainte de Set, feciori lui
Adam, la fel se nas te a fii ~i fete, ~i lata intru acea vreme, ca ~i
cum erau multi oameni pe parnint, cind Cain l-a ucis pe Abel,
pentru aceea ~i zice Cain: Tot cel ce rna va afla rna va ucide.
Ins a alti scrtttori nu socotesc asa,

Se spune de Cain ~i aceasta, ca adeseori era in s pairna mare,
~i ca ~i cum intru le s ire din minte s l Infrtc os art i se aratau lui.
Pentru ca uneori i se pare a ca aude glasul tratine-s au Abel
alergind dupa dinsul s i strigindu-i asupra: De ce m-al ucis? ~i
ca ~i cum vrind sa-I uc lda. lar alteori cautlrrd el in sus, vedea
oaste cereas ca cu infocate sageti iutlndu-s e spre el ~i cu
moarte ingrozindu-I, afara de cele .dese fulgere ~i tunete mari,
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care deasupra lui tunau s i-] Infr ic osau pe el. lar uneori cautand
el pe parnlnt, vedea serpl, jiganii ~i tntrtc os ate fiare, repezindu-
se I~ et ~i 'de 0 frica ca aceea trernurind ~i scuturindu-se fugea
ineoace ~i lnc olo , sirguindu-se a se ascunde undeva, ci mlnla
lui Dumnez eu pretutindenea it ajungea. Ca ~i cum pamlntul sub
picioarele lui Cain umblind el se ctatea, ca ~i cum craptnd sub
dtns ul ~i a-I inghiti pe el de viu vrind (A~a Procopie spre
marturie se aduce de la Cornelie, la Fapte cap. 4).

~i ce semn a pus Dumnez eu pe Cain, ca nimenea (pin-a la
vremea ce se cade a) sa nu-l uclda pe el? Rivnitii evr ele atl

.banule sc, ca un ciine umbla inaintea lui ~i povata Ii era lui
oriunde .. Altii zic ca un inscris oarecare era inchipuit in fruntea
lui Cain, iar altii spun ca tata lui Cain se Iacuae grozava, ca
oarecare naluctre de spatma. Ci cea de obs te intelegere a
tttcultorttor este (Dorotei Monemvasie) ca nu alt semn era pe el,
tara numai I, tremurare a capului s i a munu drepte celei
uc.igatoare de fr-ate, cu care nici hrana Ia gura sa-s i due a, nici
altceva sa lucrez e nu pute a. . .

Jar Adam ~i Eva nemingiiati dupa moartea lui Abel plingind,
Milostivul Domnul vrind sa-l mingiie le-a dat lor iar as i nas te re
de fii, ~i zamlst+nd nasc ura un fiu, s i-i chemara numele lui Set,
zl cln d: lata s.arninta ne-a ridicat noua Dumnezeu in locul tul
Abel, pe care I-a ucis Cain (Fac. 8). Din acest Set s-a inceput
semintla lui' Hristos dupa trup, precum aratat e-ste in
Evarighelia Sfintului Luca.

Jar in- care an de la Facerea lumii s-a nascut Set, vezi in
scrierea anilor, la 'fel s i anii tutur or stramos ilor celor dup a Set,
in care an oricarele s-a nas cut, in scrisoarea anilor sint s crts i.

_~i s-a nascut Set lmpreuna cu sora lui Asvama (precum Cain
cu .Calmana '~i Abel cu Delvora) (Gheorghe Chedrinul, fila 18).
Pentru ca as.a din inceput, de Ziditorul s-a alcatuit firea

- ornerreas ca, ca sa nasca clte rdol fii, parte barb ate as ca ~i parte
femeiasca, ca . sa se inmulteasca oamenii pe parntnt. ~i se
Insote au atunci fratele cu sora sa cea lmpreuna nascuta, ptna,
ce s-au rodit noroadele. lar daca s-a inrnulftt omeneasca
sernirrtle, lndata singura fireasca lege ~i intelegerea ome neas ca
nu ~i fara de Dumnezef as.ca Porunca, acea de aproape tns ottre
a celor tmpreuna nas cutr a ta+at-o , ~i s-a hotar lt ca fratele cu

. sora de un pintece fiin d nascutl, sa nu se tns oteas ca in cea
( . trupe as ca insurare.

Jar dupa nastere a lui Set, s -au nas eut lui Adam ~i Evei s i a'lti
fii ~i fiice multe ~i s-a lnrnuttlt seminjla omeneasca din an in
an, nas cindu-s e din fii, fiii.

(Che.drin, fila 18): lar c lnd Set era de patruzeci de ani, s-a
rapit de ingerul la tnatttrne ~i s-a Invatat stllnta de multe Taine
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Dumnezete stt. A §tiut de razvrattrea s i de necuratta ceea ce
avea sa fie in neamul cel de pe urm'a, care din sernintla lui avea
sa se nas ca.. A s.tiut §i de aceea, ca voies te Dumnezeu pe cei
tara de lege pac atoai cu apa §i cu foc sa-i piarda §i de Venirea
lui Mesia §i de izb avire a neamului omenesc is-au descoperit
lui. _

Set intru raplr ea sa de ingerul a vazut asez area fapturii celei
de Sus, frumusetea -Ce~ului §i mise area aeelora. Alergarea
soarelLii_ §i a Lunii §i a stelelor, tocmirea eere stf lor semne, care
se numese Planete §i. lucrarlte ace le a le-a curios cut s i multe
Iucrur! nevazute a vazut §i pe eele ne s tiute le-a strut, patruzeci
de zile Invatindu-se de ing~rul acela. ~i i s-a luminat f'ata lui
dln vedenia Cere'§tilor fapturi $i din ingere$tile verbs precum
dupa aceea '§i Iata lui Moisi. lar dupa 40 de zile s-a aflat iara§i
pe parnirrt, §i pentru parintii sai care pentru dlns ul foarte se
intristau (ca nu §tiau unde s-a dus) i-a vese'llt §i le-a s pu s lor
to ate, cele ce le-a §tiut de la inger Invattndu-s e. ~i straluc ea
tata lui Set cu podoabe, §i cu s lav a, ca 0 fata de inger, §i a avut
stava a fetei sale in to ate zilele v letii sale.

Faptete an ilur de la su ta a pa tr a
(De la 300 la 400 de la Zidirea lu rnii)

Dupa acea rapire a' sa Ia ihaltime §i dup a tnvatatura
Inqer ulu}, Set 'spuntnd tatalul sau §i maic li sale cele ce le-a
vazut sus, a inceput a insemna pe parnlnt deosebirile cer es tl §i
asemar ar ile planetelor, ale soarelui, ale Lunii, ale stelelor §i
alergarUe acelora. Ac ee as l Iacind a inceput a afla §i cuvintele
pe care dupa dinsul le-a s.avtrs lt-Eno s fiul lui, cafe dupa aceea
'evreie§ti s-au numit. ~i. s§a s-a ln ce put nurnarare a de stele §i
invatatura cartli de la Set (Conf. Gheorghe Chedrinul, Dorotei s l
altl hronografi, Belarmih, scriitori b is er'ice s tl), care trnpreuna
cu tatal sau Adam Intru ace ea s-au osten it, pe piatra pe acelea
tnchtputndu-te, ca neamul cel de pe urma saIe cuno as ca,

Sfintu I Teofilact Arhiepiscopul, Bulgariei, care in anll d up a
nas tere a lui Hristos 1070,' in zile'le Imparatului grec Roman
Diogen a traf't in pr ef'ata cea de la Evanghelia lui Matei scrie
as a: "Cel mal dinainte de lege durnn ezeie.stti barb ati, nu pr ln
slove §i prin carti s-au luminat, ci avindu-s i cugetul curat, prin
s tralucirea SfintuJui Duh' se luminau §i as a s tiau voile lui
Dumnezeu, singur Aceta vorbindu-Ie lor gura cu gura. De acest
fel era Noe, Avraam, Isaac, lac ob §i Moisi. lar de vreme ce au
stablt oarne nll ~i nevr ednic i se facura a se lumina §i a se invata
de Sfintul Duh, a dat lubitorur de oarne ni Dumnezcu Scripturile,
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ca rnacar prin acestea sa-s i aduc a aminte de Voile Ace luia''.
Pina aici Teofilact.

Dec] dupa so coteala acelui stint a-ar arata ca nu erau carti le
din inceput, de la Adam pJna la Moisi. Ci de vreme ce in vechiul
hronograf grecesc Gheorghe Chedrinul tariqradeanul, putln mal
batrin cu anii -decit Teofilact, care intru imparatia lui Isachie
Comnenul a trait ~i de la ei ce+tattl. gr~ce~ti ~i at no s tr i rus esti
hronografi, potrivit au scris, cum ca de la Set fiul lui Adam,
evrete sfl!e slove s -au inceput - deci ~i povestirea acelora nu sa
pare a fi necrezuta, ca una ce este a multora, obicei este a
crede mal bine multora, decit 'unuia. ~i hronografii cei de alte
tari Ia fel scriu, zicind ca de la Set este Incep utul cuvintelor
celor de G_a"rti.lar inca Gheorghe Chedrinul. §i aceasta a scr ls -o:
Ca la anul de la inceputul lumii 2585 {dupa potop in anii 342)
Cainan fiul lui Arfaxad nepotul lui Sem, str ane potut lui Noe, a
aflat oareunde in ctmp 0 scrisoare a ur las ilor ce au fost mal
inainte de potop, deci aratat este di ntru aceea, cum ca mai
inainte de potop scrise erau Cartile. Ace eas i se poate a 0 vedea
~i de aici: Stintul Apostol luda in trimiterea sa pornene ste de
proorocia Stintului s tramos Enoh, care mai inainte de potop a
fost, pentru venirea Domnului la .Iud ecata: "lata va veni
Dornnul intru i-ntunerece de sfln t] i Sai ingeri, ca sa fac a
[udecata pentru totl" ~i celelalte (Iuda ve rs , 14), Acaasta
proorocie a lui-, Enoh nu numai se propovadura cu gura lui
Enoh, ci (dup a spunerea celor v re dn ic i de cre dlnta) s l in carte
se scr ia de dins ul. Caci cum s-ar' fi s tlut de neamurile cele de
pe urrna potop ului de nu s.-ar fi scris in carte? lar cartea aceea
a lui Enoh, i!1 vremea potopului a paztt-o Noe cu sine in
corabie, s i as a la cele de pe urma neamuri ce s-au Inrnu+tit
d upa potop.. ..proorocia lu i Enoh s-a tacut stl uta. lar ce i ce
povestesc aceasta sint vrednicii . de cre dinta scriitori
bls.erfc es.ti: TertuHan care a trait intru Irnpar atia lui Sever, care
dupa nasterea lui Hrls tos , in a treia suta de ani a tmparattt:
Clement preotul Alexandriei, cel de 0 vir s ta cu Tertulian;
leronim ce a fost preot intru Imp ar atia marelui Teodosie. lar eel
mai cinstit de clt aceia, Sf. Atanasie cel Mare in Sinopsisul sau
ace.east scrie, care ~i aceia 0 spun ca, :Cartea proorociei lui
Enoh, de Noe sMa paz it in vremea potopului s i celor de pe urrna
s-a dat. Deci din inceput de la eei dintii stramo st, care mal
inainte de potop au fost, anume de la Set, fiul lui Adam, s-a
inceput Scriptura. lar precum Sfintul Teofilact spune, ca eei
vechi str am os i nu din carti s -au Iumlnat, apoi pentru aceasta,
ca atunci prea prost poporul fiind in partea cea de sub cer, nu
multi ~tiau Scriptura §i ir'!ca nu se inmultise cartile, fara numai



acee a una, de care am grait, a lui Enoh carte. lar Moisi a fost
in Hi Inmultttor al Scripturii, scriind acele cinci carti, Deci cum
ar fi stiut a scrle cartl!e , de n-ar fi Invatat mai tntll singur de ta
altul, iar daca s-a Invatat de la altul, apo l ararat este, ca mai
inainte de acesta a fost scriptura car tilor , lar mai mult nici
Sfintului Teofilact nu.rre impotrivim, nici povestitorilor celo r ce
au fost mai inainte de aceasta nu Ie facem nedreptate, cl pe a
aceluia ~i pe a acelora intelegerea aici 0 punem pentru ~tiinta,
~i ce] ce voie ste sa soco te as ca, precum intelege ~i caruia va
voi aceluia sa-I creada.

De crezut este ~i aceasta, ca Adam ~i Set dupa lntetep c iunea
~i cunosttnta ce Ii s-a dat IO'r de la Dumnezeu, au asez at anul in

- zile ~i in saptamlnl ~i in luni ~i i-a Invatat pe oameni ~tiinta
Inconjur arl! anului ~i. numarare a zilelor ~i a saptamlnltor ~i a

, lurlilor ~i a anltor. .-
intru acea vreme, Ca'in in tara aceea in care fugise, nas ctnd

fii, a avut pe cel dinHi fiu anume Enoh, intru a carul nume, dup a
aceea a zidit ~i 0 cetate Enohia in Sida, sub Muntele Libanului,
dupa ce se Inmu ltts e semlntta aceluia. Jar Enoh fiul lui Cain a
nascut pe Gaidan. Gaidan a nas cut pe Maleleil, Maleleil a
nas cut pe Matusalem, Matusalem a nascut pe Lameh eel cu
doua muieri ~i ucf qa s de oameni, iar Lameh i-a nas cut ~i pe
cettaltl.

Sa stii cititorule, cacl cind vei citi in semlntla lui Cain, pe
Enoh, pe Maleleil, pe Matusalem, pe Lameh, sa nu soc ote s tl ca
sint aceta care putln mai pe urma in cea dre apta semintte a lui
Set s-au nas cut, ~i dr eptt au fost, ci altlt neptacutt lui
Dumnezeu, mac ar de sint ~i cu acete as! nume. Pentru ca multi
sint ~i pac atosl de un nume cu dreptii, ~i drepti de 0 numire cu
pacatos il. Ins a nurne le cel clnatlt nu 'face pe o~ = drept ~i sfint,
de-i va fi vlata razvratlta, nici numele cel necinstit nu face pe
om necinstit ~i pacatos , de-l va fi viata lmbunatattta. Doi luda
erau in ceata Apostolilor, unul Iscariotean, iar altul frate lui
Dumnezeu (Matei 10, 4; 'loan 14, 22). La amindoi un nume, ci
viata deosebita, unul vtnzator, altul propov aduitor al numelui
lui lisus Hristos. Unul lepadat se facu, iar altul frate Domnului
dupa trup (Mt. 27, 3, 5; luda 9). Unul s-a spinzurat ~i a pierit, iar
altul pentru Hristos patirnlnd, cununii cer es tl s-a invrednicit.
Doi Enohi au fost mai inainte de potop, unul fecior lui Cain, iar
altul din neamul lui Set. Deci al lui Cain in iad cu tatal sau s-a
sala~luit, iar al lui Set, Enoh s-a rapit la Rai. Doi ~i Lamehi au
fost, unul in neamul cel pacato s, alt,ul in neamul lui Hristos.
Deci ace I din neamul cel pacato s , Intii in partea cea de sub cer
a fost cu doua muieri, jar altul a ptacut lui Dumnezeu, fiind
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tatal lui Noe §i' prooroc precum de dinsul mai pe urma va arata
§I Istoria.

A.ici a,gin·di ne este §i pentru a noastra -cresttneas ca ac eeast
numire toti din numele lui Hristos cres tlnt ne numlm, dar nu. .
totl lui Hristos placem. Ne-am botezat in Hristos, iar nu slujim
fui 'Hr ls.tos , ci poftelor no as tre : "Pentru ca de care se biru ie s te
cineva, ac ef uia §i r obtt ii este" zice Sfint.ul Petru Ap os t'olul (II
Petru 2, 19). Ci §i Ins us i Hr is to s Domnul nostru in Evanghelie

. z iee: ."Cel ce face pacatul, rob este pacatutul" (loan. 8, 34). $i
sint intre noi multi care numal numele cres tlne sc ta sine II
po arta, iar cu faptele se le apada de el, §i nu ai lui Hristos, cl ai
diavolului se fac, preclim graie§te stlntut loan Evanghelistul
"Cel ce face pacatul de la diavolul este" (I loan 3, 8). La unul ca
acela se implinesc cuvintele lui Hrf sto s , cele ce in Apocalips s-
au zis catre iogerul Sisericii Sardiei: "Numele iI ai ca un vlu ,

, dar mort e§ti" (Apoc. 3, 1). .
la-ti aminte, 0, omule, eel ce cu Sfintul Sotez te-ai luminat §i

insemnat, iar cu Iucrurltd tale moartea cea ve§nica iti gate§ti
tie In Iad. Cu nume le cre sttn - iar cu Iucrurtte p'agin esti. inger
cu numirea, drac cu viata,· om cu chipuJ, fiara cumplita cu
naravu}, insufletit Impre una §i tara de suflet negr.ijindu-te de
mintuirea sufletului tau. Nume ai ca urn viu, dar mort e sti. Deci

. cruta-ti sufletut tau, cruta s l numele cre sttne sc , ca sa nu se
hule asca pentru tine numele Domnului nostru lisus Hristos,
Fiul Iul Dumnezeu, ci te indrepteaaa pr in po.calnta §i te ar ata
prin lucruri bune ,ca e§t1 viu cu adevarat cre s tin, ca dupa
numele tau sa-ti fie §i viata tao

/

Faptele anilor de Ia su.ta a cincea
( De la an ul 400 la anul 500 de la Zidirea lumii)

Tr af nd Set'fiul lui Adam de la na ste re a sa ani 205, a nas cut
pe Infil ul sau fiu Enos, din sora sa Asvama. lar dupa nas tere a
aceluta a nas eut §i altl multi fii s i fiice, petre ctnd in nas te re de
fii sapte sute de ani $i mal mult, §i s l-a vazut nepotll §i
stranepotit sai §i cea multa semintle a sa, care din an in an se
Inmuttf se ,

Deci Ii era ,'ui lo culnta, s i a intregH sernirrtle i lui, la pamtntul
cel mal Inalt aproape de Rai (Chedrin, 8) §i avea porunca de la
tatal sau Adam ca sa-§i paaeaaca semintla sa cu de adlns ul , ca
sa nu se amestece ei cu cea de Dumnezeu urtta semintle a lui
Cain,. pentru ca doua semlntll erau in vremea aceea in partes
cea de sub cer, care din doi strarnos l ie s is e: din Cain §i din
Set. Deci semintta dreptulul Set, era dre apta §i s tlrrta, lui
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Dumnezeu ptac ind , iar a lui Cain sernintie era rea ~i razvrattta,
de Dumnezeu mlniitoare §i de oameni uritoare, pentru ca in ce
fel era radacina de ace I fel erau §i ramurile; precum Ie era tatal,
as a erau §'i filL Fiindca la to ate rautat+le fiilor s ai, Cain Ie era
chip §i Incepatura. $i el intii cu s emlrrtla sa a inceput a hotar!
parnintu l §i a face raz boi §i a jefui s l a aduna bogatie, nu numai
din osteneala miinilo.r sale, ci §i din raplr l §i asupriri, §i se
rldlc ara de ace Ie razbo aie intre oameni. inca a aflat s'emtntla lui
Cain §i feluri de mes te suqurt §i de mas uri ce la prts os lta
de sfatare trupe as ca era data. Lameh s tranep otu l lui,
netndes tutlndu-s e cu 0 muiere, a luat doua: pe Ada §i pe Sela §i
a fost el intii in lume cu doua muiert. Deci l-a nas cut lui Ada pe
lab al, acela a aflat facerea corturtlor din piei, §i era tata celora
ce vletuiau in Iacas urlte hranito rllor de dobitoace. I-a nas cut §i
pe alt fiu lubal, acela a aflat muzica, fluierul §i alauta. lar Sela
c ealatta femeie a lui Lameh a nas cut pe Tovel .(altH Tubalcain
pe acela II numes c) el era batator cu ciocanul, caldarar l}i faur
fle rar: lar sora lui Noerna a aflat to ar cere a linii §i a inului §i
tes atoria: ace eas i a af'Iat sa f'ac a din dobitocescul lapte untul §i
b rinza s i la celelate ferne ies ti lucruri de miini ea a fost
aftatoare.

inca s-a invatat s emlntla lui: Cain s i v raj ito r if le , farmecele §i
des elntece le §i Imp artas ire a c u dracii §i era potr ivn ic a lui
Dumnezeu §i urtta de Qumnezeu, pentru aceea mai pe urrn a c u
potoput s~a pr-apa dit de tot.

lar de vreme ce in ce l de Dumnezeu Iep adat nearn al lui Cain,
se aflau unii oameni de un nume cu cei dre pti barb ati, care s int
in neamul lui Set, precum Enoh, Maleleil, Matusal §i Lameh,
pentru c a intru arnindoua semtnttlte, intru a lui Cain s l a lui Set,
sint care se c he am a eu ace l'as l nume, deci ca sa se -cunoas ca
intre din§ii deosebirea, amtndurora neamurilor tabtlta aceasta
inainte se p une asa!

NEAMUL pACATO$ILOR

Cain" (Abel...),
_Enoh" "
Gaidad

Maleleil,
Matusal,

-. - Lameh (cu doua m U leri),
lovil,
lubal,
Tobel,

NEAMUL DREPTILOR
(din care este Hrl sto s)

SET,
ENOS,

CAlNAN,
MALELEIL,

ARED,
ENOH,

MATUSAL,
LAMEH,

NOE,
lar acesta s-a paz it -,I Acest neam tot a pierit depotop

77



lar precum Cain ·semintiei sale, a toata rautatea, as a dreptul
Set, semintiei sale spre imbun~itatita vlata, inainte ducator,
invatator ~i pov atu itor- Ie era. Pentru ca i-a invatat pe fBi sal ~i
fiii pe ai lor Hi ca sa cunoasc a pe Dumnezeu ~i sa ere ada intru
Dinsul ~i in frica Ac.eluia sa petre ac a. $i sa lube as ca ~i sa
cinsteasca pe Ziditorul lor cu jerUe ~i sa se roage Lui cu
ostrdle, La fel ~i pe aproapele lor sa-l cinsteasca ~i sa-l
iubeasca ca Ins us l pe sine §i nimanul sa nu-l taca strtrnbate. $i
se implinea bine lntru din~ii porunca cea din inceput a legii
celei fire-s ti, pe care mai pe urma ~i Hristos Domnul in
Evanghelie a pomenit-o: "Precum voiti ca sa va f'ac.a voua
oame nil, ~i voi sa Ie fac eti lor la fe l" (Mt. 7, 12; Chedrin 8). $i
se scrie pentru semirrtia lui Set, ca se as emana ingerilor cu
viata lui cea dr eapta, cea deplin Jnteleapta, cea Infr in ata, cea
blinda §i c ins tita, la lunga vreme , pina Ia 0 mie de ani.

Pentru dreptul Set ~i aceasta se scrie,. ca una pentru
pr os+avirea fetei tul, care i se facuse lui Intru raptre a cea de Ia
inger, alte pentru tntetepctunea lui ~i cunos ttnta, ceea ce §tia
cere sttte porniri ~i aler qar}, iar alta pentru v iata lui cea sfinta
care era cu ingerii asemenea nurnit era de celelalte sernlntti ca
un Dumnezeu, lar semlntia lui numita era fii-i lui Dumnezeu: Au
vazut fi'ii lui Dumnezeu (adica ai lui Set) - zice - pe fiicele
omene stl (adic a ale lui Cain) ca frumoase sint ...

Fapte.le anj lo r de la sutaa sasea
(De la an ul 500 la a n ul 600 de Ia Zi d ir ea Ium ii)

-
lar clnd s -au Imp llrtlt de la Facerea lumll ani 532, atunc l s-a

savlr s lt tnttla asernanare a cruqurrtor cere s ti, care nu de
asemenea alearga ~i tntoarcerea spre Inttla rrnduiata a
alerqarl]. Caei ca in cincl sute treizeci l}i dol de ani (532)
erugurile Soarelui care cite douaze ct ~i opt de ani (28) Intru
sine avind, de nouasprezece (19) or i Into rcfndu-s e. Iar erugurile
lunii cite no uas prez e.ce ani Intru sine cuprinzi'nd, de do uaz eci
~i opt de ort tntoarcere a sa tactndu-s i. lara~i soarele §i luna
lntru alergarea crugurilor lor se aseamana, precum au fast din
inceputul zidirii lor §i alearga c u rtnduiata lor pina la implinirea
numarulul antler acelora, dupa al carora numar l}i ciclul
Pascattel dupa aceta s-a alc atult cu Llte re le s lav one s ti.

$i a fost 'lnttta s avlr s ire a anllor acelora ~i intoarcerea
Soarelui cu luna, care ad-uee la alergarea cea de asemenea, in
anul vietii lui Set 302, iar ai vietii lui Enos, in anul 98. (Conf.
Chedrinos, fila 9). "
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care, in 532 de ani i§i as eamana intoarcerea, se numara dupa a
Ras arttului numarare de ani c ea de 14 zile de la in ceputul lumii.
lar de cite orl pil"la la zlua Infr ic osate i .Jude cati a lui Dumnez eu
se va Into arce, de aceea nu este s tiut, pre cum §i Domnul nostru
in Evanghelie a zis: "De ziua §i de c eas ul ac ela nimeni nu s tle ,
nici ingerii cere sti" (Mt. 24, 36).

Aici putem socoti, intru intoarcerea acelor c ere sti cruguri ~i
intrecerea calor 7000 de ani, pina la vremile noastre, citi
oameni §i cetatl §i' Imparatt s-au tntors, iar mai ales s -au
ras turnat, au trecut §i de .nlmic s -au tacut: Au fost §i lata nu
sint, s-au stins, au pierit ca visul celul ce se de s te apta (Ps. 72,
20). lar c e fel de veac va fi ,dup_a sftrs itul lumii acesteia v az ute ,
caruia nu va 'fi sftrs lt, -pentru care adeseori i§i aduce aminte
sfintul David, z ic in d: "Ginditu-m-am la zilele cele de demult §i
de anli cei ve s nlc l rnl-am adus aminte" (Psalm 76, 5). Adu c lndu-
mi aminte de tre c.util ani, indata imi aduc arn inte de ve s nlc ia
c eea ce are sa fie in vlata c ea fara de sftrstt. De ci §i noua IInga
nurnarare a ani lor acetora, care au tre cut, nu fara de folos ne
este a ne aduce amlnte de ves n ic ia cea ne nurnarata cu anil,
trnpreuna §i de scurtimea vrernetnicet no as tr e vie ti, oare degrab
sa ras toarna §i ca 0 ro ata ce alearga trace.

Ce este v es nic la care nu are s fir s it? $i ce este viata rro as tr a
care in putina vreme se sfir§e§te? tsus al lui Sirah pe amindoua
acestea: ve srucra §i vremelntc a viata s oc cttndu-Ie , z ic e:
"N.umarul zilelor omului, cet mull 0 s uta de ani es te , CCI 0

p ic atura din apele marl in (Sirah 18, 8-10). Ne m iram dae a auz lm
ca este cineva de o-suta de ani §i zicem: De multi ani este ernul
aceJa! "Ca zilele anilor nostrt lntru dln!jii· s aptez ec i de ani, iar
de este Intru puteri, 80 de ani" (Psalm 89, 10-11). lar 0 s uta de
ani a tra], putrn culva s e Intimpla: fnsa s l viata cea de 100 de
anl alaturlnd-o cu v es nic ia (d~pa soc oteata lui Sirah) attta de
mica aste, pe cit de mica e ste plcatura ape l, pe linga to ata
marea. Ce este mal mare decit mare a Oc eanulu i? $i c e este mai
mlc decit 0 picatura de apa? ee este mal lung dectt ve s nic ia ?
~i ce este mai.scurt dedt viata aceasta vramelnica? "Pentru ca
ce esta viata noastra? Zice lacob Apostolul: "Abur este, care I'll
putin se arat_a ~i apoi sa stinge" {Iacob 4, 1 . Inca nu numai,
100 de ani, ci 0 mie de ani este pe linga ve§l1icie ca 0 picatura
pe linga mare.

Frumos 0 socota~te aceasta Sflntul loan Gura de AUf, zidnd
In Margaritare "Pentru Bogat ~,i saracul Lazar", 'Cuvintul 1:
"Sp'une-mi mie da_ca cin-eva, intru 0 suta de ani, intr-o l10apte
vazind un vis nebun ~;i de multe bucate vis indulcindu-se §i
de§tepHndu"-se 0 suta de ani se va munci, oare ai . tea pe 0
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-noapte a visului a-celuia 5-0 asemeni cu suta de ani?
Nicidecum, A§a sa ginde§ti §i de vlata ce va sa fie, cum e a este
visul cel lntru 0 suta de ani, as a este vremelnica viata,
asernantnd-o cu viata ce va sa _fie, lar mai ales s l cu mult mai
mult, cum este 0 picatura mica peste valul cel nernasurat, as a
sa intelegi mia de ani, alaturrnd-o pe linga ve s ni c lrne a ceea ce
va sa fie". Pina aiel Gura de Aur.

Ci pe toate vremile §i anii lumii acesteia vaz ute , incepind de
la - Adam p ln a la Infr ic os ata zi a .Jude catt}, alaturtndu-Ie cu
ve s nic ia, sint ca 0 ptcatura pe linga oceanul cel mare. Cine
poate sa numere plcaturtte de apa --din mare? ~i cine ar
cun oas te sa numere anii ves nic iei ? Cine scoate cu pumnul
toata marea? ~i cine va ajunge ve sntcia cea fara de s tlr s it,
intru care du pa vremelnica viata v orn v~etui noi in veci? Ci amar
de negrijirea no astr a, ca pe cea vremelnica scurta §i care nimic
este -viata no as tra , 0 cins-tim mal mult decit pe veacul cel
nesfir~it, s l nebaqtnd - s eama de -v iata cea ne sflr s ita, Intru
aceasta de putina vreme atita ne cutundam, ca §i cum in ea in
veci 0 sa tr alm! Pe cea degrab tre cato are 0 lublrn, de ceea ce In
veci petrece ne lep adarn? Pe cele vremelnice le cautam, de cele
ves nlc e nu ne grijim. Am arac l une a 0 vedem ca pe 0 dulc eata,
iar de singura adevar ata dulce ata cea din Cer care in veci
tndulce ste, niciodata nu gindim, nlci dorim de dins a.

-inca sa socotim §i ace as ta Inte le qe re a lui Str ah, ca pe viata
omeneasca cea de 100,' de ani, 0 aseamana ell picatura de apa,
nu cea d\in vreun riu mare dulce, prtmita la baut s l s.anato.as a, c l
cu ptcatura de ap a a marl}, care este arnara, pe care a 0 bea nu
este cu putf nta. intru care a inchipuit Sirah viata omerreas ca,
ceea ce nu numai scurra este,- ci ~i de amaraclunea necazurilor
prea plina. Pentru ca in ea sint bolile, mihnirile, scirbele,
sus ptnar ile f I chinurile cele rele., in ea sint vrajbite , -prigoniriie,
alunqarlte , n.utati1e, zavistiile §i uric lun ile, unele despre ai sal
altele despre str ainl, in ea este s aracra, lipsa, foamea,
golatat~a sl netncetatete ostenelL De este cineva macar s l
bogat cu averea, aceta de grijile vie tii ziua §i noapte a nu are
odlhna, nici nu poate dormi cu dulc eata, macar ~i pe moale
asternut de s-ar odihni ~i haine de mull pret de ar. purta, inima
sa ii este plin~ 'de amarac+unt. I se pare cuiva ca se In.duf ce s te
de de sfatare a lumii -acesteia, Ins a s i in singura de sfatarea
aceea adeseori se aniolira§te, afara de aceea, ca dulceata
pacatului nesuferiU amaraclUne ii gate~te. Pentru ca
vremelnica este ce'E'a ce induice-§te, iar ve§nica este ceea ce
are sa-I munceasca in iad. Ori. stapinitor mare de este cineva,
acela de' pretutindenea se fere§te, temindu-se ca nu cumva



vreun vrajrnas sa se scoale asupra lui s i aa-r rapeas c a
.stapinil:ea lui. $.i nu=este in lume vreo .nanorocf re care nu s-ar
teme de schlrnbare §i de cadere. NiJ este aici bucurie, care nu
s-ar amestec'a' cu mihnirea, nu este mingiiere, care nu se
tnsote ste cu intristarea, riu este vesel'ie careja nu i-ar urma
mihnirea, nu este rts, dupa care n-ar veni pltns cu suspinare.
Toate ~cele vremetnice ale vietii sint o amaraciune. Amara ca
marea, tar mici ca picat\1lra. Deci pentru ce Ie iubim pe ele mai
rnult de.t vesntcla §.i dulceata, pe care a gatit-o Dumnezeu
celor ee-L iubesc pe EI?

Faptele antler de Ia suta a saptea
(De la anul 600, hi anul 700 de la Zidirea lumii)

\ .'

Dupa implinirea celor 600 de ani de la zidirea lumii, clnd
stramos.ul Adam prin 'pocainta cea aspra a placut lui Dumnezeu,
i a-a 'facut lUI [dup a mar tur ia lui Gheorghe Chedrinul, fila 9)
prin Dumnezef asca Voie, de la ingerul UrHI, care este voievod '
§i pazltor oamenilor celor ce se .poc ale s c , §i mijlocitor pentru
din§ii _catre Durnnezeu, de scopertre mal Incre dlntata pentru
Intrupare a lui Dumnez eu, din Prea Cur ata, cea fara de bar bat,
Purure a Fecioara Mari~. lar : dac a pelitru Intrupare, deci s l
pentru celalalte Taine ale mintuirii noastre i s-a descoperit lui,
adlca: Pentru ce a ' de vote Patimire s i mo arte a lui Hristos,
peritru po qortrea in iad §i pentru slobozirea dreptltor din iad §i
pe ntru scularea Lui cea de a treia zi din Mormint §i pentru alte
Dumnezef es tl Taine §i pentru multe lucruri ce ave a sa fie dupa
aceea, precum: pentru razv,ratireC! fiilor lui Dumnezeu celor din
sernlntia lui Set §i de potop §i de judecata ce va sa fie, '§i de
cea de ob.ste invLere a tuturor. $i s-a umplut Adam de mare dar
Proorocesc §i proorocea cele ce aveau sa fie, pe pac ato s i la
pocainta ridicindu-i §i pe drepti.. Co' nad ejde a mintuirii
\(,eselindu-i. ,

Am auz.it de gre§eala lui Adam pentru care s-a lipsit de Rai,
.s a auz im §i de pocainta lui, prfnc are atita mila a cis tiqat de la
Durrrnezeu §i un Dar ca acela a aflat inaintea Domnului, cit §i
des copertru Tainelor lui Dumnezeu §i proorocescul Dar s-a
invrednicit de la DinsuL $tim de gre§eala lulAdam; iar in ce fel
au fost nevotntete §l oste ne+lle poc alnte l lui nu Ie §tim. Insa nu
§i aceasta nu 0 sttrn, cum ca pac atos ului iertare de pac ate s i
minunata §Uinta ,.'a 'Tainelor· lui. Dumnez eu, Darul §i' Mila
Domnutul se da nu intr-acest fE~l, ~i numai cind arata adev arata
po ca+nta. Zite Sf. Simeon Noul Teolog in ruqactunite cele catr e
Dumnezeu asa: "Cu mila Indurarfi Tale, Do amne, pe cei ce Co'
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caldura ae pocare s c j'j curates.ti, ii Iumlnezl ~i Luminii ii
tmpreunezl, partas! Dumnezeirii Tale facindu-i fara pizmuire ~i
ce este strain de mintea irigereasca ~i omeneasca vorb esti cu
ei de multe o tl, ca ~i cu nlste prieteni ai Tai adevarati". Pina
ai.ci Simeon. .' I ;'

I~ta la cita Mila ~i Dar, Mi,lostivul Dumnezeu Invte dnice ste pe
cei ce se pocaies c cu.' adevarat in caldura Duhului, cit ~i
prtetant. Lui ~L Ii face pe ei. Talnere <rle ne s tlute ale Sale Ie
descope.re lor; precum ~i David poc alndu-s e graie~e. catre
Dinsul: "Cele nearatate ~i cele ascunse ale Inte le pci unil Tale
ml-al aratat mie"~ (Psalm 50, 8.). Deci se cuncaste c a stramosut
nostru Adam .adev arata po catnta a aratat-o cu inima infrinta §i
cu mulfe osteneli. De vreme ce la atita mila a descoperirii. ,
Tainelor lui Dumnezeu ~i' a Proorocescului Dar a-a invrednicit
el. lar noua pa~ato~ilor de trebutnta ne este sa ne lnvatam §i sa
sttm ce este adevarata pocainta .

.Adevarata poc ainta este, ca nu numai s~ ne marturts lrn cu
adevarat pacate!e noastre, ci §i sa nu ne intoarcem inca la cele

"mal dlnainte Iucrurl .rel~, '~i Intru Indreptarea vle tll .noastre
dupa aceea sa petrecem. Nu numai neintorcindu-ne la cele mai
dlnainte, ci §i cu inima infrinta sa ne He [ale pentru cele ce le-
"am facut inainte. ~i nu numai sa ne .fie jale, ci §i prtn mari
osteneH ale poc alntei a ne tmpaca pentru pacatete cele tacute,
intrucit a nu fi asemenea (ostenelile) cu pacatete cele lucrate,
ci inca. sa Ie Intre aca pe ele. Pentru ca des arta se pare a fi
pocalnta ace luia, care nu cu cea lunga lnfrrnare de bucate s l cu

- pos tlrea cea 0 data pe . zi, vrea s a-s.i acoper e ce!e multe
tmbulbart §i bettl. De~arta· e'ste po catnta aceluia, care prin
scurta ~i usoara oarecare omorire a trupului, i se pare a-§i
curat! cete multe §.i greh~ pacate de moarte. Nedreapta este
pocatnta acetuia, care nu cu multe ,suspiDuri §i loviri in piept,

,se nadajduie~te a se indrepta de cefe multe nedreptatl, de
fur tis aqurf , de ucldert, de jafuri, de raplr}, de as upre llfe trattlor
§i de cele asemenea CLI acestea. Ne adevarata este iertarea
pacatetor acelula, care ,numai' prin . putlne lacj'lml, atara de
altele cuviincioase pocalntel sale adevarate, nevo lnte s i
ostenell, aste apta sa-~i spele spurcaciunile cele mari §i
f3radelegile ~i sa se ape de muncile cele ve s ntce.

Multe lacr+ml au vars at Ninivitenii ~i mare pocainta au aratat,
ca se imbracau in saci de la mic pina la mare, ~i au poruncit
post nu numai la oameni, ci ~i la dobitoace ~i au strigat catre
Dumnezeu lunqlndu-s l ruqaclunea ~i s-a tntors fiecare din calea
sa cea rea. Insa netncre dtntatt erau de mlntuirea lor, pe ntru ca
ziceau:. "Cine ·~tie, oare : se va cal, sau se va milostivi



Dumnezeu, ~i oare i'~i va intoarce iutimea miniei Sale, ca sa nu
pierim" (Iona 3). ~i. dac a aceia, attta po catnta aratind,
neadeveriti erau de ·milostivirea lui Dumnezeu ~i de iertarea
pacatelor 'lor, vapoi ce fe,' de adeverire va avea: eel ce prin
putina pocainta aateapta ~i rru prin multe lacrimi ca sa se
curateas ca de cele rnutte !}i gr~le p ac ate ?

Dar vei zice: Ninivitenii erau pagini, nes tllrid Scriptura ceea
ce zice: "Inima infrinta !}i smertta Dumnezeu n-o va urgisi"
(Ps.alrnul 50); !}i "Aproape este Domnul de eel umif itl c u inima ~i
pe cei srner ltl cu duhul li va mtntul"; ~i: "Zis-am: Marturisi-voi
asupra mea, faradelegea mea Domnulul ~i Tu a'i Iasat
paginatatea Inlml! mele" (Psalmii 18, 33 ~i 31). tar noi
cre ctnc lo.sfi na dajdulrn, ca ~i cele putlne lacrimi CU marturlstrea
pacatelor, pot sa ci~tige de Ia Dumriez eu Mila ~i iertarea
pacatetor.

'i!'
Raspund eu: Pot numai Intru aceta, care stnt la sfir~itul cel

de moarte, car ora nu estevrernaapre mai multe lacrimi !}i spre.. . \'. -. . .
a se Impaca: pr in pocainta pentru pacate. Unora ca acelora
pentru 0 startmare a inimii Milostiv Ii se va face Domnul. Chip
este tilharul eel de pe Cruce, care fa sfir~itul sau nu multe
cuvinte c u ..martunis lre !}i cu lnirna infrinta a zis. $i Indata a
auzit de, la Domnul, milostivul acel cuvtnt: ""Astazi vei fi cu
Mine in Raj". Jar de la omul J~el s anato s ~i care are vreme spre
pocalnta, ii cere, Dumnezeu multe lac rlml ~i multe osteneli ~i
nevo inte (Luca 23) pi,na ce ostenelile pocatnterse vor .as ernana,
iar mai ales vor ~i intrece pe pacatele ce au fost mai inainte.

Inca pentru lacrimi !}i aceasta sa se .z ic a: Sint unii, 'care se !}i
umite sc la 0 vreme d-e pacatete lor ~i piing, iar a gre§i nu
inceteaza, pe unii ca aceia nu-l fo l oseste chipul cel umilit, elrid
naravul lor neindreptat" petr ece. Altii §i la' pocalnta vin,
marturts indu-s i cu lacrimi pac atete lor, lar dupa 0 vreme iara~i
la aceteast spurcac tunf de pacate se intorc §i unora ca acelora
ce folos Ie este de s palare a lacrimilor, cind iaras! cu dragoste
intru acea mai dinainte tina .Jntra ? Deei nu este de ajun s
s in qura umttlnta §~isfartmare a inimii ceea ce la .o.vrerne se face
fara de adevarata pocalnta, ca adlca I1U numai s a-i fie jale §i 'sa
plinga pentru p,acate, ci nici sa nu se mai intoarc',a la pacate , §i
pentru cele tacute sa sufere cuviincioasa os tene'ala. Pomene ste
Apostolul de lsav, fiul lui Isaac (Evr. 12, 17), cum ca n-a aflat
poc alnta loc, macar de§i cu lacrimi a cautat-o pe ea. Pentru ce
lacrimile pac atos ului aceluia nu is-au socotit Intru pocalnta ~_i
neprimite i-au fost lui Dumnezeu, nici nu i-a iertat pac ate le de
care pac ato s ul acela a plins? .

Ras.pun de' Sfantul Gura de Aur In tri itere a catre Evrei,
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Cuvintul 31: "N"a a:tlat pocainta, Hindca n-a aratat cea vrednlc a
pocatnta. ~i ,ne sfatuieate 'de .alcl pe noi pacatoali, zicind: Citi
socotesc a gl:e~i fara curmare (nadajduindu-ae ca tara cea
cuviincioasa. obo stre ~i. chinuire sa dobtndeas ca iertarea
pacatelor IOJ) acestea sa Ie gindeasca: Pentru ce Isav n-a
ci~tigat iertare? Pentru ca nu s-a po cait precum se cade a. Oare
vO'ie~ti sa vezi poca'inta cu deadinsul (adevarata, cuvllnctoas a).
asculta pocalnta lui Petru cea dupa lepadare. Pentru ca ne
spune noua pantru dinsul evanghelistul zicind: le~ind af'ara a
plins'cu amar (Mt. 26, 75). Pentru ace asta i s-a ~i iertat lui un
pacat ca acela, flln dca' s-a pocalt cu chipul care i se cade a".
Pinel aici Sfini'u'l Gura de Aur.

. lara~i va zice cineva: ·Sfintul Petru un ceas plingind, a
ci~tigat iertare gre~elii sale, decl ~i mie de voi plinge un ceas
Inainte.a Domnului; mi se vor, ierta pacatele, fara de multe ~i

ttl indelungate ostenett ale pocatntet. Unuia ca aceluia ii raapurrde
ucentcut lui Petru Sf. Clement Papa, zicind pentru dinsul, la
Cuvintul de la Matei cap. 20: Ca in toate noptlle auzind glasul
cocosutul cintind, lndata i~i aducea aminte de tepadarea aceea
cu care de Hristos se Iep adas e J~i se arunca la pamlnt ~i multe
lacrimi varsa, plingind cu amar, ~i as a tacea toata vlata sa. ~i
pentru aceea Nichifor ,scriitorul faptelor Bf sertceatl, Cartea 2,
cap.' 26 scrie de dlns u], ca ochii "Iui ii erau insin'gerati, iar
ace aata din cea prea mutta pHngere era, de acest fel a fost
pocalnta Sfintului Petru dupa gre~eala lui. lar tu cel ce te
nadajduie~ti ca intr-un ceas sa-t] plangi pacatete tale, oare poti
sa plingi as a cu amar pre cum' a I plins Petru? ~i in toate noptlte
a. te ling'ui ca ~i dinsul? '~i iaras]: Oare poti tu sa suferi ca
acete osteneli ~i nevolnte precum a sufertt Petru, raaplatlnd lui
Hrtstos Dornnulul sau pentru lepadarea sa, pina la cea cu capul
in jos rastignir~ a sa? Deci sa nu te. nadajduie~ti la cea putina
eare c.are umifin ta a inimii, care ti se face "Ia 0 vreme, nic i sa
cutezi la cea mai mica osteneata a ta ~i la nevolnta cea scurta.
Ci. intocmai cu pacatele tale, jar mai ales ~i mai multa, 0
pa'catosule,' s~-ti arati Inalntea Domnului .eu multe lacrimi
popainta, §.i atonci sa a~te,pti de la Dinsul, Mila.

lnvata Sfintu'l Gura,.de Aur in Cuvintul 10 la Evanghelia de la
'Matel 3, 8, scsllnd asa: "PQcainta zic: Ca nu numai de cele mai
dinainte rele a se departa, ci ~i mal mari bunatati a anita:
Pentru ca'sa faceti roduri vrednice de -pocatnta, iar cum sa Ie
facem? De vorn Incepe a face cele potrivnice pacatetor, precum
a~ zice: De ai rap+t cele s traine, da dar ~i pe ale tale. Or; multa

r vreme ai curvit, Infr lrreaz a-te dar s l de a ta femeie, la rindulte
zile, depr lnz lndu-te cu Infr ln are a. Or; ai ocartt ~i ai batut pe cei
ca-ti invinuiau, deci binecuvinteaza pe cei ce te dosadesc ~i fa
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bine ceior Ice..le 'ranes c pe tine. Pentru ca nu ne este de stula
sanatatea noua ca numai .sa scoatern sageata, c l $i doUorii sa
ne punem 'pe rana, Ori te-ai desfatat $i te-ai Imbatat in vremea

, cea mai drnalnte, poates'te acum $( la bautura apei ia aminte, ca
sa rtdtcl vat~marea ce ti,.s~a a'dus tie din betie. Ori ai cautat cu
ochi curves ti fa frumusete, straina, apoi sa nu mai. cauti
nicidecum Ia fete' femei.e$ti, intru cea mai' multa pazlre
rlndulndu-te pe sineti dupa' ranele ce le-ai luat, pina ce te vei
Intar! intru bine, pentru ca "Abate-te de ta rau $i fa bine" (Ps.
'33,·13) ..Pina aici Gura de Aur.

~i apostolut sfatule ste Ia Romani 6,.19; "Precum atl pus de
.fata. madutarete 'voastre slujitoare necurattei $i f~radelegii intru
faradelege, as a $i acurn sa va puneti de fata madutar'He voastre
slujitoare'dreptatii Intru sfintenie".

Jar Sfintul G'rigorie Dialogul; numind pe om pom ce se
cun o.aste dupa roadele sale, zice in Cartea 6, cap. 15,' de la loan
cap. 13: "peci 'din roduri, iar nu din frunze , sau din radacina '
are sa se cunoaaca pocainta, filndca $i Domnul a blestemat pe
pomul ce avea nurnal frunzele, iar nu $i rodurl, Ca marturtstrea
n-o prtmes te ' (care se face' numai cu cuvintele) $i fara de
rodurile obo strtl trupului". Pin a aici Grigorie Di~logul. I

Jar' nol . sa -Juam aminte. Precum pomul cel bun nu din
radacina $i din frunze, c l din rodurile cele bune se cunoaste,
asa adevarata pocaint~ din faptele $i parere a de rau, Pom de
gind este omul $i are radacina a pocalntet sale: glndul $i votnta
marturts lrtl pacatetor. Jar frunze: ~ingura martur is lre a
pacatetor. Care cu cuvintele lata se f'ace spre Dumnezeu

'inaintea p,arintelui Duhovnlces c $i f~gaduinta de indreptare, iar
rodurile acelui porn stnt ostenelile indestulatei pocatnte , Deci
se curroaste adevarata poc atnta nu din radaclna gindului, nici
din frunzele marturts+rtl $i ale fa~aduiritei, ci. din singure
ostenelile indestulatei' poc ainte. Intare$te-ti. gindul ca 0
radacina, inmu1te$te-ti cuvintele ca ni$te frunze. De nu vei avea
roduri vrednice de pocarnta, nevotnte os.tenltoare ~ zic - s l
osirdnica sirguinta pentru indestulata pocainta de pacate, nu
vei fi pom de binecuvintare vrednic, ci de blestem sa te temi.

Pe' doi pacat.o$i it aftam in Sfintele Scrip turl care se poc ai esc
de faptele lor.' cele ,rele $i s.i-au marturf stt pacatele lor la
Dumnezeu: ,Saul, $i David,' dar n-au ci$tigat amlnd oi de la
Dumnez eu iertare, A zis Saul: (I Regi 15, 24): "Am gre$it ca am
calcat cuvintul Dornnului". A z ls $i Davld ; (U Regi 12, 13): "Am
gre$it Domnului meu!" Deci David a ci$tigat iertare $i s-a
mintult, iar Saul nu s-a invrednicit de Iertare $i in minia
Domnului a rarnas $i a pierit. Pentru ce? Au do ara nedrept este
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Dornnul, ca pe un pacatos ce s-a marturts lt Lui I-a miluit, lar pe
altul I-a Iepadat? Sa nu fie! Pentru c~ drept este Domnul intru
toate lucrurile Sale (Psalm 144, 18). Ci pricina este numai a
celui nele'rtaf pac atos Sa ul.c acl matturls lndu-s i. pacatul sau, nu
s-a catt cu indestulare de dlh s ul, adev arata 'poc atnta ~i
tndreptare nearatlnd, rnac ar de s i indestulata vreme a avut spre
pocaint~ ~i indreptare. lar David dupa marturlstrea pac atuf ui
sau, 0, cit de rnult s-a ostenit tntru pocalnta! In toata noaptea
asterrrutul sau cu lacrimile udtndu-st, in miezul noptii s cultndu-
se, cenus a . ca piinea mincind ~i bautura cu plingerea
ameatectndu-st de pos tlre stablnd ~i obo s ind u-s i trupul sau ~i
smerlndu-s e inaintea Domnului in - sac ~i in cenus a m uIta.
vreme, pentru- aceea nu numai de pacat s-a iertat, ci ~i iubit lui
Dumnezeu ~-a Iac ut. lar. Saul cel ce a fac'ut numai s inqura
marturtstrea de pacat, lar in po catnta nu s,-a osten it, a rarnas
neiertat in ve.ci. Deci sa nu se nadajduiasca nimeni ca se va

, curati de pacatele sale cele mari .nurnal cu singura marturts lre a
~i cu ~fputina umltinta, fara de ostenelile ~i nevo intete cele ce
se cuvtn la adevar ata pocatnta, cind are vrerne spre indreptarea
'Sa ~j spre intreaga pocainta pentru pacate ~i se Ieneves te a se
osteni. Blne : este ,a urma lui David celui ce graie~te:

, "Faradelegea mea eu 0 voi vesti §i rna voi griji de, pacatul meu"
(Psalm 37, '19). lata nu se indestuleaza David numai cu singura
marturts lrea faradelegii sale, ci s i .de intreaga poca+nta se
grije!jte. M'arturisi-voi pacatul meu - ziee' - $i rna voi osteni pina
ce deplin rna .vol poc ai de dinsul. Pentru ca se totos es.te a
descoperi rana, iar doftoria cea cuviincioasa la rana a nu 0
pune? Ce folos es te . a-ti marturts i pacatete, iar canon a nu

, purta pentru ele, nici a-ti indrepta viata ta?
Enos tr alnd ani 190 a .nas cut pe Cainan. lar ·dupa na s te re a

aceluia.: a nas cut alti multi fii §i fiiee, petre c ind intru nasterea
de fii ani 715. '

Deci se cuvfne a pomeni ',~i pentru hrana oamenilor ce lor
dintii, cu ce s~ hrane au. s emlntla cea dreapta a lui Set se
hrane a cu piine ~i cu apa, cu ver deturt ~i cu poame din parnint
~i din pomii gradinilor ~i cu miere ~i cu lapte, lar carne nu
mincau. $i pove ste sc oarecare cum inaintea potopulut,
nicidecum oamenii nu ~tiau- de mincarea carni}, insa de
semlntta lui Cain cea de Dumnezeu urtta, nu este tnsttlntare,
oare se tnfrtrrau de mincarea carn ii, caci acea semlntle s l la
vinatul fiarelor se indeletnicea, precum ~i Lameh orbul cel ce a
ucis pe stramo sut sau Cain, in loc de fiara, la vinat. tar de s-ar
crede caldeiasca is torte, aceea pove steate, ca dupa razvratlrea
fiHor lui Dumnezeu, Inmultlndu-ae uri as ii s-a inceput tntre aceta
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mlncarea de carne inaintea potopulul. Caci atlta de rar erau
urf as ii aceia, cit mincau carne de om, care dupa sfir§itul lui Set
se va arata. . . -

Fa ptele anilor de la suta a opta
(De la anul 700 la anul 800 de la Zidirea lumii)

Enos dreptul (Fac. 4), tnmulrlndu-se serntntia lui a inceput
sooornlce ste a s lavi pe Dumnezeu, precum -se scrie' de el;
Acesta a nadajduit a chema Numele Domnului Dumnezeu, nu ca
§i cum mai· inainte de el nimenea nu chemase Numele
D~innului, ci (-dupa aratare a tttcuitortlor] cum ca el a fost intii
aff ato r rsobornf ces tii slavoslovii (Doxologii) lui Dumnezeu. Caci
ca §i maio tnalnte de acesta, Adam, A~el §i Set chema pe
Domnul §i s e .r uqau acalula §i jertfe ii aduceau Lui, Inaa fiecare
deosebi 0 Iacea aceea, singur de stnes l. lar Enos a inceput a
.aduna pe fiii s·cii §i pe fiii fiilor sal in flee are /dimineata, ca
adic a sobornlceste sa aduca lui Dumnezeu jertfa s i Doxologie

. §i. rugaciuni.· ~i a alcatult oarecare c intari §i rugaciuni §i pe
table le-a s cr is pe ele, ca unul ce a adus lntru sav lr s ire slovele
cele incepute de Set tatal lui. Pe ntru ca Set (precum mal inainte
s-a z.is ) a tnceput slovele, iar Enos, I~-a savir§it. Deci s crtind
ctntarlte §i rugaciunile pe care le-a alcatuit, le-a dat pe ele
semintief sale, spre universala rugaciune catre Dumnezeu §i de
ace ea se scrie peritru dinsul, cUI11 ca el a inceput a chema
Numele Domnulul, adica: sobor nrce s te a s lavi pe Dumnezeu §i a
se ruga (conf. Co·rnelie §i Alapid). .

Din inceput' s-au c unos cut . de sfintH strarnos i cei de
Dumne.zeu in-feleptiti, cit este de mare trebutnta de rugaciune la
ernul cel ce §tie pe Dumnezeu! ~i' precum intr-insa sing uri se
depr'lndeau, as a §i pe 'fiii sai §i pe nep otl §i stranepoti la aceea
ii tnvata. Pentru ca atlta de nevoie este ruqaclune a la' om, pe cit
la trup este hrana cea din toate zilele. Piinea Intare ste trupul,
iar ruqacf unea pe suflet, pentru c a hrana : sufletului este
rugacfunea" dupa a Scararului invatatura. ~i pre ourntrupul tara
de hrana s labe s te , asa sufletul fara de ruqaclune. Pentru ca
nlc i nu ' poate ca sa prtme as ca. de 'la, Dumnezeu vreun Dar,
sufletul spre lnviere a §i intarfrea sa, de' n-ar cere prin
rugaciun,e: "Cereti - z ice - §i se va da voua, cel ce cere va lua"
(Matei 7, 7).

Rugaciunea este cheia spre Vistieriile lui Dumnezeu, cu care
tot eel ce vote ste i§i deschide lui$i usa Milostivirii lui
Dumnezeu §i intra §i iese ,§i pasune atta. Oare nu cu ruqaciunea
a des chis Ilie cerul §i I-a lnculat? S-a rugat §i cerul a dat
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ploaie, pamlntul a ras ar lt rodul sau (Iac ob 5, 18). Ruqaciune a
atttade nevoie este oamenilor, pe cit ostas ului in razbol arma.
Pentru ca razbo] este vlata noastra, iar noi ostas i, potrivnicii
no§tri cei ce nevazut asupra noastra pururea se lupta s int
diavolii. Cine din os tas.i iese la razbot -fara de arme? Cine
vote ste sa btr ulasea nevazutete pilcuri ale satanei, neintrarmat
curuqactunea.? Potrivnicul C,U arma, iar cu ruqac iune a dracii se
izgonesc. Sa auzlm pe Sfintul GIHa de Aur zicind: "Oriunde ne-
ar vedea pe noi .demonll cu rugaciunea lnarrnati, dEi acolo fug,
precum §i razb otnf c] i §i tilha.rii 'unde vad catas.e as ca sabie
deas upra 'caputul lor' goala". Ci §'i pe cei vazuti potrivnici
rugaciunea este « puternlca sa-l biruiasca. -Oare nu CU
rugaciunea lui Moisi,. vazutut vrajma§ Amalic birult: fu in

..pustie? Rugaciun,ea~ atita este de nevote sufletului celul ce se
grije§te de mlntulrea sa., pe cit sint cetati,i de nevoie z ldur ile ,
cind este intru inconjurarea cetor de alt neam. Pentru ca este
su'fletul Cetate a Marelui lmparat Dumnezeu, Intru care ~etate
faptele tele .bune, ca. cetatenli locuiesc, iar Darurile lui
Oumnezeu, ca ni'§te comori imparate§ti se pas tre aza, Acea
cetate sufleteasca, 0, in cit de mare tmpre surare de nevaz utii
vrajma§i totdeauna petrece! jCare ziua §i noaptea, cu toate
violentele lor me ste'suqurt pe Cetatea ace ea. 0 lupta §i se
sirgu,es:c '5-0 prade, Sa~. 0 blr'ulas ca, 5-0 rts lpe as ca s l
intune'coas el sale stapiniri 5-0 supuie! Ci de inrautatita lor
-socoteeja, ce apara §i ce gone§te putere a acelora cea mull
!Jle§te§ugita? Cu adevarat zidul ruqac iunll este tare, indraznire
avind cafre Dumnez eu, pentru ca de la Dinsul ei§tigind ajutor,
se pazes te intreaga §i nevatamata, precum de aceasta in Vietile
St'intilor prea- mutt se afla scris. Rugaciunea atita este la tot
cr edlnc iosul de nevoie, .pe cit la un prea ostenlt batr in toiagul
in cale, precum celuf ce sade intru intunericul nop tit 0 lumina
aprtnaa, : precum celui inti nat de norol, ni§,te apa curata spre
spa'lare, precum 'ziditorului de cas a temelia. Pentru ca cu aceea
in calea vie·\ii noastre ne sprijinim, fiind Inaarc inatl de pac ate ,
Prf rt ea. tntunertcut §i negura no astra cea .suflete as ea se
tumlneaza, prin ea se spata cele de pac ate spurc actunt ale
sufletelor noastre, pe aceea ca pe 0 temelie se zidesc lucrurl!e
cele bune , Caci ca nici' un lucru bun nu se poate tnc epe s l a se
zidi, de nu va fi lntar.it pe teme lia rugaciunii, in zadar incepe
clneva lucrul sau, de nu se va ruga mai intii lui Dumnezeu c u
catdura , Pentru aceea Sfintul loan S-cararul nurne ste pe
rugaciune male a ~i imparateasa §i izvor al bunatatllor, curatire
de paeate, la scirbe per,ete in mijloc, a razboa·ielor sfiirimare, a
daruirilor mijloc,it'oare, a mintii luminare,' deznaCfajduirii secure,
a nadejdii incredintare,'a grijii dezlegare, §i prin alte numiri de
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lauda 0 fertc.es te pe ea, arattndu-i tntru numirile acelea puterea
§i Iuc ruri lee i.

Iar noua sa ne -fie a §ti, ca rugaciunea numai intru ace a
vreme e'ste in ni$te puteri §i Iuc rar i ea acelea, cind aceea lui
Dumnezeu placuta se ..tace 'de not. Pentru ca de multe ori
rugaciunHe multora, nu nurnal neplacute, ci s l gretoase se arata
inaintea 'lui .Dumnezeu §i nu numai nici un bine nu ne fac, ci s l
intru pacat ni se socotesc, precum se graie§te in Psalmi,
rugaciunea lui sa fie' intru pacat. Deci cel ce voies te ca sa-s i
faca rugaCilJO'ea sa placuta lui Dumnezeu, dator este ca mai
intii singur intru stne st sa se tnve te , cum sa -lnce apa
rugaciunea. Sfatuie§te Sirah: Mai inainte de ruqaclurre te
gate§te pe stnet] (Sirah 18, 23): lar a se gati pe sine este, ca
mai intii loata grija vietii .s-o lepezi §i toate gi.ndurile de sarte sa
Ie tal, ,apoi !dat~ mintea -ta s-o Into rci spre Dumnezeu s i s-o
lnaltl spre Dinsul, §i sa' stai inaintea lui cu frica, cu cucernicie
§i 'cu .ctnste.. precum cineva 'sta inaintea lmparatutul parnintes c.
Deci sa ne ru'gam cu luare amlnte §i cu fnteJegerea celor ce se
graiesc,' -dupa sfatulrea lui David: "Cintati Domnului
Dumnezeului nostru, ctntatl-I cu intelegere" (Psalm 46, 6) adl ca,
Iuatt aminte §i intelegeticele ce c ifiti §i ctntatt intru ruqac lune ,
Pentru ca ce folo s este intru rugaciunea ace ea care se face fara
luare 'amtnte §i fara inteleger.e? in gura rugaciunea, iar in minte
neptacute lui Dumnezeu ginduri, limba se roa9a, lar inima iI
rnrrue pe 'Ace,la, catre care se roaga; gura c ins te s te pe
Dumnezeu, iar inima departes ta de la Dinsul. Oare 0 ruqac lune
ca aceea po ate sa fie .primita lui Dumnezeu, §i oare 0 va auz i pe
ea Domnul? Graie§te' Sfintu] 'Ci~rian in cartea ce se nurne ste:
"Pacea :cu Dumnezeu" .: ",Cum tu dorestt. sa fii auzlt de
Dumne:zeu, c.ind singur pe tine nu te auz l? Voie~ti ca Dumnezeu
s'a-§i .aduc'a amlnte de tine, cind te rogi, lar tu singur de s ine ti
nu-ti aduc] amlnte". Plna ale] Ci,prian.

Rugaciunea fara luare aminte este ca 0' cadefnlta fara foc §i
fara tamtle , ca 0 candela fara untdelemn, ca un trup fara de
suflet, uriciune, iar nu plac ere lui, Hristos Stapinului no stru.
Pentru 'ca riu cuvintele ce!e ce ne ies din gura iI roaga pe EI, c l
mintea cea ridicata catre Oinsut. Nu glasul gitului intra in
ureohile Domnutul Savaot, ci suspinarea cea din inima infrinta
§i nu spre' cea multa graire a celui ce' se roaga se pleaca
Dumnezeu. .

inca ~elui ce voie§te a inalta rugaclUnea cea placuta lui
Dumnezeu, de trebuinta este sa adauge credinta cu neindoita

adejde pentru ci§tigarea c~lor cerute, precum ne invata Sfintul
postol lacob: "insa ,'sa ceara cu credinta, nimic indoindu-se,
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pentru ca cel ce se Indo ie ste se asearnana eu valul rnaru, sa nu
socoteasca omul acela ca va lua d'e la Dumnezeu" (Iacob I, 6-8),
lar SfintuJ Taofilact zice la Luca cap. 1,8: "De nu va crede ernul
cava Iua orice folos pe -care-l cere, in zadar face r uqac iu ne a".
~i Scaraj-ul a adeverit cum c a de nevoie este intru ruqactune
credinta: "De vreme ce aceea tntrar lpe az a rugaciunea, lar tara
de credinta nu poate sa zbo~e la cer ruqaclunea''.

lar ca doua aripi ale rugaciunn zice s int, nerautate a §i mila,
ca ,adica sa ie rti pe cela ce g~e~e~te ~i sa dai celui c e cere.
Pentru ca de dor es ti ca s a-ti ceri tie ceva de la Dumnezeu, ap ol
singur tu nu trece /cu vederea pe cef ce cere -de la tine. De
vo ie s ti sa rogi pe Hristos peritru iertarea gre~ealelor tale, tu
mai intii'sa ier ti pe frate!e tau cel ce te-a mihnit. ~i Eva'nqhel!a
inv ata c a nu mai intli sa aduci . darul c u ruqaciune a la
Durnnez eu, pinel' ce nu vei face pace cu fratele §J vei dezlega
vrajba (Mt. 5, 24). ~i altete : multe (de care acum c u de-
amanuntut nu graim) ce se c uvin la buna ru qac iune s a-st adune
lui§i cel ce vote s te cu Dumneze las ca ptacere sa s e roage,
precum este: po stul, infrinarea, 'Iini~tea, In de lunq a rabdare,
osten'elile ~i omor lre a pofte lor sale, incii linga to ate ac es te a
mal de nevore es te ace as ta: cu §tiinU curata sa-s.i f ac a
rug_aciunea. "Pentru ca daca inlma noastr~ [adic a stilnta] n u ne
Infruntaaz a pe nof ~_zice Ap osto lul - tndraznlre avem catr e

, Durnnez eu , §i orice am cere luam de la Dinsul, cacl Porunc+Ie
Lui paztm" (loan 3, 21-22). lata semnul cetei bu ne de Dumnezeu
prtrnite rugaciuni, tntma ne irnp.utato are , §.tiinta curata, care nu-
ti roade cele dtnlauntru, nu te mustra inaintea lui Dumnezeu,
met nu jnfrunteaza· ruqacrune a, ce paze ste Poruncile lui
Dumnezeu. $i ace ea singura luc reaza intru I"!0i lndraz nf re eatre

. _Dumn<;zeu, c ind Poruncile Lui paztrn, Intru ace a vr erne luarn de
la Dinsul cele ce cerem. De ci, cu vre dnlc le vs a ne putern ruga
Domnului nos tru, sa ne cur atlm mai intii stttnta no as tr a pr in
pocainta adevarata ~i sa rle tinem de pazirea Poruncilor
Domnului, ca 'Inlr-alt ,fel nu putem sa~L rugam pe Dinsul de

.11,i"mic. Pentru ca de ce Oumnezeu nu ascu Ita uneori rugaci u nile
pacato§ilor? Pentru aceea._ ca §i ei IlU ascuita Poruncile Lui.
Luminos de aceasta vorbe§te Parimiarul: "Cel ce-§i abate
urechea sa ca sa, nu asculte legea {Domnului),/acesta gretoasa
i§i face rugaciunea" (Pilde 28, 9). Urita la Dumnezeu aste

,rugaclUnea ..pacatosului ce nu se pocaie§te §i legea lui
Dumnezeu 11-0 ascuita. $i cum un p;Jcatos ca acela ar putea sa
milostiveasca pe Dumnezeu, pe Care totdeauna ziua §i noaptea

,fl mihne§te greu? Sa Cluzim ee graie~te Dumnezeu prin gura
Proorocilor Sai caire pacato§'ii ce nu se pocaiesc: ,;Cind veti
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ridica mllntle voastre' spre Mine', 1m!' voi Into arce ochi! Mei
dinspre voi, §i de ati lnmuttt rugaciunea, nu va voi asculta pe
vol, ca miinile voastre ,~int pline de singiuiri" (Isaia I, 15). ~i
iaras i pefitr u pacatos! zice: "De vreme ce pamintul 11 ump lura

. de farade.legi §i s-au intors sa Ma mlnie pe Mine, deci §i Eu voi
face lor cu iutime §t nu-i '(a cr uta pe ei oehiul Meu §i nu-i v oi
milui §i vor striga in urechile Mele cu glas mare §i nu-i v oi auzi
pe ei" (Iezechiil 8, 17-18). '

lata vedem ce, pe ruqactune a noastra nu blneplac uta s i ur ita
o face inaintea lui Dumneze u '§i spre minie mai mult decit spre
mltos tivlre it Inde amna, s tilnta noas tra c e a' rea, pacate le
noas tre , de Ia care nu voim a lnce ta §i a ne p oc ai. Ca precum 0
r~lna pe trup avind fier ul mai adinc intru sine, nicidecum nu
poate sa se tarnadulas c a, de nu mal Irrtll flerul s-ar scoate
dirrtr-Ins a. A§a nu se poate ca. pentru iertarea pac ate lor sa
imblinzim pe Dumnezeu, de nu mal intH pacate le no as tre din
sufletele noastre Ie vom smulge §i Ie vom uri pe ele §i Ie vom
tepada de la sine. Aeestea in s curt s -au z is pe ntru ru qac+une ,
iar mai mull fieeare sa ceara Darul ruqac lurrlt de 121 s inqur
Dumnezeu, Cel 'ce da rugaeiune celui c e se roag~. Pe ntru ca I'lU
s tlrn a ne ruga precum se cuvlne , de r:!1I ne va pov atui EI pe not
prin Duhul Sau cet Sfint (Rom. 8, 29). Inca b in e este a as c ulta §i
sfatul lui David cel ce zice: "Desfateaza-te in Dornn ul §i-ti va da
tie cererile inimii tale" (Psalm 36, 4). lar cum sa te desfatezl in
Dornnul? Cel ce vore ste sa' Intrebe pe .Dr aqos te a cea
Dumnezeiasca, aceea iI va invate , 0 s tlu aceea c ei ce cu nos c c e
este dragostea cea flerb inte 'catre Dumnez eu §i cara-t s int
tnvataturtle aeeleia.

Cainan fiul lui En os , traind '170 de ani a nascut pe Maleleil.
lar dupa nasterea ac ef uia, a petre cut in nastere a de fii ani 540
sta nascut 'fii ~i fiice.

Fapte!e anHor de Ia su ta a nona
(De la an ul 800 la a nu l 900 de la Zid ir ea lu m ij )

. De c i vremea este a pomeni ~i de aceasta, care -pe ntru Adam
, §i peritru Set se scrie in Istorii (Iosif evreul, Navclir §i cettatti),

cum ca amindoi 'stramo~ii aceia, una din Proorocescul Dar §i
din descoperirile ce era'u intru din~ii, iar alta, ".ca socotind
alergarile crugurilo'r cere§ti, inainte cunoscuse, cum col
Dumnezeu va sa pedepseasca lumea ac'easta cu doua pedepse,
cu APA §i cu FOC. Insa nu c,u totul aratate fiind, care pedepse
mai intii ,va sa fie, ori cea de foc, or,j cea de apa. A pus doi
stilpi de piatra ~i de caramida §i' a scris pe cHn§ii (iar altii zic
ca pe tabl:e de arama §i·"de piatra scrisorile acelea le-a zidit in
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sHlp'ii aceta},' pentru cea a· ornului zidire de la Dumnezeu, s i '
pentru cader e ~i din Rai izgonire ~i pentru fagaduita lzb avlre
de la Oomnul a -ne amulul omerie sc. Apoi inca pr ooroce ste a
scris ~i .pe'htru cele viitoare pedepse, asupra nepo c atttlor
pacatoe], §'i vederile cele pentru cere sttle cruguri §i semne de
stele numaratoare a aratat §l tnvataturl pentru oarecare
paminte sti de nou aflate me stes uqurt §i porunci oarecare
povatuHo_are la viata lui Dumnezeu p+acuta. Ca tnmulttndu-se
pe pamint' oamenii, prin imbunatatita "data, sa-I plac a lui
Durrinez eu, implinindu-i voia Lui cea sfinta. Dec; pentru acee a,
pe .acel (sau intru acat) doi stilpi'de ptatra §i de caramlda, pe
aceJea le-a s crts;' ca de ar fi fost mal intH pedeapsa ce a de foc
pe pamint, ap oi cel de p iatra stllp stricindu-se de foc, sa ramlle
cu s crlsoarea s tltpul cel de cararnida, lar de ar fi fost mal Intii
.cea de apa pedeapsa, apoi cel de caramlda stilp de ap a
mlaturndu-se', cel de p iatra intr~g sa ramina, pentru cel de pe
urma neam omene sc. ~i zice istoricul evreu losif, ca §i cum
acel sttlp de piatr a pina in zilele lui s-ar fi afllnd oareunde in
partile Siriei. Deci' a fost Intila pe deaps a cu apa cea din zilele
lui Noe"iar pe cea de foc. o asfe ptam Intru 'ce a Infr+c os ata a lui
H,ristos a doua Venire. . ..' \
'intru Inc.eputul Iu!TIii , s.trarno s il or no strl celor dintii Ii s-a
descopertr de la Dumnezeu, precum de potopul apei, as a ~i de
pedeapsa focu lui ceea ce va sa fie pac ato s itor. Ca cele mai de
pe urrna neamurl omenes tl §tiind de ac eea sa se te ama de ea,
§i 'sa nu Indrazne as ca a '!lirnia pe Dreptul Judecator ~i
Izbinditorul, C,el ce va sa judece cu foe ~i cu munci, Infrtco sata
§i cumplrta a fost pedeapsa potopulut, cl mal infrico§atii §i mai
cumptita va sa fle pedeapsa focufui. Apa potopulul numai

. pamlntul l-a acoperH, iar focul nu numai pamintul ~i to ate
Jucrurile cele de pe dinsul, cl §i Cerurile va arde, precum
Sfintul Apostol Petru arata z lc lnd: "Cerurile arz lndu-s e se vor
risipi, §i' stihiile tnvapalndu-s e se vor topi" (2 Petru 3, 10). lntru
ace avreme ce frica §i cutremur va fi pac ato sttor , cind venind
tnfrtco satut Judecator, toctnalntea Lui va merge', iar rlu l cel de
foc §.i groaz.ri'rc inairitea .Iu dec atii Lui, va incepe a trage pe loti!
lar mat virtos sa ne ternem noi de foeul gheenii, intru care ca in
POtOP, toti eei osinditi, cei izgoniti de I'a Fata lui Dumnezeu, se
vor afunda, 0, cit de infrico§at esia acel foc de care ~i singur
Satana sa c"'utremura! Penru ca izgonind, Damnul nostru
legheonuf.acel draeesc'in par1ile gadarenilor, LMau rugat pe EI
dracii (Marcu 5) ca sa, nu Ie pO,runceasea lor sa mearga iniru
adinc, ea, nu mai inainte ,de vreme sa se munceasca in foeul
gheenii. $i de ,este infrico§at dracilor adincul gheenii, apoi eu
cit'mai ales va fi groaznic oamenilor?- Pentru ca, daca ~i aici
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_este infrjco§ata pe deaps a focului, cind vreun om spre ardere s-
ar osindi, apoi cu ne asernanare mai Infr lc osata este acea
pedeapsa, care va fi gheena to culul. Pentru ca focul cel de
acoto pe attta-tntrece puterea fo eului cu care aiel ne slujim noi,
ca §i cum ar fi ace sta foe, ca 0 leo ana pe scinduri zuqravtt,

, impotriva tocului 'acela. De fo cu l cel de' aici nu se tern dracii
(precum de cel zug ravit pe s ci'ndura no i nu ne temem), iar de
acela al gheenii se cutremu~a,. pentru ca acesta numai pe cea
trupeas ca mater!e 0 arde, iar 'aceta §i pe netrupescul duh iI
arde §i-I rnune esre. Focul ac es.ta se stinge de nu 'se va
lnde atula de materia ce i se pune lui, iar acela nicidecum nu se
stinge, du-pa marturta Gurii ceiei nemincinoase a' ln s us l
Domnului no stru, care in Sfinta' EvangheUe zice: "Bine itl este
fie sa; intri 'ciung in·viata, d.ecit arnln do ua .miinile avind sa fil .
aruncat 10 g,heena,.fli focul ne sttns, unde viermele lor nu moare
§i focul nu se stinge". (Mt. 18, NJarcu 9). Focul cel de aici arzind
lumlneaz a, iar -vapala acelui foc arzind infierbinta numai, iar
nu-l Iurnineaz a pe intunericul cel mai dinafara, macar de s i ca §i
cum ar atratuct ' puttn ceva, apoi spre. mai multa trlca s l cu-
tremur este celor os.andit}, ca adlca sa v'ada groaznicele chipuri
ale demonilor, a carora §i singura vedere mai tnfrtcos ata este
de clt toata munca. La fel sa vada $i fetele pac ato s ilor celor
tmpreuna muncindu-se, cu care in vi ata aceasta nelegiuind §i
spurctndu-s e impreuna au miniat pe Dumnezeu. Cel de aici foc
munce ste vremetnlc, pentru ca cup rinz lnd pe omul cel aruncat
in el, Indata iI omoara pe el §i in cenusa Intr-un ceas iI
mis tnles te, lar acela al gheenii toe arde, c l nu omo ara, pentru
ca c'ei arunc atl in' el nu mor arz lnd, ei muncindu-se in veei.
Dae a u n ceas arz ind clneva, es te, munca mare '§i ne suferlta,
deci sa' gind.im cit de mare va fi munclrea celor ce ard §i nu se
sting in nesfir§itii veci! Ci amar nou a pacato sltor! Ca nici p utin
nu voim sa ne aducem aminte ,de muncile' ce .ne asteapta, nlc l
nu ne temem de aceiea, ci mai ales din zi lin zi §i din ceas in

, ceas, in mal multe pacate caztnd, mai mari vapaile gheenei Ie
-aprindem noua §i foe catre foc adauqam §i cea gatita drac ltor ,
rnunclre pe aceea Ia noi Ins ine 0 intoarcem. Pentru ca f'oc ul
acela al gheenii, nu oamenilor- Ii os-a, gatit de la Dumnezeu, cl
dracilor, pre cum dreptul .Jude cator in Evan'ghelie graie§te:
"Duceti~va de la Mine; bles tematilor, in fo cul cel ve snic , eel
gatit'diavolilor §i slugi)or lui" (Mt. 25,' 41). Fii ndc a Inainte
vazind Ziditorul cade re a ceea ce va sa fie a purtatorutui de
lumina inger, din ingerie in diavolie, inainte a gatit spre
pedeapsa aceluia §i a cels>r cu dinsul, in'sinurile pamintului, in
cea fara de fund prapastie, osebit foe nestins (afara de stihiile
foeului celui rinduit spre shJjba oamenilor) aUta de iute §i de

93 .



Faptele 'anilor de la ,suta a zecea
(De la anul_ 900 la an~l 1000 de la Zidirea lumii)

Precum al gre§elii, 'a§a §i al pocaintei, inHiul chip, sfi'ntul
stramo~ Adam, prin tinguire de la~rimi §i prin (multe nevointe ~i
-oste"n-eH a piikut lui Dumnezeu. Deci implinindu-se ani! vietii
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puternic, cit §i nematertalnlcut duh sa alba tntr-tnsui munca
neautertta. Deci intru acel foc cumplit, care nu noua ci altora s-
a gatit, noi singuri' pe sine pentru vremelnicele dulce tl ale
pacatelor,' de voie ne aruncam, 0, orbiciunea no astra
sufleteas ca! 0, de am deschide ochii no strt eel de gind §i de
am privi mal inainte de vreme focul acela, nu na-am arunca pe
.s+ne tntr-tnsul, n-arn -Indrazni - zlc - a, rninla pe Dumnezeu cu
pacatele noastre, nici ne-arn apr inde noua vapaia cea ne s tins a
a gheenii. Pentru ca pomenirea de-a pururl a muncilor ves nice,
puternlca este a tnfrtna pe om de la c ade r lle in pacate. Se s cr le
in Pateric, ca Intr-o vreme. 12 Pustnici parinti,. Intru
Imbunatattte: Dumnezeiasca placere de s avlr s it, la un lo c
adurrln du-s e §i fiecare de la sine spre folos cite ceva spunind

· de lspr avf le sale, unul dintru aceia, cu numarul cel de pe urrna
a zis: "Voi, 0, Pa\rintilor, Cereasca viata avind, .cereasca §i
inte lepclune ati' ci§tigat §i nu este de mirare, iar eu nevrednic
de unele ca ace lea so cottndu-rna pe sinemi a .fi, vad c a pacatete
mele, orlunde m-as. du ce , Inalntea mea merg, Inainte de-a
dre apta §i de-a stinga §i m-am judecat Ins umi pe sinemi de
gheena, ztcrnd: Fii cu 'aceia de a car ora parte vrednic es tl, cu
care dup a putina vrerne numar.at vei fi. Deci acolo v ad
susptnuri §i neincetate lacrimi pe care nimeni nu poate a Ie
spune, vad pe un+i s crts nlnd cu dintii s i . cu tot trupul,
tremurind, v ad §i marea cea de foc elocotind fara mas ura, ale
carei vapa] pi.na la Cer se pare ca ajung §i in marea aceea
infrico§ata oameni, oameni aruncati multlme nenumarata. Vad
§i pe eei ce ard ca nis te vreascuri uscate, pe toti racnind s l
tinguindu-se atita, cit 0 tinguire §i strigare ca aceia, nimeni pe:
parntnt n-a auzit cindva, iar M ilostivirea lui Dumnezeu 0 v ad

'.intorcindu-se de la dins ii, pentru dreapta Sa .Iude cata. Deci
piing §i eu §l rna tinguiesc §i tntru acelea z abovin du-ma c u
rninte a mea, gindesc' ia Scriptura aceea: "Facu't'u-mi-s-au mie

· lacrimile mele pllne ziua §i noaptea" (Psalm 41, 3). ~i
aruncindu-ma la pamint inaintea lui Dumnezeu, iI rog sa rna .

• izbaveasca de muncile acelE~a". Pina aici Patericul. ,
iar noi s~ socotim cit de lucratoare este intru cei ee voiesc a-

§i de§tepta viata sa, aceea adica am§i aduce aminte de ghe'ena
§i d,e -;n unci Ie ceie di ntru: dinsa.
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lui 930: prin dumnezetas ca t de s c operf re a cunoscut ca i se
apropia sfir~itul sau ~i c hemind pe ajutatoarea sa Eva ~i fiii §i
fiicele, nepO\ii ~i stranepotti sai chemindu-i, ii tnvata pe ei ca
sa petreaca cu fapte bune, intru implinirea Voii i Domnului,
sirguindu-se in, tot chlpul ca sa-i ptac a Lui. $i inainte le-a spus
lor ce le ce vor sa fie, ca unul ce Intii a fost Prooroc pe pamint.
$i pace ~i btne cuvlntare tuturor dtndu-Ie; a murit c u moar te , la
care de fa Dumnezeu's-a o stndlt pentru calcarea Poruncii. lar
sfir sttul lui a fost Intr-o zi de Vineri (dupa marturta Sfintului

. Irineu) lntru care cind in Rai a c alcat Porunca lui Dumnezeu, in
ceasul al sasetea din zi, -intru care a gustat mtncare a cea cu
Porunca oprtta care i s-a dat lui din miinile Evei. Las ind dupa
sine fii s i flice multe, a facut bine parrntes te fa tot neamul
omenesc intru toate zilele vietii sale.

Citi fii au fost ai lui Adam, pe care el i-a. nas cut, nu s pu n
deopotrtva aici istoricii. Gheorghe ChedrinUI spune la fila 9:
"A lasat dupa sine Adam fii 33, lar fiice 27". A~a Dorotei al
Monemvasiei zice, ar Sfintul Mucenic Metodie episcopul
Tirului, care intru imparat.ia lui Dloctettan, in Halchida (nu in
Calcedon, ci in Halc hlda, pentru ca altul este Calcedonul
cetatea, iar alta Halchida cetatea, vezi On oma stlcoml l}," in
greceasca' ce tate pentru Hristos a p atrmlt, care in rtnduiata
rornana in 18 zile se c inste ste in septembrre (care in ale
noastre carti nu se atta) pove ste ste c a Adam a avut fii 0 suta
(100) '§i nice pe atitea care Impre una cu fiii s ai se nas cus e,
cacl cite doi se na§te,au, parte harbateas ca ~i ternetas ca.

Deci a plins dupa Adam to ata semtntia ome ne as ca s i-l
ingropara ge .el (dupa martur ia lui Hegesip) in, mormint de
marmora in Hebron, unde este §i c impul Damas cutui, §i stejarul
Mamvri dupa aceea a' crescut ~i pe stera cea tndotta a to st, pe
care mai pe urrna Avraarn a 'ci§tigat-o cumpartnd-o de la Efron
lntre feciorH Heteului spre ingroparea Sarrei §i a sa. $i as a
Adam cel din pamint zidit. ~i iara§i in parnint s-a Irrto rs dupa
cuvintul Domnului. '

Unii au scris, c a Adam s-a ing-ropat aco lo, unde. este Goigota
linga Ierus alim. Ci se cade a §ti, cum ca acoto mal pe urma
caput lui Adam a fost dus dupa potop. Pentru ta este 0
povestire de crez ur.a lui lacob de la ,Edesa, care l-a fost das cal
Snntului Efr'em:, Ca Noe intrind in co'rabie inaintea po top ulul, a
luat cinsHtele Moa$te ale lui Adam din mormlnt ~i le-a bagat in
corabie cu sine, nadajduindu.:se c a cu rugaciunile aceluia se va
mintui in potop: lar dupa potop le-a impartit pe ele la cei trei fii
ai. saL Deci lui Sem celui mai mare 'fiu al sau i-a dat c~a mai
cinstita parte - Capaf!na_ lui Adam - §i i~a poruncit lui sa
locuiasca in. pamintul - a-ce,1a, unda· dupa aceea s-a zidit
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lerusalimul. Iar Sem dupa rtndulala lui Dumnezeu ~i dupa
proorocescul Dar eel dat lui' de Ia Dumnezeu, a ingropat
capatina I,u.i Adam la un loc lnalt, nu departe de locul acela,
unde avea sa fie lerusalimul. $i a facut deasupra capatin'ii 0
movila mare, numind-o .pe ea "Lo<!_ul capatlnt!", de la cap atlna
lui Adam' cea ingropata acolo, unde mal- pe urrna , Hristos
Domnul nostru Rastignit a fi a voit. -

lar~dupa sfir~itul s tr amosutui ' Adam, 'a rarnas intre cei vii
stramoas a Eva, ~i a trait dU-pa Adam zece ani. Apoi s-a sfir~it
in anul Fae erf -lumB, 940, ~i au Inqropat-o Hnga barbatul sau,
din a carut coasta z ldlta era.

Inca sa nu tre cem ~i pentru moartea lui Cain, care, la anul
dupa sfir~itul lui Adam, Gheorghe Chedrinul spune ca a fost
(iar altii au .scrts moartea aceluia rnai inainte de sfrr s itu! lui
Adam). $i pove s te s te Chedrinut cum cas a lui Cain cea de
piatra pe dinsul caztnd a murlt, Ci la pove stlrea aceluia, cellattt
scriitori de, Is torfi st . tHcuitorii Sfintei Scripturi, nu se
potrivesc. Cel mai multi pentru sfir sttu! iui Cain scriu as a:
Lameh cet.cu doua femai, care era lntru a lui seminfle , fiu lui

: Mat'usal, nepot lui Maleleil, s tranep ot lui Gaidad, prea strane pot
lulEnoh fiului lui Cain, cel porecl'it orbul, nu ca orb cu totul
era, c i scurt la vederea ochilor, ca un mai orb, acela a ucis pe
Cain stramo sul sau, in loc de vinat, nevrind. Pentru ca iubea
Lameh a s.e tndeletntct 'Ia vinatul fiarelor ~i pentru aceea
ade seor l la .padure ~i 'a pustte ie s in d , se zabove a intr-insele.
Iar Cain avind pe sine pedeapsa lui Dumrrez eu, - suspinul ~i
-eutremurut, din oarecare frica ~i s paima ce adeseori cade a pe
eli iar mai ales in batrtnettte sale de moarte apropJindu-se, ca
$,i cum temindu-se,' ~L cum de cineva alungat Hind ~i fugind,
prin pustretatl din loc rIn loc umbla .ascunztndu-s e, Deci
odlnloara a ie s it Lameh la vlnat cu sluga -sa, -car e purta dup a
din'sul tolba ~i saget'ile ~i a vazut copilul oarelinde, in des ls ul
padurii ctatlrrdu-s e ram ur ite " cu frunzele (iar Cain ac o lo
ostenindu-se de umblare se odihnea) ~i socotind'sluga ca este
aco lo vreo fiara" a spus lui Lameh. Deci a incordat Lameh arcul
sau ~i arattndu-I ~i indreptindu-i-I sluga, a slobozit saqe ata
spre aceJ Io c $i l-a nimerit pe Cain in inima ~i I-a uc is pe el, ~i

I ,

mergind attara, nu fiara, ci pe str amos ul sau Cain ranit cu
sageata~i murind. Atune] Lameh urnpttndu-s e de jale ~i rnini'in-
du-se pe sluga, cu ac e laal arc a Inc eput a-l bate tare pe sluga
~i I-a ucis pina la moarte , $i, a facut Larneh intr-un ce as
ucidere indoita; pe Cain ~i pe -stuqa sa' uc iqind. Precum ~i
singur z ic e catr e femeile sale: "Barbat am ucis intru rana mie,
~i tina'r lntru-buba mie" (Fac. 4, 23). Pentru ca i se ranise inima
~j se mlnea de ~tiinta pentru '.amindoua uciderile acelea.
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Malelail fiul lui c atnan, nepotul lui Enos, s tranepotul lui Set,
tratnd ani 165 a nascut pe Ar.ed. lar dupa nasterea aceluia, a
trait in nasterea de fii ani 7_30~i a nas cut fii ~i fete.

,

: Faptele anilor de, la m ia intii Ia 0 mie ~i 0 suta
(De Ia a nu l 1000 la anul 110'0 d upa Zidirea lumii)

Semintici lui Set, cea numita ,,fiii lui Dumnezeu", cu fapte
bune ~j cu Durnneze ias ca placere au trait in toate zilele vietii
I,ui Adam,_-slujind Domnulu] intru cuv io s ie ~i dreptate, pina la 0
mie de ani {1000). ~i umbHnd dupa Inv atatur lle ~i poruncile
strarno s ilor lor calor dreptl, lui Adam s l lui Set, intru frica lui
Dumnezeu octrrnulndu ..~i viata lor, nu sa .amestecau cu cea de
Dumnezeu urtta semintre a lui caln, care intru faradelegi
petrecea. lar du'pa sfir~ii.u"'ui Adam, au inceput pe incet a s labi
~i a se razv ratf , lar dupa moarte.a lui Set cu totul s-au razvrattt,

Pricina razvratirii fiilor lui Dumnezeu, nu era alta, fara numai
insotirea cu semlntla lui Cain, cea neplacuta lui Dumnezeu,
precum mai pe urrna se va 'arata. Pentru ca ;imparta~irea s l
pe tre ce re'a cu cei ral, pe cine nu-I razvrate s te ?" Sine se spune
in Psalmi: "Cu cel cuvios, cuvlo s voi fi, cu cel lndaratnic , te vei
lndaratnlc!" (Ps alm 17, 28). lar lsus Si rah ,' vatamato area de
suflete prietenie cu cei ra], 0 as earnan a cu srno ala, zicind: '"Cel
ce se atinge de smoala, se ne qres te de ea; s i cel ce se
tmpartase ste cu cel rnindru, asemenea lui va fi" (Sirah 13, 1).
Aceasta inca ~i pentru to ata faradelegea, iar mai ales' pentru
necuratta pacatutul trupesc a :o intelege este. Ca tot cel ce se
tmpr+etene ste cu cel faradelege, se desprinde de la dinsul
faradelegea lui ~i i~i va Intart vlata sa precum ~i cel ce se
atlnqe ' de smo ala se Ine qre s te , sr' cu dreptate se ase arnana
smoalei vlata ce a rea a oamenilor celor rai ~i cea cu aceia
prieteneasca tmpartas lre.: Ca precum smoala este s l ne aqra ~i
lip ic ioasa cu lesnire de tot lucrul lipindu-se, iar cind cu foc s-
ar aprinde, puturos fum din .sf ne s.lobo ade ~i vap aia ei nu se
poate stinge lesne, as a lucrur lle cele spurcate ale celor
farad~lege negre sint, nu cu bun chip inaintea lui Dumnezeu ~i
a oamenilor, c i ca ar apul de intunecoase. §i graie~te Dumnezeu
catre unii ca aceia in Proorocia lui Amos: "Oare nu ca fiii
arapilor (negrilor) v eti fi nlfle voi fiii lui Israil?" (Amos .9, 7).
Cind, zice, va raz vratiti. Oare nu de acest fef inaintea ochilor
Mei veti fi, ca arapii ce'i intunecJti'la chip? Pentru ca tot cel ce
Iucreaz a rele, arap intunecat este, de vreme ce uraste lumina s i
nu se apropie de lumina ca sa nu se vade as ca lucr urlIe lui ca
viclene sint. Cu \lllii ca aceia arapi tntunecatl, cu smoala
spurcatelor lucrurt inegriti, cel ce se tmpartaae ste nu poate sa
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nu se inegreasca. Pentru ca lipicioasa este rautate a, cu lesnire
lip,indu-se de om care din firea sa spre ra~umai mult decit spre
bine este plecat, dupa cum scrie: "Se pleaca gindul ornului cu
oatrdle spre rau, din ti'1~retile lui" (Fac. '8, 2'1). lar cind omul
Impartas lndu-se cu cei ral, incepe a se razvrati §i ca smoala
aprinzindu-se de focuf pacatelor (atunct) Indata ca fumul cel cu
rea putoare se afurna cu smlnte ala, cu yorba rea §i cu
necinstea. Pentru ca in toate partile ca fumul se rasfira auzul
lucrurilor lui celor rele §i toti Inc ep a se ingreto§a de el §i de
ris §i de ocara a-I avea pe acela. lar dupa ce razvratlndu-s e s-ar
obtsnul in spurcate lucruri, apoi nu poate a se mai indrepta cu
lesnire, precum §i vapai~ smoalei celei aprinse nu degrab se
stinge. Pentru aceasta ne sfatuies te Durnnezeu: "Ie§iti din
mijlo cut- lor §i va deo sebttl, §i de necuratla lor sa nu va
stingeti, §i Eu va voi primi pe voi §i voi fi voua TaU" (lei Cor. 6,
17). lar Sfintul Apostol Petru ne roaga graind: "Mintuiti-va de
neamul acesta tndaratntc". Ca - de 0 tncre dlntata pterzare

·mintuiti-va .a zis. Pentru ca de mirare este de n-ar pieri cineva
intre cei indaratnici §i razvratiti petrecind. Ne minunam de cei
drept] barbatl: de Noe, Avraam, Lot, lov, Tobie, care intre
popoarele cele taradelege s-au mintuit §i ca 0 minune fitrrd, ii
pros lavlm pe aceia.

intrebat fiind .§i filosoful' grec Aristotel: Ce_Iucru de mirare
este in viata aceasta? A raspuns: Omul bun intre cei rai. De ai
afla, zice, vreun om bun intre multlrnea celor ra], sa fe
minunezi de acela, ca de oarecare minune, de vreme ce nu
ades eorl se afla unul ca acela, nu adeseori. Caci: "Toti s-au
abatut tmpreuna netrebnici s-au Iac ut, nu este cel ce face
bunatate, nu oeste pina la UI)U'" (Psalm 42, 4).

Deci ce este pricina'de 0 razvratire ca aceea intre oameni?
Aceea este: Ca unul pe altul smintesc §i-I vatama cu chip ul
vietii sale celei rele. Pentru ca vaztnd unul vlata cea rea a
altuia, vine in srninte.ala §i incepe a face ace eas.i rautate §i as a
s,-au Inmultlt cei ra], lar cei buni s-au tmputlnat. Pentru aceea
graie§te Domnul in Evanghelie: "Vai lumii din pricina
smintelilor" (Matei 18, 7). Vail Caci s-a umplut lumea de
sminteli ca §i de pacate. Sminteala· din vedere, pentru ca vad
atitea farad-elegi in lume lucrindu-se; smtnte ala din auzire, de
vreme ce multime de cuvinte se aud In lume, Ins etatoare,
hulitoare, mincinoase, spurcate, .rnlr save.>' §i- cine poate sa
scape de acele sminteli? Pentru aceasta amar lumii de dinsele!

- Deci multi vrind sa se fereasca pe sine de acelea, au fugit in
pusttetatl, in muntl, in pe§teri ca adica sa nu vada, nici sa auda
Iume sttte sminteli, intre care stninteli 'cel ce petrece, nu-l este
us oara mintuirea. Ca daca §i pe cei ce petrec in pus tletati, care
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nici nu vad Iurnea, Ii lupta rnulte patimi ~i impiedicare unora
spre mintuire Ie fac, cu cit mai ales pe cei ce in mijlocul
neamului, ce+ui indaratnic ~i razvr atlt petrec, ii dovedesc, ii
biruiesc ~i ii pierd. Un staret vletulnd intr-un s ehit in pustiul
Egiptului, intr-o zi a intrat in Alexandria sa-~i vinda lucrul
miinilor sale, ~i a vazut un calugar ttnar Intrtnd intr-o ctrctuma
~i mihnindu-se foarte I-a .asteptat pe el atara. Apoi ie~ind acela,
I-a luat pe el deoparte ~i Ia sirrguratate i-a zis lu-i: Oare ~tii,
frate, ca rnulte stnt cursele diavolului? Oare nu cuno stt ca ~i
din vedere ~i din auzite ~i din chip ne vatamam in cetate? lar tu

.in ctrcluma mergi ttnar fiind ~i cele ce 'nu Ie vole stt Ie auzi ~i Ie
vezi. Ci te rog, fiul meu, sa fugi in pustie unde vei putea cu
dumnezeiescul ajutor sa te mintuie s ti! Ras puns u-i-a ttnarul
monah: Du-te, caluqare, ca Oumnezeu nu cauta nimic, ci numai
inima curatal Deci staretul rtdlctndu-s i miinile la cer a zis:
Siava Tie, Dumnezeu_le, lata eu am in schitul pustiului 55 de ani
~i tnlma curata n-am ci~tigat, iar acesta in ctrctuma petrecind, a
ci~tigat inima curata, (Limonariu, cap. 194). insa aceasta 0
zicea staretul . mirindu-se ~i necrezindu-I, ca cineva as a
petrecind in mijlocul smintelilor Iume sti, sa poata a ci~tiga
tntrrra curata. lar mai ades cu parte femeiasca, cele dese ~i f~ra
de fereala vorbe ~i indrazneata cautare la fata femeiasca,
uneori prtc lna se face tutburarfl inimii ornene stl prin ginduri,
macar de~i nu in singura vremea aceea, intru care cineva vor-
baste ~i vede, 'insa' dupa aceea in inima, chipul cel vazut cu
mintea se insemneaza ~i se nasc ginduri neplac ute lui
Dumnezeu, ~i curat fiind trupul, sLifletul spurcat se face.· Bine
sfatuie s te Sfintul Isidor Pelusiotul 0 fala zicindLi-i: "De vorbele
temetes tt sa fugi, bunule barbat. Ci vei zice, ca macar ca ~i de
multe ori vorbe stt cu dinsele, Ins a nici 0 vatamare nu prtme stt
de acolo, sa .fie ~i as a, Dar voiesc ca tuturor sa fie vrednica de
cre dinta aceasta, ca de ape pietrele se subtlaz a ~i de pic atur lte
de ploaie care totdeauna pica pe dinsele se patrund. So cote s te
ceea ce graiesc: Ce este mai tare decit piatra? Ce este decit
apa . mai moale? lar mai ales decit ptc aturtle apei? insa cea
totdeauna -tnde stre ~i pe fire 0 btrute ste. Deci, daca firea
pietret, care abia -s e mi~ca, patlme ste ~i se mlcs ore aza de ace I
lucru pe care-I are intru nimic (adlca de plcaturtle apei) apoi
corn voia cea omerreas cacare este lesne clatita din obts nulnta
cea indelungata nu se va birui ~i nu se va rasturna?" Pina aici
Isidor.

99



Faptele anilor de la intiia mie ~i 0 su tii la intiia mie ~i
doua sute

(lle fa a'nul 1100 la anu11200 dela Zidirea lumii)
Jar chiput- acestora ce -s-au grait, din inceput au fost spre fiii

lui Set, care se numeau fiii lui Dumnezeu, care vazura
frumusete a filcelor lui Cain §i a vorbi cu dinsele cu Indrazne ala
incepura' §i cu acelea ptertra.

lared, fiu lui Maleleil, traind ani 162, a nas cut pe Enoh. lar
dupa nas tere a aceluia, a trait in nas.te re de fii ani 800 §i a
nascut fii· §i fete.

lar Set dreptul, fiul lui Adam, tatal lui Enos, tralnd de toti
anii vletli sale 912 s-a savlrs lt in pace. (In anul Facerii lumlt,
dupa Bibliile ruse stt 1602; iar dupa hronografi in anul 1142).

Se pove steate pentru danaul (Gavriil Bucelin spune acestea),
cum ca in zHele .sale a__scris douazeci §i noua de carti ,(29)
pentru feluri de lucru.ri ceres tt §i pamtnte stt §i proorocii
oarecare §i lnvatatura pentru dreapta cinstire de Dumnezeu §i
pentru vlata cea placuta lui Dumnezeu §i a fo st el dupa Adam
invatator lumii .§i staptnitor serntnttel sale.

Din' tnceput era grija dr.eptitor stramost pentru
Dumnezetas ea placere, intru care nu numai sinqur] se
deprindeau, ci §i pe fiii sai ii invata la aceea, nu numai cu
cuvlntete ci §i cu scrisorile, ca §i cele de pe urma neamuri sa
se povatulas ca la viata cea ptacuta lui Dumnezeu. De vreme ce
nimic nu avea sa fie mai de folos §i mai de doblnda, nimic mai
clnsttt §i mal slavit, nimic mai de dutceata §i de bucurie decit
aceasta..: adlca a ptacea lui Dumnezeu, slujindu-I Lui cu tot
sufletuJ.

'intelegatoarea zidire omul, din firea sa dore ste sa nu fie
sarac, ci sa alba ceva, prin toate purtartIe de grija i§i cauta lui
§i dobinda, dore ste ca nu necinstit, ci cinstit sa fie, cauta
cinste, doreste ca nu in amaractune §i in intristare ~a petreaca,
ci in, desfaJari $a se bucure §i se grije§te de aceea. Deci pe
toate aceJea a Ie afla, unde ni se poate cu adevarat, daca nu
[ntrsunul Dumnez eu Ziditor a toate? ~i cum le-ar lua cineva pe
acelea de la Dinsul, de nu-l va sluji Lui, cu placere? Ca vrednic
este lucratorut de plata sa, iar celui ce nu lucreaza nu-l da

'pla.ta, Oare cauti, omule, sa ai cele trebulncjoase vietii tale?
Fa-i placere lui Dumnezeu slujindu-I Lui §i spre dumnezeiasca
purtareaLui de griJa aruncindu-te §i vei fi indestulat nu numai
de ce,le vremelnice, ci s i pe cea ve snica bogatie 0 vei ci§tiga
de la Dreptul Datator de plata. Hristos Domnul nostru la Cina
Sa cea'de Taln a l-a . Intre bat pe ucenicii Sai, zicindu-Ie: "Cind
v-arn trimis pe voi fara puriga, ,i tara traiata ati fost lipsiti de
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ceva? lar ei au zjs: Nu, de nimic" (Mt. 22, 35). lata cum cei ce
slujeau Domnutui, macar de~i cu sine nimic nu purtau, ins a
cele trebutnctoase Ie aveau destule din Dumnezeiasca purtare
de grij.a.,i~caci nlmic nu Ie lipsea lor. Cine din bogatii lumii
acesteia poate sa zica asa: De nimic nu sint Hps it, nimic nu-mi
trebure?~are nu mai ales, pe cit -cineva se imboga\e~te, pe
atlta mai mult ii trebuie ca unui lipsit ~i se. grije~te ca mai mult
~i rna! mult sa alba, neindestulindu-se cu cele ce Ie are? Bine a
zis Psalmistul: ,,80ga\ii- au sara c it ~i au flaminzit" (Psalm 33,
10). Nu a§a placu\ii lui Dumnezeu cei ce-i slujesc cu osirdie, nu
cauta -'ml,llte, cu putine se indestuleaza ~i de nlrnlc nu se
lipsesc, pentru ca: "Cei' ee-L cauta pe Dornnul nu se vor lipsi
de tot binele". Fiecare din ei 9 raie ste: "D.om nul rna va paste ~i
nimic nu-ml va -lipsi" (Psalm 22, 1).

Citim .In Scriptura. ca scottndu-se din, Egipt poporul cel
nemultumltor, indaratnic, ctrtitor ani 40' I-a hranlt Dumnezeu
din de stul in pustie ~i I-a adapat cu minune ~i to ate cele
trebuincioase i-:-a·dat cu -indestulare. lar cum acetast Dumnezeu
'pe robii Sai eei adevarati, care se sirguiesc a-I ptace a Lui, oare
nu-l va hrani ~i pe toate cele de nevoie oare nu Ie va da lor cu
neJipsire? "Crediocios este Domnul in toate cuvintele Sale"
(Psalm 144), 'care a zls in Evanghelie: "Nu va grijiti precum cei
ce voiese sa se imbogateasca in lume a aceasta se grijesc cu
pagubirea mintuirii lor, pentru ca ce folos va fi lor, macar de ar
ci§tiga toata lumea, iar de suftetete lor s-ar pagubi" (Luca 12;
Matei 16). Deci s,a nu lIa grijiti de prf sos lt, ci mai intii cautatl
numai lmparatla luLDumnezeu, adlc a sa plac etiLui Dumnezeu §i
toate cere trebuincioase se v ot adauga voua, pentru ca stle .

. Tatal vostru - cel Ceresc ca aveti trebutnta de acestea toate.
'Aces.tea le-a grail nemincinoasa Gura Domnului ~i cine po ate
sa se indoiasca de adevar ? Oare nu citim in Vietile Sfintilor, la
multe locuri, cum purtare ade grija a lui Dumnezeu, pe pl ac utii
sai ce l petrec atorl prin puatletatl §i prin pes teri ii hrane a? lar
peste toate ace-stea le-a gatit lor bogata Cereasca tmparatle:
/,Feridti cei saract cu duhul - zice - ca a acelora este Imp aratla
CerurUor". Unde din tndeerutarea casei Lui se vor satur a in
veci. .Precum . s-a -fagaduif, zicind: "Eu va fagaduiesc voua,
precum ml-a f~gaduit Mie~Tatal Meu tmparatla, ca sa mincatt ~i
sa beti la .rnas a Mea intru lmparatia Mea" (Luca 22, 29). ~i ce
este mai bogat decit aceasta? Ce este mai de dobtnda? Care
prea bogate vis.tie-rii pot s-o indestuleze pe omeneasca dorire
attta, pe cit acelea ce sint g~itite Ia ceruri, celor ce slujesc s i
plac lui Dumnezeu? Oare dore stl, omule, ca sa ci~tigi cinste
Inalta? Fa ptacer ea lui Dumnezeu,slujindu-I Lui ~i vei fi cinstit
prea mult.. AscIJlta pe Domnul Cel ce in Sfinta' Evanghelie zice:
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"De-mi va sluji cineva Mie, il va cinsti pe el Tatal Meu" (loan 12,
26). Cum il va cinsti? Prieten Luls l pe acela iI va nUJTIi §i-I va

. face. Pentru ce placutll lui Dumnezeu cei ce-I slujesc Lui, ca
ni§te prteterri ai lui Dumnezeu se cinstesc §i se pros+aves c?
Oare n-a- numit Scriptura pe Avraam prieten lui Dumnezeu?
Grajnd Iacob Apostolul: "A crezut Avraam lui Dumnezeu §i i s-a
socotit lui intru dreptate, §i prieten lui Dumnezeu s-a numit"
(Iacob 2, 23). Pe Sfintii Apostoli cum ii nume ste Domnul
nostru? Sa Iuam aminte: "Voi prietenii Mei stnte tl, nu va voi
mai numi pe voi inca slugi, ci prtetenl" (loan 15 14). $i care
cinste poate .sa fie mai Iualra decit ace as ta? Ca adlca prieten
lui Dumnezeu a se chema §i a fi? Daca in cinstele pamlnte sti

, cere vremelnice, foarte cinstit este acel om pe care Impar atul il
mare ste §i-I numaste lui$i prteten, cu cit mai ales in cea
ve§nica de sus stava, rn_are §i prea mare cinste va fi acelora
care sint prieteni Imparatutui Ceresco A rnarf t Faraon pe losif,
Artaxerxes pe Mardoheu §i erau clns tttl §i slaviti §i lata §i cei
ce l-au' rf dlcat.Ia cinste §i cei ce s-au cinstit, §i cei ce Ie Iaceau
cinste, toti demult s-au trecut, ca umbra, ca visul §i locul lor nu
se afla pepamtnt .. lar cinstea aceea CU care Dumnezeu va 'cinsti
§i va pros lavi pe prietenii Sai in ceruri, nu se va trece Intru
nesfir§itii veci. De vreme ce §i Dumnezeu Cel ce-i va cinsti s i-i
va proatavl este ve snf c §i cei ce se vor clnstl §i se vor prostavl
de Dinsul, vor fi fara de moarte §i slava aceea cereasca fara de
sfir§it va fi. Pe' acea ve s ntca a prtetanltor lui Dumnezeu cinste,
ce llmba 0 va spune, sau ce minte omeneasca 0 va putea

"aju nqe ? Sfintul Apostol Pavel rapit a fost aco!o §i cele ne qraite
cuvinte auzindu-Ie, a zis: "Nu este slobod omului a Ie grain (I
Cor. 12, 4). Pentru ce? De vreme ce mintea -ome neas ca nu poate
sa Ie cuprtnda, macar de ar fi spus Apostolul acelea ce le-a
vazut §i le-a auzit fara numai prin chipul celor pamlntes tl, de ar
putea cineva din parte sa ajunga pe cele cerestt, gindind as a:
Nu,este pe pamtnt mai mare cinste, decit cinstea Impar ateas ca,
deci la ceruri fiec'aru! rob §i placut al Domnului, ca prietenului
lui Dumnezeu i se da cinstea Imparateas ca, Ins ust Dumnezeu
g-raind,: "Mo$teniti imparatia cea gatita voua" (Mt. 25, 34). I se
da Scaun Imparates c, precum s-a tagaduit trnpar atul ceresc
zicind: "Celui, ce btrule ste ii voi da sa §ada pe Scaunul Meu"
(Apoc. 3, 12). I se va da §i cununa tmparate as ca, dupa cuvintul
Apostolic: "Mi s-a hotartt mie cununa dreptattt, pe care mi-o va
da mie Domnul in ziua aceea §i nu numai mie, ci tuturor cetor

.ce iubesc Aratarea Lui" (II Tim. 4, 8). $i tot prietenul lui Dumne-
zeu se va pro s lavi ca un Imparat in tmparatj a Cereasca. $i de clt

,aceasta ce este mal ptacut plac utllor lui Dumnezeu? Bine se
zice: Ca lui Dumnezeu a sluji, este a imparati! Oare voie stt
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omule ca sa te tndutce stt de vreun bine ~i sa te bucuri intru
neingrijire? Fa ptacerea lui Dumnezeu, slujindu-I Lui ~i ti se va,
da de la Dinsul dulce ata ~j bucuria cea adevarata. To ata
dulc eata !ti bucurta care se afla in lumea aceasta, nu este
adev arata, ci mincinoasa, de vreme ce este vremelnica ~i tntru

, cea potrtvnlca ei§i se preface intru amaractune, ca numai intru
putin tndulceste ~j piere, iar dupa ea. altceva nu ramine, ci
numai amaraclunea omului. Una, ca acea vremelnica viata a
pierit, alta ca de vesntca dulc eata- I-a lipsit, alta ca arnare

'munci i-a mljl'oc it.
La fel §i bucuria lumii acesteia se preface in mihnire §i in

tingtJire, caci numai intru putin veae le ste §i trece. lar cea intru
Dumnezeu dulcaata §i bucur!e este adevarata, ne schlmbata, '~
vesnrca, de vreme ce §i Dumnezeu este Adevarat, Neschimbat,
Ve~nic .. Deci se invrednicesc de Dumnezeiasca lui dulce ata ~i
bucurie, aceia ce in vreme lnlca viata a-i ptace a Lui sirguindu-
se nu cu altceva doresc a-s i indulci inima lor, ci numai cu
Dumnezeiasca Lui Dragoste §i nu de altceva s e bucura fara
numai de' Dumnezeu Mintuitorul lor. Pe unii ca aceia
amaraclunea lumii aces tala nu poate s a-i arnaras ca, de vreme
ce in inima au dulce ata Dumnezeres tll dragoste, §i, toate
primejdiile vietii celei de aici nu pot sa-l mihneasca pe ei: de
vreme ce intaumru au bucuria cea duhovniceasca de Dumnezeu
Mintuitorul lor. De acest fel era cel ce a zis: "Ma bucur intru
chinurile mele'" (Col. I, f4) §i: "Cu dulce ata rna laud Intru
neputtnte" (I Cor. 12, 9). Intru care neputlnte ? in dos adtrl, in
primejdii, in izgoniri, in atrimtorarf. Batlridu-s e se bucura, de
primejdii amartndu-s e se tndurceste §i brnevo le ste intru acelea,
care altora Ie sint tntrtcos ate §i amare, §i in care altii piing §i
s.e tinguiesc, el intru acelea ~e vesele ste. Dar ce a lucrat in el 0
indulcire ca aceea §i bucurie in primejdii? Aceia ca a iubit pe
Durnnezeu cu dulce ata §i nimic nu putea sa-t desparta pe el de
la Dragostea lui Dumnezeu. "Nici prigoana, nici primejdia, nici
sabia" (Rom. 8. ). fnsa noi sa socotlm, cum Durnneze u p e p la-
cutll Sai, cu duhovntce stl dulce ti, inca in vlata ac easta ii
vesele§te, cu cit mai ales in ceea ce va sa fie Ii va ve s eli. De
care §i stramo§ii cei vechi dorind, in tot chipul §i singuri a
placea lui Dumnezeu se sirguiau ~i .pe fiii lor la Dumnezetas ca
ptacere i,-a .lnvatat.

Faptele anj lor de Ia intiia m ie s i d ou a su te Ia intiia m ie
~i tr ei sute

(De la a n u l 1200 Ia anul 1300 de la Zid ire a Iu m ii]
Dup a moartea dreptuluLSet, nu in lunga vreme, semin tia lui

ceea ce era sfinta §i dre apta cu totul s-a razvr atit in, vrata cea
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tara de lege ~i spurcata, dupa 1200 de ani de la zidirea lumii.
Zice Scriptura: "Au vazut fiii lui Dumnezeu pe fiicele orne nestl,
ca sint frumoase ~i s i-au luat lorus! dintr-insele femei de care
st-au ales';' (Fac. 6). Adica: Sernirrtia lui Set s-a amestecat cu
fiicele semintiei lui Cain, in$elindu-se cu frumusetea fetei
fecioarelor ~'I'a femeilor acelora (C'onf. Chedrin, fala 9). $i au

<, calcat porunca lui Dumneze a cea data lor de stramo st, de
-'Adam ~i de Set ~i. de Enos, ca adlc a sa nu se tmpartas eas ca cu

cea de Dumnezeu lepadata semlntle a lui Cain, cea de
()umnezeu lubitoare ~i sflnta semlntle a lui Set.

lar dupa ce fiii lui Dumnezeu (sernlntla lui Set) au defairnat
Porunca lui Dumnezeu ~i cea legiuita in semlntia lor

;,. binecuvintata ,insotire lepadrnd-o, au Inceput prin preacurvie a
face faradelege,' de sfatar+lor trupesti intru neinfrinata
aprj ndere curve as ca slujind ~i, ~n spurcata tina' a necuratte l
pacatelor tavalindu-se; atunci lji Domnezeu a inceput a-i trece
cu vederea pe ei. Pentru ca a zla: "N u va petrece Du huI Meu
intru oamenii ace stta, ca trup .sint" (Fac. 6, 3). Adrea: Cu totul
s-au robit de desfatartle trupe stilor pae ate ~i in data a aratat lor
asupr a-!e semnul niiniei Sale. Ca n-a binecuvtntat patul lor cel
faradelege, ne dindu-Ie lor sa nas ca obts nulta ro ada
omene asca, ci ne ob.is nult neam sa iasa din ei, a slobozit la ara-
tare mtnla Sa, pentru ca fiii cei ' ce se naste au din ei erau ca
nls te ~Juti,' nu cu c;uviincios chip. $i cind veneau in virsta de
barbat apoi nu erau in' rnasura cr este rl i orne nestl , ci i~i
intreceau rnas ura cu -cre stere a, ca niste copaci de durnbrava.
"Intrau fiii lui Dumnezeu la fiicele oamenilor, ~'i pe ac estia ii
nasoura torus t, ~i aceia erau urf as i" adica Giganti, Olbrimi,
Veletini, inaltL A carora: mas ura cre ster ll, spun ca' era de 18
coti s l de 20 ~i mai mult. lar la natav erau mai rai decit toti cei

r : faradelege oame ni.;' ca cei din faradelege. nas cutl , uciqasl
. asupritori, mlrrio s.i, lutl, de razb oi ~i de vars ar e de singe

iubitori. Mindri si iubitori de staptnire s i. lacomi fiind, peste tot
pamtntu! ii alungau pe oameni, silindu-i, jefuindu-i ~i ucigindu-i
(Conf~ CheClrin, Opineir, Cornelie, Alapid, Beroz ~i Adrihom). lar
la trupe as ca pofta cit erau de ne lnfr lnati s i nelegiuitori, nu este
cu putinta a da in scrts , pentru ca nesuferit este auzul celui cu
intreagca minte, In sa cel ce ar voi sa s tle , sa clteas ca pe
caldees cul scriitor de Istor ll care Beroz se che ama s l destul
scrle ~i apune de naravurtle lor cele prea spurcate, ca nu erau
faradelegi ~i necuratii pe care .nu Ie savars eau ur las ii. $i
min.cau (precum ace last caldeesc istoric poves te ste) carne de.
om, ~i Ie erau de mincare lor oamenii cei uclst de dlns il., (Deci
dac a omene as ca carne mincau, apoi cu cit mai ales
dobttoceas ca ~i de fiara ~i de pas ar! §-i ori de ce fel). Dae a inca
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§i pe"pruncii cei na scut] care mortl ie seau din pintecele maicii
_lor, pe aceia Intru mlncare loru§i ii preface au, (Acestea spune
de dlns il Beroz, de este spunerea lui adevarata) .. $i atlta erau
de uriti .ui Dumnezeu §i oamenilor, incit pentru ei singuri a
adus Dumnezeu potopul pe parntnt, plerz lnd un rau ca acela de
pe fata a tot pamlntul. lar mai inainte de potop, pe multi dintr-
in§ii" cu .tunet §i cu futg,ere ii ucidea, ca adlc a cef la lti sa se
teama, insa' nu er,a in ei dumnezeiasca frtc a §i indreptare, pln a
ce cu tot de potop au, pierit. (che drtn, fila 10).

Sa tuam aminte: CiAd cel frumos 'chip omen esc, intru cel slut
§i'"gtozav'chip a inceput ave ni? Intru acea vreme, cind fiii lui
Dumnezeu, oamenii cei sflntl, Ias lndu-s i s tlnte nla lor, au
tnceput a cade a netntrtnat! in pacate , amestecindu-se cu fetele
cele trumoase pacato'ase. Pentru ca omiJlui celui cazut din'
sflntente.Tntru fatadelege, pacatul mai mare §i mai g.reu ii este,
dectt pac atul pacatos ului, ca mai mult minie pe Dumnezeu, §i
pede aps a asupra-s! i§i trage. A gre§it pac ato s ul Cain, a gre§it
§i Lameh nedreptul, unul cu uciderea, altul cu insurarea spre
izbfndire.. pe cit fiii +ul Set- cei ce au fost sflnt+, care gre§ind,
indoita pedeapsa au adus as upra lor. Nebinecuvintarea patului
lor, care nastea cludatli §i grozavii, §i Potopul cel a to ata
lumea.

Pacatete oamenilor calor sfinti nu sint ca pac ate le celor de
obste oameni, cl ca urtas li, slute la chip, mari §i tntrtc os ate.
Urite fa chip, ca pe om it necinstesc, mari sint de vreme ce pe
multi Ii smintesc, infrico§ate, cad "Ca amar aceluia prin care
vine smtnte ala " (Matei 8) zice Sfinta Ev-anghelie. '

lar Erroh tralnd ani 165,_a nascut pe Matusalem, iar dup a
nas te re a aceluia a trait intru nas te re a de fii ani 200 §i a nas cut
fii §i fete.

Fapte le anilor de la mia 'intiia ~j suta a patra
,(De Ia anul 1300 la anul 1400 dupa Zidi rea lumii)

, Enos fiul lui Set, nepotul lui Adam, tatal lui Cainan, a murit
'(rn anul Facerii lurnif, dupa BibliJie. ru se stl 1240; lar dupa
hronografuri, in anul 1340). De toti anli vietii lui au fost 905. Va
intreba cineva: De .unde celor dintii 'stramo§i Ie era 0 sanatate
ca ace ea s l vlata de multi ani?"
, Rasp,uns: Felurl de pricini la ac eas ta se pun a fi de cei

socotitori. '
Cea dintii, ca ·din' tnceput SMazidit omul de, singur Dumnezeu

intru buna as ezare a alcatulr+lor, a incheieturilor §i a vinelor
trupului, cu buna sanatatea singelui fiind. De n-ar.fi gre§it, fara
de mo arte §i fara de sfar§it pute a sa tr alas ca ca §i ingerii, lar
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gre§ind, rnacar de s l a pierdut riemurirea, insa a ramas intr-insul
.oarecare parte a sanatatii celei dintii, care §i intru fiii lui de la
dinsul s-a var sat,

A d.oua pricina. este ca cu trezvlre §i cu mas urata hr ana
.vletuiau, bautura betlva la din§ii nu era ci numai ap a §i
desfatat.oarea imbuib~re nu stiau, 'numai cu piine hr anln du-s e
§i cu verdeturl §i cu p.oame, (afare de urtas l). .

A treia pricina- ca Intru intregimea rninttl ,§i in curatle se
pazeau pe s ine sf, nu degrab Impartas lndu-s e nuntli §i pazlndu-
§i curata tns otlrea lor §i nu adese.ori amestecindu-se,
neatingindu-se de feme ia ce zamis lea in ptntec e. Ca ~Hau bine
ca nu spre curvie §i trupeas ca dulce ata, ci numai spre nastere a
de fii s-a rinduit de la Dumnezeu Ins ojtrea. Deci cu curatle §i
.cu cinste i§i face au tns otlrtle. Precum §i dupa aceea pe ttnarul
Tobie I-a Invatat ingerul (T.obie 8): "Vei Jua .0 fecloara cu frica
D.omnului, mai mult pentru ro ada decit pentru curvie". lar cei
ce in tns otrre CI,I rieinfrinare trales c §i la curvia lor navales c
,,-ca §i calul §i cattrul la care nu este pr{cepere" aceia i§i
vatama intru s lne s l sanatate a trupe as ca §i i§i Imputi ne aza
zilele vietii lor, §j (precum in cartea lui T.obie se scrie) pe
Dumnezeu de la slne st §i de la mintea lor " g.onesc. lar

.infrinarea de la trupeasca tmpraunare paze ste sanatatea ornului
si-i lunge§te zilele vietii lui.

A patra pricina ce a f.ost etramos ulu! lungimea de zile, s e
numara de unii puterea parnlntului. Pentru ca pamlntul din
inceput dupa a sa de Dumnezeu zidire era mai lesnici.os §i mai
puterntc spre nas terea sanatoas elor ro duri §i .cele ce se
na§teau din el ro durl erau mai puternice decit cele de acum, ca
adica sa tntare as ca firea omeneas ca §i sa- se tie viata
poporulul. far- dupa ce cu potopul s-a udal tot pamirrtul, atunci i
s-a tmputlnat puter ea lui, §i r.odurile ce se nasc din eJ nu se fae
asa puternice s i lueratoare, spre paalre a sanatatl! oamenilor,
precum mai intii. t

A cincea pricina este lstetlmea lui Adam, prin care s tla
puterea dottore asca a .tuturor verdeturttor §i rnai cu is c us lnta
decit toti cei de pe urma prea Inte lep ti doft.ori §i Ie spunea pe
acelea fiilor sai §i nepottlor §i s tranepottlor §i s tlau oamenii
aceta cu ce sa-§i pazeas ca sanatate a lor intru indelungare de
ztle. ' .' '.

A sasea este - cea mai dintii §i cea mai adevarata prtcina - a
lui Dumnezeu bunavolr e §i tain uita lucrare a Aeeluia, care ell
minune atlta de lunqa Hnea viata oarrie nllor cetor dintii la ani
multi.· Pentru aeeasta, ca adica mal degrab sa se inmulteasea
neamul .omenesc §l ca adica la toate luerurile ell iseusinta intru
lungimea zilelor sa se afle tot me§te§ugul cel trebuineios vietH
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omenest] ~i, ca adlca, in neamurile cele de pe urrna, adica in
nepotii ~i in stranepotll lui Adam, sa se Intareas ca cuno sttnta
in Dumnezeu, Ziditorul a toata taptura, Pentru ca spunea Adam
fiilor sa], iar fiii fiilor ~i ne po tll nepotllor, cum l-a zidit
Dumnezeu pe om din pamtnte asca tarlna, iar pe ajutato area lui
din oasele coastei lui, cum I-a pus in Rai ~i i-a porunc lt sa nu
guste din pomul acela ~i cum se facu calcarea poruncii Iui
Durnnezeu ~i cea din Rai izgonire. Aceia cu lacrirrii spuntndu-Ie
ii lnvata sa ~tie pe Dumnezeu Facatorul tuturor ~i sa ere ada
intr-insul ~i sa se inchine Aceluia ~i sa ce ara de.Ia Dinsul toate
~i sa nadajduiasca spre EI. Pen.tru, aceea Dumnezeu, cu minune
tinea viata sflntltor s tramost fa atttla de multi ani.

Fa ptele anilor de la mia in tii ~i su ta a cincea
(De la 'anul 1400 la an ul 1500 de I~ Zid ireaJumif]

Matusalem, fiul lui Enoh, a nas cut pe tntltul nas cut al sa,u
Lameh, in care an al vietii sale, Matusalem I-a nas cut pe '
Lameh, nu deopotriva povestesc scrtttortl ani lor, in Bibliile
ruse~ti scrie: "Traind MaJusalem .anl 187 a nascut pe Lameh"
(Fac. 5, 25), iar in hronoqrafe!e ru se stl ~i in cuprinderea anilor,
cea scrts a in cel mai mare Minei, al lui Macarie preasftntttul
Mitropolit al Moscovei, in luna lui August se scrie as a: A trait
Matusalem de la nasterea sa ani ·167 ~i a riascut pe Lameh".
A~a ~i in limba latina se afla in Hronicul lui loan celui ce se
nume ste Navclir ca in anul vi~tii sale 167, Matusalem a nas cut
pe Lameh. Hronicul acela este tipar lt in Colonia in anul de la
nasterea lui Hristos ~544.

Deci dupa Bibliile ruses tl, vine sa fie nasterea lui Lameh din
Matusalem in anul i Facerf i lumii 1374, iar dupa hronografi in
anul 1454.

Dreptul Enoh ptac utul lui Dumnezeu s-a rap+t. in, Rai, in anul
Facerii lumli; dupa Bibliile ruse~U 1387; iar dupa hronograful
gre1cesc al lui Chedrinos in anul 1488 (Vezi la fila 10). Acest
stint srramoe Ie sfatuta pe popoarete cele razvrattte spre
pocatnta ~i indreptarea vietii lor de care.lucru se pomene ste in
cartea lui Sirah, as a: "Enoh a ptacut Domnului ~i a pus chip de
poc ainta inaintea neamurilor" (Srrah 44, 15). lar vazrnd dreptul
pe pacato~ii cei ce nu se indreptau, ii izgonea pe ei cu infrico-
sata .Jude cata lui Dumnezeu, pr oor oce ste de aceea inainte
spunrndu-Ie. Precum "de ac easta Sfintul Apostol luda, in
trimiterea sa .marturtstnd; graie~te: "Amar lor, ca in calea Iul
Cain au umblat. A prooro ctt de acestea eel al saptete a de Ia
Adam, Enoh zicind: lata va veni Domnul tntru tntunere ce de
sfintii Sai ingeri, ca sa f~ca judecata pentru toate lji sa in-
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fruntez e pe totl necu rat! i pe ntru Iucru ri Ie nec uratiei lor, prl n
care au Iacut paginatate ,i, pentru toate cuvintele lor cele
sllnice care le-au ' grail spre E( ,pacato,ii cei ne curatl" (Iuda

·vers. 11, 14, 15). .
Prooroc ia. aceea, Enoh dreptul nu numai cu gura 0

propovadula, ci ,i scrisorii 0 da, ca nu numai pe cei ce sta de
fata ,i pe cei ce-I as cultau pe el, ci .,i pe cei ce departe locuiau
s a-i Infrtc oseze cu .Jude cata lui Dumnezeu §i s a-l sfatulas ca ca
sa inceteze de la rautat]. ~i este de crezut 0 povesti re a unora
care spun (Tertulian ,i leronim) ca acea Carte a Proorociei lui
Enoh s-a luat de Noe in c orab!e , ca Intre aqa de, potop sa se
paze asc a. ~i asa la poporul cel de pe urrna dupa potop
tnmuttlndu-se cea pentru Infric osata Judecata lui Dumnezeu, a
lui Enoh, proorocie s-a facut sttuta.

Decl a fqst raplre a dreptulul Enoh in Ral, nu la singuratate,
ci p rlvtnd multi, pentru ca de ar fi fost la s inquratate r aptre a
lui, apoi cine ar fi vazut-o §i ar fi §tiut-o? Cine ar fi crezut
nemarturtsrnd nlmenl. Deci de crezut este, ca in mijlocul
adunarri poperului el fiind, $i tnvatlnd pe cei ce-I ascultau si de

- infrico§ata Judecata lui Dumnez eu ceea ce la sfir§itul lumii va
sa fie, spunindu-Ie, s-a luat de Dumnezeiasca Putere spre
inaltime. loti privlnd la el §i vaztndu-l ridicat §i inalt'at fiind in
vazduh (Conf~ Cornelie la 'Sirah §i Carion h ronog raf fila 10). ~i
erau multi martori la acea rapire a lui, ca nls te singuri vazatort
§i au cunos cut to ti ca in Rai cu Dumnezeiasca voire mutat a
fost, din 'care s-a izgonit Adam. <

Pentru ce prf clna a voit Durnnez eu ca pe robul Sau Enoh s a-l
-mute in Rai?

in feluri multe despre aceas ta de cei de Dumnezeu inteleptiti
se semuiesc: Una ca i-a placut Lui ~i vre dnic s-a f'acut de
bunatatite Raiului; alta, ca nu cumva, unul ca acesta placut
Lui, intre pacato§i in lungime petrecind, sa se vatame cu
oarecare sminteli de pacate , care lucru la intelepciune s-a
pomenit: "Placut lui Dumnezeu fiind, l-a iu,bJt: §i petrecind

. intre. pacato§i s-a mutat.' Raplt a fost ca sa nu schimbe rautate a
mintea lui 'sau in§elaciunea sa !'n§ele sufletul lui" (Intetepctune
4, 10). lar alta, ca diepFi cei ce er au atunci, sa se tncre dtnteze
de viata ceea ce va sa fie,' care este gat ita de Dumnezeu

. placuti10r Lui, §l sa cun oas ca de ce fel de vlata s-a llps tt Adam
sin.gur prin cadere a pac atulu i sau §i pe no] totl ne-a lipsit. Ca
de n-ar fi gre§it Adam, totl oamenii, dupa indelungate zilele
v+etii lor, s-ar fi mutat cu trupul de pe parntnt la Cer, precum s l
Enoh s-a mutat in Rai. lar mal ales (dupa potrivita lnte le qe re a
tuturor Parintilor) pentru aceea Dumnezeu l-a mutat pe Enoh de
la cele de aiei la Rai cu trupul, .ca la sfir sttut lumll in zilele lui
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Antihrist sa fie (lmpreuna cu llle) martori lui Hristos §i inainte
rner qatorl ai celei de-a doua tnfrtco sate Venirii Lui, de care a
proorocit.. .

Faptele anilor de la mia intii ~l su ta a sa sea
(De la an~l 1500 Ia anul1600 de lao Zid i'rea lumii)

Cainan fiul lui Enos s i tatal lui Maleleil a murit (in anul
Facerii lumii, dup a Biblii.le rus es ti 1435, iar dupa hronografuri
15~5) deci .au fost toate z ile lef ui Cainan' ani 910.

Intru ace sti ani, din 'faptele ome nes tl nimic mai mult n-am
atlat, afara de mo arte a Tui Cainan. Deci aceasta la acel loc, sa
ne fie noua spre tstorte §i spre tnvatatura de naravuri.

in Istoria Facerii, incepind de Ia Ad am, dupa fiecare s tr amo s
ce multi .ani au trecut, - apoi s flr sind v ie tuirea unuia, acest
cuvint iI citim: ,,~i a murit", adlc a i- "A trait Adam ani 930 §i a
murit. A trail' Set ani 912 §i a murlt, A trait Cainan ani 910 s l a
murit" (Fac, 5, 5). $i pentru cetlaltl la fel se c.ites te , ca cu
moartea s i-au sfit§it vtata lor cea de mult] ani, Intru care ararat
se vede lucrato are a putere a cuvintelor lui. Dumnezeu care
inainte s-au zrs catre Adam: "Ori in ce zi Yeti minca din pom uI
cel cu Porunca oprit, cu .rno arte Yeti rnurt" (Fac , 2, 17).

lar noua ace st cuvint ce adeseori ni se spune in Sfinta
Scrip tura: ,,$i a murit" este ca un ciocan ce Iove ste in p iatr a,

, pentru 'ca pomenirea no as tra 0 .bate §i Jmpietrirea inimii 0
zdrobeste, Ca daca oamenii cei din intiia' lume care' atita de
mult au trait, de moarte n-au s capat, cu cit mai ales noi de
putina vreme f iin d; vorn muri. Aceia dupa atlte a sute de ani
traind i§i asteptau moartea I~H, iar nol sfir§itul IInga us i
avlndu-I, oare in lunga vreme ni se cade s-o asteptam pe ea?
Oare nu in toate zilele se c ltes te. in ruqaclunlte c elor ce merg
spre sornn: "lata groapa Irni zace inainte, lata moartea de fata
imi sta".

Dar ce este rnoartea ? Ce este obiceiul mortti ? Care ii s int
lucrurile ei? Ce nevoie sta spre noi, ca sa avem pomenirea
morttl ? Sa socotim noi muritorii.

Moartea este de s parflrea s uf'le tulul de trup, dezlegare de cea
fireasca acelora legatura, a stihiilor, risipite, prin care
cmeneasca fire Impreuna sta, a organelor omenes tl netucr are,
a simfirf lor nestmtire , a v ie til incetare, dez+eqar e a ome ne stll

, alcatulrl. Pentru ca omul din suflet §i din trup este alcatuit, lar
murind el, nu mai este inca om, rnacar de s l trupul vazut ar s ta
de Iata, mac ar de s l s utletul ramtne nem urttor. Ci de vreme ce
s lnt de la sl nesi de spartf tl, apo i nici sufletul nu mal este om, ci
numai suflet, nici trupul nu mal es te om, ci stlrv, ~i pentru
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aceea firea celor vii se teme de moarte, de vreme ce moartea ia
de la dinsa fllnta aceea, ca adica sa nu fie ea cum era, sa nu fie
(ztc) omul, om, ci intru nimic sa se tntoarca el cu totul, pina la
ziua Judecatii §i trtmblta Arhanghelului, care-i va des te pta pe
cei morti.

Obiceiul cel firesc al mort}l este, ca fara de stir e sa vie la
om, rnac ar des l la toti aceia singura §thita este, pentru ca ce
este mai s tlut in viata noastra decit moartea? De vreme ce
(dupa ·Apostolicul cuvint: "Rinduit este oamenilor odata sa
rnoara" (Evr. 9, 27). $i ce este mai ne stlut decit venirea (sau
ceasul) _ morfii ? Precum §i singur Domnul in, Evanghelie
graie§te: "Nu §titi ziua $i ce asut in care Fiul Omului (Cel ce
viata §i moartea staptneate, ca sa ia sufletul) va veni" (Matei
25, 13). $tiuta este de toti moartea, de vreme ce nemutat,
nes'chirnbat la flee are aceea va sa fie,' §i 'nlmenl nu poate sa
scape de ea. Nein§tiintata este venirea ei, de vreme ce nu da
pentru sine nici 0 stire, nici nu cauta vreme, nici nu numara

'zilele §i anii, nu asteapta batrtnete, nu cruta tlnere te, nu
intreaba: oare gata este cineva? Nici un ceas nu s labe ste pe
cel negata om, cind vine la dlnsul. $tiuta este moartea, ca dupa
citi oamenl sintem, pe atltta muritori sintem, 'fltndca ne-am
alcatult di-n materiile car:e pururea se impotrivesc Jntre ele: din
pamtnt, din' apa, din vaz duh §i din foc, dintru a carora Intre ele
osebita impotrivire, nevoie H este omului a muri.

Ne§tiut este ceas ul mortii,.de vreme cel adeseori se Inttrnpla
.neaeteptata intre stihii unele altora dovedtre, Uneori focul pe
urneze ala din om 0 usuc a, precum este boala frigurilor; alteori
umezeala pe ff er bi nte ala 0 stinge, precum patima betiei §i
Hidropica sau s lab anoqire a sau paralizia §i attele de asemenea
pricini, care neaste ptata moarte ii fac omului.

$tiuta este moarte a, de vreme ce tuturor ce in lumea aceasta
se nasc, calea vietii _!1uIntr-atta parte Ie sta inainte sa me arqa,
ci numai la moarte. l ns a nearatata este vremea mortit, fi+ndc a

, nu §tie nimeni la ce loc iI asteapta pe el moartea, sau II va
ajunge pe el ceas ut mortlt. '$tiuta este aceea, ca sufletul din
trup se va desp arti ne qre stt, dar nu se stte aceasta cum se va
de_sparti, oare dup a firea legii morttl, sau dupa vreo silitoare
primejdie. Toti s tiu. ca vor muri, iar chipul mo rtll sale cum §i
cu ce tnttmptare are sa mo ar a, nimeni nu poate sa st!e.
Moartea §tiuta este, fiindca cu dre apta .Judec ata lui Dumnezeu,'
pentru pacatul stramo se sc ca 0 pe deaps a spre tot neamul
ornenesc s-a adus., lar nearatat este ceasul morttl, fiindca
vremii vietii omerres ti nu i-a pus Dumnezeu hotar .aratat, ci
intru nestlute .Judec atlle Sale a ascuns-o aceea. $tim ca vorn
muri, dar nu stlm cind vom muri, ori aataz}, ori miine, ori de
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dtmlneata, ori firziu, ori ziua, ori noaptea. Multi culcindu-se sa
doarrna s pre noapte, nu s-au des teptat din somn, ci morti s-au
aflat §i Ii se facu lor somnul mqarte, iar patu( mormlnt. Multi
din somnul noptll de stepttndu-s e §i ziua vazin d-o, iar noaptea
neajungind-o 'au murit.

> Benchetuia Baltazar tmpar atul Caldeilor de cu sear a §i cum
tare se veselise, lata se vazu 0 mlna a unei fete nevazute, pe
perete in preajma luminii, scriind cu nes ttute cuvinte [ude cata
de moarte asupra lui, §i ucls fu in noaptea aceea. Oare stia el
ceasul cel atit de grabnic .al mor tii sale? Oare se nadajduia sa

. mo ara intru acea noapte? A adormit pe patul sau seara tirziu,
vo'ievodul os til. siriene 'Holofern,' plin de Yin; §i in data somnul
in moarte I-a schimbat, cu femeiasca mtna talndu-t-se capul
(Iud ita 13, 3). ~i cel ce de cu seara se lauda ca a doua zi
cefatea ludeilor Betulia, ca pe 0 pas are s-o ia, acela ca 0
s.ingura pas are a cazut' in latul mortll. Se grijea bogatul caruia
ii rodise tartna, unde s'a-§i adune rodurile, hambarele cele mici
sa Ie risipeasca §i mai marl .sa Ie zideasca, gindea ca ani multi
sa minince, sa bea, sa se veseleasca i§i hotara Iuls]. lar
Dumnezeu ii .ziae lui: "Nebunule, in ace asta noapte vor sa-tt
ceara de la tine sufletul tau" (Lc. 12, 20). $i as a cel ce astepta

, sa tratasca ani multi, a murit fara de veste, 0 noapte netralnd.
0, cit de ne stluta este venirea s l ceasul morttt! Bine ne

sfatuie ste Domnul, zf cirrdu-ne: ".Fiti gata p rive qhe ati §i va
ruqatt, ca nu §titi vremea cind va fi" (Mc. 13, 33). lar lucrar lle

,mortli sint acestea: adica apuca de la om to ate cele ce Ie are
ornuj in lumea ace as ta: bogatia, cinstea, slava, trumuaete a,
desfatarea tuturor bunatatilor. Caci c ind moare omul, o are nu
re las-a pe toate? Nici se va pogori' cu dlns ul slava lui (Psalm
48, 18). Des partes te pe unul de attul, pe parinti de fii, pe s taptn

a de slugi §i to ata iubirea ome neas ca §i pe toata nadejde a celor
vremelnice 0 currna §i 0 pier de, ii deschide omului us a

i vesntclet §i 0 tncepe pe ea, or lcare ar fi, ori buna, orl rea.
a Dreptilor Ie deschide us a ve snlctel celei .tertc ite , care este intru
1 lrnparatf a cereas.c a, lar pacatos ilor celor ce fara, de pocainta
a mor, Ie deschide us a ves nic ie l ce lei dureroase, care este in
e lad. Pentru ca in ce fel Ii este aiel ace as.ta ,viata, de ace I fel Ii

va fi lui aco!o §i raaptattrea.
Deci n('se cade noua, muritorilor, ca pomenirea mortii de-a

I, pururea in mlnte s-o avem §i Intru aceea sa ne Invatarn, ca
II 'temtndu-ne de ne§tiutul ceasul ei, sa ne infrinam de
a mtnlttoare le de Dumnezeu 'Iucrur i §i sa fim totdeauna' gata de
:i ie~ire. Sf. loan SC.ararul la Cuv. 6 spune ca atila nevoie este
n pomenirea mortii la c;ei ce var sa se mintuiasca, pe cit de ne-
e voie n este piinea omului. Ca precum fara de piine nu se poate

111



tra], asa fara de pomenirea morttl, nu ,este cu lesnire cuiva a-si
indrepta viata sa. Fara de piine, cu trupul, iar tara de
pomenlrea .mottii cu duhul stabe ste omul. Piinea Intare ste
inima omului, iar pomenirea mor t!l Intare ste viata cea
tmbunatatlta. Cel ce are piine, de foame nu moare, cel ce are
de-a pururea porne nlre a mottii, nu-s l ornoara sufletul s.au cu
moartea pacatulul, nu gre§e~te de moarte.

Peritru Isihie Hirevitul scrie acelas l Sc arar: Ca din inceput in
negriJa mare tralnd , s-a tmbotnavtt s l a mur lt s l zactnd mort ca
un ceas, s-a de steptat din moarte ca din somn, sufletul lui cu
Dumnezeiasca Porunca intorcindu-se in el. Deci d upa invierea
sa, s-a inchis in chilia sa ~i a petrecut tn ea 12 ani ne ie s lt,
nevorbind ceva cu cineva nicidecum, ci numai putina apa s l
piine ce i se aducea lui gustind ~i pururea tac in d, fie rb inti
lacrimi din ochii sai neincetat vars a. lar cind cu totul avea sa
se $fir~easca,' fratii deschizind us a au intrat la el s l I-au rugat
mult ca sa ,Ie spuna lor ceva de Iotos: ~i numai aceasta au auzit
de la dinsul: lertatl-ma, nimeni s tllrrd cu adevarat pomenirea

I rno ttli, nu va pute a cindva sa gre~easca. Aceasta zicind, s-a
sfir~it intru Domnul. ~i .se minunau aceia, 'care s tlau mai
dinairite v iata lui cea negrijulie, cum s-a tndreptat cu frica
mortii.
, Deci sa ne tnvatarn ~i noi la porne nire a mortii s i sa ne
In dr eptarn pe noi pina ce avem vreme, ca sa nu ne apuce pe noi
moarte a negata. Sa luam amlrite la folositorul sfat al Sc arar uf ui
care zice: "Pomenirea rnortt! de-a pururea sa se culce s l sa se
scoale cu tine".

Fapte le a n ito r de la mi a intii si suta a sap tea
(De la anu l 1600 Ia anul 17(t0 dupa Zidirea Iu m ii)

Lameh dr eptul (nu cel din semintia lui Cain cu doua fernei, ci
altul cu acel nume, din sernlntia lui Set) traind de la naste rs ani

,188, a nascut pe Noe (in anul de la Facerea lumii dup.a Bibliile
ruses ti 1562,1dupa hronografii rus esti in anul 1642).

~i a proorocit Lameh pentru cel de curind nas cut prunc Noe,
zicind: "Acesta ne va odihni pe noi de faptele noastre ~i de
scirbele miinilor no as tre pe parntnt, pe care l-a blestemat
Domnul Dumnezeu" (Fac. 5, 29), ~i s-a plinit in vremea sa acea
proorocie a tatalui pentru fiul, c ind Noe a aflat mai lesnicioasa
lucrare de; pamint spr e hrana, ca adlc a cu dobitoacele sa are
parnlntul. Pentru cs .mai inainte {pre cum graiesc rabinii evrei)
nu stiau oamenii sa are, ci singuri sap ind pamintul, sernariau
griul. lar Noe intii a aflat rapita, fiarele, plugul s i perechile
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boilor §i au inceput s~ are pamlntul §i as a au fa cut s lablre
lucrului milrrltor omene stt, inca -§i cu aceea a odihnit Noe pe
neamul omenes c, ca pamintulul celui de Dumnezeu blestemat,
i;a mijto'ctt dupa potop binecuvintare spre indestularea
rodurilor, cu as a de Dumnezeu primlta jertfa §i cu ruqactunl!e
cele, placute lui Dumnezeu (Fac. 3, 17), ca a binecuvintat
Dumnezeu parntntut pentru ptac utul, sau pe care pentru Adam iI
bte stemase. Catre aceasta a luat §i alta binecuvintare, ca adie a
sa manlnce carne §i peste, de care mai tnalnte de potop
oamenll, iar mai ales semlntta lui Set ceea ce era ptacuta lui
Dumnezeu; nu mincau, fara numai urtas ii cei uriti de Dumne-
zeu, dupa spune·rea caldetesttl istorii care inainte s-a pomenit,
de este ace ea adevarata intru spunerile sale. Numai iara§i putin
a odihnit Noe §i cu aceea pe oamenii eel ce se osteneau, ca a
aflat vinul din struguri, spre veselia neamului omenesc, de care
se va zice mai pe urrna. lar mai ales in proorocia aceea, Lameh
inainte vaztnd duhovniceasca odihnire, adic a mintuirea
neamului omerie sc ceea ce se astepta, care ave a sa fie prin
venirea Iul, Mesia, a zis pentru fiul sau: "Acesta ne va odihni pe
noi" ca §i cum ar zice: Acesta dupa Potop, Tata s i innoitor va fi
neamulul omenesc §i va Jes i din sem inti a lui Mintuitorul, care
va sa ne fie noua odlhna §i veselie s l lzbavire din blestem, cac i
cu adevarat Hristos Mintuitorul nostru este Odthna §i Bucurie
tutur'or dreptllor.

lar dupa nasterea lui Noe, t.arneh a trait intru nas tere a de fii
565 ani, §i a nas cut fii §i fete.

Linga spunerea ace as ta, cum ca adlca Noe a atlat aratura
pamlntului, sa se pomeneasca spre lucrarea I parnlntulul,
cuvintul Sfintului Gura de Aur care zice as a: "Lucrarea
pamlritulul este mai de nevoie decit toate rne ste s uqur+le , pe
care §i cea mai intii a pus -o Dumnezeu, zidind pe om". lata
acest mare lerarh spune ca lucrarea de parntnt este cea mai
Intii §i mai de nevoie decit toate mes te suqurtte. Cea mal Tnttl,
cacl aceasta intru inceput s-a poruncit de la Dumnezeu lui
Adam: "Intru, sudoarea fe\ei tale i\i vei minca piinea ta". tar
cea mai de nevoie, ca la toti oamenii - Ia trnparatt §i la boieri §i

, la stapi nl - piinea la inceput spre hr ana Ie trebuie deasemenea,
ca §i saracuor. Sint §i alte me§te§ugul"i de. nevoie la via\a
omeneasca, ci ace lea toate s lujlto are sint lucrartl de parnlnt.
Pentru ca cine din mes teru cei mari prea intelepti, nu cauta
piine? Jar inca §i pentru aceasta lucrarea de parnint este

~ vre dnic a de lauda, ca este cu dreptate. Celelalte me ste suqurt
nu fara de pacat se fac, ca unele spun minciuni, altele fur.a,

J altele tns eala, iar lucrare a de parntnt pe toti de obs te ii
~ hrane ste , pe cel ce se oste neste §i pe 'ce l ce nu se oste neste .
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0, cit de multi sint eel ce 'rnantnca piinea in zadar, pe care a-l
numara nu se poate! _Multi se hrane s c cu feluri de nedrepte
dobinzi. ~nuLdin jafuri ~i din raptrl, altul din furtis aqur! ~i din
razboa+e, altul din napaatuirl ~i din tiranii, altul din alta
oarecare .lui Dumnezeu - neplacuta purtare de grija. Singura
lucrarea de parntnt, din osteneala miinilor sale ~i din sudoarea
fetei sale i~i are hr ana sa, dre apta ~i lui Dumnezeu placuta, ca
ceea ce nirnanul nu-l face strtmbatate, ci mai ales de la toti se
napaetutes te , caci cu atit de multe dajdii este ingreuiata ~i de
cei puternici asuprtta,

~i de mirare este cu adev ar at, ca un me~te~,ug ca acesta s l
cel mai intii ~i - cel mal de nevoie ~i drept, se soc ote ste
netinstit a fi de aceia ce cu bun neamul lor in zadar a se s lavi
s-au obtanult. Caci de ce este nectns tlt acel rneste s uq ? lntru
care cei mai dintii ~i mai mari stramo s i ai nos trt, din care toti
am ie~it, Adam ~i Noe, unul inaintea potopului, iar altul dupa
potop s -au ostenit. Adam saptnd, iar Noe arind lucra parnlntul.

~i ce al, 0, bunule de neam, intru nas terea ta, mai sus decit
tucratorut de pamint, afara numai de numele blagorodiei tale,

. ca de ace eas i tina e~ti de care ~i el. ~i ace last, iar nu alt chip
este al 'nastertt tale precum ~i al aceluia, ~i intru acetast pamlnt
~i tarina te vei intoarce, intru care ~i acela, nici slava bunei
tale rodiri, in mormint ~i in iad cu tine se va pogori.

Deci se afla in povestirile cele ve ch+, ca "§i la Impar ate sfile
_Scaune, din lucratortl de pamlnt se ridicau oameni vrednici ~i

, cu buna sporire ~i cu stava staptneau. Unul ca acela a fost
Premisl al cehilor; de la acela fu Peast al Ies if or. Ci ~i in
Scriptura cea Veche citim, oare nu de la lucrarea de parnint a
chernat Domnul pe Ghedeon barbat puternic, spre stap lnire a ~i
indreptarea poporu lui Israel, ~i I';'a aratat pe el stavit biruitor
asupra Madianitenilor? lar ,Sfantul Prooroc lIie, oare nu de la
plug l-a luat pe Elisei intru Prooroc? (III Regi 19).

Deci sa nu' defaime nimeni pe Iucr ator il de pamint, pentru al
, Ior.pro st neam, cind ~i imparatii ~i sfintii placut! lui Dumnezeu
din el ies., Bine a spus cuviosul Simeon cel Nebun pentru
Hristos, prietenului sau loan Diaconul, inaintea sfir~itului sau
zicindu-i: "Intre cei pro~ti oameni, care prin sate petrec ~i
lucreaza pamintul ~i intru nerautate ~i in dreptatea inimii sale
traind, pe nimeni nu hulesc, nici napastules c, ci din osteneala
miinilor sale intru sudoarea fetei i~i maninca piinea sa. Intre
unii ca aceia multi stnt sfinti marl. Ca i-am vazut eu pe ei
venind in cetate s l Impar tas indu-s e cu Trupul ~i Singele lui
Hrls tos -~i facindu-se ca nls te aur curat".

Maleleil fiul lui Cainan ~i tatal lui lared a murit (in anul
Facerii lumii, dupa Bibliile rus esti 1590, iar dupa hronografi in
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anul 1690), iar totl anii vietii lui au fost 895.

Faptele anilor de la mia iutii si suta a opta
(De la anul 1700 la anul 1800 dupa Zidirea lumii)

intru acesti ani de la 1800, n-am aflat nlrnlc de acel fel, ca
adlca sa Ie dam Scripturii, fiindca acelea ce in vremile cele
prea vechi inainte de potop se taceau lucrurl ' omenestt, intru
~tiinta meal1lurilor celor de pe urrna nu cu totul au venit. Ci
pentru multe, in Sfinta Scriptura putine s-au vestit. Ca atunci
intre oamenii cei ce dupa voia lor vietuiau neavind acest fel de
lege, in ce fel mai pe urma s-a dat putln folos, mai multe pacate
spurcate intru faradelege erau facute.

Deci numai despre aceea: cit de mare rau este pac atul, sa
vorbim ceva, nevrind a las a dupa ac estt ani nenurnaratl, locul
tablitei gol. Insa catre aceasta, ca noi cei ce avem I~gea lui
Dumnezeu cea data noua, sa nu urmam nelegiuitilor celor de
demult care au maniat pe Dumnezeu. Deci ce este pacatul sa
socotim in scurt.

Pacatul este calcare a poruncii lui Dumnezeu, iinpotrivire
Voii lui -Dumnezeu, neascultare spre . Dumnezeu cel ce a
poruncit sa nu tacem rau ci sa lucram binele; intoarcere ~i
departare lu!~i de la Dumnezeu, defaimare a lui Dumnezeu ~i de
a sa mintuire negrijire, de singura voie surpare luf s i din viata
la moarte. Pentru ca omul ce face pacatul, mort ~i-I face pe al
sau s ufle t, strain de ves nlca vtata, mart arf stnd ' Scriptura:
"Sufletul cel ce gre~e~te, acela moare" (Iezechiil 18; 4). '

Ce urrne aza pac atuf ui? Ii urmeaz a miniere de la Dumnezeu,
de buna~ati ltps ire s l pedeapsa. Ca 'pre cum Irnpar atul
pamlnte sc, de s-ar face vreun rob al lui potrivnic paruncii lui,
lndata pe aceea spre defaimare lui~i 0 socoteete ~i se minie pe
el ~i-I Hpse ste pe dinsul de mila sa cea mai dinainte s i-l da la
pedeapsa. La fel cere scul Imparat ,Dumnezeu, se minie spre
omul care a fost zidit de EI ~i pe care I-a Irnbog atlt cu Darul
Sau ~i pe care l-a iubit ca un tata pe fiu ~i' carula la Cer I-a
gatit ve s ni ce le Bunatati, daca acela defalmind attta Mila a
Zidilorului sau ~i Dragoste ~i facere de bine, ar incepe a calc a
Porun cile Lui' s i a face ace lea, care Stapin u lui' nostru ii sint
neplacute ~i potrivnice. Se minie asupra lui ~i spre ocara s l
necinste Lui~i soc ote ste Iucrar ile cele rele ale aceluia, ca pe
niste potrivnice Dumneze ies tii Voii Lui. Deci mai intii iI
Hpseste pe acela de Darul Sau cel mai dinainte, apoi prin
dre apta .Jude cata Sa, n rtndute ste pe el (de nu s-ar pocal] la
pedeapsa mortit, care ii asteapta pe pacato st in iad. lar noua

n de aici sa ne fie a intelege, cit devmare rau este pacatut, de
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-vreme ce de nls te r·autati ca acelea se face pricinuitor.
Mare rau este pacatul, ca minie pe Dumnezeu, if mrme

fiindca. ornul' cel ce gre§e§te ocaraste pe Dumnezeu st-t,
necjnste'ste pe EI, precunl §i Apostolul catre Romani graie§te;
"Cu calcarea Legii, pe Dumnezeu neclns teatl" (Rom. 2, 23).
Necinste§ie pacatosul pe Domnul "sau , mai mult cinstind pe
faptura decit pe Facator, pe vremelnica dulceata a pacatulut,
decit pe ceea ce este intru Dumnezeu nesftr stta de.sf'atare §i
rasplatindu-i Lui rele pentru bune, §i uriciune in loc de-slubire,
§i intorcindu-se dlns pre Acela de la care a luat fiinta §i
suffarea, intru care vietuie ste §i se mls ca. Oare nu este
aceasta ocara lui. Dumnezeu §i necinste de la pacatos ?
Neclns te ste -§i minie pac ato s ul pe Tatal ceresc, Cel ce ne-a dat
noua stapantre ca sa flm fiii lui Dumnezeu. it nec inates te caci

, gre§ind greu §i nevrind a se pocal, se Ieapada de a-i fi fiu, prin
care ,i se Iacus e lui fiu. Nu voie ste .sa-L alba lui§i Intru Tata, ci
s'e face fiu diavolului plzmasutul I'ui §i pe acela .1 prtmes te lui§i
in loc de tata, Pentru ca pacato s llor calor nepo caltl, diavolul Ie
este tata, iar nu DiJmnezeu,' precum se vede din cuvintele
Snntului Apostol Pavel, cele graite catre \Elima v raj ito rul la
Fapte' 13,10: ,,0 plinule de toata tnseractunea §i de to ata
rautatea, fiule al diavolului §i vrajmas ule a toata dreptatea!"
'lata; pacatosutui nu-l este tata Dumnezeu, ci diavolul. Deci
oare nu este cinste §i ocara, Tataf ui Ceresc de la unii fii ca

. aceia? Care paras+ndu-L pe EI alearqa la diavolul §i i se fac fii
aceluia? ~i' oare nu se va invapaia cu minia §i cu iutirne a Tatal
Ceresc asupra unora ca ace lor a? Cu adevarat foc se va aprinde
din minta Lui, ii va arde pina la iadul cel mai de jos (Deut. 33,
22).

Nec lns te ste §i minie pacatosul pe Durrinezeu Fiul, a doua
oara (precum zjce Ap ostof ul] rastiqnlndu-L pe EI lorus i §i
batjocorindu-L pe EI cu faptele cele pacatoas e, iar mai ales cu
cele de curvie ale sale. (Evr. 6, 6). Pentru ca cel ce se s purca
cu une le ca acele pac ate , Ie s purc a intru sine pe madulartle lui
Hristos. Ca trupurile noastre nu sint ale noastre, ci ale lui
Hristos Domnului nostru, graind Apostolul: "Oare nu stitl ca
trupurile. vo astre-etnt madulari ale lui Hristos?" Ale lui Hristos
(I Cor. 6, 16) cacl cu cinstitul Lui singe v-atl rascumparat.
Drept .aceea §i zice: ",Nu.sinteti ai vo strt, caci rascumparati
stntetl cu pret, deci oare luind madularlle lui Hristos, Ie voi
face madularl curvet? Sa nu fie!". Apoi cel ce curve ste, oare nu

. pe Hr is to s Fi ul lui Dumnezeu il nec lns tes te, spurcind Intru sine
madulartte Lui, §i oare nu-L minie pe EI? Loqo ditl sintem lui
Hristos Mintuit·orului nostru, precum mireasa mirelui, dupa
cuvintul Vasului alegerii cel ce zice:""V-am logodit pe voi unui
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barbat, fecio·ara curata, sa va pun inaintea lui Hristos" (II Cor.
11, 2). Sa fim cu Dinsul una, nu numai cu Duhul precum se
scrie: "Cel -ce s e llpe ste de Domnul, un Duh este cu Domnul" (I
Cor. 6, 17), ci -~i cu trupul. Pentru c a madularl sintem (dupa
Apostolul) Trupului Lui, dln Catnea ~i din Oasele Lui (Efes. 5,
30). C~ci zice Stintul loan Gura de Aur: "Precum Fiul lui
Dumnezeu, de a noastra fiinta este, as a noi a Lui fiinta sintem.
$i precum EI ne are pe noi intru Sine as a ~i noi pe EI intru noi
Instne". Pina aici Gura de Aur.:

Deci insotiti sintem cu Dinsul ca mireasa cu mirele, nu numai
Intr-un Dull, ci ~i intr-un trup. Drept aceea ~i Chiril al
lerusaflmulul zice: "Un trup ~i un .singe cu Hristos (intru stinta
imparta~ire) ne facem". Aici sa gindim: Oare nu se minie mirele
cind 0 vede pe mireasa sa preacurvind? De asemenea ~i
Hristos, oare nu s-e porne ste spre minie vaz indu-l pe acela, pe
care I-a Ins ottt Lui~i Intr-un Duh, intr-un trup, spurcindu-se cu
necuratrife pacatetor, ca preacurvind despre dinsul, oare nu se
va scula la razbun are ? Dupa cuvintul Ps almis tutui: "Pierdut-ai
de la Tine pe tot cel ce curve ste" (72, 26).

Necinste~te ~i minie pacatos ut pe Dumnezeu Duhul Stint
atunqtndu-L pe 'EI de la sine prin spurcatele lucruri. Pentru ca
nu poate sa petre aca acolo Duhul Stint unde pacatul cel
spurcat se savir~e~te. Stintul loan Gura de Aur iI aseamana pe
Duhul Stint cu albina, care in cele curate ~i btne jntrosttoare
stlubee tubeste a se s atastul, iar de la locurile cele cu rea
putoare zboara departe. Jar omul cres tlne s c cel ce a primit
intru sine la Botez pe Duhul Stint, asemenea aste cu vasul
albinelor, intru care, ca 0 alblna in vasul sau petrece Duhul
Stint. Precum graie~te Apostorul: "Oare nu ~titi ca voi stntett
Biserica lui Dumnezeu ~i Duhul lui Dumnezeu petrec,e in voi.
Oare nu ~titi c'a trupurile voastre sint Biserica Duhului Stint
celui ce petrece Intru voi? Pe care iI avetl de la Dumnezeu" (I
Cor. 3, 16; ~i cap. 6, vers , 19). Deci precum. tumul cel puturos 0
gone~te pe albtna de la vasul ei, asa puturosul lucru , al
pacatulul il alunqa pe Duhul Sfint de la om. Duhul Stint in om
este, 'ca un staptn de cas a deci oare nu este necinste ~i o car a
Stapinului casei, daca ctneva.atraln venind, ar incepe a-I izgoni
pe el : din casa. aceluia cu sila impingindu-I? A~a ocara ~i
necinste Duhului Stint I se face de la pacatul omului,
izgonindu-L pe .EI din casa Lui. lata cit de mare rau este
pacatut, ca pe Dumnezeu -cel in Treime Unul, pe Tatal ~i pe Fiul
~i pe Duhul Stint iI minie! '

Mare rautate este pacatul ~i pentru aceasta: ca-t Hps este pe
pacatos de multe bunatati duhovnic es tl, pe care mai inainte Ie
adunase el tuis l, ~i care gatite ii erau lui de la Dumnezeu.
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Pentru ca miniat. fiind Dumnezeu, se iau de la pac ato s
duhovnice s tlle Daruri ale lui Dumnezeu, intii se iau cele mai
dinalnte- plati, prin care §i-ar fi mijlOcit omul mintuire Iu is l,
adlca cele bune lucruri. Pentru ,ca zice Dumnezeu in proorocia
lui lezechiil: "De s-ar abate dreptul din calea lui cea dr eapta, §i
ar face faradelE~ge, toate dreptatlle lui pe care Ie-a facut( nu se
vor mai pomeni inca" (Iezec. 18, 24). De aici putem a intelege,
ca. rnacar cineva §i mari bunatatl §i, nevornte mai inainte a
ararat, macar postiri multe, macar ruqaclunt, macar feluri de
omoriri ale truputul, pentru paz ire a c uratiet, rnacar oarecare
osteneli alese, ori milostenii, ori cheltuieli nu purine la zi.direa
§i tmpodoblrea Bisericilor Domnului, ori §i altele oarecare
placert dumnezetes tt de ar ' face, cind ar cade a in oarecare
pacat de moarte s l din acela Indata prin poc airrta nu se va
scula, ci in el va intirzia, toate cele mal dinainte lucruri bune
se risipesc §i mor §i intru ultare se fac inaintea lui Dumnezeu.
A zis: "Toate dreptatrle lui nu se vor porne nl, pentru un pacat,
daca .aceta nu s-ar curatl degrab prin pocalnta". Ca precum 0
scinteie de foc de s-ar lasa sa se aprmda, Invapaf ndu-s e, mare
arde re face §i mari case §i bogatiile cale adunate intru ele in
multi .ani, intr-un ceas Ie arde §i in cenusa Ie intoarce. ~i
pre cum 0 crapatura mica in fundul c orable i neb aqata in s earna,
intrarea apei Inlauntru S'lobozind-o, pe to ata corabia cu
rnarfurlte cele ascunse de napr as na 0 cufunda §i 0 Ine ac a, asa
un pacat f'ac ut §i nebagat' in s eama, pe bogatia cea
duhovniceasca prin multe osteneli §i in lunga vreme .adunata
Intr-un ceas 0 pierde, atara de s-ar po cai cu adevarat omul,
atunci iar se aduna acea bogatie care se pierduse. Pentru ca

, poc ain du-s e pac atos ul, se pomenesc inaintea lui Dumnezeu
ostehe llle lui cele mai dinainte §i Invlaza, cu Mila lui
Dumnez eu, lucrurtle cele bune de mai inainte ale aceluia, dupa

'teologica cugetare §i inv,atatura, care se intaresc la aceste
cuvinte .apo stotes ti ; "N'u este napas tuitor (iar Gura de Aur asa
a pus; nedrept) Dumnezeu, ca sa. uite lucrurile voastre §i
osteneala dragostei, pe care atl aratat-o in Numele Lui" (Evrei
6, 10). Iar ale omului ce nu se pocale ste nu i se Inviaz a
lucrurile. Inca pacatos ulul ce nu se pocate ste §i intru acelea
s ta, lucruri bune macar de ar face parecare intru pac ate de
moarte fiind i se ia puterea aceea prin care ar afla el,Dar
inaintea lui Dumnezeu cu lucrarea bunelor lucruri. Ca ptna ce
pacatosul in pacatut sau cel de moarte petrece s l. nu inceteaza
a minia greu pe Dumnezeu, pina atunci toate lucrurile lui cele
bune nu se fac bine primite lui Dumnez'eu, nlci nu-s l ci§tiga
prin ele lui§i mintuire. Precum vreo sluga avind vrajba asupra
Stapinului sau §i mihnindu-I pe el foarte §i netmpactndu-s e cu
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el, nici iertaciune certndu-al, ci inca vrajmal}uind l}i scirbindu-I
pe staptnul, de ar trimite vreun dar la acela, oare ar primi
staptnul daru l acela de. la acea sluga vrajrnas ul sau?
Nicidecum. De asemenea §i Domnul Dumnezeu, lucrurile
pacato sutui, mac ar de s-ar vedea oarecare a fi bune, nu sint
primite, pina ce este in v rajba, ptna ce nu s-ar lmpaca cu el
pacatosul prin adev arata pocalnta, pentru ca tot pac atul de
moarte vrajma§ie este spre Dumnezeu. Oare nu -e ste lucru bun
postul §i tnfrtnarea ? ~i daca cineva postindu-se, asuprind pe
ap-roapele, intru [udec atl §i in sfezi se po ste ste, ac e l post nu
afla Dar de la Dumnezeu. Pentru ca scris este: "Macar de tl-al
strimba ca 0 secere grumazul tau §i sac §i cenus a de ti-ai
asterne .• apoi nici asa nu se va numi post primit, ca nu de acest
fe·1de. post am ales Eu, zice Dornnul" (Isaia 58, 5).

Oare nu este bun lucru rugaciunea? lar de s-ar face in
. vrajba, nicidecum nu-i primita de Dumnezeu, zice Psalmistul:

"Rugaciunea lui sa fieIntru pacat" (Psalm 108, 6).
Oare nu este bun lucru milostenia, iar de nu este dragoste

catre aproapele, ci mai ales uriciune, atunci milostenia nu mult
ceva poate inaintea Domnului. Zice Apostolul·: "De a§ tmpartl
toate ave rile me Ie, iar dragoste nu am, nici un folos nu-mi
este" (I Cor: 13, 3). Chi peste fa riseu I acela pe ca re in
evanghelii I-a adus Domnul spre pitda, acela avea multe lucruri
bune, nj.l rape a, nu curvea, nu preacurvea, postea, adeseori,
zec lulala da din toate averite sale la milostenie, tns a toate
ace lea neptacute lui Dumnezeu s-au ararat, pentru pacatete
fariseice cele de moarte , care erau: mind ria, neiubirea catre
aproapele §i osindirea vecinului. Ce v om zice de aceia care de-
a pururea se tavales c ca porcii in noroi, in pacate!e cele
spurcate curves tl, de Dumheze u urite, intru tmbulbart §i in be tll
§i in ptacerl!e de pintece i§i petrec zilele lor, se hr ane sc fara
de infrinare ca spre ziua junghierii, §i de neiubire §i de v rajba

_!ji de v ic le s uqurt §i de nedreptati sint prea plini. lar raptrea ~i
jeJuirea 0 au acum _ca pe 0 dre apta dobin da §i nu numai nu
gindesc de pocatnta, ci .§i ·abia intru pacat Iorus i socotesc cele
atita de rele §i atita de multe lucruri ale lor. Aceia cindva §i
ceva bine de ar face (pentru ca fac §i pacato$ii uneori oarecare
lucruri bune) Ins a acele lucruri ale lor, ca cele ce in cea mare
vrajba cu Dumnezeu se fac, neplacute lui Dumnezeu se arata,
miniindu-se spre din§ii Dumnezeu foarte, pentru altele mai
multe rele lucruri ale lor cu care totdeauna il mihnesc pe EI.
C'atre unii ca aces tta, inca in Vechiul As ez amtnt grala

I Dumnezeu in proorocia Isaiei zicind (iar acum catre noi
1 graie§te): "Ce-Mi este Mie de multlmea jertfelor voastre? De atl
J aduce tamiie, uriciune imi este Mie. Postul §i praznicele
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voastre Ie uras te sufletul Meu. Cind Yeti ridica miinile voastre
spre Mine, Irni voi intoarce ochi l Mei dinspre voL $i de ati
tnmultl rug~ciunea nu va voi as culta pe voi, pentru ca miinile
voastre sint pline de singiuiri". (Isaia I, 13-15). Sa luarn aminte:
Oare nu era lucru bun in Legea Veche a aduce lui Dumnezeu
multe jertfe ~i tamtie? Oare rau era a posti, a praznut intru
Siava lui Dumnezeu, a ridica miinile spre Dumnezeu ~i a inmulti
rugaciunea? lns a toate acestea nu numai ne ptacute, ci s i urtte
lui Dumnez eu se aratau, fiindca cu altele mari pac ate ~i

, faradelegi II tntaritau pe EI.
lar noua de aici ne este cunoscut ca de la omul cel afundat in

spurcate pacate ~i curnptrte ~i care nici in s imtlre a veni nu
vote.ste, se ia puterea Ptacertl lui Dumnezeu de la cele bune
lucruri ale lui.' Marturise~te la ace asta Sf. \Grigorie Dialogul
papa Romei, z ie lnd asa: "Omul cel razvratit, se vede ca face
oarecare lucruri drepte, ci acelea, prin cele ce stnt rele, se
ris ipe sc ~i de vreme ce prea neplacute sint lui Dumnezeu rauta-
tile, drept aceea nici acele bunatati, pe care Ie fac cei rai, nu-l
s int ptacute lui Dumnezeu. Pentru ca cel ce in rautatlle' sale
este urtt lui Dumnezeu, acela ~i Intru bunatattte sale netrebnic
este". Pina a:ici Sfintul Grigorie.

Apoi se iau _d~ la pacato sul ce intru po calnta nu vine,
. ve~nicele bunatati cele neg'raite, care la ceruri s -au gatit celor
ce-L iubesc pe Dumnezeu, pe care ~i acela avea sa Ie
prtmeasca. A~a rautatea pacatutul Hps este pe om de toate
bunatatile duhovrucestt cele ves nice! Ci ~i pe- cele vremelnice,
de nevoie bunatati ale trupului, de multe ori pac atul Ie pierde,
ca pentru pacate se face cerul de arama, ca adica sa nu-s i dea
ploaia precum in ztle!e lu) Ilie, iar parnlntul de fier, ca sa nu
rodeasca ~i s'e,Jac foarnete ~i s caderl. Ca pacate le iubitorilor
de desfatari Ie golesc averile ~i in saracle yin bogatii.

.Prin pacatete netntrtnartl se vatarna sanatatea, se pierde
frumusetea fetei, se tmputtne aza vlata s i tnteteptll se
innebunesc ~i c lns tltll se necinstesc, ce a buna intre oameni
stava se nes lave ste. Deci fiecare aici sa soc otf ti, cit de mare
rautate este pacatul, care de attte a bunatati il llps este pe
pacatos l

Mare rautate este pacatul ~!pentru muncife ce s-au rinduit
,pentru dlns ul, asupra omului de la Dumnezeu, pentru ca nu se
face pacatut fara de pedeapsa, sau vremelnica sau ve s nlca. In
vremelnica viata, pentru pae ate se fac fe lurl de primejdii,
alunqar], tulbur.arl, raz bo ale le cele dintre noi, rani de moarte
purtato are, morti napraantce, "avaliri ale celor de alta sernintle
~i risipire cu·totul a catate nllor ~i chiar a intregilor tari s i
impa.ratii, precum in cartea Intete pcf unil se scrie: "Pustiit-a tot
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pamintul faradelegea A§i rautate a (pacatutul) a ras turnat
scaunele puternicilor" (tntelepc. 5, 24). La care sa ne fie noua
chip vechiul Ierus allm, eer risipit de caldei, prin ale car or
rrriini, sfintii trei Tineri in Babilon dus i fiind, graiau in
rugaciu nea ce a catre Dum nezeu: "C u adevarata j ude cata ai
adus acestea toate asupra no as tra, pentru pacate!e noastre, ca
am g,re§it §i faradelege am facut, departlndu-ne de la Tine"
(Oaniil 3). Unele ca aceste pedepse se fac aici pentru pacate.
lar in, veacul ce va sa . fie, ce? Fo cul cel nestins in iad,
intunericul cel ne lumlnos , viermele cel neadormit, tartarul, de
care §i singur satana se cutrernura, intru acestea au a se
pedepsi in veci pacato§ii nep ocaltl.

De aici aratat se vede, cit de mare rautate este pac atul, care
intru atitea prtrnejdlt vremelnice §i ves nice arunc a pe om.

,
Faptele anilor de la mia 'intii ~i suta a nona

(De la an ul 1800 la anul 1900 de la Zidirea lumii)
$i intru ace as ta tablita a ani lor ce se 'nurnara, ca §i in cea

trecuta ,' nici un fel de istorii nu se afla §i se poate a intelege ca
in anii aceta nimic nu se facea, fara numai pacate!e omene stt.

·Deci §i aici (ca sa nu fie locul de sert) sa graim pentru
rautate a pac atului, cit de mare pierzare se face de la acela.

Pacatul pe ingerul "'cel luminos intru intunecos satana I-a
pretacut, $i din cer I-a surpat. Pac atul pe Adam din Rai l-a
izgonit .§i blestem s l moarte la tot neamul omenesc a adus.
Pacate!e Inmuf tindu-s e in poporul lumii celei dintii, nen umarate
intunerece de popoare, cu apele potoputul le-a acoperit !ji le-a
pierdut. Pac ate le cele prea spurcate, pe Sodoma §i pe Gomora
!ji pe cetatlle cele dtmprejurul acelora cu foc le-a ar s , Pe Egipt
cu multe batai I-a muncit, a sfir§it pe Faraon cu to ata puterea
in mare l-a afundat. Pentru pac ate israeHtenii pe care
Dumnezeu din' Egipt i-a scos, n-au intrat in parn intul
fagaduintei, ci . .In pustie au murit. Pacate le; grosimea
parntntului, sub Datan §i Abiron; ptna la lad a surpat-o , Pe
oarne nl in dobitoace (precum pe Nabucodonosor) §i in s tllpl
nes imtltt. (precum pe femeia lui Lot) i-a pretacut, §i pe nimeni
n-a crutat cindva, ci spre to ti cei ce gre!jesc, j ude cata $i
pedeapsa de la Dumnezeu Ie-au adus. Pac ate le orne neati §i pe
s inqur Fiul lui Dumnezeu, eel Nevinovat, Drept $i Prea Cuvios,
care pacat n-a tacut $i victes uq nu s-a aflat in Gura Lui, pe
Cruce L-au pironit $i oare l-ar cruta pe vreun pacato s? Pac atale
ce le mari, pe cei puternici de pe Scaune i-a surpat, Impar ati a
ras turnat, cetati a stricat, os ta se sti cete a risipit, tari a pustiit
$1 acurn ace eas i 0 fac. 0, cit de mare este cumplirea pac ate lor l
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Bine ne statuteste Scriptura: "Ca de la lata sarpetui sa
fugi de pacat, ca de te vei apropia, te va muscat" (Sirah 21).

Nu este "rautate in partea cea de sub cer mai rea decit
'pacatul. Ori boala, ori asupreala, ori sarac!a, ori alungarea, sau
oricare primejdie §i rea patlrnlre, nu este atit de rea, pe cit este
vreun pacat de moarte. A§a graie§te Sflntul Gura de Aur:
"Cutarele (zice) este sarac §i rea este saracia. ~i ce este
boala? Sau ce este orbiciunea? Nimic nu s lnt acestea omule,
numai una este rautatea: a gre§i" (Cuv. la Efes. 5). Pina aici
Gura de Aur. Deci pentru ce sint toate primejdiile §i relele
patlmlri in lumea aceasta, nu sint nimic impotriva pac atului.Tar
pacatul decit toate este mai rau ? Pentru aceea, cacl to ate
acelea vremelnice s int, lar pacatul munceste in veci, rnacar
des i iertat ar fi, ins a din pomenirea a celui ce a gre§it nu se
duce. Ca precum rana cea luata pe trup, macar de s-ar §i
vlrrdec a, dar semnul ranll ramine,' asa in sufletul cel grel?it,
care l?i iertare din Milostivirea lui Dumnezeu a ci§tigat, mac ar
l?i intru tmparatia Cereasca de .a-ar satastul, lns a pomenirea

. pacatului intr-insul rarntne, ca un semn de rana cea tacuta
.inaintea ochilor pururaa ' fiind. Pentru ca vaz ind omul pe cea
aratata lui negraita Milostivire Durnnezeias ca, impreuna va
vedea l?i aceea, de care s-a milostivit spre el Dumnezeu, de i-a
iertat lui pacatul eel mare §i nu unul, ci atitea de multe pacate.
Deei cu vederea Milostivirii lui Durnnez eu , se vor vedea §i
lucrurile acelea ale omului cu care ei in viata vremelnica a
miniat atita pe cel Bun l?i atita de prea Bun Dumnezeu. ~i as a
pacatul cef' Iacut, macar de-i §i iertat §i intru uitare de
Milostivul §i Nepomenttoru+ de rau Dumnezeu tas at, intru
pomenire va fi celuia ce singur l-a fac ut.

Vezi zice: Scris este in proorocia lui lezechiil: "Cel
faradelege- de s-ar intoarce de la toate faradelegile sale, toate
pacate le cite le-a Iacut nu i se vor pomeni lui" (Iez. 18).

Ras puns: Nu se vor pomeni as a, ca adica intru minie a fi de
la Dumnezeu §i in mustrare §i in pede aps a, pentru ca cele
odata iertate, in veci iertate sint. Ci porne nire a acelora nu se
duce, fiindca l?i Dumnezeu pe toate cele tre cute Ie tine minte §i
Ie va tinea minte in veci. Si tlnere a de minte a omulul pe toate
ale sale eele rnai inainte tacute nu Ie va uita in veei s l Ie va
vedea pe minierile cele facute intru Dumnezeia.sca Milostivire
iertate lui. Caei cum. se va s'ti .marimea Milostivirii lui
Dumnezeu, de nu se va pomeni martmea gre§elilor? ~i de aceea
Intru nesfir§itii veci va incepe a. stavl §i a multumi lui
Dumnezeu celui fara de rautate, ca atite a pacate §i atitea de
multe faJadelegi i-a iertat lui, cacl este 0 rautate fara de sf'lrs lt
pacatul, tlindca nu numai 'pac atos l lor celor nepo caiti Ie va fi in
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iad ve snlc muncitor, ci ~i celor ce s-au po cait ~i iertarii s-au
invrednicit ~i cu dreptil intru imparatia lui Dumnezeu s-au
rinduit, ves nic aduc ator aminte, macar de s l nu spre mustrare,
nici spre lnfruntare , ci mai ales spre pr ostavlre a Milostivirii lui
Dumnezeu, insa pomenltor ...

Aici sa se aduc a intru marturle Sfintul Dorotei, care pentru
pomenirea pacatetor vcrbe.ste as a (in Cuvintul 1 "Pentru frica
muncii"): "Pe toate Ie tin minte sufletele, pe cele aici tacute ,
pre cum graiesc Parintii, ~i cuvintele ~i lucrurile ~i gindurile l}i
nimic din acestea nu pot sa Ie uite atunci. lar aceea ce se
graiel}te in psalmi: in ziua aceea vor pieri toate gindurile lui,
"ginduri" nurne ste pe grijile veacului acestuia, adie a: zidirile,
ca~tiguri.le, nas catorlt, fiii, ~i toata dare a ~i luarea. Acestea
lmpreuna, cind iese sufletul din trup, pier ~i nimic de acestea
pomene ste, sau se mai grije~te. lar ceJe ce le-a facut dupa
bunatate, sal! dupa patima (pacatului) pe acestea Ie tine minte
~i niciuna din ele nu piere. Ci de a s l folosit cineva pe
(alt)cineva, sau acela a luat folos de la cirteva, pururea i§i adu-
ce aminte §i de ce la ce s-a folosit de la dinsul §i 'de cel ce I-a
folosit pe eL La fel de s i napas tuit fu cineva, sau ef a fa cut
napaste cuiva, pururea i§i aduce aminte §i de cel ce i-a facut
lui bintuiala ~i de cel bintuit de el. $1 nimic - precum am zis .-
nu uita sufletul din cele ce a tucrat in lumea aceasta, ci pe
toate Ie tine minte dupa Iestrea din trup.. inca §i mai curat, inca
§i mal ararat, ca c el :ce s-a schimbat de pamtnte scut acesta
trup". Aceasta Sfintul Dorotei graind, aduce pe ~I.t martor as a:
,,_Qarecind graiam cu un mare Staret de aceasta, §i zicea singur
Star etuf , ca tine sufletul minte dupa ie§irea dintrup patimile pe
care le-a facut §i pacatete §i fetele cu care le-a lucrat pe
acelea. Eu inca iara§i ma prigoneam .pentru cuvintul acesta
mult, vrind ca sa s tiu, §i nu se supunea sraretul zicind: ca §i
singur chipul acela al pacatului iI tine minte sufletul s i tnsust
locul acela §i s inqura tata aceea cu care a gre§it". Pina aici
Dorotei. '

De aici ararat se Ins tlinte.aza ca dup a ..s tlrs itul ornulul, nu
uitate, ci in veci tinute .In minte sint pacateteTul, Fara numai
intru aceea va fi osebire, ca pac ato sul cel osindit in munci are
sa-§i aduca aminte de pacatete sale, spre mal mare muncire a
§tiintej sale, jar cel ce va ci§tiga Mila Dornnuluf', acela va sa-s i
adue a aminte spre mai mare Pros lavire a marii Milostivirii lui
Dumnezeu, care i-a iertat lui pacate!e. Ca precum Imparate as ca
mila, bttndetete §i nerautate a, cu alit mai mult se face l}i mai
mare, pe .ctt mltule ste pe cei ce l-au gre§it Lui s i-i iarta pe ei
milostivindu-se spre dlns it. $'i precum is custnta doftorului pe
atita mai mult se pros lave ste, pe cit mai mari §i nevindecate
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ran; ar tamadui,' as a Dumnezeiasca Milostivire, pe atita mult §i
mai mult pr os lav ita va f-i in veci, pe cit pacatos il cei crutatt,
iertatt de tanfle pacatelor -tamadui·ti, curatlt! §i cu dreptii

. numaratt, se vor ve deatntru Cereasca imp~ratie.

. Este pac atul attt de rau, clt omul singur de sine, fara de
ajutatoare a Durnn ezelas ca Milostivire, niciodata nu poate ca
desav"'r§.it s'a se po catas ca de el, macar de ar trai §i 0 mie de
ani §i in pocatnta, in' osteneli, in postiri, in ruqaclunl §i in
lacrimi pe totl anii aceia i-ar petrece. "Macar de (precum zice

'Sfintul s cararul) §i pe to ata lumea 0 ar porni spre plins pentru
el; macar pe tot riul lordanului de l-ar preface intru lacrimile
sale §i ptcaturl dinpchii sai ar scoate, macar de s i mii de morti
ar patlmi pentru Hr ls to s , nici as a cuviincioasa datorie pentru
pacate , prin sine a, 0 rasp+at! nu poate. Ca nu se as eamana
singele lui cu Singele Fiului lui Dumnezeu, Celui ce a patirnit
pentru noi". Un pac at al lui Adam in Rai facut de-atlta rautate
era, cit lacrimile cele prea mu Ite ale tutur or sfintl lor str arno s l,
singiurile cele vars ate ale Sfintilor Prooroci nu putura sa
curnp.ane asc a pentru 'e l, cl trebuia ca singur Fiul lui Dumnezeu,
din Cer pogorindu-Se sa se intrupeze §i sa pattmeas ca §i cu.
Singele Sau pentru pacatut omenesc, sa ptate as ca datoria cu
Oumnezeiasca dre apta .Judecata. lar not ce vom face, nu pentru
unul, ci pe ntru cele nenumarate grele pacate ale noastre? Ce
fel de indestulata pocaint,a sa facem? Cu ce sa cumpanim §i sa
p+atlm datoriile. noastre, de nu vom cauta Dumnezeiasca
Milo~tivire? Ci'§i, cauttnd-o n-o vom afla pe ea, de nu mai intli
ne vom par as l de pacate, pentru ca nu este cu putf nta gre§ind,
a mitostivi pe Dumnezeu.. _

Pacatul atita de rau este, tit nu numai pe cel ce-I face II
pierde, ci §i pe altii nevtnovati Care slnt .c u dinsul in primejdii
ii baga. Pentru pacatul lui Jona celui ce in corabie In ota §i
cetlalt! ce erau cu dinsul se primejduiau de la valuri §i se
deznadajduls e de viata lor.' Caci se Iacus e furtuna mare in
mare, iar corabia patime a cit sa se sfartme. Ci §i aceia de care
in evanghelie se scr+e: "Corabia se acoperea de valur i, nu era
attta dup~ intimplarea vintului de furtuna s l a cutremurului
cetui mare in mare, pe cit dupa vina pacatutul ce era in Iuda"
(Matei 8, 24). As a de aceasta intelege Sfintul Ambrozie al
Milanului, zicind: "Macar de§i multe lucruri bune ale ucenicilor
lui Hristos in corabie inota, Ins a necre dj nta vlnz atoru!ui (iuda)
tulbura cu valuri corabia". Adica pentru -s lnqur necredinciosul
luda s-a tulburat marea, ·nesuferind sa-l alba pe el Inotator pe
sine, care mac ar ca atunci inca nu avea gind ca sa-L vinda pe
Hristos, In sa vazlnd Minunile lui Hristos, de nec re din ta era
cuprins, dec; pentru pacatul lui §i Sfintii -Apostoli in cutremur
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de tnvalulre l?i de furtuna erau. Ci l?i In vremea potopului, cu
oamenij cei pacato s! au pierit l?i fiarele ~i dobitoacele l?i
pas artte, care nimic nu grel?isera lui Dumnezeu. lar acum in
lurne, ca !ji In' marea ce se Invaluleate , 0, cat de multe primejdii
napades c pentru pacatet $i pe toate ace lea l?i cei nevlnovatt,
pe -linga' cei v inov ati Ie patimes c. Pac ate le s traine §i celor
n-egrel?iti pr'icf na de primejdie se fac. Precum in Israel de
demult a fost, unul a grel?it David, l?i toata Imparatia pentru
pacatul lui se primejduia foarte (II Regi 24).

Atita de mare rautate este pac atut nostru, cit §i la Ins us i
Dumnez eu oarecare os teneala aduce, Sfintul Prooroc Isaia a zis
catre Ahaz Irnparatul lui Israel l?i catr e tot sfatul lui: "Asculta
casa lui David, oare putln va este voua a da oste ne ala
oamenllor, apoi fiindca _Domnului ii dati os teneala?" (Isaia 7).
Adica, oare nu va ajunge voua a osteni pe poporul cel sarac cu
slujbele cele grele, care 'cu nemilostivire pe dln§ii Ie purie tl, §i
cu asuprelile c~le de voi facute +or cu chinuire §i cu
stramtorare ? Cit inca §i pe Oumnezeu 'nu va sp a+mtntatl a-L
osteni cu pacatete voastre? .Pentru ca nedreptatl §i faradelegi
facind dati oste neala Domnului. Ci l?i singur Dumnezeu, in
pro oro eta Isaiei. catre Israel cel -ce gre§ise graiel?te: "Intru
pacate le' tale §i In ne dreptatlte tale m-ai ostenit" (lsaia 43, 24).
De mirare §,i de s paima este -Dumnez ete s cul acesta cuvint, pe
care Jt zice: Ca omul gre§ind, EI se ostenes te. "M-ai ostenit -
zlce - intru paeatele tale". Au do ar a Dumnezeu lucreaza ceva?
Sau ajuta omului cind acela gre§el?te? Lucreaz a cu adevarat
precum talmactre a lui leronim arata: "A lucra (zice) M-ati f'acut.
intru pacatele voastre". Deci cum Dumnezeu lucre aza §i se
os tene ste, noi grel?ind? Sa Iuarn ,aminte: Dumnezeu tine viata a
tot omul, credincios §i necredincios, drept §i pacato s , pentru
ca toti intru Dinsul (precum graie§te Apostolul) vie tuirn §i fie
rnls cam §i slntem (Faptele Ap.13, 22). lar tlnindu-ne pe noi
Atotttttorul Cel ce ne-a zidit, ajutor eaz a firii noastre lntru toate
faptele, ori in bune, ori in rele, intru cele bune ajutindu-ne, iar
intru 'cele rele neluind de la noi viata, suflarea l?i mts care a
no.as tra, cea tinuta cu Mina Lui §i paz ita cu Milostivirea
Aceluia. $i nu este in vlata no astra vreo lucrar e care s-ar

.savar§i tara de tlnere a lui Durnnezeu §i fara de ajutorarea firii
noastre. 'Ca fara de Dinsul nlci a sufla 0 data, nici a mis ca un
deget nu putem. $i de n-ar tinea Dumnezeu omeneasca vlata ~i
mlscare §i macar la 0 clrta de vreme, intr-o cttpeala de ochl,
lulndu-s i .ttnere a sa, deIa dlns ul, Indata ernul mort ar fi. Aici sa
ne fie a intelege, cum Dumnezeu Iu cre aza §i Se o ste ne ste , ornul
gre§ind. Cind vreun pacat er face omul, tl ajuta Dumnez eu tiree
lui tinind-o oe ee, netutndu-sl Puteree cea A tottiitoere a Sa,
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'care fine viete $i misceree pacatosului, neslobozindu-I pe el, ca
in singurul lucrul acef de pacat _.de naprasna sa moere $; de
yrajma$ul ce! .nev ezut sa se rapeasca $i in iad surpat sa fie.
Deci ajuta asa pacatosului $i nevrind, ca precum moartea paca-
tosului n-o voieste, a$a nu voteste sii-i ia voia cea votnice $;

, steptntree omului, pe care i-e dat-o lui dupa Chipul Sau. Dec;
nevrind se oeteneste, biruiruiu-s e pe Sine singur, cec! dreapta
Lui Judecata if oorneste pe Dinsul spre riizb unere, ca indata sa
pedepseasca pe pacatosul $i in singur lucrul cel de pacat se-!
piarda pe acefa ce gre$e$te, ier indurarea $i mila cea iubitoare
de oameni opreet« pe cea izbinditoare Mina a dreptei Jutieciit],
se mltostiveete, nu pierde, indelurig rebo«, a$teapta intoerceree
pacatosului. Dreepte Lui Jildecata se iutest» cu minie dreapta
asupra celuia ce face faradelege, iar Milostivirea Lui ii gate$te
doftorie, tamaduiri ca sa vindece cele de pacate rane ale
pacatosului. Dreapta Judecete a lui Duinnezeu deschide gheena
celui pacatos, iar Milostivirea Lui descnide inaintea tetei
Tetiitu! Cresc Riinit« lui Hristos cefe din Miini, din Picioare, in
Coaste $i in Inima cea strep une«, pe care le-a suterit pentru cel
pacatos. $i a$a se oeteneste Dumnezeu, blruindu-si mania Sa
cu milos tivlree- Sa, $i cu tineree SC} cea cuprinzatoare sl ujes te
cetuie ce intru pacate gre$e$te. Insa singur nu este. parta~
paeatulul pacatos utut, nici nu este vinovat la lucrul lui cel rau:
pentru ca nu tntru rea voirea pacatulu] Iucreaz a sau -ajuta
Dumnezeu pacato s utut, ci numai intru cefe vietultoere tiresti
puteri ale aceluia, care intru a-toate-Tiitorul Dumnezeul nostru
se mls ca. ~i precum schlopul umblind ~i schiopatlnd , sufletul
lui' cu dinsul nu schtopateaza, rnacar de~i el nu fara de suflet
schtopate az a, .asa ~i pacatosut gre~ind, Dumnezeu tintndu-I
vlata lui ~i' ajutindu-i la· fireasca aceluia mis c ar e, nu este
pacatutul aceluia - partas , met vinovat, ct singura voia
ornene asca cea v of nlc a, cea data lui de la Dumnezeu cu
neluare, aceta impotriva Voii lui Dumnezeu face pacatul, Voia
lui Dumnezeu la aceea nefiind; ci paz ind viata pac ato s ulul,
macar de~i urit este Stapinului pacatut ,celuia ce-i gre~e~te Lui.
~i minunata este cu adevarat indelunga rabdare a lui Dumnezeu,
cum pe omul cel ce gre~e~te il s.ufe re , nepierzindu-I pe el cu
faradelegile lui, in singur ceasul ce se face spurcatul pac atul
lui! -Slava Milostivirii Lui celei atlta de mult rab dato are l

Rab da indelung Dumnezeu, macar de s i cu osteneala Sa,
nepterztnd pe pacatos ut aceta cind face pac atul, ci se minie
prea mull asupra ace luia ce nu se po cale ste- $i rasptattre pentru
pacate ii gate~te. ~i va fi 0 vreme atita de groaznica, intru care
indelunga rabdare a Lui spre ne.imb llnzf ta lutlme, s i iubirea de
oameni spre vrajma~ie se va preface. "Atunci miinile ~ale i~i va
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spala- in Singele pacato su!u!'' (Psalm 57,-10). ~i ce este mai
infrico§at decit rautatea aceasta, la car-e pricinuitor se face
pacatul no s.tru ? 0 cit de mare rau §i ne qrestt este pacatul l Ca
pe Atotputernicul Oumnezeu Cel ce viata no as tra 0 tine iI
cs tene ste, pe cel Prea Bun §i Prea Milostiv Tata spre nesflr§ita
minie il porne stel Oe acel rau multi ptacutl lui Oumnezeu
temindu-se, mai cu voire s i-au ale s sa se dea la primejdii, la
munci §i la morti decit sa Iac a vreun pac at mare §i sa intarite
pe Ziditorul lor. losif cel prea frumos in Egipt, mai bine a voit
sa pattmeasca in temnlta §i in legaturi, decit prin pacat a se
Invrajb! cu Oumnezeu. .Pentru ca a zis catr e acea Ins elatoare:
"Cum'voi face acest lucru rau §i voi gre§i' inaintea [ul
Oumnezeu" (Fac. 39, 9) Susana cea Intreaqa la minte in
Babilon, mai bine a ales a muri decit sa vo las ca pac atul. Pentru
ca a zis catre ~ei tara de rusme s l ne dre pti.judecatort: "Mai cu
voie imi este ca nefactnd pacatul sa cad in miinile voastre,
decit sa gre§esc inaintea lui Oumnezeu"'(Oaniil 13).

lar Sfintul Eleazar batrtnul, spre calcarea legii silit fiind, ce a
raspuns ? Mai bine imi este ca sa rna arunc Indata in iad, decit
sa miniu pe Durnnez eul meu, prin calcarea Legii Lui celei sfinte
(II Macabe'i 6; §i August 1). Cui nu-l este Infr ic osat iadul? lar
ptacutul lui Oumnezeu, mai bine voia sa fie in iad, dectt sa
gre§easca §i sa minie pe Oumnezeu. Pentru, ca minia cea
dumnezeiasca, decit toate muncile §i rnor tlle , chiar §i cele din
iad, mai· Infrfco sata este. Oare nu striga pac ato s ii in
Apocalipsul lui loan Teolagul catr e muntt §i catre pietre:
"Cadeti peste noi §i ne acoperiti dinspre Fata Celuia ce s ade pe
Tron §i dinspre minia Mielului, ca a venit ziua cea mare a miniei
Lui, §i cine va putea sa stea?" (Apoc. 6, 16).Ci .§i Sfintul lov,
oare nu se roaga ca ascuns sa fie. in iad, pln a ce va inceta
m.inia lui Oumnezeu? (Iov 14, 13) .. Atita de Infr ic osata este
minia Dbmnulul .Oumnezeu, de care noi tlc atos ii acum nu ne
temem, ci intru temerea no astra a gre§i In draz rrln d ne adunam
noua minie spre ziua mtnlet (Rom: 2, 5).

Faptele 'an ilor de la mia IntH si suta a zecea
(De la anul 1900 la anul 2000 de la Zidirea lumii)

lared, fiul lui Maleleil, tatal lui En o h a murit (in anul facerii
lumii -dupa Bibliile ruses tl 1822, iar dupa hronografuri in anul
1922). Jar de toti anii v iefii lui au tos t 962.

~i Intru aces tl ani, ca s i in cei trecutl, nu altceva in partea de
sub cer se facea, ci numai miniere Oomnului. Oumnezeu, de la
oamenii cei pacatos l, care fara de fr+c a dupa singura voia lor
petrecind, nu aveau pe Oumnezeu inaintea ochilor lor, nici nu-
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§i aduceau aminte de moartea lor, nici nu as teptau v iata .ce va
sa fie, nici Judecata lui Dumnezeu cea de Enoh pro povadulta,
nici de munctle cele ve sntce nu se temeau. Pentru ca singura
aceea: adlca fara de frica a vie tul, la toate rautati!e se face
prtctnutre cad cel ce nu are frica lui Dumnezeu, la tot lucrul
rau Jndraane ste. Sine 'graie§te David de neternatorul de
Dumnezeu pacato s: "Zis-a calcatorut de lege ca sa gre§easca
intru sine" (Psalm 35, 1.). In tiparul Moscovei este asa:
"Graie§te cel prea faradelege, ca sa gre§easca intru sine, nu
este frica lui Dumnezeu inaintea ochilor lui". Ca §i cum ar zice:
Pentru ce cel faradelege pacatos , a gindit in sine ca sa calce
Legile lui Dumnez e u cere bune, sfinte, de suflet mintuitoare §i
sa f'aca cele neplac ute lui Dumnezeu? Pentru aceea: ca nu este
frica lui Dumnezeu inaintea ochilor lui. Pentru aceea puternicul
pe cel neputincios it asupre ste, il jefutes te, ii, rape ste , plata
nalmitului 0 cpre ste. Pentru ca calc ato rul de [urarnint, pe
strimb se jura, ocarrtor ul ocar aste, nerus+nos ul scirnav
v orbe ste ? Pentru ce omul, s in.qur Hind cu totul in pac ate ii
os inde ste pe allii? Pentru aceea, ca nu este frica lui Dumnezeu
tnaintea ochilor lui. Pe'ntru ce lu ator ul de mlta staptnltor, cu
nedreptate [ude ca, pe cei v inov ati ii tndrepte aza, iar pe cei
nevinovatt ii munce ste ? Pentru ce cineva in lenevire §i in
negrija viala, sa i§i petrece, in spurc actunlle pac ate lor
tavatlndu-e e §i de poc atnta nic l gindind? Pentru aceea ca nu
este fr,i,ca lui Durnnezeu inaintea ochilor lui. Nefiind frica, nu
poate sa fie infrinare de pacate §i indreptarea vletii. Precum

'iara§i David graie§te: "Nu este lor schlmbare, c.a nu s-au temut
de Dumnezeu" (Psalm 54, 22). Adica , nu se schimba pac ato su
din viata lor cea faradelege, nu se abat de la rau spre facerea
de. bine, fiindca nu se tern de Dumnezeu. 0, de s-ar teme, n-ar
In draz nl a face atitea rauUti, §i a minia pe Domnul .Iud ecato rul
sau §i Razbunatorul! Pentru ca frica lui Dumnezeu este 'ca nls te
zabale §i friu, intorcind pe cel pac atos de la calea lui cea
faradelege, du pa cum scr ie : in Pilde: "Cu frica Domnului se
abate fiecare de rla rau' (Pilde.. 15, 29). Pentru aceea vrind s i
Mo-isi ca pe poporuJ Israil sa~1 sfatutasca §i sa-l Irrto arc a de la
cade re a pac atetor, Ie poruncea lor, ca intru inceput sa alba
frica Domnului. "Sa fie frica Lui spre voi ,- zice "" ca sa nu
gre§iti" (Ies , 20).

Frica Domnului este povatuitoare la cale a m'ln tuf ril §i
incepatura a .dragastei Dumneze ies ti, dupa c uvintul acetuiast
Moisi: "Acum, Israile, ce cere Domnul Dumnezeu de la tine,
fara nurnal sa te'temi de Dornnul Dumnezeul tau §i sa umbtl in
toate cal!e Lui §i sa-L iube stl pe EI §i sa s luje sfi Damnului
Dumnezeului tau, din toata inima ta". (Deut. 10, 12). lata de la
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frica lui Dumnezeu+se in cepe mintuirea omene as ea, pentru ca
- cel ce se feme de Domnul Dumnezeu urnbta in cal!e lui, adlca:

Paze ste toate P._oru~e 'Lui ~i-L lube ste pe Dinsul ~i-I s luje ste
Lui cu oS'i'r"die.:;:-- •

lar cum p'()a-~ sa ci~tige cineva frica Domnului, ne Inv ata
Sfintul loan Gura de Aur,"--Zicind: "De vom gindi, ca pretutindeni
de fata sta Dumnezeu, §'i nu numai pe toate Ie vede ~i pe toate
Ie au de pe cele facute §i graite, ci §i pe toate cele din inimi §i
pe cele din adinc ginduri, pentru ca Judecator este al
gindurilor §i al cugetelor inimii. De ne-am rindui pe noi as a, ne-
am teme de _EI, §i nici 0 rautate n-am inCtr-azni a face, nici a
grai, nici a gindi -ceva rau, Pentru ca spune-mi: de ai sta de-a
pururea linga imparatul, oare nu cu frica al sta? ~i cum tu
Inalntea lui Dumnezeu 'stlnd, rizi §i sezi §I nu te temi, nici te
cutremuri? Sa nu defaimi indelunga rabdare a Lui, pentru ca cel
ce te duce spre pcealnta, iti rab da Inde luriq, nici sa incepi a
face ceva, negindind mal intii, cum ca Dumnezeu inainte iti sta
intru toafe Iuerurt!e. Pentru ca de fata iti sta, ori de mininci, ori
de bei, ori de voie~ti sa dormi, ori de te minii spre cineva, ori
de rape§ti, ori de te prea saturi, sau orice de ai face, sa
socctes tl ca inainte iti sta Dumnezeu, §i nlc iodata in ris nu vei
cade a, nictodata spre minie nu te vei aprinde. Un gind ca
aces ta de vei avea, de-a, purure a in- trlca §i in cutremur vei
petrece, ca §i cum aproape de Imparatul stind". Pina aici Gura
de AUT.

lata cit de frumoaaa povatulre este spre frica lui Dumnezeu a
marelui acela Invatator!. ,

Deci sa sttm ca frica lui Dumnezeu. este lncepatura §i temelie
a vietii celei ptacute lui Dumnezeu: "incepatura Inte lep c iu nii

r -este frica Domnului" Insa nu a lntetepctunu celei tume stl, ci a
I celei duhovnice stl, care in Legea Domnulu,i pururea se Invata
~ §i a placea Domnului se sirguh~§te. Acestei Inte lepc lunl
a lncepatura Ii este fr1ca lui Dumnezeu,' pe care ca pe 0 temelie
e se zrde ste mintuirea noas tra, far netemerea pe toate Ie risi-
i peste, Graind Sirah: "De nu se va tinea cineva de frica
a DomnulLii cu osirdie, degrab se va ras turna casa lui" (Sirah 27,
a 3). A§Cl oameriii lumii r-celei dintii, fara de fric a-Iul Dumnezeu,
U intru faradelegi petrecind s-au risipit cu totul in cea mai de pe

urma pierzare ajungind.' ,
,j
,j

n
Ii
a

Faptele anHor de Ia mia a doua ~i suta intii
(De Ia an ul 20(_)0pina la anul 2100 dupa Zidirea Iu m ii)
lntru aces tl ani, nimic insemnat facindu-se in partea cea de

sub cer n-arn aflat, afara de tiranlca stapinirea cea peste
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oameni a urtasttor, intii care din inceputul -lumll pln a la potop
erau domni ca la doua sute ' dupa spunerea lui Gheorghe
Chedrinul. lntre aceia era al zecelea Azail cu-nurnele, acela a
aflat a lucra s abli!e, zalele ~i toate armele de razb o] .acelas l s i
matemul cel de aur §i de argint din parntnt, a s apa, a inceput.
Inca de asemenea §i fiecare dintrAn§ii domn, ceva nou a
scorn it §i a tnvatat, unul vreQ--Vfajitorie, altul ghicituri, altul
farmece, §i alte le neplacufelui Dumnezeu, cu care i§i adunau
torus i minia lui Dumnezeu. ' .

1 Vezi ca 'uria§ii au avut 200. de Irnparatl! (insemnarea Arhim.
Cleopa lIie de la Minastirea Sihastria, Jud. Neamt). Unul rau om
Azail,.doua rautati a scorn it: arma §i aurul cu argintul. Cu arma
l-a. ajutat iutimii §i mtnle}, lar cu aurul ~i cu argintul a ptacut
lac omiel ornene sti. In arrna este tar ie in razb oaie §i vars are de
singe, iar in au r §i in argint este neaatlul lnimll §i tnrnulttrea
grijii. Cu arma trupul , iar cu lac ornla sufletul se ucide.
Amindoua rele s int.

Rau este razboiul cel purtator de arme, fiindca firii ome ne s tl
ii este potrivnic. Pentru ca firea no astra s-a zidit' de la
Dumnezeu, nu spre raz bo i, ci spre btindete, dupa as ema nare a
blindetelor fir.ii lui Dumnezeu. Nu i s-a dat ei de la Dumnezeu
coarne precum juncilor, sa impunqa cu ele unul pe altul, nici
dinti mart ca vierilor celor s atbattcl ca sa mus te pe cineva ~i
s a-i .minince,· nici unqhl! ascutite ca leilor ca sa zgirie §i sa.
rumpa, ci afara "de toate acelea, ca sa fie hltnda, pas nica,
ne lnvrajbf'toare , ner autactoas a, iubitoare de prietenie. lar
armele a ridica unut spre altul §i a face razbo l, nu este luerul
bttndetelor, ci al tutlmtl, nu este al pac il , ci al dezbf narll, nu
este al dragoste'i, ei lucru al vrajbei, de cttcare nimic nu poate
sa fie mai amar in partea cea de sub cer. Caci vrajba este de la
diavolul, care (dupa cuvintul lui Hristos) uc iqas de oameni a
fost din inceput (loan 8, 44).

Rea este arma §i razbolu}, c a se pune impotriva poruncii lui
Dumnezeu Celui ce porunce ste: "Sa nu uc lzl!" [le s , 20).
Dumnezeu l-a zidit pe om ca sa traias ca, iar razbotul II omo ara
pe el. Dumnezeu a ho~arit cu vreme viata omeneas ca dup a
bun avo ire a Sa, iar razbolul curma ace a vreme, str+ca hotarul
vietii ~i ma.i inainte de vreme (eu Dumnezeiasca slobozire) pe
oameni din pamintul celor vii ii p rapade ste. Rau lucru este
razbotul, c aci el este potrivnic pacii celei bune, prin care
imparatiile se Intar esc, cetatlte se satastutas c, oamenii se
Inmultes c, Iacasurt!e se largesc, bogatii-le prisosesc, iar
razbolul pe acea pace buna 0 face de nimic, pentru ca

, rastoama imparatii1e, rls.ipe s te cetattte, pus tle ste Iacas urtIe,
. bogatii1e Ie jefule s te §i -intru s arac ie Ie aduee si irrtr-un ceas
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ucide oameni ne numaratl, care in multi ani s-au inmutttt: Nu in
zadar David rugindu-se lui Dumnezeu, graie§te: "Risipe§te
ne amurue' ceJe ce voiesc razboate" (Psalm 67, 33). Afara de l-ar
face bun razbotul acela cineva, care dupa cuvioas a pr ic ina se
face. Caci Indott se face razboiul: unul care navales te spre
asuprire §i cu nedreptate asupre ste, iar altul care se apara pe

I' sine §i pe altii de asupreala vrajmasutu! celui nedrept. Pentru
ca razboiul cel nedrept, pacat de moarte est.e, ca §i uciderea,
vinovat este judecatii aceleia ce dupa potop de Dumnezeu s-a ,
hotarit: "Cel ce vars a Singele oniului, in locul aceluia se va
varaa Singele lui" (Fac. 9, 6). lar razbotulce se face cu pr le lna

il cuvio asa, prin care cineva pe sine $i pe alti! ii apara, acela nu
t ca un pacat de moarte se [udeca, ci mai ales uneori §i in cea
~ inalta fapta buna a draq os.tei se socote s te , de s-ar face cu bun
it gind, ca adica nu atita pe sine singur, cit pe toata patria sa-§i

pazeasca intreaga de vrajma§ii ce navales c §i sa se fereasca
nu numal trupeasca sanatate a celor de aproape ai sai, cit §i
sufleteasca mrntulre a acelora, care s-ar fi vatarnat caz ind i.n
miinile celor de alta cre dlnta. Precum se face in robia turcilor,
intru care cres tl nii, la necu rati i Ie tu rc es t+, iar u neori §i la tepa-
dare a de Hristos s lnt siltti." Pentru une le ca aceste pricini
facindu-se .razboiul, i§i are lauda sa in Sfinta Scriptura, lns us l
DomnuJ graind: "Ma; mare dragoste decit aceasta nimeni nu
are, decit ca cineva sa-§i puna sufletul sau pentru prtetenll sai"
(loan 15, 13). (Pentru un razboi ca acesta cel ce vote ste ale as a
s ocote ala, sa caute la tntrebarlte cres tinului filozof cu turcii in
Vi~tile Sfintilor Metodie §i Constantin la luna lui Mai in 11 zile).

Insa §i razbotut cel ce se face cu cuviincioasa prtc lna, nu
totdeauna este fara de gre§eala, pentru ca se ame ste ca In el
uneori, macar de s l nu de rmoarte , ci ca §i cum .de iertare de
gre§eale,' pr'ecum este pofta de rasptatfr e s l de slava de sarta.
(Pentru ca razbotut cel razbunator cum ca acela fara de pac at
nu este, se scrie in vlata Sfintului Mucenic Areta §i a c e lor cu
dlnsul, cum Elezboi Imparatul Etiopiei, asupra lui Dunaan

i evreul, cu raabol mergind ca sa se razbune pentru vars are a
~ singelui cre sttrres c §i catre Dumnezeu rugindu-se pentru
I biruinta, i s-a ra~puns de la Dumnezeu prin gura 'unui de
e Dumnezeu vazator staret. cauta la luna lui Octombrie in 24 de
e -z lle}. Ci 'ca In' scurt sa zi~em: -
a Rau este razb ojul, rnacar §i cel cuviincios, fara numai de
e nevoie se face bun; dar mai buna este pacea §i fireasca
r blindete ale firii omene stt.
a Deci nu bine tncepatorut urf as llor Azail a gasit cele de raz boi
I, arme spre junghiere. omeneasca, cacl a Inrnultit uciderea
s omeneasca pe care a inceput-o Cain. $i socotesc ca mai de
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mOulta ostnda ~i pedeapsa este vrednic acesta decit acela.
Pentru ca aceta pe un om I-a ucis, iar acesta pe nenumarati
oameni, pe m-ulti fara de omenie Intr-armtndu-l a rtndutt ~i
varsarea de singe cea de sub cer .a Inrnultlt-o.

inca -nu mal mica rautate, acelaal Azail a acorrrit ~i aurul cu
. argintul, pentru ca aceea ~i razboale lor ~i uciderilor se fac
prlctnultoare. Nu in zadar graieljte Scriptura: "Radacina tuturor
relelor este iubirea de argint" .(1 Tim. 6, 10). Pentru ca ce ridica
neam peste nearn ~i imparatie peste tmparatle, oare nu argintul

. ~i .aurul? Pentru ca tot staptnltorul avind mutt, inca mai mult
potte.ste ~j' pentru aceea ia.arme, aduna putere ~i razboi asupra
tarilor dlrnprejur rtdica. Ce-I invata pe tllhar a fura, pe hoti sa
lasa la razbol ~i pe catatorif- eei nevlnovatl sa-l junghie? Ce-i
s ile ste pe negustori a mintt, a se jura? Ce-i Invata pe cei bogati
sa fie nemltos ttvt, a napae tul, a rapi cele stratne, a jefui? Ce
orbe ste ochii inteleptilor ~i pe [udecatorl ii sttes te' ca sa taca
judecati nedrepte? Oare nu argintul ~i aurul? Cu adevarat
aceasta este in~epatura a toata rautate a, aceasta l-a indemnat
pe luda ca sa-L vinda' pe Dornnul saul Aceasta pe Anania ~i
Safira inaintea fetei Sfintilor Apoatoli a mint! i-a tnvatat (Fapte
5, 1)! Aceasta ~i spre tepadarea de Hristos i-a adus pe unii
cresttnt in vreme a prigoanei. eel ce vole ste 0 povestire
mlnunata de ace as ta, sa clteas ca in cartea ce se che ama "Lina
rouroas a", dupa. minunea a sasea, pentru Pavel, preotul Persiei,
.cum pentru aur s-a lepadat de Hristos ~i cu mina sa cinci
fecloare sfinte le-a talat. $i ce rau nu face aurul ~i argintul? De
care .ntclodata nu poate sa se sature inirna lacomilor, care
(dupa euvintul Sfintului loan Gura de AuI') ar voi ca ~i pamtntul
sa fie de aur ~i z idurtle de aur, poate ~i cerul ~i vaz duhul de
aur. Dar ce folos este dinttu aceasta, cind i se vatarna sufletul?
Ce dobtnda este din aurul ~i argintul ce degrab piere, cind
pentru dinsul se prapadesc Ve~n'icele bunatat] cele din Cer?
Fara' numai la milostenii de ar eheltui cineva acelea, ar afla
folos, precum este scris: "Izbavirea sufletului omului este
bogatia sa" (Pilde 13, 8).

Pentru urlaal se ana un basm, la grecii tacatori de stihuri, ca
§i cum ei adunindu-s e trnpreuna, s-au sfatutt ca sa ridice

"razbo! asupra Celui ce Ioculeate la Ceruri Dumnezeu, ~i
tncepura a cara muntll cei Ina ltl la un Ioc ~i ai pune pe ei unut
peste altul, ca .asa sa po ata ajunge inaltimile ceres tt. Jar
Dumnezeu cu tunete ~i cu fulgere din Inaltime l-a traz nit pe ei
§i muntlI cu vintul cel cu visco I i-a risipit. Basmul acesta ~i
altele asemenea cu acesta pentru urtast, cine va voi sa stie , sa
caute in Cartea a 5-a a lui Ovf diu facatorul de versurt, care se
cheama Metamorfoze.



ls toria Araba spune, .curn ~i. tmparatla Egiptului s-ar fi
incepuf a fi inaintea potopului, ~i anume pe Imp arafll Egiptului
ii numara 16 ptna la potop. Ci istortcul grec cel mai inainte zis -
Gheorghe' Chedrinul - graie~te: Ca nu este aceea adevarata,
deci ~i noi prin tacere alature a trecem lucrul cel neadevarat,

Faptele an ilor de la mia a doua ~isuta a doua
(De la anu l 2100 .Ia anul 2200 de la Zfdirea lumii)

Fac(ndu-se in anii aceatla multe faradelegi, intre oamenii
aceia ce prea spurcat vietu.au, s-a aflat Noe pe pamlnt om
plaeut lui Dumnezeu, pentru care se scrie: "Noe era om drept s i
de'savir~it in. tot neamul sau ~i a placut lui Dumnezeu ~i a aflat
Oar inaintea Domnului :Dumnezeu" (Fac. 6, 9). Deci cruttnd
Domnul Dumnezeu pe Noe placutul Sau ~i' vrind sa-l fereasca pe
el intreg de pedeapsa potoputui care venea 'peste to ata lurnea ~i
sa-I taca pe el al doile a tata dupa potop '~i lncepator de nearn
lumii ce'lei ce avea sa, fie, l-a vestit lui prin Dumneieiasca
descoperire pentru .vreme a potopului care se apropia, ca dupa
120 de ani; va veni potopul pe f'ata "a tot pamlntul , A~a se scrie
pentru ve stfrea aceea: "Zis-a Dumnezeu catr e Noe; Nu· va
petrece Duhul Meu in oame nii ace.stta, fiindca trup sint" (Fac.
6), ca ~i cum a~ zice! De vreme. ce oamenii acestla in trupe s tile
patlml s-au afundat ~i in rrecuratllle pacatelor, ca porcii in no-
roiul tinei setavale sc, pentru aceea i-a urit pe ei Du huI Meu ~i-i
voi pierde pe ei de pe pamlnt, insa voLmai ingadui, inca putln
astepttnd tnto arcerea lor ~i vor 'fi zilele lor (in care-i voi ingad ui
pe ei) ani 1'20, 'Iar dupa implinirea acelora, de nu. voi vedea
pocainta lor, nu-i voi mai ingadui pe ei, ci cu potopul de tot ii
voi pierde pe ei ~i pamintul cel spurcat H voi sp ala cu apele de

, necuratli!e pacatetor omaneetl (Conf. Gura de Aur, Augustin ~i
leronim) .

. Deci a fost ace a de sc opertre a lui Noe pentru potop, Bibliile
ruseetl in anul 2042, iar dupa hronografi 2122.

$i a poruncit Dumnezeu lui Noe ca sa taca corabia din lemne
neputrez itoare ~i' l-a Invatat pe el cum s-o Iaca, ~i etta cu
martrnea, precum scrie in Cartea Facerii. Deci a inceput Noe sa
faca corabia aceea, nu cu putina. oate neala, la un rnunte inalt.
lar oamertil vaztnd-o aceea se mirau ca atita de mare corabie
face ~i nu linga ape, ci la Joe inalt. $i intrebau pe Noe de aceea:
Pentru 'ce de un -tucru ca acela neobi~nuit !}i cu atita oatene ata
se apuc a? lar -el Ie spunea lor, de cea peste tot parnlntul pe-
deaps a a potopului care cu Dumnezeiasca minie venea, pentru
tnmutttrea pac atetor omeneatl. $i va ajunge - Ie zicea - apa la
locul acesta inalt in muntele pe care, este corabia ~i va ridica
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corabia. ~i nu numai in muntele aces ta , ci !}i pe toti muntii eel
preatnattl care sint sub cer Ii va intrece sl-l va acoperi apa
potopului.

Aceasta ' .sp'untndu-le Noe oamenilor celor pac atost, ii
. indemna pe ei spre cpocalnta, ca sa se teama de Dumnezeu !}i sa

tnceteze de la pacate, doar se va milostivi Dumnezeu §i va
cruta z idirea Sa §i i§i va intoarce mtnia Sa.

~i s-a auzit de acel lucru al lui Noe in toata lumea §i
cuvintele lui se povesteau pretutindeni. Ca un om ca acesta
zlde ste 0 corabie cu 0 marirne ne obtsnutta §i spune ca va sa fie
potop peste tot pamlntul §i multi de departe veneau ca sa vada
corabia ce se tace a §i sa auda propovadulre a lui Noe. Deei
omul lui Durnnezeu rinduindu-i pe ei spre pocainta, Ie propo-
vaduia lor ve nlre a- potcpulul , ceea ce asupra pac ato s ilo r se
apropia. Drept aceea §i prcpovadurtor al dreptatli s-a numi,t
Noe de Sfi!1tul Apostol Petru (U Petru 2, 5).

Deci ce+ ce auzeau, unii se indoiau, iar altll nu credeau §i
ocarau propovaduirea lui Noe §i rideau de facerea corabiel, iar
altii crezind se tnspatmtntau s i oare curn incepeau a se

\. . I' , _.

indrepta. Ci trectnd un an §i altul §i mai multi, daca nu vedeau
venind potopul, iara§i se intorceau la cele dintii faradelegi §i
cu- totul. intru mine luna socoteau propovaduire a lui Noe §i
lucrul lui de rls II aveau. lar Dumnezeu mai mult Intar itat fiind
de pacate!e omerre stl se minia §i graia: "Voi pierde pe omul ee
I-am facut di,n parntnt, de la 'om pina §i la dobitoc §i de la
jiganii pin a §i la pas arl!e cerului" (Fac. 6, 6). Ca precum pe un
tmparat, asupra culva din bof er'ii cei de sub stapinirea lui
pentru vreo gre§eala mare lutlndu-s e, nu numai singur pe cel
ce a gre§it II pedeps este cu moarte, ci s i casa aceluia 0 strtca
§>i pe casntcl Il rts lpes te .":.as a §i Domnul Dumnezeu, asupra
pacatosttor acelora oameni ce L-au tntarttat pe EI, foarte
miniindu-se, nu nurnal pe din§ii sa-l prapadeas ca de pe parnlnt,
ci §i pe to.ata insecta s-o ptarda §i pe tot pamlntut pustiu sa-t
puna, cu dreptate a judecat. .

Scrie §i istoricul caldeu Berosos, ca nu numai Noe, ci §i altl
drepti, pedeapsa 'cea viitoare a potopului 0 propovadutau §i pe
pietre 0 scr iau acea proorocie. Deci care erau acei dr ept}? De
crezut este Inte le qere attlc ultcrf lor, cum ca t.arneh {nu acel din
neamul lui Cain, ci cel din ai lui Set] tatal lui Noe §i Matusalem
mo sul lui N'oe s.i tatal lui Lameh, care amindoi atunci intre cei

. vii erau, barbatl -dreptf §i lui Dumnezeu ptacuti, ac estia Ii
ajutau lui Noe ca sa Ie propovaduias ca acelea, la pocalnta r'[dl-
cindu-i pe pacatost, Ci oamenii aeei fa ra de le qe , afun dati fiind
intru adiricul rautatilor, 'nu bagara de seama, impietrindu-li-se
inima lor §i de rls §i de ocara aveau sfatuir ile sftnttlor barbatl
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a lui Noe,_Lameh ~i Matusalem. lar cind era Noe de 500 de ani
de- la nastere a .sa, a nas cut trei fii: pe Sem, Ham ~i lafet; ~i se
silea in toate zilele la lucrul corabiel ~i la : propovadulrea
pocaintei. r

Din singure numele fiilor lui Noe se poate vedea
Inte le.pc iu nea lui Noe ~i proorc ceasca lui mal inainte vedere.
Pentru ca as a le-a pus lor numele, precum avea sa fie intru
din~ii lucrul ~i in ce fel vor:. 'fi neamurile cele ce aveau sa iasa
dintru dlns i}, Pentru ca Sem se tttcule ste in limba evre las ca
"slava" sau "nume' stavlt", Ham se .che ama "fierbinteala ~i
r;tegreata", iar latet se nume ste "Iargime sau covlrs lre".

~i s-a Impl init intru din~ii ~i intru neamurile cele ce au Ies lt
dlntr-Ins li numirile acelea, ca nis te proorocii cu singure
lucrurile., Pentru ca Sem (precum mai pe urrna aceasta se va
arata) era chip .al rinduielii Pre ote sti, care i~i mai prtme ste ei s l
stava, slu]ind lui Dumnezeu ~i pro s lavin du-L pe EI, pentru ca
Dumnez-eu graie~te: -"Pe cei ce Ma pro s lave sc pe ~ine ii voi
pros lavl" (III Regi 2, 32). Ham a inchipuit rinduiala lucr ator ului
negru, .de popor stmplu care se tncalae sc intru osteneli si din
sudoarea fetei sale mincind ptlrie a ~i sfujba cea neagra lucrind-
o. lafet era inchipuirea al pestei masur a tmparatt}, care i~i prea
largise puterea ~i s taptnirea sa .•

inca de mirare este ~i aceasta intru dreptul N,oe, ca pina la
500 de ani a petrecut fara Ins otlre , intru feciorie cu intreaga
curatie, precum de aceasta Intete qe Sfintul loan Gura de Aur la
care se unesc ~i din scriitorii de istorii unii ca Jacob, Bergomin
s l Navclir. ~i cu adevarat de mirare este, cum in mijlocul a
atita pop or far-adelege, care intru ne curattt de- curvil totdeauna
la aratare "se spurcau, el unul s-a ferit curat din tineretele sale.
0, ce rnartme a intregirii .ilJtelepciuni! 0, ce+tare infrinare! ~i
viata prea aspra! Caci sa se st!e: Ca fecioria nu fara rnulta s i
mare omorire a trupului se paze ste. Deci se po ate a lnte leqe ,
ca acet curat cu trupul ~i cu duhul drept, prin multe postiri ~i
osteneli i~i omora trupul sau, prna la atitta ani, ferindu-se de
prietenia celor Iaradeteqe ~i fugind de impreuna petrecere CLi

ei la cele singur-atice, fara tulburare ~i nesmintitoare lo c uri
sala~luindu-se ~i rugindu-se lui Dumnezeu, cu : nadej de a
mintuirii celei ve s nlce , care prin Venire~ lui Mesia ave a sa fie.
lar cind i s-a descoperit lui de la Dumnezeu de poto pul c in
to ata lumea tmpreuna s i de aceea, cum ca el prin corabie are'
sa fie mintuit de .potop, ~i cum ca dintr-insul iara~i v a sa se
Inrnulte as ca neamul omenesc, atunci prin Porunca Domnului,
dupa cea In 500 de ani fe c io re as ca a sa vlata, ~i-a luat femeie
cu frica lui Dumnezeu cu 100 de ani inaintea poto putui, nu
pentru cea dulce patima trupeas ca, c i ca incepind a face ro ada ,
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inainte sa gateasca sernlntia din care era sa las a popoarele
dupa potop. $i' nasctnd trei fii, se pare ca a incetat de a
insotirii impreunare, pentru ca nu .mal pomenes te Scr lp tu ra de
mal mufti fii nas cuti dintr-Insul, nici pina la potop, nici dupa
potop. Nu zice de dlnsu! aceasta pe care 0 spune despre

-ce iIattl atramoai, ca (dup a nasterea celui dintii) a nascut fii §i
fete. Macar de§i uni] istorici din cei de alt pamint, spun ca Noe
dup,a, potop a nascut pe al patrulea fiu cu numele lonih (Conf.
loan Navc+lr, fila 12), ci de vreme ce in Scriptura nu se
pomeneste aceasta, deci necrezuta ne este noua, lar ace I
lonih, se pare a fi acela dintre fiii lui lafet loian sau lovan din
care a ie§it poporul ioaniJilol", iar din acel popor au ie§it grecii.

Faptele anilor de la mia a doua ~i suta a treia
(De la anul 2200 lacanuI 2300 de la Zidirea lumii)

Lameh dreptul fiul lui Matusalem, tatatIul Noe, a murit mai
inainte de tatat sau Matusalem, inaintea potopulul cu 35 de ani.

$i a fost sfir§-itul lui l.ameh dupa Bibliile ru se stl in anul
2127; iar dupa h~ronogrhfi in anul 2207. A trait Lameh de tott
anH vietii sale 553,.

lar Matusalem tat~1 lui t.ameh, rnosutIul Noe, a murit tocmai
inaintea potonulul, d up a spunerea'lui leronim §i a cetortattl. lar
evre il §i aceasta 0 spun ca numai cu sapte zile inaintea
potopulul amurtt Matusa~em.

Sfir§-indu-se 120 de ani, de la acea descoperire
.dumnez ef asca, care i s-a facut lui Noe dupa potop §i iata anul
potopulut apropiindu-se §i .termlnlndu-s e corabia, a bagat Noe
in -ea toate cele de trebulnta -lui §i a necuvintatoarelor
vietuitoare, pe cere avea sa Ie bage cu sine'; precum de la
Dumnez eu i se poruncise lui. intru acea vreme tot trupul s i-a
spurcat calea lui pe pamint, §i vaz ind Dumnezeu pamlntul
spurcat de uritele fapte ale oamenilor pac ato st §i mai mult
nesuferindu-i pe eL§i judecind cu dreptate cu apele sa-i p iar da
pe ei; a porunc lt lui Noe,sa intre in corabie cu femeia §i cu fiii
§i sa bage' cu vsj ne dobitoacele §i fiarele §j pas artIe din cele
curate cite 7 §i din' cele necurate cite 2, 'pe care cea
Atotputernica $i poruncitoare Mina lui Dumnezeu, la Noe §i la

'Co-rabie le-a adunat, fmblanzind in ele mlnla cea de fiara $i
nes atlul pas arltor celor de trupuri mincatoare, Inc it erau intre
dinsele s i Jeul-ca mietus.elul §i uliul ca porumbelul, $i a lntr at
Noe cu to ate ace lea in corabie, cu 7 zile inaintea potopului. $i
in anul vietii lui Noe 601, la luna lui Aprilie in 27 de zile (Fac. 7;
6) (AltH in 17 zHe spun), a navaltt potopul pe parntnt; de
napr'asna, izvoarele apelor din parnlnt izbucnind, ri'urile
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varstndu-se §i cere stfte jgheaburi deschizindu-se §i a fost
ploaie 40 de zile §i 49 de noptl plna ce a acoperit apa fata a tot
pamintuJ §i le-a pierdut toate. Pentru ca de 15 coti era apa pe
deasupra 'muiitilor: ce+orpre a Inatti.

S-a poruncit de la Dumnez euIut Noe sa ia in corabie din cele
necurate jivin'i nurnal cite doua, doua parte barbate asca s i
femeiasca, iar din cele curate cite 7, 7. Pentru ca voia
Dumnezeu, ca cele curate jiganii mai degrab sa se Inrnulte as ca
pe pamtnt pentru om, fiindca ayeau sa fie ace lea spre hrana
oarnentlor. Caci 'ca erau in ·cele 7 curate jiganii, trei perechi,
parte barbateasca §i femeiasca, iar a saptea era parte
barbate asc a ca sa se aduca aceea de Noe 'jertfa lui Dumnezeu
dupa potop. Deci nol sa socotim s l 'sa proslavim Milostiva Lui
purtafe de grija a lui Dumnezeu catre om. Caci pentru Sine
numat una singura spre [e rtf'a inain-te !}i-a gatit, iar pentru om
sase.
- inca sa se stle §i -aceasta, ca in corabia lui Nee nu erau acele

animale care sint de ap·a ,§i de pamint, uneori in apa, iar alteori
pe pamlnt .traitoare, precum vidrele §i carsacii §i cele ce se
che ama amfibii. La fel §l cele din umezeala parnlntulut, care din
balta §i din. gunoa.ie se nasc, precum s oare cti, br oaste!e,

i scorpiile §i celelalte tiritoare· pe 1 pamlnt §i felurile de viermi §i
r gindapii §i carabu§ii §i lacustele. $i cele ce din roua cerului se
a zamisl~sc, Fntarii s l musttete '§i alte le de asemenea acelora,

toate acel.ea cu potopul au pierit s i iara§i dupa potop din
e aceteast materii S-(,'IU nascut.
,I Deci 1 fost potopul dupa Bibliile ru se sfl in anul 2163, iar
e dupa hronografe in anul 2243. (Iar dupa numarul roman,
r -potopul a fostIn anul 1656).
a ,,' Pentru potop. §i pentru corabia lui Noe, destul in cartea
a Facerii scrie, cel ce voie ste sa clte as ca acolo. lar numai de
II aceasta sa gindim: Cum ca potopul a fost chip al tntrtcos atet
It Ju.decati a lui Dumnezeu ceea ce va sa fie, de care §i Hristos
!a Domnul uos tru In, Evanghelie a pomenit, zicind: "Precum a fost
ii in zilele lui Noe, as a va fi §i venitea Fiului Omului, rnincau s l
e beau,.se insurau §i marltau, pina in ziua in care a intrat Noe in
a corab·ie §i a venit potopul §i l-a pierdut pe to ti" (Mat. 24, 38;
a Luca 17, 26).'$i cu adevarat, tnfrtco sat era a vedea potopul,
?i pentru ca lnrnultindu-s e apele §i inecind deodata satele,
'e cetatile, c opactl, muntl! §i zidirile cele Inalte , _fugeau oamenii
it. incoace §i incole, cei ce se Ins urau !}i se o spatau , se sculau
?i degrab de la os paturf, tns patmlntatl cu fetele galbenite §i cau-
7; tau in ce parte sa scape. Mirele §i mireasa cu grabire de pe pat
Ie sculindu-se §i din' camera fugind, se de sparteau de la s lne s l,
Ie unul Ine oto altul in alta.parte, fugind §i vrind sa scape de ape.
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Alergau prin case incoace §i incolo cutremurati §i maicile cu
pruncii ce l mici purtindu-i, nu stiau unde sa fuga. Altii se s uiau
pe zldur i inalte, pe case, pe stilpi, pe turnuri, pe ac oper is uri,
unii prin :copacii' cei lna lti se suiau, attii cu sirguinta la eel
inalti munti §i la cele mai inalte deal uri alergau, dar in zadar,
pentru ca ~imeni nu putea sa scape de acea s llnlc a pe de ap sa a
apei. $i la care se intimplase luntre §i se deau in ele §i acelea
de cumplitele valuri lesne rasturntndu-se se afundau §i se
plerdeau. Peste tot frica" peste tot cutremur, peste tot moarte
tnaintea ochilor Ie era. 0, cit de jale Ie era atunci, cac l n-au
ascultat pe Noe care Ie spunea lor §i Ie pr opovaduta de potop,
ci rideau de el s i-I batjocoreau! Pentru ca atunci ziceau: 0,
Noe, Noe, cit de Inte lept esti "tu ca ti-al gatit corabia! 0, cit de
tic.alo s! §i fara· de minte §i ne prtceputi ne-am Iacut noi,
necrezind prooroceasca propovaduirea tal 0, de s-ar putea sa

Ii ntram acum noi in cor ab ia tat 0, cit am dori ca in ea to ata
viata noa str a macar §i Inc uiati 5-0 petrecem! Puteam, dar n-arn
vrut, iar acum voim §i nu putem. Unele ca acestea §i cele
'asemene a acestora graindu-Ie, fugeau de moartea potopului
ceea ce-i alunga pe ei, unul pe .altul intrecindu-I §i la locuri
In alte Trrqh es.uln du-s e s l unul pe altul impingindu-I. 0, cit de
prea mare ·frica §i cutremur Ie era acelora, ce state au pe rnunt!l
§i pe dealurile cele inalte s i :priveau apa ceea ce peste tot
parnlntul venea, pe toate ras tur nlndu-Ie , pe oameni s i pe
dobitoace inecind, cetatite §i zidurile doborind, rnuntl i s i
dealurile acoperindu-fe §i apa §i la din§ii la tott apropiindu-se
s i inecindu-i pe ei, Ii se suia Irrtll ptna la genunchi §i pina la
briu, apoi §i pina la grumaji.

De aici, 0, omule l Poti sa intelegi cit de mare rautate este
pacatul, care a adus peste toata lumea 0 pierzare ca aceea. $i
de a fost atunci un potop de ap a ca acela, apoi in ce fel va fi
potopul cel cu foc, intru a doua Venire a lui Hristos? Sa
ginde§ti cit de tntrtcos at va fi Dumnezeu [ude cin d, care acum
este Milostiv iertind! intru· acea vreme strtmte v or fi de
pretutindeni cal!e pacatosutul om, intru In altlme se va vedea

'Juaecatorul, foarte miniat, Groaznic, de a Carui fata se va
cutremura Cerul §i pamintul. Jos se va ve de a strasntca
pr apas tie a Gheenei, de-a dreapta pac ate!e mustrindu-te pe
tine, de-a stinga rnultime a demonilor, a' car ora nurnal s inqur a
vederea mai Infrtcos ata este decit toata munca, tnlauntru
§tiinta mincind ~i ca Iocul arz indu-te , dlnafara to ata lumea fiind
cuprtns a §i ar sa, cerurile aprlnztndu-s e §i risipindu-se, stihiile
tnvapatndu-s e §i topindu-se (II Petru 3, 10). Tic alo su le pacato s,
de pretutindeni de amarele primejdii §i de frica cea mare
cuprlnzindu-te, unde vei pute a sa fugi? Or! ai voi sa te ascunzi,
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apoi iti va fi cu ne puttnta. Sau sa te arati Fetei lui Dumnezeu,
cu nesuferlre Hi va fi iutimea Lui cea mare. De rna lntr eb l; cine
va cleveti asupra ta? iii spun, ca toate stihiile. Fiindca mi-
niindu-se Ziditorul, toata zidirea se lute ste as upra aceluia ce 1-
a miniat. '
- Deci a fost potopul pe Iata a tot pamintut 150 de zile, apoi cu
porunca lui Dumneze.u au inceput a scade a apele, pentru ca §i'-
a adus aminte Dumnezeu de Noe §i de cele ce erau cu dinsul in
corabie (Fac. 7; Fac. 8). ~i s-a asezat corabia· in M~ntii
Araratului in Armenia la luna lui Septembrie. in 27 de zile. lns a
nu Indata s-a ararat din ape pamlntul, Irnputinlndu-s e incet
apele pina la luna lui Decembrie. Apoi virfurile muntllor s-au
aratat §i astepta Noe in corabie multe zile, precum in cartea Fa-
cerii se scrie, pina ce apa de' pe pamlnt va s cade a, ~i
deschizind fereastra, trimitea uneori corbul, alte ori porurnbtta,
vrind sa stle, oare este acum us caclune pe parnint? ~i a stlut
ca a seazut apa de pe Iata pamtntulul cind corbul nu s-a mai
intors, iar porumptta cu crenquta de maslin a venit la dinsu!. ~i
a mai petrecut inca Noe in corabie aste pttnd uscatul cel
des avtrstt, lar in luna lui 'Martie in ziua inHi a descoperit Noe
acoperamtntut corabiei §i a vazut ca scazu se apa de pe tata
pamtntul ul, tns a nu le se a din corabie, ci as tep ta Dumnezeiasca
porunca. Deci la luna lui aprilie in 27 de zile cind lata cu totul
se uscase pamintul de ape, Ii fu lui Dumnezeiasca Porunc a, ca
sa ias a din corabie cu toate cele ce erau in ea.

lar el ies ind in data a z ldf t.Altar ul lui Dumnezeu §i a adus din
dobitoacele §i din pasarile cele curate, jertfa ,de mu lturnire ,
pentru tzbavlrea din /potop §i a fost acea jertfa bineprimita lui
Dumnez eu. ~i a luat Noe iara§i de la Dumnezeu binecuvintarea
cea mai dinainte, care oare_cind lui Adam i se dadus e. Adica
iaras! §i a se tnmult! §i a umplea pamtntut §i a-I slapini pe el §i
pe toate .fiare le s i dotiltoace!e, pas art!e §i pe st!l §i pe toate
cele ce se m+sca pe pamint §i in mare. inca a luat bf ne cuvlntare '
ca sa manince carne §t peste, care mai inainte de potop in
serntntta lui Noe, care se tragea din Set, aceasta nu era, (fara
numai intru a lui Cain §i in urtas l, dupa spunerea istoriei
caldee, de este aceea adev arata). .

Apoi temindu-s e Noe, ca nu cindva iara§i dupa potop sa mai
fie §i sa plarda toate, Domnul Dumnezeu mingiindu-I pe el, a
pus catre dinsul as ezamlntul eel nou al ssu, ca adlc a sa nu mai
aduc a potop spre .pierz are a a tot parnlntul, iar intru semnul
acelui as ezamlnt a pus curcubeul pe norl. Asa Milostivul Ziditor
S-a trnpacat cu zidirea Sa §i a binecuvintat pamintut spre
aducere de roada, a§e.zind vrernile §i numlndu-Ie: "Semanat s l
secerat, frigul s i caldura, vara §i' toamna, z iua s i noaptea nu
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vor inceta" (Fac. 8, 22). ~i a dat Dumnezeu Porunca lui Noe §i
Ia tot neamul 'ome ne sc ce ave a sa fie dintr-insul, ca sa nu fie
varaare de singe §i ucidere intre oameni, fiindca dupa Chipul
lui Dum'neieu este zidit omul. lar de ar Indraz ni cineva a ucide
pe cineva, apol sa s~ ucida uciqasul: "Cel ce vars a singe de
om, in locul aceluia singele lui sa se verse" (Fac. 9, 6). ~i as a

. dupa potop aTnce put iaras i •pamtntul §i neamul omenesc pe
dinsul §i toate animalele a se innoi s i a se Inmultl.

,,~i-a adus aminte Dumnezeu de Noe" zice Scriptura, nu ca §i
cum iI uitase, Intru atita de tntrtc os ata vreme, de apele
potopului in corabie purtindu-se §i intre viata §i moarte fiind,
ci pentru ca ventse ceasul ca sa-l mingiie pe robul Sau,
incepind apele potopului a Ie scade a. Pentru ca nu este mihnire
a drepttlor, care lntru bucurle nu' s-ar preface, precum §i

. pacato§ilor .nu Ie este bucurte, care, intru mihnire nu s-ar
schimba. Am .auzit cum toate bucuriile §i veseliile pacatos llor
celor ce erau inaintea potopului s-au schimbat brusc in arnara
tinguire' §i in cea gesavir§ita pierzare. lara§i auzim §i de ale
dreptului Noe, care tn-rnutta frica a fost, cum toate cele de

. "intristare, spre bucurie §i veseiie lui is-au schimbat. Cind de
'unele ca ace lea Infrtcos ate .a to ata lumea pedepse ale
pctoputul;: cu MiI(:)stivirea lui' [)umnezeu scaptnd, au Ies lt la
us cat, cu cei' ce erau ca dl ns ul intreg §i sanato s , 0, cum
atuncea el §i fiii lui sttoate vtetuitoarele, fiarele §'i'dobitoacele
§i paaarl!e s-au veselit! ~i-a adus aminte Dumnezeu de Noe, pe
care niciodata nu-l uitas.e. cacl cum pute a sa-s i uite pe
ptacutut Sau? ,Cel ce in prooro cla Isaiei graie§te: "Oare va uita

.rnalca pe pruncul sau, ca sa 'nu-ii milulas ca pe fiii pintecelui
. ei? $i macar de§i' malca st-ar uita pe f,iul e i, iar Eu nu te voi

una pe tine" (Isaia 49, 15)..
Corbul nu sMa mai Intors in corabie, porumbul sMa intors.

, . .
Aceasta 0 putem avea in chipul omului celui pacato s, care i§i

. indelunga pocalnta sa din dimineata in dirnlne ata §i nu se
intoarce la mintuirea sac a §i la corabie, iar la Mintuitorul ca s i
la Noe. lar , dreptul macar de ar §i zbura cindva din corabia
dreptatitor sale, dupa vreo impiedicare a vraimas ulut, caztnd in
oarec ar.e gre§eala, insa nez abovlnd mult, tndatast slujindu-se
se intoarce la Dumnezeu cu suspinare ca porurnbtta, avind in
gura ca o.stilpare de. masttn, Ruqac+une a cea lacr irnic lo as a §i
bine prim ita §i smertta marturtstre de pacatere sale, cu nadejde
de iertare, dupa cuvlntul Psalmistului: "Zis-am: marturts t-v ot
asupra mea faradelegea mea Domnului, §i Tu ai lasat
p,aginatatea inimii mele" (Psalm 31, 6).
, Cu corbul asemenea este omul pacato s. Ca precum corbul se

hr anes te C'U carne din stirvurtle cele putrezitoare, as a el cu ale
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safe mtrsave {apte patlrnic ioaae , mai amar decit cu stirvurife
cefe imputite, lube ste sa-§i sature pe al sau suflet. lar cu
porumbtta . as.emenea este omul cel Ill\bu'natatit care detaima
stirvurile de Dumnezeu urltefor fapte §i se Inqre tos eaza de ele,
§i zboara prin chipurile vletli celei pta cute lui Dumnezeu, ca pe
la ntste pomi de masttn, pe la barbatf cei dre pti §i de la aceia
ca ntste cranqute de mas+in I§i aduna tuis l folosul.

inca sl pe corabia lui Noe putem 5-0 aducem spre
duhovnlce asca deprinderea .noas tra , asernantnd-o pe ea. Noe
este chip al lui Hristos, corabia este chip al Bi.sericii lui
Hrts tos. potopul prigonirea este as upr a Bisericii, n-a cufundat-
o potopul pe corabia lui. Noe, nici prigoana n-o va birui pe
Biserica lui Hristos: "Portile iadului n-o vor birui" (Matei
16,18). in corabie erau 'riu lui Noe trnpreuna cu cefe
necuvintatoare vietuitoare, in Biserica lui Hristos sint cei buni
cre§tirii §i cei rai, ·adica dreptii §i pacato§ii impreuna se afla.
$'i precum in corabia l.ui Noe, pentru oameni §i vle tulto are le
cele necuvintatoare de potop au fost rnlntulte §i s-au paz it, as a
§i i"n Stinta Biserica pentru cei dreptl §i pacatostt se paze sc §i
se mintuiesc prin Dumnezeiasca Milostivire. Corbii sint ereticii
(seetarii) eei ce de 1 la corabia bisericeasca au zburat,
departtndu-se . §i nelntorcindu-se. lar porumhlta este chip al
Duhului. Stint, ramura de mas+in cea din gura este Darul §i
Milostivirea Domnului; sflr sf tul potopului este zfua cea de pe
urrna a veacului acesta.

intr-aH chip: Nge este Hristos, corabie - Prea Curata
Fecioara de Dumnez eu Nascatoarea, care a primit Inlauntrul ei
pe Hristos Cel ce in.ea s-a tntrupat, Potopul este blestemul cel
a tot neamul, in care s-a scufundat toata lumea. Porumb ita este
Duhul Stint cel ce a umbrif-o pe Prea Curata Fec io ara §i l-a
adus. ei ca 0 ramur a de mas lin impJinirea Darului. Fiarele §i
dobttoacete, cele imblinzite In corabie de potop, sint oamerrll
pacatos! cei mlrrtuttl din. potopul ladutui, prin Rugaciunile §i

,folosirea Preacuratei de Dumnezeu Nas catoarel.
lar.a§i Intr-alt chip: Corabie este omul, Noe suttetut, potop

este lumea care in rautate zactnd, este prea plina de
desertac+unl §i de ispitele cele de multe feluri. Vietuitoarele
cele necuvlntatoare dinlauntrul corablel s irrt patimile in om
cefe. suttete stt §i trupes ti. Cele suftetes tt patimi zic adica:
iutlmea, mlnla, rautatea, uriciunea §i cele asernenea acestora,
iar cele trupes ti patlml sint: .aprtnderea trupeasca spre pacat,
mincarea cea cu _imbuibare, betta §i celelalte ca acestea. Corbii
ce se hranes c . cu stirvuri,' sint gindurile cefe rele in
spurcaciunile pae atetor.: cu Indulcire in inirna afundtndu-s e §i
In ea zabovlndu-se., pcrumblte of'tatoare este s tltnta, ma s l inul
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este socotea.la care pe toate patirnile Ie octrmute ste ~i Ie
tmbttnze ste.

Dup a cea le s lt Noe din corabie a inceput a lucra parnlntu l cu
fiii sat, aflind chipul de arat cu perechile de boi, pentru ca mai
inainte (pre curn am zis mai sus) nu stiau oamenii ralita, nici
plugul, ci singuri eu miinile lor lucrau brazdele, iar Noe acea
mai lesnicioasa lucrare de pamint a aflat-o ~i pe to ti i-a
tnvatat,

/ in' anul al doilea dupa potop, Sem de 100 de ani fiind,·a
nas cut pe Arfaxad, dupa aceea a nas cut ~i pe alti fii ~i fiice. La

_fel ~i lafet ~i Ham tncepura a naste pe fiii lor, care venind in
vlrs ta se tnsurau ~i Iaceau copfl ~i se Inmulte a din an in an
semlntia omeneasca ~i se innoia lumea iaras}, care se

-prapadfs e de potop.
Se pove ste s te in Istorii, cum ca dupa acel mare potop, multi

ani trecind, au mai fost .~i alte potopuri, dar nu peste tot
pamintul, fara numal in oarecare lJarti precum in tara
greceasca, in care doua potopuri spune Gheorghe Chedrinul
(Chedrin, fila" 14), cel dintii in hotarele Atice~ti in z ile le
Impar atulul Aghig, cel de-al doilea in Tesalia in zilele
Impar atuf ui Oecalion. Jar cronicul Ieses c (polon) care se
nume ste.Btrtcovsc hi, mal' multe de cit ace lea potopuri nurnar a,
cel ce voie ste sa caute acolo la fila 7.

lar la 9 ani dwpa potop, No~ a affat §i a rasadit via ~i yin din
struguri storcind s i gustind ~i cea prea aleas a bautura vaztnd-
o cu gust ~i sanato as a $i veselitoare, mai intii a adus-o lui
Oumnezeu spre jertfa (ca ~i cum mal inainte prcoroces te
Inchtpulnd cea fara de singe je rtfa care avea sa fie in Oarul cel
nou intra care acum, prin c hlpul vtnulul, se savir~e~te de vi ata
tac atorul Singele lui Hdstos).

Du pa s avlr stre a acelei jertfe a lui, a baut Noe vin destul
nes tj in d din inceput ce fe'l este putere a ace lula, "~i tmbattrrdu-
se a adormit ~i s-a dezgolit in somn. $i dupa intimplare
vaztndu-t goliciun.ea mijlociul fiu, cu numele de Ham, a rls ~i
dueindu-se a s p us tratttor sai .lui Sam ~i lui lafet, ocarind
goliciunea tatalui sau , Deci aceia defairnindu-l nebunia lui,
Iuara 0 haina ~i punind-o pe amtndoua umerile sale, au mers
cautlnd inapoi ~i au acoperit goliciunea tatalui lor, avlndu-s i
Iete le lor intoarse ~i nu vaz ura goliciunea tatalui,

Pentru aflarea vinului sa ana la oare care scriitori de ls tor ii,
o povestire ca aceasta: Un tap din turma lui Noe s-a de oseblt
~i umbHnd prln muntl a aflat 0 vita de vie salb atica ~i struguri
de care a mincat ~i s-a lrnbatat. Apoi Intorc indu-ae la turma
arne tlt ~i Intartt de Yin, a inceput ca un beat a juc a repezindu-
se la celelalte do btto ace ~i cu coarnele tmpunqtndu-Ie, plna ce
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s lab+nd s-a culcat §i a adormit. Apoi mult dormind sMa
des teptat §i era blind ca §i mai inainte §i iaras! alerga in munte
la struqurl. A§a in toate zilele tapul acela Iactnd, Noe vaztnd
ace ea se mira §i a inceput a pindi pe tapul acela, vrtnd sa st!e
de unde i se face lui aceea. Deci deap artlndu-s e [a p ul de
turma, a mers dupa dins ul dinapoi Noe §i vaz indu-l pe el
minctnd struguri din vita cea s alb atic a, s-a dus acolo s l singur
el gustind din struguri, l-a iubit c a er au prtm itl la gustare. Deci
a inceput din acea vita salbatlca a aduna §i a ras adl vie. Apoi
vita cea rasadita a adus struguri mai mari §i mai cu gust decit
cei dintii, pe care Noe in vas storcindu-i a baut §i s-a Imbatat

" §i~a§a s-a inceput vinul. •
Altii spun ca nu Noe intii a fost ras adltor al viei, ci din

inceput era de Dumnezeu z idtt vinul, spre s anatate a §i veselia
oamenilor, pre cum §i celelalte doftorii, din 'parntnt de
Dumnezeu sint zidite. Fiindca §i vinul doftorie aleas a este
stomacutui, drept aceea §i Apostolu I catre Timotei 9 raieste: Sa
nu bei apa,: ci putin yin sa obtsnule stl pentru stomacul tau §i
pentru cele dese s lablctunl ale tale. (I Tim. 5, 23}.. lar cum ca
din inceput inainte de Noe era vinul, 0 asemuiesc eu aceasta
din cuvintele lui Hristos cele din Evang.helie, unde pentru
oamenii cei ce au fost Inainte a potopului graie§te: "Mincau,
beau, se in sur au" (Luca 17, 27). Dac a la nunti beau ptna la
veselie, deci nu apa ci bautura betlva, care este vinul, din care
§i pofta trupe asc a - dup a cuvlntul Apostolului - in madu larl se
naste. 0 s ocoteata ca aceasta care spune ca este bautura
vinului mai inainte de potop, s e potrtves te cu istoria
caf de las ca ce zice ca mincarea carnur+lor era mal inainte de
potop in poporul eel raz vrattt, lar .mai ales la ur ias i. lns a cei
mai multi graiesc, c a mai 'Inainte de potop nu erau Intr e oameni
mlnc art de carne §i bauturl de Yin, pina Ia Ie strea lui Noe din
corabie, care a luat de la D.umnezeu binecuvtntare sa manince
carne, s i el intii a aflat vinul.

lar inca §i aceasta 0 poves tesc unll pentru ras adirea v ie i:
cum Noe ra sadf nd vlta-vinulul 0 'a ada pat pe ea la radac lna cu
singe de 4 vie tu ito are, junghiind un leu, un por c , un miel ~i 0
malrnuta s i ca §i cum ar fi Iuat vita pute re din sing iu rile
jivinelor ace lora, ca adlc a sa lucrez e natavur lle lor In'tru cei ce
beau vinul.

~i se vede Intru cei ce sa imbata de vin , ca unll asemenea
sint ca leul: iuti,- cumpttti, tndraznetl vrind sa se apuce s i sa se
bata cu orici ne , AItH deasemenea ca p orc il: putur os i, rnlr sav l,

. in noroi ca §i porcu tavalindu-s e. Altii se aseamana cu mielul,
blinzi, smeriti, rugindu-se lui Dumnezeu ell umilinta. iar unii se
aseamana cu maimuta, glumesc, rid, se marghioiesc ~i multe
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fara de rus ine fac, Ins a acestea nu ca nls te adevarate, ci ca
niste ghicituri pof ifice stt, sa se socoteasca de cei po llttc es tl.

Incasa n u sa treac a alcl §i Ham, batjocoritorul de tata, acela
a batjocorit golatatea ta-tine-sau, iar Sfinta Scriptura (precum
Sfintur Gura de Aur intelege) 0 batjocore ste pe nerus lnare a
aceluia, cind in istoria aceea a pomenit de Canaan fiul lui,
zicind: A vazut Ham tatal lui Canaan goliciunea tatalu i sau
(Fac , 9, .22). Caci nu fara de taina la ace st. lo c s-a pomenit
Canaan fiul lui Ham, ci spre mustrarea §i batjocorirea lui
singur .Ham. Dar care este ace a mustrare? Aceasta: Ham atita
era de irnpatimlt la trupeasca neinfrinare §i impilat la

I impreunarea trupulul precum calul §i catirul, intrucit §i in_
vrernea Infrfc.o.s atu+ui potop, in corabie fiind, ctnd toti in
cutremur mult erau, el unul nefricosul §i nerus ino sul nu s-a
infrinat de femeia sa §i a zarnf sfit pe Canaan fiul sau. Deci cind
Sfinta Sc rlp tura povestind cum Ham ,i§i batjocori tatal,
ppmenes te de Canaan, ii mustra acea nerus inare §i heinfrinare
a lui Ham, ca s i cum zrctndu-l: Tu batjoc or esti pe tatal tau, care
in' somn ngstmtlnd se dezgolise, lar , pe tine te va batjocori

.toata lumea, ca in vreme a potopului cea atita de spalrntntata §i
de cutremur, cind totl se temeau de groaza lui Dumnezeu s i I§i
aveau moartea inaintea ochitor s l de toate se Infr ln au, tu unul
tara de temere §i nerus.tnat §i neinfrinat al fost s i nu te-al
rus inat a .te atinge de femeia tao Oare care rus ine este mal
mare, 0, Harne? Oare Noe dormind dezgolit a fi, ori tu in potop
trupeas ca impreunare a face? Deci ca sa stte to ti §i cele de pe
urma neamuri acea talna s l nerus+nare a ta, tata lui Canaan.
cind batjo core sti pe tatal tau, numit sa fii, a vazut Ham tatal lui
Canaa!1 goliciunea tatalul sau. As a batjoc ore ste Sfintul Gura de
Aur pe Ham ctnd graie§te de el: "Pentru ce,' spune-mi, la ace st
loc a pomenit Scriptura numele fiului lui Ham? Ca sa stie pe
Ham ca fu neinfrinat §i de Impatlmtre robit §i cu ce nerustnare
'1ntru acea attt. de mare tulburare a"potoputul la nastere a de fii
se indeletnicea, cu acee ast nerustnare §i pe tata a batjocori a
indrclznit". Pina aiel Gura de Aur.

lar noi sa gindim, ca tot cel ce batjoc ore s te gre§eala altuia,
singur nu va scapa de batj oc ur a, caci pentru al sau pacat,
inain1ea altora se va mustra §i de rus ine se va umplea.

Deci s-a trezit No'e de yin si intelegind ceea ce se tacus e, a
. b.lestemat pe Ham in fiul aceluia Canaan §i intru tot neamul ce
ave a sa las a dintr-insul §i l-a robit pe dinsul trattlor sal.
"Blestemat - zice - sa fie Canaan (fiul lui Ham) sluga sa fie
Iratltor sal , lar pe Sem §i pe lafet §i pe neamurile c.e aveau sa
fie dintru aceia i-a binecuvintat. ~i simplu mai inainte a

- insemnat, ca semintla lui Semva fi pre ote as ca, iar sernin tia lui
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lafet staptnttoare. Precum tilcuitorii Dumneze+es tll Scripturi §i
scriitorii de istorii inteleg, din aceste cuvinte ale lui Noe: Sa

'Iargeasca Dumnezeu pe tatet §i sa se sala§luiasca in Iacasurtte
lui Sem. Adica: Sa se sala§luiasca in lac as urfle lui Sem, as a
tll euie ste Teodorit. Pe care mai luminat se poate vedea din
talmactrea caldeiasca care zice as a: Sa largeasca Dumnezeu pe

'Iafet §i sa se sala§luiasca dumnezeirea in sal as'ur+Ie lui Sem. $i
cu adevarat durnneze iasc a sflnte nie s-a sala§luit in salas urf le
aceluia: cind tot poporul uttas e pe Dumnezeu Ziditorul sau, s-a
atlar in semlntla lui S'em poporul ludellor de s tia pe Dumnezeu.
Precum se scrie in Psalmi: "Cunoscut este in ludeea
Dumnezeu, in lsrael mare este Nume,le Lui" (Psalm 7, 1). Pentru
ca s erninti+le §i limbile cele ce s-au tnmultlt din neamutJul Iafet
§i a lui Ham, -aeeta totl la inthinarea de idoli s -au abatut, iar
poporul iudeilor incepind de "a Avraam, care era semintla lui
Sem, slujea unuia cerescului Dumnezeu, intru acel neam §i
preotia s-a Inc eput, §i s tinte nla lui Dumnezeu s-a intemeiat,
Cortul ce se chema Sfinta Sfinlelor §i Bl sertc a cea pre as lavlta
de ,'Solomon in lerusalim s-a zidit (Evrei 9, 3) §i Fiul lui
Dumnezeu Izvorul a toata sf'lnte nia in sernintia aceluia a Se
naste a voit. .

Pe acestea toate v az.lndu-Ie Noe cu Duhul, a zis ca se va
sala§lui Dumnezeu in laca§urile lui Sem. Deci a-§i largi hotarele
sale, este aceea a imparate§tii, s taptnlrl, iar dumnezeiasca
sflntenle intru sine a 0 ave a, este a cinstei celei preotes ti. Ca
§i cum ar fi zis Noe catre fiii sal: Tu Seme, cele sflntlte sa Ie
lucrezi, aducind jertfe lui Dumnezeu §i rugindu-te, tu, lafete, sa
stapine§ti popoarele, largindu-Ie slobozenia lor §i' sa-l aperi pe
ei; iar tu, Harne,' cu fiul tau Canaan sa Ie robe s t] amindurora.

Nu fara de talna a fost §i aceasta, c'a Noe intru a sa trezvire
de Yin, punind blestemul pe batjocoritorul de tata Ham, intii pe
al lui fiu, lar §i al s au nepot Canaan !ji ce letalte. $i oare ce este
'talna aceasta? Sa luam aminte: Spun evreii, iar de la din s ll §i ai
nos trl oare care ti'lcuitori, cum ca Canaan fiul lui Ham, mic copil
fiind (de 10 ani) acela intii a vazut goliciunea mo.sului sau Noe
s i i-a spus lui Ham tatalul sau, iar Ham mergind ace eas l a
vazut-o s i-l batjoc o rl. Pentru aceea Noe, cind s-a trezit de vin
§i a cunoscut ce i se Iaeus e, in data blestemului I-a dat pe
Canaan. lar- noi sa socotim (Fac. 9) cum ca blestemului
acestuia I al lui Canaan, pricinuitor s-a tacut Ham tatal lui, care
n-a certat pe fiul lui cind ii .spuse de goliciunea lui Noe, nici nu
I-a Invatat, cl §i singur s-a dus s-o vada, ca §i cum lau dln d
priceperea cea nebuna a micului coptl. $i pentru ceea ce era
cop llul vrednic de groaznica pede apsa el i-a tacut-o aceea §i i-
a tertctt-o §i a vorbi de goliciunea tatalui s au I-a slobozit
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neoprit ,r singur cu dulceata I-a ascultat ,i as a pe fiul sau §i
pe sine sub biestemul tatalu l sau s-a pus. De aici sa se lnvete
parintii a-s l cre ste pe fiii lor din pruncia lor (dupa indemnarea
Apostolulur) pentru tnvatatura ,i Sfatuirea Domnului (Efes. 6,
4) in frica ,i in groaza, iar nu in dezmierdare sa-i alba, ci sa-l
s lobo ada in, voia lor in neoYinduieli, in spurcate cuvinte, nici un
lucru necuviincios sa nU faca, sau la vreun narav rau sa se
deprlnda, pentru ca la ce se deprinde ,cineva din tinere te , de
aceea nlcl la batrlnete nu poate cu lesnire sa scape, sa se lase;
,i ce fel de invatatura prtme ste in tlne re te , ori buna, ori rea,
aceea intr-insul pina la batrtnete ,i la stir,it petrece. Tinarul
copil asemenea este cu 'scindura cea 'gatita spre zuqravlrea
tcoanel, pe care 'ortce ar z.uqrav] din inceput zugravul, ori
cinstit, ori necinstit, ori stint, ori pac atos , ori inger, ori drac,
aceea ,i va petrece de-a pururea - tot astfel ,i cel ttnar in ce fel
de deprindere iI vor cre.ste parlntt], ce fel de obicei iI vor
Invata, ori lui Dumnezeu ptacute, ori urite lui Dumnezeu, ori
inge~e'ti, ori drace stt, in unele ·ca ace lea toata viata sa i,i va
petrece. Pinza alba, ori in ce fel de vopsea se va muia Inrli,
acea floare niciodata n-o va schimba. ~i vasul nou de lemn sau
de lut, o ri .de care grasime intii s-ar urn plea, ori de bine
miro.sitor untdelemn, ori de puturos duhot, de acea putoare
niciodata nu va s capa, de acest fel este deprtndere a tlne rettlor.
Pentru aceea in pruncta lor, la bune obiceiuri se cade a-i
Invata, prin certare ,i tmbunare, ci nu attta prin imbunare cit
prin certare, pentru ca prin groaza a pedepsi tineretete Ie este
de folos, precum statule ste Sirah: "Sa nu dai fiului tau
staptnire in ttnerettte lui, ci sa-l sfarlrni coastele lui, plna ce
este tlnar, 'ca nu cumva Invlrto slndu-s e nu ti se va supune"
(Sirah 30, 11). Stintul ,Gura de Aur a Ins emnat tlnerete!e cu
calul fara friu ,i cu fiara nedomesticita. Cu ce se Induplec a
calul? Fara numai cu zabale!e , -cu friul ,i cu obosirea. Cu ce se
Imb+lnz este fiara (ursul) de nu cu fiarele ,i cu batala? De
asemenea §i tlne re tile de frica s i de iilVatatura ca de zab ale ,i
de friu, iar de certare ,i de groaza ca de obezi ,i de lantur lle de
fier ,i de singura obosirea batallor au trebuinta. Bine zice eel
Inalnte pomenit Sirah: "Cel ce-I lube ste pe fiul s au Ii tnde se ste
lui ranf le " (Sirah 30, 1). Inca nu numai singuri prin sine par lnt]!
datori sint a-I povatul §i a-I invata ta bunatati pe fiii lor, ci ,i
povatultort is cus ltl §i tnvatatort buni sa puna linga ei, ca nu
numai sanatatea prunce asc a sa Ie paze asc a §i vreo Invatatur a
sa Ie puna inainte, ci §i toate cuvintele ,i faptele lui: sedere a §i
scularea, umblare a s l starea §i vorbirea cu altit sa Ie pindeasca
,i tndata cu certare sa Ie indrepteze, intru ce ar fi trebuinta de
indreptare ,i la toate obtc eturlle bune sa-i povatulas ca. Pentru
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ca salbatlce sint tlnerete!e - zice Sfintul Gura de Aur -
trebuindu-Ie multi povatultort, tnvatatorl in urrna merqatorl,
hranitori. I~ra~i acela graie~te: ~,La catiri pastor; ~i la cai com is
bun cautarn, iar ceea ce ne este mai c ins tita decit toate, ca
adica sa tncre dlntam pe fiul la oarecare ce poate sa-l paze as ca
lui intreaga curatle, nu cautarn." Pina aici Gura de Aur. Deci noi
sa luam aminte, de este nevoie la jivinele cele necuvintatoare
bunufpastor. cu cit rnai ales la copii. Acelea ca sa nu se rurnpa
de fiara, sau de tilhari sa se rapeas ca, iar aces tla ca sa nue e
razvrateas ca de cei rai la narav ~i de furator il de suflet draci sa
nu se .fure ~i in pierzarea cea ve~nica sa nu fie trast.

Infrtcoeat lucru poves te ste Sfintul Grigorie Dialogul in
vorbele cele cu Petru diaconul, in Cartea a 4-a la cap. 18, zicind
as a: "Despr~ multi copll se inchide intrarea in tmparatla
cerurttor (prin singuri pa,rintii lor) de-i vor cre~te pe ei rau. ·in
cetate a aceasta (in Roma) un barbat de totl ~tiut fiind, inainteeli trei ani, avea un fiu mic prunc de 5 ani, precum mi se pare
fiind, pe care foarte Iublridu-l trupescul lui tata iI c re ste a fara
de certare. lar pruncul aceta de-a pururea dezmierdat fiind, se
depr ins es e a grai cuvinte stricate ~i spurcate ~i hulitoare. $i
cind orice gind intra in sufletu'l aceluia, indata spre rele
cuvinte, la care se obf snuls e, se intindea; ~i hute a nu nurnai pe
oameni, ci cind i se tntlmpta ~i spre Dumnezeiasca Marire (care
a 0 zice este tntrtcc sat) tndrazne a, Sfintele lucruri hiJlind, iar
tatal lui nu-I oprea sa graiasca acete hulitoare ~i spurcate
cuvlnte. Deci ace I coptlIn ciuma ce a fost aici inainte de 3 ani,
s-a bolnavtt de moarte ~i cind tatal sau il tinea in bratete sale
(precum . marturts es c cei ce au fost la sttrsttu! acelui copil
necurattl draci venise sa ia tic alos ul sutter al copilului, iar
copf lul vaztndu-l pe e.i tremura ~j ochii Inchlz lndu-s! a inceput a
striga: Scoate-ma de la acestta, tata , s coate-mal Aceasta cu
gl~.s lnfr lc os at strigind-o st-a plecat f'ata in sinul tatalul sau,
vrln d sa ae ascunda pe sine, iar tatal vaztndu-I pe el tremurind,
I-a intrebat ce vede: Rasp uns-a copilul, zicind: Niste oameni
negri au venit ~i vor sa rna la,: aceasta zicind a inceput a 9 rai
cuvinte mtrs ave ~i de Dumnezeu hulitoare la care se ob is nuts e.
$i tndata 'a murit.· .

Aceasta povestire a Sfintului Grigore sa Infrtcos eze parintii
cei ce rau fara de invatatura i~i cresc pe fiii lor s i-i Ias a pe ei
de se deprind la c.uvinte ~i la lucruri neplacute Iui Dum nezeu.
Cu adevarat unii ca ace stia parinti ~i singuri cu copiii lor cei
nepe deps itl , cu dreapta Judecata lui E)umnezeu, se vor da in
miinile celor negri arapi, dracilor, spre ves nlce!e munci. $i
precum Ham cu fiul. sau Canaan a rnos te nit parfnteas ca
nebtnecuvlntare, asa aceia vor mostenl Dumnezeiescul blestem
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acela, pe care catre capre il va zice: ~,Duceti-va de la Mine,
btes ternatl lor!"

Faptele anilor de la mia a doua ~i suta a patra. '

(De la anul 2300 la anul, 2400 de la Zidirea lumii)
Arfaxad fiul lui Sem, nepotul lui Noe, avind de la nasterea sa

ani 135, a nascut pe Cainan, iar dupa dinsul a nascut ~i alti fii
~i fete. Apoi cetlatti s trarnos l ai lui Hristos, care in Evanghelia
de la Sfintul t.uca, inceputul cap. 11 se pomenesc, din sernlntla
lui'Sem merg.ind, ·Hi vremile lor a naste au inceput, al carora
pentru cea mai deg,rab pcme nlre, aici de fata sa se puna rindul,
incepind de la Noe pina la Avraam intr-acest chip:

Noe a nas cut pe Sem, Sem a nascut pe Arfaxad, Arfaxad a
nascut; pe Cainan, Cainan a nas cut pe Sata, S'ala a nas cut pe
Ever, Ever a nas cut pe Falec, Falec a nascut pe Ragav, Ragav a
nascut pe Sara", Sarah a nascut pe Nahor, Nahor a nas cut pe
Tara, Tara a nascut pe Avraam. (Avraam este at II-lea patriarh
de la Noe).
- lar intru care vreme, care a-a nascut, vezi in numarare a
antlor. '

Pentru strarnostt lui Hristos, care inaintea potopului din
semintia lui Set au fost, nu este Indolata, ca -loti dreptl ~i sff nti
au fost. lar pentru acestta care dupa potop, de la Noe pina la
Avraarn anume s-au pomenit, nu putem sa zicem, ca toti sa fie
drepti, afara numai de dot: Sem ~i Ever. (Iar de dreptul 'Avraam
~i' de a lui sernlntte, mal pe urrna se va zice).

lar dreptatea celor doi s-a tns tltntat as a: Sem ~i lafet au
accpertt goliciunea tatalui, Ever nu s-a inv"oit' la facerea
turnului cea neptacuta.Ju! Dumnezeu, de care mai pe urma se
va spune.

lar pentru ceilalti Indo ire este, fiindca ~i Inc hinator i de idoli
intre dlns ll s-au aflat unii, precum Sarah ~i Nahor ~i Tara tatal
lut-Avraam, Fara nurnal aceta 'ce au vletutt cu dreptate, care in
zilele lui Noe s-au nascut, adlca: Arfaxad, Cainan ~i Sala, care
s-au nas cut mai tnarnte de a muri Noe ~i la vlata ce a ptacuta lui
Dumnez eu a lui Noe au privit, care ~i cuvintele lui cele drepte,
care spre Dumnezeiasca piacere povatuia din gura ace luia Ie
auztse. Pentru ca rnult fotos este pe copii vlata cea Imbu natat+ta
a tatatul '~i invatatorul cuvlnt, iar mai ales a unuia ca ace lula
mare Intru bunatatt barb at, a lui Noe, placututul lui Dumnezeu,

,carele de fata fiind §r in corable fiar'ele cele salbatlce se
cutrernurau ~i blinde erau, cu cit mai ales fiii ~i nepotll acalula
aveau a se teme, tntre cei vii fiind el ~i nu Indraz ne au In
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vremea lui sa faca rau ceva la aratare. lar dupa moartea lui, '
numai un stranepot Ever se tncre dlnteaza ca bun a fost, iar de
"ceilalt~ nu este Incredtntare.

Faptele anilor de la mia a .doua ~i suta a cincia
(De la anu l 2400 la anul 2500 de la Zidirea lu mif )

Aici sa se pomeneasca nu numai de at lui Sem, ci l}i de ai lui
.Iatet, l}i ~de al lui Ham fii, care au inceput a se naste dupa
potop.

Ai lui Sem au' fost 5 fii, pe care Gheorghe ChedrinuJ ii
numara cu acest fel de numar:

1. Arfaxad din ~emin·tia .acestuia mai de pe (Irma au le s lt
Caldeii.
~i evreii din Ever atranepotut lui.

2. Elam, din care semtntle au les lt Elamitenii s i Pe rs ii.
Assur, din care Asirienii. 2. Liud, din acesta este Lidia. 3.Aram,
din acesta sint Sirienii §I Armenii. ' ,

/ in Bibliile ru se stl se pune §i al saselea fiu al lui Sem, ca fiind
Cainan, ci se pare a fi gre§eala: Pentru ca Aram este de la

- gr,ecul istoriograf Chedrinul ~i din singure Bibliile acelea, caci
Cainan nu fiu ci nepot ii era Iul Sem, iar fiii lui Arfaxad (Fac.
11). ,.

_ Ai lui lafet au fost 7 fii:
1. Gomer, din s emlntla acetula- mai pe urma au le s it

Gomeritii §i Galatenii, inca §i Chimmerii, care mai pe urma s-au
poreclit Cimbri.

2. Magog, din acela s int Massaghitii, ,Gotii, Scitii, iar din
aceia turcii §i tataril. . .

3. Madai, din acela au les lt Midii.
4. levan sau lavan, din acela este poporul loanittlor §i Grecii.
5. Tobal, din sernlntla acetula sint Hallvtttl, Ivirii §i Ispanii.
6.Me§eh, din acesta sint Capadocii, Misenii, lIiricii inca §i
Muscalii §i cetalalt rusesc popor, §i precum §i Sfintul
proorocTezechf ilcanume a zts (Iezechiil, 38) ca Me§eh era
volevo d. rus es c, rnacar des.l un ii nu se potrivesc. Pentru ca
unii din Rifat fiul lui Gomer spun ca s -au nascut ac es tia (s-au
plod it), iar altii spun ca sint Muscalii din Togormi fratele

, lui Rifat, care §i albi rus! doeunii se numesc §i povestesc a fi
Ins.a noua ne es.te destul s-oattm aceasta, ca din semlntla lui
lafet sintem, cacl ca precum Me§eh era fiul lui lafet, as a Eifat

\ as a Togorma aufos t nepotti luflaf'e t, fiind fii al.Iui Gomer fiul
lui, din care §i Chimerii sau Cimbrii, fiind de stavo na lirnba,
au ie§it. (Pentru Cimbri cauta la luna lui Mai in vlata Sfintului
Metodie §i Constantin.
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Scitia lji Tracia. SCitia-Minor lji Scitia Maior-Romania de azi.

Cauta lji in Sinopsisul Pecerakal, pentru slavoni, pentru rus l lji
pentru Meljeh lji pentru cimbri}. '

7.Tiras, din aceata Tracii fus era: iar tara Traciei este unde~ .
dupa aceea s-a zidit Bizantia, care acurn se c hearna
Constantinopol sau Tarigradul. in Bibliile ru sesti, intre fiii lui
lafet se afta lji al _8-lea fiu cu numele Elisa, ci acela nu se pare a
fi fiu lui lafet, ci nepot, iar fiu al lui "lavan, fiul lui".

~Ai lui Ham au.tost 4 fii, pe care Sf. Sc rlp tura i-a pomenit:
1. Canaan, din acela s-au pras it cananeii.
z. CUlj, din acela sint etiopienii lji Nimrod ziditorul turnului.
,3. Mitraim, din acela sint egiptenii, '
4. Put, din aceta stnt Trogloditii, care cu- etiopienii s int de un

chi p lj i -de un nara v .
inca au mai fost lji altl fiii ai lui Ham, pe care ca pe cei
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.nestlutl Sfinta scrtptura pe nume' nu-l pomenes te. Dar se
pomene ste unul in hronograful lui Amsterlodam, anume Tifon,
care l-a ucls.: pe ,Mitraim fratele sau, eel ce in Egipt incepuse
tmparatla. ,

Dintru aceatl fii ai lui Sem, ai lui lafet §i ai lui Ham, dupa
facerea turnului §i dupa daspartf rea lirnbtlor, s-au nas cut
nenumaratl fii, nepoti §i stranepoti §i rnulte popoare au ies it,
pe care a-l nurnara pe- totl nu-rnl este de nevoie, ca nu-rnl
ajunge vremea, nici de vreun folos sufletesc nu-rnl este. Cel ce
vote ste sa caute la ce italti scriitori de istorii.

Faptele anilor de la mia, a doua ~i suta a sasea
(De la anu'l 2500 la an ul 2600 d.e la Zidirea lumii)

'Cainan fiul lui Arfaxad, nepotul lui sem, traind 101, ani, a
nas cut pe Sala, apoi a nascut §i alti fii §i fete.

Sfintul Noe in anul vietii sale 930, iar in anul facerii lumii
(dupa Gheorghe Chedrinul) 2572, prin Dumnezeiasca porunca i-
a chemat pe fiii sai ; sem, lafet §i Ham §i le-a tmparttt lor
pamintul.

1. Lui Sem i-a poruncit sa ia ASIA;
2. Lui lafet - EUROPA;
3. lar lui Ham - AFRICA.

Ca fiecare pe partea sa sa se sala§luiasca cu semintia sa. $i
le-a poruncit lor sa nu-s l tre aca hotarele unul altula, ca sa nu
se ridice Intre din§ii sfada ~i vrajba cu razb ol, ci fie care cu al
sau hotar sa se indestu·leze.

0. spune §i aceasta Gheorghe Chedrinul, cum ca asez arntntu l
-aceta scriindu-I Noe, l-a _incredintat lui Sem, ca unui fiu mai
mare, carula atunci ii era (dupa a lui Chedrin povestire) ani de
la na§terea sa 431. Ins a seminttlte cele mai de p~ urrna a
fratllor acelora, n-au paz it asez amantu! ac;la al s tr am os ului
Noe, ci au Inceput a strimtora unii pe al'ii §i a-i chinui,

. napadind cu razboale precum mai pe urrna se va ar ata.
A trait dreptul Noe dupa potop 350 de ani. $i implinind de to ti
~nii vietii sale 950 (Fac. 9, 29). A chemat fiii §i nepc tll §i
stranepotf! sai §i l-a invatat pe ei cu parf nte sfi sfatuir+, ca sa
cunoas ca pe Dumnezeu Iac atorut lor, §i sa creada in EI' s i sa-)
stujeas ca Lui .cu- Iucrurl bune, iar de la f'apte le rele sa se
paze asca pe ei, .ca sa nu minie pe Dumnezeu §i sa nu aduc a
asupr a-s! vreo pedeaps a ne asteptata, inca l-a tnvatat pe ei ca
§i dragoste sa alba intre ei §i sa' nu se napas tutas ca unul pe
altul, ci in pace §i in b llrrde te sa. petre aca." Apoi pe toti
binecuvintindu-i s-a sffr s lt in anul facerii, lumii (dupa Gheorghe
Ctiedrinul 2592.) $i a plins dupa el to ata semlntla ome ne as ca,
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care dupa. potop se inmulfise. Cel ce vo;e~te sa vada in
rusestlte Bibl/ii ale noastre, numarare de an; cu indoire, aici sa
caute. Noe a' trait dup a potop an;' 350 ~; a murit. lar Sem in anul
~I doilea dupa potop nasctnd pe Arfaxad a trait ani 335 ~i a

Noe imparte IWIlea
Fatere: 10

mai sau, treizeci de ani a
mur'it. Decl se afla sub numele lui Gura de Aur un cuvint pentru

. 0 curte ~i un balpur, in Sbornicul cel mare Moscovit tiparit la
foaia 455, pe a doua fata, unde se scrie ca in vremile cele de
demult Inalntea potopului ~i du pa potop, niciodata fiul inaintea
tatalui nu murea, numai Lameh fiul lui Matusalem inaintea
potopului. Apoi tre ctnd de la tnceputul lumii 3300 de ani ~i mai
mutt, a murit Aran inaintea lui Tara pentru inchinarea de idoli
~i l-a omorlt pe .Aran .al treilea fiu at lui. Se une ste la.aceasta a
lui Gura de Aur ~, Sfintul Epifanie aceasta graind-o. Dec; ni se

"pare ca nu este dre apta numar are a anilor in Bibliile ruse stt,
dupa care se arata, aceea, ca nu Noe Inaintea flu lui sau Sem a
murit, ci Sem inaintea tatalul s.au Noe.. ~i cea de pe urma
binecuvintare de fa dinsul ~i asez amlntul (precum inainte am
zis) eel Incredrntat lui~i l-aluat.
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;§i dupa moartea aceluia, multi ani, tralnd ~i pe nepotti
-nepotHor ~i ai str'anepo titor sai vaz lndu-I, a trecut din vlata
aceasta, care lucru ae tncr edlnteaz a din·· Bibliile altor limbi,
precum ~i din Bibliile lui leronim, pe care el din evreiasca
tlmba le-a talmacit, unde se scrie: Cum ca Sem .dupa nastere a
lui Arfaxad a trait 500 de ani ~i a nas cut fii ~i- fete ~i a murit.
Apoi dupa aceasta numarare vlne sa fie sfir§itul lui Sem dupa
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multi ani de la rapos are a tatalui sau Noe, cel ce va vol, sa
socoteasca §i sa numere s l va vedea. lar de spun adevarul
rus es tlle noastre Bibiii in nurnararea anilor, apoi nedrept este
ace I cuvint in Sbornic, sub numele lui Gura de Aur s l
-intelegerea lui Epifanie ceea ce mai inainte s-a zis, cum ca nu
murea fiul inainte de tatat pina Ia Aran fiul lui Tara. La fel §i pe
Gheorghe- Chedrinul vechiul tarigradean §i grecul istoric
nedrept iI vom face, care !3 scris ca Sem dupa moartea lui Noe a
mai trait 150 de ani. Ci mai de crezut este, pentru anii lui Sem
spunerea lui Chedrin §i Inte le qe re a lui Epifanie cu a lui Gura de

-Aur.

Faptele anilor de la mra a doua si su ta 'a, saptea
(De la an ul 2600 Ia anul 2700 de la Zidirea Iu mii)

A trait Sala ani 130 §i a nascut pe Ever, apoi a nascut §i altl
fii §i fete (Fac. 11, 14).

Numele "Ever" se ttlcute ste "trecator" sau "trecere", lar
pentru ce pricina s-a nurnit as a fiul, lui Sala (Selah), se
pove ste ste as a: Arfaxad fiul lui Sem, tatal lui Cainan §i mo s ul
lui Sala, traind mai intii cu fratii sai in Armenia, in care co'rab ia
lui Noe a stat pe muntele Ararat, a voit sa se mute in pamintut
caldeas c in care inca nimeni nu locuia. Deci adunindu-se cu
toata cas a sa §i de frati des partlndu-se, a tre cut rlul Tigrului §i
intii in Caldeia el a Inc eput a petrece. Apoi Intru acea s inqu ra
peste rlu trecere, i s-a nas cut fiu lui Sala nepotul lui. Deci
Arfaxad a pus nurne.le prunculufatranepotulul sau: Ever, adic a
trecere, cacl intru trecere s-a nas cut, Din acest Ever se facura
evreii, precum mal pe urrna va arata cuvtntul.

lar intru ac esti ani s'-a nascut povatultorul tutur or rautatf lor
Nimrod din semlntla lui Ham, pentru ca Cu§ fiul lui' Ham I-a
nas e.ut pe acela.

~i cre stea Nimrod cu truput §i cu rautatea §i se facu cu
trupul urlas , asemenea cu cei de demult urlas i, care erau
inaintea potopului, preeum graie§te de dinsul Seriptura.
Acesta a inceput a fi gigant pe parntnt, acesta era urtas (Fac.
10, 8). lar cu rautate a era mal mareuectt cu tru peas ca ere store
ca a urnplut de dinsa tot parnintul. La fata era negru, pentru
aceea §i arap il numesc pe ace la, iar Ia suflet mal negru,
pentru ca tntunecat iI avea pe dinsul pr ln dumnezeiasca
lmpctrtvlre, ci mai pe ~urma se va zice pe ntru dln s ul.

D.oi oameni in partea cea de sub cer ves titl s-au nas c ut:
Ever §i Nimrod, dar nu de un obicei au fost. Vesti\i - cacl Ever
a fost tnce patura neamului evreiesc, lar Nimrod intii intre
oameni imparat s-a facut. Amindoi mari oame nl cu c in s te-a
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intre popoare, iar obiceiurile lor atlta se deosebeau intre ei, pe
cit se deos ebesteTntunerf cul de lumina, pentru ca Ever era
bunTar Nimrod rau. Acela str.aluce a ca lumina prin lucrurt
bune, iar acesta ca un intuneric se inegrea §i pe ce ilalti ii
intuneca cu faptele cele rele. Ever era bine credinc.ios catr e
Dumnezeu, iar Nimrod potrivnic lui Dumnezeu. Ever era
tnvatator al dumnez etes ttt ptacert, iar l'iimrod tncep ator al
mtnterit lui Dumrrez eu. Pentru ca ridicase pe oameni la lucrul
eel neplacut lui Durnnez eu, la care Ever nu s-a invoit, adica, sa
z ideas ca turn ptna la cer, precum de aceasta rna; pe urrna va
spune istoria.

Jar noi de aceasta ne mlnunam, pentru ce in vremea aceea
multlrne a poporului ceea ce dupa potop se Inrnultl se , -nu urrna
lui Ever barbatulu+ celui bun, ci ii urma celui rau om Nimrod?
Nu asculta tnvataturlte lui Ever celui placut lui Dumnezeu, ci se
pleca la sfatul lui Nimrod celu.i mlrriltor de Dumnezeu. De omul
lui Dumnezeu s-au tepadat, Iar linga robul satanei s-au lipit. Ce
este oare pricina aceasta? Cu adevarat no alta se pare a fi, fara
numal aceasta, caci firea omeneasca, dupa gre!jeala lui Adam,
lipsindu-se de Darul lui Durnnezeu cel rna; dlnalnte, s-a tacut
mai lesnicioasa §i mai ptecata spre tel rau, decit spre lucrul cel
bun. Pentru ca mai inainte de calcarea poruncii lui Dumnezeu,
omul, nevinovat, nevic lean, nepacato s , in Darul lui Dumnezeu
ca un fiu in Dragostea §i in Mila Tatalul fiind, nu avea intru sine
nici un fel de voire rea s l de 'pofta rea, nici nu stia ce este raul,
nu dorea vneun pac at, nici nu stta ce este pac atul, Nu era in el
mindrie, nici nu-l trebuia lui mai multa decit cea data de la
Dumnezeu cinste, niei nu cauta stava, nici nu l-a pizmuit firii
ingere§ti celei mai cinstite. Nu era in el lacomle, nici nu aduna
averi, nici aur, niei argint, nlci pietre de mull pr et, nlci orice de
acestea, pe care aeum oamenii cu ne sattoas a dorire Ie aduna,
lutlme intru el nu era, nici nu se minia, nici nu tacea rau, nici a

- pizmuit, nici s-a atrtmbatatlt. Drept fiirid §i stint, cea trupeas ca
dulce patlmlre n-o stia, nici nu poftea trup, la. imbuibare nu sa
deprinsese, nici nu gindea de- rodul cel cu porunca o pr it, adie a
sa volas ca a minca din el, nici n-ar fi calcat cindva porunca lui
Dumnezeu singur prin sine, de nu s-ar fi tnsetat de vrajmasut.
lar cind s-a Insel at §i a miniat pe Ziditorul, prin calcarea
poruncii Lui §i s-a lipsit -de cel mai inainte Dar al acestuia,
atunci cunoscind rautate a, s-a tacut spre dinsa foarte
lesnicios. ~i a intrat in firea ome neas ca toata pofta pacatulut,
mind ria, Iacomla, iutimea, minia, zavis tia, trupeasca porta. $i
au inceput oamenii cei Inmultf tl din Adam a se mindrl ~i a se
inalta unul asupra altuia §i a adun a averi §i a-I uri unul pe altul
§i a se minia, a se iuti §i a napas tul unul pe altul §i s pur cat a
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tr~H -d,Upa placer+le pintecelui ~i in patimi umblind (precum zice
Apostolut) dupa veacul Iumll acesteia, in poftele trupului lor,
Iactnd voil'e trupului ~i ale gindurilor ~i s-au tacut din fire fiii
mlniel (Efes. 2, 2-3), din fire caci cbtsnulnta pacatutul intru
dinljii ca ~i cum in fire s-ar fi prefacut, Precum nu se poate a
.schimba flre sfile trebulnte ~i nevoi, as a de 'cu greu este de a se
parasi de 'vre'un pacat in care cineva la lunga vreme s-a
obts nult. Deci intru acea vreme, i,n care Ever ~i Nimrod tr aiau,
fiindca intre oameni se tnmuttls e to ata rautatea acum ~i ca ~i
cum din fire tntrtnst! tot pacatul se tntarts e. Pentru aceea
oamenlt aceia mai cu lesnire spre raul sfat al lui Nimrod, decit
spre cel bun al lui Ever se abatu se , ca spre vreun lucru al s au
firesc, ftlnd (dupa Apostolul) din fire Hi ai miniei, Ii s tatula pe
ei dreptul Ever Iii bine, ca adic a sa .ptaca lui Dumnezeu, iar nu
sa-L' minie pe Dinsul. Dar plac ere a Dumnezeiasca Ie pare a la
aceta a fi un lucru strain, pe ntru c a la lucruri bune nu se
deprfns ese , I-a statuit Nimrod la lucrul cel potrivnic, care nu
era placut lui Dumnezeu ~i indata de acela s-au apucat ca de un
obis nuit al lor, c':calata se intarise cu obf snulnta intru minierea
lui Dumnezeu. ~i, as a dr_eptul Ever abia pe al sau neam a putut
a-I pleca ~i a-I departa de la lucrul cel neplacut' lui 'Durnnez eu,

.Iar N.imrod pe toate caletalte neamuri, cu Ies nlre in urma sa le-a
fras. . .

NO'i de aici ve dem aceste doua: Cum' cel neptacut iui
Dumnezeu om, mai grabnic este a" as culta sfatul cel rau, decit
cel bun; ~i cum c'a cel ce s-a obtsnult in oarecare pacate de
moarte, nu se sp alrntnteaza a Indraz nl. la cele mai multe de
Du_mnezeu minioase lucruri de moarta. Mai grabnic este raul a

., asculta pe eel rau, dec it pe cel bun, caci Impreuna mai legat
este raul cu cel rau de ctt cu cel bun. Cel bun lucru, cu obiceiul
sau se dep arteaz a de. la cel ,rau, pe cit se de parte az a
rasariturile de la apus. tarcet rau co. cel asemenea rau lui~i rau

. atita este-de.insotit pe cit este de tnsottt intunericul cu negura
$i' noroiul cu tina, pentru aceea mai degrab r,auI asculta pe cel
rau, decit pe cel bun. Se minuneaza Sfintul loan Sc arar ul de
aceasta, cum nol pacato s il; la lucrurile' cele bune, avind pe
Dumnezeu cel Atotputernic Ajutator ~i pe sflntli ingeri solindu-
ne noua, ins a nu cu lesnire ne plecam,' iar la vreun lucru rau,
singur vicleanul drac, cu I_esnire poate a ne Ins ela pe noi.
Pentru c.e asa? Se leapada s cararul de lepadarea pricinii
aceleia. Eu - zice - la aceasta nu pot sa graiesc, nici nu voiesc
(Cuv. 26);

lar noua ni se pare ca nu alta este pricina, fara numai ceea
ce inainte s-a zis: Ca firea omeneasca, din pac atul atr amo s es c
strtctndu-s e ~i de b lne le cel dintii Jipsindu-se ~i la rautate
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alunectndu-s e, mai fireasca' ii este rautataa, caci intru aceea
omul se zarnls les te §i se naste: ,;intru faradelegi m-am z arnis lit
§I in pacate rn-a na scut malca mea" (Psalm 50, 7). lar intru ce s-
a nascut de aceea §i din c.opitar ie dore§te §i ginde§te, precum
§i Scrf ptur'a adevereaza z ic ln d: "Staruie§te cuqetu] omului spre
cele rele' dln tineretile lui" (Fac. 21). Pentru aceea sintern mai
grei, spre bunatat], §i nici nu sintem as cultatori la sfatulrea cea
buna, jar la lucrul eel rau stntern foarte grabnicL 0, cit de multe
sfatuiri . bune §i folos.ltoare lndernnar! spre fapta buna
povatuindu-ne avem in, carttIe pro oroces ti, Ap os to le sti ,
Partnte sti §i-i auzim pe duhovnlce stt! dascali tnvattndu-ne, dar
putin! se fac as cultatori acelora, putfnl se Indre apta nu multi se
mintuiesc. lar la cele rele lucruri nu trebuie multi dasc all,
vreun drac apropiindu-se sopteete §i indata pac ato s ul se
supune aceluia. Ci §i sing'uta fire.a iubitoare de pacat ii trage cu
lesnire pe toti spre a sa pofta, iar priete§ugul cu cei ra}, la ce
rau Iucru nu-l tnvata pe om? $i de multe ori se fac unul altura
drac, indemnindu-I §i arnaqln du-l unul pe altul la rautate , inca
.de ta eame nll care s-au supus sfatului lui Nimrod putem s-o
vadem aceasta. Ca de ar intra clneva in obiceiul pac atulul,
acela apoi nu se mai teme de Dumnezeu, nici nu se infrico§eaza
a face oarecare lucrurl potrivnice lui Dumnezeu. Se obf s n uis era

.inc lucruri rele oamenii aceia, deci nu ·Ie era lor fr ica a se
Impotrtvi lui Dumnezeu pr+n zidirea turnulul, iar noi sa. ne f'er lm

-ca sa nu ne obts nulrn in pacate , ci mai degrab din caderea
pacatutui sa ne sculam. Pentru ca de ar cade a cineva vreodata
ill vreun pacat de moarte §i nu s-ar scula d.intr-insul degrab
prin pocainta, acela cu lesnire §i a doua o ara §i a treia oara
.lntru ace las.l-c adevff indca intii numai a gre§i frica ii este lui, iar
cel ce a gre§it ~, data nu se teme a gre§i §i a doua oar a §i a
treia 'oara §i de multe ori, pe acetasi pacat poftindu-I §i la alte le
mai grele Indraznind. .Iar pricina tndrazne+lt : aceluia §i a
netemerii in pacate!e poftite este aceasta: Hindca du pa Intiia
cadere nu tndata s-a s.culat prin pocainta.
. Este 0 tntrebare: De s-ar fi po cait Adam tndata in ceasul
acela dupa cadere a sa in Rai §i ar fi cerut prin smerenie §i prin
starimare de in·ima iertare de la Dumnezeu, oare i-ar fi ier tat
Dumnezeu pacatulut lui?

Ras pun s: Cu adevarat i I-:ar fi iertat, ca nu este lucru flre sc
al In durar li lui Dumnezeu a nu Se milostivi spre pac ato s ul ce
cu adevarat se .p ocaies te. $i graie'§te Sfintul Dor ote i (in
Cuvintul "Pentru lepadare a de lume") CUm ca Domnul
Dumnezeu intradins intreba pe Adam: "Unde e§ti?" dindu-i lui
prtctna de poc alnta (adica, de.ste pfin du-l pe el spre pocalnta)
ca sa z ica: ,,15uta-ma!" §i sa-l m+lulas ca pe el.
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lara§i intrebare: De ar fi iertat atunci Dumne zeu pacatul lui
Adam, oare ar fi Indraznit Adam ca iara§i sa gre§easca §i a
doua oara sa mtnte pe Dumnezeu ?

Raspuna ; Nicidecum, cacl cunoscind din intiia sa cadere, cit
de mare rautate este pac atul, nu s-ar mai f.i Intors laras! dupa
iertare la acee ast rautate , inca de asemenea nici altele
oarecare pacate n-ar fi intrat in neamul omenesc cel ce din
Adam a ie§it. lar de vreme ce Adam atunci nu Indata s-a pocait,
drept aceea §i tuturor pacatelor celor ce in oameni s-au
tnmulttt, el a fost cauza. Deci din intiiul pacatul lui, cel prin
po cainta cea grabnica ne curattt, ca dintr-un necurat izvor au
curs celelalte repejuni ale pacatulul §i pe toata lumea a inecat-

\ o. De asemenea -acurn intre noi se lucre aza. De fs-ar scula
lndata omul prin adevarata po cainta dupa cea drntll cade re a
pacatului sau, n-ar fi tndraznlt ca iara§i cu lesnire sa cada, dar
fiindca oricare odata caztnd, nu lndata se scoala, pentru aceea
pe ace le as l iara de frica Ie face §'i la alte rautati tndrazne ste,
precum . zice Solomon: "Cind vine necuratul Intru adincul
rauta,tilor, nu se grije§.te"· (Pilde 18, 13). Adica: De va veni
pacatoaul in ob is.n uirea pac ate lor (pe ntru ca aceea zice Sfintul
loan Gura de Aur ca este adinc al rautatltor) apoi nu se mai
grije§te de mlntuirea sa, nici nu mai are frica lui Dumnezeu. De
asemenea este unul ca acela cu cel ce se rasto arna in jos
pravalf ndu-s.e, nu 'poate sa se apuce de ceva §i sa se o-preasca
de cadere, pina ce nu ajunge in adincul prapast!al §i se ucide.
A§a pac atoaul cel ce din cea dintii imbunafatita §i blneptacuta
a sa viata caztnd, de nu sa va opri Indata pe sine prin poc ainta,
ci ar incepe din' pacat in pacat a se tavall, apoi nu cu lesnire
[nu zic cu neputlnta) ii va fi lui a se tinea pe+s ine , obiceiul
pacatului in sine ca 0 fire prefactndu-s e §i cu sila tragindu-I, ci
cu 'porntre neoprita in adincul plerzarf l sale va ajunge., Deci nu
zabovi in pacatut tau caztnd, 0, omule, ca nu cumva Intru
adlncul rautattlor sa ajungi §i sa pieL

.Fapte le anHor de la mia a doua ~i suta a opta
(De la anul 2700 la anul 2800 de la Zidj.rea lumii)

in anul 2800 s-a zidit Turnul Babel.
Dupa sfir§itul.lui Noe, fiii lui §i ne po tli §i s tranepottt, inca

intru acea parte a Armeniei rasar+tulu! linga Muntii Araratului
au trait indestulata .vreme. Apol dup a ce s-au Inmulttt intru
atita muttime, cit acum str imta Ie era lor tara aceea, sculindu-
se de la rasarit s -au dus cautindu-§i mai larg §i mai roditor
parntnt s pre sala§luinta lor ca sa alba indestulare de bun atatl!e.. -- . - ,
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paminte sti, Jar mergind la aceeast parte, la care §i Arfaxad c u
semlntla sa, inaintea lor se dusese, au aflat un elm p §i loc ses
§i larg in pamtntul Senaar, care as a mal pe urrna s-a numit
(ac etas l pamint' §i Caldeea, §i Babilon dupa aceea s-a chernat)
§i a-au sa'la§luit acolo intre riurile Tigrului §i Eufratului, Ia
locuri frumoase §i roditoare (Fac. II).

Deci mutindu-se poporul la alt loc (din Armenia in Senaar) s-
au s.chlrnbat §i in alta v iata. Pentru ca au uitat sfatuir ile
s tramosului Noe ~i pedeapsa po.topului care s-a tacut de la
Dumnezeu peste cei dintii oamenl- pentru pac ate, pentru care de
la parintii lor auzeau §i s -au abatut la rele lucruri §i la
spurcatele faradelegi. Ca precum mai inainte de potop, pina ce
era intre cei vii Adam §i Set, pina atunci fiii lui Dumnezeu
(semintta lui S'et), dupa numele lor §i viata sa i§i petrecea,
placind lui Dumnezeu ca fiii Tatalu], iar murind Adam §i Set, fiii
lui Dumnezeu se tacusera acum nu ai lui Dumnezeu, ci ai
potrivnicului fii, la prea multe faradelegr dindu-se. As a dupa
potop, pina intre cei vii .era Noe §i-I indrepta pe neamul
omenesc bine, ca un tata §i staptn al tuturor, ptna atunci
oamenii vletuiau in frica Iu] Dumnezeu, iar murind Noe au
lepadat oamenii frica lui D.umnezeu §i au mers dupa poftele lor,
pina ce au pornit pe Durnneze u spre minie §i rialptti au fost la
marginile parnintului desparttndu-Il-se limbile lor.

§i a fost tot parnlntul atunci o gura §i un glas la totl, §i a zis
ernul catre priete nul sau: Veniti sa facem caramiz l §i sa Ie
ardem pe ele cu foc §i sa ne zidim noua cetate ~i turn, al carul
virf sa fie pin a la cer §i ne vorn face noua nume s lav it, mai
inainte pina a nu ne risipi pe Iata a tot parnlntul (Fac. 11, 1-4).
~i se apucara de lucru, §i Ie era lor caramlda in loc de piatra §i
tina in lo c de var. lar lui Dumnezeu neptacut fu acel lucru al
lor, filndca il incepuse cu mlndrie, nu intru slava lui Dumnezeu,
ci la a lor n;tarire gindeau.

lar la acel lucru neptacut lui Dumnezeu era povatuttor
Nimrod cel inainte pomenit, arapul (negrul ur ia s , fiul lui Cu§,
nepotul lui Ham) acela pe toti spre facerea turn,ului i,-a r in du it
§i ridicat, vorbind cele potrivnice lui Dumnezeu catre popoare
$i spunindu-Ie ca EI este. aspru §i nemilostiv spre neamul
omenesc, pentru ca in zilele partnttlor lor a ad us potop pe tata
parnintului §i i-a pierdut pe toti cei ee locuiau pe el, de La om
pina la dobito c §i fiarele §i pas ar lle , ,,~i sa facem - zicea - de

. .va voii Dumnezeu c a iara§i ca §i mai intii sa aduca potopul, ca
J sa ne ptar da pe noi, precum pe cei dintii oameni i-a pier-dut.

Deci sa ascuttatt sfatul meu, 0, oamenilor: Veni.ti sa z idim un
r turn mare §i inalt ajungind pina la cer §i, cind va voi Dumnezeu
~ ca tarast cu potopul sa acopere parntntut, intru acea vreme pe

159



turn ne vom sui ~i vorn scapa de potop, inca sa zidim ~i 0 ce-
tate linga turn, ca sa nu fim departe de la dinsul. Fiindca atunci
ctnd fara de veste vor tncepe a napadi apele potopului, cu
lesnire Is turn -vorn s capa, aproape fllrrd ~I as a nu va putea
Dumnezeu sa ne ptarda pe noi cu apele. Apoi vorn fi ~i s lavtti
pentru furn ~i pentru cetate §i pomentrea noastra va fi in veci".
A~a graind prea rrrlndrul acela arap Nimrod, popoarele ca niste
tara de minte ~i spre rau mai grabnici· decit spre bine, au
ascultat sf'atul celui tara de minte ~i lui Dumnezeu potrivnic, ~i
s-au supus lu! Nimrod,' ca povatultorul lor, ~i au inceput
zidirea. A~a §i 'lui Dumnezeu potrivnici s -au tacut s l serntntia
lui Sem ~i a lui lafet st-au pierdut slobozenia lor, robindu-se
semlnttei celei de slug.a a lui Ham lui Nimrod, fllnd ca-l ascultau
pe el totl ca pe dorrmul ~i staptnut 'lor ~i Iaceau lucrurile ce Ii
se poruncea de el. .

lar Ever unul fHnd 'din s.tramo sf l lui Hristos, fiul lui Sala
(Selah), nepotul lui Cainan, stranepotut lui Arfaxad, prea
stranepotul lui Sem acela drept barbat fiind, s i adevarat de
Dumnezeu cinstitor fiind, cu semintia sa nu se invoia la acel
lucru Irnpotr iva lui Dumnezeu ~i s-a deo seblt de la dln s i].
(Conf. Cbedrin, fila 11; loan Navclir, fila 10).

Aceia intru nef'o los ltorul acela lucru al zidirii turnului s-au
osten it 40 de ani, ~i. ridicase Inaltimea lui mai sus de nori, dar
nu putura ca dupa al lor gin,d sa-l savir~easca pe el, Pentru ca
S-a pogorit Domnul ~i le-a amestecat itmbile lor, in 71
(s aptezect ~i una) de limbi_. lar pe cea a 72-a Iimba a las at-o lui
Ever care de la Adam s-a inceput, fiindca Ever nu era partas
cetor ce zideau turnul, deci ~i limba s tram oseasca Intr-Ins ul ~i
in semintta lui intreaga s-a paz it. $i de atunci semintla lui s-a
numit evrei, iar limba aceluia s.-a numit limba evreiasca.

Deci era nurnarul limbHor tmparttte , dupa numarul semi ntll lo r
~i a capetelor celor ce povatuiau fiecare in semlntta sa, ctnd
zideau turnul, pentru ca erau ei 71 i iar peste din~ii Nimrod, ca
un tmparat ~i -staptn, poruncitor era. Apoi amestecindu-li-se
lim bile, nu-s i mai intelegeau unul altula vorbele. Pentru ca unll
zidirid porunceau sa aduca pietre, iar aceia aduceau ap a, altii
caramiz! poruncind sa se aduca, iar aceia Ie aduceau tina, sau
alta oarecare materie. $i se facus e ca nlste ie~iti din minte s i
ulmltl, pentru ca s l frica caz us e peste 'din~ii din Nevazuta
Venire a iui Dumnezeu, ~i tremurind alergau din Inaltfrne a
turnutui jos. A,poi un vint mare prin Dumnezeiasca porunca ~i
un duh de vifor a napadit ~i, a risipit cea mal mare parte a
-acetui turn §i l-a ucis pe multi din ei, care mai cu osirdie se
indeletniceau la zidire. $i as a au incetat de la lucru, pentru ca
au cunoscut Dumnezeiasca minie s i se cautau unul pe altul.:
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care sa poata intelege yorba unul altula , ~i de atunci s-a
chemat locul acela §i cetatea Babilon, care se zice "tulburare"
sau "amestecare"j ca acolo a tulburat Domnul pe poporul cel
pacatos $i le-a amestecat limbile lor" iar tara aceea s-a chemat
Babilonia. Apoi dupa tulburarea §i amestecarea aceea, s-au

.despartit popoarele prin lume, fiecare in partea sa cea de
stramos ul Noe hotarita. Sernirrtia lui Sem ceea ce din fiii §i
nepottl aceluia Ies is e , s-a r·isipit prin Asia in partile Rasaritului.
lar semintla lui .lafe t a cuprins .Europa, partlle apusului §i ale
mrezei no ptl]. lar a lui Ham semlntte , unii s-au dus in Africa in
partile dinspre miazaz l, iar altii au rarnas in Asia in partea lui
Sem linga Ni.mrod, care maca~ de se §i umpluse de prea rnutta
rus'ine, fiindca nu i ,s-a' savir§it sfatul lui §i lucrul i se stricase,
ca un potrivnic .Iul Dumnezeu, nu s-a dus de acolo, ci cu
rudEmiile sale cele de apr oape a ramas acolo vietulnd in cetatea
Babilonului §i izgonind din parfile acelea al~ Babitorrulu l pe
semintia lui Sem.

hica' nu numai a amestecat Domn ul.Timb ile oamenilor, ci s l
podoaba chipuluj omenesc a schimbat-o intru multi,' §~ abia a
tasat Intr-In st! asemanare omeneasca. _Pentru c a cu minia lui
Dumnezeu au les lt din ziditorii turnului cei tulburatl, feluri de
neamuri cu chip slut, schimonosituri ale firii orne neatl,
[umatate fiara §i jurnatate oameni, pentru care p utin ceva aici
sa spunem.

1ntii s-au aftat in feluri de locuri, Jn rnunti §i in pus tte tatl
nls te chipuri s albattce, as emanare omeneasca avind, care se
che ama oameni de padure , cu fiarele petre catort, numindu-se
satir}, goi, paro§i, Ia care au picioarele de capra §i la cap au'
coarne .. Dar atita sint de i~tj, cit nici din jivini nu poate s a-l
ajunga pe .satlr, tara numai 'clnd ar fi slab sau batrtn. (Vezi ca
malmuta as te din oamenj rai - satir ul este maimuta}.

Ippodoni sau Hipocentauri, care au capul §i pieptul de om,
iar cef atatt tot trupul. asemenea cu calul, patru picioare §i
c oada avind (Conf. lacob §i Navclir). ..

Pentru amindpua aceste s albattc lunl asernanarl de oameni se
af,la scris in vlata cuviosului Pavel TebeuJ (Ianuarie 15) cum
.ctnd marele Antonie s-a dus in pustiul cel dinlauntru , ca sa-l
caute pe placutul Iui Dumnezeu Pavel, fiind 0 mare ar§ita intru
amrazazt, stabea batrtnut -cu trupul, dar nu stabea c u duhul, nici
nu se Intore ea din calea ce trialnte 0 luas e. ~i macar de nu s tia
.inc otro sa mearqa, insa se Intare a §i zicea: Cred in Dumnezeul

. meu ca-mi va 'arata .mie pe robul.Sau, pe care mi s-a fagaduit sa
mi-l arate. $i nu dupa mult timp a vazut. om asemenea cu calul,
pe care facatorii de stihuri Hipoce ntaur II numesc. Pe acela
vazin du-I, s-a' intrarmat cu mintuitorul semn al Crucii §i cu
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indrazheala l-a intrebat: Ascuita tu, in care loc robul lui
Dumnezeu toculeete ? lar fiara plecindu-se de cuvintul Sfintului
~i neputirid cu .glasul sa raspunda, cu mina arata partea in care
trebuia sa 'mea'rga robul lui Dumnezeu, ~i a fugit cu grabnica
alergare de la cuviosLiI Antonie. lar batr lnul se mira de chipul
ace lei fiare §i mergea in partea in care fiara ii aratase cu mina
lul: Apoi ajungind la un loc pietros, a vazut alta fiara, care era
la fel omeneasca asernanare pina la j urnatate, iar ce alalta parte
a trupului era de flara, picioarele de capra ~i coarne la cap, de
a carula vedere mirindu-se batrtnul, cu credtnta neindoita intr-
armat filnd, fara de frica iI intreba zicind: Cine e~fi tu? lar fiara
poame de finic, ca un semn de pace aducindu-i lui, zicea:
Muritor sint eu, unul din vietultortl in pustle, pe care limbile
cele intunecate cu ratacirea, satiri numindu-ne (malmute) intre
dumnezeii lor ne-au cinstit. ~eci trim is sint de la turma mea sa
ma rog tie, ca sa rogi pentru, noi pe Stapinul cel de Obs te, pe

.care in lume I-am cunoscut ca a venit ~i in tot parnlntul a ie stt
Vestirea lui (Ps. 18, 4). Unele ca aces te a cind Ie vorbea fiara,
ostenttul calator i~i uda tata sa cu lacrimile de bucurie, pentru
ca se bucura de Siava lui Hristos ~i de pierzarea satanei, inca
impreuna ~i se mira, ca a putut sa inteleaga vorba satirului, ~i
lovind pamlntul cu toiagul zicea: "Amar tie cetatea Alexandriei,
care in loc de Dumnezeu, ctnstes tl slugile! Amar tie cetate
curva, in care din to ata lumea dracii s-au adunat? Ce ras puns
ai sa dai? Fiindca ~i fiarele martur+se s c Puterea lui Hristos, iar

, tu schimonosirile padurr! ca pe dumnezei Ie ctnate sfl?" Ace ste.a
sfintul graindu-Ie, frara a fugit in pustie. Pentru acea fiara
-nlmenl sa nu socoteasca a fi. de necrezut, fiindca ~i la cetatea
tmparateas ca Constantia (Constant;nopol) 0 fiara ca aceea cu
asernanare omeneasca, ce sa c heama satir (malmuta}, vie 's-a '
adus din Alexandria, spre mare mirare a tot poporul, lar dupa
ce a pierit, ca sa nu putrezeasca truput ei, Indata cu sare I-a
sarat ~i in Antiohia ,Ia lrnparatul ca sa fie ~tiuta de dinsul 0
trtrniae ra, <t. " ,

~ndroginii sau Hermafrodltlt ace la fiecare "au cele fire-s ti
arnindoua barbate as ca ~i rnulere as ca, Ftele lor, cea dr eapta
barbateasca, iar cea stinga mulereas ca,

Arimaspi care numal un ochi au in mijlocul fr untii, carora
neincetat Ie este razbotul cu Grifii pentru margaritare ~i aur.
Ca ceea ce in muntl Grifii 0 sapa, aceea Arimaspi cu s ila 0

apue a de la din~ir.
Astromii, care la mar qlnile lndiei se afla, gura neavind

nicidecum, nici mtnctnd, nici bind, tara numai prin mirosirea
nar+Ior, din 'frumoasa mirosire a poamelor_ traies c, ca aceea Ie
este lor hrana, ca adlca sa miroase po ame.
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Tanefi, la care atlta sint de mari urechile, cit tot trupul i§i
acopar cu ele. ~

Nevri, care .se s c hlmba la vreme in lup, §i-I rnantnca pe care
om il prind.

Pigmei, oameni mici, ca de un . cot, care in muntil Indiei
_trale sc, nu multi ani, pentru ca muierile lor la cinci ani nasc,

iar la opt tmbatrtnes e. Acei pigmei pe berbeci §i tapi incaleca,
din arce mici insageteaza §i au raz boi cu cocoarele de la hrana,
cacl ,cocoarele mantnca ceea ce pigmeii .seamana. Drept aceea
in vreme de prlrnavara, acei pigmei adunindu-se pilc mare, se
duc cu armele lor la rnalul marl! oceaoului, de care este
aproape parnintul lor, §i cearca cuiburile cocoarelor §i Ie
maninca ouate §i puii lor, ca nu trimultlndu-s e coco are!e s a-l
dovedeasca pe din§ii (sa-i btrutasca).
. Ciclopii; sau urtasll, a car ora toculnta Ie este in Sicilia s ub

muntele Etna, precum grecul facator de stihuri Vergiliu
pomeneate, de care spun (ca precum §i Arimaspii). numai un
ochi au in frunte.

Manticori, la India, care au capul $i fata omeneasca, iar
cetatalt trup de leu. in acefeasl parti ale. Indiei s e afla §i alte
s lutii in asemanare omeneas-ca, capete §i grumazi neavind, iar
ochii lor Ie sint in spate, lar gu.rile in piept, inca §i alt neam de /
s lutll se atla acolo in pustietatl in as emanare ornene asca, care
se che ama Chinocefali, la care sint capetele de ciine §i
scrtsntre de df nti infrico§ata.. ' .

$i Cocicodanul sau Pedicul, di,n parte are asemanare
omeneasca.

$i multe ca acelea s lutl l se atla in, partea de sub cer,
omeneasca asernanare avind, care tott din firea omeneas ca, din
stramo sul Noe ca §_i noi au ie§it - spune das calul Augustin
apuseanul; care din vremea facerii turnulul,' podoaba chipului
omenesc §i mlnte a sl-au pierdut, de minia lui Dumnezeu
tulburindu-se §i a-au. facut nu desavir§it oameni, ci fiare
[umatate §i Inflor ar}. $i ce este de rnirar e? 'Cind §i in cele de pe
urma vremi se fac deasemenea cu acelea, Nabucodonosor in
bou, iar Tiridat in vier pretactndu-s e, cind a napadit pe din§ii
pedeapsa lui Dumnezeu. Ci §i la pruncu cei ce se nasc, se
tnttmpla oarecare slutii a se face, care de ar fi hraniti s i
crescutt, deasemenea cu din§ii ar naste fii. Deci se cunoaste,
ca la facerea hfrnului, tulburati fiind oamenii, ·§i. multi din dum-
nezeiasca mtnle ple rz indu-s l mtntea §i lipsindu-se de
binecuvintarea Aceluia, ca adica sa nasca oblsnutt rod
omenesc, au ie s lt din a lor nastere de fii, unele ca acelea fara
de.chip stutll §i j-au inmultrt ca §i inaintea po top ului, din cei
razvratiti fii ai lui Dumnezeu, s-au nas cut s lu tll la chip urlastt,
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spr~ aratarea mtnlet ~i a pedepsei tui .Dumnezeu.

De aici iildoita se incepe is'torla: BISERICEAScA ~i dlnafara
POl.:ITICA. -

intr~ acea'vreme ctnd s-au amestecat Umbile, Ever avind de
Ia nasterea sa anl 134 a nascut un fiu ~i l-a pus numele Peleg,
care se intelege· "despar,tire''', ca -tn zilele lui s-a desparttt
parnlntul, apol a na scut altl fii ~i fete. (Istorta Bisericeasca I
Paralipomene I, 19). .:

Inceputl!i imparatiei Bab ihmu lui ~i a
monarhiei Asiri"enilor

. Petrecind in - Babilon prea mindrul acela arap, ur ia s ul
_ Nimrod, a .tnceput a-s l. ridica putere a sa asupra oamenilor,

supuntnd ~i robind lui~i pe toti cei dimprejur, iar pe cei ce nu
voia-u sa se supuna lui, ii asuprea cu tiranie, sila Iactndu-Ie ~i
ucideri (intiia monarhie. Istoria potltlca). ~i se cutremura

. parnlntu! acela. de frtca lui ~i intii intre oameni el s-a numit
tmparat, nu partnte ste, ci tlrane ste ataptnlnd. Pentru ca, cei din
inceput staptneau Intre ornenes ttte neamuri, precum mai
inainte de potop: Adam, Set, Enos, iar dupa potop Noe, aceia
nu se numeau tmparatr, ci partntl, pentru ca parlnte ste ii
povatuiau pe fH, pe nepotl ~i pe atranepotlt lor, Jar Nimrod n-a
fost parlnte, ci muncitor, prigonitor, asupritor ~i rapltor.
Pentru aceea ~i cuvtntator In Sfinta Scriptura s-a numit nu ca
§i cum fiara fiind, cl ca pe oamenit cei slobozi, intru a sa
s taptnite ~i in robte ii vina ~i ave-rile lor Ie jefuia ~i tragea la
sine pe cele stra+ne. (Fac .. 10, 9). .

Intru acea vreme Assur fiul lui Sem, de Nimrod strimtorat
. mnd, a ie~it din l;3abilon ca un izgonit din partea sa ~i d'easupra
riului Tigrului ducindu-se ~i pamint bun aflind, s-a sala~luit in
el ~i a zidit deasupra Tigrului in numele sau cetatea Asiria, de
la care ·~i tara aceea Asfria s-a numit. Ci dupa aceea cetatea
Asi'ria s-a chemat Ninive, in- numele lui Nin, care pe cetatea
aceea largind-o a innoit-o ~i cu prea minunate zidiri a

. impodobit-o. ~i se pomene'ste .cetate a aceea in Stinta Scriptura
asa: Din pamintut acela (al Babilonului) a Ies it Assur ~i a zidit
Ninive (Fac. 10). Pe Assur, ca pe intiiul ziditor Scriptura I-a
po_menit, iar Ninive. ca un mai s lavlt nume 'cetatii l-a pus. lar
Intru acele vreml, dupa deapartlrea limbilor ~i cef latti fii ai
fiilor lui Noe ~i nepotil lor risipindu-se pe f'ata a tot pamlntul s i-
'au zidit torus! stavlte cetati ~i ·imparatii· au Iac ut, pentru care
felu'ri de hronografe scrtu din destul,
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Faptete.anf lo r de la mia a doua ~i su ta a noua
(He Ia a nul 2800 pina la a nul 2900 du pa Zidirea lumii)
Nimrod'intiiul pe pamlnt Imparat, av lndu-s i -s cau nul sau in

Bab ilon a im'paratit ani indestulati ~i a pierit' cu sunet. (Conf.
lstoria Politic.a a lui Ched.rin, fila 11). Pentru al carul sfir~it
graiesc, cum ca din ramas ita turnului acela oare care parte de

. vint ~i de furtuna rupindu-s e, a cazut asupra lui ~i I-a ucis pe
el,' Dumnezeu a~a' judecind ca cel ce a gre~it cu facerea
turnului, prin acetast' turn ~i pedeapsa sa-~i ia. lar altii spun
cum ca de dracl s-a rapit. Dscl arntndoua ace lea de crezut sint, .
fii'nd·ca nu .ln alta parte avea sa-~i ci~tige loc pentru
impotrivirea spre Dumnezeu ~i pentru nenumar.atete rautati,
tara numai cu dracii. Deci de Dumnezeu surpindu-se, de draci
in iad s-a raplt.

... De sfir~itul lui Nirt;lrod, pentru rnoatenltortl Impar afie i
BabHonului multa neunire este intre istorici, care pentru ~tiinta
sa-i adu.cem din parte.' .

Gheorg:h'e Chedrinul in Sinopsi'sul Istoriei il s ocote ste ca
este Nim'rod acetast ~i Saturn eel rnai Iutll dumnezeu paginesc
(Chedri", fila ,1~),. Pe acetasl '~i Orton a fi il zice, ~i spune de el,

,ca a avut femeie din semintia sa, anurne Semiramida, pe
aceea~i ~i Rea dumnezoaie 0 nurne ste din care i se facura lui

. trei fii: cel dintii anurne Picos, cu porecla lupiter, sau lovis,
care este- ~i.Zeus sau Dia; eetalalt fiu este Bel, al treilea Nin ~i
o fiica luna. Nin a zidit cetatea Ninive ~i ca ~i cum pe maica sa
Semiramida a avut-o de muiere ,' lar Nimrod care ~i Saturn ~i
Orion ca ~i cum! de tovls fiul lui izgonindu-se de la tmparatle, s-
a dus in ltalfa. Ci la tacatorii de stihuri greci se vede, ca ace I
Sctturn de .fiul izgonit, altul a Ios t; rnai pe urrna cu anii deeit
Nimrod ~i nu in Baililpn a imparatit, ci in Creta, precum aceea
~i in viata Sfintului Mucenic Pontic, la August.in 5 zile se vede.
FH,ndca §i Dia' (care ~i lupiter sau lovis) din Rea femeia lui
Saturn in Creta nas cut a fi, se spune, in patlrnlrea sff nfilor zece
Mucenici din Creta, Ii! luna lui Decembrie in 23 de zile. Afara
de 'S-a numit asa . Nimrod Saturn, precum spune Xenofont
Istoricul, 'ca in vremile ace lea vechl, pe imparatii cei puternici,
care cetatl mari ~i impara·tii rinduiau, obicei era a-i numi
saturni, lar pe cei intii nascutt fii ai lor ii numea lovis i, iar pe
fiice lune. Dupa acel obicei ~i Nimrod, se pare ca se nurne ste
Saturn de Chedri'n ~i de altt], inca ~i Semiramis nu se pare a fi
a lui Niml'od teme!e ; ci nurnal nepo,ata,' precum Indata se va
arata, I

Pentru Opmeer Amsterlodam hronograful' spune, ca dupa :
Nimrod, a lu at.Impar atla Babilonului Bel fiul lui. Pe Semiramida
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fiica acelui Bel a luat-o de femeie Assur fiul lui Sem, care §i
Nin de greci s-a numit §i cetatea Ninive a zidit-o, voievod fiind
al semlntlel lui A$sur. lar dupa moartea lui Bel, a luat Babilonul
intru a 'sa staptnlre ~i intiia monarhie s-a tacut.

foan cel numit Navclir, intru al sau cronic pove.ste ste, ca
dupa Nimrod a imparatit Assur fiu lui, dupa Assur a imparatit
Bel fiul lui Assur. Dupa Bel, Nin fiul lui Bel, ci pe acel Assur,
tilcuitorii Dumneze leatll Scripturi nu-l socotesc a fi fiul lui
Nimrod" ci al lui ~em.

Carion Hronicul spune c~ sernlntia lui Ham incepind de la
Nimrod ptna la 200 de ani a imparatit in Babilon, apoi a trecut
imparatia, la semtntla lui Sem in Assiria, cind Nin a zidit
cetatea Ninive.

lar mai cu seama loan, cel ce se che arna Cluver in Epitomia
Istoriilor a to ata lumea a s crts: Cum ca Assur fiul lui Sem, cel
ce a zidit cetatea Ninive, dupa Nimrod nepotul lui Ham, n-a
suferit-o pe semtntla lui Ham la impa'ratie, nici l-a las at pe
acela ca mai mult la rasarit sa staptneas ca, ci singur a stapinit
rasaritul §i zidind cetati multe §i' mari s-a fa cut tnce patura. . ,

Asirie§tii Monarhii.
De asemenea' cu acesta §i le§escul (polonezul) cronic Mattie

Stricovschi, aducind pe 'Ber ozuh istoricul caldeu spune ca
Nimrod, intiiul Saturnus numitul, a imparatit in Babilon in
cimpia Senaar ani 56. Z,idise un turn din temelie mare, care
intrecea inaltimea muntltor, intru semn, ca avea sa' fie acolo
Imparatla Imparatllor in veci, dar nu i s-a implinit nadejdaa
aceluia. Pentru ca intre feciorii lui Nimrod, pentru blestemul
acela cu care Noe a blestemat-o pe s emtntla lui Ham, Inde.lunq
a petrecut ace a iinparatie ,a Babilonului, Hindca .la Assiria noua

.tmparatte §i monarhie a inceput a fi, prin ,Assur fiul lui Sem,
care a zidit cetatea Ninive §i pe Babilon tare l-a supus luj si.
Pina aici Mattie Stricovschi. '

Acea urmare a lui Cluver §i spunerea lui Mattie, mai de
crezut se pare a fi, pentru ca se unesc cu proorocescul
asezamtnt care inainte s-a zts de Sfintul. Noe, prin care a
hotarlt ca Ham s luqa, iar nu stapin sa fie fratttor sal, lui Sem s l
lui lafet, iar aceta sa.-I staptneaaca pe el. ~i as a a fost, cind
As~ur fiul lui Sem a luat~ la rasarit staptnirea de la semlht!a lui
Ham §i a lui Nimrod. Insa in locurile cele de Indo lala nu
cutezam a Intart nimic.

'Cluver inca -§i aceasta de Assur socctaste, oa §i cum el s -ar
fi numit de popoarele ras arttulul, Bel sau Beel (cel n~mit de cei
de pe urrna Baal) care se ttlcules te "domn" sau "stapi'n",
ace las l §i Jupiter s au lovis, care §i in Dumnezeu dupa moartea
sa de pagini s-a soc o.tit, iar dupa el a luat trnparatla Nin fiul lui,
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a caruta femeie era Semiramis. lar altii nu socotesc, ca Assur
. acetast sa fie, eare le !ji Bel, ci doi socotesc zicind sa fie Bel
fiul Iu.i As sur.

Faptele anilor de la mia a dona ~i suta a zecea
(De Ia an ul 2900 la an ul 3000 de la Zidirea Inmii)

Peleg fiul lui Ever a nascut pe Ragav in anul vietii sale 130.
Apoi a nascut !ji a1ti rn !ji fete (Istoria Blsertce as ca).

in anii aceia lnmultindu-s e popoarele s l multe cetatl in partea
de sub cer, prin feluri -de ·tari zidindu-se !ji tmparatl] tntarlndu-
s e, se asezau legi politice tmpreuna !ji faradelegi (lstoria
Pouttca), Fiindca acei oameni rar ultas era pe Nevazutul
Dumnezeu Care la ceruri petrece, pe Ziditorul §i a toate
Tiitorur, pe care 'parintii lor it s tiau. $i Inc epura a-s i scorni
torus! dumnezei pe pamlnt !ji a-i face pe ei §i a .se ruga lucrului
miinilor lor, §i au schimbat slava nestricaciosului Dumnezeu
(precum zice Apos to lul la ·Romani 1, 23) in asemanare a chipului
omenesc celui atricaclos §i a pasarilor s i a celor cu patru
picioare §i a jivinelor. $i schimbara adevarul lui Dumnezeu in
mlncluna §i au ctnsttt !ji au slujit Iapturtl mai mult decit
Facatorutul, .drept aceea !ji i-a dat pe ei Dumnezeu in patimi ne-
cinstite §i in spurcata faradelege vlata. $i legile ce Ie puneau
politicii lor, macar unele §i bune a fi se pare au, dar pe acelea Ie.
stricau cu faradelegile. . ...

S-a incepuf inchinarea. de iCi oli , nu de la Saruh atramo s ul lui
Avraam, pre cum socotesc unii ca de la dinsul este aceea,
pentru ca el n-a scorntt idoli, ci pe cei mai inainte aflati l-a
prim it el §i lucratcr lor fu. lar Incepatura tncntnartt de idoii s-a
tacut deIa Nin fiul lui Bel,.precum Indata se va arata,

Murind Bel tmparatul, care a stap inlt Assiria impre una §i
Babilonia (care §i Caldeea se numea) a luat dup a dinsul Nin fiul
lui tmparatra. Acela jelind !ji intrisUndu-se dupa tatal sau, i-a
facut chipul aceluia cioplit, sau idol, care era la to ate
asemenea tatalui sau, la fata !ji la marlrnea trupului §i I-a pus in
mijlocul cetatll pe un sUlp intru pornentrea tatalui sau, care
vrind ca !ji dupa moarte sa fie cinstit de popor, a dat 0 lege ca

-acea sta: Ca de ar alerga cineva din cei vinovati §i vrednici de
pede.aps a la stilpul §i. idolul aceta, §i de s-ar inchina ace luia,
aceta de vina iertat §i de pe de aps a slobod sa fie (iNCHINAREA
LA IDOLl). Dec r oamenii cei ce aveau trebuinta de mila
lmparateas ca, au inceput a alerga §i a se-Inc hlna ac etul idol,
tatalui lui, vaztnd ca place aceea tmparatulut, Apoi popoare le
cetortalte tari, urmind Astrte nltor §i Caldeilor, cu ace eas i
asernanare au lnceput a cinsti pe staptnltorf lor eei mai
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dinainte §i pe barbatii cei slaviti, stilpi §i idoli in cinstea §i
pomentre a lor punindu-Ie. lar dracii vaz lnd cinstirea ceea ce de
la oameni se facea· netnauftetttttor Idotl , au inceput a se
sala~lui in idolii aceia §i a scoate dintru din§ii glas omenesc §i
a grai spre in§elarea §i pierzarea neamului omenesc, §i dade au
raspunsuri celor ce veneau la dtnstl, §i-i intreba pe ei ori de ce,
ca §i cum mai Inainte le-ar spune de ~cele ce vor sa fie. lar

~ nebunii oameni, socot+nd ca sint vii ace l. idoli, au inceput a-I
cinsti pe ei ca pe Dumnezei §i a crede in ei §i a Ie .aduce lor
jerde cu tnchtnaclune. ~i as a s-a inceput §i s-a lntar lt multa
dumnezeire .§i inchinarea de idoli intre oameni.

(Iar Amsterlodam Hronograful s oc ote ste ca este pus idolul
Bel nu de fa Nin,' ci de la Sem·iramida. Pentru ca pove ste ste ca
Semiramida fiica era lui Bel, iar Nin ginare, ci mai multi zic ca
Nin era fiul lui Bel §i el a pus idolul in chipul tatalul saul.

. Jar In partile Egiptului aceasta fiind tncepatura inchinarii de
idotl s-a adaos §i ca un puternic s lavit anume Sirofanis,
plingind §i tlnquindu-s e dupa un fiu al sau mort, §i vrind sa
alba racortre in mlhntrea sa a facut un idol intru asemanare a
fiului §i pe mormtntul mortulLii l-a pus §i privind la el i§i
!1lingiia intristarea sa. lar oamenii cei ce er au sub puterea lui,
facind pl~cerea stap'inulu i lor, au inceput a cinsti idolul acela
cu jertfe '§i cu tnchtnac lune.

Aceasta §i Sfintul loan Gura de Aur in Trimiterea catre
Efeseni a pomenit-o 'Zicind: "Un parecare om bog at, cu amar a
tinguire plingindu-§i fiul §i nici 0 mingiiere de tinguire neavind
as.a i§i mingiia mthnlrea: A facut chipul rapos atulu l netn suttettt
§i de-a pururea privind la el i se pare a ea vede pe mortul viu in
chipul acela. Deci nis te oameni lingu§itori, car ora pintecele Ie
este Dumnezeu, slujind chipului aceluia, intru cinstea ace lui
bogat, au Scorn it obicei spre slujirea idolilor". Pina aiel Gura
de Aur. .
- inca se scrie in lstortl §i aceasta: Ca Sirofanis ace I puternic

. din Egipt," vaz lnd de la oame nii cei s upu s i lui, cinstea ce se
'facea idotutui 'fiului sau, i-a zidit lui 0 caplste deasupra
mormtntutut ace leta . §i jertfitori a pus _ca de-a pururea sa
s lujeasca in captste a aceea. Drept aceea §i rind le-a as ezat lor,
ca adic a schimbindu-se sa stujeas ca. lar legea jertfitorilor
acelora, data Ie era de acest fel, ca cei ce savtr seau rindul
s lujbe] lor sa paras eas ca toate grijile vietii, nicl de femeile lor
atingindu-se, cl -in to ata tnfrtnarea sa petreaca. Acea lege mai
pe urma §i intru to ate pretutindenea a ies it la cei ce erau popi
idon~§ti: .ca se inJrinau de carnuri s i de yin (af'ara de cele
jertfite, pe care datori erau a Ie minca) §i nu numai pe femei, ci
nici pe copiii lor nu voiau sa-t vada in vremea rindului slujbei
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lor, nici cu rudeniile lor nu vorbeau. Ci se indeletniceau de-a
pururea (precum Herimon atojcut.p oves teete) intru Invatatur ile
numararl! de s te le ~i vrajitoriei ~i la intelegerea firilor Iaptur}!
celei vazufe, Insa aceasta 's-a pomenlt aici pentru aceia, ca cei
ce sfnt tntre noi rindui~la duhovniceasca sa socote as ca: Daca
popii slujitori dracilor pazeau 0 viata tnfrtnata ca aceea, de
Imbutbar! §i de ,betii infrinindu-se, cu obl snulta Ins otlre
neamestecindu-se pina la savir~irea' rindului lor, .pe toate cele
dinafara griji paras lndu-Ie, ~i" nu in de sertaclunt ci intru
invataturile lor cele ellne st! che ltuf ndu-s l vremea, - apoi ce fel
se .cuvlne sa fie preotit. cre stine sti, care Adevaratulul
Durnnezeu slujesc ~i cea fara de singe Jertfa, pe singur Fiul lui
Dumnez.eu pentru toata lumea iI aduc? Oare nu-i vor rus ina
popii idole~ti pe unl! din, preotii cres ttni ce fac betii ~i patre c
'in spurcactunl $i la des-ertac+uni fara de masura se dau, nici nu
se inrleletnicesc Ja invatatura Sfintelor Carti cea de suflet
folositoare, nici pe altii nu-l tnvata, ci cu dobitoceasca ..lara de
socote ata minte ~i cu dobitoceasca vlata slujesc, slujbele lor
i~i fac? Oare nu se vor osindi ac estta in cel rnai adinc iad s l in
cele mai cumplite munci, mai mutt deeit ace la P.Pentru ca aceia
neeunoS"'cind calea cea adevarata, attta tnfrtnare .p azeau, iar
aceatia carora ealea mintuirii Ii s-a deseoperit ~i' caror a Ii s-a'
tncre dtntat ca sa povatuiasc a la mlntutre pe celtaltt, fara de
infrinare in patimi ~i in betH petrec.: Aceia drac es tl i slujbe eu
attta cucerntcle, luau arnlnte , iar ace stla la slujba lui Hristos
tara de- fdca inainte stau. 0, amar de raz vratire a ~i
netndrrptarea preoteasca.! Cum se vor arata fetei lui Hristos,
Caruia nici cu atita osirdie nu i-au slujit, precum popii idole~ti
au slujit zadarntc llor lor dumnezei.

Faptele anilor de ia mia a treia ~i suta tntti
(De la an ul 3000, la anul 3100 de hi Zidirea lumii)

Ragav fiul lui Peleg, nepotui lui Eyer, a nascut pe Serug,
atramo sut lui /Avraam, in anul vietii sale 132. Apoi a nas cut s i
altl fii ~i fete.

Pove.ste-ste Gheorghe Chedrin-ul, ca in zilele lui Ragav,
oamenii unul asupra altuia cu mindria inaltlndu-se· s i
imparate~ti tjtlurt tutndu-sl l oru st, au inceput a-s l face arme '~i
razboate unul spre altul a ridica. $i tndata s ernintla lui Canaan
a slabft ~i sub jugul robiei s-a rinduit precum Noe stramo sul a
proorocit. Pina aiel Chedrinul.

'De.ci -se intelege aceasta, cea mai iniii pentru Assur ce s-a
numit B~I, pentru care mai tnatnte am zis, ca dupa sftrs itul lui
Nimrod, neaufe ri.nd. semtntla lui Ham, ceea ce Impar ate a la
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rasarit in Babilon, singur a s tap init Babilonul, netastnd mal
mult pe hamisteni sa s taptneas ca, flu fiind al lui Sem. Apoi din
aceaas! povestire a lui Chedrin se inte.lege §i pentru Nin fiul lui
Bel, care al monarhiei Asiriei, in partea de sub cer intii a fost
largitor, pentru care -de alti istorici se pcve steste, cum ca
dorind ca sa ataptneas.ce multe tari, care petreceau in pace,
indestulindu-se cu ale sale hotare, nici nu erau lnvatati la
razboate, pe aceia supuntndu-t luf s i, a, largit §i a Intartt-o pe a
sa monarhie. Ci inca tndestuttndu-st dorirea sa cea iubitoare de
staptntre, a inceput a se lupta §i asupra tarllor celor departate
§i ii fu lui razb.o+ul cu Zoroastru lrnparatul Bacterianului, pe
care §i biruindu-I I-a uc ls §i imparatia ac eluia 0 a supus luls l,

lmparatta Bactriei era dupa Asiria de uri hotar cu Scitii Asiei,
numindu-se asa de la riul ce se cheama Bactros §i' de la cetatea
Bactra care deasupra riului ata, cetate de scaun era a
imparatiei aceleia. $i erau 1.000 de ceUti intru acea tmparatte,
in care 0 nemilostiva ne omen!e se tac ea asupra celor
imbatriniti tntr-ace st chip: Cind tmbatrtnea tatal sau maica §i
cum incepeau a s lab i, feciorii pe ai lor parinti H da la mincarea
ciinilor, pe care ciini tntr-adlns spre aceea ii paze au cu cinste
§i se chemau clinii aceia ingropatori, ca ingropau in pintecele
lor pe orneneatl!e trupuri. Vai de nemultumlrea acetor fil catre
parinti pentru nastere §i cre stere §i partnteas ca dragoste, sa Ie

- raaplate aac a cu acest fel de tiranie! 0, vai de orbiciunea §i de
ratactre a limbilor celor -ins etate de draci, ce fel de lucru
nedumnezetes c §i socoteau torus! intru buna cr edinta! Ci
precum .se scccte ste, cu dr eapta Judecata lui Dumnezeu se
slobozeau aceia spre oamenii aceia ce -se dade au de catre
feciorii lor la mincarea ciinilor, fiindca aceta nu-s i crutau pe
pruncii lor cei mici, ci demonului la jertfa ii aduceau pe ei. La
care lucru mai pe-urrna §i israilitenii se Invatas er a de la paqini
precum se scrie in Psalmi: "Au jertfit pe fiii §i pe fetele lor
dractlor §i au varsat singe 'nevlnovat, singele fiilor lor §i al
fetelor lor" (Psalm 105, 36-37). Drept aceea §i ei mai pe urma de
feciorii lor cei ramas i rrecrutatl erau, c i la jerUa ciinilor ii
aduceau §i luau cea vrednica rasptatlre a luerurilor lor ca §i
cum graindu-Ie lor dreapta Judecata a lui Dumnezeu: Ceea ce

- - atl Iacut fiilor vo strt, aceea §i singuri 0 pr lmitt .de la feciorii
v os trt. Vo; ati [ertflt, pe fiii vo strt la draci, iar fii l sa va
jertfeasca pe voi la ctlnl. -

-Iar- pentru Zoroastru acela se povaste ste, c~ atunci cind s-a
nas cut a rls s i era aceea de mirare oamenilor, fiindca obicei
este tuturor pruncilor celor ce se nase in lumea ace as ta sa
plinga, iar el n-a plins, ci s-a vesel it, §i ridea buc urlndu-s e. Jar
in virsta venind, era foarte istet la minte, carula ii z lc ca esfe al
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lntetepctunll numarulul de stele ~i aJ vrajltorlet, ceJ intii sub
potop attator ~i doftor iscusit, care ~i carti rnulte de invatatura
sa a scris, pe care toate, Nin, ueigindu-J pe el le-a ars.

Jar prin acei Zoroastru s-a inchipuit aratat schimbarea vie til
noastre ~i nestatornicia s ortil omene stt, pentru ca rizind s-a
nascut, jar plingind a murit. Cu veselie in lume a intrat, cu
tinguire a le slt din lume. Lacrfrnl n-a vars at la nastere a sa,
singe a vars at la sfir~itul sau. $i eel ce in toate zilele vietii sale
cu bunastare in slava Jniparateasea i~i petre caa, la urma de
toate lipsindu-se ~i in miinile potrivnicului eaztnd, moarte
nemllostiva a dobindit. Deci ce folos i-a fost lui din bucuroasa
nastere, cind st-a sfir~it viata sa -cu arnara moarte, uc ls de
vrajmaaul sau? De acest feJ este in lume a aceasta vlata
no astra, de acest fel sint norocirile ~i veseliile noastre, cu
bucurie lncepem, cu mihnire sfrrs lrn, pufln ne bucurarn de ceva
~i tndata in plins ne schimbam. Ca vine de la vreo mihnire
neas teptata ~i scoate bucuria din inimile noastre, iar mai ales
aceea se face in vremea sfir.~itulul rnorttl, cind toate cele de
bucurie se sfir~es~, iar cele de scirba ~i de mihnire se incep,
omulul celui ce in bune zile ~·i in dulce tile pacatetor s i-a
chelluit vlata sa.

La fel este vrata -noastra cu apele piraielor, care dulci sint la
gust, dar curg neincetat la amaraclune a marl! §i cind intra in
mare, indata i~i pierd dulceata lor ~i se fac amare ca ~i apele
marl]. A~a zHele noastre dulci a fi ni se par noua, cae i cautam
in vlata aceasta feluri de "dulceturi, pe unele in bogatiile cele
degrab -pieritoare, pe altele In slava de~arta cea lurne as ca, iar
pe altele in trupes ttle odihne ~i in dulcettte pacatalor, ~i. cu
toate acelea, ziua ~i noaptea alerqam ~i ne apropiem la amara
mare, la ceasul mo etll. $i ctnd. int'ram in marea aceea, indata de
amaraciune ne umplem ~i Ie ultam pe toate dulcetile, nu

" .
fotos es te 'nlmlc trecuta dulcaata sosind vreme a cea amara,
pentru ca nu ind ulcesc cere trecute pe eele de fala. 0, cit de
multe riuri curg in mare, iar marea nu-st lndutce ste firea sa cea
arnara, iar mai ales ~i pe apele riurilor cele dulci intru a sa
amaraclune Ie preface! 0, .clt de' multe dulc eti sint in lumea
aceasta, pe ace lea toate de le-ai aduna tntr-urra ~i la ceasul eel
amar al mortf de le-ai aduce, tnsa nici 0 cirta sau un minut pe
acea amara vreme nu potl s-o Indulce stl , ci mai multa
arnaraciune Ii adau qa. De vreme ce toate cere dulci de acum, in
prea cumplita amaractune se prefac atunci. $i pe cit aici cineva
s-ar indulci mai mult de cele vremelnice, .pe atita mai mult
acolo ,se va amar}, dupa acel ceresc glas 'ce a zis, pentru cea
dezmierdata a Babilonului: "Pe cit s -a.rnar it pe sine ~i a fost in
desfatar], tot pe atita dati-! chin ~i plingere" (Apoc. 18, 7).
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Fericit este cel ce in viata cea de acurn nu ride, ci plinge, nu se
vesele§te de cele vremelnice, ci se tinguie§te de pacate , Nu
dutceti desarte cauta, ci amaraclunea morttl, a, Judecatii §i a
gheenei in minte 0 poarta §i se tnqrtje ste cum sa placa lui Dum-
nezeu §i sa se Invredn.ic eas ca ves.nic ei indulciri intru bucuria
Domnului s.au.
, lar sa se stie, ca mai pe urma §i altul numarator de stele cu

acetast nume a fo st Zoroasfru, in Persia traitor, pentru care se
pove steste ca. Inalnte a spus pentru "sftrs itul sau ce avea sa-i
fie lui de la fulger. $i a poruncit ca in Persia sa se paze asc a
oasele lui cu cjnste, fagaduindu-Ie ca imparatia Persiei pina
atunci nerisipita va ti, pina cind oasele lui de din§ii se vor
clnstl. ,Deci cea dintii proorocie a lui, adica pentru sfir§itul lui,
s-a Irnpljnrt, ca de .fulger· arzindu-se a pieril, lar cea pentru
imparatia Persiei 'a mintit, pentru ca mai pe urma multe risipiri i
s-au tacut ei. "

Faptele anilor de la niia a treia ~i suta a doua
(De la anul 3100 la anul 3200 de la Zid ir ea lumii)

Sarug a h~scut pe Nahor, "ln anul vietii sale 130 (Istoria
Bisericii). Apoi a nas cut' §i alt] Iii §i fete. '

lar petrecerea lui Sarug a fost (dupa .spunerea lui Chedrin) in
pamintul Caldeilor, in cetatea ce se chearna Ur. Acea numire
"I,jr" se intelege "foc", de _vreme ce locuitorii aceleia
tnchlnatort de idoli tiind,. aveau focul in loc de dumnezeu §i
nes tlns- H pazeau pe acela, dre,pt aceea §i cetatea lor "foc" s-a
nurnlt. '

-Inca socotesc unii pentru Sarug, cum el intii a scornit idoHi
?i de la dinsul s-a incep.ut incbinarea la ldolt, dar nu este as a,
(Conf. Epifanie, Seida, Dorotei Amonemyasis). Pentru ca nu s-a
inceput aceea de la Nin Imparatul As trlet, precum mai inainte
s-a zls , lar Sarug intii el de acest fel in neamul strarnosttor lui
Hrtstos, era, care, pe idolii cei s cornttl de pagi'ni, i-a primit §i se
deprinsese a-i face pe ei §i a-i vinde; §i erau aceia lucrul
miinilor lui, din care Seehrane a eu casa sa. lar fac lnd idoli de
vtnzar e §i a-t cins tt pe ei se pare a, ca s l pa-ginli, §i i-a vatamat
cu ace a necuratte ~i pe casnicii sa], ca la ace las! lucru de miini
l-a Invatat pe fiuJ sau Nahor, iar Nahor dupa aceea l-a Invatat
pe fiul .sau Tarah, tatal lui Avraam. I

Precum Caldeii i§i aveau Iorust focul 'in Ioc de Dumnezeu,
as a egiptenii apa st-o taceau Dumnezeu §i 0 cinsteau pe aceea,
in idolul ce se cheina Canopos, in at caruia mime ~i cetatea
C-anop in parntntul Egiptului se zidise, la gura Nilulut ce intra in
mare. +ar ctnd Egiptul a fost supus (in zilele Semiramidei) la
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Asirieni, care-s §i caldei, cearta era intre popii caldei §i intre
cei egipteni pentru -dumnez·eii Jor. Pentru c a haldeii pe al lor
dUfQnezeu" focul, mai sus §i mai tare decit toti dumnezeii iI
ziceau ca e-ste, fiindca focul nu numai pe cei de lemn dumnezei
ii arde, cl §j pe ce.i+de piatra cu puterea s aIi sfarrna §i pe cei
de ararna §i de argint §i de aur H tope ste. Deci egiptenii au
facut un vas mare intru asernanarea idolului Canop §i prin tot
trupul aceluia au sfredelit gauri mici §i dese §i Ie-au astupat pe
ele cu eeara §i cu smoala §i I-au umplut de apa, Apoi c ind
caldeii vrind sa. arate spre idolul Can op, puterea dumnezeului
tocului "acelula ce pe toate Ie mlstuleete, au aprins foc
imprejurul a'celui idol, ca sa-l arda pe el. Indata c eara cu
smoatastoplndu-s e, a ies it apa din idol ca 0 ploaie imprejur §i a
atrns tocul. Atunci eg'iptenii au dantuit, chiuind §i strigind: "AI
nostru dumnezeu mai tare este dec lt al vostru dumnezeu, ca I-a
biruit pe al vostru". $i se Infruntara caldeii.

In vremile cele mai de demult, la oamenii eel nebuni erau
idolii cei nes lrntltort in loc de dumnezei, lar. la noi pacatos il
acum pacatoas ete noastre patimi, ca ni§te dumnezei sint
(invatatura naravntca). Acei de demult oameni intru nes tltnta
pacatuiau cu tnchtrrarea idolilor, pentru ca Lumina dreptatii nu
Ie ras arise lor, iar noi luminati fiind cu Lumina sfintei Credinte,
Intru cunostlnta g're§im~ obts nuttetcr noastre patimi, ca unor
dumnezei -placindu-Ie: Aceia §i nevrind se inchlnau idolilor,
poruncindu-li-se §'j s iltrnf u-s e de irnpar ati §i de' muncitori, iar
noi de nimeni silindu-ne, cl , de bunavoia no as tra, ca robii
slujim pottetor pacatetor, pentru .ca tot cel ce face pacatul (zice
Hristos in Evanghelie) rob este pacatulu i .(Ioan 8, 34). Q, arnar
de naravul nostru cel rau, prin care cu cei vechi tnc hlnatort de
idoJi ne asernanam §i la fe l cu din§ii munci, lar mai ales §i mai
cumplite dobindim! Cacl Intru §tiinta §i de vote a gre§i s i mai
amar este de ctt intru ne§tiinta §i_ tara de voie. lar cum ca
pacatoasete . noastre patimi ,;s·int Intru noi ca nis te idoli
indumnez'eite, ara~at se adeveres te din cuvintele Sfintuiui
Apostol Pavel, care zice: "Mult.i umbla, .de care de multe ori v-
am spus voua, iar acum §i plingind va spun, ca nls te dusrnanl
al Crucii lui Hris.tos, al car ora sfir'§itul Ie este pierzarea, al
carora dumnezeu Ie este pintecele" (Filip. 3, 18). $i iara§1 zice:
"Unii ca aceia Domnului nostru lisus Hristos nu slujesc, ci
pintecelui lor" (Rom. 16, 18) ..

lar noi sa luarri aminte, pentru ce pintecele nostru ne este
dumnezeu? Pentru aceea ca-l placem I~i ca I.ui Dumnezeu, iar
inca mai mult decit lui Dumnezeu. Pentru ca nu aUta slujim lui
lisus Hristos cu postirea, cu omorirea §i cu intrinarea, pe cit ii
sluji_m pintecelu.i nostru cu imbuibarea, cu betia, §i cu
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desfatarile cele iubitoare de dulc eti. La fel ~i pentru celelalte
pacato ase patimi putem 'ntelege, ca daca ne roblrn de dinsele,
dumnezei, ne. slnt noua acelea. Care Iucru iI arata fericitul
Jeronim, aducind ace Ie cuvinte din dumnezeiasca Lege: Sa nu-tl
fie tie Dumnezeu nou ~i ztctndr : "Caruia plntecele Ii este
Dumnezeu, aceluia Ii este dumnezeu nou ~i pe cite patimi ~i pe
cite pae ate Ie avern, pe atttta dumnezei noi Ii avem. M-am
mlniat, minia imi este dumnezeu; am cautat spre femeie ~i am
poftit-o pe ea, pofta aceea imi este dumnez eu. Ca fle carul a
ceea ce potte ste cineva ~i cui Ii stuje ste, acela ii este
Dumnezeu". Pina aici leronim. ,

Deci este intru noi tmbulbarea. pintecelui ~i betla, ca idolul
Bacus', minia ca Marte, ne curatla ca nerueino as a Venera,
iubirea de aur ca idolul cel de aur al lui Nabucodonosor. Apoi
noi cei ce slujim acelora, sintem ca tnchlnatortl de idoli. Bine 0
Iamure ste pe aceasta a noastra, cu rau rrarav inchinare de idoli,
Sfintul Gura de Aur la Trtmlterea catre Romani cap. 3, zicind:

'"Sa nu-mi zici mie aceasta: ca nu te inchini idolului celui de
aur, ci ace ea sa-ml arati ca pe acestea nu Ie faci, pe care aurul
Ie . porunce ste. Caci in multe, feluri sint slujirile la idoli
(chipurile lor), unul "pe mamona iI s oc ote s te ca-l este domn
lui~i, lar altul pintecele i~i are in lo c de Dumne.zeu ~i altul alta
pofta rea cumpltta. ~i macar de~i nu Ie junghie lor boi, precum
Ie junghiau grecii, ci mult mal cumplit faci [unqhlln du-tl pe al
tau suflet. Nu-ti pleci genunchii, nici te inchini idolilor, ci cu
mult mai multa ascultare Ie fac.i toate eele ce-ti poruncesc ~i
pintecele ~i aurul ~i ale poftelor tiranii. Fiindca ~i grecii pentru
acestea sint urltt, ca pe patimile noastre Ie facura dumnezei: Pe
pofta - Afrodita (sau Venus), pe iuttrne Area (sau Marte), iar pe
bette Dionis sau Bacus n·umind-o. ~i macar de nu c iop le sti tu
idoli precum Ii cioplesc aceia, ci cu multa osirdie sub ac eteast
patiml cazi, pe madularl!e lui. Hristos factndu-Ie madutart

'curvei, ~i cu alte faradelegi pe" tine spurctndu-te". ,Pina aiei
Gura de Aur. . - c,

Deci se vede ca toata patima cea din nol' a pacatutul ~i tot
obis nultut pacat, este· idol al naravulut no stru. lar capl ste
idoleasca este inima iubitoate de pacat, inchinarea de idoli
este iubirea pacatulut. t.epadare a de' Hristos este invoirea la
pacat cea in gind ~i dorirea cea spurcata. Jertfire a idolului
esteimplintrea c_ulucrul a pacatutul ce l-ai gindit §i asa se face
tnchtnator de idoli, cel ce la patimile pacate lor se rob este. lar
de vreme ce intru no l se afla ~i se Inmutte ste 0 ohis nuita
inchinare de idoli ca aceasta, deci se cade ca cei ce se
chinuiesc sa fie lji mucenici duhovnlcestt, fara de singe. Caci
precum in vremtle acelea in care ne cr edincios ll oameni eel ce
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nu-L s tlau pe Dumnezeu, la idolii cei fara de suflet se inchinau,
multi .§i nenumarati erau Sfi.ntii Mucenjci, care sl-au vars at
Singele lor pentru Hrlstos §i cu mortl in multe feluri au murit,
de asemsnea §i acum se afla in obts nulnta pacate lor noastre,
inchinare de idoli, cres ttnll cej adevarati macar s i fara de
varaarea de slnge, datori sint .ca pe ntru dragostea lui Hristos,
sa fie Mucenici in toate zilele om ortndu-s l patimile lor §i
muri'nd pacatulul sa nu se robeas ca pe sine la dutce tlle aceluia.
Ca precum pacatut este idol o hlsnuit al obiceiului nostru, asa
§i impotrivirea la pacat muceniceasca nevointa este, iar
muncitor este Intll patirnas a fire, alta obrcetul eel rau, iar alta
isptte: cee a ce de la diavolul navale§te. Slugile muncitorului
sint gindurile cete -spurcate. eare "la pacat ne trag §i
intimptatoarele fete care la pacat ne amaqe.sc. Muncirea cea in
multe feluri este lupta cea cu gindurile cele spurcate §i cu
patimile §i cu poftele, §il asa se face Duhovniceseul Mucenic al
lui Hristos, macar §i singe nevars lnd, tns a de cununa
Muceniceasca se Invre dnrce ste . Pentru o mucenjcle duhovni-
ce asca ca aceasta, frumos vorbe ste inainte porne nltul Sfintul
Gura de Aur graind as a: "Va zice cineva: Cum s-ar putea ca sa
urmam tnucenicilor, ca nu este vremea prf qorrirf l, cu adevarat
§i aceasta 0 sttu.. ca vremea prigonirii nu este, ei de. Cununi
este vremea. Nu prigonesc oamentl, ci prigonesc dracii; nu ne
c hlrruie ste tiranul, ci ne chlnutes te diavolul cel mal cumplit
de ctt toti tiranii. Nu pr'ives ti la earbunll arzatorl pus l de fata, ci
vezi vapaia cea aprinsa a pofteL Aceia au calcat carb'unli cei
aprtnst, iar tu _.calea pe al firii foe; aceia cu fiarele s -au luptat,
iar tu tntrtneaza-tt minia ca pe 0 iutita §i netmbttnztta tiara;
aceta impotriva nesuferitelor dureri au stat, tu spurcatele s i
viclenele ginduri care ies din inima fa blr utes te-Ie. A§a vei
urma mucenicilor, pentru ca acum nu este razb o iul nostru
impotriva trupului §i a singelui, cl impotriva capetenutor §i a
puterilor: §i a staptnltorttor lumii intunerieului acestui veac,
impotriva duhurilor rautatii de sub cer (Etes. 6, 12). Foe este
pofta firii, foe nestins §i de-a purure a.. cline esfe eumplit §i
turbat. Macar de 0 mle de ori de l-ai alunga pe el, de 0 mie de
ori se repeze ste §i nu tnceteaza. Cumplita este c u dreptul
v ap.aia focului, insa mai puternrca este apr ind ere a poftei §i
niciodata lmpacare nu avem de razb oru! ace la, nic lo data nu
d'obtndlm incetarea razbotuf ul acel'uia, ptna ce ne atlam in viata
aceasta, ci totdeauna este nevointa, ca s l mal lumlnoas a sa ne
fie cununa". Pina aici acel Das cal.

Deci omorirea patimilor pacatelor intru noi este 0 mucenicie
tara de singe, inca pentru mucenicia cea de buna voie, cauta in'
Prolog uri la luna lui Mai in 8 zile, cuvint din Paterie celalalt.
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nu-L stiau pe Dumnezeu, la idolii cei fara de suflet se inchinau,
multi ,§i nenumarati erau Sfintii Mucenici, care s i-au vars at
Singele lor pentru Hrlatos §i cu morti in multe feluri au murit,
de asemeriea §i acum se afla in obts nuinta pacatelor noastre,
inchinare de _idoli, cre stf nit ce] adevaratl macar §i fara de
varsarea de slnge, datori s lnt+c a pentru dragostea lui Hristos,
sa fie - Mucenici in toate zilele omortndu-st patimile lor, si
murlnd pacatulul sa nu se robeasca pe sine la dulcettte aceluia.
Ca precum pacatul este idol 'obi§nuit al obiceiului nostru, as a
§i impotrivirea la pacat mucenlce as ca nevotnta este, iar
muncitor este intli pat+mas a fire, alta obiceiul cel rau, iar alta
iapita cee a ce de la diavolul navale§te. Slugile muncitorului
sint gindurile _ cete .spurcate _care la pacat ne trag §i
intimplatoarele fete care la pacat ne amaqes c. Muncirea cea in
multe feluri este lupta cea cu gindurile cele spurcate §i cu
patimile §i cu poftele, §i' asa se face Duhovnicescul Mucenic al
lui - Hristos, rnacar §i singe nevars lnd, Ins a de cununa
Muceniceasca se tnvrednlce.ste. Pentru 0 muc enicle duhovnl-
ce.asca ca aceasta, frurnos vorbe ste inainte pomenitut Sfintul
Gura de Aur graind as a: "Va zice cineva: Cum s-ar putea ca sa
urmam mucenicilor, ca nu este vremea pr iqorri rt], cu adevarat
§i aceasta 0 sttu, -c a vremea prigonirii nu este, ci de, Cununi
este vremea. Nu prigonesc oamenii, ci prigonesc dracii; nu ne
chinuie ste tiranul, ci ne chlnures te diavolul cel mal cumplit
decit toti tiranii. Nu prtves tl la carbu nil arzatorl pus l de fata, ci
vezi vapaia cea aprinsa a pofteL Aceia au calcat c arbu nii cei
aprtns i, iar tu cates pe aJ firii foe; aceia cu fiarele s-au luptat,
iar tu infrineaza-ti minia ca pe 0 iutita §i neimblinzita Ilara:
aceta impotriva nesuferitelor dureri au stat, tu spurcatele §i
vicJenele ginduri care ies, din inirna fa bir uie ste-Ie. A§a vei
urma muc-enicilor, pentru c a acum nu este razb o lul nostru
impotriva truputul §i a singelui, ci impotriva capetentHor §i a
puteriJor: §i a s.tap initor llor lumii intunericului a ce s tui veac,
impotriva duhurilor rautatii de sub cer (Efes. 6, 12). Foe este
pofta firii, foe -nestins §i de-a pururea, cline este curnpfit §i
turbat. Macar de 0 mle de ori de I-ai alunga pe el, de 0 mie de
ori se repezeste §i nu Ince teaz a. cumpltta este cu dreptul
vapala focului, insa mai puterntca este aprtndere a poftei ~i
nic.io data Impacare nu avem de razb o rul ace la, nlc lo data nu
dobindim incetarea razbc+ulul aceluia, ptna ce ne af'lam in vlata
aceasta, ci totdeauna este nevolnta, ca s l mal' Iumlno as a sa ne
fie cununa", Pina aici acel Dascal.

Deci omorirea patimilor pacatelor i'ntru noi este 0 mucenicie
fara d'e singe, inca pentru mucenicia cea de buna voie, cauta In'
Prologuri la luna lui Mai in 8 zile, cl;lvint din Pateric celaialt.
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Faptele an ilo r de la mia a 'tr eia ~i suta a treia
(D'e hi anul 3200 la anul 3300 de la Zidir ea lu m ii)

Nahor a nascut pe Tarah, tatal lui Avraam in anul vle tll sale
74, apoi a nas c ut §i altl fii §i fete. (Istoria Blaertce asca).

in vremile aeelea rnurtnd Nin fiul lui Bel Imparatu l Asiriei, a
rarnas dupa el femeia lui Semiramis eu un fiu mie, caruia ii era
numele eel parlntes c Nin, altll Il numese Ninias, pe acalast s l
Zameis (Istorta Politiea). Apoi neputind inca mieul eopil sa
oclrrnulas ca Imparatta, a luat tmparateas ca putere Semiramis
maiea lui, ~i a fost intii .ace a femei.e in partea de sub eer
tmparat, nu eu femeiasea intelegere oeirmuia Irnpare tia, intru-

.ctt ea era de mirare la tot po porul. Pentru ca multe §i vestite
lueruri a ararat in razboaie' eu barbateas ca vitejia sa s i
monarhia Siriel mai mult deeit barbatul ei a latit-o. ~i de nu §i-
ar fi prthanlt zilele eel.e de pe urrna ale vietii sale, prin
trupeasea netntrinare §i prin s.tlrs itu! eel de rus ine , de
neriurnarate laude lume sti s -ar ff invrednieit. Deei sa se z ic a
aiei pentru inceputul ei §i pentru tmparatte §i pentru sfirljit
eelor ee voiese sa, stte:
, in Asealon, eetatea Siriei, 0 feeioara anume Dereheta (pe

care paginii mai pe urma in loe de zeita 0 einsteau) strieindu-se
de un tlnar, a zamisf lt §i a. nascut 'mulere as ca parte. Apoi
rustntndu-s e de eurveseul sau lucru, l-a aruneat in pustie pe
pruneul ee-I nas cus e §i (preeum greeii oblsnute sc §i povestese)
se hrane a de pas ar! lepadatura ac eea pina ee a ereseut. lar in
al a-lea an s-a aflat eopilul de pastorti eei ee-§i paste au
dobitoacele lor in pustia aeeea §i 0 au dat mal marelui
pas tor lf or celui eu numele de Semm, iar acela neavind fii, a
luat-o in loc de fiica lui§i §t i-a pus ei acel nume Semiramis,
care se zice pas are, cacl de pas ar! era cr escuta pentru ca in
limba sirienilor "pasarea" se ehe ama "semiramis". Cind a ajuns
copila in ani de nunta, era la fata foarte Impo dob lta mai mult
decit celelalte fe c ioare . ee erau acolo, mai trurnoas a §i
tnteteapta. Deci ,i s-a intimplat voievodului lo.culul Siriei, celui
cu numele Menon, oareunde mergind de a gazduit in casa lui
Semm. Aeela v az lnd pe Semiramida fe cio ara fr urn oas a a iubit-o
pe ea §i a luat-o luis! de femeie §i a dus-o in Nlnive. In vremea
aceea s-a inceput ,razboi.ul cu Zoroastru Imparatul Bactriei, pe
care l-a bil:UiCimparatut Nin, c ind bate a cetatea cea de scaun a
lui Zoroastru ce se cherna Bactra_ §i zabove a sub ea nu putina
vreme, fiindca era tare cetatea aceea, Menon tmparatul Siriei in

-p ilcurt fiind cu impar atul Nin, nesuferind fara iubita sa femeie
sa fie, cu care nu demult s~ insurase, a trim is dupa ea la casa
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sa ca sa vie ea la dinsul in cetatea lor. lar femeia cea cu buna
pricepere s-a imbracat Intr-o haina ca aceea, in care sa nu se
cunoas ca ea, or,i1emeie este ori barb at §i s-a dus la pilc, unde
fiindu§i c u b~rba'tul ztte indestulate, a s'oc otlt locul §.i tarla
cetatii §i gindea cum s-ar putea sa se ia cetatea aceea. Pentru
ca era in Semiramis nu femeiasca mintea §i lnlrna, ci mai
barbate ae.ca decit a barbatltor. ~i a cunoscut ca din. celelalte
par-ti, dinspre piriu zidul ce'Utii nu se putea s trajui, flindca acel
zid era neaproptat, cacl malut era Inalt §i. muntele nesilit §i, nu
asteptau cei ce erau in impresurare ca la zidul acela sa se
apropie potrivnicii '§i nu s'trajalau z iduri le acelea. lar Semiramis
prlceptnd-o aceea, a tuar cu, sine barb ati care s'a se poata sui
cu dinsa pe nesuitul acela munte §i mergind pe marginea riului,
s-a suit ne.stmtlnd nimeni din cei ce erau tmpre euratl §i pe zid
suindu-se a ehluit tacind celor dlnlauntru frica §i dindu-Ie stire
de luarea c~tatii. 'Iar cetatenli cei dinlauntru care erau linga zid,
mirindu-se de acel lucru ne asteptat, s-au spatmlntat §i de la
zldurtle acetea au fu,git, intru acea vreme din celelalte parti a
navatit' puterea Asiriei §i tuara cetatea §i s up as a fu tmparatu!ul
Nin. D~ci in§tiinFndu-se lmparatul cum ca prin povatulre a
femeii cetatea s-a luat, a voit a 0 vedea pe ea. ~i vaz ind-o
Imparatul s-a mlrat de pricepe.rea §i barbatla Semiramidei §i cu
laude a fericit-.,o pe ea §i 'cu daruri .a imbogatit-o. Apoi rap indu-
se .de frumusetea ei a z is lui Menon barbatutul ei ca sa-i dea lui
v'oie pe a sa f'emete s-o alba de-s otte, iar lui pentru dinsa ii da
pe fHca sa spte tnsotlre. Ci 'Menon nu voia sa se Iips eas ca de
iubita sa sotte. Deci miniindu-se tmparatul asupra Iul Menon, se

J lauda ca-l va scoate lui oc hit. Iar el de minia Imparate as ca
i temtndu-se, tmpreuna §i de iubifa femeie jelind, din multa
a mihnire §i intristare s-a sugrumat.

I~i a fost Semiramis femeie tmparatulul Nin, celui ce era
~ acum batrin de ani §i i-'a nascut lui un fiu anume Ninjas, pe
s acela il numesc istoricii al doilea Nin. Dupa aceasta a murit
t Imparatul Nin batrtnul. (Unii povestesc ca el a fost ucis de
,i ferneia lui, Semiramida, ca §i cum' aceea cu ale sale mu ie resti
Ii amaqirf , ruqln du-s! pe barbatul, ca la trei zile sa i se dea ei
Ii puterea imparatiei, §i lutndu-s l cerer ea, st-a dat barbatut la
o moarte.) ;..
a Dupa sfir§itul lui Nin, Semlramla.. cu micut sau fiu
e imp'aratindu-se,' n-a voit sa.s e rnar lte dupa alt barbat ca sa nu
a se staptne as ca de- acela, cl singura sa-i stapineasca pe tott. ~i
a la tnceput a largit cetatea Babilonului §i cu ziduri mari de
n piatra a tntartt-o , care era, intru inaltime de 200 de coti, iar
e Intru largime de 50, iar imprejurul cetatll de 480 de stadll, care
,a- ziduri §i intre cele ,§apte minuni de sub cer s'e cinsteau de
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ficitorii de stihuri gteci. .lar porttle cetatll celei marl de ararna
erau 300 §i rtut Eufratului prin mijlocul cetatii curgea. ~i a
impodobit Semiramis cetatea Babilonului cu ziduri frumoase s l
cu saduri §'i cu gradini minunate,' care in vaz duh ca §i cum
sprnaurtnd, pe stilpi de platra 'sus erau facute. Apoi
neindestulindu-se cu lattme a monarhiei cea de barbatul s au
f'ac uta, a adunat multi putere de oaste §i se lupta asupra
tartlor celor departate, nu trimit!nd pe cineva, ci stnqura la
ra:z;boi ie s+nd. .Pantru ca in haine barbates tl se tmbraca §i
Intrarmata urnbla pe cal §i tare cu potrivntctl se batea, cacl
barb afla ei era mai tare decit firea §i vitejia nebirulta. Deci a
dat razb ol asupr!l Etiopiei §i a Egi~tului §i le-a supus acele tari
la Imparatla ei. Inca §i pe tara Indiei care este mal departata,
mult a auparat-o cu razboale. .

Apoi incetind de razboale a inceput a-§i .. petrece in
des tatartle trupe sfi tara de oprire, pe multi iubitori lulndu-s i la
pofta sa. ~i .cee a ce era in razbo aie nebtruita, tntrtco sata, pe
toti biruindu-i., aceea mai pe urma singura de ale sale pofte se
biruia §i adauqa faradelege la far~delege, cacl , cu care se
desfata in poftel.e sale pe aceia ii §i da morttt in multe f~luri s l
fara de veste plerztndu-l pe ei. lar pina la atita se dad use la
spurcata pofta, cit §i spre fiul sau cel ce era acum in vtrsta de
barbat s-a ranlt, ~i mai intii a dat porunca ca tQti oamenii cu
cei de aproape rudenie sa se ia in tnaottre §i parintii cu feciorii
lor (eel ce vor voi) sa se tnsoteas ca cu nunta, apoi a inceput a
sill pe fiul s au la amestecarea sa,' iar el ingreto$indu-se de 0
faradelege c a aceea §i de ne curatia m_aicii sale, a uc ls-o pe ea
§i a plertt Semiramis cu necinste. A§a ceea .ce a inceput viata
ei bine, a sfir§it rau: ceea ce a Imparattt cu s la va, a murit in
rustne: ceea ce era' tntereapta, s-a facut· nebuna §i ceea ce mai
intii la totl era de femeie, aceea la ' s tirs lt tuturor le-a fost Ide
ocara, pentru curve stl+e sale lucruri. Pentru ca 0 viata ca aceea
pe cine nu-l face necinstit! Aceia. mai intii a scorn it la partea
barbateas ca acea muncire, adica scopirea (castrarea). A
imparatit ani 42 §i ingropata fu in mormintul sau, pe care mai
inainte de v.reme §i~1 gatise ei§i cu ztdlre de mirare. ,
: Pentru mormintul Semiramidei se poveste§te ca era scris pe
dtnsul asa: De i-ar trebui aur vreunui imparat, sa des chida
mormintul meu §i s a-s] ia lui cit va voi! Apoi trecind multi 'ani
§i rnultl Imparatl pretacindu-se, cind sosi tmparatul Darie,
acela scrisoarea cea de pe mormintul Semiramidei citind-o s l
aur poftind a des chls mormintul §i nimic in el n-a aflat, ci
numai 0 sctndurlta cu 0 scrisoare ca aceasta: De n-ai fi fost
om rau §i neaatios de -aur, morminturile oamenilor celor morti
nu le-ai fi desc'his! ' .
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in vremile acetea-s-au aratat §i alte femei care cu barbatle §i
cu vitejie ii .intreceau pe barb.ati, s lavite numindu-se Amazoane,
al carora lnceputul le-a fost as a:

Din partile Scitilor, dol tineri de neam Imparate sc , Plinos §i
Scolipid, izgoniti fiind din tara lor, au mers in Capadocia cu
femeile lor §i cu oamenii lor,' pentru ca multi virstnici ai lor
ttnert cu sinelji au scos· §i se as ezar a linga riul ce se che ama
Termodon, iar viteji fiind au inceput cu jefuire §i cu rapi1'i a trai
navalind asupra celor dimprejur. A§a petrecind ei cttlva ani, cei
dimprejur megie§i asuprtti fiind de din§ii sfatulndu-s e cu
in§elaciun,e i-au chemat pe ei la sine, ca s i cum cu dragoste §i
pace, §i. fara, de veste pe totl l-au ucis. De care lucru
i!1§tiinFndu-se femeile lor, a-au umplut de mare iutlme §i s -au

.sfatuit sa-lji razbune moartea sottror lor, cu punerea sufletelor
lor, voind ca,. cu slava sa moara decit fara de cinste sa
traiasca. Deci intrarmindu-se barbate ate s -au dus asupra uci-
ga§ilor acalora, cu puttni barbati care ramas es era la dinsele. ~i
lovindu-se cu vrajmasti lor l-au biruit §i nu 0 data ci de multe
ori cu ei battndu-s e ii biruia pe el; §i se Iacus era mai•lnfrtcos ate decit barbatll lor la : cei de primprejur. Apoi
sfatulndu-s e st-au ales vlata nernarttata, numind mar ltare a
roble de nevoie, c~ci femala stuje ste barbatulul ca 0 roaba, ~i
se vorbeau intre s ine sf: Mai bine ne este noua, 0, .s uror+lor, ca
slobode sa fim §i cu armele sa ne aparam pe noi, decit in robie
sl in nevotnlcle sub staptnlrea barb atllor sa traim. Un stat ca
acesta intre stnest intarindu-I, au ucls pe acei barbati .care
putint ramasera il)tre ele, ca nici una din ele $a nu fie marltata.
Apoi iara§i cu Intr-arrnata mina asupra celor din [ur, s-au dus,
razbunlndu-e e pentru barbatil lor §i cetatlte lor luindu-Ie §i
satele risipindu-Ie pe toata -parte a barbataas ca 0 ucidea tara
crutare §i cu multa doblnda se intorceau la casele lor. Deci CJU
inceput tariJe din [ur' a cere de la ele pace §i dupa ce s-a intarit
pacea, iara§i S-3U sfatuit acele femei, cum nu s-ar tmputlna ele,
nici §i-ar pierde neamul lor §i slava pe care cu vitejia lor 0
ci§tigasera, §i se statuira sa se amestece cu barbati! cei din
[ur, impreunindu-se cu din§ii la vremi, ca de la aceia sa•prtmaasca in pirHecele lor rod. As a tacind, cind nasteau parte
barbateasc.a, indata 0 pierdeau, iar pe partea femeiasca 0
cresteau. Ci inca in pruncie la copltlte, .Fta dreapta sau cu foc
sau cu oarecare unsori 0 uscau, ca in cresrere. sa nu-i fie
impiedicare la insagetarea din arc, iar cea de-a stinga Fta a
lasau, ca sa ai!la cu ce hranl pruncul. cel nas cut. ~i pentru
aceea s-au numit Amazoni, ca cele ce erau tara de tite, pentru
ca "Mazon" ,tita se che ama, iar "Amazon" tara de tlte. Apoi
crescind coplttte!e, nu la. tors §i la te sut §i la cusut §i la alte
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·Iucruri -cuviincioase pal'tH femeie§ti Se invataJ,J, ci la sagetare,
la Iupte, Ia umblarea pe cai, la intrarmatul razbol §i la vinarea
fiarelor se ,deprindeau. lar femeles ti!e lucruri la ele Ie lucrau
robii §i foabele cei robttl §i cetatlle §i satele cele ce imprejur Ie
erau supus e lor, acelea erau la ele birnici §i lucratorf , iar ele
de-a pururea se deprindeau la deprinderea ostaseasca,
nedindu-se pe ele. la odlhna §i la desertactune. Erau intre
dtnsete . doua povatultoare Martesia §i Lampedo, care §i
.imparatese .se numeau. $i i§i tmparttse puterea lor in doua
cetati, deci 0 ceata cu tmparateas a. la razbo] lesea, iar alta cu

,cealaJta tmparateas a straj ula hotarele sale cele de case; §i 0
Iaceau aceasta schimbindu-se. i§i largise puterea lor departe,

/ col §i in Europa §i in Asi~a multe cetati i§i eupusera lor. Ele §i
Efes·ul. s+avlta cetate au intemeiat-o §i au zidit-o §i multe se
afla scrise in istorii pentru vitejia lor. Apoi s-a intins tmparatla
lor pioa la Alexandru cel Mare, la care a §i mers tmparateasa
lor Minoteia,. dorind ca de la dinsul sa ci§tige rod §i a petrecut
la el14 zile §i a' slobozit-o cu cinste cu multe darurL

. Cum §i in care vreme Ii s-a stricat tmparatta acelor Amazoni,
de aceea nu, este in§tiintare des avtrstt. insa se pare, ca dupa
moartea lui Alexandru, /cind monarhia greceasca s-a impartit in
multe parti §i imparatii §i s-au s.culat razboaie intre s ine st §i la
mutte tari s-a facut risipire, atunci §i amazonile de potrivnicii
lor surpindu-se cu totulIntru nimic s-au Iacut.

, Faptele .anilor de-Ia mia a treia ~i suta a patra
(De la anul~3300 Ia anul 3400 de la Zidirea lumii)

Tarah, tiul lui Nahor, nepotul lui Sarug, intru ace east cetate
caldee ce se numea Ur .petrec lnd, in care §i tatal §i mo sul lui
era" a .nas cut pe Avraam care mai pe urrna s..,a numit de
Oumnezeu Avraam, tatal tuturor c redfnc io sttor celor ce sint sub
cer (Istoria Bisericeasca; Facere 17; Facere 11). Pentru col
evreilor dupa trup Ie era tata, precum §i se laudau aceia,
zicind: "Saminta lui Avraam sintem, tata avem pe Avraam"
(loan 8, 33; Matei 3). lar noua celor ce sintem din neamuri, ne
este tata dupa Duh, fiindca" el intii dupa potop s-a facut chip
cre dlntet celel cu rlvna §i .al ascultarii spre Dumnezeu, inca
erau la Tarah §i altl fii: Nahor §i Aran, ci ale acelora numai
singure numele se pomenes cJn Sfinta Scriptura, pentru ca nici
un.lucru bun §i de pomenlre vrednic n-cw tacut, rai §i necredin-
cio§i fiind.

Apoi venind Avraarn in vir sta, l-a Ins ofit tata'i lui cu femeie,
alegindu-i 0 mire as a frurnoas a din nearnul sau, careta ii era
numele Sara, care nu era mal ina poi dec it barbatul ei cu
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credtnta §i in bunatati, pentru ca pe a ei cre dlnta lji Sfintul
Apostol Pavel 0 la'uda (Evrei 11, 1).

Jar S·fantul Petru viata ei cea curata, blinda §i tacuta §i
ascuttare spre barbat intr-un chip 0 pune- inaintea Sfintelor
Femei (I Petru 3, 6). ~i era aeea sfinta doime insotita cu trupul
§i cu duhul,- Avraam §i - Sara, in mijlocul neamului celui
necredincios, ca crtnul intre .sptnl, ca sctnteta in cenus a, ca
aurul Intre noroil Caci cind toate popoarele la sli.ljirea idolilor
abatlndu-se, nedumnezeleate petreceau, negraite rautati §i
necurate . faradeJegi tacind, ei stlau pe Unul lmparatul
Dumnezeu Adevarat §i credeau in EI s l-l slujeau Acelura : cu

'credinta, placindu-I Lui prin lucruri bune, §i propovadula Stint
Numele Lui la cetlaltl, la care putea po vatu indu-i spre
Dumnezetaeca cunos tlnta. Pentru care lucru ii §i muta pe ei
Dumnezeu din loc in loc, din Caldeea in Haran, din Haran In
hotarele lui" Canaan, de acoto in Egiptc,' din Eglpt, iar,a§i In
pamtntur lui Hanaan, ca asa Dumnezeiescul Lui Nume prin ei \
§tiut sa se faca in \ neamurile cele necredincioase _s l sa se
prostaveasca 'Marirea, Aceluia. ~i erau, In vremile acelea,
Avraam §i Sara vase, a'iese lui Dumnezeu, care purtau Numele
Lui inaintea Imparatllor §i a neamurilor.

I' lar vremilor celor mai de pe urma, a las at chlpul sfintei vletti
i lor, ca q temelie a credtntel, Oglinda a dreptei vietutrt,

indreptare la dumnezeiasca ptacere. Drept aceea §i singur
Dumnezeu in proorocia ls aiel, Indemnlnd §i de§teptind spre
Indreptare §i spre viata dreapta pe razvr atltef e popoare
evrete§ti, 0 pune inaintea lor pe aceasta doime: Cautati la
Avraam tatal vostru §i la Sara .ceea -ce v-a nascut (Isaia 51, 2)
ca §i cum ztclndu-Ie: S~ fiti de 0 credlnta cu aceea §i de 0 viata
co acee a, pre cum Avraam §i· Sara au fost.

Tllcuftor'li dumnezetes tu Scripturi '§i din istorici unii spun ca
tntre fiii lui Tarah, Avraam sa fie .mal tirrar de ani, iar nu mai

, batrtn, macar des i la tnceput in Sfinta Scriptura este pus: ca §i
cum Intiiul fiu a fost din alta femeie Haran, al doilea Nahor, iar
al treHea fiu din alta femeie este Avraarn, iar de Sara spun ca
este fiica lui Haran, caci ca' Haran a nascut trei fii, un fiu pe Lot

) §i doua fete, nume le celei mai marl era Milca §i al celeilalte
Isca. ~i se zice in' Dumnezeiasca Scriptura de Haran: "Acesta

i era tatal Milea,i §i tatal Iseai" (Fac. 11, 29), de aceea Isca,
i' tiJcuitorii zic ca es te Sara, as a de singur Avraam schimhlndu-l-

se numeie. Deci pe Milca a' luat-o Nahot, iar pe Isca a luat-o
Avraam, amindoi f'rati ai lui. Haran.· Oare pentru ce a schlmbat
Avraam numele femeii sale Isca in Sarra'? Sa: luam aminte: I§i

a cinstea aceea pe barbatul sau ( Cum marturlaes te Sf. Apostol
:I Petru) domn pe acela numindu-I (I Petru 3, 6). Deci §i Avraam
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I~I cinstea pe sofia sa, doarnna pe 'dtnsa numind-o, ~i pentru
aceea a numlt-o Sara, care se tllc ules te do arnna, ca as a se. zice

\ in limba evretas ca num.ele acela.

Apoi daca Avraam, pe Isca fiica lui Haran fratele sau; cea
numlta Sara, a avut-o lui.~i femeie, apoi cu adevarat Avraam era
mai tlnar decit Haran, fiindca Avraam numai cu 10 ani era mal
b~trin decit Sara, precum aceasta se vede in cartea Facerii la
cap. 17. Unde Avraam catre Dumnezeu graie~te: "De se va
naste fiu barb atului de 100 de ani ~i de va naste Sara de 90 de
ani fii'nd". lar de ar fi lost Avraam mai mare-de ani decit fratii
sa], apoi i se cade a lui ca, nu numai 10 ani sa fie mai mare
decit Sara, ci cu mult mai multi. ~i cum in insurare ~i in
nastere de fii, eel mai mic frate, ar fi intrecut pe eel intii ~i pe
celalalt frate?- Nici firea atunei neslobozind ca eel mai ttnar
frate sa se insoare mai inainte de cei batrint. Pentru ca Haran
nasctnd ~i cre.sctnd pe fiica sa Sarra; pina la anii nuntll Avraam
nu se insurase, pina ce a luat pe Sara, decit aratat este, cum ca
Haran era mal batrtn decit amindoi. lar fiindca Sfintul Moisi in
ls tcr ia sa, intre fiii lui Tarah pe Avraam rnacar de~i este ~i mai
tlnar insa I-a pus mai intii. Aceasta a Iacut-c pentru aceea ca a
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cunoscut .ca sa spuie de credfhta--ac'eluic;l unuia §i de vlata cea
placuta lui Dumnezeu §i cum ca din neamul aceluia avea ~_a
ias'a cel fagaduit de la Dumneieu: Mesia. lar noi, nu in anii eel
mal batrin1 ai 'cuiva cautarn folosul, ci intru Imbunatatita viata a
celor ce au ptacut lui Durnnez eu..

lar cum s-a inceput credinta spre Durnneze u a lui Avraam
scrie Gheorghe Chedrinul ca avind in nasterea sa ani 24
(Chedrin fila 20) a cunoscut pe Adevaratut Dumnezeu Cel ce la
ceruri petrece §i pretutindenea este §i pe toate 'Le tine s i Le
c irrnute ste §i Aceluia I s-a inchinat. $i a cunoscut pe Ziditorul
din cele vazute zidiri, pentru ca se tnvatase de la parintii sai
socote ala cere sttlor mtscar}, cunos tf nta alergarii stelelor §i
§tiinta firilor celor ce sint pe pamlnt §i in mare s i toata
catdetas ca Inte le pclune , in- care iscusit era Tarah tatal sau §i
mo sul sau Nailor §i stramo sut Serug, care intelepti fiind s-au
nebunit, ne cunos ctnd pe Facatorul tuturor Dumnezeu, cl
slujind tucrulut de mlini omenes tl idolilor. lar fericitul Avraam
inca din tlnerettte sale, pe toate cete de sus §i de jos
socotindu-Ie, cauta cu bine intel~gatoare mintea sa, de unde se
tacura acelea? lar intr-o noapte, ochll §i mlntaa rf dlc lndu-s l el
spre cerul cel impodobit cu stele §i de unde acelea s-au Iacut,
de aceas ta gindind, a rasarit in inima lui lumina bunei
intelegeri. lar inca (dupa spunerea lui Chedri'n) §i ingerul
Domnului i-a fost lui tnvatator (Chedrin fBa 26). Vrednic e.steun uc enlc ca acesta de das calul cel de acest fel! lar precum
singur s-a Inva tat cuno stlnta Unuia Adevaratulul Dumnezeu §i
credinta in EI, as a .§i pe tatal sau §i· pe frati se sirguia ca la
acee as l Dumnezeiasca cunos tinta §i cre dlnta sa-t aduca, cl
nimic nu 'sporea, nici putea sa alba pe cineva dintre aceia la un
gind §i la un suflet cu sine in credinta, atara de iubita s otia sa
Sara, care Indata cu dinsul a crezut §i se ruga tmpreuna la
Adev araful Dumnezeu.
, Deci in anul 60 al v ie tii sale, Avraam vaztnd ca nu poate sa-l
intoarca pe ei de la lnchlnarea idolilor, s-a aprins cu rlvna dupa
Dumnezeu §i sculindu-se noaptea, a ars in talna capis tea
idoleasca. Aprtnzrndu-s e aceea au strnttt fratii §i au alergat
degrab ca sa scoata idolii din foc, §i cind Haran mai cu
osindire sirguindu-se pentru .idoli a intrat in foc in mijlocul lui,
s-a ars 'foarte §i dintru acaea a '§i murit. -

Pentru acest Haran se poveete ste, ca el intii a murit inaintea
par intf lor lui, iar pin a la el niciodata nu murea fiul inaintea
tatalui. Vezi de aceasta in Sbornicul 'eel mare tiparit la Moscova
in cuvintul cel sub numele Sfintului Gura deAur, "Pentru curte

.§i balaur", la foaia 455 la Intoarcere a foiL
lar evreii pentru Avraam §i ace aata pove stf re o· adaug
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(Cornelie la acest loc al Facerii) cum ccl haldeii cei din cetatea
acee a miniiodu-se asupra lui Avraam, pentru pierzarea idolilor
Idr, I-au aruncat §i pe el ins us! in foc, ci cu .Dumnezeiasca
Putere s~a paz it de foe intreg §i nevatamat a ie s lt. Care lucru
vaztndu-l Tarah tatal.lui Avraam, s-a mirat de minunea aceea §i
a .lnceput a cunoas te pe Ade var atu! Dumnezeu, iar despre idoli
a se intoarce, §i de atunci cu fiul lui Avraam slujea Unuia
Dumnezeu.

Dupa aceasta i se tacu lui Avraam Durnneze las ca Aratare,
poruncindu-i sa ias a el'de aco.lo, precum aceasta Sfintul intiiul
Mucenic $tefan catre adunarea [Idov eas ca a gr·ait-o (Fapte 6):
,.8arbati frati §i par lnt}, ascuttatt: Dumnezeul Siavei s-a ararat
Partntetul nostJu 'Avraam, filn d el in Mesop'otamia, mai inainte
pina a nu se sala§lui el in Haran §i l-a zts lui: Sa ie s i din
pamlntut tau §i din nearnul tau §i din casa tatinelui tau §i sa
mergi la pamtntul pe care tl-t voi da Eu". Aceasta
Dumnezetas ca Porunca Avraam a primit-o, a indemnat s i pe
taUI sau Tarah, ca sa las a din cetate a aceea In chln ato ar'e de
idoli, caci erau ei supar ati nu, putin de. necuratti aceia cetatenl

, care au urit casa lui Tarah pentru bunactns tlre a lui Dumnezeu.
Deci a ie s lt Tarah din parnintul caldeiesc, din cetatea ce se
chema Ur cu fiul lui Avraam §i cu nepotul Lot, fiul lui .Haran §i
cu nepoata tmpreuna §i nora: sa Sara, femeia lui Avraam vrind
sa me arqa la pamintul rui· Canaan (iar Nahor ramas ese in
Caldeia cu inchinatorii de idoli). $i daca au mers in Haran s-a
sala§luit Tarah acolo. 'De care lucru Afaior yoievodul Amoniei
zice catre 'Otofern capete nia estii Asiriei, .a§a: (Iudita 5, 6-7):
"Oamen'ii aceia din semlntla caldeiasca sint, aceia mai inainte
in Mesopotamia au locuit §i fiindca n-au vrut sa urmeie dumne-
zeilor parintllor lor cetor ce locuiau in parnlntul caldele sc, ci
parasindu-§i r.induielile par+ntilor lor, care erau la multtme de
dumnezei, pe Unul Dumnezeul ceresc L-au cinstit. Deci le-a
poruncit lor Dumnezeu ca sa iasa .de acolo §i sa loc uias ca in
'Haran". Apoi s-a sala§luit Tarah in Haran neajungind la
pamtntul lui Canaan, fiindca era batrin s i stabts e cu trupul,.
unde a $i murit, avind anl -de la nas te rea sa 205. Apoi a mers §i
Nahor in Haran, murind tatat Iu i §i la ingroparea aceluia a slujit
impreuna cu Avraam (Fac. 3'1). $i' a tnceput a trai -Nahor ac o!o
cu toata 'casa lui, Ins a nu s-a parasit de Inc h in are a' la idoli el §i
semlntla lui, pentru ca §i Laban nepotul lui, inc htnator de idoli
era, pre cum mal pe urma va arata cuvintul.

Dupa moartea lui Tarah in Haran, a mutat Durnnez eu pe
Avraam in parntntut lui Canaan (care mai pe urma s-a numit
ludeea §i Palestina) fagaduindu-i 'lui Inrnultl re a semlntle i lui:
"Te voi face - ii zise - Intru ne am mare, §i te voi binecuvinta, s l
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vol blne cuvlnta pe cei ce teovor binecuvinta, iar pe cei ce te vor
blestema Jl voi bte stema §i se vor: binecuvinta intru tine toate
neamurile pamtntulul" (Fac. 12, 2). ~i-i era lui Avraarn c lnd a
luat de IaDumnez eu ace a fagaduinta, ani 75 de la nasterea lui
(Conf. Navelir). De la acea vreme pina la luarea legii lui Moisi
care in Muntele S:inai s-a dat de la Dumnezeu, au trecut 430 de
ani. Pe care ani ,Sfintul Apostol Pavel in Trimiterea catre
Galateni tt-pomeneate (Galat: 3, 17).

Viata Sfintului Avraam, la fel vietile sfintilor s trarno s l celor
dupa dinsul, pe larg se scrtu in Sfinta Scriptura in cartea
Facerii §i cele dupa aceea §i acolo cel .c e vote ste sa Ie
ctteasca . .lar not a povesti aici in scurt am socotit, nu multe
spre folositoarea invatatura pomenindu-Ie, cu soc otirrta
oarecarora Dumnez ele s tl cuvinte ale Scripturii ,precum este
aceasta:

"Se vor bmecuvtnta intru tine toate neamurile" apoi mai
tamurit se arata aceasta in cap. 22: "Se vor binecuvinta intru
sernlntta ta toate neamurile pamlntulu!" (Fac. 22, 18). .

Deci .lntru care semintie? Oare intru tot neamul cet ce ave a
sa iasa din, Av'raam? Nicidecum. Ci intru Unul Hristos Dorrmul
§i Mintuitorul nostru, fiul lui Avraam. Pe care frumos a tilcuit-o
Pavel Apostolul zicind: "Lui Avraam s-au grait fagaduintele §i
semintiei lui, insa nu zice §i semlnttllor, ca pentru multi, ci ca
pentr:u unul §i seminttel tale, care este Hristos" (Gal. 3, 16).
Pina aici Apostolul Pavel. De asemenea §i Sfintul Petru
tttcuteste in Faptele Apostolilor, la cap. 3.
. "Voi binecuvinta pe cei ce te binecuvinteaza, iar pe cei ce te
bles ternaH voi blestema" ca §i cum ii graie§te Dornnul: Cel ce
te lube ste pe tine, Avraame, Eu il voi iubi pe acela, iar pe cel ce
te va uri, .pe acela II voi ur.i §i Eu. AI tau prieten Mie imi va fi
prieten, al tau vrajma§ Mie imi va fi vrajmas ; cel ce te fe r lc este ,
pe Mine Ma ferice§te, cel ce te hule ste pe Mine Ma hule ste ; cel
ce te cinste§te,'pe Mine Ma c ln ste ste , cel ce nu te c ins te s te va
fi ca eel ce asupra Mea aduce necinste. Cel ce va incepe a-ti
face bine tie; Mie Imi va arata facerea de bine s i-i voi da lui
insutite bunatati, iar cel ce te aaupre ste, pe Mine Ma asupres te,
§i Ma, voi razbuna pe el. Ceea ce-ti va face tie cineva ori bine,
ori rau, Mie imi face §i acest fel de rasplatire va lua de la Mine.
Aceasta 0 arata acele cuvinte durnneze les tl catre Avraam: "Voi
binecuvinta pecei ce te hlnecuvlnte aza" s l celelalte. -

lar nol sa luarn" aminte, cit de bine §i de folos este ca sa
avem noua de prieteni pe barbatl!: cei ptacutt lui Dumnezeu §i
bine s a-Ie facem lor! $i cit de rau este ca sa ne aratarn lor cu
vrajba §i sa-i urim §i sa-i asuprim §i cu rele cuvinte sa-i hulim
pe ei!
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Avraam In Canaan
Facere 12.:10·14:24: 18·22

Apoi mergind Avraam la parnintul lui Canaan, cu to ata cas a
sa §i c u averile, lulnd §-j pe Lot nepotut sau, care era fiul lui
Haran cu to ate averile aceluia, a lnc onjurat tot pamtntut acela
pe care atunci locuiau cananeii, seminti'a lui Ham, care din

. Canaan fiul lui Ham ie§ind, din numele lor §i pamintul aceta
Canaan s i Cananeia s-a numit. Deci era mai Intl] pamintul acela
.parte a lui Arfaxad fiul lui Sem, vechiului stramo s al lui
Avraam. Ci cananittl, care-s §i cananei, de asemenea la rrarav
fiincJ cu stramosu sal Canaan §i Ham, nepaz ind as ezamintu l
sfintului Noe, nici indestulindu-se cu parte a cea hotar ita lor de
dtnsut, adtca in Africa parte a cea dinspre mlaz az}, cu s ila au
napadlt spre Asia in parte a rasar+tutul, soarta lui Sem §i
rnos tentrea lui Arfaxad, §i izgonind pe neamul lui Arfaxad, ei
singuri acolo se as ezara. Pe aceJ parnint Avraam inconjurindu-
I, i s-a aratat lui Domnul §i i-a z is: "Semintiei tale v oi da
pamintul acesta" (Fac. 12, 7). Dupa vedenia acee a, Avraam a
zidit acolo Altar Domnului Dumnezeu si jerUe de multurnlta l-a
adus.

in vremile acelea (Istoria Potitic a) in monarhia Asiriei era un
irnparat Ninie, pe care istoricii il numesc al doilea Nin, fiul
batrtnulul Nin §i al S.emiramideL Ci· nu era as a largitor §i
ocirmuitor Imp aratlel pre cum fus ese tatal sau , nic l IlU i-a urmat
maicii sale in- barbateas ca ei vitejie ," ci nurnai in curve as ca
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vlata ii urma ace lei a; §i multe tari, pr in negrija lui au cazut de
la monarhia lui. Fiindca et te padln d o stase stt!e arme §i o ctr-
muirea Irnpar atte l, boierilor §i voievozilor s ai el Inc re din trnd-o ,
el cu totul se dadus e la desfrinatele ne curattl trupes ti §i pe
toata viata sa 0 cheltuia in adunarea spurcatelor fapte §i a
scop itf lor plna la batrlnete §i la pterzatorul sflrs ltul s au. A
lmparatit ani 38. (Conf. Belarmin, Clucer §i Aistedii, la fila
163). Ci §i totl cei dupa dtnsut Imparatl ai Asiriei, de vlata
spurc ata erau, al carora nurnarul nume!or, la Istorici, mai mult
de 30 se afla pina la Sar dan apa+, la care monarhia Asiriei s-a
sfir§it. Toti aceia numai cu numete erau Imparati, lar cu
singurul lucrul erau robi patimilor lor, a carora pomenire a
pierit cu sunet.

Petre cind dreptul Avraam in, pamrntul lui Canaan ca un
nemernic §i strain (Istoria Bisericii) §i fiind foamete in tara
aceea, i-a urmat lui nevoie. a me rqe Tn Egipt, un de era buna
rodirea parnintului. lar Sf. Ambroz!e (Cartea 1, -cap, 2) sp une , ca
nu numai pentru foamete, ci §1 cu Porunca lui Dumnezeu s-a
dus Avraam in Egipt, ca adica §i ac oto sa se stie Numele
Atotp.uternicului Dumnezeu §i sa-l -sp aimlntez e pe cei
necredlncloet. Deci intrtrrd placutul lui Dumnezeu in tara
E;giph.ilui §i sttind raul narav cel eurvesc al oamenilor ace lora,
ce se turbau de pofta femeiasca, l-a poruneit .lub+rei lui s otll
Sara, frumoasa Hind, ca sa nu i se nume as ca lui .sot!e , ci sora
(precum §i c u adevarat sora nu departata ii era lui dupa rude-
nie) pentru ca se temea ca sa nu-l omoar e pe el, egiptenii
pentru dinsa.

Deci Avraam, ca un om' sub neputlnta fiind, se arata ca §i
cum indoindu-se de Dumnezeias ca aparare. Ci ace a Indo ire §i
temere, prin rinduiala Dumnezetasca s-a slobozit s pre el, spre
cea mai mutta aratare a grijii lui Dumneze.u de ro bi! Sai s i a
grabnicei §i puternicei aparari a ace lo ra. Caci ctnd cea intreaga
la minte Sara s-a luat fara de voie in cas a lui Far ao n (pe
tmparattl lor as a Ii numeau egiptenii faraoni), tndata mina lui
Dumnezeu s-a atlns de faraon, ca ei sa nu se atinqa de sftnta
femeie a sfintului barbat, care intru acea vreme, cu lacrimi se
ruga lui Dumnezeu (Fac.. 12) ,pentru sotla sa, pentru curatta
careta nu se indoia, ca nicidecum nu se va invoi la pac atul
preacurviei §i 0 Inc re dinta pe ea \ Ia puternica aparare a
Domnului Sau, nadajd uind spre DinsuL cu neindoire. lar min a
Dornnutul nu numai de srnqur faraon s-a atins, ei ~i de toata
casa lui. Pentru ca multe feluri de boli de naprasna au navalit
asupra imparatului §i spre toste slugile $i. slujnicele lui §i spre
toate dobitoacele lui §i erau 'munciti neinc~tat ziua §i noaptea .
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CalatoriaJuiAvraam
Facere: 11..27;12.9

Apoi neputlnd sa st!e nimeni pentru ce napadls e pe dtns li
rii§te rautatl .ca acelea, popii egipteni au inceput a ruga cu
jertfe pe spurcatli lor dumnezei c a sa Ie spuna lor pricina
primejdiilor ce Ii s-au intimplat. ~i -cu porunea lui Dumnezeu,
dracii din idoli au spus .adevarul §i nevrind, ca pentru 0 sftnta
femeie ce s-a luat la Imparatul 0 pedeaps a ca aceia de la
Cerescul Dumnezeu spre tmparatul s l spre casa lui ~ venit.
AJunci faraon de frica mare umplindu-se §i de Dumnezeul
Ceresc tenHndu-se, i-a tutors lui Avraam pe femeia lui cur ata §i
cu daruri a darutt-o pe ·ea §i c u multa cinste a c lns tlt-o , intru
acea vreme cunoscut s-,a Iacut in Egipt Dumnezeul cel
Adevarat §i Atotputernic, de care nlciodata rnai inainte nu
auz ls er a acolo popoarele §i s-au mirat de Marirea §i de Puterea
Aceluia, cacl 0 groaza ca aceia a ararat spre faraon, pentru
robri Sai Avraam §i Sara. Inca nu tace a sfintul Avraam inaintea
'lui f'araon §i inaintea, tuturor egiptenilor, rnarturts ind §i
propovadulnd pe Dumnezeut cel Adevarat, pe Unul Facatorul
Cerului §i al parntntutul §i al rnar l] §i ·pe Tiitorul a toate. ~i

. (precum losif evreul poves te ste] a rinduit faraon pe Avraam
intre egiptene§tii sal tntetepti, cu care §i ce arta rnulta ii era lui
pentru Dumnezeu §i nirnlc : n-a sporit egipteana Inte le pc iune
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impotriva gurii celei de Dumnezeu Intetepfite a lui Avraam.
insa §i de Dumnezeu Inte lepttta gura a lui ,Avraam putln ceva a

· sportt in lnlmlle cele imp-ietrite, care cu urechile greu auzeau.
lar macar de§i n-au crezut egiptenii in Dumnezeut cel
pr opovadult de Avraam, insa spre mai multa osindirea lor
auzlnd de Dinsul au sttut, ca sa nu alb a raspuns la Infr ico sata
Judecata a lui Dumnezeu, ztctnd: N-am auzlt pentru Adevaratul
Dumnezeu §i n-am sttut de Ell

inca §i arHmetica §i astrologia de la Avraam s-a Invatat, de
•care mai inairHe n-au stiut (Conf. Chedrin fila I, losif Clucer).
"Iar de Vreme ce lui Avraam de-a pururea ii era in pomenire
pamtntul cel fagaduit semtntte i lui, deci dupa trecerea anului
celui de to.arnete, iara§i la dinsul s-a intors, petrecindu-I pe el
egipteni.i cu cinste, precum se scrie: _,,$i a poruncit faraon
barbatilor sai, .ca pe Avraam §i pe femela lui §i pe to ate cite ii

· erau ale lui §i pe Lot cu dinsul sa-'j petreaca." (Fac. 12, 20).
.intcrctndu-se Avraam ta pamtntul lui Canaan, cu Lot, nevoie

Ie-a fost sa se de sparta ei de stne st, fiind,ca binecuvintase
Dumnezeu pe Avraam eu bogatie parnante as ca, fiind §i de
ceres tlte bunatat] vrednic. "$i erau multe turmele §i
dobltoacele lui, La fel §i ale lui Lot, fiindca §i lui linga cel mare
placut lui Dumnezeu i s-a varaat netmputf nata binecuvintarea
lui Dumnezeu §i era .sf'ada intre p.as tor ii lor pentru pas uni. Care
lucru vaztndu-l Avraam a zis catre Lot nepotul sau: "Ca sa nu
fie sfada intre noi, sa ne de spartlm, _iata tot pamlntul inaintea
ta, in care parte v o ies ti intoarce-te. De vei merge tu spre
stinga, eu rna voi duce spre dreapta; de vei merge tu. spre
dreapta eu rna voi duce spre stinga".

Oreptul §i ptacutul lui Dumnezeu barbat, nevrind sa
asupraas ca pe cineva in -ceva, i-a dat celui mai ~tinch voia
alegerii, ca sa-s i aleaga lui partea care va voi, ca nu mai pe
urma sa ctrteasc a asupra lui ca asupra asupritorului. Deci s i-a
'ales lui lot, loculnta spre partile lordanului, in hotarete
Sodoma, care parte mal inainte de pierderea so domeas c a era
bine roditoare, ca un Rai Dumnezeiesc. Jar Avraam s-a sala§iuit
in Hebron, la stejarul Mamvri. tar mai inainte de sala§luirea lui
acolo,· rara§i i s-a ararat lui Dumnezeu, fagaduindu-i sa-i
inrriu'lteasca neamulIul §i pamtutul acela sa i-I dea mos te nlre.
"Tot pamintul pe care-t vezi tu - zice - ti-I voi da tie pe el §i
semlntlei tale $i voi face semlntla ta ca nis ip ul parnlntutul". $i
a zidit Avraam Altar lui Duinnezeu in Hebron $i [ertte i-a adus
multumind Domnului sau 'ca §i in Egipt I-a pazit pe el intreg ~i
inapoi I-a intors s anatos ; lji pentru ca-l fagaduise lui inrnulttrea
neamului sau §i rno ste nlre a parntntului celut bun.

Petre ctrid dre ptul Lot cu ave rea sa in hotarete So dome stt,,
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tacu razbot Imparatutui Sodomei §i Imparatulul Gomorei, cu
Chedarlaomer tmparatul Elamului §i cu ce ilatti ce se unls era

. cu ace st! tmparat]. $i. i-a biruit Chedarlaomer pe imparatii
Sodomei §i G-omorei §i I-a alungat pe ei §i tariJe lor Je-a pradat
§i multe dobinzi a luat §i pe oameni i-a dus in robie intre care
§i pe Lot nepotul lui Avraam I-a robit. Apoi -auz lnd Avraam ca
s-a robit Lot, i-a adunat pe casnicii sai 318 §i a alergat dupa
vrajrnas! §i a v tabar lt asupra lor noaptea §i i-a lovit §i i-a
alungat pe ei '§i toate prazile s i dobanztle le-a scos §i pe Lot
nepotul sau I-a intors §.i pe toate averjle lui §i oame.nll, $i
intorcindu-se el de la talere a aceea l-a ie§it tntru intimpinare

.tmparatul Sodomei, multumlndu-i pentru Into arc ere a praz it. La
fel §i ,imparatul Salimului - Melchisedec I-a intimpinat pe el §i
l-a scos inainte piine §i .vin pentru ca era Preot Dumnezeului
celui Preainatt, §i a binecuvintat pe Avraam. lar Avraam i-a dat
zec iuiala lui Melchisedec din toate dobtnztte:

Pe'ntru acei Imp ar at] care se adunas era la raz bo i, la Facere
cap. 24 pe nume porne nltt sa se stte , ca nu erau de acel fel de

i tmparatl pre cum sint monarhii, care multe cetati §i tari
ataptnes c, ci fiecare din ei peste vreo cetate era tmpar at, adica
tmparate a sau domnea, iar totl aceia erau sub singura
monarhia Asiriei. Drept acee a §i pe ra~boiul aceta ce napadls e

.as upra sodomitenilor, losit Flaviu il nurne ste razb oj ul As ir+ei
(in Cartea 1, cap. 1).

Mai inainte de p ie rzarea cea de tot a sodomitenilor, intii a
s loboztt Domnul asupra lor napadtrea vrajma§ilor lor §i
robtrea, ca mac ar pufln sa se infrineze de lucrurile lor cele' rele
§i spre pocainta sa se rid ice. Peritru ca nu voia Milostivul
Dumnezeu moartea §i pierzarea pacatos itor, macar de s i se fac
ei vre dnic] de ve snicete pedepse, insa nu in data ii pedepse ste
pe ei, ci mai stoboae ste asupra lor oareeare certari pr ecum
sint navaltrlle celor de alt nearn §i razboalete, sau . altele
oarecare primejdii, foamete, boli, ispite §i de asernenea cu
acestea, ca sa-§i vie intru stmtlre §i sa se intelepteasea, iar
cind §i pedepaiti fUnd nu se pocaies c, atunei se dau risipirii §i
pterzarl] celei de tot. A§a le-a tacut sodomitenilor: Mai intii i-a
pedepsit cu .raz botul lui Chedarlaomer, apoi nepocalndu-s e cu
foc l-a pierdut, precum se va spune, f

rnca §i aceasta se vede, ca prin eel pac ato st pedepse.ste
Dumnezeu pe ~ei pacato§i, pentru ca sint oamenii cei rai §i
necurati ca un bici in Milia lui Durnnezeu prin ca,re bate pe cei
ce-i gre§esc Lui. 'A§a i-a pedepsit pe iude-j prin caldei, pe
caldei prin' per§i, pe per§i prin greci, pe greci prin romani, pe
romani prin goti, iar acum pe cre§tini ii pedepse§te prin turei
precum se vede la grech

I .

I.~
~..
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"A adunat Avraam 318,' pe oamenii sai cei de cas a", Nu
rnultlrnea os titcr, ci cre dlnta cu lucrurl bune l}i ruqacjune a cu
neindo ita nadejde catre Dumnezeu Ie birute ste pe cetele
pc trjvntc llor.. Pentru, ca Chedarlaomer §i cu dinsul cetlattl trei
Irnparatt, care' navalisera asupra Imparatttcr Sodomei, care cu
ne asemanare mai mare putere de oaste decit Avraam a avut,
ins a a fost biruit de os.tas li cei putini ai lui Avraam, fiindca
aceia erau fara de Dumnezeu §i nu-L aveau de ajutor lorus l pe
Dumnezeu, iar acestora le-a ajutat Dumnezeu pe care Avraam
prin rugaciunea cea flerb inte spre ajutor l-a chemat. Deci tot
parnlntul cel ce iese la razb ol, in zadar nadajduiel}te spre
multtrnea o§tii sale, daca pe Dumnez eu L-a miniat as upr a-s i §i
de ajutorul Lui s-a Ins tralnat. lar cel ee-L are pe Dumnezeu
milostiv spre sinel}i l}i spre ajutorul Lui nadajduie§te, nu se va
indol pentru ostal}ii sat cei puttni: "Pentru ca nu intru puterea
calulul, nici in pulpele barb atului ntnevoteste Domnul nostru,
ci btnevo+e ste Intru cei ce se tem de EI §i in cei ce nadajduie sc
spre mila Lui" (Psalm 148-, 11-12).

Sfintul Avraam cel ce cu 318 oameni din cas a sa l-a biruit pe
Chedarlaomer inainte inchipuire era [dup a int~legerea lui
Ambrozie) a celor 318 sfinti Parinti, care in Niceea asupra rau
clns tttorulul Arie s -au adunat §i cu cuvintele §i cu minunile
dovedindu-I pe el l-au biruit.

Pentru Melchisedec multi au scris multe pareri de ale lor.
Unir din evrei I-au socotit pe et a fi Sem fiul lui Noe, iar mai
ales §i sinq ur -Noe, altil Enoh. Origen ~i bidim I-au socotit a fi
ing-er, Jar unii din eretici l-au numit pe el Duh Stint, drept aceea
§i melchisedechiana se che ama. lar hoi sa sttm ca Melchisedec
a fost om asemenea noua, pattmaa, tata §i malca avind, din
semtntla lui Ham cu neamul unul dill Irnpar afll imparatiei pa-
mintulul Canaanullii, care din totl trnparatr! Canaahului, el unul
a cunoscut pe Unul Adevaratul Dumnezeu, Facatorul cerului §i
al pamtntutu} §i-i stujea Aceluia cu jertfe curate §i era Imparat
cetatii S,alimului. . A '

lar pentru ce d~ Sftntul Apostol Pavel, Melchisedec se
nume ste "tara de tata, fara de mama, fara de numar de nearn a
fi" ci tttcutes te aceasta Stintul Gura de Aur, zicind asa: "Nu
sttm cind §i pe cine a- avut tata, sau ope cine maica, nici cind a
luat Incepatura, nici cind a-a.aflr s it" $i iara§i: "Asemanat aste -
zice - Fiului lui Dumnezeu. $i unde Ii este -asemanarea? Fiindca
§i acestuia §i acefuia, stir§itul ~i inceputul nu-I §tim. Deci al
acestuia (adica a lui Melchisedec) din ceea ce nu s-a scris, iar
al Aceluia (adica al lui Hristos) dintru a n_ufi aici asemanare".
Pina aici Gura de Aur. Nu pen!ru aceea se scrie la Apostolul
pentru Melchisedec; fara de tat a §i fara de mama, ca §i cum nu
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din oameni ar fi nascut, fiindca om trupesc §i asemenea noua
patlmas a fost, ci pentru aceasta ca Sfintul Moisi Proorocul
intiiul ~crij.tor al Sfiotei Istorii, nu l-a scris anume pe tata §i pe
mama §i ne amul aceluia. Pentru ce nu i I~a scris? Pentru
aceasta: Fiindca lui Moisi ii era inainte punere a ca numai de
singur neamul lui Avraam, care din Arfaxad fiul lui Sem se
tragea, sa scrie, din care neam s-a nascut Hristos. lar
Melchisedec, Jiindca nu era din neamul acela, ci din neamuri,
drept ace ea nu I-a scris lui pe ta-ta §i pe mama.

lar chip §i asemanare a Fiului lui Dumnezeu era Melchisedec
fntru ace stea: Numele lui Melchisedec se ttlcutes te "imparat al
dreptattt", lar Hristos Domnul nostru a fost s irrqur a Dreptatea

e (Rom. 5, 9) Care ne-a §i indreptat pe noi, prin Singele Sau, ca
sa ne mintuim prinfr-insul de minie. Melchisedec era lmparat
Salimului, adlca al pacii, iar Hristos este singura Pacea, Care
ne-a tmpac at cu .Dumnezeu Fatal, precum zice Apostolul:
"Acela este pacea no as tra, care le-a facut amtndoua una"
(Efes, 2, 14). Melchisedec in Salim, Hristos In lerusalim
proslavit a fost Imparat, ctnd pe minzul asinei intra in cetate,
strigind pruuctI: Binecuvint~t-este Cel ce vine Imparat; §i ctnd
pe Cruce S~a rastignit I S-a. scris titlul; Hsus Nazarineanul
tmparatul. Melchisedec tara de tata §i tara de, mama este in
cart], nici arrume tatal §i mama lui nu se pomenesc, Hristos cu

, adevarat tara de maica este din Tatal mai inainte de veci, fara
de tara din Maica sub ani. Melchisedec inceput de zile §i sflr s lt
nu are in Sfinta SGriptura, fiindca nu este scris cind s-a nascut
el ~i cind s-a sflrs lt, 'iar Hristos cu singur lucru este tara de
sfir§it, acelast §i in veci. Melchisedec este Infll in neamul sau
Preot §i pe urma, pentru col nu citim ca altul cineva de acel fel
sa fi fost dupa dinsul, iar Hriato s Domnul nostru Arhiereul cel
Mare care a strabatut cerurile, singu.r EI intii §i pe urrria de ace I
fel S~a aratat Arhiereu, Care pe Sine S-a adus Jertfa Tatalui
Sau pe Cruce pentru pacatete a toata lumea. A lui Melchisedec
'Jertfa era piine §i vin, Hrts to s Mintuitorul nos tru ne-a las at
noua je rtfa singur pe Sine§i, Trup ul Sau cel Prea Cur'at §i de
Viala f,acatorul Singele Sau , sub c hip ul PHnii §i al Vinului,
drept aceea $i inainte s-a zis de Dinsul de catre David: "Tu esti
Preot in veac, dupa rlndutata lui Melchisedec (Ps. 109, 5). Nu
Intru ves nlcirne a anilor dupa rtnduiala lui' Melchisedec, ci in
Jertfa cea far,a de singe, care ou pltne $i cu vin s e savir§e§te,
pentru ca singur Fiul lui Dumnezeu este Ve§i1ic,' iar
Melchisedec s-a sttrsjt, $i pre cum de dlnsul Sfintul Gurc~ de
Au r zice: "E I (Melc hisedec) a murlt §i n-a tos t pre ot in ve ac".
Inca pentru Melchisedec Sfintul Ignatie Pur tato r ul de
Dumnezeu in Scrisoarea sa catre Filadelfi sp une: "Ca a test
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tmparat ~i Preot ~i feciorelni,c in toate zilele sale ~i prin aceea
adica era chip' Fiului lui Dumnezeu, Impar atulul ~i Arhiereului
~i Izvorului Fecioriei ~i alCuratte l, ~i Mirelui Feciorelnicilor".

Cel car vo'ie~te ca mai mult sa stte pentru IYIelchisedec, sa
caute in -Prologuri la luna lui Mai in 22 de zile ~i la luna
Februarie in 23 de zile.

Melchi-sedec Imparatul Salimului" Salimul cetatea se
pomene ste in Evanghelia de la loan in capitolul 3, asa: ,.Era
loan botezind in Enon aproape de Salim, ca erau aco le ape
multe". Acel Salim nu se pare a Ii lerusalimul, macar de~i multi
aaa au soc otlt, pe Salim numindu-I. lerusalim, ci .altul de acela.
Caci SalimuJ era in partea lui Manase, aproape de Enon ~i de
Schitopole linga rtul lordanului, iar terus atlmut in partea lui
Veniamin, in Muntele Moriei, care s-a chemat mal pe urrna Si~n
de la Jmparatul Amoreilor, in care munte Avraam tnaltas e pe
Isaac fiul sau s pre. jertfa lui Dumnezeu. in care vreme inca nu
era acolo cetate, cl locul de~ert fara numai putlnl Iucratori de
pamint locuiau imprejur. lar cln d Melchisedec a intimpinat pe
Avraarn cel ce de- la taiere se intorcea, intru acea v,reme inca
Isaac nu 'i se nascuse. Deci ararat este, cum ca Melchisedec
tmparat era acelui Salim care es te : linga lordan, de care
aproape mar pe urma in zilele lui Hristos, boteza loan. A~a ~i
Jeronim, de 'Ia cei vechi rabini evrei poveate ste, spre care
tncredintare ~i pina acum locul se arata acolo unde au fost de
demult palaturile lui Melchisedec. lar fiindca spun ca
Melchisedec'sa fie ziditor al lerusalimului, apoi poate mai pe
urrna pentru [ertta aceea pe care Avraam in Muntele Moriei 0
tacus e, inalFnd pe Isaac. spre Jertfa. ~i poate sa fie de crezut
aceasta, ca Sfjntul aceta barbat Melchisedec de P.roorocescul
Dar plin, inainte §tiind de minunlle ee ave au sa Sa taca la ace I
loc in' anii cei mai de, pe urma, s-a mutat acolo de la cel de
linga lordan Salim ~i zidind acea cetate i-a pus nume din gre-
ceasca ~i evreiasca Hrnba alcatult, lerusaJ.ii)1. Pentru ca "Ieros"

, este in yorba greaca care se intelege "sfint", iar "Salim" in cea
evreiasca care se ttlculeate "pace", deci unindu-Ie pe amindoua
cuvintele acetea la un loc, vei Iace-Ierus altm, adlc a Sfinta Pace.
Caci s-a sfintit acel Ioc cu jertfa lui Avraam ~j cu aratare a lui
Dumnezeu ceea ce lui Avraam acolo s-a f'acut ~i a intarit cu

, dinsul asezamtnt de pace ves nlc.
I Dupa 'ace a taiere cu care Avra.am a biruit pe potrivnici ~i pe

Lot nepotul sau I-a slobozH din. robie intorcindu-se Avraam la
locul sau, care-i era lui in H.ebron, iar Lots-a intors in Sod om a
~i apoi in singura cetatea Sodomei s-a sala~luit, temindu-se a
locui dinafara de cetate la hotare, ca nu iara~i sa navateas ca

. potrivnicii asupra partii aceleia.
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Petrecerea lui Lot in Sodoma s-a rinduit cu a lui Dlimnezeu
purtare de grija, fiindca oamenii cei ce loculau ac oto erau fara
de Dumnezeu §i prea faradelege, precum de din§ii zice
Scriptura: :,Oamenli cei din Sodoma sint rai §i pac ato st
inaintea lui Dumnezeu foarte" (Fac. 13, 14). Deci le-a trim is lor
Dumnezeu spre impreuna petrecere pe Lot barb atul drept, cel
temator de Dumnezeu, care-sl paze a neprthantta vlata sa, ca
vlata lui cea curata avind-o lo ru s i spre chip §i tndemnato arete
aceluia cuvinte ascultindu-Ie, sa se indrept.eze §i sa scape de
cumplitele pedepse cele ce din Judecata cea dreapta a lui
Dumnezeu Ii se gateau lor. ~i se vedea impietrirea spurcatttor
sodomiteni, iar a lui Lot cea mare curatie, pentru ca aceia de
vletulrea cea tmbunatattta a- barbatutul celui drept §i sfaturile
cele folositoare ale aceluia nu se indreptau, iar Lot in mijloc
de atita popor faradelege, care la aratare fara de rus ine Iaceau
spurcacrunl, nu s-a razvrattt, nici nu §i-a schimbat viata sa cea
dreapta, cain niijlocul focului umblind nu s-a ars §i in mijlocul
noroiului nu s-a intinat.

~i era dreptul intre paccHo§i ca crinul tntre - spini, de toate
partile Impuns fiind de spini, de pacatoas ete lor lucruri cele
auzite §i vazute , Precum de aceasta Sfintul Apostol adeve re ste
graind: "eu vederea §i cu auzul, dreptul acela locuind intre
.dlns i], i§i rnuncea din zi in zi sufletul cel drept, cu lucrurile lor
cele faradelege" (II Petru 2, 8). 0, cit de mare este fapta buna,
care cu cei Irrdaratnlc i petrectnd IlU se razvrateete §i intre cei
curvari zabovtndu-s e curata ramtnet Nu este'de mirare de acela
ce cu cel cuvios este cuvios, cu cel nevinovat nevinovat §i la
singuratate curat pe s ine s.i se paze ste, nici un fel de sminteli
neavind tnalntea ochilor, ci aceasta este de mirare cind cineva
in mijloc ul celor rai. ar petrece bun, intre cei necuratt, curat,
lntre cei fara de rtndutata, cu buna rtndulala, cine este asa
(precum era Lot) §i sa-l fericim pe el. lara dimpotriva 0 cit de
mare osindire de la Dumnezeu va fi aceluia, care §i intre cei
buni petrecind rau, s-ar afla §i cu cei dre ptl locuind, faradelege _
s-ar arata §i cu ternatortl de Dumnezeu sala§luindu-se, tara de
frlca lui Dumneze.u, intru ne curatlt de pacate st-ar cheltui zilele
lor. ~i tnaintea ochltor' avind chipul cel tmbunatattt §i lui
Dumnezeu placut neindreptat ar petrece! Oare nu va dobindi
unul ca acela parte cu sodomitenii, care de la dreptul Lot n-au
voit sa se foloseasca §i sa ·se Inte lepteas ca? $i cu Iuda, care
cu Hristos ~i intre Sfintii Apost.oli fiind, cu chipul vieFi acelora
nu s-a tndr eptat ci au mo ste nlt pierzarea.

Dupa aceasta iara§1 s ..a aratat Dumnezeu lui Avraam,
fagaduindu-i lui ca aparator sa-I fie pretutindenea in to ata viata
lui: -"Nu te teme - i-a zis - Eu te voi apara §i plata ta va fi
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multa" (Fac. 15, 1).
lar indoindu-se Avraam pentru tnmulttrea semlntle l cea

tagadl,lita lui, fjjndca era fara de 'fii ~i ca Sara era ste arpa, i-a
poruncit Dllmriezeu lui 'sa caute spre cer ~i sa numere stelele,
pentru ca noapte era ~i pre_cum stelele nenumarate sint, asa
,saminta lui nenumarata va fi. inca nu numai pentru tnmuttlrea
ei, ci ~i pentru cele ce aveau sa se intimple semlnttet, I-a-
tnstttntat pe el cu un chip ca acesta. I-a poruncit sa gateasca 0
jertfa 0 junlnca de trei ani, 0 capra de trei ani ~i un berbece de
trei ani ~i un porumb ~i 0 turturea ~i I sa Ie despice pe ere in
[umatate, iar pe turturea, ~j pe por.umb sa nu Ie despice ~i sa Ie
puie in multe chipuri in preajma sa, 0, parte in dreptul
celettatte, facind cale pin a in seara. Apoi facind Avraam as a, se
gramadeau mtncatoare!e de carnur! pasari spre trupurile cele
despicate, iar Avraam Ie alunga netastndu-Ie pe ele sa se aaeze
pe trupuri. ~i apunind soarele, s palrna ~i frica a cazut peste el
~i se tacu catre dinsul cuvintul Domnului: "tiind, sa ~tii ca
samtnta ta are sa locuias ca in pamtnt nu al tau, ci in robie ~i in
chinuire ani 400, dupa aceasta vor ie~i cu avere multa; iar a
patra s emintle se va intoarce aici, iar intru acea vreme pacate!e ~
oamenilor celor ne curati, care pe pamtntul aeesta locuiesc in
masjrra pedepselor lor vor aJunge, pentru ca nu s-au sfir~it
pacatele amoretlor pina acum". lar dupa cuvintul .aceata, vapai
de foc din cer ~i lumtnarl poqortndu-se au trecut prin cele
despicate carnurl de trupuri ~'i le-a ars pe ele ~i au fost jertfa
lui Dumnezeu, iar Avraam cu neindoire a crezut Cuvintele lui
Dumnezeu.

Dumriezeu a poruncit lui Avraarn a despica trupurile
animalelor dupa obiceiul neamurilor celor vechi, intre 'care cind
se facea vreo tmpacare cu .cineva, des pica citeva animaJe ~i
una in dreptul alteia punindu-Ie umbta. printre acelea ~i
[uramtnturtle lor 'i~j' savir~eau zicind: A$a s·a fim des plcatl noi
precum sint acele animale, daca vorn calca cuvintul nostru ~i
de nu vorn paz] as ezarnlntul de pace al nostru. Cu acest fel de
rtnduiala omeneasca ~i Domnul Dumnezeu, c u placutul Sau
Avraam vrlnd sa-~i Intareas ca Mila Sa ca 0 pace ve snlca, i-a
poruncit ca sa despice, acele animale. lar intru acele trei
anlrnale de 3 ani, in' [unlnca, in capra ~i in berbe-ce, cu talna se
insemnau trei vremi ale neamului evreiesc in Egipt. •

Juninca inchipuia vremea cea dintii, de la intrarea lui lacob
in 'Egipt pina la moartea lui losif, in care evreii, ca 0 [unlnca
tiriara nu sub jug, in pa~une buna intrind, as a de bunatattle
egiptene se saturau din destul.

Capra a inchipuit vremea de la moartea lui losif pina la
nastere a lui Moisi, in care egiptenii au Inceput a mulge pe evrei
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ca pe 0 capra, a-i strimtora 'a lucruri 1}i din ostenelile lor a se
imbog~ti. Berbecele a inchipuit vremea cea de la naste.rea lui
Moisi pina la ie s ire a din Egipt, tntru care evreii se Inmulfis era
foarte, 1}i'ma'car de erau 1}i strtmtcraf de egipteni, Insa nu
stabeau 1}i au lnceput a-i impunge pe egipteni ca 1}i cu
coarn_ele, prin pedepaele cele ce cu minune prin Moisi 1}i prin
Aaron Ii s~e aduce au de la Dumnezeu, 1}i mincind Mielu1}elul
Pa$_tllor au ie§it purtind lina cea buna, bogatia Egiptului.

Desptcarea . trupurHor acelora era inchipuire a chinuirii
evreilor in Egipt. lat doimea pasarilor celor nedespicate
insemna aceea: ca ave au evreii sa zboare intregi din Egipt, ca
pasarile din curse.

Inca pas ar lle acelea doua insemnau doua vremi, dupa le s lre a
din Egipt.~ Turtureaua cea ottatoare a insemnat acea vreme
tulbure ..de 40 de ani, in care umbla poporul evreu prin pustie.
lar porumbetul a insemnat vremea cea buna in care au intrat in
pamtntut fagaduintei. ,Pasarile cele de carnurl mincatoare care
navateau spre trupurile despicate ca sa Ie mantnce inchipuiau
pe CEf~ multi vrajmas i: amalectttl, moabttlt, madlanlttl, amoreii,
cananeii 1}i cettatti care voiau sa-l prapadeasca pe neamul
evreles c. ,
. lar Avraam cel ce- Ie alunga de la trupuri era chipul
bumnezeiescutui Ajutor al apararii prin care israelitenii de totl
vrajma1}ii lor (pina a nu se razvrati) erau paziti, pentru Avraam
tatal lor. , \

lar Jertfele acele a prin tilcuire duhovnlc eas ca inchipuiau pe
insu1}i Hristos Domnul nostru, Care avea sa, fie pentru pacatete
a toata lumea lui Dumnezeu- Tatal jertfa 1}i tmpacare,

Berbe cut ' inchipuia nerautatea Mielului cea intru Hristos,
capra Inchlp ulre era a trupulut lui Hristos celui asemenea cu
pacatoal], precum graie1}te Apostolul la Romani 8, 3:
"Dumnezeu a vtrtrnie pe Fiul Sau, intru aaernanarea trupului
pacatulul". ,

Juninca era inchipuirea Patimilor lui Hrls to s , turture aua a'
curatlel, iar porumbelul al bttndetetor lui Hristos inchipuire
era.

,Iar -Avr,aam cel ce alunga pe mincatoareie de la trupurile
despicate chip era al dlaconeatll slujbe la Arhiereasca
Liturghisire, perrtru ca Diaconii tin ripidele deasupra Jertfei
celei ce se savlr1}e§te 1}i alunga rnuste le $i mU$i·tele, acele mici

'ins'ecte zburato are.
lara1}.i spre lnvatatura noastra se tltcute ste aceea as a: Celui

ce vole ste ca cereasca fericire, ca pe pamintul cel fagaduit s-o
ajunga, i se cade lui ca. unui adevarat dupa Duh al lui Avraam,
s-o aiba pe cea de gind [unlnca de 3 ani, smerenia cea intreita,
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c-a'sa se supule pentru Dumnezeu celor mai batrtnl, celor de 0
seama ~i celor mai mici.

Capra de.,3 ani, adica pocalnta tntretta, care este starimarea
in-imii, marturtstrea cea adevarata ~i pocalnta cea indestulata
pentru pacate!e cele facute. '

I se cade sa aiba berbece de trei ani, adtca: barbatie intreita
I in starea cea tare pentru Domnul aau ~i pentru Snnta Credinta,
ca sa nu se grijeasca de averile sale, de cinstea ~i de sanatatea
trupului sau, ci de toate acelea de s-ar intimpla a se lipsi, cu
bucurie sa sufere pentru slava lui Dumnezeu ,~i pentru sfinta
Biseriea.

lnca, spre aceasta sa aiba turturea: curatla trupeasca ~i
sutleteasca: porumbel: prostimea inimii $i bHndetele; ~i -sa Ie
alunge ca' pe ntste mlncatoare de carnurl pasari pe dtavoles tlte
i-spite ~i pe gind urile sale cele rele.

,,,Nu s-au sfir~il inca pacatete amoreilor pina acum" (Fac. 15,
16). [nfricos at este cuvintul acesta, prtn' care pacatul arata spre
pacato~i ce'a mare rninie a indelung rabdatorului Dumnezeu,
care sloboade ca sa vie pacatele pacato sttor in rnasura
pterzatoaret pedepsiri. C·aci cind Domnul Dumnezeu pe
pacato'sul nepocatt nu degrab H pedeps eate pe el pentru pa-

-cate, ci prin indetunga rabdare a Sa il la,sa in stare buna
petrecind, intru aceteast ~i in altele .mal grele ~i mai multe
pacate a cade a, atunci sa se ~tie ca spre mai mare pedeapsa il
duce pe el gatindu-i lui, drept Judecator fiind ~i rasplatitor.
A\~a il1delung Ie rabda Dumnezeu amoreilor care-s ~i cananei,
pJna ce ~i-au implinit cu pacatete lor maaura plerzar]! lor. lar
pacatoaul dupa caderea pacatutui sau, cind nu degrab s-ar
scula ..spte pocalnta, atunci de la dtnsur se ia Dumnezeiescul
Dar'cel. rnai dtnalnte, pentru pacat, se intuneca cu mintea sa, ca
sa nu gindeasca ~i sa nu se grijeasca el de mintuirea sa, nici
sa:"~i vada prerzarea sa, ~i ca un orb se impiedica mai rau din zi
in zi ~i cade in groapa pacatetor cea· mai adlnca, pina ce

o tmpttntndu-s! maaura faradelegilor ~i a necurat+llor sale, in cea
desavir~it ~i ve~nica 'prapastte va ajunge, precum ~i amoreii.

lar care erau pacatele amoreilor pentru care au pierit ~i
v,remelnic ~i ve~nic?

Din cartile lui Moisi trei pacate ale lor mari, mai mutt se
arata: cel dintii slujirea de idoli, in care 'pe fiii ~i pe fiicele lor
Ie junghiau spre, jerUa' dracilor. AI doilea pacat este
nedreptatea §i chlnutrea oamenilor sarac! ~i rap+rfle ~i razbotul
§i varsarile de singe. AI treilea pacat at amoretlor .este
neinfrinata lor curvie, epurcactuntte cele mlrs ave af'ara de ftre,
pe care nu numai a Ie da in scris, ci ~i cu mintea 0 a Ie pomeni
este urtt. Cu unele pacate ca acelea st-au umplut ei Iorust
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paharul miniei lui Dumnezeu pe care acum il beau in iad !ji iI
vor bea Intru nesfir§itii veci, paharur arzatoarei smoale §i al
pucioasei de care se pcmene ste in Psalmi: "Foc §i pucloasa §i
duh de vifor este partea paharului lor" (Ps. 10, 6).
'. Deci sa ne gindim, oare Intre noi cres ttnll nu se atla pacate.
ca ace lea precum erau tntre cei pagini? Nu sint intre noi idoli,
cacl pe patimile noastre cele de pacate Ie avem ca pe nlste
idoli, carora pe sufletul nostru cel unul nascut iI junghiem
plerzartl, netemindu-ne a-I da pe el gheenei pentru vremelnica
'dulceata a pacafutut. lar nedreptatl!e cele ce se fac acum, cine
poate 'sa Ie numere ? Jefuirile, ~apirile, chinuirile celor ne-
vin?vati, [ude cat+le cele cu strtmbatate, nemilostivirile,
me§te§ugurile, in§elarile, asupririle, strtmbatattte §i
strtmtorartte cele ce se fac la oamenii cei s ar ac l, ce Ilmba Ie va
spune? Sau ce carti scrise Ie vor inca pea pe ace lea, care acum
se lucreaza intre cre§tini? lar pentru ne curatltle curves ti, de
care §i <a grai §i a scrie este rustne, ce sa socotim? Oare cu
acelea, nu s-au asernanat, c re sflnll cu vechii pagini? $i de
mirare este cu adevarat,' cum ,asupra unora ca acelora nu
napadaste napras nlca pedeapsa, precum de demult asupra
Sodomei §i Gomorei, c,i indelung rabda Dumnezeu, ptna ce ori
se va intoarce pacato sut spre pocainta, ori J§i va umplea cu
pacate!e masura spurcactunltor sale cea cuviincioasa a
pedepsei lui. Precum graie§te ingerul in Apocalipsa catre
Sfintul loan. Evanghelistul: "Vremea aproape este, cel ce
asupre ste sa asupreasca inca §i cel ce se spurca sa se spurce
Inca" (Apoc. 22, II). Dar pentru ce spurcatului i sesloboade ca
sa se mai spurce inca, fara numai ca sa se implineasca masura
spurcaciunilor sale §.i sa se cufunde intr-insele §i sa se
pogoare cu ace lea pina fa iadul cel mai de [os , Unele ca aceste
pacate facindu-se intre noi, ce sa mai aateptam? Ce fel de
rasplatire de la dreapta Judecata lui Dumnezeu sa nadajduim?
Oare nu de acel fel precum au Iuat amoreii §i cananeii, pe ale
car ora trupuri intre c~i vii, sabia israeliteana le-a min cat, iar pe
sufletele ce lor morli gheena focului le-a inghitit. Ci §i mai us or
Ie este paginilor (dupa cuvintul lui Hristos) mai us or va fi
pamtntulul Sodomei §i Gomorei in ziua Judecatii decit noua
(Matei 10, 15). Pentru ca aceia nici pe Dumnezeu nu-L sttau,
nici pedeapsa pentru pacate, nici nu asteptau ras platf re pentru
lucrurile cele bune, iar noua ni se pare ca §i pe Dumnezeu il
s tlrn §i de muncile ve sntce care ii aateapta pe pac ato s]! cei
nepocaltl auzim §i de rasptattrea dreptttor ne Incre dirrtam, insa
la toate rautatile §i de Dumnezeu minietoarele lucruri ca §i
paginii, cunetemere tndrazntrn. Deci cum ne vorn arata inaintea
fetei lui Hristos la tntrtcos ata : Lui Judecata? $i ce fel de
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judecata asteptarn sa ci§tigam de la Dinsul?

"Fa pfe leanf lo'r de la mia a treia ~i suta a cincea
- (De la a nul 3400 la anul 3500 de la Zidirea lnmii)
Sara femeia lui Avraam, sttlnd Dumnezeiasca fagaduinta a lui

Avraam pentru Inrnulttrea semintlel, care nu 0 data i se fa cus e,
§i vazindu-§i nerodirea sa §i in batrtnete §i in sterpiciune anii
terctndu-st, gindea cum se va impJini acel Cuvint al Domnului.
(Istoria Bisericii).

De~ci ne astepttnd de la sine rod de la batrtnete, pe care nu-I
ca§tigase ,in tiner ete. Pentru ca nu era chip ca .aceta in partea
de sub cer, ca adlca sa nasca vreo femeie in batrtnete, pe Agar
stujnlca sa a tns ottt-o cu barbatul sau pentru rodul, las lndu-s l
cinstea insotirii sale pentru nerodirea sa, pentru ca sa nu se
faca pentru a ei .ater plclune, impiedicare tagaduintei lui
Dumnezeu. Ca mai mult cinstea Voia Domnului Dumnezeului
sau de-cit viata sa, iar pe fiii slujnicei voia s a-l alba ca pe ai sai
adevaratl §i mos tenltort,

$i a zis catre Avraam: "lata m-a incuiat Dumnezeu ca sa nu
'i nasc, deci sa intri la slujnica mea §i vei naste dintr-insa". (Fac.
u 16,2).
a Apoi zamlsflnd Agar in pintece de la Avraam, s-a mindrit spre
e staptna sa, pentru ca naravul cel de rob aspru §i fudul se face
e in odlhna §i in bunastare, precum §i Scriptura graie§te: "De trei
e .Iucrurl se cutremura pamtntul, iar pe al patrulea nu-l poate
:I suferi: de se va imparati sluga, de se va s atura nebunul de
:I hrana [adic a de se va imbogati prostul om); de va s taptni
~ slujnica pe staptna sa §i urlta femere de va nlrneri barbat bun"
~ (Pi Ide 30, 21-23). De ace!' fel de narav se aratas e Agar, ci
~ puterea stapinei biruind, a Invatat-o pe slujntca sa-§i cunoasca
~ robia sa, iar nu sa se prea Inalte. lar -Agar nesuferind certarea,
~ nici voind sa fie Intru supunere a fugit de la tata Sarei. Ci

ingerul Domnului intimpinind-o pe ea, 0 indemna sa se tntoarca
r la staptna sa §i sa se supuna sub mina ei. lar pentru rod ul cel

zamls+it in pintece i-a spus ca va fi .fecior §i i-a poruncit ca sa-l
puna numele de Ismail.

Deci s-a tntors Agar la ~ara §i prin supunere s-a impacat cu
dinsa §i dupa implinirea zilelor a nascut fiu pe Ismail" din care
au ie§it dupa acee a ismailitenii, care-s §i Agareni (turci) de la
numele maicii lui Ismail, Agar; acee as i §i saracini se numesc
de la numele Sarei staptna lui Agar.

i. Deci a fost nasterea lui Ismail in anul vietii lui Avraam 86
dupa al :iecelea an al petrecerii lui in parnlntul Canaan.

"ii vei pune nl.lmele lui Ismail" zice Sfinta Scriptura, ca la 5
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oameni Ins emnati, mai'inainte de nastarea lor, Ii s-a pus de la
Dumnezeu numele: 1. Lui ISMAIL (Facere 16, 11); 2. Lui ISAAC

, (Facere ~7, ,19); ,3. Lui SOLOMON (! Para+lpomene 22, 9); 4. Lui
lOSIE (III Regi 13, 2};'5. Lui lOAN INAINTEMERGATORUL (Luca
1,13).-

Dupa ace stta lui HRISTOS Mintuitorul nostru (Matei 1, 21).
implin,indu-se 13 ani de la nasterea lui Ismail, iar lui Avraam

fiindu-i de la nasterea sa 99 de ani (Fac. 17), i s-a aratat lui
l3umnezeu Inno lndu-l iaralji tagaduinta cea mai dinainte: Vei fi -
l-a zis - tata a multor neamuri, i s-a schimbat lui numele din
Avram numindu-t Avraam, adlca "tata a Inultora". La fellji Sarei
i s-a pus numele Sarra, adica "stapina a multora" §i i s-a
fagaduit ei ca la 90 de ani acum batrtna fiind, dezlegarea
sterpiciunii lji nasterea fiului Isaac, care avea sa fie mare intru _
neamuri. ~i l-a pus Dumnezeu lege' lui Avraam lji intregii lui
case lji seminflei Lui dupa dinsul, taierea imprejur, care era
inchipuire a Botezului creatlnes c lji a pocaintei, §i a omoririi
patimilor trupestl lji a taierti de la toate lucrurile cele rele.

La fel, lji al Invterfi chip era taierea imprejur, cacl precum la
pruncii cei nascuti, lege se pusese de la Dumnezeu, ca in ziua

, a 8-a sa se taie imprejur, asa cind la invierea cea de obs te toti
ca dintr-un pintece de malca din mormint ie s ind Ii se vor innoi
ca ale vulturutui ttneretele lji vor sosi dupa cele 7 vremelnice
veacuri ale stari,i lumii acesteia, ca 0 a 8-a zi, al optulea veac al
vietii celei fara de sfirljit. Atunei toata fireasca atrlcaclune a
.omeneec ulul trup cu totul se va curma: "C"a se cade (precum
zlce Apo stotut) s tr+cactos ului aces tuia sa se imbrace intru
nestr.icaciune, lji muritorului aces tula sa se imbrace intru
nemurtre" {"I Cor. 15, 53). I _

Apoi nu dupa mutta vreme, iara§i s-a' aratat Dumnezeu lui
Avraam, la s tejarul Mavri fiind, prin nurnarul celor 3 ingeri (Fac.
18, 1) care in chip omenesc venisera la dinsul intru amlazaz l.
Pe cind vaztndu-l Avraam ljezind inaintea us el casei lui, inainte
i se parea ca sint niste oameni s traln i trecatori, nestltndu-t ca
sint intru as emanare omeneasca ingeri lji ca un iubitor de
atraln! scultndu-se degrab, a alergat intru intimpinarea lor, ca
sa-l abata pe ei la sine §i sa-t os pateze pe dinljii §i sa-l
odihneasca la raco are sub umbra stejarutul, i'n ceasul ar§itei de
amlazaz}, lar apropiindu-se de dinljii s-a tnspalmtntat, pentru ca
a vazut lata lorjreob+snutt s traluclnd cu Siava Dumnezeiasca s i
cunoscindu-i ca sint oarecare sftntl, sau ingerii lui Dumnezeu,
Ii s-a inchinat lor mai intii cu lnchiriac iune (dupa s oc ottnta
teologilor) care se zice duHa, adica de sluga, cu care se cuvine
a-I cinstl pe Sfintn lui Dumnezeu (Augustin, Chiril, Filos, Maic).
Apoi prin descoperire Dumnezeiasca cunoscindu-L ca este
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Unul Dumnezeu cel in trei Fete, a cazut cu fata la parnlnt §i I s-
a inchinat lui cu inchinaciune dumnezeiasca, care se chaama
Latria, pr,in care numai pe Unul Dumnezeu sintem datori a-L
cinsti. $i a inceput catre trei, ca §i catre unul a grai, zicind:
Doamne, de am aflat Dar Inalntea Fetei Tale, sa nu rna treci pe
mine robul Tau! - \

0, ce prea iubit §i prea dorit oaspete, Domnul §i tmparatut
Siavei! 0, ce fericita primire de $traini a lui Avraam! Care
prfmlndu-I cu dragoste .pe, strair1ii oarnanl, _s-a invrednicit a
primi §i .a os.pata in casa sa pe singur Dumnezeu. Jar macar
de§i nu-l trebula hrana firii celei fara 'de trup, insa nu s-a oprit
de Dornnuf Avraam a se sirgui pentru gatirea mtncarlt, ca sa se
arate cea mai mare rtvna a lui spre prtmirea de stratnl. $i
Avraam macar de a §-i cunoscut cu duhul pe Domnul cel ce i S-a
ararat lui, insa despre 0 parte vazrnd fata cea cu as ernanare de
om, ornene ste gindea pentru mincare §i se grijea, iar pe de alta
de bucurie §i de spaima nu §tia ce sa f'aca. $i precum se
obi§nuise a oapata pe' cei st'raini pentru Dumnezeu asa §i pe
singur Dumnezeu se sirguia a-L ospata. Sau macar sa arate~ .
vrind Celui ce este Atot§tiutor obf s nuita sa rivna la primirea
etralnttor, a junghiat vi-telul, a poruncit azimile degrab sa Ie
pregateasca,· a gatit iildestulata masa spre iubita ospatare.
Care toate, Dornnulul Dumnezeu ii erau bine primite §i

- \ '

blneplacute, ca cele din ostrdntca dragoste catre Dinsul Iacute.
-$i asa Avraam a o.spatat pe Dumnezeu, nu atita cu cea pusa

inainte hrana, de care nu-i trebuie la firea cea dupa trup, pe cit
cu bun.' cre dlnta §_icu -ostrdntca dragoste, prin care Dumnezeu
in inimile drepttlor Se odlh ne ste.

Deci invrednicindu-se doe Dumnezeu iubitorul barbat sa
oapateze la sine in vazutere Fete pe Nevazutul sau Stapin, s-a
invrednicit §i de a Lui mai mult Dar decit cel dintii §i de yorba
Lui cea iubita din destul s-a indulcit pentru ca vorbea cu dinsul
lubitorul de oamenl Dumnezeu, precum cineva graie$te cu cel
de aproape prieten al sau.

$i a luat Avraam de la Dornnul plata pentru iubirea de stralnl,
cea a doua oara fagaduinta de fiu din Sarra, pentru care Sarra
indolndu-se cind a ris in cugetuf sau ztctnd: Pina acum n-am
nasc utfiirtd tinara, apoi oare de acum la batrlnete vol putea sa
nasc? lndata Domnu~ i-a muatrat cugetul ei zicindu-i: Oare cu
neputinta Aeste a_ savir§i de catre Dumnezeu cu lucrul tot
cuvintul? In vreme a §i in ceasul acesta la anul yiitor, prin a
Mea cercetare vei avea fiu. -

! . Deci 'dupa yorba aceasta, ingerii cei cu chip omenesc, care
pe Fetele Treimii Unei -Dumnezeiri Ie inchipuia, Sculindu-se de
la masa lui Avraam §i-au ,int~rs fetele lor ca sa me arqa la
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Sodoma, iar Avraam mergea cu din~ii petrecindu-i. in care
mergere, i-a descoperit lui Domnul taina Sa, .cum ca va sa
ptarda S,pdoma cu cetatile dimprejur pentru cele mari ~i prea
spurcate fatadelegi ale lor. Strigarea - zice - Sodomei ~i a
Gomorei s-a Inmultft spre Mine ~i pac ate le lor sint foarte mari,
deci M-am pogorit sa vad de este asa.

$i Indata doi ingeri os eb+ndu-s e s-au dus spre Sodoma, iar al
treilea a 'ramas vorbind cu. Avraam.

Apoi luind i,ndr.azneala Nvraam, a inceput a intreba pe
Domnul: Oare ar .pierde cetatea pacatosttor in care s-ar afla 50
de dreptt? Dec_iauzind pe Domnul cu Milostivire ras punztnd, de
s-ar afla in Sodoma 50 de dreptl as crura tot hotarul pentru
aceia, iar Avraam a' luat mai multa Indrazne ala, nad aj duin d spre
Oumnezeiasca iubire de oame nl ~i cu smerenie multa, pamint ~i
cenusa pe sine numrndu-s e, intreba: Daca pentru nurnar mai
mic de dreptl, .n-ar pierde cetatea ' pacatos ilor ? $i vaztnd pe
Domnur milostivindu-se spre cei dreptl, a mic sor at numarui la
40 ~i la 30 ~i la 20 ~i la 10, de s-ar afta numai 10 dreptl. lar
Domnul i-a ras puns: Nu voi pierde cetatea pac ato sttor pentru
cei 10 dreptl, Aceasta zicindu-i ingerul, s-a dus d~ela dinsul, iar
Avraam s-a intors la locul sau.

Intllul chip al iubirii de strainl a fost dreptul Avraam ~i cit
este de bine placuta lui Dumnezeu ace a Iapta buna, intr'-insul s-
a aratat, cind ~i singur Dumnezeu ca nemernicind la cortul lui a
venit.

Deci sa se s tle ca cel ce-i prtme ste pe stralni s i-i odlhne ste
pe ei ii prlme ste pe ingeri ~i pe singur Dumnezeu precum ~i
Avraam i-a primit. Prime~te pe ingeri dup a apostolicul cuvint:
"Iubirea de stratni sa n-o ultatl, ca prin ea nes tttnd unii i-au
primit oaspeti pe ingeri'" (Evrei 13, 2). Prlmeate pe Dumnezeu
pentru ca Hristos Dumnezeul nostru in Sfinta Evanghelie
graie~te: "Am flaminzit ~i Mi-ati dat de mincare, am insetat s i
M-aF adapat, strain am fost ~i M~ati primit" (Matei 25, 35). inca
s-a tncre dlntat de aceasta ~i in anii cei de pe urrna, cu singur
lucrul in viata Sfintului Grigorie Dialogul Papa Romei, care intr-
o zi avind la masa sa 12 stratnt, s-a aratat intre aceia sez lnd al
13-lea, care era ingerul lui Dumnezeu, precum acela mai pe
urma l-a spus Sfintului Grigorie .• Sa cite~ti de aceasta la luna
lui Martie in 12 zile. Apol. in alta zi iara~i arhiereul acela pe
stratnt la masa os patlndu-I unuia din ei dupa obiceiul smereniei
sale, a voit sa-i dea apa pe miini ~i intorcindu-se a luat vasul
cel de apa $i lata nu s-a aflat. aceta caru!a voia sa-i toarne apa
pe miini, ~i cauttnd GU de-amanuntul s l neaflindu-I s-a mirat
foarte. Jar in noaptea viitoare dormind el i s-a aratat Domnul
zicindu-i: in celelalte zile le-ai ospatat pe madutartle Mele, care
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sint saractl, iar in ziua de ieri M-ai primit pe Mine in_sumi!
Cita rivna era la primirea de s tralnl intre cresttntt cei vechi,

vezi in viata cuviosului Pahomie cel Mare la luna Mai in 15 zile.
Ljl fel §i du.pa viata lui, sa cite§ti povestirea lui Rufin pentru
cetatea ce se che arna Oxirinos, acolo se arata cea veche iubire
de s tralnl -ere§tina, precum in vremile de acum nici urrna nu se
afla. ,

Pentru iubirea de stralni inca vezi tnvatatura Sfintului loan
Gura de Aur, in Margaritare la cuvintul 2 "Pentru Bogatul §i
pentru Lazar". ~i in vorbele §i in trimiterea lui Pavel catre
Romani cuvintul 21, la Faptele Apostolilor tnvatatura '45 despre
obiceturl.

"Avraam mergea cu din§ii, petrecindu-i pe ei" (Fac. 18).
Acest cuvint: "petrecindu-i" alta tatmactre cite§te: "Calea
aratlndu-Ie lor". Ca §i cum ingerii cei trimi§i de Dumnezeu la
Sodoma s-o pedepseasca se Iaceau a nu §ti calea spre
Sodoma, precum §i in Rai catre Adam, Dumnezeu striga:
"Adame, unde e§ti?". $i pe Cain II intreba: "Unde este Abel
fratele tali?" ca §i cum -a nu §ti facindu-se unde s-a ascuns
Adam, §i 'ce s-a facut Abel, ca "§tia Vazatorul a toate.· De
asemenea §i aici, ingerii ce mergeau spre Sodoma, ca §i cum
nestttnd calea, Ie trebuia ca Avraam petrecindu-i sa Ie arate lor
calea care mergea-intr-acolo, ca §i cum intrebind: Unde este
cetatea Sodoma? $i vrednic este acest lucru de socoteala §i de
mirare, ca Sfintii ingeri, cei ce spre toata lumea de sus privesc
§i pretutindenea cu Porunca lui Dumnezeu strabat §i toate
marginile pamtntutul bine stllndu-le; se taceau ca §i cum n-ar
§ti calea spre Sodoma, iar la Avraam care in vremea aceea la
singuratate in padure §i in dumbra:va Mamvriei locuiau. De ce
(ca asa omenaste sa,_zic) fara de calauza §i tara de povata au
nimerit? lar la cetatea Sodomei, care' la loc tnalt era, la care §i
calea era §tiuta, ca cea in toate ztlele de multe popoare catcata,
aveau trebulnta de calauz a §i povatultorut Avraam, ca §i cum
neputind singuri sa nimereasca. Care este pricina aceasta §i ce
este taina?

Unul din istorici aocote ste as a: "Singura cas a tul Avraam era
-',curata, iar toata partea aceea spurcata. Deci ingerii pe oamenii

cei curari .de s-ar duce §i ascunde ii §tiu bine, iar pe cei
spurcati,' oriunde s-ar vedea aceia, nu-l cunosc pe et", lata
pricina, iata talna se arata, Pentru ca sfintii ingeri la Avraam
cel ce singuratatea 0 locuia, tara de povata au nimerit, iar la
Sodoma de_povata caii aveau trebulnta. In toata partea aceea in
care era Sodoma cu cetatlte dimprejur, cu care §i Mamvri este
de un hotar; numai singura casa dreptului Avraam era c ur ata,
de Dumnez eutemato are., nu era in ea nici un fel de faradelege,
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ci totl vletutau cu intreaga Inte lepcf une ~i cu dumnezeiasca
ptacere. Pentru ace'ea'Sfint,ii ingeri s tiau calea spre casa lui
Avraam, m'acar de~i la singuratate in padure ~i in durnbrava
locuia. C~ci ei de-a pururea cerceteaza nevazut pe oamenii cei
.curatl ~r ptacutl lui Dumnezeu, oriunde ar viatui aceia, ori in
muntl, ori in Pllstietati ~i ori in ce loc. 'Iar Sodoma cu loculnte le
cele din jurul sau, fiindca era to ata pf lna de faradelegi ~i de

'spurcaciunile . pacatelor' ~i niciodata ingerii nu-i cercetau pe
spurcatii .pacato~i, nici nu voiau sa caute la din~ii, pentru cele
peste fire necuratll care se lucrau intre dlnstt. Pentru aceea
spre cea mare ~i slavita cetate a Sodomei, macar de~i stateau
laIoc inalt, nici calea a ~ti se f.aceau, ca cei ce acolo niciodata
nu mergeau.
, La aceasta se vede ca ~i Sfintul loan Gura de Aur se une ste ,

zicind astfel in Margaritare, cuvintul 3, "Pentru Serafimi":
"Sodoma avea turnuri mari, iar Avraam cortul. Ci venind
ingerii, pe lin.ga Sodoma adlca trecura, tarIa coliba lui Avraam

. au gazduit, pentru ca nu cautau a caselor atraluc+re , ci pe cea
auflete as ca bunatate 0 cuprindeau". Pina aici Gura de Aur.

De aici sa se tnsttfnteze, cie .se afla cineva in vremile cele de·
acum urmatori celor vechi sodomiteni (~i mi se pare ca se afla)
cit de urit este lui Qumnezeu ~i ingerilor Lui pac atul sodomesc,
ca nu nurnal nu loc.uiesc sfintii ingeri cu cei ce fac unele ca
acestea, ci nici a-i ~.ti ~i a-l vedea pe ei nu voiesc ~i se
departe aza Duhurtle cele curate de la unii ca aceia, de putoarea

. pacatetoretunqtrrdu-ee ca §i albinele de fum. Apoi sf+ntll ingeri
de la sodomiteni departtrrdu-e e, cine se sala~luie~te cu dlrrs l},
fara numai necuratele duhuri. Pentru ca unde oamenii
schtmbtndu-sl oblcelut, se aseamana co porcii, gunoiul ~i
norotul iublndu-l, de acole se departeaza ingerii lui Dumnezeu,
cei ce lube sc sa se imprieteneasca cu oamenii cei curatl, iar nu
cu cei c'u porces c narav. ~i in locul ingerilor, dracii se apropie
de din~ii ~i se tmpartases c cu ei. Aceia ii iubesc pe unii ca
aceia ~i sa loculasca in ei ca in porcii Gherghesenilor, pe
Hristos it roaga ~i Ie sloboade lor ~i se satastute sc intr-in~ii ~i-
i alunga pe .el in prapaatultorul lao- puturos . ~i mtr sav al
Sod,omei, ptna ce ii tne aca intru adincul iadului.

0, ce tlcalos obicei sodomesc intre creatlnl! 0, ce pierzare
cu totul! Deci nu dormlteaza pierzarea unora ca acelora,
aproape este minia lui DUmnezeu ~i' razbunare a, aproape Ie
este gheena tocului, Intru care vor cadea fari1 tie veste ~i vor
pieri de nu se vor poca+,

"Strigarea Sodomei ~i a Gomorei s-a tnmulttt spre Mine"
ztce Dumnezeu (Fac. 18, 20). Catehismul Bisericesc din Sfinta
Scriptura tnvata a §ti, ca 4 pacate de moarte sint, caje mai
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mult decit celeJalte pacate de moarte striga' la cer, §i pe
Dumnezeu spre rasplatire iI rtdica §i la pedeapsa cumpltta iI
trag: _ . '

inUiul 'pac'at este uciderea de' om cea de voie, care s-a
inceput de la Cain, care tara de vina a ucis pe Abel fratele sau .

. Aceta striga catre Dumnez eu, precum zice Domnul catre Cain:
"Glasul singelui fratetui tau striga catre Mine din parnint"
(Fac. 4, 10). $i striga cerind r aapfattre: A§a a auzit Sfintul loan
in Apocalips pe sufletele sflrrtllor celor ucis i pentru Cuvintul
lui Dumnez eu ' strlgind cu. mare glas §i zicind: "Pina cind,
Stapin-e, Sfinte §i Adevarate nu judeci §i nu rasplate§ti Singele
nostru de la cei ce locuiesc pe pamint?" (Apoc. 6, 9).

AI doilea pacat ce striga la·cer este faradelegea
sodomiteasca, precum mai sus s-a zis.

AI treilea pacat este strimtorarea §i chinuirea celor
nevinovatt, saractlor, vaduve lor, sarrnanllor, scapatatitor in ce
chip se facea de la egipteni catr e israeliteni, pentru care
spune Scriptura: "Au suspinat fiii lui Israil de lucruri §i au
strigat,- §i s-a suit strigarea lor la Dumnezeu de la roblrea
(Iucrului) §i a auzit Dumnezeu suspinul lor" (Ie!}. 2, 24).

lar al patrul'ea pacat care striga la cer este oprirea platii
, lucrat6rului, precum Sf. lacob Apostolul zice catre bo qatf l cei

nedrepti: "lata plata lucratortlor, cetor ·ce au secerat tar lnlle
voaatre, cea oprita de voi striga, §i strigarea se ceratorttor in
Urechi1e Domn ului Savaot a intrat" (Iacob 5, 4).

far hoi sa socotim aceasta ce ne este de fata, ca un pacat
sodomesc este mai mare, mai 'greu, mai cumplit §i mai minietor
de Dumnezeu, decit celelalte pacate c_are striga la cer. Pentru

.ca "cel ce ucide .orn, numai trupul i-I ucide, iar suftetul nu poate
sa-i ucida: §i cel ce c hlnute ste pe saracl §i opreste plata

. lucratorutul pamlntului, nurnai pe cele vremelnice Ie jef'uies te ,
iar ve§·nicele bunatati cel.e gatite lor intru Imparatia lui Dum-
nezeu nejefuite sint. lar cel ce face faradetegea sodomeasca,
nu numai de vesntcele bunatali care sint in cer pe stnes l §i pe
altul_ iI llp se ste §i nu numai i§i spurc a trupul sau s i al altuia, §i
de pedeapsa mort]] (dupa a lui Dumnezeu ,§i pofltlca pedeapsa
§i [udecata) pe el vinovat se face, ci §i sufletul cel ce este mai
cinstit decit trupul i~i ucide, pe al sau s i al altuia cu ve snlca
moarte, tacindu-Ie pe ele vinovate gheenei fo culul. $i as a intru
acel pacat al celor doua fete ucidere Indolta: sufleteasca §i
trupeasca s,avir§-indu-se, mai cumplit este acel pacat decit
uciderea, ceea ce numai trupul singur ucide §i mai rnult decit
chinuirea aaracl+or §i decit oprtrea platii Iucratorulul s l mai
presus decit celelalte pacate de moarte, §i mai urit este lui
Dumnezeu pacatut sodomesc, mai virtos decit to ate cele dup a
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fire curvii. $i nu numai cu vesnlca- pedeapsa in iad vrea
Dumnezeu sa-l munceasca pe el,. ci ~i cu vremetntca, pe un
pacatos ca acela a porunctt !?a-I omoa·re precum de aceasta in
Cartea L!~vitilor In ~cap. 20 se scria. lar mal intii singura
pedeapsa fo culul peste Sodoma (de care neintirziind se va
zice) dind chip ca ~i dupa aceea tara de crutare -sa se
pedepseasca unii ca aceia. lar de~i macar n-ar primi cineva din
acea pe de aps a in vremelnica viata de acum, tainuindu-se cu
sodomia sa de ~tiinta omeneasca, sau cu orice chip
netnvinovatindu-se , Ins a nu va s capa acela (de nu se va po cai
cu adevarat) in vlata ve srrica, ce va sa fie trupul cu sufletul
impreunindu-se ~i gheenei celei de foc va fi dat. Pentru ca ace I
ce s-a tainuit de oameni nu poate sa se talnulas ca de
Dumnezeu Cel ce to ate Ie vede. $i cel ce a s capat aici de mlini
ornenes.tt, rru va scapa acolo de Dumneaale s ttte miini, ca:
"infrico~at este a cade a in miinile Durnneze ulul celui viu"
(Evrei 10, 31), "i~i va spala miinile Sale in Singele pacato su!ul"
(Psalm 57, 10).

, Cel 'ce mai mult ar voi sa stte de greutatea ~i de uriciunea
pac atulul aceluia, sa citeasca la Sfintul Gura de Aur la
trimiterea lui Pavel catre Romani Cuvintul 1, 4.

"Deci M-am pogorit ca sa vad" (Fac , 18, 21). Domnul
Dumnezeu spunind credinciosului robului Sau Avraam de
strigarea so domeas ca ca a intrat in urechile Lui, zice: M-am
pogorit adlca sa vad, de se s avlrs es te intre dlns ii aceea cu
singur lucrul, care din'strigarea lor se aude, oare asa este sau
nu, ,ca sa inteleg. Cu adevarat minunata este aceasta, ca a toate
Vazatorul Dumnezeu, de Care scrie Sirah: "Ochii Domnului cu
mii de parti sint mai tum+no st decit soarele, care vad toate caite
omenes tl ~i privesc in talnuitete locuri, mal inainte de a se
face, toate se ~tiu de Din'sul" (Sirah 23, 26-27). $i Psalmistul a
zis catre Dinsul: "Cele nelucrate ale mele Ie-au vazut ochii Tal"
(Psalm 138, 15). A~a de str abafator la vedere fUnd Stapinul
nostru, Cel ce vede adincurile ~i s tle gindu~ile ~i sfaturile
Inlmllor ~i cele Iacute in locurile cele prea ascunse ~i in nopttle
cele intunecoase, ca pe cele lucrate la aratare Ie vede, acela
zice: Voi merge sa vad oare adevarata este cea pentru
sodorntteni? Oare fac ei as a precum aud de din~ii, sau nu? Ca
~i cum ar zice: No cred auzului, voi merge sa vad cu ochii s i
atunci voi crede ~i pedeapsa voi aduce peste ei.

De ce as a? Au' doara trebulnta ii era a toate Vazatorului, ca
singur din cer pogorind,u-se sa. vada lucrurile sodomitenilor?
Nu. Ci ca pe no l sa ne povatulasca ca nu degrab sa credem
cuvintele celor ce clevetesc pe clneva, nici sa fim grabnici spre
osindirea aproapelui, ~i spre certare ~i pedeapsa, pina ce
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singuri vom vedea ~i cu deadinsul vorn ~ti ceea ce s-a Iacut.
Pentru ca a socotelii celei purine eateIucrul acesta: de a crede
degrab cuvintele celor ce clevetesc pe aproapete ~i a se minia
spre dtnsul ~i a se iutl netncredlnttndu-se: oare adevarat este
luerul ce s-a grait? Fiindca de multe ori rautate a oamenilor
celor rai se' face Incepatura slavei celei rele pentru cel
nevinovat §i Jnmulttre a usoarel cadert. Pentru ca minciuna pe
care 0 spun cei rai din rautate a lor, pe aceea 0 Inrnuttes c cei
us ori crezatorl, cr eztnd' minciuna ~i inaintea multora judecind
pe aproapele ~i pre sartnd intre oameni, ca nlste pteava vestea
cea rea, pentru aeela ce n-a fa cut pac atul de care iI osindesc
pe el. lar uneori 0 mica gre~eala a cuiva, osinditorii cu
adauqlre ,i cu tnmultlre de niincinoase cuvinte spunind-o 0
cresc pe ea mare ~i din furnlca 0 fac leu, ~i din tintar camita ~i
din iepure, _elefant ~i din pai, bima (Mate_i 23~ Matei 7). Pentru
aceea de multa cercetare ~i ferire in unele ca ace lea este
trebutnta, ca nu cumva minciuna sa se socoteasca Intru- adevar,
~i cea mica sa cre as ca intru mare ~i cea de iertare Intru cea .de
neiertare sa fie pusa, lar cercetare nu este mal buna decit ochii
sal a vedea aceea de care aude. La care tnvattndu-ne
Dumnezeu, se da singur pe Sine noua chip, cind zice: "Mergind
voi vedea". A auzlt s trtqare s odome as ca, dar nu in data S-a
pornit spre minie, ca ~i cum necrezind auzul macar de~i s tle
bine ca adevarul este.' Nici nu ~i-a lntins iodata mtna Sa spre
pedepsirea pacato~ilor, pin a ce singur mergindaproape a vazut
cu ochii ace lea ce de departe Ie vedea, ca adlca ~i noi vederii
mai mult decit auzului sa ne incredintam.

0, cit de- multi fiind mai ales intru stap inir i -grel?esc fo arte
cr.ezind auzului ~i nevaztnd cu ochii, nici nu cerc ete aza cu
deamanuntul pentru acel lucru, ~i pe cei fara de pacat ii [ude ca
in loc de pacato~i!' Oare n-a judecat Putifar in temnita ~i in
legaturi pe curatul " $i sfintul tlnar losif in Egipt, cr~zindu-i
spurcatei femeil lui care asupra lui c le ve te a ~i necercetind? ~i
marele imparat Constantin ce a f'acut? Pe iubitul sau fiu Crisp
cel bun ~i nevinovat ~i tuturor iubit l-a ucis cu mtna sa, pe care
mama cea vitrega cu numete Fausta iI clevetise eu mincluna,
neci~tigindu-~i spurcata potta sa, pentru ca se rapls e de
trurnusetea lui Crisp (ca ~i egipteanca de a lui lo s if) ~i neputind
sa-l traga pe el spre spurcata pofta sa (pentru ca nu voia
tlnarul intreg la minte sa spurc e patul tatalui sau) i-a minfit
barbatului, ca ~i~ cum s iltta ar fi de fiul .lul. lar imparatul
necereetind de este adevarat, Indata st-a pierdut fiul. Apoi pe
urrna in~tiinFndu-se cu tncredlntare de mtncluna, 0, cit iI durea
inima ~i plingea ~i se tinguia $i se cala de necercetarea sa, dar
sa-l invieze pe cel ucis nu mai putea. Deci a ucis-o ~i pe Fausta
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.sotta sa, vinovata fiind de moartea fiului, ~i a tacut intr-o vreme I

doua ucideri: cea nedreapta ~i cea dre apta ~i s-a llps it de fiu ~i
de femeie, caci din inceput crezind auzului n-a cercetat de
adevar.' Cauta de aceasta la Octombrie in 20 in patlrnlre a Sfintu-
lui Artemie. Bine sfatuie~te SflntuJ loan Gura de Aur pe cei ce
sint intru stapiniri,- ztctndu-Ie: "Sa nu judeci dupa parerea ta
mai Inalnte pina a nu ~ti de 'este asa .Iucrul, nici sa faci Indata

, . vinovat pe cineva,. ci· maio ales sa urmezi lui Dumnezeu celui ce
a zis: "M-~m pogorit sa vad", La fel iji Sfintul Grigorie Dialogul
zice: "Dumnezeu carula toate goale ~i descoperite ii sint,
pacatale sodomitenilor le-a pedepsit nu pe cele ce le-a auzit, ci
pe cele ce le-a vazut". ~i Sflntul Is idor ' Pelusiotul pe Sfintul
Chiril 'al Atexandrtel rudenia sa, care .se miniase tara de vina
asupra Sfintului Gura de Aur, sfatuindu-I i-a scris: Ca
necercetind cu dreptate ~i neintrebind cu deadinsul, nu se
cuvine sa judeci pe nimeni, ca ~i Dumne:zeu, Care pe toate mai
ina-inte de tacere Ie ~tie ~i pe cele nelucrate jrrainte Ie vede, a
voit ca singur din cer sa Se pogoare la cetatlte ce au gre~it ~i
L-au miniat pe EI "Ca strigarea Sodomei..." ~i celelalte zice. lar
aceasta a tacut-o a toate Va~atorul dindu-ne chip ca nu lndata
sa credem cuvintele cele de clevetire, c i mal intii singuri sa
cercetam ~i sa ~tim de este asa precum auzim. De asemenea ~i
cuviosul Pimen, unui trate ee-l spunea de cadere a altuia l-a
raspuns: Tu singur nevaztrid, sa nu crezi cuvintele cele auzite,
ca ~i Dumnezeu auzind strigarea sodomeasca, n-a crezut, pina
ce singur S-a pogorit sa. vada cu ochii Sai.

"Acum am inceput a grai catre Domnul me u: eu sint pamint ~i
cenusa''. A cuno scut Avraam pe Durnnezeu cel ce i s-a ararat
lui ~i pe sine singur cine este: pamlnt sint - zice - ~i cenus a, i~i
ascunde luna raze le sale ras arind soarele. Se Intune ca steaua
prin .s.trajuc lrea zHei ~i luminarea cea aprtns a prin razele
soarelui, nu-st intinde stratuctrea sa gindacul cel ce noaptea in
verde ata ca un mar-garitar de mult pr et se lumlne aza, dup a ce
sose ste ziua, vierme a ti iar nu margaritar'se ar ata. A~a ~i omul
pe cit se apropJe de Dumnezeu, pe atita i~i cuncaste
simplitatea 'sa ~i mtcs orarea sa. Se apropiase de Dumnezeu
Avraarn intru atlta apropiere, .caci precum cel de aproape
prieten vorbe ste cu prietenul. cel de aproape, asa el cu
Dumnezeu, tala la tala ~i gura cu gura a vorbi s-a invrednicit.
"Acum am inceput '- zice - a grai cu Dumnez eul meu". ~i In data
intru aceaaproptere s-a cunoscut pe sine ca este nimic ~i s-a
numit pe sjne parntnt ~i cenusa. Ca ~i cum ar zice; Tu, 0,

. Dumnezeul meu ~i Facatoru! meu e~ti tea neaproptata Lumina,
netnserata, iar eu intuneric sint; Tu fara de moarte, Ve~nic,
N~stricacios; iar eu peste puttna vreme in mormint rna voi
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atrtca] Tu e,ti Domnul domnllor 1ji Imparatul tmparatltor, iar eu
sint vierme tiritor inaintea Marimei celei neapropiate a Siavei
Tale; ,Tu in,.ceruri Iocuies ti, iar eu in tarina ,ma sala,luiesc ,i
pamint sint ,i cenuaa, 0, buna smerente a lui Avraam care in el
din cunostlnta de. sine,i prin cunoasterea lui Dumnezeu s-a
nascutl Pentru ca pe Dumnezeu cunoscindu-L s-a cunoscut pe
s'ine,i ,i s-a smertt pina la pamtnt ,i ·Ia tarina. $i Sa vede ca din
cuno sttnta lui Dumnezeu vine omul intru cuno stinta de sines i
singur. ,

in·ca se spune de cei iscusiti ca ,i din a se cunoaste pe sine,
vine ernul intru cunoatlnta de Dumneze.u. $i pe cit i,i cunoaste
cineva mtcaoratatea ,-sa pe atjta il cunoaste pe Dumnezeu.
Pentru :ca acestea amtndoua; :cunos tlnta de Dumnezeu ,i
cunoetlnta de sine,i, prietene ,i sotii sint sies i, unde una se
afla acolo ,i cealalta, macar de ar ,i Intre ce una pe alta. Pentru
ca uneorl cunoettnta de Dumnezeu inainte merge de cuno stlnta
de sine,i, iar alteori cea dintli urmeaza celeilalte, ,i una pe alta

'Ia a sa vreme 0 naste, insa din cunoatlnta sa, a fi cuno stinta de
Dumnezeu mai Iamurtt se tncredlnteaza de cei ce au cunoscut
pe Dumnezeu. Clement Alexandrinul zice asa in Cartea 3:. "De
se-euncaate cineva singur pe sine, cunoaste ,i pe Dumnezeu,
iar cel ce ,tie pe Dumnezeu, s-a asemanat Aceluia". Casiodot
tilcuitorul Psaltirii, la aceste .cuvlnte ale lui David: "Miluie,te-
rna, Doamne, ca neputi.ncios stnt" scriind zice: "Mare suire este
spre Dumnezeu cunos tfnta neputlntei sale. Mare folos robului
Domnutul Ii este ca adica sa-s! : cunoasca neputlnta sa,
nenadajduind la ale sale lucrur! bune". Isaac cel intre calugari
preot in Cartea 3 cea "Pentru lepadarea de Iume" graie,te: "Pe
sjne·,i singur intru 'nimic sa te soccteati ,i vei vedea intru sine
Insutl Siava lui Dumnezeu. Pentru ca',unde se naste smerenia
(prin ounos tlnta de si'rle,i) acolo Siava lui Durnnezeu rasare". In
Dtoptra sa serie, partea 3, cap. 13: Pe cit mal mult te vei
cunoaste pe tine tnsutl, pe attta mai desavir§it vei cunoas te pe
Dumnezeu, imi vei zice: loti if ,tim pe Dumnezeu ca nu stntam
fara de Dumnezeu, n'icl Inchfnatort de idoli! iti raspund ;' To tl II
,tim pe Dumnezeu prin credlnta, dar nu prin dragoste, nici prin
frica,· pentru ca nici nu-L iubim pe EI precum se cade a-L iubi,
nici ne ternem precum ni se cade a ne teme. Pentru ca de L-am .>

'fi iubit cu adevarat pe EI, apoi pentru singura dragoste n-arn
voi a-L mihni pe EI.. tar de ne-am teme de Dlrrau} 'cu adevarat,
apoi pentru singura frtca ace asta n-am calca Poruncile Lui.
$tim ca Dumnezeu este, 'dar nu ,tim in ce fel est'e'. Cit de dulce
esIe celor ce-L lubes c.: ,i cit de Infrtcos at Ie este celor ce cu
dragoste se tem de Ell il sttm pe Dumnezeu din auz, din
cuvintele dumneaeteatt, dar mintea noastra nu se afun da in EI,
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( nici nu se invata tntru Acela. Ne tncre dlntam pentru EI, dar nu
ne indulcim de EI. Pentru ca ruci negraitele faceri de bine pe
care if) tot- ceas ul ni Ie arata noua nu Ie socotim, nici
multumltorl de acelea nu sintem, nici de' Judacata 'Lui nu ne
temem, nici de groaza Lui nu ne cutrernuram, Ne da noua cerul,
noi nu ne grijim; ne ingroze~te cu muncile, noi nu ne
tnfrtcos am, ~i mai cu voie Ie este luhltortlor de pacate sa-~i
aleaga ve~nic-ele munci decit ves ntca tmparatle. Pe Dumnezeu
a-L ~ti ni se pare, iar a place a lui Dumnezeu ne lenevim ~i nici
nu voim. Deci sintem ca ~i cei ce nu-L ·~tiu pe EI, drept aceea ni
se da sfat de la partnt], ca prin cunoasterea de sine sa venim
intru cunostlnta lui Dumnezeu. Oare cine din iubitorii de
tntetepclune mare, filosofie a' numit-o pe cunos tlnta de sine ~i
zice: Mai bun e~ti de, te vei _c uno as.te pe tine stnqur, decit
pentru stnetl nebaqlnd in s eama. Voie~ti sa ci~tigi c un os tirrta
alergarii stelelor, puterile verdeturtlor s.l ala tlcrltcr, firile
oamenilor ~i ale animalelor necuvintatoare ~i pe toate stttntete
de cele cerestl ~i de cele pamtntes tt, pentru ca multi multe stlu,
iar singuri pe s lne s i nu se cunosc, Jar a nu se cunoaste pe sine
este mai rau dectt a fi dobitoc, pentru ca la dobitoace
necunosttnta de sine din fire Ie este, iar la oameni din Insa~i
vetnta cea fara de minte. ~i cu adevarat unul ca acela
asemenea este cu dobitocu-J, care pe s ine s.i nu se cunoaste.
Oare nu s-a pref'acut in dobitoc Nabucodonosor care nevrlnd
sa-~i cunoasca omeneasca sa neputtnta, se pr eatnaltas e cu
mlndria, parlndu-I de sine~i a fi Dumnezeu. Pentru ca de unde
intre oameni se naste mtndrla? De nu de aici, cacl nimeni nu
vo!e~te' sa-~I cunoas ca pe a sa ,nimicnicie, ci fiecare ae 'sine~i
multe ~i inalte sccoteste ~i ginde~te. Unul cu bunul neam se
tnalta, macar de este ~i 'de acee as! strtcactuns de care e ~i cel
mal de pe urrna sarac, Altul cu bogatia se fudules te , macar des i
este degrab pterttoare, altul cu slava se ingimfeaza rnacar des i
este neatatorntca, ci ca vintul trec atoare. Altul cu puterea
trupeasca ~i cu vitejia se lauda, macar de~i este supus a la
naprasntca neputlnta ~i la moarte. Altul cu Intetepctunea se
slave~te, macar de s l multe slnt pe care el nu Ie-a ajuns. Altul
cu sf'lntenta, prtn lucruri bune mare i se pare a fi el, macar de sl

.nlrnlc nu spore ste inaintea lui Dumnezeu ~i multi de s ine s i in
multe feluri inalte 'cugeta, iar toate acelea se Iae. de aici, ca pe
sine~i nu se c uno sc, nici nu se s ocote sc. .

lar cum sa- ne cunoastem pe not, chip ne-a dat dreptul
Avraam, zicind pentru s ine s i: -"Eu s lnt parntnt ~i cenusa".
Domnul Il fagaduie~te lui cele mari ~i multe, Ii fagaduie~te un
fiu ca acela din care sa se Inmulteas ca neamul lui ca stelele
cerului, Ii da semlntlet aceluia intru rnos tenlre tot pamtntul
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Palestinei ~i pe to ate neamurile ~i pe toate semlntltle sub
binecuvintarea lui Ie supune: ,~Se vor binecuvinta intru tine
toate neamurjle parnlntului" (Fac. 12, 3; Fac. 22, 18). Siavit S-a
facut "intre'imparati ~i tntre strarnost, inalt cu clnstea, mare cu
sftntenta, iar el pe toate acelea, macar des l cu umllf nta Ie
primea de la Domnul sau, insa ca ~i - cum trecindu-Ie cu
vederea, lar mai ales nevrednic Iactndu-se pe stnest, i~i lua
aminte de sine, intru cunoastere a cea singura de stneai cugeta
~i pina la tarina pamtntulul pe sine~i se pogora, pe a sa
prostime avtnd-o inaintea ochilor, parnint ~i cenusa pe stnest
se numea, dar nu se tnatta cu mintea, nici nu se mind rea. $i cu
adevarat in vlata aceasta - de putina vreme nu are de ce se
mindri omul, de e-ar socoti ~i s-ar cunoaste pe stnest singur ce
este, iar cunos ctndu-st nimicnicia sa, va putea cu lesnire sa-~i
smareas ca inalta sa cugetare ~i sa vie intru urniltnta ~i in frica
lui .Dumnezeu, ~i cu smertta pocalnta sa alerge la Dumnezeu ~i
sa-L cunoas ca pe EI, intru Carele are sa fie in v-eci ~i sa-l placa
Aceluia, care cetor ee-L CUflOSC pe EI s i-L iubesc ~i se tern de
EI, -Ie este singur lor cununa, Cinste, Siava, Mo~tenire ~i
rasptatlr« intru cereasca imparatia -Lui cea fara de sfir~it.

"De s-ar afla zece drepti" (Fac. 1'8', 32). Pentru zece dreptl de
ar fi fost in cetatea Sod~mei, -voia Dumnezeu sa crute cetatea
~i toate hotarele ei, ci ~i pentru singur dreptul Lot care locuia
acolo, nu pterde a Sodom'a, pina ce t-au scos p~ el de acolo.

lar noi sa vedem atestea doua: cit de folositori sint oamenii
cei draptl cetatllor , tarilor ~i tmparatutor; ~i la cit. de mari
primejdii zac cetatile, tarile ~i tmparatttte /fara de oamenii cei
dreptt. Folositori sint dreptii oameni acolo unde locuiesc ei ~i
indoit fotosttort: dinspre 0 parte cu vlata, iar dinspre alta cu
rugaciunile. Folositori adica cu. vlata ~i cu cuvintul, pentru ca
cu chipul imbunatatitei vietii lor ~i cu sfatuir+le cele duhovni-
ces ti, pe cei rai ii abat de Ia rautati ~i la fapta buna ii
povatuies c. $i se fac atita de buni trebuitori, ca ~i povatuttor+i
la eel -orbi ~i rataciti, ca doctorii la bolna_vi, cirmacii iscusiti la
cei Invifor ati, lumini aprinse la cei ce ~ed intru intuneric §i ca
ntste cere~ti lumtnatorl a toata lumea, a~a sint la pacatost
dreptti, Catre care ~i Apostolul graie~te: "Aratati-va ca nis te
Iuminatort in lumen (Filip. 2, 15). Ci ~i s inqu e Domnul in
Evanghelie a zis catre dirrs l}: "Voi s lrrtefi lumina lurnli" (Matei
5, 14). Pentru ca de la din~ii se Iumlne aza cei orbtti la ochii
suftetes tl ~i cei rataciti se povatuieec la calea mintuirii. De la
ei se tamaduiesc neputtnclostt cei cu ~tiinta plina de bolile
pacatelor ~i cei invaluiti de dasertactunea lumii acesteia prin ei

- se povatule sc spre neinviforatul Liman Dumnezeu, numai de ar
privi cineva la placuta lui Dumnezeu vlata lor ~i de s-ar sirgui a
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Ie urma lor.
Bine a scris Avva Dorotei in. cartea sa pentru Dumnezeiasca

, Frica: . "A Intrebat fratele pe unul din ataretl! Ce voi face,
parinte, ca sa rna tem de Dumnezeu? l-a raspuns ataretul: Mergi
de te Ilpeste de omul cel ce se teme de Dumnezeu ~i aceta
singur temtndu-se de Dumnezeu te va Invata ~i pe tine a te
teme de Dumnezeu". Pina aici Dorotei.

De asemenea se poate a zice ~i pentru toata fapta buna, la
care ar dori cineva sa se deprtnda, Oare votes te cineva sa
ci~tige viata curata intreg Inte leapta? Sa se imprieteneasca cu

. cel intreg la minte, cu cel curat, ~i sa urmeze aceluia. Dore~ti
sa fii smerit ~i blind ~i fara de rautate ? t.lpes te-te de cel smerit
~I blind ~i' fara de rautate, Ori intelegere duhovniceasca tu
cautl sa te inveti, cu duhovnlceetl barbat] adeseori sa vorbeati
~i toata dumnezeiasca placere de la placutll lui Dumnezeu vei
putea sa te deprinzi, dupa cuvintul lui David: "Cu cel cuvios,
cuvlos vei fi" (Psalm 17, 28). Singura petrecerea cu cei dreptl
puterntca este a indrepta pe omul pacatos, numai de ar incepe
pacatosul a lua aminte la cei dreptl, in cartile tmparatestt se
scrie: Un mort din intimplare aruncat fu -In mormintul lui Elisei,
indata a inviat mortul ~i a stat pe picioarele sale. Daca din'
oasele dreptului cele moarte prin atingerea de acelea a luat tru-
pul cel mort putere de vlata, cu cit mai ales din impreulia
petrecere cu cei yii dreptl, pot sufletele cele omorite de pacate
sa se de$tepte ~i sa se scoale spre pocainta, prin indreptarea
viet,i lor. Fara de va fi cineva mal tare decit piatra tnvtrtosat.
Precum linga Hristos Domnul, intre Sfintii Apostoli luda era, ~i
precum linga Lot sodomitenii, spre a lor mai mare osindire.

Folosito·ri sint dreptl! cu rugaciunile lor, pentru ca mult ajuta
acelora cu care petrec, de vreme ce ii pazes c pe ei de primejdii
~i de rautati, care din' minia lui Dumnezeu se pornesc, sau se
slobozesc .spre oamenil cei ce au gre~it ~i au tntarttat pe
Dumnezeu, intru unele ca acelea Intlrnplar}, atita sint de
trebuinta 'dreptii la cetatl, la tari '~i imparatii, nu mal putln de
cum s lnt sHlpii la casa ~i ztdurlle la cetate, pentru ca a~a ~i
numltl sint ei de sfintii. parinti. loan Gura de Aur pe dreptii
barbati i-a numit "stilpi al patriei", iar Sfintul Ambrozie i-a
numit "pietre de ziduri". Ca precum stilpii tntare sc zidurile ~i
precum zidurile ce le de piatra ingradesc cetatea ~i tare 0 fac
pe ea, asa drepttt, unde s-ar afla, aceia tntare sc pe acea mos-
ten ire ~i tara -.~i 0 ingra'desc, milostivind pe Dumnezeu cel
miniat ~i de certilrile ce navales.c apartnd-o. Dumnezeu voia ca
pe tot poporul evreu scos din Egipt sa-t plarda prin dreapta Sa
minie in pustie pentru pacate+e lor cele prea multe ~i cas a lui
Israil iata, in mare cadere $i pierzare era, dar dreptul Moisi ca
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un stilp tntarlnd zidirea a stat inaintea lui Dumnezeu pentru
din~ii rugindu-L ~i L-a· imblinzit, pe ei ~i pe semlntla lui Israil
ceea ce era' sa cada ~i sa piara a sprijinit-o. Precum se
adevereate aceasta in Psalmi: "Zis-a s a-l piarda pe ei, de nu ar
fi stat Moisi cel ales al Lui intru zdroblre inaintea Lui, sa
tntoarca minia Lui, ca sa nu-i piarda pe ei" (Ps.alm 105, 24-25).
~i l-a fost tntru acea vreme Moisi casei lui Israil stllp §i
tntartre. Acela~i popor al lui Israil, acum pamtntul fagaduintei
moatentndu-l ~i ani multi acolo locuind, vrajma§ii! filisteni
voiau sa-i ptarda ~i cu totul de pe pamintul viiJor sa-i §tearga,

I ~i adunindu-se intru multlmea puterii lor, se apropiau de
cetatea Masfat, unde .era poporul laraetlttlor ~i cu totul l-ar fi
biruit filistenii pe evrei §i i-ar fi pierdut pe el,' caci evreii erau
tara de arme ~i neprtceputi la razboi erau in acea vreme, nici
cu muttlmea lor nu se asernanau cu filistenii, iar mai ales il
aveau ~i pe Dumnezeu minios asupra lor, pentru aceea erau sa
cada ei sub picioarele vrajmas+lor lor, dar dreptul Samuil intre
ei era, .care cu rugaciunile sale cele fierbinti pentru ei catre
Dumnezeu, ca §i. cu un zid i-a i"gradit pe ei §i nu numai a se
apropia la cetate n-a tasat puterea pctrtvnlcltor , ci §i cu
minune, fara de razbot j-a biruit pe filisteni, fara de arme i-au
ucis, tara de sageti ~i fara de pra§tii i-au alungat. Pentru ca
rug;indu-se el, a - tunat Domnul cu glas mare in ziua acee a
asupra celor de all' neam ~i s-au tulburat §i au cazut tnalntea
lui Israil. ~i a fost atunci dreptul Samuil unul israelitenilor zid
de piatra ingradindu-i pe ei dinspre vrajma~ii lor. La fel §i
Elisei Proorocul cel drept inaintea Domnutul, oare n-a fost zid
de piatra cetatu evre le stl Dotaim, celei' impresurate de ostas+l
cei multi ai Siriei? Cu adevarat zid a' fost, cind nu numai
intreaga a' paztt-o cetatea, ingradind-o pe ea cu ingereasca
nevazuta Putere cea trtrniaa la el de la Dumnezeu spre
rugaciunile lui, ci ~i pe potrivnici cu orblclune i-a lovit §i de la
Dotaim la Samaria i-a dus. lar la cre stlni 0 cetate greceasca ce
se numeste Nisibe, de pers+ tare batlndu-se §i lata se lua, un
drept lacob episcop a aparat-o pe acea cetate, pentru ca
sutndu-ae el pe zidul cetatil §i lui Dumnezeu rugindu-se, a
trirnis Dumnezeu pes te catele de pers l ti-ntari §i muste cllrre stl
a carora pi~care atita de iute .era, incit caii ~i carnilere neputind
a 0 s,uteri, rupeau zabalele §i friiele ~i fugeau incoace §i incolo
neoprite. inca nu numai dobitoacelor, ci §i singuri per s il o r
foarte grei ~i ne sufer+tl Ie erau tintarii aceta §i rnusts!e mai
amar decit mii de oataai Inarrnati §i au fugit cu rus ine de la
cetate, nucu arme, nici cu sageti alu nqatl fiind, ci cu tintari §i
cu rnuste.

Deci, oare n-a fost acel drept la cetatea aceea zid de ptatra?
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Fericita este cetatea ~i tara aceea, unde macar un barbat drept

·s-ar atla, cact pentru el pe multi pacato s i ii cruta Dumnezeu,
nepieralndu-l pentru un drept, care pentru ei s-ar ruga precum
s-a zis. Ci ~i din pilda Evangheliei se vede aceasta, ca pentru
cei drepti crura Dumnezeu pe pacato st. Caci unui om casnic
semantnd saminta buna in tartna sa, vrajmasu] in tairra a se-
manat neghine intre griu, iar cind a rasadit iarba ~i rodul a
inceput a fl, atunci s-au aratat ~i neghinele printre griu. Deci
au zis slugHe s taptnulut, ca sa Ie porunceasca sa Ie smulqa pe
ele, iar el le-a oprit· zicindu-Ie: "Ca nu cumva smulgind
neghinele sa smulgeli Impreuna cu ele ~i griul, cl la sati-Ie sa
creasca amtndoua tmpreuna pina la secer is" (Matei> 13, 24).
Tilcuirea pildei spune, ca Griul sint Dreptii, iar neghinele
pacato~ii. Nu se smulq neghinele pentru intregimea griului, se
crut~ pacato~ii pentru curatla Drepttlor. $i asa linga cei dr eptl

, ~i Jpacato~ii intregi sint .
. lar amar cetatii ~i tarii in care nici un drept nu se ana, caci

aproape este acolo risipirea ~i pierzarea. La care lucru chip
este Sodoma, ca pina atunci ea era Intrea qa pina ce era in ea
Lot dreptul, iar ie~ind el atara, a pierit toata tara aceea. Ne
miram de razboalele vrenHlor de acum care se fac, de risipirea
cetatllor, de pustltrea tartlcr, de Iuptartle cele dintre noi tnstne,
de multa varsare de singe ~i de nemasurate le pretutindenea
primejdii, ce este pricina acestora? Aceea este ca s-au
tmputtnat drepttl: "loti s-au abatut, Impreuna netrebnici s-au .
facut, nu este cel ce face, blne] e, nu este pina la unul" (Psalm
52, 4). loti s-au tntors la razvrat+re, totl au inceput a minia pe
Dumnezeu ~i, a arnart MilosUvirea Lui ~i a tntartta In de lung a
rabdarea-Lui. loti fara de teme re ~i fara de frica cele faradelege
lucrtndu-Ie rtdlca .Judecata cea dreapta a lui Dumnezeu spre
rasplatire ~i spre pedeapsa. Pentru aceea peste tot atitea
rautati se fac,' Imputf nlndu-s e dreptlt, care s-ar fl rugat lui
Dumnezeu pentru pacatos],

Doi sfinti prooroci s-au intristat pentru tmputtnarea dreptltcr
pe parntnt: David- ~i Miheia; David strigind catre Dumnezeu:
"Mintuie~te-ma, Doamne, ca a lipsit eel cuvios, ca s-au_ . t

lrnputfnat adevarul de la fiii oame nj lo r. Desarte a grait fiecare
catre aproapele sau, buze viclene in tntrna ~i in lntma au grait
rele" (Psalm 11, 1). lar Sfintul Miheia nu numai se intristeaza,
ci se ~i tinguie~te, zicind: ,,0, vai mie, suflete! Ca a pierit
tematorul .de Dumnezeu de pe pamint, ~i cel drept intre oameni
nu este. loti in singiuiri se [ude ca, fle care pe aproapele sau cu
necaz it ne cajes c. Spre rau miinile lor i~i gatesc. Cel mare cere
daruri ~i [udecatorut ' pasnlce cuvinte graie~te, iar gindul

? sufletului lui e'ste in~ela·ciune" (Miheia 7).
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Ci, 0, sfintilor prooroci, ce mihnire va este voua dintru
aceasta, ca s-au Imputlnat drepttl de pe parnlnt? Mihnire zic ei,
de vreme. ce la aceasta urmeaza prjmejdltle. Sfintul David

.graind de lipsirea dreptllor iar 'de a nedreptltor Inrnultire ,
i.ndata aduce cuvintele acestea: "Va pierde Domnul toate
buzele viclene". Va urma pierdere - zice - tuturor minc lnos ilor,
in§~latorilor, nedrepttlor. Deci mtntute ste-ma, Doamne, ca nu §i
eu cu aceia sa pier de pe pamintt La fel §i Sfintul Miheia
pedeapsa lui Dumnezeu aratata 0 veste§te, care napades te
acolo unde nu sint drepti, z lc lnd; ,,0, amar! 0, amar!
Rasplatirile au sosit, acum vor fi plingerile·'or".

lata de la amindoi pro'oroci] aceia arafat este ca amar de
cetatea §i de tara aceea care nu are intru sine nici un drept.

Au venit doi ingeri (aceia care de al treilea ce ramase se cu
Avraam se deapartls e) la sodomeasca cetate in seara acetetasl
zile in care §i cu Avraam au fost (Fac. 19), iar Lot, care cu
Avraarn . mutta vreme petrecand, se tnvatas e de la dinsul
primirea de straln), §edea inaintea por tllor Sodomej , astepttnd
vreun strain ce ar veni in cetate, ca sa-t prlmeas ca in casa sa
pentru Dumnezeu §i ca sa-l pazeas ea intregimea aceluia, de
rclutatea §i mir savla pacatutui nerustnosttor celor fara de lege
sodomiteni. ~i lata mergeau la cetatea aceea doi ingeri, intru
omeneasca aratare, pe care vazfndu-I Lot §i socotindu-i ca sint
oameni, s-a sculat §i l-a intimpinat §i Ii s-a inchinat lor,
rugindu-i ca sa intre in casa lui §i sa se odihneasc·a pi,..:l a
doua zi. lar ei se faceau ca §i cum n-ar voi sa intre in cas aIul,
ci ca '§i cum in ulita cetatii ar voi sa se odihneasca, tnsa
aceaata neinvoire 0 prefaceau pentru. aceea: ca mai rnulta
osirdie §i dragoste sa-§i arate Lot spre' straini §i prin ei de mai
mare Mila lui Dumnezeu vrednlc sa se faca, Deci ii indemna pe
ei cu rugamintele sale cu de-adinsul barbatul cel drept. ~i s -au
abatut la dinsul §i au venit in casa lui §i le-a facut lor os pat.

~i mai inainte pina a adormi ei dupa cina, oamenii cei
faradelege ai acelei catatl, precum se ob is nuls era, ca pe cei
stratn! ce veneau in cetatea lor, prin curve asca silire sa-t
necinsteasca, asa §i acelor doi atratnl de care se in§tiintasera

I ca lntrara in casa lui Lot, aceeast nerustnoasa silire §i necinste
vrind sa Ie faca, se adunas era de la tineri pina la batrtnl §i tot
poporul tmpreuna, §i au inconjurat toata casa lui Lot §i strigau
la Lot zicind: Unde sint barbatil ce au venit la tine sa rarnina,
scoate-i la noi ca s a-i rustnam pe ei. "

0, ce nerustnare a oamenilor celor faradelege! 0, ce toata
turbare curve asca! De care nu humai a povesti §i a scrie este
rus lne, ci §i cu auzul a asculta este mtraav §i a gindi este de
spairna insa se pove ste ste §i se scrie spre Incredlntarea
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razbun'art! celei grqaznice a lui Dumnezeu asupra unora ca
acelora ~i spre aratarea ve~nicei ~i Infrtc o'sate i plerzartI
acelora, cars Iepadtnd din inimile lor dumnezeiasca frtca,
tndrazneec a face unele ca acetea,

Deci sa luam aminte cu 'auz intreg Intelept ta . istoria ce se
pcveateste in Sfinta Scriptura de nerus lnare a sodomitenilor.
Nu se indestulau sodomitenii cu cele intre sine~i prea spurcate
peste fire aJe lor necurattl, ci ~i spre cei stralnl ce veneau in
cetatea lor cu acea curvie se turbau ~i Ie taceau ttthare asca
silire nu prin pusfietati ~i pe drumuri, ci in mijlocul cetatil lor
razbo] facindu-Ie. ~i, calatorf lor nu ave rile raplndu-te, ci
jnt~eaga tntetepclune ~i curatla, nu l,Icigind de moarte trupul, ci
cu 'pacatu! - cel de moarte §i mir~av al lor spurcindu-i,
rus inlndu-! ~.i ocartndu-I, care nu este mai putln decit moartea.
Pentru -ca omului celui intreg Intelept, mai bine ii este a murl
decit a patimi unele ca acelea.

inca ce este mai de-mirare, ca totl de la mic pina la mare, de
_la tineri pina la batrfn], tot pop orul de acalast rau obicei era ~i
cu asemenea deprindere a pacatului. ~i nu attta de mirare era a
vedea pe cei ce tmbatrtnlsera in rautatea pacatutut fara de
irifrinare f.lcind cele' fara de ruaine - pentru ca obie nulrea
pacatutul ceea - ce in -firea cea prea greu de schimbat se
prefacuse ~i acum nu puteau sa se paraaeas ca de ob+snulta
rautale - pe cit de mirare era a vedea pe cei tineri copii inca,
nevirstnicl, acum la nerus+nare ~i la mtrs avta curveasca
abatindu-se §i Impreuna cu batrtntt La casa lui Lot navatlnd. Ci
aratata .este pricina unel aprinderi curves tl precum aceea ce
era acolo intre tineri: Ba,trinii facea~ rautatea pacatului Ia
aratare tara de rustne, 'iar tinerii privind la batrtnl, Ie urmau
acelora §i aceteast rele faceau pe care Ie vedeau ca Ie fac
parintii lor. .

0, mare pierzare a sufletelor .cetor tineri, care se face din
.chipul cel de smlnteala al batrlrulor! 0, cumplit amar batrrnilor
celor ce-I smintesc pe tineri! Pentru ca mai 'bine Ie este lor (ca
(lupa cuvintul Evan'gheliei) sa-~i lege 0 ptatra de mo ara la
grumaji ~i sa se arunce in mare (Matei 18). A~a in Sodoma unul

, de ta altul, tineri de la batrini cele rele tnvattndu-s e, totl cu un
-narav ~i de aseme nea erau intru necuratltle pacatalor ~i in
toata cetatea lor nlcl unul nu era (afara de Lot) care nu s-ar fi
spurcat cu un pacat ca acela.

Deci toti cu mlnle asupra dreptului Lot strigau ca sa Ie
. scoata pe cei doi barbat] ce au venit la dinsul, spre curveas ca
rusmare. -Iar dreptul Lot, peestralnt! ce-i prtrnls e in cas a sa §i
carora Ie fagaduise la sine, odihna tara de temere, nevrind sa-l
dea fa acel fel de batjocuri ~i, necinste ~i nestttnd ce fel sa faca
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cum i-ar apara pe ei, avind doua fHce ale sale pe care Ie ave a
fecioare, ce erau acum logodite. cu barbatt, ci inca necunoscute
cu barbat, pe acelea gindea sa Ie dea lor, spre implinirea voii
lor, voind ca singur in fiicele sale sa rabde acea nerus lnare §i
necinste sa sufere decit pe straini la 'attta-rautate.

inca ~i ace asta buna §i Inteteapta soc oteala 0 avea in mintea
s-a barbatul cel drept: ca mal, bine este lui cel mal mic pacat,
care dupa fire se face cu partea femeiasca, sa fie miniat
Dumne.zeu, decit cu cel mai mare care af'ara de fire se face. ~i
mai bine Ie este acelor cetateni cu care negustorea, ca sub cea
mai mica pedeapsa a lui Dumnezeu, pentrucel mai mic pacat sa
cada, de cttpr ln cel rna" mare sub mai mare. A§a sHntul barbat
intru sine§i socotind §i, una, de stratni jale fiindu-i, alta, pe
pacato§i cruttndu-l, iar mai ales Dumnezeiasca cinste paz ind-o ,
pentru ca cei ce rinduiala firii cea de Dumnezeu zidita 0 trec §i
o stlesc, neciriste. ii fac Ziditorull.:'i, - acum voia sa Ie dea lor pe
fiicele sale cele iubite. .

Dar sodomenii nu spre cel firesc, ci spre pacatul cel afar a de
fire aprinzindu-se §i de pofta curve as ca turbindu-se, nu fiicele
lui Let, ci barbat]! cei ce vents era fe trebuiau spre fan1idelegea
lor. ~i au tnce'put a sfartma us ile casei lui Lot, ca nu numai pe

.straln i sa-i batjocoreasca ci §i pe singur Lot sa-l uclda. Atunci
.isfintii aceia ir'lgeri, care in chipul omenesc ingeria lor i§i
talnuiaera, §i-au aratat ingereasca lor putere §i au lovit pe toti
acei nerustnos! cu .orblre , §i nu puteau nu numai ustte lui Lot,
ci nlcl casele- lor sa-§i nimereasca. As a sfintii ingeri pe
primitorul lor de stra+nl pentru os'patarea lor l-au lzb avit de
primejdia aceea (Fac. 19). lar Lot vaztnd 0 minune ca aceea a
cunoscut ca stralnli aceia nu sint oameni simpli, ci sfintl ai lui
Dumnezeu, §i a inceput a-l cinsti pe ei mai mult, cu cucernicie
§i cu frica §i rnulturnira a Ie da lor, caci §i pe el §i pe fiicele lui
ii izb~vira din 'miinile celor faradelege turbati ,

Atunci ingerii l-au spus lui Lot cine sint ei §i trfrnls i de
Dumnezeu stnt sa piarda cetatea §i tot hotarul acela, fiindca s-
a suit strigarea pacatelor ao dcrne sfl inaintea lui Oumnezeu,
pentru ca singura fi'rea omeneasca cea silita prin curvia cea
atara de fire §i apurcata, striga catre Dumnezeu, spre rasptat+r e
ridicindu-L pe EI.

Deci ne-a trimis Domnul - ziceau ingerii - ca sa-l pierdem pe
toti cei ce se sco ala asupra firii lor §i minie pe Dumnezeu
Ziditorul firii §i pe Cel ce hotarele firii a pus. Pentru ca nu
sufere ca ztdlrea. Sa sa fie silita §i rinduielile firii cele puse de
Dinsul nu voie§te sa fie trecute s l stricate.

\ .
-Ace.asta ingerii spuntnd-o lui Lot ii porunceau IU'i ca sa-st ia

. lui cu sine pe rudeniile §i pl7ietenii ce-i are §i sa-l sc oata de
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acolo mai inainte pina ce nu va sosi pedeapsa de la Dumnezeu
asupra cetatii celei faradelege.

Lot ,de -spalma umplindu-se, a mers la ginerii sal care Ie
logodisera pe fllce le sale §i le-a zis lor: Sculati §i ie§iti atara
din locul acesta, tmpreuna cu mine, ca voie ste Domnul
Dumnezeu sa pf ar da cetatea pentru Inmulttrea cea intru dinsa a
faradelegii. Ei auzind aceasta n-au crezut pe dreptul Lot §i
batjocoreau intre ei cuvintele lui §i se facura nevrednici de
lzbavlrea pe deps ei celei ce sosea asupra cetatil §i au pierit cu
eel faradelege ca ntste nelegiuiti. Pentru ca singura aceea:
adlca a nu asculta sfatuirea sfatului celui bun al barbatilor
celor placutf de Dumnezeu faradelege este .
. Apoi incepind zorii de ziua a ras art, H sileau ingerii pe Lot,

ca pe toate averile laslndu-s! sa se sirguiasca a se mintui pe
stnes i, pentru ca averi.le iara§l indoite i se vor da de
Dumnezeu, Care nu-l parase ste pe robii Sai ce-i plac Lui. ~i-I
grabeau. pe el z icjndu-Ic Sculindu:te, la-tl muierea §i' pe
amindoua fiicele tale §i ie§i degrab din cetate,ca nu §i tu sa te
prapade§tJ cu cei pieritori.
, ~i luind ingerii de mina pe Lot §i pe femeie §J pe fiicele +ui, i-
a scos atara §i i-au zis: Mintuind mtntuteste-tl sufletul tau, du-
te de.aici degrab, dar sa nu te uiti inapoi, nici sa nu stai in tot
hotarul acesta, ci in muntele (eel dupa Segor) sa te paz est}, ca
nu §i pe tine sa te cuprinda acea rautate, care va sosi peste
Sodoma. .

Jar Lot fiIndca. era departe a fugi pina la muntele acela, i-a
rugat ca sa i se porunceasca a fugi §i sa intre in mica cetatuie
ce se nume a Toar, care era mai aproape pe calea aceea §i nu i
s-a oprit lui. inca §i pe cetatula aceea pentru dlns ut, i-a
fagaduit Domnul s-o, fereasca tntre aqa, macar de s l in
sodomescul hotar era §i cu ac eeas! pedeapsa a s odonie! avea
sa piara, Ins a pentru dreptul s-a crutat.

De.ci Lot cu ai sai degrab mergea la To ar dupa Porunca
Domnului, cacl ii zisese lui Domnul: Grabe§te-te ca sa te
mtntulestt acolo, ca nu pot sa slobod pedeapsa spre
sodomiteni pina ce nu vei intra tu in Toar. 0, ce prea mare este
Mila Iul Dumnezeu spre robul S.au, ca pentru el a oprit la putina
vreme razbunato are mina Sa dinspre pedeapsa pacatos tlor, ca
nu cumva aceia pedeps indu-s e, s a-l cuprlnda pe dreptul vreo
frlcal ~i n-a slobozit Dumnezeu pedeapsa spre Sodoma, pina ce
a intrat Lot in Toar.

Intrind Lot acolo, s-a suit soarele deasupra pamintutul §i a
plouat Domnul din cer pietre iHzatoare peste Sodoma §i peste
Gomora §i i-a ars §i i-a rasturnat pe ei §i cetatlle lor cele
dirnprejur (afara de mlc ul acela To ar in care a scapat Lot). ~i i-a
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pierdut razbunare a lui Dumnezeu pe toti cei ce locuiau in
pamtntut sodomesc, de la om pina la dobitoc ~i tot animalul ~i
a ars toate r , sadurile ~i toate padurlle ~i pe toate cere ras artte
din parnlnt. Una ca aceasta Infrlcos ata pedeapsa asupra
sodomiten.ilor prin cea mare minie dumnezeiasca savtrstndu-ee,
~i iutlrnea D,umnezeiasca cea netmbljnztta, prin dreapta
Judecata Sa pe pacato~i fara crutare 'pierzindu-i. Femeia lui Lot
(in s inqur Toar acum Lot intrind) s-a' uitat inapoi ~i Indata a
ajuns-o pe ea pedeapsa dumnezeiasca ~i s-a prefacut in attlp
de sare ~i a ramas tara de suflet. ~i ceea ce a scapat de vifor ~i

.de tnvalutre, aceea s-a' afundat in alinare ~i in liman, caci
scaptnd de pierzarea sodomeasca, a pierit la locul la care ii era
ei mintuirea,

in .ziua ~i in ceasul acela Sfintul Avraam le s ind din cortul
sa !-I , a venit la locul la care ca ieri petrecuse pe cef trei tineri s i
la care a rarnas al treilea Inger cu dinsul'vorbind, cei doi spre
Sod om a despartindu-se. DeIa acel lo c privind spre So doma $i
Gomora '~i spre tot parnlntul aceta a vazut ii, lata, se suiau
vapaile din pamtntul acela ~i fum mare, pentru ca ardea ca un
cuptor infocat toata tara aceea.

A~a a pierit Sodoma cu tntrtco sata mmra lui Dumnezeu,
pedepsindu-se pentru pacatele lor rntrs ave.

"Doi ingeri au mers la Sodoma". Sa luam arnlnte: La dreptul
.Avream trei, iar la Sodoma doi ingeri au venit. Pentru ce ~i aici
nu trei, precum ac-olo au fost trei, iar nu doi, precum aici doi,
iar nu trei? Tainele ~ lui Dumnezeu sint necunoscute ~i
Jude catlte Lui nesttute.
ins a mlntea ceacu buna s ocote ala poate de aici sa se prtceapa
la aceasta: Ca Dornnul Dumnezeul nostru mai indurat este spre
facerea de bine a oame nllor ~i mal s~ump spre pedepsirea
acelora. Pentru ca voind sa milutaeca pe robul sau Avraam cu
daruri multe, ca adlca sa-i dezlege nerodirea, fiu la batrtnete
sa-l dea, sernlntla lui sa-l Inmulte as ca ca stelele cerului ~i sa-i
aseze pe ei intre s trarno s ii lui Mesia celui ce avea sa Se nas ca,
a venit la dinsul desavir~it in trei fete ingere~ti, cu totul spre
facerea de bine varsrndu-se. Jar v~ind sa pedepseasca pe
pacatoall sodomiteni cu foc sa Ie arda trupurile lor, iar
suflelele lor sa Ie dea gheenei, celei ves nlce, s-a mics orat
oarecum pe Sine~i numaiTn doua fete acolo a mera, ca ~i cum
nevrind - silit fiind de strigarea pacatelor lor, celor afara de

. Sodoma ~i Gomora linga. MOAB, Marea. Moarta fire, ziua ~i
noaptea catre Dinsul strigind ~i razbunare trebulndu-le. Poate
~i pentru aceea in doua, iar nu in trei fete la Sodoma a mer s, ca
rnacar vreunul de acolo pacatos , in sihgur ceasul acela al
certarf ce napadea , macar de cu insa~i mintea de s-ar fi Intor s
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la pocatnta, ar fi avut Mi~ostivindu-se spre dinsul pe acea una
Fata a lui Dumnezeu, care nu venise sa pedepseasca, ci ra-
mases e sa se milostiveasca ~i ar fi avut la cine sa scape, de la
Cel mlrriat Dumnezeu, spre Cel ce Se milostivea acelast
Dumnezeu.

Deci doua 'fete pede ps eau ~i pierdeau pe cei gre~iti, iar a
treia fata gata era sa-t miluiasca, ~i macar nu de cele
vremetnlce care pedepsesc trupul, ci din cele ve s nice care

, pe depse sc sufletul sa-t crute, numai de ar fi fost cineva intre
aceia caindu-se.' '

"I-a lovit cu orbiciune de la mic pina la mare", ingerii i-au
lovit pe eel curvart cu cuviincioasa lor pedeapsa, cu orbirea
trupe stttor ochi, pedepsind intru ei orbirea cea din, inceput a
'mintii lor. Pentru ca pofta curveasca cea patima~a, cind in
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cineva se tntare§te §i in obicei ar veni, aceea il orbe ste pe om,
rTlacar de§i nu pe trupeetli .ochl ai aceluia tacindu-i 'orbi, ci pe
cei ginditori, plerz lndu-I, ca adica sa nu vada ei nici pe
Dumnezeu', nici pe oameni, nici singur pe sine. Pentru ca nici
de Dumnezau unul ca acela nu se teme, nici de oameni nu se
rUfineaza, nlcl pe sine§i nu se cruta §i se prapades te. De care
lucru §i S.fintul Ambrozie arata zicind: "Oarba este rasfatarea
eurveasca §i nimic inaintea sa nu vede". ' ,
. Nu vede pe Dumnezeu, curvarul cel orbit cu mintea, pentru

ca nu-l pas a de minia Lui, nici de groaznica raaplatlrea Lui nu
se Infrtc os.eaza. Se minie Dumnezeu foarte asupra omului celui
ce se s purc a cu pacatul curviei. Pentru ca unul ca acela nu
numai ca Incalc a Porunca- lui Dumnezeu ce-i porunceste a nu
preacurvi, ci §i in Darul cel Nou a Ins us'l Fiului lui Dumnezeu
Hristos Mintuitorului nostru, mare asuprire face; pe Madularile
Lui [prec um graie§te. Apos totul) facindu-Ie madular! curviei,
pentru ca trupurile noastre madular] ale lui Hristos sint, deci
cel ce-§i spurca trupul s au cu curvia, MaduJarile lui Hristos in
sine§i Ie spurca. (I Cor. 6, 15). !\Ie-am tmbracat intru Hristos
prin Sfintul Botez ca intr-o porfira tmparateas ca: "Citi in
Hristos ne-am botezat, intru Hristos ne-am st-rnbracat", ca sa
fim mo sterutor! imparatiei. Lui. Apoi daca cineva intr-adins ar
intina porfira tmparateas ca cu gunoi puturos, sau mai ales sa
zlcem pe singur tmparatul, oare nu s-ar fi miniat asupra unuia
ca aceta Imparatu! §i nu l-ar fi dat pe dinsul la amara munca?
Cre§tinul curvind, aceea face cu adevarat prin puturosuJ gunoi
al curviei sale, Intina pe Hristos intru Carele s-a tmbracat. Deci
oare nu minie unul ca aceJa foarte pe Hristos Dumnezeu? $i
oare nu va cadea sub amarele munci? $i daca in cei mai de

. multi ani, rnaiInainte' de intruparea lui Hristos §i mai inainte de
Legea cea data lui Moisi pe 'Iespezi, pe curvari nu i-a crutat
Dumnez.eu, ci pe unii cu potopul l-a pierdut, iar pe altll cu foc
§i' cu grin-ciina de piatra din cer plouata i-a prapadit, apoi , cum

" va cruta acum legea Iui Dumnezeu fiind propovaduita §i Hristos
in omeneatlle trupurl locuind, §i legile politice curves tlle
lucruri oprindu-Ie §i pedepsele cele groaznice asupra unora ca
acelora in' toate partile rinduindu-se? Cum nu-l va pedepsi
Dumnezeu pe aceia in veci, care pe toate acelea trecindu-Ie cu
vederea §i defalrnlndu-Ie, nrci putln, nu numai de cele
vremelnice, ci §i de cele vesntce munci netemindu-se,
tndraznes c a face curvesttle lucruri tara de Infrlnare ? Cu
adevarat ii va pedepsi fara de crutare. "Pentru ca §i pe curvari
§i pe preacurvari ii va' judeca Dumnezeu" zice Apostolul (E,vrei
13, 4). $i iata a gatit asupra lor sabia cea as cutita , precum
aceea se arata din descoperirea Sfintului loan EvanghelistuJ,
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pentru ca arattndu-se Hristos Domnul nostru iubitului Sau
ucenic loan, i-a zis: "Sa scrii ingerului Sisericii Pergamului:
Acestea gra_ie§te Cel ce are sabie ascuttta de amindoua partite.
(Deci spre cine acea sabie a ascutlt-o Domnul nostru? Pe cine
voie§te sa pedepseasca §i sa taie cu dinsa? Sa luam aminte).
Ai ztce.Ia stneti pe .cei ce tin lnvatatura lui Salaam, care tnvata
pe Salac sa puna amlnte ala inaintea fiilor lui Is raf l sa mantnce

.cale jertfite idolilor §i sa curveasca, asa ai §i tu pe cei ce tin
invatatura ntcotalttlor, pe care Eu 0 urasc" (Apoc. 2, 12).

Ce era tnvatatura nlcotalttlor ? Aceea ca de ob ste pe femei sa
Ie alba, §i tara de infrinare sa curveasca. $i-i sminteau

.nicofaittl pe credtnctostl oameni ai lui Hristos, precum de
demult Salaam pe fiii lui Israil. Deci iata ararat se vede asupra
cui a gatit Fiul lui Dumnezeu / sabia cea de amlndoua partile
ascutlta, as upra acelora care petrec intru necur at+lle c urv es ti.
Pentru ca-l uraate ca pe vrajmas]! SaL Caci d'upa cuvintut apos-
tolic, intelegerea trupeasca vrajma§ie ii este lui Dumnezeu
(Rom. 8, 6) adtca: Pofta trupeas ca cea tara de lege, neinfrinata,
care in pacate curves tt se savir§e§te, vrajba este spre
Dumnezeu. $i -macar Dornnul tndetunq-rabdatorut de§i nu in data
taie cu acea sabie pe vrajmas ul Sau, nu-I ucide pe el in singur
lucrul eel de curvie, asteptjndu-i poc ainta lui. insa va' fi acea
vreme in care EI i§i va spala miinile Sale in Singele pacatosu-
lui, de nu -s-ar po cal .acala. (Psalm 56, 10). Dar se tnttrnpla §i
aceea, ca §i in singura lucrarea pacatosutul, nea steptata
moarte, prin minia lui Dumnezeu iI ajunge. Pentru ca §i potopul
a napadlt peste toata lumea, oamenii insurindu-se §i rnarttrndu-
se. $i peste Sodoma a plouat foc fara de veste §i pe multi in
.lucrul acela i-a apucat (Le. 16, 26). Deci §i acum, cind curvarul
i§i savir§e§te pacatul sau, Dumnezeu se minie spre el §i ca
spre vrajma§ul Sau se lute ste, sabia cercetarii lui Dumnezeu
deasupra pacatoautul sptnzura, iadul sub dinsul i§i deschide
gura sa, gheena focului i se Invapalaza, viermii cei neadormttl i
se Inmu+tes c aceluia, intunericul eel mai dinafara §i muncile
tartarulul il asteapta pe el, miinile drace stl se gatesc sa-I apuce
pe el §i l-ar apuca Indata de riu s-ar opri ei de' Dumnezeu.
Sfintii ingeri vazind acel lucru spurcat, se intorc; sflntll vaztnd
se ingreto§eaza, paz itorul plinge, demonii se bucur a, iar
curvarul nimic de aces tea nu socoteste cu mintea sa. Deci orb
este, nevaztnd pe Dumnezeu §i pedeapsa cea ves nlca gatita lui
cu minie de Dumnezeu.

Nu vede orbitul cu mintea sa curvar pe oameni, adica nu se
rualneaza de dtns lt, ca §i cum nu i-ar vedea pe ei, macar de§i
stte ca de a lui faradelege toti §tiu §i rid de e,l, tnsa lui nu-l
pas a de aceia, rus lnea sa pterztndu-st. Astfel era Abesalom,
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fiul lui David, care intra la ttltoarete tatalui sau tnalntea ochilor
tuturor israelitilor (2 Regi 16). De acest fel era Irod care a luat
pe ferne la fratelui sau, neruetntndu-s e de totl palestinienii. De
acest fel era Nero ceaarul, carele gol linga dezgolitele fete nu
se rus lna in iezer cu mre aja de aur a vina peste, inaintea
tuturor curtenilor sal. Pentru ca poffa curve as ca orbe ste ochii
ca sa nu se ruaineze de nimeni, precum ~i orbul nu se
rus ineaza. Nu in zadar grecii cei vechi, care erau intru
inchinare de idoli, tnchlputau patima curviet, cu asemanarea
unui tinar ce se numea de din~ii Cupidon, orb ~i gol, avlndu-s i
ochii ac oper ltl ~i legati cu un petec, iar tot trupul cel tara de
haine arata Intru inchipuirea aceea, tinereasca zburdare in
poftele trupe stl ~i pe cea fara de' ochi nerus inare in faptele
curvestt, care nici de goliciunea sa - zic de aratarea inaintea

.'altora a lucrurilor sale - nu-l pas'a, Care lucru s-a 'ob is nuit mai
ales a se face intre oamenii cei mari cu dreqatorf a, care singuri
ataptnltort fiind, dupa voia lor petrec, ca. cei ce nu au de
nimenea frica, carora Ii s-ar cade a ca mai bine decit toti sa se
inftineze ~i cea curata viata cu cinste s-o paze as ca, spre pi Ida
oamenilo,r celor ce slnt sub din~ii. De vreme ce ei ~i jude catori
sint ~i pedepsitori pacatetor ome nes ti, aceia mai mult se dau la
necuratemlle trupe stt, def'almlndu-s l cinstea ~i chemarea lor ~i
'robindu-se patimilor lor, ~i cei ce stapinesc popoarele singuri
de poftele lor cele neinfrinate se stapinesc. Cel bine vestit
intre greci Diogene filosoful, pe: patima curvie l a numit-o
imparateasa a lmparatttor ca aceia li ataptne ste pe trnparatl. Ei
staptne sc popoarele, iar ea peste din~ii tmparateete. Sa vedea
aceea la tmparatul Darie, de pe al caruia cap Apamina tiitoare a
lui, tutndu-I coro ana tmparateas ca 0 punea pe capul sau , ~i
peste obraz it lovea pe Imparat cu mina (2 Ezdra 4, 30). lar el
cu gu'ra cascata cauta la dtnsa ~i de ridea aceea ridea ~i el, lar
de se minia aceea el 0 mingiia pe ea, pina ce incepea a grai cu
dinsuJ. De asemenea ~i pentru Atanaric Imparatul gotilor cel
tare ~i stavlt," poveste ste istoria, cum ca curvei sale Pi'ndia a-i .
curatl I Incaltamlnte le. nu se ingreto~a, s lujba de rob tactnd
femeii curve pe care .tara rnasura 0 iubea. 0, ce robie patlmas a:
Cel Infr+c os.at multor popoare, in razboaie nebiruit, tmparatul
Komei, Stapinitorul taritor rob se tacea curvei! '0, ce de savtr-
~ita nebunie ~i orbire ~i nerustnaret .

: Nu se vede curvarul orbit cu mintea sa pe s ine s.i singur,
'adica: Nu-~i soc oteate paguba sa, de cit de mari bunatatl se
lipse~te,' pentru ca-s i pierde intreitel·e sale bunatatl, unele
dinafara, pe care Ie are prin buna sporirea ci~tigata, altele,
care fire~ti ale trupului sint, iar allele dinlauntru su+letes tl ~i
duhovntce stl.
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;~i pierde "b,unatatile cele dlnafara, averile cele ci1jtigate,
bogatiile, Indes tutarife 1ji imbel§ugarile §i vine in sarac!e §i in
lipsa pr~,cull1 in pilde .se scrie: "Cel ce 'pa§te, curvele, i§i va
pier:de bogatia sa" (Pilde 29) 3). Chip la aceasta este fiul cel
curvar, care de Hristos Domnul in Evanghelie spre pilda s-a
pus (Luca 15), care st-a' risipit ave rea sa vle tulnd curve ste §i la
atlta saracte a venit cit cu porcii se hranea eL Curveasca
neinfrinare nu numai pe vreun om in primejdie §i in lipsa
vremelnicilor bunafati H duce, ci ~i cetati intregi §i tari
risipe§te §i, Ie pustie§te §i sceptrurile Impar atllor Ie ia §i
ostaseasce putere neputlncloas a §i fara de ci§tig 0 face. Care
nu pentru acea patima (acum dupa sodomeasca pierzare) a
pierit la greci slflvita cetate Troia, din pricina unei curve
Ele'na? Cetatea -Sichem oare nu pentru acee aal prtc ina cu
ascuttsut sabiei s-a talat. §i s-a risipit, pentru Dina fiica lui
lacob ce .a fos t siHta in ea (Fac. 34). Dar §i Gabaon cetatea lui
Veniamin oare nu pentru curveas ea silire s-a ars? $i s emlntia
lui Veniamin putln a lipsit ca toata sa pf ara cu razbolul cel
dintre din§ii, §i ce sa mal zicem de cei puternici ataptnitort?
Sardanapal, monarhul Siriei, oare nu pentru nes attul curviei de
impa-ratie §i de 'viata s-a lipsit? Tarquiniu Imparatul roman,
pentru silirea cinstitei femei Lucretia ,de la tmparatte s-a
izgonit. David tmparatu] lui Israil, 0, cit de multe primejdii a
sufe.rit, prtn dumnezelasca slobozire pentru pacatul curviei! Ca
macar de-l s-a 1ji iertat lui vina gre§elii, ca adlca nu in veci sa
plara el- pentru aceea, insa cuv.iincioasa pedeapsa pentru
gre§eal~ nu i-a trecut, ci a purtat acea dreapta §i
dumnezeiasca judecata. Ca anume de Ja imparatie s-a izgonit
Intr-o vreme, sculindu-se asupra lui fiul sau. De la $imei
ierusalimiteanul defaimari §i ocara ~ luat §i altele nu putine
rautati a rabdat. '. -

Aceeast patlma a pacatoaului §i pe o§tile cele puternice
o,sta1je§ti netari §i lesne biruite Ie face. Caci puterea evreiasca

. nu s-a biruit oare caztnd sub plcioarele filistenilor, pentru
curvia povatuttorutut lor Ofni §i Finees, fiii preotului Eli? $i
Olofern voievodul ostlr llcr asiri.ene, rnacar de§i nu i-a tacut sila
frumoasel ludlta, insa pentru stnqur scopul §i pofta sa §i el s i-a
pierdut capul sau 1ji pe toata puterea Asiriei a pus-o sub pi-
cioarele c'etatilor Betuliei celei cu putlnl oameni, spre calcarea
§i rustnare a cea vesrrtca. A§a patima curviei nu face dobtnda
nlmanui, ci de la totl apuca §i pierde s tartle cele bune.

Neinfrinatul curvar pterde §i bunatafile cete fire§ti ale
trupului lui, care sint: sanatataa trupe as ca, frumoasa .podoaba
a fetei, vederea ochilor, bunatate a glasului, de steptarea,
vitejia, tar la §i puterea, toate acestea din neinfrinata porta in
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om 'slabesc, se Imputineaz a, ca floarea se vestejesc !ji pier. lar
mai ales, ctnd i se intin;1Jlla cui va din unii ca aceia muncitoarea
boala cea ",mir!java !ji cumplita !ji netamaduita lepra
franluzeas'ca. Ca aceea -nu in alta parte s-a, obtsnutt a se naste
§i. a'loc.ui numal Tn cei curvari '{os eblt dupa intimplare de se
vatarna cindva §i cel nevtnovat de la cel vatamat] care bo ala ca

l viermele cel neadorrntt mantnca trupul, i! rane ste de la picioare
pina la cap, putoare rea sc ottnd ii, la totl urit tacindu-I pe om §i
fug de dinsul ca de _0 prea cumpfita vatarnare, inca i§i pierde
curvarul rodul sau, care din legiuita Ins ottre avea sa-J fie lui

~ cinstit §i in slava lui Dumne,zeu. Caci ifl curva pe aceta ca intr-
it un noroi varatndu-l face a se naste necinstit prunc §i i§i
s tmputtneaza cinstitul sau neam. i§i pierde adevarata dragoste
iI §i _legatura sotiei sale" tot preacurvarul. Pentru ca aceea

in!jtiinFndu-se ca barbatul sau 'preacurve ste, il uraste pe el §i
se ingreto§eaza de el, lar alta - §i ea in cepe a preacurvi spre

a pizrna 'barbatului cetu+ ce pre ac urve ste.
'.1 ~i la stir§it i§i 'plerde anii vietii sale. Pentru ca la curvarul
? -cet. neinfrinat, trnputtntndu-s'e 'in el puterile lui din lucrurile
e curves ti.J cse scurteaza zilele v ietii lui §i mai inainte de vreme
I, imbatr'lnes te §i moare. lar §.i'mal inainte de 0 tmbatrtnrre ca
a aceea, se intimpla morti, uneori de otravlrt, alteori de ucideri,
a cacl .pentru .curve se ucid unii, unul pe altul pina la punerea
a sufletului. ~recum -pentru Taj.sa "egipteanca curva (se scrie)
a Hindca era prea frumoas a la fata, de la care multi sf'adindu-s e
u §i battndu-s e, pragurHe easel ei cu singele lor l-au umplut.
,i Ci ca sa nu lungim de aceasta cuvintele, acestea sa z lcem:
it ,Ca _$i bunatatile duhcv.nlce.stt cele ce slnt Inl'a untru i se
~i imputineaza celui ce -se afunda in patimile curve stt: tlnere a de
e rnlnte slabe§te, int·elegerea i se Intune ca, slobozenia cea din

_voie de voie 0 robe ste patimii' sale. Pentru ca nu ceea ce
e voteste-aceea 0 face, ci ceea ce nu voteste aeeea 0 lucre aza,
a staptnlnd tn el obtsnu+nta pac atulul. ~i toate cale bune §i lui
u Dumnezeu ptacute lucruri ci§tigatoare de mlntuire , in unul ca
~i acela slabe'sc §i se schirnba tntru cele dtmpotrtva, precum la
a intelepciune se scr+e r "Dorirea poftei schlmba mintea cea fara
a . ,de' raatate" (Intete pctune 4): Dar mal ales' paqub a se face
i- sufletului celui iubitor 'de pacate. de lipsirea dumnezeiescului
.a Dar §i strain se face (de nu se va poc al) de fltaaca mo sten i rea
a lui Dumnezeu a impclratiei .Lui cetel ceres tt, de prietenia cu

ingerii, de imparta§irea .cu sfintii,' de a imparati in veci
Ie impreuna cu Hristos §L de prea. dorita vederea fetei Lui, intru
la care toata bucuria '§i veselia, toata fericirea §i indulcirea
a, sfintilor lui Oumnezeu sta: "Satura-ma-voi - zice - cind mi se va
in arata slaya Ta"- (Psalm 16, 15). Pe toate aceste,a patima§ul
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curvar dindu-se cu totul la poftele curve stt, Ie p'ierde §i mCI nu
se jele ste de aceasta. lar fa sfir§it vinovat se face munctlor
celor ve§nice, focului cetui nestins - §i viermelui celui
neadormtt, 1ntunericului 'celui dinaf'ara, tartarului de care §i

, ; sin.gur: satana se cutrernura, insa pe to ate ace lea ca un orb nu
Ie vede, 'nlcl nu vo ie ste sa Ie vada, nu cerceteaza, nu
scceteste, niei nu se cruta pe sine, gasindu-se la unele ca
acelea muncl cumplite. 0, ce totala orbire prin care pacato sul
se orbes te .pentru 0 scurta indulcire a pacatului! Cu dreptate
Psalmistul in fata unui asemenea pacatos zice: "Ajunsu-m-au
faradelegile mele §i n-am putut sa vad" (Psalm 39, 16); Pe
aceast3 orbire a mlntll pedepsind-o sfintii inger. In curvarii
sodomlten+, mai inainte de pedeapsa focului le-a lovit ochii lor
cei trupe stl cu orbire.

"A plouat Domnul p iatra arzatoare peste Sodoma §i Gomora".
A lui leronim tilcuire se ctte ste: "A plouat Domnul pucto asa §i
foc peste Sodoma". Deci sa se inteleaga, ca piatra aceea din
cer plouata era pucloasa arzatoare, care §i din cuvintele
Evangheliei se pot vedea unde se scrie: "in ziua in care a lestt
Lot(din Sodoma) a plouat (Domnul) din cer foc §i pucioas a lj'i i-
a 'pierdut pe toti" (Le. 17~ 29). Pedeapsa cu adevarat cumptita,

. caci cu puclo asa aprinzindu-se, ,fac foc mai iute decit toata
materia cea aprtnzatoare §i sloboade lmpreuna §i putoare
nesuferit3. ~i era aceea pedeapsa cuviincioasa puturosului
pacat 's'odomes.c, ca. pentru aprinderea trupeas ca, focul, iar
pentru putoarea pacatutut, putoarea puc lc.aae l. 0, oamenilor!
Citi sfnteti usmatort sodomenilor, "edeli chipul pedepsei ce va
asteapta, Ca de au fost in Sodoma unele ca acelea, apoi ce va fi
in gheena focului, ce fel de vapa], ce putoare, ce muncire, cine
poate sa Ie spuna? ,Auziti pe Sfintul Apostol luda zicind:
"Scidoma §i Gomora §i cetatl!e cele dimprejurul acelora, care
intru acelast chip curve au §i umblau in urma altul trup, sint
puse inainte intru pilda a foculul celui -vesntc munca luind"
(Iuda I, 7). ,

Aici sa se pomeneasca §i acest lucru de sp alrna de care scrie
fericitul leronim: "Cum ca in Sfinta hoaptea aceea in care
Mantuitorul nostru lisus Hristos s-a Nascut din Prea Curata
Fecioara, toti·citi prin toata lumea se aHara sodomiile Iactnd, s-
au ucis in singur lucrul acela al pac atulu i §i s-au lovit cu foe lji
fulgere. Pentru ca lzvorul curatlel Hristos, prin Preacurata
Nasterea Sa, intrind in lume, n-a suferit ca in ea in ceasul
Na§terii Sale sa fie acel pacat. Pe care lji in cer locuind, n-a
suferit sa-l vada de Sus facindu-se pe p~mint §i intr-un ceas
cinci cetati sodomeetl pentru el le-a pierdut.

,Ascult-o aceasta §i ia aminte, 0, prea nelegiuitu.le $i prea
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spurcate sodomitean! Te cutrernura cu suttetul §i cu trupul, ca
nu de napras na s~ te tune Dumnezeu de Sus cu tunet §i cu
fulger, sau. sa- porunceasca pamtntutul sa';§i de schl da gura sa
sub tine §i sa te pogoare in iad de viu.

"A rasturnat Domnul cetatlte §i pe toate .vle tattle ". Precum
mai intii in zilele lui Noe pentru: oamenii pacato§i a pierdut
Dumnezeu cu pi>topul toate fiarele §i dobitoacel.e §i pe tot ce
vietuia pe pamtnt, asa §i dupa aceea in cetatlte cele sodorne stt
nu le-a crutat Dumnezeu pe toate vietatil~, ci cu oamenii cei
spurcatl care L-au miniat pe el pe totl i~a pierdut, inca ce este
mai de spalrna, ca §i 'prunctl cei ce sugeau Ftele maicilor lor,
eel tara de rautate §i nevtnovatl cu nici un pacat nu s-au crutat,
ci ei ell aceaast pedeapsa cu parintii lor de pe pamintul viilor
s-au pierdut. -

lar nol de aici putem vedea ca pentru pacatete celor mai mari
fete §i eel mai mici sufar prlmejdll, in toate cetatile §i tartle,
oamenii cei ataptnltort Ie sint poporulul ca par lntl! la feciori.
D~ci cind aceia mlnle pe Dumnezeu cu lucrurile lor cele
faradelege, s i-L ridica pe EI spre razbunare, atunci pedepsirea
lui Dumnezeu asupra nelegiuitilor staptnitort s lo boz in du-s e,
ace'eas i s.e atinge §i de poporul ce este sub ei, precum in potop
§i in Sodoma erau _parintii cei gre§iti §i fiii lor cei negre§iti la
fel §i toate animalele pedeapsa au suferit-o.

Este 0 intrebare: Pentru ce Domnul Dumnezeu §i in pedeapsa
. cu apa din potopul a to ata lumea, §i in pedeapsa focului in

arderea sodomenilor, nu i-a crutat pe nevinovatii prunci, care
nici un rau nu facusera, ci lmpreuna cu ,parintii l-a pierdut §i pe
ei? Oare : nu este aceasta impotriva dreptei .Judec atl a lui
E>umnezeu? I

Raspuns: Nu este aceasta nedreapta judecata lui Dumnezeu,
ci mai ales Milostivirea Domnulul Dumnezeu, cela ce rtnduies te
.toate spre folos. Ca pentru aceea cu cei vtnovatl parlnt], pe cei
nevtnovati prunci l-a pierdut de pe parntnt, ca nu cumva aceia,
cind in virsta ar vent, sa se taca mos tenttort §i urmatori
Iucrurtlor celor rele ale parlntttor lor §i ve§nicelor munci dupa
aceea sa se dea. Deci Milostivindu-se spre din§ii Domnul, le-a
curmat lor vremelnica viata, prin vremetnlca pedeapsa, iar pe
sufletele lor le-a ferit slobode de ve sntcete munci in care au
cazut pari"tii lor. Deci cu trupurile lor Impreuna au pierit, iar

< sufletele tor prin Milostivir'ea lui Dumnezeu s-au pazj t slobode
de iad, fiindca drept este Dumnezeu, §i nu este nedreptate intru
Dinsul §i' pe nimeni din cei nevlnovatl nu voie ste sa-! dea
ves nicelor munci gata fiind ca §i pe cei vinovati sa-t ierte.

"A'rasturnat Dornnul cetatlle §i pe toate cele rasarite din
pamln]" (Fac. 9). Ca Raiul lui Dumnezeu de asemenea era acea
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parte de loc a sodomenilor, care este §i a lordanului, pina cind
sodomenH n-au miniat pe Dumnezeu §i nu s i-au adus asupra lor

. I §i asupra a 'tot locul pedeapsa lui Dumnezeu, precum se scrie:! . "Ridiciildu-§i' .Lot ochii sal a vazut tot hotarul lordanului
apafos at, mai inalnt-e -de risipirea' Sodomei §i a Gomorei, ca
Raiul lui Dumnez eu". lar eind a nap ad+t minifl Domnului §i a
plouat Domnul foc-peste pac atos i §i ;.-a pierdut pe ei, atunci §i
ope toata tara lor pustie a pus-o. $i ceea ce mai Intll Raiului se
-asemana CU frumusetea sa, §i cu indestularea rodurilor celor
alese §i cu vazduhul eel cu buna lini§te, aceea de asemenea s-a

, fa.cut cu tara Iadulu},' nefrumoas a, neroditoare, intunecoasa §i
vatamatoare. Precum de ace asta Sfintul Mucenic Pionie

_p,ovest~~te: (Martie 31):· "Eo pe toate parti!e [Idove st! - zice - le-
arn sfrabatut §i 'am tre cut riul lordanului §i am vazut pamintul
cel ce ptna-acurn atata semnul miniei lui, Dumnezeu spre s ine.s!
pentru. pacatete oamentlor. Am vazut fum din el ie§ind, iar
cimpiile ,$i tarlntle cu foc arse §i de to ate rodurile goale, ntcto
vlaga ,de umezeala avind. Am vazut §i Marea cea Moarta
(sodomeasca, ace eas i §i asfaltica adlca de-smoala roditoare) §i
apa schtmbrndu-s!' flre a sa prin .Dumneze+aaca pedeapsa, care
nu poate s'a adape vreo jivina, nici sa-l tina io sine pe trupul
ornenes c §i orice s-ar arunca in ea, lndata afara arunca". De
aceasta §i' Sfintul loan ,Gura de Aur vorbe ste zicind la

-. Tri'miterea catre Solun: "O~re a umblat cineva din voi la
Palestina cindva? Deci sa-mt rnarturts ltl vot cei ce a-ti vazut
Iocurtte acelea, mie ce:Jui ce n-am fost acolo. Pentru ca mai sus
de Ascalon §i Gaza, la singura marginea riului lordanului, este
oarecare parte multa, care oarecind. era blne roditoare, iar
acum nu aste. Ca aceea ca un Ral a fost, pentru ca a vazut Lot
tot hotarul. lordanului - zice - §i era adapat ca Raiul lui
Dumnez eu. Deci aceatea fiind acolo bine infloritoare, pe foate
,tari[e Intre cl'ndu-Ie, ajungind CU indestularea pe Raiul lui
Dutnnezeu, acum- decit toate puatiur ile este mai pustie. Stau
adica pomii §i roduri au, dar rodurile de Dumnezeiasca minie
sint pome nltoare; deci stau ro durtIe pline avtndu-st luminoasa
aratare §i dind multa pofta de gust celuia ce nu Ie stte. lar dupa
ce s-ar lua in mltht, fringindu~se, rodul adica de nici un fel, lar
praful '§i cenus a cea multa 0 arata Jnlauntru pazita. De acest fel
este §i tot parnjrrtu] acela, de ai afla §i p~iatra cenusata 0 vei
afla. $i ce zrc. piatra §i pomi §i pamtnt unde §i vaz duhul §i
ape1e s-au imparta§it de face rea cea rea. Caci dae a trupul
aprtnztndu-se §i arzind, i'nsemnare adica §i chipul ramine in foc
§i marimea §i 'masl,!ra, iar _puterea nicidecum deci la fel §i
acolo, pamintul se' vede" dar nimic avind de ale pamintului, ci
toate-s ceFlu§a :pomi §i rod'uri, ci nim;ic avind de ale pomilor,
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nicl de ale roduellor, vazduh ,§i apa, ci nimic de ale vaz duhului
§i de' ale apei, fiindca s i ace stea canusa s-au facut. Macar de§i
se pare ca-nu, se poate aae aprinde vazduhul sau apa cindva.
Pentru ca "Iemnele §i piatra pot sa arda, iar vaz duhul §i apa
ntcldecum nu pot. La nol. nlctdec um nu pot lar la Cel ce Ie-a
facot pot." Dre pt- aceea nimic alt(ceva) fara numai cuptor este
vazduhul, cuptor este. apa, toate neroditoare, toate sterpe,
toate sint chtpuri de Dumnezeiasca minie ce a fost acolo §i
semne de muncile ce vor sa fie". Ptna aici Gura de Aur.

De aceea§i §i' in cartea intelepciunii, scrie: "Aceasta
(iritelepciunea lui Dumnezeu)' pe dreptul Lot cel ce fugea de
necurajll cei pieritori, I-a lzbavlt de focul ce s-a slobozit
asupra celor cinci cetatl, a caret martur!e ii s ta inca pustiul
fumegind". Sa se $tie ca rlul lordanului· intrind in marea cea
sodomeasca 'indata i§i pierde fireasca sa indulcire §i se
preface in amaractune; §i .p,e§tii cei ce intra cu piriul, tndata
mor,' Ve;zi des pre Marea cea Moarta la Gheorghe Chedrinul, fila
'2'8.. ,.' .

lar not putern soc.ott ce .fel es.te puterea de Dumnezeu urttutul
"pacat, pentru care miniindu-se Dumnezeu §i pamlntut §i
lemnele §i vaz duhul '§i' apa zidirea sa nevlnovata fiind, 0
pedepse ste fara de .crutare. Deci sa ne Infrtc osarn, 0,
oamenllor, cei ce am tndraznlt tara de frica a minia pe
Durnnezeu pril'l spurcatele noastre pacate §i faradelegi, ca nu
cumva §i pe noi vreo 'groaznicc,a 'pedeapsa Dumnezeiasca sa ne
ajunga. ~i cu adevarat ne va ajunge de nune vom poc al §i de
nu tn cel de acum, apol. in veacul cel viitor nu ne va trece
pedeaps a. Pentru ca pacatul cel prin pocainta necurattt, fara
de pedeapsa nu va fi, ori hi vremelnica viata, ori in cea ve§-
nlca, ,

inca Sodorna cea s trtcata, Ii este sufletului nostru chip, ca
precum aceea mai inainte de cea cu totul miniere a lui
Dumnezeu §i de pteraarea sa, era ca Raiul IuiDumnez eu, dupa
aceea lutndu-se pentru pacate Milostivirea lui Dumnezeu §i
pedeapsa' sosindu-i, .s-a Jacut de asemenea cu iadul:
afumegata, lmputtta;' pusHe, tara de apa §i neroditoare - as a §i
sufle tul .nostru, mai tnalnte iptna a nu se abate la tazvrattre s l
la lucruri spurcate, este ca Raiul, Dumnezeu in-trinsul locuind,
Duhul Stint peste el odihnindu-se, sfinfii ingeri pe el paz in du-l,
_Riurile Darurilor lui Dumnezeu adaptndu-I, Rodurile
duhovnice sfi, in el inmultindu-se,· lar de cade in groapa
pacatulut §i nu se va sirgui ca degrab sa se scoale din acela,
ci §i mai intru adinc in pacat ar incepe a cadea, atunci se
as eamana iadului, ca Dumrrezeu, de la el se duce. Duhul Stint
se mthneste, ingerii' se intorc, se usuca Ape le Darului
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'. Dumnezetes c, Rodurile duhovnice sfi se pierd §i se face pustiu
neroditor, cu fumul puturosului pacat afumindu-se §i vapala
pofteJor pacatelor tntru sine§i tnmultlndu-se. Numai intru
aceasta'este sufletul fericit, ca i se poate lui de ar voi ca iara§i
din asemanarea iadului intru podoaba Raiului sa se prefaca
prin pocalnta, iar la sodomicescul suflet aceasta nu i s-a dat,
ca adiea sa poata veni cindva Intr u-a sa dintii frumuse te de
asemenea Raiului.

0, 'suflete pa~atoase, de steapta-te §i te scoala spre
pocainta, ca iara§i sa vii Intru sftntenia ta cea dintii, ca vei
putea numai de vei voi, ca ajuto rul lui Dumnezeu ti s-a gatit tie
§i Milostivirea Indetunq-Rabdatorului Dumnezeu pe tine te
asteapta. .

"A cautat femeia inapoi §i s-a facut' stilp de sare". Pentru
trei pricini femeia lui Lot s-a pedepsit de Dumnezeu: '

1) Ca' n-a crezut cuvintele lui Dumnezeu Celui ce a zis sa
piarda
Sodoma §i iscodlnd . a cautat ina poi, vrind sa v ada, oare
adevarul este ceea ce a' zis Dumnezeu, oare .nu a rnirrtit ceea ce
s-a grait. .

2) Ca n-a paz it ascultarea spre Durnnezeu, Cel ce i-a poruncit
. sa nu se uite inapoi.

3) Ca ctorea de averile sale cele ce in Sodoma au ramas §i de
rudenii §i de cunoscuti.

~i sta stHpul acela,' precum cei ce l-au vazut pe el spun, pina
acum; nici de ploaie, nici de vint, nici de nimic nu e vatarnat, §i
Ii se pare ca va sta aceta pina la invierea cea de ob ste §i la
infrico§ata Ziua Judecatii.

inca este 0 cercetarede aceasta: Pentru ce femeia lui Lot nu
s-a intors in alt s tllp de vreo piatr~, ci in cel de sare?

Spun rabinii [Idoveatt, iar de la ei Nicolae Liran, tilcuitorul
Sfintei Scr.iptui"i:' ca in seara aceea in care Lot gatea cina
pentru cei doi strain! in cas a prtmitl, femeia lui din fireasca
rautate a sa §i neiubire de atralnl (ca neiubitori de s.tralnl erau
sodomenii) a ascuns sare a §i n-a -dat sare la dregerea

. bucatetor.: Pentru aceea a doua -zi a pref'acut-c pe ea in stilp de
'sare, ca §i cum zicindu-i: N-ai voit sa dai sare pentru str alnt,
deci ffi singura sare.

lar noua duhovnlce as ca sa ne fie aceasta tilcuire; sarea 0
paze.ste de putrejune pe to ata carnea ce se manlnca, de
dobitoace, de fiare, de 'pe ste §i de celelalte. in sare s-a
prefacut femeia lui' Lot, ca prin pornenirea pedepsei ce a
napadit peste ea, ca §i cu 0 sare sa se sareze mlntile noastre,
ca adlca' sa nu fim noi. necre dtnctost Dumnez eie stll certar+, nici
neas cultatort, precum acea femeie a fost necredincioasa §i

230



neascultatoare lui Dumnezeu. Nici sa nu dorim de celelalte
vremelnice, ,cautind c~le ve§nice §'i ie$ind din lucrurile
pacate lor, prin calea pocaintei sa nu ne ultarn inapoi, adlca: sa
nu ne intoarcem la r~utatfle .cele mai dinainte, ca sa nu miniem
pe Dumnezeu, precum ea L-a miniat §i ca sa nu ne impietrim
prin impietrire §i sa ne lipsim de vlata ve snlca. Pentru aceea §i
Hristos ,Domnul, in, Evanghelie. ne sfatulaste zicindu-ne:
"Adliceti-va aminte de femeia lui Lot" (Lc. 17, 32), adica:

• Aduc eti-va aminte, de pedeapsa ce a cazut peste ea §i va
temetl, ca nu 'cumva §i voi de asemenea sa pat+mit! vreo
neasteptata rautate tntartttnd pe Cel 'Prea inalt. .

Dupa acea infrico§ata -pierdere a Sodomei, Lot temindu-se a
petrece in To ar ca nu §i pe Toar acee as l pedeaps a a lui
Dumnezeu sa vina [Fac. 19); fiindca in hotarele Sodomei era, s-
a dus cu fiicele sale in muntele acela de dupa To ar in care §i
mai Intji ii poruncea Dumnezeu sa fuga, §i s-a as ezat intr-o
pes tera singur §i fiicele lui cu dinsul. lar cum l-a fost cadere a
,cu fiicele cele ce cu yin I-au lmbatat pe el, se scrie in cartea
Facerii. Cel ce voteste sa clteas ca acolo.

Ruslriea ne cpreste a poves ti cu de-arnanuntul gre§eala lui
Lot, destul este de acea povestire scrisa in -Biblie.

Noi aic-i sa ne minunam .numai 'de puterea betlet, ca pe un
drept ca acela, pe care 'n-au putut sa-I biruiasca cele
nenumarate srnintef i de pacate ce Sa taceau la aratare in
Sodoma, pe acela in muntele pusttu .vinul l-a biruit §i in
caderea ,pacatuJui I-a aruncat. Dar nu vinul este vinovat, ci
blestemata este betla, din care cit de mare vatamare $e face .•
nu trebuie a tilcui. Din Is cusrnta cea de toate zilele fiecare
poate 5-0 vada aceea §i in carttle bl'sertces tt, peste tot mult se
afla scris pentru vatamarea betlei, inaa §i noi de ace east aici
ceva putin sa pomenim.

Vestitul Intre vechii greci filosoful Anaharsis zicea: Vita viei
trei struguri rcde ste: intiiul strugure al indulcirii; al doilea - al
trnbatarlt: al treilea - al mihnirii. 0 arata aceasta filosoful acela:
'Cum ca cea nu multa bautura a vinului este spre indulcire §i
sana,tate omului, ca setea ii stinge, vindecare stomacului ii da
§i vesel·e§te inima, iar cea multa bautura iI face pe om beat, iar
cea mai rnutta, naste sfezl," apr lnde tutlmea §i ridica spre
razboi', bataie , la care urme aza nu putina mihnire. Iar noi de am
voi ca cu de-amanuntul sa socotim pute rea betlei ~i de am
numi-o pe :betie vie ; am afla ca se rodese din betie struguri din
eare se nasc naravurt ce nu folosesc, ci vatarnare §i mihnire ii
aducornulul §i nu trei ci mai multi, iar anume zece.

Fie be tia numita de noi vie, ci nu bine roditoare, fara numai
de acestea de care Moisi Proorocu] in a doua Le,ge 'scrie: .,Din
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.ville Sodomei es te vja lor §i vita lor din Gomora; strugurul lor
, este strugur de fiere at amaractunil 10,r..lutlmea balaurilor este

vinul·I'or $i minie de asptda nevlndecata" (Deut. 32, 32). cacl
- cu adevarat bettae odome ae ca vie este, nu astfel de struguri,
'ci numai strugu'ri de fiere, de amaraclune, de otrava, de balaur
§L de as pida §i de minie plini rodind. AI unul sad ca acesta de

. acest fel i se fac rodurile. .
Deci .intiiul 'strugure al viei celei betlve §i de fiere este

intunecarea mirrtl'i, a intelegerii schimbare, a pcme nlr]i
pierdere, 'pentru ca din stomacul cel plin de Yin, aburul §i
puterea betiei suindu-se in cap, Intuneca creierii §i tulbura
mintea. Drept aceea multi sint care in betia lor nu se simt pe
stnest, nici nu §tiu ce fae sau ce graiesc ca nebunii §i macar

, de Ii s-ar tnttmpta lor §i .rau ceva, ori necinste, ori batai, ei a
doua zi nlc l nu tin minte,· in unl] ca aceia se Imp lf ne sfe cea
scrisa la Pilde: "M':'au batut §i nu rn-a durut §i m-au .batjo corjt

,,'iar eu n-am tntetes" (Pildele lui Solomon 23" 34).
AI doilea strugur este neruetnarea, pentru ca eel beat de

nimeni nu se ru§ineaza, ci plerz lndu-s! rus lnea, vorbe ste
cuvinte spurcate, hulitoare, rusinoas e, necuvioase, mlrsave,
auzulul celui intreg Inte le pt netncapute §i se face gura lui ca 0
gura pustte, plina, de puturos ul gunoi, iar limba ca 0 lopata de
.aruncat- gun<;>iul. Inima unuia ca acela ce alt este, fara numai
vtstterre de rnulte "autati, din care nu poate sa tas a ceva bun,

,fara numai .rete. Zicind Evanghelia: "Omul cel rau din vistieria
cea rea a inimii sale scoate' 'cele rele, ca din prts os inta inimii
graie§te gura lui" (Lc. 6, 45) ..
, AI treile·a strugur al betle i vii este .nepaz lrea tainei. Ca pi

. cele ale sale, sau ale altuia culva, tncre dlntate lui in tr ez irt
oarecare taine, adinc in, inima sa as cunse, ingropindu-Ie CI

, tacerea, pe ace lea trnbattndu-se la aratare a tuturor Ie scoate
iar inca §i cele ce demult er au fac'ute §i acurn prin uitan
omorite §i pe aceJea Ie pomeneste §i ca un mort Ie tnvlaza dh
groapa. Unul ca .aceta se ase amana cu butoiul cel plin d,
bautiJra noua, in care fierbind bautura §i pre a revars lndu-s e n:
se tin drojdiile la fund, ci daasupr a se suie §i af'ara din butoi c
stlnlca putere se Ie.apada de catdura cea dtnlauntru gonindu-sE
A§a Imbattndu-s e omul, puterea betiei in el pe tainele inimH I
.tulbura $i afara Ie alunga ca sa iasa ca drojdiile din fundt
butof ulul. $i. precurn este obtsnult ca cel plin de betie s
arunce afara prin borire din stomac bucatele, asa §i tainele I
descopere. Amtndoua acestea $i hrana §i tainele, cel beat I
bora'§te afara.' " / '

AI patrulea strugur at sodome sttt celei bative vii est
nasterea poftei spre trupeasca amestecare la care §i sfatule st
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Apoatotul: "Sa nu va Imbatatl de vin in care este, curvia" (Efes.
5, 18)~ lar Sfintul marele Vasile ztc e: la "Cuvint pentru bat!vi":
"Neinfrinata ',pofta cea din yin (din bette) ca dintr-un izvor
oarecare curge, care pe tutburare spre femeiasca parte, cu rnult
le intrece pe .toate dobltoacefe , fiind ca " animalele cele
necuvintatoare nu-s! intrec .hotarele firji, iar cei ce se imbata
de Yin, tntru bar'bati femei'asca' parte, iar intru femei cea

CC barpa,teasca 0 cauta". .
-Ar ci-ncilea strugu-r cel plin de otrava balaurului ~i al aspidei

este. iutimea, mlnla, 'vrajba, sfada, razbo lul ~i vars area de
~inge. Graie~te Os ea Proorocul: "Au inceput boierii a se iutl
din vin" (Ose'a 1, 5). ~i nu numai boierii, ci ~i poporul cel
simplu umplindu-se de Yin, se ridica unul asupra altuia cu

. lutlme , Perrtru aceea Ii defaima in Paremii: "Cui este vai? Cui
. ,~irlt gifcevj? Cut judecati? Cui necazurt ~i sfezi? Cui sfarimare

in <zadar?· Cui v ine ti ochii? Qare nu la cei ce petrec la yin s i
.ptnde sc .unde s-ar face cjndva .ospe te" .(Pilde 23, 29). Deci
sfatules te Sirah~ "in yin sa nu fii viteaz, ca pe multi i-a pierdut
vinu}. Cuptorul lamure~te fierul in calltura,' iar cu vinul se
lamure~te inima in sfada mindrilor. Amaraciunea sufletelor,
vtnul cel mult btndu-se, cu mtnla ~i cu clevetirea au tnmultlt
lutlme a nebunului" (Sirah 31; 29; 30, 35). '

AI saselea de tiere strugure al bettvei v·ii este vatarnarea
sanatatii, . stablrea trupes tljor puteri, .tremurarea miinilor,
durere a capului, schimbarea ochilor, necazul stomacului,
oftarea'; neputlnta, batrtnetete cel'e. inainte de vreme,
Imputlnare a anilor;..,vietH ~i cel fara de vreme sfir~it .
. Af saptelea ' s~trugur _este departare a averllor, pierderea

nogatiilor, paguba dobinzilor: "Pentru ca lucratorul betlv nu se
imbogate,te" (-Sirah 19, _1). 0, .ctt de multi pentru bette in cea
de pe urm~ Scaraci~ au, venit! Chip la aceasta este fiul cel
curvar.· . .

AI optulea strugut nedulce teste paguba de mintuire. Caci
precum materialnicele avert, asa §i duhovntceat+te bogatii, prin
be,tie se prapadeso, fiindca aceea la toate pacatete tndraznes te.
Pentru c~ de, care pacat se ingreto~eaz.a omul treaz, sau se
teme sau se rustneaza. pe acel pae at in betia sa II face ~i nu se
tU$ineaza, nu se teme, nici nu se. ingreto~eaza. Este 0
povestfre in Pateric pentru un pustnic egipteanj, caruia l-a
fagaduh dracut ca sa nu-l supere mai mult cu nici un fel de
ispite, numai ca din 3 pacate, _unul oatecare sa-l taca 0 datil.
Aceste rrel p'acate ii' punea inainte: uciderea, curvia ~i be tia ,
Din .aces tea .- Ii ztcea - unul sa faca: ori sa curvestl, ori sa
ucizi, ori sa te trnbetl odata ~i apoi vet petrece in pace, ca nu te
vc] mal ispiti rtlcl cu un fel de ispite. lar pustnicut acela gindea
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in sine as a: A ucide imi este frica, pentru ca mare rau este
acela ~i pedeapsa de moarte pentru aceea este, dupa
Dumnezeiasca ~i politiceasca hotartre. Curvie a face este
ru~ine ~i'curatia trupului este pazita plna acum a 0 spurca este
jale, §i gretos lucru este a se spurca cel ce n-a cunoscut inca
acea strf cactune , lar a se trnbata odata, nu mi se pare a fi mare
pacatul, cacl curind omul prin dormlre se trez este, deci rna voi
duce sa rna Imbat ca mal mult sa nu rna supere dracul ~i voi
vletul in pace in pustie. Deci lulndu-al putln lucru de mlna s-a
dus in cetate ~i vinzind a intrat in clrclurna §i bind s-a lrnbatat.
$i dupa lucrarea satanei, i s-a tnttmplat a vorbi cu oarecare
femeie neruslnoasa §i prea curva §i tnseltndu-s e a cazut cu
aceea. facind ~I cu dinsa pacatut, a venit barbatul ace lei femei
~i gasindu-I gre~ind cu. femeia lui a inceput a-l bate, iar el
indreptindu-se a lriceput. a se bate cu barbatul acela ~i

. biruindu-I pe el l-a ucis. $i asa pus tnicul acela a savtrs tt toate
trei pacate!e: curvia ~i uclderea incepind de la bette. Si de care
pacate se temea ~i se ingreto~a treaz, pe acetea cu Indraz ne ala
le-a facut beat ~r ~'i-a pierdut ostenelile sale cele de multi ani.
(Fara numai dupa aceea, prin poc atnta adevarata a putut ca
iara~i sa Ie afle pe ele, pentru ca se Intorc prin Milostivirea lui
Dumnezeu, omului celui ce cu adevarat se pocale ste, faptele
cele mai dinainte ci~tigate pe care prtn pacat Ie pierduse). A~a
betla la toate pacatete Indraz nes te ~i paguba mintuirii se face
pierzind bunatalile. Lamurit d~ aceasta graie~te Sfintul loan
Gura de Aur in Margaritare Cuvintul 57: "Betia de ar afla in
cineva ~i intreaga lntetepctune, ori rus inare, ori vreo
intelegere, ori blindete ort ~i srnertta c'ugetare, pe toate Ie
arunca in adtncul caflcarii de lege". Ptna aici Gura de Aur. lar
omul. cel ce prin belie se lipse~te de to ate bunatat~le, oare nu,
se Hps este de mintuirea sa'? $i oare nu se instreineaza de
mostentrsa cere asca? Cu adevarat Apostolul graie$te: "Betivii
imparatia lui Dumnezeu n-o vor mo s te ni" (Galat, 5, 12)

AI noualea de fiere s,trugur, este. minia lui" Dumnezeu, pentru
ca cel ce se lmbata calc.ind Porunc ile lui Dumnezeu, II por ne ste
spre minie pe Dumnezeu cu pacatale sale; Pentru aceea striga
Isaia Proorocul: "Amar celor ce se scoala dimineata ~i umbla
dupa bautura betlva, bind pina in se ara, ca vi nul ii va arde pe
ei, caci cu alaute ~i cu surle ~i cu tim pane ~i cu fluiere beau

.vinut, iar lucrurile Domnului nu Ie cauta" (Is. 5, 11-12). Catre
unii ca ace stla graie~te leremia Proorocul: "A~a zice Domnul
Puterilor Dumnezeul lui Israil: "Beti ~i va Imbatatl s i bo rltl ~i
Yeti vedea ca nu va Yeti scula de la f'ata sabiei pe care Eu 0 voi
trimite intre .vol" (Ier. 25, 27) ..

AI zecelea amar strugur al betiei din vie, este ar atata
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pierzare a sufletului. Pentru ca alti pacato~i de se apropie de
ceasul rnor'[ii lor pot sa .se catas ca ~i sa Ie para rau de pacate,
treaza avtndu-si mintea. Dar cel beat murind, cum va putea sa
se pccatasca,' nettntnd minte d~ stnest, nrci ~tiind de
neas teptatul sfir~it al sau ce i';'a sosit! lar cel ce moare fara de
po,cainta nu scapa de gheena. Acest fel sint strugurii
naravurtlor ~i a sodorntcesttl acestei vii - zic al betiel - a carora
gost, de~i la inceput se par ca indulcesc, dar mai pe urrna acea
dulceata in amaraclunea fierii ~i tntru ve nlnul balaurului ~i al
aspidei se preface precunl am zis. '

lar acestea toate s-au zis nu spre hulirea vinului, ci spre
asttrnpararea betiel. Pentru ca vinul este facut de Dumnezew
spre veselia ~i s anatatea oamenilor, iar nu spre bette ~i
vatarnare. Sa auzim pe Sfintul Gura de Aur g'ra-ind in Cuvintul la c

Matei, cap. 57: "Sa nu cteveteati vinul, ci betla, Vinul ni s-a dat
ca sa ne veselim, iar nu ca sa fim fara de rtndulata: ca sa
ridem, 'Iar nu sa fim de ris; sa ne Ins anato sfm , iar nu sa ne
Imbo lnavlm: ca pe neputtnta.trupulul s-o tndreptam, iar nu pe a
su'fletului putere s-o risipim, s-o surpam", ~i iara~i acetast in
alt loc graie~te: "Nu este din yin betia, ci din nemas urare , vinul
nu ni s-a dat noua spre altceva, ci spre sanatate a trupeas ca ~i
la aceasta tmpledtcare este nemasurarea".

Din aceste cuvinte ale acelui das cal se vede ca nu este vinul
vinovat, c] neinfrinarea celor ce beau -nemasurat. Ace las i stint
pe beflvi pentru bautura lor cea nernas urata ii socoteate a fi
mai nectns titl decit cunn §i magarii §i decit celelalte
necuvlntatoare animale. "Pentru ca toata jivina nu manlnca,
nici nu bea mai mult dectt ii este trebuinta ei, nici nu poate ci-
neva ca s-o sileasca sa rnantnce' sau sa bea mai mult decit
vote ste firea ei, dar omul Imbatlndu-s e §i 'nes lllt fi,ind mai mtrlt
i§i umple pintecele sau pina 12 vatamarea s.a", Vezi de aceasta
la naravnlca invatatura 57 in cuvintul la Sfintul Evanghelist
Matei.

Stricindu-se de minia: lui Dumnezeu, Sodoma §i Gomora,
dreptul Avraam a lasat locul 'eel frumos din Hebron ce se
chema Mamvri in care la preafrumosul stejar s-a invrednicit a fi
vazator §i os patator al Sfintei Treimi in trei fete il)gere§ti,
fllndca din risipirea Sodomei §i a Gomorei se umplus e
parnlntul acela de praf §i de cenus a ~i vazduhul se vatamas e
de puturosul fum. Deci una de nerodirea pamlntulu l cea. din

'praf, iar alta de vatamarea oamenilor sal cea din vazduh
temindu-se Avraam s-a dus din Hebron '~i din Mamvri la partea
dinspre miazazi sta locuit in Gherara.

Gherara'era cetate de scaun a Palesti,nei unde i s-a intimplat
lui din inceput 0 intimplare aseme nea . cu cea din Egtpt,
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imparatul Ghe rarf lor AbimeJec, auzind ca dreapta Sarra nu este
femeie, ci sora lui Avraarn (ca as a 0 numea Avraam pe ea) a

. trim is ~i a Juat-o pe ea Ia stnest ~i nevrind, dar Dumnezeu pe
credincio$ii robH Sal, precum in Egipt, asa ~i in Gherara i-a
pazit ne.suparati. Pentru ca lovind pe lmparatul cu 0 bo ala na-
prasnica in coapse ~i prin aratare a ncpttl infrico~indu-I pe el, a
paztt-o pe Sarra curata ~i pe Avraam fara de mihnire I-a facut $i

" cu daruri irnpa['ate~ti'l-a cinstit. Pentru ca intorcind Abimelec
pe Sarra lui Avtaam, i-a dat lui 0 rnie de didrahme de argint, ci
~i boi, slugi ~i slujnice ~i I-a, rugat ca sa se roage lui

',Dumnezeu pentru dinsul ca sa se ~amaduiasca. ~i i-a zis: lata
pamtntut ghenuiior Inainte a ta, 'unde iti este cu placare
sala~luie$te-te., ~i s-a rugal Avraam lul . Dumn.ezeu s l I-a
tamad.uit Dumnezeu pe Abimelec ~i pe casnicii lui ~i pe to ata
stapinirea. Fiindca .nu numai pe acela unul, ci ~i pe toata casa
lui §i pe totl supus ll lui ii pedepsise Domnul cu boli. Pentru ca
j-mparatu,1 gre~ind, toata imparatia aceluia se primejduise, care
.Juccu I;.a v'azut insu§i Abimelec. ~i l-a zis lui Avraam: De ce ne-
, ai tacut noua aceasta? _(p.e femeia ta numind-o sora) oare tl-am
, gre~it cuceva, ca sa pui asupra mea ~i asupra imparatiei mele

pac atul eel toarte mare? Ras puna-a Avraam: Socoteam ca nu
este temere de Dumnezeu in locul acesta ~i rna vor ucide

, pentru femeia mea. .
Abimelec luase pe Sar1"a nu spre curvie. ~i pre acurvie, ci voia

ca s-o ta. spre Ins otita legiuire lui~i ,de s otle, precum se ~i
.tndrepta-tnatntea lui IJumnezeu in vedenia visului lui zicind: Cu
cur-ala inima ~i cu-dreapta mlna am f'acut-o aceasta. Pentru ca
singur Avraam a zts ; Sora -lml este; '~i singura Sarra a zis:
frate Irni este. Deci era Imparatul acela curat de pac.atul
preacurvlet, dar nu ,fara de vma era pentru nedreapta
st'fimPitate .. Pentru ca: etrimbatate ne dreapta este aceasta: a
tua cu sila.,fara de voie femeia cuiva. Caci 0 poftise Abimelec
pe Sarra pentru frurnusetea ei, ca era la fata foarte impodobita,
fiindca de aceea se ~i temea Avraam .ca sa nu-I uclda oamenii
cei rai -pentru dtnsa.. frurnoas a fiind, ~i nu femeie, ci Sora 0
numea pe ealn Egipt §i in GheraraIntre oamenii cei faradelege
.~i netematorl ,de Duninezeu.

J"r. noua nu fara de mirare ne este aceasta, ca ,in anii cei
sterpi nu ~i-a pierdut Sarra floarea frumu se t] l tineretelor sale,
ca acum de 90 de ani era ea de la nastere a sa.

Pentru ce ea in ani! cer bafrini fiind se arata la tata a ti tinara
~i frumoas a? THcuiforii Dumnezef estli Scripturi spun pricinile
acelea: Ca fireste ave a buna intocmire frurnuse te a trupului ~i
ca nu nastea nlcl nu apleca. Ins a infrin-ata era in mincare $i in
bautura §i nu imbuibindu-se ~i totdeauna era treaza. Ca din
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vremea in care s-a cuno scut ca era s tearpa §i tnsotts e pe
slujni,ca cu barbatul sau, nu se mai amestecase cu impreunare
barbateasca, .p'ina ce Ii s-a ararat lor Dumnezeu in trei fete
ingere§ti s . fagaduind.u ..l~ sa Ie dezlege sterpiciunea. Acele
prrc.ini au pazit trumus etea Sarei pina la -batrinete neves tejlta.

tar noi adaugam §i aceasta, ca atara de cele ce mal trfalnte .5-
au zts flre sti pricini paztnd trumusetea Sarrei, mai mult sporea
la frumus etife : ei cea dre apta §i sfinta viata ei, -pe Dar ul lui
Dumnezeu la sine tragindu-1. Ca 'precum graie§te Ecclesiastul:
Intelepe+unea omulul Il lumlne aza tata '·ui - tot astfel §i cea IU.i
Dumnezeu pla<.:uta viata, lurnin oas a §i frurnoas a face tata, Asa
era tata lui Set, asa a lui Moisi, as a a luditei, asa era tata
intiiului Mucenic ~tefan ca 0 fata de Inger. Ca precum felinarul
avtnd in sine luminare aprtns.a, se lumlneaz a §i s traluce ste s i
lumineaza intru intunericul noptit, iar felinarul cel ce n-are in
sine luminare aprinsa intunecos este, nici pe sine singur nu se
lumineaza, n lcl pe altil nu-l Iurnineaz a.. 'De asemenea §i omul,
ca felinarul pe lumi na 0 are in sine 'in sufletul sau, care de este
aprtns 'cu dragostea cea ' spre. Dumnezeu §i de lumine aza prin
lucrur! bune, ace luf a §i f ata i se face luminoasa §i impodobita,
pentru ca In+auntru! lui ftlnd Dumnezeiescul Dar §i,in fata iese.
Sa se pomeneas ca aici un sfint cuvios Pamvo, lulie 18, de care
in viata lui se' pove stes te ca din Durnnezeiescul Dar cel ce prea
din d'estUI tccuta in- el, se : as emana cu vietultenii Raiului.
Pentru ca in stricaciosul trup intre oameni'inca petrecind,
acum arata pe tata sa chlpul ne strlc ac lo s ulul Rai nu numai cu
s uffefu}, ci §i cu trupul lumlnat fiind §i stralucea tata lui cu
stava precum de demult fata Sfintului Prooroc Moisi. De care
.se s.crie in Patertc asa: Trei ani cuviosul Pamvo s-a rugat lui
Durnnez eu zicind: Doamne , ro qu-ma. Tie sa nu rna prostaves tt
pe pamlnt. lar Dumnezeu- csr ce pros+aves te pe placutu Sai
atita l-a pr os+avit pe el, cit nu puteau frati'i sa caute in tata lui
de slava pe care 0 avea. A§a sfintul pe pamint in trup s-a
pro'stavit mai inainte de prostavtre a sa cea de la eer l lata cum
vlata cea placuta lui Dumnezeu ~i sf'lnta Iumlne aza Iata omului,
precum §i dimpotriva, vlata cea neptacuta lui Dumnez eu §i
apurcata, care-st are sutletul Intunec at cu pacate le , pe tata
omului n'efrumoasa §i intunecata 0 face! Care lueru se vede din
viata lul Nifon 23 Decembrie. Acela in anii sai .cel tineri, s lujin d
pottetor : pacatului r neinfrinat, a mers odata la prietenul sau
Nico'dim pent-ru cercetare, iar Nicodim cu. mirare cautind la fata
lui Nifon s-a inspaimintat, insa tacea. Apoi a ,zis Niton: De ce te
.uiti la'mine ca la -un ne§tiut tie? I-a raspuns Nicodim: Sa rna
erezi, frate, ca niciodata nu te-am 'vazut a§a ca acurn, ca fata ta
esie jnfrlco~ata' ca de negru arap. lar tinarul auzind-o aceasta
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s-a infric"o§at Impreuna §i s-a rualnat $i acop erf ndu-s l f'ata sa
cu min a S-a dus mihnit. Mergind pe cale, zicea intru sine: Vai
mie, p.ac~tosului, daca in lumea aceasta sint negru cu sufletul
§i cu trupul, .apoi la Judecata lui Dumnezeu ce voi fi?! lata cum
este vlata cea rea §i de Dumnezeu minietoare: pe tata omului
netmpo'dobtta 0 face! lar 'fata dreptei Sarra §i in batrlnete cu
frumus ete a tlner etelor se lumina, cacl aceea vietuia dupa
Dumnezeu cu dreptate §i cu sfinte nle §~ sufletul ei era in ea ca
o taclie arztnd §i luminind inaintea lui Dumnezeu. Deci cea
d+nlauntru a ei frurnus ete sufleteasca i-a ajutat celei dln afara
trupeatt.

inca gralesc unii de Sarra '§i aceasta: Ca Dumnezeu
dezleglndu-i ei sterpiciunea la batrtnete §i dtndu-I putere spre
zamis+ire §i nas tere., i-a tntors ei §i frumusetea cea dinainte. I-a
intors-o cacl l-a ptacuj Lui §i vrind Dumnezeu ca sa' arate
ochilor omene stt cea dinauntru a ei trumusete sufleteasca, i-a
impodobit fata ei cu trumusete.

Aici sa fie spre Invatatura femeilor ce-st zuqraves c §i I§I
tntrumuaeteaza fetele lor §i rus+nea s lutle l lor. Ca pentru ce cu
vopsea i§i vops es c fetele lor, ca pe nis te morminturi varuite?
Pe'ntru aceea ca fireasca trurnus ete n-o au. lar pentru ce de
fireasca frumusete sint lipsite? Pentru aceea mai ales ca nu
vietules c precum a vle tult dreapta Sarra: cu curatle, cu
tnfrtnare; \cu. dreptate §i cu ptacere dumnezeiasca, ci intru
prisosite dezrnier dar! fara de infrinare i§i cheltuiesc zilele lor
negriJindu-se de -Durnnezetas ca placere. Pentru aceea felinarul
feiei lor nu atraluce ste cu fireasca frurnusete, fiindca sufletul
lor in 'ele este intunecat, iar intunecat fiind ochiul lor cel
suflefesc (dti'pa cuvintul lui Hristos) §i trupul lor se face
intunecos (Matei 6, 23).' Pentru ca nirnic nu ve§teje§te atita
floarea frumusetti tineretelor, podoaba ii pierde, fata zbtrctta §i
batrina ii face, pe cit neptacuta lui Dumnezeu neinfrinare in
poftele trupeati ce+e nes atloaae §i betive.

"Nu este temere de Dumnezeu in locul acesta" §i rna vor
ucide. Unde nu este temere de Dumnezeu, acolo nu numai
uciderea trupulul, ci §i tot pacatul cel mare cu lesnire se
savir§e§te, prin care se, ue lde sufletul. Pentru ca omul
netemindu-se de Oumnezeu, de ce luc ru rau nu se atinge? Nu-i
este lucru tntrtc os at lui uciderea de om, iar mai ales in vitejie
§i in barbatie aceea Iuis i 0 clnsteate. Raptrea, jefuirea aceasta
este dobln'da lul,« preacurvla, spurcata curvie, nici cit de putin

...n-o socoteste intru pacat, el o are pe aceea ca pe 0 f-jreas'ca
I nevole, vlcle suqul ,§i in§elaciunea, intelepciune lui Ii este; §i

tot pacatul la el este 0 nepacatutre, §i' fapta rea ca 0 bunatate
§i ca un obicei omenesc §i nerualnaree ca 0 cinste §i Iauda:
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"Pentru ca se Iauda pacato sul Intru poftele sufletului sau"
(Psalm 9, 23). ~i de ceea ce trebula a se rus ina, de aceea el se
ves.ete ste, de. aceea el se bucura, De ceea ce este a fugi, pe
aceea cumutta osteneala 0 cauta.. "Netematorul de Dumnezeu .'
este om al pacatulul" [dupa apostolicul cuvint). Pentru ca unul
ca acela de-a pururea la pacat ginde§te, pe pacat iI dore's te, de
pacat se Indulceete, singur in sine§i i§i aprinde patimasete
vapal, ne curatla i§i tnmutte ste §i nelegiuitele lucruri, ca pe 0
vistrerie oare care §i Ie aduna, precum zice Psalmistul: "Inima
lui. a adunat faradelege s le s!" (Psalm 40). Netematcrul de
Dumnezeu este om ca §i calul cel nebun care rupe trtul §i
alearga fara de drum, .asa cel ce le apada friul temerii de
Dumnezeu, atearqa degrab oriunde I-ar trage pofta lui cea rea,
pina ce in groapa ve§nicei pterz ar i cu mare pornire va cade a.
Ne tematorul de Dumnezeu este om ca §i cel fara de Dumnezeu,
pentru ca trale ste ca necrezind ca este Dumnezeu, nicl
asteptlnd tntrtc osata Judecata a lui Dumnezeu §i groaznica
lntrebare la [ude cata §i ves nica pedeaps a lui§i in gheena
focului. Omul cel netemator de Dumnezeu nu se ..In s palmlnta de
pierzarea sa, nu se tntrtco se az a de grabnica rasplatire a lui
Dumnezeu §i de naprasnlca moarte, nu se teme de miinile cele
cumplite ale idracf lor, in care va c ade a §i se va munci e l. Nici
nu ginde$te de vlata ves nica ce va sa fie §i ca nlste basme Ie
socotaate toate cele istorisite pentru rasptattrea fie caru ia dupa
lucruri §i numai in viata -aceasta de aici vremelnicul bine luts l
in desfatarile pacatetor il cauta, iar de sufletul s.au cel ce in
veci are' sa traiasca nu Sa grije§te §i nici nu nad ajdu ie s te de
alta viata dupa moarte. Ornul eel ce nu se teme de Dumnezeu
este ca §i un dez nadajduit, fiu al pierzarii §i rob §i prieten
diavolului, potrivnic lui Dumnezeu, al lui Antihrist inainte
merqator. Ca pre cum Antihrist nu are a se teme de Dumnezeu,
nlci nu va voi sa-L stte pe EI, ci $i potrtvnlc Lui va fi, Ins us i
numindu-se ca este dumnezeu, asa §i acesta este ca §i cum
ne stifnd pe Dumnezeu asupra-st, nici nu as culta PoruncHe Lui,
ci dupa insa§i voia sa, ca §i cum luf si st-ar fi Dumnezeu, face
ceea ce vo ie.ste nu ptacute, ci potrivnice Domnului Dumnezeu.

~i cu dreptate pe unii oameni ca aceia care petrec fara frica
de Dumnezeu, Sfintul loan Evanghelistul "antihrist" Ii nume ste
zicind: ..',~i acum multi sint aritihri$ti" (I loan 2). Care sint
acei-a? Ii arata das calul apusean Aug.ustin zicind: "Antihrist
multe slugi ale rautatii s ale are, din care multi in -Iume i-au fost
inainte merqator}, precum a fost Antioh, Neron, Dloctetf an. ~i
noi in vremurile noastre, antthrlatr multi sttm ca sint, pentru c a
oricine, macar mire an, rnacar bisericesc, ori calugar §i nu
petrec cu dreptate §i legii sale (celei cres tlne sttj cele
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potr:ivnice ar face ~i ceea ce este lucru bun ar hun, acela
antihrist ~i sl'uga al satanel este". Pina aid Augustin. .

lar not sa· socotim: _Cine' vietulesre cu ne dreptate? Cine face
'cele potrivnice legilor cre~tine~ti? Cine hule ste invataturile

cete bune ale Par intllor'? Oare nu aceta ce nu are frica lui
Dumnezeu in sine? Deci oamenii 'netematori de Dumnezeu sint
antlhrtatl, care attta s-au Inmuttit intre noi, Inc it abia se poate
afta cel adevarat barbat de Dumnezeu temator intre cr.estlni!
Putini sint ale§i,' ,toti s-au abatut Ia cea razvratita viata
nedre apta, toti fac cele potrtvntce adevaratel cre sttnatatt, totl

,pe cele bune detaimindu-Ie, pe cele rele Ie cauta. lar
tnmurttndu-ae oamenil cei netematori de Dumnezeu intre
cresttnl. s-au Inmuttlt ~i neplacute le lui Dumnezeu lucruri, pe

\ care a Ie numara nu se poate, ci ~i a Ie da nu trebuie. Fiecare
poate .sa vada singur .pr.ivind cu ochiul soc otf ntei spre toate
rinduielHe cere mad ~i cele micl.

lar noi In scurt sa zicem: Unde nu este frica lui 'Dumnezeu,
acolo toata rautate a se savtr se ste. Precum graie~te SHntul
Dorotei: Negre§it, unde nu este frica de Dumnezeu, acolo este
toata patima.· Ca ~i cum ar zice: Precum in mare riurile, asa in
netemato area de- Dumnezeu i'nima se aduna poftele cele rele.

-Iar celor rete pofte ~i lucruri ce Ie urme az a? Minia lui
. 'Oumnezeu ~i pedeapsa, sau v-reme,lnica sau vesruca, sau amin-

doua. Impreuua. Pentru ca as a se savir~e~te v iata cea
neternato are de Dumnez eul Oare nu a~a s-a sf'lr s lt viata
spurcatttor urtas l, a ao'domlte.nllor, a lui Faraon ~i a cel o rf alti
de Dumnezeu netamatort pacato~i?

~i la aceaata. sa .s ocotlm putln ca Domnul Dumnezeu s i pe
Imparatul Egiptului' ~i .pe .al Gherarei, care vrura sa
napastuiasca pe- Avraam ~i pe Sarra nu i-a suferit, c l In data a
adus spre ei batai, durerile cel.e cumplite. Pentru ca nu v oie s te
Stapinu!, nostru .ca pe robii Sai sa-I vada as uprttl §i pentru ei
face 'grabnica rasplatire celor ce-i asupresc pe ei. Ca daca tot
staptnut eel pamtnte sc, nu sufere atrimbatatea cea facuta
robtlor-aat de la clneva, c i raapf ate ste pentru din~ii, cu cit mai
ales Domnul Ceresco Robii ~i 'slujito'rii Domnulul stnt prieteni ai
Lui de aproape , A~a vorbaste Domnul .catr e ei in Evanghelie:

. j,Voi prietenii Mei slnte tl, inca prlete nt iubf ti, Eu v-am iubit pe
vol" (toan 15,14-15). Prieteni carora Tainele Sale Ie descopere:
"Nu v.a voi rna; nurni pe voi slugi, .ca sluga nu stte ce face
ataptnut sau, cl va zic voua prieteni, ca toate cele ce le-arn
auzit de la Tatai Meu vi Ie-am spus voua", Unii c'a ace~tia ~i in
Legea Ve~che au f.ost prieteni' lui Dumnezeu, sfint,ii Stramo~i ~i

" ProorocH carora Je-a pescoperit Dumnezeu Tainele Sale, dintre
cat'e er,a §i David cel ce zice: "Cele ne~tiute ~i ceie ascunse aie
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tntetepcluntl Tale mi-ai aratat mie" (Psalm 50,8).
lar noi sa socotim; Daca Imparatul pamtntes c, avind vreun

prieten iubit lui~i ~i pazitor credincios tainelor lui, ctnd cineva
pe ace I prleten al lui l-ar necinsti ~i s trtmbatate ar voi sa-i fac a
lui, oare nu s-ar mtnta asupra celui ce l-a necinstit? ~i oare nu
I-ar scoate el de la cel ce l-a as uprlt? Cu cit mai ales lmparatut
Ceresc pentru ai Sai prietenr paz itor li Tainelor Lui, se minie
asupra cetor ce-i asupresc? Slugile Domnului sint iubitii Lui fii,
precum zice ,in Evanghelie catre ei: "Fiil,or, inca puttn mai sint
,cu voi"-(Ioan 13,33). Oare nu se razbuna tatal pentru fiii s~i
necajiti fiind de clneva? Cu cit mal mult Tatal Ceresc? Pentru
supar area fiiLor Sai se va razbuna cu raspletire asupra celor ce
I-au necajlt. Slugile Domnului sint atita de iub ifi, pe cit de
lub ita Ii este cuiva mama, fratele ~i sora. Oare nu auzim in
Evanghelie pe Domnul graind: "Cel ce' va face voia Fatalui Meu
Celui din Ceru'ri, acela Imi este Mie frate ~i sora ~i mama"
{Matei 12, 30). Cine sutera sa-~i vada mama sa asuprlta ~i
neclnsttta ~i pe frate ~i pe sora? Oare nu Indata se pornes te
asupra necinstitoruluJ ~i asupritorului? ~i pe cit poate ii
rasptate ste aceluia. Apoi ce socotlm de Hristos Domnul nostru?
Ce rasplatire Ie va da acelora ce-i prigonesc pe robii sai ~i ,cu
necinste Il defaima ~i multe chinuri Ie fac? Slugile Domnulul
atita sint de iubite Stapinului nostru, ca Luminile Ochilor Lui.
Sa auzim pe Moisi pentru iubltul. de Dumnezeu Israil graind: ,,1-
a indestulat pe ei in pustie, in, sete ~i ar~ita, In loc fara de apa
l-a inconjurat pe ei ~i i-a tnvatat ~i i-a paztt ca lumina ochiului"
(Deut. 32,10). Drept aceea ~i David se roaga: "Paze~te-ma,
Doamne, ca lumina ochlutul" (Psalm 16,8). Tot omul i~i paze ste

, lumina ochiului sau cu multa ferire, ca sa n-o loveas ca pe ea
ceva ~i s-o vatarne ~i s ..o opreasca. ~i nimic nu-i este mai iubit
omului decit lumina ochilor, cact acelea sint lumina ~i povata
tntru aceasta vlata omeneasca. A~a ~i Domnului Dumnezeu,
iubiti ii sint robii Lui; mai iubiti decit toata zidirea cea vazuta. , .
de jos ~i 'de sus, ca pentru ei pe cele de sus tastndu-le, pe
pamtnt S-a pogorat, ~i-i paze ste pe ei ca pe lumina ochiului. Jar
de i-ar necajl pe ei cineva cu vreo suparare, pe aceia nu mult i,i
sutere. Sa-I auzim pe EI in proorocta Zahariei catre robii Sai
graind: "Cel ce se ati'nge de voi, se atinge de lumina ochilor
Mel" (Zah. 2, 81. Oare poate suferi cineva pe cel ce I-ar impunge
in lumina ochilor s al? A~a nlcl Domnul Dumnezeu nu sufera sa
fie siliti cu strimbatati Siujitorii Lui. Insust Hristos aceasta 0
dovede~te in Evanghelie cu Prea Curata Sa Gura, zicind: "Oare
Dumnezeu nu va face raaptattre robilor Sai, ale"ilor Sai, celor
ce striga catre Dinsul zlua §i noaptea? Zic voua, ca Ie va face
rasplatire degrab" (Lc. 18,7). Dar ce fel de rasplattre ? Se
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tncredlnteaza din cuvlntele lui David, pe care el in ruqacrune a
sa catre' Dumnezeu le-a zis: "Pierde-vei pe toti 'ce-mi ne caje sc
sufletul meu, ca eu sint robul Tau" (Psalm 142, 12). To ti cei ce
s upara: pe 'robtl lui Dumnezeu vor pieri cu sunet pedeps lndu-s.e
prin rasplatitoare minia 'lui Dumnezeu. .

implinindu-se anul din vremea· aceea, 'in care Avraam la
stejaruf Mamvri a prrmlt pe Stlnta Treime, Sarra dupa
tagaduinta Domnului a nascut fiu §r ~ zis: Bucurie mi-a tacut
mie Domnul, cine va apune lui Avraam, ca am nas cut fiu la
batrtnete §i ca apteaca prunc Sarra? ~i a numit Avraam numele

. fiului Isaac §i I-a talat imprejur a o pta zi (Fac. 21,6). lar cind
cre stea pruncul, a vazut Sarra pe Ismail, fiul Agarei, jucindu-se
cu Isaac f'iul ei §i s-a mihnit, fllndc a Ismail asuprea pe Isaac.
Precum zice Apostoiul: "Cel ce s-a nascut dupa trup II alunga
pe cel duhovnicesc" (Galat. 4,29). Adica iI batjocorea pe el, it
rtdea,.' poate iI §i bate a. Deci 'i-a' zis lui Avraam Sarra, ca s-o
alunge pe slujnica cu fiul ei, pentru ca nu va mo steni fiul
s lujnicet ,cu fiu'l calei slobode. lar ,Avraam nevrind s-o Iaca
acee a, Dumnez'eu i-a, poruncit lui s-o as culte pe Sarra. ~i a fost
izgonita Agar cu flul sau Ismail. lar ratacind prin pustie, a
alabit de sete §i ea cu eoplful ca Ii se sfir§ise apa din 'foale, §i
arunca copilul sub un brad, iar ea mergind a sezut in preajma
lui mai departe ca de 0 sagetatura de arc §i zicea: Ca sa nu vad
'moartea copilului meu. ~i se vaita coptlul §i plingea, inca
pHngea §i Agar. ~i arattndu-i-s e ei ingerul, l-a aratat ei 0 tintina
de apa.y.ie ~i aadapat Agar copilul §i pe sine.

Venind Ismail in cre ster e desavir§ita,. se tacu sagetator din
arc §i locuia In pustiul Faranuf u]. ~i i-a adus maica lui de la
Egipt femeie §i s-a Inmutttt aco lo. ~e-ntru ca as a s-a fagaduit
Dornnul prin Inger catre Agar zicind: Intru neam mare il voi face
pe el!

Sarra n'ascind flu la batrtnete, era inchipuire Prea Curatei
Fecioare Maria, care avea sa nasca pe Hristos in feciorie. lar
Isaac nas ctndu-s e din cea stearpa, era inchipuirea lui Hristos,
Celui ce ave a sa Se nas ca din cea neispitita de nunta fe c ioar a.
A§a s ocote ste de. aceasta Sfintul Efrem, zicind: "N u materialnic
lucru este a 2:amisli pintecele eel mort, §i titele cele uscate a da
lapte lui Isaac; nu materialnic lucru era §i Fecioara M~Hia fara
de barbat a zamls l] §i fara .de strtcaclune a Na§te pe Mintuitorul
tuturor, Pe Sarra Dumnezeu va tacut-o maica la batrinete §i pe
Maria a aratat-o d upa nastere Fecioara".

"Apleaca pruncul Sarra". Cu dezlegarea sterpiciunii, a dat
Domnul Dumnezeu Sarrei'§i lapte cu minune in piept destul, ca
singura sa-§i hranaasca pe fiul sau,

Aici sa se inve te maictle ca dato are sint singure sa-§i
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hfaneasca cu tlte!e lor pe pruncti lor, §i sa nu-l dea la alte
femei aplecatoare. Pentru ca Dumnezeu acea fire §i datorie le-a
asezat lor, _ <;Iindu-Ie lor tire ca nls te vase pline, ca sa-§i
hraneasca pe cei nascutt dintr-insele: ~i nu fara de pacat Ie
este acel,~or maici, care fara, de oarecare cuvioase pricini, i§i
dau pruncii lor la doice nevrind singure sa-] hraneasca pe ei.
Nu fara de pacat este, ca de acolo nu putine vatamar! ies.

lntii aceasta, ca pruncul hrantndu-s e nu cu lapte!e mamei
s'ale, ci de la alta femeie, nu este sanato s , ci degrab moare, iar
macar de ar $i trai, in,sa neputincios es.te, fiindca cel strein
lapte nu este fi-resc pruncului, ca este din alt trup (de§i e de
aceea§~ fire) iar nu din acela din care et s-a nas cut §i nu-l este
atita de folositor precum laptele maicii celei adevarate. lar
pruneul cel hrantt cu laptele maicii sale, sanatos se face §i
dupa ce creste tare' este cu trupul §i istet la minte, asa.aftator+I
firHor Incre dinteaza. '

Alta vatamare este s i :aceasta, ca pruncll cet ce sug titele
- dolci+or cu laptele hranes c intru sine ~i neputintel~' §i

obiceiurile lor, 'orice fet.ar avea maica aceea. (Pliniu, cartea 28,
cap.'9). Ori de ar fi -malca neputtnctoas a as a va fi s l pruncul cel
hranit·de ea. De va fi vreo 'malca mtnloas a, iute, rea, vicleana,
de prieteni uritoare, asa va fi §i acela, pe care aceea cu titele ei
t-ar hran}, Ori betiva, desfatatoare, nerue+noas a, curvara asa cu
adevarat va fi §i cel hrantt de ea, cind va veni in vtrsta.

A treia vatamare este ca pruncul cel hranit cu lapte nu de
malca ci. strain, in vlrs ta venind, nu va avea atita dragoste
catre maica sa pe cita au cei hrani]! cu laptele malc'H lor. lar
pulina draqo ste au catre maica lor, puttna §i cinste ii dau ei.

Inca mai rau fac acele maice care i§i hr ane sc pruncii lor cu
laple dobitocesc, cacl cu laptele §i naravur+le dobttocestt intra
in prunci, §i venind in vlrs ta de asemenea se fac la narav cu

. dobitoacele. Ca' precum dobitocul este nepriceput neavind
minte §i inte1egere, nici §tUnd ce este bine §i ce este rau

i neavind rustne, nic i cinstJnd pe cineva, nici §tiind dragostea,
nici miluirea, nu-l _doare inima, nu Impreuna p atlme ste, nu-l
este jale de prietenur sau, inaintea ochilor acela junqhitndu-s.e.
tza fel §i cel hra nlt cu laptele dobitocesc se face ca un
neprtceput, ultuc §i neintelegator, nes.ocotttor, "nec ins titor de
prieteni, netubitor de aproapele, nerustnos , rau la narav,

~ nemilostiv §i neindurat, neimpreuna patlmtnd cu aproapele eel
ce .este in primejdie, avind tlranlca lnima, imptetrtta, ne-

t crutatoarede om. . .
:l AsUel de vatarnar! ies din hranlre a pruncilor cu lapte strain!

Sa ru§ineze necuvantatoarete anlmale pe maicile cele ce nit cu
i al lor Iapte i§i hranes c pe fm lor, ca fiecare dobitoc §i toata
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, fiara pe puii ei nu-l tncredlnteaza la alta sa-t hraneas ca, ci ceea
ce l-a nascut, aceea ii §i apleaca cu ale ei !ite. lar omenescul
neam se par:ase§te de ale sate marcl nu se §tie din ce cauza.

Aici sa se puna de fata rindul neamului lui Avraam pina Ja
David, precum mai sus de la Adam ptna la Noe §i de la Noe
plna la A:vraam,_ puntndu-se de fata rindul strarrlo§ilor lui
Hristos.

Avraam a nas cut pe Isaac, Isaac a naacut pe Jacob, lacob a
nas cut pe Iuda , luda a nas cut pe Fares, Fares a nascut pe
-Esrom, Esrom a nascut pe Aram, Aram a nas cut pe Aminadab,
Aminadab a nascut pe Naason, Naason a nascut pe Salmon,
Salmon a nas cut pe' Booz, Booz a nascut pe Obed, Obed a
nas cut pe lesei, lesei a nascut pe David tmparat, lar in care
vreme s-a nascut fiecare, vezl in numarul anilor.

Locuia Avraam in hotarele pamtntutut Gherarei, care §i al
Palestinei 'ra fintina pe care 0 sapae e, care mai pe urma s-a
numit a .Juramlntulul, ca acolo s-a jurat cu Abimelec Imparatul
Gherarilor (Fac. 21,31), ca sa traiasca cu pace intre ei.

Dupa aceasta Dumnezeu ispitind pe Avraarn, l-a poruncit lui
ca pe Jsaa« fiul cel iubit al lui sa-l suie intr-un munte ina It, in
care avea sa-] arate lui, §i acolo s a-I puna inainte pe el intru
jertfa. •$i l-a fost lui porunca aceea intru vedenia de noapte
(Fac. 22). Sculindu-se a doua zi, a "pus .mlna pe asin ~i a luat
doua 'slugi §i pe Isaac fiul sau §i taind lemne spre arderea
jertfei a mers la locul ce i se poruncise lui de la Dumnezeu,
cacl credincios era robul lui Dumnezeu Avraam ~i as cultator
intru toate §i intru nimic nu voia sa-l calce poruncile Lui. $i nu
se Iepada a fi junghietor tatal copiJului sau pentru Qumnezeu,
macar de era ~i im.potriva firii. Pentru ca fire§te parintii ii
iubesc pe fiii lor §i ii cruta pe ei, dar Avraam nu §i-a crutat pe
iubitul sau fiu, mai mutt cinstind pe Dumnezeu -decit pe fiul §i
decit ,pe . sine singur. $i n-a spus de acea porunca
Durnneze lasca nici iubitei lui s otll; Sarra, ca sa nu-l taca aceea
impiedicare, pringind ca 0 maica pentru unul nascut fiul sau,

tee tinguire n-ar fi facut maica vaztndu-s! pe fiul s au spre
Junghiere .duc lrrdu-l ? '

Deci a mers Avraam spre locul ce s-a zis, trei zile. A§a
Dumnezeu rinduind calea robulul Sau ca mai mult sa ispiteasca
ascultarea §i rivna lui cea de catre Dinsul. $i era Avraam Intru

'acea 'cafe §i intru acele trei zile tupttndu-s e netncetat cu
gindurile care-t venea·u lul §i dintr-o parte §i din alta, caci
cautlnd spre fiul sail cu jale spre mila se pornea, iar privind cu
ochii §i cu mintea in sus la Dumnezeu, de neascultare se
temea. Dragostea cea dupa trup catre ftu! iI oprea pe el din
cale, iar dragostea cea catre Dumnezeu il tragea pe dinsul spre
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locul aceta, la care sa savtrse asca jertfa. lubirea fiului ii zicea
lui in inima:' Sa faci ruqactune catre Dumnezeu, ca sa-tl
porunce asca .sa cruti pe cop" din. care' tl-a Jagaduit sa-ti
Inmulteasca aemlntla ta, pentru ca din cine se va Inrnultl aceea
daca Isaac se va hia?

lar Dumnezeiasca dragoste intr-insul ii zicea: Nu-ti fie jale de
fiul, nu-ti cruta copilul, da-l lui Dumnez eu de la care I-ai luat,
de la care ~i tu iF ai facerea ta, iar de tnmultlrea sernintte i nu te
ingriji, s tle Dumnezeu cum 0 va tnmutti pe ea, ca un Puternic a
toate. ~i se lupta in Inima dreptulul de 0 parte jalea fiului, iar
de alta Dumnezeiasca Por.unc a, Dincoace dorirea celor
vremelnice,. dincolo dorirea celor ve s nic e; dincoace fireasca
durere de inima pentru fiu, dincolo cea mare ~i tare catre
Dumnezeu Credinta cu nadejde ~i draqos te , ~i biruiau in el
cere~t.ile Ginduri pe cele pamtnte sfi, de Dumnezeu lubltoarete
pe cele de fii .Iub ito are , A~a luptindu-se trei zile cu gindurile

- sale ~i biruind cu cele mai bune pe cete mai rele, se apropia la .
locul eel de Dumnezeu gatit spre acea jertfa. ~i cautind Avraam
cu ochii a vazut muntele .departe ~i I-a cunoscut ca acela este
locul jertfei.

Cum I-a cunoscut? Rabinii evrei spun ca un stttp de foe s-a
ararat pe virful muiltelui acela. . .

~i a zis Avraam slugilor: ~edeti aici cu asinul, iar eu ~i
copilul vorn . merge pina colea $i inchinindu-ne acolo ne vom
lntoarce la voi. $i a lncarcat Avraam lemnele pe Isaac ~i a luat
in mina foc ~i cutit ~i au mers amlndo i Impreuna , ($i era atunci
lui Isaac de la nastere a sa, dupa s_punerea lui losif evreul, ani
25).
A zis Isaac: Tata, lata foe ~i lemne, dar oaia cea de jertfa unde
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este? Aceste cuvlnte puternice erau a mula mrma tatalui spre
miluirea fiului sau. Ci adevaratul robul lui Oumnezeu se
lmbarbata, rtdlctndu-st mintea sa spre Oomnul Dumnezeul sau
~i Voia Aceluia a 0 implini dorind, a raspuns fiului: Oumnezeu
i~; va cauta Luls l ~i oaie de [ertfa, fiule! $i sosind la locul cel
ararat de Durnnezeu, a zidit acolo Avraam [ertfetnlc ~i a pus

-, lem_nele, nu numai acelea pe care Isaac cu spatele sale Ie
ducea, ci ~i altele, care erau aproape de locul acela, din sad,
sau din padure a talat, pentru ca nu putea copilul sa adue a
atitea lemne pe sine cite ar fi putut a-l arde in cenusa cu totul.

Avraam in Canaan
! . Facere12:10-14:24; 1~22

Avraam spre Egipt ~ 41toai:terea.$prel-1IlliIij1l
11",·

Ci., nu multe erau acele lemne, numai lntru inchipuirea Crucii
celei ce avea dupa aceea Hristos cu spatele a 0 duce Ia
'Goigota. Deci, la acelloc cu 'adevarat Avraam a aflat lemne mai
multe, pe cite sa:-i fie destule spre arderea de tot.
Apoi punind lemnele pe ,Altar,:!' cel zidit, a spus atunci fiului
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Voi"a §i Porurrc a Domnului Dumnezeu (precum de aceasta scrie
losif evreul) zjctnd: "Fiul' meu, .cel 'prin rugaciune de la
Dumnezeu cerut, cum ai intrat in viata aceasta, cu multa grija
te-am hranlt, nimic mai fericit soc ottndu-mt rnie -decit aceasta,
ca adlca desavlr§it barbat sa te vad §i moatenttor dupa mine sa
te las; ct de vreme ce Dumnezeu 'a voit, ca lutndu-te pe tine,
iara§i sa rna lipsesc de tine, rabda cu barbatf e junghierea cea
spre jertfa Lui, pentru ca rna supun lui Durnnezeu, Celuia ce-i
trebuie de la noi 0 jertfa ca aceasta, pentru ves nica Mila Lui
cea catre noi prin care §i, in'vreme de razbol §i In vreme de
pace ne pazes te pe noi. ~i de vreme ce _nas cut e§ti cu lege

_Hreasca" pentru ace ea vei §i _muri oricind.
Acum nu strnpta Ie stre din vtata aceasta vei -avea, ci de
adevaratu! tau tata, te vei aduce jertfa lui Durnnezeu Tatalul
tuturor. Pentru ca singur EI precum este de crezut nu
blnevore ste ca prln oarecare boala, sau razboi, sau prin alta
oarecare moarte cu sila ce se tnttmpla oamenilor, din viata
aceasta sa te duci, ci prtn Rugaciune §i jertf~ vote ste s a-tl ia
suftetul tau §i de Ia .Sine§i sa-l odtnneas ca. Unde pome nindu-

- rna pe mine, eel ce te-am hranit, vei intari ba,trinete1e me Ie, nu
's"ingur prin -tine, cl pe 'Durnnez eu Zf dito nul lasindu-mi mie in
Iocul tau. }

tar Is aac -fiind sfint fiu al -unul tata ca acela, cu ostrdle a
/ prim,it cuvlntele tatalut, zicind: .Ca nu m-as fJ invrednicit a rna

naste, de a§ fi fost potrivnic voii lui Dumnezeu §i voii tatalui
meu-§i de n-as fi ascultat cu bueurie bunavoire a amindurora,
ctnd §i singur numa] tatal (afara de Dumnezeiasca Pcrunca) de
ar fi volt as.a, nu s-ar ff cazut fiului sa fie neascultator". Pina
aici losif Flaviu.

~i de crezut este aceasta, ca dreptul Avraam v rln d sa lege pe
tsaac fiul sau spre junghierea jertfei, i-a spus lui mai intii voia
lui- Dumneze-u Celui ce i-a pcrunctt 5-0 fac a aceasta, s i-l
mingiia pe el cu nadejdea ve§nicei Mile a lui Dumneze u in Viata
ce va sa fie nesfir§ita §i,..1intarea pe el ca .sa fie viteaz intru
suferirea Junghierii. lar fericilul Isaac nu se Iepada a fi jertfa

~ lui Dumnezeu, nici nu sMatemut de junghiere §i de moarte, ci §i
cu dragoste se invoise a se supune Poruncii lui Dumnezeu §i
voii tatalui, ascul-tator fiu fiind al as cultatorutul tata.

~i se putea vedea marlmea de suflet a amindurora §i
ne'impotrivirea cea catre Dumnezeu §i aseultarea cea ostr dnic a
§i dragostea §i, eredlnta. De care Sfintul loan' Gura de Aur
mtnuntndu-se -zice: (In Cuvintul 48 la Facere): ,,0, ce
blagoslov_ite suflete! 0, ce minte tare! 0, ce puteri mari
suflete§ti! 0, -intelegere. care biruie§te pe toata fireasca
dragoste 'ceea ce' este intre oameni! Oare sa rna minunez de cea
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mare vitejie a Patriarhului? Sau I de supunerea copilului cea
atita de s tatorntca? Ccl nicl nu s-a impotrivit, nici nu s-a mihnit,
ci s-a 5Up'US Iucrulu'i tatalui, ~i ca un' mle lus el cu tacere
deasupra altarului s-a culcat, astepttnd dreapta (cea cu cutitul)
a tatalul,

Sfin\itul Mucenic Zenon episcopul graie~te: "Minunata a fost
ispitirea patrtarhutul Avraam care sau de sfinte Iur ator ave a
sa-t taca pe el, de n-ar fi as cultat pe Dumnezeu, sau muncitor
sa-t arate de st-ar fi ucls fiul, fara' nurnai prf n oarecare osebita
!ji cu adevarat de Durnnezeu data rabdare intre iubirea de
oameni ~i intre -iubirea de fiu, ar fi prefacut lucrul, intru
nadejde netepadindu-se de Dumnezeu de aceea pe care mal
presus de 'nadejde a .luat-o de la Durnnezeu. Pentru aceea pe
iubitul sau fiu Isaac nu l-a crutat spre jertfa cea lub ita de
Dumnez eu,' ca sa-l pazeasc a intre·g. II lasa doejunghiere ~i nu-l
junghie, ea nadejde a lui .sa se arate nu neplac uta intru lucrare a
Durnneaetes tli porunci. 0, ce noua pr ivefis te §i cu adevarat lui
Durnnezeu vred nica! Intru care a- deosebi nu este cu putinta,
oare jertfitorul este rnai ra.bdator sau jertfa. Pentru ca nlcl a
celui ce ucide,. nici a celui ce se uc'lde nu se de os ebe ste
floarea,- nu se cutremura de frtca atcatutrue trupului, nu ll se
intrista tata, nu fi se schimbau oc hll, nici unul ro aqa, nici unul

_ din. arnindoi nu se tnepalmtnteaz a, nici unul se leapada, nicl
unul se tulbura. Acela a scos cutitul, ce lalalt a gatit grumazul.
Cu un suflet ~i cu 0 buna credlnta, c u rtvna ~i cu rabdare i§i
facea porunca, Iertndu-se cu deadinsul ca sa nul se Iac a ceva
Impotrjva lui Durnnezeu. ~i ceea ce unul 0 poftea, pe aceea
cetatatt 0 dorea. Acela .Iernnele cu care avea sa se arda le
ducea, iar ceta+att altarul zidea, sub atita frica Inc it intrecea
firea, bucurosi stnt. Da loc dragostea cea dupa trup, dragostei
celei catre Dumnezeu, aratata este buna credinta a amindurora.
Sta in mijloc sabia, ceea ce vo+este ca fara' de Imp+e dlc are
tntrtcos ate+ ucideri, stava sa aduc a, iar nu pacat, '$i ce este
aceasta? . Aceasta este ca tirania (tatatul) s-a pref'acut in
credlnta, §i ucid.erea ceea ce vrea sa fie, s-.a schimbat intru
tatnat Uciga~ul de copil s-a dus tara de singe ~i cel tnaltat la
jertfa viu a ramas. Deci arnindoi sint chip al.Stave l celei fara de
moarte, arnindoi marturle minunata in veci a adevaratet cinstiri
de Dumnezeu!" Pina aici Zenon' .

. lar Sfintul E.frem cu ochii rnintii spre amindoi ($pre Avraam
zic ~i spre Isaac) privind se uml+e ste ~i zice: "A aseutit c.utitul,
a gatit. foeul ~i lernnele tatal ~i apoi se apuea de fiul sau. lar
acela nimic facind impotriva, s-a dat singu'r tatalui ca sa-i faca
lui ce va voL De cine mai intii rn-a~ minuna $i earuia mai intii
cununa de lauda i-a~ impleti? Oare lui AVraam celui ce ~i-a pus
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miinile pe f.iul, pentru dragostea §i prietenia lui Dumnezeu? Sau
fiului, celui ce pina la moarte s i-a as cultat tatal? Pentru ca
Avraam mal -rnult decit·fiul a ctnsttt Porunc a lui" Dumnezeu. lar
fiul pina la moarte {pe care atunci 0 astepta] ascuttator tatalui
s-a aratat, De cite ori am vazut eu zugravit, chipul acestui
copllas (Isaac spre jertfa ridicat cu miinile tattne-s au) n-am
putut sa-l trec fara de lacrimi". Pina aiel Sfintul Efrem.

.jar 0 cind Avraam pe fiul, macar de s i vola ca sa fie jertfa lui
Dumnezetf, tnsa l-a legat, ca cel ce se junghia, nu Infrtco s lndu-
se, sa tnce apa a se apara cu miinile §i pe jertfelnic punindu-I
sr-a intins mlna s~ ia cutltul ca sa-l junghie pe el. Domnul
Dumnezeu din" cer spre aceta privind, l-a oprit mina lui prin
ingerul Sau, zicindu-i: Avraame, Avraame, sa nu-ti pul mina ta
pe copit, nici s a-l faci lui ceva, ca acurn am cunos cut ca te temi
tu de Dumnezeu §i nu tl-al crutat pe fiul tau cel iubtt pentru
mine. Aici Sfintul Gu"r~ de Aur despre f'ata lui Dumnezeu
graie§te catre Avraam: "Nu ti-am porunctt ca sa se aavtrs eas ca
acest lucru, ,{ici voiesc ca sa fie ucis .copilul tau, ci ca sa fie
ascultarea ta aratata tuturor. Deci nimic sa nu-l- faci lui,
indestulat sint de a ta voire §i pe ntru ace ea ·te voi Incununa §i
te voi pros lavl", Pina aiel Gura de Aur.

Aceasta graindu-i lui Dumnezeu i-a aratat un berbece
incurcat cu c.oarnele in maractn! §i i-a poruncit ca pe acela s a-l
tnatte spre jertfa in locul lui Isaac fiul s au. lar ~Avraam as a
facind, a numit nume le locului aceta: "Domnul a vazut", Caci la
ace I loc mai ales cu milostivire a cautat spre dinsul Domnul,
slobozindu-I pe el de uclderea fiului, iar pe fiul paztndu-l de
moarte. $i a fost a doua oara acolo cuvintul Domnului catre
Avraam, zicindu-i: De vreme ce" ai tacut aceasta §i nu ti-ai
crutat pe fiul tau cel iubit pentru Mine, drept aceea
Binecuvintind te voi Binecuvinta ~i Inmultf nd iti voi tnmultl
saminta fa ca stelele Ceruluj '§i ca nisipul cel de pe marginea
maru, $i va lua samtnta ta cetattle vrajmasttor, §i se vor
binecuvinta lntru samtnta ta to ate neamurile pamtntulu}, ca ai
ascultat Glasul Meu. $i s-a intors Avraam cu Isaac la slugile
sale, saruti'ndu-~i pe iubitul sau fiu eel ce cu Milostivirea lui
Dumnezeu. de inoarte s-a paz it viu. $i sculindu-se s-a dus la
fintina juramintului, la care locuia;

"Dumnezeu jspitea pe Avraam". Ispite§te Dumnezeu pe om, ii
ispite§te §i diavolul, dar altfel ispite§te Dumnezeu §i altfel
diavolul, pentru ca alta este ispitirea' Dumnezeiasca ~i alta cea
diavoleasca. A lui Dumnezeu ispitire este cercetarea bunatatii
celei din om, iar a diavolului ispitire este in§elarea omului la
pacat. Dumnezeu 11 ispite§te pe om ce.rcetindu-I, oare rabdator
este, oare ascuitator este cane Dinsul, oare curat este cu
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inima, oare iubitor de' Dumnezeu e.ste? A§a prin ispitire a ispitit
pe lov .intru rab·dare, pe .Avraarn intru ascultare, pe losif in
curatte, .pe israiliteni lrrtru iubirea de Dumnezeu, precum Moisi
in a doua Lege eatre ei a zis: "Va ispttes te pe voi Domnul
Dumnezeu, vrind sa §tie de iubrtl pe Domnul Dumnezeul vostru
cu toata inima voas tra §i cu tot sufletul vostru" (Deut. 13, 3).
lar mai ales iubirea de Dumnezeu: 0 cearca in noi Domnul, ca
aceea fiind, toate celetalte bunatat! se ci§tiga, fiindca pentru
dragostea lui DumnezeQ se poarta §i ascultarea se p"rime§te §i
curatla .se paaeste §i or lcare bun, lucru prin ac eea . se
savir§e§te. insa tsptte ste cerctnd Domnul Dumnezeu pe om, nu
ca §i cum n-ar §ti in ce fel este cineva, ca stle inimile omene stl
ZiditoruJ nostru, Cafuia §i cele nelucrate ale noastre aratate ii
stnt, .cl ca mal Iamurtta sa fie bunatate a omulul §i altora spre
folos ·§i mai mare cununa sa r se tmpteteas ca acelula .
. lar dlavo lul : II is ptte ste pe om, punlndu-i lui inainte
vremetnlca dulceata a pacatulul, ca s3-1 vineze pe el ca pe un
peste cu undita, ca pe 0 pas are cu cus ca, sau cu curs a §i Intru
a sa staptntre lutndu-I sa-l traga cu sine in iad in ve snic a
munca §i pierzare. _

Dumnezeu nu este ispititor al celor riii - zice Sfintui Apostol
lacob ... adrca: Nu i'spfte ste spre rau (lac. ·1, 13). ~i nimeni

·ispitindu-se spre rau sa nu z lca ca de la Dumnezeu se is ptte ste ,
pentru ca ntl laptte ste Acela pe ntmene a, cl fiecare se tsptteste
de a sa pofta tragindu-se §i amaqlndu-s ev Iar diavolul s pre rau
Isprteste: §i' nu este :alta ispitirea diavolului, Mra numai spre
pacat, ca ori cu ce pacat sa minie §i sa Intarlte omul pe
Dumnezeu §i vredrric sa se faca [udecatll §i, pedepsei §i sa fie
parta§ cu dinsul muncilor gheenei.

Dumnezeu nu lsptteete pe cei ra], nu-l, ce arca pe· cei
fadidelege, ci pe cei bunl §'j -cr edin ei os l robi ai Sai. A§a
vorbe ste Sfintul Clement papa Romei: Ornul cel rau nu se
tsptteste de la Dumnezeu. M..arturise§te la aceasta §i Sfinta

, Scriptura ceea ce zice: "Precum se tsptteste in foc argintul §i
aurul,. a§a .inimile celor ale§·j de Domnul" (Pilde 17, 3).

S-a luam aminte: Inimile ale§iio~, iubi·ti1or lui Dumnezeu
drepti; iar nu ale pacato§ilor celor ce sint uriti de Dumnezeu se
ispitesc de la DomnuL lar pacato§ii se pede'psesc numai, sau
se muncesc de la Domnul, dupa cuvintul Psalmistului: ,Multe
sint bataile 'pacatosuhii'* (Psalm 31, 11). lar diavolul prin ale
sale ispitiri, nu numai spre cei rai, ci §i spre cei buni nava-
leijte, macar de§i se in.frunteaza de din§ii ade~eori, iar pe cei
rai ca pe ni§te robi chiar ai sai ii are, care de-a pururea H
as-culta §i fac voia lui.

Dumn'ezeu ispite§t~ iubind pe imbunatatitul om, iar diavolul
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it lspite ste urtrrdu-t pe el.
Dumnez eu- Isptteste pe iubitul robul Sau, slobozind spr e el

oarecare vremelnlce scirbe §i intristari, ca sa-t curate pe el de
gre§eale, de care nimeni nu este slobod. ~i ca aurul cel in foe
lamurit_sa~l_arate pe el luminos §i Cere§filor Vistierii vrednic.
A§a graie§te Intetepclunea pentru cei drepti: "Dumnezeu I-a
ispitit pe el §i I-:a af'lat Luts] vre dnic. Ca aurul in ulce a I-a
larnurit §i ca pe 0 jertfa intreaga l-a primit pe el" (Intetepc. 3;
5).- Jar -dia'volul ls pfte ste pe om, nu ca sa-l curete, ci ca in mai
mari spurcaclunl de pac ate sa~l- imp-inga pe el §i urit lui
Dumnezeu sa-t faca §i nevrednic de C~reasca imparatie.

Dumnezeu ispite§te ca sa mlrrtulas ca; diavolul isptteate ca sa
plarda. ' '

Dumnezeu celui ispitit de Dinsul .cununa Ii tmptete ste., iar
diavolul celui ispitit de el munca Ii gate§te.

A lui Dumnezeu ispitire la inceput este amara, iar la urrna
este dulce, cacl da ves nice iodlHciri s i de viata ce va sa fie se
lnvred'nlce ste, lar diavoleasca ispitire, 1a inceput eate dulce ca
mterea, dar la putlna vreme numai, §i -soses te dupa acea scurta
dulce ata amaeaclunea cea de fiere vesnlca Intru nesfir§itele
munci. .

. De e] alta este Dumneze las ca ispitire §i alta cea dlavote as ca
§i attta este de mare depsebirea lntre acelea pe cjt este intre
dulceata §i intre amaraciune, intre lumina §i intre intuneric, pe
cit strrt de departe ras arttur+le de apusuri.

"La un munte inalt'l. Muntete in care .oumnezeu porunce a lui
AV.raam sa~lji tnalte spre jertfa fiul se numea Moria, care se
intelege "amaraciu,ne" insa sint 'lji alte tilcuiri la numele acela.
lar amaraclune s-a numit pentru aceea, ca pe el erau muite
saduri care, cre sfean, Aloe §i Chinamon la gust amare
asemenea mierii unde lji lerusali-mul mai pe urma s-a zidit. ~i se
desparteate acel munte in trei dealuri lji din ace lea fiecare i§i
are numirea sa deosebita, inHiul deal Sion, adica: Prjvefis te
pentru inaltime, cacl din acela departe se putea vedea. Altul
Moria,-,i al treilea deaLeste Goigota, 'adlca locul capattnl], cacl
aeolo capati'na' lui Adam dupa Potop de Sem fiu.1 lui Noe eel mal
mare s-a ingropat, de care lucru mal Inainte am z is , in a zecea
suta de ani din mia intii. Deci acele trei deal uri, uue ori cu 0
numire Sion sau Moria se numeau, lar alteori deosebi fiecare.
Deci in Sion, dupa aceea s-a zidit casa §i cetatea lui David, in
Moria Biserica lui Solomon, iar pe Goigota Hristos g:.a rastignit.
~i este acel rnunte de trei dealuri" ca 0 jumatate de cerc, in
care jumatate de cerc mai jos sub munte cetatea lerusalimului
s-a aljezat, insa partea mUiltelui Moriei, in care parte dealul cel
ce se cheama Goigota dinafara de lerusalim a ramas.
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"Pe Isaac a tncarcat lemnete". Fericitul Isaac purtind lemneh
pe umerele sale §i spre jertfa Inaltat era prtn inchipuirea lu
Hristos Mintuitorul" nostru Cel ce ave a sa-~i poarte Crucea Sa
pe Care voia sa fie Jertfa lui Dumnezeu Tatal, pentru pacate le •
toata lumea. A§a de aceasta Sfintul Efrem semaluie ste
"Purtind Isaac lemnele mergea la munte , ca sa se junghie ca UI

tara de rautate, iar ducind §i Mintuitorul cruce a mergea la locu
CapaFnU ca s,a Se junghie ca un Mielu§el pentru noi. Cutitu
pazlndu-l sa-ml intelegi s utita , De jerUelnic cugetind, sa-m
prtves ti locul Capatinii §i des ptcaturlte lemnelor vaz indu-Ie, sa
ml intelegi Crucea. ~i focul vaz indu-l sa ginde§ti a lurnll lublre
(A~a a iubit Dumnezeu lumea). Vezi Oaia de amindoua eoarnei
l-egata de stejarul ee se cheama Sabec, vezi ~i pe Hristo
Mielu§elul lui Dumnezeu, cu arnlrrdoua miinile p ir onit p
Cruce". Pina aiei Efrem. '

~i Augustin graie§te: "Pentru Isaac berbecul, lar pentru nc
S-a junghiat Hrtsto s",

lar Sfintul Ambrozle zice: "in locul lui Isaac berbecul, iar i
Io cul, Dumnezeirii s-a junghiat Omenirea lui Hristos". Spun
Inca Ambrozie §i aceasta: Ca tntru ace a vreme i s-a descoper
Sfintului Avraam de Patimile §i de moartea Crucii lui Hristc
Flul lui Dum·nezeu eea pentru mintuirea Iumit. $i aceasta e.si
eeea ce Domnul in Evanghelie a z is-o catre evrei: "Avraam tat
vostru s-ar fi bucurat ca sa vada zlua Mea §i a vazut-c §i s
bucurat" (loan 8, 56). A vazut z lua Patlmil lui Hristos in ceas:
acela, in care a junghiat spre jertfa berbecul in locul lui Isaac.

Se une ste la aceaata ~i Sfint,ul Efrem zicind: A aratat I
Avraam .Dumnezeul cel Pre a ina It, cum ca are ~i pe singur Un
Nascut Fiul Sau sa-L dea pentru toata lumea, ca sa-mlntutasr
neamul omenesc de in§elaeiunea dtavole asca.

"Acum am cunoscut ca te temi de Dumnezeu". Nu ca ~i ell
nu stla mal inainte Domnul temerea de Dumnezeu a lui Avraar
ii zicea: "Acum am cunos eut-", ei dupa obiceiul omenesc, ca
sa tncredinteaza din ispitirea vreunui Iucru, Durnnezeu cat
om vorbind, asa ii zicea: Acurn am eunoscut, ca s tia EI '~i m
inainte temerea de Durnnezeu a lui Avraarn, ca eel ee cear
inimile ~i rarunc hlt. lar noi sa luam aminte: Din ce a ispitit
ararat a stlut, ca Avraam se temea de Dumnezeu? Din ace as
ca cu rtvna a ascultat pe Dumnezeul eel ce i-a porunc it ca sa-

. Inalte spre jertfa fiul. A as cultat filudca-L iubea pe Dumnez
mai mult deeit pe fiul, pentru ca de n-ar fi iub it pe Dumnez,
rnai mult decit pe fiul, n-ar fi facut-o aceea, inca nu numai IT
mult II iubea pe Dumnezeu d.eeit pe fiul, ci ~i dedt pe si
singur, caci necrufindu-§i pe fiul sau nu se cruta pe sine
pentru ca se lipsea de ~ sa mingiiere §i nadejde, pe care 0 av
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in flul. NU-1ji cruta 1ji pe iubita sa sotle Sarra, care avea sa
plinga 1ji sa se tingu-iasca 1ji cu nemingiiata lntristare sa se
raneasca" Rina, la moarte .perrtru a fiului moarte. Pe toata aceea
ce era dupa trup iubire, c u singur pe s'ine a defalmat-o pentru
dragostea lui Dumnezeu. 0 chip a adevaratei dragoste
Dumnezeieeti! Deci cine iube ste pe Dumnezeu acela se 1ji teme
de EI 1ji-L asculta pe EI §i nimic din cele vremelnice nu cruta
pentru dragostea Lui, nici si.ngur pe sine, gata fiind a patlmi §i
a muri pentru Dinsul. Precum oarecare tatarnucentceas ca catre
Hristos graie1jte: Pe Tine Mirele meu Te iubes c 1ji pe Tine
cauttndu-Te rna chiriuiesc 1ji rna rastignesc 1ji tmpreuna mor
pentru Tine.

~i impotriva a intelege este: Cine nu lubeste pe Dumnezeu,
acela nici nu se teme de Dumnezeu, nici nu as culta de
poruncile Lui, -nlct nu vote ste a 'rabda putin, ceva sau vreo
nevointa a arata pentru Dinsul. ~i nu numai pe ale sale bunatati
nu Ie cruta lui Dumnezeu, ci 1ji pe ale lui Dumnezeu Ie apuca 1ji
pe cele .atralne Ie jefuie1jte. Nu se teme de Dumnezeu fiindca
nu-L lube ste pe EI.

Va zlce cineva: Dragostea 1ji temerea sint lucruri potrivnice
intru sine. Zice Sfintul loan Evanghelistul: "Frica munca are 1ji
cel ce se teme nu este des avlrs lt in dragoste" (I loan 4, 18). ~i
se vede intre oameni, ca multi nu-l iubesc pe acela de care se
tern, iar mai ales il 1ji uras c 1ji se feresc de el fugind ca de la 0
cumptlta ftara. ~i iara1ji: Un de este adevarata dragoste, acolo
este netemere, a grait tot Evanghelistul: "Frica nu este i.n
dragoste, ca dragostea cea desavir1jita 0 alunga afara pe frica".
Deci cum in Avraam, dragostea 1ji frica tmpreuna erau? Cum se
temea de Dumnezeu pe care-L iubea 1ji cum iI iubea pe Acela de
care se temea? .

Raspuns: Indolta este frtca, dupa lume 1ji dupa Dumnezeu,
dupa' trup 1ji dupa Duh. Frica cea dupa lume §i dupa trup este
frica de rob, tara de voie, iar frica dupa Dumnezeu cea
duhovniceasca, este frica fireasca, stoboda. .Deci acea
lumeasca dupa.ch+p frica nu-l iube ste pe acela de care se teme,
caci se teme de dinsul pentru vreo rautate 1ji munca 1ji
pedeaps~-~i macar de ar 1ji face voia aceluia de care se terne,
apoi nu pentru dragoste 0 face, nici de bunavole, ci nevrind,
precum 1ji robul 1ji nevolnicul pentru frica muncitor, ca sa nu
primeasca batai de la dinsu!. lar acesta care are duhovniceasca
frica cea dupa Dumnezeu, il iube s.te pe Acela de care se teme s l
face voia Celui iubit, de buna sa voie 1ji alegere nu de frtca, ci
din dragoste, 1ji se teme ca sa nu-L minie in ceva pe Acela pe
care-L tubes te. Nu de b~tai temindu-se, ci de pacat 1ji de
miniere, ca sa nu se Hpseas c a de dragostea celui iubit, nu in
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all fel, -ci ca fiul pe tatal asa it lube ste tmpreuna §i se teme, se
temeal-l lubeste. ~i este aceea 0 veselie a credinciosului rob al
Domnulu.i,- ca adica cu iubire sa .ae te ama de Dumn ezeul sau
precuin §'i Paatrnlatu! graie§te:' "Sa se veseleasca inima mea ca
sa se teama de Num-ele Tau" (Psalm 85, 5). lar ceea ce a z is-o
Sfintul loan Evanghelistul pentru draq os te a des avtratta, cum ca
aceea afara izg:one§te frica, pe aceea Sfintul Dorotei a titcuit-o
in "Cuvint pentru Dumnezeiasca frtca" graind. as a: Doua frici
sint: Una de nou lntrata, §i una de.s avlr sf ta. De ci cea d intii este
a celor ce incep a vle tul cu dre apta cre d lnta, lar a doua este a
sttntltor cetor desavir§iti, care au ajuns in maeura dragostei.
Face cineva voia lui Dumnezeu de frica muncilor, acesta inca
este de nou Incepator, c.a n-o face aceea pentru singur binele,
ci pentru frica batatlor. lar altul face voia lui Dumnezeu, pentru
sin'gura dragostea cea catre Dumnezeu, iubind-o pe ea fire1jte,
pentru ca adlca sa ptaca lui Dumnezeu. Acesta st!e ce este
acest ohiar adevarat bine; acesta a cunoscut ce este aceea a fi
adevarat cu Dumnezeu; acesta este cel ce are adevarata ~
draqo ste., pe care 0 zice Sfintul Evangheiist, ea este
desavir§ita. ~i ace asta dragoste Il . aduce pe el tn cea

- desavir1j-ita frica, ca se teme unul ca acesta §i paz este voia lui
Dumnezeu nu inca pentru bata], DU inca pentru ca sa nu se mai
munce asca, ci precum am zls , 'gustind din singura dulc eata
aceea adtca a fi el Dumnezeu, se teme ca sa nu cada din aceea,
se teme ca sa nu se Hpse asca de ea. Deci aceasta des avtrstta
f~ica, care din dragostea aceasta se face, 0 iz qo nes te af'ara pe

J frica . cea de nou - intrata §i pentru aceasta graie§te, ca
~ _ d.ragostea cea desavir§ita afara 0 lzgone§te pe frica. ~i nu se
'i' poate veni in frica cea des avtrs+ta numai prin cea de nou

intraU frica: Pentru ca trei stnt chipurile ~ precum zice Grigorie
de Nazianz - prin care putem a placea lui Du_mnezeu: ori
tem.indu-ne de inunci, ii btneptacem 1ji sintem in rtndulata

.robulul; sau dobinda cea din plata urmarlnd-o, pentru folosul
nostru implinim cele poruncite 1ji ne .asemanam n.aimitilor; sau
pentru singur binele acela (ca adica sa placem lui Dumnezeu) s l
sintem in rinduiala fiului. Ca, fiul cind i§i vine intru price_pere
face voia tatalui sau, nu terriindu-s e de bataia tataf ui lui nici
pentru ca sa ia plata 'de la dinsul,' ci lubindu-t pe el paz es te
acea sin'gura. dragoste fireas ca spre dinsul §i clnsrea
partnteaeca §i se nadajduie§te c·a toate averile tatalui ale sale
sint. Unul ca acesta se invrednice§te a auzi: "De acum nu mai
e$ti rob, ci fiu §i mo§tenitor, lui Dumnezeu prin lisus Hristos"
(Galat. 4, 7). Unul ca acesta nu se ma-j teme - precum am zis -
de Dumnez:eu, dupa acea de nou intrata frica, ci iI iube§te,
precum graie§te Sfintul Antonie cel Mare: "Eu I1U rna mai tern
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de "Durnnezeu, ~~i il iubesc pe EI".- ~i Domnul i-a grait lui
Avraam, dupa ce I-a adus el pe fiul sau: Acum am cunoscut ca
te temi de Dumnezeu, aceasta inseamna cea des.avlrs lta frica,
care se facie din dragoste. A§a Sfintui Dorotei, §i iara§i Intru
acetast cuvlnt purln mai '[os zice: "Cea desavir§ita frtc a este a
sfintHor, care, nu inca de frica muneilor, sau ca sa ia plata fac
VOia lui Durnnez eu, ci iubindu-L, precum de multe ori am zis,
temindu-se sa. taca ceva, afara, de voia celui iubtt. $i pentru
aceasta zice: Dragostea afara 0 izgone§te pe frica, pentru ca
inca nu mai fac de frtca, ci din dragoste §r din dragoste se
tern". Pina aici Sfintul Dorotei. . .

,,iti. voi Inmultt samtnta ta ca stelele §i ca nisipul". Cu stelele
§i cu nisipul a. asemanat Dumnezeu sernintta lui Avraam ceea ce
avea sa se tnmutteasc a, nu nurnal -adevertnd c~ fara de numarva sa fie, precum stelele §i nisipul este nenurnarat, ci (dupa
semuirea Sfintului lsidor Pelus-iotul) §i osebire intre din§ii in
vieti1e lor aratlnd, cum ca ave au sa fie intre din§ii unii c u vlata

,. cere.as ca, ca stelele, iar altll pamlntosi ca nisipul. Cei buni,
dreptii adica stelele, care, de Dumnezeu prtn bunatati!e lor s-au
aproptat, iar ,cei rai §i pacato§i aeeia nisip sint, ale carer
sutlete s-au lipit de pamlnt, pe cele paminte§ti destatar:
cauttndu-Ie §i intru vremetnlcete griji mintea lor afundtndu-s.l.
Cei i-ntelepti §i cunos catorl aceia-s stele, cei timpi §i nebuni
aceia-s nisip. Cei, inalti cu clnetea §i cu stava §i aceia se
.aseamana cu s tele le, ca as.a §i titlurile a se scrie s-a obts nuit:
"kuminosul" §i "Prea luminatul" §i "Prea s tralucltu!", iar
poporul s implu. cu nisipul este .asemene a, ca precum nis ipul cu
picioarele este calc at, a§cl saracti §i s capatatil de cei bogati §i
puternici sint strtmtoratl. Care lucru dupa ac sea §i Sfintul
Apostol lacob I-a aratat zicind: "Oare nu bo qatli va silesc pe
voi §i aceia va tr,ag la judecati? Oare nu aceia hules c eel bun
nume, care s-a chemat spre voi?" (Iacob 2, 6-7) .. lar mai ales
sfintii cei ce aveau sa fie in semlntia lui Avraam, asemenea
stelelor (stele) mai inainte s-au numit de Dumnezeu, care
singuri prin dumnezeiasca ptacere au straluc lt §i pe altii i-au
luminat in noapte a vietii acesteia, povatusndu-t pe ei la ealea
mlntulrtt, iar cei ce aveau sa He far.adelege, necuratu, care "S-au
departat de fa Dumnezeu §i L-au rninlat pe EI, aceia s-au numit
nialp, Cel ce aveau sa prtrneas ca pe: Mesia eel fagaduit, Hristos
Min~uito'rul nos tru §i .sa creacfa in -EI, aceia stele cere§U mai
inainte s:au Dumit, ca cei ce s-au invrednieit la C~r eu stele Ie,
iar cei ce 'nu ,avura a primi pe eel de la Dumnezeu .ratal, vrea
sa-L trimita la ei pe Dumnezeiescul Fiu spre mintuirea a toata
tumea §i nu numai nu avura a crede in EI, ci §i a-L batjo,cori §i,
a-L ucide pe EI, aceia cu drept nisip s-au numit, vrednki die
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calcare ~i de scuipare. ~i pre cum nisipul cel ce de vint se spul-
bera de pe fata pamintulul, asa acum jidovii semintle lui
Avraam fHnd, vrajmas ll lui: Hristos Dumnezeul nostru de minia
lui Dum'nezeu pe fata pamlntulul pre sarat! !ji r is ipf ti stnt, pina
cetotl in ziua cea de apoi se vortulbura in prapas tla ladulul.

Viata Sarrei a fost ani -127 §i a murit -ln Hebron in parntntul
Canaan (Fac. 23, 1) §i a plins dupa ea Avraam, iar mai ales fiul
ei Isaac dupa malca sa nemingiiat se tinguia. Apoi nevrind
Avraam sa ingroape trupul ei ln: mormintul inchinatorilor de
idoli, macar de§i nu-l opreau locuitorii cei de acolo, ci mai ales
ii §i zlceau: As culta-ne pe nol, stapine, tu intre noi ca un
imparat de Dumnezeu .te-ai trim is, in cinstitele noastre
marminturi ingroapa-ti morttt tai pentru ca nlrne ni dintre noi

. nu-st va apara mormintul sau dinspre mortul tau. Ins a Avraam
n-a volt ca trupul binecredincioasei lui femei sa fie aproape de
trupurile acetor oameni, care intru necuratia idoleasca traind
au murit. Pentru aceea a cumparat de la Efron Heteul, linga
cetlaltl fii ai IU,i Heteu 0 pe!jtera Indoita, cu patru s ute de
didrahrne .arqlnt curat ca sa-l fie lui gropnita a sa ~i nirneni din
cei necurati sa nu vo lasca a avea acolo parte spre ingroparea
mortltor sal, ci numai ale dreptcredtnctoatlor ~i trupurile
dreptltor sa se ingroape acolo. lar pastera aceea spre Mamvr.i,
nu departe de stejar ul acela, la care i s-a ararat lui Avraam
Sfinfa Treime. Se cheama pestera Indolta, cacl lnlauntru in ea
erau doua pe srert, una spre ingroparea trupurilor barbate stt,
iar alta a celor femeie§ti, iar in acea pe§tera nimeni n-a mai
fost' ingropat mai inainte de ingroparea Sarrei. Deci acolo a

)ngropat Avraam cu cinste trupul iubitei sotiei sale Sarra §i el
mal pe urrna acolo ingropat a fost §i Isaac §i Rebeca §i lacob ~i
Lia.

Nemern'icind dreptul Avraam in'~ pamtntul cel de Dumnezeu
" fagacluit lui §i s emirrtlei lui, nu avea loc chlar al sau, precum de

aceasta !ji Sfintul intii M'ucenic ~tefan a zis catre evrei; A mutat
Dumnezeu pe Avraam in pamlntul acesta in care -voi acum
locultl §i _ou i-a dat lui mostenlre intr-insul nici un pas de
picler. Ntci nu se grijea dreptul de aceasta, ca sa alba el lo c al
sau"'de petrecere, ci trecea din loc In Joc, din tara in tara, din
cet'ate in cetate printre oameni stratnt in pamlnt strain §i ne-
mernic locuind, indestulindu-se cu stnqura purtarea de grija a
lui Dumnezeu cea pentru sine-:- lar cind ii era lui nevoie de
ingropar:e, ca sa-~-i ingroape pe mortul sau, n-a voit spre aceea
pamtnt strain, ci cu pret ~i I-a cumparat 'sie§i ca sa-i fie lui
chiar al sau loc, in care Sarra ~i singur el ~i fiii lui sa se
ingroape.

lar noi de alci putem sa §tim acestea doua, cum ca to ata
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vfata noas tra stralnatate ne este, iar mormintul ne este mosta
~i mo~tenire a truputul nostru ~i cum ca toate cele ce Ie' avem
in viata ac.eas-ta streine sint, numai singur mormintul este al
nostru' tn care putrez im,

Nemernicie este vremelnica vlata noa stra, nu numai pentru
aceea fiindca omul trece din toe in lee, nu toti la .acetast loc
tocuiesc ~i tmbatrtneac la care s-au nascut, Unul s-a nas cut fa
"rasarit ~i Iocutes te Ja apua.: altul la apus s-a nas cut ~i traie.s te
la ras artt, ci ~i pentru aceea s-a numit viata str alnatate,
deoarece nu fiecare sia la un loc in zilele sal-e, ci neincetat
curge §i se" schtmba din pruncie in cop llarte , din cop ilarte in'
virsta de ttnar, apoi se : face barb at de savlr's it, dup a aceea
Imbatrrne ste §i s.e tnveches te §i nu este nlc.l un ceas in care ar
sta din curqare a sa vlata no as tr a, macar de s-ar ~i. p are a ca sta
$i soare!e pe cer, care in ochtl nostr! se vede ca ar sta, insa
alearga netncetat cu repedealergare ca 0 sageata s+oboz lta din
arcul cel incordat §i in 24 de ceasuri alit de. mare crug ceresc
Inconjura. De asemenea vlata omene as ca se pare ca ata, dar nu
s ta, ci curge neincetat. $1 nuI se intimpla ei cindva ceea ce i s-
a intimplat soarelu i in zilel.e lui Isus Navi, a stat soarele in
mijlocul cerului §i nu s-a grabit a merge la apus spre
desavir§irea unei zile, adica: Pe cit este 0 zi tntreaqa, atita a
atatut nemtscat soarele la un loc, §i a fost ziua aceea ca doua
zile. lar vlata omeneasca nlcro cirta de vreme (nici 0 cttpeala a
ochiului) nu stle sa stea, ci ale~arga degrab, noi nes imttnd,
degrab ca irrtru putln se arata ~i .apoi se stinge ca ~i streinul
cel ce trec e pe 0 cale Inalnte, intru putin se vede ~i lndata
departe se' duce §i de la ochi se ia (Iacob, 4). inca §i pentru
aceasta stralnatate este. vlata noastra ca-i nestatornica cu
nenorocirea sa, astazi .este ornul bogat,. miine sarac, astazt se
bucura, rnllne plinge, .as taz] este cinstit, miine necinstit. s l
pre cum streinul cel calator trece cetatl, sate, munti, val,
durtiQrav'i ~i la toa-te cauta, macar de stnt §i prea frumoase la
vedere,. ci ,putin prtvindu-Ie, merge alature a, asa vlata noastfa
Ie -trece pe to ate cel-e' fru,moase §i bine norocite in lumea
ace'as ta, rnacar de'~i a .lntlrzta intr-insele §i a le s taptn i ~i a se
Indulci de ele s-ar pare a lui, lar .acum acelea §i cit degrab trec,
Ie arata in Inte le pclune a lui Solomon, cei ce cu tinguire
graiesc: ',;Ce ne-a folos it pe noi mindria sau bogaHa cea cu
'ingimfare ce ne-a dat noua?" (lntetep, 5,8) . .Au trecut to ate
acetea ca umbra ~i ca 0 veste tre catoare ~i ca corabia ceea ce
trece valurtIe marilor la a carei trecere nu se pot afla urmele ~i
ca pasarea ceea ce zboara prin.vazduh; la a carei cale nici un
semn nu se aHa, ~i ca sageata cea slobozita la locul eel de
tinta, a.§a strainatate este viata noastra. Drept aceea §i David
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catre Dumnezeu rugindu-se pentru sine zice: "Nemernic sint eu
la Tine §i strain ca §i toti parlntl! mel" (Psalm 38,17). Deci bine
ne' statuie§~e' Sfintul Apostol Petru; "Iubitilor,' rogu-va ca pe
nls'te nemerntcl §i atratnl, sa va feriti de trupes rile pofte, care
se lupta asupra sufletului" (I Petru 2,11). Deci unde este mo s ia
muritorului om, §i care ii este mos tenlrea? Mo§ia omului (gra-
iesc dupa trup, iar nu dupa duh) este mormintul, parnlntul §i
tartna, Hindca de acolo cu trupul am les lt, deci aceea §i mo s ie
este a trupului no stru §i la aceea ne intoarcem cu Judecata lui
Dumnezeu Cel ce a zis: "Pamint e§ti §i in parnlnt vei merge"
(Fac. 3, 19). ~i precum sufletul de la Dumnezeu dindu-se ornulul,
dupa ie§irea sa din trup, la Dumnezeu ca la un tata, iar la cer
ca la patrla sa (de a fi drept) se intoarce, asa trupul cel din
pamtnt nascut, la pamtnt ca la maica sa se duce. Drept aceea §i
loan Evaoghelistul intrind in morrnlntul cel sapat lu is}, a zis
catre ucenicii s a}: "Tragind pamtntul, maica mea, acoperttt-ma"
(Sept. 26). ~i daca sfintul cel atita de mare' s tia a fi .moste
trupului s au pamlntul, numindu-I pe el malca sa, apoi noi
pacato§ii ce sa ztcem? Oare nu la aceeasl malca vom merge?
Oare nu in parnlnt §i in mormint, ca intru mo s ia cea chiar a
noaatra ne Yom intoarce? ~i ce vorn mos teni acolo? Nu alta, ci
numai putrezirea cea cu. totul §i viermi, precum scrie Sirah:
"Cind moare ernul mcatene ste ji\iini §i fiare §i viermi" (Sirah
10). Fiare nume.ste pe cele multe feluri de insecte §i viermi.

lar fiindca viata noas tra s trainatate este §i mormintul rnos ia
trupulut, deci tciate cele ce Ie avem in vlata aceasta stralne
sint, . numai singur: rnormtntul . este al . nostru, precum ~i lui
Avraam in pamlntul Canaan .ca un strain §i nemernic locuind,
toate steaine ii erau. Str aine cetatlle, s'traine satele, stralne
tarinile §i dumbravl!e §i toate parnlntur lle acelea straine, numai
chlar a .Iui era pestera spre ingroparea mortllor sai curnparata.
Strainulj om in departata tara loc ulnd §i calatorind, nici un loc
nu zice ca este al sau, macar de si undeva .s-ar odihni, ntcl 0
c~sa nu 0 numaste casa sa, macar des i in vreuna i s-ar intiinpla
a ramlnea, §i rnacar de ar vedea vreo bogatie nu zice a mea
este aceea, ci straina. ~i mal mult cev.a nu poarta, ci numai
haina cea de nevoie .§i. 0 mica bucata de, ptlne- cit- sa-t ajunga
spre hrana de z+ua ,i 0 singura dorire are: ca sa ajunga degrab
unde catatore ste. Intru nemernicia vietii noas tre , -de avem

r. vreun loc, apoi la 0 vreme este. Orj cas a de avem §i aceea la 0
vreme. Ori de sint la noi oarecare avert, toate sint vremelriice
deci nu stnt ale noastre, fiindca la 0 .vreme se tnttmpla Ja noi §i-
de vreme se iau §i in miini atralne trec. lar noua (de am vletui
dupa Dumnezeu) ne-ar ajunge hrana cea de peste zi §i cele de
nevoie haine, dorind sa ajungem vlata ce va sa. fie cu Hristos.
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S-au oblsnutt oamenii ca mutte in lumea aceasta sa-~i ci~tige
lorus] ~i toti se grijesc ca sa aiba a lor cas a, a lor avere, a lor
adunare ~i 'toate orice dobtndes c ale lor pe acelea Ie numes c,
insa' nu cu adevarat ale tale sint omule l Acelea ce le-ai dobindit
tie, toate sint str alne, fHndca cu tine nu vor petrece in veci, ci
degrab in miinile altora vor intra ~i nici nu ~tii cine Ie va lua
dupa tlne; casa ai, oare vei petrece in ea in veci? Oare nu te
vor izgoni pe tine viu, oare nu te vor scoate pe tine din casa ta
mort ~i in pamlnt oar~ nu te vor ascunde? Sau averi oarecare
de ai, sate.i-mo s.if , vll, oare mult Ie vei staplnl .pe ele? Oare nu
Ie va lua cineva mai puternic dectt tine? Sau ~'i singur oare nu
Ie vei lasa, in mormirit sala~luindu-te? Aur, argint ~i. multe
lucruri de mult pret ai, oars tncradlntat e~ti ca de acelea
niciodata nu te vei lipsi? Dar nu ti Ie vor fura hottl, nu ti Ie vor
rapi talharii, nu ti Ie va arde focul,'nu Ie va ineca apa? Sa fie ~i
asa, ca toate 'ace lea intregi sa-ti fie, insa iF va veni ceasul in
care scstndu-tt moartea toate acestea vor pieri, iar tu te vei
duce de toate lipsit, gol, singure cele de -Inqrcpare avtndu-tl.
Deoarece cind moare omul, oare nu Ie las a pe toate, oare se va
cobori cu dinsul slava lui? "Adormit-a cu somn tare ~i nimic n-
au aflat toti barbatii bogatiei in miinile lor, laaa-vcr str ainf lor
bogatia lor" zice Psalmistul. Deci toate cele ce sint aici nu-s
ale noastre, ci straine.· ,

,Vei zice: Ale mele sint pin a ce sint viu, sau macar pina ce Ie
am pe ele. lar eu iti zit: Ca ~i in singura acea vrerne in care iti
stapine~ti averile tale, nu 'stnt chiar ale tale, fiindca nu din a ta
fire sint, nu te-ai nascut cu acelea,· nu le-ai scos pe ele din
pintecele maicii tale, ci toate imprumutate sint ~i nu vor
petrece cu tine, fara numai pi\na la 0 vreme. Haina ta de este de
lina apol al Imprumutat-o de ia oi; de este de matas a, aceea al
imprumutat-o de la vierme de 'India, care se chearna matasar,
camasa ta aste imprumutata de la in, sau de la alte oarecare
Ierburt: incaltamintele. tale sint imprumutate de la pieile
dobttoceatt: aurul ~i argintul stnt- lmprumutate din sinurile
pamlntulul, inca multe ~i din nedreapta dobinda Ie ai. lar cele
ce din [afur] ~i din. raplr! ~i din .etralne. osteneli Ie dobtndes tl,

-pe acelea nici nu ti se cade sa Ie ai ale tale,. cacl atralne sint,
iar .nu ale tale; tot gol ai ie~it din pintecele maicii tale, gol te
vei ~i duce. AI tau chiar ce este,? Mormintul singur oriunde te
vei -ingrop,a, acela este al tau Joc, aceea este cas a ta, graind
Psalmistul: "Morminturile lor casele lor .tn veac" (Psalm 48,10). -
intru acea cas a vei petrece neie~ind ptna la glasul

. Arhanq'hetulul ~i pina la trtmbita cea de apoi, nimeni nu te va
izgoni de acolo, nimeni nu-ti va plzmu] averea ta putrejunea ce
o vei avea acolo,' nimeni nu-ti va rap] viermii tal, care iti vor
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mlnca trupul tau. Nimeni nu-ti va ztce ; A mea este acea [ivina,
care din mormintul tau se trage, ci chiar a ta este nu-i straina,
nici de obste cu cineva. Deci mormintul ne este al noatru loc,
lar cetelalte nu-s ale noastre, ca nimic n-am adus in lumea
aceasta §i nimic nu vom duce de aici. lar de este asa, deci

,dato,ri stntem ca pururea sa gindim de al nostru loc, de a
noas tra rnoste, demermtnt, datori sintem - zic - ca pururea sa

.ne ' aducem aminte de moarte. $i precum dreptul Avraam §i ..a
cumparat IUJ§i cu pret gropnita, asa noua, sa ne fie prin lucruri
bune a 0 curnpar a aceea, adica, ca sa putem cu MHostivirea lui
Dumnez eu sa ci§tigam sfir§it cre§tinesc, moarte cinsttta,
mutarea dreptulul. ~i oare voleste ca sa ci§tige cineva un
sfir§it ca' acesta? Acela mai inainte de moartea sa cea fireasca
$i trupaasca, sa moar a pacatulul cu moartea cea
duhovntceasca §i sa-s i ing-roape rnintea. sa in pester a cea
indoita': tnc.oasta cea Irnpuns a pe Crucea lui Hristos §i intru al
sau lnsu§i mormint. Adica: sa-§i .aduca aminte de-a pururea de
Patima lul Hristos eea de voie pentru noi §i de moartea Crucii
Lui, §i sa-§i po arte purure a in mintea sa moartea sa neultata.
Moarfea acestuia va fi tnalntea Domnului cinstita §i sfir§itul
fericirii.

Venind Isaac in virsta barbatulul desavir§it §i acum de 40 de
an! Hind de 'Ja ',na§tere, dreptul tata Avraam vrind sa-l

.tnsoteaeca cu nunta , n-a vrut· sa-l ia lui mlreas a din fiicele
can~nei!e§ti, fiindca vedaa naravurlle acelor oameni §i viata cea
faradelege a lor. Deci a trimis 0 sluga a sa credincioasa la
Haran in casa fratelui sau Nahor, a carui sotte era Milca; fiica
lui Hararrs.ora lui Lot- §i a Sarei, care i-a nas cut lui Nahor un fiu
Batuil, iar Batuil a nascut 0 fUca -Rebeca §i un fiu Laban. Deci
pe acea eoptla Rebeca,. fiica lui Batuil, sora lui Laban §i
nepoata lui Nahor a Iuat-o lui Isaac fiului sau sofle, inca §i el
§i-a luat dupa moartea Sarrei femeie lui pe Hettu~~0 cu numele.
Pentru ca Domnul cel Atotputernic vrind sa tnrnutteasca roada
robului Sau a innoit in el"cu minune puterea na stertl de fii Ia
batrtne tele lui §i' a nascut cu Hettura fii,. care in vlrs ta fiind i-a
indestulat cu daruri. $i l-a trim is de la sine, ca sa nu
moeteneasca cu fiul Isaac. Apoi a murit la batrtnete unse,
traind ani 175. $i s-a Inqropat de fiii sai .laaac §i Ismail in
pestera cea indolta unde §i dreapta Sarra era ingropata.

Hettura, pe care dupa moarte a Sarrei a luat-o Avraam luts i
femeie, unii 0 soc oteac a fi Agar; care i-a fos't tiitoare, pe care
o departase cu fiul ei Ismail, vie fiind Sarra, lar murind aceea,
iara§i ca §i cum pe Fitoarea Agar a adus-o la sine §i a luat-o
femeie legiuita. §i ca §'j cum aceea Hettura se numea, dar
aceasta nu se arata in SfintaS-criptura.
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Dupa numararea anilor se arata ca Avraam n-a murtt pin a ce
~i-a vazut pe nepotll sai cei din Isaac nascutl, lacob ~i Isav.
Avraam a nascut pe Isaac fiind de 10-0. de. ani ~i a trait de toti
ani! 175, Isaac 4'0 de ani avind s-a insurat cu Rebecca, deci era
atunci Avraam de la nasterea "sa de 140 de ani. Isaac a nascut
pe lacob §i pe Isav la 60 de ani al v ie tii sale, deci era atunci
Avraam de 160 de ani. 'Apoi inca rarnln 15 ani ai vletii lui Av-
raam pina la implinirea celor 175 de ani ai vie til lui. Deci
Avraam a ajuns nu numai nastere a nepotilor sai, ci ~i
copltareaaca cre~terea lor pina la 15 ani ~i se mingiia de ei iar
mai ales se veselea cu Duhu de lacob, prooroce ste mal inainte
vazind pe Mesia Hristos Mintuitorul lumii, eel .ce avea sa ias a
din .semintla lui lacob. ~i se crede ca st : Dumnezeiasca
cunoatlnta Invata Avraam pe nepottl sal in anii lor copltareatl.
lar de vreme. ce in Biblii sfir~itul lui Avraam mai inainte de
nasterea -lui

I

lac ob ~i a lui Isav s-a pus, deci ~'i noi Bibliilor
urmam .
. ~Abinecuvintat Dumnezeu pe Isaac fiul lui Avraam t(Fac. 25)
cu toata tnde stutarea paminte~tilor bunatat], una numai n era
lui mihnirea: .ca femeia Iul Rebecca nu nastea, ~i se ruga Isaac
pentru femeia lui catre Dumnezeu ca sa-l dezlege nerodirea ei.
Ca rnacar de~i fagaduise Dumnezeu lui Avraam ca sa-i
inmulteasca acea aamtnta a lui din Isaac din care era sa las a
Mesia· eel asteptat, insa trebuia ca daruire a cea fagaduita sa se
primeacsa prin ruqaclune. Deci 20 de ani (precurn ~i Sfintu·1
Gura de Aur spune), .s-a rugat Isaac lui Dumnezeu ca sa i se dea
Rebeccai nastere de .til ~i ~i-a ci~tigat cererea. Ca I-a ascu Itat
Dumnezeu ~i a zamlsfit in plntece Rebecca doi ~i apropiindu-se
vremeanastertl, saltara intr-insa pruncH, ca ~i cum luptindu-se
intre sine~i, ~i unul pe altul inghesuindu-I, ca ~i cum unul pe
altul din pintecele maicii a intrece voind. A'poi' se minuna
Rebecca zlctnd Intru sine: Ce este ace as ta , ~'i ce va fi din
aceasta? ~i L-a intrebat pe Domnul Dumnezeu prin osirdnica
ruqaclune de aceasta ~i i-a ararat ei Domnul prin ingerul Sau
zicindu-i: Doua neamuri sint in pintecele tau ~i doua popoare
'din ptntecete+tau vor ie§'i ~i unul if va b ir ui pe celalalt ~i cel
mai mare va sluji celui mic. Aceasta descoperire Dumnezeiasca
n-a spus ..o barbatutui sau Rebecca, ci astepta implinirea
cuvintetor lui Dumnez eu. lar cind .s-au apropiat zHele ca. sa se
nasca de gemene erau c~i ce se na'~teau.·,

Deci a ie§it flul eel 'intii rosu ~i tot paro s, apoi a ie~it cetatalt
fiu, a carul mlna se tinea de calc'liul celui dintii, ca §i cum
oprind pe cel ce-I intrecea. Deci tatal a pus numele celui dintH
Isav (ca al tatalui era acel lucru, ca adica sa puna nume fiilor
sail iar lsav pentru aceea I-a numlt fii~dca pares era pruncul,
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ca un barbat desavirllit, pentru ca Isav desavirllit se cheama.
Dar inca §i alt nume i-a adus lui Edom, adica galben, caci ro§u
era. Este in,ca §i alta, ttlcutre la numele acela, vezi in Canonul
cel mare al lui Andrei Criteanul in peasna ,4. Caci celuilalt

. prunc l-a pus numele lacob, adica impiedicator sau tlttor de
calct]. ,

$i era in vremea aceea Isaac de la nasterea lui 60' de ani.
Apoi venind in virsta amindoi fiii lui Isaac, se facu Isav vlnator
§i plugar, iar lacob petrecea in casa slujind parlntttor cu
bltndete §i cu almptttatea inimii 'lui, precum zice de dinsul
Scriptura: Era om neviclean in cas a, lar evreii zic, ca pentru
aceea locuia lacob in cas a, de vreme ce se nevoia la
invatatura, pentru ca atunci dupa - a lor spunere, ie§ise
tnvatatura de la Melchisedec, care (§i pe Avraam) iI tnvatase a
cunoaste pe 'Unul Dumnezeu-Ztdltcrul a toata faptura §i a-L iubi .
§i a se terne de EI §i mai bine a-i place a Lui cu lucrurl bune §i
cu viata dre apta. Deci intru aceea Invattndu-se lacob petrecaa.
in cas a §l iubea Isaac pe Isav, caci vinatul aceluia era mincarea
lui, iar Rebecca iubea pe lacob - una, vaztndu-! bunul obicei,
bltndetete, lini§tea, ascultarea; alta,' §tiind Dumnez etas ca
bunavotre de el, ca placut .§i prim it lui Dumnezeu este §i ca
voie§te' Dumnezeu sa-I mareas ca pe el cu cinstea peste Isav,
iar mai ales prin Prooroces c grai $1 Duh, dupa descoperirea lui
Dumnezeu, mai inainte vedea ca din semlntla aceluia avea sa
tasa preaiubitul .a toata lurnea lubitorul Hristos. Pentru aceea iI
iubea pe lacob ca 0 prooroctta fiind §i lui Ilpofte a intiietatea §i
din dragostea cea catre el l-a spus lui descoperirea ceea ce de
la Dumnezeu i se facuse ei pentru dinsul §i i-a poruncit sa
pazeasca acea taina, precum §i ea 0 pazea, lar lacob auzind-o
aceasta de la mama sa, a inceput a avea mare dragoste catre
Dumnezeu §i a-I sluji Lui CU' osirdie, rugindu-se catre Dinsul cu
caJdura §i ou totul se sirguia ca sa-I ptae a Lui.

lar in oarecare vreme, lacob §i-a fiert lui§i 0 flertura (Hnte) §i
a venit tsav de la clmp ostenlt §i flamind §i a zis catre lacob:
Sa rna hrane§ti cu fiertura aceasta ca sa ma tntareac §i l-a zts
lacob lut: Da-mi dar mie intHetatea aceasta a tao $i i-a zis Isav:
Eu mor de oatene ala s i de foame de ce-mi este mie intiietatea
aceasta, ce ci§fig imi esie 'mie din' ea? $i i-a zis lacob: Jura-te
mie ~stazi ca-ml dai inJiietatea. $i i s-a jurat Isav §i i-a dat
dreptul de intii nascut lui lacob. lar lacob i-a dat lui piine §i
.Iiote fiarta. Apoi Isav a min cat §.i a baut §i sculindu-se s-a dus,
intru nlrnic s.ocotf ndu-e i lui intiietatea pe care pentru 0 mincare
a vindut-o fralelui sau. .

Ce putere §i tnttletate era §i cinste in neaniurile ceie vee-hi?
Sa stlrn: intii: Cel dintii fiu era dupa tatal, ca un tata frattlor
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sai, caruia ca unui tata i se inchinau fratii datori fiind. Care
lucru se ar ata din. cuvintele lui Isaac cele. catre lacob (in locui
lui Isav) Intru .blnecuvtntare graite: Sa Hi staptn' fratelui tau, ca
sa se inchine tie fiii tatalui tau. (La cei vechi era obicei ca pe
nepoti sa-i numeasca fii). 0 • '

A doua: Aceea era la cei intii naaeutl puterea, ca dupa tata
im.partindu-se averile cele.ce erau intre fii, totl cite 0 parte ce Ii
se lmpartea tor, datori erau a-st lua asupra lor, iar cel intii
nascut se cadea sa ia doua part], care lucru aratat este din
Deuterononl 21,17 unde se porunce ste, ca tatal sa dea celui
intti nascut al sau indoit din' toate averile ce Ie ave a, ca acela
este.tncepatura fiilor sal.

Af tre.ia: Aceasta era cinstea celui intii ·nascut (dupa potop
tnceptndu-ae) ca fiul cel dintii nas cut era -jertfit9r, adic a Preot
de casa .. Precurn dupa aceea a §i zis Domnul Dumnezeu catre
Moisi: Sfinte§te--Mi Mie pe tot cel dintii nas cut, care a deschis
pintecele maicii sale, ca sa-rnl fie Mie, adica: Ca .desparflt sa-Mi
fie Mie in .sf ujba jertfirii (Ie§ire 13,1). Si iara§i a zis in Numert i

. (3,13); Mi-am·sfintit Mie pe tot cel intii nascut intru Israil. Deci
cu acest fel de leg'e aduce a Intltul nascut Jertfe lui Dumnezeu,
pentru toata cas a tatalui sau. sr.r era aceluia deosebita haina
cea de jertfit. Spur) rabinii evrei cum ca lacob cumpartndu-st de
la Isav intlieciunea, aTuat §i haina cea de jertfit, intru care
dupa aceea I-a tmbracat maica sa Rebecca, cind a furat lacob
binecuvintarea tatalul sau, Deci ace as ta cinste era de demult a
celor intii nas cutl, ca adlca prin aducerea jertfei sa slujeasca
lui Dumnezeu: lar ctnd a voit Dumnezeu ca sa des parta
deosebit Pre otla §i a al~s la aceea semlntia lui Levi, cea inainte
aleas a de lacob, dupa Iepadarea lui Ruben intiiul nascut al lui
lacob, pentru pricina care. se va zice pe urma, atunci a zis
catre Moisi: "lata Eu all) luat pe Lev ltl dintre fiii lui Israil, in
locul a tot intiiul nascut ce deschide pintecele maicii sale"
(Numeri 3, 12). Cu acee asl lege §i.if! aemlntia lui Levi, dupa
Arhierei cel intii fiu lua arhieria, precum dupa Aaron a luat
arh-ierescul loc Eleazar intiiul nas cut al lui. Mai ales de aceea
era intiieciunea mare, ca tatal murind, intii binecuvinta pe cel
intii nascut al sau c u. osebita $i mai ale as a binecuvintare decit
pe cetlaltl c.opii al sal.. Si se implinea acea binecuvintare
partnte as ca spre ce i intii nascutl cu singur ·Iucrul, precum s-a
implinit a lui Isaac spre lacob. 0 cinste ca ac easta a
intiieciunii, nebunul Isav a vindut-o lui lacob pe 0 mincare s i 5-
a' lip stt de tncepatorte, de jertfit §i de cea mal mare binecu-
vintare partnteas ca.

lar Is av. a fost chip flecaruta din noi pacatos il, ca precum
acela pentru puttna hrana st-a vindut cinstea cea mare a
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intiietalii, a§a tot omu!' pacatos pentru cea mica §i scurta
dulceata a, pacatuiul, vinde pe cea negraita ~i nesftrs lta
dul'ce~ia a imparatiei ceruluf.

intrebare: lacob curnparlnd -de la Isav intiieciunea, lucrul
acela atit de cinstit ~i de stint, oare n-a gre~it cu pac atul
eumpararfl de cele sfinte (mal ales zictnd cu simonia)?

Raspuns: N-a gre~it, fiindca nu c a pe 0 straina a curnparat-o,
ci chiar pe a sa, adica pe cea inainte rapita s i-a ras curnparat-o
lui~i inapoi, caci in pintecele de malca la intiieciune era el
inainte ales de la Dumnezeu ~i inainte hotartt precum graie~te
Sfintul Apostol Pavel: Inca nenascindu-se ei, nici facind ceva
bine sau ' ceva rau, ca cea dupa alegere hotarire a lui
Dumnezeu, sa fie nu din lucrurl , ci de la Cel ce cheama, .i s-a
zis ei {adlca Rebee cal) ca cel mai mare va sluji celui mai mic
pre cum s-a scris: "Pe lacob I-am iubit I~i pe Isav I-am ur lt'
(Rom. 11). La care .apostoltee cuvinte, Sfintul Gura de AU!
scriind ttlcurtIe gdiie§te:, "Macar de~i inca nenas ctndu-s e
acesta adica (Iacob) cinstit era, iar acela (Isav) osindit. Pentri
ca acest lucru es'te al tnalnte-cun oatlntei, ca adica ~i dir
singure dur:erile. (maicii) ,sa-i· ale-aga, ca sa se arate
Dumnezeiasca ~Iegere, care' dupa inainte hotartre ~i dups
inainte cuno.~tinta s-a facut". lar Sfintul Ambrozie, de lupta lu
lacob cu Isav in ptntec ele maicii spune ca de asemenea a fos
cu saltarea lui- loan Botezatcrul tn pintecele maic ll lui ~i la fe
lacob, ca ~i mai pe urma loan, in pintecele de maica s-a sff nti
(Despre Credinta, Cartea 4). ~i ie~in'd Isav inainte din ptntecetr
de malca lacob iI tinea de calciiut lui, ca ~i cum nef as lndu-l pI
acela sa iasa inaintea sa. Deci inainte ales de Dumnezeu ~
sfintit din pintecele maicii, lacob intru intiieciune fiind, n-,
gre~it cu curnpararea de cele sftnte, curnpartndu-st luis l de 'i
Isav in.tiieciunea, ca nu prea i;traina a qumparat-o, ci chiar pe ,
sa a ras curnparat-o pe care inainte i-o rapl se Isav in ptnte cef
cel de maica.

Fapte le an ilor de la m'ia a treia ~i su ta a sasea
'(De la anul 3500'la anul 3600 de la Zidirea lumii)

, tstorta Bisericeasca·: in zilele dreptului .. Isaac a fost I

,foamete pe pamlnt precum ~i mai inainte in anii lui Avraam. ~
. voia Isaac sa se du ca in Egipt, dupa cum '~i tatal lui mai Inaint.
.tn vremea foametei s-a dus acolo. ~i i s-a aratat lui Dornnu
. Dumnez eu poruncindu-l a nu se duce acolo in Egipt, ci sa s

aseze in pamtntul pe care i~ va arata lui ~i i-a fagaduit ca va 1
cu dinsul ~i-I va binecuvinta pe el ~i-i va lnmutt! samtnta lui c
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.stel,ele cerului, §i toate acele parti ~are se nurne sc ale lui
Canaan §i ale Palestinei Ie va da semlntlet lui, dupa cum s-a
jurat lui Avraam tatalui .Iui. Deci Isaac prin porunca lui
Dumnezeu a mers in Gherara la Abimelec, nu la acela la care a
fost tatat sau Avraam, ei la mo stentrorul lui, pentru ca acela
era mai Inainte de nasterea lui Isaac, lar acesta in suta de ani a
vietH lui Isaac, du pa cum, inai pe urrna se va arata, Acolo Isaac
a facut aceea pe care §i tatat mai inainte a facut-c, ca temindu-
.se de cei rai oameni a numit-o pe so ia sa sora Iul.

Tara, stanta in anii
3508 de la

lar Abimelec in§tiintlndu-se bine cum ca Rebecca nu sor a, ci
sotta lui Isaac este, I-a infruntat pe el §i i-a zis lui: Ce ai tacut
nOU3 aceasta, ca putln de' nu e-ra sa fie cineva din neamul meu
cu sotia ta §i ai fi pus asupra noas tra s minte ala. ~i a poruncit
Ablmetec poporului sau zicind: Ori§icine se va atinge de acest
barbat, sau de s otla lui, vlnovat vafl mortii.
"Ai fi pus asupra ~'loasfra (smtnteala) tot pacatul". in talrnac ire a
lui leronim aaa scrie: "Ai adus asupra noastra". Asemenea sint
aceste cuvinte cu ale lui Abimelec celui inai dinainte, care l-a
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zis lui Avraam- pentru Sarra: Ce ai facut aceasta noua? Oare
tntru ceva tl-am gre~it tie, ca sa pul asupra mea ~i asupra
impara\iei mele pacat- foarte mare? lar noi sa tuarn aminte la
aceasta: Cum ca ~i paginii fiind tnchlnatorl de Idoll, macar de~i

,curveau ~i curvia n-o socoteau Iorus! intru pacat ~i prin
aceasta seapurcau pe sine~i fara de infrinare, tns a celor ce cu
preacurvla se atinqeau-de femeie strain'a, sttau ca mare pac at
este ~i-i face mare s trlmbatate celui de aproape intru Ins otlrea
lui ~i cu porunca de moarte il. ingrozea pe poporul sau, ca la
acest fel de pacat sa nu tndraaneasca

, lar acurn intre cres tinl acea faradelege, 0, cit s-a lnmulttt! ~i
.de-abia se soc otes te intru pacat, pentru ca multi neavind frica
lui 'Dumnez eu, tara de nici 0 infrinare s-au dat la acea
necuratie, deci pentru unii ca aceia sa sepuna aiel 0 socottnta:
Anume cit de' mare ,este pacatul preacurviei ~i la cite rele se
face pricin uitor? . , .

Pentru pac atut curvlet ~i a preacurviei de~i rus ine este a grai
~i a scrie, tnsa nevoie ne zace inainte ~i datoria ne sile~te ca
se cuvine a pune doftoria boaletor celor tnmuttlte, ~i nu sa nu
ne grijim de cei botnavl. ~i Sfintul Gura de Aur de~i intreg
Inte lept ~i curat cu inima era ~i se rus lna a grai cele de rus lne ,
sau a Ie scrie, ca nu ie sea din gura lui cuvint putre d insa cind
a prlmlt dregatoria inva\iHurii ~i doftcr+a cea duhovniceasca ca
sa tamadulaaca intru oameni ranlle cele suftetes tt, atunci ~i
nevrind scria ~i graia tara de rus lne pe ace lea de care mai
Inalnte- se 06i~nuise a se rustna. ~i griiiie~te catre curvari ~;
preacurvart, zicind: "Primiti-ma oare sce ~i necurat a grai voua
~i a nu ma ruslna, nici a rna ro s+, pentru ca nu de voie acestea
Ie fac, ci pentru aceia care nu se ru~ineaza pe cele de rus lne a
Ie face, prin cuvlnte eu sint silit a Ie, grai... Pentru ca ~i
doftorul vrind 'a scoate putrejune a din rani, intii pe degetele
sale in rana bo lnavutui Ie baga ~i de nu mai Intll mina ce
tamaduleate nu se va spurca, nu este- cu putinta a tamadui. La
fel ~i eu, de nu mai intii Iml ' voi spurca gura ceea ce
tamadule ste sufletele sau pattmtte voastre, nu va voi putea
tarnadui pe voi". Pina aiel Sfintul Gura de Aur.

Deci ~i noi smerttlt macar din parte sa ne facem urmatori
acestui mare Invatator. ~i pentru ca mal luminat sa se arate cea
mare greutate a pacatului preac'urvlel, mal intii se cade a st],
cum ca .alta -este curvla ~i alta este preacurvia, •

Curvia este .caderea celui slobod cu cea alobo da in pacatul
curvlel, cind amtndoua fetele cea barbateas ca ~j' cea femeiasca

'sint neinsotiti (netnsuratt) cu legatura nuntll nu sint legati, din
care fiecare din ei i~i staptneete pe al sau trup, precum
vote ste.
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Preacurvia este caderea celui neslobod cu cea nealoboda,
·Adics, barbatului celul ce-§i are le qiuita sa femeie, cu femeia
ce are barbat, sau 'cetui slobod cu cea nes lobo da, sau celei
slobode cu cel nes lobod, intre care pacatul fetei celei ·slobode
se [udeca curvie, iar pac atul celei neslobode se [ude ca a fi
preacurvie. ~i este p.reacurvia vatamare §i spurcare patului
celui atnaln al sau. Ca de vor fi arntndoua fetele nes,lobode,
atunci amtndoua tmpreuna .cu cel strain §i pe al sau pat i§i
spurca,. nepaztndu-st ~ragostea §i cre dlnta legiuitei sale
tnscttrt, §i calca hotar'ul legii, §i se [ude ca pacatul preacurviei
a fi mai mare declt curvla , Ca de este pacatul .curvlel a celor
slobozi greu, pe trup §j pe suflet spurcindu-I, pe Duhul Sfint'
intru sine mihnindu-L §i alungindu-L, pe madular+le sale care
sint ale lui Hristos rascumparate cu a Lui cinstit Singe, Ie face
madular! ale curvei §i Ie instreineaza de Imparatla Cerului,
du.pa apoatotlcul cuvtnt: "Tot curvarul sau necura!tul, nu are
mostenlre Intru imparatia lui Hristos Dumnezeu" (Efes. 5), cu
cit mai vtrtos cei neslobozi intru Ins o'tlre fiind §i preacurvesc,
din eare orlstcare asupra trupulul lui nu are staptnlre, pentru
ca, zice Apcs totul: "Femeia trupul sau nu-I s taptne ste, ci
barbatul; la fel §i barbatul trupul sau nu-I staptnes te, ci
femeia" (1 Cor. 7). Caderea acestora mare §i greu pacat este,
nu numai pe greutatea curviei §i a stricaciunii purtind-o, ci §i
pe nunta cea legiuita 0 vatarna §i 0 spurc a §i ocaraste pe
Facatorul §i Punatorut de Lege.. Dumnezeu. Pentru ca din
inceput a facut Dumnezeu pe partea barb ate asca §i femeiasca
§i a zis: "Pentru aceea va las.a ernul pe tatal aau §i pe mama sa
§i 'se va lipi de temeta sa §i vor fi arnindoi un trup!". Deci nu
vor mai fi doi - zice Hris to s - ci un trup §i ceea ce Dumnezeu a

Jmpreunat, omul sa nu desparta" (Efes. 5 §i Matei 10). Ca cel ce
curveete desface aoeea ce Dlimnezeu a Impreunat §i pe trupul
cel unul iI tale in doua §i face atrtmbatate Tainicei tns otlrt,
cee a ce tnchlpu+e ste riedesparttrea Bisericii lui Hristos, iar mai
virtos §i Intru Hrtstos doua firi. A§adar, pacatul preacurvtel in-
dolt: este mai mare. declt pacatul curviei. Mai 'grea este vina
aceluia, decit a acestuia .._pentru ca curvia numai do ua fete
slobode spurca, dar preacurvia nu numai la doua strtmbatate Ie
face, fiindca pre cum s-a zis, cel ce preacurvaste §i patul
preacurvei §i patul legiuitei sale ,'sotii spu,rca.· La fel §i
preacurva spurca §i patul legiuitei s otll a preacurvarulul s i
patul barbatului sau, Pentru aceasta §i canon lSI rea
preacurvarului. s-a pus de .SHntul .Vasile cel Mare astte l:
Curvarului 7 ani, iar preacurvarului 15 ani (Prav. 28 §i 29).

Preacurvia este asemenea furtts aqutut, pentru ca §i aceasta
in talna se face precum §i turttsaqut. A§3 'pe ntru preacurvie
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dreptul lov vcrbe ste: '"Noaptea va fi ca un fur, ochiul
preacurvarutut paze ste: tntunerlcul zicind: Nu, rna va vedea
ochful strain. ~i acoperirea fetei sale s l-a pus. Noaptea a sapat
eas a, iar peste zi s-a pecetlult pe sine" (Iov 24). Pina aici lov.
Ci cu nea sernanare mult mal mult este vina preacurvarului decit
a furti§agufui., Ca furul3ura lucruri ne ins ufle.tlte: aur, argint §i
cetetalte, iar preacurvarul fura lucru tnsuttettt pe femeia
aproapeiui, fura legatura dragostei §i curatenia tnsotlrlt, ceea
ce este mal scumpa decit mii de aur §i argint. Furul poate cu
oarecare indreptare a-s l apara gre§,eala sa, punind ' inainte
nevota, saracia" lipsa ~i foamete a sa, pentru care §i 8criptura
zice: ;,Nu este .de mirare de se va prinde cineva furind, fura
pentru ca sa-§i' sature sufletul sau ce l ftamlnd" (Pilde 2). Dar
cel ce are pe a sa temete legi,uita §i preacurve ste, nici un fel de
indreptare nu poate sa alba, ;,ci .peritru lipsirea rnlntll pierzare
autletutul S(au i§i face". ~i cu adevarat lipsirea mintl! este in
preacurvar, ca avtnd piinea sa, pe cea atratrra 0 cauta, trece cu
vederea pe izvorul cel curat ~e-I are in casa sa, de noroiul cel
strain inseteaza, putind .purure a a fi indestulat cu a sa
Impreuna vletultoare, tara de pacat §i tara de primejdie !ji a
oamenJlor osindire, pe cea straina 0 dore ste cu plerzatorut de
suflet pacat $i cu - at-ita primeJdie lui §i altora §i cu a tuturor
osindire §i prrhantre. ,,'Furul nu vine - dupa-cuvtntul Evangheliei
- fara numai sa fure, sa junghie §i sa plarda'' (loan 10). ~i
preacurvarul nu cu altfel' de s):op vine, fara nurnai sa fure nunta

"ce a straina; gata fHnd §i 'a se bate de-I va gasi cineva .ln
lucrarea pacatulul §i uneori §i ucidere se face, din amindoua
part,le pentru acest fel de Intlmptart. -_

Preacurvarul pierde §i doua suflete: pe al s au §i pe al aceleia
cu care pacatuteste, §i· amtndoua se duc in ve sntca pterzare.:

, Cu mult rnai mare esta pacatul preacurvlei qectt al furtf saqului,
lar 8fintul Gura .de Aur socoteste ca §i decit ttlb arta mai rea
este preacurvia, ztctnd: "Fiecaruia i-,a dat Dumnezeu femeie §i
rtndutala l-a pus firii de a se ames tee a cu .una, iar cei ce cu alta
se amestec a este' (fac) calcare, tllharfe §i carnatarte , iar mai
ale s decit toate tilhariile mai' cumpttta, ca nu as a patlrnlrn
durere cind oi se rapesc avutii1e noastre pre cum cind nunta ni
se fura" (Trimitere ca~ra 80Iun). Pina aici Gura de Aur.

" Preacurvia es.te vvrajba lmpotrtva a Ins us! lui Dumnezeu, ca
asa 'striga 8fihtul 'Apostol lacob: . "Preacun;arilor §i
preacurvelor, oare. nu !jtiti ca dragostea lumii ace steta este
vrajba catre Dumnezeu" (lac. cap. 4). Care este dragostea lumii
acesteia? Aceea: ,preacurviile pe care Ie avetl intre voi. De§i
lumea are intru sine iubirile cele neplacute lui Dumnezeu,
precum spre bogatii, cinste, spre marlr ile mindrilor §i spre
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slava des arta, dar mai ales spre iubirea trupeas ca in patimi ~i
In.. p.oftele paeatetor ~j Intru ne satiul curviei cu totul este
cufundata, care pe rInduielile legiuitei tnsottrl Ie calca. Adica
acea preacurveas ca drag.oste a lumii acesteia, vrajba este catre

. Dumnezeu, vrajba fiind_ca legii lui- Dumnezeu i se impotr+ve ste,
rinduielile aceluia le,strica. hotarele cele pus e de el Ie calca ~i
ca intru nlrnlc iI are pe Punatorut de, Lege Dumnezeu, cel ce a
lasat ~i rinduit .omeneasca tnsottre ~i- pe Impre una petrecerea.
A~adar' cit de mare pacat este preacurvia, fiecare po ate sa vada
~i sa j,udece.

Preacurvla este pacat attt de mare, lnctt nu este vrednica de
mila. Sa auzim pe Sfintul Gura de Aur pentru dinsa graind as a:
(in, "Margaritare, .,Cuvintul al 4-lea pentru tmparatul Ozie"):
"Ajutatoare ornulul ii este data femeia, ca pe firea ceea ce se
turbeaza s-o atinez e ~i valurile poftelor sa le asUmpere. Deci
precum ctrmactul .ce l ce. in Hrnan face -inecare corablel, nu afla
nici .0 mila, 'as a ~i omul cel ce dupa Intar+rea nuntii spurca
patul altora , sau spre oarecare alta femeie cu pofta prtve ste , nu
va putea afla nici .0, indreptare, nici catre .oameni, nici catre
Dumnezeu.uPina aici Gura de Aur.

lata acest sfint a numlt-o pe lnsotlre "liman" ~i "alinare"
vietii omenes tt, care prin trupes tlle pofte ~i patimi oa ~i cu
ni~te valuri se tnvatuteate. _~i pentru .ca sa nu s~ cufunde in

. prapas tla iadulu i prin pacate le curveati, sa-s l alba pe a sa
lubita sotle ~i legiuita, precum ~i Ap.ost.olul s tatute s te' zlctnd:
iar pentru curvie, fiecare sa-s i aiba femeia sa, adica pentru ca
s,a se po ata paz! de curvia cea cu alta e-o alba pe a sa, §i
,fiecar-e Iernete sa_'~i alba pe at sau barbat. As adar, de e'ste omul
intru aces! fel de liman ~j aJinare §i tnsust pe stnest de a sa
bunavole i~j face inecare, cufundindu-se in preacurvii, unul ca
acela nu este vre dnic de mi la, nict de la Dumnezeu, nicl de la
oamenl.vc a as a [udeca acel mare 'in'vatat.or al Bisericii.

Preacurvia nu se invrednicea de mila nici in Legea Veche §i
de iertare, nicl cu vreun fel de jerUe nu se curatea, nici nu s-a
pomenlt pentru aceasta in cartea Levit+lor intru care se scrie ce
fel de jertfe pentru fiecare pacat - sa se aduca, deci pentru
preacurvle nu era je~tfa, nici curatlre. Dar ce? Pe.deaps a de
moartet $i nu altfel intru acel pop or se curatea ~i. se ridica,
fara numai prin pedeapsa rnortll, ca asa se scrie: "Omul ce
preacurve ste cu femera cu barbat, co. mo arte sa mo ara ~i

. preacurvaru! ~i preacurva" (Levitic 20). $i iaras}: "De va
indrazni barbatul a se cU,lca Cl:I femeia cu barbat, amindoi sa se
ucicla ~i femeia ~i pe cel ce s-a culcat CO dinsa, ca sa se ridi,ce·
raul 'din Israil" (Deut. 22). Atita :de mare pacat este preacurvia,
care de la 'nimeni nu se jnvrednice~te de mila. De~i in Darul eel
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Nou s-a pus in Pravilele Biserice~ti pocainta preacurviei, lnsa
nu dupa a sa oares care vrednicie, nici dupa ale sale nevolnte ~i
osteneli, "ierfarii ~i milei se Invrednice ste , ca cine va putea .sa
dea dreptatii ceJei Durnnezete stl Intocmal val vre dnica masura
pentru acest fel de pacate? . Ci dupa I)egraita lui Dumnezeu
bunatate , care intrece pacatete ome ne sti, iertare luam $i ne
curatim inaintea lui Dumnezeu, dar nu ~i inaintea oamenilor. Ca
de va veni la aratare acest pacat inaintea oamenilor, nu se va
putea curat! de prthana inaintea lor in toate zilele vietii lor §i

'dupa sfir§it lunga vreme acea cadere a lui, in pacat va petrece
intru pomenirea oamenilor, de care ~i in Pilde pentru
preacurvar se scrie: "Ca batjocura lui in veac nu se va sterqe"
(Pil<le 6). ,

Caror, ra,ulati- nu se .face pricinuitoare preacurvia?
Preacurvia, de§i intru aratare nu va veni, tns a neincetat 0 are
pe munca ~tiintei tnlauntrut s au §i pe viermele §tiintei rozindu-I
neincetat, mustrtndu-l; ingreui'ndu-I §i intru deznadajdulre
aducindu-1.

inca §i cu aceasta se munce ste preacurvarul, pentru ca de
toti se teme, ca sa nu fie vazut §i i se pare ca fiecare s tle al
aau.Iucru, ~i de vede pe cineva graind catre altul tncetts or, i se
pare ca pentru dinsul vorbesc ~i il crevetes c. $i intru adevar
Sfintul loan. Gu'ra de Aur graie~te in "Margaritare" la dreptul
Lazar §i bogat: "Ca preacurvarul de~i pe nimeni nu va avea
mustrtndu-t, nu Ince teaza insu~i pe sine a se mustra tnlauntrut
sau, pentru ca dulceata este vremelnica, iar durerea de-a
pururea. Frtca din toate partile ~i cutremur §i sfiala §i temere
de insa§i umbre le se cutrernura, de robii sat, de' cei ce stlu ~i
de care nu §tiu §i de' fetele cele atrtmbatattte temindu-se ii
Inconjura pe cumptlta mustrare a ~tiint~i purtind-o, Ins us i de
sine fiind osind,it, nlcl cit de putln a se rasufta nu poate. Ca pe
pat ~i la mas a, in tirg, ziua ~i noaptea ~i in somn de multe ori
naluce ste ca este pazttor idolilor pacatulul §i petrece vlata lui
Cain, suspinind ~i tremurind pe pamtnt, ~i' nimeni nu §tie ca
tnlauntru! sau are foc adunat". Pina aici Gura de Aur.

Pe. aceasta 0 lucreaza pre acurvla cea nearatata, dar cea
aratata inca mai mult rau aduce. Ca venind intru aratare
preacurvla, ii urmeaza mare ruaine, necinste, iutlmea cea
neimbJinzita a barbatulul, ca·rtuia i-a spurcat patul §i femeia,
minie §i strtgare cumpliU, apoi pedeapsa cea vrednica dupa
dreapta jude cata. Intru inceput rus lne mare, ca ce este decit
aceasta mai de rustne, ca intru preacurvte sa fie prins, mustrat
prin mijlocul poporului Ia judecata tras, totl privind §i rizind .
.- Dar vei zlce r Nu este prins ta-tnsust, cl numai sttut §i a-I

mustra pe el nu este cu putinta, ca este bog at, cinstit dre qator.
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Raspuns: Oe1ji nu este prins §j nu se poate a-l mustra pe el,
tnsa cind a venit intru aratare, atunci lata ca a rarnas nestavlt
§i peste tot iI iau in ris, H osindesc 1ji de rau iI graiesc. Sfintul
David in taina a gre1jit §i numai de singur proorocul Natan la
singuratate a fost infruntat (ca cine altul Indraznea a infrunta
pe imparatul?) insa de tot lerusalimul se ru§ina §i zicea: "Toata
ziua infruntarea mea inaintea mea este §i rustnea obrazului
meu m-a acoperit". .

Ci las lndu-i eu pe cei bogati §i cu cinste,a §i cu dregatoria
clnatitl catre poporul cel de obate voi g'rai. Oe1ji preacurvia nu
va fi Infruntata, numai §tiuta, nu putina rus ine aduce
preacurvarului, incit nici in fata omului nu cute aza a cauta el,
nici cu. prietenii a' vorbi, lucrul cel infruntat inaintea tuturor, 0,
de cita rus lne se umplel Ca de multe lucruri ne obts nulrn a ne
rustna: de cuvintul cel putred, de lucrul cel mincinos inaintea
ochilor omenestt, de cea necinstita golire a trupului §i de alte!e
asemenea acestor intimplari, dar nu socotesc ca sa fie mai
mare rus ine decit pacatul curviei, cel inaintea tuturor infruntat.
Ca pe etta este martmea pe atita este 1ji necinstea ~i luarea in
rts , ca de multi este def'aimet, batjocorit, mustrat, ocartt §i de
toti preacurvar 1ji curvar numit 1ji scuipat! ~i mai bine ii era
omului aceta a nu se naste decit intru acest fel de rustne §i
necinste a fl. Ca minia barbatulul a carul femeie l-a preacurvit
ce nu-l face preacurvarului? Racne ste, bate,· impunge, la
judecata iI. traqe, se [etuleste, [udecata 1ji munca fara de
crutare cere asupra vrajmaaulul s·au §i de i-ar fi fost lui cu
putinta, chiar madularile lui le-ar fi zdrobit §i smuls , Dupa cum
§i in Pilde 6 se scrie: "Plina' de minie este rtvna barbatulut ei §i
nu-l va fi mila de .pre acurvar in ziua [ude catfi", Intru acea
vreme mult mai tlcalos este preacurvarul decit tilharul. "Ca
tilharul de va fi prins, de sapte ori va platt" zice Scriptura tot la
Pilde, §i toate averile. sale dindu-Ie se va ras cumpara pe sine".
lar preacurvarul nu va putea schimba nici cu 0 plata minia
barbatului, carula l-a spurcat patul §i cu muUe daruri nu se va
putea desface. Ca omul la toata strtmbatatea ce i s ..ar face lui
de la cineva, poate sa fie rugat, iar intru tns otlre fiind
strimbatatit nicfde cum nu va putea fi imblinzit. $i mai cu
lesnire poate preacurvarul sa milostiveasca pe Dumnezeu prin
pocalnta cea adevarata §i prin lacrimi decit pe barbatul acela a
carula femeie l-a preacurvit. Ca ce va putea da barbatutut
pentru spurcarea femeii, ctnd aceasta cu nimic nu se poate
rasplati niciodata, insa §i sotf'a cea legiuita tnsttlnttndu-se de
preacurvia barbatutul sau, ce nu face? Plinge, se tinguie§te, in
fata iI mustra, de rivna inimii se rupe §i d'ragostea cea spre
dinsul cu totul 0 'plerde,
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" ~i s e intimplil in alte temei §i aceasta, ca unele din pizma ce
o ,aiJ asupra barbatllor lor pentru preacurvle §i ele insele se,
dedau Ia- preacurvie, lar altele §i moarte Ie fac barbat+lor lor.
Scrie -lusfin Istoricul ca -imparatu! Dimitrie al Cirmeiului, frate
imparatului An~igon al Macedoni_ei, fiindca preacurvea cu
soacra sa ce se numea Arsinoia (tmparate as a a celui ce murise
imparat Aghis al Cirrneiului) a piertt de femeia sa Veronica,
fiica lui Aghis Arsinoi, ca aceea vaztnd pentru lucrul faradelegii

'ce se facea in'taina, cauta vreme §i a gatit uc lqatort barbat!
puternici. ~i cind Imparatul noaptea talnutndu-se de femeia sa,
a mers la soacra sa, iar femeia lui stmtlnd aceea, a luat cu sine
pe ucigatorii ce-i gatise §i a mers in urma lui §i afiindu-I pe el
intru lucrul acela, I-a ucis pe el, Clitemnestra, femeia lui
Agamenon Imparatul grec, ctnd se afla in ceata de os tas i ai
cetatll, auzind dedinsul ca pe oarecare tectoara ce 0 robise, cu
numele Hrisis, a.Iuhit-o §-j preacurve stc cu ea, deci umplindu-se
de .i"ivna §i de 'min!e s-a dat §i 'ea la pre acurvie cu oarecare

'Egtlist.' ~i ctnd Agamenon'de la cetate s-a intors in cas a sa a
mers la bale, atunci Clitemnestra cu preacurvarul sau unindu-
se, I-a ucis pe el. Ci mai pe urma §i insa§i ea de feciorul s au
Orest ce razbuna moartea tatatui s au a f ost :uc is a; la fel §i
preacurvarul ei a fost ucis trnpreuna cu dinsa. ' -

La Marea Egee este un ostrov ce ,se nume ste Lemnos, avind
tirg §i sate, acolo de dernult s-a intimplat un lucru 'ca acesta.
Ni§te oameni mergind cu corabll la partite cele rnai cu
apropiere, prin navallrea os tas eas ca au robit multirne de ferne i
§i de· fete §i ducrndu-Ie in casele lor preacurveau cu ele,
lasindu-§i ferT,leile .lor. Dec i unindu-s e toate ferneile lor intre
slnest, st-au ucis noaptea pe barba1ii lor, fiecare uc iqtndu-s l in
casa sa pe barbatul sau tmpreuna cu preacurva cu care
dorrnea. Dupa acee a cu minie rnai mare umpltndu-se, au ucis pe
toata partea barbateasca in ostrovul acelq- necrutlnd nici pe fiii
lor §i de-abia dupa mutta vreme iara§i au primit barbatl de la
alte cetatt, .

Multe chipuri .de acestea se afla in Istorii, ca rivna femeilor
pe -barbatii lor ce curveau I-au stins cu feluri de morf] din.
pamtntul. celor vii. Acest fel .de rele preacurviei' urrneazat

Dupa toate acestea, preacurviei celei la ive ala aratate §i date
[udec atti, cea cuvltnctoas a munca §i cel ~ai de pe urrna rau ii
urmeaza. Pentru ca aces t fel de .pac at nu este cu dreptul a nu fi
muncit, dupa cum §i Scriptura· graie§te: ."Au doara va ascu nde

, .ctneva' foe in sin §i nu-st va arde hainele sale? Dare umbla-va
cineva pe carbuni de foc §i nu-s l va arde picioarele sale? As a
eel ce intra la fem'eia cu barbat nu va fi fara d.e munca" (Pilde
oS). ~i care munca i se cuvine .preacurvarului? De va fi dupa
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dreapta [ude eata, numaidecit pedeapsa mortli va purta, Pentru
ca de mult cu feluri de rnorti erau munciti preacurvarll. In

- legea lui .MoH;i s-a porunclt ca, cu pietre sa se uclda barbatu!
§i femehl 'care intru preacurvie se atla. De i se intimpla la
oarecare femeie sa fie in pared de preacurvie de la barbatul
sau, i se da ei de la preotl apa [urarnintutui sa baa dupa cum
scrte la Numerl 5. $i de era vlnovata pacatulut, l.s e rupeau cele
dinlauntrul eL in' neamurHe ce le de demult mai inainte de legea
lui Moisi, §i luda fiul lui lacob a judecat-o pe nora sa spre
ardere. Opilie> care §I Macrin .er.a §i iinparatul Romei a poruncit
ca preacurvarut §i preacurva, legindu-i ta un Ioc sa-i arunce in

'foc. August Tiberiu, Dornatlan, Sever §i Aurelian au Iasat
pedeapsa la preacurvarl intru acest chip: .ca doua virfuri de co-
paci [o s. plecindu-se sa lege picioarele omului cetul vinovat
pacatutul de dtns ele §i sa .dea drumul copactlo r: la fel_ ii facea
§i femeii celei vinovate. C.a la doi copaci ple catl jj lega
picioarele §i .asa de acei copaci se rupeau trupurile .tor. lar la
a1ti fmparati ai Romei au .as,t, ca de'-§i va gasi barbatul pe
femeie ,c~ altul curvind, pe amindoi pe preacurvarul §i pe
preacurva tara de nici 0 temere ,sa-i ucida.

Sine~ie·, tmparatulqrectlcr celor de demult, a dat lege ca, cu
securea sa -se taie capul barbatului §i a femeii ce se prindeau
in preacurvle. ,Acest fel de chip al [ude catl! a ararat asupra
nului sau ceo cazuee in acest pac at, ca nu st-a crutat nici pe
singele sau. in Arabia ~i fa partl totdeauna cu moarte erau
pedepsitl preacurvarii. Saxonii cind inca erau intru inchinare
de idol}, pe preacurva 0 ·taceau de-s i punea sing,ura streanqul
in grumazi §i spinzurindu-se sa se gituiasc-a, pe al caret hoit
arz'indu-I, pe preacur.var il spinzurau deasupra acelui foc.

.Iar celelalte popoare macar de§i nu dade au morttl pe nis te
pacato§i ca §i aceia, tnsa nu fara de grea pe deaps a ii las au pe
aceia. Egipte'nii battndu-l cu toiege 1000 de lovituri ii dadeau,
iar preacurvei nasul ii tala, Cumanii pe -femeie punind-o goala
calare pe magar prln toata cetatea 0 purta, baflnd-o, Brazilienii
pe femeHe cele ce se .af'lau in preacurvie, sau Ie ucideau, sau
ca ni§te ro abe Ie vindeau. lin la aile locurl nasul §i urechile
femeilor Ie taiau, ia,r barbati10r celor preacurvari pe madular+Ie
ce-te as currse, $i _altele mutte cumplite §i feluri de pedepse §i
miJnci in feluri de tar'i preacuniarilor Ii se da'.
, insa acum Intru 'cr,e§tini Hind attta de rnulte astfel de pacate,
n-au riici 0 pedeapsa de moarte, nici rnacar putina certare, fara
numai ~ insu§i Dreptut Judecator Dumnezeu are sa-l
pedepaeaaca in veacul ce va sa fie. Ci §i in acest veac oare nu-
i pedeps este ? Cia atttea necazuri se tac peste tot §i pentru ce?
Pentru pacatele noastre ne bate razbunare a lui 'Dumnezeu, §i
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- noi nu voim $a ne cunoastem vtnovatla noastra lji sa ne-
.pocatrn. - ,

-Pentru acast fel de razbunare Dumnezeiasca lji Abimelec
temindu-s'e ca sa nu vie asupra imparatlei lui a zis catre Isaac:
"De ce ai facut aceaeta? Ca erai sa aduci asupra rroastra mare
pacat". Ca daca pentru preacurviile cele facute in taina vine
razbun area lui Dumnezeu asupra Impar atie l lji popoarelor, dar
ceo va fi pentru faradelegea cea la aratarev . Pe to ate acestea
socotindu-Ie oamenii cei ce intru Ins otlre petrec, bine este a
asculta de sfatuirea folositoare a lui Solomon: "f'iule, bea apa
din vasele tale lji din izvorul tintinii tale lji nimeni strain sa nu
se impartaljeasca cu tine. Izvorul apei tale sa fie. al tau lji te
vasete ste cu femeia ce a' din ttneretlle tale, cerbul dragostei lji
puiul de cerb al darurltor sa vorbeasca cu tine lji sa-ti urmeze
tie §i sa fie cu tine in toata vremea. Sa nu te biruiasca pofta
strainei frurnusetl, nict sa te vinezi cu oc.hii tal" (Pilde 6).
"Petrece-ti vlata cu femeia ta pe care ai iubit-o in toate zilele
tlneretltor tale, ca. aceasta este ~artea ta in viata ta" (Eccl. 9).

Petrecind Isaac in Gherara sr-a semanat s.amtnta in tartnile
cele curnparate lji secertnd a aflat in anul acela roada tnsuttta
(Fac. 26). ~i l-a fost lui acea roada cu rninune prin
Dumnezeiasca binecuvintare iar nu a tarrnllor gherarilor
rodlrea, pentru ca numai lui' unuia i-au rodit tarinile, dar a
Gherarilor a niciunuia. ~i de ale! s-a tacut prtctna de plzma , Ca
vazlnd poporul partii aceleia ca I-a blnecuvtntat Dumnezeu pe
Isaac cu indestularea plinii lji C'U cirezi de vite, au inceput a-I
zavistui lji trnpreuna rau a-i face lui. Ca fintinile cele ce tatal
.sau Ie sapase rnai inainte cind petrecea in Gherara Ie-au
astupat 'ei cu pamlnt ..

$i a zis Abimelec catre Isaac: Ou-te de la noi, ca eljti mai cu
putere aici decit nol. __

$i s-a dus de acolo Isaac lji s-a asezat la marginea
pamlntului Gherarilor Intr-o vale, unde erau de mai inainte
tintini sapate de tatal sau Avraam cind petrecus e acolo lji dupa
moartea lui Ie astupase cu pamint fitistenii. I;le ace leaai tinlini
'iaralji le-a sapat Is aac lji I~-a curattt, Sapind .tintinile acelea a
aftat 0 tintina de apa -vle , $i nici as a nu avea pace Isaac de
zavistnici, ca pastorii gherarilor navalind ac o]o cu turmele lor
se stadeau cu pastorf] lui Isaac, zicind: A noastra Oeste apa. ~i
a nurnit Isaac numele acelei nntini ,;Strimbatate", pentru ca
strtmbatate Ii Iaceau gherarii lui.

$i dind loc miniei orne nestl, s-a mutat de acolo lji a s apat
alta flnttna, dar lji pentru aceea a fost ce arta intre pas tor+l
gherarilor. $i a numit nume le acelui loc "Vrajba".

Mutindu-se lji de acolo a sapat a tre ia fintina _§i n-a rna; fost
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cearta potrivnica ~i i-a dat, numele de "Largime", zicind: Acum
ne-a largil pe noi Domnul pevpamlnt. Dupa aceasta i s-a aratat
lui Dumnezeu la Fintina Jurarntntuhlt ~i l-a zis: Eu sint
Dumnezeul tattne-tau Avraam, nu te terne, cu tine sint ~i te voi
binecuvinta ~i voi tnmuttt ,saminta ta pentru Avraam tatal tau.
Deci Isaac dupa acea vedenie a zidit acolo Altar lui Dumnezeu
~i a chernat Numele Domnului cu rugaciune ~i cu jertfa ~i ~i-a
pus cortul aau acolo. $i a venit la el Abimelec cu boierii sai
pentru tmpacare '~i l-a os patat Isaac prtetene ste ~i s-a Intar+t
pacea intre Isaac ~i Abimelec tmparatul ghe.rarilor la Fintina
Juramtntutu! tinga care ~i parlntl! lor se tmpacase. Deci acolo
Isaac petrecind, Isav fiul lui de 40 de ani fiind ~i-a luat lui doua
femei din fiicele canarietlor fara binecuvintarea partntttor sal ~i
intri'stat a fost Isaac ~i Rebecca pentru ca nurorlte lor erau nu
cu bun narav ~i erau -necredinc.ioasej ca unele ce erau 'din
cre dlnta tnchlnatorttor de ldol], ~i in rele naravuri nascute ~i
deprinse. Le mihneau femeile lui Isav pe soacra ~i pe socrul
lor cu naravurtle lor. .

HA atlat intru acea vreme rod insutit". De mirare este
aceasta ca in vremea foametei ~i in anul nerod.irii in pamlnt
strain, nu intru al sau, ci in pamlnt cumparat s l-a semanat
sernlntete Isaac, adunind rod insutit, cind tar lnlle tuturor
l'ucratortIor de parntnt gherari au adus foarte purine roade.
Deci de unde ace Ie tartnl curnparate ale lui Isaac au prtrn it atita
putere spre aducerea de roada? Sa'luam aminte Scripturii ceea
ce pentru Isaac zice: HA aflat in anul aceta rod insutit, rod al
orzului ~i tot griul .tarinii, ca I-a binecuvtntat pe el Dumnezeu".
lata puterea' parnlntului celui roditor, Dumnezei.asca
binecuvintare cea spre Isaac, ca I-a binecuvintat Dumnezeu!
Deci noi sa luam amlnte, cit de bine roditoare este tarina cea
cu Dumnezelas ca brnecuvtntare ..

De aici sa se Inve te cre sttnll cei Iucratorl de pamint care
tntru sudoarea fetei i~i manlnca piinea lor, ca mai intii cu toata
s lrquirrta 'sa .se sjle asc a a fi vrednici de Dumnezelas ca
binecuvintare, de vctesc sa-s i alba tarlnile lor bine roditoare.
Ca obianult esre pamintutui a face roada cind este bun ~i bine
lucrat ~i cu bune seminte. sernanat cu roua ' ~i cu ploaie
cereasca indestul adapat ~i cu calduroas e raze· ale soarelui
Jncalzf t ~i cu buna prefacerea vaz duhur+lor paz it, insa cind
Dumnezelas ca blnecuvtntare nu va fi, toate ace lea putln ajuta,

Unde locuia- dreptul Isaac in vremea ,cea de dernult in
Gherara, Ie erau tuturor un parrrint', toti de opctrtva se osteneau
in ·Iucrarea pamirrtulu}, in araturl, in semanaturt, lucrtndu-st
fiecare tarinlle sale pre cum se cuvenea. Tuturor de ob ste Ie 'era
vazduhul, de ob ste . ploaia ~i roua, de obste soarele cel ce
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deepotrtva straluce§te asupra celor rat §i. asupra celor buni,
i"sa numa] tarf nlle. lui Isaac au adus rod insutit, iar celelalte
de§i mai cu vlaga decit ale lui Isaac erau, Insa au fost Iipsite de
roade. Pentru ce? Pentru ca c el ce lucrau pe ele nu se
invrednicisera· "Dumnezeteatll . blne cuvtntarl precum se
invrednicise Isaac. Pentru aceea ~i tarinile-acelea neroditoare

.s-au Iacut, iar a acestuia bineroditoare, ca I-a blnecuvlntat pe
. el Dumnezeu. Pentru' ce dar' pe acesta I-a ,.binecuvintat

Durnnezeu intru ostenelile lui cu pamtnteatlte rodurr, tar pe
aceia nu? Pentru .aceasta: ca el era drept, iar aceia pacatost;
acesta placut lui Dumnezeu, aceta minietori de Dumnezeu;

. aeesta era cradlnclos rob al Dornnului , iar aceia tnchlnatort de
idoli Hind, erau rob! ai dracltcr. Acesta ~era iubit lui Dumnezeu

. pentru vlata lui cea tmbunatatlta, iar aceia erau urlti lui Dumne-
zeu pentru lucruril~ lor cele faradelege ~i spurcate, pentru
aceasta Dumnezeu pe acesta ca pe un vrednic I-a binecuvintat,
iar .pe aceia ca .pe nis te rrevrednlcl i-a lepadat, Rodesc dar
tarinile aceatula, iar ale ace lora petrec fara de roada .

. Luati dar aminte ra aceasta, lucratortlor de parnlnt cre sttnlt
Voiti s.a Hti blnecuvtntatr-In ostenelile voastre '~i intru sudoarea
fetei voastre? Fiti drepti ~i +ul Dumnezeu plcicuti, precum Isaac
a fost drept ~i lui Dumneaeu placut §i Yeti fi bmecuvlntatl cu

.rodtrea tartnltor voastre, precum ~i acela a fost binecuvintat.
Ca blnecuvlntarea Dumnezeias ca atlta de roditoare tarina este,

_intrucit credinci.o~ilor Sai' robi ~i placut], uneori ~i _fara de
osteneala cea prin lucrarea parnlntului, [ltnltete Ie urnpie.

Sa se pomeneasca arci un tucru ca acesta din viata
Cuvi.osului Teodosie eel- Mare, cel ce-st avea- tacasut sau cu,
viata de obate in Palestina lerusalimului, obicei 11 era
cuvios ulut a _merge I~ Betleem pentru rugaciune, iar odata
voind de .osteneala a se' odlhni, s-a abatut din cale in laca~ul
euviosutut Marcian, 'iar ei cu dragoste· prrmlnd pe doritul
oaspete, d-ar nu avea el 'cu ce sa-t os pateze pe ei ca nu era la
dinsul in vremea aceea nici piine, nici griu. $i c1upa Inde stutata
verba duhovniceasca, cind era vremea mesei, a poruncit
Marcian ucerilctlor sai ca fierbind linte, sa Ie puna lor inainte.

Deci intele'gind Teodosie atita .a Jor saracie, a poruncit
uce nlc ilor sir ca piinile sale cele la drum' luate scoflndu-Ie din
traistci sa I'e puna lor inainte. lar mincind ei a zis cuviosul
Ma.rci.an catre cuviosul Teodosie: "Sa nu te superi, parrnte, ca
flamind os pat v-arn gatit, nici nu ne ccarl. pe noi ca nu v-am
pus inainte piine, ca sinfem foarte lipsi!i ~i griu nicidecum nu
avem". Acestea zicindu-Ie ei, minunatu] Teodosie cauttnd la
barba lui Marcian a vazut un graun! de. griu nes tlut de unde
eazuse, pe care cu dreapta sa incet ~i Hnls tltor lulndu-I cu fa!a
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vesel a zimbindu-.se a zis: lata griu, cum dar zic~ti ca griu nu
aveti? lar -fericitul Marcian pe grauntul din barba sa, cu bucurie
...-a primit din mllntte lui Teodosie, ca pe oarecare saminta bine
roditoare ,i-a. poruncit sa-l duca in ham bar crezind ca cu
binecuvantarea Sfintu'lui Teodosie fara de osteneala va aduce
rod mutt, mai mult dectt tartntle cele lucrate, care a §i fost. Ca
dupa ducerea lui Teodos!e, a doua zi ucenicii lui votnd a
deschide us ile hambaruLui (atita se urilpluse de griu) incit nici
u§il~ n-au putut sa -Ie des chida. Deci a' trim is. Marcian catr e
Cuviosul Teodosie vestindu-i lui pentru minunea ce se tacuse,
§i-i muttumea lui .pentru 'tnmu+tlrea griului. lar Cuviosul a
raspuna: Nu eu, ci tu; partnte, ai Inmultlt griul, pentru ca din
barba ta s-a luat graun:tul. .

lar noua ni se cuvine a' §ti cit de, buna este tarlna
Dumnezeie$tii btnecuvtntart, cum Dumnezeu ii tnde stuleaza pe
placutii Lui cu indestulata hrana, pe cei ce mai Infii eauta
.Dumnezeiasca im~pal;~lie 1},i dreptatea Lui. ~i daca fara de
tucrarea pamlrituful acea tarina - a Dumnezeteatlt btnecuvtntart
zic .: §tie rod' a aduce, cu -ctt mai virtos Iucratoruor de parntnt
mai multa roada .le va aduce, .fara numai lucrator!i de pamlnt
mai intij de se vor sirgui a place a lui Dumnezeu, cu dre apta §i
iinbunat'atita viata lor.

Au ptzmuit asupra lui Isaac filistenii, pentru ca l-a
binecuvintat . Dumnezeu pe robul Sau cu Imbe ls uqare a

.paminte§tilor bunatati §i s -au pornit cu zavis tie lucratorii partii
aeeleia. Ca unde i se dau cuiva Durnneze les tlle Daruri, ac oto s l
zavistia orneneasca cre ste. ~j au inceput oamenii cei rai ca
dreptulul intru fintini a-l face rau, ccf~neavind apa, sa-i ornoare
oamenli lui §i dobitoaeete §i sa-t izgoneasca pe el de Ia dlns il ,
ca sa nu-l vada pe ei ochii lor. Nu rab da ochiul zavistnicului ca

,sa vada imbel§ugare §i bunaatare cetu] strain. Stintul David
zicind pentru dreptul om aceasta: "Ca' corn ul lui se va ina Ita
Intru stava" (Paatm 111) Indata aduce: "Pacatosul va vedea §i
se va minia, eu dintii sal v.a scr·i§ni §i se va topi". Corn.lIl slavei
,i al bunei. norociri impunge ;oahii zavistnicllor, .carora binele
eel strain Ie este a-I munci, ca bo le ste cu inima §i se munce ste

'cind vede: buna noroctre a aproapelui. . ' .
~1'mi S6 pare mie ca Domnul Dumnezeu pe ptacutul sau Isaac

putind cu indestu;tare in vremea. fpametei ori §i la care loc a-I
hran], I-a trim is inadins in parnintul gherarilor pentru ca pe
necuratlt gherari pe care-i muncea .atunci cu vremea foametei
pentru paeatele lor, inca prin aeeasta sa-i mai munceasca, ca

. ropul l..,ui sa adune indestulat secer;.i§ pe acela§i - pamint
inaintea ochHor lor a celor zavistn'ici din care ei cu multa lipsa
au see'erat.· Caci' cind 'Domnu,1 pe. dreptul Sau cu toate
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bunatatue I-a urnplut, atunci acelor oameni pacato s] le-a facut
munca, ca le-a dat lor prlc lna spre zavistie, ceea ce muncea
dlnlauntru in-imile lor cu nesatiul.

$i in 'Egipt "aceea!ji' a fac~t dupa aceasta, ca ~bine Iactnd
poporului Sau, 'jj rriuncea pe faraoniteni, ca asa se ctte ste in
Psalmi: "A intors inima lor ca sa urasca pe poporul Sau"
(Psalm H)4). Prin ce a. tntors ? Oare l-a silit pe ei a fi reli? Sau i-
a invatat pe din!jii' spre rau? Nicidecum. Ca nu vote ste
Dumnez eu ca cineva din oameni sa fie rau, nici nu povatutaste
pe cineva spre rau, Cum dar a intors inimile lor ca sa uras ca pe
poporut.Sau? Sa citim cuvintele stihului celui mai dinainte: "A
tnmultlt pe poporul sau foarte !ji l-a intiri! pe el mai mult decit
pe vrajma!jii sal, !ji a intors inlma lor" !ji celelalte. lata ararat
se vede ca ce !ji cum l-a intors, cu facerea de bine, pe care 0
facea, poporutul Sau. Prin aceasta a intors inlrna egiptenilor
spre uriciune, nu-l facea EI pe ei a fi in acest fel, care din
fireasca lor rautate urau pe poporul lui Dumnezeu, ci prtc ina .
dlndu-Ie lor spre mai mare uriciune, blne facind poporului Sau,
cresctndu-t, Inmulttndu-l, tntartndu-I, A!ja unul din tilcuitori
luminat pe aceasta 0 arata: "Nu egiptenilor Ie tacea rau, ci
binele poporului Sau prin care raii cu lesnire puteau a se ridica
spre zavistie, ca darea lui Dumnezeu se gra-ie!jte ca a intors
ini_mile lor spre uriciune". ,
,,$i vazind egiptenii pe poporul lui Dumnezeu tnrnutttndu-s e,

Intartndu-se !ji de la Dul'nnezeul cel inalt blnecuvlnttndu-s e, se
'rupea tntru inimile lor, se munceau cu zavistia !ji din zavistie
spre urtclune !ji minie s-au ridicat !ji prin greutatea lucrului au
tnceput a-i munci pe ei. C'a rnurrca este celor rai cind vad ca
este cineva intru cele bune !ji sint bucuro.si ca de viu sa-l

, inghita pe dinsul. Munceau egiptenii pe poporul pe care-I urau,
, dar nu mai putln se munceau !ji ei in!ji!ji cu zavistia, ca pe cit ii
smereau pe din-!jii, pri 'atita se Inmulte a !ji se Intare a foarte
repede, Ca poporului lui ~umnezeu jj" era munca lucrul
Egiptului, iar zavistnicilor lor egipteni Ie era rnunca pentru
tnmulttrea cea multa !ji tntartrea poporului lui Dumnezeu. Ci
dumnezeiescu.1 popor nebiruit a ramas !ji cu preastavtre din
Egipt a ie!jit, iar egiptenii cu zavistia lor in sfir!jit au pierit,
pentru ca~1 pierde zavistia pe acela in a carul tnlma s-a tnmuttlt.
Ca pizma se aseamana cu molia care din hatne: se naste !ji
aceteasl haine Ie manlnca, ca !ji aceea maninca inima Intru care
s-a nascut. Sfintul Prooroc Isaia pentru multa mila !ji ajutor ce
a aflat de la Durnnezeu, inaintea fetei pizmuitorilor sal
laudindtl-se~ a adaus a z lce catre ei: ",Toti voi ca 0 hatna va Yeti
invechi !ji ca de 0 molie va Yeti min ca. Ca voi prin zavistie va
mtncatl !ji intru sfir!jit aveti a va minca" (lsaiaI50) .. Mica se vede
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molia, dar haina oricit de frumoasa 0 s tr ica. Nevazuta este ~i
zavistia ceea ce in inima se as cunde, ca ~i cum ar fi' fost un
lucru mic, dar mult valama sanatatea ~i mintuirea omului.
Vatama san~tatea, ca zavlstnlcul mincindu-s.e ~i rupindu-se
intru cele dlntauntru ale sale pentru binele aproapelui, s labe ste
cu sanatatea uneori ~i intru neputlnta cade din zavistia cea
peste masura. 'Vatama l1lintuirea: .pentru ca unul ca acela, de va
p-etrece int.ru zavistie fara de pocatnta pina la stir~it, nu poate
fi mintuit, dupa marturra Apostolului catre Galateni (Gal. 5)
carele scriind lucrurile cele rele, adica necuratia, slujirea de
idoli; farmecele ,: vrajba, minia, eresul ~i celelalte; intre care a
ada us ~i zavistia cu uciderea Impreuna ~i celelalte. '

"A venit c;atre ei',Abimelec din Gherara". Aceasta-i de mirare,
ca Abimelec trnparatul Gherar!!or cel ce era cuprins de zavistie
cu poporuJ sau, nerabdlnd pe Isaac a petrece in pamintul s.au ~i
a-l vedea imbogatH prln Dumnezeiasca binecuvintare, I-a
izqorrit pe el zic indu-I: "Ca mai cu 'puter'e e~ti aiel decit noi",
acesta mai pe urma a venit cu boterlt sai catre Isaac, linga
Fintina Juramintului petreclnd, sa caute tmpacare ~i dragostea
aproapelul zicind: "Sa facem [uramint intre noi ~i intre tine, s.i
aseaamtnt intre noi -~i tine, ca sa nu ne faci noua rau", Cu
adevarat de' mirare este, ca tara de razbol ~i fara de arme
dreptul pe Invrajb+to r] i sai zavistnici l-a Infrtcos at, i-a biruit ~i
intru supunere luls i i-a adus, intru a cauta ei pace ~i mila de la

. dtnsut, ca sa nu Ie faca lor vreun rau,
lar nol sa vedem cu ce a biruit acel drepr pe zavls.tnlctl sal ~i

asupritorii sai? Cind vorn lua seam a petrecertl lui Isaac ceea ce
a fost in Gherara, vedem ca gherarii ce-I urau pe dinsul I-au
.astupat tintinile lui cu pamtnt ~i-I alungau 'pe acela de la din~ii,
iar ei nimic zicindu-Ie s-a dus din cetatea lor. $i nu este de
mirare aceasta ca fHnd strain iii cetate straina nu-t era lui cu
putinta 'a Ie grai lor impotriva. lar as ezfndu-se el mai departe in
marginea pamlntului lor intr-o vale, unde. au fost {intinile
tatatul sau Avraam. ~i .dupa moarte de fHi,steni astupate, acolo
sapind el 0 fintina a tatalul s au ~i curattnd-o ~i apa vie intru ea
aflind, iara~i pasto.rii gherarilor au inceput a-l asupri, ca se
certau cu pastort! lui zlctnd: "A noastra este apa". Putea acolo
Isaac sa se tmpctrtveasca lor, fiindca nu mai erau aproape
gherarii ~i tintina era a tattne-sau, insa nimic lor impotriva nu
le-a gra·it, s-a dus de acolo dind loc miniei lor, la alt loc mai
departe ~i 0 tintina a tatatul sau ce era mai departe aatupata
destupind-o ~i curattnd-c ~i ap~ buna aflirid, a inceput a
petrece linga ea. Dar ~i acolo au naval it asupra lui zavlstnlc lt
pas tort ai Gherarei asuprtndu-l ~i de la fintina izgonindu-I.
Putea dar acolo Isaac nu numai cu cuvintul, ci ~i cu razbo i a Ii
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.se Impotrtvi. Ior §i a-§i razbuna strtmbatatea sa, ca unul ce avea
feciorLde' cas.a multi, din care unii din aceia erau vii, care cu
tatal sau Avraam au fost as upra Irnparatufui Che,darlaomer ca
5a-1 scoata pe Lot din roble: ~i nu-cu neputtntatl era lui Isaac,
celui de Dumnezeu blnecuvlntat, cu .feclort de cas a lnmultit a
nu bate tot pamlntu] gherarilor care nu era mare. Ins a nimi~ de
aceasta facind, drept fiind §i blind §i rabdator s l tara de
rautate, 'ca nu numai pe cineva n-a strlrnbatatlt, ci §i cu nimic
cu ceva n-a voit 'a mtnla, laaind mal virtos §i pe al sau, s-a
sala§uit §i de acolo mal departe. Atunci Abimelec cel ce era
tmparat unei cetatl a g.herarilor venind catre dinsul cerea pace.

lar noua de aiei ar-arat ne este a vedea cu ce Sfintul Isaac a
btrutt pe al sai Invrajb itor i? Cu blindete,,' cu rabdare §i cu
nerautate , ca a~elea rabdtndu-Ie, bf ln.de te a lui §i ner autatea au
iofrico§at pe -irnp atatul gherarilor §i pe aupust] lui §i s-au
spatmtntar, ca nu cumv a barbatul cel puterntc §i intru norodul
sau tmputernlett, avind luf§i ajutor pe Dumnezeul sau; se va
-scuta spre' rasplatire §i' va ridlca asupra lor raz boi §i ceea ce
Isaac nici in gindul sau nu avea, ei de aceea se cutremurau §i
pentru aceea cu supunere a venit catre el ..

6, puterea hlindetei !}i a rabdarii §1 a nerautatll celui drept!
Ca bltndetea cu nerauratea §i cu rabdarea, fara de minie
infrico§.eaza, fara' de arrna 'biruie§Je, fara de intr-armare
gon~§te .pe. ai s ai ptzmas]. Care Intru Apocalips se arata Intru
.acel Miel, pe care Sfintul'loan EvangheHstul rapit fiind eu'
Duhul I-a "azul. Ca a vazut Scaunul cel Dumnezeiesc §i pe
Dumnezeu Cel ce intru negraita s lava se dea pe el, in a carui
dreapta era 0 Carte a ne.stturelor Iul Dumnezeu Taine,
pecetluita cu sapte pec etl §i ing,erul Puterii propovaduta cu
glas mare zicind: "Cine este vrednic a deschide Cartea s l a
dezl.ega Pe.cettle ei? ~i ntmenl nu se afla nici in cer nici pe
parnint" (Apoc. 5). ~i a inceput Snntul loan a pttnqe: "Eu - zice
':am pfins mult", Pentru ce? Pentru ca nimenl nu s-a aflat vred-
nlc a deschide §i a citl cartea, nlc l a cauta spre ea. Unul dar
din, batrinH cei ce state au tmprejurut ScaunLilui 'lui Dumnezeu,
mingiind pe loan -cel ce pling.ea, Ii, zice: "Nu pHnge ca iata a
biruit Leul, cel ce este din semintia lui luda, din radaclna lui
David, acela este vrednlc a deschide Cartea aceea §i a dezlega
pecetlte e+". Auzind noi cuvintul aceta: ,;Iata Leul" sa intoarcem
catre Dinsul ochii no stri cei de -gind §i sa ve.dem ce fel de Leu
este aceta? ~i ia~a vedem (des i nu cu atita luminat §i stn\ba-
t,ator ochi al mintii precum acela) intre scaun §i intre' patru
vietuitoare §i intre batrini sHnd, ca §i cum ar fi junghiat; Acela
venind a prim it Cartea din Dreapta Celui ce §edea pe S.caun '§i
indata-cele" patru vietuitoare §,j 24 de batrini au cazut inaintea
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Mielului, inchinindu-se Lui. ~i au cintat cintare noua zicind:
"Vrednic e~ti a primi Car.tea ~i a de sc hlde pecetite ei, pentru ca
Te-ai junghi~t ~f ne-ai rascumparat pe :noi Domnului prin
,Singele Ta'u". '

llasind dar noi a cerceta (ca sa nu se lungeasca cuvintul)
pentru Carte ~i' pece ti, numai pe ntru Mielul acela sa luam'
aminte. De mirare este ceea ce s-a zis: '"Iata Leul? c l am vazut
nu leu, ei Mi~l, nurne de leu iar chip de Miel. $i iaras]: Chip al
Mielului ~i putere a Leului, "Iata a bir uit Leul". $i nu este de
mirare ca Leul biruie~te pe clneva pentru ca el este tmparat al
fiareJor, putern!e, groaznic, raptnd §i racnind , ~i nu numai
fHirelor ci s+ oamenilor tnfrrco sat. Dar intru miel care-i puterea,
care-i spaima, pe cine rape~te ~i ce fel este 'a lui racnet ~i cine

,se teme de el? Cum dar ~i pe cine poate el birui? Ci ca mai
luminat sa putem inte1ege puterea ~i vitejia Mielului sa mergem
cu Sfintul loan Evanghelistul ta nisipul marll ~i sa vedem lupta

, lui, cu ce fel de vrajma§i ~i cum se lup~a. ,,$,i am stat pe nisipul
marl! ~i am vazut 0 fiara_ie~ind din mare sapte capete s l zece
coarne. Am vazut pe alta, fiara ie~ind din pamlnt avind doua
coarne. Pe alta fia,ra infrico~ata Intru adinc" (Apoc. 13,16).
Acestea toate s-au adunat spre razboi. Sa vedem dar impotriva
cui voiesc a ridica .ace ste a razbol? 5a-1 auzim pe Inger graind
catre loan: "Ace~tia cu Mielul- 'lui Dumnezeu voiesc a face
razb oi". lara~i .de mlrare! Acest fel ~i atita de -infrico~ate fiare
asupra unui miel se Intr-armeaza. Care pe un miel cit de mica
fiara nu-l poate btrul? Pe ntru ca un lup pe . 1000 de di Ie
gone~te, iar in Apocalipsa tmpotrtva 'se scrie, ca asupra unul

'miel atitea fiare s-au adunat. Ce dar, oare .le va :birui pe ele
Mierul? Spune ingerul'ca cu totul Ie va birui, zicind as a: "Mielul
Ie va bir!Ji pe e+e, ca este Domn al domnilor §i Imparat al
tmparatltor' (Apoc. 16y' $i cum le-a blrutt' pe acele flare Mielul?

- Spune loan ca de vii le-a aruncat in Riu! cel de foc.
Sa luam amlnte aiel aratar}] putertl pe care 0 are rabdatoare a

~i fara de rautate a bltndete, ca chipul Mielului poarta blindetea,
dar puterea ,Ieului. Cine este .vre drrlc a lua Cartea cea cu pe cetl
a Tainelor Dumnezeteetjtor. Daruri? Linls or ul Mie!. Cine este
vredrlic de Puterile ceres ti a fi laudat ~i inch inat?
Neinrautatitul Mie!. Cin~ este : puternlc ca pe fiarele cele
Infrtcos.ate ~i cumplite .ce le seau din mare, din parnint, din
adinc a Ie birui? Mielul eel bltnd. "Mielul Ie va birui pe ele".
Cine dornne ste pe cale de sus §i pe cele de jos? Rabdatorul §i
junghiatuL Miel, Cel ce este Domn al domnilor ~i, imparat al
imparatilor. Mielul ce, in Apocalips de lo~n esie vaiut este
ar.atar;e a lir.ii~Htei blindeti, -jmpr~una ~i a nebiruitei Puteri a
insu~i M'ielului lui Durpne,zeu care ridica p~cateie lumii, a lui
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Hristos Mintuitorul nostru, _Cel ce in Patima Sa cea de
bunavole: "Ca 0 Oaie spre junghiere S-a adus §i ca- un Miel tara
de glas era inaintea celui ce il tunde pe el" (Isaia 53), Care
ocartt fiind Impotriva nu ocara, patirnlnd nu ingrozea" (1 Petru
2). Cea tara de rautate §i tndelunqa-rabdatoarea bltndetea
Ace stula, ce fel de bine n-a facut §i de care vrednicii nu s-a
invrednicit, iar puterea, bltndetea Lui, pe care tiara cumplita nu
le-a biruit? Fiecare in Dumnezeiasca Scriptura sa vada §i sa

- judece. lar noua de aici Iuminat ne este a vedea, ca blindetea
Mielului, Impreuna cu rabdare a §i CUI nerautate a pe toate cete
potrtvnice Ie 'blrule ste, ca .cet ce voie§te pe v.rajma§ii sai tara
de, razbo l a..I infringe, fara de arme a-l birui, fara de os tene ala
a..i imblinzi §i lui!ji a-i supune sa fie 'blind, rabdator, ltnls tit,
tara de rautate ca un miel, atunci Ii va infringe, ii va birui, ii va
imblinzi .§i-i va .supune. Blne ne lnv ata intru aceasta Sfintul
10an.Gura de Aur la Matei cuvintul 53: "Pina cind vom fi oi, vom
birui, de§i nenumarati lupl ne vor inconjura pe noi, ii vom birui,

,,§i nu numai ii'vom birui, ci §i prea ii vom birui. De vorn fi oi,
.vorn birui, nu cu a noas tra putere ci cu ce a Dumnezeiasca, ceea
ce prin ajutorul sau ne paze ste , tiindca precum pastorul paste
pe oi, as ane pastores te Dumnezeu §i ne apara pe noi, ca sa nu
ne vatame pe noi vrajmas]] nc strt cei cu naravul de lupi. Dar
dimpotriva, de nu vom ti ol, ci vrajmasttor celor ce se impo-
trivesc noua ne vom ridica cu minie §i cu rautate ne vom scuta
asupra lor cu raz burrar e, rasplatind rau pentru rau §i ocara
pentru ocara, .atunci §i noi tnslne ne vom tace lupi pierzind
bltndetea cea tara de rautate a oii §i de aiel nu mai putem birui
pe vrajl1,1a§ii nostr], pentru ca se ia de la noi ajutorul §i paza
Paatorutui nostru Dumnezeu: care numai Oilor celor blinde Ie
este Pastor, iar nu lupilor. De vom fi lupi vorn ti biruiti de cei
ce vrajma§uiesc asupra' 'noastra, ca se va departa d~ la noi
ajutorul Paerorulut Cela ce nu pe lupi ci pe oi Ie pas tore ste §i
ne lasa celor ce impotriva ne vrajrna§uiesc pe noi §i se duce",
Pina aici Gura de Aur.

lar noua ni se cuvine a intelege,. ca numai acelora Ie ajuts
Dumnezeiescul Ajutor care sint cu btlndetea oi, iar nu §
acelora care se pretac in lupi, voind a-I rupe pe potrivnicii lor
§i numai pe cei fara de rautateIl pas c, dar. nu §i pe lnvr ajbf tor!
10~. Ca Dumnezeu _celor ce nu se razbuna EI fnsu§i ii razbuna
iar nu §i celor ce voiesc a se razbuna singuri.

,Citim in Pateric (Prolog, 'unie 20 de zile) un Iucru ca ace sta:
Un hate oarecare-fiind strimbatatit de un alt trate a venit catre

,Av'!a Sis~oe !e~eul §i l-a z ls: Sfnt strtmbatattt de un frate §i
vOle'~c sa rna ra~bun pe eJ, iar staretul H. sfatula pe el, zlclnd:
Nu flute, nu te razbuna singur asupra lui" ci mai ales Ias a-I pe
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el lui Dumnezeu, 'ca EI sa se razbune pentru tine. lar el zicea:
Nu-I las pina cind nu rna vol razbuna pe el. $i i-a zis staretul:
Sa ne rU,garn frate lui Dumnezeu! $i sculindu-se a inceput a se
ruga, zicind: Dumnezeule, iata noi de acum nu nadajduim spre
Tine, deci nu Te griji de noi, nici nu rasptat! celor ce ne fac
noua atrtmbatate, pentru ca noi i!1~ine pentru sine vom rasptat)!
Aceasta auzjnd-o fratele aces ta, a cazut la picioarele s tare tulul,
zicind: lata, nu rna voi .certa cu fratele, nici nu-i voi rasptat! lui,
el-l voi ierta pe el. $i i-a zis staretul: Sa ma crezi, fiule, ca cel
ce va rabda dosadlre, fara de oatene ata se va rnintui, iar cet ce

-se mtnle asupra fratelui sau, toate taptete sale cele bune le
pierde lii rob pe sine se face diavolului.

"Isav fiind de 40 de ani": Aici este ararat ca Isaac era de 100
de ani intru ace a vreme cind Isav s-a insurat la ani 40. Pentru
ca Isaac a nas cut pe Isav la anul 60 de fa nastere a sa. Ca alt
Abimelec lrnparat in ztlete lul Isaac era cind petrecea la
Gherara, dar nu acela care era mai·inainte de nasterea hri Isaac
in zilele .Iui Avraam, iar Isav lutndu-s i IU.ilii doua femei rele cu
naravurl din fiicele paginilor tara de binecuvintarea nasca-
torilor sai $i s-a facut neprieten lui Dumnezeu, fiindca femeile
lui erau spre intristarea dreptllor a lui Isaac lii a Rebe cc al, cei
ce ve deau naravurtte lor cele .rele lii viata lor cea neplacuta lui
Dumnezeu. $i ,tiut este ca $i inSalii viata lui Is av mai inainte de
tnsotlrea lui n-a fost placuta lui Dumnezeu, fiindca femeile cele
rele se dade au de la Dumnezeu oamenilor celor ra}, spre
pedepsirea pacatetor lor, precurn se sctie: "Soarta pacatosutut
a cazut asupra ei" (Si_rah 25). Adica, soarta pacato sutut, femeia
rea; ca petrecerea cea Impreuna cu dinsa ii este munca in toata
vlata lui: . .
/ Care se adevere§te lii in Scriptura, ceea ce zice: "Mai bine

este a petrece cu leu I lii cu balaurul decit cu femeia rea. Ca
rautatea femeii schtmba vederea ei $; Intuneca fata ei ca un

, sac. in mijlocul veclntlor sai v'a cade a barbatul ei li'i auzind va
suspina cu arnar. Cci mica este toata rautate a fata de rautatea
femeii" .. $i daca 0 femeie mare munca ii este omulut pacatos ,
cu cit mai mult acele doua femei rele erau spre rnunclre' celui
de Dunlnezeu urit Isav, pentru care lii in Scriptura se zice: "Pe
Isav I-am urit". $i mai inainte de munca cea ve s nica in viata -
aceasta iii rnuncea pe acela pentru pacate!e lui, cu doua fem~i
rele, ca §i cu nlste dcua netamaduite rani, intru toate zilele
vietii lui. ' .
. imbatrinind Isaac, I-au orbit ochii lui lii chemind pe Isav a z is
.ca1tre el: lata eu am imbatrinit lii nu sttu zlua sfrr s itul ul meu,
acum dar la-tl arma ta, tolba cu arcul lii iefi in cimp $i sa-rni
vinezi vlnat mie, sa-rnl faci fel de _mincare precum imi place $i
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sa-mi aducl sa manine ca .sa te binecuvinteze sufletul meu mai
inainie pina ce nu mar .

. Pe aceste .cuvlnte le-a auzlt Rebecca. ~i -ductndu-s e Isav la
v,inat §i:a 'ad-us amlnte Rebecca de descoperirea luf Dumnezeu
ceea ce ·i-a fost ei mai inainte de nastere a de fii, ce i s-a vestit
ei, 'ca cel mai mare va robi ce~ui rnai mic. Pe care descoperire
nu i-a apus-o lui lsaac, 'pazind intru - ·sine taina cea
Dumnezetasca. ~i pentru ca sa. se pazeaaca cele graite el. de la
Domnul, a . facut . ca lacob sa vie in locul lui Isav sub
binecuvi'ntarea tatatul sau. Ca .g~tind mincare lui Isaac din
carnurlle rez llor in Iocut celor de vinat, pre cum 'ii placea, sl
Imbraclnd pe Iac ob in hainele cele ro§ii preo te s tl ale lui Isav

. (precum mai cu de-arnanuntul pentru hainele acestea pr eote stl
s-a scris la tata dlnatnte) care erau pasrrate la dtns a, §i pentru
ca sa fie paros ca §i isav, i-a inta$urat miinile §i grumajii lui cu
pielu§.elele iezHor. ~i se temea I,acob nevrtnd a indrazni la
aceasta, ca nu cumva spre rninie ridicind pe tata! sau §i in lee
de binecuvintare bte stem sa-§i aduca asupra sa. Dar Rebecca i-
a zis lui: Asupr.a mea, fiule, sa fie blestemul asupra ta, tara
numal as cutta glasul meu. Ca §tia ca 0 Proorcctta cu Duhul ca
'nu bl.estem,· ci binecuvintare par+nte as ca va primi lacob, ca
unul ce spre ,aceas,ta mai Inainte ~ fost rinduit "de Dumnezeu §i
ales. Deci pleclndu-se l'acob poruncii maicii sale, a dus
mincarea .cea gatita tatalui sau, numindu-se pe sine in loc de
Jacob, Isav, lar Isaac ptpalnd miinile lui lacob a zis: "Glasul cu
adevarat este glasul lui lacob, Iar miinile sint miinile lui Isav".
~i nu I..a .curros cut.pe et. $i rntnctnd mincarea cea adus a lui, I-a
btnecuvtntat pe el /cu binecuvintarea intiieciunii precum se
cuvine, zicind: "Sa-t·j de a tie Dumnezeu din roua Cerului §i din
bel§ug,ul pamtntutul §i multime. 'de grru §i de Yin, §i sa-tl
siujeasca tie neamurile §.i sa se inchine tie .domnli, §i sa fii
dernn fratelui tau §i se vor inchina tie feciorii tatine-tau (adlca
nepottl), cel ce .te va .blestema .bles ternat va fi, cel. ce te va
btnecuvinta, binecuvintat sa fie".
. $i a fost dupa ce a incetat Isaac a binecuvinta pe Iacpb §i s-a
dug Iacob de la fafa tatalu! .sau, a venit §i Is av de la vinat, §i
facind mincare din vinatul sau i-a dus tatalut sau, z ic ln d: "Sa
'se scoale tatal meu §J sa manance din vinatul flutui sau, ca sa

. rna binecuvinteze sufletul tau". $i a zis .Isaac: Cine e§ti tu? lar
Isav a zis: "Eu sint Isav fiul tau cel dintii nascut".. ~i s-a mirat
foarte Isaac, zic'irid: "Ci·ne este dar cel ce mi-a actus mie vinat
§i am mincat din toate, mai inainte' de ce ai venit tu? $i '-am
binec.uvilitat pe ·el §i va fi bi'necuvintat." ~i auzind Isav'
cuvintel!e ·t~talu'i sau isaac a strigat cu glas mare §i amar foarte
§i a zis: Binecuvinteaza-ma §.i pe mi~e tata! lar tatal sall i-a zis:
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Venit-a fratele .tau cu in§elaciune· §i a luat binecuvintarea tao ~i
a zis Isav: Cu dreptul s-a chemat numele lui lacob

· (tmpfedecater). ca acurn a, doua oara m-a tns.etat §i nasteraa
mea cea dintii a luat-o §i acurn a luat §i binecuvintarea mea. ~i
'iar i-a zis tatalui sau: De ce nu mi-al lasat §i mie binecuvintare,
tata ? A raspuns Isaac: inca §i dornn I-am facut peste tine,
intadndu-I ~pe el cu griu §i cu Yin, dar tie ce-tl voi face, fiule?
~i a zis +sav: Oare numai o :bf necuvintare este la tine, tata ?

· Blnec uvtnteaza-ma §i pe mine. ~,i a ptlns cu glas mare Isav.
Deci umf llndu-s e pentru .d'insl11 tatal lui i-a zis lui: lata din

grasimea, pamtntu+ut. §i din roua cerului va fi blnecuvtntarea ta
§i cu sabra ta vei trai §i fratelui tau vei sluji, §i va fi vreme cind
vei lep ada §i vei dezlega ju qul lui de· pe grumazul tau".
{Acestea Isaac prooroce ste Ie-a zis pentru neamur.ile cele mai
de pe urma, eele ce aveau sa las a din Isav §i din lacob, pentru
ca insu§i Isav n-a robit lui Jacob, iar mai virtos lacob se smerea
lui Isav, ca dupa aceea sernintla lui. Isav i-a robit semlnttet lui
lacob pe vremea imparatiei ludeilor. Dupa aceea a lepadat jugul
robiei pe vremea Imparatulul -Loram, fiul lui losafat, fiindca
atunci cei ce erau din semintta lui Isav, edom'ittl sau idumeii s-
au tndepartet de la imparatia'iudeilor. Se impotrivea Isav lui
Iac ob pentru blnecuvtntare, zieind intru stne st: De ar fi sosit

·zile~e star§itului tatatui meu, ca sa-J ue ld pe Iacob fratele meu.
Deci in§ttintindu-se Rebecca pentru acest cuvint al lui Isav 1-

a sfatuit pe lacob, ca sa se departeze de la minia lui Isav §i sa
mearga in Mesopotamia catre Laban' fi'atele ei §i acolo sa
petreaca, pina cind li va trece iutlme a §i minia lui lsav.

Pric-ina blnecuvtntata a aflat calatcrta tut acolo pentru nunta,
ca sa nu-sl ia femeie din fiicele hitit·ilor cele din Canaan, ci din
cele ate lui Laban din Mesopotamia. sr a zis catre Isaac: Mi-am
urit vlata mea pentru fetele hltltltor ca de va lua lacob femeie
din fUeele pamlntulul acesta (dupa <rum s i-a luat Isav femei) de
ce-mi este mie §i a trai? ~i s-a invoit Isaac cu sfatul ei, ca sa

·.stoboada pe lacob in Mesopotamia catr e Laban pentru insurare.
"Nu §tiu ziua sHr§itului meu". Dreptul Isaac mai inainte

vedea §i" proorocea cu duhul pentru cele. ce erau sa fie, iar
vremea sfir~itului sau n-o §tia, ca nu-i era .Iui descoperit de

. D.umnezeu de aceasta. Pentru ce dar Domnul Dumnezeu multe
.taine de.scopertndu-l ptacu'tulul Sau, .dar ziua sfir§itului sau nu
i-a descoperit-o? '.'

Mi se pare ca pentru aceasta: ca sa fie ~I noua spre pi Ida a
pomenirii mortlt, §i gatirea cea spre dins a, §i fiindca nu s ti a in
care ceas va murl el, pentru aceasta cu multi ani mai irrainte de

· sfir§itul sau, dreptul mai inainte se gatise de moarte §i 0
astepta pe ea in toate zltete batrinetii lui. ~i sa luam aminte,
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intru etta multime de ani s-a' gatit. Ca tott anii vietii lui se
numara 180. A nascut pe lacob §i pe Isav in anul 60 al vietii
sale. Isav Inaurtndu-se in anul 40. al vietii sale, iar Isaac avea
atune] 100 de ani. lacob dupa marturta lui Chedrin, pina la 63
de anl de la nasterea sa a petrecut linga parintii sai in feciorie
curata apoi luind binecuvintare par inteas ca s-a dus in
Mesopotamia pentru Insottre. $i era in vrernea aceea lui ls aac
cind I-a binecuvintat pe lacob in locul lui Isav 125- de ani, ii
ramln acurnInca ai vietii lui-Isaac ani &5. Dec; dar in 55 de ani

. s-a gatit pentru sfir§ltul sau §i 'Hupa bi necuvintarea cea mai de
pe urrna a fii,lor s,ai, vietula pe cealalta v_reme, ca §i cum in
toate zilele murind. lar noi sa' socot-im, cit de multi ani acel
drept barbat a petrecut tnvattndu-se intru pomenirea mortit §i
era gata in toate zilele ca sa iasa din trup. Cine acum din cei ce '
vietuiesc in lume se va afla ca macar un an, sau 0 luna mai
inainte a fi gata spre ceasul morttl? Ca toata gatirea' noasrra
cea spre moarte 0 mutam din an in an, din vreme in vreme, din,
tlnerete la batrtnete, Iar batrtnlt 0 rnuta pina ctnd incep a se
tmbotnavt, §i cei ce zac pe pat bolnavi §i catre sflrstt voiesc a
se gati pe stne st, cind acurn iata §i vremea' este puttna §i
puterea a alanlt §i grele dureri· l-a tnconjurat, 'jar altuia §i
mintea §i graiul. I se ia, Intruclt nu poate a~-§i marturtai pacatete
-sale §i a se cai pentru dinsele dupa cum se cuvine. $i asa s au
mar inainte de batrtnete sosind fara de veste moartea §i
negatiti gasindu-i Ii rape§te, sau intru batrtnete venind §i
neaftindu-i gatiti Ii tale ca pe un eopac uscat §i in focul iadului
ii arunca, 0, de ar fi ca tot omul cre'sttn pe acele cuvinte ale
dreptului Isaac pururea sa Ie aiba in mintea sa: "Nu stlu ziua
sfir§itului meul", ca cei ce nu stlu sa se teama de venirea cea
fara de veste a mcrtil, §i sa se gateasca. pe sine§i cu adevarata
pocainta s pre le stre. (Ca de' n-ar fi to'st ace as ta gatire) n-ar fi
fost moartea pacato'§ilor cumptlta, niei iadul nu l-ar fi umplut
~ufletele cresttne stt. Ci amar de negrijirea noaetral Ca traim ca
§i cum nu avem sa murim, ca §i cum aiei vom petrece in veci,
ca '§i cum fara de sfir§it de ace asta vcizuta lume avem sa ne
indulcim. Nici nu gindim, cum ca sfir§itul este linga ust,
securea tinga radacina, coasa morti! deasupra eapului, ziua
Domnului ca un fur, judecata nu zabov este (II Petru 3,2)
pierzarea nu dormiteaz~, ,.§i as a tara de veste tntru durerile
iadulul §i in cursele mortt] eadem, preeum graie§te Seriptura:
"Nu §tie omul vremea sfir§ituiui s au, ci preeum pe stil se
vtneaza cu piasa §i cum se prind pas artle cu curs a, 3§3 sint
vtnatl fiii oamenilor in vremea cea rea cind fara de veste va ca-
dea-paste din§ii" (Ecles. 9).

0, oameni murttort;' pentru ce nu, v a aduceti aminte de
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moarte? De care nici un chip a scapa nu putem, pentru ce nu va
" temeti de ceasul eel amar al mortii? lntru care nici unul din
" oame'ni nu ne va putea ajuta. Pentru ce nu ne gatim pe noi

in§ine spre moarte? De care nu stlm in care loc ne asteapta pe
noi §i in care zi sau 'In care noapte §i'in-care ceas vOie§te a ne
lua pe noi de aici? Striga ca 0 trtmbtta bunavestire a lui Hris-
tos, paz+ndu-ne pe noi §i zicind: "Privegheati" ca nu §titi cind
Sta.pinul casei, pe datoria mortti va veni s-o ceara de ,Ia noi,
seara, sau la miezul nopttl sau la cintatul cocosttor, sau
dimlneata, ca nu cumva tara de veste venind,' ne va afla
dormind, lar noi glasulur Aceluia nu luam aminte, ci ca niste
aspide -sur de ne astupam urechile noastre ca sa nu-L auzim pe
EI, ca §i cum aceea nu s-ar fi grait catre noi. Ne arata
Evanghelia cum ca sluga cea care maninca '§i bea cu betivii §i
Ie bate pe sottlle sale, stapinu·1 sau va veni in ztua in care nu va
nadajdui §i in ceasul in care nu va §ti s i-l va tala pe el in doua

~§i parte a lui cu necredlnclos.ll 0 va pune , acolo va fi plingerea
§i scrtsntrea dlntltor. lar noi de aceasta nici cit de putln nu ne
spatmtntam, ca §i cum am fi fost buni .§i ale st robi ai Domnului
nostru, macar ca sintem prea plini de pacate §i de faradelegi.
~i daca sfintii §i drept] i se temeau de moarte §i cu mari
nevolnte;: cu multa vreme spre ceasul morttl (precum dreptul
Isaac) pe s ine.s i mal ina1nte se gateau nestttnd ziua sfir§itului
lor, cu cit mai virtos noua pacato§ilor nl se cuvine a ne teme §i
mai inainte a ne gati, curatlndu-ne spurcaciunea pac atelor
noastre prin lacrimi flerblntt intru pocalnta; ca nu cumva pe noi
ne va ajunge sfir§itul in tina necuratttlor tavatindu-ne s l
negatitj ne'. va da tntrtcoaatel cercarl, fiindca pentru aceasta

, vremea mortli §i ziua §i .noaptea sfir§rtului nos tru s-a talnult de'
catre . noi, ca ne§tiind-o pe aceea §i purure a astepttnd-o §i
temindu-ne gata sa fim spre iE~§ire. A§a Sfintul Gura de AUr la
cuvintele Evangheliei: "Fiti gata ca in ceasul in care nu ginditi
Fiul Omului va veni" (La Matei, cuvintul 77), scriindu-Ie pe din-
sele, graie§te: ,,~i Ie zice lor ca sa privegheze, ca pururea gata
sa fie, pentru ac eas ta a zis: Cind nu ginc;titi, atunci va veni, ,
voind a fi ei cu frica §i pururea tn fapta'" buna a petrece,
facindu-Ie nes tlut oamenilor cind vor muri pantru ca negre§it"
sa se sirguiasca spre ceasut acela". ~i iara§i la cuvintele
apostolice: "Ziua Domnului ca un fur noaptea as a va venin.
(Catre Sol un, 5; Cuvlntul 99) scriind zice: "De voitl a s tl pentru
ce s-a talnutt ace a zi a Domnului §i pentru ce ca un fur noaptea
vine? Mie precum pentru aceasta bln e parrndu-mt-s e, vol zice:
'Ca nimeni nu s-ar fi sirguit ctndva in toata viata lui pentru
tapta buna de ar fi fost aratat §i netainuit ceasul mortti, ci
stttnd ziua sa cea .mai de pe ·urma §i nenumarate rele tactnd, la
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sttrsrtut.s au ar fi venit spre baia pocaintei~ !}i asa s-ar fi dus de
aiel". Pina aiel Gura de Aur. ' ,

§i Intnu adevar, ca ,inca nestttnd ziua §i ceasul sfir!}itului
nostru ,§i prln a§tept-area aceluia sintem .infrico§ati, Indraznf m
de facem curnptite §i nerlUmarate rele, cu cit dar mai mult de
am fi §tiut ca. inc·a multi ani yom vietui §i nu degrab ne vom
stir!}i, ce rau n-arn fi ·indraznit a face? Ci fiindca nu stlm cind §i
in care ceas §i z,j vom muri, drept aceea sintem datori, ca intru
toate zilele asa sa' vletutrn, ca §i cum in toata ziua sftrsttut
astepttnd, §i ziua venlnd sa gindim: Care - nu va fi in ziua
aceasta sfir§'it~1 vietii male eel mal de pe urrna ? La fel §i
noaptea sosind sa ztcem Intru sine: Care nu va fi noaptea
aceasta cel mal de pe urrna sUr§it al petrecerii me Ie intre cei
vii? Spre somnul noptlt volnd a te culca, zi in rnintea ta: Oare
ma voi scul,a viu de pe patul meu-st voi vedea inca lumina zilei?
Sau lata acest pat imi va fie mie groapa? La fel,§i din somn
sculindu-te §i inceputul zHei vaztnd , sa ginde§ti: Oare vof
ajunge sear a §i tnceputul noptti? Sau intru ace as ta zi ceasul
mortii rna. va ajunqe ? Acest fel fiecare sa gindeasca, as a in
to.ata ztua pe sine sa se gindea,.sca ca §i cum ar muri. §i seara
spre somn .ductndu-se §i pe pat §ezind, a§a sa-§i Indrepteze
§tiinta sa ca §i" cum In noaptea aceea i§i va da duhul sau lui
Dumnezeu, Ca rau doarme acela cel ce intru pacatul mortll a
adormit. Nu se odthne ste -blne acela, pe al .carul pat iI
Inconjoara dracll, astepttnd ca de pe pat a-l tiri sufletul lui in
prapastta focului. Nu-i este bine aceluia care incepind noaptea
nu s-a trnpacat cu Dumnezeu, cacl daca atunci cind il miniem
pe aproapele intru ceva, zice catre noi Apostolul: "Sa nu apuie
'soarete 'intru' minia 'vcaetra", cu cit dar miniind pe Dumnezeu
mai mulf se cuvine a' ne teme §i a ne ingriji ca sa nu .apuie
soarete -tntru minia lui Dumnez eu. Deci sa nu ln draz nes tl a
dorm}: netmpactndu-te cu Dumne.teu, caci ceasul mortti este
nesttut, .ca nu cumva napras nica moarte napadind sa te
rapeaaca negaiit. Sa nu zici dar omule: Miine ma voi Impaca cu
Dumnezeu, miine rna voi pocai, miine rna voi indrepta, nu muta
din zlIn zi a ta ilhoarcere §i pocainti catre Dumnezeu, fllndca
nu e§ti .incredlntat ajunqe-vel dirnine ata -sau seara.

J Bine aductndu-st aminte dreptul Antonie cel Mare de
Apostolul cel..: ce in toate zilele murea, tnvattnd zicea:
"Sculindu-'ne in fiecare zi dlmlneata, sa socotim ca nu vorn
ajunge pina seara. $i iara§i vrind sa adormim, sa socotim canu n~e vorn scuta dimlneata, Hindca dupa fire este nearatata
viata noastra §i se mascara in fiecare zi de Ia purtarea de grija
a lui Durnnezeu. §i a§a aflin'du-ne §i in' fiecare zi a§a traind, nu
vom mai pacatui, nicl pofU -a vreunui lucru nu yom avea, nici
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nu ne vorn minia asupra culva.i- niei AU ne YOm invistieri pe
pamint, c l . ca cei ce in fiecare zi· asteptam sa murim
neci§tigatori ,vom fl. ~i tuturor toate, gre§elile Ie v om Ierta, ~i
pofta de femeie sau de alta dulce ata Intlnata nicidecum nu vom
tinea. Ci ca' dinspre nls te tre catoare ne vorn intoarce,
nevolndu-ne de-a pururea §i mai inainte vazjnd ziua Judecattl.
Ca de-a pururea frica cea. mal mare §i ingrijirea munctlor
rtstpe ste cea mai mare parte a dulce ti.i §i dezmierdar il, s l pe

"sufletul eel ce se pteaca spre dinsa il s coala". Pina aici marele
Antonte. .

"Adu-mi. sa mantnc, ca sa te btnecuvlntez e sufletul meu".
Tatal voind a blnecuvtnta pe fiul sau c u binecuvintarea cea mai
de pe urni~" cerea ca fiu,1 Iui mal inHi sa-t hr ane as ca pe el din
osteneala miinilor sale. lata chip al celor ce binecuvinteaza §i
al ce lor ce se btneeuvtnteaaa, a duhovnlce s tll tagme §i a celei
mlrenes ti, 'pentru c~ Arhiereii" Preotii cei ce sint parintii
poporului: Pas tort}, Invatatorii, Rugatorii §i Binecuvintatorii,'
care dau bunatatile cele duhovnice sti poporului lui Dumnezeu
§i duhovnice'atllor lor prunci pot sa alba. §i ei trebuinH de la

• din§ii pentru a sa hrana, lar pop o rul dator este a-i hranl pe ei,
dTndu-le' lor trebuintele cele trupes ti, de la care primesc ei pe
cele dunovnlceett. '

Dator]. -s lnt, dupa judecata Apost01ului, ca scriind Sfintul
Apostol Pavel catre Romani, zice: (Rom. 15): "lata acum merg
la lerusalim, slujind sftnttlor. Ca bine a voit Macedonia §i Ahaia
a face 0 .'imp~rta§ire oare care :la sfintii saras! care stnt in

.terusaum. Ca au bine"oit §i datort'te stnt lor.". In care cuvinte
se arata cum ca Macedonenii §i Ahaienii 'au trim is prin miiniie
'lui Pavel milos tenie spre hrana sf+nt+lor celor ce locuiau in
lerusalim §i petreceau in saracie s i in tlp sa, §i carora $i
intiiului Arhiereu, al lerusalimului §i altora tmpre una cu lacob
Apostoli, care inca nu se risipisera prin lume ci ifl parti le ce le
cu apropiere propovadurau pe Hristos §'i iara~i veneau In
lerusatim, §i cetortaltl cu dlns ii, care er au aflntltl spre slujba
lui Hrtstos , cei ce erau invatatori §i duho vnic es ti ziditori ai
aisericii celei dif,'ltii, acestora Pavel din',Macedonia §i din Ahaia
Ie aducea milostenie. lar no i sa Iuam aminte la acest cuvint al
lui Pavel: "Au binevoit §i datori Ie sint lor".

lata [ude cata Apostolului: Deci datori sint oamenii mireni a-i
hrani pe, duhovntceattl lor Pas tort §i Invatatori, dindu-Ie lor
rnltos.tenle din averile lor. Pentru ce dar sint datori? Ac elas i
Apos totapuntnd zice: "Ca de vreme ce Intru cele duhovni ce sti
'ale lor s-au tmpartastt neamurile, datort stnt §i intru cele
trupe~ti a Ie stuji lor". Fiindca macedonenii §i ahaienii fusesera
neam,uri §i s-au luminat de la Sfintii Apostoli §i de la
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moatenttor+l lor cei ce petreceau in lerusatim. Ca de la aceia au
prlmtt Credinta, de la aceta spre calea mintuirii s-au povatult
de la aceia Duhovnicescul Dar au luat. Deci datori erau la,.
trebulntete lor cele trupeatl a Ie sluji, datorl cele spre nevoia
vietii a Ie da, datori pe lipsa lor cu facerile de bine a 0 implini, .
ca avind de la ei hrana lor, sa nu stabeaaca tntru nevointe §i in
ostenelile, lor cele duhcvntce stl §i sa nu inceteze din slujba lor:'
"Oatori stnt lor". Pe aceea§i datorte, ace las i Stiint Apostol Pa-

'vel in Trimiterea catre Corinteni mai pe larg cu dpvezi 0 arata,
Intru iritii zicind: "Oalre numai eu singur §i Varnava nu avem
putere a nu lucra?" adtca a nu ne cauta hrana noastra din
oateneala miinilor noastre (ci precum Sfintul \ Gura de Aur
ttlculnd zlce] a ne hrani de la cei ce s.e Invata. Ca de§i uneori

-Sfintul Apostol Pavel lucra cu miinile sale pentru trebulnte!e
sale cele trupes tl, precum §i la alt to c .zfce: "Ca trebulntelor
mele §i ceror ce stnt cu mine, ali slujit miinile acestea" (Fapte

.' 20). ~i iara§i la all loc pentru sine§i graie§te: "Ne os te nlm.
lucrtnd cu rnflntle noastre" (I, Cor. 4). lnsa §i pe aceasta a
aratat-o, ca alti apostoli §i mo stenitort ai lor, nu se
lndetetnlceau in lucrul miinilor, ci fara numai a tnvata §i a pro-
povadui se'sirguiau, iar mincare §i halne de la popoare Ii se da .
.lor, pe care-t lnvata, pentru aceasta a zis: "Oare numai eu §i
Varna_va nu avem putere, precum §i ceilalti apostoli au putere
in Biserica lui Hristos, a nu lucra, ci numai in propcvaduire a
se sirgui §i de la cei ce se Invatau a se hrani". Dup a aceea
aduce feluri de chipuri ale vdator le l sale cerei de mai sus zise,
zicind: "Cine aluje ste in oaste cu leafa ~a?'" §i celelalte. Clnd
Imparatul face razbo] este dator a Ie plat! s oldatttor leafa,
.adunlnd dajdie spre aceea de la. popoarele de sub staptnirea
sa. Rlnduietile tagmei Duhovnlc eati, stnt os.tas l ai lui Hristos
Cerescul Imparat, deci datorl stnt lor popoarete cre§tine§ti a Ie
da lor leafa. ~i iara§i zice: "Cine sade§te vie §i din roada ei nu
maninca? Sau cine paste turme §i din Iapte le turmei nu
'maninca?" Dupa cum vierul din strugur.i §i pas torut din lapteie
turrnei dobttoacetor i§i au hrana, as a tagma cea duhovniceasca
se cuvine a fi hranita de catre mireni. Dupa .aceea aduce din
A§ezamintul cel Vectii, zicind: in leges lui ,Moisi scris es'te: "Sa
nu legi gura boului ce trelera!" (I Cqr. 9). Pe care cuvinte

,Stintul loan Gura de Aur Ie ttlculeate as a: "Nimic altceva gura
cea nelegata a dobitocului acestuia arata, fara numai ca Inva-
tatorii cei ce se ostenesc se cuvine §i plata a lua". Pln a aici
Gura de A'ur. p'e care plata nu ca pe 0 datorie 0 zice - pentru ca
Oarurile Duhovnlce stt nu se vind - ci - plata pe hrana lor 0
numeste. Ca dupa cum' dobitocul cu care ornul ara §i asupra
ca.ruia pune sarcini, pe acela in, toate zilele cu indestulare it
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hrane~te, asa pe cei ce se ostenesc In Biserica spre lucrarea
sufteteatll tartnl ~i se arnana s.amlnta Cuvintului lui Dumnezeu ~i
pe sarcinjle .pacatetor ornenes tl asupra lor Ie lau dater este
poporul ca, cu ,darea cea cu indestulare a-i hranl. Dupa aceasta
Apostolul adaugind zice: "Daca noi v-am sernanat voua cele
duhovnlceatl, oare mare lucru este de vom secera noi cele ale
voastre trupes tl ?". Ca .st.cum ar zice: Mai mult noi voua btne va
facern, dectt voi dindu-ne noua cele trebuitoare trupului. Nu
este aceasta mare a secera noi pe ale voastre cele trupe sti ~i a
primi de la voi vremetnlca hrana, cind voi de la noi cu
neasernanare pe cele mai mari Ie prfmitl, adica: Pe darurile cele
vesnlce ~i duhovniceatt, care sint invataturile cele de suflet
folositoare, dezleg'area pac ate+or, curatirea sufletelor voastre,
povatulrea spre 'catea mintuirii, ruqactunlle ..'cele din toate zilele
catre Dumnazeu :pentru voi, iertarea ~i binecuvintarea. lar la
sfir~it, aduclndu-st amlnte Apostolul de Pre ottl cei din Legea
Veche, prln Dumnezeiasca Porunca incheind zice as a: "Oare nu

'ititi ca cei ce lucre aza cele sfinte din Biserica rnaninc a? $i
care slujesc Attarutul cu Altarul se imparta~esc? A~a ~i
Domnul a rinduit celor ce propovadules c Evanghelia din
EvangheUe sa traiasca, adica sa se hraneas ca". Pina alcl .
dovezile apostolice 'pentru datoria poporului mirenesc ca sa
hraneasca ei pe tagma cea duhovniceasca.

Cu pietusete le iezilor l-a infa~urat lui mtlnlte ~i grumajii
Rebecca mai inainte in.chipuire era a Preasfintei Nascatoarel de

'Dumnezeu, 'ca precum ace ea pe lacob cu 'pielu~ele asa ~i
aceasta pe Fiul lui Dumnezeu in Pintecele sau L-a infa~urat cu
Trup. lacob era inchipuire a lui Hristos, a primit asupra sa

, lacob asernanarea lui 15a\; ~i piele de capra pe mtlnl ~i pe
grumaji, a primit ~i Hristos asupra Sa chip ,sau asernanare de
rob ~i pacatele orneneatl le-a purtat pe Trupul sau. Cind graia
Iacob catre tatat s au era glasul lui, ca glasul lui lacob, iar
mttnlte precum miinile lui Isav. Propovadutrea lui Hristos ~i
puterea cuvintelor Lui erau Durnnezefeatt, iar Dumnezeirea Lui
era acoperita cu ornenlrea. N-a cunoscut Isaac pe lacob in
chlpultul Isav venind catre dinsul, n-au cunoscut nici ludeii pe
Cel ce a venit eatre ei fagaduitul Mesia. "Care chip de rob
luind, intru asemanarea ,oamenilor facindu-Se ~i cu inchipuirea
atltndu-se ca omul" (Filipeni 2).

"S-a mirat Isaac foarte". Tilcuitorii Sfintei Scripturi spun ca
minunindu-se Isaac a fost Intru raptre ~i ls-a descoperit lui de
-Ia Dumnezeu cum ca acel lucru al lui lacob n-a fost dupa v o irrta
lui lacob, ci dupa Dumnezeiasca Iconomia Lui, ~i cum ca nu
Isav, ct ca lacob s-a iubit ~i s-a ales de la Dumnezeu. Deci nu
numai ca nu s-a miniat Isaac asupra lui Jacob, nici n-a schimbat.
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biJlecuvintarea sa, cf mar ales a !ji Intarlt-o pe aceea.
-;,A strigat cu glas mare §i amar foarte". A plins cu arnar Isav

lipsind!J_-se de. binecuvintarea parf ntea sca !ji de intiietate. Ins a
graie!jte pentru dinsul Apos tolut: "Ca pocainta lui loc n-a aflat,
de!ji cu lacrimi a cautat-o pe ea" (Evrei 12).

Pentru ceIo c po calntet lui nu i s-a dat? Graie!jte SHntul Gura
de Aur: "Pentru ca. cele vre dnlce de pocainta n-a aratat, Citi
socotesc ca gre!jind, fara de ostenaala (!ji fara de pedeaps a
pentru pacatete lor' vor ramtnea) acestea sa Ie gindeasca,
pentru ce Isav n-a af'lat iertare? Pentru ca nu s-a po calt dupa
cum se cuveriea!" P,ina aici Gura de Aur ..

lar noua nl se cuvine a §ti ca nu vor pute a - ajuta singure
tacrtrnlte, de nu va fi cuviincioasa pocainfa '!ji parere de rau
pentru pacate, tndreptare a vietii !ji lucruri care i se cuvin
adevaratei pocatnte. Nu 'va ajuta .umltinta, de nu va fi indreptat
naravul, care folos pentru pacat este a -Iacr ima !ji de Ia pacat a
nu inceta? Inceteaaa, omule;. de a face rautate a pacatulul, fa
roduri vre dnlce de 'po catnta, $i atunci Dumnezeu pe inima ta
cea infrinta §i smer lta n-o va urg,isi, atunci cind te vei pocai,
dupa cum ti se cuvine tie, i se va da loc pocalntet tale .

.Deci sa privim ceva putin .spre Isav. cel ce plinge, ca voiesc a
!jU cum s-ar fi cuvenlt lui a se po cai. Plingea Isav !ji nu prost
plingea, ci amar, tin,gu.indu-se cu mare. glas.striga ..$i cine nu s-
ar fi sfarimat cu inima vazlrrd attta a lui tinguire? Cine n-ar fi
nadajduit ca va fi el mi'luit de Dumnezeu? Cine s-ar fi indoit
pentru iertarea pacatetor lui.? Cui nu i s-ar fi parut a fi primite
atitea _lac-rimi ale _.lul Milostivului Dumnezeu? tnsa nu sint
primite, ~ci lepadare !ji urite: "Pe lsav l-am ...urit" graie!jte
Dumnezeu in Proorocie. Pentru ce.? :Sa cercetam: Se tinguie§te
Isa\~ .!ji . pentru ce se tinguie!jte? Oare -pe ntru pacatete lui?
Nicidecum; dar pentru ce? dare pentru paguba sa, ca s-a lipsit
de brneeuvrntarea parinteasca §i intiietate? Nici de ace as ta. A
gre!jiJ el Dornnutul Dumnez.eu rnult, ca intHetatea cea atit de
cinsUta dupa cum s-a zls: rnai inainte §i attta lucru stint intru

- nimic socotindu-I pentru putina min.care a vtndut-o. Aceasta
este pacat mare, ca de slujirea Domnului cea Pre ote as ca s-a
Jepadat !ji a -trecut cu vederea pe Insus i Dumnezeu nebaqind
seama de treapta cea sfinta. $i-a Iuat IUi§i din fiic,ele idolatriJor
femei necurate '§i cu naravurt reJe, intristind pe tatal s au !ji pe
matca sa §i aceasta ,nil fara de pacat ii esie'lui. Curvar §i intru
s~pur:caciuni de la Apostolul a fi se graie!jte §i aceasta este
mare miniere de Dumnezeu, §i s-a fa'cut pe-ntru pacatele sale
nevrednic binecuvantarii parinte~ti §i intiieciunii. Deci oare se
caie,§te el pentru -atitea, pacate ale ,sale ·sau plinge? De aceasta
nu scrie in Sfinta Scriptura, ca Isav sa fi avut parere de rau
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pentru cete .tacute de dinsul lucruri rele §i sa fi alergat catre
Dumnezeu cu pocainta ~i cu lacrimi, iar ctnd cu Ins us i lucrul s-
a departat-de aceea de care nu era vrednic atunci a plins §i s-a
tinguit, nu pentru pacate, nu pentru minierea lui Dumnezeu, nu
pentru nevrednlcla sa, ci pentru -pagub a, ca s-a lipsit de atitea
bunatati.- Macar de~i graie~te pentru dinsul Apostolul, ca a
cautat pocalnta (zicind) cu lacrimi a cautat-o pe ea, adica pe

'cainta, dar .pentru ce s-a cai.t? Nu pentru aceasta: ca a gre§it,
ccl a vindut /intiietatea §i nul_~i marturts es te 'vina sa, ci pune
asupra luf lacob vina, zicind: "intiietatea mi-a luat-o" in loc ca
sa ,iica: . Am gre§it vlnalr.du-mi intiietatea mea, el zice:
"intiietatea ml-a IU<,It-o'" ca ~i' cum lacob cu sila ar fi luat de la
el in'tiietatea, ca §i cum ar ti raptt tiranes te cu nedreptate lulnd-.
o. Ca i se cuvenea lui !sav sa-§i cunoas ca pac atul sau §i pentru
dtnsu! sa-i para rau I&lcindu-se vinovat tnalntea lui Dumnezeu.
Se cuvenea lui iubitor de frate .§i tara de rautate a ti §i prin
pocalnta cea adevarata a milostivi pe Dumnezeu. S.e cuvenea
lui nu -atlta pentru a sa paguba, cit pe ntru ca a miniat pe
Dom-nul Dumnezeul sau a se tingui ~i a plinge. Ci filndca nu s-a
pocalt dupa cum se cuvenea, deci dar po calnta lui a fost

.."netucratoare §i lacrimile Iepadate.
lar noua sa ne fie acaasta spre invatatura,' Intru poc ainta

noas tra a ~ti pentru ce a ne tingui §i a plinge, nu numai pentru
camare paguba ne-am pricinuit din pacate!e noastre, cit pentru
ca am mtnlat pe Ziditoru.l no strujs! am tntrfstat Milostivirea
,Aceluia.

A chernat Isaac pe lacob fiul sau ~i I-a 'btnecuvtntat pe el a
doua oara cu deptina binecuvintare, care se-cuvenea celui intii
nascut, ~i i-a poruncit· lui ca' sa nu ia femei din fiicele
cananettcr, trtmttlndu-I pe .et in lIIlesop()tamia in cetatea Haran
catre laban fratele Rebeccai din neamul sau sa-~i ia lui sotie.

Deci ie~ind lacob din casa tatalul sau mergea pe calea ee-l
zacea inainte $i inoptind pe cale a luat d-in pietrele locului
aceluia §i purrlndu-s i lui capatii a adorrnit. $i a vazut vis ~i iata
o scara era intarita pe pamtnt, a caret virf ajungea pina la Cer

'!ji ingerii lui Dumnezeu -se s utau !ji se coborau pe ea, iar
D-omnul se Intare a deasupra ei. $i I-a. binecuvintat pe el
Dumnezeu, 'precum mal inainte pe Avraam ~i pe Isaac tatal lui,

~ fagaduindu-se lui a nu-t tasa pe. el, ci : cu dinsul a fi in toate
caite lui ~i a-i Inmultt semintla lui ca nisipul mar] i !ji acel

~ pamtnt pe care dormea el iI va da lui spre mo ste nlre. l-a
~ descpperit lui inca ~i pentru venirea lul Mesia ce era sa vie pe
~ pamlnt, - cind I-a zis: Se vor binecuvinta intru tine toate
1 neamurile pamintului ~i intru semintia tao (Adica i!'ltru Hristos
J Mintuitorul neamului omenesc). $i s'culindu-se Jacob di
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~omnul sau s-a terrrut cu temere sftnta, cu buna cucernicie
cinstind locul acela in care s-a Invre dnic'it a vedea pe Domnul
'}i a zis: Cu .adevarat Qomnul este in locul acesta '}i eu n-am
sttut, infrico'}at este locul acesta '}i nu este acesta un loc
simplu, ci Casa lui Dumnezeu staceaeta este Poarta Cerului. $i
a luat piatra ce era capatii §i a' pus-o pe ea ca stilp '}i a turnat
untdelemn deasupra lui '}i C! chemat numele locului acela "Casa
lui Dumnezeu", $i ruglndu-se linga dinsul catre, Dumnezeu
Indes tul, s-a fagaduit, zlcjnd: Din toate cite imi vei da mie,
Doamne, iti voi da tie zectutata.

De mirare esfe acaasta: ca lacob f1U de parinte bogat s-a
slobozit din casa parintilor sai singur, sarac , nimic avind, tara
numai o buc ata de piine in traista '}i putin untdelemn ,}i toiag in
mina, dupa cum insu'}i mai pe urrna intorcindu-se bogat '}i Intru
multlme, zicea catre Dumnezeu intru ruqaciune: "Cu acest
toiag am trecut Iordanul, iar acurn sint in doua tabere" (Fac.
32). Pentru ce Isaac n-a trimis cu dinsul· cttiva r.obi care l-ar fi
pazit pe el in cale '}i cele spre trebuinta l'ui a Ie duce? Sau
macar pe un rob, care ar fi dus dup a dinsul traista cu piine '}i
cu untuldelemn? Ca Avraam pe r'obul sau cel mai mare
trtmirlndu-! in Mesopotamia ca sa-l aduca de acolo lui Isaac
fiului sau pe 0 fecioara Rebecca intru femeie, j"a dat lui zece
camlle tncarcate cu toate bunatatile, lar Isaac s loboz lndu-st tot
in partea aceea pe iubitul sau fiu lacob pentru tns ottre, nimic
nu i-a dat lui fara numai malca-s a l-a pus traista cu 0 piine '}i
un vasus or cu untdelemn.. Care este pricina aceasta? Cu
adevarat nu este alta fara numai aceasta ca: Barbatul cel sfint

. Isaac, avind mare, credlnta '}i mare nadejde in Dumnezeu, la
purtarea Lui de griJa '}.i-a aruncat pe fiul sau tncredlnttndu-I pe
acela lui Dumnezeu '}i nadajduind tara indoire cum ca
Dumnezeu nu va paras! pe fiul lui intru acea calatorie, ci intreg
it va paz} pe e.1'}i catre Laban it va duce sanato s '}i acolo va
iconomisi pentru el tot binele. Pentru aceasta slobozindu-I pe
fiul sau, nu i-a dat nlel 0 bogatie tara numai partnteas ca
binecuvintare. N-a trimis 'cu el slugi, ci a trim is pe ale sale rugi
'}i Proniei lui Dumnezeu I-a tncredintat pe el, pe care Pronie §i
Insual mal. inainte bine 0 cercase asupra sa, cind a fost dus de
tatal sau Avraam spr,e jertfa '}i intreba pe tata! sau zicind:
,,_Tata, iata fo cut '}i lemnele, dar undee ste oaia spre [ertfa ?" I-a
raspuns lui tatal: "Dumnezeu va griji (adlca va iconomisi) Luis i
oaie spre [ertfa, fiule!" '}i a fast asa ca Dumnezeu a iconomisit
pentr_u oaie '}i. el s-a pazit intreg. $i din acel ceas Isaac
nictodata nu se indoia pentru purtarea de grija a lui Dumnezeu.
Spre aceea punind '}i pe fiul sauIacob I-a s loboz it pe elIn cale
ca '}i cu nis te paveze '}i zale Imbrac at '}i ca '}i cum de multe
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cete osta~e~ti inconjurat ~i paztt, insa ~i insu~i lacob ~i-a pus
nadejdea Iul in Dumnezeu, fiind tnvatat de nascatortt sai eel
dreptl, Isaac, $i Rebecca ~i 'merqea fara de temere, de nimic
indoindu-'se, cl la Unul -Dumnezeu privind ~i asupra Lui cu
multa nadejde nadajdui'nd. ~i Indata pentru pazlre ~i starea lui
inainte (a fui Dumnezeu) s-a adeverit prin somnul cel minunat
intr-':I ,care a auzit de la Dornnul pe Milostivitoarele cuvinte:
"Iata, Eu voi fi cu tine ~i te voi pazi in toata cale a ta, incotro
Vei merge §i te voi intoaree pe tine in parnintul acesta ~i I1U te
volIasa pe tine pina ce nuvoi face toate cite tl-arn grait tie."

lar noua de aici se poate Invata ca la purtarea de grija cea
sfinta a lui Dumnezeu a ne pune ~i tara de indoiala spre dinsul
a. rradajdu}, ca EI pe ,cei ce-sl arunca nadejdea asupra Lui nu-i
parase~te, cl dupa a Sa bunavotnta ~i Milostivire iubitoare de

/ oameni tccnom+ee ste pentru din~ii toate cele bune ~i
folositoare. Ca dac a spre cei ce nu se arunca spre Dinsul ~i
nici nu nadajduiesc spre EI, poarta de grija ~i asupra tuturor
acelora i~i vars a Darul Sau, dupa cum soarele i~i ras are razele
sale asupra celor buni ~i asupra celor rai, .cu cit mai mutt va
purta de grija. spre eei ce nadiljduiesc spre EI ~i cu totul se

,arunca asupra Lui? "
,Sa gindim cum era purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru

poporul evreu in pustre, pentru aceia care erau nemulturnltort
pentru tacertle de bine ale lui, arattnd multa necre.dtnta lor
catre el (macar de~i ve deau minunile cele mari ale Aceluia)
spre inchinarea de. idoli aratindu-se au fost rapitori,
impotrivitori, miniind pururea pe Dumnezeu dupa cum graie~te
Psalmistul pentru din~ii: "Neam care nu ~i-a ihdreptat inima sa
~i nu ~i-a incredintat lui Dumnezeu duhul sau ~i a uitat facerile

, de bine ~i mi,nunile Lui. Amarit-au pe Cel Preainalt, au clevetit
asupra lui Dumnezeu ~i au ZlS: "Va, putea oare, Dumnez eu sa
gateasca mas a in pustie?" N-au crezut lui Dumnezeu, nici s-au
nadajduit spre mintuirea L!Ji. L-au iubit cu gura lor ~i cu limba
lor i-au mlntlt Lui. lar inima lor nu era dre apta inaintea Lui, nici
n-au crezut As ezamtntutu! Lui. De cite ori L~'au amarlt pe EI in
pustie, L-au miniat pe ,EI in loc ·tara de apa" (Psalm 77). lata in
ce fel era acel popor, i,nsa ~i pe unii ca aceia nu-l .Ias a
Dumnezeu, ci toata purtarea 'Lui de grija era pentru dlns il, in
loc pustlu hrantndu-t pe ei cu Mana ~i le-a plouat pas art fripte
spre mincare lor. Pe apele cele amare Ie In dulc ea, din piatra le-
a izvorit apa lor, hainele lor 40 de ani le-a paz it nes trtcate , ~i Ii
s-a fagaduit a-I pazi pe din~ii intregi, haina ce se punea pe
prune cre stea tmpreuna cu dinsul pina lei virsta cea de savtr s.ita
a lui, dtnspre .Amalic .I-a paztt, ajuttndu-Ie lor in raz bo i, de
mus care a serptlor le-a dat degrab tarnadulre prin lu crato area
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putere a sarpe lui celui de ararna, tnttmptatoarete boli §i ce le
,o'bi§nuite c ame nltor nici de un fel nu se aflau in ei, pina cind
au intrat in pamintul fagaduintei, dupa cum §i" in Psalmi se
graie§te: "Ca nu era intru din§ii bolnav" (Psalm 104). Astfel era
purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru ei, ace st fel' de ingri~
jire §i pa'zire.

Deci dar nu va purta grija Dumne:zeu pentru cei ce-i slujesc
Lui cu osirdie, cu credlnta, cu dragoste, cu toata grija §i
_nadejdea lor puntndu-st spre EI? Cel ce se ingrije§te pentru cei
rremultumttorl oare nu se va griji pentru cei ce-I multumes c
Lui? Cel ce-i paze s te pe cei ce nu au dragoste catre Dinsul,
oare nu-i va pazi "pe adevarattl Sai iubilori? Cel ce nu-i
paraseste. pe cei ce se departeaza de Dinsul, oare-i va paras!
pOe cal ce se apropie de DiJ;lsul? Cu adevar at nu-i va tas a. Ca
zice: "N u te voi -parasi pe tine" (Fac. 28). $i iaras]: "Oare va
ulta malca pe pruncul sau, ca sa nu-st miluiasca fiii plnte celui
sau? '$i de sl-l va uita femeia pe acela, Eu nu te vol uita pe
tine, zice Domnul" [ls a+a 49).

Se obtsnute sc oarne ntl cu prisos a se ingriji spre acestea
'doua: pentru vremetnlca petrecere §i pentru cele de nevoie
spre,·petrecere. " Fie care" se .grije§te 'ca sa-§i petreaca bine
.aceaata viata cu zile iara tara' de primejdie §i sa aiba toata
tnde stujarea tntru.hrana, intru bautur a §i- tmbrae arnlnte §i intru
toata imbel§ugarea a fi, dar pentru mintuirea lor nu 'multl sint
~Hn'eel ce se ingrijesc. Ca zice Domnul in Evanghelie: "Cautati
mai intii imparatia lui Dumhezeu' §i 'dreptatea Lui §i toate
acestea se vor adauqa voua" (Matei 6). $i nemincinos este
Dumnezeu tntru ,cuvintele Sale~ ci cu adevarat pentru toti robii
Sai .cei ce cauta imparatia lui Dumnezeu §i de mintuire a lor se
griJesc §i cu credrnta §i rtvna Domnului lor stules c s i se arunca
spre a lui purtarode grija, e-I se ingrije§te §i Ie po arta de grija
cele de .folQS petrecerii lor Ie tnto cme ste '§i ,cele trebuincioase
vietuirij lor Ie da cu indestulare, rtndule ste cu buna norocire
petrecerea' lor dupa cum a rinduit §i pentru dreptul Jacob, de
care ne es.te cuvlntut, $i de§i oarece napas'te §i primejdii Ii se
intimpla robilor Sai, tns a el nu-i lasa intru ace lea, ci din
primejdii ii stoboaes te §i din napas te intru bun sfir§it ii scoate
dupa cum' l-a sco s §i pe los'lf cel pre a frumos, care era urit
fratilor ~ai, in groapa' aruncat, in roble vtndut, in pamint strain
dus, de femeie asuprit in tem-ni,ta lnchis. $i dupa toate acestea,
ce? L~a tacut pe el slav it s tapin §i Imparat peste tot Egiptul. Da
inca §i, cele de nevoie robilor SaL Care nu l-a' hranit cu ingerul
pe proorocul 1,lie, carne prin cor.b aducindu-i? Care nu '-a
saturat pe proorocul Daniil cel inch is in groapa leilor, prin
mincarea, lui Avacum? Pe Samson oare nu cu minune I-a
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adapat, prln apa cea .tzvcrtta din falca asinulu.i? Pe vaduva cea
sarata §i cu fapte bune ce locuia in Sarepta Sidonulu'i, a Ias at-
o ill foaniete? Oare nu J-a trimis pe proorocul la dinsa, ca vadra
cu faina'ia ea sa nu se 'imputi,neze ,§Lulcior-ul cu untdelemn sa
nu sc ada? Alta femeie saraca a unui pro oroc care ia muriridu-i
b.arbatul, a tncre.dlntat-c pe ea cu doi fil purtar}! de grija a lui
Dumnezeu, poruncindu-Ie lor ca fara de Indoiata spre Domnul
sa-§i puna nadejdea. Aceasta cind trebula sa fie luata de

, datornici in roble cu fiii ei §i cin.d la aceasta a fost suparata,
oare a lasat-~ pe ea. purtarea-de grija a lui Dumnezeu? Nu. Ci i-
a umplut ej dintr-un -ulclcr mic cu untdelemn mutte ulcioare

- mari, cu care untdelemn nu numai prin pretul cel luat, datoria
s i-a ptattt, ci §i insa§i ,cO'fiji sai cu In de s tulare la multa vreme
a avut spre hrana sa. Ios afat Imparatut lerusalimului fiind in
lupta cu rau credinciosul toram.tmparatut lerusalimului feciorul
lui Ahab §,,t 7 zile impreuna cu toata oastea fara de apa a
rabdat, po.p'orul '§i animalele : de sete stablnd, oare t-a lasat
Domnul .ca ' tara de apa sa 'Ijliara? Care nu a trtrnls pentru el
ploaie §i rtu pe loc uscat tn.cetate a lui losatat a curs? ~i numai
pentru un rob al Sau credlncto s losafat a ad-unat pe toti §i nu
numai pe cei bunl ci §i -pe cet ra], §i acestea toate s -au iacut in
Legea Veche. '. '.

Dar ce ~om zice pentru cele -multe purtart de grija asupra
pracuttto.r lui Dumneaeu in Darul cel Nou, ca nu-rni va ajunge

_vremea' povestind. i"nsa pentru doi numai voi povesti. De
, cuvtos ul AI.exandru'intiiul incepator al mlnaatirfi neadorrnttttor
§i de' preacuv+oeut Teofan egumenul Singrianei. Pe Alexandru
Impreuna cu alte multe popoare rugindu-se· §~ plingind in
pustte," eu pHni curate §i calde din purtarea de grija a Sa

- . trimise cu iridestulare I-a hranit (Iulie 3). Pe Teotan inca mirean
Hind §i. in vrernea sece r is ulu! in pustie, cu g10ata intirziind §i
s lab+nd - cu totii de sete, cu izvor de apa\vie de napras na
curgind t-a adapat. Cum a fost aceasta cel ce va . voii sa
citeasca Vietile Sfintilor 12 martie.'

La fel §i in celelal'te nevoi ce sinl trebuitoare vietil ome neatt,
Dumnezau este purtator de grija, fara numal de se va_ arunca
cineva asupra_ Lui ell nadejde a, Dupa cum i-a fost purtator de
grija dreptului Iac ob, care intru ie s ire din cauza nascatorito r
si'ngur fHnd, singur catre Laban' venind in doua tabere l-a
inmultit. ~i ie§ind sarac din cas a, l-a tntors catre tatat sau cu
multe bO'gatii (Fa~. 32).

insa din chipul acesta al dreptului Isaac, care s lob ozf nd u-s l
pe fiul. sau in tara departafa. sarac.: afierosindu-I pe acela
purtarii de grija a Iui Dumnezeu, sa se-tnvete nasc atort, ca pe
fiii lor la fet a-i afierosi purtarii de -grija a lui Dumnezeu mai
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mult decit pe avutille lor a Ie las a spre mo ste nlre. Bine invata
. pentru aceasta SfintuJ Gura. de Aur pe ernul. cel ce de la
mutarea sa de aici graie~te, zicind in Trimiterea catre Romani
cuvinful 7: '"Ceata de copjl ma tnconjoara ~i doresc a-i las a pe
din~ii' boga.ti! Ii raspunde lui as ac i,Toate de le vel Ias a lor;
netncredlntatel paztr! pe toate ,Ie-ai dati iar de le, vei Ias a pe
Dumnezeu spre mostenlre ~i tspravnic, nenumarata boqatle le-
al. las at lor. Dupa cum ~i ctnd singuri noua ne . izbindim
(razbunarn) atunci Dumnezeu nu ne razbuna, iar ctnd Iasam raz-
bunarea asupra Lui, atunci mai mult decit nadejde a ni se face,
a~a ~i pentru avutil, De ne vorn griJi noi ,de aceatea, el se
depa,rteaza cu purtarea de grija pentru ele, iar de Ie y'@m'arunca
mal mult asupra Lui, atunci ~i pe ele ~.i pe copii Ie va tocmi cu
toata tntartrea. De voie~ti dar a lasa coptltor tai multa bogatie,
lasij-Ie lor purtarea de grija a lui Dumnezeu, Care ~i tie nimic

1" facindu-i ~i suflet tl-a dat ~i trupul ti-a zidit ~i viata., tl-a darult.
Acela cind te va vedea pe tine arattnd catre ei alita, cinste ~i
dragoste ~j .cete pentru din~ii (lmpre una cu avutllle ~i copiii)
Aceluia inchinindu-i, cum nu Ie va deschide el lor neg're~it
toata bogatia. Ca daca lIie pentru cea putina faina ce i s-a dat
spre hrana, fllndca a vazut pe acea f'eme le ca I-a cinstit mai
mult dectt pe copii, a aratat in casa vaduvei arie ~i teasc,
socote~te cu ctt mai mull Stapinu~ lui Hie va arata dragoste ~i
purtare de grija ~i bunavotnta? Sa nu cautam dar ca pe copij
sa-i I'a~am bo qat], ci cu fapte bune". Pin a aici Gura de Aur.

Sa se aduca aici spre pove'stire din Limonariu, cap. 201, pe
care prea sfintitul Sofronie Patriarhul lerusalimului tmpreuna
cu loan prletenul sau a scris-o, spunind as a: "Ne-a povestit
noua unul din parinti, zicind: Am mers odata in
Constantinopol pentru oarecare tre.b ulnta ~i stind eu in
Biserica, a venit un om mirean iubitor de' Hristos ~i vaztndu-
rna m-a· salutat cu dragoste ~i ~ezind linga mine aproape a
inceput a rna intreba pentru folosul sufletului. lar eu i-am zis
lui: Cei ce rinduiesc bi.ne cele paminte stt Ii se dau Ior cele
ceresttl lar el ml-a raspuna: Bine ai zts, partnte , fiindca cu
adevarat fericit este cel ce-st are nadejde a sa spre Dumnezeu.

" ~i a zis: Eu, partnte, din inceput cu totul m-am supus pe
sinemi lui Dumnezeu. Am fost flu de nas.catort bogati ~i s lavltl
~i era tatal rneu foarte milostiv ~i la multi s'aract Ie impartea d~-
a pururea. intr-una din zile rn-a chemat .pe mine ~j-'aratindu-mi
toata avutia sa mi-a z ia: Fiule, ce Iubes tt, pe acestea sa ti Ie las
tle , sau in locul lor' pe Hristos purtator de grija? lar eu
'intariodu-l1)a cu cre dinta ~i binevoiam de acelea tatalu! meu, i-
am zis: in, locul acestora toate, pe Hristos mai virtos II voiesc,
ca acestea toate astazi ,sint, iar- pe miine nu petrec, iar el
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petrece in vecL Aceasta auzrnd-o de la mine tatal meu, pe toate
cu min a Indurata in toate zilele Ie cheltuia celor ce' Ie trebuia §i
la moarte putln ceva lasindu-mi. Eu ramlnlnd sarac, umblam cu
smerenle- avlnd nadejdea spre Hristos al meu, Caruia rn-a las at
tatal meu. Deci era in cetatea aceasta alt barbat oarecare foarte. ~..._._- . .

bogat §i s lavlt, avind .femeie tematoare de Dumnezeu §i
Iubltoare vde Hristos. Ace stta aveau pe 0 fiica una nas cuta. ~i
intr-una din zile a zis femeia lui catre el: domnul meu, multe
bU'nata1i ne-a lasat noua Dom....nul §i numai 0 fHca avem; ce v orn
face dar? Ca de. -vorn voil a 0 da pe ea oare.carut barbat
asemenea noua intru boga1ie §i fiind cu narav rau §i cu fapte
rele ce tolos ne va fi noua ? Ca va incepe purure a a 0 scirbi pe
ea, deci sa cautam pe vreun om srnertt §i temator de Dumnezeu,
care ar vietul dupa Dumnezeu §i in dragoste cu dinsa. lar el a
raspuns catre ea: Bine ai zls , du-te dar in Sfinta Biserica §i te
roag~ cu toata inima catre Atotmilostivul Dumnezeu $i rarnii
putln acolo §i as a cine mal tnttt va intra in us ile Bisericii, acela
este trim is mire de ·Ia· Dumnezeu fiicei noastre. A§a a facut
femeia aceea, ca rugindu-se ea in Biserica §i sez lnd atunci
indata Intru- acel ceas dupa. Dumneze ias ca Pronie am intrat eu
in Sfinta Biserica. lar ea trtmtttnd la mine pe roaba sa m-a
chemat la s ine s l §.i m-a tntrebat, .zicind: De. unde esti? lar eu i-
am zis: Din cetatea aceasta sint §i i-am spus ei pe.tatal meu. lar
ea ml-a zts: Care a milostivului .ace luia fiu e§ti? ~i am ra spuna:
A aceluia flu sint, do amna. ~i .i-arn povestit ei pentru toate de
care ml-a grait mie .tatal meu §i cale ce am zis eu catre dinsul,
ca in loc de toate averile pe Hristos Lsam ales. ~i iara§i m-a
Intrebat: Ai femeie? Eu l-am zi~: Nu am. Deci auzind ea acestea,

.a proslavit pe Oumnezeu §i rnl-a zis mie: lata ca bun este
Purtatorul de grija Hrlstos pe care-Jn locul tuturor L-ai ales,
acum aceta i1i da 1ie femeie ~$i bogatie, ci sa Ie prfme stl pe
amtndoua cu frica lui Dumnezeu. ~i luindu-rna din Biserica rn-a
dus la casa sa §i ta,cindu-mi nunta c u fiica lor, mi-a dat toata
multirnea averf l lor. lar eu ma rog catre Hrlstos Purtatorul meu
de grija ca sa-mi dea mle, a calator! pe drumul tatalui meu pina
la sfir§itul vie1ii mete". Pina aici Limonariul. '

lata vedem cita este purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru
cei ce nadajduiesc .spre Dins'ul $i se arunca pe sine$i I?
Dumneze las ca Lui. Purtare de grija de-a pururea. '. ,

"A Iuat din pletrete locului aceluia". Astfel este patul robului
IU\i Dumnezeu: parnlntul asfernut $i pertna piatra, chipul vietii
celei aspre $i folosul eel intru acelea. Ca pe pat aspru pe
trupul sau cel ostenit a-I culca asprime este §i iata folosul ca
s-a invrednicit ingere§tii §i Dumnezeie$tii Aratari. Ci nu mai
intii folosul decit asprimea. Ca pina cind lacob In casa
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partnteasca cu cale dulci mtncarl se hranea §i pe asternut
moale se odihnea, 'de dragostea tatalu] §i a maicii sale se
tndutcea §i C4 fe"ciorii cei din casa se imprietenea, plna atunci
de nici un 'fer,de Dumnezele s ca de scoparlre nu s-a invrednicit.
lar cind pe toate le-a lasat $; vlata: aspra a primit §i a tnceput a-
§i pune nadejdea Ia Dumnezeu §i a alerga pe calea cea
scirboasa, atunci indat.a suirea la car a ingerilor '§i a lui
Durimezeu ins,u§i a vazut-o §i de cuvintele Aceluia S-3< indulcit
§i fagaduinta cea cu Milostivire de la Dinsul a primit-o. $i i s-a
facut lui in loc de tata §i de malca Dumnezeu, in loc de casnicii
prtetenl, ingerH, in loc de cas a parf nte asc a s c ara spre Cer,
incredinlindu'",1 pe el ca RatrHl cea ve snlca este in Cer. Astfel
de laca§uri se dau unei vletuirl ca acesteia!

~a luam 'aminte dar §i la aceasta: Ca lacob atunci spre
pamlnte as.ca binecuvintare· a fost chemat, ca sa i se
Inmulteasca ·fiii 'lui, ca ·sa fie numit §i. bogat, ca sa se

-pro staveas ca pe pamlnt cu multe nearnuri ce aveau sa ias-a
dintr-insul §i a'ceast'a pamlnteas ca binecuvintare a inceput-o
din, viata cea aspca, spre inmulttrea sa a mers. singur, spre
imbogatire' a catatortt sarac, spre proatavlre s-a dus smerit §i
nu cu asternut moafe, nu cu vison scump acoperit, ci ptatra
aspra lui§i spre tnoptare a calator let a avut. C.U cit dar mai
vtrtos celui ce alearga spre ~Iava §i bogatie, Ves nlca imparatie
Cereasca, cu 'care are sa binecuvinteze Hristos Domnul pe
ale§ii Sai in zlua 'JudecatH, zicind 'catre ,din§ii: "Veniti
btnecuvtntatll. Tatalui Meu, de mo§teniti imparatia cea gatita
voua" (Matei 25). Sp're aceasta se cuvlne a avea calea strimta
§i sctrbtctoaaa, de voim aafla cele dorite, ca nu este cu putfnta
ca §i aicf cu cele vremelnice dulceti ale lurnii acesteia cu in-
c'estulare §i deafatare a vietur §i acolo cu ves nice!e bunatati a
se indulci. Ca nu vor putea trece din dulceata paminte as ca
catre cea Cereasca, din placerea trupe aaca catre acea odlhna,
de la 'iubire.a de bogatii §i de Iacomte catre acele bogatii pe
care le-a gatit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe EI.

- fng,usta este c alea §i s trtmta us a care duce intru tmparatla
·Cerului, .asternut de ptetre , pietroas a vietuire, zic aspra
petrecere sa aiba acela, care voles te a se o dihnl cu aceia de
care graie§te Ps atmls tul: "lauda-se-vpr c uv los li intru stava §i
se' vor bucura.Intru a§terhuttirih~ lor" (Psalm 149). Ga nu se dau
in alt chip a.cele bunatati, de nu as a aspra vle tuire pe pamtnt va

'fi cee a ee este pricinuitoare cere stu odlhne. Pentru poporul
evreu care a intrat in pamtntul fagaduintei a lui Canaan (ce este
§i Palestina). graie§te Scriptura: "A supt miere din ptatra §i
uritdelemn din piatra cea virtoasa", (Deut. 32). Aceste cuvinte
dupa . cum sint scrise au acest fel de tilcuire: Painintul
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fa.gaduintei atita era de. Imbetsuqat de miere, incit §I In
crapaturt!e pletrelor alblnele .pe roiul lor II lnrnulte au si aceasta
este ac eea pe- care Scrtptura 0 z lc e: "A supt miere din pi atra".
lar de copacti de mas lin atita er a-acea parte de roditoare Inc it
§i in tocurtle cele ptetroas e erau multtme de saduri prea alese
§i frumoase, $i aceasta este ace ea ce se z ic e: "Au s upt
untdetemn din piC!tra cea vtrfoas a".

lar not aeea tHcuire pentru parnintul fagaduintei celor ce' 0
tHcuiesc duhovnice ste, asa s-o intelegem a fi tmparatta Cerului
miere $i untdelemn, pentru ve§ni'cele. bunatatl ce stnt acolo
cacl cu riuri de dulcati se Indulce sc acolo ~i s tintii se
aseamana maslinilor, "Ca eu ca un mas lin ro dltor sint in cas a
Dornnu!ui" (Psalm 51). Jar piatra .cea vlrto as a - vtata cea aspra
atct. Din ptatra ce a vlrto asa israet'itilor Ie curge mier e §i unt-
deJemn, iar cres t+nllor -djn cea inaUa §i as pra vtetulre le
i?vora§te aflarea celor ve snlce §i Cere s ti bunatat]. 'Dare nu din
pretrele cele 'aspre Sfintului intiiului Muceni.c $tefan l-a izvorit
dulceata cea cereas ca, prtn aratare a cea -catre diris ul a irrs us i
Prea Oulcelui Hs us ? ,,,Vad cerur lfe deschise §i pe Flu! Ornului
s tlnd de-a .draapta lui, Dumnezeu". Cind vedea? lntru acea
vreme cind se gatise uciderea c u pietre (Fapte 7). Sine
aseamana $eri,ptura omulu+ Intetept pe cel ce-s i gate§te casa
sa pel ptatra, ca numa] acela este vrednic a intra cu fe c lo are le

.cele Intetepte lntru camara Mirelui Cerului. C~ cel ce pe casa
tnintuirii sale' pe v iata cea aspr a a pletrel eelel tart a inaltei
vieti .se sirguie§te a-§i zidi, aspru se arata trupulul sau §i
neplec at impotriva pofte lor pacatulul se face.

,,$i-a pus capatii IUi§i". Ac ea p iatra pe care s...a odihnit lac ob,
mi se p~re a fi Inc hipuire a lui Hristos Dumnezeului nos tru, Cel
ce graie§te: "Veniti catre Min? toti ce] oate niti §i Ins arc inatt §i
Eu va voi odihni pe v oi" (MateJ 11). C~ael e.ste capatii iubitorilor
de oateneala, intru care nu numai in viata ceea ce va sa fie se
vor odihni toti cei ce se ostenesc aiei pe ntru Oinsul~ ci §i intru

.'ace asta viata de aici cu. dulceata se odihnes_c aceia, care pe
Dumne~eiasca Dragoste 0 au intru inimHe lor, ca socotesc viata
aceasta ca 0 'strainatate,. catre Patria cea de sus cu neienevire
alearga sudorile lor varsindu-§i §i osteneliie _cele pe$te zi §i
peste no"pte, cu nelenevire .ridicindu-Ie. Pentru ca ·fiecare din
ace§-tia numai de-§i va inalta mintea sa catre iubitul sau Stapfn,
pentru a Ca,rui dragoste se 'qstene~te, indata u§oara i se face
luJ toata osteneala §i nu-i este eu greu iubitoruiui lui Hristos
orice fe! d'e mare osteneala pentliu dragostea' Lui ~i pentru
stavCJ Numelui .cel Sfint al ~ui a 0 face. Pomene~te Sfintul
Apostpl Pavel de ale sale osteneli; zicind: "intru osteneii §i
nevointe, in privegheri de multe ori in foame ~i In sete, i
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posturi adeseori, in frig ~I In golatate 'pentru dragostea Lui,
intru napadJri cele dln to ate, zilele ~i ingrijirea de toate
bisericile .(11 ,Cor. 11) .. Cu adevarat mari erau ostenelile
Apostolilor ~i nu numai estenelile, ci ~i primejdii, batai,'
temnite, moartea cea din toate ztlete "intru osteneli de multe
ori, Intru batai' peste mas ura, in temnita peste masura, in mort!
de multe ori". Pe care socotindu-Ie loan Gur~ de Aur graie~te:
"PrimejdHJe osteneliJor ~i a ostenelilor primejdii prtme au dese
~i adeseori ~i nlol cit de.puttn nu-l las a a se rasufta", Pina aici
loan Gura de A.ur.· Ce dar, oare nu s-a oste nlt Apostolul? Oare a
stablt intru atitea ,gre!e ~i mult primejdioase osteneli?
Nicidecum. Ca graie~te:'"Cine este neputlnctos , iar eu sa nu fiu
neputincios". Cine i Ie us ura atit de mari ~i de greu de purtat

, osteneli? Nu altceva fara numai Dragostea cea catre Hristos
Dornnul, de Ja care nimie nu putea a-I despartl: niei scirba, nici
str:imtorarea, nici prigoana, nici foamea, niei golatatea, ni.ci
prtmejdia, nici sabia. Ca toate aceste sarcini grele ii erau lui
usoare pentru dragostea 'lu] Hrf stos , dupa cum graie~te: "intru
toate acestea prea blrulm, pentru Cel. ce ne-a iubit pe noi"
(Rom. 8). 0, cit de rnulte. osteneii rtdlca cuvtosu Par inti,
ratac ind prin pustii ~i prin muntt ~i in pestert ~i in crapaturtle
pamlntului, lupttndu-se ziua ~i noaptea cu nevazutti ,!rajma~i ~i
rastignindu-se impotriva patimilor ~i a poftelor! Insa toate
aeeste osteneli nu Ie erau lor' grele pentru ca aveau mingiiere
pe dragostea cea Dy..mnezeiasea a lui Hristos, pentru care toate

'Ii se aratau lor usoare, dupa cuvintul lui Hristos Cel ce .ne-a
iubit pe noi: "Jugul Meu este bun ~i sarcina Mea este us oara''
(Matei 11).

Dar ce vom zice pentru Sfintii Mucenici? Cit de mari osteneli
au purtat, luind asupra IQr legaturi,~ munci, batai,. ~i multe feluri
de mortl. Oare 'unele ca acestea nu-l sint 'grele neputinciosului
no stru trup? Ins a lor Ie erau us oare ~i de bucurie, fitndca toata
rnintea lor era Intru Hristos Domnul, ca pe c.apatii odihnindu-
se, ~i uuma lor se indulcea de dragostea Lui cea
Dumnezetas ca, inca ~j acum or+stctne din adevaratl! robi ai lui
lisus Hrtstoe, de se os tene ste intru ceva ~j in ostenelile lui, nu
pe ale sale, ci pe ale lui Hristos Ie cauta, unul ca acela numai
cit de va gindi pe ntru cine se oatene ste, Ind ata u~oarj i se face
lui' osteneala ~i mal mult a se osteni vole ste ~i i~i socote ste
lui~i pe osteneala sa nu ca pe 0 oatenaala, ci ca pe 0 odthna ~i
racoreala. Ca dac a cei ce, se ostenesc pentru sines}, pentru ale
lor .oarecare vremetnice dobinzi, au mingiiere. in ostenelile lor
pe insa~i nadejde a prlmtrt}, ace lora pentru care se ostenesc ca
sa-~i dobtndeae ca cele dorite, cu cit mai virtos cei ce se
osfene sc pentru Hristos, iI au mingiiere pe Ins.us l Hristos ca
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Acela Ie este lor nadejde, Acela :.. Mingfiere, Acela - Dorire ~i
Dulceata neschtmbata §i se ostenesc ca pe Hristos sa-L
dobtndeas ca §i iubl]! sa fie de Dinsul si 'de dragostea Aceluia a
se indulci sa se invredniceasca §i nu se lipsesc de nadejdea
lor, fiindca nadejde a nu rualneaza. lacob odihnindu-se pe
capatii de piatra, scara spre Cer §i ingeri §i pe tnsust
Dumnezeu L-a vazut, A§a §i cel ce s.e odihne§te cu mintea bine
ginditor intru Hristos Domnul, Cel ce este -Platra cea
Duhovniceasca (P~iatra era' Hristos) §i-§i adtnce.ste intru Dinsul
gindul sau, are gata suirea la Cer §i sala§luirea lui cu ingerii §i
prrvlre a cea dulce a fetei lui Hristos .

. "A vazut vis". Vedeniile cele din somn sint in trei chipuri:
. unele de la Dumnezeu, altele de la diavolul, iar altele din fire.

-Vedeniile de -Ia Dumnezeu sint dupa cum acestui lacob
pentru s.cara, lui losif celui prea frumos pentru Soare, Luna §i
Stelel'e inchin-indu-se lui, §i penttu snopi - inchinindu-se
snopului lui. ~i a .cetutlalt sfint - losif timplarul, pentru Prea
Curata Fecloara Nascatoare de Dumnezeu §i celor 3 Magi ai
Persiei ce au venit spre tnchlnarea lui Hristos, ca sa' nu se
Intoarca spre Irod. ~i altora ni§te vedenii ca acestea le-au fos t,
nu numai sfintilor, ci §i pacatos llo r. Precum lui Abimelec
regele gh.erarilor pentru sotta lui Avraam, lui Faraon pentru

. cele 7 vaci §i spice, lui Nabucodonosor pentru chipul eel cu
capul de aur §i stejarul cel mare §i altora pentru alte lucruri.

Visuri,le cele de la dracul sint precum acelui calugar de care
cuvlosul Antioh : sc rie as a: (Prolog februarie 26): "A fost
oarecare monah in Muntele Sinai care foarte se nevoia in
chiliuta sa, inchizindu-se la multi ani, mai pe urrna crezind
visurilor, a fost batjocorit de diavolul §i in, taier'ea imprejur cea
[ldoveasca a cazut. Ca de. multe ori Ii arata lui diavolul
adevarate vtsurt §i cu ace lea in§elindu-§i' mintea lui a
tntunecat-o. Mai pe 'urma l-a ararat lui dlavotul ca toata ceata

.Apostolilor §i a MucenicHor §i a tuturor cre sttnttor intru
intuneric se afH! §i de toata rus lne a sint pl ini: Dlrnpotrrva, i-a
aratat pe cea urita de Dumnezeu ceata jidoveasca cu lumina
stratuctndu-se §i de bucurie umplindu-se. Sculindu-se tlc alos ul
§i lasind muntele cel sfint, a mers la Pales trna in satasurtte
Jidove§ti §i talndu-ae imprejur s-a facut jidov st-a luat §i feme le
.§i se certa fati§ tmpotrtva cresttntlor, partlntnd pe jidovi. ~i
dupa aceea n-a .trait nici trei ani §i cu moarte s-a sflr stt, viu
fiind inca a putreztt §i a pierit fiind mincat de viermi. Pe aces-
tea vaztndu-Ie eu - zice Antioh - §i altl ealugari am plins,
fiindca era barbat umilit §i tot carunt in postiri §i intru osteneJi
a tmbatrtntt §i mai pe urma creiind vis urtlor a pierit.

Ca fire§te_visurile sint obls nulte fie caru! om, Ins a §i acelea
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indoite sint: unele din naluc irea rnintj}, cind cineva vede ceva
s'au .aude, _pe acelea cu mintea Ie natuces te, sau ctnd ceva.
dore ste s au-s e terne de ceva l}i lung de ace as ta.qln de ste §i prin
cea ltinga gindire pe ace lea t,iparindu-I,e in mintea sa, atunci §i
in somn 'pe acelea Ie ve de, care mai inainte de somn mintea lui
se indeletnicea Intru acele gindurj". De care §i Snntul Gura de
,AuF intru ale sale cuvinte la tr+mitere a Apostolului pomeneste,
zicinti,(. "Ac-elea§i povas tlrl, aeele aal ve dert, pe ace le as i auziri
ce s e baga in sufletul tau pe .acetea '~i in,somn Ie prlme s t}. Ca
s,-a obi§nuit de multe ori suff etu! cu acest fel a se nalucl (In
sornn) pe care ziua Ie ginde§te §i dor este". Plna aici Gura de
Aur. Ac eeas l 0 arata :§i Snntul loan Se.arar ul ca ceJe ce omul
nedormin,d te are in gindul sau §i Ie dcre s te pe acelea §i in
somn Ie prive§t~; Ga··1a§a zlce graind pen,tru visuri: "Cel ce cu
adevarat iUbe§le pe clneva, pururea pe acea iubita fata cu
mlntea 0 naluce§te §i (inca Intru inima sa) cu dulceata: 0
imbrati§eaza. Unul ca acela nu. poate nici in somn a tace a
de spre cel dor lt ca §i as a catre eel .d or lt graie§te. S-a ranit
oarecine intru sine§i §i mirtndu-s e graie§te; Eu dorm pentru
trebulnta firii, iar inlma mea priveghea,za pentru cea rnulta
dorire". Pina alc l ScararuL Se scrie pentru Vasian episcopul
(Junie'10), ea inca in tlnere tlie sale dormind graia cuvinte de ,
rugaciuni eubuzel.e sale chemind Numele lui Dumnezeu celui
Unu.1 .ln Tre ime, catre Care treaz fiind, caldut oas e ruqacluni
tnalta' catre Acel~' §i in somn se ruga, in vedenia s omnulul
acee as.l se vede a ca o face pe care §i la iveala 0 facea. Acesta
era prieten Sfintului Ambrozie.

lar unele din fire§tile visuri se fac din silnica oarecare din
cele dinlauntru ale omutul prefaceri §i umezeli sau boala. lar
de va prisosi intru cineva fierea §i se face mtnlos , aceluia i se
naluces c in somn razboale, bat.H, para de to curt. Iar de este
cineva flegmaticos",'adica p lin de udele ace luia i se natuce sc in
sornn ape, prapas.tii, Inotart §i de la oarec are vatamatoare
lucruri negrabnica fuga._lar de va prisosi Intru cineva singele,
acetula i se naluce sc muzici', baluri, livezi, pas ar}, zburare. lar
de va fi cineva melancolic, adica intristacios, tulburat, trindav,
aceluia- i se .nalucesc in somn lucruri infrico§ate, morti,
morminturi, 'arapi negri, draci. '

Pentru S'fintui lacob nu numai aceasta· este §tiut ca somnul
lui· era de la Dumnezeu, ci l}i aceasta este de crezut ca ~i mai
inainte de somoul acela mintea .Iui era inaltata spre Dumnezeu
§i.· gindul lui -adincit intru Dumnezeu. Ca,' ie§ind el din tara
parintilor i·n tara ne§'tiuta, ce alta era in gindul lui, fara nu'mai
Dumnezeu asupra C~ruia §i de .Ia tatal §i maica era aruncat §i
s-pre Dinsul a' nadajdui era inyatat §i graia intru dinsul
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gindurHe lui. Un gind -Ji zicea: Cum de te duci ,singur in tara
departata, oare nu vei cadea in miinile tilharilor sau in dlnti!
cumplitelor fiare? lar: celatalt gind ii raspundea celui dintii:
Bumnezeul parintelui. meu $i rugaciunile .rriaicl! me Ie rna vor
pazi pe mine Intreg $i sanatos. $i iara§i ii zicea cel dintii gind:
Oare te va-priml pe tine Laban, s.au va vo-ii sa te alba pe tine gi-
nere 'sau oare : iti va fi tie bine? lar cu celalalt gind
raap unz lndu-i celui drntii Ji zicea: Dumneze.ul parintilor mei cu
ale lor ruqactuni,'; toate cele bune §i folositoare va rindui
,pentru mine. lara§i cel dintii gind ii zicea. Oare vei mai vedea
'tntre cei vii pe tatal §i malca ta, -sau ei te vor mai vedea pe
tine? Oare nu cu cea mal .de pe .urma sarutare te-ai sarutat cu
din§ii? lar el raspundea: in miinile lui Dumnezeu este vtata
nascatorilor rnei §i ,a mea, Acela de va voii iara§i ma va
tnvrednict a vedea pe dulcea $i iubita fata a lor.

$i asa intru sine§i cu gindur,jle sale graind, i§i inalta cu
suspinuri ochii sat catre _Cer §i cu umilinta se ruga: Dumnezeul
meu, Dumnezeul meu, Tu imi e§ti Tata §i Maica, Tu e§ti

.Pazttorul meu, Purtator de griJa §i de mina ducator. Tu e§ti a
mea n.adejde §i s'capare, deci: nu rna las a pe mine cel ce
naaajduresc spre Tine. A§a pe mintea sa inaltind-o catre Dum-
nezeu, face.a I'ugaciune §'i mergea pe calea ceea ee-l zacea
inainte, pentru aceasta §i in somn s-a' Invre dntc it a vedea pe
Dumnezeu, ca de- Carele mai tnalnte de somn gindea, Acela §i in
somn in vedenia somnului i se arata, .

.Iar noua de, aici ni se cuvine a ne tnvata, ca pe mintea
noastra catre Dumnezeu adeseori a 0 inalta §i catre Acela
pururea a gindi ca nu numa] in vederea somnului pe Acela a-t,
vedea, ci §i intru adorrnlre a mortt] noas tre pe Acela a ne
invrednici a-L. vedea §i intru viata tea nesfir§ita de vederea

, Fetei' L'ui sa ne invrednicim a ne tndulct..
"Scara intarita pe pamint". S-au obtsnutt oamenii visurHe a Ie

tllcui. Deci $i acest vis al 'lui lacob tttcutasca-se: Dupa cete
scrise, tHcuirea somnului acestuia .astfel este: Scara Inc hipu ia
calea lui lacob, iar suire a ingerilor inchipuia calator la cea cu
buria ncroctre a lui lacob in Mesopotamia. Pogorirea ingerHof 0

.inchipuia pe intoarcerea lui cea bun a, iar Domnul cel ce se :
lntarea pe scara aceasta arata, ca Ins us i Dumnezeu iii era
indr.eptator §i purtator de grija calatoriei Jui Jacob. Jar dupa
tHcuirea duhovnice~tHor invatatori ai Biseri.Gii, a tUt ChirH al
Alexandriei, a lui Ghermano patriarhul Constantinopolului §.l a
aHora:. Pe 'Scara lui lacob 0 inleleg mai inainte a fi inchipuirea
Crucif lui Hristos. tar Domnul cel ce se j,ntarea pe dinsa mat
inainte insemna ca luind Trup omenesc, are sa fie phonit pe
Cruce. $i cu adevarat Crucea este scara spre cer. prin. care mai
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intii Hristos S-a suit, la Cer dupa cum a zis: "Oare nu se
cuvenea acestea a Ie pattm] Hristos 1ji a intra intru Siava Sa?"
(Luca 24).,$i apoi dupa Dtnsut attta de multi sfint! s-au suit; 1ji
acurn se ,suie adevarattl robi ai lui Hristos 1ji se vor sui pina la
venirea Dorrmului' cu sfinti.i Sai ingeri. Se suie pe Cruce,
inchipuindu-se prtn ale Sale Patimiri, Cel ce a patlmit pe Cruce,
~a fiecare rob al lui Hrlatos in vlata aceasta, patirnir+le lui ii
sint cruce 1ji scara catre cer. Precum aceasta frumos se arata in
vlata Sfintei Mucenita Perpetua - (februarie 1) 1ji a celor
Impreuna cu dinsa,' care la mai inainte de patlmlre pentru
Hrjstos i-a fost acest fel de vedenie: Ca i se pare a ca vedea 0
scara de aur toarte mare, ajungind ptna la Cer, iar pe de
amlndoua partile acelei scarl era multlrne multa de unelte
infipte de fier asc.uttte;: Sabii, cutite, brice. s ulite, ciriige,
piroane, undite §i alteh~ asemenea acestora. lar s ub acea scara

'linga treapta dintii era tirindu-se un balaur foarte mare §i pe cei
ce voiau a se sui, nu-l las a. Deci apropf indu-se sfintul tlnar

, Satir, 'nebagind se ama de acel balaur Infr ic osat §i mal Intli
declt toti pe acea scara s-a suit §i ajungind la virful ei §i
intorcindu-se a zis: Perpetua, te astept pe tine, ci te pazes te ca
sa nu te muste balaurul pe tine. lar ea a zis: Nu poate sa ma
vatame balaurul pe mine tntru Numele Domnului lisus Hristos.
$i apropilndu-semaiintUpecapulbalauruluia.calcat• ca 1ji
cum ar fi calcat pe cea dintii treapta, apoi s-a suit pe scara §i
le-a vazut pe cele - preafrurnoase salas url ale ratulu l §i pe
multtrnea din cei ce se sala§luiall acolo. Pe acea ve derile cind a
povestit-o Perpetua tovaraatlor sai au intete s cu totii ca sint
chemati de la Dumnezeu spre nevotnta patlmlrf i, §i au inceput a
nu se griji pentru vremelnica viata. La fel §i cei ce fara de singe
sint Muc.enici §i se rastignesc impotriva patlmttor §i a pofteior,
§f patimirf le acestora sint Cruce §i seara catre cele Inatte , lar
celor ce rabda prtmejdil 1ji asupriri fara de v.ina, multurmnd
Domnului, tutur or acestora Ie stnt patimirile lor Cruce ~i scara,
prin care spre Cer se suie. Dar §i Scara lui lacob era mai
inainte tnchlputre a tntruparl! 1ji a Na§terii din Prea Curata
Fecloara a .lul Hrtstos Mintuitorui nostru, Care din sernlnt!a lui
lacob avea a ie§i 1ji a se cobori catre noi ca pe nlste trepte,
dupa str amo sesc.ul nearn, intru care trepte era cel mai Intii
Adam, iar cel mai de pe urma losif §i Preasfinta Nascatoare de
Dumnezeu. Scara cea intarita pe parntnt: intruparea era a Fiului
lui Dumnezeu pe pamlnt. Jar virful s cartl ce ajungea pina la cer
era Cel intrupat Fiui lui Dumnezeu, pe pamlnt cu Trupul ;;i in
Cer cu Dumnezeirea,'imparatind nedespartit impreuna cu Tatal,
dupa cum cinta Bisetica lei ina1tarea lui Hristos: "Din sinurile
Pclrinte§ti nu Te-ai departat; prea dulce lisuse, §i cu cei
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paminte,ti ca un Om ai vietuit!". inca ,i eel primit Trup I-a
Inaltat in Cer. ingerii lui Dumnezeu se sutau Impreuna la Inal-
tare a lui .Hrts tos , iar mai intH se coborau intru Bunavestire ,i
intru Nasterea Lui, dupa cum se scrie: ,,$i a fost tmpreuna cu
ingerul multlme de oaste cereasca, Iaudlnd pe Dumnezeu ~i
zicind: Siava intru cei de Sus lui Dumnezeu" (Luca 2). inca ~i
ingerti ce se suiau pe ec ara . inchipuiau pe ingerii cei multi.
trupe stl care aveau sa se suie spre cer -dupa Hristos cel
tntrupatel in Cer tnattat, Ca pina ctrid nu se intrupase Hristos,
nici nu se inaltase, pina atunci nimeni nu s-a suit in Cer. lar
cind a luat el trup ~i-a sezut de-a dreapta Tatalut, atunci in data
~i trupesttt ingeri prin a Lui povatuire catre Cerescul Tata au
mers, ca asa le-a ~i 'grait Hristos: "Nimeni nu va veni catre
Tatal fara numai prin Mine" (loan 14). inca scara lui lacob
Inchlputre era ~i a Prea Curatei Fecioare Nascaioarea de
Dumnezeu, care avea sa iasa din sernintla lui, prin care
Dumnezeu. catre noi din Cer S-a pogorlt aratlndu-ne suirea spre
Cer. Pentru aceasta H ctnta ei Blserlca zicind: "Bucura-te Podul
care ne due; la Cer ~i Scara cea inalta pe care a vazut-o lac ob!"

Se poate a se chema scara ~i vietulrea dreptului barbat care
sutsur! in inlma sa pune ~i ca pe ntste trepte prin faptele cele
buoe catre Oumnezeu se apropie ~i inca pe parnint fiind, prin
mintea cea de Dumnezeu cuqetatoare pe insa~i cerurile Ie
ajunge. Doi per,eti ai acelei scari sint cre dinta ~i faptele, sau
dragostea catre Dumriezeu ~i cea catre aproapele. lar suirea
ingerilor sint gindur'ile cele burrs care se pironesc tntru Duro-
nezeu, Iar pogorirea ingerilor este ingrijirea pentru aproapele.
, "A luat piatra ceea ce era capatii ~i a pus -o pe ea in strip".
Rabinli [ldove stt spun ca Iacob a luat trei pietre ~i punlndu-!e
lui~i--capatii, iar cind s-a de steptat a .af'lat acele trei pietre Intr-
o platra cres cute, ~i pentru aceasta Ins paimlnttndu-s e a zis:
"infrico~at este locul acesta". $i a pus acea piatra Intr-un s tilp
~i I-a numit pe el Casa lui Dumnezeu. insa tilcuitorii nostri nu
pomenesc pentru impreunarea cetor trei pietre intru una, dar s-
a putut sa fie aceea spre inchipuirea ~i Taina Sfintei Treimi,
care sa marturts este de noi in trei Fete, iar Dumnezeu unul se
crede.

"Din to ate cite imi vei da, iti voi da Tie zectuiafa". Vezi ca
inca din vremile vechi a tnceput a se face dare lui Dumnezeu si
Bisericilor Lui de Ja popoarefe cele bine-credincioase, dar nu
luare. $i lui Moisi i-a poruncit Dumnezeu, ca sa porunce as ca
pop oare lor ca din rodurile pamintulut §i a 'do hito acefo r sa dea
zeciutala Domnutul: "Toata zeclula!a pamtntulut §i din
semintele parntntutu] §i C din roadele pomttor stint Domnului
este. Toata zeciuiala boilor ~i a otter sfint Domnului sa fie ".
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· Toate acestea nu ca trebuf'ndu-I lui Dumnezeu a poruncit - ca
. toate sint ale lui - cl ca cei ee slujese Altarului Lui sa-~i alba
· hrana h>r dIn darea peporutul. Ca as a a zis catre Levltl: "Sa
mtncatt toate acestea" (zectuietl} voi ~i fiii -vo str! ~i casele
vo-astre, ca ptata ace asta a voastra este in loeul slujirii voastre
celei din Cortul marrurtet" (Numeri 18) .
. Acest bun obicei al l.egii cetei Vechi intrase ~i in cre.srlnt, ca

sa dea zeciuiala -8isericii lor ~,i in lunga vreme se tinea. Pentru
.ca .~i S'fintul V[adimir marete cneaz al Rusiei, cel ce a luminat
pamtntu] sau eu Sfintul ,80tez, le'giuise zeclutala 8isericii spre
enlverutstrea slujitorilor lul Dumnezeu, de eare ~i pina .astazt in
cetatea eea de sus a Kh~'vului sU' spre marturre biserica ce se
eheama "Zeciuiala", din zeciuielile cele ce se dadeau de cei de
'atune! a~a s-a numit. lar aeum ace I vec'hl obicei in Rusia a
'trecut §i .nicl nu se mai pomenesre: (Insa in oarecare parti
ccfe~fine~ti ~i 'pina acum se afla}, Ca se cuvine cei ce slujesc
Domnulut ~i in toate zilele ruqac.iuni intru jertfa 'aduc pentru
popor, de' la popoare ~a fie chtvernf sttl. Ca preeum os tas ll cei

· c;e ies la razbo! impotriva vrajrnas ilor ~i pentru patrie se
inarmeaza, datori sint a-i lmpaca pe ei cei ce ~ed pe la casele
lor ~i nu i.es la razbo]. La fel ~i ostastt duhovntceatt care se
Intr-armeaaa Impotrlva nevazutttor vrajmas] pentru toti
credin.cio§ii, .stnt datori cre~tinii a Ie da cele de nevoie spre a
lor hrana. fara de scumpete. ,

lar cei ce nu voiesc ada, ci inca ~i tinjesc asupra slujitorilor
lui Hristos, ca ~i cum ar 1i vrut ei' cere de nevoie cu prisoe ,
unora ca 'ace~tia raspunzindu-Ie Sfintul' loan Gura de AUT
graie~te asa ; : "Socote~te cite, dade au ludeii [Pre otllo r §i
Levttltcr) zeciuieH. 'pa.rti, iara~i zecluletl ~i iara~.i alte zeciuieli,
~i iara~i alte Intrejte zeciuieli ~i nimeni nu zicea ca prea mult
mantnca, ca Preotii pe cit .mat mult primesc, pe attta ~i mai
multa plata are Alt.arul. Cci nu ziceau atunei: Multe iau, -se
tmbulba! - dupa cum aud pe fieeare zicind". Pina aici Gura de
Aur.

Sa se aduca aiel ceea ce s-a tnttmptat in zilele tmparatulul
-grec ·Zenon.· in partile ce se chearna Norichia era un om al lui
Dumnezeu Severian sfint ~i faeator de minuni. Cci acela
lumlnase pe acea 'parte ~i-I sfatuta pe poporul acela ca sa dea
zeciulala spre hrana slugilor lui Dumnezeu ~i s aracf lor. lar ei
nevrind, aceea a fost dupa ce s i-au :semanat tar+nlle lor au

.... rasarit ~i frumos cre sctnd, se apropiau spre se certs , dar a
napadit asupra grinelor lor rugina ~i ingrozea cu desavlr~ire
pierderea rodurHor paminte~ti; Deci poporul cunoscind
pedea'psa lui Dumnezeu pentr'u scumpatatea lor au venit catre
Sfiritul Severian eaindu-se ~i ceri.ndu ..~i iertare. lar el le-a zis
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lor: De atl fi dat zectulata slugilor lui Dumnezeu ,i saractlor, nu
numai ca' ati fi luat vesnlca rasptatire, .ci §i pe aceste bunatat! !

, de aici cu•.imbel§u'gare le-ati fi avut. Ci fiindca gre§eala voastra
cu pocatnta 0 ati adus, deci din Milostivirea lui Dumnezep va
fagaduiesc voua ca acea macar de este §i mare, dar nu va
vatarna griiele noastre, fa·ra, numai de acum inainte cre dlnta
voastr a sa nu fie necre dtnctoas a! ~i aceasta zicind, le-a
poruncit post. $i tndata s-a pogorit· 0 ploaie lina asupra
tarinilor §i a spalat acea rugina ,i a fos t se certs bun §i griie
alese.

De alct putem ve dea ca dar:ea Ia saract §i ta slujitorii lui
Dumnezeu nu-l sarace ste pe cel ce da, ci §i cele stralne Ie
rape§te. "

Ajungind lacob in Mesopotamia la Laban, fratele maicii lui, a
fost prim it acolo cu dragoste, ca a zis Laban catre dinsul: Din
oasele m"ele §i din carne a mea e§ti tu (Fac. 29). $i dupa trecere

:ca de, 0 luna de zile, in care a fost ospatat lacob in casa lui. .
Laban, a z is laban catre lacob: Frate al meu e,ti tu, deci ca sa
nu te os tenes tt la mine in zadar, spune-mi: Care plata am sa-ti
dau tie? ~
.Erau "a Laban doua fiice ale lui, numele celei rnai batr ine era
Lia, iar al celei mai tinere Rahila: Deci Lia de§i era frumoas a la
chip, dar avea durere la ochi, iar Rahlla era §i cu chip bun §i
tncuvuntata. La ochi §i mai frurno as a decit Lia, ~i a iubit iacob
pe Rahlla ~i i-a zis lui laban: Sa-ti slujesc tie sapte ani pentru
Rahila fiica ta cea mai mica ca sa' mi-o dai mie spre Ins otlre , $i
s-a Invoit Laban §i a zis: Mai bine Imi este mie a ti-o da tie
decit altui barbat, fara numal petreei cu mine. $i a slujit lacob
lui Laban sapte ani pentru RahHa §i .i se socoteau lui acei 7 ani
putlne zile, fiindca foarte 0 iubea pe ea. Jar clnd dupa cei sapte
ani 'a venit vremea nurrtii §i sosind seara , Laban luind pe cea
mai mare fiica a s a Lia, a dus-o pe ea catre lacob. Trecind
noaptea a vazut lacob ca nu Riahila, ci Lia i s-a dat lui spre
nunta, .deci supaetndu-se a zis catre Laban: De ce ai tacut
aceasta? Ca eu pentru Rahila tl-am slujit tie s apte ani, dar
pentru ce ml-ai facut strimbMate?

lar Laban ii punea lui irtainte legea acelei tari, zicind ca
se poate da barbatulul fiica cea mai tinara mai inainte decit cea

'batrirta §i zicea: Sa facem inca sapte ani ospatul nuntii §i .
voi 'da tie pe Rahila -pentru care inca alt! sapte ani sa
s luje stl mie.

S-Ci.invoit lacob §i ..dupa cere sapte zile i s-a dat lui §i
§L a slujit pentru ea 'inca 7 ani tntructt slujirea lui Iac o
Rahila a fost de 14 ani. $i i-a dat Laban fiicei sate I "a 0
anume Zi:lpa, iar Rahilei pe Bilha. ~i iubea Jacob pe a. il
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mult decit pe Lia. ~i vazind Domnul Dumnezeu cum ca nu
iube!)te lacob pe lia, i-a deschis pintecele ei spre nastere a de
fii, iar Ra.hila era neroditoare. ,

Deci zamls+lnd Ua i-a nascut fiu lui lacob §i l-a pus numele
lui Ruben. Dupa aceea zamis lln d a nascut fiu pe Simeon, dupa
aceea pe Levi mal pe urme pe luda; §i a incetat de a mai naste,

Rahila vazindu-se pe sine neroditoare a rivnit surorii ei §i i-a
zis lui lacob: Da-rnl fii, iar de nu apoi mor. lar lacob i-a raspuns
ei cu minie: Oare Oumnezeu sint eu? ~i a zis Rahifa: lata roaba
mea Bilha, intra la dinsa_§i va naste pe bratele mele §i vol face
pe fiul meu cel nascut din ea ca pe al meu. ~i i-a dat Rahila pe
roaba sa Bilha temele lui tacob §i intrind la dinsa lacob a
zamlsftt Bilha §i a nascut fiu. ~i a zis Rahila: Drept a judecat
mie Domnul §i a aualt glasul meu §i mi-a dat mie flu §i i-a pus
numele prunculul 'acetula Dan. lara§i zamls llnd Bilha a nascut
pe Natanail. Deci vaztndu-s e pe sine Lia ca a incetat a naste, a
dat pe roaba sa Zilpa lui lacob de fernete §i zamts tlnd Zilpa a
nas cut fiu §i i-a pus numele Gad, §i iara§i zamiallnd Zilpa a
nascut pe Isahar, dupa aceea pe Zabulon, iar mai pe urma a
nascut "e 0 fiica Dina. .

~i §i-a adus arninte Domnul de Rahila §i a auzit rugaciunea
ei, i-a deschis ei pintecele §i zamls llnd a nas cut fiu §i a zis:
Mi-a deschis Domnul pintecele meu §i a luat ocara mea §i a
nurnlt numele pruncului losif. >

Vrind lacob a se duce de la Laban §i a se intoarce catre tatal
sau, i-a zis lui. Laban: Sioboze§te-ma, ca sa ma due la locul
meu, in pamlntul meu, §i da-ml mie pe femeile mele §i copiii
pentru care tl-arn slujit tie. "

lar Laban v'azind ca pentru lacob i-a binecuvintat Dumnezeu
casa lui cu multe bogatii, I-a rugat pe lacob ca sa mai petre aca
la ei dindu-i lui plata pe care ar fi voit. lar alta plata n-a voit
fara numai ca sa-i deosebeas.ca lui oile §i caprele cele pestrtte.
~i' i-a dat lui Laban aceea. .

Deci a mai petrecut lacob la Laban inca 6 ani, iar acuma toti
.anll petre cutl ,a'i lui lacob la Laban erau 20. ~i s-au Inmulttt oile
§i caprele lui Iacob foarte, pentru ca toate se -fatau peatrlte,
fiindca lacob adaptnd turmele,- punea Impreuna toiege de nuc
cioplite pestrite ca. privlnd' spre dinsele cind beau oile §i
caprele apa sa zamls teas ca rod pestrtt. ~i s-a imboga\it ·Iacob
foarte §i erau dobitoacele lui multe, boi §i camlte §i asini §i
robi §i roabe.. ,

lar' feciorii lui Laban au inceput a-i pizmui §i a se supara,
zicind: A Iuat lacob toata boga\ia tatalul- nostru §i prin -tatal
noatru §i-a tacut Iili§i toata slava sa. ~i-a schimbat inca §i
Laban dragostea cea mai dinainte_ catre lacob. ~i a vazut lacob
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ca -fata lui Laban nu era a!la precum mai inainte. $i arattndu-se
Domnul lui lacob l-a zis lui: intoarce-te in pamtntul tatalui tau

, §i la neamul-tau §i voi fi cu tine (Fac..31).

Cruiitoriile .lul Jacob
Facere 28-33;35

Deci chemind lacob la cimp. pe Lia !Ii pe Rahila le-a spus lor
gindul s.au, ca votes te sa se lntoarca la tatal sau, iar ele s-au
invoit la aceasta. $i luind lacob pe femeile sale ,§i fiii §i toata
averea sa cea ci§tigata in Mesopotamia, s-a apucat de cale,
intorcindu-se in pamintul Canaan §i nu l-a spus socrului sau
Laban pentru ducerea sa, fiindca el intru acea vrems se dusese
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departe la clmp catre turmele sale s~i-.~i ~unda oile lui. lar
RahHa ie~ind din casa tatalul s au i-a furat idolii tatine-s au, nu
ca-l iubea .pe idoli, ci pentru 'ca er au de aur ~i de argint, asadar
a furat aur. ~i argint ~i ace'asta cu dreptul a Iaeut-o: una, pentru
.zestrea sa; lar .alta, pentru 'plata ce avea sa-i dea Laban lui
Jacob, peritru > oateneala cea de 20 de ani ai lui.

Mergind lacob .lntru ale sale, trecind apa Eufratulu! ce este in
Meso'potamia s-a suit la muntele ce se zice Galaad ~i s-a dat de
veste lui Laban cum ca a fugit lacob ~i acum sint 3 zile de cind
,a fugit. , .

Urnplindu-se_de mlnie laban, a luat pe toti fratii sal cu sine
~i a alergat pe urma lu] Iacob 7 zile. $i cind era sa-t ajunga pe
lacob a venit ingerul catre Laban noaptea in vedenia somnului

" ~i i-a poru ncit lui,' ca nlmlc ~a nu In draz'ne as ca a grai sau a
face vreun rau lui Jacob ~i i-a zis: Fere~te:te Ins uti ca sa nu te
ajunga pe tine minia lui Dumnezeu. Deei de stepttndu-ee Laban,
t-a ajuns pe lacob la muntele Galaadului unde i~i inHnsese

,corturile sale ~i .i-a zis lui: De ce al facut ace as ta? Pentru ce te-
al dus ~i m-ar jefuit ~i le-a'l.Iu'at pe fetele mele ca pe nls te roabe
robite cu sabia? Ca de mi-ai fi spus te-as fi slabozit cu veselie
~i cu alaute ~i cu tim pane, tnctt sa' nu rna tnvre.dnices c a-mi
saruta. pe flicele mele ~i pe neporli mei, ca nebunes te ai Iacut
~i acum mlna mea, 'iata; po ate a-ti rasplati tie, dar Dumnezeul
parintelui tau-m-a oprlt pe mine. Deei du-te sanatos catre tatai
tau! Dar, pentru ce ml-al furat dumnezeii mei?

I-a raspuns lacob lui Laban: M.;am dus de la tine nespunindu-
ti tie c-a'rna temearn ca sa nu iei de la mine pe fiicele tale s l pe
toata averea mea .. lar pe dumnezeii tai la cine-i vei afta sa nu
fie viu .tnatntea fl'ati1or no strf , fata, cauta to ate 'ale mele ~i

'cunoa~te de va fi sau de vei curro as te ceva al tau la mine, sa
iei. (Ca nu ~Ua Jacob .curn ca .Rahlla femeia lui a furat idof ii

• tattne-sau). Deci a intrat : Laban in cortul Liei ~i cautind in
averea ei A-a aflat idolii, dupa aceea a, cautat ~i' in coriul lui

,,'Iacob ~i la amindoua roabele ~i n-a, ana!, pe cele cautate mai pe
urma a yenit ~i la ,cortul Rahilei. lar Rahila luindu-i pe idoli i-a
bagat- suI) ~aua camHei ~i a ~ezut deasupra lor ~i 5-3 facut ca
esie bolnava neputind a se scula din loc. §i a zis catre taHU

,sau: Sa nu te minii asupr-a mea, domnul meu, pentru ca nu ma
pot scula inaintea ta, ca sint de neputinta cuprinsa, iar el'
nefacindu-i osteneala de a se muta din loc i-a cautat pe idoli in
cort'~i nu i-a aflat.

$i minHn.du-se lacob a' inc~put a se sfadl cu Laban, zicind:
. Care este nedreptatea mea? $'; ,care este pacatul meu inaintea
ta de 'alergi pe urma mea? ~i cautind in toata averea mea ce ai
gasit dintru ,ale tale? De ai gasit pune-ie aici inaintea fratilor tai
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§i fratHor mei §i sa judece intre noi amindoi. Douaze cl de ani
am f.Qst cu tine, pas elnd turmele tale §i caprele n-au fost

f sterpe, 0). din turrne le tale n-am mincat, mincat de fiara nu ti-arn
ad us tie, de se 'furl! .ceva eu din al meu implineam, ziua ma
frigeam de ~ar§ita, iar noaptea de gel' lji somnul se ducea de la
o,chii meL Atunci Laban a inceput a face pace c u lacob §i
tmpactndu-se au facut movila mare de piatra ,§i au numit acea
movtta "Marturie", $i a zls laban catre lacob: Fie movila
aceasta marturte intre mine ;;i tine spre semnul Impacar il
noastre,_ ca nici,eu cu rautate -sa nu trec movila aceasta catre
tine, nici tu catre •mine, ;;i asa facind asezamtnt de pace au
tnnoptat §i scultndu-se Laban dlmlne ata a, sarutat pe lacob ;;i
pe Hic..ele sale §i' nepotH §i s ..a intors la locul sau.
, "Sa-ti stujesc Fe 7,'ani pentru Rahila", Intru acere vremi de

demult era obicei Ia evrei lji la greci §i romani, ca mirele a-s l
cump'~ra ,lui mlre as a. Alja mai pe urma David ~i-a curnparat luilji
pe fHca· Imparatului Saul cu 200 de netaiate imprejur a celor de
'3lt .neam, As a pr'o oro cul Osea pe femeia ce era curva a
cumparat-o IlJi;;i cu 15 arqintl. tar lacob Hind sarac lji neavlnd
cu ce sa-;;i cumpere .lul femeie, pe osteneala cea de 7 ani a
slujidi sale -in loc de pret 0 punea: "Sa-ti slujesc s apte ani" a
zls, $i erau inaintea Lui acei ani, putine ztle, fif ndc a foarte 0

lube a pe ea.
lar noua ni se cuvine aiel a gindi fiecare pentru sufletul sau

.§i pentru Cereasca tmparatle. lacob pentru frumusete a femeii
vreme·lnice aflta s-a ostenit ;;i 7 ani a slu]l s-a fagaduit, dar a
slujit 14"ani. lar noi pentru ves nica mirituire a sufletului nostru
;;i pel1tru dulce ata cea neaflrs ita §i bunatatile imparatiei cerestl
ne lenevirn ~i Intr-o zi Intru adevar a s lu]! lui Dumnezeu. lacob
atlta 0 iubea pe Rahila, intrucit acea lunga osten eala ii era lui
u§oara pentru dragostea ei: Jar noua pentr.u nevotnta s uff etului
§i p.utina nevolnta grea ni se parea fi, cu adevarat nu iub im noi
sufletele noastre, nu Ie iubim fiindca de mlntuirea s uttetetor nu
ne ingnJlm ;;i nu numai ca nu Ie lubim, ci inca iI §i ur irn s l

,vrajmaljuim asupra sufte tutul, lucrtnd lucrurile cele rete §i
nedrepte, dupa cum. - gr~He~te psalmistul: -"Cel ce iube§te"
nedreptatea i;;i ura;;te 5ufletul s.au" ,(Psalm 10). ~i ingerul catre
Tobie a zis: "Cel ce face .pacaiul §i faradelegea, vrajmalj este
sufletului sau" (Tobie 12). Lui lacob pentru .vremelnica insotire
atita ii .era Rahila de iubita, iar noi avind intru' invierea cea de
ob§te iara§i Cll suf.lejele noastre a ne intilni, Intru nesfir§itii
veci a petrece in ace a unire, nu voim a ne iubi sufletele noastre
§,i de le-~i iubim, dar trupeljte Ie iubim, iar nu duhovnice§te. Ca
fiecare i§i .iube;;te sufietul sa,u numai pentru viata aceasta, ca
'sa vietuiasca I.a multi ani cu ei· aici §t sa se induiceasca de
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dulcetite trupes ti intru poftele lumii acesteia. lar cea
duhovniceasca draqoste in suftet nu este, ca sa se grijeasca
pentru dins.ul, -ca sa nu pJara in vlata ce va sa fie, sa nu-l \
cufunde pe ei in adtncul ladulul, ca sa' nu-l dea in miinile
diavolilor celor cumptitl in focul cel nestins, in viermele eel
neadormit, in tartar, de care ~i insu~i satana se cutrernura,
intru atttaa cumplite ~i ve sntce rele sa nu-s! arunce sufletul
sau, pentru aceasta vreo grija nu este, deci dar nici dragoste in

• suflet nu este. Ce este mal frurrro s decit suftetu! care este zidit
dupa ehipul lui Dumnezeu? Fara de moarte ~i ve srric? ~i ce
este mai dulce deeit imparatia cerulul, care nu are sfir~it! lar
noi pe amtndoua aeestea, ea pe un lucru netrebnic intru nimie
it soeotim, de suflet nu ne grijim, imparatia Cerului 0 treeem eu
vederea pentru vremelniea iubitoare de pacat vlata. 0, eea mai
de pe .urma nebunie a noastra!

Pentru aeeste doua femei ale lui lacob lia ~i Rahila scriind
eu, mi-am adus .amtnte de cuvlnte.le Sfintl,flui Andrei Criteanul,
eare in Postul eel Mare in Canonul eel Mare al lui se ctnta as a:
"Pe eeJe doua femei, sa-mi ginde~ti pe luerarea ~i gindirea
intru privire, pe Lia adlca luerare, ca pe cea eu multi fii, iar pe
Rahila gindire. Privegheaza, suflete al meu, ~i te tmbarbateaza,

preeum eel mai -de dernult intre Patrlarhl, ea sa-ti dcbtnde sti tie
-Iuerarea tmpreuna eu 'gindirea ~i sa fie mintea privind pe Dum-
nezeu", Din aeeste cuvinte se poate vedea cum ca Indo ita
rinduiala a petreeerii celor ee se mintuiese este lucrare a ~i a
mintii p~rivirea, adica viata eea iubitoare de osteneala a faptelor
bune ~i de suflet mintuitoarele nevo inte ~i luerarea eea de
Dumnezeu ginditoare. lar rinduiala eea iubitoare de ostenea!a
este ca sa se osteneasca pentru aproapele, a purta grija pentru.
eele de nevoie saracttor ~i lipsitiior Intru neajungerea lor ~i din
sudoarea .fetei lor pe eel fi'aminzi a-i hran], pe cei goi a-I
Imbraca, pe cet stra+nl a-i odihni, pe cei in legaturi ~i bolnavi a-
i cerceta, pe mortt a-l ingropa ~i pe to ate cele milostivitoare
lueruri a Ie face; inca ~i ostenelile ascultarti cele ee i se pun cu
osirdie pentru Dumnezeu a Ie purta. 'Jar gindirea cea eu mintea..
sau de Dumnezeu, aeeasta rinduiala are, ca din toate
tulburarile ~i din toate grijBe lume~ti a se instraina ~i de Unul
numai Dumnezeu a se lipi ~i sa-i slujea'sca lui ell Duhul ~i pe
toata mintea ~i gindurile lui intru Dinsul sa I.e adineeasca.
Aceste amindoua rinduieH ale vietH, celor ee eauta mintuirea
atita I.e sint de mare trebuinta preeum fieearuia om de eei doi
ochi, de eele doua miini. Este eu putinta euiva ~i eu un ochi a
vedea eele de sub eer, de nu-I are pe celalalt, ei tot este mai
bine eu amindoi oehii, peniru ca toate se vad. Se poate euiva ~i
eu 0 mina a lucra cite eeva de n-o are pe cealalta, insa eu
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amtndoua mlf nile tot mai bine poate Iucra: La fel se poate
intelege ~i pentru cele doua rinduieli de care se graie~te pentru
iubitoarea de osteneata ~i pentru de Dumnezeu ginditoarea
privire it mtntl]. Se poate culva ~i numai 0 .rinduiala a vie tulrtl
dintru cele doua a-st pune tnainte ~i a-s l cauta mintuirea, dar
mai bine este de amindoua a se tinea, pe amindoua a Ie cauta
pe aceste lucrar! ale rinduielii, cea a Iuc rarfi ~i cea a privirii cu
mintea intr-un hotar a vietll celei cu fapte bune a ~i Ie pune .

•Deci sa tuarn aminte, ca mal batrina cu anii a fost Lia dectt
Rahila, oamenii mal intii s -au deprins a se osteni, decit pentru
gindirea de Durnnezeu a se tnvata, Mai iubita ii era lui lacob
Rahila decit Lia. Mai cu ptacere ii este lui Dumnezeu ac easta
ginditoare de Dumnez eu petrecere, dectt numai cea
ostenicioasa fara de Dumnez eu ginditoare. Lia ~i Rahila
amindoua erau surori bune, arntndoua cele zise mintuitoare
rinduieli ale vietuirii stnt, ca nlste doi frati buni. Pe amlndoua
acele fecioare, Laban le-a tns'ottt cu lac ob: amlndoua acestea
~i lucrarea ~i a mlntli privire - a iubirii de os teneala zlc ~i
gindirea de Dumnezeu - la un loc sa ~i le injuge lui~i se cuvine
cel ce voie ste a se mintui. lacob mai intii s-a tns ottt cu Lia,
apoi cu Rahila. Cel ce cauta mintuirea, de trebulnta este a se
apuca mai intii de hicrare ~i de iubitoarea de os teneala
petrecerea cea cu fapte bune, ap oi la privirea mintii a
Dumnezete stlt gindiri a se deprinde. Mai roditoare decit Lia era
Rahila, mai -multl sint cei ce-st cauta mintuire din v iata cea
iubltoare de osteneli, dar pu [ini sint din cei ce s-au Invatat ~i
s-au deprins in prlvtrea mlntll ~i tntru Dumnezeiasca gindire.
Mai frumoas a .era Rahila decit Lia, mai trumoasa este cea de
Dumnezeu ginditoare via1a ~i' mai folositoare deci't cea
iubitoare de osteneata. Amindoua aceste rinduieli ale vietii s-
au pomenlt in Evanghelie intru cele doua surori .ale lui L~zar:
Marta ~i Maria. Marta se oetene ste lar Maria seztnd linga
picioarele lui lisus asculta Cuvintele Lui. Aceea cuprinde
rinduiala lucrart], iar aceasta. prrvrre a mintti; aceea era
lubltoare. de os teneata, iar aceasta ginditoare de D.umnezeu;
aceleia i-a zis Domnult "Marto, Marto, te sile~ti ~i spre multe te
grije~ti" iar pe aceasta a Iaudat-o: "Jar Maria partea cea buna
§i-a .ales care -nu se va lua de la ea" (Luca 1_0). N-a defairnat-o ,
nici n-a lepadat-o pe Marta, ca nu erau neprimite Lui ostenelile
ei, fiindca ea I"!U pentru altceva se ostenea, ci pentru ca sa
capateze pe Domnul sau cu os patare ale asa, tns a pe Maria mai
presus decit pe Mar,ta a Inaltat-o. Pentru ce? Pentru aceasta:
Ca Maria toata grija cea dinafara a lepadat-o ~i toata mintea sa
o adincea in Dumnezeu, ascultind cuvintele cele Dumnezeie~ti,
iar Marta cu totul trecind cu vederea ouvintul lui Dumnezeu, se
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sirguja. numai intru os-ten,eli,'!}i a fost mus trata de Domnul pen-
.tru cea .de prlaos tulbura.re !}i ingrijire., ca de prisos este acea
os teneala e., pentru care, se las a Cuvintul lui Dumnezeu,

,Rugaciunea !}i gindirea "de Dumnezeu, macar de§i pentru Iucru
< bun se face. Primite ii stnt lui Durnnezeu ostenelite dlnafara a

cetor ce se mintuiesc, tnsa numai de vor fi impreuna. cu
gi'ndi'rea d'e Dumnezeu, lar fara de aceasta catre celelaUe se
grai~te:'" Te grije§ti §i .spre multe te sile s ti". lar Dumnezeiasca
gimHre este tuturor oslenelilor bunului iub itor infrumusetare .
.' , Viata cea iubitoare de os teneata de va fi fara de grijire de
Dumnezeu este asei11enea lui Petru ·celui ce umbla pe ape, iar
vlara- cea ginditoa're de Durnnezeu este ias eme ne a lui loan celui
ee s-a rezemat pe Pieptul lui Hristos. Acela in mijlocul
valurltor, .iar acesta Intru alinare: aceta in frica §i in cutremur,
iar' ace sta tntru neingrijire; aceta se tneaca, lar acesta se
odrhne ste ; aceluia Hristos ii Inttnde mina c.a sa-t mintuias ca pe
et de inecare, tar .aces tuta Ii descopere Tainel~ Sale cele
ascunse. AsUel de osebire vei pute a vadea intru vietuttoril
iubitorilor de' oatene ata §i ginditorilor de Dumnezeu ctnd pe
fiecare deosebi jI vei de spart], iar de le vei uni pe acestea doua
Intr-o- viata, pe iubire'a de osteneala §i gindirea de Dumnezeu,
atune+ se ase amana celcr dol Apostoli care au alergat catre
Mormintul lui .Hr+stos c.a sa se Incredinteze pentru Inviere a Lui,
ins a' loan mal -de.qrab dec it Petru a alergat, pentru ca viata cea
CIl Dumnezelas ce gindire 0 tntre ce pe viata cea iubtto are de
o steheata caire' Hristos, §i mal repe de 11 ajunge pe Hristos,
filn.dc a este mal foloaitoare vlata cea ginditoare de Dumnezeu
decH cea +ubltoare de .os te neafa, pr ecurn mai frumo as a este
Rahila dectt Lia.

inca spre . chip §i aratare a ace stor doua vietuiri sa se
pomeneasc a aici doi Cuvio§i Partntt: Moise §i Arsenie, dintre
care unut era lubltor de catene ala, lar cetatalt ginditor de
Dumnezeu, ,Moise c u totul se da iubirH de s tralni, ospatarii §i
primirii de frati §i Ia aceasta mult se ostenea, iar Arsenie
§ezind in.tru tac'ere i§i iua aminte de sine§i §i in singuratate
vi~tuind de toti se instreil;'la. $i a fost laudat de fratele cel
strain mai mult Mojse decit Arsenie. $i auzind oarecare din
Parinti, s-a rugat lui .Dumneze/u, zicind: "Doamne, arata-mi mie

. acest lucru, pentru ca unul fuge, de oameni pentru Numele Tau,
iar -celalaJt pe toti ii prime§te. pentru Numele Tau. Deci care
dintru din§ii este' mai desavi(~it ~i este mai mult vrednic
Darului'Tau?" $i a vazut acel Parinre. iht.r-o vedenie doua

. corabli mari pe oarecare riu mare inotind. intr-una era
Cuviosul Arsenie §i,Duhul lui Dumnezeu indrepta corabia lui
fntru muita Hni§tire. Jar ·in cealalta corabie era Cuviosui Moise
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~i ingerii lui -Dumnez eu cu dinsul, care indreptau corab ia ~i
faguri de mrere bagau in gura lui Moise. Pe aceasta vedenie a
povesttr-c acel partnte cetortaltl Parinti aportti ~i judecind cu
totti au z is t. Cum. c.a mai des avlrs lt este Arsenie tacutul decit
Moise, prtmttoru! de _'str~ini, pentru ca cu Arsenie este Ins us l
Dumnezeu, iar cu Moise ingerii lui·Dumnezeu petree.

inca pentru Lia ~i Rahila ~i aceasta se poate vedea, cum ca
D,omnul Dumnezeu nu tuturor deopo trtva Ie da ale Sale' Daruri,
ci unuia acesta, altuta cetalalt, ca nici unuia nu-l da toate.
Rahile'i frurrrusete ateasa, dar era neroditoare, pentru ca mal
intii e-ra neroditoare, apoi pe urrna dezlegindu-se nerodirea ei,
numai doi fii a nas cut ~i arnur+t. lar Lia dupa ce s-a tns otlt cu
barbat, indata a putut naste ~i a nascut §.a~e fii ~i 0 fiica lar
mai ales ca parte a Liei mal buna s-a facut dec it a Rahilei,
pentru aceasta:' Ca din sernlntla ei, din fiul ei luda, a le stt cel
faga'duit d' Dumnezeu Mesia Hristos. ,

"Ziua am fost ptr llt ' de ar~i·ta lar noaptea de ger '~i fugea
sornnul din ochh mel". La aceste cuvinte ale dreptului lacob
pastorul dobltoacetor, cu luare aminte s·a asculte totl, carer

.pastorj otle, cele cuvtntatoare Ii. s-au Inc.re dintat de la
Dumnezeu. EpiscopH ~i Pre otll ~i ce+lalti ai duhovntc esttl
tagme, dregatorii cei ce sint pastorl ~i Indreptatort sufletelor
omeneatl, ,sa socot:easca cu luare aminte cele zis e: Ca daca pe
necuvintatoarele dobitoace pas cindu-Ie, . suferea atlta
os taneala, z+ua. cu ar~ita pirlindu-se,. iar.· noaptea la ger
i-nghetind, nici dind somn ochilor ~ai, cu cit mai virtos cu
neas emanare trebule ste mal mare trezvire ~i os teneala celui ce
pa.store~te sufletele omene~ti,' pentru care Marele ~i Sunul
Pastorul nostru Hristos, Singele s i-a vars at ~i sufletul Sau pe
Cruce I-a. pus, pe care' .are sa Ie ce ara din miinile celui ce Ie
pas te , cu multa cercare ~i intrebare. ~i nu numal os te neala ci ~i

.is cuainta mare se cere la acest lucru pastore sc dupa cum lacob
era iscusit la pastortrea oilor celor necuvlntatoare, care a aflat
mlnunata ~tiinta spre lnmulttre a oilor celor pes trite, punind
toi~ge' pes trlte inaintea ochilor lor in vase cind Ie adapa. lar
pastonil cel iscusit al turmei celei cuvtntatoare , ca sa
in·m.ulteasca oire cele ce se mintuiesc, dater este ca pe ni s te
tojege pestrtte din tot felul de inchipuiri ale petrecerii celei cu
fapte bune a, vietilor Sfintilor a Ie pune inainte, iar mai virtos
din i"sa~i viata sa (dupa cea apostolica sfatuire): "Spre chip sa
fii celor credincio~i cu cuvintul,. eu viata, eu dragostea,' cu
duhul, cu credinta, cu cura\ia" (I Tim. 4).

Sa vorbim· dar alCI, ce Ifel se cuvine a fi pastorul
cuvintatoarelor oi. Statuia de' demult Domnui Dumnezeu pe
poporul lui Israil ce se departase de· la Dinsuf, ca sa se
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lntoarca spre Dinsul !}i Ie fagaduia lor ca Ie va da pastor!
tscusltt: "Voi da voua. pastorl dupa inima Mea !}i va vor paste
pe voi cu intele'pciune !}i invatatura" (fer. 3). '

Sa Iuam: aminte: Ce fel de pastor! oilor cuvtntatoar e vo le ste
Dumnezeu sa aiba ? intelepti §i tnvatat]: "Va vor paste pe voi cu
intelepciune §i fnvatatura" zice. Mai inHi se cuvine a fi pastorul
intelept, inv~tat, cact cum va putea inte1epti pe cel cu ne§tiinta
.de va fi singur ne sflutor ? Cum. va fi Invatator ,celui prost §i
ne§tiind puterea Dumnezeie§tii'Scripturi? Cum va povatul pe
cel ratactt, tnsus}: nestttnd calea sa incotro merge? Oare va
putea orb pe orb pe car area cea dre apta sa' povatulasca? Oare
nu amindoi - dupa cuvintul lui Hristos - vor cadaa in groapa?
Pentru aceasta de nevoie Ii zice pastorutui inainte de a fi
intelept, lrivatat, dar nu mojic §i netnvatat, Ca de demult celor
din Legea Veche stramos! Ii s-a tagaduit Dumnezeu a trimite
poporului Sau pe Pasforu] Mesia Hristos, pentru clre a grait
catre Betleem:· "Din tine va ie§i Povatuttorul, Care va pas te pe
poporul Meu Is ratl" (Miheia 5). Pe venirea Acelui Pastor Isaia
proorocul pro crcceate scriind-o, l-a numit "Toiag", pentru ca
cu tOiag umbla pas'torul, §i toiag 'l-a numlt inflorind §i facind
nadejde de roada, intru o ile duhovnlce sttt pa§uni. Pe ace I toiag
a spus ca vrea sa se odihneasca Duhul Sfint cu ale Sale Daruri:
"Se va odihni peate Dinsul Duhul intelepciunii §i al intelegerii,

.Duhul sfatului §i al puterii, Duhul cunos tlntet §i 31 cu cernlc le i
§i Duhul temerii de Dumnezeu" (Isaia 11). Sa luam aminte: La
Darurile Duhului Sfint, care pe toiagul pas tortei se odlhnes te,
.tntru tnceput , este pus a intelepciunea §i intelegerea, adica
DuhLlI intelepciunii §i al intelegerii. Sa ne fie sttut, ca tot cel ce
paatore ste pe poporul lui Dumnezeu, de§i cu multe fapte bune
§i duhovntces tl este dator a se tmpo dcbt, 'iosa intru Ince put i
se cuvine sa ci§tige tntelepctune duhovniceasca, intelegere,
§tiinta tmbunatatlrt] pe care §i Dumnezeu 0 cere din gura
Pre otttor, ca zice in Prooroceasca Scriptura: "Buzele preotului
pazes c §tiinta '§i. voi cere lege a din gura lui" (Maleahi 2). Ca pe
care vistierie prea bogata se cuvine a - se paz! in gurile
pastoriior, §tiinta inva!aturij §i darul inteiegerii, ca sa fie
inte1ept spre inva!atura, spre povatulre §i sfatuire , spre
mustrarea neaupusttor precum §i Apostolul pentru episcop -
care §i pentru tot Preotul se poate inteiege - zice: ,,·Ca·puternic
sa fie §i a indemna cu invatatura cea sanatoas a §i pe cei ce
graiesc tmpotrlva a-I certa" (Tit 1). Iar eel ce. nu are Duhul
intelepciunii s.i al intelegerii,. §i nu aduna in gura sa §tiinta" nu
es te vrednic treptei Pa-store§ti ca a§a graie§te Dumnezeu in
proorocia lui Osea: "Tu irivafatura ai lepadat-o, te voi lepada §i
Eu ca sa nu-Mi Preote§ti Mie" (Osea 4). Nu voiesc a te avea pe
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i '
tine in rtndutala pastoriei preote sti, Hindea n-ai cautat ~tiinta
Intetepcf untl $i a tnvataturtt. La fel ~i in cuvintul Sfintului Gura
de Aur Ia Trimiterea lu! Pavel se scrie: Ca cel ce nu stte
Scriptura '-~i' .neputrnd cu ereticii a se Iupta departe ~a fie de

, eptscople, nu este vre.dnic a fi in rinduiala preottlor sluJitori lui
Oumnezeu ~i purtator de grija pentru sufletele oamenilor. Nu
aste vrednlc de treapta pastcrtel cel ee nu e,ste iscusit Intru
Oumnezeiasca Scriptura ~i leapada ~tiinta.· $i daca pentru
irivatatii pas torl sint datorii acestea, 'de cl ce dar pentru aceia
care nu numai ca sint din cel ce nu s tlu intelegerea cea
duhovniceasca, ci ~i pe eel Inte lepti tntru invatatura ~i intru
dragoste ii invinuiesc s i-i hule sc, Pentru unii ca aces tla sa
auzim ce zice Scriptura: "Cel ce defalma tntetepclunea ~i
invatatura, tlcalo s este, de sarta este nadejdea lui ~i ostenelile
tara 'de tolos ~i netrebnice sint lucrurile lui" (Inte1ep, 10).

LU,i Aaron celui dintii arhiereu in Legea Veche, porunclndu-l
a face halna arhiereasca, Oomnul Dumnezeu a zis ca sa fie cu
clopotef de aur pe marginea hainei, ca atunci ctnd va sluji ~i va
intra intru sftntttorul inaintea lui Dumnezeu ~i va ie s l, sa se
8uda glasut lui, ca sa nu moara. Minunata alcatutre a hainei
aceleia cu clopote il era, ci mai minunata este aceasta, ca
moartea ii zace a inaintea Ariliereului, daca acea haina arhie-
reasca fara de clopote l ar fi fost: "Sa se auda glasul lui - a zis -
(adica al ctopoteltor) ca sa nu moara" (Ies , 28). $tim ca cete din
Legea Veche erau mal inainte inchipuirea Oarului celui Nou ~i
acea Preotie era inchipuire a Preotiei no as tre , lar sunetul
ctopotellor - dupa spunerea Sfintului Grigorie Teologul -
insemna pe glasul invataturii Arhiereului [Ia fel ~i a preotului) a
nu fi mut, ~i nu cu clopotel, ci cu gura ~i limba a grai, a Invata
~i a Inteteptl pe poporul lui Oumnezeu, dupa sfatutre a
Apostolului ce zice: "Propovaduie~te cuvintul, stat cu vreme ~i
fara de vreme, mus tra , caarta, trrdeamna cu toata indelunga
rabdare ~i cu i'nvatatura, fa lucru de evanghelist" (II lim. 4).
Clopoteii cei de aur erau cuvintele ce le de aur ce se cuvin a
ie~i din gura Preotttor,: pentru placerea de Dumnezeu, pentru
vletuirea cea sf'lnta ~i dreapta, pentru dragostea cea spre
Oumnezeu ~i spre aproapele. Cuvinte. de aur, lar nu de plumb.
folositoare, nu fara de .fotos , cinstite, lar nu cu necinste, iubtte
dar nu spre invrajbire, sau huf ito are sau putrede. lar cel ce nu-
~i are clopote ll eel de aur duhovnieeljti ai intelegerii. cartH ~i ai
ljtiintei, ~i nu §i-a ci~tigat Ouhul intelepciunii, ~i nu inva~a ca
un slujitor al lui Dumnezeu ~i Pastor al sufletelor omene~ti
mut ~i mort deopotriva este. Oupa cum arhiereul Legii Vechi. de
a.r fi indraznit a intra fara de clopotei in B'iserica, ii. zacea
inainte moartea, fa fel ~i Episcopii ~i Preotii Darului celui Nou,
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care 1flctraznesc cu plata sau cu relatii acest fel de treapta
asupra lor a primi, tar clopoteli ~tiintei ~i ai intelepciunii celei
duhovntceatt-nu au, de aInvata- pe turrna lui Hristos, Ie zace lor
inainte oarecare deosebita moarte,' de§i nu trupe asca, ci du-
ch_ovniceasca, ca' tntre cei mort! se socotesc a fi dinspre
Durnnezeu. $i la unii ca aee st+a fie car ala ii graie§te Domnul in
Apocalips: "Nume ai ca traie~ti", dar es tl mort" (Cap. 3). Mort
est_e inaintea lui Dumnezeu aceta care numai nume are §i
treapta Pre ojie i poarta, dar datoria Pastoriei n-o Impltnes te. lar

_datorla Pastoriei mai intii -aceas ta este, ca sa invete cele de
'.folos, pe pacate le omene§ti a Ie Irnputtna ~'i +a calea mintuirii a-
i povatui. Ga as a graie§te Dumnez eu catre Pastor: "Ca 0
trimbita inalta' glasuL tau, ~i spune poporului Meu pacate le lor,
iar de nu Ie vei spune, atunci cel faradelege intru faradelegife
sale. va muri, iar,singele Iui din mina ta II vo] cere" (Isaia 58;

, -- lezechiil 3-). Ca ~.i"cum cu insa~i a sa mina iI ucide pe pacato s,
cel ce nu se s1rg-ufe§te" cu a, sa llmba a-l tnvata §i a-l intoarce
.de la' pacatele lul.. t.lmba cea tacuta a pastorutul este miere
care ucide sufletele cele gre§ite, pentru aceasta §i Apostolul de
sine§i graie§te: "Amar mie de nu voi binevesti" (I Cor. 9). Amar
acetul ~as~or care tace, arnar limbii lui ceea ce nu
pr opev.aduies te, nici Invata Cuvintul lui Dumnezeu. $i cum va
pute a limba a .bineit:1vata §i cele de folos a pr opovadui cu
cuvtntut.c.daca rnintea nu 'este invatata intru tntelepctunea cea
duhovntceasca? Acestea se graiesc numal pentru aceia ce cu
totul. .intru §ti'inta cartH. sint netscuett] §i care de-abia pot citi

. cite -ceva §i nici cit de putln nu pot intelege §i nicidecum a face
vreo , invatatura' ~tiind, ~i care cu multa sirgu'inta -cauta sl i§i
cumpara lor:u§i treapta Preotlel ~i a Pas tortel nu pe sufletele
omenestl a Ie pastcr); ci in~i~i pe sine sa se pas'ca §i fiind
cinstiti sa se -pros laveas ca, spre a carer fete cgraie~te Sfintul
loan Gura de Aur: "Precum -dregatodile cele dlnaf'ara, as a ~i pe
(Pastoria cea duhovntceascaj 0 gonim(vinam), ca proslaviti sa
fim §i inaintea oamenilor clrrstttt, iar inaintea lui Dumnezeu
pieriti., ~i ce ca~tig af'lam din acest fel de cinste?" Nu numai ca
se cuvine paetorulu! a fi cu §tiinta s i Intru Dumnezeiasca
Scriptura iscusit §i. a invata, cl §i cu fapte bune §i cu v iata
sfinta a fi. Ca nu este ·destu' ca pe cuvintatoarele oi a Ie inv3la
numai cu cuvlntul, c·i §i prin chipul bunei $i imbunatatitei vieti
celei dupa Dumnezeu .. Sfintul Apostol Pavel' pOfuncind
ucenicului S3U Timotei ca sa fie pilda credincio§ilor i-a aratat
~i naravurile 'prin care sa fie pilda, ca intr-u inceput pune cu
cuvintu~ §i viala cea buna: "Fa-te pilda credincio§ilor cu
cuvintul, cu petre.cerea §i celelalte" (II Tim. 4). Ca impreuna ell
:cuvintul '§i p'etrecer~a cea buna se .cuvine a fi, ca sa fie unita
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petrecerea Pas te tutul cu 'cuvintele tnvataturt: celei ce ies din
gura: lui. Ca Pas torut pe acelea sa Ie taca, de care pe altll lnvata
ca sa, nu He niustrat de ~postolul ce grai.e§te: "Cel ce tnvett pe
attll pe tine nu te inveti?" Oare va putea ca pe altii a-i lnvata la
fapta Quna §i insu§i cele rete facind? Oare va putea pe cineva
indrepta bine intru imparati-a' Cerului §i Ins us i in iad sa se
duca? Oare nu-l va fi rustne- ca pe altii spattndu-t de tina, iar
insu§i a, petrece in noro lul cel puturos, §i a purta grija pentru
spalare a Intinac lunllor sale? Oare va putea doftori pe cele
stralne raru §i neputinte, insu§i cu totul fiind plin de rani §i
cu grele neputlnte cuprtns ? Oare nu-l va zle e orrsrcare
unuia ca aceetula: "Doctore, vlndeca-te pe tine Ins utf l"? inca §i
Dumnezeu catre unul ca acesta zice: "Pentru ce tu poveate stl
Dreptatile Mele §i iei A§ezamintul Meu de Lege in gura ta? lar
tu ai urlt invatatura §i cuvintele Mele le-ai Iepadat inapoi"
(Psalm 49). ~i Invatatort] evrei multe din Lege 'Ie graiau
popoarelor, invatindu-i lar ei in§i§i nimic nu f'aceau din cele ce
pe altii ii tnvatau.. Pentru aceasta a z is despre din§ii Domnul
catre popor §i catre ucenicii Sai: "Pe scaunul lui Moise au
§ezut ,faris,eii §1 c arturar ii, deci to ate cite vor zice voua a Ie
paz}, pazttl-te §i Ie tacett, iar dupa lucrurile lor sa nu fac eti, ca
et zic §i nu fac" (Matei 23). Ca .eel ce zice §i nu face, asemenea
este tunetului celui din nort : ce In vremea uscac iunil §i a
neptouarlt tuna §i ce folos este din ace a tunare a norului, dac a
pe pamlntul ce l tns etat ploaia nu-s l vars a? Care umilinta Ie va
fi suftetetcr, din glasul Invatatorulut daca cu a sa petre cer enu-i
toto ses te, ci· mai virtos Il sminte§te?·C,a cuvintul fara de chipul
vietH a faptelor celor bune nu est'e lucrator. Oricare de va
purta pe limba .sa ca nis te miere pe cuvintele cele dulci
graitoare, iar In Iaptete lui se va vedea fierea smintelilor, nu va
putea indulci inima ascuttatorutut: Cel ce votes te ca indoit a-i
vtna pe altll Intru dragostea Domnului, se cuvine ca Ins us i sa
rlU fie gheata, ci 'ca un Serafim cu Dumnezeiasca 'dorinta a se
invapaia, s i de vole ste ca' sa s tr atuce as ca pe altl}, se cuvine §i
Ins us l a nu fi tntunerlc, ci lumina. Ca as a §i Domnul intru
Evang'helia Sa a zis catre Pastorl . §i lnvatator]: "Voi sinte!i
lumina lumii!" lar Sfintul Gura de Aur zice: "Povatuitorului i se
cuvine a fi mai straluctt decit toata lumina §i viata netnttnata sa
aiba intrucit fiecare spre dinsul privind, sa-§i po ata a-si zug a .
luis i de la dinsul tot chipul celei Imbunatattte". Pina aiel G -
de Aur.

Cind se stinge lumina, sose s te tntunertcul,
povatultorul daca petrece viata rea, cum nu vor rataci
de este lumina tntunertc; dar intunericul cu ct
Pentru aceasta se cade dar luminii a fi lumina, tar
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ca sa Ie lumineze celor ce este pus a-i lumina. "Ca asa sa
lumineze lumina voastra inaintea oamenilor ca vaztnd faptele
voastre eale: bune" (Matei 5). Ca cel c~ vole ste pe cel cazut a-I
ridica sa stea insu!}i blne, de povatuieate pe cineva spre calea
cea dreapta, !}i insu!}i sa mearga inainte prin calea cea
dreapta, 0, pastorule, fii plf da of lor tale prin faptele tale cele
bune §i atunci vei putea a Ie Invata pe ele, ca graie!}te Domnul
in- Evanghelie: .,Cel ce va face §i va Invata , acela mare se va
chema intru imparatia Cerului" (Matei, 5).

Sa luam aminte la aceste doua -cuvinte: "Va' face §i va
invata". Ca nu mai tnttttnvata !}i apoi face, ci ca §i cum ar zice:
Nu vei putea tnvata pe altii de nu mai intii ins uti vei face aceea
de care vo lestl a-i tnvata pe altri. Fa mai intii tu sl apoi vei
putea tnvata §i pe altll, ca mai Iucrator este glasul faptei decit
glasul cuvintului. Ca cuvintul numai celor ce stau inainte Ii se
aduce, Iarfaptete la marginile pamtntulul se propovaduie sc. Ca
de nevoie este Invatatorulul cu tnvatatura !}i viata cu fapte
bune sa alba,

Intru mai sus pomenita prooroceasca acea Scriptura intru
care se zice ca: "intru buzele Preotilor se pazeate §tiinta !}i
Legea lui Dumnezeu din gura lui se cere" tndata scrie §i
aceasta: ca Inger al Atotfiltorutul este: "Sa curga riuri de
Invataturl din. gura Preotului - a zis - pentru ca aceta, Inger al
lui Dumnezeu este" (Maleahi 2).

Jar noi sa tuam .aminte la aceasta: Ca invatatura §i
ingeria sint impreunate Ia un loc. Deci dator este tnvatatorul sa
aiba in gura cuvintul in.vataturii §i sa pazeasca viata sfinta,
ingereasca §i n~prihanita. O'upacum §i Psalmistul zice: "Cel ce
umb+a in cale fara prihana, acela imi va sluji" (Psalm 100).
Daca esti slujitor al lui Dumnezeu sau Pastor al Oilor
cuvintatoare, sau invatator de e§ti, fii dar Inger cu vlata cea
neprlhanlta. De graie§ti Dumnezetestl!e cuvinte nu face
lucrurile satanei, de slu.je§ti cu 'jngerii lui Dumnezeu In'
Dumnezeiescul lacas , ie§ind afara din lacas nu umbla cu drac ll
.spre a minia pe Dumnezeu. De folose§ti cu cuvintele? Nu
sminti ,prin fapte:" "Ca amar omului aceluia prin care vine
sminteala" 18). 0 mie de cuvinte graite de-abia pot folosi pe
cineva, iar 0 fapta rea, care va veni intru aratare, pe mii de
oameni Il, smlnte ste §i care prin multe cuvinte de-abia a putut
zidi ceva in sufletele oamenilor, pe acelea printr-un lucru de
smlnteala prea cu u§urinta to ate Ie surpi. Fii Inger cu viata !}i
atunci toate cuvintete !}i poruncile tale, intru dulce ata vor
incepe a Ie asculta §i a Ie face, avind torust spre pltda
petrecerea tao $i in alt chip nu vei putea paste pe turma cea
cuvtntatoare tncredintata tie !}i la calea mintuirii a 0 povatul,
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de nu mai intii vei calatori pe calea mintuirii, in altfel nu Ie vei
putea ridica pe popoare catre Dumnezeiasca gindire, de nu te
vei arata t\l mal intii iubit prieten al lui Dumnezeu. Fagaduind
Domnul Dumnezeu, dupa cum mai inainte s-a zis, poporului lui
Israil a Ie trimite Pastori intelepti ~i invatati, mai intii le-a
aratat aceasta: cum ca Pastorii aceia au sa fie dupa inima Lui:
"Va voi da voua pastorl dupa Inima Mea" (Jeremia 3).

$i ce este aceea a fi dupa inima lui Dumnezeu, a aratat-o
Sfintul Apostol Pavel pentru David, ca dinspre Iata lui
Dumnezeu graind: "Am aflat pe fiul lui lese, barbat dupa inima
Mea, care va face toate voile Mele" [Fapte 13): lata ce este a fi
dupa inima lui Dumnezeu, ca sa faca toate voile Lui. $i cind a
fagaduH Dumnezeu a Ie da Pastori dupa Inima Sa ~i a-I paste
cu tntetepclune ~i invatatura, a aratat cum ca acei Pastor! vor
avea trnpreuna cu acc:a tnteteapta invatatura ~i viata buna,
facind toate Voile Lui. Inca ~i intru acest chip vom zice: Ca a fi
dupa Inirna lui Dumnezeu este de a iubi din toata inima pe
Dumnezeu.

$i care este acel semn, de, Iubeate cineva pe Dumnezeu din
toata inima? Semnul acesta este, care Ins us i Hristos cu Prea
Gurata Sa Gura l-a zis: "Cel ce are PorunciJe Mele ~i Ie pazes te
pe ele, acela este cel ce Ma lube ste" (loan 14). Ca implinirea
Dumnezeie§tilor Porunci este semn al Dumn eze ies tll dragoste
~i cind Dumnezeu a zis de Pastori a fi dupa Inima Lui, a aratat
~i apeasta de dtnsl]: cum ca din toata inima au sa-L iubeasca
pe EI, impJinind Poruncile Lui.

$i daea in Legea Veche acest fel de Pas'tor i erau, cu cit mai
virtos acum in Darul cel Nou sint datori Pastorii nu numai cu
cuvintul invataturii, ci ~i cu viata cea cu fapte bune a fi, facind
toate Voile lui Dumnezeu, dupa Inima Lui, pazind Poruncile Lui
din dragostea inimii cea spre Dinsul. Ca 'Pastorul se cuvine a fi
iubitor de Dumnezeu, fiindca ~i pe Sfintul Petru vrind Domnul
a-I pune Pastor al Oilor celor cuvtntatoar e, mai intii de trei ori
I-a intrebat pe el pentru dragoste, zicind: "Simone al lui lona,
Ma iubes tl?" (loan 21). $i cind Petru a raspuns de trei ori: "Da,
Doamne, Tu ~tii ca Te iubesc" atunci Domnul i-a Incredlntat
Pastoria:"Pa~te mi'elu~eii Mei, paste Oile Mele". ca
Dumnezeiasca dragoste,' dupa cum s-a zis, dupa, viata cea
tmbunatatita se cunostea ~i tmpreuna cu cuvintul se arata ~i
vlata Pastorulut. Ca nu-l este destul Pastorulut numai cuvlntul
invat.aturii ~i vlata cea sfinta sa 0 alba, ci inca i se cuvine ~i
mare grija a avea pentru turma, multe osteneli a ridica §ii cu
trezvire a fi, fiindca Dumn.ezeu vole ste sa ce ara din miinile
Pastorului pe turma cea Incredintata lui. Ca va zice in ceasul
cel mal de pe urma: "Da raspuns pentru iconomia casei" (luca
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'16).· f-nfrico~at . cuvint al lui Dumnezeu se » aude asupra
Pastorilor celor fara de grija intru proorocia lui lezechiil:
"Aoestea g~aie~te Adonal Domnul: 0; Vai Pastorilor lui IsraH!
Oare pas'torii se pasc pe si'ne? .Oare nu pe ot Ie pasc .pastorj l?
lar voi dlmpotrlva, Ca laptele il mtncatl ~i cu lina va tmbracati
~i pe cea grasa 0 junghiati, dar oile Mele nu Ie pastett. Pe cea
slaba n-atl tntartt-c ~i pe cea botnava n-ati vindecat-o ~i pe cea
zdruncinata n-ati legat-o ~i pe cea ratacita n-atl inturnat-o !ji pe
.cea pierita n-atl cautat-o s i pe cea tare atl asuprit-o cu
os terreala ~I c.u batjocura §i cu batai le-ati ataptntt pe ele !ji s-

. _ _ ., I

au !'isi·pit oi.le Mele fiindca nu aveau pastor! ~i s-au facut
mincare tuturor fiarelor tartnii. Pentru aceea, 0, Pas torttor,
auziti cuvtntul Domnului: Viu sint Eu - zice Adonai Domnul -
Pentru _ca s-au facut oile Mele prada ~i au fost oile Mele
mtncare tuturor fiarelor ctmpulu! nefiind pastor! !ji n-au cautat
Pastorli .oite Mele, ci s-au pas c ut Pastortt in~i~i pe ei, iar oile
Mele. nu -le-au pascu:t, pentru aceea, Pas tor], auz it! cuvintul

~ Domnului: Acestea graie~te Adonai Domnul: lata Eu asupra
pastorilo'r sint ~i voi cere oile Mele din 'mlintle lor" (Iezechiil
34). Pi-na.aici cuvinteJe ProoroculuL

.. tar noi sa Iuam aminte cit de groaznic are sa Intrebe
Oumnezeu pe pastor.i pentru pastorla lor.

Deci i se cuvine Pas torutui foarte ingrijit a fi pentru turma sa
~i ruulte o·stenel.i H trebuiesc fiindc~ este dator Pas torut a purta
s.arc in}, dupa cum graie!jte Apostolul: "Datorri sintem noi eel
tari sa purtam stabtctuntte celor neputtncloal ~-i nu noua sa
placem" fRom. 15). Pentrui Pas toruf cel bun prin pi Ide graind
Domnul zice: ,.Merge in urma (oli) ce!ei pierdute pina cind 0
afla pe ea §i aflind-o 0 ridica pe umerele sale bucurindu-se"
(Luca 15). Aceas ta este+datoria Pastorutul: ca umerele sale a Ie
supune tncredtntatel lui oi §i sa poarte greutatea ei. Sa auzim
dar ce i-a 0 poruncit Dumnezeu de demult lui Mo_isi.
povatu+torulul poporului evreu: "Ia-I pe din~ii pe umerii tai
pre cum ia doi-ca pe cel sug~tor" {Nume ri 15).' Nu numai precum
Pas torut pe oaie, ci -§i pre cum i§i duce maica pe fiul sau ~i cu
titele sale II hrane~te, asa sa poarte dubovntce ste Pas toru! pe
oile cele cuvlntato are. ~i precum se hrane sc pruncii cu lapte
asa sa-l hrane.asca pe ei cu hrana cea duhovntceasca ~i de cele
de nevoie ale trupului a nu se Iepada de a Ie da,' ci dupa puttnta
sa sa Ie implineasca lipsa neajungerii, de care nu puttna
oateneala Ie zace tuturor inainte. Os tene ala intru cautarea
eetui ratacit, os teneala tntru ridicarea celui cazut, osteneala
intru tarnaduire a celui ranlt, osteneata intru purtarea neputin-
telor ~i sarcina celui Ins arctnat. Oateneala este ca pe oaia cea
rapita de lup, din insa~i dintii fiarei, a 0 smulge §i a 0 pune pe
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ea intreaga ina-intea lui Hristos ~i nu fara de cateneala este, ca
~i ~la cele di," afara nevoi a Ie da mlna de ajutor celor
napastuiti, a -apara pe cei nevlnovati, a se ingriji pentru cei
scapatati ~i saraci ~i pe altele Bls ertceatl ~i duhovntce stt

,ocirmuiri bine a Ie intocmi, ca pe toate aceste greutati a Ie
purta dator este Pastorul. tar amar-ace lul Pastor care numai pe

"dObinzile sale Ie cauta ~.i,pe sine~i numai se paste, iar pentru
oi nu grije~te, aces t fe.l depastor asemenea este idolutul, dupa

. cum ~i Dumnezeu pentru unul ca aceta in proorocia lui-Zah ar la
zlce:: .,,OJ cei ce Ie pa~teF cele de s arte ~i atl lasat oile! 0,
pastorule ~i idole!" (Zah. 1 ). Pentru ca pastcrul cel ce nu se
ostene ste ~i nici de oi nu se grije~te este idol, dupa cum I-a
n'umit ·Dumnezeu. Dar earui idol este asemenea un asemenea
pas~tor? Cu adevarat asemenea este vitetulul celui de aur, pe
care poporul evreu cel sc os din Egipt in pustie nefUnd de fata
Moisi ~i' l-a vars at ~i 'a strigat zicind: "Iata, dumnezeii tal,
leralle!" (le~ire 32). Pentru ace I vite l spun Sfintul Ciprian s l
Sfinh)I' Ambrozie ~i alti ttlculaor! ai Dumnezete sttl Scripturi cum
ca nu era intreg, cl numai capul de v ite l, ca pus fiind in foc

'inult,aur, s-a varaat din acel aur as emanare de cap de vltet, ca
~i cum -ar fi pas ctnd larba, de care ~i in Psalmi se pome neste:
"Au schlmbat Siava Lui intru asemanare de vitel ce mantnca
larba" (Psalm 105).

Sa tuarn am.inte ce fel de idol a fo'st cel al vite lulu i de aur,
neavind nicl umeri, nici picloare ca -sa poata n injugat ~i
sarcina sa poarte, ci fara numai gura ca sa manlnce , asemenea
este- aceluia ~i pastorul cel rau, tenes , negrijuliu. Idolul cel de
aur este cinstit pentru aur ~i Pastorul este aurit cu treapta s i
ctnatit pentru paetore asca lui treapta. Idolul cel de aur este
netnsuflettt, la fel ~i pas tor ul cel ce nu are Duhul rivnei catre
oi, este ca un netnsuttettt. fara de umere era idolul cel de vlte l
~i nu ducea pe grumajH _:lui jugul, la fel ~i pastorul cel ce nu
poarta sarcina eea pus,a asupra lui dupa cum se- cuvine este ca
~i cet ce nu are umere, nici nu se inju'ga in Jugul lui Hristos.
Chipul idolului celui de vttet era tacut numai a minca, iar nu a
se osteni, - ~i paatorut cel ce nu ridica ostenelile cele
cuviincioase lui, ci fara- numai din mesele cele bogate se-
hraneete in zadar, este ca un vitel care numal cit mantnc a §i se-
aseamena idolului vitelului celui de aur. $i in Scriptura bine ae
graie~te catre unul ca acesta: ,,0, pastorute ~i idolule!" $i cu
in gurile a multor pas'te ri se poate a se purta glas,ul a celor de
demult Pas tort, ce se- pomenesc in proorocia lui Zaharia, ca e
zitea: "Bine este cuvintat Domnul ca n~-am i'mbogatit" {Za •
11)."Dar puti.ni se afla ca sa zica: Bine este cuvintat Domrw ca
pe oaia cea ratacita 0 aflasem, ca din gura lupului am scos-o
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ca pe cea ranita am tamadutt-o, ca pe -turrna cu buna pasune am
hranlt-o. Fara numai cei multi zic: Pe noi Ins ine ne-am lrnboqa-
tit, pe, nol tnstne ne-am hranlt, Pentru aceasta prin gura
praorocului leremia striga Dumnezeu: "Amar pastortlor, ca Eu ii
voi hrant co pelin ~i ii vol adap,a pe din~ii cu fiere" (Ierem. 23).

lata ce fel de cinste Ii se da de la Dumnezeu pastortlor celor
lene~i ~i -tara de grija! in loc de mincartte cele dulci - pelin,
pentru dulcea bautura - fiere. Dar in care vreme as a Ii se va da
lor? in ziua cea de apoi, in ceasul cel groaznic al tntrebartl.
A~adar multa oste neaf a- ~i ingrijire ii trebuie celui ce paste
sufletele omene stl.

De trebuinta este pe linga osteneli ~i trezvire multa, precum
s.traji] ce este pusa a strajul cetatea sau turnul. Ca fie carul
Pastor ii graie~te Dumnezeu aceea pe care a zis-o catre
proorocul lezechiil: "Straja te-am pus pe tine casei lui Israil"
(Iez. 33), Straja ceea ce strajuie~te noaptea, nu doarme, nici
duhovnicescului pastor al turmei nu i se cuvine a fi somnoros,
ca s-a zis in Psalmi: "Nu va dorrnlta , nici nu va dormi cel ce
pazeste pe Israil" (Psalm 120). $i se zicea aceasta nu pentru
firescul somn at neputtntei trupe stl, fara de care nimeni nu va
putea fi, pe clt pentru somnul naravului, pentru neingrijirea ~i
nechibzuirea pas torulul tenes, ca cel ce se leneveste ~i nu
baga seama pentru cele ce face, este ca unul ce doarme.
SfintuL Gura de Aur aducind spre pilda pe trezvirea pas tortlor
pentru turma cea dobitoceasca, graie~te catre cei ce pazes c
turma cea cuvintitoare asa: "Daca pentru cele necuvtntatoare
este atita sirguinta, deci eare ras puns vor avea cei carora Ii s-
au tncredlntat cuvintatoarele suflete? $i cu adinc somn dorm.
Sau nu ~titi vrednicia acestei turme? Sau. pentru aceasta
Stipinul vostru nenurnarate a lucrat ~i mai pe urma ~i Singele
Sau ~i I-a vars at, iar voi cautat! odthna? Ce poate fi mai rau
decit acest fel de pastort? Oare nu gin.diti voi aceasta, ca pe
aceste oi Ie Inconjura lupi cumpltti ~i salbatici?- Oare nu
socotttl intru stneva ce -fel de suflet trebuie a ocirmui acest fel
de Incepatorte ?" Pina aici Gura de Aur. .

A paatorutul celui bun se po ate ve dea inchipuirea
Heruvimilor celor cu sase aripi, cu patru chipuri ~i cu ochi
multi, care au fost vazuti de Sfintul loan Evanghelistul linga
Scaunul lui Dumnezeu, cei ce aratau (dupa spunerea
tilcuitoriior) pe cei patru, Evangheli~ti, pe Apostoli ~i pe
Pastorii Biserice~ti (Apoc. 4). Oa dater este fiecare din pas tori
a fi tare ca un leu impotriva navalir!i lupilor asupra turmei,
iubitor de oatene ala intru a sa tre apta, ca !}i carnila, milostiv §i
tmpreuna patlmitcr ca !}i un om, iar cu mintea cea ginditoare de
Dumnezeu inalt zburator ca un vultur. Pentru acei Heruvimi se
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scrie, ca slnt plini de ochi ~i pe dinainte ~i pe dinapoi, la fel ~i
Pastorul se cuvine. a fi cu ochi multi, socotind nu numai
acestea de fata, ci ~i cele viitoare ~i la fiecare sfir~it ce se
lucreaz a. Ca 'asa zice ~-i Gura de Aur: "Mii de ochi in toate
partite H trebuie lui, mii, fiindca-i zace inainte a paatorl oi, ~i
cu luare aminte a paz i, ca nu vreuuIupIn halna de oaie va intra
in turma", Nu este indestul ca acei heruvimi cere atl numai
dinainte ~i dinapoi a fi cu ochi multi, ci inca ~i pe dinlauntru
sint plini de ochi, nu este destul nici Paatorutui ca numai cu
ochi multi a cauta asupra turmei sale ci -~i Inauntrul sau, intru
~tiinta sa sa alba trezvitoare cercetare, oare nu-l mus tra ~tiinta
intru ceva, ca aceasta nu este laudata inaintea lui Dumnezeu, a
cauta pe altii '~i pe s ine s i a -nu se vedea, ~i a scoate paiul din
ochii aproapelui, iar birna din oc hlul sau a n-o s imti ~i a arata
altora calea cea buna, iar tnausl sa cada in groapa. Drept
.ace ea, precum la cele dinafara, asa ~i intru cele dlntauntru, i se
cuvine lui a fi cu ,ochi multi. Ca nu numai pe gre~eah~le altora
indreptindu-Ie, ci ~i pe sine~i de caderea in pac at ~i de
amlnteata cu tot dinadinsul a se feri ~i intru toate mare
iscusinta ii trebuie Pastorul ui. Ca do ctorul cel neiscusit mai
mutt vatama decit "tamadutes te, ~i cirmaciul netnvatat mai
degrab intru inecare duce corabla decit spre liman 0 va
indrepta. Si in tot meste su qul neiscusitului lucrator, mai mult
plerde iucrut decit iI 'face - la fel $i intru pas tor!a neiscusitului
Pastor, spre vatamare mai mult vaft turmei decit spre folos!

Amar acestui fel de pastor! Ca pentru toate sufletele cele
pierdute el va fi intrebat ~i raspuns lui Dumnezeu are sa dea.
Pentru aceasta multi din sf'lntl fugeau de treapta pastortat,
netnde stutatl pe sine~i ~i nets custtt pe stne s i judecindu-se a fi
spre ducerea a astfel de greutati; ~i se temeau de groaznica
intrebare cea pentru sufletele .oarnenllor .. Pe Sfintul Efrern Sirul
cind voia poporul a-l ,rapi, pe el ~i nevrind la episcopie, el
in~tiintindu-se de aceasta s-a facut nebun ~i fugea prin tirg,
tirguindu-~i haina s-a de pre stnes l ca un ie s it din minte ~i rape a
piinile cele de vinzare ~i' poame mincind. Aceasta vazrnd-o
poporul I-a socotit pe dinsul a fi ie stt din mintl. lar el fugind
din '~etate se ascundea, plna cind altul s-a pus episcop la acel
loc unde era pe dinsul sa-l puna. Amonie Intele ptul egiptean
fiind ,tirit spre primirea episcopiei s i-a tarat urechea sa cea
stinga, inc~ voia ~i pe limba sa a 0 tala, de nu l-ar fi iertat pe el
cei ee-l sileau fa episcopie, dup a cum de aceasta in
Lavsaiconul lui Paladie scrie.

lar noi acum sa socotim: Daca sfintll, intetept}, vrednici ~i
cei Indestulatl spre ace I fel de tre apta attta fugeau de aceea,
mai cu volnta fiindu-Ie lor a se innebuni ~i a..~i tala trupul lor
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decit a pastor! asupra multor sutrete omenes tl, dar ce vom zice
pentru aceia care sint nel sc us ltl §i netndes tulatl spre pastorle,
nici invaiati _fHnd, nici viata - cu fapte bune avind, prin multa
ingrijiret. §i' cumpatarea de cele' sfinte a-s l ci§tiga pe aceasta
tre apta se sirguiesc. Cu adevarat pe ntru unii ca ace stta
mintuirea lor este la Indo lala. Ca auzim pe Sfintul Gura de Aur
pentru ace sttaqralnd asa: "Socotesc ccl nu sint multi din pre oti
care se mintuiesc, ci mai multi sint care pier. Cind vei dori de

- pre otte, pune-ti impotriva ta gheena" (Cuvintul 3 la Fapte).
Dar va zice cineva: Sfintul Apostol Pavel n-a hulit pe cei ce

doresc Pas torta, ca a zis: "De voteste cineva episcopie, bun
lucru doreate" (I Tim. 3, j). Deci nu' este dorinta rea a cauta
vreo oarecare Inc epatorte duhovniceasca, ci lucru bun, §i a 0
cauta pe aceea este de folos, cei ce 9 raies c acestea sa ia 'tnsa
aminte la cel mal de pe urma cuvint al Apostolului: ."Lucru
dore.ete". Ca daca .cineva lucru dore ste, iar nu tncepator!e,
osteneala, iar nu mtndrie; purtare de gr'ija, iar nu ingimfare, pe
ace asta dorinta 0 lauda apostolul.· Fiindca aceasta tre apta a
episcopiei s-a rtndult. de Dumnezeu pe pamlnt nu pentru odlhna
§i racortre, ci ca rna; muJte os te.ne!i episcopul sa rid ice,
ingrijin:du-se pentru mintuirea tuturor. Nu pentru adunarea
bogatiei, ci sa sature- pe cei f'larnlnz i, sa-l imbrace pe cei goi,
pentni ca ave rea Bisericii este averea sarac llor , Ca nu pentru
aceasta eate episcopul §i oricare povatuitor duhovnlces c, ca sa
se mindreasca §i sa se ingimfeze §i sa fie de toti cinstit, ci
inaintea tuturor semnele §i chipul smereniei lui Hristos intru
sine§i sa arate fara de fa_tarie. $i sa fie -ap ar ator al adevarulut
nesfiindu-se nici Ia fata privind, purure a gala sa fie a-s ipune
suftetul sau pentru Hristos §i pentru Biserica lui Hristos,
fiindca §i apo stolul pe cei ce dore au episcopie nu l-a def'almat
pentru ca in acele. vremi 'apoato llce, episcopiei ii urma
Mucenicia. Dupa cum din Sfintii ,Apostoli asa §i din episcopi
putini mureau de moartea lor, ci cei mal multi prin Mucenicie se
sftrs eau. Ca necuratli muncttort, mai Intti pe episcopi §i pe
Inv atato rfi cre§tini,' ca p~ nlste povatultort, spre munca Ii
cautau, §i cind cineva dorea de episcopie tmpreuna dorea §i de
mucenicie, dorea a muri pentru. Hristos §i pentru oile lui
Hristos. Pentru aceasta in acele vremi, daca voia cineva

. episcopie, bun lucru dorea. lar acum cei ce cauta treapta
episcopiei _ sau a Preo tie i, sau oricare incepatorte
duhovniceasca (egumenia z ic sau arhtrnandrltta] se cuvine a se
infrico§a, ca nu cumva pentru mintuirea altora-Iulnd ingrijire,
sufletul sau i§i va pierde. Sa paztm ce zice Sfintul Gura de Aur
pentru totl cei ce cauta tncepatcrta: "Vai, cita primejdie este
cetor ce se arunca pe s ine s l intru atita necaz a prapas tlel!
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Pentru totl citi H povatuleati tu, al sa dai cuvint, ~i pentru atita
foe ifi bati caput tau! Ma mir de-i va fi cuiva din povatultor! cu
put-inta a ,se mintui, cind pe ·Iinga atitea ingroziri ~i de sparttrea
de cele vlltoare wad pe oarecare inca, cautind ~i aruncindu-se
pe sine~i tntru atita greutate a tnceparortet. Ca daca cei ce sint
cu sila pus}, nici 0 iertare n-au, nlcl raspuns de vor povatui rau
~i' cu lenevire, cu cit mai virtos, cei ce atita sirguinta pentru
aceasta pUQ ~i se arunca pe; ,sine~i intru a povatui, un!l ca
.aceatta mult mai virtos se Iip se sc- pe sine~i de to ata iertarea.
Deci se cuvine a se spatmlnta ~i a se cutremura ~i pentru
~tiinta ~i pentru greutatea tncepatortel". Pina aici Gura de Aur.

Pina aici ~i noi pentru pastorie. lar rnai mult de vo les ti cauta
Intru intiia trimitere a lui Petru cap. 7 ~i in trtmitere a lui Pavel I
Timotei cap, 7 ~i catre Tit cap. 1. Vezi. ~i cuvintul eel mai de pe
urma al Sfintului loan Scararul pentru Pastor.

lntcrctndu-se Laban de la lacob tntru ale sale , a mers lac ob
in calea sa rnulturnlnd lui Dumnezeu ca I-a scos pe el cu to ata
ave rea ~i intreg ~i sanatos din Me.~opotamia ~.i de la Laban
neasuprtt, inca gindea cum I-ar putea Impaca pe fratele sau
Isav cel ce era minios ~i pizmuia as upra lui ~i era intristat de
aceasta ca se temea de rautate a frate lul. s au.: Dar Domnul
mingiind intru intristarea aceea pe ro bul Sau ~i ararat fac indu-l
lui cum ca EI il paze~te pe dinsul i-a deschis lui ochii spre
vedere a ingerilor, pentru ca privind lac ob a vazut Tabara lui
Dumnezeu ~i I-au intimpinat pe e'l ingerii lui Dumnezeu. Dup a

I vedenia aceasta a trtmis soli la fratele sau Isav in~tiintindu-I
i . pentru sine~i ~i prin rugaciune aatlmpartnd mtnia lui cea de

demujf Ca Isav atuncea nu petrecea cu tatal 'sau, ci in pam intul
ce se numea Sir, care ~i Edom se 'nume ste (iar mal pe urrna

t Idumeea s-a numit). Ca dupa ducerea lui lacob in Mesopotamia
l ' pentru tns ottre, vaz ind Isav pe femeile sale, care Ie luase din .

fiicele cananeilor ca sint rele (~i spre intristare) tatalui ~i
~ maicii lui, s-a dus la Ismail. mo s ul sau, eel, ce petrecea in
e pamlntul Faran ~i a luat .pe flica lui de femeie, care" se numea

Maelet. Dup a acee a ' s i-a \ Iuat lui~i spre petrecere parnintut
e Sirului· (Fae. 28). Deci Intorctndu-s e tt imis ii lui lacob. L-au

in§tiintat cum' ca Isav Insus! ~i cu 400 de barbat! cu dinsul yin
a spre intimpinarea JuL S-a .lnfrj cos at dar lacob foarte ~i fiind
a intru nedumerire a' despartit poporul ce era cu el ~i turmele in
e doua tabere, zicind: D~ va tala Isav 0 tabara, a doua tabar a va
e ramtnea Intreaqa. $i s-a intors lacob spre ruqactune catre Dum-
~. nezeu, ca pe inima cea pizmatareata a lui Isav s-o prefa ca intru
Ir dragoste ~i graia intru' rugaciune: Cu acest toiag am trecut
e lordaoul, iar. acum sint in doua tabete. Deci jzbave~te-ma,
i1 Doamne, din mina fratelui meu Isav, ca iata ma tern de dinsul ca
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nu cumva venind sa rna ucida pe mine l?i pe maica cu fiii. lar
dupa ruqaclune a trimis inaintea lui Isav daruri alese din tur-
mele dobUoacelor, zicind Intru s ineai: Cu darurtle meJe vol

,imblinzi' fata lui. $i auzind Domnul ruqactunea" robului Sau, I-a
pref'acut pe lup intru miel, pe vrajmas intru prieten, pe miniosul
Isav intru dragoste,-

lar lacob venind ptna la riul ce se che ama lab oc , care curge
in lordan, a inoptat acolo. $i sculindu-se mai inainte de zorile
zilei cu toti ai sal a trecur peste apa acelui riu §i stind la loc
osebit Insual cu sirguinta facea ruqaciune catre Dumnezeu ca
sa-! pazeas ca pe el de Isav.

$i' i s-a aratat lui Dumnezeu intru asemanare a unui barbat cu
chip irigeresc, pe tare. cupriniindu-I pe el prretene ste, se lupta
cu dinsul pina dlrnineata §i se facea ca nu-I poate birui pe
lacob §i insu§i prefactndu-se ca se btruies te de el. Asemenea §i
acea fata Dumnezeiasca ce 'se aratase lui lacob se lupta cu el §i
se arata ca nu-l poate biruL (Dupa cum cind un barb at
desavir§it cu un copil mic se [o aca lup tindu-s e §i se face ca §i
cum nu poate a birui, ci Ins us i se preface ca-l biruit). $i s-a
atins de coapsa lui lacob §i i,ndata a amortlt vina lui §i s-a facut
ca 0 taiata , incit de durere lacob a sch io patat. §i se ti nea lacob
tare de cel ce se lupta cu el ca §i cum II biruia pe dinsul §i l-a
zis Cel ce se biruia: "Lasa-Ma ca s-au suit zorile!" $; a zis
lacob: "Nu Te voi lasa pe Tine ptna ce nu rna vei binecuvinta pe
mine!" Decl blnecuvtntfndu-l pe el Dumnezeu i-a pus numele
Israil, zicind: Nu se va cherna numele tau lacob, ci Israil va fi
numele tau! $i-. s-a dus de la el incepind a rasari soarele. lar
lacob a numit locul acela "Vederea lui Dumnezeu", zicind: Am
vazut pe Dumnezeu fata' catre fata §i' ml s-a mintuit sufletul
meu. $i a schiopatat lacob cu coapsa sa, dup a luptarea aceea.

, $i mergind el pe calea ce-i era inainte I-a intimpinat pe el Isav
avind cu sine§i '400 de barbatl, pentru ca acum §i el se
Inmultise (Fac. 33). $i cind s-a vazut unul cu altul, iacob i s-a
inchinat ILli Isav de 7 ori ptna la pamlnt, pina ctnd s-a apropiat
catre dinsul, iar Isav ,alergind degrab l-a Imbratts et §i I-a
sarutat pe el §i a cazut pe grumajii lui §i au plins amindoi. $i
vaz lnd Isav pe femeile §i copiii lui lacob l-a satutat pe ei cu
dragoste §i s-a tacut Intre ei dragoste §i -bucurie multa.: $i nu
voia a lua Isav darurile trimise de lacob lui §i' zicea: Am eu
multe, frate, tine-tl tie ale tale. $i a zis Jacob; I;>e am af'lat har

, inaintea ta, primes te darurile din mina mea, ca in acest chip am
vazut fata ta, precum ar vedea cineva fata lui Dumnezeu. Arata
spre mine dragostea ta s l prtme ste binecuvintarea mea, care ti-
am adus-o tie din acelea pe care mi ,Ie-a dat Dumnezeu. $i fiind
sUit Isav de rugamintea fratelui, a prtrnlt darurile lui §i dup a
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multa yorba §i cu dragoste trate as ca s-au des partlt cu
dragoste.
, Isav s-a due in Seir, iar tacob intrind in parntntul Canaanului
a venit la Sucot, iar dupa aceea la Salim §i a locuit aproape de
cetatea Sihemului §i curnparlnd 0 parte de tartna a pus acolo
Altar Domnului §i s-a rugat catre etcu jertfe.

"A vazut Taberele Iul Dumnezeu". Doua Tabere de sfinti
ingeri a vazut lacob. 0 Tabara era cu ingerul pazttor pamtntulut
Mesopotamiei, acela cu tovarasll sai ingeri iI petreceau pe
lacob dln Mesopotamia pina la hotarele Canaanului. lar cealalta
Tabara cu ingerul ce era pazttor pamtntulul Canaan §i el cu
tcvarastt sai ingeri ir primeau pe Jacob care intra in pamlntul
Canaan, ca sa-I paz eas ca intreg de Isav §i de alte primejdii §i
sa-l duca sanatoe catre tatal sau , lar noi putem sa vedem cit de
iubit a fost dreptul Jacob lui Dumnezeu §i ingerilor Lui s l cit de
mare ingrijire are Dumnezeu pentru robii Saj, intrucit cu ingerii
Sai ii ingrade§te pe dlns ll.

"Se lupta barbatul cu dinsul pina dlrnlneata". Barbatul cel ce
se lupta cu lacob era ingerul lui Dumnezeu, in locul a Ins us l lui
Dumnezeu, de unde aratat este de Osea proorocul care
graie§te pentru lacob: ,,$i s-a luptat cu ingerul §i I-a biruit"
(Oaea 12). $i Sfintul Dionisie Areopaqltul tot ace e.asi zice,
graind: Dumnezeu in A§ezamintul cel Vechi niciodata Ins us i pe
Sine nu se arata oamenilor, ci prin ingeri fiindca §i acea sla-
vita aratare a lui Dumnezeu catre Moisi in Sinai a fost prin
ingeri, dupa' cum de aceasta arata Sfintul Apostol Pavel in
trimiterea catre Galateni, zicind asa: "legea pentru calcare s-a
pus, pina ctnd era !?a vie samlnta, careia era fagaduit, rtndurta
prln ingeri" (Gal.. 3). Lege a zis prin ingeri rlndulta, §i daca
prin ingerii Sai, dar nu insu!}i pe Sine§i se arata Dumnezeu,
deci dar prin ingerul Sau se lupta cu lacob , Insa acea aratare
se zice in Sfinta Scriptura a fi a lui Dumnezeu.

lar noi putem tnvata de aici aceasta, ca, atunci cind ernul se
roaqa cu caldura lui Dumnezeu, §i toata mintea sa intru Dinsul
0- adtnceate, atunci Dumnezeu nevazut, cu milostivire II
imbrati§eaza pe el pre-cum tatal pe fiul de unde ararat a vazut
asupra sa cuviosul Nifon (Decembrie 23), ca atunci cind i§i
Inalta mHnile sale spre Inaltime §i ruqaciune cu lacrimi s l cu
slrguinta facea catre Dumnezeu, a fost ca lntr-o rap ire §i a
vazut arattndu-l-s e in nor 0 fata de un Barbat prea straluctt §i
se vedeau mtlnl intinse linga acea fala cu c-are I-a Imbratts at pe
fericitul, precum oarecind tatat pe fiul cel curvar s i-l saruta
gruniajii lui zicind: Bine ai venit aici, fiule al meu cel scirb it. La
fel imbrati§eaza §i pe cel ce cu minte gihditoare de Dumnezeu
se roaga §i cind 0 adtnces te intru dinsul. $i precum lacob
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luptindu-se cu E>umnezeu iI biruia pe Dumnezeu, voind
Dumnezeu a-s l rnic sora pe a Sa putere Intru pi Ida, as a §i cel ce
se roaga cu ,caldura §i cu ruqatoare a sa minte imbrati§eaza pe
Dumneze ii, iI biruie§te pe Domnul sau, plecind minia Lui spre
milostivire §i urgia spre indurare §i pr+me ste de la el cele
cerute. ~i pot vedea inca §i de Ia acea neputincioasa luptare a
Iul lacob cu Dumnezeu pina la ziua, cum ca in privegherile cele
de toata noaptea §i intru stnquratate prin cea de Dumnezeu
ginditoare rugaciune s-a obts'nutt a se face Durnneze ie sttle
descoperiri oamenilor, dar nu intru gilcevi §i tulburarl, inca s l
pe aceasta 0 potl vedea, cum ca acea luptare era taina §i rnai
inainte inchipuire a tntrnpar]! lui Dumnezeu, pentru ca ingerul
lui Dumnez eu prin Durnnezeiasca porunca a luat asupra sa
acest fel de chip omenesc precum avea sa fie in trup Fiul lui
Dumneze-u, s-a. imbrati§at cu lac ob cu trnbratls are tare §i se
lupta, mar inainte ins~mnirid cum ca Dumnezeirea cu omenirea
in Fata lui Hristos 0 5-0 alba §i ca un prieten iubit cu iubitul
prieten se imbrat-i$,ea~a §i Intr-o unire ne des partlta va fi,

"Israil va fi nurnele tau". Acest nume: "Israil"- se ttlcute ste:
"Biruitor de Oumnezeu", ca in acea luptare l-a biruit pe inger,

: care era Fata lui Dumnezeu, Cel ce avea a Se intrupa, §i care
era sernn a negraitei draqos tei Dumnezetes n catre oameni, prin
'care (Dragoste) ca §i cum ar fi fost biruit de la 10m Fiul lui
Dumnezeu, S-a' pogorit din Cer §i S-a intrupat, legindu-se cu
omul cu legatura Dragostei celei tari: "Pentru ca asa- a iubit
Dumnezeu lumea" (loan 3). -

lara§i .acel nume -Lsratl se zice "Domnitor trnpreuna cu
Dumnezeu". Ca Jtnpreunindu-se omenlrea , cu Dumnezeirea in
f'ata lui Hristos, a luat de la Dumnezeu Tatal Stapinire peste
loti, precum se scrie In Evcanghelie:- "Tatal iI iube ste pe Fiul §i
toate le-a dat in miinile Lui. Tatal nu [ude ca pe nimeni, ci toata
judecata a dat-e Fiului". Vazind Usus ca toate i-au fost date Lui
de la Tata! in Miinile Lui. ~i chiar Fiul graie§te: "Toate imi s int
date Mie de laTatai Meu" (Ioan 3; 5; 13; Matei 11).

in Lexiconul Kievului, "Israil" se tltcule ste "Mintea privind
pe Dumnezeu", fiindca atunci a vazut' lacob pe Dumnezeu, dupa

I. cum Insus l zice: "Am vazut pe Dumnezeu fata catre tata", §i
pentru aceasta s-a numit Israil "Vazatorul de Dumnezeu".

"A schropatat cu coapsa sa". Lupta lui lacob cu ingerul §i
arnorteala vinei era Inc hlpuire .schtopatart! s i curmarf i Legii
celei Vechi. Ca dupa ce a venit Darul eel Nou de s i se paz este
Legea cea data de Dumnezeu lui Moisi in Sinai, pe care §i
Hrtstos a 0 paz l ne-a porunclt, zicind catre oarecare ttnar ; "De
voie§ti a intra in Viata, pazes te poruncile". insa toate celelalte
rinduieli ale Legii celei Vechi, pre cum ceremoniile, luc rarlle,
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obiceiuri Ie-a tncetat Darul cel Nou s l s-a Iacut Legea cea
Veche ca 0 schtoapa.

$chiopa.tar~a,'ui lac ob '§i pe aceasta 0 inchipuia,' cum ca din
sern+ntla lui, unii au sa .cre ada in Hristos, Ins a nu multi, lar
altii cei mal multi intru necredinta au sa petre aca, precum a §i
fost. $i s-a tacut semintta lui lacob ca 0 schlo apa, unli crezind,
iat altH intru necre dinta petrecind. •

"S-'a tnchlnat de sapte ori pina la pamlnt". Vrind lacob ca pe
fratele sau cel minios, eel fara de dragoste,· pe cel mindru,
spre nemlntere §i dragoste §i btindete a:-! schimba §i pe cel
invrajbit a-I pleca tuls}, mai inti! i-a trimis lui inaintea fetei saie
daruri, dupa aceea vazin du-l 'pe dinsul i s-a Inchmat lui cu
smerenie de 7 ori inca s i cuvinte de dragoste i-a adus z ic ind ;
"Am vazut tata ta, pre cum vede cineva f'ata lui Dumnezeu". $i
a§3 a prefacut pe fiara intru miel. , '
, De aiel fiecare poate a se Invata a-I pte ca pe cei ce se mrrue
spr.e milostivire, §i cum pe cei ce se iutes c a-i Imbltnz i §i pe
cei ce' vrajma§uiesc a-l aduce tntru tmpactutre s i prietenie pe

.. cel .tara de dragoste spre prieteneasca dragoste a-i preface.
VOie§li ca pe nepr letenul tau 'a ti-I face prieten? Fii blind §i
smerit !}i arata dragoste spre dlns ul, nu rasplat! rau pentru
rau, nici ocara pentru ocara, pentru ca c.u focul pe foc nu-t vei
raci §i cu rautate pe rau nu-l vei bj rul §i cu tnvrajbtr ea pe
Invrajbire n-o vei tmpaca, fara numai rnai ra'u 0 vei Intarjta, lar
cu btlndete, cu smerenie §i cu ldragoste c u iesnire toate
tmpotrtvtrtteje vei birui. Ca nu mlnte SHnta Sc rip tura z ic ln d:
"Raspunsul smerit imbJinze§te rninia" (Pilde 35).

Scrie in LimonariLi sfrntttul Sofronie Patriarhul lerus-alimului:
Doi episcopi aproape unul de altul petreceau st aveau lntre ei
oarecare Invr ajbtre. Deci era unul bogat §i rap ltor, iar ce lalalt
fo'arte smartt: $i. voia rapltorui sa tac a rau aproapelui sau,
Auzind episcopul cel smerit pentru Invr aj b'lre a aceea a zis
preotltor sai: $tiu ce voi face §i am sa-! biruiesc pe el eu Darul

.Iui Hristos. $i-i ziceau lui preoti.i: St?pine, cine poate a i se
impot·rivi! Le-a grait "'or smeritul episcop: fngaduiti putin §i
v_eli' vedea Mila lui Dumne-zeu. lar clnd a sosit praznicul
Sfintilor Mucenici ce erau intru acea cetate in care petrecea
invrajbitorul episcop, a mers caire ei smeritul episcop §i luind
pe pre.etii sai, carora Ie-a zis: Sa mergeli in urm~ mea .§i ce rna
veti vedea tacind aceea sa faceti §i vOl §i am sa-I biruiesc pe
eL $"j se mirau preotii graind intre ei: "ee are sa faca aceluia?
$i yenind in cetate, a vazut pe impotrivitorul sau episcop
mergind cu Litie catre Sfintii Mucenic,i, toata cetatea fiind
ad,uriata §i urmindu-i. Dec~. apropiindu-se a cazut la picioarele
lui imp,reuna cu. toti preotii sai, zicind: Parinte, Stapine, ca de
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acum robii 13i sintem! Episcopul a,cela s-a mirat de aceasta
foarte §i s-a urnltlt pentru atita smerenie a prietenului sau,
.pretacinpu-i Dumnezeu impietrirea inimii lui spre dragoste §i
cu imprumutare s-a inchinat smeritului episcop apucindu-se de
picioarele lui §i zicind: Tu e§ti al meu staptn §i tata , ~i de
atunci a fost intre din§ii dragoste foarte mare. ~i zicea
smeritul epts ccp preoti.lor sai: Oare nu am zis voua ca am sa-l
biruiesc cu Darul lui Hristos? ~i voi cind vetl avea vrajmasl, la
-fel sa Iacetl §i ii vetl birui." Pina aici Sofronie.

lata puteti vedea ca cuvintul smerit §i supunerea s c hlmba
minia, pe Invrajbtre 0 bfrute ste ,§i 0 Impaca , din vrajmas
prieten il face. Dimpotriva, cuvintul cel aspru atita minia.

Se scrie in vlata Sfintului Macarie al Egiptului: "Mergind
oarecind cuviosul din schit in Muntele Nitriei §i cum nu departe
fiind, a zis ucenicului sau: Du-te putln inaintea mea! ~i mergind
ucenicul inainte I-a intilnit pe un popa idolesc mergind §i
ducind un lemn mare. ~i a strigat catre el fratele: Auzi, auzi,
demone, incotro te duci? ~i inturnindu-se popa, I-a batut pe el
cumptit §i de-abia vlu lastndu-l: §i tutndu-s i lemnul se ducea.
Deci mergind el putln, l-a intimpinat pe el Ayva Macarie §i i-a
zis lui: Mintuie§te-te, iubitorule de os tenaala, mtntule ste-te! lar
el mlnunlndu-s e, a z ls, catre partntete: Ce bine vezi intru mine
de rna salutl cu acest fel de cuvinte? I-a raspuns staretul:
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Fiindca te vad ostenindu-te. A zis popa: M-am umitit, parinte,
din cuvlnte le tale, ca te cunosc pe tine a fi omul lui Dumnezeu,
pentru ca alt cal'ugar Intllntndu-ma m-a ocartt, iar eu l-am batut
pe el ptna Ja moarte. $i caztnd popa catre sfintul, s-a apucat de
plctoarete lui, z;cind: Nu rna la$a, parinte, pina ce nu rna ve i
face cre sttn 'ji calugar.' $i mergea cu Sfintul Macarie s i
ajungind la frat-ele cel ce zacea 'ji de-abia via aflindu-I pe el, 1-
au dus in Btse rica, care era in Muntele Nitriei. $i vaztnd parintii
Nitriei pe Macarie cu popa cel idolesc umblind s -au minunat. $i
boteztndu-l pe dinsul l-a Iacut calugar ~i multi din greci pentru
dinsul s-au facut cre stf nl. $i zicea Macarie: Cuvintul cel rau 'ji
pe cei buni rai ii face, iar cuvintul cel bun 'ji pe cei rai buni Ii
face".

Istorie dinafa ra ~i povesttr i grece~ti, spre mustrarea
paginatatilor ce se af'lau in zilele lui Avraam,

Isaac ~i Iacob ~i mai incoace
in zltete dreptului Avraarn, toate popoarele s l neamurHe cele

de sub cer intru Indraclrea idolilor rataclnd 'ji paginatatind, se
pros laveau intre din§ii pagine§tii dumnezei. De care ca de nls te
necuratl nicl nu mi se cade a a scrie, ca nu ne sint nici spre un
folos al nostru, tnsa una pentru §tiinta, fiindca in vielile
Sfintilor in Mucenice'jtile patlmlrl.: adeseori aceia anume se
pomenesc; iar alta, pentru vadlre a paginatatii acelora §i pentru
infruntarea nebuniei camentlor celor rataclt], care pe necuratll
oameni, dumnezei ii facuse, in scurt pentru acei dumnezei
necurati §i spurcati, vorn povesti la ale lor locuri. Am pomenit
mai tnalnte in faptele anilor din 2900, Gheorghe Chedrinul in
Sinopsisul istoriei povestind cum ca Nimrod ziditorul turnului
§i intiiul Irnparat babilonesc s-a chernat 'ji Saturn §i Orion, lar
al lui Picos, acetast 'j'i Zeus sau Dia grece'jte §i romaneste
Jupiter sau lovis (Die il vom.numi noi in povestirea noastra). $i
pe Semiramida 0 a z ls a fi Rea dumnezoaia. Dec i sa se st!e:
Cum ca §i altll mai pe urrna, cu aceteasl nume grece§ti
dumnezei au fost, drept aceea in Istorii la unete locuri este
neunire, fiindca fapta unuia de altil se scrie la altul precum §i
aceasta. A scris Chedrinul cum ca babilonescul Saturn, care
grece§te se che ama Cronos; de fiul sat! Dia, izgonindu-se de la
tmparatte, s-a dus in ltalia. Ci acea izgonire a lui Saturn nu
celui babilonean i s-a facut, ci celui mal de pe urrna cu anii
carefe in Creta a. tmparatlt, precum aiel se va arata, $i Orion
altul se afla §i Rea a crite,anului Saturn a fost femeie, care se
numaste Opis §i Chivela. $i Picos se vede altul la Istorii nu in
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Babilon CI In Italia, §i nu de eel din Babilo n. .cl de eel din Creta
Saturn nascut. lar Dia nu este unul , c i multe feluri, altul este
eel de Chedrinul pomenlt, iar altul este carula chiar numele ti

• este lisanias, care cu .neamul din fiii lui Ever a lesit §i mai IntH
in Arcadia s-a cinstit pentru' intelegere,a sa. Apoi a mers in tara
Aticeasca in cetatea Atenei, unde vaztnd pe oameni
dobitoces.te petre ctnd i-a tnvatat legiie politice. lar aticii l-au
pus torusl pe et Imparat s i-l socoteau a fi dumnezeu §i l-au
numit Dia durnneze u. Altul Dia era fiui lui Uranos §i al Titiei,
pentru care indata vom zice. Altul Dia fiu al criteanului Sa.tur'n,
care se chema Olimpianul, -caci vln muntele ce se nume ste
Olimp i§i ave a petrecerea.

Deci sa se tnceapa pomenirea acelor mincirto st dumnezei §i
povestirea neamului, astfel:

Era in Fenlc la un Irnparat ce se numea Elie, care se
ttlcuteete Soare. Acela a nascut un fiu cu nume le Uranos care
se zice Cer §i 0 fiica ce se numea Titeia, care §i Vesta intiia s.e
numea. Ca s-a spus a fi doua Veste: cea dintii aceasta, care a
fost mai pe urma maica lui Saturn criteanul, iar alta Vesta era
fata lui Saturn. De ci Uranos in vlrs ta fHnd s l-a luat lui s otre pe
.fireasca sora Titeia. (Dupa Gherard Mercator 121 Predania catre
AUant). lar Titeia aceeast §i Vesta se nurne a §i Pamint, pre cum
barbatul §i fratele ei se chama Cer. Deci a nascut Uranos,
adica Cerul, din Titeia sora sa s i femeia sa copii parte
barbate asca §i femetas ca 17, inca §i din alte femei a nas cut
copii multi, cit era nurnarut copltlor 45, intre care de parte
barbate asc a mal ale§i erau aces tia: lapet cel ce a' nas cut pe
Prometeu tatal lui Deucalion, Titan, Saturn care §i Cron,
Hiperion §i Atlas cel mai bafran, tatal lui Atlas celui mai tinar
§i Oia care s-a numit arator, ca §i cum el a Invatat pe oameni
sa are pamintul, care avea §i alt nume Dagon §i-I aveau
flf is te nifTn 10C de Dumnezeu lorus i. lar din partea femeiasca
erau do ua mal ale se: Vasileia care era inttt nas cuta tntre fiii lui
Uranos s i Op is., care §i Rea,de Chedrin, iar de ce llaltl Cibela se
nume s te ,
, De aiel, cititorule binecuvintate, ia aminte §i vezi ce fel au

fost faptele acelor spur catl dumnezei §i ce sint grece§tile
basme pentru ei (Conf. Chedrin fila 29). .

Vazind Saturn ca tatal lor Cronos naste multi fir n-a binevoit
121 aceea, de vreme ce voia ca. el singur sa fie mos tenitor
tmparattel §i a taci-t un lucru. strain §i ur lc io s ~i rustno s: l-a
scopit pe tata] sat. cu secer a ca sa nu mai nas ca co pll §i a
aruncat carnea ac eea taiata cu singele in, mare', din care singe
ce se impreunase cu spuma martl s~a nascut 0 coptla ce se
chema Venus, care dupa . aceea a fost ve sttta curva §i a
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curvarttor dumnezoale. lar Uranos de acea rana a' murit §i n-au
inga'duit pe Saturn fratii §i surorile §i poporul §i s-a Incradlntat
imp~rat:ja ,~un,eia din fiicele. lui Uranos, cefei cu numele de

,Vasi'leia, fiindca prea tntete apta era §i cu anii mai mare decit
toti fralii ,r surorile. - $i a, luat Vasileia tmparatta fiind inca
fecioara §.i dorlnd. sa alba .dupa sine moatenitor din rodul

~pintecului sau,~§i-a luat ei de barbat pe flre scul frate Hiperion
'l a nascut. cu dinsul doi fil parte barbate asca §i parte

- femeiasca. Deci pe partea cea barbateasea a numit-o Soare, iar
pe cea femeiasca luna. Apoi crescind copitl aceia §i intelegere
mare in ei aratfndu-se, Ie-au pizmuit fratii lui Hiperion §i ca sa
nu :se duca moatentrea imparatiei la fiii aceluia, a ucis pe
Hiperion fratete 'lor §'i pe fiul lui Soarele, Inca prunc fHnd I-a
inecat in riul ce se chema Eridan, jar imparatia st-au Imp arttt-o
torus], Deci Atlas a luat Mauritania; iar altil celelalte part],
Titan cu Saturn aveau caarta pentru a Critului Parte, ca fiecare
din ei dorea. sa imparateasca' in creta, lar fiindca mama lor
Titeia era inca vie,- la fel §i surorile mai mult se grijeau de
Saturn; apoi Titan eel mal mare frate aceea vaztnd-o de voie i-a
lasat lui Saturn-impara.tia cretet-Insa cu 0 tocrneata ca aceasta,
ca adlca sa nu lase dupa sine nici un flu, care sa mosteneas ca
dup.a el acea imparatie, ci ca sa treaca mcs.tenlrea tmparatte] la
fiii lui Titan. Deci Saturn pazind -asezamlntul cel Iacut cu
fratele aau, .pe, toti copiii ce i se 'na§teau ii mtnca, iar pe
copHeJe ce se na,teau Ie pazea vii. $i-i era lui femeie fireasca
lui sora cea mat-Inatnte pomenlta O'pis, _care§i Rea ,i Cibela se
numea. Acea temale Impreuna §i. sora a lui Saturn, cand nascu
de gemene parte barbateasca §i femeiasca, a ascuns partea
barbateasc a, iar cea fernelasca a aratat-o tattne-sau, Numele
partii barbate,ti era: grece§te Zeus sau Dia, iar in Rornana
lupiter sau lovis, iar parti.i celei temete stt nurriele Ii .era luna
care §i Ira. Ci cind mai pe urrtra is-a deacopertt lui Saturn acea
talna, -§i trebula sa i se dea lui, .fiul spre min-care, mama
infa§ind eu scutecele 0 piatra in masura pruncului i-a dat-o lUI;
in loc de fiu, iar acela nepricepind lndata a inghitit piatra cea
'infa§ata in scutece, partndu-l-se ca pe fiul §i I-a min cat. lar flul
taj,nuit de el s-a hranit dlndu-se de mama lui curetilor sa
corlbantilor popt care cu timpane §i cu chimvale' stujea
spurcatitor lor dumnezei, a carora petrecerea era la un mu e
pustlu ce se chema Ida, la care erau doua fete ale cetut
vechi Imparat al.~Cretei ce se numea Me-lison, Amalreea Ii
Melissa. Acelea luind pe prune II hraneau cu lapte de c-ap-ra---1-t
cu miere, inca povaates c cum ca albinele singure aduceau
miere in gura hd Dia, iar cortbanttl, cind_ pruncul plingea,
toveau in timpane §i cintau in chimvale, ca pttnsu! pruncului sa
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nu-I auda Saturn pe care in loc de dumnezeu avlndu-I Ii se
parea ca aude ~I 11icele mai departate glasuri.

Dupa aceea nascu Opis pe Neptun 11il-a fel l-a hranit in talna
de barbat. Apoi t-a ..lascut pe Pluton Impreuna cu 0 fata Glavca
cu numele 11ipe fata a aratat-o barbatulul, iar: pe fecior I-a
ascuns 11iin talna l-a hranit. Apoi venind in vtrsta acei copii, s-
aJn11tiintat de ei Titan 11imtntindu-se asupra fr atetui sau Saturn
ca n-a pazit tocmeala cea a11ezatacu et 11i.:a.adunat feciorii sai
11is-a sculat cu razbol asupra lui 11iI-a prins pe el Impreuna cu
sora 11iin zid de piatra I-a inch is pe el. Ci. Dia cu fratii sai
adunindu-se, i-a biruit pe feciorii lui Titan 11iI-a slobozit din
tnchtsoare pe tata 11ipe marna, iar la acel loc, la care Dia cu
fratii sai I-a biruit pe Titan, din Singele acelora cu care s-a
Inro stt pamtntut, s-au nascut oameni urtast, 'care cres cura ca
stejarii, insa Saturn nici asa nu s-a Impacat cu fiut sau Dia, ci
cauta indeminatica vreme ca sa-l piarda pe 'el. Deci
in§tiintindu-se de aceea Dia 11i-aizgonit pe tata din Imparatte 11i
a fugit Saturn in ttalia, unde de italienescul tmparat lanos sau
lanus numit cu prtetenle primindu-se a petrecut la el pina la

'sfir§itul sau 11ii-a dat lui, 0 parte din tmparatte §i tmparateau
amindoi in pace §i in dragoste. Apoi murind Saturn a pus lanus
Imparatu! capiate deasupra mormintului aceluia §i I-a cioplit
idolul lui 11ica pe un dumnezeu I-au ctnsttt $i popi i-au pus §i
venituri rinduite i-au asezat, care se chemau Saturne11ti. $i era
idolul lui tinind in miinile lui secere, intru semn, ca 11icum el ar
invata pe oameni a semana §i a secera, iar mai ales ca cu
secera I-a omorit pe tatal sau. $i se pov,este§te de grecii
facMori de stihuri, cum Saturn care-i Cronos, in cer Irnparate a
§i era tata dumnezeilor, apoi de nul D,ia din cer izgonindu-se a
fugit in Italia §i se ascundea acolo. lar fiii dupa ei st-au
Imparrit lor lumea. Dia a luat cerul, Neptun §i-a luat marea intru
a sa stapinire, iar Pluton a stapinit partile cel.e de desubt.

Unele ca acestea slnt basmele etlne stt, pentru pagine§tii lor
dumnezei, de care cine nu va ride!

C~ Zeus sau Dia sau Jupiter fiul lui Saturn, dumnezeul
paginesc viata sa prea spurcata iJi petrecea, de care ca §i de
altt necurati dumnezei multe liasme se afla la elinii facatori de
stihuri, care macar ca nu sint' vrednice ca aici sa se
pomeneasca pentru cele mutte mir§avii §i minciuni insa din
parte vom pomeni, spre aratare a ratacirii §i a nebuniei acelor
oameni de demult, ce fel de dumnezei iJi aveau torus}, iar spre
prQsiavirea Celui Nespurcat, prea Curat, Adevaratului
Dumnezeului nostru lisus' Hristos, Izvorului Curaliei §i al
luminii calei neinserate. Pentru ca materiile cele '.potrivnice,
alaturea de sine punil\du-Ie mai bine se arata pe sine ce sint.
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Precum acestea, funinginea §i zapada §i aurul, cremenea §i
scumpul margaritar, aproape punindu-se, fiecare mai lamurita

.pe a sa, matarle i§i arata, cit se deo sebeate una de alta. Cit este
mai alba zapada dectt funinginea, cit este de curat aurul fata de
tina, cu cit mal scump este margaritarul decit proasta
ptetrtclca, care nu este de nimic §i cu picioarele se calca. A§a
cauttnd la cea spurcata §i rnireava vlata a calor vechi pagine§ti
durnnezei, §i la cea prea.curata cu oamenii petrecere. in trup a
Stapinului nostru Hristos, se vede cit de mare deosebire este
intre din§ii! Cit de mare este necuratla acelora, iar a Acestuia
curatta! Cite sint de multe minciunile acelora, _jar ale Acestuia
adevarurile! Cit oeste de nimic fiinta acelora, netllnta lor, iar a
Acestuia cit §i este de mare marimea §i Dumnezeiasca Siava,
de Ia care .ace ia ca un intuneric se sting? Deci sa ne bucurarn
§i -sa ne veselim de al nostru Adevarat Dumnezeu, Cel attta de
Preacurat §i Luminat! ~i sa ridem de mlnclnos ll dumnezei cei
attta de spurcati §i de tntunecatlt De care aici vom pomeni!

Zeus acela care §i Jupiter, pe care in limba slava se
obi§nuiesc a-l numi lovis, iar noi aici Ii v.om zice Dia,
imparatind in Creta (poettl povestese: imparatind in cer) st-a
luat lui femeie pe sora cea Impreuna nas cuta ce se chema luna,
iar multa vreme stearpa fiind s-a lovit pe sine Dia in cap §i a
ie§it din creierii lui 0 prunca ce a numit-o Min~rva, aceea §i
Palia se numea, care dupa aceea a fost dumnezoaie tnteteptllor.
Deci s-a scirbit luna, ca barbatul ei fara de femeie a nascut
acea fata §i s-a dus la un vrajitor ce se chema Ocean sa-§i
caute sfat §i ajutor cum i s-ar dezlega sterpiciunea ei. ~i

. ostenindu-se in cale a §ezut sa se odihneasca la usa casei unei
vrajitoare Floarea, femeia lui Zefir (ca §i cum sa fi fost acea
sotle vintului apusului,. iar cu singur lucrul era vestita curva)
careia Ii zicea ca este dumnezoaie ierburilor §i florilor. _Aceea

-Intre hlnd §i §tiind prlctna calatorlet lunei, s-a fagaduit aa-l
ajute ei, numai sa i se jure ei pe apele Stighiei, ca nu va spune
barbatulul sal r. (Iar apele Stixului un izvor spunea ca este in
cele mai dedesubt, care ape in mare cinste erau la dumnezei,
cu care se obtsnulau ei a se jura, §i daca vreun dumnezeu
jurindu-se pe acele ape. st-ar fi calc at 'juraminful, acela dater
era ca 1.00 de ani de bautura dulce sa se infrineze, §i la 100 de
ani din dumnezeiasca cinste sa file Iepadat}, Deci s-a jurat luna,
Florii, pe apete Stixului, pe care ea l-a aratat ei 0 iarba in
cimpiile Oleniei, pe care luna luind-o §i mingiind-o a zamIsUt in
pintece din iarba aceea §i a nascut fiu fara de barbat §i I-a
numit pe' fiu Marte, care in vtrsta venind fu d ezeul
razboaletor. Dupa nasterea lui Marte, luna a zamislit de la
barbat §i I-a nascut pe Vulcan, jar pentru ca pruneu! Ii era slut
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la fata, pentru aceea in 9strovul Lemnului l-au trim is ~i in
pustie I-au aruncat. Facatorlt de stihuri banures c ca din cer I-a
surpat ~i .a cazut in lemn ~i din caderea aceea i s-a frtnt
piciorul ~j era schlop ~.i I-au hranit acolo malmutete, iar dupa
ce crescuse se facuse faur-de fier ~i Impreuna cu ciclopii cei
cu un .ochl Ie facea dumnezeilor Julgerele ~i armele urtasttor.

lar Dia neindestuHndu-se cu femeia sa, fiind curvar neinfrinat
(ase Ie era paginescul dumnezeu) pe multe femei ~i fete Ie silea
~i nastee din curvele sale copii. Latona fiica lui Keev de dinsul
silindu-se a zamislit in pintece de g,emene; pe Apollon ~i pe
iDiana. De care in~tiintindu-se luna, toarte a zavistuit-o ~i 0
alunga peste tot pe Letona. Apoi a slobozit dupa ea un balaur
ce se numea Piton" acela peste tot parnlntul alunqlnd-o fiind ea
tnaarclnata- a ajuna-o la Ostrovul ce se numea mai inainte
Ortighia, dupa aceea s-a chemat Delos. ~i i-ct sosit Latonei
ceasul nastertl ~'i a ie~it .din pintecele, ei 0 fata ce se numea
intii Diana, care tndata i-a fost rnoasa maicii sale, pentru ca I-a
prim it pe fratete sau Apollon cel ce a ie~it dupa dinsa. Ace.la
naectndu-se in ceasul acela l-a ucis pe balaurul Piton cu
sageata din arc. (lata ce fel stnt minciunile allne stt). lar poettl
~L acel basm iI adaug: Cind Latona fugind de luna a mers in
Likia ~i in~elind foarte s-a apropiat la iezer sa bea, iar oamenii
cei ce se af'lau acolo au tulburat apa cu picioarele. ~i s-a rugat
Latona la dumnezei cerind razbunare asupra celor ce tulburase
apa ~i lndata acei oameni s-au prefacut in broaste ~i totdeau na

In iez,erul acela petrec. Apoi Maie, tata lui Atlant de Dia tu silita '
§i a nascut pe Merc.urie (a poi mai erau dupa aceia ~i altl
Mercurie, din care unul era aJ doftoriei dumnezeu, altul aJ
oratoriei, altul al ne'gustoriei; lar altul dumnezeul furti~agurilor)
la Imah Irnparatul arghelor (tara' aceea s-a numit mai pe urma
Tesalia) era 0 fata mai frurno as a decit to ate fetele, anume 10,
(aceea apoi s-a numit Isis) 'pe aceea vaztnd-o Dia din Inaltirne a
cereas ca (dupa a lor basmutre) s-a, ranit spre ea ~i ctnd acea
tata qdata prin dumbrava umbJa, a slobozit spre ea' ce ata ~i
negura ~i poqcrtndu-seIa ea a silit-o. lar luna femeia lui vazlnd
din tnaltlme jos negura, iar pe barb at nevaztndu-I in cer, a
priceput ceea ce "se facea ~i pogorindu-se degrab a risipit
negura, iar Dia almttnd venirea lunei, a prefacut-o pe fata in
vaca ca sa nu cunoaaca femeia lucrul ce s-a facut. Apoi luna
vazind vaca frumoasa a rugat pe barbat sa-l darutas ca ei vaca

J aceep, ca cunoscu~e' cee a ce se facuse ~i voia sa se razbune.
Dia i-a daruit-c de~i nevrind. Ea luind vaca a Incredtntat-o unui
pastor Argus, care avea in trupul sau dinalnte ~i dinapoi 100 de
ochi ~i l-a poruncit lui ca sa pas ca ne dorrnitat zlua ~i noaptea
vaca aceea ca sa nu se lnttlneas ca Dia cu ea. Deci Argus

, .
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- pas crnd vaca, cind voia sa do arma, numai doi ochi inch idea, iar
cu toti cetIaltl cauta I~ vaca. ~i 0 facea acee a prin schimbarea
oc.hllor , ~ai, cu unii dormind, iar cu altii priveghind. Dia
pattrntnd du:pa fata, a trimis pe M,ercurie flul sau sa aloboada cu
orice chip vaca de la Argus. lar Mercurie in chip de pastor
mergind Ia Argus ~i trnprtetenlndu-s e cu el a luat fluierul ~i a
inceput a ctnta. ~i-I Intreba Argus: Din ce este facut acel
fluier? 'Mercurie a zis: Din 'tres tia in care s-a prefacut Sirinx
fecioara, unele din Nai'adele dumnezoaie ale riurilor, pe care
atunci cind a vazut-o fiul lui Demogron cel cu numele Pan dum-
nezeul padurtl, prea. trumoas a, s-a ranlt ~i voia s-o apuce, iar
ea fugind de cel ce 0 gonea a alergat la riul ce se che ama
Latona care' este in Arcadia, ~i a rugal pe suror+le sale
dumnezoaiele apelor, ca s-o scoata din miinile celui ce voia s-o
r.apeasca §i indata cu ajutorul acelora in trestie s-a Inter's. lar_
gonaciul nedobtndindu-s! pofta sa, ~i-a Iacut fluier de trestie §i
cinta cu el. Aceasta Mercurie spuntnd-o lui Argus, cinta in
fluier dulce, pina ce cu cintarea aceea a adormit Argus atita de
tare, cit cu tott cei 100 de ochi el dormea ~i I..;aucis Mercurie pe
Argus cel ce dormea taindu-i caput. lar luna Ins tltntlndu-s e de·-~

. "aceea ii era jale de pas torul cirezilor sale ~i scotind de la cel
mort ochii i-a pus pe penele pasarii sale ce se cherna Paulina ~i
t-a impodobit cu aceia coada ei. lar spre vaca a slobozit muste
mari de padure, iute muscatoare de a carer muscare vaca
fugind a strechiat plna la Egipt. Apoi ruqlnd Dia pe luna, iaras!
in chipul ~i in frurnusetea ei cea dintii s-a prefacut ~i apoi I-a
fost femeie lui Osiris tmparatul Egiptului, pe care egiptenii in
loc de dumnezoale 0 cinsteau, numind-o Izida. Apoi adau qlnd a
mai curvi Dla a silit pe fata Semela file a Imparatulut Feniciei
celui cu numele cadmos, care cind a zamislit in pintece s-a
in~tiintat de aceea luna ~i a mer s la ea in chip de baba batrtna
§i 0 intreba: Oare te iube§te dumneze ul Dia? lar ea a zis: Soco-
tesc ca rna tube ste. Baba a .zis: Nu vei putea, fiico, sa cuno sti
dragostea lui cea catre tine de este adevarata, fara numai. de-I
vei ruga pe el, ca macar Irrtr-o noapte sa vina la tine cu acea
fantezie cu care merge la femeia.sa dumnezoaia luna. Deci I'ntii -
sa-I rogi ca sa se jure t.ie pe apele Stighiei, ca orice ai cere de
la dinsul iti va da, lar cind i§i va savir§i [uramintul atunei sa-I
pof'te sfi ca ~i cu fantezie sa vie la tine precum merge la luna.
lar Semela nepricepindu-i in~elaciunea a rug at pe Dia, precu ! a
Invatat-o baba ~i is-a' jurat Dia ca to ata cererea ii va indepli
lar daea auzi cererea 'ai, s-a mihnit fo arfe cacl se jurase §i
putea sa-~i calce juramlntul. Deci a mers noaptea la Sa ela
toata fantezia sa cea tntocata, l}i cind cu ea fu, s-a ar.s Sa era
de fantezia lui. Apoi Dia pe prunc sc ottndu-I din
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fiindca .nu era- inca vrernea sa se nas ca el, l-a bagat pe prunc in
coapsele sale §i I-a purtat doua luni pina ce i s-a implinit
vremea a se naste pruncul.. ~i nas ctndu-l l-a numit Dlonls , care
pe roman'i se' chearna Bacus §i l-a dat spre cre stere Nimfelor
fetelor de ape. (Ma rualnez scriind acestea pe care nici n-as voi
a Ie auzi, ci vadlre a §i infruntarea minc inos ilor dumnezei §i cea
ve§nica ocara §i scuiparea lor despre creatlnl voind-o §i cea
adevarata proatavtre a lui Hristos Dumnezeului nostru eautind-
o nu pot sa-ml opresc mina de a scrie) ..

Amfitrion domnul Tibelor Beottel i§i ave a femeie cu numele
'Alemena, cu aceea Dia vrind sa fie, a gindit vreme lesnicioasa,
cind Amfttrlon era in cetate de razb oi, el s-a inchipuit in
asemanarea lui §i JJ. mers la femeia aceluia seara tirziu ca §i
cum de la razbo! intorcindu-se. lar Alemena partndu-l-s e a fi
barbatul sau s-a bucurat §i fu dinsa cu Dia curve ste, apoi ca sa
se sature destul de pofta curveasca, a lungit acea noapte la
atita de lunga vreme cit' ar fi trei noptl in!r-o no apte §i a
zamlallt acea femeie §i a nascut pe .Hercules cel tare in
razboaie. Apoi a stricat Dia pe 0 fata ce se chema Danaia, fiica
a lui Acrisie Imparatulul arghelor, de care este la elini 0
poveste ca aceasta. Acrisie lrnparatul cu un fiu era avind 0 fiica
prea frumoasa care. nasctndu-s e a tntrebat pe spurcat+i sal
dumnezei de ea §i a luat ras puns , ca fiul ce se va naste din ea
de mlintle aceluia tu vei muri. Pentru aceea i-a zidit ei un atllp
inalt linga malul mar+l, cu prea frumo ase. carnarl §i a inchis-o
acolo cu stujnlceje §i a pus straja tare, ca nimeni din partea
barbilteasca sa nu 'se suie la ea pe.s tltp, nici ea sa vada cindva
parte barbateasca, ci nemarltata sa petreaca in feciorie pina la
sfir§itul sau, ca sa nu iasa din ea fiul eel ce avea sa-l uclda pe
el, §i as a era fara de grija. Jar D.ia in$tiintindu-se de frumusetea
acelel fete s-a prefacut in ploaie de aur s l s-a pogorit cu norul
prin cele de aur .picaturi de ploaie ~i prin acoperamtnt pe
coapsele acelei fete a cazut §i strtctnd-o a tns arclnat-o. Apoi
dup~ zil'e crescind pintecele fetei celei stricate §i vremea
na§terii apropiindu-se s-a in§tiintat de aceea tatal ei §i de
minie mare' umplindu-se a inchis-o Intr-o racla de lemn §i a
aruncat-o in mare, apoi racla inotind purtata de valuri a sosH la
malul Apolasc, pe .care pescarij vaztnd-o, la parnlnt au scos-o
§i aflara pe fata cu prunculnaseut §i Ia Imparatul 0 dus era, ~i
'era numele tmparatulul Polidectis, care §i Polumnos se numea
de altl}, tmparatu! vazind-o pe fata frumoasa §i de neamul ei §i
de lucrul ce j s-a intimplat, din gura ei iri~ti.intindu-se s l-a luat-
o lui§i de femeie, iar pruncul hranindu-s e creates s l-I era
numele Iui Perseus. Apoi venind el in virsta vazu Polidectis
intelegerea lui §i priceperea §i puterea §i barb atla §i vltejia- a
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inceput a se teme ca sa nu-l goneasca de la imparatie ~i gindea
cum ar scapa de el. Erau in vremea aceea trei fete ale lui
F-orcus Imparatul Ostrovului Corsic ~i al Sardicei fi,ice, care se
chemauras a: Meduza, .Steno ~i Evrinala Gorgoni chemindu-se,
de la ostroavele Got"gh'iadelor cele de la Oceanul Etiopiei, ca
acele fete staptneau, intre dinsele cea mal mare era
Imparateas a, ace a Imparateas a Meduza din inceput era prea
frumoasa, ai caret fectoresfi peri er au galbeni .ca de aur, de a
caret frumus ete s-a ranlt Neptun dumnezeul marll, zactnd cu ea
in captstea dumnezoaiei Mine'rvei. $i a zarnis llt Meduza de la

.» ~,Neptun ~i a nascut un cal cu aripi (altii spun ca din Singele
Meduzei s-a nascut, cind de Perseus s-a talat) ~i Indata acel cal
a inceput a zbura ~i a zburat ia muntete ce se che ama Ghelicon,
care este in Beotta nu departe de muntele Parnasa, unde cu
copita lovind el in' piatra a curs izvor de apa, Jar Minerva
miniindu-se pentru spurcarea capi~tii 'sale in acetasi ce as in
care _"M,eduza cu Neptun fu, pe Meduza din frumus ete in
nefrumusete a schimbat-o, fata ei stuta tactndu-I-o, iar perii cei
ca aurul in ~erpi l-a 'prefacut ~i era 0 Infiorare de spaima ~i acel
fel de putere avind, ca oricine cauta la ea Indata se preface a in
piatra. Deci inainte pomenitul' Impar at Polidectis nedorind sa
vada intre eel vii pe Perseus feciorul sau vitreg, intr-adins I-a
trimis la acete gorgoni ca sa Ie blr utas ca .pe ele, nadajdulnd ca
acolo de acelea va fi ucis. Deci Perseus l-a cerut lui Mercurie
sabia aceea cu care el I-a ucis pe Argus cel cu 0 suU de ochi.
lar de la soru-sa Palada (care este ~i Minerva) a cerut 0 pavaza
de- crJstal ca prin aceea sa poata vedea chipul Meduzei tara
vatarnarea sa, iar el de ea sa nu fie vazut. $i as a inarmat s-a
dus la razboi ~i biruind pe Gorgone a taiat capul Meduzei ~i I-a
luat cu sine. Apoi ave a capul acela ~i dupa moarte aceeast
plitere, ca sa pretaca in, pf atra pe cei ce-I vedeau pe el.
Intorcindu-se Perseus de la razbol a mers la Atlant tmparatut
Mauritaniei, iar acela nu I-a .primit ca ave a in~tiintare de la
dumnezeii sai ca sa se fereasca de fiul lui Dia. Pentru aceea pe
nimeni,din atratnl nu primea in cas a sa, decl ~i pe Perseu nu I-a
primit. Apoi Perseu in dreptul ochilor sai a pus capul Meduzei
~i Atlas a vazut capul acela, Indata in piatra s-a pretacut ~i se
facu munte inalt al carui virf nu putea ochiul sa-l vada. Apoi
dupa aceea fiind in Etiopia a vazut in mare la 0 p'iatra legata. 0
fata ce se numea Andromeda fiica lui Kefei Irnparatul Etiopieii ~i
pe parintii ei pe malul marii plingind, iar pricina acestui Iucru
era aceasta: Mama Andromedei cea cu numele de Casiopa prea
se mtndrea cu frumusetea sa, zicind ca ea ar fi mai-frumoasa
decit Nereidele Nimfe dumnezoaiele riurilor, fetete .Iui ere id
dumnezeul marl]. Deci Nimfele prinzind-o pe fata Casiopiei
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Andromeda care urnbta pe malul mart], au legat-o de 0 p iatra s-
o marrlnce 'fiar.a marl! balena. lar Perseu de aceea in~tiinFndu-
se, pe fiara ce.se apropla de fala a ucis-o, iar pe f'ata st-a luat-o
lui~i -de femeie. $i cind s-a tntors la mosta sa Ia mosul sau
,Acresie, nevrind I-a ucis pe el cu caput Meduzei, caci vaztnd
Acris capul aceta s-a prefacut in ptatra, $; s-a implinit vorba
ceea ce se facuse Iul Aerts, ca de nepot avea sa moar a. $i pe
multi ii plerdea cu capul acela Perseu. lar Dia neincetind de la
spurcata -c urvle 'a Iubit ' pe a f'ata Europa' fiica lui Aghenor

- imparatul Feniciei ~i I-a tr,imis pe Mercurie ca din Muntii
.Fentctel sa alunge cireada dobitoacelor la acel lee unde Europa
cu celela,lt'e fete, pe malul marii se obts nuiau a se juca. $; cind
s-a apropiat cireada acolo Dia s-a. pretacut in buhai alb pe care
vaztndu-l Europa s-a apropJat de el s i-l netezea, lar buhaiul sta
'blind, apol fata a tncatecat pe el. Atunci buhaiul incet umblind
$i ta mare aprephndu-se de odata cu dinsa s-a repezit in mare ~i
inotind a dus-o in Creta ~i acolo iara§i .in chipul cel dintii al
sau schimbindu-se fu cu ea ~i a nascut dln ea trei fii: pe Minoe,
Radamant ~i Sarpedon ~i i-a pus judecatori in cele rnai
d'edesl:Ibt. -Iar in pornerure ve~nica a curvei sale Europa, pe a
tre ia parte a pamintulul a numit-o Europa. ,Pe Nimfa
dumnezoaia apei -cea cu numele Tantalos. Acela s-a facut in
Frigia imparat ~i se pove stes te de el ace asta, intr-o vreme a
chemat Ia sine pe totl dumnezeii ~i dumnezoaiele la bat ap oi
vrin-d 'sa ispiteasca puterea dumnezeirii lor ~i-a junghiat pe fiul
'sau ~i sfarimindu-I I-a fieri ~i l-a pus inaintea dumnezeilor sa-l
mantnce. lar dumnezeii cunoscind carnea omene as ca s-au
miniat ~i nimeni nu voia sa guste,. numai Ceres dumnezoaia
sora lui :Dia a mlrrcat" un urnar. Deci s-au miniat to ti pe
tmparatuf Tantal ,,~i adunind toate madulartte- pruncului ce Ii se
pusese inainte la mincare, iI 'facura intreg ~i trjmltrnd pe
Mercurie a Inters sufletul pruricutui din cele mal dedesubt ~i a
inviat trupul, lar vazind ca un umar nu este pe care il mincase
Ceres, in Iocuf acelui urnar a pus umar de elefant, iar pe Tantal
in cele mai dejos il aruncara ~i I-au pedepsit c u ve sntc a fo arne
~i sete. Deci sta acoto Tantaloe legat in mijlocul r iului in apa
pina la gura, iar deasupra capului lui sptnaura un mar cu prea
frumoase mere, care de gU,ra i se ating. -$i cind 'voie~te sa
muste cu dintii maru], indata~ acela sus de la gura lui se ridlca ,
iar ctnd voie~te sa bea, apa de .la gura lui fuge incolo. $i as a
intre hrana §i intre bautura fiind, pururea se' tope~te de foame
~i' de sete., "
- Dia 'avindu ..~i femeie pe so'ra sa luna, a adaus a se irnpreuna
~i cu~ c-e,alalta sora inainte pomenita Ceres ~i a nascut 0 fata
Prosperlna. Aceea, in virsta-venind, cind aduna flori pe cimpia
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Eneii celei din tara Siciliei, s-a rapit de firescul unchi Pluton
fratele tattne-sau §i la cele mai 'dedesubt a dus-o. lar mama ei
Ceres aprinzind Iumtnarea i§i cauta fata sa in toata partea de
sub cer cu multa tin.guire §i l-a -aflai numai briul §i a auzit cum
ca se afla in cele mai dedesubt, §i mull s-a rugat de Dia s-o
scoata de acolo. ~i a trimis Dia sa intrebe de a min cat ea ceva
acoto, ca daca'minca cineva nu putea sa se slobozeasca. ~i a
spus Ascafalos ca a vazut mincind mere. ~i s-a miniat
Prosperina pe el §i l-a prefacut in buba care este rea vestitoare
§i ~i-a. facut mila Dia cu Prosperina sase luni sa petre aca la
maica-sa in cer, lar §ase in iad la barb atul sau:

Dia a lublt 0 'fecioara Telis, fiica dumnezeului marll. Ci
.fiindca era 0 proorocie ca' cel ce se va naste din ea va fi mal
-mare decit Dia, pentru aceea a dat-o la un nepot al sau Pileos.
lar in vreme a nuntii chemind pe to ate dumnezoaiele pe una n-a
chemat-o §.i venind aceea in taina a aruncat un mar intre
dumnezoaie scriind pe dinsul .asa: AI celet mai frumoas e sa fie!
~i au inceput a se stadi pentru frumusete §i neinvoindu-se au
mers la Paris ca sa Ie [ude ce §i l-au fagaduit: una tnte lepctune,
alta- pe Elena din Troia, lar el a Iaudat pe aceea care-t
tagaduise pe Elena.

~i s-a prefacut Dia in Ic~bada §i Intrtnd la ferneta lui Trindar §i
curvind cu ea a zami sfit §i a tacut doua o ua, §i dintr-unul au
ies it d~i dumnezel, iar din celalalt doua dumnezoaie.

Sa se porneneas ca aici in scurt pentru razboiul urtasttor cu
acei necurati dumnezei, ca banules c etlnii, ca urtas ii au vrut sa
izgoneasca pe durnnezei din cer. ~i punind rnunte peste munte,
ca sa's-e suie in cer, s l speriindu-se dumnezeii au tugit in Egipt
preractndu-s e fiecare in fel de fel de' dihani}, precum in
berbece, in corb, in capra, in vaca, in peste §i in altele. ~i dupa
o vreme tiind tnvatat Dia de la 0 termecatoare a mers §i a jupuit
pielea de pe 0 dumnezoaie a padur!i AegUo. §i §i-a Iacut pavaza
§i .asa i-a biruit pe- urias}. ~i la aceasta i-a ajutat lui schloput
Vulcan §i pentru acest ajutor 'i-a dat lui spre femeie pe Minerva,
a i se supune se lupta Vulcan cu dinsa din. cea mare pof'ta s l
din acea potta s-a nascut un copil cu picioare de balaur §i
acest copi! rnai pe urma le-a fost trnparat Atenienilor. ~i a atlat
el intii a face carute, pentru ca-s i ascundea picloare!e cele de
balaur ca sa nu se vada.'

Marte a iubit pe Venera §i de la ea i s-a nascut un fiu cu
aripi, Cupidon cu nuimele §i niclodata nu tmbatrtnea ~i avea
aceasta dre qatorte ca sa atite in oameni pofta curviei. ~i avea
ciuda Venera pe Apolon, care trage Soarele in 'cer pentru ca
atune! cind curve a ea cu Marte el a ptrtt-o la dumnezei §i i-a
tacut mare ru§ine. Drept aceea prin fiu! sau Cupidon i-a ranit
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inima lui asupra fiicei lui Arham Imparatut Babilonului. $i el de
pofta cea mare, a Iasat soarele de alergarea sa §i mergind a
'curvit cu ace'ea ~i auzind tatal ei Arham de aceasta de la 0
ibovnica de a lui Apollon de vie a ingropat-o pe fiica sa. $i s-a
mtnlat Apollon pe ibovnica sa care l-a ptrIt §i a parastt-o, iar ea
de mare sctrba §i jale s-a prefacut in floarea soareiui, §i privea
totdeauna spre iubi1ul sau Apollon tncotro tragea soarele. Deci
Cupidon de a doua oara i-a ranlt intma lui Apollon asupra unei
fecioare Dafnis §i pe fecioara a facut-o a nu-l iubi. $i atita s-a
aprins Apollon asupra Dafnei incit lasind soarele alerga dupa
ea prtn pustti, prin muntl: §i cind era sa puna mtna pe dinsa, ea
s-a prefacut in copac. $i vaztnd Apollon ca nu st-a implinit

. potta, a luhit pe alta fecioara Nimfa.: $i a ingreuiat-o, iar ea
netlntndu-el credlnta catre dinsul 'a curvlt cu altul. Vazind
corbul aceasta i-a spus lUI Apollon, care miniindu-se a sagetat
pe acea fecioara. Pe urma partndu-l tau s-a miniat pe corb §i l-a
facut din alb negru §i sa croncanaasca. lar fecioarei celei
ingreuiate §i moarte, l-a despicat pintecele §i l-a scos pe copil
de acolo §i i-a pus numele Asclipie ~i crescind I-a dat spre
invatatura lui Heron doctorul, care era [urnatate om, jumatate
cal. $i a Invatat bine Asclipie doctoriile incit a inviat doi morti.
Pizmuindu-I Dia I-a ucis cu fulgerul, iar tatal lui Asclipie
Apollon de ciuda a ucis pe toti covacii (fierarii) care faceau
sagetile fulgerului, pentru"aceasta Dia a luat dumnezeirea lui
Apollon. Ci vazind dumnezeii ca n-are cine trage soarele, s-au
rugat IU'i.Dia sa-l ierte §i a fost iertat §i ,s-a rinduit iara§i la a sa
dregatorie.

Dia seztnd in cer a vazut pe pamint un baiat frumos §i a
poruncit vulturului sa-l rid ice §i sa-l rape asca §i aductndu-t la
dinsul l-a spurcat, dupa aceea l-a facut paharnic al sau, la care
slujba era Iva. Aceasta Iva s-a nascut in aces t chip: Mincind
odata peste maswa salata matca-s a ce 0 facuse Apollon a
zamlallt din acea salata in pintece §i a nas cut pe Iva. $i pentru
frumusetea ai, 0 facuse paharntca. Dar. odata la un bal s-a

. impiedicat §i a cazut' cu paharul §i i s-a vazut toata rustnea ei
§i au vazut-o dumnezeii, §i pentru aceasta miniindu-se pe ea
Dia a schimbat-o §i a pus paharnic pe baiatul cel mai sus z is

A ,

Ganimid 'cu numele. Insa cind l-a Iacut Dia pe Hercules
dumnezeu l-a dat-o pe Iva de dumnezoaie intru femeie .

.Iata ce fel erau acei pagine§ti dumnezei: curvari, pingaritori,
preacurvari, silitori, vraJitori §i de to ate necuratttle, de toate
mir§aviile prea plini, pentru care atitea basme mincinoase de
elini s-au atcatuit, de ris vrednice §i singure de ris. Oare se
cade a se insura §i a naste fii §i a curvi, nu numai dupa fire, ci
§i afara de fire? Oare se cuvine lui Dumnezeu a se pretace in
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dobitoc, in pas are, in pes te, in aHa jivlna, care a dumneze le st}l
firi este a se teme, a fugi, a se ascunde ~i a nu ~ti cele viitoare,
ci din descintece a cauta tnsttlntare ? Ci de stule sint acum
acele elirie~t'i basrne, care sint nenunrarate §i cine poate sa Ie
spuna pe ele, cu de-arnanuntul? Nu ajunge vreme de povestit.
Destule sint acestea spre dovada, spre vedere, spre ocara §i
osindirea prea spurcatei vletll dumnezeilor celor mirs avi intru
care credeau oamenii cei ralaciti §i se inchinau la idolii lor cu
jertfe. ~

SI,ava lui Hristos Dumnezeului nostru, ,Celui prea Curat, Celui
nespurcat, Celui fara de prlhana, Care pacat n-a Iacut, nici nu
s-a aflat vicle~ug in Gura Lui, intru Care noi credem §i ne
tnchlnam Lui (I Petru 2, 22). Care ca aceia este Slapinu!
nos tru? Oare asa sint robii Lui cei ce i-au ptacut Lui? Deci sa
se infrunte ~l sa se rus ineze pagine~tii dumnezei cei mlnctno st
§i spur cati. ~i sa se vesteasca Unul Adevaratul §i prea Sfintul
Dumnezeul nostru ~i leudat sa fie de la rasaritul soarelui pina
la apus prea Binecuvintat Numele Lui, 10 vech Amln. ,

Parintii ~i fratii care, s-au ostenit pentru dragostea lui
Dumnezeu §i pentru sflnta ascultare la tipar itul acestei cartl:

leromonah Chiriac,' de grija purtator: Monah Nichita,
diortositor; Monah Teodosie, sapator de stambe. PRUBARil:
Monah Cleopa; Monah Victor; Monah Grigorie; Monah Isachie,
legator de carti; Monah Daniil, indreptator de teascuri. Monah
Gordie; Monah Chiriac; Monah Constandie. Fratii: Teodor,
Dimitrie, loan, Vasile, Constantin. A~EZATORI DE SLOVE:
Fratii: Atanasie, Constantin, Grigorie, Petrache, 10an.pARINTIl

I·. .• •

OSTENITORI; ~onah Mina; MO"nah lust; Fratele Mihai.

Ne rugam noi totl tmpreuna ostenitori,
ctns tltllor cititori,
Ca cu neputinta este, in tlpar , in cuvinte,
gre~eale sa nu aftat], ,
Dar cu smerenle ne rugam sa one iertatl.
Ca noi prin multe sudori cu tot sufletul ne-am
silit,
Pina ce cartea aceasta foiositoare s-a tlpartt.
Ca citind cineva sa se foloseasca,
~i pe noi fa sfihtele lui rugaciuni sa ne
pomeneasca ..
Ca noua nu ne este mai mare bucurie
Decit cineva citind in mai mare §tiinta sa vie.

, Ca de acolo oarecarii vin intru frica -
Dumnezetas ca,

'Careia pe noi pe totl sa ne invredniceasca.
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Ca dupa mutare in vec i sa-L stavlm,
Sa zicem cu totii, cu un glas: Amin.

::':'1 - SFlR~ITUL' HRONOGRAFULUl
, ~i lui Durnnezeu Siava.

Pentr u inceputul popo ru lu i.s lavo n ~i pentru inceputul
Kievului ~i a Cnezilor Ru siei ~i pentru oarecare

intimpHiri in Rusia, dupa cum I}avalirea lui Batie ~i
~azboiul .lui Dimitrie cu Mamae. Ce este tipa r i! in
Hronegr aful Sfintul,ui Di m itr ie a l Rostovului cu

blagoslovenia Sinodului ~i -a r e Dumire de a l treilea
Tom(Volum).

. ,
-,

Pen tr'u incep'utul ncam ului slovenilor .

Noe marele intre Palriarhi ~i placut Parintelui celui fara de
inceput ~i radacina ~i 'stramo§ ne arnulu i omenesc dupa trup
(Facere 9), dupa Potop celor trei feciori ai lui, ca 0 viata in
lumea aceasta in trei parti tmparttnd-o §i'fiecaruia deosebi le-a
Impartlt §i le-a hotartt: Lui Sem c ln s te a Preotiei; lui Ham jugul
robiei; lui lafet vrednicia tmparateas ca, vitejia os tllor §i Iatlme a
semtntttlor dupa numele lui. Ca lafet sa ttlcuteete "Iargime sau
latime" (Stric, Cartea 1). La fel §i, parntntut le-a Imparrlt lor in
trei part], din care parte cea dintli se ' c he arna Asia, a doua
Africa, a treia Europa (Stric, fila 30).

Lui Sem l-au venit parti1e care cauta spre rasarit, in Asia cea
mare unde sint acum Per§ii §i Asirienii.

Lui Ham l-a cazut sortul la amiaz az l la Africa, unde este
acum Egiptul, pamlntul Miromului.

~lar lui lafet I-au ramas partile spre apus s i mlazano apte ce
sint Europa (Stric, fila 9).

Acest latet este stramos ~i tata tuturor rnai ales poporului
cres tln ce lo cu ie s te in Europa ,(Conf. Belarmin, fila 6). Ca
precum a luat binecuvintarea lui Nee tattne-s au, ta fel §i
numele lui cu buna no.rocire intru Inmultlrnea neamulul sau a
cre scut, atita cit nu numai prln partile cele dinspre
mtazanoapte §i la apus , ci §i la ras.ar lt s-a largit (Conf. lust
Gartea 44). ~i de acolo cu adevarat sa cade a sti: Rus ii sloveni
neamul cel cre sttne sc au inceper.ea nearnului lor chiar de la
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lafet feciorul lui Noe, care cu cinste §i cu buna norocire s-au
nascut dintr-insul. Din care ca de la un tata spre feciorii sai
ie§ind din nearn in nearn ca 0 cununa cu oarecare flori a slavei
pururea inflorind, ii tnfrumuseteaza s l-l mare ste.

Pentru limba ~i nu mele slavonilor
. / Ace+asi popor (sau neam a lui lafet) latindu-se spre partile
mtezll-noptl §i la ras artt §i la amlazazi §i la apus, mai mult de ctt
cetlaltl, cu puterea, cu vitejia §i barbatia au. intrecut §i
infrico§ati §i slaviti, peste toata lumea au fost (precum
marturfses c toate Letopisetele ce le vechi §i vrednice de
crezut},' Ca cu nimic cu alt nu se zab ove a, tara numai in me ste-
§ug'ul osta§irii" §i de aeolo era hr ana §i toata trebulnta lor i§i
plineau. ~i pentru lucrurile lor cele stavlte, iar mai virtos de a
osta§i,rJi slavonii, sau slavitii au inceput a se chema. (Stric, fila
101 §i 102). La fel §i limba stavoneas ca una din cele 72, de la
facerea Turnului dupa amestecarea limbilor au le s tt, pe care a.
dat-o Dumnezeu neamufui lui lafet 5-0 graiasca §i din slava
nume lul slavonilor alavlt fu chemat. Pentru aceaata intru po-
menirea sfavei poporului slavonesc s l domnii cei vechi ai
Rusiei numele feciorilor lor- ttnztndu-] spre stava, Ie da as a
nume, precum Sviatoslav - "sfinta stava", sau Svetoslav - "cel. .
luminat cu slava" s . sau laroslav - "cel ce apuca slava" sau
Mestisla'v -"izbinditor de stava", sau Mecislav - "slavit din
sabie" ~i altele asemenea acestora.

Pentru slobozenia sau vitejia slavonilor
Siavonii la razbo] §i la viteJia {or din zi in zi tare nevoindu-se

au facu,t razbo! inca §i impotriva grecilor celor vechi s l
Cezarilor de fa Roma, §i totdeauna lutndu-st slavita. biruinta
intru toata viata erau slobozi. l-au ajutat la oaste §i marerut
tmparat Afexandru Macedon §i tattne-aau Filip de a supus sub
s'taptnlrea lui toata lumea. Pentru aeeea Alexandru tmparat
pentru stavite tucrurtle lor ,cele vrednice de oaste §i nevo inta Ia
razbol, le-a dat slavonilor Hrisov §f Pergament scris cu s10 e
de aur in Alexandrta, intarind cu vitejia pamlntul lor mal
inainte de Na§terea lui Hristos cu 310 ani. inca §.i Aug st
Cezarul, intru a carui Imparatle s-a nas cut lmparatut Sia ei
Hristos Domnul, nu cuteza cu slavonii cef slobozi ca sa faca
razbo! cu din§ii. Macar ca unii iI sfatuiau sa se bata c
iar el la sfatuirea lor as a le raspunde a celor ce-I iinde a
dinsul, zicind: "Mie nu mi se cade cu undita de a r sa
pes.te", ca §i cum' ar fi zis: Nu vre au mai mu'lt sa a a
decit sa ci§tig. $i a s cris Aug.ust Cezarul ca ,e in
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hatmanii sal anume Lentulie poruncindu-i nicidecum sa nu
cuteze a intarita la razbol pe slavoni. $i se afla in Let6pisetele
cele le~e~N com ca staptntrea slavonilor Rusiei ~i la Roma a
ajuns. $i un cneaz al slavonilor Rusiei, anume Atanaric, a ajuns
cu oaste pina la Roma tlntnd Rorna sub staptntrea sa 13 ani. $i
slavonii tmpraetttndu-se ~i sala~lulndu-se in feluri de tari, cu
multe feluri de numiri s-au numit. Pentru care ~i jos se va
pomeni. lar alcl se pune pentru cele trei parti ale lumii -pentru
~tiinta, unde ~i in care parte ce fel de lmparatii ~i popoare se
afla, iar mai ales unde 's+avonll ~i ru~ii ~i celelalte popoare
trales c.

Pentru cele trei parti ale lumii ce se cheama:, \

Asia, Africa ~j. Europa ~i in~tiintare in scurt pentru Asia
, Asia este partea cea mai mare a lumii §i aleas a (Cont: Boter,

Cartea 2). Mai mare pentru ca aceasta 0 intrece pe Africa §i pe
Europa mult mai mult cu marlmea. $i mai aleaaa pentru
aceaata, ca Dumn.ezeu a sadit Raiul intr-insa, pe om l-a facut §i
lege l-a dat, intru care este ~i pamtntul fagaduintei §i Hristos S-
a nascut, a vletult §i a murit ~i a inviat. Pentru ca din ea au
ie§it cei dintii vietuitori, .adica oameni peste tot pamlntul ~i
mari nurnaratorl de stele ~i alte tnvataturl. De acolo sint
arornatele, tarnlla, buruienile cele mirositoare adica radactna
cea cu miros bun, floril'e §i scorttsoarste, pietrele cele mai
scumpe ~i de mare pret, Acea male a a tuturor domniilor §i
imparatiilor celor tari s-a chemat inca de demult pentru
marlmea sa §i vazduhu] cel masurate c §i pentru istettmea mtnttt
ornenestt, pentru bogatia cea multa ~i indestularea a tot felul
de bunatat]. Ac o!o imparatiile au inflorit, Sirienilor, Mezilor,
Peraltor, Partltor, acolo Tartaria, Cataia, China, Persia, Arabia,
Idumeea, Siria, Fenicia, Asiria, Celesiria, Capadochia,
Paflagonia, Bitinia, Troada, Ionia, Caris, Lichia, Pamfilia, Cilicia
~i tatarii (Conf. Boter, Cartea 3). Dintru carele viteazul §i
marele tmparat §i Cneaz al Moscovei loan, Vasilievici pe multa
muttime catre ortodoxa credinta a Intora §i a ci§tigat §i
imparatia Astrahanului ~i a Cazanului, care ~i ptna azi Impreuna
cu celelalte domnii sint sub cea mare staptnire a Moscovei, cu
bunaatare. $i s-a dat catre aceasta Asia cea mare, ~i cea mai
mica Asia a doua, intru care se tnche le toate partile care sint,
intre Eufrat §i catre Marea ce se cheama Egee, Imparttte de

,j turci in patru partt, Frigia, Lidia ~'i Licaonia, Armenia, Iviria sau
imparatia gruzilor §i celelalte.
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Pentr u Africa
Africa 'la fel este 0 parte a tot pamintul ~i s-a numit as a de la

Afra unul, din sernintla lui Avraam (Conf. Boter, Cartea 3). Altii
spun ca s-a numit Africa, cum' ca ar fi Aprica, dupa tilcuirea
le~ilor, adlca deschis, caci este des chts a ~i mai virtos_ decit
altele tntoarsa catre Soare ~i in forma cu trei unghiuri. Dins pre
mtazancapte se hotara~te cu Marea Voioschiei, dinspre apus ~i
dinspre rnlazazl cu Oceanul, dinspre rasarit cu Marea Ros ie.
Acolo este Egiptul, Etiopia, Cafraria tara arapilor, Mauritania,
Nubia, Libia, Barbaria ~i Imparatla Fesinului, Marochinul,

, Monoghemugov, Monopatapov, Adel, Congo ~i altele.

• )\.lte orasja
• Van",'

'.~""~'~ .Canal
--- FrontlerS

Pentru Europa

Europa este partea crugului pamtntulul, care merg~ in lung
.dinapre hotarul Portugaliei, pina la Apatanais sau Donul, iar in
lat dinspre Arhipelag adica dintre marea pamlntulul pina la
Oceanul inghetat, ~i cuprinde in ea preastavtte ~i puternice
imparatii, bogatii ~i multlme multa de popor viteaz, puternici ~i
intelepti ~i spre locuit este sanatos ~i bun intru care es e

, Grecia, Tracia unde-i ~i Constantinopolul, Slavonii. Ru,U os-
cova, Polonia, Lituania, Mazovia, Jmud, Chirliandia If ianti
sau Livonia, Prusia, Cehii, Slenschii, Morava, Heng e -i (sau

351



ung~rii), Volohii (sau Muntenii), Mol/davia, Serbia, Boigaria 1}i
tara Bosnii, Dalmatia, Albania, Ahaia, Ispania, Arragonia,
Castilia, F,antia, Brttanla . sau Anglia, lotaringia, Burgundia,
Itafla; Germania, Romania, Niderland,' Brabantia, Gollandia
(Olanda), Bavaria, Svevia (Suedia), Saxonia, Dania, Gotii,
,Svedii, Lipiia,' Boinia, Finlanda, Tartaria cea mica sau Crimul
tataresc §i Parescopul 1}i altele care nu este lesne cu
amanuntul a Ie scrie cu totul, ci in scurt.

inca mal este §i a patra parte a lumii, America ce se che ama
lumea cea noua, ci insa fiindca aceasta s-a aftat mai pe urrna s l
mai noua 'dec'it celetalte, pentru aceasta se lasa fara de
s crts oare pentru cele putine tnttmplart intr-insa.

Pentru ~oporul Rusiet sao firea ruseasca, ~i, pentru
numirea lor sau .porecla .

RU1}ii sau mai virtos poporul eel ru se sc , aceia sint slavonii,
ca dln fire sint feciorii tul lafe t, §i a acetulast ltmba, caci
sJavonii sint din lucruril.e -Ior cele stavlte, din inceput sl-au
dobindit lorus! nume stavones c §i dupa latlmea neamului lor ce
s-,a impra§tiat in rnulte parti, s-au chemat Rus i, altij pe ntru 0

, cetate ce se cheama- R01}i care nu este departe de Novgorod cel
Mare, altii iara§i s-au chemat rus}, pe ntru jo apa ce se chearna

. ros], altii pentru paru! lor cel plavos precum §i acum mai toti
rU1}ii sfnt plavos]. Ci mai vtrtos se cade sa credem, ca mai mult
se che ama pentru latimea parnlntulul lor, ca ace st nume de ro§i
de multa vreme §i l-au ci§tigat lor §i s-au latit in partea lumii
prin multe parti de pamint, unii pe Hnga Marea Neagra (in luciul
Euxiniei) (Conf. losif Ostar). 'Altii pe Hnga Tanais sau 'Don §i pe
Hnga apa VO,lgai (Conf. Stric).. Altii pe Hnga Dunar e printre
Nistru §i printre Dnipru ~i pe Hnga tarmur+le Desnii, cu multe
sate s-au latit, ca as a marturtses c ·cele vechi Letoptsete
grece§ti, ruses tl, romane 1}i polone §i mai virtos din
Dumnezeiasca Scriptura,. din proorocia lui lezechiil cap. 38 §i
39. Arata cu cuvtlnta ace I .nume RO§, numind pe Me1}eh domn
Rusiei §i celelalte, ~i asa din latimea lor s-au chemat rusf , lar
slavonii se osebcsc numai ·cu numele, iar cu neamul tot unul

.sint, unul §i ac elas i popor slavonesc se che ama alavlt al Rusiei
sau cu martrea Rusiei.

Pentru poporul Sarma'[iei .~i pentru numi rea lor
Savromatie sau Sarmatia este 0 tara tot in Europa, a treia

parte a, lumii sortu! lui latet, insa Indo ita este; una a Sc itf lor ,
unde §i acum locuiesc Scitii §i tatar il, iar al doilea unde-i
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Moscova, Ru§ii, Le§ii, Lituania, Prusii §i altll care se afla
·(Conf. Bilisc. Stric, .fila 39) .

. ~armatia. se: cheama pe limba greceasca, dupa poporul ce are
asemanarea napirc ll (soptrtel}, sau c u ochi de soptrta. Ca
s optrta se cheama grece§te "Sav.ros", iar ochiul se c heama
"Omma". ,lnsa cu acest nume strein numltl, nu-i cu adevarat
dupa flre a ochilor, ci mai virtos frica §i vitejia as emanarea
acelui popor a Sarmatilor se Inchip ule-ste. Pentru camal intii
de la ace st popor 's-a tnfrtce sat tot pamtntul, alte Letopts ete
neamul lui Sarmat 11 scot de -la Asarmata sau de la Sarmofa,
stranepotul lui. Arfaxad feciorul lui Sem (Conf. Cromer, Stric,
fila 86 losif). Attii de la Rifad nepotul lui lafet, pentru aceasta
ca impreunindu-se neamul lui As arm or §i a lui Bifad tralau
tmpreuna, Dtntru care sub acel nume As armatll toti strarnosu
nostrt, Siavenoru§i, Moscovoru§i, Le s il, Lituanii cei de linga
Mare, Volintii §i attll se incheie. De vreme ce §i sarrnatll la fel
ca ~i rus ll din loc in loc mutindu-se §i latindu-se se late au. $i
Letopls etete cele vechi grece§ti cu a ru s ilor §i cu a altora la
acea sta numire se unesc la un cuvint.

Pentru popor ul .Raxolianilor ~i pore.cla lor
Pentru aceeaal a§ezare a Sarmatilor, a Siavenoru§ilor,

ace last popor al ru s ilor a ie s it, dintre care unii se numeau rus i,
altll ateanl, iar dup a aceea s-au chemat raxoliani, ca §i cum ar
fi rus! §'i alean.i fiindca toate Letopisete1e,- pe popoarele acelea
zise mai inainte, numai cu .numirea mal mult dec it cu firea ii
deosebesc, spunind 'a fi mai multa s.emlntla lui lafet, numind
stramo§ §i pe M.e§ec fiul lui Sarmat. Ca aceteast popoare §i
staven crus it, dupa vremurl s-au Inmuf tit §i in feluri de locuri 5-
au asezat inca s i cu multe feluri de nurne , de pe ape, de pe
codrl, de pe cimpii, de pe semne, de pe lucrurile .lor §i de pe
numele domnilor lor s i-a u luat nume §i porecle. Precum
BiJlgarii §i Volintii de pe apa Voigai s l ceilaltl asemenea (Conf.
Stri,c, fila 114) .

. Pentru Mesec str amosul Sfavene rusif or si pentru
neamul lor

Me§ec al sas elea fecior al lui Iatet, ne:pot al lui Noe, ce se
ti-lcuie§te din limba evretasc a §i slavoneasca, intinzindu-se §i
largindu-se dintru tnttnderea arcului §i din ~argimea lor cea
mare §i din. muJtimea poporului, ace s tla sint Muscalii
Siavone§ti, Les il, Vo tni}, Cehii, Bulgarii, Sirbii, Croatii §r totl de
obs te citi sint, pe cea stavoneasca llmba flre ste 0 folosesc. Ca
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acel Me!jec dupa Potop in anul 131 ie!jind din Babilon cu
neamul sau, Indata in Asia !ji in Europa pe linga tarmurlIe
Pontutui sau Marea Neagra, pe poporul Muscalilor dupa al sau

.nurne l-a asezat. $i de acolo s-a tnrnultlt poporul, pas ind din zi
in zi, intru partile mleztnoptll, pe'linga Marea Neagra !ji intre
Don !ji linga apa VolgM, pe linga riu sau pe linga Meotis care

, este un picior de mare s-auasezat, unde cade Donul intr-insul
!ji pe cimpii late s-au latit cu satele lor, dupa firea !ji tilcuirea
numelui parlntetul sau lIiIe!jec. Ca lafet se'tilcuie!jte "Iargire"
sau "Iargitor" !ji asemenea lui se tttculeate !ji Me!jec, adlca
"intinzator !ji dep~rte latitor". $i as a din Me!jec slavonilor
Rusiei. dupa moatentrea lui, nu numai poporul Moscovei,
poporul cel mare, ci !ji toata Rusia, care s-a zis mai inainte, din
e i au ie!jit, macar de s-au !ji schimbat in vreo oarecare part], in
cuvinte ceva mai putin, dar totl tntr-o, ltmba cu slavonii
vorbesc .

.Pentru numirea popo ru lui moscovicesc ~i pentru cetatea
1mpa ra'[ilor

Numirea "Moscova" de la numele s trarnoaului Me!jec a ie s it,
de!}i acesta era lucru in§tiintat din Letoptsete le cele de dernult
(Krom. cap. 8) insa in multa vreme ramases e in tacere. Deci
cind au fost trei frati domni Vareati pentru care va fi mai jos
zis; !ji Cneaghina cea mare anume Olga sau Elena !ji Vladimir
intH singur ataptnttor a tbata Rusia §i al doilea Monomah,
stapinitorul Rusiei (Conf. ·Stric, Cartea 4) .. Atunci Rossami sau
Rusacami, de ob ste se chern a, iar in ,pamintul sau Rusia intre
din!jii se numeau Kievleni, Vladimireni .• Velikonovogorodeni,
Cernigheni, Galiteni, Siavoni !ji as a §i cnejii erau numltl. Ca
cetatea Moscovei dupa apa Moscovei numele ei s-a chemat, ca
dintii a fost z idita de lemn !ji nevesttta, pina la marele cneaz
loan Daniilovici, care scaunul Cne'ziei de la cetatea Vladimir l-a
mutat la cetatea Moscovei. $i as a cu mutarea Cnejiei din
cetatea Vladimir, cu martme s-a pro stavit de Dumnezeu pazita
cetatea aceasta a Moscov.ei, intru care §i numele stramosutut
Me!jec in neamul rusesc s-a innoit, care ca 0 neve stejlta in veci
pomenire l-a inflorit §i din marlre in marlre !ji din putere in
putere, sporind la inalta treapta a insa§i stapinitoarei imparatii
s-a suit !ji cu buna cre dinta !ji cu vitejia !ji puterea ortodocs llor
trnparat], iar mai .ales cu sfintii facatori de minuni ai Rusiei
care prin cele marl minuni pentru faptele lor cele bune, ca alt
soare in lume atraluces c, !ji mai mult decit in alte parti
tumineaza.
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Pentru Cozad
Poporul Cozarilor de unde Ie-fir fi tnceputul-s! ar fi ie§it ei cu

. acest nume,: t.etoplsetele de din§ii nu adev-eresc des avtrstt,
insa as a socotesc pentru ace sf popor a fi popor Rusesc, care

"ruptndu-se de sub sUpinirea cneazului Svetoslav Igorovici,
iara§i sub sUpinirea lui, cu puterea os tllor i-a biruit luind §i
cetatea lor care era cea .intii' anurne Beloveas sau Belaia Veja.

Pentru Cimbri
Cimbrii neamul lor H au de la Gomer feciorul lui lafet cel mai

mare, de la care s ..a numit inHi 'Gomeria, grece~te s-a numit
Chimeri sau Timbleri, dupa aceea s-au chemat cimbri §i
tnmulttndu-se numarul lor altii s-au asezat in cimpii sarbatrce,
alttl pe linga Don §.i pe Ii'nga apa Voigai, altil pe linga apa
Bugului, altii pe linga Dnipru pe linga Desna (Odesa) pe,linga
Sosna §i altll pe linga alte ape, altii pe linga Marea Neagra un-
de-i acum Oceanul, Crimul, Perecopul ~i pe linga rtut Meotis,
iar. altii s -au sezut unde-s Volinii, Podolia, Podllas tte, Jrnutta §i
Lituania, ca din ace§ti cimbri §i poporul Lituan a ie§it §i din
acest neam al ctrnb rllor Te s ind popor din ei, unii s-au chemat
Goti, altii Gepizi, altii, Polovtl, latvegami §i Pecenegi,' ci toti
ac.e~tia din cimbri erau. $i erau oameni viteji in razbol §i
despre partile mtezonoptlt, iar mai virtos unde-,i scum Litva,
Prusii §i Svezii, care pentru neroditoruJ lor pamlnt s-au dus
pina la Frantia §i Ispania. Dupa aceea pina la Volohi (Volohi)
sau pina la romani, iar romanii nu voiau sa Ie dea pamtnt, iar ei
facind razbot cu romanii de multe-ori i-au biruit pe romani §i-§i
largeau satele lor precum voiau, iar dupa aceea nu degrab,
cind intru acele Uri desfattndu-se cu rnulfa desf'atare tralau in
pace §i s-au imbogatit ~i au inceput a se leni catre lucrul
os tlrttcr §i fara de veste de un oarecare voievod al Romei
anume Marie, fara de mila au fost btrultt. Pentru aceea fiind
intru ace a vreme slabi cimbrii intru puterea lor s-au intors
iara§i la tariJe lor cele dinspre mlazanoapte §i au sezut in multe
feluri de locuri §i parti, pe linga apele ce s-au zis mai sus, §i 5-
au de spartlt cu credinta, unii dtntr-tnst! s-au tacut cre stlnt, iar
altli au ramas pagini. . .

Pentru inceputul cnejilor Klevnl ul ~i zidirea lor ~i
numele lor

Dupa binecuvintarea §i prooro cia celui ales 'apiritor aJ
Ru~itei, .Sfintul Andrei Apostolul cel intii chemat, pentru muo.oi
Kievului, trecind nu putlna vreme, au venit din cimpiile cele
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salbafice' cu poporul slavonilor cel mare §i foarte viteaz, trei
frati cneji ai Rusiei. Numefe celui dintii Kii, al doilea Sec, al
treilea Kore,satl Hore §i inca a venit §i 0 sora 'de a lor cu ei,
anume Libed, la malul Dniprului, loti neam lui -Iafet §i sernlntla
lui Me§ec (Conf. Stric, fila 115). Unde staprnlnd pe oameni §i
tara Potonial au Inceput a zidi cetatt §i tirguri ca sa petreaca
viata .mai lina §i sa alba §i unde scapa, Deci fratele cel mai

. mare Kit a Iacut cetate §i tirg pe linga apa Dniprului numind-o
pe numele lui, Kievul. lar in care, an letopisetele ru se sti nu
scriu, din pricina ca atuncl nu stiau carte ~i curgerea ani lor iar
n-o sttau, ci ca un popor prost iosa puternic se zaboveau in
trebile osttrtlor.. insa nurnai " un Letoptset a scris inceperea
Kievului anul de la Nasterea lui Hristos 430.

lar al doilea frate ~ec a iidit iara§i cetate nu departe de Kiev
Intr-un munte §i a numlt-o Secavita sau Scovita, pe numele lui,
care munte pina astazi as a se nume ste (Conf. Stric, fila 396).

AI'treilea frate Korev sau Horev a zidit cetate §i a numit-o cu
numele sau' Horevlta, iar dupa aceea s-a chemat munte inalt. lar
sora lui Libed s-a as ezat pe linga apa Libed §i acolo a facut §i
cetate ling,a muntele cel Inalt §i a numit-o dupa numele ei Libed
§i ~ avut linga sine §i harman (Conf. Mihov, fila 6 §i Krom,
Cartea 2). Car~ cel dintli ,era Radim §i dintru acela s-au chemat
radimcianii. AI doilea Veatco §f dintru acela sint vetnicii. de pe
tinga apa Volgcli. AI treilea Duleap, de la care sint duleapenii pe
linga Bug, care acum se chearna Lucenii (Conf. Stric, fila 107) .

. Dup a moartea ace lor trei tratl: Kii, Sec s l Korev, dup a cum S-'
a zts, nu s-a dat scrisor.ii cine a mai s taptnit Kievul, ca unii ce
nu aveau inca slove - alcatuite pe limba lor, f~ra numai
Strikovtchii 'arata ca tot din neamul lor au staptnit pina la
Oscold §i Dir. (F·ila 115).

lar unii din Ru§i auz ldlt cetate mare iinga riul Volga numind-
o Novgorod, §i,.~i pusese ataptnttor asupra lor pe un barbat
dintr-Ins}! care se numea Gostomisil §i mai pe urma
netmpactndu-se, s-au sfatult ca sa aduca de la Vareatl
stapinitori, precum au §i adus trei tratt, pe Ruric, Senaus §i pe
Trivor la anul de la Hristos 861 (Stric, fila 17).

Deci Ruric stapinind Novgradul avea la sine§i doi cneji cu
numele de Oscold §i Dir, ace stta s-au cerut la Ruric sa mearqa
asupra Constantinopolului cu oaste §i tot neamul lor. $i luind
voie au mers pe linga Kiev §i s-au trimis de kievleni ca s.a-l
staptneae ca pe ei. Dupa moartea lui Ruric a ramas mo stenltor
in Novgrad I,gor fiul lui Ruric sub povatulrea lui Oleg. $i auzind

. Oleg, ca -Oacof d §i Dir .au fast cu· oaste asupra
Constantinopolului §i s -au intors biruiti §i rustnat}, a luat pe
Igor at Iul Ruric cu sine§i §i s-a dus spre Kiev. $i trlmtttnd ca
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sa cherne la sine~i prtetenes te afara din Kiev pe Oscold ~i Dir
~i aceia nepricepind vicle suqu!' lui s-au dus cu puttni oameni,
jar ef arattndu-Ie pe Igor le-a zis: lata cui se cuvine a staptnt
Kievul! ~i a poruncit de, i-au ucis inaintea lui ~i au inceput a
stapini Kievul Oleg 'impreuna cu Igor. Acest Oleg ave a un cal
foarte iubit lui ~i i-a chemat pe vrajito ri ca sa-i spuna ce Ii se. .
pare lor pentru calul acela ~i ei i-au spus ca de la ace I tal 0 sa-
i .fle moartea lui. lar el a poruncit sa pazeasca deosebit calul
acela. Dup-a aceea a mers Oleg eli mare putere asupra
Constantinopolului, ca a porn it cu 2000 de cor abloare pe apa ~i
tne onjurtnd or as ul, Leon imj-laratul fiind strimtorat a cerut pace
~i trtmttlnd multe darurl, s-a tmpacat cu Oleg ca s a-I dea
fiecarui ostas cite 12 grivne, care erau cite 40 intr-o corabloara
~i as a s-au Inters cu mare bucurie la Kiev; ~i ~i-a adus aminte
de cal ~i intrebind t;:-3U spus ca a pierit. ~i chemind pe vrajitort,

, au mers CI,J din~ii la oasele calului sa Ie vada ~i a zis catr e
vrajitori: ' lata "proorocia "oas,tra' cea neadevarata, Zicind

"aceasta a lovit in capul calului §i In data iE~§ind din cap un
sarpe cum pi it, I-a tncotttt in picior s i din acea muscatura a
murit.

Dupa moartea lui Oleg, a Inceput singur Igor a s tapl'ni §i i-a
supus pe Cozari §i mergind peste Dunar e a luat 80 de cetatl ale
bulgarilor. ~i puntndu-I sub dajdie pe to ti s-a tntors la Kiev
'(Acest Igor a fost barbat sfintei Olga). ~i a inceput Igor a pune
mare dajdie la drevleni §i nevrind aceia a-i da, s-au sculat
asupra 'lui fiind ei la din§ii cu putinl oameni §i I-au ucis
drevlenii §i rarntnlnd vaduva Olga cu un .fiu al sau au trlrnis
drevlenii 20 barbati boieri la Olga ca sa se dea d-e burra voie
spre tnsotlre cneazulul lor" iar de nu, apoi §i nivrind 0 va face
aceea. lar Olga a poruncit de au sapat in curtea ei 0 groapa
adinca §i adunindu-i pe trimi~ii boieri a zts sa-l arunce in
groapa. Fiind aruncati a mers asupra gropii Intrebj nd de
sanatatea lor §i a zis de i-au astupat cu pamlnt. ~i Indata a
trim is Olga la drevleni ca' sa;..i mai tslmlta mar multi barbati
boieri, zicind: Cum ca se pleaca sfatulul lor; iar ei de bucurie
au mai triniis 50. $i venind la Kiev a porun c it Olga ca sa-i duca
in baie sa se scalde §i merglnd ei, ea le-a zis slugilor §i au
Inc onjur at baia cu materii arzatoare §i dindu-i foc au ars toti
trimi§ii aceia Impreuna cu baia. ~i Indata I-a trimis pe alt sol ca
sa Ie spuna drevlenilor ca sa iasa spre intimpinarea ei ca vine
sa se cunune cu cneazul lor. 'Dec;' ei Intimpinind-o cu mare
pompa au intrebat-o: Unde sint tr imlai! lor §i a zis: Vin in urma
cu oamenii met §i cu toata averea mea. ~i intrind in cetate a

, .
tacut seara ospa] mare, iar Olga le-a poruncit ostasttor sa; ca,
cu-tct-dtnadinaut sa se paze asca sa nu se imbete. lar drevlenii
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pentru hatirul miresei domnului lor au baut pina cind toti s-au
tmbatat. Atunci le-a poruncit Olga ostae llor ei cas a-l uc ida pe
totl, pe Aimenea crutfnd ~i asa la c spatul acela so-au ucis
drevleni ca la 5000. ~i ie~ind Olga de acolo, a venit cu oaste
multa ~i le-a inconjurat cetatea ~i vaztnd ea ca nu poate lua
cetatea cu inconjurarea c~a de un an, a trim!s la drevleni ca sa-
i- dea dajdie cite trei porumbi ~i trei vrabii de tot omul, daca
voiesc ca sa se departeze de la el.. Ei au ris de mintea ei insa i-
au dat. Deci Olga poruncind .ca la tot porurnbul ~i vrabia sa lege.
in aripile ~i in cozile lor fitiluri spre aceea gatite ~i aprinzindu-
Ie sa Ie dea drumul noaptea. ~i aceasta tacindu-se, a zburat
fiecare porumb ~i fiecare vrabie la casa Sa, ~i s-a aprins cum-
plit cetatea. Atunci Olga a' navattt din toate partile ~i intrind in
cetate a ucis multime multa de drevleni, pe linga ca au ars de
pojarul focului fara de nurnar ~i asa Olga supunindu-i i-a facut
birnicL

La anul 955 a mers Olga ca sa prtmeas ca sfinta credinta la
Constan-tinopol, intru Imparatla lui Constantin fiul lui Leon
(dupa Letoptsetul lui Nestor). ~i in Patriarhia lui Teofilact
(dupa Zonara) ~i fiind prtmita cu multa cinste, s-a botezat ~i
primind multe daruri de la cezarul, la intoarcerea sa, a venit la
Kiev. ~i caalalta vreme a vietii sale S-Cl mutat catre Dumnezeu,
Inaa cu intristare ca fiul ei Sviatoslav n-a voit sa primeasca
Sfintul Botez. Dupa mutarea ~i mult a plins tot. poporul cu fiul
ei. ~i s-a numarat ,intre sfinti, cu binecuvintarea Patriarhului
Fotie, care se praznules te pomenirea, ei lulie 11. lar cel ce
voleste mai pe larg a ~ti pentru fericita Olga, clteasca la viata
ei .la iulie 11. (Con.f. Stric, fila 127). .

Dupa moartea Olgaj, fiul ei Sviatoslav a tmparttt cnejia
Rusiei fiilor lui in t.rei parti: lui laropolk i-a dat Kievul, lui Oleg
pe dre'vleni, lui Vladimir Novgradul. tar el tnsus! s-a porn it cu
razbol spre Constantinopol ~i infringindu-i pe greci a luat
multe cetati de ale lor ~i mare strtcactune Ie-a facut, Atunci
eazartl grece~ti. Vasile .~i Constantin trtrnittnd la ei soli din
boierii cei mari pentru pace, cu multe daruri, el n-a voit nimic
din daruri a lua, tara numai as a a incheiat pacea ca sa-i dea
dajdie tot arme: .precum sabii, sutite, zale ~i altele ca acestea ~i
as a a fos t. ~i' mare tulburare s-a ridicat de catre poporul
grecesc asupra tmparattlor lor, z lc in d: Mai bine este a sluji
unui tmparat ca acesta, care nu cauta aur, argint, pietre

, scumpe, ci arme spre apararea -pamintulul sau (Conf. Stric, fila
129). Deci intorcindu-se Sviatoslav spre Kiev, Pecenegii i-au
astupat drumul inconjurindu-I la 0 strimtoare rea, ~i a fost
nevoit a ierna acolo inconjurat (Conf. Krom, cartea 3). lar spre
prtmavara, fara de veste nava.lind asupra lui craiul Pecenegilor
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Cures, i-a sfir~it toata oastea ~i prinzindu-I pe Sviatoslav viu, a
porunclt de i-a talat caput, ~i luindu-i capul a tacut din s caftrlta
lui un pahar f.erecindu-I cu aur ~i a s crts pe dinsul asa: "Cel ce
cauta celcf stralne, pierde ~i pe ale sale". ~i la oapaturl mari
bea din acel .pahar Impreuna cu boierii sai, veselindu-se de
biruinta cea asupra lui Sviatoslav. -

Dup'a moartea lui Sviatosl'av a inceput a cneji laropolk ~i
fiind indemnat de un sfetnic al sau, a ucis pe fratele s au Oleg
al drevlenilor. Auzind Vladimir de aceasta, s-a temut pentru
s ine s l ~i· a fugit la Vareati. ~i a rarnas laropolk ataptnttor a
toata Rusia.

La anul de la Hristos 981 Vladimir lulnd putere de la Vareati
a mers la Novgrad ~i l-a izgonit pe cei ee-l pusese laropolk ca
sa <staptneas ca acolo ~i netrectnd mult a mers asupra lui
laropolk la Kiev ~i prin sfefnicul s au laropolk a fugit din Kiev ~i
iara~i prin ace I sfetnic ce era unit cu Vladimir s-a ucis cind
ie~ea la Vladimir sa ceara pace.

Dupa uciderea fra'tilor lui Vladimir, a ramas In's us l s taptnltor
a toara Rusia. ~i adunind multlrne de oaste s-a pornit asupra
craiului Poloniei ~i biruindu-I I-a- tacut birnic. Du pa aceea a
por-nit cu oaste peste Dunare ~i a supus Serbia, Bulgaria,
Croatia, Sedmigradia, Veatca, latveazca tara Moldovei ~i· tara
Romane as.ca ~i tatar]! Borjunului ~i le-a facut birnice toate
tarile acelea, punind asupra lor acea dajdie ce 0 dade au grecii
rnai inainte.

Cind era Vladimir pe'ste Dunare, au venit pecenegii ~i au
inconjurat Belgorodul Kievului ~i zlce au: Atita sa-t tlnern pina
ce cu foamea ii vom omori! ~i I-au _tinut multa vreme as a Inc it
acurn nici pe 2 zile nu ave a ce minca poporul, ~i nes tilnd ce sa
taca era sa se Inchlrre ~i s-a aflat un barbat lntelept acolo ~i a
zis: Sa se sape trei gropi ~i a adunat din toata cetatea faina !?i
rniere ~i tacind din ,fiiina nis te covas a dos p ita a pus in doua
caz! ~i au slobozit caz ile in gro):>i; la fel s i din miere a tacut
mied ~i punindu-I intr-o cad a au slobozit-o in groapa ~i
mergind au poftit pe cttlva din cei mal de frunte din os tasn
pecenegi ca ~i cum sa vorbeasca cetatenii pentru pace. $i
venind aceia in cetate au stat linga gropile ace lea unde se
adunase poporul. $i dupa pcvatulre a acelui Intetept barbat,
scotea poporul din caz ile acelea, uni i mied pentru baut, a :i
do speala de aceea ~i ,fierbeau in caldar i ~i mincau. Deci
pecenegii un lucru ca acela,· au Intrebat ce scot oame
fintinile .acelea? A raspuns ace I barbat Inte le pt ziei
fintinile acelea fire~te lzvoras te bautura ~j minca
poftindu-i i-au os patat cu covasa fiarta ~i cu mied i-a
~i s-au minunat pecenegii de acea mincare ~i bautu -
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§i au luat §i cu stnest.: $i ie-a zis acel barbat: De veti avea
nevoie §i Jipsa la oaste perrtru mincare sau bautura, apoi
trlmltetl sa 'v:a dam ca nol avem 'prea cu indestulare din fintinile
acestea ~e Izvoras c cu tmbe lsuqare. $i mergind oatas ll aceia
au spus cralului lor §i ostastlor, cum ca cetatenii au fintini de
lzvoras c mincare §i bautura. $i au z is cu totlt: De este asa,
apoi pentru ce §edem imprejurul cetatll in zadar? Mai btne sa
ne ducein, ca ei niciodata nu vor lspr'av! mincarea. $i as a s-au
departat de la cetate §i a s capat cetatea de primejdie prin
barbatul eel Inte lept. Venind. Vladimir s-a minunat de
intelepciunea aceluia §i l-a cinstit cu mare dregatorie, punindu-
i porecla Kisil (adlca covasa).

Dupa '.aceea . s-a pornit Vladimir asupra Pecenegilor, care
tabarisera tinga apa Trubaacu §i au stat de ceea parte de apa
unde este acum cetatea Periaslav. ~i auzind pecenegii de
v,itejiile lui Vladimir, au trimis catre .dlnsul ca sa trim ita pe un

-Iuptator viteaz din partea rustlor; ca sa se bata.cu voinicul lor
ce era asemenea lui Goliat; §i care parte se va birui aceea va
ramlnea supusa, Auzlrid de ace'stea Vladimir mult s-a suparat §i
era foarte tntrrstat, ca nu se afla la el acest fel de voinic viteaz.
$i in acea vreme a supararll imparate§ti a venit cafre dinsul un
mos neaq (perislaviH §i i-a spus, cum ca are un fiu al lui
puternic pe care nimeni din copllarta lui nu I-a biruit. $i s-a
bucurat foarte Imparatul pentru 0 veste ca aceea §i tndata
cheinind pe .flu}. mos ne aqulul I-a intrebat: Putea-vei birui pe
pecenegul acela? lar el a raspuns: Sa rna cerci, 0, lmparate l $i
ind~ta dupa cererea, lui, i-au adus un buhai (cal) sirep, iar ei
tntartttndu-t pe el punlnd inca pe spatete . lui §i un fier ars,
atunci buhaiul se s albatlce a §i dearde re a fierului s-a apucat sa
fuga foarte tare, iar viteazul rus slobozindu-se dupa dinsul §i
apuctndu-l de piele cu miinile, l-a rarnas in mlfni bucata de
piele impreuna cu carne cu tot. Deci Vladimir umptindu-se de
mirare, s-a' bucurat, ci tot se indo ia pentru ca era mic de stat,
tnsa a trimis la pecenegi sa-l sco ata pe voinicul lor la Iupta, $i
ie s ind amindoi craii cu oastea lor spre privire, au trimis
pecenegif pe Goliatul lor spre luptare, care era spates §i mare'
cu statui §i 'stind el in mijloc tacea 0 spaima tuturor pentru
marlmea sa §i cu groaza striga, zicind catr.e rus]: Nu unul, ci

. trei trtmltetl-mt mie! Atunci s-a ararat viteazul rus llor, fiin d
nearato s pentru statul sau .cel mic, tnsa fara de spalrna s-a dus
catre peceneg ca sa se lupte cu el in privirea. tuturor. lar
pecenegul vaztndu-t as a de mic, a inceput a-I ocart §i a-I
batjocorl. numindu-I broasca tes toas a. $i Indata apucindu-se
amindoi tare la Iupta, rusul era indeminatic de a se intoarce cu
u§urinta imprejurul pecenegului, iar pecenegul de-abia se
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intorcea fiind greoi pentru marirnea . trupului, ca de-abia
'ajun~ea rusul la buricul pecenegului !}i as a ei luptindu-sc,
rusut s-a re pez lt cu capul !}i I-a lovlt Re peceneg in vintre.
Pec,enegul Indata s-a -pravaf it, jnsa sarirtd degrab impreuna !}i
mare rustne fiindu-i a racnit ca un leu s l pornindu-se ca sa-I
loveasca pe rus cu pumnut, dar rusul lute intorcindu-se a sartt
intr-o parte. C-i pecenegul din pornirea ,sa cea mare ca sa-I 10-
ve asca pe rus s-a potlcnlt !}i a cazut jos. Atunci grabind rusul a
sarit in spatele lui !}i nu-l Iasa ca sa se mai rid ice, ci

. tncatectndu-t ca pe un cal iI tinea tare !}i cumplit battndu-l

. peste faJci !}i. atita l-a batut pina .ce i-a rupt falctle Impreuna cu
dlntl], dl,lpa aceea apucindu-I de gitita I-a suqrumat mult pina
ce a ie!}it !}i suffetul acolo pe loc. (Conf. Stric, fila 125). Deci
vaztnd V'ladimir blrulnta viteazului sau in'data a strigat !}i
alergind cu puterea sa asupra pecenegilor l-a alungat pina cind
de tot i-au sfarimat ca !}i oarecind Saul pe fBisteni. ~i in acel

'Ioc unde s-a facut slavita aceea biruinta a zidit Vladimir 0
cetate §i l-a pus numele Periaslav §i cu mare s lava I-a cinstit
pe viteazul ace la, tactndu-] §i pe tatal sau om vestit.

Dupa aceea Vlad_imir cu dor+nta mare a dorit ca sa s tle §i sa
afle credlnta cea adevarata !}'i ve nind din toate legile la dinsul
ca aa-l spuna pentru a lor religie, nu s-a Impacat nici cu una,
fara numal cu solii grace!}ti s-a Impac at umilindu-se pentru

" povestirea cea des pre a doua Venire a Ftulul lui Dumnezeu.' ~i
tot neincrezindu-se bine, i-a trim is 'insu§i pe ai sal oameni
ale si ca, cu singur lucrul sa vada reiigia fiecarei cre dlnte , ~i

,'mergini aceia dupa porunca s-au lntors !}i i-au spus ,
Imparatului !}i boierilor lui, cum ca nu se afla sub cer mai

. adevarata!}i dre apta !}i Dumnezeiasca credlnta !}i religie ca a
grecilor., . '

Deci Vladimir adunind putere multa de caste, s-a pornit
asupra imparatiei grece!}ti, zicind: Vol lua cetattle grecilor s l
acolo aflind Pre oti !}i lnvatator! cre st+nes ti rna voi boteza. ~i
mergind in Tavrichia a luat Kafa alavlta cetate !}i dupa aceea a
luat Chersonul cea mai de frunte cerate a Tavrichiei !}i auz lnd
tmparatt] grece§ti Cons~antin §i Vasile s.-au-spatmlnrat foarte §i
a scris Vladimir catre ei, ca sa-t dea pe sora lor Ana spre
Ins'atire. ~i se fagaduia ca !}i legea c reatlne as ca va primi !}i
eetatile Ie va da inapoi, iar de nu, apoi zicea: Voi face
Co'nslantinopolul cCI'§i Chersonul. ~i f'aclnd sfat tmparatit, s-au
invoit la cererea lui §i l-au trimis pe sora. lor §i acum cind
veneau tri.mi§ii cu sora Imparatltor fa Cherson, Vladimir a orbit
§i s-a indoit, ztctnd: Dumnezeii s-au miniat ca voiesc sa
primese alta cre dinta $i ~-au orbit. ~j auzind sora imparatilor
de indoial.a lui, i-a scris zicind: Sa ntt te indoie§ti nicidecum, ci
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sa crezi dln toata inima l?i indata dupa Botez vei vedea. lar et s-
a bucurat de aceasta s l cind s-a cufundat in s caldatoare,
in data 0, minunea Iu] Dumnezeu! - a vazut nu numai cu ochii
eel trupe stt, ci l?i cu cei s ufle te sti. $i dupa Botez cununindu-se

I cu Ana fiica tmparateas ca, a tntors toate cetatl!e tmparattlor
grecel?ti inapoi l?i tnsust s-a intors cu mare bucurie la Kiev,
aducind cu sinel?i rnultlrne de Pre ott lji Episcopi'l?i pe altii din
Tagma Bisericeasca.$i in putina vreme to ata Rusia a botezat-o.

Aici v orn povesti de cite ori 's-a botezat Rusia, mai tnainte-de
Vladimir: ,

intii s-a botezat de Sfintul Apostol Andrei cel intii chemat.
AI doilea, intru imparatia lui Mihail Irnparatul grecesc, de

Metodie §i-Constantin la anul 833.
AI treilea intru vitejia lui Oleg Hind trimis de Fotie

Patriarhul, Mihail Mitropolituf. (Conf. Nestor, Cartea 1,
Baronie, Stric, fila 148 l?i Zonara, Cartea 3). Venind in Rusia,
au zis rU'l?ii catre 'el: De sint adevarate cele ce Ie zici din cartea
Evangheliei, apoi s-o arunci in foc lji de nu va arde apoi
atuncea vom ere de ca sint adevarate toate cele ce se spun
acolo. $i aruncind Mitropolitul Evanghe,lia in foe l?i potolindu-
se focul, s-a aflat Evanghelia tntre.aqa §.i atunci multi au crezut
in Hristos. .

AI patrulea, in vremea Olgai sotia lui Igor.
lar al cincilea, desavirl?it s-au botezat cu tottl sub tmparatul

Vladimir cel lntocmal cu Apostolii.(.Conf.; Stric, .fila 128).
Sa se l?tie l?i aceasta, ca Rus ii inca in anul de la Hristos 790

~ au inceput a avea slove l?i a l?ti carte pe limba lor. Ca in anul
acesta facind pace cezarul grec cu slavonii, spre semnul
lrnpacartt le-a trimis literele slovelor A, B, V l?i celelalte aflate
de greci pe limba slavonilor. insa Polonii [Las ii) cu 209 de ani
mai inainte de ~ul?i au Inceput a avea slove (cuvtnte) pe limba
lor" adtca din anul 581 dup a Hristos (Conf. Stric, fila 87)..

, La fel §i pentru porfira l?i titlul tmparates c in Hron oqrafe le
rusel?ti cele vechi se afla asa scris: in anul de la Hristos 1120,
al dottea Vladimir Monomahul a mers cu rnutta putere asupra
Constantinopolului l?i vaztnd Alexie Comnenul ca nu va putea
sa steie impotriva puterii Ru sestl l?i impotriva vestitei vitejii a
lui Vladimir, a trimis catre ei pentru pace pe Neofit Mitropolitul
Efesului l?i pe cltiva boieri tmpreuna tr imlttnd l?i semnele
tmparatest}, scriind as a: "Alexie' Comnenul, cu Mila lui
Dumnezeu ortodox - tmparat al grecilor, marelui intre cnejii
Rusiei Vladimir, sa se bucure. Fiindca de 0 cr edlnta cu noi
e§ti, iar mai ales ca §i de un singe cu noi ~§ti, ca di'n singele
marelui Constantin Monomahul lmparatul grecilor te tragi,
pentru aceasta nu razbot, ci pace §i dragoste se cuvlhe a avea
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intre noi, ca cei ce sintem de un singe. ~i pentru ca sa cunos ti
dr-agostea ncastra pecare 0 avem catre a ta tmparatle, lata c a-
ti trimit Cununa tmparateae ca, care este a lui Constantin
Monomonahui, a rudeniei tale, ~i sceptru ~i diadema ~i Cruce
de aur cu . Lemn de vlata Iacator $i pajura (atema) ~i toate
celelaHe semne imparate~ti ~i daruri, cu care sa te incununeze
pe tine episcopii cel .trimi§i de la mine, ca sa fii de acum
Imparat al pamtntulul Rusiei". ~i as a .de trimi~ii aceia a fost
incununat Vladimir Monomonahul cu cununa Imparateas ca, ~i
de atunci a avut pace ~i dragoste cu Alexie Comnenul
tmparatul grecilor din neam in neam. '

lar noi sa ne intoarcem la istorisirea cea dintii: Dupa
intoarcerea poporului stavon catre cre dlnta lui Hristos, traind
ani tndeatulatl Vladimir pina la batrinete unse, plactnd lui
Dumnezeu cu toate fapteje cele bune, zidind Biserici ~i altele
spre tntarlrea poporului cre~tin, s-a odihnit intru Domnul,
Impartlnd toata tmparatla Rus ie i in 12 part], dupa numarul fe-

, 'cio'rilor saL ~i s-a numarat intre sf'lnt}, care se praznuie~te in'
luna lulie in 15. lar cel ce voleste a ~ti mai pe larg pentru
Vladimir, ctteasc a vtata lui ~i in Hronograful ce este tip arf t la
la~i in anul 1832. $i no nurnal de Vladimir, ci ~i pentru to ate
tnttmptartle Rusiei ~i a Cnejilor Ior va stt: lar noi aici prea
scurt am pus, neavind nevoie a tlpar! cele ce slnt tlpartte ,

Dupa tmpartlre a tmparatte] ruse stt fiilor lui Vladimir ~i dupa
moartea lor, s-a staptnit cetatea Kievului de la un cneaz la altul
mutindu-se ~i pentru multele imperecheri ~i neuniri, a slobozit
Dumnezeu pe neindumnezeitul Batie asupra acestui pamtnt
ortodox ~i venind cu putere rnulta la anul de la Hr'ls to s 1240
Intru c nejia lui Mihai Viteazul. A trimis soli catre Mihail ca sa i
se tnchine lui ~i miniindu-se Mihail i-a ucis pe solii lui Batie.
Atunci Batie pornindu-se cu oastea sa ca 0 fiara neimblfnzita
asupra Kievului, l-a inconjurat ~i stricind zidurile l-a luat, iar
poporul fiind cuprins de spalma s-a inchis in ograda Bisericii
Pecers cal. Ci neindumnezeitul stricind zidurile cu rnaies triile
care Ie avea a intrat in mlnaattre ~i a ucis pe toti parte
Bisericeasca ~i mireneasca ~i intrind in Biserica Prea Curatei
Stapinei a spurcat-o ~i de toata frumueetea a dezgoHt-o.
Crucea din virful Bisericii era ferecata cu aur, ce foarte mare
era, a: luat-o; biserica pina la ferestre a stricat-o' la fel §i
Sfintul Altar ptna la Icoanele Imparate stt le-a stricat; ~i in scurt
toata mlnas tlrea cu toata podoaba ~i cu zidul cel imprejur pina
la temelie a stricat-o, ~i din aeea, vreme pi-na azl,
tntrurnusetarea cea cu dumnezeiasca slava a Sfintului Lacas at
Fe-cioarei Maria nu poate sa-~i vie Intru podoaba cea dintii. Cil
era toata cu musie de aur (adica ell ni~te pietre in chlput
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aurului) zugravita, ~i cu tot felul de impistrituri minunat era
impistrita ~i cu prea frurnoas e icoane -zuqravtta. La fel s l

,pardoseala Bisericii era cu tot fe lul de pietricele in chipul
florilor pardosita, ~ acoperamtnturtte turnurilor erau cu aur
suflate, iar Crucea cea din virful Bisericii ce era foarte mare
toata cu aur era facuta,. Zidul manas tirfL ce era imprejur
inconjura manas tlre a ca de doua sagetaturi departe, grosimea
lui 'era de un stinjen ~i erau doua porti mari de p iatra tacute,
prin. una intrau tmparatl], domnii ~i tagma Bisericeasca, lar
prin caalalta poporul cel stmptu. Acestea toate ~i mai mult
decit acestea se atlau in Biserica cea asemenea cerutul, care
acum nici ca 0 umbra nu seamana zidirile dupa care se aflau in
yremea ace.ea ~i multa vreme a fost pustie pina s-a Iacut iara~i.

Dupa rrs iprrea Kievului ~i a mlnaattrlt ' Pecers cai,
neindumnezeitul Batie s-~ pornit cu urgia sa. asupra par tilor
Poloniei ~i a Ungariei ~i multe sate ~i cetati a pustiit piezindu-I
tara,de crutare pe poporul cre sttn. ~i a ajuns pina ~i la insa~i

.cetatea de scaun a UngaritH Varadin (Oradea) ~i aproape de
zidurile. ,ei ,~i-a pus cos ll eel tatare~ti. Aceasta cetate in mij-
Joc ...1 parntntutu] unguresc era ztdlta, ~i era imbel~ugata foarte
cu poame ~i cu yin. ~i tmprejur era tnconjurata cu apa , pentru
aceea cei ce loculau tn ea nu se terne au de nimic. Atunci
Vladis'av craiul unguresc n-a putut a-~i aduna puierea oastei
impotriva lui Bati~ filnd cu departare, ci s-a inchis in cetate ~i
sulndu-se pe un stttp inalt privea la pierzarea tarii sale ~i
plingea foarte ,CW amar ~i neavind ce face s;.a dat la ruqactune
~i post. lar ctnd s-a vazut ca ~i sora sa a fost prtns a de tatarl ~i
se ducea la Batie, atunci i s;.a adaus lui actrba peste s ctrba. ~i
cazlndIa Milostivirea lui Dumnezeu vars a lacrtml peste lacrimi,
§i attta curqeau lacrimile din ochii lui incit erau ca nlste ptraie.
~i un de cade au 'pe marmora i~i faceau loc [dupa cum in
Hronografele scrise cu min a se afta). $i fiind ei in atitea lacrimi
~j postiri, dintr-o .data l-a stat cineva dinaintea Iui, zicind: lata
pentru atitea ale tale postiri §i rllgac:;iuni amestecate cu lacrimi,
prea Puternicul Dumnezeu iti da in miini pe paginul lrnparat. ~i
acestea zicind, Indata nev azut s-'a tacut. lar craiul primea in

, '

inima sa multa mingiiere, s-a pogorit de pe stilp de nimenea
fiind tinut §i spinzura ~i 0 secure pe s aua lui §i cu tncre dlntare
adeverindu-se craiul ca acesta era ajutorul lui Dumnez eu,
incalecind pe cal ~i luind securea aceea in mlna, cu mare in-
drazneala s-a pornit asupra potrivniciior cu os tasll sai, c iti se
intimplase a fi atunci in cetate, ~i Iovindu-l tare pe tatari intru
insu~i cos ut tatartlor cel de aparare in care era §i Ins us i Batie.
lar Domnul Dumnezeu a slobozit mare- frica ~i cutremur asupra
tuturor tatajrilor incit n-au putut a se apara cu cos urtle lor ~i
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fugea fiecare incotro putea. lar ungurii ajungindu-i, multlrne de
barbari au ucls. ~.i nu numai barbatl], ci ~i femeile §i copiii
ie~ind din cetate ii pierdeau pe cei necuratl ~i bogatiile lor care
nu aveau numar Ie rapeau. lar pe neindumnezeitul Batie Ins us l
craiul it afunga ~j-I ajungea pe el pe cimpiile unqures n. ~i
vazind Batie chiar pe crai urmarlndu-I, iodata. s-a' intors spre
dinsul §i cind au inceput a se 'bate amindoi, atunci sora
cralului mult ii ajuta lui Batie. lar craiul vaztnd acest fel de
intimplare fara nadejde, s~a Jntarlt cu ajutorul a tot Puternicului
Dumnezeu ~i pe amindoi fara de mila co acea secure-t-a ucis ~i

: a~a ~i-a primit al sau sfir~it tlcalo sul de Batie in parti!e
Ungariei. ~i Hind bfrutt Batie unqurtt au stat in cortu;ile
tatarllor, iar cei mai multi tatart care nu fus es era acolo se
intorceau cu multime de robi ~i prada ta corturile lor socotind
ca ~ed acolo, dar ungurii pe toti citi veneau in miinile lor, fara
de mila ii ucideau, tara numai pe aceta ii crutau care doreau
legea creatine asca, ~i pentru aceasta prea slavita btr uinta,
ungurii pe craiul lor Vladimir I-au vars at de alama pe cal seztnd
~i secure in' miini. tinind ~i I-au pus. deasupra acelui stilp spre
vesnlca pomenire a neamului cetut viitor.

De la navatlre a paginului Batie in parnlntul Rusiei ~i de la
risipirea s lavitet cetatt a Kievului, to ti cnejii Rusiei sub
stapinirea jugului barbar ca la 150 de ani petreceau ~i de catre
Irnparati! tatare~ti dupa vo la s i potta lor erau pual cnejii ru sesti
(Conf. Stric, fila 419). lar cei c'e nu se supune au erau izgoniti,
~i toate cele mari jude c atl ~i tulburar l tatarii Ie lucrau ~i ie
faceau. ~i din tatarii aceia ai lui Batie, uni.i s i-au ales lorus i
locuri in Krlrn ~i Perecop ~i au .cuprtns toate cimpiile cele
dimpreju'r ~i pe cre stinl l-au izgonit de acolo. lar de la Kiev
foa~e cimpurile cele salbatlce ce zace au cu departare ~i toata
partea pamtntulul Litvei au cuprins-o ~i pe Bascaci sau
Atamani ai sal , ca §i cum ar ti nis te starosti ai, Rusiei erau pus i,
care ~i dajdie de la Rusia Ie lua ~i ca niste tmparatl Ii staptneau
pe cre stlnt, ptna cind ortodoxul marele cneaz Dimitrie, pe pu-
terea lor cea pagineasca a biruit-o, §i pe tmparatut tatarttor
.Mamae intru sfir§it I-a sta·rimat. Pentru aceasta se pu ne aici de
fata cu de-amanuntul razbotul lui Dimitrie cu Mamae, spre
Intartrea iubitorilor de Hristos ostast ~i spre ve sntc.a pomenire
a slavitei hiruinte cre~tirie~.ti intru stava lui Dumnezeu, Celui ce
a tnaltat cornul ortodoc sttor tmparatl.

Razboiu! lui Dimitrie ell Ma mae
Binecredinciosul . ~i marele cneaz al Moscovei Dimitrie

lvanovrcl: auztnd ca.vlne asupra lui cu putere neindumnezeitul
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tmparat al tataritor Mamae, cu multe pute rl, iutlndu-se asupra
credintel lui Hristos §i asupra neamului cresflnes c (rivnind lui
Batie spurcatutul sau stramos care pierise) s-a intristat foarte.
$i sculindu-se a' mers inaintea 'lcoanel Mintuitorului lurnil §i
caztnd in genunchi, a tnceput cu lacrimi a sa ruga ca sa-l ierte
Milostivul Dumnezeu pacatete lui §i sa lzbaveas ca parnlntut
Rusiei de la neindumnezeitul Mamae. Dupa ruqaciune scutlndu-
se, tndata a trimis la Borovsca dupa fratele sau cneazul
Vladimir §i dupa toti cnejii §i b'oler ii ~i voievozii. Deci cneazul
Vladimir fsculindu-se) cu grabire a venit la Moscova §i vaztnd
marele cneaz Dimitrie pe fratele sau, i-a spus lui pentru a sa
sctrba §i pentru navallrea barbarilor. lar cne azul Vladimir
intristindu-se de atita sclrba a fratelui sau l-a raspuns mareJui
cneaz,' mingiindu-I pe et §i zicind: "Arunc·a spre Domnul
Intr istare a ta 1$ie] te va paz!" (Psalm 54). lar noua, 0, im parate,
.mal bine este moarte clnsttta a IUB, decit a vedea viata cea de
rustne. Atunci marele cneaz Dimitrie luind pe fratele sau, a
mers catre pre asftntitul ,Mitropolit Ciprian, spunindu-i lui
pentru primejdia ce sta de fata, cum ca neindumnezeitul Mamae
vine asupra Rusiei. Deci i-a raspuns Mitropolitul lui, zicind:
Prin Dumnezeiasca slobozire _ pentru pacatete noastre s-a
ridicat asupra noastra acest pagin tmparat, lar tu, Imparate ,
sirguie1$te-te a-i trimite lui daruri §i prtn acelea ii tmbttnzeste
minia lui; ca doara nu va veni as uprapamlntului nostru spre a-l
pusti.i. $i de nu va voi prin acelea a se imblinzi, atunci tns usl
Domnul prin .Judecattle care §tie iI va face a se smeri el:
"Pentru ca Domnul celor mindri Ie sta tmpotrtva". Ca asa §i
Sfintul marele Vasile a' tacut oarecind, trimitindu-i daruri lui
lulian catcatcrul de lege, ca .astimparindu-se §i minia 'sa sa nu
strice cetatea lui. Ci cind ace I Impar at departat, n-a inceta~
despre pterzatoarea min ie, atunci Indata tnsust Domnul
Dumnezeu spre razbunaraa a atita nemultumlre a lui I-a trim is
pe Oatas ul sau Sf. Mercurie ca nevazut sa':'l ucida pe prigonitor
care s-a §i' Iacut.

Deci marele crieaz Dimitrie, supunindu-se sfatului
Mitropolitului, a trimis pe cel tntetept §i tntetept din cei ce
stateau inainte, Zaharia a 'lui Tustn, ell multe daruri la Mamae,
dindu-i lui §i dol talmacl , Zaharra ajungind la pamintul
Rezanulul §i auzind ca Oleg al Rezanului §i Olgerd al Litvei 5-
au unit cu Mamae, a trimis in talna catre marele cneaz in§tiin-
tindu-I pentru atita vrajma§ie a prieteniior lui. lar marele cneaz
auzind aceasta, a inceput a se clat] cu inima §i umplindu-se de
tntrtstare, s-a rugat catre Dumnezeu, zicind: "Doamne,
Dumnezeul meu, spre Tine Unule lubitorule at dreptati!
nad~jduiesc, ca de ml-ar fi facut vrajmasut rau I-a!} fi .rabdat,
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pentru ea din Inceput este vrajmas neamului cres tlne sc: .Iar
ace stta prieteni §i' cei de aproape ai mei, acest fel au gindit
asupra m.ea: ·Judeca dar, Doamne, dupa dreptatea Ta intre mine
§i Intre din§ii: "Ca sa se sfir§easca' rautatea pacatos ltor"
(Psalm .T). lar dupa ruqaclune a mers eneazul cu fratele sauta
preasftntttul Mitropolit, spuntndu-l lui pentru unirea lui Oleg al
Rezanutui §i Olgerd al Litvei cu Mamae §i zicea cu lacrimi: Am
gre§it, partnte sflnte , inaintea lui Dumnezeut Dar nici 0
strtmbatate nu Ie-am tacu.t lor, ca eu s int indestulat cu a mea
dornnle, §i nu sttu pentru care. pricina "S-au inmulttt cei ce rna
necajes c?" I~a raspuns Mitropolitui: in desert este cea
nedreapta a lor sculare §i vrajba as upra ta, mare cneze! Deci
pentru aceasta nu te scirbi, ci cu lumina' veselie,j te bucura
intru Dumnezeu ajutorul tau, ca et te va izbavi §i te va pros lavl.
Ca de va pazi Dumnezeu pe om, 0, tmparate, nu poate toata lu-
mea a-I omori pe el. Ca unde va putea s capa sau a se ascunde
de tarla Miinii Lui celei stapine§ti §i de la Atotvazatorul lui
Ochi?" ~i prin aceste cuvlnte ale arhiereului tntarmdu-se
marele cneaz· Dimitrie a aruncat intristarea sa,. asupra
DomnuluL

Marele cneaz Dimitrie Ivanovici, sfatutndu-s e cu fratele sau
§i cu tott .sfetnicii, au trimis straja tmpotrtva lui Mamae, pe cei
mai viteji os taal ai sai, pe loan Rievac al, lacob Usatago ~i
Vasile T-rupnic !ji pe alti multi voinici cu din'1}ii, §i le-a poruncit
lor, ca §i cu mare luare aminte sa rnearqa la lupta §i sa prtnda
vreun tatar,' ca sa se in§tiinteze de la el tot adevarul pentru
scopul lui Mamae. ,Dupa aceea a poruneit marele cneaz, ca prin
toate cetatl!e sa, trlmtta scrisori ca toti sa fie gata la razbo l cu
netndumnezettll agareni (turci) ~i sa ae adune cu to tlt la
Colomna in ziua Adormirii Prea Sfintei Nascatoare de
Dumnezeu.

Marele cneaz Dimitrie, vaztnd ca cea Intll straja au zdrobit-o,
iara§i sfatuf ndu-ae cu fratele sau ~i cu boierii, a socotit ca sa
trimi.ta §i a doua straja §i Ie-a. poruncit lor ca degrab sa se
tntoarca, lar la str~ja au fost trimi§i Clement Poleianul, Ivan
Svlaalov, Grigorie Sudoc §i altll multi cu din§ii. ,Pornind
ace stia I-au intimpinat in drum pe Vasile Trupnic aducind pe un
tatar, care i-a poveattt marelui cneaz Dimitrie, ca negre§it vine
Mamae aaupra Rusiei, §i cum s -au unit cu dinsul Oleg al
Rezaniei §i Olgerd al Litvei §i nu se grabe§te ci aste apta
toamna. Auzind ace ste cuvlnte, marete cneaz a inceput a se
ruga, zicind: Stapine Doamne lisuse Hristoase, Cel ce Te-ai
intrupat din Prea Curata Fec ioara Maria 'pentru mintuirea
noastra §i ne-ai Izbavit pe noi din 'robia vrajma§ului, cauta §i
acum Prea Sfinte spre smerenia no astra §i smeraste, Doamne,
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Jntma cea ingimfata a ticaloaulul Mamae.
bu.pa aceasta intorcindu-se catre fratele sau §i catre toti

cnejii §i voieVozii inMrindu-i pe ei ziceau: Cuib sintem ai
marelui cneaz Vladimir al Kievului, care ne-a scos pe noi din
intunericul tnchlnartl de idoli §i ne-a luminat cu auevarul prin
credlnta cea adevarata, sa-i rivnim dar lui §i sa ne batem pina
la moarte cu paginii tatari pentru sfinta Credinta ; "Ca Domnul
ne este noua ajutor §i - nu ne temem de < ce ne va face noua
omul" (Psalm 117) §i de va muri clneva pentru Credinta, unul ca
aceLa cu Sfiritii Mucenici cununa.tn cer va lua. -

A raspuns 'Vladimir cneazul, fr ate le cneazuf ul celui mare §i
to-ti cnejii Impreuna cu dinsul au zis: Adevarat este aceasta, ca
cei ce vor muri pentru sfinta Cre/dinta, plata ve sntca vor lua de
la 'Dumnez eu §i not gata sintem cu totit, ca in razbolul cel cu
tatarii pentru Credinta cea sfinta §i capetele a ni Ie pune.

$i lata ca dupa porunca maretul cneaz Dimitrie, au sosit la
Moscova cnejii §i voievozii Rusiei cu multlme de oaste in
vremea cea sorocita in ziua Adormirii Prea Sfintei Nas catoare
de, Dumnezeu, §i to ti bucurlndu-se de marele lor cneaz Dimitrie,
CCi §i cu 0 gura strigau: Savjr§e§te, Dimitrie, alergarea no as tra,
pentru nurnele tau cel sfint!

- Au 50S it §i cnejii Beloieze'rului cu .multe puteri foarte gata
spre razbo! pregati1i, care erau cneazul Teodor Simeonovici,
cneazul Simeon Mihailov'ci, c ne az ul Andrei Schimbschii,
cneazul Andrei Cargopolschii §i cnezii laroslavului cu ale lor
o.stl , cne1azul' Andrei al laroslavului, cneazul Roman
Prozorovschii §i altii cneji, §i trnpreuna cu din§ii multi boieri §i
feciori de boieri.

lar Zaharia 'cel mai sus pornenlt ajungind la Ordie I-au luat pe
ei domnii intunericului §i l-au pus Inalnte a Impar atului lor
Mamae~ lar Zaharia toate darurile trlrnls e de marele cneaz
Dimitrie Ie-a pus inaintea necuratului .Mamae, zicind: Dornnul
nostru mareJe c neaz Dimitrie lvanovici a toata Rusia in patria
sa se afla sanatos §i m-a trimis sa intreb §i de sanatate a
Imparattel vcastre; -§i aceste daruri le-a trimis spre cinstea Irn-
paratiei tale. lar pingaritul tmparat mlnfindu-s.e §i de multa
rrrtndrle s i minie tlc alosut, in data st-a lepadat tnc'attamlnte a din
piciorul cel drept §i a zis: Zaharie, lata ca-tl daruie s c tie celui
ce ai venit, din slava ce a mare a mea, ceea ce a caz ut din
piciorul meu, ca in acest 'fel este cinstea noastra cea
tmparateas ca de vo les te pe clneva a-l miluil. lar Zaharia cu tnte-
lepeiune i-a' dat einste neeuratului Imparat §i s-a mirat
tmparatul de _ intelepeiunea raspuuaului lui Zaharia, §i a
porunctt ea darurile eele preas lavlte osta§ii sa Ie ieie zicind:
Luatt-va voua aeestea §i va cumparatl fringhii cailor vo strt, ca
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aurul §i argintul cneazului Dimitrie tot in mina mea va . fi §i
pamintul lui H voi imparti celor ce-mi slujesc mie, iar pe el
insu§i it voi pune sa-rnl pasca cireada eamlletor.

Atunci 'Zaharia aprinzindu-se cu rtvna pentru domnul sau a
zis lui Mamae: Pentru ce graie§ti unele ca acestea unui cneaz
cl§a de mare? Ca Dumneze u ceea ce voies te aceea face, dar nu
dupacurn tu v~ie§ti. '

Cei ce stateau inainte au voit sa-l ucida pe Zaharia, dar i-a
oprit Mamae. ~i 'a inceput a amagi pe Zaharia prin multe
cuvlnte, fagaduindu-i ca-J va face ataptnu] Rusiei. lar Zaharia
primind asemenea vicle§ug in inima sa ca sa poata s capa mai
degrab din mina lui, a zis catre Imparatut: Nu se cuvtne s otutul,
ca <neisprclvind solia imparatului sau sa se lipeasca catre alt
tmparat, Mai Intli poruncttl a mi se da cartile soliei ii cind voi
savir§i solia, atunci 'ma voi intoarce catre .tlne Imparate, ca as a
§i voua crediocios sa fiu §:i celui intii imparat a nu mlntl,

Deci necuratul lmparat fiind prins de tnteteptete cuvinte ale
lui Zaharia I-a slobozit pe el cu scrisoare catre marete cneaz
Dimitrie, §i a trimis inca cu Zaharia. §i 4. cneji ve sttti, clns titl §i
iubiti -lui, pe-postelnicul sau, pe logota~, pe com is st.c.luceru! §i
lmpreuna cu din§ii ctttva tatarl. -

lar serls o.area cea de la Mamae tmparatul intru acest chip era
scrtsa: Imparatul rasarttului al marii Ordii al cimpiilor celor
largi al puternicilor tatart, Imparat al tmparatltor Mamae §i al
multor Ordii imparat, mina mea pe multe tmparat]] Ie s taptne ste
§i dreapta mea pe mutte imparatii Ie cuprinde, razbotnlcul
no stru Dim}trie al Moscov~i §tiut sa-ti fie ca moallte noastre Ie
stapine§ti, iar a te inchina imparatiei noastre a veni nu votestt.
Sa-ti fie in §tire §i va fi, ca astaz! mina mea voleste a te
pedepsi, de e§ti ttnar, vino catre mine §i te tnchina mie ca sa te
miluiesc" §i iara§i in pamintul tau te voi slobozi a tmparat], iar
de nu vei face ace asta, degrab pe toate cetattle tale am sa Ie
stric §i focului a Ie da §i insu§i pe tine sub cea mare pe deaps a
te vot da. .

le!jind Zaharia de la biestematul Mamae, a multurnlt lui
Dumnezeu ca l-a stcboztt pe dinsul Mamae §i cum ca n-a putut
socoti ttcalosu! ca sa nu trtmlta pe ai sai iubiti cu Zaharia. ~i
cind s-au apropiat catre apa Okei §i tmpreuna cu ei acei patru
mari tatar! §i cef laltr tatarl ce erau trlmis! cu dinsul in Rusia, a
trimis Zaharia in taina inca pe drum fiind vestitor catre marele
cneaz, 'cum ca sa-i trlmita in intimpinarea lui 100 de os tas i, dar
tatarUor le-a zis: lata ca pe voi au sa va intimpine cu mare
einste de la marele cneaz. lar marele cneaz degrab a trimis in
intimpinaiea lui Zaharia 300 de svardios l ale st din curtea sa. ~i
I-au anat pe Zaha-ria nu departe de apa Okei. ~i dupa ce au
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ajuns la Zaharia Indata le-a poruncit lor a-l rapi pe tatart !ji a-i
leg a !ji luind scrts oarea lui Mamae ce era trimisa catre marele
cneaz a rupt-o pe ea in doua !ji alegind pe un tatar-care era mai
prost i-a" dat lui scrlaoarea rupta ~i I-a slobozit pe el catre
Mamae, zicind: Spune nebunului tau Imparat ca n-am aflat intre
oameni mai fara de minte ca el !ji scrisoarea lui cea ptlna de
nebunie n-am adus-o inaintea ochilor prea atratucltutu! meu
stapin marelui cne az, !ji am clttt-o eu insumi pe ea, !ji vazind
nebunia lui Mamae am ris! '

Deci mergind tatarul catre Mamae i-a vestit lui toate acestea
dtndu-} lui !ji scrisoarea cea rupta, lar necuratul Imparat auzind
aceastaa sarit de mtnle !ji a inceput cumpllt a se lutl !ji tndata
a poruncit 'ostttor sale tara de zabava a se porni spre Rusia.

Deci Zaharia ajurigind cu bine in cetatea Moscovei, s-a
inchinat domnului sau marelui cneaz Dimitrie Ivanovici
aducindu-L lui §i pe toti tatarii legatL lar marele cneaz foarte
mu+t s-a bucurat pentru intoarcerea lui Zaharia !ji pentru
tnteteapta lui soHe !ji mai ales ca cu Incre dintare s-a
tncredtntat de la Zaharia pentru cea nemincinoasa sculare a
neindumnezeitului Mamae !ji cum ca degrab vine. $i se bucura
mai mult !ji se veselea in Dumhezeujntarind !ji pe fratele sau §i

'pe ~oti cnejii Rusiei cei ce se gateau de razbol impotriva
neindumnezeitului Mamae.

$i a socottt marele cneaz a merge in Sfinta Manastire a
Sfintei de viata rfacatoarei Treimi spre inchinare Unuia
Dumnezeu celui in Sfinta Trefme stavit !ji spre primirea de

. binecuvintare de la facatorul de minuni prea cuvto sul parlntete
Serghie.

Deci marele cneaz luind pel fratele sau !ji pe totl ortodocstl
cneji a mers in Minastirea Sfintei Treimi catre Sfintul Egumen
partntete Serghie !ji ajungind acolo in m-inastire, s-a inchinat,
Iulnd binecuvintare de la staretul !ji de la .tot soborul acelui
stint laca!j. $i I-a rugat pe el prea-cuviosul staret ca sa asculte
!ji 'Sfinta Liturghie ca era atunci ziua Duminicii !ji pomenirea
sfintilor mucenici Flor §i Lavru §i a ascultat, lar. dupa Sfinta
Liturghie i-a rugat pe ei prea cuviosul ataret Impreuna cu toti
'fratii 'ca sa guste din piinea sfintei Manastiri. Dar marele cneaz
avea mare Imptedecare §i-I ruga pe cuviosul ca sa-I ierte pe el,
pentru ca ventra vestitori vestindu-i lui pentru apropierea I

tatadlor. $i i-a zis lui Sfintul staret Serghie: Prinzul acesta
spre mare sporire iti va fi, ca inca cununa tie nu ti s-a gatit,
dar la callaltl la multi Ii se impletesc mucenlce stt cununi. Deci
marele cneaz Dimitrie cu totl callattl ortodocst cneji au gustat
piine in trapeza, iar Sfintul Serghie Intru acea vreme a poruncit
ca sa sfinteasca apa cu Moa§tele sfintilor Mucenici Flor §i
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Lavru carora in acea zi Ii se tacea pomenirea. ~i dupa masa
euvlosut Serghie a stropit cu a-pa sfinta pe marele cneaz ,§i pe
totl ortodocs ll cneji §i pe toata oastea lubltoare de Hristos. ~i
Insemnlndu-l 'pe marele cneaz pe frunte cu semnul Crucii lui

'Hristos l-a zis lui: Du-te , domnule, ca, Dumnezeu tie iti va fi
ajutor asupra vrajmas llcr. Dupa aceea chemindu-I in tatna i-a
zis lui: Vei birui pe potrivnicii tal. lar marele cneaz auzind a
lacrlmat §i a cerut de la dinsul un dar. ~i l-a raapuns sfintul
staret:' Ce dar poate sa-l fie spre indestularea domnului meu? 1-
a zis lui "mare le cneaz: Da-rnl, parlnte, pe doi oatast din pilcul
tau cel calugaresc, pe Peresviat §i pe fratele lui Osleb §i tnsust
tu cu ruqactune sa ne ajuti noua,

Dec,i prea cuvloaul stare,t indata Ie-a perunclt lor ca unor
§tiutori de razbol §i viteji Gvardlot] a face gatire, iar in loc de
pavaz a cea atrlcacloasa §i coif, sa-§i puna pe cap schima cea
cu cruci, §i i-a dat pe ei in min a marelui cneaz zicind: -lata §i pe
ai mei o'staat §i .al tal robi! ~i Ie-a zis lor Sfintul staret: Pace'
voua, fratilor mei, patlmlt] ca nlste viteji ai lui Hristos! ~i dind
pace §i blagosJovenie cneazului '§i tuturor ortodocetlcr ostast,
l-a slobozit pe ei. lar marele cneaz s-a bucurat cu inima §i s-au
pornit spre cetatea Moscoya, pe binecuvintarea ataretulul ca
pe 0 vistierie nejefuita avind-o. ~i ajungind in cetatea

.Moscovei, a mers catre prea sftntltul Mitropolit §i i-a spus lui
ceea ce i-a zis Sfintul s taret §i cum i-a dat lui binecuvintare
Sfintul §i la toafa oastea. lar Mitropolitul i-a poruncit lui ca pe
toate acestea sa Ie pazeas ca §i nimanul sa nu povesteasca
pentru .aceasta tainica proorocie a lui SerghTe §i pentru
implinirea btruintei asupra barbarilor pina clnd va veni vremea
§i cea slavita hlrulnta.

in luna lui august in 27 de zi1e, la pomenirea prea cuviosului
partntelul nostru Pimen cel Mare, marele cneaz Dimitrie vrind
sa porneasca asupra ne indumnezeitului Mamae, a mers mai
intH in- Biserica Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu §i stind
inaintea Icoanei Mintuitorului Hristos st-a strins miinile la
piept §i a inceput a se ruga cu lacrimi zicind: Rogu-ma, tie,
Dumnezeule cel minunat! Stapine tntrtcos ate §i prea inalte,' ca
Tu cu adevarat e§ti lmparatul Siavei, mltule ste-ma pe mine
pacatoaul, ca fiind intru intristare alerg ca §i catre Stapinul
meu §i facator de bine: "Judeca, Doamne, pe cei ce-mi fac mie
strtmbatate §i da razbol celor ce se lupta cu mine, apuca arma
§i pavaza §i te sc oala in, ajutorul meu" (Psalm 34), §i da-rnl

- biruinta asupra potrivnicilor ca §i aceta sa cunoas ca Slava Ta.
Dupa aceea stind tnalntea Icoanei Iacatcare de minuni a Prea

Sfintei -Nascatoare de Dumnezeu, celei zuqravlte de Sfintul
Evanghelist Luca a inceput cu umilinta a grai, zicind: 0,
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Doamna imparafeas-a-Nascatoare de Dumnezeu, a tot neamul
cre~1ines.c Aparcltoa're, sa nu dai intru strrcactune cetatea
aceasta pagioului Mamae, ct te roaga Frulul tau ~i [)umnezeului
nostru. Fica£oruliJi -,i Ziditorutui sa ne dea noua mlna de ajutor
.~i sa smereasca tnima cea mindra a vrajma§ilor nostrt, ca potl
Sta.pina cite Ie ·voie~ti! Ca nol nadajduind spre ajutorul tau ne
sirguilll lmpoteiva neiridumnezeitilor tatari!

La. fel a mers ~r"a mormintul terlcttutul ~i facatorului de
minuni P.etru al Kievului ~i cazind if ruga pe el sa se roage
catre Arhie'reul Hristo's Domnul, pentru oile pa~unii sale cele
c:uYi.htatoare, ca sa Ie, pazeaeca pe ele nevatamate ~i sa-l
a1unge~i sa-i piardi pe tupii ~i netndumnezettti de barbari care
voles e a-i inglliti oHe tul.«
"·~i -terminind rugaciunea s-a inchinat Mitropolitului, iar

- Mitropo:litu'l I-a binecuvintat pe el ~i dindu-i lui semnul btrulntel
Sfinta Cruce I-a slo.bozit pe el: ~i a trimis Mitropolitul prea
sfintitul 'sobor' cu preofll la po'rtile Florovului ~i a lui
Constantin ~i·~ lui Nicol!le eu sfintele Cruci ~i cu facatoarete
de'minunf tcoane,. ca pe. totl osta~ii sa-i binecuvinteze spre
razboi. I·a'rmarale cneaz Dimitrie a mers iii Biserica CerescuJui

-Voi&vod la Sfintul Arhangl1el Mihail grabnicul ajutor al
osta~ilQr ~i i s-=ainchinat sfinte·i lui Icoane. Dupa aceea a mers
la mormintul ortodoc~ilor cneji stremos ttor sai ~i a zis:
Adevirati pazitori ai sfintei credtnte, ajutatorl ~i Ortodoxiei, de
av,eti indraznire catre Domnul, pe Acela ruqatl-L pentru noi
mo,~~territoriivo~tri ca sa ne dea noua Domnul biruinta asupra
paginilor. ~i dupa ruqaclune a' ie~it din Biserica ~i iata marea
cneaghina Eucfo-chia~i cu alte multe cneaghine ale cnejilor ~i
voievozilor ~i multtme multa de popor barbat! ~i femei au ie~it
spre ,fetrec:erea maretul cneaz ~i, toti de lacrimi ~i de tnaltare a
glastirilor celor din iriima de-abia puteau scoate un cuvint, dind
unul attula: priete·nilor sal cea mal de pe urrna .sarutare. lar
marele cneaz putln staptntndu-se dinspre lacrimi, nedtndu-st
lui, a plin-ge pentru poporul <i'e era de fala'insa intru inima sa cu
amar lacrimlnd zicea catre a sa cneaqhina ~i mingiind-o pe ea:
Femeie, nu ,pHmge, ea de va fi Dumnezeu cu noi, cine va fi
impotriva noas'tra? '
- ~i asa facind sarutarea cea mai de pe urrna, a Incalecat pe
calul aau ce! d& razboi ~i Impreuna cu el toti cnejii ca ni~te

} ~oimi albi zburind de fa Moscova spre locul cel orinduit al
osta~e~tilor pttcurr: Cneji ai Belolezarutul osebit au pornit cu
ale lor cete foarte aranjate. Mar-elecneaz Dimitrie I-a slobozit
pe' frateIe sau Vladimir spre .drumut catre Bra~au fiindca nu
Irrcapea toata oastea pe un drum. tar cnejil Beloez~rului pe
d:rumu,1Der-cschii ~i insU~i marele' cneaz a mers spre drumul
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eel spre Kotel. Jar roarea :cneaghina Eudoc-hia eu nora sa ~i cu
celelalt,e 'cne,ag'hine s-au suit in foi~orul cel cu acoperamtntul
de aur, care era la marginea Moscove-i ca sa -prtve as ca spre
cneaz ~i' strin.gindu-~i milnfte sale ta piept a inceput a se ruga
catre Dumnezeu, cerind ajutor asupra paginilo-r 'tatari ~i pentru
acei doi fii ai marelui cneaz Dimitrie, Vasile _~i lurie ca sa nu
ramina sarmanl,

Marele' cneaz Dlmltrte. a sosit Simbata in Kolomna intru
pomenirea Sfintului Mo:i,si Araput, august 28 d-e zile. Unde I-au
tnttmplnaf multi voievozi CU oastea "lor. lar arhiereul. Eftimie cu
tot sffntul sobor §i -cu Cruci l-au intimpinat pe el La portite
cetatii ;§i I-a binecuvinta-t pe . mareie cneaz ~i pe"t toti, cei
Impreuna .cu dlnsul. lar a doua zi a poruncit marele cneaz
tutur.or voievozilor ca impreuna cu to ata oastea lor sa ias a la
eim.pul Davtci ~i atlta de mare ..muttlrne de oaste era in cimpul
Kolomonului lnch nu era cu puti-nta pe toata oaste a a o·
cuprinde. CU oehil, ~i - a pus. marele cneaz voievozi asupra
ceterer, iar singur flli~i a primit -ceata cnejllor Beloiezerului. in
min a, cea .dre apta a sa -l-a pus pe frate le sau Vladimir dindu-i
lui pe cnejiL laros lavutul, iar in mina sUnga a sa I-a rinduit pe
eneazut Gteb al Br lan scal, iar in, ceata ce mergea inainte pe
voievodul Dimitrie Vsevoloj, in ceata Kolomonului pe micul
V-asilievici, in a Kostromului pe volev odul loan Rodionovici, in
a Perieslavului pe voievodul Andrei Sircozovischii. lar
cneazulul Vladimir i-a rinduit pe voievozii Daniil VeJevuj pe
cneazul Teodor Sletchii, pe cneazut Iu lle Miccisterchii, cneazul
Andrei MUTomschii.

$ Deci marele cneaz D-imitrie rtnduindu-s! ~i Impartindu-s i
oastea, a porunclt a trece peste apa Okei ~i le-a poruncit
tuturor cu stra~nicie ca trecind prin pamlntul -Rezanului,
nimanui nic i- de un : pal sa nu se atinga ~i insu§i luind
bineeuvinJ;are doe la eprs copu! Kotomonului a trecut peste apa
OkeL. '~i de aeo+o a .slobozit. in trei piirli straji -impotriva
strajilor tatara§ti, pe Simeon Melek, pe Ignatie Kreanul, pe
lorna Tinui, pe . Petru Turului, pe Carp Laexievici, pe Petru
9h;jkov ~i pe altH' mult! ~tiutori ai parlilor acelora, ~i Ins us! el
urma in urma lor se grabea cu frateJe sau ~i cutotl catastl sa].

Dec] auztnd de - aceaata; Q.leg cneazul Rezanulul, cum ca
marele cneaz Dimitrie. _merge cu mare putere impotriva
necuratului Mamae a inceput a se teme ~i gin-dea a trimite catre
cnea-zul Olgerd at Lltvel, insa nu era cu putin1a pentru ca toate
drumurue. erau :cuprinse de osfa s.i §] se mira de unde este
ajutoru] ace-sta §i iQd.r:aznlre a cneazului Dimifrie asupra lui
Mama-e. $iJ-att in§tHn1at-pe el boierii lui, cum ca un calugar cu
numete --Serghie cal ce se -,af-la in pamintuJ lui fHnd inainte
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vazator l-a lntr-armat pe el §i I-a dat lui spre ajutor doi calugari
ai sai. Atutlci Oleg s-a cait ca s-a sculat asupra mare lui cneaz
Dim~trie §i a zis: Amar mie ca mi-am pierdut mintea mea,
nein\elegind vremea cea viitoare §i Dumnezeu va sa ceara de la
mine vlnovatta mea. ~i a rna uni cu marele cneaz rna tern, iar
catre Mamae a rna duce voi fi_ prigonitor fratltor mei §i asupra
ortodoxei credinte precurn . a fost Sviatopolc §i precum
pamtntul l-a inghi\it de viu pe Sviatopolc asa §i pe mine. Pentru
ca ruga·ciunile fui Serghie cel inainte vazator ii vor ajuta
cneazului Dimitrie. insa eu asa voi face, cui Durnnezeu ii va
ajuta cu aceta rna voi uni. -

lar Olgerd adunind multtme de Litveni §i Varea\i §i Jrnodi se
pornise spre ajutar lui Mamae. ~i venind pina "a Oduev, cind a
8uzit cum ca mare le cneaz Dimitrie ell mari puteri a porn it
asupra lui Mamae §i cum ca Oleg al Rezanului s-a Infrf co sat, a
stat de a mai pa§i mai departe declt la Odueb §i a zis: M-am
in§elat ascultind minte straina, ca nlc io data Litva nu era
pova\uita de cnejii Rezanului §i acum cneazul Rezanului §i pe
mine rn-a scos din minte §i tnsust a pierit, deci vern sta aici
loculul pina cind vom auzt biruinta cneazului moscovit.

in acea vreme fiii lui Olgerd: Andrei cneazul Po lutc hii §-i
Dimitrie cneazul Breanscai fiind botezati in ortodoxa credinta
prin rnasteha sa cneaghina Anna (pentru care tatal lor pagin~1
Olgerd ii ura, dar Dumnezeu Il iubea pe ei). Deci auzind ei cum
ca in mare auparare este marele cneaz al Moscovei pentru
navalirea neindumnezeitului Mamae Ii durea inima §i pe din§ii

. pentru aceasta. lar cel mai batrin frate Andrei, a trimis
scrisoare in talna catre fratele sau Dimitrie in care asa scri_a:

.~tii, frate, cum ca pe noi ne-a tepadat de la sine tatat nostru
Olge·rd, pentru aceasta ca am primit credlnta ortod oxa §i
Dumnezeu ne-a primit pe noi, deci dar sa ne nevoim pentru
sfinta credlnta §i pina la moarte sa mergem spre ajutor marelui
cneaz Dimitrie §i la tot poporul cresttnes c, impotriva paginului
tmparat Mamae!

Citind scrisoarea aceea Dimitrie de la fratele sau, s-a umilit
§i cu lacrimi a zis intru stne sf: Da-ne noua, Doamne, cea buna
§i placuta Voin\a Ta a 0 savir§i §i a trim is catre fratele sau
acest fel de ras puna: Gata sint, frate, Impreuna cu tine a merge
cu osta§ii mei pe care-i am adunati pentru tatarjl cei de linga
Dunare, §i calea, frate , ne zace noua inatnte lesnicioasa de la
rnlazanoapte spre Don, ca §i de tatal nostru sa ne talnuim, ca
nu cumva sa ne faca piedica scopului nostru §i in buna vreme
implinindu-ne in§ine. vorn merge tmpreuna catre marele cneaz
Dimitrie. ~i dupa putine zile s-au unit cu mare dor+nta ace sti
doi fra\i §i precum oarecind losif §i Veniamin asa ei cu
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dragoste se sarutau ~i s-au ~irguit cu toate osttte lor a merge
catre marele cneaz Oimitrie, cu care unindu-se nu departe de
Don la locul ce se cheama Btrlzu!e.

Oeci marele cneaz Oimitrie vazrnd neasteptatut ajutor s-a
bucurat muttumlnd lui Oumnezeu pentrtr minunata Lui purtare
de griJa, pentru- ca copiii lasindu-I pe tatal lor i-au venit lui in
ajutor. ~i. primindu-i pe ei cu cinste, cu multe daruri i-a
indestulat pe et ~i le-a zis lor: Nu pentru mine atl venit voi
catre 'not, ci Oomnul Oumnezeu v-a trimis pe voi tntru ajutor
noua cres tlnltor impotriva paginilor, precum oarecind Avraam
lui Lot" carula voi Il sinteti adevaratl rivnitori acum. Dupa
aceea marele cneaz a trim is vestitori catre prea sf+ntitul

, Mitropolit Ciprian (spunindu-i) cum ca cnejii feciori ai lui
Olge.;rd, lasind pe tatal lor, au venit spre ajutor cu rnulte puteri.
lar Mitropolitut auzind aceasta, a lacrlmat dind multumtta lui
Oumnezeu ~i zicind: Stapine, Doamne, lubitorule de oameni,
multumlm Tie pentru attta a Ta milostivire, ca prin a Ta purtare
de grija ~i Putere vinturile cele pctrlvnlce noua s pre tlruste s-
au schimbat. ~i ~ poruncit in Dumnezeteettle Biserici sa se
faca rugaciuni ziua ~i noaptea pentru marele cneaz ~i pentru
toata oastea ortodoxa, iar mal : aies in Iacasul Sfintei
tncepatoarel de viata Trelml a lui Serghie, nadajduf.nd ca acolo
cel mai ales folos au rugaciunile spre ajutor. tar marea
cneaghina Eudochia auzind de aceasta mare Milostivire a lui
Oumnezeu, le-a facut milostenie muitor saracl ~i ea insa~i
mergea spre rugaciuni totdeauna in Bi~erica lui Dumnezeu.

Deci marele cneaz Dimitrie sosind la locul cel zis Beruzuiu
ca de 20-stadii de la Don 'in luna lui septembrie in 5 zile la

- pomenirea Sfintului Prooroc Zaharia §i la pomenirea uciderii
rudeniei sale' Gleb Vladimirovici cneazul Rusiei. Atunci au
venit. ~i de la strajile lui: Petru Gortco! ~i Carp Alexei ~i au
adus un tatar de la cei mai de frunte de Ia Mamae. Acel tatar a
povestit cum ca Maniae este la Kuzmineia Gati ~-i nu se gra-
beste pentru aceasta ca-l asteapta pe Olgerd ~i pe Oleg, iar de
a ta adunare nici nu ~tie ~i de lnttlnlrea cea cu tine nici nu
nadajduie~te. lar marele cneaz i-a intrebat pe ei de puterile lui
Mal\1ae. ~i i-a ras puns tatarul zicind: NU-i este cu putlnta
nlmanul puterile lui a Ie numara, Atunci marele cneaz a inceput
a se sfatut cu sfetnicii sai, zicind: Oare aici sa stam sau sa
trecern apa Donului? ~i l-au zis lui feciorii lui Olgerd: De

'voie~ti, cneje, spre tntartrea o~tii porunceste a trece peste apa
Donulul, pentru ca atunci nimeni nu va gindi inapoi. lar pentru
puterea cea 'mare a lui Mamae n-avem ce ne spatmtnta, ca
Oumnezeu nu intru puterea omului, - ci intru dreptate
btnevcteste, pentru ca ~i laroslav trecind apa I-a biruit pe

375



SViatopolk. Stramo§ul tau marele cneaz Nevschii Alexandru,
frecind .apa Neviei I-a biruit pe craiul nemte sc. Aseme nea se
cuvine §i tie sa faci,' chemind spre ajutor pe Domnul Dumnezeu
§'i de vern §i muri pentru sfinta credinta §i mo ste nlrea lui
Dumnezeu, atune] plata vesntca de Ja Dumnezeu v orn primi.
A§a §i pe oastea ta 0 Intare ste §i Ins utt te trnbarbateaza pentru
ca multi viteji §i voiniciai. Atunci marele cneaz a poruncit os tii
sale sa tre aca peste apa Donulul §i in acea vreme au inceput a
alerg,a vestitorii, spunind ca iafa nu departe alearga tatarii, iar
fHi Rusiei auz ind .multi se tmbarbatau §i se intareau astepttnd
eLI bucurie implinirea dorintei lor. ~i .Iata ca de naprasna au
inceput a se arata turme de lupi urrind neincetat §i multtme de
corbi fara de nadejde s-au adunat, la fel §i c iorl §i vulturi de la

.Gura Domnului in mare multlrne ventra acolo. ~i ca nls'te rnunti
·jucau tipind prin .vaz duh §i vulpi §i alte fiare se adunau tlptnd
§i asteptlrrd Infr'lc os ata zi, cea 'data de Dumnezeu lor spre
mincarea stirvurilor. Atunci batrlni] ostas l se bucurau auzind
ca se, apropie 'neprietenii, avlnd nadejde spre tagaduinta cea
desavir§i1a §i prea frumoasete cununi cere-mal inainte zise, de
la prea cuvio su! Serghie, iar unii din cei mai tineri se
tmputlnau vaztnd moartea inaintea ochilor lor, pe care cei mai
batrini ii intareau, ca fara de temere sa tndraznees ca, punindu-
Ie lor, inainte pentru rnoarte a cea vremelnica, "data ves nlc a, §i
pentru cinstea cea strtcactoasa cununile cele neve stejite a
Ce~e§tii Slave., ~i a§a unul pe. altul Intar indu-s e §i cu toata
inima spre razb o] indreptindu-se, .cu Indrazrrire prin ajutorul
cel Dumnezeiesc se! tntr-armau tmpotr+va ne curattlor.

in al '§aselea ceas din zi a venit eLI fuga Simeon Melek cu
tcvaras ll sai pe care I-au alungat tatarti pi'na la cetele ruae stl s i
vaztnd pe cea mare oaste a marelui crreaz Dimitrie s-au Into rs
§i au povestit Jmpar etului lor Mamae ca cnejii Rusiei s-au intr-
armat linga Don intru multime rnutta de. oa ste. Jar impotrivnicul
de Dumnezeu aprtnztndu-se de diavotut cu mare mlnte spre a sa
pierzare, a racnit cu glas'infrico§at z ic ind: Acest fel de putere
este a mea ca sa nu-i PQt birui pe ace stia, deci cum rna voi
putea int_oarce intn:i ale mele? s l i-a poruncit la toata oastea
pagineasca ca .sa se intr-armeze. Iar Melec degrab alergind i-a
pove sflt marelui cneaz cum ca vadul GU§tn I-au trecut paginii §i
rrumal 0 noapte mai avem intre noi, iar dirnine ata au a trece
peste Nepriadva, iar tie ti se cuvine, mare cneaz, astaz l sa te
inarmezi ca sa nu apuce mai Inatnte tatarli. ~; 'indata marele'
cneaz Dimitrie cu fratele s~u §i cu cnejil Litvei feciorii lui
Olgerd au tnceput a-§i rindui cetete iar mai .ales din parte a
litvei. Voievodul' Dimitrie Sobroc cu : neamul Volinet s-a
orinduit cu foarte buna rtndulata. ~i fiind rinduite toate cetele
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fiecare unde se cuvenea a sta, s-a dus marele cneaz cu cetlaltl
cneji la loc inalt §i au vazut toate staaqurtle o§tii cre§tine§ti §i
cum ca toate cetele lor erau la rind';n zale §i in coifuri de aur
lumlrrat straluctnd, b ine gatiti §i Intocmlti §i totl os tastt §i
vite}ii Rusiei erau bine .volo sl §i cu toata inima gata spre
razboi, rugindu-se Domnului Dumnezeu pentru btrulnta cea
asupra vrajrn,a§uluL Pentru aceasta s-a minunat s l s-a bucurat
cneazul tntarlt • fiind de Dumnezeu. La fel §i cnejii Litvei
minunindu-se graiau: Asemenea este oastea aceasta ca §i
oastea tmparatutul Macedo.niei ca attta de multa este, care mai

. inainte de noi n-a fost. §i ind~ta mare.le cneaz coborindu-se de
pe cal a cazut in genun.chi inaintea Icoanei lui Hristos, care era
zugravita pe steagul cel negru al cetei celei mari §i a inceput
din' adincul inim-ii a se ruga strigil1d cu glas: 0, SUpine
Doamne Atottlltorute, vezi smerenia noa'stra §i cauta cu ochi
milostivi as uprarpopo ruf ul tau, care prln Dreapta Ta sint z ld itl
§i cu Singele Tau stnt ras curnparati din rob ia diavolului, ia
amlnte,' Doamne, spre glasul ruqactunii me Ie §i intoarce fata .
asupra necuratllor barbari §i daruies te-ne noua btrutnta asupra
lor, pentru Rugaciunile Prea Curatei M.aicii Tale §i ale tuturor
sftntlfor, .care din veac Ti-au btneptacut Tie.

D~'pa rugaciune incAlecind marele cne az pe calul sau, a
inceput cu ceilalti cneji a umbla pe la toate ceteie, fiecar ei cete
cu -gura insu§i grainc;fu-i, Fratii mei cei iubf ti, fii cres tlne stl de
la mic §i pina la mare, astaz! noaptea sose§te,' iar ziua ce a

I infr.co§ata ~e apropie, deci intru ace as ta noapte prive'gheati,
imbarbatati-v'a '§i va intariti Intru Domnul lisus Hristos Cel ce
va fntare§te pe voi, ca iata a venit ceasul nevolntet voastre,
statf dar tari tmpotrlva neprietenului; care iata ca aproape de
noi este, Jinga apa Nepriatva, Domnul ne este sraptnltcrut
nostru, Dumnezeul lui Jacob, nadajduiti spre Dumnezeul cel
Viu. Ca pace voua sa va fie, fr atilor , cautati la neamurile ce le .
de demult s l ve detl ca cine a nadajduit spre Domnul §i $-a
rusmat? Sau cine chemindu-L pe EI a fost trecut c u vederea?
Pentru' ca indurat §i Milostiv e'ste Domnul §i mintuleate in
vremea scirbei, iar eu inca §i mHne doresc a rna vedea cu voi §i
aceasta zicind I-a s.loboztt pe frate le sau cneazul Vladimir in
capul Donului Intr-o dumbrava verde ca sa se ascunda acolo
tndoslndu-se cu cetete sale' dlrrdu-i lui §i multi voinici din
curtea sa .§i a stoboz it cu ei §i pe ginerela. sau voievodul
Dimitrie al VoHniului cel vestit, fiind a doua zi cinstitul praznic
al Na§terii Prea' Slintei Nas catoare.de Dumnezeu.

§i se intimplase atuncea de era toamna lunga §i erau zilaie
ca de vara !ji noPtile luminau cu caldura vazduhului. Dupa
ducerea marelui c~neaz toti osta§ii se imbarbatau intr-un suf!et
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cu Indrazntre , fagaduindu-se ca unul pentru altul sa moara §i
totl ochit inimilor sus ridicindu-i ca lji cu un gla~ strigau:
Dumnazeute eel .Sfint, cauta spre noi ~i darule ste-l ortodoxului
nostru cneaz biruinta precum marelui tmparat Constantin s i-i
supune sub picioarele lui pe vrajrnasu] lui, Mamae, precum
oarecind lui David celui blind pe Goliat, lji lnvata miinile
noastre _spre oljtire §i degetele noastre spre razbol,
binecuvintate Doamne, in veci.

., '" . .

Aratare pentru semaluf rfle lui Dimifrie Vol in tch i
Vezi aici citind pentru semalulr+, sa nu s ocoteett, iubite

cititorule, sa nu s oc otes ti :ca acete semalulrt ostaljeljti vor fi
oarecare vraji lji farmece, cele ce sint potrivnice legii credtntel,
fiindca alta este sernaluirea lji alta farmecul. Ca farmecele lji
vrajile sint de la diavol, pururea parttnltoare raului, iar
semalutrtle din tscustnta omului se fac. intru niljte tnttmptarl ca
acestea, de multe ori lji de la Ins us l Dumnezeu spre folosul sau
pedeapsa ceea ' ce va sa fie oamenilor, se arata mai inainte
multe feluri de semne, nu numai pe parnint, ci lji in vazduh
precum cometele lji altele. Cel ce cltes te multe istorfl , va afla
unele ca acestea multe dupa cum §i aici. Pentru aceea §i
Dimitrie cel mai Sl!S zis, nu spre altul, cl spre Ins us i Dumnezeu
§i spre ptacutli Lui, a nadajdui pe tmparatul §i a se ruga ii
statuie§te, dl{.pa cum se vede jos. ,

~i venind Dimitrie Volinet l-a zis 'maretul cneaz: Voiesc sa-rni
cerc semaluirtle mele, fara numai ie s i Impreuna cu mine la
cimpul Kolikov, §i l-a ascultat pe -el mare le cneaz. De ci Dimitrie
Volinet a stat in acea noapte prin mijloc ul aminduror o§tilor,
intre ai sai §i intre cele tatara$ti. $1 tntorctndu-se in partea
tatarllor, a auzit zgomot mare ca 0 adunare mare de oare scare
tirg, sau ca vreo zidire de cetate, lar inapoia lor foarte urlind
lupii §i in partea cea dreapta tipau vulturll §i era ca un cu-
tremur foarte mare pentru felurimea ~i muttimea pas artlor, iar
impotriva lor corbii ca ni§te munti saltau. lar peste apa
Nepriadsca gi§tele §i lebedele battnd ell aripile lor neoblenulta
frica faceau. ,~i i-a zis Volinet marelui cneaz: Oare auzi ceva,
cneje? ~i i-a raspuns lui: -Aud, frate, ca mare spairna este. ~i i-a
zis Volinet marelui cneaz: Ce ai auz it, cneje? ~i i-a raspuns
cneazul: Nimic, fara numai am vazut rnultjrne de raze de foc
pogorindu-se apoi spre oastea sa proprie §i era Hnls te mare
acoto. ~i a zis Volinet: Focul bun semn este, cheama dar pe
Dumnezeu cu neindoita cre dlnta. ~i a zis iara§i Volinet: inca
mai am sernalulre, cneje, §i des cate clnd de pe cal s-a tupilat
jos la pamlnt cu urechea dreapta, zactnd la mult ceas §i
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sculindu-se indata ~i-a plecat capul in jos. ~i i-a zis marele
cneaz: Ce es te, frate? lar el nu voia sa-l spuna lui, ci stlit fiind
i-a spus zicind: Una este spre folos, iar cealalta spre s ctrba.
Pentru ca am auzit, domnule cneje, parnlntul in doua parti
plingind, 0 parte in limba pagineasca, amar plingind pe fiii sal,
ca 0 vaduva oarecare, iar ce alalta parte ca 0 fe ctoara, jalnic
glas _.de pHngere ca dintr-o trimbita slobozea. Iar eu, mare
cneje, pe muttlmea acestor semalulrl Ie-am cercetat, pentru
aceasta rna nadajduiesc spre Dumnezeul cel Viu ca cu Puterea
Lui ~i cu ajutorul Sfintilor Mucenici Boris ~i Gleb, rudeniilor
tale, a ta biruinfa va 'fi asupra paginilor, ci ~i oastei cre~tine~ti
multa cadere ii va fi. ,

Decl auzind aceasta marele cneaz foarte a lacrlrnat ~i a z.is ;
Fie btrutnta Domnului! lar Volinet a zts ; Domnule cneje, nu se
cuvine aceasta in cete a povesti, ci numal lui tnsust Dumnezeu
a te ruga ~i pe sftnt] i Lui spre ajutor a-i chema. lar miine

. dtmlneataporunceate tuturor ca tncate ctnd pe caii lor ~i fiecare
ostas a se Inarma ~i a se nevoi cu semnul Crucii lui Hristos, Ica
aceasta . este arma nebtrulta asupra vazutilor ~i t nevazutttor
vrajma~i.

in noaptaa aceea cind se' auzeau acele semaluirt, un barbat
oarecare cu numete Toma Haltlbf aev pentru cea ves tita vitejie a
lui a fost pus de marele cneaz la cea mare straja impotriva
paginilor ~i i-a descoperit lui Dumnezeu 0 vedenie ca aceasta:
Ca vedea un Nor ales intru tnalttrne s i lata ca nts te cete foarte
mari, care de la rasarit ie~eau ~i au venit din parte a ide la
miazaal doi Tineri lumlnatt, avind in mlinile lor lumlnarl ~i sabii
ascutlte, ~i ace stla erau sfintll Mucen-~ci Boris ~i Gleb ~i Ie-au
zis mai marilor tatarilor: Cine v-a poruncit voua ca pe patria
noastra, cea data noua de Domnul, a 0 pustii? ~i au inceput a-l
tala pe ei, incit nlc iunuln-a scapat intreg. .

Dlrnlne ata l-a povestit acea straja marelui cneaz vedenia ce
vazus e peste noapte, iar marele cneaz i-a poruncit lui ca
nimanul sa nu spuna aceasta. ~i rtdic lndu-s l marele cneaz
miinile ~i ochll spre Cer a inceput cu lacrimi a se ruga zicind:
Doamne, lubitorule de oameni, pentru rugaciunile s firrtl lor
Mucenici Boris ~i Gleb, aJuta-mi pre cum lui Moisi asupra lui
Amalic ~i lui David asupra lui Goliat ~i lui laroslav asupra lui
Sviatopolc ~i stramosutu! meu marelui cneaz Alexandru asupra
Craiului _nerntes c celui ce se lauda a pustii patria no astra.
Ajuta-ne noua, Doamne, robilor Tai cresttnl, care cheama
Num~le Tau cel Sfint, asupra paginilor, cei ce Te oc aras c ~i Te
hulesc pe Tine ~i se impotrivesc nebiruitei Puteri a Crucii Tale!

in ziua ~i Praznicul eel mare al mintuirii creatlnestt, al
Na~terii Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, in ceasui al
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treilea tocmindu-se osttte au inceput din amtndo ua partl!e a
trim'bita spre raz boi, lar din partea rus.ilor cu mult mai mult se
tntareau-dln glasurile lor, jar cele tatares tl se pare au asurzite.
~i inca nu s-au amesteeat· unii cu altii pentru ca era nequra .

. Atunci marele cneaz Dimitrie calare pe calul sau cel de razboi a
inceput a umbla prin cete tntartndu-] pe ostasu sai §i cu lacrimi
graia: "Parinti ai mei §i frati!, Pentru Domnul §i pentru sfintele
Biserici §i credlnta cea cre sttneaaca §i pentru patria voastra
nevoiti-va, ca ace asta moarte nu este moarte, ci vlata vesruca.
Nim,ic pamlntes.c intru stneva.s a nu ginditi, ciIa nevointa ce va
zace inainte sa cautatl, sirguiti-va lntru toata In drazn lre a §i
nadejdea a b lrul pe pagini, ca ' sa ne tncununarn cu cununile
btrulntel de la .Hrtstos Domnul §i Mintuitorul sufletelor noastre .

.$i as a lntariildu~§i cetete sale, a venit iara§i sub steagul sau
eel rosu §i de scatectnd de pe cal §'i-a deabracat de pe s lne s!
porfira c.ea imparateasca §"i hainele s i $-a irnbracat cu altele §i
pe- alt cal a tncatecat. Jar pe calul sau l-a dat lui Mihail
Andrievici. iubitul aau la fef §i pe porfIra sa a pus-o asupra lui
§i a poruncit sa duca dupa Mihail §i semnul cel tmparate sc ,
sub care semn §i ucis a fost Mihail pentru domnul sau. ~i
insu§i cneazui a" stat la locul sau §i sco tind din sinul sau
cinsHta Cruce in care era 0 partlctc a din Facatorul de viata
Lemn §i-a inaltat miinile sale trnpreuna cu crucea spre Cer §i a
zis cu lacrimi: lata ca spre tine sfinU Cruce este sfir§itul
nadejdU mete, §i precum i-ai ajutat mare lui Constantin a birui

, pe vrajma§ii cre§tinilor asa §i noua aj uta-n e s a-l biruim pe
paginul Mamae §i toata puter ea lui.

Acestea graiodu-Ie, el, lata ca i s"-a'adus lui 0 scrisoare de la
preacuviosul Serghie Egumenul Intru care asa era scris:
Marelui cneaz Dimitrie Ivanovici §i tuturor cnejilor Rusiei §i la
toata orto doxa oaste, pace §i binecuvintare, inca trimisul l-a
dat cneazului .§i ptinea ce se che ama Panaghia care era trlmls a
,de la egumenul Serghie. Jar marele cneaz §i cu totii s-au
bucurat pentru acea scrisoare §i pr in aceea ca nls te tari
cornuri de razboi s-au inarmat §i pe trimis cu dragoste I-au
sarutat, iar ptinea cea sfinU lutnd-o . s i-a lnattat spre cer
mtlnue sale §i cu glas mare a .strigat: 0., mare Nume al
Preasfintei Treimi! Prea Sfinta Nas catoare de Dumnezeu ajuta-
ne. noua asupra potrivnicilor, cu ruqactunlle "pre a cuviosului
Seighie §i ne mlntute ste pe noi.,.

Dupa aceea incaiecind pe calul sau, a luat palo§ul sau cel de
·fier §i s-a po.rnit sa iasa din ceata afara vrind el intii a incepe
razboiul din cea mare rivna a sa pen:tru credinta cre§tineasca
§i pentru Biserica· §i pamintul Sal! '§i pentru cea mare
strimbatate. ce patimea de la tatari, dar cnejii Rusiei ~i soldatii
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I-au tinut pe el, zicind: Nu se cuvine tie, mare cneze, ca tnsutl
rnergind inainte sa te batl, ci sa stai deosebi !ji sa prtve sfl spre

r razboiul nosfru rtndutndu-tl cetele tale !ji socotind foarte unde
sa te ara1i. Ca, de vel plert tu atune] ce va fi pentru noi? Sau
de vom birui inaintea cui ne vom arata? Ca noi cu torii sintem
gata -pantru tine, mare cneze, !ji pantru tara noastra capetele a
ni Ie pune, Tar tu sa faci pomenire pentru noi !ji sa ne scrii in
sGbo'rniceftile carti spre pomenirea neamului ce va sa fie. lar
marele cneaz a lac rim at !ji a zis: Fratii mei, bune sint cuvintele
voastre, dar Hindca pe pamtnt sint cinstit cu mai mare ctnste
lnaintea voastra mal mult decH .voi totl, pentru aceea mi se
cuvine ca pentru voi totl mal intii deci capul meu ami-I pune-st
mal. inaihte-decit voi CJ primi cununa de la Hristos, ca cele bune
deJa Domnul am prlmtt, apoi cele rele sa nu Ie rabd? Ca pentru
mine unul s-au ridicat acestt vrajma§i §i cum voi putea suferi a
va vedea~pe voi ucfs i? Paharul cel de ob ste acum mai ales mi '
se cuvine Ctl voi Impreuna a-I bea, ori de moarte, ori de vtata,

in acea vreme au inceput cetele cele dinainte a se apropta de
tatari, ceata cea ..dintii mergea cu Dimitrie Vsevolod !ji cu
V'ladimir fratele lui. Din mina dre apta mergea ceata Vasilievici
din Ketomna aranjati gatiti de razbol , lar paginii tatari mergeau
gramada, pentru ca n)u Ie era lor Io c sa se largeasca. lar
neindumnezeitul Mamae cu trei Pas l ai sai s-au suit la un loc
inalt ca. sa priveasca pre varsarea singelui omenesc., ~i cind s-
au apropiat o!jtile din arnlndoua parti!e intre sine!ji, atunci
indata a ie·§it un tatar di.n ceata tatare asc a cu numele Celubeiu,
aratlrtdu-se decit totl mai viteaz, precum oarecum cel de demult .
Goliat. Pe a.cesta vaz lndu-l Peresviat calugarul lui Serghie
indala 'sloboz'lndu-ae din ceata lui Vladimir Vselov, a zis: Acest
tatar i§i cauta asemenea lui viteaz,. lar eu voiesc sa rna lovesc
c,u dinsul intru Numele Domnului Savaot !j;i sa iau cununa
Imparatte] Cerului. ~i avea asupra sa coiful chipului ingeresc
<inarmat prin schima cea cu cruel. ~i iara§i a zis catre toti ai
sab Parintilor mei !ji fran, lertatl-ma pe mine pacatosutl ~i 'i-au
raspuns tot]: Durnnezeu sa te ierte !ji sa te binecuvinteze §i sa-
tl ajute tie pentru rugaciunile Sfintului Serghie. ~i s-a repezit
asupra tatarutui acela, sf oboztndu-se §i tatarul asupra lui, toti. . ,
cre§tinii au strigat: Doamne, .ajuta robulul Tau! ~i atita de
cumplit s-au lovit cu sultte!e ac esti do i viteji calugarul cu tata-
rul, tnctt pare a ca s-a prabus it pamintul §i Indata amindoi au
cazut la pamlnt, unde s-au §i sftrs it.

Dupa sfir!jitul alergarii Iul Peresviat, in data fiecare dind
ptntenl calului ,sau au strigat ca §i cu un glas totl oatasti
cre§tini: Cu noi este Dumnezeu! ~i iara§i: Dumnezeule al
creettnttor. -aJuta~ne noua asupra vrajma§ilor! lar tatarii strigau.

381



, .

pe Og Mahmet §i pe dumnezaii lor. ~i amestecindu-se amindoua
partile au inceput cumplit a se bate. (0, frica §i spalma). Ca se
varsa singele vitejilor de sub sete le cailor curgind ca ni§te
piraie, se ~alcau coifurile cele de aur sub picioarele cailor, iar
Irnpreuna cu coHurile §i capetele vitejilor. lar tatarfl indoit
cadeau pe acel cimp Kolikov, vaz duhul s-:a· intunecat de colbul
ce se ,inalt_a in, sus de su b copitele cailor, se parea ca ofta
pamlntul de greutatea osta§e§tilor puteri, ca attta multime tara
de numar era tnctt poate sa ztca cineva ca nici mai inainte n-a
fost, nici mal pe urma AU va mai fi. Caci ci-ta largime avea ace I
loc intre Don §i Mecii, Insa tot Ie era strimt la atita rnultlme de
oaste, §i nu numai de arme cadeau ci .§i unii de altl] lovindu-se
se ucideau §i din cea multa strimtoare, unii se naduseau, altll
sub picioarele cailor mureau §i riuri de singe curgeau. Sabiile
ca ni§te fulgere· stra_luceau, sulttele zdrobindu-se ca tunatele
trazneau, acolo glasurile pina la cer se lnaltau din cea mare
strigare a nenumaratltor osta§i §i de Ia ceasul al sas elea foarte
tare §i din toata puterea s-au batut,

0, zi groaznic~! 0, ce ceas amar! Ca in trei ceasuri muttime
nenurnarata ztdlre a lui Dumnezeu s-a ucis; §i in ceasul al
patrulea $i al cincilea battndu-s e tot nu stabeau creatlntt, dar
nici tatartl, lar sosind al saselea ceas prin slobozirea lui
Durnnezeu pentru pacatete noastre au inceput paginii a birui,
iar creattnil a stab]. ,Ca acum multi din cneji erau uctst, multi
voinici §i viteji §i tineri aleal al Rusiei ca - nlste lemne de
dumbrava talate cazura la pamtnt, multi fii ai Rusiei de copitele

~ cailor tatare§ti au fost uctsl §i pe .tns ust marele cneaz foarte 1-
au rantt, intrucit cu mare nevoie a putut a se da jos de pe cal §i
ie§ind afara din razbot (s'-a abatut intr-o parte) fiindca acum. . , .

'nu-i era lui cu putinta a se mai bate. Pe. steagurile marelui
cneaz de multe ori Ie-au talat tatar ii, ci prin dumnezeiasca
putere n-au putut pina In sfir§it sa Ie piarda pe ele.

Un barbat credincios din ceata cneazului Vladimir, Ins us i
vazator de 0 vedenie ca aceasta a fost, precum singur a spus:
Ca in ceasul al s as ele.a de asupra 'marelul cneaz era cerul
deschis dintru carele a ie§it un nor ca 0 raza mohorita §i
spinzura jos, acel nor era plin de rnil ni omenestt, unele din

.mtinl tin.eau arme, allele cununi, iar altele flori multe §i
frumoase. lar sosind al saptetea ceas, atunci Indata pentru
acete mlini a cetei Celei din nor, muttlrne de cununi s-au
slobozit asupra cetei cre§tine§ti, pentru ca acum paginii din
toate partile ii cuprinsese, iar cetele cres tlneatl ca ni§te spice
de griu ce sint de spini inecate. Deci binecredinciosul cneaz
Vladimir Andrievici v azlnd din dumbrava in care era ascuns, ca
multlme de creattnl se ucid iar tatarfi sporesc, neputind rabda
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aceasta primejdie a zis catre Dimitrie Volinet ginerele
cneazului: Frate Dimitrie, ce ne totoseste a noaatra se dere §i
ce fel de spor ne va fi, cui dar avem a da ajutor de vor pieri ai
no,§tri pina la stir§it? Deci s.a Ie dam lor ajutor, macar de§i
capetele noastre tmpreuna cu dlns i] Ie vom pune. A raspuns
VoHnet: Vad cneze, ca mare este btrulnta, dar inca n-a sosit

..vremea neastra. Ca .ori§icare incepe tara de vreme,. lui §i
vatamare i§i pr+etnuleste. Sa rabdam inca putin, pina la vremea
cea cu buna priinta, iar in, acest ceas tu cheama in ajutor pe

_Dumnezeu §i cu totii Aceluia unui Dornn Puternic intru raz bo aie
sa ne rugal11, ca in ceasul al 8-lea va fi darul lui Dumnezeu §i
ajutorul cre stlnttor, intrucit ii vor alunqa pe vrajrnaall lor §i-i
vor ajunge,. ucjgindu-i pina se vor stir§; ,,§i nu vor putea sa
-stean• .

Cneazul Vladimir, rtdtctndu-st miinile lacer a inceput a se
ruga,'zicind: "Dumnezeul parintilor nos trl, Cel ce ai facut Cerul
§i pamtntul nu lasa pe vrajma§ul nostru diavolul ca pina in
stir§it a se bucura, ci ne -mintuie§te pe noi dupa mare mila Ta".

lar fiii Rusiei din cetete lor plingeau vaz lnd pe tovarastl lor
pierind tie tatari §i neincetat se ispiteau a. porni spre ajutorul
lor, ca §i cum ar fi chemati la nunta spre bautura vinului celul
dulce. lar Volinet tot ii mai oprea pe ei, zicind: ingaduiti putin,
ca va veni §i vremea noas tra. . ~

Sosind ceasul al saselea de la inceperea. razbotului tndata a
suflat vint dinspre miazaz! din dosul cetelor cresttne stl ce erau
aacuns] in dumbrava. Atunci Volinet cu mare glas .a strigat
zicind: Cneje Vla.dimire, ceasul a venit $i vremea s-a apropiat.
$i iara§i a zis: Frati §i prieteni, acum indrazniti ca puterea lui
Dumnezeu ne ajuta noual

Jar vitejii §i totl voinicii Rusiei intr-un gind les ind din
dumbrava s-au slobozit intru Numele Domnului asupra tatarllor
ca ni§te iscusiti solmi asupra ciorilor §i as a de cumplit i-au
lovit, incit tatarii au stat uimitl vaz ind fara de veste atita
multlme de cete cre§tine§ti ie§i-nd §i atita de mare Indraz neala
spre razbol arattnd, s-au tulburat §i racne au zicind: Vai nouat
V.ail Ca ru§ii s-au tntelepttt, punind pe cei mi§ei a se bate cu
noi, iar in§i§i vitejii ascunzindu-se in dumbrava acurn au
naval it asupra noaatra. $i intorcindu-se au inceput a se tr aqe
inapoi dind spatele lor §i fugind. lar cetele rus es.ti cu puterea
lui Dumnezeu §i cu ajutorul sflntf lcr Mucenici Boris §i Gleb l-a
luat la goana pe pagini, care de sabtile cres tlneati ca i~' e
padure taiata cadeau la parntnt §i ca nrste iarba"din- f'ata coase"
as a se a§terneau jos. lar paginii cei ce fugeau cu amar s " a :
Vai" vai tie necuratule Mamae $i Impreuna cu tine ne-a a" s "i
pe noi cea desavir§ita pietre. Dar os tas ll cre s tf ni che i
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Domnul Dumnezeu in ajutor, fara de crutare ii talau pe tatarl
incit de abia a putut scapa ctneva intreg din miinile cre stlneatl.
Mai vtrtcs ca §i inlji§i paginii din cumplitul razboi oboais era, §i
caii lor.era:u acum de tot cazutl. Atunci Mamae vaztnd pierzarea
sa, a inceput a-§i chema pe deserfil. sai dumnezei, pe Perun,
Sabatie, Eraclie, Gurka §i pe mincinosul sau prooroc Mahomed

. in ajutor, Dect vazind' ca n.ici un ajutor nu are de la ei a inceput
a-st bate caput .sau, ca acurn cu puterea lui Dumnezeu cu totul
era biruit, §i s-a apucat sa fuga trnpreuna cu 4 Pas] ai sai. Din
osta§ii Ruslei multi s-au porn it a-I urmarl pe ei §i n-au putut a-I
ajunge / cacl cail lui Mamae erau odlhnltt. ~i asa puterea

;' Atotputernicului D-um",e'z'eu CU \9tul, i-a, biruit §i cu ajutorul
sfinlilor, mucenici Boris ,I Gteb,. dupa cum in vedenie vazus e
eel mai sus' zis Toma' HaIHbiev', ca nenumarata multtme de
tatarl uci§i laceau pe amtndoua parjile. ape} Neprtadva. (A§a cu
insu§i tuerul multtme ftenumarata de tatart zaceau intru mari
gramezi, ca la 13 zile. ,i 60 verste de Icc). Deci biruind oastea
Ruaie+ pe talari, s-a' intors flecare sub al sau steag. lar cneazul
Vladimir a 'stat sub steagut cel negru ~i nu I-a aflat in ce ata pe
marele cneaz fratel~ aau Dtmitr!e," tara numai pe cnejii Litvei.
Atunci a poruncit sa. trtmbtteze in trtmbtta cea mare, ca toti sa
se adune. ~i astepttnd ca la un ceas dupa ce a vazut ca nu vine
tratete lui, a inceput cu lacrimi a grai: Fratii mei lubttl, cine a
vazut s.au cine a auzit pe pastorul sau marele cneaz? ~i
nein.cetat umbla c'alare printre cete, tinguindu-se §i bocindu-s.e
§i zicea: De va fi' pierit acum pas tor ul, deci cui va fi ace asta
ctnste ,i cine se va arata biruitor al acestei btruinte? ~i i-au zis
lui cnejii Litvei feciorii lui Olgerd: Noi nadajdulrn ca viu este el,
tara numai va fi ranit foarte §i nu cumva intre trupurile cele
moarte se va afta. Oarecare a zis: Eu in ceasul al 5-lea I-am
vazut pe el foarte tare batindu-s e c u tatarl] cu palos ul sau. lar
altul a zis: Eu I-am vazut pe el mal tirziu battndu-s e cu 4
pecenegi care tabarisera asupra lui foarte. Dupa aceea un tlnar
al cneazului lurie, cu numele $tefan Novosilschii- a zis: Eu I-am
.vazut pe el chiar atunce a, cneze, c ind din durnbrava ie§ise,
rnerqtnd pe jos afara de razboi foarte ranlt, cl a-I ajuta lui n-am
putut filndca §i insumi eram urmarit de trei tatari §i de-abia am
sea pat de din§ii. tar cneazul Vladimir a zis: ~tiut sa va fie voua

, tuturor, fratilor, §i prietenilor, ca cine va afla viu pe fratele meu
. marele cneaz, acela cu, adevarat cel mai intii iubit H va fi lui.

~i s-a impra§tiat, multime 'de tineri prin cetele razboiului
cautind pe biruitorul ,i I-au gasit pe Mihail Grenic ucis in
porfira marelui cneaz, dupa aceea au aflat §i pe Teodor
Simcon.ovlci al Beloezerului 'socotind ca este marele cneaz
fiilJdc'a~i semana lui. lar doi osta§i Teodor Safoor §i Grigore
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'HIOpi!}ev de neam fiind amindoi Kos promlcl ace stla ie!}ind p
afara din locul bataliei, au nimerit peste marele cneaz Dimi
fiind foa'rte 'rani!, zacind sub umbra unui copac de rne steacae
descatectnd de pe cai is-au tnchlnat lui, !}i Iridata Sabor
aiergat'la cete !}t i-a ves tlt cneaz ului zicind: Marele enea
Dlmttrle Ivanovici este viu !}i tmparate ste.

Auzind aceasta toti cnejli §i voievozii foarte s-au bueurat -
degrab au ~Iergat catre dinsul §i grabindu-se au caz ut la
picioarele lui, zicind: Bucura-te cneze al nostru! Bucura-te
laroslave eel de demult! Bucura-te noule Alexandre! Bucura-te
dornnul pamtntulul Rusiei! Bucura-te mingiierea noastrat
Bucura-te blruttoru!e al vrajma§ilor!

lar marele cneaz de-abia a putut grai, zicind: Sp une ti-rni,
fratilor, ce se tucreaza? $i a raspuns cneazul Vladimir: Cu mila
lui Dumnezeu lmparate -§i cu a Prea Curatei Maieii lui
Dumnezeu §i cu indoitele rupaclunt a rudeniilor noastre
sfrntttor Mueenici Boris §i Gleb §_i cu apararea arhiereului
Rusiei Petru-s! eu a cetorlattt facatori de minuni §i cu ajutorul
intr-armatorului nostru preacuviosul Serghie egumenul §i prin
patlmtrea tuturor sfintilor, s-au biruit vrajma§ii no str i, iar noi
ne-am mintuit. '.

Atunci marele cneaz umpHndu-se de bucurie a zis: Aeeasta
este ziua pe care a facut-t) Dornnul, sa ne bucuram §i sa ne
veselim in ea. $i iara§i a zis: Mare e§ti Doamne §i minunate

. sint lucrurile Tale, ca seara se va sala§lui plingere iar
'dimineata bucurte l Te laud pe Tine, Doamne Dumnezeule, §i

cinstesc Numele Tau cel Sfint, pantru care nu ne-al-dar pe noi
vrajmas ilor no.strt §i n-ai las at a se Iauda asupra noastra limba
cea pagina, pentru aceasta in veci voi nadajdui spre Tine!

Dupa aceea aducind calul marelu-i cne az s-au pornit cu toti
cnezii la locul cel de razbol §i vaztnd muttlme multa de morti a
tubttltor sai viteji, au inceput cu amar a plinge. Dar vaztndu-Ie
§i pe stirvurile tatarilor Irnpatrit cazute, putin s-a mingiiat §i
intorcindu-se a zis catre Voltnet: cu adevarat nemincinoasa
este semalutrea ta §i vrednic e§ti tu ca pururea voievod sa fii §,;
iara§i a inceput marete cneaz impreuna cu toti cnejii §i
vo+evoztt a umbla prin tot razbotul .§i vaztnd inspaimantata
prtveftste a celor omorttl se sfarrma ell lnlrna §i cu Iacr lrn! se
uda. $i ajungind la locul unde zace au amindoi cnejll
Belotezerutul la un loc uclai, care foarte tare se batusera inctt
unul pentru altul au murit. Acolo zace a §i micul Vasilie ici.
asupra carora stind marele cneaz a tnceput a plin'ge ,i a grai:
Fratii mei iublti, cei ce ati pus pentru sfinta credin~ eapetete
voastre, de aveti indraznire catre Dumnezeu, ruga!l- a pentru
noi.

385



§i mergind ta alt loc, lata ca a aflat pe inlocuitorul sau Mihail
Andrievicf Brenic §i aproape de ei zac ind uci§i Simeon Melik !ji
Timotei Vo;ucvici §i stind deasupra lor mare!e cneaz ... (Sint
lipsa din cartea in chirilica mai multe file, de la pagina 48 pina
la pagina 51, de la pagina MN pina la pagina NA).

:.. A zis catre totl cnejii, boierii §i voievozii sai §i catre to ata
oastea: Fratii mei, Iubttt, iata ca cu Mila lui Dumnezeu ne-am
capa:tat noua nume s lavit, iar acum a sosit ceasul a ne intoarce

jn pamtntu! nostru ccl §i in vreme a ctntart! §i caasul rugaciunii
Praznic.ulul inaltarii Cinstitei §i de Viata Facatoarei Cruci este
deci sa trecem peste Don. $i a§a tre c ind Donul marele cneaz
lmpreuna cu toti spre : Moscova scaunul sau, §i cind s-a
apropiat de Moscova in vremea Pr az nicutui Acoperamtntutul
Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, prea sftntttul Mit,ropolit
Ciprian impreuna cu sftntttul sobor I-a intimpinat pe marele
cneaz cu cinstitele Cruci §i Sfintele Icoane la Minastirea lui
Andron~c. $i ingra'dindu-I pe el. cu Crucea a zis: Bucura-te mare
cneaz al nostru Dimitrie IvanovJci, prea stavite biruitor! $i I-a
stro.pit pe ei cu apa sfintita. $i acolo in rntnas tlre a voit marele
cneaz a asculta s.finta liturghie. lntrtnd in Biserica §i cautind
spre chipul cel nefacut de mtna al Mintuitorului Hristos, a
inceput cu tacr+ml : a. se ruga, zicind: Stap lrte , Doamne
D,umnezeul meu! Multumita Tie iti dau ca nu ne-ai dat pe noi
ro"bii Tai spre supunerea vrajmas itcr nos trt §i nu i-al las at pe ei
a se bucura de noi, deci nu uita pe saractl Tai pina in sfir§it. '.

lar'dupa pravila Bisericii a porntt ell dantulre marele cneaz
impreuna cu fratele. sau §i cu cnezii Litvei §i cu toti spre
Moscova tntrumus.ettndu-ee cu blru inta. lar mitropolitul a
poruncrt "CCl tntru acea mergere sa cinte stihuri ale Nascatoarei
de Dumnezeu §i Mucenice§ti. La por tile Florovschii a ie s it
mare a cneaghina Eudochina ·impreuna cu doi fii ai sai s.i cu
multe femei cneaghine spre intimpinarea lmparatutu! lacrtmtnd
de bucurle. -Iar marele cneaz vaztnd pe a sa cneaghina §i pe
cele doua odrasle ale sale, pe c ne az ul Vasilie §i cneazul lurie
s-a bucurat, §i mergind in Biserica cerescului voievod Mihail
Arhanghelul §i inchinindu-se sftntet- lui ·Icoane· a zis: Tu estl
aparator al nostru in veac! Dup a ac eas ta a mers la morminturile
rudeniilor sale §i a ~i·s cu lacrimi: Vci s intett ajutatorii no strt,
ca prin ruqactunlle voastre ne-am rnintuit de vrajma§ii no strl.
$i ie§ind din Biserica aceea a mers iar as i in Biserica Prea
Curatei Maicii lui Dumnez eu §i a stat inaintea tacatoaret de
l1"I-in"uni Icoane celei zugravite de Sfintul Evanghelist Luca §i
Falltind spre ea a cazut la pamlnt dind multumlta §i zicind:
Doamria imparateasa, Tu e§ti ·Aparatoarea. cre§tinilor, prin Tine
izbavindu-ne din nevoi cintare ·de mu1tumita aducem Tie, noi
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robii Tai', Nascatoare, de Dumnezeu! Dupa aceea au mers catre
mormlntul fertcitutul Petru Mitropolitul ~i a celor+altl tacatori
de minuni '§i inchinindu-se lor zicea: eu ruqactuntle voastre
bine ne-am nevolt ~i brrulnta am dobindit asupra vrajmas ilor
nostr]. $i ie~ind din Biserica a mers la locul sau in palatele
cele frumoase ~i bucurindu-se ~i dantuind Intru Domnul a sezut
pe scaunul s au cel Imparate sc ,

Marele cneaz. Dimitrie odihnindu-se 4 zile in Moscova, a mers
spre sfinta Manastire a tncepato arei de Viata Treimi catre prea
cuviosul partnte Serghie Impreuna ,I cu fratele s au ~i cu cnejii
Litvel, lar cDviosul parfnte Serghie i-a intimpinat pe ei cu
Sfintele Cruci aproape de mlnasttre §i insemnindu-i pe ei cu
Crucea ~-a zis: Bucura-te, mare cneaz, §i te ve se le ste Impreuna
cu iuhlto area ta de Hristos oaste!. L-a intrebat pe el cuviosul
pentru ai sai os tas l, ~i i-a zis lui: Prin aceia, sfinte partnte, ~i
cu rugaciunile tale i-am biruit pe vrajma~ii nostrt. Ca acest ales
al tau ce se numea Peresviat l-a blrutt pe un viteaz din partea
barbarilor ce era asemenea lui. Ca de n-ar fi fost, sfinte parlnte,
acest al tau inarmat viteaz Peres viat, atunci multora din
cre~tini din tatarul eel biruit de dinsul era sa Ie vie paharul eel
amar al mortlt. $i -Intrtnd marele cneaz in mlnas tlr e a aseultat
Sfinta Liturghi'e rugindu-se lui Dumnezeu cu laerimi. lar dupa
Stinta liturghie a sez ut la mas a in trapeza ac elul stint lacas
imparta~indu-se din bueatele caillgare~ti dupa eererea
preacuviosulul parintelui Serghie. $i dupa rnasa dind multumlta
a. pornit spre Moscova. $i acolo au cerut cnezii Litvei sa-l lase
intru ale lor. lar mare!- eneaz a inceput cu daruri multe a-i
daru! pe ei "'i Ie zicea: R~lmineti la noi aiel ~j va voi da voua mal
mult decit mo sttle voas tre. Dar n-a putut a-l tine pe ei, ~i
stoboztndu-l pe ei a mers cu din~ii fratele sau de i-a petrecut
pina la Mojaisea. lar intru desp artlre a cea lrnpr eun a CUI dtns ll ,
le-a z is 10'1" cu lacr lml: Fratll mei iub iti s l ajutatoru no strt,
Domnul sa' paz eas ca intrarea vo astra §r ies irea voastra de acurn
~i pina in veac, $i slobozindu-i pe e i, s-a intors Ins us l in a sa
patrie in cetatea Nioseovei ~i seztnd In cnejia sa a imparatit
intru toata bunas'tarea $i auzind de aceasta Olge'rd cneazul
Litvei, cum ca marele 'neaz Dimitrie I-a biruit pe Mamae s-a
intors c u mare rus lne Inapol, lar: Oleg at Rezanului asemenea a

- cazut in mare s clrba ~i dupa cttava vrerne s-a lipsit ~i de viata
sa.

Pen tr u pier'zar-ea lui Mamae
, Blruita, fiind oastea tatarasc a cu totul, care era la numar un

"lHion §i cfoua sute de mii (1 200 000) (dupa cum mai pe urrna
din cei mai ale~i ~tiutori tatari s-a povestit de aeeasta). lar
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insu,i paglnul tmparat ,i cu cei patru Pa$i ai sal §i cu putln
numar de oaste, atlta au fugit de marea frica, incit au ajuns
pina la cetatea Kafa, care ata pe malul marfl .. $i acolo intrind $i-

. a Uinuit numele sau, dar .degrab a fast cunoscut de vrajma§ii
sai, d'e care s-a §i ucis. $i cel rau, rau a plertt, Ias ind dupa
sine,i mc stenttorttor sal, paginilor turcl, ves nlca rus lne §i
ocara. lar poporului cre stln i-a ramas ve§nica pornenire
neamului lor, pentru prea stavtta blruf nta asupra oastei
barbare, ce Ii s-a darutt lor de la Atotttitoru! Domnul Dumnezeul
nostru lisus Hristos.

lar marete cneaz Dimitrie dupa aceea a imparatit c.u pace,
. fiind plin de toata bunatatea, ·asamenea lui Alexandru Nevschi,

iubitor de patrie, tutittor de boieri §i de supusti sal, larmal ales
de dreptate, tntelept iritru toate ale sale urrnart, dorind fericirea
tuturor, vrednic de dragostea omenirii, partnte ·indurator, plin
de I;',milinta §i de evlavle catre aupustt sal, Ci aceat erou al
Domn'ului, spre nenorocirea poporului sau i s-a curmat vlata in,

. virsta de 40 de ani ai tineretelor lui, mutindu-se din aceasta
viata spre cea ve,nica ca sa s~ bucure tmpreuna cu cei ce sl-au
varaat singele lor.pentru credinta in cimpul Kulikov. lar aiel pe
pamtnt §i-a laaat nume ve,nic spre pomenire la toata Rusia din
Ream in neam.

Dupa Oimitrie al Donutui, au venit unul dupa aitul pina la
dom.nia lui Teodor Alexievici, §i in anul de la Hristos 1677 s-a
ridicat neindurnnezeitul Sultan al turcilor cu multlme de putere
asupra Kievului voind a-I risipi pina -in pamint. $i rnai inainte
de Kiev a inconjurat cetatea C'ighirului nadajdulndu-s e la
multlmea puterii sale celei multe, adica: la turci, la tatari, la
Ibrahim Pas'a §i la nearnul tatare sc. ~i de§i multe saptamlni a
batut cetatea cu fel de fel de unette, precum cu neincetatele
apropieri de ziduri, cu berbecii, cu cumbaralete s l cu
necurmate tmpuscaturt ziua §i noaptea dar a fost btrult, una de
osta,ii cei din cetate, alta de tacatoarea de minuni lcoana,
careia fiind in Kiev ,i se ruga tmparatul cu lacrimi §i in ceasul
acela al rugac·iunii imparate§ti a cazut 0 spalma peste turcl §i
au fugit de nimeni fiind atunqatl calctndu-se unul pe altul. La
fel §i la al doilea an au venit §i au inconjurat Cighirul, Ins a de
puterile marelui cneaz Teodor s-au s+artmat de tot, dar n-au
incetat §i de a treia oar a a veni cu mal multe puteri iuttndu-s e
asupra ortodoc sttor. Ci §i aici dup a cele sapte zile ale

-raabotulul I-au biruit pe sultan tntorctndu-se rustnat la
Constantinopol cu putinl ostast. Jar.Rusia a scapat de atunci §i
ptna.acum cu totul de navaltrea agarenilor (turcilor) cu puterea
lui Oumnezeu. Sfir§it al Istoriei Rusie! §i aJ razboiului.
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HARTA 1

Am pus harta cu Tracia $i Sc ifia, anul 70, de la
Burebista, regele Dacilor, pin~ in anul 45 inainte de Hrtatos ,"
deoarece acest Hronograf apare in romanes te ..
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HARTA 2

Harta Romanlal ortodoxe din anul 1 36, cuprindea Dacia §i
Scitia

Prin ace ste 3 harli vedem cum a mers istoria de la anul 1
la anul 3600, dupa zidirea lumii, de la Adam la Avraam, apoi de
la Avraam pina astaz}, anul 2005, dupa lisus Hristos, adlca la
anul 7513 dupa zidirea lumii. De la Adam la Hsus Hristos sunt
5508 ani, iar de la Hsus Hristos la noi sunt 2005 ani. Istoria a
talat din Romania, a adauqat inapoi ce a taiat §i apoi iar a taiat

. din Romania. Spune Psaltirea la Psalmul 2.3: "AI Domnului este
pamlntul s l plinirea lui, lumea §i toti cei ce locules c in ea". Nu
are lrnportanta unde .trale ste rornanul in lume, important este sa
traiasca in lisus Hristos; ca sa po ata ti luat acolo in cer, la
Avraam, unde este patria cre s tf nil or. Ne Iubim tara, Romania,
pentru ca in ea ne nastem, ea ne hrane ste, in ea las am trupurtle
noastre, din acest parnint romane sc ne vorn scula la invierea
cea de ob ste §i mai ales pentru ca Dumnezeu a pus"Hotarele

- neamurilor, dupa n umarul ingerilor lui Dumnezeu~'(Deut. 32,11),
. prin urmare, Romania este tara lui Dumnezeu, urme aza ca noi

cei e'e 0 locuim sa tim oamenii lui Dumnezeu, sa tim urrnasi ai
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Avraam, sa tralm in credlnta orto doxa romaneas ca.stnqura
mintuitoare ..

HARTA 3

Tracia §iScitia in anul 2005
Nu are lmportanta in ce perloada istorica tratm, sau unde

Ioculm pe pamlntul lui Dumnezeu, trebuie sa lucram pentru a ne
intoarce din nou in Raiul cel cere sc, caci eel pamtntas c nu mal

. este. Cind .se va incheia istoria lurnil, cerul se va stringe ca un
sui,' pamlntul se va face un §es §i va veni Hsus Hristos, nu vor
mai fi hotare, nu vor mai fi neamuri toata suflarea va fi una, °
parte va merge in Rai, iar ° parte va merge in lad. "Fiecare
dupa faptele sale, sau se va osindi sau se va s lavl" ..

Cititori ai Hronografului, va rog sa nu faceti nici un rau in
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vlata aceasta, ci numai binele, de sunteti crtcdocst Yeti vedea
Raiul, iar de nu suntefi ortodocal faceti-va, cacl numai asa vom
ajunge in Rai. in sin':'l lul Avraam, in Raj, in locul unde este
Avraam, nurnai cei ortcdccst vor ajunge.

ROMANIA
Road Map

_ ll_!li!>i%Wl""M

: ...

ROMANIA iN ANUL 2005

in Hronograf ~i dupa el, ISlORIA lumii se Imparte in trei
perioade:

1. De la Adam la Avraam sunt 3600 ani.
2. De la Avraam la lisus Hristos .sunt 1908 ani .

. Total- Adam-lisus Hristos=5508 ani.
3. De la llsus Hristos la noi sunt 2005 ani.

Total general= 7513.anl, De la Adam la noi cei de azi.
TAINA SPOVEDANIEI -

, Spovedania se face scrts a, numaldupa 5 zile de post, iar cei
bolnavi dupa 3 zile de post.

lata Hristos sta nevazut, primind marturlalrea tao
1. Sint ortodox.
2. Am ajutat ta rau pe allii.
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3. Avortul-uciderea pr uncllor in pintece- 20 de ani oprire de
la Sfinta Impartas anle.
4. Bataia-pentru batale se dau metanli §i rugaciuni multe. Sa

nu mai batao '
5. ,Betia.;. Betivul nu se Cumineca 2 ani.
6. B~serica- Femeia sa nu vorbeasca in Biserica.
7. Cel ce s-a le.padat de Biserica-nu se .Cumineca 10 ani.
8. Blestemul- Cel ce blestema nu se,Cumineca 1 an.
9. Botezul- De moare copilul nebotezat, nu te Cumineci 3 ani.
ro. Casatoria- Se face numai intre crtodocst. Cine i§i Ins oara
copiii in alta credtnta, nu se cumineca 5 ani.
11. Clevetitorul- 1 an nu se Cumineca.
12. curvarul- cel neinsurat-nu se c umtnsca 7 ani, Sfintul
Vasile cel Mare (Can. 59). Preacurvarul- cer tnsurat-nu se
Cumineca 15 ani. Sfintul Vasile cel Mare (Can. 58).
13. Darurile Bisericii, aduci- prescuri, Yin, tamlle , ulei,

lumtnart,
14. Copiii ce nu-al cinstesc parintH- anatema-iadul.
15. ~obinda- Nu se Cumineca cei ce iau dobtnda.
16. Dumineca- Cine lipse§te trei Dumlnlcl de la Bf sertca se

afu rise§te.
17. Divortul este pacat, Se face numai cind unul este

~preacuJva~, sau until mare, sau cade in erezie, trece la
sectart.s,
18. Ereticii- sint sectarii {bapttatli, penticostalii, ie hovi s tf i,
adventtatil, atmbatartI, evreii, mahomedanii, budf s tll ,
ioghinii) tot ce nu este ortodox. Cine nu parases te secta, de
este preot se catertseste, iar de este mirean se afurts este-
Can. 65 Apostolic.
19. Fatarnieul-pentru ci§tig rntrsav, nu se Cumineca 5-6 ani.
20. Fumatorul este oprit de la Cuminecare 1-3 ani.
21. Furtul-inapoiezi ce ai furat- furul de case- 3 ani nu se
cumlneca-ctne ia pe nedrept- 5 ani nu se Cumineca~_cine ara
cu plugul de la altul, 4 ani nu .se Cumineca-primitorul hotulut
este §i el hot. ._
22. Glum,a- Glumetul se·afurise§te- Sin. i6 Ecumenic.
23. Gomoria- Sodoma §i Gomora- 20 de ani nu se Cumineca.
24. Hlpnotf smul-Yrajltorte , 7 ani nu sa Cumineca.
25. Sacrilegiul-cine tura de la Biserh:a, sa dea inapoi.
26. lertarea- De nu lertl nu te Cumineci.
27. Invidia-nu se Cumineca 1 an.
28. injuraturile- Injuratcrut nu se Cumineca .1-2 ani ..
29. Jocul- Canon ca furtul §i uciderea.
30. Juramtntut- Juratoryl strimb nu se Cumineca 10 ani.
31. Lac omla se vindeca cu post.
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32.- luxul-impodobirile (fardat, rujat, '. vopsit buze, ochi,
unqhll.; par, haine) 3 ani oprire de la Cuminecare (Sin. 6 Ec.
96). "
33. Malah,ia- Pacat cu dlavotul -40-80 zile, ..mincare us cata,
34. Cine maninca singe- 2 ani nu se Cumineca. 6 Ec. 67.
35. Minia- 1 an nu -se cumtneca, 150 metanii la zi.
36. Min,ciuna- Mincinosul 1 an nu se c umlneca .

.'37. Ocara- ocarttorul 1 an nu se Cumineca.
38: Onania- oprirea de a avea copii- 2 ani nu se Cumineca.
39. Postul-Cine nu pos.te ste cel 4 ~posturi §i miercurile §i
vinerile, cres tlnul se afurtseste, Iar preotului i se ia pre otia.
(Can. 68 Apostolic.).
40. Rapirea averflor- rapttor.ul- 5 ani nu se Cumineca.
41. 'Rugaciunea- Daca nu te rogi zilnic- 1 an nu te Cumineci.
42. Scurgerile- 7 zile opnlre de la Cuminecare, femeile nu
intra in Biserica 7 zrle.
43. Sinuciderea'-pacat neiertat, treapta a 12-a a pacatului,
44. Sodomia- (HomOsexualii) -15 ani nu se Cumiileca.
45. SuJemenitul-femeia ce-sl ta.ie parul-anatema (Iadul),
Gangra 17. Barbatul ce-st fade barba-anatema, iadul.
46. Uctderea-de vote- 25 de ani nu se Cumineca- Sfintul
Vasile cel Mare. -Uciga§ul de parin\i- 30 de ani nu se
Curni,n.eca- Uciga§ul tara voie- 10 ani nu se Cumineca-cel ce
ucide in razbol- 3 ani nu se Cumineca.
47. Vi.sele- Cel ce crede in vise 1 an nu se Cumineca.
48. Vomitarea- Beatul de vomita, 1 an nu se Cumineca.,
49. Vrajitoria- descintece, .farmece, cautat in cafea, cartl,
bioenergie, radles tez+a-vrajitor'ul, 20 de ani nu se Cumineca-
cei ce merg la Vrajitori 6 ani nu se Cumineca, Vezi Vamile
Vazduhului. Parasfrea pac atulul este cel mai mare Canon.
Canonul == post, metanii,' rugaciuni mu lte , milostenie, nemincare,

repararea gresetlt, oprirea de la Cuminecare. Fara .Ca no n nu po ti
scapa de pacat, fie diavoli, de lad.

AU APARUT IN PKRIOADA 1990-2005
1.Apologetica, 3000.exemplare. Anul 2005.
2.Alfavita sufleteasca, 17. 000 exemplare
3. Biblia ortodoxa romaneas ca in imagini, aparuta 1991, 70.
000 exemplare ..
4. Binefacatoarea- Everghetinos, 'aparut 1997, 3. 000
exemplare.
5. Bogatiile Oratorice ale Sf. loan Gura de Aur. 3000
exemplare. Aparut 2002.
6. Comentar la Apocalipsa, aparut 1991, 20. OOO,exemplare
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7. comentar la Evang. de la Lucci, de Sf. Chiril al Alex. aparut
1998, 3QOOex. ' J '

. 8.' ComeJltar~ la Evanghelia de ta Matei de Sf. I. Gura de Aur,
3000 ex. Anut 2003.
9.. Comerttar la Evang. de la loan, de Sf. loan Gura de Aur, 3000
ex. aparut 1998.
10. Comentar la Evanghelia de la Luca, de Sfintul Teofilact.
3000 ex
11. Comentar la Evang. de la loan, de Sf. Teofilact al Bulgariei,
3000 ex. 1998. ' .
12. Canoanele Maicii Domnului (Bogorodicina), 1999, 3000
exemplare.
13.~ararea duhovniceas ca, 3000 exemplare.
14. Dornnulul sa ne ruqarn, Domnului sa-l cintam, 71.200
exemplare.
15. Dictionar Aghiografic, de Gh'erasim Tlmus , 3QOOex. 1998.
16. Despre Purcederea Sfintului Duh, 5. 000 exemplare.
17. Despre Rug.aciunea lui lis us, 5000 exemplare. Aparut 2002.
18. Datoriile preottlor de popor, [nchinator la Locurile Sfinte, 5.
000 exemplare .
19. Dumnezeteattle Dogme ale credtntei, de Sf. Athanasie de
Paros, 3000 ex.
20. Hrono qraf', 20. 000 exemplare, aparut 1992.

'21. [rrtre cer ~i pamlnt, 20. 000 exemptare
22. indrumarea vietii, Pravlla bisericeasca de lerom N.
Sachelarie, 3000 ex. 1998. .
23.indreptarea Legii,' Tirgovi~te, 1652, 1000 exemplare, ,1275
pag. aparut 2002. . ..,
24: Lumina pentru adevar, de Irina Boiceanu, poezii, 3. 000
exemplare .'
25. Maica Domnului Ocrotitoarea Romanlet, 50. 000 exemplare
26. Maica Domnului" Portartta", 20.000 exemplare.
27., Margaritarele Sfintului loan Gura de Aur, 10. 000 exemplare
'28 .. Pelerinul Roman, tiraj 240.000 ex ..
29. Paza celor cinci almttrl , 5. 000 exemplare
30. Postul ortodox, ·70. 0'00 exemplare.

, 31. Predici la inmormintare, 10. 000 exemptare
32. Pravila cres tlnutul ortodox, 80.000 ex.
33. Predici la Duminicile de peste an. Pro J. Zbirce, 3. 000
exemplare.
34. Pe jos in ruqaclun« prin Muntele Athos-Anul 2005, 10.000
exemplare. Carte Ghid.
35. Retorica, 2500 ex. .
36. Sfintul Serafim de Sarov, 20.000 exemplare _.
37. Sa ne cunoastern cre d inta, 90. 000 exempla·re
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38. Sfintul Ignatie Breanceaninov- Teofan Zavoritul, 5. 000
exemplare
39. Sundar Singh, Apostolul secolului XX, Predici, aparut 1999,
3000 exemplara. .
40. Table Duhovnlc es tl de Sfintul loan Scariuul, 3000 .
exemplare, aparut 1998. ,] ( -
41. Teologia Fund. Ort. romaneasca, Pr; Prof. C. Sirbu. 3000 ex.
, aparut 2601.
42.Tetraevangheliarul lui Antim tvire anul, Snag.ov, 1697, 3000
ex. legate in pinza. Aparut 2002.
43. U§a Po calntei, 15.000 exemplare
44. Vamile vazduhului, 20. 000 exemplare
45. Viata §i regulamentul vietii puatnlce s tl de -Sflnt'ul Antonie
eel mare, 20. 000 ex. ..
46. VieJile' SfinJilor Romani cu Moa~te, 10. 000 xemplare.
47. Viata Sfintului loan Gura de Aur, traducere din limba
franceza. 870 pag.120.000 leL, 5000 ex.
48. Cind lisus umbla pe pamtnt, 50 imagini color, tiraj 18.750.
49 .. Apologetica, A. Dupleast, Paris, 1924, traducere, 552
pagini, 3000 ex.

Total cart; t;par;te in perioeae 1990- 2005
993. 450 ex. (Noua sute nouiizeci $; trei de mii patru sute
clncizeci exemplare). in anul 2005, ianuarie-mai, am tlpartt: Sa
ne cunoastem credinta,10.000 ex.; Postul ortodox 10.000 ex.;
Maica Domnului Ocrotitoarea Romaniei, 5000 ex.; Apologetica,
3000 ex.; Pe jos in rugaci'une prtn Muntele Athos, 10.000 ex.;
Hronograful, 10.000 ex. Total tiparit=48.000 ex.

. . VOR APAREA:
1.Biblia ortodoxa rornaneas ca in imagini II.

i S-AU TIPARIT ICOANE :
1. Harta Romantei ortodoxe din anul 1936, 5. 000 exemplare.
2. Icoane foi 1OO! 000 exemplare
3. Icoane foi" Porta rita" , 90. 000 exemplare
4. Icoane foi 8 modele, 20. 000 exemplare.
3.lcoane foi « Portarlta « cu Manastirea, 3 marimt, 50.000 ex. in
anul 2002+200.000 in.2005.Total= 460.00.0 Icoane.

'ROMANIA
MINISTERUL CUL TURII

'AVIZ
Nr. 805 Data 20. VI. 1991.
M.inisterul Culturii avlzeaza favorabil cererea

domnuluildoamnei BABUT ~HEORGHE domiciliat in localitatea
ORADEA, atr. IULIU MANIU, nr. 22, [udetul BIHOR, posesor al

396



\
\_

buletinului de ldentltate seria B.R., nr. 507033, eliberat de
POLITIA ORADEA, privind FUNCTIONAREA EDITURII,
"PELERI NUL' ROMAN". ~

Avizul se refer a, in exclusivitate, la aspectele de ordin
cultural implicate de activitatea prrvata a aoltc ltantulul
desfa$urata in baza autorizatiei nr. 2303/17.X.1990 ellberata de
PREFECTURA JUDETULUI BIHOR. ~

Prezentul inscris intra in componenta documentelor care
condtttoneaaa ~i mentin valabilitatea autcrfz atle i nurnal tnsotlt
de atestatul eliberat de Ministerul Culturii pe numele tltutarutut
sau al. unei alte persoane anqajate legal de catre acesta, ell
statut de asociat sau de salariat, tmputernte lta sa raspunda,
Irnpreuna cu titularul firmei, sub raportul calitati! ~i al
reapectarti legilor in vigoare referitoare la domeniul de
activitate care face obiectul acesteia.

in cazul transferului, retragerii, penstonartl sau demiterii
posesorului/posesoarei atestatului, valabilitatea avizului s i,
implicit, a autcrtzatlet tnceteaza pina I~ data angajarii unei alte
persoane atestate care va fi luata hi evidenta Ministerului
Culturii. '

DIRECTOR,

i CONSILIER JURIDIC,

ROMANIA MINISTERUL CUL TURII
ATESTAT

n Nr. 805.Data ellberari! 1. X. 1991.
in baza hotaririi Comisiei de ates tari pentru ac tivitafi private

de pe tinga Ministerul Culturii, domnulldoamna BABUT
GHEORGHE nascut(a) in anul 1951, tuna lULIE, ziua 22, in
localitatea ~ ORA~UL NOU, [udetul SATU-MARE, posesor al
buletinului de identitate seria B.R. nr. 507033, eliberat de
POLITIA ORADEA, a fost ates tatta) in profilul EDITORIAL,

a specializarea-CONSILIER EDITORIAL .
a Posesorul atestatului poate practica, in regim privat cu scop
II lucrativ, speclatttatea mentlonata ca titular de firma, asociat

sau salariat.

L.S. Indescifrabil

L.S. Indescifrabil
Am luat la cunostf nta ~i shit de acord

Se completeaza dupa ce forurile l'mputernicite vor elibera
solicitantului auto rlzatla de functtonare.Bemnatura titularului,
cu mentlunf le din cuprtnsut avizului.
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L.S. Indescifrabil
loS. Indescifrabil SemncHura titularului,

Nerespectarea, de catre editura in c adrul care ia are calitatea
de ccnsttler de specialitate, a prevederilor din legislatia §i

, norrnele care 'reglementeaza de s tas ur-are a acttvttatli editor iale
(Legea dreptulut de autor ~ drepturile patrimoniale, drepturile
nepatrtmontale, copyrightul, exclusivitatea ordinele
Mini.sterului Culturii in domeniu etc.) atrage d upa sine
suspendarea ternporara sau definitiva a prezentului atestat,
precum §i raspundert penale, dupa caz.

DIRECTOR,$EF COMIS.IE,

PRIMARIA MUNICIPULUI ORADEA PRIMAR

. ,

AUTORIZATIE
din 06.03.2005 ZZ IX AN*

Eliberata in baza Legii
1. Forma de organizare: Pers oana flz ica (pf ] As ociatle 300 I 20
familiala [] .
2. Cetatenia ROMANA durata permisului de se dere in
Romania

3.Persoana fiz ica/Nume §i prenume BABUT GHEORGHE
identificat cu B.I.IC.I.Seria BR.Nr 507033 C.N.P.
1510722054657 Domlctttut/res edlnta: Judetul BIHORLocaHtatea
ORADEA Str. IUUU MANIU Nr.22 Bl. Sc Etaj Ap 2, Cod postal
410104 telefon 412645 fax 4.Asocia~ie famittata/De nurnire.

Reprezentata - prin identificat cu Seria Nr C.N.P.Cu
domlclttut/res edlnta in [udetut.Loc alttatea Str Bloc Scara Etaj
Apartament Cod postal telefon fax 5. Numele §i prenumele.
membrilor as oc iati

6. Obiectul activitatii:Editare si vinzare de carti
.bisericesti, icaane si reviste teologice. 6.1 ActiVitatea
prrnctpata.
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Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de
papetarie

6.2 Activitati secundare: a)b) c)
-7.Locul , desfa§u_rarii actlvttattlor: la

consumatoruluilclientului .sediu fix: ORADEA-IULIU
[5 ][2][4] [7j ~

domiciliul
MANIU- 22

'. Ambulant
9.Alte

mentlunt.. .",.
'8. Durata valabilitatii autortzattet:

NEDETERM_INATA' .PRIMAR

Grice modificari ale datelor prevazute de autor lzatie , lnclus lv
infiintarea .de puncte de lucru, se v or menticna pe verso. *1

Conform clasificarii acttvttatltor din econornla nationala - CAEN
Rev. 1

*2 Se va completa in clar adresa sedlulul fix §i secundar.
\

Mana-stirea Portari~a in anu I 1995
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nasttrea Portarlta. Jud. Satu Mare, anu

Manastirea Portartta, Anul 2005. .Jud. Satu Mare. Biserica
Sfinta Treime exterior.
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Manastirea Portar+ta, judo Satu Mare. Biserica Sfinta Treime,
Interior, lungime 52,5 m. - Iatirne 8 m.

CUPRINS" .' " ,,- .
INAINTE CUVINT ARE CATRE CITITOR ~ 3
Inainte cuvintare catre cititorj, a Sfintului DimHrie 5
INCEPEM HRONOGRAFUL (SAL SCRIEREA ANILOR) 10
Cele patru litere ale cuvintului ADA~1 23
Cronologia sau numarar ea anilor ~ 34
Deci numar a hronografii anii aceia as a: ; 38
Dupa trecerea prin Marea Rosi e _ · :: 39
Imparatii israiliteni 45
.Inceput~1 Bisericii iui Solomon r .. ~ 46
Robia la Babilon cea de pe urma si risipireaJerusalimului 52
Numar ar ea anHor de fa sffrs itul celor saptezecl de ani ai robiei
in Babilon ce a fost Iuderlo r , p ina la ~a~terea lui Hr is to s, d upa
anii imparatilor Persidei (Persia), ~i ai imparatilor egipteni. 55
Fap te le anil~.r de Ia suta intii 63
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(De Ia anull la anul 100 de la Zidirea lumii) 63
Faptele anilor de la su ta a' doua •.............................................................. 64
(De la an ul d Ilfl la anul 200 de la Zidirea lumii) 64
Faptele anilor de la suta a treia ; 66
(De la 200 la 300 de Ia Zidirea lumii) ................................•.............•..... 66
Faptele anflo r de la suta a patra ~ 73
(De la 300 la 400 de la Zidirea lumii) ~..~ 73
Faptele anilor de la ,suta a cincea ~ ~ ;'.76
( De Ia anul 400 la a nu l 500 de la Zidirea lumii} 76
Faptele anilor de la sura a sasea : 78
(De la anul 500 la anul 600 de la Zidirea lumii) ...•.•.......~ 78
Faptele anilor de la suta a sap tea , 81
(De la anul 600 la anul .700 de la Zidirea lumii) 81
Faptele anilor de la suta a opta 87
(De Ia anul 700 la anul 800 de la Zidirea lum ii) 87
Faptete anilor de la sura a noua ....•..........................•............................... 91
(De la anul 800 la .anul 900 de Ia Zidirea lumii) .....•.......................... 91
Fapte.le anil~r de la suta a zecea .....~.......•....~•.......................................... 94
(De la anul 900 la anul 1000 de la Zidirea lumii) 94
Faptele anHor de la mia intii Ia 0 mie ~i 0 suta, 97
(De la anul 1000 la anul 1100 dupa Zidirea lumii) .............•............. 97
Faptele anHor de la i·ntiia mie ~i 0 sura Ia intiia mie .
~i duu a sute ..: " 1.00
(De la anul 1100 la anul 1200 de Ia Ztdir ea lumii) 100
Faptele anHor de la intiia' mie ~i d oua sute la intiia mie ~i trei
-sute 103
(De la anul 1200 la anul 1300 de la Zidirea lumii) 103
Faptele auito r de la mia intiia si-suta a patra 105
(De la anul 1300 Ia anul 1400 dupa Zidirea lumii) 105
Faprele anHor de la mia intii ~i suta a cincea l07
(De la anul 1400 la anul 1500 de la Zidirea lumii) 107
Faptele anilor de la mia intii si suta a sas ea 109
(De 1a anul 1500 Ia anul 1600 de la Zidirea lumii) .....................•.. 109
Faptele anHor de Ia mia intii §i suta a sap tea 112
(De 1a anul 1600 la anul1700 dupa Zidirea lumii) 112
Faptele anHor de la mia intii ~i suta a opta ...............................•....... 115

. (D-e la anul 1700 la anul 1800 dupa Zidirea lumii) .•..•...................l15
Faptele anHor de la mia rntii ~i suta a noua ..................•................... 121

, (De la anul 1800 la anul 1900 de la Zidirea lumii) •....................... 121
Faptel e anHor de la mia intii §i suta a zecea ...................•................. 127
(De la anul 1900 la anul2000 de la Zidirea lum ii) ; 127
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Faptele antlo r de la Mia a doua ~i suta in-Hi ~...•.... 129
(De la anul 2000 pina la anul 2100 dupa Zidirea lumii) 129
Fap tel e ani-lor 'de la Mia a doua ~i suta a dona ..•................ ~ 133
(De la anul 2100 la anul 2200 de la Zidirea lumii) 133
Faptele anilor de la Mia a d ou a ,~i suta a treia 136
(De.Ia an ul 2200 la anul 2300 de fa Zidirea lumii) 136
Faptele anHor de la, Mia a doua ~i suta a patra 148

, '

(De la ann I 2300 la an ul, 2400 de la Zidirea lumii) 148
Faptele anHor de la Mia a doua ~i suta a c.incia · 149
(De la anul 2400 la anul 2500 de la Zid ir ea lumii) 149

- Faptele anHor de la Mia adoua ~isuta a sasea 151
(De .la anul 2500 la anu l 2600 de la Zidirea lumii) 151
Faptele anHor de la Mia a d oua ~i suta a -saptea ...•..............•........... 154
(De la anul 2600 la an ul 2700 de la Zidirea lumii) 154 -
Faptele an ilo r de la Mia a doua ~i su ta a opta 158
(De la anul 2700 la anul 2800 de la Zidirea lumii) 158
In anul 2800 s-a zidit Turnul Babel. 158
Inceputul Imp ar atj ei BabHonulni ~i a_monarhiei As ir-ienflo r 164
Faptele anHor de la Mia a doua ~i suta a noua 165
(De la 'anu12800 p ina la anul 2900 dupa Zidirea lumii) ~.. 165
Faptele anHor de la Mia a doua ~i suta a zecea .., 167
(De la anul 2900 la anul 3000 de la Zidirea lum il) 167
Fap tel e anHor de la Mia a treia s i suta intii.. 169
(De la anul 3000, la anul 3100 de la Zi dfr ea lumii) ................•....... 169
Faptele ani'lo r de hi Mia a treia ~i sut a a doua .u•••••••••••••••••••••••••••••l72
(De la anul 3100 la anul 3200 de la Zidirea lumii) ..........•.............. 172
Faptele anHor de la Mia a treia ~i sut a a tr eia.. 176
(De.Ia anuI 3200 la anul 3300 de la Zidirea lumii) 176
Faptele anHor de la Mia a treia ~i suta a patra 180
(De la anul 3300 la anul 3400 de la Zidirea lumii) 180
Faptele anHor de la Mia a tr eta ~i sura a cincea ..........•~ 199
(De Ia anul 3400 la anu l 3500 de la Zidirea lumii) 199
Faptele anHor de la Mia a treia ~i suta a ,asea 264
(De la anul 3500 la anul 3600 de la Zidirea lumii) 264
Istorie dinafar a slpoves tir-i gre-ce~ti, spre mustrarea
paginatatHor ce se aflau in zHele lui Avr aamIsaac si Jacob ~i
mai incoace _---- 335
Pentru inceputul poporului slavon ~i pe nrru inceputul Kievului
~i a CnezHor Rusiei ~i pentru oarecare intimplari in Rusia 348
Pentru inceputul neamului slovenilor 348
Pentru limba ~i numele slavonilor 349
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Pentru slobozenia sau vitejia slavonilor .:....•..........: 349
Pentru cele trei parti ale lumii ce se ch ea.m at As ia , Africa ~i
Europa si' in~'tiinlare in scurt pentru Asia 350
Perrtru Africa , 351
Pentru Europa ~ ~.•.................•............................... "' 351
Pentru poporul Rusiei sau 'firea ruseasca, ~i pentru numirea
lor sau porecla ~..; ~ 352
Pentru ,poporul Sar ma'[ie i si p ent ru nu m ir ea lor 352
Penrru popor'ul Raxolianilor ~i p orec la lor 353
Pentru Mese c str amosul Slaveuo rusf lo r si
pentru neamul lor ' 353
Pentru numirea poporului nioscovicesc ~i pentru cetatea
imparati10r ~ : ~ -. ~ 354
Pentru Cozari , ~ ~ 355
Pentru Cimbri ~ ; 355
Penrru inceputul cnejilor Kievului ~i zidirea lor ~i numele lor355
Razboiul Iui Dimitrie cu Mamae ; 365~ .
Aratare pentru sem alu ir il e ,lui Dtm it rte Vo lin tchi 378
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