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PREFAŢĂ. 

Pentru preot şi teolog nu poate fi indiferent de cunoasce sau : 
nu ceeace bărbaţi înve&țaţi şi cu multă experiență au depus în scri- 
erile lor cu privire la credinţă, cult, păstorirea credincioşilor, disci- 
plină, etc. Intrânsele fiecare cărturar.află legătura bisericii de acum .. 
cu cea întemeiată de Cristos, iar păstorul 'Sufletese în special mij-" 

„loacele polemice, apologetice, foarte necesare la apărarea adevărurilor 
creştine. Acestea ne explică fericirea -care a simţit-o Ieronim că a, 
fost învăţăcelul lui Grigorie Nazianzeanul și: Didim dela Alexandria. 
Şi fără îndoială, oricare preot ar simţi bucurie, de ar putea, conzulta 
în anumite împrejurări - pe Ignatie, Iustin Martirul, Irineu, Tertulian, _- 
amândoi Grigorie, Vasile cel mare, Crizostom, Augustin ete. Limba, - 
însă. în care aceştia au scris este pentru cei mai “mulţi ne'nțeleasă. 

- Serviţ mare — cred — s'ar face bisericii, dacă sar. începe - tradu- .. 
cerea celor mai importante opuri ale acestor bărbaţi și s'ar forma o: 

+ + Bibliotecă a Părinților bisericesei.  - 

  

Traducerea de faţă am făcut-o" după textul - original edat. de... 
 Gebhardt, Harnack şi Zahn: Patru apostolicorun Oper, a, teztun . 
ad fiden codicum et Grăecorum et Latinorum adhibitis praestantis- 
simis cditionibus recensuerunt. (cei amintiţi) ; - “Lipsca 1871; am mai - 
conzultat textul original edat de. Hefele. ME 

- 

Oaransebeș, în Octomizie 1892, 

| Teaducatorul. 
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Epistola 1. a lui Clement cătră Corinteni, 

Biserica lui Dzeu care peregrinează la Roma, bisericii lui Dzeu - 
“care se află între străini în Corint, chiemaţilor. sânțiți după voia lui 
Dzeu prin Domnul nostru Isus Cristos. Har şi pace să se înmiulțască 
voauă dela atotputernicul Dzeu prin Isus Cristos. - 

_L.. Fraţilor! Deoarece asupra noastră au venit pe neașteptate 
şi necurmat .nevoi şi cercetări credem, deşi cam târziu, a ne arunca, 
privirile asupra întâmplărilor arzătoare din mijlocul vostru, cugetărh 
adecă, iubiţilor, la -r&seoala nepotrivită, străină, urtcioasă şi: nemâri- 
tuitoare pentru aleşii lui Dumnezeu, care unii oameni .pripiţi și aro: 
ganți au aprins:o întrun foc mare, că prealăudatul, preacunoscutul şi 
fiecărui plăcutul vostru nume mult este - vorbit de rău. Cine găzdu- 
ind la voi n'ar fi dat dovezi de credința voastră plină de virtuţi şi 
tare? Cine n'ar fi admirat pietatea voastră înţeleaptă şi în Cristos 
măsurată ? şi n'ar fi lăudat ospitalitatea voastră? n'ar fi fericit cu- 
cunoseința voastră perfectă şi sigură ? Căci voi toate făceați fără â 
căuta la persoană, şi - umblaţi în legile lui Dumnezeu, supuși mai - 
marilor şi arătând cinstea datorită presbiterilor vostri. Pe tineri îi 
învățați s&-și îndrepte cugetele Ia lucruri modeste şi înalte; stăruiați 
ca femeile să împliniască toate cu conscienţă neprihănită, deamnă și 
curată, să-şi iubiască bărbaţii cu iubire cuvenită; le înv&ţaţi ca între 
marginile supunerii: să îngrijească - de ale casei cu demnitate fiind 
totdeuna prudente. O e... Da 

II. Toţi erați smeriţi întru nimic îngâmfându-vă, mai mult 
supuşi decât poruncitori, mai gata a da decât a lua, inulțumiţi cu 

“ Dunurile date de Dumnezeu. Şi luând în -samă cuvintele lui le păs- 
traţi cu îngrijire în inimile voastre şi patimile lui erau îriaintea, 

ochilor. vostri. Astfel întru toți se afla pace adâncă şi curată, toţi - 

erau cuprinși de poftă nesaţioasă a face binele, întru toți revărsarea 
“ Spiritului sânt era deplină. Plini de nizuinţi sânte din inimă curată 

cu încredere cucernică întindeaţi 'mânile la atotputernicul Dzeu ru- 
gându-l să fie milostiv; dacă ceva fără voie aţi păcătuit. Ziua şi noaptea 

vă întreceaţi între olaltă în binefacere cătră fraţi, ca să se mântu-: 

iască numărul aleșilor. lui prin împărtășiie şi corisciență. Eraţi simpli 
şi nevinovaţi și nu purtaţi rău unul asupra altuia. Orice răzvrătire 

_și dezbinare urfcios lucru era voauă. VE întristați pentru greşalele 

aproapelui ; socotiaţi de ale voastră scăderile. (călcările) lor. Nu vă 

părea rău de nicio binefacere; gata eraţi spre orice lucru bun.  În- 

zestraţi cu viețuire . deplină și venerabilă toate săvârșaţi în frica ei. 

Poruncile şi așăzămintele Dlui erau scrise pe păreţii inimilor voastre. 

- TIL. Voi posedaţi toată gloria şi cinstea, și Sau împlinit ceeace estă 

seris: Jâncat-a şi beut, s'a îngroșat şi îngrăşat, şi a azvtrlit din
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"picioare, cel iubit.1)' De aci au purces jaluzie, pizmă, ceartă, sfadă, 
prigonire, cădere, rezbel şi robie. Aşa se ridicară cei necinstiţi contra 
celor cinstiţi, cei fără nume asupra celor renumiţi,2) cei neînţelepţi 

asupra. celor înţelepţi, tinerii contra bătrânilor. Pentru aceea mslt 
Sau depărtat. dreptatea şi pacea, pentrură. fiecare a părăsit frica lui 
Dzeu şi a, orbit în credinţa întrânsul, nu mai 'umblă în aștzămintele: 
poruncilor lui, nu mai viețuesce cuvincios lui Cristos, ci fiecare umblă 
după poftele inimii sale rele nutrind invidie. nedreaptă şi necuvioasă, - 
prince şi moartea a întrat în lume. A a-i 
„i. TV. Căci seris este :5) Și după câteva. zile a adus Cain din 
roadele pământului jertfă lui Dzeu, și Abel aduse și el din cele ân- 
-tâinăscute ale oilor și din grăsimea lor.. Și Iehova căulă spre Abel” 
şi spre darurilă lui, iar pe Cain şi jertfele lui nu băgă în samă. Și 
foarte se întristă Cain și fruntea lui se plecă. Și zise Dzeu călră 
Caini : Pentruce te-ai. întristat ? și. pentruce fruntea fi s'a plecat? Au 

“doar-wai păcătuit. hi aducând jertyă după poruncă dar nempărțind 
după dreptate? Liniştesce-te; de tine se ţine dorința lui și tu-l vei stăpâni. Și 
vorbi Cain -cătră Abel, zratele stu: să mergem la câmp. Și când erau 
ei la câmp s'a sculat Cain asupra fatelui stu Abel și l-a omori, 

„Vedeţi, fraţilor, jaluzia și invidia au săvârșit ucidere de frate. Urmă- 
rit de jaluzie părintele nostru Iacob a fugit dela fața fratelui său | 
Esau.4) Jaluzia a prigonit pe Iosif pănă la moarte şi l-a dus în selă- 
vie.5) Jaluzia a silit pe Moisf.să fugă dinaintea lui Faraon, regele 
Feiptului,: pentrucă trebui să audă dela cei din seminția sa : Cine 

„te-a pus judecător și domn asupra noastră? Au doar vei să nă ucizi 
cum ai ucis eri pe egipteanul 96) Din cauza; jaluziei Aron şi. Miriam „au fost siliți a petrece afară de: tabără.7) Jaluzia a aruncat pe Datan “Şi Abiron vii în iad, pentrucă s'au răzvrătit contra lui Moisi, servul 

7 

"fugă, ucis cu pietri, predicând în răsărit și ap 

lui Dzeu.5). Din jaluzie a venit pizma asupra lui David, nu numai. „dela cei de alte seminții, ci fu urmărit chiar de Saul, regele Ini Israil.) 
„_V, Dar să trecem peste exemplele din istoria veche Şi să venim - la luptătorii mai aproape. de noi. Să luăm “pilde.din: veacul nostru. Din jaluzie şi invidie au suferit goane stâlpii10) cei mai mari Și. drepți (ai bisericii) și adecă au luptat până la moarte. Să ne aducem aminte de fericiţii apostoli. Petru fiind jertfa jaluziei nedrepte) ma; înduraţ una. sau doauă, ci mai multe nevoi şi-a ajuns astfel prin martiriu la locul gloriei ce 'i-să cuvenia. Pentru jaluzie “şi ceartă Paul a pri- mit cununa răbdării,12) de 7, ori12) a purtat lanţuri, a fost silit să ză, 

us a. luat: lauda cre- dinții sale. Învăţâna dreptate lumea, întreagă şi viind la marginile | apusului a suferit martiriu sub stăpânitorii statului14), astfel sa des- 
„2 Deut. 32, 15. 2) Is. 3, 5. 5) Gen, 4, 3—8, 

€ Ex. 2, 14. 7) Num. 12. £) Num. 16. 2) 1. Reg. 1 
1, 25. 12) 1. Cor. 9, 24, 152, Cor, 11, 24. 14) 
înțeles pe Ilelius Caesarian şi Polyclet care a 
67 petrecea în Grecia, i 

*) Gen. 27, 41 sq. 5) Gen. 37,. „19 sq..1%) Gal. 2, 9. 1) Acta, Mai probabil este că aici avem de Aministrau ţara când Nero în anul



op. 

părțit de această lume şi a călătorit la locul cel. sânt ca cel mai. 
strălucit exemplu al răbdării. e E 

VI.. La aceşti bărbaţi cu viaţă sântă se înşiră mulţi aleși -. 
care pentru jaluzie au fost maltrataţi şi chinuiţi făcându-se -noauă 
frumoase pilde. . Din jaluzie chiar femei fură urmărite, ca Danais şi 
Direa, cari suferind chinuri groaznice şi înfricoşate au umblat întreaga 
cale a credinţii âgonisindu-şi cunună nevestejită, deşi trupul lor era . 
slab. Jaluzia a depărtat soții de bărbaţii lor falzificând cuvintele pă- 
rintelui nostru Adam: Aceasta e os din oasele mele şi carne din carnea 
mea.1) Jaluzia şi. cearta au risipit cetăţi mari, au nimicit naţiuni. 
întregi. . AI 

| VII. Acestea, iubiţilor, nu' scriem numai pentruca să vă învăţăm, 
ci ca şi noi să cugetăm asupra lor; căci noi stăm pe aceeaş.arenă 
de luptă, avem aceeaş luptă. Drept.aceea să părăsim gândurile  de- 

- şarte şi vanitoase, şi să umblăm după canonul?) cu-bun nume și cinstit 
al chiemării noastre, şi să vedem ce este bun, plăcut şi primit în 
ochii celuice ne-a făcut. S& îndreptăm privirile noastre la sângele 
lui Cristos şi să cunoascem cât-este de prețuit. lui Dzeu, Tatălui 

- său, căci vărsându-să pentru mântuirea noastră a dobândit lumii. în- 
.. tregi graţia, pocăinţii.. S& petrecem” toate generaţiunile omenimii şi să 

învăţăm, că din neam în neam Domnul a, dat ocaziune spre pocăință, 
celorce voiesc a s6 întoaree'la dânsul. Noe?) a predicat pocăință şi 
cine I-a. ascultat sa mântuit. Iona4) :a, predicat ninivenilor: peire, 
dar ei s'au' abătut dela păcatele lor, au căutat să împace pe Dzeu 
cu rugăciuni umilite și au fost mântuiţi, deşi nu se țineau de popo- 
rul lui Dzeu. - 2 aa ati 

“VIII. Administratorii darului dzeese înspiraţi de Spiritul sânt. 
au predicat despre pocăință, şi însuş Domnul univerzului a vorbit cu 

jurământ: de pocăință: - Viu sânt cu, zice Domnul, nu voiese moartea 
păcătosului, ci pocăinţă,5) adaogând o îndemnare potrivită : Întocrce-te 
dela nedreptatea ta, casa lui Israil.) Spune fiilor poporului meu: 

De ar ajunge păcatele voastre dela cer la pământ şi de ar fi mai roşii 

ca carmezinul. şi mai" negre ca sacul, dar vă „întoarceți la mine din . 

"toată inima şi ziceți „Părinte“, vă voi asculta ca pe un popor -sânt.]) 

Şi în alt loe zice: Spălaţi-vă, curățiți-vă, depărtaţi 'răutatea . sufletelor 

voastre dinaintea ochilor mei; încetaţi a face rele, învățaţi-vă a face 

bine, căutaţi dreptatea, ajutaţi celui apăsat, Jaceți dreptate orfanului 

“şi aptraţi dreptul văduvei, apoi veniți să: ne judecăm, zice Domnul. - 

“Și dacă ptcatele voastre vor fica purpurul, le voi „albi ca neaua, 

dacă sunt ca stacojiul le voi albi ca lâna, și de veți voi şi “mă veţi 

asculta, veți gusta bunătăţile pământului, iar de nu teţi voi şi nu mă 

veți asculta, sabie vă va înghiţi: căci gura Domnuhu a grăit acestea.) 

Deci el-a întărit prin înalta sa voie că voiește pe toți care-l iubesc 
a-i face. părtaşi pocăinţii. 

0) Gen. 2, 28. '2) Gal. 6,16. 2) Gen. 7,4) Iona 3. 3) Ezech. '33, 11| 
„ £)'Ezech. 18, 30..7) Psal. 102, 11. 10, 1, 18, 8) 15. 1, 16—20.- -- 4 -



TX. Deci să ascultăm de voia lui maiestatică şi glorioasă, cu umilință să cerem imila și bunătatea lui, cu genunchele' plecate să cerem şi. să ne'îndreptăm cătră îndurările sale, părăsind faptele de- şarte,. cearta şi jaluzia ducătoare la moarte. : Ne'ncetat să privim la ceice au servit. maiestăţii sale glorioase pănă la sferşit. Să luăm pe Enoh'). care întru răbdare aflându-să drept a fost. răpit, fără a avea | urme de moartea lui.. Noe,2) afându-să drept, a predicat lumii re- nascere în.urma slujbei sale, iar Domnul a mântuit prin el fiinţele cari cu un gând au întrat în corabie. .. | 
„_X Avram, numit „prieten“,5) sa aflat credincios pentrucă a crezut 'cuvintelor lui Dzeu. . Acesta, ascultând a ieșit din patria, se- minţia, din neamul și din casa tatălui său, ca. părăsind o ţară mică şi o seminţie slabă şi o casă nenis&mnată s& moşteniască promisiunile - lui Dzeu. Căci acesta, i-a zis: Eși din pământul tău şi din seminţia “şi din casa părintelui tău în pământul care îți voi artta ție, și te soi face.popor mare şi te voi binecuvânta şi voi face mare numele teu şi zei fi binecuvântat. Și voi binecurânta pe ceice te binecurentă și voi blăstăma pe ceice te blastămă, și se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pămentului.+) Și când s'a despărţit de Lot i-a zis Dzeu: tidicând ochii tăi caută dela locul unde te afli acum spre miază- noapte și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus. ie și seniinției tale: în veci voi da Pământul care tu îl vezi. Si voi face seminția ta ca Pulberea pământului ; dacă cineva va putea număra pulberea  pămen- tului, atenci şi. seminţia ta să va nutnăra.5) Şi iarăş. zice: A scos afară Dzeu pe Avram şi t-a zis: Pricesce acum cerul şi numără stelele dacă le poţi număra ; așa va fi seminţia ta. Și crezu Avram şi  î-să numără lui spre dreptate.) Pentru credință şi ospitalitate i-s'a dăruit la bătrânețe. prune, şi. din ascultare l-a âdus jertfă lui Dzeu pe unul din munţii care-i arătase.. i a i „__ XI.„Pentru ospitalitate și cucernicie' Lot?) a :scăpat din Sodoma când împrejurimea întreagă a fost judecată de Dzeu cu foc şi pucioasă; - Domnul a, dât dovadă că nu părășesce pe ceice nădăjduesc întrânsul,; „iar pe ceice' se apleacă întraltă. parte îi aruncă în chinuri Şi pedeapsă. Soţia, lui adecă, care eşise împreună, dar era. de-alt cuget şi nu ținea, - la el, a fost pusă. de pildă, asa că pănă în zilele noastre este stâlp de sare ca, toți să *nţeleagă, că ceice șovăiese şi se îndoiesc de pu- "terea, lui Dzeu vor -fi spre judecată şi semn pentru toate neamurile. „XII. Prin credință şi ospitalitate s'a mântuit meretricea Rahab.s) Căci trimițând Iosua, fiul lui N un, șpioni la Ieriho, cunoscu regele ţării, că au venit să cerceteze (țara lor, şi: a. trimis bărbaţi ca. să-i prindă * voind să-i ucidă. Iar iubitoarea de oaspeţi: Rahab -i-a primit pe. ei (şpioni) şi i-a ascuns în foișor sub mănunchi de in. Viind după aceea oamenii regelui și zicându-i: La, tine au întrat bărbaţii care şpionează ţara noastră: scoate-i pentrucă regele aşa, poruncesce, răspunse «ea; 

i: 1) Gen. 5, 24. 3) Gen.6,8 sq. 3) Is. 41 8. 4 Ge „19. 1—3, sy | 14—16. î) Gen. '15,.5. 6. 7) Gelu. 19. 2) losua >, | ) în sa 1-8. 4) Gen, 18,



Bărbaţii pe: care căutaţi, întradevăr au întrat lă mine, dar îngrabă 
s'au dus urmând calea lor; ea nu le arătă pe aceștia. Iar bărbaţilor. 
zise : acum cunost că -Domnul Dzeul vostru v-a dat voauă această 
cetate.. Căci frică şi cutremur au cuprins de voi pe ceice locuese 
întrânsa. Când veţi ocupa-b mântuiţi-mă pe mine şi casa tatălui meu, 
Şi au zis ei: fie dupăcum ai cerut. Când vei băga în samă că apoape 

- suntem, să aduni pe 'toţi-ai tăi sub acoperemântul t%u şi vor scăpa; | 

+ 

căci câţi vor fi afară de acoperemânt vor pieri. Şi-i spuseră să le. - 
facă semn legând funie carmezină la casă însămnând astfel, că prin 
sângele Domnului toţi să vor mântui care cred și nădăjduese în Dzeu. :- 
Vedeţi, iubiţilor, femeea aceea nu avea numai credință, ci şi profeție, .. 

XIII. Fraţilor, smerindu-ne să ne lăpădăm de toată fala, îngăm- 
farea, neprudența şi patima, şi să fâcem ceeace e șeris; căci zice . | 
Spiritul sănt: Sg mu se laude înțeleptul cu înțelepciunea sa, nici. cel 
tare cu puterea sa, nici bogatul cu-avuția sa; ci celce se laudă, să 
se laude în Domnul. ca să-l caute și facă drept şi dreptate.!) Mai" 
vârtos să ne aducem aminte de cuvintele Dlui Isus, cari le-a grăit - 
învățând îngăduire şi răbdare. Căci astfel grăesce: Fiţi milostivi ca 
să fiți miluiţi, iertați pentruca. și voauă să se ierte; precum faceți voi . 
vi să va fuce; precum dați, astfel săvu da și voauă; precum judecaţi. 
veți fi judecaţi ; cum faceți bine vi să va face voană; cu care măsură 
veți măsura, să va măsura și voauă2) Cu această poruncă şi aceste 
îndemnări să ne întărim ca în smerenie: să umblăm . supuindu-ne 
preasântelor lui cuvinte; căi zice cuvântul sânt: Im cine zei privi 
decât numai la cel blând şi așăzat. (liniştit). și la celce se teme de 
cuvintele mele.5) : - a 

XIV. Bărbaţilor fraţi, este drept și echitabil a asculta mai rault 
de Dzeu, decât de ceice din mândrie și în urma spiritului răzvrătitor 
s'au făcut conducătorii jaluziei mirzave. Căci nu ne aruncăm numai: 
în pagube momentane, ci în primejdii mari, dacă orbeşte ne dăm în 
voia unor oameni care asmuţă la ceartă și partide ca să ne înstrăi- 
neze din locul nostru cel bun. Cu toată blândeța îi vom întimpina 
totdeuna, după mila şi bunătatea creatorului riostru.: Căci seris este: 
Cei buni vor locui. pământul, “cei fără prihană puritrea pe el vor .ră- 
mânea ; iar nelegiuiții să vor stîvpi de pe el (pământ).:) Și iarăş zice: 
Vezut-am un nelegiuit -îngâmfat şi ridicat ca cediii Libanului ;-si 
“trecând: nu mai era și am căutat locul lui şi nu L-am mai putut afla. 
„Păstrează  nevinorăţia și caută la dreptate, - căci omul pacinie are. 
viitor, 5 a i E Se 
>» XV. Să ne alăturăm deci la ceice cu frica lui Dumnezeu nutrese 
pacea, şi nu la, ceice numai fățărese pace. Căci zice: undeva: Acest 
popor mă cinstesce -cu buzele, iar înima lor este departe de mine.6) - 
Şi iarăş: Cu gura lor au binecucântat, iar cu înima au blăstămat.?) 
Şi iarăş zice: L-au iubit cu gura şi l-au minţit cu limba lor; iar 

9) Ter. 9, 28. 94.1. Cor, 1, 31. 3) Mt. 5, 7. 6, 14.7, 1 sq. Le. 6, 81. 37 
sq. 3) 15. 66, 2. 4) Prov. 2, 21 sq. 5) Psal. 87,35 sq. 6) Is. 20,18. 1) Psal, 62,5, 

.
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“inima lor a. fost dreaptă cătră. dânsul, nici Şau aflat -credincioşi 
în legământul lui.i) De. aceea amuțască buzele “mincinoase; să mimi- 
ciască Domnul toate buzele mincinoase, limba trufașă, pe ceice zic: 
Voim să arătăm mărirea - limbii noastre, buzele noastre suht la noi; 
cine e domnul nostru? Pentru apăsarea săracilo» şi pentru suspinul 

“lipsiţilor mă voi. scula acum, zice Domnul-j. voi face mântuire. Aceasta. .. 
voi face în ziua mare.) ” 

„XV. Căci Cristos este al celor smeriţi și nu al celoree cu în- 
gâimfare se ridică -asupra, turmei lui. Sceptrul maiestății lui: Dzeu, 
Domnul Isus Cristos, n'a venit întru strălucirea. îngâmfării şi a mân-. 

„driei, ci cu smerenie, dupăcum prezise despre dânsul Spiritul sânt; 
căci. zice: Loamne, cine crezut-a scirea. noastră ? Și braţul” Domnului 
cui s'a descoperit? Căci am vestit înaintea lui: ca un “copil (este), 
ca vădtcină în păment uscat; nu are -chip nici mărire și-noi l-am 
văzut şi nu avea chip nici jrumsee, ci chipul lui necinstit era, nu să 

“putea asămăna chipului .omenesc ; om, era întru diireri. şi: neroi, cu- 
noscâud a purta boală, — căci se întorsese fața lui — disprețuit a 

„Post şi mu socotit. Acesta păcatele noastre poartă și pentru noi sufere 
dureri, iar moi am crezut, că el însuş e în. chin şi în dureri şi în 
maltratare. Dar el rănitu-s'a pentru pecatele- noastre, 2drobitu-sa pen- - 
tru fărădelegile noastre.  Pedeapsă aducătoare de pace ' noauă. asupra 

„Lui ; prin vanele lui noi toți ne-am mâniuit.. Toţi ca niște oi: am rt- 
tăcit, rătăcit-a fiecare pe calea sa; iar Domnul l-ă dat: pentru păcu- 
tele noastre și el siu-şi deschide gura de pricina maltratării. Adusu-Sa 
ca o oaie spre junghiere şi cum un miel înaintea tunzălorului e mut, 

„astfel wa deschis nici el gura sa. Întru sinerenie să răpit „judecata 
lui. Cine va spune 'neamul lui? căci Sa luat de pe pământ viaţa 
lui; prin cei fără de lege ai poporului meu a ajuns lu moarte. Și. 

_2oi da pe mnelegiuiți pentru mormântul lui şi pe cei bogaţi. pentru .. 
moartea lui ; căci el nedreptate wa: făcut, nici sa aflat vicleșug. în 
gura lui. Jar Domnul îl va cură!i de plagă. "Când. îl veţi. aduce 
(jertfă) pentru păcate, sufletul vostru .va aduce semânță îndelungată. - 
Și Donul va lua din“ năcazul sufletului său, îi. va arăta lumină și-l 
va înţelepţi întru: înțelegere, ta da dreptate dreptului: care bine a . slujit pentru mulți; şi însuș va purta păcatele lor. “De aceea va m0- 
şteni mulți. şi ca împărți prada. celor tari; pentru care sufletul lui 
sa dat morţii și a fost numărat cu cei fără de lege; şi.el a purtat 
păcatele multora şi a fost dat pentru “călcările : lor.3) Şi iarăş însuş: 
(Cristos) zice: Eu sânt vierme şi nu om; batjocura oamenilor și dis= prețul poporului. “Ceice mau văzut mau. batjocurit, au hulit cu bu- zele,.. au clătinat din capete: a nădăjduit în Domnul, mântuiască-l, 

- scape-l,' dacă l-a binevoit.4) i. 
Ai Vedeţi, iubiţilor, ce pildă avem! Căci dacă Domnul astfel sa înjosit, ce să facem noi, care prin el am întrat în jugul grației lui ? 

:) Psal. 78, 36 sq, -3) Psal. 31, 19. 12, 8'sq. 9) Is. 53, 1—12. 22, 1—9, ) Psal.
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„„ XVII. SE imităm pe ceice umblau în pei .de capră și de oi:) 
predicând venirea lui Cristos; înţelegem adecă pe: profeţii Ilie și 
Elisei, apoi pe-Ezechil, în urmă pe ceice au depus mărturie. Mare 
mărturie a primit Avram, numit prietenul lui Dzeu, iar el văzând. 
maiestatea dzeească cu smerenie mărturisesce: [ar e sânt pământ 
şi cenuși.?) . De Iob încă să seria: Inb era drept și fără prihană, 
-aderărat, temător de Dzeu şi străin de tot lucrul rău.3) Totuş el se acuză, 
pe sine zicând: Nime nu-i curat de. întinare, cliar. dacă viaţa lui 
-ar fi numai de o zi.) Moisi fu numit cel credincios în întreaga casă 
a lui (Dzeu),5) şi prin oficiul lui Dzeu a judecat Egiptul cu biciuiri' 

„Şi plăgi. Dar şi acesta, deși era foarte înălțat, nu s'a mândrit, ci 
zice când a primit descoperire în rug: Cine sânt eu că mă trimiți? 
Eu am organ slab și limbă grea.5) Şi iarăş zice: Eu sânt aburul 
oalei ce fierbe.?) " a a 

XVIII. Ce vom zice. de David, cui s'a dat mărturie zicându-i 
Dzeu: Am aflat bărbat după inima meă, pe "David, fiul lui Iesai; 
cu milă vecinică l-am uns pe el3)2: Dar şi acesta zice .cătră Dzeu: 
"Miluesce-mă Dzeule după mare mila ta, după: înulțimea îndurărilor tale 
"şterge fărădelegea mea. Alai vertos mă spală de fărădelegea mea, şi de. 
pecatul meu mă curățesce; căci cunose Jărădelegea mea, și păcatul meu 
înaintea mea este pururea. ie unuia am greșit, şi rău înaintea ta, 
am făcut ; ca să te îndreptezi întru cuvintele tale şi să învingi când 
te vei judeca. Căci iată adevărul ai iubit ; cele nevăzute şi cele ascunse 
ale înțelepciunii tale mi-ai. arătat. Stropi-mă-vei cu î1s0p şi mă. voi 
curăți ; spala-mă-vei și mai mult decât neaua voi albi. - Auzului meu 
vei. dă bucurie și veselie, Ducura-se-vor oasele mele smerite. Întoarce 

_ faţa ta de cătră păcalele mele şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă 
"curată zidesce întru mine, Dzeule, și spirit drept înnoesce întru cele 
din lăuntru ale mele. Nu mă lăptda, dela fața ta, şi Spiritul tău cel : 
sânt nu-l lua dela mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale, şi cu . spirit 
stăpânitor mă întăresce.- Înviţa-ioi pe cei fără. de lege căile tale, şi 
cei necucernici la tine se vor întoarce. Scoate-mă din sângiuri, Dzeule, 
"Doeul înântuirii mele ; bucura-se-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, 
deschide gura miea, şi buzele mele vor vesti lauda -ta, Dacă ai fi voit 
jertfă, aș. fi dat; arderile. de tot nu le binevoiesci.. Jertfa lui Dzeu 
spirit zdrobit; inima zdrobită şi smerită Dzeule nu vei disprețui.5) . 

XIX... Smerenia şi ascultarea supusă a atâtor bărbați mari, şi 
care au astfel de mărturii, ne-au îndreptat nu -numai pe noi, ci- și 
pe- oamenii de mai nainte care au primit cuvintele lui. Dzeu cu frică 
şi cu adevărul. Având noi parte de atâtea fapte mari şi glorioase să 
alergăm spre ţinta păcii, pusă noauă dintru început, necurmat să 

- privim la, Tatăl şi creatorul univerzului întreg, să fim totdeuna cre- - 
_dincioși mărețelor și prisositoarelor lui daruri și binefaceri ale păcii. 

1) Exr. 6, 12. 11, 87. 3) Gen. 18, 27. Is. 41,8. 5) Io0b'1, 1. 4) Iob 14,4. 
sq. £) Num. 12, 7.:6) Ex. 3, 11. 4, 10. î) De unde?:8) Psal. 89, 21. 2) Psal. 
51 (50). i - i - ca o . .
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S5 privim la el cu mintea noastră - și să vedem-eu ochii sufletului 
„voia lui îndelungrăbdătoare; să ne aducem aminte de nemărginita 
lui graţie cătră întreaga făptură. , | E 

Ă XX. În pace îl ascultă cerurile puse în mișcare prin conducerea, - 
lui. Ziua și noaptea fac preciz calea aşăzată de el fără a se împie- 
deca una pe alta. Svarele, luna şi corul stelelor străbat în armonie, 
fără cea mai. mică abatere, tărâmurile arătate lor. Dapă voia lui. . 

„pământul roditor. dă la. timpuri anumite cu prisosință hrană pentru 
- oameni şi animale și tuturor fiinţelor de pe el fără a detrage ori: 
înstr&ina, ceva din cele poruncite de el. Acestor legi se supun adân- 
curile. nepătrunse ale prăpastiilor și nemăsuratele t&râmuri ale lăun- 
trului pământului ţiindu-se la un loc. Massa mării nemăsurate, strînsă, 
după planul lui. în patul său, nu trece marginile puse ei, ci ascultă 
de ce i-s'a, poruncit. Căci el a zis: Pănă aci vei ajunge, apoi se cor 
frânge valurile tale întru tine.) Oceanul nemărginit pentru oameni 
şi lumile după el s& guvernează după aceleaşi legi ale Domnului. 
Primăvara,. vara, toamna şi iarna urmează în pace una după alta. 
Stațiile vânturilor fără zăbavă îşi fac datorința Ja timpul său. Iz- 
voară nesetate, făcute spre întărirea şi sănătatea oamenilor, fără în- 
cetare ofer oamenilor spre „viață ţiţele lor. Şi cele mai mici vietăţi 

“formează soţietăţile lor în pace şi armonie. Marele creator și stă- 
pânul tuturor a poruncit ca toate acestea, să fie în pace și armonie 
pentrucă el dă tuturor binefaceri, iar mai vârtos noauă care. am. 
alergat la îndurările sale prin Domnul nostru Isus Cristos; — cui 
fie cinste şi mărire în vecii vecilor. Amin... 

„XXI. Vedeţi, iubiţilor, ca multele lui binefaceri sg nu ne fie 
spre osîndă -dacă vieţuim. cu nevrednicie, ci în buna'nțelegere să 
săvârșim ceeace este frumos și plăcut în ochii lui. Căci zice oare 

„unde: Spiritul Domnului este sfeșnic care cearcă cele din lăuntru ale 
corpului.!) Trebue să scim că el e aproape şi nimic nu-i ascuns din 
gândurile și cuvintele noastre care le săvârşim. Este deci drept ca. 
să.nu ne abatem dela voia lui. Mai hine să ne poticnim de oamenii 
nențelepţi şi. ne'nţelegători și îngâmfaţi și lăndăroşi în -cuvintele lor 
decât de Dzeu.. Să.:ne îngrijim de Domnul nostru Isus care ş-a dat 
Sângele său pentru. noi; să cinstim pe prepoziţii .nostri, să stimăm 
pe bătrânii nostri, să crescem pe tineri în frica lui Dzeu, să îndem- 
năm .pe femeile noastre la lucruri bune; ele: să arate imoravurile 
mult cinstite ale, castităţii,. voia nefățărită a fiinţii blânde, vocea să . 
exptime modestia limbii lor; să nu iubiască numai după atragerea, 
inimii, ci în măsură egală pe toţi care cu sânţenie se tem de Dzeu, 
Copiii vostri să se erească în Cristos; .să cunoască puterea smereniei 
la Dzeu, a iubirii caste, ce lucru frumos și mare este frica, de dân- 
sul, care mântue pe ceice curați şi cu sânţenie umblă întrânsa. Căci 
el cearcă gândurile şi hotărinile; a cărui suflare este în noi şi o ia când binevoiesce. IE Ea 

) Iob 33, 11. 2) Prov. 30, 27,
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XXII. Acestea însă întăresc credința în Cristos; căci şi -el ast- 
fel ne agrăiesce prin Spiritul sânt: Veniţi fiilor, ascultaţi-mă, . frica - - 
Domnului vă voi învăța. Cine este omul care doresce viaţă, voiesce să - 
vădă zile bune? Feresce limba ta de vău și buzele tale să nu vorbiască 
vicleșug ; depărlează-te de rău şi fă binele, caută pace şi o urmează, 
Ochii: Dumuului peste cei drepți și urechile lui spre rugăciunea lor; 
fața “Domnului împotriva ăcătorilor de vele, ca să piardă de pe pă- 
ment amintirea lor. Strigat-a dreptul, şi Domnul l-a auzit şi l-a 
scăpat din toate necoile lui. Multe sunt durerile păcătosului, iar pe 
ceice nădăjduesc în Domnul mila lui va împresora.1) 

XXIII. Întru toate înduratul şi binefăcătorul Părinte se îngri- 
jesce mult de 'ceice se tem de el, bucuros -și de bună voe împărtă- .: 
şesce harurile sale: celorce se apropie de el cu cuget curat. Drept 
aceea, s& nu ne îndoim, şi sufletul să nu se mândriască pentru da- 
rurile lui (părintelui) prisositoare şi preamărite. Departe de noi: fie 
ceeace este scris: Negriciți sunt șorăitorii și ceice se îndoese cu 9 9 | 

sufletul care zic: am auzit acestea și dela părinții nostri şi iată 
am îmbătrânit și nimic din acestea nu sa împlinit. O nebunilor, - 
asămenaţi-vă cu wi arbore; luaţi vița de vie: mai” ntâi pierde 
frunza, apoi dau mugurii, cresce frunza, înfloresce, apoi 'se fac stru- : 
guri acri, în urmă dulei.2).. Vedeţi, toadele unui arbore se coc. în 
timp foarte scurt. Astfel cu adevărat încurând și deodată să va îm- 
plini şi voia lui precum și Scriptura zice :. Încurând va. veni şi nu 
va zăbovi și Tără de veste ca veni Domnul în templul său, și sântul 

„pe care voi așteptați.) za 

XAIV. Mult să cugetăm, iubiţilor, cum: Domnul întruna a do- | 
„vedit că va să fie înviere, al cărei incepătură a făcut pe Domnul 

Isus înviindu-l din morți. S& vedem, iubiţilor, învierea:care în fie- 
care timp are loc. Ziua şi noaptea ne înfățișează învierea; noaptea. 
se “culcă, se deşteaptă ziua, trece ziua, vine noaptea... Să observăm 
la roade; cum să samănă? Sămănătorul iasă și arancă în pământ . 

, 

semințe ; care cade pe pământ uscat şi gol: putrezesce, apoi puterea | 
-provedinţii dzeesci. face ca din putrejune să răsară, și din una (se-: 
minţă) crese mai multe aducând rod.. 

XXV: Să privim la deosebitul fenomen din părţile răsăritene, 
adecă în Arabia şi. jur. Căci există o pasere numită fenix; aceasta 

“se află totdeuna numai câte una, trăind 500 de ani, fiind aproape. de 

discompunere prin moarte îș face cuib -din tămie, smirnă și alte 

aromate, iar apropiindu-se ceasul morţii se așază întrânsul. Trecând 
carnea lui în putrejune se nasce un vierme, care nutiindu-se din 
cadavrul animalului mort capătă pene; apoi după .te' s'a desvoltat 
pe: deplin, ia, cuibul în: care' erau oasele predecesorului și zboară cu 

- ele din Arabia în cetatea numită Iliopol. În ziua, mare - când fiecine 
îl poate vedea vine zburând, pune oasele pe altarul soarelui, şi:se 

3) Psal. 84, 12—18. 32, 10. '2) De unde? cf. ac. 1,8, 2. Petru 3, 8.4 
și Mat, 24, 32. 5) De unde? cf. Avac. 2, 3, Mal. 3, 1. Er. 10,87, e :
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rentoarce de unde a venit. Preoţii cercetează cu deamăruntul con- 
semnările: anilor şi află că a venit după 500 de ani. - | 

* “XXVI. Socotim a fi lucru mare şi minunat dacă creatorul  tu- 
“turor' va învia pe ceice cu sânțenie i-au servit lui în încrederea, 
credinţii adevărate, când cu invierea unei. paseri ne dovedesce ne-. 
mărginita putere a. promisiunii sale? Căci,zice undeva: Tu mă vei 
învia, şi eu mă voi mărturisi ţie,!) şi: M'am culcat şi am _adurnit, 
nPam sculat, căci: tu eşti cu mine. Şi iarăş zice lob: Și vei înria 
carnea înea' aceasta care toate acestea le-a sujyerit.?) 

XXVII. Cu această speranţă să se lege deci sufletele noastre . 
“de cel credincios întru făgăduinţi şi drept în judecăţi.: Celee a po- 
runcit a nu. minţi, cu atât mai puţin va minţi; căci -la Dzeu nimie 

"e cu neputinţă decât minciuna. De aceea să se. reaprindă întru noi 
credinţa lui, şi vom înţelege că toate sunt lui aproape. Cu cuvântul 

- măririi sale a adus toate întru existență, şi cu un cuvânt le poate 

„ tăriei: lui 95) Crează „toate. când şi cum voiesce, nimic din: cele aşăzate 
„de el nu va peri. El toate le vede și nimic nu e ascuns dinaintea 

„* nimici. Cine îi va zice: ce ai făcut? sau cine se va opune puterii .. 

sfatului lui,- dacă cerurile proclamă mărirea lui Dzeu, lucrul mânilor. - 
lui arată firmamentul; o zi spune alteia, şi noaptea nopții dă scire ; 
şi nu sunt vorbe nici cuvinte, al căror sunet să nu fie înţeles.+) 

-=0 XXVIIL. Fiindcă toate le -vede şi: aude (Dzeu), să ne temem 
__de'el şi s8 părăsim poftele uricioase ale faptelor rele, ca din mila 

- lui s& scăpăm de judecăţile viitoare. Căci încotro va scăpa vrunul 
din noi de mâna “lui puternică? care lume va. primi pe celce.se la- 
pădă şi -fuge dinaintea lui? Căci zice oare unde Seriptura:: Unde 

“să mă duc şi unde să mă ascund dinaintea ta? De mă voi sui în . 
cer, tu acolo esci; de mă voi duce la marginile pământului, “acolo 
dreapta ta; de mă toi arunca în prăpastii, acolo spiritul t&u.5) Înco- 
tro .-deci se. va. duce omul sau cum va scăpă de celce toate -le 
cuprinde ?. - ii E , e 

- "XXIX. S8 ne apropiem deci de dânsul cu curăţenia sufletului; 
să ridităm cătră el mâni sânte și neprihănite,:) să iubim pe bunul - 
şi înduratul nostru Părinte care ne-a făcut părtaşi: de alegerea sa, | 
Căci astfel. este scris: Când cel prea înalt “împărți popoarăle, când: 
deosebi de olaltă pe fiii lui Adam, puse hotară popoarălor după nu 
merul ângerilor lui Dzeu. - Partea lui Dzei veni însă poporul. său 
Jacob, Israil soartea moștenirii lui.%) Şi întralt loc zice: Iată Dom- 
nul îș îa sieș popor din mijlocul popoarălor, cum ia omul - prinosul 
din arie; şi din acel popor va.ieși sânta sântelor.?) - o 

XXX. Av6nd deci noi „parte la cele sânte să împlinim toate. N | 
__ datorinţele sânţeniei, să fugim de vorbirea” de. rău, de lucrările ne- 
".. curate şi vițioase, de îmbuibare, pofta de înoire şi. de pofta urâtă, 

, 5 De unde? Ps, 3 6. 23 4.2 “Tob, 19. 26.5 i , a a 

Psal. 19,.1 sq. 5) Psal. 139 7 sq. s) Dat 32, 8 sg. 7 ) nţel.. 12, 12. 11, 22, «+ 

„18, 17. 2. Cron. 81, 14 Ezech, 48, 12, A 
7) Deut, 4, 34. 14, 2. Num, -
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de adulteriul vreânic de osîndă, de mândria dispreţuită.. Căci Dzeu 
— zice — se opune celor mândri, iar celor smeriți le dă har.1) Să 

“ne alăturăm deci la ceice au primit har dela Dzeu;. să îmbrăcăm 
concordia prin smeienie şi cumpătare abătând dela noi şoptirile - şi 

- clevetirile, în fapte justificându-ne şi ru cu cuvinte. Căci zice: Cine 
vorbesce _multe” trâbue să primiască și respunsul; sau. crede limbutul 
că are dreptate? Fericit cel născut din femee care nu trăesce mult. . 
Nu vorbi multe.) Lauda noastră fie în Domnul și nu din noi; Dzeu - 
urăsce laudele de sine. Alţii să mărturisiască fapta noastră bună, 
precum s'a întâmplat cu părinţii nostri, drepţii.5) Cei afurisiţi de Dzeu 
sunt îndrăzneţi, aroganţi și cutezători ; iar” cei binecuvântaţi de Dzeu: 
dovedesc modestie, smerenie şi blândeţă. - - 

NXĂI.. S5 ne 'alăturăm binecuvântării lui şi s& vedem cari sunt 
- “căile. binecuvântării. S& gândim serios asupra celor întâmplate dintru 

început. De ce a fost binecuvântat Avram?4) nu doar pentrucă a lu-: 
erat dreptate şi adevăr. prin credință? JIsac6) cu. deplină încredere 
Sa dat pe sine jertfă, pentrucă întrevăzuse viitorul. Iacob) smerin- . 

_du-se a părăsit ţara sa, din pricina fratelui seu și s'a dus la -Laban 
şi a slujit şi a dobândit cele 12 sceptre ale lui Israil. | 

XXII. Gândind cineva serios asupra, fiecărei fapte se va con- 
„vinge de mărirea, darurilor date prin el. Căci dela el (Iacob) se trag 

toţi. preoții şi leviţii care slujesc la altarul lui “Dzeu; “dintrânsul. 

după carne Domnul 'Isus; din el prin Iuda regii,?). principii şi con- 

ducătorii ; dar şi celelalte sceptre ale lui au cinste mare, precum i-a... 

- promis Dzeu: Va fi :seminţia ta. ca stelele cerului.)-. Toţi deci. au 
fost preamăriţi şi renumiţi nu. prin ei înşişi sau -prin faptele lor, 

ori prin probitatea cu care. au lucrat, ci prin voia lui.: Deci şi noi, 

_care prin -voia, lui. am fost, chiemaţi în Cristos Isus, ne justificăm nu . 

prin noi înşine nici prin înţelepciune; cunostință sau pietate ori 
- faptele săversite întru curăţenia inimii, ci prin credință, prin care 

atotputernicul Dzeu din veci pe toţi a justificat. Lui fie onoare în 

vecii vecilor. Amin. --- a a a 

XXXIII. Ce.să facem fraţilor? Vom fi leneşi întru binefacere - 

şi vom părasi iubirea ? “Domnul nu facă să se întâmple aceasta în 

“mijlocul nostiu, din contră să ne grăbim a săvârşi: cu statornicie şi. . 

"_ sirguință orice-lucru bun. Căci însuş: creatorul şi. stăpânul univerzu: - 

lui se bucură de lucrurile sale. El'a întărit adecă-cu atotputernicia, 

sa cerurile şi le-a împodobit după înţelepriunea sa ne'nțeleasă; a 

_“osebit pământul de apa ce-l încunjura şi la întărit pe temelia, si- 

gură a voii sale, iar fiinţele ce există pe el le-a -făcut. prin porunca . - 

sa; el a'creat marea și ființele dintrânsa închizându-le acolo cu pu- . . 

__terea sa. În urmă formă-cu mânile sale sânte şi nepătate cea mai es-. 

„ celentă şi mai înaltă fiinţă în privința, spiritului, pe om, expresiunea, 

4) Proi. 3, 34. Iac. 4, 6. 1, Petru 5, 5.'2) Iob 11, 2 sq. 2) Prov. 17, Ro. -.- 
2, 29. 1. Cor. 4, 5. 2. Cor. 10, 17, 18. 4) ac. 2, 21, 5) Gen, 22, €) Gen. 28, 29, - 

1) Rom. 9, 5. 6) Gen. 22, 17. 28, 4. Aa | i
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chipului lui. Căci aşa grăește Dzeu: Să face om după chipul și 
asămănarea noastră. Și a făcut Dzeu pe om, 'birbat și femee i-a 
făcut pe ei.1]. Dupăce toate acestea a, săvârșit le-a lăudat, binecuvân- 
tat și zise: Cresceţi și vă înmulțiți.?] ' Vedem deci, că toţi drepţii 
sau împodobit cu fapte bune şi însuş Domnul s'a bucurat înfrum- 
seţându-se cu fapte bune. “Având acest ezemplu fără întârziere să 
facem voia, lui sântă şi din r&sputeri s& lucrăm faptele dreptăţii. - 

„XXXIV. Luecrătorul bun cu îndrăzneală primesce pânea luceru- 
lui ștu, iar cel leneş şi zăbovitor nu cutează'a privi în ochii celuice 
l-a măimit. Datorinţa noastră este deci: să fim aplecați spre orice 
lucru bun; căci dintrânsul sunt toate. Căci ne prezice: Jafă Dom- 
mul şi răsplata înaintea lui, va răsplăti fiecărui după fapta sa.5) Din 
toată inima deci ne trage cătră sine pe: noi credincioşii ca să. nu fim 
târzii. şi leneşi spre orice lucru bun. Fala și îndrăzneala noastră fie 
în el; să ne supunem voii lui, să privim cetele îngerilor lui care . 
supuindu-se voii lui sunt gata spre slujbă. Căci zice Scriptura: Zeci: 
de mii de miyiade stau împrejurul - lui, și mii de -mii îi slujesc, și 

„strigă: sânt,. sânt, sânt Domnul savant, plină e zidirea întreagă de . 
- mărirea lui.) Așadar şi noi în bună'nțelegere la un loc adunându-ne 

ca dintro gură s6 strigăm. cătră dânsul ne'ncetat, ca .s5 ne facem 
părtaşi de promisiunile lui mari și glorioase. - Căci zice: Ochiul wa. 
văzut şi ureche wa: auzit și la înima omului nu Sa înălțat ceeace a 
gătit celorce îl așteaptă.5) | ÎN e 

„XXXV. Iubiţilor! cât de fericite şi de admirabile sunt darurile 
lui Dzeu. Viaţă întru nemurire, strălucire în dreptate, adevăr în 
îndrăznire, credinţă în ascultare, înfrânare - întru sânțenie; toate 

- acestea, le avem înaintea noastră. Dar ce 'vor mai. fi darurile gătite 
vcelorce îl aşteaptă ? Creatorul şi părintele veacurilor, cel preasânt, 
numai el cunoasce “mulțimea şi frumseţa lor. Din răsputeri să nizuim 
a fi aflaţi între ceice îl aşteaptă, ca să fim părtaşi de darurile pro-- 

„mise. - Și cum '88 va întempla aceasta, iubiţilor? “Dacă gândirea 
noastră e întărită prin credință în Dzeu; dacă lucrăm după voia lui 
neprihănită și dacă urmăm calea adevărului lăpădând dela noi. toată 
“nedreptatea şi fărădelegea, lăcomia, certele,  viţiile şi înşelăciunea, 
şoptirile și clevetirile, ura lui Dzeu, mândria, trufia, mărirea de sine E 
şi neospitalitatea. Ceice fac acestea sunt uriţi lui Dzeu: nu numai: 
ceice le fac, ci. şi.ceice. consimțese lor. Căci zice Scriptura :. Celui 
nelegiuit zice Dzeu: De ce înreți tu aștzămintele mele şi iai în gura 
ta. legământul meu? Tu, urăsci învățătura și ai aruncat cuvintele Il 
înapoia ta. De ai văzut un fur, împreună . ai Tugit, şi cu adulterii 
este partea ta. Gura ta a prisosit de văutate, şi. limba ia w 
vicleșug. Șizând. în' soțietate clevetesci pe fratele tău, 
munmei. tale ai adus scândal. . Acestea, Jăcut-ai, 
socotil-ai poate nelegiuitule, că sânt ţie asemenea, 

moa -2esce 
> ȘI. GSupra fiului 
10r- eu am tăcut 3 
Te “voi vădi şi te 

:) Gen, 1, 26. 27. 1) Gen. 1/28. 5) 15, 40, 10, Go: 41 am 
6, 3, DL Gr 29, „Gere în 38,-%) “ 40, 10, 62, 11. 4) Dan: 7, 10, 15, 
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„voi pune înaintea. feții tale. Luaţi samă de acestea ceice aţi: uitat de 
Dzeu, ca să nu vă răpiască ca an leu şi să-nu fie cine să vă scoală. 
Jertfa "de laudă mă cinstesce; și acolo e calea, pe care îi voi arăta 
mântuirea lui Dzeu.) . -- e Mai | N 

NAXVI. Aceasta € calea, iubiţilor, pe care am aflat mântuirea 
„ noastră, pe Isus Cristos, arhiereul aducerilor noastre de. jertfă, loco- 

- ţiitorul şi razimul slăbiciunii noastre.. Prin el să privim la “înălțimile 
cerului ; prin el să vedem în oglindă faţa lui nepătată şi prea su- 
blimă ; prin el' s'au deschis ochii inimii noastre; prin el învie mintea: 
noastră slabă şi întunecată . spre lumina lui miraculoasă ; prin el a 
binevoit Domnul ca s€& gustăm din cunoscința nemuritoare; el: fiind 
strălucirea. măririi lui este cu atât mai mare" decât ângerii, cu cât a. 
moștenit -un nume mai strălucit.2) Căci aşa serie: Celce face pe ângerii: 
săi spirite. şi pe servii săi pară de -foc.?) lar despre Fiul așa grăesce 
Domnul: Fiul meu esci tu, eu astăzi te-am născut ; . cere dela mine, 
si-ți voi da popoară spre. moștenire. și. marginile -pămentului drept 
stăpânire.) ŞI altă, dată îi zice: Șezi deadreapta mea pănăce voi pune .- 
sub picioarele. tale pe vrăjmașii ti.) Cine sunt vrăjmașii ? Cei răi şi 

_care se opun voii sale. - | : Ra Pa 

_ XXXVII.. Fraţilor, să luptăm deci cu toată încordarea, ţinând! 

poruncile lui neprihănite. S& căutăm la soldaţii comandanților nostri,.' 

în ce ordine, cu câtă supunere și ascultare împlinesc poruneile. Nu 

toţi sunt generali, coloneli, căpitani, sergenți etc., ci fiecare în postul 

său aduce la îndeplinire poruncile regelui și ale comandanților. Su- 

“periorii nu pot fi fără. subalterni, dar nici aceștia fără cei dântâi ; 

legătură există între toţi: şi aceasta le dă putere. S& privim la trupul . 

nostru: capul fără picioare .nu are preţ, nici picioarele fără cap; cele” 

mai -mici membre, ale' trupului nostru sunt necesare şi folositoare . 

întregului trup;, dar toate conlucră și se supun unei conduceri, ca - 

“așa, întreg trupul .să se afle bine. o. ! 
" - XXXVIII. S8 se mântuiască deci în Cristos Isus trupul. nostru 
întreg, şi să se supună fiecare aproapelui precum a fost și. așăzat în 

darul lui. Cel tare să nu disprețuiască pe cel slab, cel slab să cin- 
stiască pe- cel tare;. cel bogat să ajutore pe cel sărac, cel sărac să | 

mulţămiască lui Dzeu .că i-a dat pe unul care poartă: de. el. grijă în 

nevoi. Cel înţelept să nu-şi arate înțeleptiunea în cuvinte, ci în fapte 

bune; cel. smeritt) să nu se. laude, ci să lase ca altul să-l laude; - 

cel curat cu trupul să. nu se îngâmfeze sciind că altul i-a dat darul 
înfrenării. “Fraţilor, să ne aducem aminte din ce materie suntem 

făcuţi, cum şi ca ce am întrat în lume ; din ce morment şi întunerec?). . 

ne-a chiâmat în lume sa creatorul şi formatorul nostru, dupăce pre- 

gătise binefacerile sale înainte de a fi fost noi creaţi. Toate acestea, 
- avându-le dela el'să-i mulţumim pentru toate.5) Lui fie mărire în. 

1 

vecii vecilor. Amin. 

1) Psal.. 50, 16—29. 2) Eve. 1» 8 sa. 3) Pal, 104, 4, Eve, 1,7, 4) Peal, 
2 7 sq. Evr. 1, 5. 6 Psal. 110, 1. Evr. 1, 13. 8) Prov. 27, 2. 1) Psal. 139, 15.. 
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XXXIX. Oamenii ne'nțelepţi, nențelegători; nebuni şi neculţi ne 
batjocurese şi! rid de noi voind a se înălța pe sine prin planurile lor. 
Ce poate face muritorul ? sau ce isprăvesce puterea celui născut ?. Căci 
scris este: Mu era chip înaintea ochilor mei, .ci am auzit numai su- 
flare şi voce. Cum? Pi-va drept muritorul înaintea Domnului ? sau 
nevinovat bărbatul pentru lucrurile sale? dacă nu se încrede în slu- . 

“ gile sale. și. află: greșeli lu ângerii sti;!) nici cerul nu e curat. înaintea. . 
lui;?) ci cât 'mai puiut) locuitorii caselor de lut, între care și- noi - 
suntem din acelaș lut. L-a lovit ca niște molii, de dimineața. pănă . 

„ seara, mai mult nu existau ;-au perit pentrucă nu puteau să-și ajute; 
suflat-a asupra lor şi au murit pentrură nu aveau înţelepciune. Dar 
strigă,i) de te va auzi vrunul, sau de vei vedea: vrunul din sânţii 
ângeri; şi întradevăr mânia: răpesce pe 'cel. nenţelept şi ucide jaluzia . 

„pe'cel rătăcit. Iar eu am. vtzut -nenţelepți prinzend rădtcini ; dar 
"îngrabă au -perit- locuinţa lor.: Deparie. stee copiii lor. de mântuire; 
striviți vor fi asupra ușelor celor.slabi, și nu va fi cine să-i -mânitu= 

- îască; cele gătite lor. mănâncă drepții, iar ei din 'rele nu vor scăpa, . 
AL. Fiind acestea destul de lămurite și pătrunzând noi în 

adâncurile). cunostinţii dzeesei s8 împlinim după datorință în. bună 
venduialăc) câte a poruncit Domnul în anumite timpuri; să ținem 
aducerile .(de jertfă) şi serviţele, şi adecă nu a poruntit 'să se facă 
acestea cu volnicie și tără rând, ci la anumite timpuri și oare. El 
însuş a hotărit cu voia sa, înaltă unde şi cine să-i slujască; ca toate 
săverşindu-se cu sânțenie în. bunăvoire să fie biveplăcute voiei sale. 
Ceice. isprăvesc la timpurile prescrise jertfele lor sunt bineplătuți Şi. 
fericiţi, căci cine ţine * poruncile :lui Dzeu .nu poate” rătăci.: Căi ar-- 

„hiereului s'au. încredințat .serviţe proprii; previi au cercul lor hotărit. 
de lucrare, iar leviţii au anumite slujbe; laicul e ţinut de legile 

“puse lor. . o . De a 
XLI. Fiecare din noi, fraţilor, .să mulțămiască lui Dzeu în starea, 

sa păstrând constiența bună, s& nu calce măsura, hotărită a -oficiului 
seu cu demnitate. Fraţilor, nu pretutindene să aduc jertfe perpetue 
sau jertfe de vot, jertfe pentru păcate şi vină,. ci numai la Ierusalim ; 

„dar nici-aci nu să jerttesee orișiunde, ci înaintea sanctuarului pe al- -- 
tarul jertielor, dupăce inai nainte archiereul şi liturgii amintiţi -au 
examinat darul (şi declarăt apt). Vedeţi, fraţilor, cu cât de mai mare: . 
cunoscință ne-am învrednicit, cu atât mai mult suntem expuşi primejdiei. 

XLII. Apostolii au primit evângelia pentru noi dela Domnul 
Isus Cristos, Isus Cristos dela- Dzeu a fost trimis. Cristos 'deti dela 
Dzeu, iar apostolii dela Cristos; amâniloauă s'au făcut în bună rân- 
duială. din voia lui Dzeu. Dupăce au 'primit porunca şi s*au încre- 
dinţat -pe. deplin prin învierea Domnului Isus Cristos și au fost întăriţi 
în cuvântul lui Dzeu, înzestrați cu plinirea, Spiritului sânt, au ieşit 
să predice despre apropiata împărăție a lui Dzeu. Predicând prin 

„4) 1ob. 4, 16—18. 2) ob. 16, 16, 4,'19—5,5, 
5, 1—5, î) Rom. 11, 83, e) 1, Cor. 14, 40, 

3). 10b. 4; 19--21..4)-15b, 
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cetăți și sate au aşăzat pârga lor, dupăce i-au examinat. mai nainte - 
„în Spirit, de episcopi şi diaconi pentru ceice.vor, crede. Dar aceasta. 
nu e -instituţiune, noauă; căci de multe veacuri sa scris de episcopi. 

ŞI diaconi. Astfel. zice - Scriptura oare unde : Aștza-voi pe episcopii lor 
„ în “dreptate și-pe diaconii lor în credinţă.) 

"  XLUIII. Şi s& ne mirăm oare. dacă, căror Dzeu a. îheredințat. în, 
Cristos un_atare lucru, au instituit pe cei amintiţi ? când și fericitul 
Moisi, sfuga credincioasă în întreaga casă?), toate a însemnat în .sân- 
tele cărți ce i-s'a fost poruncit, cui au urmat ceialalți profeți mărtu-. - 
risind toţi de'a lui dare de legi. Căci acesta, născându-se jaluzie 

- pentru preoție şi certându-se între: sine seminţiile, care să fie înfrum- 
sețată cu acest nume măreț, porunci (Aoisi) ca: căpeteniile „celor 12 
seminţii să aducă toiege, pe cari să fie serise- numele seminţiilor; le 
luă şi legându-le le, sigilă cu sigilul” căpeteniilor şi le puse în cortul 
mărturiei. pe altarul: lui Dzeu. ar. închizând” cortul sigilă încuetorile 
precum” facuse cu toegele și le'zise: Bărbaţi frați, a cărei toiag va 
înflori, acea seminţie a ales- Dzeu lui întru preoție şi slujire. A doua, 
zi adună el întreg Israflul, 600.000 de bărbaţi, porunci ca căpeteniile 
să cerceteze sigilele, deschise cortul mărturiei şi aduse toegele. Şi - 
să adâ că toiagul lui Aron nu numai înflorise, ci şi rodise.5); Ce 'gân- 
diți, iubiților ?- nu scia aceasta, Moisi încă mai: nainte? Foarte bine . 
o scia; dar ca -s8 nu fie revoltă în Israil făcu astfel, pentruca să.se.. 

| măriască numele unuia, adeveratului. Dzeu. Lui. fie onoare în vecii. 
verilor. Amin. 

XLIV. Şi apostolii nostri sciură prin Domnul nostru Isus Cristos, 
că ceartă să va nasce din pricina oficiului episcopesc. De aceea în 
deplină cunoscință au aşăzat pe cei amintiţi încredinţându-i deocam- 
dată cu substituirea în păstorie “ca, dacă vor îi.reposat, alți bărbaţi. 
probaţi să le urmeze în ofici. Noi nu credem că e drept. a -depune 
din ofiti pe acei bărbaţi, care au fost aşăzaţi de aceştia sau mai apoi 
de alți bărbaţi distinși cu. consimţământul întregii - biserici, mai ales 
dacă 'neprihăniţi grijesc de turma lui Cristos cu smerenie, linişte şi 
desinteres şi timp îndelungat toţi le-au dat mărturie bună. Căci nu . 
avem păcat mic, dacă depunem din oficiul. episcopesc pe ceice fără. 
prihană şi cu sânțenie au adus jerte. Fericiţi pr eoții” care percurgând ă 
calea vieții au ajuns Ia scăpârea plină de foade și irevocabilă! ei nu“ 
trebue" să fie. îngrijaţi, că cineva îi va scoate din locul. dobândit. Căci 
noi vedem, că voi aţi depărtat din ofici. pe u unii, care vă făceau onoare 
împlinindu- -și oficiul fără prihană. 

"ALV. Fraţilor, voi iubiţi certele. Şi vă ocupați cu “ueruri, cari - 
nu sunt folositoare la mântuire. Căutaţi - cu deadinsul în scripturele. 
adevărate, cuvintele: Spiritului” sânt. Convingeţi-vă că întrânsele nu 

"este. scris nimic nedrept. ovi pervers. Nu veţi afla adecă ca :barbaţi. 
sânţi să fi lăpădat pe drepți. Goane au îndurat drepții, dar din partea,. 

” celor nelegiviţi; închiși în. temniţă au „fost de făcătorii de rele; uciși 

1) Is: 60, 17. 2) Num. 12, 7. Er, s.a: 5. 3) Numa. 17,
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- de cei preocupaţi de .zel nebun Şi nedrept. Acestea” au suferit ei ca 
„eroi.. Căci ce : vom .zice, fraților?  Fost-a. Danil:) aruncat în. groapa 
„leilor de ceice: se tem de Dzeu? Anania, Azaria şi Misail2) au fost 
„aruncați în cuptorul de foc de ceice mărturisesc cultul _maiestatic 

- ŞI. glorios al celui preaînalt? Deloc. Cine au “făcut acestea? Oameni 
„abominabili şi întinaţi cu tot felul de r&utate i-au înverşunat la atare. 
turbare încăt “au: aruncat în-peire.pe.bărbaţii care slujiau lui Dzeu 
cu propus. sânt şi neprihăniț, nesciind că cel preînalt este scutul şi, 
apărătorul celoree în «tonsciență curată servesc numelui'său atotdeplin. 
Lui fie mărire îu verii vecilor. Amin. Ceice au: fost statornici în 
încredere au moștenit mărire şi -onoare, au fost înălțaţi de Dzeu și 
înscrişi întru amintirea lui în vecii, vecilor. Amin, -..- ie 

"XLVI.. Fraților, s& ne lipim de aceste moudele.. Căci este scris: 
Lipiţi-vă de cei sânți, căci se sânţesc ceice se aldură lor.3) Şi. iarăş 

„întralt loc zică: :În soțietatea celui netinorat, nevinovat 'te faci, în « 
celui ales, ales vei fi, iar cu cel strîmb, strîmb tei fi *). Să ne lipim 
deci de cei nevinovaţi şi drepţi; aceștia sunt aleşii lui Dzeu. De ce. 
sunt la voi certe, sfezi, dezbinări, partide şi răzbui 25) Doar ru avem 

“noi un Dzeu şi un Cristos) și un Spirit al graţiei, care s'a revărsat 
„peste noi? nu o chiemare în Cristos? De ce serintim și rupem mem- 
„brele lui: Cristos şi ne revoltăm contra. trupului nostru, ba mergem 
"aşa departe în nebunia noastră că uităm, că suntem membre. unul . 
„altuia ? Aduceţi-v& aminte de cuvintele -Domnului nostru Isus; căci 
zice: Vai omului acestuiu ; mai bine i-ar fi lui, de nu s'ai- fi născut, 
decât să scandalizeze pe unul dintre cei aleşi; mai bine este lui. să-și 

„lege de grumaz o piahă de moqră și să: se urunce în mare, decât să 
scandulizeze pe unul: din cei mici qi mei.7) Dezbinările voastre “pe 
mulți au sedus, pe mulţi au descurâjat;3) aruncat în desperare, tuturor 
au pricinuit dureri ; iar r&scoala între voi durează și acum! .. 
 XLVILe Luaţi: în mâni. epistola, fericitului apostol Paul! Ce vi-a 

scris el îndată, “Ja, începutul 'predicării: evangeliei ? Cu adevărat iîn- 
spirată fiind epistola lui vi-a' dat deslușiri despre “el și Cliefa şi Apolo, 
pentrucă. si atunci voi eraţi părtinitori;2) dar părtinirea de atuuri 
mai puţin va aruncat în păcate; pentrucă? atunei aţi luat partea 

„unor.. apostoli, cu bune mărturii şi- unui bărbat probat de ei. Acum 
"însă. luaţi samă, ce oumeni sunt tare v-au sedus şi au micșorat mă- 
rețul nume al frăţietăţii voastre mult lăudate. lubiţilor,” ruşine, foarte mare ruşine şi inzultă a vieţii în :Cristos este a-auzi, că biserica întărită, și veche, din Corint se revoltă cuntra. presbiterilor din pricina, - unor oameni, Dar această veste ma pătruns numai. la.noi, ci. şi la, „cei de alte . opiniuni - (iudei si păgâni), așa că pentru imprudența, . voastră să -hulesce numele Domnului,:0) -iar pe voi vă-aruncaţi în: ” primejdie,. 

"9 Dan. 6, 16 sa. 2) Dan. 3,.19 sq. 3) De uhde? cf. 1; Cor. 7, ia: Sir. 6 35. 4) Psal, -18, 26.27. 5) lac. 4, 1. €) Etez. 4, 4 1. Cor. 12, 13, 2) Mt, 18; 6... 

„49) Rom. 2, 
26, 24, Me. 9, 12. Le, 17,2 î)1, Cor. 3, 13 ca. 1 Cora 241 Mi 6 i au or. 10 

'



- XLVIII. În grabă deci 88 delăturăm aceste stări, să cădem la, 
picioarele “Domnului şi -cu laciimi să-i cerem iertare, ca fiind milo- - 
stiv să se împace cu noi şi. să. ne ducă iarăş la viaţa sântă și curată 
în dragostea trățească de mai nainte. Căci aceasta, este poartă des-.. 
chisă a.dreptăţii spre viaţă, cum este -scris:  Deschideți-mi porțile 
dreptății ; pe acestea întrând voi lăuda pe 'Domnul.. Aceasta e poarta: - 

: - Domnului, drepţii vor întra pe ea.1) Sunt multe porti deschise, * dar 
numai cea în dreptate, adâcă în Cristos, fericesce. pe: ceice întră pe 
ea, care în sânțenie și dreptate și-au - pregătit ” calea toate; săvârşind 3 
fără îrică. Poate fi cineva tare în credință,  destoinie în' pătrunderea, 
cunoscinţii creştine, înţelept în juderârea cuventărilor, curat în fapte : " 
cu atât mai mult dator este a fi smerit, cu cât mai mare se crede, 
şi a urmări celece' folosesc tuturor, şi nu numai. lui:2) 

- XLIX. „Cine are dragostea. lui. Cristos s& împliniască poruncile 
lui Cristos. Cine poate descrie) legătura, dragostei lui Dzeu 73). Cine 

„poate zugrăvi după cuviinţă frumseța lui “maiesttică? Nu să poate. 
spune înălțimea, la care duce'dragostea. Dragostea ne leagă de Dzeu ; 
dragostea acopere:) mulţime de păcate; dragostea. toate le. rabdă, e 
îndelungrăbdătoare întru toate; în dragoste nu e nimic ordinar, nimic 

trufaș ; “dragostea nu cânoasce” dezbinare, dragostea nu :se revoltă, 
dragostea toate îndeplinesce cu'bună” nţelegere; în dragoste s'au făcut - 

| desăverşiți aleşii lui Dzeu; fără dragoste nimic, nu e plăcut lui Dzeu. 
În dragoste. ne-a tras la sine Domnul; din. dragostea cătră noi a.dat 
Domnul pentru noi -sângele . său, după voia, lui Dzeu,5) carnea, sa 
“pentru a 'noastră,: sufletul său pentru al nostru. - - i 

_L. Vedeţi, iubiţilor, cât. de mare şi vrednică de “adraitat este 
dragostea, şi deplinătatea, ei nu să poate descrie. Cine crede că o. 
poate. avea, dacă Dzeu nu-l:va fi învrednicit de ea ca şi pe alții ? 
-Să ne rugăm deci și să cerem dela mila lui, ca să viețuim în dra- 

-_goste, departe! de certe, neprihăniţi. Generaţiunile dela. Adam până - 
în zilele noastre toate au, trecut;. dar teice s'au. săvârşit în dragoste” 
după graţia, dzeească „au lotul pioşilor ;. dare cu mărire se vor arăta 
la cercetarea împărăției lui. Cristos. Căci să serie: Întraţi: în camere 
pe un moment 'scurt, pănăce va irece mânia şi supărarea nea; şi-mi 
voi aduce aminte întro zi bună și vă voi învia din morment.€) : Fericiți 
suntem, iubiţilor, dacă - totdeuna am împlinit. poruncile lui Dzeu în 
concordia, iubirii, ca pentru, iubire să ni se ierte păcatele. Căci scris: 
este: Fericiţi sunt. cărora s'au iertat abaterile și “au acoperit păcatele ;. 
fericit bărbatul cui Domnul viu numără picat, în gura lui nu este 
vicleșug.?) Această fericire privesce pe, aleșii lui Dzeu prin Isus Cristos 
Domnul mosțiu: Lui fie onoare în verii vecilor. Amin, 

LI. Dacă deci, seduşi de vrun dușman am greşit ceva şi am 
făcut rău, să ne rugăm de iertare; dar și conducătorii revoltei şi ai : 
dezbinării să aibă în vedere speranța. comună. Căci” ceice cu frică şi 

t) Psal, . 118, 19, 20. 2. 1. Gor.. 10, 33. 5) Col. 3, 14. 1. Cor. 13, 4 sq. 
lac. 5; 20. 1. Petru 4 4, 8.6) 10,8, 16; Î6,- 18. Gal. Î, 4. 1.10: 4,9, 9) 15 26; 
40, Ezech.- 37, 12. 13. 3) Psal. 3, „



dragoste caută a -vietui, mai bucuros sufer ei nedreptate decât să. 
facă aproapelui, mai bine să îndure ei împuitări, decât concordia .pre- 

"dată noauă aşa de frumoasă şi dreaptă. Căci şade bine bărbatului a 
"recungasce greşalele sale, nu să-şi învârtoşas-ă inima ca ceice se răscu- 
lară contra lui Moisi,:) servul Domnului, a căror condamnare e cu- 
noscută. -Fiind în „viaţă 's'au pogorit în iad şi.i-a înghițit moartea. 
Faraon,?) armata, și toţi principii Egiptului, carăle cu conducătorii 

„lor numai de aceea sau cufundat în marea roşie.şi au perit, pen- 
- trucă şi-au învârtoşat inima lor nenţeleaptă, deși Moisi,- servul lui 
„Dzeu, făcuse: semne şi minuni în țara Egiptului. m 
“IL, Fraţilor, Domnul- univerzului are de toate?) El nu are 

"lipsă de ceva, decât poate de mărturisire. Căci zice alesul David: 
Lăuda-voi pe Domnul, și. aceasta .îi va plăcea "mai mult decât un 
vițel tînăr-cu coarne şi copite; să vadă aceasta săracii și să se bucure.) 
Şi iarăş zice: Jertfesce lui: Dzeu jertță de laudă, şi dă celui prea 

- 

“înalt voturile tale ; şi mă chiamă în ziua neroiei tale, și te voi mântui . ! 
„şi mă cei preamări.5) Căci jertfa lui Dzeu spirit adrobit.6) 

LIII. Iubiţilor, voi cunoasceţi şi adecă foarte bine seripturele 
şi aţi, pătruns: zicerile li Dzeu. Aduceţi-vă deci aminte următoarele. 
Suindu-se Moisi pe munte şi petrecând acolo 40.de zile şi 40 de 
nopți în post şi pocăință,?) a, grăit Dzeu cătră dânsul: Mois/, Moisi, 

„coboară îngrabă de aci, căci a călcat legea poporul, care l-ai scos din 
Egipet.- Încurând. sau abătut dela. calea: ce le-ai arătat-o, și-au făcut 
2ei.5) Şi a zis Domnul cătră dânsul: Odată și de doautori ţi-am 

“grăit: văzut-am acest popor, şi ială vârtos este la cerbice; las să-i stir- 
pesc, şi voi şterge muinele lor de sub cer şi te'voi face pe tine .popor: 
-mare, miraculos și mai însemnat. decât aresta. „Şi-a zis Moisi: 
Nu, Doamne iartă ptcatul poporului acestuia, sai șterga-mă din 
cartea celor vii?) O iubire nemărginită; o deplinătate nentrecută!: 

„sau. împreună cu dânşii voiesce a peri. . . : 
„LIV, Cine între voi are inimă nobilă? cine inimă bună? cine 

plină de iubire? S&. vorbiască. Dacă pentru mine Sau iscat răzvrătire, 

"Deschis grăesce servul cu stăpânul său, cere iertare pentru popor 

ceartă, și dezbinări, părăsesc patria, mă duc unde voiţi voi, împlinesc |. 
„toate hotăririle mulțimii ;: numai turma lui Cristos: să viețuiască. în 

pace cu presbiterii sâi. Celce astfel face, 'căştigă mare nume în Dom- 
nul şi fiecare loc. va primi pe atarele. Ctici a Domnului este cerul 

"şi plinirea lui.10) Astfel au, făcut şi vor mai face ceice îşi îndreaptă 
viaţa după legea lui Dzeu, care nu .pricinuesce părere de rău. 

LV. Dax să luăm 'exemple şi dela păgâni. Mulţi regi și principi 
în urma unei Ziceri a oraculului s'au dat pe sine morţii în timp de 
epidemie contagioasă, ca, să mântuiască; pe cetățeni cu sângele lor. 
Mulţi s'au depărtat din patrie ca, să nu fie mai mult obiect de răz- 

) Num. 16. 2) Ex, 14, Num. 12. 7, 3) Acta 17, 25,4 
5)-Psal, 50, 14 sq..0) Psal 51,19. 7) Ex. 34 
Deut. 9, 12 sq. *) Ex. 32, 82. 24) Deal. 24,2 

) Psal. 69, 31 sa. » 28, Dent. 9, 9. 5) Ex. 88, 7 sd
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vrătire. Cunoascem mulți şi între noi care au luat asupraşi lanţuri 
- ca-s6 scape pe. alţii; mulţi. de bună voie sau făcut sclavi câ cu 
răsplata căştigată să poată hrăni pe alţii... Multe femei înzestrate_cu 
harul  dzeesc- au săvârşit fapte eroice. Fericita Iudit:) a rugat pe 

“bătrânii cetăţii, fiind” aceasta împresorată, să-i dee voie a. merge în 
tabăra dușmanului: Expuindu-se ea primejdiei.a, făcut aceasta din 
patriotizm şi iubire cătră poporul împresorat, .iar Domnul a dat pe - 
Olofern în mânile 'unei femei. Unei primejdii nu -mai mici. s'a expus 
Estir2) cea desăvârşită în credinţă ca să mântuiască cele 12: seminţii 
ale lui Israil când. erau amenințate de a peri. Cu post şi smerire 
s'a rugat la Domnul care-vede toate, la Dzcul vecilor; acesta a văzut 
smerenia sufletului ei şi- mântui poporul pentru care s'a expus pri- . . 
mejdiei. e Cp 3 

_"* INL Drept aceea şi noi' să ne rugăm pentru ceice se află în 
„oarecare: păcat,3) ca să li se dee mlădiere şi smerenie ca să nu asculte 
voia noastră, ci a lui Dzeu. Căci aşa roditoare şi deplină va fi amin-. 
tirea lor la Dzeu. şi sânţii lui cu îndurări. Iubiţilor, să primim orice - 
învăţătură, contra căvei- nime să nu se revolte. Bine și foarte -folo- 
sitoare- sunt . admonările ce le facem unul altuia; -căci ne leagă de 
voia lui Dzeu. :Aşa zice adecă cuvântul sânt: „Domnul cu asprime 
ma mustrat, dar morții nu ma dat.s) Caci pe cine îubesce Domnul 

:- ÂL mustră, pedepsesce pe fiul, pe care-l primesce.5). Cel drept — aice 
"— pedepsiască-mă. şi în milă mustre-mă; oleul ptcăloşilor însă nici- 
când nu va unge capul 1ncu.6). Şi iarăş zice: Fericit omul pe care 
îl ceartă: mustrarea celui atotputernic nu respinge ; :căci el pricinu- 
escă întristare; dar o și depărlează ; el lovesce, dar mânile lui vindecă. 
De şase ori te scoate din nezoi, îar a șuptea oară “răul. nu te ajunge... 
În -foamete te ta scoate” dela moarte, în văaboi te va scăpa de mâna 
sabiei ; de biciul “limbii te va ascunde și "mai să te temi de rtul. ce 
vine asupra-ţi Vei ride de” cei ' nedrepţi' şi melegiuiţi, nu te -tei teme 

de. fiarăle sălbatece. Căci fiarele sălbatice vor fi cu line în pace ;: apoi 

“vei înțelege, că casa ta are pace; cortului tău nu va lipsi cele delipsă; 

vei vedea sămânţa ta multă, copiii tei ca iarba pământului. În mormânt 

vei îitra ca: grâul. copt, tăiat la vreme, 'sau că snopul strâns: în mmo- 
mentul potrivit.?) Vedeţi, -iubiţilor, care este scutul celor certaţi de 
Domnul ; căci fiind Părinte. bun ne pedepsesce, ca cu mustrarea, “sa 

sântă s&.ne miluiască, a A 
_ LVII. Care aţi pricinuit răzvrătirea. supuneți-vă presbiterilor Și 

primiţi pedeapsă spre pocăință, plecați -genunchele inimii voastre. 

Fiţi ascultători, lăp&daţi-vă de mândrie -şi de rgutatea limbii voastre 

trufaşe ; căci mai bine este „voauă a fi mici şi onoraţi în turma, lui 
Cristos, decât a fi scoși “dela speranţa lui. pentru îngâmfare. Căci 

astfel scrie înțelepciunea atotdeplină: Iată vă zoi preda cuvântul spi- 
„ vitului meu și vă.voi “învăța cuvântul meu. Dupăce întruna am vorbit, 

“2 Tadit 8 sq.:3) Estir, 7. 8. 2) Gal. 6. 1. 4) Psal. 118, 18, 6) Prov. 3, 12, 
*) Psal. 141, 5;.1) ob 5, 17-26... | ÎS
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iar voi maţi ascultat, şi am. destoltat ideile mele, iar voi nu le-aţi 
“Luat în samă, ci fără putere aţi făcut sfaturile mele, waţi ascultat 
advertizările mele: de aceea voi vide de peirea voastră, mă voi 
veseli când vine stricăciune asupra voastră, când fără. veste izbucnesce. - 

între soi recoltă, pustiirea. ca o fortună, sa vine. asupra voastră 
strâmtorare şi întristare. Va fi atunci că mă veți chiema şi eu nu tă- 
voi auzi; căuta-mă-vor oamenii. răi, şi: nu mă: vor afla ; pentrucă - aut: 
urit înțelepciunea, wau primit frica Domnului, mau voit să între în . 
sfaturile mele, au batjocurit amustrările mele. De aceea miinânce roa- . 
dele căii lor şi să se sature: de a lor impietate, Pentru ctire nevino- 
vați au nedreptăţit să vor ucide, îspitirea va pierde 'pe cei împioşi ; - 
celce ascultă de mine se va sălășlui în nădejde şi va odihni fără Jrică 
de tot răul.1) A - Ie , | | 

-  LNIIL.-S& ascultăm decide numele lui cel preasânt şi prea-. 
- mărit, înţelepţindu-ne -să fugim de “amenințările .amintite, ca supuin- 
du-ne să odihnim în preasântul nume al măririi sale. Primiţi. sfatul 
nostru 'şi nu vă va .părea.r&u. Căci viu este Dzeu şi viu Domnul 
Isus Cristos şi Spiritul sânt,. credinţa şi. speranța aleşilor, că dacă - 
cineva în smerenie 'cu îngăduire -nentreruptă, fără parere de rău, 
face dreptăţile. şi poruncile date de Dzeu, acesta e pus şi onorat în 
numărul celorce' se mântuesc prin Isus Cristos, prin „care fie lui - 
onoare în veci vecilor, Amin. .. ' .. Sa RE 
„a IX. Dacă unii nu vor asculta de poruncile lui date prin! noi, 
să scie că se uruncă în rătăcire şi primejdie mare; iar noi suntem 
nevinovaţi de acest păcat şi cerem, făcând cerere şi rugăciune nen- 
treruptă, ca creatorul univerzului nev&tămat să păzească numărul ale- 
şilor s&i în întreaga lume prin iubitul său. fiu Isus Cristos, prin “care 

"ne-a, chiemat dela întunerec la Jumină, dela nesciinţă la: cunoscinţa 
"măririi numelui său, ca să sperăm în numele tău, începutul întregii - 
creaturi, deschizendu-ni-se ochii. inimii 'să te cunoascem pe tine cel . 
înalt întru cele “înalte, cel sânt care. între sâni te odihnesci; pe - 
celce smeresci mândria trufaşilor, împrăştii cugetele popoarălor ; celce : 

înalţi pe cei smeriți. și smeresci pe ceice se înalță; faci bogat şi 
-serae, ucizi şi dai viaţă, unicul binefăcător al spiritelor și Dzeul tuturor 
trupurilor ; pe celce_ vede în. adânturi, cunoscătorul faptelor omenesti. 
ajutorul celor primejduiți, mântuitorul celor desperaţi, creatorul şi 
"veghietorul "tuturor spiritelor; pe celce a înmulţit popoarăle pe pământ 
şi din toţi ai ales pe ceice 'te iubesc pe tine prin inbitul .tău fiu 
Isus Cristos, prin care ne-ai crescut, sânţit și onorat. Arată-ne vred- 
nici ca să ne fi ajutător şi scut. Mântuesce pe ceice se află în nevoi, 
miluesce pe cei smeriţi, ridică pe cei căzuţi, arată-te celor le- 
gaţi, pe cei bolnavi vindecă, cercetează pe rătăciţi - din poporul 
tu ; satură. pe cei flămânzi, sloboade. pe cei. legaţi ai nostri, scoală 
pe ceice bolesc, mângăe .pe cei desnădăjduiţi; cunoască toate popoa- 

„-Tăle, că tu esci unicul Dzeu -și Isus Cristos iubitul tău fiu. iar noi 
"poporul şi oile pășunii tale... - a Ai i 

2) Prov. 3, 3—33, * |
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se ţin de religiunea noastră, cari sunt foarte necesare celorce voiesc 

4 

2 

MR | ! ăi IN 25 

.. ; 

LX. Tu ai arătat compoziţia fluidă a: lumii prin celce lucră în 
“ea. tu, Doamne, ai'făcut univerzul,. cel credincios în toate -genera- 
 țiunile,. drept în judecăţi, minunat în. putere şi bunăcuvinţă, înţelept 
în creare şi pricepător: în întărirea celor create,. cel bun faţă de ceice 
se *mântuesc şi credincios celorce s'au încrezut în tine; milostiv şi 
îndurat, iartă-ne fărădelegea .și nedreptatea, - _păcaţele şi greşalele 
noastre. Nu- număra. toâtă” greşala robilor. tăi.şi a roahelor, şi cură- +. 
ţesce-ne cu curăţenia . adevărului tău, îndreaptă. paşii nostri ca să 

- umblăm în sânțenia, inimii şi :S8 facem cele bune Și bineplăcute ţie: 
„şi stăpânilor nostri... Da,: Doamne, arată faţa ta peste noi cu pace 
„spre cele bune,-ca să ne „acoperi ci mâna. ta, cea puternică şi s&.ne 
“scoţi cu “brațul t&u' înalt: din tot. păcatul, să ne scapi de, ceice cu 
"nedreptate ne urăsc. Dă:ne bună nţelegere şi pace noauă şi tuturor 
care locuesc pe. pământ, precum ai dăruit părinților nostri care te-au . 

„chiemat cu'eredinţă şi adevr, “ascultând de numele tău tel atotpu- | 
"ternic şi atotdeplin. , . . a 

LXI. Piincipilor şi stăpânitorilor nostri de pe “piimânt” ai dat, 
„Stăpâne, piterea - domnirii lor prin puterea... ta, de mare cuviință .şi; 
necunoscută, ca cunoscând noi mărirea și cinstea dată lor dela: tine: 
să ne supunem lor 'şi să nu ne opunem voii tale. Anestora dăruesce; 
Doamne, sânătate, pace, bunăvoire, tărie, ca fără. ruşine să admini. ” 
streze . puterea,- dată lor. Căci tu, Stăpâne al cerurilor, regele: veacu=- 

rilor, ai dat fiilor oamenilci. mărire -şi: onoare şi:putere asupra celor 
de pe pământ; .tu, Doamne, îndreaptă sfatul lor după 'cele bune şi 
bineplăcute ţie, ca întrebuințând cu, cucernirie în- pace şi blândeţă 
puterea dată lor .să afle la tine milă. ie, care singur poţi face, 
-aceste bunătăţi şi. mai mari cu. noi. ne mărturisim prin arhiereul .şi 
mijlocitorul sufletelor noastre . Isus Cristos, prin care. fie țit, mărire 
și onoare acum, totdeuna şi în verii vecilor. Amin. 

LXII. Bărbaților fraţi, ne-am ocupat cu deumăruntul da 'celece 

„a-şi îndrepta viața virtuoasă cu evlavie şi dreptate, Am atins celece' 
se rapoată la credință, pocăință, iubirea. adevărată, înfrânare, pru-. 

că 
-_dență şi răbdare, aducându-vă aminte, că voi. trebue să plăceţi atot- - 

- puternicului Dzeu, în dreptate, adevăr; îndelungărăbdare, - trăind în 
bunăyoire' uitând r&ul în dragoste și pace.cu îngăduire necurmată, - 
cum au bineplăcut şi părinții “nostri de mai nainte care cu smerenie. .. 
-au cugetat la cele cătră. Părintele şi Dzeul şi creatorul cătră toți . 
oamenii. Şi' acestea cu atât mai vârtos vi le amintim, pentrucă sigur 
scim că scriem unor oameni. credincioși şi foarte | „onoraţi, care, an 
pătruns cuvintele: învățăturii lui Dzeu: 

„LXIII. SE cuvine ca ceice cunose atâtea şi “astfel de învățături | 
* să-şi. plece. grumazii şi să asculte” ca âşa potolindu-se răzvrătirea de- ' 
 sartă; în adevăr fără ruşine să ajungem la scopul pus înaintea, noastră. . 
"Ne-aţi face multă .bucurie 'dacă, ascultând de cele scrise de noi ajutați 
de Spiritul sânt, ați dezrădăcina necuvincioasa mănie a jaluziei dintre 
voi, - urmând rugămintei, noastre despre pace şi bunâvoire cuprinsă în 

. . 
- ,



această epistolă. Am triinis Ia voi bărbați credincioşi Şi prudenți, care 
„din tinereţe pănă la bătrânețe. au petrecut între voi neprihăniţi; care. 
“vor fi martori "între voi si noi. Aceasta am” făcut ca să vedeţi, că 

totdeuna, am grijit.şi grijim ca la -voi.de grabă să fie: pace. i 
LXIV, “Atotrăzătorul “Dzeu și Stăpânul spiritelor și Domnul a 

tăată. catneă; care a ales pe Domnul Isus Cristos şi pe noi prin el 
a--fi poporul moştenirii,. dee fiecărui suflet, care chiamă numele lui 
înalt. şi sânt, "credință, fiică, pace, răbdare, stăruință, înfr&nare, cură- 

„fenie - şi : “prudență, spre bineplăcere numelui lui prin arhiereul: şi 
mijlocitorul nostru Isus Cristos, prin care fie glorie şi mărire, putere 
şi onoare, acum şi în toate veacurile veacurilor. Amin. -- . 

LXV. Pe trimişii: nostri Claudiu Efebus şi pe Valeriu” Biton. 
împreună cu pe Fortunat trimiteţi-i încurând la noi în pace cu. veste 
dorită” şi așteptată despre, pacea şi buna voastră înțelegere şi asttel - 
şi noi. cât mai curând să ne bucurăm de bună rânduiala voastră. | 

Harul Domnului nostru 'Isus Cristos cu voi şi cu. toţi: de pre-: 
tutindene care „printrânsul au fost 'chiemaţi de Dzeu ; „prin Isus fie , 
„lui glorie, onoare, putere, mărire, „ron vecinic, - din veci și Pănă în 
„vecii verilor. Amin. e : 

.



Epistola II. a lui Glement oătră Corinteni. : =: 

|. Fraţilor, astfel. să cugetăm despre Isus Cristos ea despre - 

Dzeu, ca despre judecătorul“) viilor și al:morţilor; să nu fim uşură- -- 

_tici față de mântuirea noastră. Căci cugetând cu ușurință despre ea. 

vom şi avea nădejde a dobândi Iueruri ne'nsemnate. Şi pâcătuim dacă 

aceste” lucruri le asculțăm cu. indiferență, nesocotind, -de unde, de . 

cine. şi spre -ce scop am fost chiemaţi şi ce a trebuit Isus Cristos: s6 

patimiască pentru noi. Cu ce-i vom răsplăti? sau care rod vrednic 

de ceeace: el ni-a dat? câte binefaceri îi mulțămim lui? Căci ni sa: 

dăruit lumina prin el, ta un părinte ne-a numit fiii. săi, ne-a mân- 

tuit pe noi cei pierduţi. Cu ce laudă îl vom lăuda,:sau cu ce-i. vom 

răsplăti pentru cele primite ? Slăbite erau minţile noastre, ne închi- : 

“nam la petri, lemne,.aur, argint şi aramă, lucruri omenesci; întreaga 

noastră viață era numai moarte. Cuprinşi eram de întunerec, întu- » 

hecâme groasă acoperia faţa noastră, dar prin. voia lui am lăpădat 

negura deasupra noastră şi iariș am văzut. Căci sa milostivit . şi 

ne-a mântuit ca un îndurat, dupăce a. văzut rătăcirea și pierzarea 

moastră şi că nu avem speranță de mântuire decât numai la el. - 

Căci ne-a chiemat pe.ndi care încă 'nu eram?) și a voit: ca dintru. . 

neființă să ne nascem. - a GI -- 

“11. Bucură-te cea stearpă care wai născut, dă glas de bucurie 

şi strigă care: mai suferit dureri de nascere ; căci. mai mulți sunt” 

fiii câlei părăsite 'decât ai celei cu bărbat.5) Dacă zice : bucură-te. cea 

steapă care. ai născut ne privesce pre noi; căci stearpă 'era bise- 

rica' înainte de a, fi căpătat copii. Dacă zice: “strigă ceezce.wdi avut 

dureri de nascere înţelege; că noi rugăciunile. să le aducem cu sim- -. 

plitate, să nu strigăm ca, celece au dureri „de nascere, Dacă zice: -. 

căci mai mulţi sunt fiii - celei“părăsite decât. ai celei cu bărbat sau 

întâmplat aceasta, pentrucă: poporul nostru părea părăsit de Dzeu, . 

acum însă crezând suntem mai număroși decât ceice “credeau a avea 

“pe Dzeu.: Şi iarăș zice altă Scriptură: Nam zenit să chiem pe. cei 

drepți, ci:pe cei păcătoşi.) Aceasta, -însemnează că cei pierduţi tre- 

„_buiau mântuiţi. Căci aceasta e lucru mare și minunat, -nu a întări 

cele tari, ici cele slabe. Astfel. şi Cristos a voit să mântuiască “cele - 

pierdute,5) şi de aceea pe mulți a mântuit,. căci venind ne-a chiemat 

pe noi care eram deja pierduţi. - | 

“III, Această graţie mare ne-a arătat el noauă. De aceea întâia. - 

moastră datorință este ca ființe vii să nu jertfim zeilor morţi şi. să . - 

nu ne închinăm lor, ci-printrânsul mai ales să-cunoascem: pe părin- 

tele adevărului. Dar ce însemnează cunoscinţa lui decât a nu tăgă- 

1) To. 5,:22. Acta 10, 42.17, 31.2. Tim. 4, 1. 2) Psal, 116, 3. 5) Rom  : 
4, 17.9, 25. 4) Is. 54, L. 8) Mt. 9,13.) Mt, 18,11. DN i i 
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" dui pe acela, prin. care l-am cunoscut? Căci însuş zice: Celce mă - 
" mărturisesce: înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi eu înaintea lui 
. Dzeu.) Asta e răsplata noăstră “dacă îl mărturisim pe celce ne-a, 
mântuit. Dar cum îl mărturisim? Dacă împlinim ceeace. el poruncesce şi 

- nu astupăm urechile de poruncile lui, nu-l onorăm numai cu buzele, 
ci din toată inima şi din tot cugetul. Însuş :zice la Isaid: -zeest po- 

- por "Mă cinsteşre numai cu buzele, îur inima lui e departe de mine?) 
IV. Drept accea. nu numai să-l numim „Domn“, ceeace nu fo- 

-losesce. Căci zice: Au cele îmi zice, Dormne, Doamne, să ta mân- 
tul, ci 'celce face - dreptale.3) Deci, fvaţilor, cu faptele îl onorăm, iu-. 
bindu:ne între noi, dacă nu preacurvim, nu clevetim pe alţii, nu în- 
vidiem, ne înfi6năm, suntem milostivi, binevoitori; trebue să. şi com-: 
pătimim cu alţii, să nu iubim argintul. Cu atari fapte îl mărturisim 

işi nu cu cele contrare acestora. Să nu ne temem de oameni mai 
mult decât de Dzeu.-De: areea întrucât astfel am fi- făcut, zice: Dom- 
nul: De aţi fi închişi în sinul meu și nu aţi împlini. poruncile mele, 
v-aș.lăpăda afară și v-aș zice: duceți-vă dela mine, nu vă cunosc, | 
de unde sunteți voi. fătătorilor de vele?) 

V. De aceea, fraților, părăsind căile lumii acesteia să împlinim 
voia celuice ne-a -chiemat, şi să nu ne temem că trebue să ieşim -: 
din această lume. Cări zice Domnaul:. Veţi fi ca. meii. în mijlocul lu- 

 pilor; Iar Petru i-a răspuns: 'Dar de sfășie lupii mei; ? Răspunsu-i-a 
Isus:: Mii după moartea lor mau să se teamă de lupi; nici voi nu 

„ză temeți de ceice tă ucid, dur nimic nu vă pot face, ci: ză temeți de 
celce după moarte are putere să arunce. trupul și sufletul în focul: ia- 
„dului.5) Dar şi. cunoasceţi fraţilor, că '-petrecerea în lumea aceasta a 
"acestei cărui este mărginită şi scurtă, iar promisiunea lui Cristos 

- mare şi minunată, şi odihnă în împărăţia viitoare și în viața, veri- 
"nică. "Dar cum vom ajunge la ăcestea fără viaţă sântă şi dreaptă,. 
considerând: străine lucrurile , lumesci şi nepoftindu-le?. Căci dorind 

-noi.a poșede aceste lucruri ne abatem dela calea dreptății. 
> VI." Zice însă Domnul: Nime nu poate sluji la doi stăpânis). 

“Dacă voim. a' sluji lui Dzeu şi mamonei, nu ne este de folos. Căci 
ce folos este, de ar dobândi cineta lumea întreagă, iar sufletul l-ar 

„ pirrde:). Veacul de acum. şi cel viitor sunt doi duşmani. Acela pre- 
dică preacurvie, pierzare, lăcomie și înşelăciune, acesta le opresce. 
Nu: putem fi deci. prietenii amândurora: : lăpădându-ne de acela să 
ne ocupăm 'cu acesta; Credem că e, mai bine a uri cele de aici, fiina. 
lucruri nensemnate, 'de: durată scurtă și peritoare; -iar pe . cele de : 
dincolo să le iubim, pentrucă sunt bune şi neperitoare. Făcând voia. 
Jui Cristos vom afla 'repaos; iar de nu, nimic nu ne poate - mântui 
de pedeapsa verifică dată nu împlinim poruncile lui.: Căci. şi însăş 
Scriptura zice la, Ezechil: De ar învia Noe, Iob și Danil nu ar putea 
mântui urmașii lor, din robie3). Dacă nici aceşti” bărbaţi - drepți nu 

2 Mt. 10, 82. 2) 15, 29,18. 3)'Mt. 7, 21, 4 Dă unde? 5:Di 
a 10,0 28. Le. 10 3. 19,4.5. . Le. 6-19) jp AI 26) Di Mr | 
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pot mântui cu faptele dreptăţii lor pe urmași, .cu ce încredere putem : 
noi întra în cetatea împărăției lui Dzeu, dacă mam păstrat botezul 
sânt și neprihănit? Cine va fi apărătorul nostru dacă ne aflăm fără 
fapte sânte şi drepte? e : si 

VII. .Drept aceea, fraţilor, -să luptăm sciind, că de faţă e lupta, 
şi mulți întră în luptă, dar nu toţi să încununează, ci numai ceice 
mult au ostenit și luptă pănă la sferșit. Să luptăm deci, ca toți să 
căştigăm “cununa. Să alergăm -deci pe calea adevărată, luptă neperi- 

"toare, şi mulți să întrăm şi să luptăm, ca să fim și încununați; iar 
„dacă nu toţi „putem fi „încununați, cel puţin să fim aproape de cunună. : 
Noi trebue să scim. că întrând cineva în lupta peritoare, dacă comite - 
abuzuri, e biciuit şi scos afară din arenă. Ce „credeţi ? Ce va suferi 
celce abuzează la luptă nestricăciunii ?. Căci să zice de ceice nu pă-. 
zesc sigilul:):  Viermele lor nu pa muri și focul dor mat s va stânge. 
şi rușine vor fi li. toată carnea?).. 

VIII. S5 ne pocăim deki „pănă. suntem “pe pământ. Căci lut . 
suntem în mânile artistului. „Căci precum olarul făcând un-vas, de 
nou îl formează dacă. în mânile sale s'a strimbat şi spart pănăce e. 
în lucru; dar nimic nu mai poate: drege. dacă. l-a aruncat în cup- : 

„torul de foc: aşa şi noi din toată .inima, pănă când -suntem în. 
lume, să simţim părere de r&u pentru faptele rele săvârşite în trup, -. 
ca, să ne mântuim de Domnul ' pănă ave. timp de potăinţă; căci 
dupăce am 'eșit din lume, acolo nu-ne mai putem mărturisi sau' în- 
drepta. Deti, fraţilor, să înplinim voia Părintelui, s& păstrăm curat 
trupul nostru şi să ținem poruncile Domnului, ca. să primim Va 
vecinică. "Căci zice Domnul în evangelie: Dacă cele mici n- ați păstrut, - 
cine vă ta încredința lucruri mari? Căci” vă zic, dacă. e cinera cre-.- 
dincios în cele imici,. este şi în cele: mari.?) Drept aceea zice păziţi 
în. curăţenie trupul vostru şi sigilul - nepătat, ca să  dobândiţi viaţa 
vecinică. a 

“IX. Nime să nu cugete, că această carne nu va Â judecată şi 
nu va învia. Înţelegeţi în ce aţi fost mântuiţi, în ce aţi văzut lumina,4) 
decât în această carne fiind ? 'Trebue deci să ţinem trupul nostru ca | . 
templul lui Dzeu5). Căci precum în carne aţi. fost chiemaţi, în carne: 
veţi şi muri. Precum, Domnul Cristos, mânţuitorul. nostru, fiind mai 
nainte spiriţ, s'a făcut trup) şi astfel ne-a, chiemat: așa și noi. în 
aceustă carne vom' primi răsplată. S& ne'iabim deci unul cu alții, ca: 
toți: să întrăm. în împărăţia lui Dzeu. Având timp de vindecare?) să . 
ne. încredem tratamentului lui Dzeu răsplătindu-i, Cum ?. Pocăindu-ne: 
din toată inima. Căti el toate stie de mai nainte și cunoasce lăuri- 
trul nostru. Să-l lăudăm deci, dar nu numai cu gura, ci din inimă, 
ca să ne primiască de fii. Căci. ŞI: Domnul zice: aceia sunt Jraţii 
mei care fac e voia „Tatălui. 1neu,8) i 

1) Aşa să numesce taina, mitului, dar şi lo: ezal. 2) Is, 66, "24, 3% De unde, 
cf. Mt, 25, 21. Le. 16, 10—12 41. Cor. 15. 12, IL Cor. 3, 16. 6,19. ?) Io. 
1, 14. Gal. 6, 16. 6) Mt. 12,50. i . 

.
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i X.. De-aceea, fraților, să facem voia Tatălui. care ne-a chiemat, 
ca să fim vii şi să nizuim tot mai mult la virtute, iar.r&utatea s6 o 
lăpădăm, care este înainteniergătoarea păcatului, să fugim de nereli- 

" -giozitate, ca răul să nu ne.cuprindă. "Făcând cu sirguință cele bune, 
“ vom avea "pace. -De aceea nu e cu putință să o afle care de frica 
oamenilor să hotărăsc iubind mai mult plăcerile de acum, decât pro- 
misiunea 'viitoare. - Și s'ar ierta, de ar face aceasta numai pentru sine; 
dar. ei nencetat seduce cu învăţăturile lor stricăcioase. suflete nevino- 

-. vate-necugetând 'că să vor osîndi pentru sine şi pentru ceice îi ascultă. 

„.: XI. Drept aceea cu inimă curată să slujim lui Dzeu și vom fi 
.. - drepţi; dacă însă nu slujim vom fi nefericiți :pentrucă n'am . crezut 

promisiunii. Căci: grăesce cuvântul profeţesc: Aefericiţi suut -șorăitorii .! . 
„care se îndoiesc în înima lor,. care. zic: De demult am auzit acestea 

și: dela -părinţii nostri, iar noi zi de zi am aşteptat și nimic man 
căzut, Nebunilor, asămănuţi-iă arborelui, luaţiița de vie; mai ântâi 

„cade frunza, apoi dau muguri, se fac struguri acri, în urmă se coc. 
Astfel. şi poporul meu a trecut prin netoi și necazuri, apoi va primi 
bunetăţi.I) Deci, fraţilor, să nu fim. îndoelnici; ci sperând să. fim răb- 

„ dători, ca să dobândim şi răsplată, Căci „credincios. e 'celee a promis 
„că fiecărui va răsplăti după faptele sale. Făcând dreptate înaintea 
lui; Dzeu vom întra în împărăţia lui și. vom: moșteni :promisiunile, 
cari urechea nu le-a auzit, ochi nu le-a văzut, la inima: omului nu 
Sau suil.2) N aaa 

„XII. Drept aceea în fiecare moment .să așteptăm împărăţia lui 
„+ Dzeu în dragoste. şi dreptate, pentrucă. nu scim: ziua ar&tării lui 

Dzeu.: Întrebând oarecine pe Domnul: de ziua când-va veni împărăţia 
lui a-zis: Când vor fi cele doauă una, cele din afură ca cele din 

- lăuntru, și bărbatul cu femeea când nu ra fi bărbat: şi femee.3) Cele 
__doauă una. sunt când vorbim între olaltă adevărul şi în doauă trupuri 
fără fățărnicie un. suflet este. Cele din afară ca cele din lăuntru.: 
„“adecă . sufletul e partea din lăuntru, trupul cea din afară; precum 

să vede trupul tău, așa să se arate și sutletul în fapte bune. Bărbatul 
cu femeca.. când nu va fi bărbat nici femee  însemnează,. că . văzând 

„frate pe soră nu cugetă la cele ale femeii, nici aceasta la cele ale 
bărbatului. Când veţi face toi. acestea, zice, va veni împărăția Părin- 
telui meu: Ia De 

Ă XIII, Fraţilor, să ne” pocăim odată, să ne deşteptăm . la: fapte. 
„bune; căci suntem plini de multă nemţelepciune și r&utate. Să lăpă- 
dăm dela noi pecatele de “mai nainte și pocăindu-ne' din - inimă să 
ajungem. la mântuire; să nu căutăm.a, plăcea oamenilor, nici să nu 
ne plăcem numai noauă, ci- întru dreptate: şi oamenilor” din. afară 

- (ad;. de. creştinizm),. ca, să nu s&- huliască numele prin noi. Căci zice 
Domnul: Zotdeuna să hulesce 'nunmele- meu între păgâni, şi: De aceca 
să » Jtulesce numele meu ;. pentru. ce? pentrucă nu "faceţi ceeace eu 

. 

9) Vezi 1. ep. XXIII. 3) 1. Cor. 2, 9, 15, 64 d. 2) De'undeo cr 
“Alexandr, Strom, 2 9, 13, 4) RI 5 9. 18. 64, 4 ) De unde? ct. Clement 

;
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zoiesc.1)- Căci păzânii auzind “cuvintele lui Dzeu. din gura noastră le 
admiră ca măreţe și mari; apoi văzând că faptele noastre nu. sunt 
vrednice „de .cuvintele acestea încep -a- huli zicând, .că. învățătura, 
noastră este basm și ră&tăcire. - Căci când vor auzi dela noi..că zice 

„Dzeu: Nu acăți har de dubiți pe ceice vă iubesc, ci. har aveţi de iubiţi 
. De duşmanii vostri..şi.pe ceice tă urăsc pe v0i2) — auzind acestea se, 

vor mira de prisosinţa- bunătăţii ; iar, când vor vedea nu - numai că. 
-nu iubim pe ceice ne urăsc, ei: nici pe ceice ne: iubesc, vor ride de 
noi. și vor huli numele. | 

„XIV. Deci,- fraţilor, să faceri voia, părintelui nostri. Dzeu şi. 
| von fi numărați. la adunarea, spirituală. de mai nainte, creață înainte 

* de a fi fost Soarele și luna; iar dăcă nu facem voia Domnului, cădem 
- sub cuvintele: “Scripturii care. zice: Casu mea şa făcut pesceră, de. 
tâlhari3). Să ne desfacem devi de adunarea vieţii de acum, ca să ne 
mântuim..Nu cred că nu sciți, că biserica vie este trupul lui Cristos . 
(tăci zice Scriptura : Dzeu a făcut pe. om. bărbat și. feinee) : bărbatul . 
este. Cristos,.iar femeea e .biserica) şi că după Scriptură - şi apostoli 
biserica nu e. de aici, ci: de sus. Căci era- spirituală :ca şi Isus al 
„nostru, care s'a arătat în zilele de „pe: urmă. ca .s5, ne. mântuiască, 
Iâr biserica - fiind spirituală. Sa arătat în trupul. “lui Cristos : făcând. 
învederat, că, dacă o: păstrează. cineva, din noi În trup. şi nu o nimi-... 

cesce, o primesce, în „Spiritul sânt. Căci carnea. este icoana spiritului; . 
cine. nimicesce icoana nu poate lua parte la. realitate... "Aşadar.. zice, 
fiaţilor :. păziţi trupul, ca:să avâţi. parte. de “spirit: „Dacă . zicem că 
biserica e trupul şi spiritul e Cristos urmează, că. cine dispreţuesce. 

"trupul disprețuesce şi biserica. . Acela nu se. împărtășesce - de spirit, 
„de .Cristos. Acest trup se împărtășesce de atare „viață ŞI. nestricăciune 
„„lipindu-se. de el spiritul, „care nu să poate spune şi grăi ce a gătit 
Domnul. aleşilor săi. ... ... 
„XV. Cred. că n'am fost seâreiti cu sfătuirea în privinţa întronării, - 

dupăce cineva nu numai se potăiesce, ci se mântue. pe sine și“pe.. 
mine sfătuitorul lui. Căci nu e mică plată a; întoarce la: măntuire. . 
un. sufleţ. rătăcit..și. pierdut. Căci avem r&şplată a ne:da pe:noi -lui 
Dzeu creatorul, ca, celce zice şi ascultă cu credință şi iubire s8 zică. 

“şi asculte. Să. fim deci statornici în: ceeace am trezut.. drepți. şi sânți, | 
"ca. cu îndrăznire să cerem dela Dzeu care zice: Înca vorbind: tu, 
iată-i5). Cuvântul acesta cuprinde: mare promisiune ; "Domnul arată 
tă e foarte grabnic a da celuice. cere dela €l. Având parte. de aşa. 
mare bunătate să nu 'ne atragem .displăcerea de a nu ne împărtăși . 
de -atari: bunuri. . Căci dacă au plăcere. mare. aceste “cuvinte pentru. . 

- ceice le fac, apoi grea e şi pedeapsa pentru ceice nu le: ascultă... . 
XVI. Drept. aceea, fraţilor, luând îndemn pentru pocăință, având | 

vreme, să ne întoarcem. la .cele ne-a chi6mat, la Dzeu, pănăce. avem' - 
pe..unul care .ne primesce. Căci dacă ne lăpădăm de. aceste plăceri. 
Si supunem sufletul nostru casă nu: săverşască poftele, sale rele, vom 

N 

E De unde?, 2 Le: 6, 32. sq, -5) le, 7, 1 9 Gen. 1 27, 5) „15. 58, 9, 

. - . - a]
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“fi: părtaşi de mila lui Cristos. Înțelegeti că vine încă ziua judecății. 
ca un cuptor ars şi să vor nimici unele ceruri şi pământul cum se: 
topesce plumbul asupra focului ; atunci să vor arăta cele ascunse și... 
vădite vor fi faptele oamenilor. Bun lucru este elemozina ca potăinţă . 

de păcate; mai bun; sste “postul 'decât.: rugăciunea, iar milostenia de- 
„cât amândoauă- Iubirea acopere mulţime de ptcate;!) rugăciunea din 

" conscienţă; bună, scapă dela moarte. Fericit care s'a aflat având acestea, 
în “prisosință, căci milostenia uşurează păcatele. e 

| “XVII. Să ne pocăim deci din toată inima, casă nu piară vrunul . 
din noi.- Căci dacă având poruncă, şi o facem aceasta, a ne: despărţi 
de idoli și-a ne învăţa, cu cât mai ales nu trebue să piară sufletul” 
care cuhoâsce pe Dzeu. SE ne îngrijim deci de -noi înşine şi de 

“cei slabi: ca să se. ridice la cele bune, ca toţi să ne mântuim și 
„ne întoarcem 'unul pe altul. şi: să ne învăţăm. Şi s& nu cugetăm 
că credem şi 6 destul celece ne-au învăţat preoții nostri, -ci şi acasă 

"având vreme să ne aducem aminte de poruncile Domnului şi să nu 
ne -cufundăm în plăcerile lumesci, ci cu atât mai vârtos să căutăm 
„a propăşi 'în poruncile Domnului, ca toţi aceeaş gândind să fim aduşi : 

la viaţă. Căci zice Domnul: Veni-voi să adun toate popoarăle, semin- .: 
“țiile şi limbile.) Aceasta, înţelege însă de ziua arătării sale, când -ve- 
nind ne va răscumpăra: pe fiecare după faptele sale. - Şi vor vedea, 
mărirea şi puterea, lui cei necredincioși şi: se vor mira văzând ceta: 
tea: lumii în Isus zicând: Vai noauă, „căci tu erâi şi nu am stiut, şi. E 
nu am crezut şi n'am ascultat de presbiterii care vestiau -noauă 
despre mântuirea noastră. Şi viermele lor nu va pieri şi focul lor nu: 
se. ta -stînge și vor fi 'vedenie la “toată carnea.1) Ziua aceea, -este a . 
judecății, când să: vor ar&ta ceice între noi au disprețuit şi hulit po- . 
ranile lui Isus Cristos. Iar drepţii care au făcut bine și au şuferit. . 
chinuri. şi au urit plăcerile sufletului, când vor vedea pe ceice s'au 
bătut . și 'au tăgăduit pe Isus cu cușântul ori cu faptele, că să pe- 
-depsesc cu chinurile” focului . nestins, vor-da mărire Dzeului lor -zi- 
“când, că.are speranţă în Dzeu: celce i-a slujit din toată inima. 

E AVI. Şi noi să fim între ceice mulțumesc, au slujit lui Dzeu, 
şi nu între impioşii care să vor judeca. Căci şi eu însumi “fiind de. 
tot păcătos şi nefugind de ispită, ci' aflându-m8'în organele diavo- 

„alui, mă sirguesc:a urma dreptatea, de aş putea cât mai mult să 
„mă apropii de ea; căci mă tem'de judesata viitoare... 
„XIX. Deci, fraţilor și surorilor," în numele lui Dzeu vă aduc: 
„aminte de rugamintea ca, să luaţi în samă cele scrise, ca să vă mân- | 
tuiţi pe voi și pe cele l-aţi cetit. Căci cer plata: voastră ca să'vă 
pocăiţi din toată. inima, căstigându-vă mântuire şi viaţă.” Făcând acea- 

„sta veţi fi modelul tinerilor, care voiest -a, îngriji de pietate și bun&- 
tatea i Dzeu. Şi nu e neplăcut lucru nicine superăm noi cei ne'n-: 
elepți, dacă ci : 3 ati si e : 

la dreptate. aci not stverșim tele ele eat? dela. nedreptate | ă „Săverșim unele rele și nu şcim din cauza îndo- 
3018, 66, 18. 3)13: 66,24... ii
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ielii şi a neeredinții ce să. află în piepturile noastre şi întunecăm 
mințile cu fapte deșerte. Să facem deri dreptatea ca să ne mântuim. 
Fericiţi ceice ascultă de aceste dispoziţii ; dacă și sufer timp scurt. 
în “lumea, aceasta, vor gusta din rodul nemuritor al învierii. S& nu 
se întristeze deci cel pios, dacă se află acum în strîmtoare; pe dân- 
sul îl așteaptă acel timp fericit: înviind iarăș cu părinţii s se "Ya veseli 
în veacul nentristării, | 

„XX. Dar să nu spăimânte mintea voastră, nici aceea, că vedem | 
pe cei nedrepţi bogaţi și asuprind .pe servitorii lui Dzeu. s5 credem 
fraţilor şi surorilor: în viaţa aceasta luptăm şi suferim încercare - 
dela Dzeul cel viu, ca, în cea viitoare să dobândim cununa. Nime 
din cei drepți: n'a fost încununat îndată, ci a așteptat. Căci dacă 
Dzeu îndată ar fi răsplătit drepţilor, am avea neguțătorie şi nu ser- 

“vire de Dzeu. Căci credem a fi drepţi urmând nu ceeace e lucru . 
_evlavios, ci ce aduce căştig. De aceea judecata dzeească a lăpădat pe 
spiritul nedrept şi l-a pus în legături. E 

Unuia Dzeu nevăzut, Tatăl adevărului, care ne-a trimis pe 
Mântuitorul şi începătorul nestricăciunii prin care a arătat noauă 

„ adevărul şi viaţa cerească, lui fie onoare în vecii vecilor! Amin. 

e 

  

ora d,



Se Epistola lui Barnaba. 

- I. Salutare, fiilor şi ficelor, în. numele celuice ne-a -iubit, în 
pace! Pe a | e 

- .. Fiind mari şi bogate îndreptările lui Dzeu „cătră voi,. foarte 
“mult mă& bucur .de; spiritele voastre . fericite şi preamărite; de aceea 
că fiind plantați aţi primit barul darului spiritual.” De aceea şi mai 
mult îmi doresc „fericire nădăjduind: mântuire, căci văd. întradevăr 
că s'a revărsat asupra voastră dela cel bogat (Dzeu) spiritul dragostei . 

“Domnului: întru atâta m'a pus în mirare vederea „voastră cea. dorită. 
„Deși sânt convins şi conștient, că vorbind voauă sciu multe, pentrucă 
Domnul m'a însoţit pe calea, dreptăţii, totuş mă vă&d silit şi eu însumi 
ca să v&iubesc mai mult decât sufletul meu, căci, credinţă mare -. 
şi iubire locuesc în mijlocul vostru cu speranța vieţii lui. Aceasta 
deci socotind, că purtând grijă de voi să vă împărtăşesc o parte din ceeace am primit, voi avea răsplată fiindcă „am slujit la atari 
spirite; de aceea m'am grăbit a vă împărtăşi unele, ca cu credinţa 
voastră să aveţi cunoseință. deplină. Există 3 porunci “ale Domnului: 
speranța vieţii, începutul și sferşitul* credinţei „noastre; şi dreptatea, „ începutul şi sf6rşitul judecății ; dragostea bucuriei şi veseliei, mărturie faptelor dreptăţii. Căci Domnul ne-a -făcut cunoscute prin profeți cele trecute și prezente, iar din cele -viitoare ne-a făcut. să “ gustăm „pârga. Văzând noi cun fiecare din acestea. se, realizează, precum a zis el, “trebue să ne apropiem de frica, lui mai bogaţi și mai înălțați. . "-Eu însă nu câ învățător, ci ca unul din voi, vă voi atrage atențiunea “asupra .unor lucruri, cari în împrejurările de faţă vă vor face „mare -bucurie: a a e | . Ia 

„IL. Fiind deci zilele rele) şi avend putere celce lucră întrânsele2) îndreptând atehţiunea asupra noastră trebue să căutăm îndreptările Domnului. - Ajutorii credinţii noastre. sunt: frica, și stăruința, iar “împreună cu noi luptă. îndelungărăbdarea şi înfrânarea.- Dacă acestea „rămân curate în lucrul Domnului, se bucură împreună înțelepciunea, înțelegerea, “sciința și cunoscință. Căci prin toţi profeţii ni s'a spus, că el mare trebuință de jertfe, arderi de tot, nici de aduceri- zicând: Ce-mi trebuesce înulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sint sătul de arderi de tot, și săul mneilor, sângele taurilor. şi -al fapilor nu-l - - voiesc. nici când veniți să vă arătaţi mie. Cine a cerut acestea din mânile . "voastre? să nu mai adaogaţi a călca curtea mea ; zadarnic. este, chiay. - când aduceţi jertfă de mâncare; tămiia este mie “urîciune ;. mu sufer 
lunele muie nici sabatele voastre.*) EL. a desfințat” acestea ca legea nouă a Domnului nostru Isus Cristos, care n'arg lipsă de . jug “să. nu fie îmbinată cu jertfa ce o aduc oamenii. - Căci. iarăş zice “Cătră.. ei: Doar am poruncit eu părinţilor. vostri eșind din pămentul 

1) Efez, 5, 16, 2) Efez, 2, 2,1, Petru 6; 8, 3) 15; 1, 11—13, 
.
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Lgiptului, să-mi aducă arderi de tot şi jertfe 21): sau le-am-poruncit 
aceasta: Fiecare din. voi st nu nutriască în inima sa nedreptate 

„față de aproapele și nu iubiți jurămentul mincinos.?) Nefiind ne?nțe- 
lepţi să *nțelegem intențiunea, bunătăţii Părintelui nostru; căci el 
zice cătră noi,.ca nu asemănându-ne acelora să r&tăcim, să căutăm 
a ne apropia de el. Cătră noi grăesce el astfel: .Jerțfa lui Dzeu. : 

„înima zdrobită, mireazmă binemirositoare Domnului inima care 
- preuiăresce “pe .celce a creat-o.) Deci, fraţilor, foarte mult -să ne 
înerijim de. mântuirea noastră,- ca st nu ne seducă vieleanuil pe” 
căile ascunse ale rătăcirii şi s& ne îndepărteze de viaţă. a 

III. Altădată, vorbesce .cătră, ei de acestea: -De ce postiți mie, . 
zice Domnul, încât azi vocea” voustră să aude cu. mare zgomot? nu 
acest post am ales eu, zice Domnul,--nu pe un om care îș slăbesce 
Sufletul, chiar de. vi-aţi pleca capul ca inelul şi sac -aţi îmbrăca... şi 
ați -presera cenușă, nici așa nu să va nuini- post primit.) Iar noauă | 
me zice: Iată postul câve am "ales, -zice Domnul: nu. pe un. om. 
care-și sliibesce' sufletul, ci -desfă tot nodul. nedreptății, rupe lațurile 
contructelor siliite, slobozi pe cei vulneraţi și nimicesce orice obligaţiune 

- (scrisoare) nedreaptă. Dă. “pâne celor flămânzi .și îmbracă pe cel 
gol ; -primesce în -casa. ta- pe cel jără căpetăi și vezând pe unul “mai 
mic. nu-l disprefui. şi: nici pe: vrunul din casele  sămânţiei - tale, “ 
Atunci lumina -ta ra răsări -ca zorile și iute vor cresce hainele (alţii: 
vindecarea) tale, înaintea ta va-merge dreptatea și mărirea lui Dzeu 
te ua înconjura. Atunci vei striga și Dzeu te va auzi, încă, vorbind - 
tu va zice: iată-mă; când vei lăpeda dela. tine lanțurile, ridicarea 
„mânilor si cusentul de. murmurare, și vei. da celui flămând: pânea :ta 
din înimă şi eşti: milostiv. cătră, un „suflet smerit.5) De aceea, fraţilor, . 
cel îndelungrăbdător. prevăzând că în simplicitate va crede poporul 

- pregătit în cel iubit al său; ne-a, învăţat despre toate încă mai nainte 
ca să-nu cădem ca prozeliţi în legea lor. . . : aa 
“IV. Drept aceea trebue asupra întrebărilor-de față mult să cu-: 
getăm şi să cercetăm cari ne pot mântui. Cu .desăvârşire s6 fugim 
deci de toate faptele nedreptăţii, casă nu ne .coprindă. faptele ne- 
dreptăţii ; să urîm rătăcirea timpului de acum, ca să iubim cele vii-. 

"toare.. Sufletul nostru să nu aibă repaos ca dobândind deplină liber-. . 
tate să alerge împreună cu cei păcătoşi şi răi, nici. să nu ne as&mă&- 

“- măm'lor. Scandalul deplin” s'a ivit deja, de care “este - seris,:::precum 
- zice" Enoh0). Căci cu acel scop a scurtat: Stăpânul timpurile și zilele, 

ca să se grăbiască cel iubit. al. stu 'şi să ajungă la - moștenire.: Şi 
:profetul astfel grăesce : Zece împărații vor stăpâni pe pământ, și apoi 
-se va ridica un vege mic, care deodati va răsturna 3, dintre: :regi.1) . . 
Asermene zice Danil de aceasta:-Și am văzut fiara, a î.-rea, puter- 

„nică și mai sălbatecă decât toate fiarele de pe pământ, şi cin. din ea 
au crescut 10 coarne, şi între -ele unul mic, absces. străin,-.și cun 

„seri deodată '3 din coarne.5) Trebue devi să înțelegeţi. Dar și pen- 

Ier 7, 22 sq. 2) Zah. 8, 17, :8) Psal. 51, 19. 4 Is. 88, 4, sq. 5): 15, 
58, 6—10. s De unde? 1) Dan. 7,24. 6) Dan-7,7sq. i
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tru aceasta vă rog ca unul din voi, pentrucă pe toţi şi pe fiecare 
iubese mai mult decât sufletul meu, s€ fiți băgători de seami şi s& nu 
vă asămănaţi unor oameni,. grămădind păcat peste păcat şi zicând că 
legămentul lor e și al nostru. Da, şi. al nostru; dar aceia (ludeii) 
l-au pierdut deja pentru totdeuna precând Moisi l-a primit. Căci zice 
Scriptura: Și era Moisi în munte postind 40 de zile şi 410 de nopţi 
şi a primit dela Domnul legământul, tablele de piutră scrise.cu dege- 
tul mânii Donmului 1). Dar ei sau întors la iduli şi au pierdut legă- 
mântul. Cări astfel zice Domnul: Joisi, Moisi, pogoară-te îngrabă, 

- căci poporul tău a făcut fărădelege, -pe care i-ai scos din pămentul- 
Egiptului.?) Şi a văzut Moisi și aruncă tablele din mâni şi sa sfă- 
rîmat legământul lor ca să se sigileze în inimele noastre cela aliu- 

- bitului său 'Isus în speranța credinţii întrânsul.. Voind: a vă scrie des- 
- pre multe, nu ca învățător, ci ca unul care. vă iubesce, mi-am dat 

toată silinţa, s&-nu omit în epistola mea, nimic din ceeace avem. Deci 
. să fim băgători de seamă în zilele din urmă.- Căci nimic nu-ne va, 
folosi tot timpul credinţii noastre, dacă nu ne opunem în aceste tim.- 
puri nelegiuite şi viitoarelor scandaluri cum să cuvine fiilor lui Dzeu, 
ca cel întunecat să nu s6 poată strecura. S5 fugim deci de toată de- 
şărtăciunea, să urîm cu totul faptele căii rele. SE nu vă izolați unul 
de altul ca cum deja aţi fi drepţi, ci adunându-vă în acelaş loc cer- 
cetaţi ce este de folos tuturor. Căci zice Scriptura: Vai celorce în 

"ochii lor se cred prudenţi și înfelepți.s) S&8 ne facem spirituali, un 
templu desăvârşit lui Dzeu! Întrucât atîrnă. de noi să nizuim la frica 
lui .Dzeu4) şi să luptăm a-ţine poruncile lui, ca să ne veselim întru. 
îndreptările lui. Domnul nu caută la faţă judecând lumaa.5) Fiecare 
-va.primi după faptele sale: este .bun, dreptatea îi va, merge înainte; 
este rău, răsplata r&utăţii înaintea lui.) S& nu ne liniscim?) cu chie- 
marea şi. să durmim în păcatele noastre, iar stăpânul cel rău să ne ia 
în stăpânire și să ne arunce afară -din împărăţia Domnului. Fraţilor, 
cugetaţi şi asupra atestui lucru! Aţi văzut câte semne-și minuni sau 

“făcut în Israil, și totuş au fost lăpădaţi. De aceea să fim cu luare 
aminte, ca să nu ne nimeriască ceeace serie: Mulţi sunt chiemaţi, 
dar puțini. aleşi.5) - . . DL e | 

__.. V.. De aceea a-primit Domnul a-şi da trupul său, 
curățim prin iertarea păcatelor, adecă cu 'stropirea, sânge 
-Căci seris: este de dânsul 'cătră Israil şi noi zicând: Fo 
pentru fărădelegile noastre, zientru păcatele noastre maltrat 
nele lui noi ne-am mâutuit. Ca o oaie sa udus spre. Junghiere, ca un 
miel ce nu-şi deschide gura înaintea tunzttorului.10) J'ără, îndoială 
suntem dători a mulțumi Domnului, că ne-a făcut cunoscute cele din 
trecut și ne-a înţelepțit întru cele de față, şi nu suntem. nenţele- 
gători întru cele viitoare. Căci zice Scriptura: Nu fără dreptate să 
pun paserilor laţuri.:!) Aceasta însemnează, că -cu dreptate piere 

) Ex. 31, 18. 84, 28. 2) Ex. 82, 7.19, Deut, 9, 12. 2) 13, 5, 21. 4) Is. 33,:18.. 6) Gal, 2, 6. 1. Cor. 3,8 1. Petru 1, 17, îs - J ) lt. 20, 16, 52,14, 3) 1. Petru 1, &,. 10) 19 63; 57-08 a, At. 20, 6. 
- | ” . “ _ - | * » . 

ca s6 ne 
lui său.) 
st-a rănit 

at și cu ra-
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omul cara avâni cunnseinţi căii dreptăţii umblă p3.calea întunere- 
eului. Du încă şi aceasta, fraţilor! Domnul a luat asupraş a suferi 
pentru sufletul nnstru fiind stăpânul lumii, cui a zis Dzeu la înte- 
maieraa lumii: Să facem om după chipul și asămănarea noastră.!). 

__Dar enm a primit el a suferi din mânile oamenilor ? Ascultaţi.. Profeţii, 
având har dela el, au- prezis despre dânsul. Iar: el — fiindcă trebuia 

_s6 se arăte în trup, să nimiciască moartea şi să ar&te învierea din 
morți — a primit a suferi, ca să împliniască făgăduinţa dată părin- 
ților, să-şi pregătiască sieşi popor:nou şi. petrecând - pe pământ să 
arăte că va şi judesa, dupăce a săvârşit învierea. Apoi învăţa pe. 
Israil, făcu semne şi minuni mari, predică şi-l iubi foarte mult. Iar. 
când alese pe apostoli, care aveau să vestiască evangelia lui — fiind, 
ei cu totul întinaţi de păcate — cu să-arăte că a venit să chieme 
pe cei drepți ci pe păcătoşi?) atunci sa ar&tat pe sine a fi Dzeu." 
Cări de n'ar fi venit în trup, oamenii nu sar fi mântuit văzendu-l; 

- când nu pot privi la razele soarelui, care odată nu va mai fi, este 
“lucrul mânilor lui. Mai departe de aceea a venit. fiul lui Dzeu în 
trup. că să ajungă la deplină măsură păcatele celoree au urmărit pe 
profeţii lui pănă la, moarte.2) De aceea a suferit el. . Căci zice Dzeu 
de rănirea, cărnii+)- sale că vine dela ei: Când zor fi bătut pe păsto- 
rul lor, atunci părăsite vor fi oile turmei.5) EL însă a, voit astfel să 
pătimiaseă.6) Căci trebuia s6 pătimiască pe lemn. Căci zice un pro- 

“fet de el: Cruţă sufletul meu de sabie?) şi: Străpunge carnea mea, 
căci adunarea nelegiuiților sa ridicat contra 1nea.5) Şi iarăş zice: 

“Tată dat-am spatele mele spre bătăi şi Jălcile mele spre lovituri, iar 
fața mea am. făcut-o .ca piatra. tare). - , 

YI. Dupăce a împlinit însărcinarea, ce zice? Cine mă judecă ? 

să se urile; sau cine e protiunicul ? .să se apropie de servul Domnului. 
Vi toană, căci toți veţi îmbătrâni ca o haină, molia ră va mânca,19) 
Şi. iarăş zice profetul, întrucât e pus ca piatră vârtoasă a fi strivită: 

- Iată pun în temeliile Sionului o piatră prețioasă aleasă, - piatra un- 

ghiului, de mult preț: Apoi ce zice? Și cine se încrede ei, ta fi viu 

în veci.11) Speranţa “noastră este în o piatră ? Nu, ci Domnul în pu- 

tere şa pus trupul, căci zice: Și ma pus ca o piatră rârtoasă.12) 

Apoi zice profetul: Piatra, care ziditarii mau băgat-o în seamă, aceasta 

sa făcut în capul unghiului.15) Şi iarăș zice: Aceasta e ziua mare 

şi minunată, care a făcut-o Domnul.i:) Vă seriu cam simplu, ca să mă 

înțelegeți pe mine, lăpădătura dragostei voastre. Ce zice iarăș profe- 

tul? ncuujuratu-a adunarea celor rii, împresuratu-imau ca albinele 

fagurii ş5) şi: Asupra hainei mele au aruncat sorți. Deoarece avea 

să se ar&te în carne şi să “pătimiască, s'au descoperit mai nainte 

patimile lui. Cări zice profetul cătră Israil : Vai de sufletul lor, căci 

“aa plănuit vele contra loru-și zicând : Să lovim pe cel drept, căci ne 

n Gen. 1. 26: 2) Mt. 9, 13. 5) Mt, 23, 81. 4) Is. 58, 8.. 5) Zah. 18, 6. 
e) Mt. 2 31. 3 Peal. 3, 21119, 120. 8) Psal, 22, 17. 9) 1s. 50,6 sa. 19) Is. 
20, 8'sq.” 1) Is. 28, 16, î:) 15. 50,77.. 12) Psal. 118,22. î4) Psal. 118, 24, 
15) Paal, 29, 17. 19. 118, 12. Di 

=
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este spiie greutate.!) Ce zice alt profet, Moisi? . Iată aceste grăesce 
Domnul Dumnezeu : Întraţi în pământul cel bun, care a făgăiduit cu. 
jurământ lui: Avram, Isac şi - lucob și să-l luaţi în moștenire, țara 
unde curge lapte şi miere.) Ascultaţi ce zice gnoza: Speraţi în Isus, 
care vi să va. descoperi în-trup; Căci omul e pământ care. pătimesce, 

„pentrucă. din- pământ a fost- făcut Adam.: Ce mai însemnează în pă- 
ment bun; fara unde curge lapte și miere? Binecuvântat fie Domnul, 

_ fraților, care ne-a făcut a înţelege şi pătrunde cele ascunse ale lui. 
Căci profetul zice :. Cine poate înțelege o asămănare a Domnului decât 
înțeleptul, învățatul, care iubesce pe Domnul său? Înoindu-ne prin 
iertarea păcatelor, ne-a dat alt chip, avem suflet de copil, ca :cum 
de nou ne-ar fi făcut. Căci pe noi ne privesce «când zice Scriptura. 
ca cătră Fiul: Se facem om după chipul şi asămânarea noastră, care 
să :stăpâniască animălele pămâniului şi paserile cerului şi pescii mării. —. 
Jar văzând Domnul făptura. noastră bună zise: Oresceţi și ră înmul- 
țiți şi umpleți pămentul.5) Aşa a vorbit cătră Fiul. Mai departe. îţi 

"voi dovedi, cum grăesce cătră noi. A doua creare a s&vârşzit-o mai - 
pe urmă. Zice Domnul: “Iată cele de pe urmă le voi face ca cele din- 
tâi+.) Asupra acesteia a predicat profetul: Întraţi. în pămentul unde 
curge lapte şi miere și-l luaţi în stăpânire.-- Vezi dar, noi am fost 
de nou creaţi, precum zice iarăş la alt .profet: -Jată,. zice Domnul, 
voi 'scoate “din aceia — adecă pe care mai nainte văzuse Spiritul 
Domnului — inimile de piatră şi le voi da: altele “de carne.5) Cări 
însuș avea să se arăte în carne şi să locuiască în noi. Templu sânt 
este, fraţilor, lui Dzeu locuinţa inimii noastre. Căci iarăş zice Dom- 

nul: Când. mă voi arăta Domnului Dzeului meu şi ă toi preamări ? 
Răspunde: Te voi mărturisi în adunarea fraților mei şi-ţi voi cânta 
psalmi. în adunarea sânţilor.*) Aşadar noi sântem care au fost întro- 
duși în pământul cel bun. Ce însemnează laptele şi mierea. ? Copilul 
se nutresce, mai întâi cu miere, apoi cu lapte. Asttel şi noi vom 
vieţui în credința promisiunii şi nutriţi -de cuvânt dupăce am ocupat „fara. Am zis însă mai sus: SE se înmulțească, crească și stăpâniască 

„pescii.: Cine poate. acum stăpâni - peste animale, pesci sau paserile 
cerului? Căci trebue să scim că stăpânirea: . însemnează putere, ca să poată deplin supune. Deși aceasta acura nu să realizează, totuş: pe noi ne privesce; când şi noi-vom fi cu'totul des&vârşiţi ca, să putem. „- moşteni legământul Domnului. e 
„a VIL Deci. cugetaţi, fiilor ai: bunei voiri, că bunul Domn toate - ni le-a descoperit mai nainte, ca se scim, cui să. mulțumim şi pe cine să lăudăm pentru toate. Dacă deci Fiul lui “Dzeu, fiind. domn . Și judecătorul viilor şi morţilor, a pătimit ca ranele lui s& ne dee. viaţă, s& credem că Fiul lui Dzeu: mar fi putut pătimi decât numai pentru noi. Chiar răstignit fiind a, heut fiere și oţet.7) Ascultaţi, cum au închipuit; aceasta preoţii templului. Cu poruncă scrisă a poruncit 

1) Is. 3, 9. 2) Ex. 33,-1.:3 sa. q. 3) Gen. 1, 26. 28. 4) De und Cor. 5, 17. Is. 43, 18. 19. 5[ e. d) „25. ).De unde? cf. 2. 
69, 22, Mt. 27, 48... ) Ezech. 11, 19, 56, 26. 6) Psal. 42,3, 22, 93. 7) Psal.



Domnul: Cine nu ţine postul să piară cu moarte.) " Dupăce însuș 
avea să jerttiască pentru păcatele noastre vasul spiritului său, pen- . 
truca să se împliniască și -tipul în Isac, întrucât a fost adus pe altar. 
Ce zice la profet? .Și zor mânca din. ţăpul jertfit în timp. de post 
pentru toate picatele.?) Fiţi foarte atenţi! Jar preoții numai să mă- 
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nânce cu oțet măruntaele nespelate. De ce? 'Pentrucă mă veți adăpa 
cu fiere și oțet, pe mine:care voesc să adue carnea mea jertfă pentru 
păcatele poporului meu celui nou, mâncaţi-le singuri, iar poporul să 
postiască şi jeliască în sac şi. cenuşă ;. ca să arăte că trebue multe 

să sufere din -partea lor..: Înţelegeți ce a poruncit: Luaţi 2 fapi jru- 

- moși și asemene de mari și-i aduceţi, și să îee preotul pe. unul spre 
- “ardere de tot pentru păcate.) Dar cu al. 2. ce să facă? Blăstămat fie, 

zice, al doilea. Băgaţi seama cum să arată tipul lui Isus. Toţi în 

seuipaţi și-l: străpungeți şi puneţi lână. carmezină împrejurul capului 
şi-l aruncaţi 'astfel în pustiu.) Şi dupăce s'au împlinit acestea, duce 

un ducător ţapul în pustiu, ia lâna și o pune pe. mur, ale cărui 

voade le mâncăm aflându-le pe 'câmp ;. numai acest.tufiş spinos are. 

voade' dulci. . Ce însemnează aceasta? Băgaţi seama. Unul pe altar, 

al doilea -blăstimat, și celui blăstămat să pune cunună; pentrucă într'o. 

zi îl vor- vedea, îmbrăcat în . haină mohorită şi. vor zice: Nu. este 

acesta, pe care noi am răstignit: dupăce mai nainte l-am ! batjocurit: 

_și scuipat? Cu adevărat acesta era, care atunci se zicea pe sine Fiul 

lui Dzeu. „Dar, de ce. asemene de mari (țapii)? Aseinene, frumoşi. și 

egali sunt ei, pentruca să se spăimânte de-as&ămănarea ţapului când 

îl vor vedea, viind. De aceea consideră țapul tip -al lui Isus care 

- avea, să pătimiască... Ce însemnează că lâna se pune pe spini? Aceasta 

e pentru biserică tip al lui Isus, ca voind el.a lua lâna carmezină 

trebue multe să pătimiască, pentrucă spinul cauzează. dureri celuice 

cu puterea voiesce a-l ocupa.. Astfel, zice el, şi ceice voiesc să mă 

"“vadă şi ajungă în împărăţia mea trebue cu necazuri și suferinți s& . 

mă ia în posesiune. a e SE 

- VIII, Ce tip,: credeţi voi, este în porunca, dată lui. Israil, ca 

bărbații cu desăvârşire păcătoşi să aducă jertfă o vacă roșie, s'o jun- . 

ehie şi ardă; apoi copii să -iee şi-pună cenușă în 'vase, să se lege 

de un toiag lână carmezină pe lemn (vezi iarăş tipul crucii, iar lâna 

““vanmezină) și îsop, şi astfel să, stropiască aceşti copii pe fiecare - din 

popor, ca să se curăţească de păcatele lor 25) Vedeţi ce simplu vor- 

besce cu voi: junea este Isus, bărbaţii care jertfesc sunt păcătoşii 

care l-au dus Ia jnnghiere. După aceea nu mai sunt păcătoşi, nici 

au -numele de păcătoşi. Copiii care stropesc simbolizează pe ceice 

vestesc noauă iertarea păcatelor. şi. curățirea inimii, întrucât le-a dat 

putere a predica evangelia şi sunt 12 spre mărturie seminţiei, lor 

(Israil are 12 seminţii). De ce sunt 3 copii care —stropesc.? Mărtu- 

risese de Avram, Isac şi Iacob că au fost bărbaţi însemnați. De ce 

Sa legat lâna de toiag? Pentrucă împărăția lui Isus atârnă pe toiag 

şi. pentrucă în veci viează. ceice speră întrânsul. De ce e lâna şi 

| E Lev; 28. 29. 2) De unde? 3) Lev. 16, 7 sq. *) De unde? î) Num, 19, 2 sq.
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isopul la. un loc? Pentrucă în- împărăţia lui vin zile rele şi. întune- 
coase; prin cari ne mântuim; căci cel bolnav cu trupul se vindecă 

de sucul isopului. Şi de aceea noi înțelegem aceste lucruri, iar aceia 
nu, pentrucă mau ascultat vocea Domnului. 

- IX. Căci iarăş vorbesce de urechi, cum a tăiat împrejur inimile 
noastre.1) Zice Domnul la profet: Au ascultat de mine cum au auzit 
cu urechile. lor.2) Şi iarăş zice:. (ei-de departe: vor auzi. şi esperia 
ceeace- am făcut.) Şi: Tăiaţi împrejur, zice Domnul, înimile voastre.€) 
Şi iarăş zice: Ascultă Israile, acestea grăesce Domnul : Dzeul ' tău.) 
Altădată, profeţesce spiritul Domnului: Cine voiesce în zeci să fie viu ? 
Să asculte cu toată sirguința .de vocea servului meu.6). ŞI iarăş zice: 
Ascultă cerule, ia aminte pământule, căci Domnul -a grăit acestea 
întru mărturie.) Şi iarăş zice: Ascultaţi cuvântul Domnului, roi 
domnitorii acestui. popor.) - Şi. iarăş: Ascultaţi, fiilor, vocea celuice 
strigă în pistiu.2) Aşadar ne-a tăiat el împrejur urechile: ca auzind 
cuvântul lui să credem. Tăierea împrejur însă e ştearsă, în care lu- 

„deii atâta, mau: încrezut; pentrucă a zis că tăierea împrejur nu va 
fi în carne. Dar ei au călcat legile lui, pentrucă un ânger râu îi 
îndemna. Zice lor: Acestea grăesce voauă Domnul Dzeul vostru (aici 
aflu poruncă): Nu sămenaţi în spini ; tăiați-vă împrejur pentru Dom- 
nul vostru:0). Ce zice cu aceasta? Tăiaţi împrejur cerbicoșia inimii 
voastre, și cerbicea voastră să nu se învârloşeze.!!) Și. iarăş : lută, zice 
Domnul, toate popoarile sunt netăiate împrejur, iar acest popor e ne- 
tăiat împrejur la -înimă.12) Dar vei zice: Tăierea împrejur este sigil 
pentru popor. Dar. tăiaţi împrejur sunt toți Sirienii, Arabii și toți 
preoții idolilor. Doar şi aceştia sunt din legământul lor? Şi Egip- 
tenii au tăierea împrejur. Din acestea, fiilor, învăţaţi cu' prisosință, 

că Avram, care mai ântâi a întrodus tăierea împrejur, a s&vârşit-o 
privind în spirit. la Isus, din'care cauză a şi ales 3 litere ale. misti- 
cei. Căci zice: Și tăiă Avram împrejur din casa. sa 318 bărbaţi.5) 
Care e cunoscinţa. ce i-a: dat? Înţelegeţi mai nainte numărul 13, 
apoi 300. În 18 este 10 un Iota (1) 8 un [ta (H): ai: Isus. Mai 
avea încă crucea în 'T (Tav) să exprime graţia Mântuitorului nostru, 
de aceea zice Scriptura „şi 300“. Ea deci fără îndoială se rapoartă 
la Isus în cele 3; litere, jar prin ceealaltă la cruce. Celce a sădit 
în voi unicul dar al învățăturii sale „scie, că dela mine altul n'a auzit 
cuvinte mai adevărate; dar sciu că voi sunteţi vrednici: de aceasta 

X. De ce a zis Moisi: Să nu mâncaţi porc, vultur i 
pesce! fără solzi? 14) a, voit să dee înţelesul. spiritului la 3 doame. 
De aceea le şi zice în Deuteronomiu: Și voi învăța pe po ovul meu 
judecățile mele.15) Nemâncarea, aceasta .nu este poruncă a ui D; u, căci Moisi vorbesce în spirit. EI anume a amintit carnea de ori voind a zice: nu te alătura, oamenilor care samănă cu portii ; aceştia 

, uli, cionră, 

2) Lev. 19, 28, Dent. 21, 12. 2) Psal. 18 45, s „3 Ier, 7, 2.) Pal. 34, 13, 2 Is. 1, 2. Isi Ba 18: 4) Ier. 4, 4. 
) Ier. 7, 26. Deut. 10, 16. 12) Ier. 9 ! - 40, 3. 10) ler. 4,3, ds | 

14) Lev. 11. Deut. 14. 15) Dent, 4,1. 25, 26. 13) Gen. 17. 23 sq. cf. 14, 14,
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când sunt sătui de toate uită de stăpânul lor, iar când au lipsă îl 
recunosc, ca şi porcul, pănăce mănâncă nu cunoasce pe stăpânul-său, 
iar fămânzind grohăe și cum capătă de mâncare îndată tace. Aici 
SE nu mănânci vultur, uli, corb nici cioură. EL zice nu te alătura 
nici te as&măna oamenilor, care nu sciu a-şi agonisi cu muncă şi. 
sudoare cele ale traiului, ci în nedreptatea lor .răpeze bunul străin. 
şi pândesc.pe ceice trăiesc în curățenie şi caută împrejur de ar pu- | 
tea, nedreptăţi pe cineva d.n lăcomie, precum singure aceste zbură- 
toare nu-şi agonisesc mâncarea cu muncă, ci trândăvese pândind ca . 
să poată mâneca carne străină, adevărată ciumă cu răutatea lor. Și 
sE nu mănânci, zice, smirenă, polip şi caracatiță. Zice: nu te as&- 
mâna alăturându-te oamenilor, care pănă în stârşit sunt nelegiuiţi şi 
deja sunt condamnați la moarte, cum şi“ acești pesci: numai sunt 
blâstămaţi a petrece în adâncuri, nu înoată ea ceialalți pe suprafaţă, 
ci trăiesc pe fundul mării. Dr să nu mănânci nici iepure, zice el. 
De ce? Nu prostitui cupii, nici te as&măna celorte fac aceasta. lepu-. 
rele adese schimbă în an locaşul; căci câţi ani a trăit, atâtea locaşuri 
a avut. Să nu. mănânci mici hirnă; zice adecă nu fi .preacurvar, 
nici prostituitor de copii, şi altele de asemenea. De ce? Acest ani- - 
mal anume schimbă în fiecare an sexul, e când bărbat, când femee." 
Uricioasă a fost lui însă şi nevăstuica. Căci zie=: S& nu te asameni 
acelora, de care auzim că din necurăție cu gura fac nelegiuire, nici 

să-te alătuui :la cele desfrânate. cari cu gura fac nelegiuire. Căci 
acest animal concepe cu gura. Moisi în privinţa mâncării lor a sta- 
torit- deci în înţelesul spiritual 3 învățături, iar ei le-au înțeles după 
pofta cărnii -lor ca cum ar vorbi de mâncări în înţeles propriu. Da- 
vid ia înțelesul mai înalt, spiritual al acestor. învățături și zice: 

“Fericit bărbatul care nu umblă în sfatul nelegiuiţilor, precum şi pestii 
prin întunerec pătrund în adânc; și în calea pecătoșilor nu stă, pre- 

cum fat oamenii care numai la aparenţă se tem de Domnul, ca şi 

porcul, și pe scaunul civii: nu șede!) ca paserile- cari pândesc după 

pradă. Cu acestea înţelegeţi deplin şi cele despre mâncare. arăş zice 

Moisi: Mâncaţi tot ce are unghia despicată şi rumeyă.?) Ce însem- 

nează ? Celce (animalul) primesce nutreţ cunoasce pe celce i-a dat şi 

“ săturându-se îi mulțumesce cu bucurie. Bine a cugetat Moisi dânl 

povunta. Ce cugetă el? -Trehue să ne alăturăm celorce se tem de 

Domnul; care se îngrijese. din inimă de porunea primită a cuvântului ;. 

care vorbesc şi păzesc dreptăţile Domnului; care sciu că îngrijirea - 

este lucru plin: de bucurie şi care (așa zicân.l)-rumogă cuvântul 

Domnului. Ce însemnează: unghia despicară ? Că şi cel drept umblă 

în această lume şi așteaptă veacul cel sânt. . Vedeţi. ce: lucruri. bune 

a pus Moisi ca lege! Dar de unde să înțeleagă ori pătrundă aceia ? 

“Tar noi înțelegând poruncile după adevăr grăim dupăcum a voit 

Domnul. De aceia a tăiat împrejur urechile noastre şi inimile, ca 

să ?nţelegem acestea. | 

2 Pal. 1, 1. 2) Lev, 11; 3



XI. Să scrutăm însă, de a îngrijit Domnul: a descoperi! ceva 
despre apă şi cruce: Despre apă serie cătră Israil, ca nu vor primi 
botezul, care - aduce. iertarea păratelor, ci vor întrebuința altele. 

"Căci zice profetul :" Speiimântă te cerule, pămâutule înfricoşază-te, căci 
două vele a făcut poporul: men ; ma .părăsit pe mine - izvorul - vieții 

și a săpat. cisternele morţii.t) Este doa piatră ștearsă sântul meu. 
“munte Sion? Veţi fi ca puii paserii cave au zhurat luându-li-să cui- 
bul.) Şi iarăş zice profetul: Eu'toi merge înaintea ta şi voi. delătura 

„= munții şi voi sfărîma porțile de aramă și voi sparge zăvoare de fer, 
şi-ţi toi da. tesaure ascunse, secrete, mercaute, ca să scii că eu sânt. 
Domnul Dzeu.5) Şi: Vei locui-în pescera înaltă a întăriturii de stânci.) . . 

“Şi: Credineioasă exte apa 'lui; veţi vedea. rege cu maiestate, şi sufletul 
-Zostru tu „îngriji de Trica Domnului.5) Şi . iarăş Zice. la: alt: profet: | 

Cine face arestea este ca arborele plantat lângă curgerile apelov, care 
“dă fruptul stu la timp, a cărui frunză nu cade,. și fot ce produce, 
“prosperează. Xu așa cei împinși) nu, ci ca pleaca care o spulberă . 
vântul de pe aţa pământului. De aceea neleginiţii nu se. vor putea 

„ține la judecată, miei ptcătoşii în adunarea drepţilor, iar calea ne- 
legiuiţilor va peri.s) Înţelegeţi, cum a însemnat deodată apa şi crucea. 
-Căci zice: Feriviţi, care sperând” în-. cruce sau pogorit în apă, căci 
“plata, zice, o-voi da-o la timpul său." Tar acum zice : frunzele nu cad, 
„adecă: orice cuvânt iasă din gura voastră în credinţă şi dragoste, - multora va fi spre: întoarcere şi speranţă. Şi alt profet zice: Și era renumită țara lui. Iucob la tot Pământul.?) Aceasta însemnează : va - preamări vasul spiritului său. Apoi ce zice:. Și un vân curgea spre. dreapta, îa pe nalurile lui. erau arbori j cine mănâncă din ei a trăi în veci,8) Aceasta însemnează,. că noi ne. vom. pogori în apă în-.. căreaţi de tina păcatelor. şi ieşind “vom purta ca rod în inimă frica “(lui Dzeu) și speranța în Isus: în “spirit. “Și cine va mânca din ei ra fi. viu în veci însemnează : cine ascultă, cele grăite și crede, va viețui în xeci. - | Sa Î 

- XII. De asemenea lămurit vorbesce. despre cruce Ja alt profet, care zice: Când se vor împlini acestea? aice Domnul : Când. copacul căzut iarăș. se va scula, și când Sânge za curge din lemn.5) Aici ai profeție de cruce şi cele avea să se Tăstigniască, Iarăş grăesce la” : Moisi, când Israil fusese atacat de: neamuri -străine,20): Și ca să aducă | aminte celor atacați, că pentru: pecatele_ lor au .fost condamnaţi la - „„moarte..grăesce. spiritul în inima lui Moisi, : să facă fip al crucii și a. celuice. avea se pățimiască, căci de. nu vor spera, întrensul, în veci. vor fi în r&zboaie. Moisi asază- pe o înălțime 2 scuturi .unul peste altul şi fiind aşa mai sus decât toți șa întins mânile. ŞI așa Israil a ine Apoi vasiindurle în JOS, începură de nou a mauri. Dece? 

profet zice: Toată ziua aan întins pace SDeTă întronsul. LA alt . | ans. auinile după un popor neascultător 
1) Ier. 2, 12. 13. 2) Is, ” “a ăi aa i N "16 sq. LE Psal. 1, a Di De uni €. Td52 ră E 35, 16... Is. 33, ) De unde? 4: Ezra 5, 5. 10) Ex, 17, 3. > 9. 5) Ezech.- 47, 1—129



43 

„ și.care se opune“căii dreptăţii mele.1) Şi iară Moisi dă un tip al lui : 
Isus, — că trebue să pătimiască şi va face vii el, pe care crezuseră | 

“că l-au omorit în semnul crucii — când Israil u fost trântit la pă- 
mânt.2) Domnul a lăsat să-i musce deosebiți şerpi şi muriră (dupăce 
„călearea în Eva sa săvârşit, prin şarpe). ca să le dovediască că pentru - | 
călearea lor au ajuns în nevoile morţii. Deși chiar acest Moisi po-. 
runtise : SE uu ce faceți zeu, nici cioplit nici turnat, totuş însuş face 

_uuul spre a fi tipul lui Isus. Moisi face un şarpe de aramă, îl întă- 
„vesce de o prăjină și chiamă. poporul.  Adunându-se.se roagă de. 
„Moisi ca să se roage pentru vindecarea lor. Iar Moisi le-a răspuns: 
De va muşca pe cineva un șarpe, să vină la şarpele așăzat în prăjină, - 
şi cu credință să nădăjluiască că-l poate face viu," deși e mort, “şi - 

“ îndată se.va vindeca. Şi făcură astfel. Şi în acestea” ai- mărirea lui 
Isus, căci toate sunt în el: şi spre-el. 'Ce mai zice Moisi lui lIsus,-. 

“fiul lui Navi, când îi dă acest nume ca unui profet,3) numai cu sto- 
-pul ca poporul să audă, că Tatăl toate descopere fiului lui Navi 

cele de fiul său. Isus? Şi dupăce i-a dat acest "nume zice Moisi 
lui Isus, când'îl trimite a şpiona. țara: Je cafe în mânile tale 
și scrie ceeace zice Domnul, că din rădtcină ra stirpi - fiul lui. Dzeu 
la sfârșitul zilelor. întreaga rasă a.lui Anialec.+) Vezi iarăş Isus, des- 
coperit în tip şi .trup nu ca fiul unui om ci fiul lui Dzeu.. Dupăce: 
însă vor începe a zice că Cristos este fiul lui David,5) însuş David 
profețesce cu frică şi cunoscând rătăcirea păcătoşilor: „Zis-a Domnul 
Domnului meu: șezi deadreapla mea piinăce voi pune pe dușmanii tei 
așternut picioarelor tale.5) lav Isaia zice: Zis-a Domnul Ii Cristos, 

- Domnul meu, pe care l-am prins'de dreapta, ca-să useulte popoarăle 
de el, şi voi lua dela regi puterea.) Vezi, cum David îl numesce. . 
Domnul și nu fiu. Da e 

-  XIIL, Să vedem de este. moștenitor acest popor sau.cel de mai .. - 

nainte, şi dacă legământul. ne privesce pe noi sau pe aceia. Ascultaţi” 

“ce zice Scriptura despre- popor: Isac sa: rugat pentru femeea sa, 

“> Rebeca, care era -ştearpă ;5) şi concepu. Apoi ieși. lebeca să întrebe pe 
Domnul. Și a.zis Domnul ei: Două sunt în pântecele tiu şi. două - 
popoară în sinul tău, și un popor va stăpâni pe celulalt, și cel ai 

mare va seci celui mai mic.?) Voi trebue să sriţi “cine e Isac şi - 

cine Rebeca, şi la cine a cugetat zicând, acest popor va fi mai mare -. 

- decât celalalt. În altă 'profeţie grăesce şi - mai lămurit Iacob cătră 

“ Iosif: Iată, Domnul nu nva: lipsit dela fața sn; adu la mihe pe fii: : 

tăi, ca să-i binecuteut.10). Şi a adus pe Efraim. şi Manase cu “dorința 

să -binecuvânte pe Manase, căci era-mai bătrân; Iosif îl duse adecă - 

Ja mâna dreaptă a tătâne-s'p Iacob. Iar Iacob. privi în. spirit tipul 

viitorului - popor. Şi- ce zice? Jacob făcu cu mânile semnul crucii și 

puse dreapta pe capul lui Ejraim, al doilea şi mai tentr, și îl bine- 

cuventă. Și 'zise Iosif. că?ră . Lacob: Pune “dreaptă ta pe-capul lui * 

5 15. 65, 2. 2) Num. 21,6 sq. ef. lo. 8, Jd. 3) Num. 18, 17, 4, Ex. 17, 
14, 1 IE 22: 43 E 6) Psul. 110, 1. 7) Is. 45,1. 5) Gen. 25, 21. Gen. - 
25, 93. 19) Gen. 48,1L.9. ă | o ! |
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„Manase, căci este âulâinăseutul meu fiu. Și a răspuns Iacob lui Iosip: 
Sein, fiul meu, sein; dar cel mai mare ra fi supus celui mai mic, 
Și așa primi binecurântarea.1) Vedeţi asupra căror a dispus ca să he 
întâiul popor și moștenitorul legământului. Dacă şi prin Avram să 
amintesce-apoi avem măsura deplină a. cunoscinții noastre. CO Zice . 
lui. Avrar, când ea unicul drept este aşăzat într dreptate? af, 
te-am pus, Avrame, întru părinte popoarilor, cari în netăicrea împre- 
jur cred în Domunul.2) | - | Ă 

“XIV. Da; dar s8 eercetăm. de întradevăr a şi dat (Domnul). 
legămâutul promis părinţilor cu jurământ? A dat; iar ei n'au fost 
„vrednici a-l primi :pentrm păcatele lor. Căci zice profetul: Era Alois: 

- pe muntele Sinai postind 40 de zile şi 40 de nopți, ca să primiască 
dela. Domnul legămbutul inenit pentru popor. Și a primit Aloisi dela 
Domnul 2 table scrise cu mâna Domnului în spirit.5) - Şi luându-le 
Moisi s'a pogorit să le dee poporului. Şi. a zis Domnul cătră Moisi: 

„Alois, Aloisi, pogoură: îngrabă, cări poporul tău; pe care l-ai scos din 
„ pământul Egiptuliti, a Jăcut neleginire. Și văzu Aloisi că ș'au turnat 

- chipuri și aruncă din mâni tablele, și aşn se sfărîmară tablele legă- 
mântului: Domnului +) Moisi a primit, iar ei mau fost vrelnici. Dar 
ascultați, în ce chip noi le-am primit. Moisi le-a primit ca serv.5) 
iar noauă ne-a dat însuș Domnul a fi poporul moștenirii, pătimind 
pentru noi. El s'a arătat apoi ca aceia de o parte să umple măsura 
păcatelor. lor, de altă part» noi. care suntem hotăriți prin ela fi 
“moştenitori, să primim legământul Domnului -prin . Isus, care spre 
aceasta a fost ales, va prin arătarea sa să scoată din întuneree îni- 
mile. noastre predate morţii şi nedreptăţii rătăcirii, cu cuvântul să 
întemeeze nou legământ. Căci este scris cum i-a poruncit Părintele 
„s& ne scoată din întunerer şi să-şi gătiască popor sânt. Zice profetul: 

„ Eu Domnul Dzeul. tău te-am chiemat. întru dreptăte, şi te roi lua de 
mână şi te toi întări; şi te-am dut întru legămentul “neamului, spre 
„humina popoarălor, ca să deschizi. ochii celor orbi, să scoţi din lanţuri 
pe cei legaţi şi din închisoare pe ceice șed în întunerer.5) Noi scim 
de unde am fost răscumpăraţi. -Şi iarăş zice profetul: Iată te-am 
pus lumina popoarălar, ca să fi mântuire pănă la marginer  pămen- 

“tului; așa grăesre Domnul Dzeu, cave te mântuesce.?) Şi iarăş grăesee 
«profetul: Spiritul Domnului peste mine, pentrucă ma uus a binecesti 
har celor sermani, ma trimis să vindec pe cei zdrobiţi de inimă, să 

-. vestesc libertate. celor prinşi, orbilor vedere, să prorlam anul înduvării 
Domnului Şi Ziua răplătirii, să mângăi pe toţi întristaţii.3) 

XV. Mai departe este scris despre Sâmhătă în cele 10 cuvinte 
cu. cari a grăit pe muntele Sinai cu Moisi față în faţă: Să 
sabatul Domnului cu mâni. curate şi înimă curată. 
De cor păzi fiii mei sabutul, voi 
sabat vorbesce. la începutul er 

sânțiți 
%  Altunde zice: 

02 pune milu mea asupra lor.10) De 
eării. Și a făcut Dzeu în 6 zile lucru- 

1) Gen. 48, 18. 19. 2) Gen. 15, 6. Ex: 2: 31, 185 Ex. 82, 7 sq. e 3, 2 iu aa A 5 E îs i 1 sq. 9) Ex. 20, 8, Dent. 5, 12. 10) ler. 17 247 aa
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“rile mânilor sale şi a sfârșit în ziua a 7.:și sa odihnit întrânsa, şi 
a sânțit-o.!)- Luaţi seama, fiilor, ce zice: A s/ârșit în G-zile, adecă 

- în 6000 de ani Domnul toate a sfârşit. Căci ziua la densul este ca 
1000 de ani. El -însuş mărturisesce aceasta zicând: Iată ziua de azi 
este ca 1000 de ani.?) Aşadar, fiilor, toate să vor sfârşi în 6 zile, 
adeciă în 6000 de ani. Și s'a odimit în ziua a șaptea, adecă: când 
va veni Fiul s&u și va pune capăt timpului nelegiuirii şi va judeca 
pe cei fără de lege şi va, schimba soare, lună și stele, atunci în fe-.. 
ricire va: odihni în ziua a şaptea. Mai departe zice: Sânţesce-o. cu 
mâni curate și inimă curată, Dacă cineva pnate sânţi. ziua sânţită 
de Dzeu, fără numai având inimă curată, suntem cu totul în rătăcire. 
Neputându-se aceasta întâmpla acum, apoi în deplină pace o vom sânţi-o 
când vom putea, dupăce înșine am fost justificaţi şi avem promisiunea, 
când nu va mai fi în noi nelegiuire, ci toate Domnul le va fi înoit; 
atunci vom putea-o sânţi, fiind noi mai nainte sânţiţi. - În-: urmă le 
zice: Nu-mi mai plac lunele nouă, nici sabatele voastre.) Înțelegeţi 

“ce zice: Nu sabatele de acum sunt bineprimite, ci acela care am 
pus, pe care-l voi face” — dupăce toate vor odihni — începutul unei 
moaue “zile a opta, adecă începutul unei lumi houe. De aceea și 
sărbăm ziua a 8. cu bucurie, în care şi Isus a înviat din morţi, apoi : 

arătându-se s'a suit la cer.4). 
- XVI. Mai departe vă vorbesc şi despre templu, cum acei. ne- 

norotiţi rătăcind, au sperat în zidirea lor ca cum ar fi casa lui Dzeu, 

-si nu în Dzeu, creatorul lor. Căci mai ca -păgânii l-au cinstit în 

templul lor. Dar auziţi, cum grăesce Domnul „când îl desfinţează: 

„Cine a măsurat cerul-cu palma sau pământul cu mâna goală ? Nu . 

eu ? zice Domnul. Cerul îmi este tron, pămental scaun picioarelor. 

mele ; ce casă *mi veți zidi sau în care loc voi odikui 25). Înţelegeţi, 

că deşartă e speranța lor. Mai departe zice: Iată ceice au risipit - 
acest templu, iarăș îl vor zidi.) Ce să şi întâmplă. Pentrucă au început 

- zezbel templul lor a fost -risipit de dușmani. lar acum ei și supușii 
duşmanilor îl vor zidi. Apoi a descoperit cum să va nimici cetatea, 

templul şi poporul israiltean. Căci zice Scriptura: Și za fi în zilele. 

de pe urmă, ta da.pierzării Domnul oile pășuni, staulul şi turnul - 

lor de pază.?) Şi s'a întâmplat precum a prezis Domnul. Să. cerce- 

-tăm dacă” există templul lui Dzeu. Există unul acolo unde zice că-l 

va zidi și înzestra. Căci este scris: Și la sfârșitul. săptimânii cu 

pompă să va zidi templu, lui Dzeu în numele Domniului.5) Eu găseste, 

că există încă templu. :Cum să va Zidi în numele Domnului? Ascul- 

taţi. Înainte de a fi crezut noi în Dzeu locuința, inimii noastre era 

supusă putrejunii şi. săracă ea. un edifici de templu făcut .de mâni 

omenesti ;. pentrucă era, plină de idololatrie, o casă de demoni, căci 

noi făceam cele contrare lui Dzeu. S8 va zidi în numele Domnului. 

Înţelegeți, pentruca templul Domnului să fie edifici maiestos. - Cum ?. 

1) Gen, 2,2, 2) Psal. 90, 4. 9) Is. 1, 15, 4) Cea mai veche, mărturie de 
sărbarea, Duminicii în biserica veche. ?) [s. 40, 12. 66, 1. €) 13. 49, 17. î) 15. 6. 

Ier, 25. Miha 4. 5) Dan. 9, 24—27. Agheu 2, 10.
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Ascultaţi. - Primind iertarea, păcatelor şi sperând. în numele ne-am: 
încit, -am fost creaţi de nou; de aceea în locuinţa noastră locuesce cu 
adevărat „Dzeu întru noi. Cum? Cuvântul speranţii, chiemarea: lui 
la promisiune, înţelepciunea. aşăzămintelor, poruncile învăţăturii; el 

„însuș profeţind în noi, însuș locuind; deschide noauă, care eram su- 
puşi morţii, uşa .templului, adecă gura, apoi dându-ne pocăință ne 
întroduce în femplul nestricăcios. Celce voiesce a se' mântui. nu pri- 
„vesce la om, ci -la celce locuesce întrânsul şi-i vorbesce, şi. se miră 
„de aceea, că nici când n'a.auzit pe cineva “vorbind astfel, nici n'a 
“dorit -el însuş a auzi aceasta.. Acesta e templu spiritual zidit 
lui Dzeu. o. Rae | iN 

AVII. Cât mi-au' iertat puterile, speră. sufietul meu: că după 
dorința. mea din întrebările timpului de faţă, -necesare spre mântuire, 
nam pierdut nici una din vedere, espuindu-le și explicându-le voauă 

„cât se poate de simpiu. Căci de. aş voi să vă seriu de lucrurile pre- 
„„zente san. viitoare. poate nu aţi înţelege, “fiind ele îmbrăcate în asă&- 
m&nări.. Aceste ar fi deci espuse, , Aa a - 

, NVIIL.. S8 trecem la altfel de 'cunoseinţă şi învățătură. Sunt. 
2 căi ale învățăturii și puterii; a luminii şi a întunerecului. Mare 
deosebire există între ele. Pe una 'sunt înainteluminătâri ângerii lui 

Dzeu,” pe a doua ângerii satanei.. Unul e Domn 'din veti şi pănă 
în. veci, altul stăpânul acestui veac al nelegiuirii. A | 
„XIX. Calea luminii este aceasta: . De voiesce cineva să ajungă, .- 

la tinta propusă umblând pe ea,- trebue să nizuiască cu fapte bune. 
Iar cunoscința dată noauă ca să putem umbla pe această cale este 
următoarea, : SE: iubesci pe 'creatorul “tău, să te temi de formato- 
rul tău, s& preamăresci pe celce te-a .răscumpărat din. moarte ; fii. 
curat la inimă și bogat în spirit; nu te lipi de ceice umblă calea | 
morţii, ur&sce tot ce nu e plăcut lui- Dzeu, urăsce! toată -fățăr- 
nicia ;-nu călca poruncile Domnului. Nu-te înălța pe tine însuţi, fii. 

„smerit cătră toţi. Nu vâna mărire. Nu sfătui r&u contra aproapelui ; 
nu lăsa să între sumeţie în sufletul tău. -Nu curvi,!) nu fii adulter, 

„nu prostitua copii. Nu să audă cuvântul tău despre Dzeu în Yro necurăţie, Nu căuta la persoană când ai să mustri pe cineva pentru .. 
„_greşală. Fii blând, sociabil, tremură?) pentru cuvintele auzite. Nu. „ținea minte răul fratelui tău; nu fii îndoelnic ds:să :va întâmpla! 

ceva ori nu; nu. lia îndeșert numele Domnului.2) ' Iubesce pe aproa- 
pele mai mult: decât sufetul tău. “Nu ucide copil prin lăpădare şi 
nu ucide omul după nascere, Nu trage) mâna dela fiul t&u sau dela fica ta, ci din pruneie învaţă-i frica -lui Dzeu, Nu pofti cele: ale aproapelui, nu fii poftitor de avere. Nu te alătura cu sufletul de cei mândri, ci umblă cu cei _smeriţi şi drepți. Răul ce te aiune 
fie ceva spre bine, sciind că fără Dzeu nimic nu se întâmplă Xa “i -nestatornie, nici cu 2 limbi, -Supune-te domnilors) ca tipul lui Dzeu 

A Ra: o | „ | | Pai NS teze, 200 18. I-A 74.6, 2) 18. 60,2, Ex. 20,7. 9) Boz, 6,4,
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cui stimă şi reverință. Nu fii cătră sluga ori slujnica. ta cu amărăciune, 
care în acelaş Dzeu nădăjduesc, “ca să nu aibi a te teme de Dzeul 

. o. 
“care este peste voi doi; căci n'a venit: s& cheme după persoană,) ci 
pe ceice i-a gătit spre aceasta Spiritul.) În toate aproapele tău 
să aibă parte, şi să nu zici că este ceva numai al tău; căci dacă. 
sunteţi toţi părtaşi la cele nestricăcioase, cu'cât mai ales „sunteţi la 
cele peritoare.. Nu te giăbi.cu limba: căci -gura este cursa morţii. 

_Cât e cu putință” păstrează sufletul curat... Nu întinde cu bucurie 
„mânile de a lua," trăgându-le înapoi la dare. Ca lumina ochiului, 
iubesce pe celce. vorbesce!. ţie cuvântul lui Dzeu. Noaptea și ziua 
adu-ți aminte de ziua judecății, zilnic caută faţa sânţilor, sau .oste- 
nindu-te- cu cuvântul și mergând să-i mângă-i şi îngrijind a mântui 
sufletul învățănd, sau 'ocupă-te cu lucru de mână-ca să te r&scumperi - 

_de păcatele tale. Nu gândi mult când. dai; nici nu murmura dând, - 
vei” cunoasce cine resplătesce bine. Păstrează cele primite, fără a, 
adaoga sau omite ceva. Pănă îni sfârşit urăsce râul. Judecă cu dreptate.” - 
Nu. face dezbinări, fă pace împăcând pe cei dezbinaţi. Mărturisesce-ţi 
păcatele. Când mergi să te rogi conştiența ta nu' fie rea. Aceasta 
e calea luminii. | A - ” 

-. XX. Calea întunerecului însă e stiimbă şi: plină de- blăstăm. 
“Căci este. calea. morţii vecinice cu pedeapsă;. pe care se află ceeace 

pierde sufletul: idololatria, nerușinarea, nizuința nemăsurată după . 

putere,  făţărnicia, “duplicitatea inimii, adulteriu, -omorul, răpirea, 

“mândria, călcarea, viclenia, răutătea,. volnicia, - descântătoria, magia, 

x pofta -de avere; indiferența cătră Dzeu. Prigonesc pe: cei buni, urăsc 

la ce e 'bun, nu judecă după dreptate, nu ajutoră pe văduvă şi orfan, 

nu veghează spre frica lui Dzeu, ci spre r&u, de: cari sunt -departe 

“blândeţa şi răbdarea, iubesc! deșărtăciunea, caută căştigul, nu sunt 

“adevărul; iubese minciuna, nu cunosc răsplata dreptăţii, nu-se alătură... . 

-milostivi cătră săraci, nu se ostenesc pentru cel asuprit, iscusiţi -în - 

- este Domnul şi răsplata “lui. 

-păcătoşi desăvârșiți. 

defăimare, necunoscători ai creatorului lor, omoritori de copii, nimi-- 

citori ai chipului lui Dzeu, se întorc dela cel lipsit şi. asuprese pe 

cel asuprit, apărătorii bogaţilor, judecători nelegiuiţi - ai - săracilor, 

XXL. Cuvincios este, ca. celee învaţă îndreptările Domnului, 

espuse mai nainte;:să şi 'umble întrânsele. Căci cine face acestea sc, 

va preamări în împărăția lui Dzeu; iar celce :face acelea va pieri 

impreună cu lucrurile sale. De aceea este înviere, r&splătire. Rog pe . 

cei nobili, .de voiţi a primi sfat dela bună intențiunea mea: voi aveţi 

_în jurul vostru totdeuna. oameni, căror „puteţi ajuta, nu-i părăsiţi. 

Aproape este ziua, când toate voi pieri împreună cu răul. Aproape 

“Încă vă mai rog: Fiţi .voauă înşivă 

buni legislatori, fiţi voauă înşivă buni sfătuitori, depărtaţi din mij- - 

locul vostru orice - fățărnicie. Iar Dzeu, - guvernatorul univerzului . 

întreg, vă va dă înţelepciune, înțelegere, pătrundere,” cunoscința în- 

1) Efez, 6, 9-2) Rom, 8,29, 30, RE
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dreptărilor lui; răbdare. Faceţi-vă învățații lui Dzeu, căutaţi ceeate 
cere. Domnul dela voi și împliniţi, ca să vă mântuiţi la ziua judecății. 
De ţineţi în minte vro binefacere, aduceţi-vă aminte de mine, co- 

“prinzând în inimile voastre cele. espuse, ca nizuința șI veghierea să 
conducă la bine. VE rog şi cer ca dovadă a graţiei. ănă când mai 
este 'cu voi vasul nobil “tal Spiritului) -nu întrelăsați nimic din acestea, | 
ci cu stăruinţă rereetaţi și împliniţi orice poruncă ; căci acestea sunt 
lucruri vrednice. De aceea. mi-am şi dat silinţa a vă serie înthucât 
mi-a fost cu putinţă ca să vă fac bucurie. fiţi sânătoşi şi fericiţi, 
fiilor ai dragostei şi: „păcii! Domnui, măririi și a tot harul fie cu 
spiritul vostru ! | | a



Fragmentele lui Papia. - 
(Cu mărturiile scriitorilor vechi). 

| aL | 

Când şi creatura renoită şi mântuită. va aduce roade multe 
“ din mâncarea universală, din roaua . cerului şi rodirea -pământului: 
dupăcum amintiau bătrânii care .au văzut pe Ioan, înv&țăcelul Dom- .- 
nului, că au auzit dela dânsul, în ce chip Domnul a învăţat de acele . 
timpuri zicând: o N „i N 

„Vor veni zile, în cari vor produce viile, fiecare având 10.000 
„de viţe 'şi întro viţă câte 10.000 de loze, şi întro viță câte 10.000 de 
vlăstari şi. în fiecare -vlăstar câte 10.000 de struguri, şi în fiecare 
strugure 10.000 de bobiţe şi fiecare bobiţă tescuită va da 25 de 

„ metrite de vin. Și când cineva va lua una, din acele sânte 'bobiţe, 
alta va striga: eu sânt bobiţa nai bună, -ia-mă, prin mine binecuvântă 
pe Domnul. De asemenea va produce sămânţa de. grâu 10.000 de 
spice, fiecare spic va avea.:10.000 de grăunţe şi fiecare grăunte 10 
fonţi de făină albă curată: și celelalte poame și grăunțe şi ierburi 
vor avea asemenea acestora :. şi toate animalele se vor nutri din 
plantele pământului, vor fi între olaltă în pace și bunăcuviință, supuse 
omului cu toată supunerea.“ d a 
„Despre acestea mărturisesce în 'scris şi Papia, ascultătorul lui 
Ioan, soțul lui. Policarp, bărbat vechi, în a 4. carte a sa: dela el 
avem adecă 5 cărţi (Eus. H..E. 3,:39). Apoi adaogă zicând: - 
1.” „Acestea le ered' credincioșii. : Iar lui Iuda, zice, care avea, să-l 
vindă, și necrezând I-a: întrebat: cum. să "vor. întâmpla cele zise de 
Domnul ? i-a, răspuns Domnul: Vor vedea ceice vor trăi atunci“ 

"(Irin. V, 33, 3 sq; Mass. Harvey T. Il. p, 417 sq,) 

“Tar scrierile lui Papia sunt 5 .la număr, cari să şi numesc 

„Explicările istoriei domnesti“. De acestea face amintire și. Irineu 

“ca de: unele cari singure i-să atribue, rostindu-se cam astfel : Acestea, 

şi 6te. cf. Irineu, V, 33, 4. Atâta Irineu. lar Papia însuş în întro- 

ducerea, cuvintelor sale -nu zice că a auzit şi văzut pe sânii apostoli, 

dar” afirmă. a fi primit ceeace se ţine de credinţă dela prietenii ace- 
stora, zicând: „Nu voi cruța nici o osteneală a serie la un loc cu 

explicările ceeace bine am învăţat dela cei bătrâni şi de ce bine îmi 

“aduc aminte întărind aşa adevărul lor. Căci riu m'am ţinut de ceice 

- vorbese multe, cum fac unii, ci de ceice învață adevărul, nici de ceice 

învaţă învățături străine, ci. de care propun cele date de Domnul 'a 

le crede şi cari izvorăse din adevărul însuș. De am întâlnit pe vrunul 

care petrecuse cu cei bătrâni l-am întrebat cu totadinsul despre cu- 

vântările lor: ce a grăit Andrei, Petru sau Filip, Toma ori Iacob, . 

a
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“Ioan ori Matei, sau altul din învăţăceii Domnului, ce zie Aristion 
şi bătrânul Ioan, învățăceii lui loan. Căci n'am crezut a scoate: mult 
folos din carte cât mai vârtos din graiul viu al bărbaţilor din viață.“ 

„Aici se cuvine a observa,. că numele Ioan să amintesce de 2 ori, 
dintre care unul să .amintesce împreună cu Petru, Jacob și Matei 
şi ceialalţi, înțelegând fără îndoială pe evangelistul Ioan, iar pe al 
doilea Ioan îl înşiră cu alţii deosebindu-i de numărul apostolilor, 
“numind înaintea lui pe Aristion, şi-l numesce lămurit bătrân, ceeace 
“întăresce istorisirea celoree zic, că în Azia existau 2 bărbaţi cu acelaş 
„nume, că în .Efez sunt 2 monumente sepulerale şi fiecare. poartă nu- - 
mele Ioan. Acestea să nu pierdem din vedere ; căci probabil este că 
al 2. Ioan, dacă, cineva nu primesce pe cel dântâi, a văzut descope- 
rirea cunoscută sub numele lui Ioan. Papia, de care vorbim, mărtu- 
risesce deci că a, primit. cuvântările apostolilor dela învățăceii lor, | 
afirmă însă că pe Aristion şi Ioan însuş i-a. văzut. Cu numele. de 
multeori. îi amintesce, .iar în scrierile sale dă loc tradiţiilor lor. Aceste 
să nu fie lucruri fără importanță. i . 

„=. Se cuvine a locurile tratate ale lui Papia -s& adaogăm alte 
cuvinte ale lui, în cari istorisesce unele lucruri -minunate .ca.. întâm- 
plări primite din tradiţie. Că Filip apostolul.a petrecut cu ficele sale 
în lerapol: scim din cele precedente, acum . voim a adaoga .0. istorie” 
minunată, care s'o fi auzit Papia, contimporanul lor, dela ficele lui 
Filip. EL istorisesce -adecă, că unul a înviat din morţi, iar altă mi- 
nune istorisesce de Iust, numit Barsaba, care a băut venin omoritor, 
dar din graţia Domnului nimic. nu i-s'a, întâmplat. . Despre acest Iust 
spune Istoria apostolilor, că sânţii apostoli după înălțarea: Domnului 
la cer l-au propus cu pe Matia rugându-se a să hotări: pentru unul 
soartea în locul vânzătorului Iuda ca să se completeze așa numărul 
lor, iar Scriptura. istoriei zice: Şi-au propus pe 2,.pe Iosif, numit 
Barsaba, numit şi lust, şi pe Matia; și rugându-se au zis... Acelaş 
(Papia) încă şi altele istorisesce ce ar fi. primit - din tradiție, unele . asem&nări necunoscute şi învățături ale Mântuitorului, apoi şi altele 

| de caracter mai mult fabulos, La, acestea, aparține şi afirmarea lui, "că după învierea: morţilor 1000. de ani împărăţia, lui Cristos va fi vezută pe păment. Eu cred că el a înterpretat falz istorisirile” pri- mite dela apostoli nențelegând unele ceeace ei au vorbit în simboale cu înţeles mistic, Căci pare a fi fost -foarte mărginit de spirit, cel „Puțin aşa rezultă din scrierile sale; totuș. dădu anză şi. altora la asemene rătăciri, care. se provocau -la acest bărbat vechi, aşa. Irineu şi alţii care au fost de această părere. Opului său. mai adaogă el R alte, istorisiri ale „dela „amintitului Aristion. despre: cuvântările J „precum ȘI tradiţii ale bătrânului Ioan; asupra, cărora, atră- „ gend atenţiunea cetitorilor doritori de. stiri mă simt necesitat a aminti la locurile lui Papia, deja amintite, încă tradiția despre Marcu autorul evangeliei, care sună:- : ... > At ! 
„__ „ŞI aceasta, mai zise presbiterul: 

lui Petru și cu sirguință a, scris celece 
1 

Marcu: a: devenit. dragomanul 
își aducea aminte, 'nu în or-



dine, câte -a vorbit şi făcut Cristos. "Căci n'a. auzit-pe Domnul, nici 
i-a urmat, iar mai târziu; cum am zis, (umbla) cu Petru, care întocmia 
învățământul după trebuinţe și nu după urmarea strictă a cuvântărilor 
“Domnului, încât Marcu wa greşit dacă a însemnat unele cum" își 
„aducea aminte. 'El numai de aceea a purtat grijă, să nu omită ceva 
din cele auzite nici s& spună vrun neadevăr“. - 

„ Acestea istorisesce Papia despre. Marcu. Despre: Matei .se. ro- 
stesce astfel: 

„Matei a seris cuvântăriie în dialectul evreesc, fiecare. însă le - 
explica după putinţă“. - a i a 

Acelaş mai întrebuințează și mărturii din epistola 1. a lui Ioan, 
de asemenea a lui Petru. El mai tratează şi altă istorie .despre - fe- 
meea acuzată la Domnul pentru multe păcate, :care să află în:evan- ' 
gelia după Evrei. Am crezut că pelângă cele amintite şi acestea sunt 
vrednice a fi cunoscute... . : a 

„ (Eus. IL. E. 3, 39 ed. Heinichen: cf. Rufin H, E. ed. P.T. Cacciari P.1. 
p. 172. Niceph. H. E. ed. Fronto Duc. T..L.p. 252) -. pi . 

A lui Apolinarie. Iuda n'a murit .în spânzurătoare, ci-a trăit 
fiind luat jos înainte. de a se sugruma. Şi aceasta, mărturisesce Istoria 
apostolilor, că plecându-se înainte a plesnit prin mijloc şi i-s'au vărsat 
intestinele. Papia. învățăcelul lui Ioan istorisesce acestea mai pe larg, 

zicând în cartea 4. a expunerii cuvintelor Domnului : 
„În această lume 'luda a petrecut ca un;-deosebit exemplu al . 

impietăţii umfiându-i-se întratâta, corpul că un car: trecând:fără grijă l-a 

„călcat, dar nici însuș (nu purta) greutatea, capului. Sprîncenele ochilor, 

zic, erau aşa de umilate că absolut nu putea vedea lumină, medicul 

-mu-i putea vedea ochii nici: cu sonda așa se afundaseră,; părţile ge- 

-nitale erau'mai uricioase decât orice spurcăciune, arătau mai mari şi în-. 

“treceau corpul întreg. Adunându-se puroi și viermi îl maltratau pănă 

a nesuferire. După multe, chinuri şi pedepse zic, că: a murit în locul 

său care de miros a devenit pustiu și nelocuit pEnă acum, dar nici - 

-acim nime nu se poate apropia de acel loc, de riu cumya ţine mâ- 

nile la nas. Atâta vărsare s'a făcut din trupul lui și asupra pămentului. 

, (Lextus constit. est e Catena ad Acta“SS. Apost. ed. Cramer.. Oxon. 1838 

p. 12 sq. Theophylact. in: Acta, 1, 18 sa: Cat. ad Evang. $. Matth. et. S.: Marc. 

ed. Cramer, Oxon. 1840 p. 231. Decum. în Act. 2. Boissonade, :Anecdot, . Graec, 

Par. 1830 T. [1 p. 464 sa. Scholion in Act. 1, 18 Ap. Ch. F: Matthaei (Apostel- 

gesch. 1872'p. 304). Theophyl. Opp. ed. Ven. 1754 I.L p. 154. Euthym. Zigab. - 

în IV Ev, Î. 1. p. 1085 ed. Matth).. . | 

Papia, astfel la cuvinte: „Fiecărui, învederat este că din vechii 

sânţiţi ângeri, a dat stăpânirea asupra ordinei lumii şi bine a stăpâni 

le-a, poruncit“, şi îndată zice: „Întru nimic nu sa arătat necesitatea „ 

a completa rânduiala lor“. a | E 

. . (Andreas Caesariensis în Apoc. c; 84, serm. 12 ed. Morel. Opp. S. Chrysost, 

pa e
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„Despre cartea inspirată de Dzeu (Apocalipsa lui Ioan) credem 
a-nu mai lungi vorba, înțeleg pe fericiţii Grigorie Teologul Și Ciril,: 
mai vârtos că și cei de mai nainte, Papia, Irineu, Metodie şi Ipolit - 
mărturisesc că este vrednică de crezământ. „ 

- (Andreas Caesariensis in praef, în Apoc. p. 2). 

SI i VL 
Luând îndemn dela Papia din lerapol, care mult a petrecut 

cu celce s'a răzimat de piept, şi: dela, Clement, Panten preotul Ale- 
xandriei şi dela înțeleptul Amoniu, explicătorii vechilor şi ântâielor 

: sinoade, care socotiau că cele 6 zile se rapoartă la Cristos şi biserică“, 
-"(Anast, Sinaita, Contempl. anagog. in hexaăm. lib. 1. B. PP. Par. 1589, TILL p.188, - | 
a VII, 

Cei mai vechi exegeţi ai bisericilor, înțeleg pe Filo filozoful, 
contimporanul apostolilor, şi pe Papia. din lerapol care mult a .pe- 
trecut cu evangelistul Ioan ... şi cei de pelângă dânşii spiritualicesce . 
au raportat cele despre paradis la biserică și Cristos. 
.. (Anast, Sin. |. c.11. VIL.p. 269; Gracce primus Nolte ea edid. in Tăb. Theol, Quartalschr. 1867 p. 56), „o , , a 

VIIL. 
Ceice săvârşese răutate contra lui Dzeu i-au numit sclavi, ceeace arată şi Papia în întâia carte a, explicărilor şi Clement Alexandrinul în Pedagog, | E | n : 

" (Maximus Confessor,: Schol. in libr, „Dionys. Opp. Dionys. ed. Cord. 1, p. 32 de eccl. hierareh. e. 2), . - - A 

„> Cuget că acestea vorbesce în enigmă Papia dela Ierapol din Azia care era atunci episcop şi - statornicul soţ al dzeescului Ioan evangelistul.. Căci acest Papia în a 4. carte “a explicărilor domnesci zice, că la înviere va, fi dezlegare de poruncile pentru mâncări. Şi Irineu dela Lugdun aceeaș zice în a 5. carte contra ereziilor şi do- vedesce afirmarea sa cu susamintitul Papia. Me 
va „(Alax, Confess. |. e, p. 422 de ecel, hier, e. 7). . Si 

„Dâr nici (primesce Stefan) pe Papia, episcopul lerapolei şi martir, nici pe Irineu sântul episeop al Lugdunului, care zic că în împărăţia cerurilor este dezlegare de unele mâncări trupesei. 
(Photius Biblioth. ed Bekker 1824 p. 291, Cod, 232.e Stephani Gob, 0pp.) 

„După Domițian a stăpânit Nerva un an, care rechiemând. pe loan de pe inzula i-a dat: voie a locui în Efez. Fiind el unicul în 

;
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viață din cei 12 învăţăcei şi a scrie evangelia după sine s'a, învred- 
nicit. Căci Papia, episcopul Ierapolei, fiind martor ocular în a 2. 
carte a Istoriei domnesti zice, că a fost ucis de Iudei; a împlinit 
cu- frate-so prezicerea lui Cristos despre dânșii, . mărturia şi consim- : 
ț&mântul lor în aceasta. Căci le-a zis Domnul: Puteţi bea păharul 
care eu beu? .Şi răspunzând plini de bucurie şi hotărire: Păharul 
meu, zice, veţi bea și cu botezul cu care eu mă botez vă veţi boteza. 
Şi cu drept cuvânt, căci Dzeu nu poate minți. Aşa istorisesce și prea: 
învățatul Origen în explicarea evangeliei după Matei, că'a, învăţat 
dela urmaşii apostolilor, că Ioan a mărturisit precum dăduse el aceasta, 
să se *nţeleagă. Dar şi poliistorul- Eusebie în Istoria bisericească (3, 1) 
zice: „Toma a mers în Partia. Ioan în Azia, unde petrecând a murit 
în Efez“. | i 

(Ex Georg. Hamart. saec. IX Chron. cod. Coisl. cd. Nolte, Tiib,. 'Theol. - 
Qnartalschr. 1862 p. 466 sq.; cf. Georg. Hamart. Chronic, ad. Ed. de: Muralto 
1859 Proleg. p. XVII sq.). - e a a - 

| | XI. e 

“Renumit era “în acele timpuri în Azia Policarp, învăţăcelul 

apostolilor, care primise -episeopia. comunei din, Smirna dela, ceice 

au văzut şi slujit Domnului. Cunoscut era atunci şi Papia, episco- 

pul comunei din Ierapol (un bărbat foarte învățat şi cunoscător al 
Scripturii). - e a a 

„ (Eusebie, H. E. 3, 86, 1. 2 ed. Heinichen). 

| RL 
Irineu şi alții istorisese că Ioan, teologul şi apostolul, a trăit 

pănă pe timpurile lui Traian ; îl cunosceau învățăceii sti Papia dela 

lerapol şi Policarp, episcopul Smirnei. i 

“ (Busebie, Chron:e. Syncell. 655, 14 ad Olymp..220 ed. A. Schoene, Vol.I 
p. 162), ăi ca: ! 

XIV 

Papia, învățăcelul lui Joan, episcopul Terapolei în -Azia, a Scris - - 

5 volume întitulate „Espunerea. cuvintelor Domnului“. În acestea, 

— după afirmarea, din prefață — n'a urmat drept autori deosebitele 

păreri, ci pe apostoli, - zicend: - „Am fost atent 'la celece -a grăit An- 

drei, Petru, Filip, Toma, Iacob, Ioan, Matei sau altul din învățăceii . .. 

Domnului ; ce au grăit Aristion şi bătrânul Ioan, învățăceii Domnului. : 

Căci nu-mi folosesce tocmai mult cetirea cărților cât mai vârtos gla- 

sul viu care sună 'pănă acum în autorii lor. Din acestea; reesă că în 

catalogul numelor, altul este Ioan numit între apostoli, şi altul b&- -- 

trânul Ioan, înşirat după Aristion. Acestea, zicem. pentru, părerea de-- 

-mai sus, care am auzit dela mai mulți, că cele 2 epistole din urmă 

ale lui 'Ioan nu sunt ale apostolului, ci ale bătrânului. Acesta, zice-să 

a fi enunțat şi tradiţia evreească despre cei 1000 de ani, i-au urmat 

apoi Irineu și Apolinarie și alţii care zic, că după înviere Domnul
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în- trup va stăpânii cu sânţii. Aceasta, crede chiar Tertulian în cartea 
„ despre -speranţa, credincioşilor şi: Victorin dela Petabio şi Laetanţiu. 

i “ Qierongm. De vir. il. 18 opp. ed Vallarsius T. IL. p. 859). 

2" Falză veste ai primit 'că eu âş fi tradus cărțile lui Iosif și ale 
sânţilor: Papia şi Policarp; căci nu am cuvenita linisce, nici îmi per- 
mit puterile a traduce în altă limbă; lucruri. de frumseţă. așa, mare. 
-""CHlieronym., ad Lacinium Ep. 71 (38) e. 5 Opp. ed. Vali. Tom.L.p. 434) 

“Irineu istorisesce...:. învățăcelul lui Papia care. a ascultat pe 
" Ioan evangelistul. .. Da a a 

". (Bieronym. ad Theodoram.Ep..75 (29) c. 3. Opp. ed. Val. T.L. p. 454) 

XVI n 
„Cu sântul Policarp au. suferit. martiriu în Smirna 8. Filadelfeni ; 

„în Pergam alţii, între care era Papia şi alţi mulți, a căror: moarte 
de: martiri să păstrează, înseris. . - : i 

|  (Ohronie. pasch. ad Olymp. 235 b ed. Dindorf Xol, I p, 481) Ai 

i XVII aa 
Incepe dovada după Ioan... - . : e 
„Evangelia lui Ioan este publicată şi dată bisericilor de Ioan 

pănă acum ca un întreg; precum relatează Papia din Ierapol, iubitul 
învățăcel al.lui Ioan, în cele 5 cărţi străine, adecă din urmă. A Scris 
adecă: evangelia întradevăr dictându-i: Ioan. 'Iar ereticul Martion, fiind 

„__ desaprobat de acesta, pentrucă învăța lucruri contrare, a fost lăpădat - 
de loan. Acesta i-a dus scrierile sau epistolele dela fiaţii din Pont. -*Vatie. Alexe Nr, 14 Bibl. Lat, (Bvy.) saec. IX. ed. [. M. Thomasius Car- dinalis. Opp. L. p. 344 Romae 1747, cf. -Tischendort, N. T. Graece - Edit, VINIL: » crit. mai 1869 vol, I. p. 967 sq.) =: Ia 

| . , XIX. . 
În urma tuturor. loan, numit fiul tunetului, fiind foarte bătrân — cum ne spun Irineu, Eusebie și alţi credincioși, istorici, pe temeiul . tradiţiei —. contravereziei roaznice care se ivise-în acel timp a dictat .. evangelia învățăcelului său Papia, care trăia în Ierapol, ca să între- 

„giască cuvântul celoree înaintea lui predicaseră păgânilor din toată lumea. a E o a 
- (Ex catena Grace. PP. in S. Ioan, ex antiquisimo e : race Graeco cod. msto. e primum în lucem edita a B, Corderio, Antverp.. 1630), | sto. nunc



Epistola cătră Diognet. . . .: 
„_I. Dupăce văd, escelente Diognete, că ai deosebit zel a cunoasce 

învățătura creștinilor şi că cercetezi cu totadinsul și cu sirguință dela, 
„ei: cărui Dzeu 'sau încrezut şi cum îl cinstesc, că pun puţin preţ pe 
lumea: aceasta şi dispreţuese moartea, nu consideră zeii Elinilor de 
atari,- nu' primesc credința deşartă a Iudeilor, câtă “iubire au unul. 
cătră altul,-şi de ce această religiune sau direcțiune abia acum a 
întrat în: viață şi nu mai nainte: împlinesc această dorință a ta și 
rog pe Dzeu, care dăruesce mijloacele a asculta și a vorbi, să-mi 
dee puterea a vorbi astfel ca auzitorul să “aibă cât mai mare căștig, 
iar ţie (să dee) a asculta încât celce' vorbesce să nu fie întristat. -- 

-- IL. Lapădă deci toate cugetările cari au ocupat spiritul t&u 
preocupându-te, desbracă datina, mincinoasă, şi fii:om nou ca dintru 
început, ' deoarece asculţi învățătură nouă, precum însuţi mărturisesei ; 
nu vedea numai cu ochii, ci şi cu mintea, ce ființă şi ce chip au 

ceice îi numiţi voi zei. Au nu este unul piatră ca, aceea pe care. 
umbli ? nu este-altul aramă, cu nimic: mai bună. decât vasele «de 
cari ne folosim ? altul lemn: deja putred? altul argint, pe care trebue 

să-l păzească cineva ca să nu-l fure? altul fer ros de rugină, ajtul 

“lut, care întru nimic nu se 'deosebesce de celce se întrebuințeză s pre 

scopuri de -tot josnice? nu sunt alcătuite prin foc şi fer? Nu a făcut 

“pe unul petrarul, pe alţul turnătorul; pe altul: argintarul, şi pe altul 

olarul? Înainte de ali să fi dat de aceștia forma zeilor nu din” fie- 

care. să putăa face orice? Nu ar putea meşteşugarii, de ar xoi,' să 

+ 
facă, din uneltele de aceeaş. materie, asemenea chipuri ? Ceeace voi - 

acum. cinstiți ca zei nu'ar putea deveni unelte asemenea, celorlalte ? 

Au nu toate sunt mute, oarbe, fără "viaţă, fără simţire, -nemişeate, 

supuse: putrejunii,. peritoare ?. Şi aceasta numiţi voi zei, acestora, slu- 

jiţi, la acestea vă închinaţi! lor. întru toate veţi fi asemene. De aceea, 

uriţi voi pe creștini, pentrucă nu cred. că aceștia: sunt zei. - Nu-i 

disprețuiți oare voi mai mult, : deşi cugetaţi că-i venerăţi și credeţi. 

-în'ei? Au nu mai mulţ îi: batjocuriţi şi huliți voi espuind pe 'cei de: 

piatră şi lut fără pază spre închinare, iar pe' cei de aur şi argint 

noaptea îi închideți, ziua puneţi să-i străjască ca să nu-i fure cineva? 

Pecând3yoi cugetaţi că-i cinstiţi, mai mult :fîi desonorați, dacă pot 

aveasta, abserva, iar de n'au simţire, apoi dovediţi aceasta cu sânge 

şi aburul de grăsime slujindu-le. S& vabde aceasta unul din voi, lase 

unul a face aceasta cu sine! Dar nici un.om.nu va suferi: atare. 

tratare, căci simțesce şi are minte; piatra, însă rabdă, pentrucă nu 

are simţire. Asupra întrebării că creştinii mau slujit -acestor zei aş 

avea; mai multe. să vorbesc; pe cihe însă cele precedente nu-l mulțu- 

mese, e;superfluu a-i spune mai multe. 

III. Mai departe 'cred că vei fi mai curios a sti, de ce creștinii 

nu cinstesc pe Dzeu ca Ludeii.. Dacă Iudeii nu ţin cultul “lui Dzeu .: 

. .
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espus mai nainte şi numai pe unul cinstese ca Dzeu dintre toţi şi 
cred că e Domn (fac bine); iar de îl cinstesc în acelaş chip ca cei 
de mai nainte, apoi greşese. Căci jertfind Elinii zeilor fără simţire 

„şi muţi dovedesc că sunt fără minte, apoi şi “aceştia ar trebui să 
considere ceeace aduc lui Dzeu ca cum ar avea lipsă de ele, că este 
nebunie și nu cult. Pentrucă celce a făcut cerul şi pământul și toate 
cele dințrânsele. şi ne dă toate ce cerem, doar nu are lipsă-de nimic 
din ceeace. dă 'celorce cugetă că ei dau. Iar ceice îi jertfese sânge, 
grăşime şi animale întregi crezând a-l cinsti îndeosebi, par anu 

“se deosebi cu nimic de ceice în acelaș. chip onorează 'idolii muţi, 
care .nu pot gusta din această onoare; ei cred că cineva poate dărui 
celuice n'are lipsă de nimic. . . LL a 

2 -1V, Cred că n'ai trebuință a auzi dela mine .cât. de precauţi 
sunt. cu privire la mâncări, despre superstiţia lor în privinţa saba- 
telor,. mândria lor cu tăierea împrejur, ţinuta lor în punctul postu- 
rilor şi a lunelor noue, cari toate sunt ridicule şi nu merită a fi 
luate în considerare.. Căci cum poate fi cu drept a întrebuința unele 
din ceeace a zidit Dzeu spre folosul oamenilor ca bune, iar altele 
a dispreţui ca nefolositoare și superfiue? A zice despre Dzeu că 
opresce orice lucru bun în zi de Sâmbătă, nu esţe fărădelege? Mai 
departe a se lăuda cu mutilarea cărnii ca o mărturie a alegerii, ca: 
cum ar.fi îndeosebi, iubiți de Dzeu, nu merită a fi luat în bătae de 
joc? A şedea asupra stelelor şi'lunei spre a observa lunele şi zilele 
judecând după propria închipuire hotărtrile lui Dzeu şi schimbarea 
timpurilor, unele pentru sărbători, altele pentru jale — cine va ţine 
acestea de cult adevărat şi nu mai vârtos de nebunie? Cred că în- 
destul ai.putut observa, că creştinii cu drept se-reţin de deşertăciunea 
şi rătăcirea Iudeilor, de curiozitatea şi fala lor; misteriul religiunii 
lor însă nu aştepta, să ţi-l împărtăşească vrun om e 

„„_ „VW. Căci creştinii nu se deosebesc de ceialalţi oameni prin patrie, 
limbă ori moravuri. Ei nu locuesc numai în anumite cetăţi, nici nu“ 
'au limba proprie, nici 'duc o viaţă deosebită. Mai departe această 

" înveţătură nu e din întâmplare, nici născocire. a oamenilor. poftitori 
de înoiri, ba nici: nu se razimă de părerea oamenilor,. cum fac unii. 
Ei locuese în cetăţile Elinilor şi barbarilor, cum l-a nimerit soartea, . 
se acomodează moravurilor ţării în privinţa, vestmintelor, locuinţii şi 
a întregii vieţi, totuş manifestează în lucrarea lor “publică .constitu- . 
țiune vrednică de admirat, Ei locuesc în! 

„iau. parte la toate ca cetățeni, toate le rabd 
tate li e patrie, şi fiecare patrie e străină. Se căsăturese ca şi ceia- 
lalţi; nase copii; dar nu-i expun. "Ţin “masa lor comună. . dar! nu 
ordinară!) Sunt în carne, dar nu vieţuese. după . carne. Petrec pe „pământ, dar umblă în cer. Se supun legilor existente, . dar . cu viaţa 

„lor întrec toate legile. Iubesc pe toţi şi sunt de toți urmăriţi. Nime „nu-i cunoaste şi toţi îi condamnă; ucişi. sunt, dar iarăş. învie. 

2) Alte manuscripte cetesc aici zournv = pat, 

patria propri ca străini; 
ă ca streini ; fiecare străină- .
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Săraci sunt şi pe mulți îmbogăţesc; de-.toate: au lipsă şi în toate 
au prisos. Dispreţuiţi sunt şi cu toată. necinstea preamăriți;. huliți 
sunt. şi aflaţi drepţi;  amăniţi sunt“şi. binecuvântă; batjocuriţi fiind 

. onorează. Fac bine, .dar'sunt pedepsiți ea făcători de rele. Pedepsiţi 
fiind se bucură ca cum li sar da viaţă. Iudeii îi-combat-ea pe. etero- 
docşi, iar Grecii fi urmăresc, şi totuş ceice îi urăsc nu 'pot spune 
cauza duşmăniei lor. Da a 

, VI. Ca să mă exprim pe seurt,.ce este. sufletul în -trup, -sunt 
creştinii în lume,  Sutietul este împrăsciat în toate membrele trupului, 
iar creştinii priu toate cetăţile lumii. - Sufletul: locnesce în: trap, :dar 
nu este din trip; şi creştinii există în lume, dar nu sunt din lume. 
Sufletul nevăzut este închis în trupul văzut, şi creştinii -s6 .v&d în. 

lume existând, dar religiunea lor rămâne nevăzută.. Carnea . urste.. 

'sufietul şi-l urmăresce, deşi nu-i face nici un rău; pentrucă o împie- 
decă' a săvârşi poftele sale; urăsce şi lumea 'pe' creștini” fără a fi fost 

„nedreptăţită de ei, pentrucă se opun plăverilor - ei. :Sufletul iubesce' 

carnea care îl urăsce și. membrele ei;: şi. creştinii iubesc pe. ceite . 
îi urgse. Sufletul e închis în trup,:dar el ţine la un loc: trupul ; 

şi creştinii sunt închişi de lume ca întro: în:hisoare, -dar ei ţin la 

olaltă lumea. Sufietul nemuritor locues-e în trupul muritor;: și ere- 

ştinii petree acum întru cele trecătoare așteptând ' nestricăciunea în 

cer. Sufletul având niâncare şi beutură slabă se face mai perfect, 

şi creştinii ziluiu fiind. pedepsiţi (eu moarte) 'se- îninulțese : tot :mai 

tare. În această .stare i-a pus “Dzeu, pe care'nu o:pot călca. 

VII, Precum am zis deja, ei n'au primit areasta ca descoperire 

păniânteasră, nici nu cred. ei a păzi cu atâta îngrijire o idee. muri- 

toare, nu li stau dat spre administrare lucruri omenesci.. Ci întradevăr 

atotstăpânitorul, atotereatorul şi nevăzntul: Dzeu, el însuș. din ceruri , 

a plantat şi. întărit. în inimile oamenilor adevărul şi cuventul“ sânt şi 

nepriceput, nu a trimis el. — ca.cum-ar crede: cineva-—:pe un 

servitor, d. e. un ânger sau stăpânie sau altcineva, între ceice îngri-- 

jese de lume san sunt învredinţaţi cu conducerea. în cer, ci pe Însuș 

artistul: şi formatorul tuturor, prin care: a făcut “cerurile, a închis - 

mările “în marginile lor cuvenite, ale cărui misterii toate elementele 

le păstrează” cu credinţă, dela, care soarele a primit de a ține me: 

sura cursului zilnic, de care ascultă luna când. îi poruncesce se. 

lumineze noaptea, cui.se supun 'stelele :jari însoțesc luna În cale, 

care toate a rânduit, deosebit şi snpus omului, „cerurile și ce este. în 

cer; pământul şi ce este-pe pământ, marea, şi ce este în mare, focul, 

aerul, adâncul, cele din înălțime. şi: adâncime şi. ce se află între . 

“acestea. pe acesta a trimis la denşii. Poate, cum ar crede cineva, 

“a predica, tiranie, frică şi spaimă? Nu; ci cu blândețe și îndelungă- 

răbdare, ca un 'rege pe fiul său, ca pe Dzeu l-a timis. ca peun OM, 

la oameni. ca pe un mântuitor,:.ca pe celce convinge şi nu silesce, 

căci la Dzeu nu este silă. La trimis să chieme nu să urmăriastă, 

să iubească nu să judece. - Ca judecător îl va trimite mai apoi,: ȘI. 

cine xa sta la. ar&tarea lui 2..: (Nu vezi) cum (creștinii) sunt aruncaţi



la :animale sălbatice, ca să se lapede de Domnul, şi totuş nu-i -pot 
îndupleca 2 Nu vezi, -că cu cât mai. mult sunt (creştinii) pedepsiţi, 
cu: atât: mai. tare alţii înmulțesc şirurile lor? Aceștea. nu :samănă a, 

„fi lucruri omenesci ;:ele dovedesc revenirea lui. - - .. 
„as: :VIIT:. Cine din oameni a sciut-.ee este” Dzeu înainte de a se fi 
arătat ? :Sau- te mulțumesc: cuvintele deșerte şi nebunesci ale filozo- 

" filor vostri vrednici: de crezământ? din care unii afirmă că focul este. 
“Dzeu (unde înșişi vor ajunge numesc Dzeu), alţii apa,.alţii unul din . 
elementele, create. de: Dzeu. - De ar fi adevărată una din 'aceste -învă- 
țături, atunci oricare din celelalte creaturi încă: poate: fi în acest chip 
Dzeu, - Dar' acestea sunt fantazme..şi amăgiri ale înşelătorilor. Dintre 
oameni .nime .n'a, văzut .pe. Dzeu, nici l-a. făcut: cunoscut, el însuș s'a 

"făcut. .pe..sine cunoscut. S'a arătat pe sine în credință, care: singură 
"poate, vedea: pe.: Dzeu.: Căci Dzeu, stăpânul şi: creatorul tuturor.lucru- 
rilor, celee. toate.a. făcut Şi le-a aşăzat în. ordine, n'a. fost numai 
iubitor de oameni, ;ci şi îndelungrăbdător. : Dar el totdeuna aşa a. 
fost, este şi va fi:., blând; bun, nemânios şi “adevărat, fiind singur 
bun.;;;Când s'a, ocupat însă cu. această.idee mare şi “negrăită a, îm: 
părtăşit-o numai Fiului.. Pecând păstra în taină sfatul scu înţelept 
părea, „că nu .poartă grijă de.noi şi este indiferent; iar. dupăce a . 
desepperit prin „Fiul. său cel iubit şi a. arătat cele pregătite. din veti, 
ne-a, dat tuturor. a. lua parte la, bunătăţile lui,. a vedea și. înțelege 

„ceeace 'cine:ar fi așteptat din. noi.?: 
- IX. “Toate acestea le-a sciut după: planul său: numai el şi. Fiul, 

pănă în timpul de curând ne-a.:lăsat deci, după. dorința. noastră, să 
fim: mânaţi de: boldurile noastre nenfrânate, conduşi - de plăceri şi - 
pofte; nu ca cum sar fi bucurat de:păcatele noastre, ci pentrucă fiind 
îndelungrăbdător le. supoartă, nici pentrucă. încuvinţa. timpul acela al | 
nedreptăţii;: ci: fiindcă: apus în lucrare timpul de acum al dreptăţii, ca 
să+se dovediască din faptele timpului trecut că- suntem nevrednitci, iar. 
acum suntem vrednici prin graţia lui Dzeu şi dupăce am arătat neputinţa 
noastră, de a întra; prin noi în împărăţia lui Dzeu, să fim în statea 
întra acum  prin'.puterea lui. lar când-se umpluse: măsura, nedreptăţii . 
noastre şi deplin se arătase, că răsplata ei este pedeapsă Şi :moarte,-- 

„a venit timpul, pe care îl hotărise “ Dzeu “spre. a-și. arăta graţia şi 
puterea, sa, (o -prisositoare dragoste a; lui Dzeu în urmă iubirei. de. 
oameni!) .nu 'ne-a. urit, nici ne-a. lăpădat, nici -a : răzbunat. relele 
noastre, ci s'a arătăât îndelungrăbdător, ne-a suportat, compătimindu-ne 

“însuş a lat asupraș păcatele noastre, a dat.pe însuş E 
„pentru noi,. pe cel sânt pentru cei, nelegiuiţi, pe cel fără păcat pen- 
tru păcătoşi, pe cel drept pentru cei nedrepți, pe cel  nastricăcios 
pentru cei peritori, pe cel nemuritor . pentru . cei „muritori. Ce alta 
-era în stare să acopere păcatele, noastre. dec 

” În cine ne-am fi putut justifica noi nelei 
“în -fiul lui. Dzeu? Ce schimb: dulce! 
„ce binefacere neașteptată; . ta fărădelea 
întrun drept, dreptatea unuia să îndrepte pe: mulţi nedrepţi! Dove- 

„decât numai dreptatea lui?. 
giuiții. şi impioşii decât numai. - 

ce. provedință ne'nțeleasă !: 
gea,. multora să se -ascundă 

iul. său preţ. |
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dind el în' timpul trecut .neputinţa naturii noastre de a .ne--pune. în 
posesiunea vieţii, iar acum a ar&tat pe Mintuitorul care poate mântui 
şi cele neputincioase, apoi a voit cu acestea să .ne aducă la credinţă 
în graţia lui, 's& vedem întrânsul pe hrănitorul, părintele, învățătorul, 
sfătuitorul, medicul, înțelepciunea, lumina, onoarea, mărirea, puterea, și - 
viața noastră, să nu ne "'ngrijim de hrană şi îmbrăcăminte. '...... 

X.: De .doresei şi tu această: credinţă, apoi mai întâi „vei..cu- 
noasce pe Tatăl. Căci Dzeu a iubit pe oameni, . pentru care a: făcut 
lumea, :căror a supus toate (pe-pământ); le-a .dat grai. rațiune; nu- 
mai ei privesc în sus la dânsul, i-a făcut după chipul său, le-a trimis 
pe unul: născut Fiul său; căror a predicat împărăţia, în cer, care. o 
va da celoree îl iubesc. Ce bucurie îţi. va face.o atare . cunoscinţă ?: 
Cât vei iubi pe cele încă mai nainte te-a iubit? lar iubindu-l. vei. 
urma bunătatea lui. Şi nu te 'inira, că omul poate imita :pe Dzeu;. 
“poate, dacă voiesce. Căci adevărata fericire nu este a stăpâni pe ceia-. 
lalţi oameni, a- avea mai mult decât cei mai.slabi, a fi bogat. şi a: 
asupri pe cei supuşi, nici în aceasta imitează cineva pe Dzeu, „căci - 

acestea sunt afară de maiestatea lui; ci cine poartă: sarcina. -aproa- 

„pelui, este aplicat a ajutora pe cel mai slab unde este-el mai .tare, 

„cele dă celor lipsiţi din cele primite .dela, Dzeu 'se arată. întocmai 

ca Dzeu primitorilor — acela, imitează pe Dzeu.. —: „Petrecând.: pe 

“acest pământ vei mai vedea. apoi, că un “Dzeu. stăpânesce în cer; 

atunci vei începe a grăi tainele lui Dzeu; vei iubi și admira pe cei 

„pedepsiți pentrucă nu. s'au lăpădat de Dzeu; atunci "vei „condamna; 

amăgirea şi rătăcirea lumii, când vei. înțelege a. vieţui cu. adevărat, 

în cer, când vei dispreţui ceeace să consideră. aici moarte, când, te. 

vei teme de adevărata moarte, care aşteaptă pe. tei. condamnaţi la 

focul vecinie, care va: pedepsi -pănă 'în - siârşit.. pe cei. predaţi . lui.. 

Atunci vei admira pe ceice sufer foc pentru dreptate. şi-i vei „ferici - 

când vei cunoasce acel foc... sie 

XI. Nu' propun lucruri. străine, nici nu cercetez lucruri absurde, 

ci mă fac învățătorul popoarălor deoarece sunt înv&ţăcelul apostolilor. 

Cele primite împărtăşesc învățăceilor care sunt vrednici de adevăr. 

Căci cine nu va purta. grijă, fiind bine iniţiat şi născut; „pentru cu- 

- vântul grațios, ca cu temei' să înveţe ceeace. învăţăceilor sa arătat 

prin Cuvântul. care Cuvânt le-a descoperit, a vorbit cu îndrăznire, ' 

necredincioșii însă nu l-au priceput, dar învăţăceilor cu deamă&runtul 

a propus, pe care el i-a crezut vrednici a cunoasce tainele lui Dzeu ? 

De aceea a trimis el pe-Cuvântul ca să se arâte lumii, care de po- 

porul său a fost necinstit, - fiind predicat -de ' apostoli a fost primit 

cu credință. de păgâni. Acesta -cel din început, cel de nou ivit, 

cel de mult aflat şi totdeuna nou născut în inimile credineio- 

“şilor. Acesta cel totdeuna numit azi Fiul meu, prin care biserica 

se înavuțesce şi harul sporesce 'în: cei sânţi, care dă înţelegere, des- 

copere tainele, vestesce timpuri, se bucură de credincioși, dăruesce | 

..:
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"pe ceice_ caută, care nau stricat barierele credinţii nici mau schimbat 

- hotarăle-aşăzate de părinți. Atunci să va preumări frica legii, se va 

s&rba darul profeților, să va întări credinţa evanegeliştilor, se va păstra 

- tradiția apostolilor și va salta harul bisericii. Dacă nu vei întrista 
acest :har vei cunoasce ce zice Cuvântul prin. ceice : voiesce “Şi când 

“fi place. Căci ce am încercat noi cu zel a espune după voia şi pn- 

“runea“ Cuvântului, vă împărtășim cu dragoste pentru celce ne-a des- 
coperit. a E 

5. XIL, Cetind voi acestea şi. ascultând: cu sirguință veți înțelege 
"ceeace dă Dzeu celoree îl iubesc cu adevărat,. vor deveni rai de plăceri, 
“vor produce de sine pomi plini de .roade, împodobiţi cu tot felul de 
roade. Căci pe: acest pământ. este un pom al cunoscinţii şi vieţii; 
dar.nu cel al cunoscinții omoare, ci al neascultării. Cuvintele Serip- . 
urii. nu sunt fără de înţeles,. pentrucă lămurit zice, că Dzeu dintru 
început a aşăzat în mijlocul raiului un pom al cunoscinții și al vieţii,: 
îns&mnând- prin cunoscință viața. Deoarece însă cei dintru început 
nu au întrebuinţat-o bine, au. fost. arătaţi goi prin înşelăciunea şar- 
pelui, Căci nu există viață fără cunoseință, nici cunostinţă sigură 
fără “viață adevărată; de aceea: sunt sădite amândouă una lângă alta. 
Însemnătatea: aceasta: are apostolul în vedere condamnând cunostința, 
care fără adevăr să aplică. în învăţătura ei la viață zicând: Cunoscinta 
Îngâmfează, iu dragostea zidescei).. Căci cine crede a seci ceva fără 
cunoscinţa adevărată şi mărturisită de viață, nu scie nimica; şarpele 
îl -va înşela; pentrucă n'a. iubit viaţa.. Iar celce cu frică îşi adună 
cunoscință și caută viaţă, sădesce. aşteptând roade în speranță. Inima 
ta fie ţie cunoscință. iar viaţă cuvântul adevărat, care pătrunde in- 
ternul. Luând de aici un pom şi dobândind rod, totdeuna vei aduna! - 

„ceeace doresce Dzeu,: de ce nu se atinge şarpele, şi unde: r&tăcirea. 
nu. are loc; unde-Eva nu: slăbesce, ci să pastrează fevioară în: cre- 

„dinţă; mântuirea se arată, apostolii se înțelepțese, paştele Domnului 
se apropie, coruri. se adună şi se aşază cu multă pompă, se bucură 
Cuvântul vure învaţă pe sânţi, prin care Tatăl să preamăresce. Lui 
fie onoare în: vecii vecilor. Amin. - n 

d) 1. Cor. 8,1.



Epistola lui Ignatie. cătră. Efezeni. 

Ignatie, numit şi de Dzeu purtătorul; salută biserica prea fe- 
ricită din Efezul Aziei în Isus Cristos: şi în bucurie. nesfârşită pe 
cea, binecuvântată în putere şi plinirea lui Dzeu Părintele, care din 
veci a fost 'hotărită a fi totdeuna în mărire neschimbată, unită, aleasă . | 
în adevărata patimă după voia Părintelui şi a lui Isus Cristos,. Dzeul 
nostru... . N i 

I. Primind eu numele vostru cel mult iubit în Dzeu, pe care 
cu drept natural îl aveţi pentru. credința şi.dragostea în Cristos Isus, . , 
Mântuitorul nostru ; făcându-vă imitători ai lui Dzeu. reaprinzându-vă . 
în sângele lui Dzeu aţi împlinit o faptă cu adevărat frățească. . Căci 

auzind voi, că dela Siria, am fost pus în legături pentru numele 

comun și speranţa noastră, aţi grăbit a mă vedea, ..care speram de 

a ajunge prin rugăciunile voastre să fiu aruncat la animale, ca să 

mă pot face învățăcelul lui. Mulțimea voastră” deci am primit-o. în -.. 

numele lui Dzeu în Onisim, a cărui dragoste întrece orice laudă, care” 

vă este episcop în trup; doresc numai ca voi. să-l iubiţi cu dragostea 

lui Isus Cristos şi toți să fiţi lui asemene. Căci binecuvântat fie celce 
dându-vă grație v-a invrednicit a aveă atare episcop. .. o 

II: Ce privesce pe Buru, conslujitorul meu, care fiindu-vă diacon 

dela Dzeu merită toată lauda, dorese numai ca să fie statornic în - 
cinstea lui spre lauda, voastră şi 'a episcopului. Şi Crocus,' care e 

vrednice de Dzeu și de voi, în care am văzut chipul iubirii voastre, - 

ma întărit în toate chipurile — precum şi pe el să-l întăriască Tatăl 

lui Isus Cristos, împreună cu pe Onisim şi Buru, Euplus şi Fronton,.. 

în care. am văzut iubirea, voastră. Totdeuna să mă bucur-pentru voi, 

de cumva sânt vrednic de aceasta. Să cuvine deci ca voi în tot/chipul 

să preamăriți pe Isus Cristos care v-a preamărit pe voi, ca, alcătuiți - 

întro supunere să fiţi supuși episcopului și presbiteriului, sânţindu-vă 

în toată privința. RINA 

IIL. Nu vă dau porunci ca cum aș fi ceva. Căci dacă sânt legat 

pentru numele lui Isus, încă nu. sânt desăverșit în Isus Cristos, Căci 

acum. sânt la .începutul şcoalei şi. vă grăesc ca la. conînvăţători. Eu 

"aş trebui uns din. partea voastră cu credință, admonare,, răbdare. Şi 

. îndelungărăbdare. Dar fiindcă dragostea nu me lasă, a, tăcea înaintea, 

voastră, de aceea mi-am propus a vă îndemna ca mână în mână să 

mergeţi cu cugetul lui Dzeu, căci şi Isus Cristos, viaţa . noastră 'ne- 

despărțită, este cugetul Tatălui, precum şi episcopii așăzaţi în cele | 

mai depărtate țări sunt în cugetul lui Isus Cristos, CC 

IV. De aceea să cuvine. a merge. mână în mână cu cugetul 

episcopului, cum întradevăr și faceţi. Căci. presbiteriul vostru vrednic . 

“de laudă, vrednice de Dzeu, trăeste în așa bună nţelegere cu episcopul, 

"ea coardele cu chitara. De aceea să cântă Isus Cristos în concordia
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şi. dragostea voastră 'consunătoare. Și fiecare fie un cor, ca. astfel 
consunând în concordie, în unitatea, lui Dzeu să primiţi tonul şi să 
cântaţi: cu o: voce: Tatălui prin” Isus Cristos, ca, să vă asculte şi cu- 
noască în ceeace faceţi bine; care sunt: membrele Fiului său. VE este 
deci de folos "a fi statornici în unitate nepătată, ca, așa totdeuna să 
aveţi parte «de Dzeu. - . -: Da e 

| V. Dacă eu în timp așa'scurt am întrat cu episcopul vostru 
în aşa intim raport, care nu este omenesc, ci spiritual: cu cât mai 

“vârtos vă fericese pe.voi care sunteţi împreunaţi cu. dânsul ca bise- 
rica cu Cristos și că Isus Cristos cu Părintele, ca aşa toate în unitate 
s& armonieze. Nime să nu se înșale; cine nu este în lăunțrul alta- 
rului, nu poate. lua parte-la pânea-lui Dzeu. Căci dacă are putere 
“mare rugăciunea; unuia sau altuia, cu cât mai vârtos ceea a episcopului 
Şi a bisericii întregi? Celce nu e de faţă la „cultul publice comun e : 
deja, îngâmfat şi s'a condamnat deja pe sing însuş. Căci este seris: 
Dzeu se opune celor mândri.:)- S& purtăm deci grijă ca să nu ne 
opunem episcopului, ca să fim supuşi lui Dzeu. a 

__YL.-Şi întrucât vede cineva pe episcop tăcând, cu atât mai mult 
să-l cinstiască ; „căci, noi trebue să primim. pe oricine ar trimite stă- . 
pânul. întru economia sa, ca -cum ar fi cele l-a trimis; Deci să privim 
în episcop pe însuș Domnul.. Însuș Onisim laudă foarte mult bună 

- ordinea voastră în Dzeu: că toţi vieţuiți după adevăr, “şi că intre 
voi nu există erezie. Ci voi nu “ascultați mai mult la altul decât la 

-Isus Cristos, care grăesc6 în adevăr. . 

„NIL. Căci unii “îndatinează cu viclenie a purta numele (lui: 
Cristos), iar fac fapte nevrednice. de Dzeu.. De aceștia să vă  feriţi - 
ca;de fiare sălbatice. Căci sunt. câni turbaţi care muşcă pe sub ascuns . 
de aceea păziţi-vă de ei, pentracă mușcătura lor se vindecă cu greu. 
“Numai.un medic este, care e carne și spirit, făcut şi nefăcut, născut 
Dzeu în trup, în. moarte vieață adevărată, din Maria şi. din” Dzeu, 

„mai ântâi pătimitor şi apoi. nepătimitor, Isus Cristos, Domnul nostru. 
„e + XIII: Nime să-nu.vă “înșale! dapăcum nici. nu lăsaţi s& vă în- 
ale, fiind cu desăvârşire ai lui Dzeu. Căci dacă n'a izbucnit întru 
voi..ceartă, care v-ar putea -cauza -dureri, atunci viețuiţi după: - Dzeu. 

„ De m'aș „putea face lăpădătura voastră ca. să fiu măturat de voi Efe- 
„zenilor, coniuna mult lăudată pentru veci! Ceice. sunt de cârne nu 

>. pot „săverși cele spirituale,. nici cei spirituali cele ale cărnii: precum . 
nici credința cele ale necredinţii, nici necredința ale credinţii, Dar şi 
celece voi săvârşiți după .carne devin spirituale ; căci toate lucraţi în Isus Cristos. „-.. E a 
„i TĂ.- Am înțeles însă, -că-de acolo au trecut unii “pe aici,. care 

predică învățătură rea; pe'care nu i-aţi lăsat să samene între Yoi sămânță rea, astupându-vă urechile ca să nu primiţi ceeace samănă,: ca unii care sunteţi pietri ale templului Tatălui, -pregătiţi pentru „zidirea lui. Dzeu Tatăl, înălțați. întru cele înalte prin “maşina Isus 
DI Pet 66 | 
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Cristos, adecă, prin 'cruce, fiind" Spiritul *sânt : frânghie; Credinţa vă 
este calauza;' dragostea. calea: ce..duce la Dzeu. :.Fiţi..deti toţircălători; 
purtători de.Dzeu, ai-templului;-lui Cristos, ai :sânţilor, cu. desăvâr-: 
șire. împodobiţi cu poruneile :lui-: Isus. Cristos ; .de-.aceea mă şi bucur, 

“că m'am învrednicit, scriindu-vă a mă conzulta cu voi şi a mă bucură, 
că după întreaga -voastră viaţă nimic nu. iubiți -mai presus de Dzeu: 

X. „Dar şi pentru ceialalţi rugaţi-v& necontenit. Căci e speranță . 
că se vor potăi, ca. să fie părtaşi ai lui Dzeu.: Îngrijiţi deci, ca: cel: . 

„puțin din faptele voastre se iee învățăţură. . Faţă de. îngâmfarea "lor . 
fiţi blânzi, modeşti contra maniei de a:se lăuda, contra hulelor lor 
aveţi rugăciunile,- faţă de rătăcirea lor . întăriţi-vă . în credință, fiţi ..: 
amieabili când vă tratează aspru,.:nici când nu căutaţi a-i imita. S6 
ne arătăm lor fraţi : în îngăduire; să nizuim a imita din .resputeri 
pe Domnul :—. cine a răbdat mai multă. nedreptate,: răpire “şi. dis- 
preţ? — ca 'nime: s6- nu: se facă între “voi: planta. diavolului; “ci. 
remâneţi curaţi și prudenți în Isus. Cristos.cu trupul şi spiritul. 

XI: Aci sunt zilele -din urmă; rămâne: deci -ca să ne înfricoşăim 
şi temem. de îndelurigărăbdarea, lui.:Dzeu; ca 'să „iu fie spre condam- 
marea nuastră. Căci: sau ne temem de-mânia viitoare, sau iubim graţia 

"de acum; una in două: numai afiându-ne în Isus Cristos-să veţăim. -. | 
cu adevărat! Afară de; el “nimic: să nu:iubiţi,: pentru :care. sufer 
aceste legături, mărgăritare spirituale, în cari fie-mi dăruit a. învia 
prin rugăciunile voastre, de: cari totdeuna: doresc a 'fi.părtaș, .ca așa 

să particip .la soartea, creştinilor din Efez, care totdeuna au cousunat, 

cu apostolii în puterea. lui.Isus Cristos. «ii 

“* XIL,:Sciu ee“sânt și cui scriu. Sânt un :condamnat, iar voi 
miluiţi. ; eu în primejdie, voi întăriţi.' Voi sunteţi: stațiunea celorce 

se duc la Dzeu, împreună iniţiaţi ai-lui Paul, care-a fost sânţit, a 

suferit martiriu, cel preafericit, în ale cărui urme doresc a umbla, 

ca să aflu pe::Dzeu, care. își: aduce aminte de'-voi în Isus: Cristos 
întro 'epistolă întreagă. - . - ei E a DR 

XIII,  Purtaţi: deci grijă să vă adunaţi: cât să poate de adese 

la sărbarea euharistiei lui: Dzeu. şi la preamărirea, lui. Căci adunân-. 

du-vă adese la. cult să. sfărimă -puterile satanei, şi 's8  nimicesce - 

stricăciunea lui în 'concordia. eredinţii voastre. Nimic nu e : mai bun ” 
“ ea. pacea, care nimicesce: toate r&zboaele puterilor ceresti și pământesti. 

- XIV--Acestea, voi toate le.veţi cunoasce de veţi “avea în: Isus.. 

cu desăvârșire credință şi dragoste,- care * este începutul. şi . sferșitul 

vieţii ; începutul. este credinţa, iar. sferșitul dragostea. Amândoue- 

însă, puse în unire; este Dzeu ; altele. ce aparțin la pietate sunt din 

acestea. Nime predicând credință. pătătuesce, nici. nu -uresce - celce. 

iubesce.- Pomul :se cunoasce. din roadele: salet)." Astfel și ceice. se măr- 

turisese ai lui . Cristos sunt cunoscuţi. din faptele. lor. Căci nu-să. 

întreabă aci de o mărturisire momentană, ci de statornicie în credință; 

de se află cineva probat pănă-la sferșit, :. ta 

pi 

9) AI, 19, 88,



“- mirare. Celelalte stele împreună 

GA 

„3 XV: Mai bine'este a tăcea şi a fi decfit a vorbi şi a nu fi. Frumos 
lucru este a învăța, de face cineva cum învaţă. Unul este deci învățător, 

"care-a zis și sa împlinit!) ; dar şi ceeace tăcând a făcut sunt vrednice 

de Tatăl. Cine. posede întradevăr. cuvântul . lui. Isus'-poate auzi şi 

tăcerea: lui, ca să fie deplin, ca să lutreze- prin ceeace “tace şi -s€ 

fie :cunoscut din celece tace. Domnul cunoasce toate, aproape sunt 

de.-el. chiar, şi tainele: noastre. De aceea să facem ca, cum. ar locui 
în-.noi, ca să fim templul lui. şi el însuș să he în noi, Dzeul nostru; 
„precum şi. este: şi 'se va arăta. înaintea feţii noastre ; deci cu dreptate 
este ca, să-l iubim. e o 

1 JXVL Nu.vă înşelaţi, fraţilor. Ceice' strică casa nu vor mosceni 
„împărăția lui Daeu2). Dacă. mor ceice săvârșese. atestea în carne, cu: 

cât mai vârtos, dacă cineva nimicesce cu învățături rele. credinţa. în 
“Dzeu, :pentiu care Isus Cristos s'a răstignit? Celce asttel s'a întinat 
:va ajunge în fo-ul nestins, asemene şi cine. ascultă de el. 

- XVII. De aceea Domnul a primit ungere pe capul său, ca să 
sufle: asupra bisericii sale .nestricăciune.3). Nu lăsaţi deci ca s6 vE 

-“ungă cu mirosul urit al învăţăturii stăpânului acestei lumi. st nu vă 
prindă 'în robie . dela .viaţa ce aşteptaţi.: De ce nu suntem toți înţe- 

„lepţi,primind- cunoscinţa, lui . Dzeu, care este. Isus Cristos? Cât de 
ne'nțelepţesce. pierim, desconsiderând darul, pe care Domnul l-a trimis 
cu adevărat? 0 a | 

| Ş XVIII. Spiritul: meu este. numai lăpădătura crucii, care e scan- 
„delă celor necredincioși, iar nouă mântuire şi viaţă vecinică. Unde 

e înțeleptul, unde cercelătorul ?:) 'unde fala aşa numiţilor luminaţi? 
Căci “Domnul: nostru :Isus. Cristos a, fost conceput de Maria după 
economia, lui Dzeu din sămânţa, lui David, dar din Spiritul sânt; 

„care sa născut şi sa botezat, ca: prin patima sa să curețe apa. 
XI. Stăpânul acestei lumi „n'a . cunoscut fecioria Mariei şi 

nascerea ei, asemene si moartea Domnului: trei taine foarte mari, 
săvergite în toată Linistea jui Dzeu, Cum însă s'au făcut ele cunos- 

: at pe ter mai tare decât celelalte 
stele, şi lumina ei era cam nu să poate spune, noutatea - ei 4 produs. 

| re. | i „cu soarele, luna dansau: împrejurul 
stelei ;. iar . ea - necontenit revărsa lumină peste celelalte. "Pe. toţi a: 
i uimire întrebarea, de unde această arătare''neas&mănată între 

„ee. Abinci sa descompus magia, a dispărut orice legătură a rău-: 
| i s'a desrădicat nesciința, sa. nimicit împărăţia veche deoarece 

| ze sa arătat in trup omenesc spre înoirea vieţii vecinice, A. înce- 
„Put a fi ceeace la Dzeu demult era gata. Atunci toate au început a 
-se mişta, căci avea s6 se delăture .moartea. e 
„1 XX. Dacă mă învrednicese i: na 3 cinnii” 
voastre şi este' voia lui, dnicesce Isus, Cristos. în urma . rugăciunii 

"“ întro a doua, carte ce vă voie: explica mai deaproape cele începute “cel ao Da Cristos. “n credinte si geeotioimia” mântuirii “prin omul . 

ȘI dragostea întrânsul, în patima 

+1) Psal. 38, 9. 2) Cor. 6 DI 96 7 oana 
Si ) Cor. 6, 9 sa, =) Mt 26, 7. lo. 42, 3,4) 1, Cor, 1, 20,
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şi învierea lui. Mai vârtos (voi face adecă aceasta), dacă Domnul 
îmi va descoperi ceva. Toţi, bărbat de bărbat în graţie, adunaţi-vă 
la un loc în Isus Cristos, care după trup e din neamul lui David; | 
fiul omului şi al lui Dzeu, ca aşa, s& ascultați de - episcop - şi preoți -. 
cu o inimă, frângând o pâne, care e mijlocul nemuririi, antidot ca 

"să nu -murim, ti s6 viețuim totdeuna în” Isus Cristos. .: 
NTI. Mai scumpi decât viaţa îmi- sunteţi: voi şi. pe. care voi 

“l-aţi trimis la Smirna spre onoarea lui Dzeu, de unde vă.şi scriu, 
mulţumind Domnului,- inbind pe Policarp ca şi pe voi. Aduceţi-vă -- 
aminte de mine, ca de voi Isus Cristos. Rugaţi-vă pentru biserica 
din Siria: de unde legat sânt dus la Roma, eu, care sânt cel din 
urmă între credincioșii de acolo, că am fost învrednitit a fi aflat spre 

„onoarea lui Dzeu. Remâneţi eu. Dzeu Tatăl și Isus. Cristos, speranţa, - i 
noastră comună.



Epistola lui Ignatie cătră Magnezieni. 

Ignatie, purtătorul. de Dzeu, bisericii din Magnezia lângă Mean-" 
dru, binecuvântată în harul lui Dzeu Tatăl în Cristos Isus Mântuitorul 
nostru, în: care o salut şi-i doresc toate bucuriile în Dzeu Tatăl, în 
Isus Cristos. e . | 

I. Auzind de dragostea voastră bineordinată în Dzeu, - mi-am 
propus cu bucurie a. vă vorbi în credința lui Isus Cristos. Pentrucă 
am fost învrednicit de numele preaplăcut lui Dzeu, preamărese în 
lanţurile: cari port bisericile şi le doresc unire cu trupul şi spiritul 
lui Isus Cristos, care totdeuna este viaţa noastră, credința și iubirea 
“cari sunt nentrecute, şi ceeace e mai măreț, cu Isus şi cu Tatăl; 

_în care ne vom împărteşi de Dzeu, dacă ne opunem şi învingem 
- orice atac al stăpânului acestui. veac. E e a 

| II. Am fost învrednicit a vă vedea în Damas, episcopul vostru 
vrednic de Dzeu și în vrednicii presbiteri Bassus . şi Apollonius și 
“conslujitorul meu, diaconul Zotion, pe care bucuros aş dori să fieal 
meu, căci se supune episcopului ca harului lui Dzeu, şi presbiteriului 
ca legii lui Isus Criştos. Ia 
„TUL. S8 cuvine ca voi să nu exploataţi tinerețele episcopului 
vostru ci: să-i arătaţi. toată cinstea, văzând întrânsul puterea lui Dzeu, 
precum am esperiat că fac şi sânții presbiteri care nu exploatează 
tinereţele lui, ci ca înţelepţi în Dzeu i-se supun, dar.nu lui, ci 
Părintelui lui Isus Cristos, episcopul tuturor. Deti întru onoarea ce- 
luice ne-a voit pe noi să cuvine să-i ne supunem fără fățărnitie; 
căci nime înşală pe episcopul văzut, ci pe cel nevăzut 'îl batjocuresce. 
O atare faptă însă nu se rapoartă la trup, ci la Dzeu. care cunoasce 
tele ascunse, N . 

IV. S5 cuvine.deci să fim, nu numai să ne. numim creştini ; 
precum și unii: zic că există episcop, dar fac toate fără dânsul. Aceştia . 
îmi par a nu avea consciență.-bună, căci nu se înfăţişează la cult tari 
în consciență și după orânduirile existente, - - 

V. Deoarece lucrurile au un sferșit şi avem înaintea noastră 
| moartea și leafa, volesce şi Jiecare să ajungă la locul stu.1) Precum 

i care poartă Te sine caracterul. stiu. a zeu altele ale lumii, şi fe 
lumii acesteia, iar credincioșii în “unire căr seral poată semnul ) inci acterul lui Dzeu Tatăl: prin Isus Cristos; dacă. nu de bună voie alegem moartea întru pa- timile lui, nu este nici viaţa, lui întru noi. - Be 

___ „VI. Privind eu în persoaniele amintite întreaga comună în cre- dință Şi dragoste . și o. iubesc, o admonez, a se strădui toate să săverşească în armonie cu Dzeu, presidând episcopul în locul lui presbiterii ocupând locul sfatului. a i ia aiagocu! lui Dzeu “apostolilor, iar diaconii care “îmi 
2 Acta 1, 25, a e
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sunt mult iubiţi, fiind încredințaţi cu servițul lui Isus Cristos, care 
înainte de veacuri era la Tatăl şi s'a arătat la sferşit. Toţi deci 
luând aceeaş dispoziţiune cu Dzeu, stimaţi-vă unul pe altul, şi nime 
să caute la aproapele său după măsura cărnii, ci mai vârtos ve iubiți 
totdeuna în Isus Cristos.1) Nimic să nu fie între voi ce v-ar: putea, 
dezbina, ci în înţelegere cu episcopul și 'prepoziţii să fiţi după. mo- “ 
delul şi învăţătura nestricăciunii.. - a - ae 

VII. Precum deci Fiul nimic n'a făcut fără Tatăl find uniţi,... 
nici el însuş, nici. prin apostoli: astfel nici.voi s& nu lucraţi ceva 
fără episcop şi presbiteri; nici s& nu vi:s6 pară ceva bun a vă aduna. 
în locuri separate, ci în locul publice comun. O' rugăciune, o cerere, 
o minte, o speranță în dragoste, în bucurie neprihănită, -care : este. 
Isus Cristos, decât care nu este ceva -mai bun. Toţi.vă adunaţi ca 
întrun templu al lui Dzeu, ca Ja un altar, Ja un Isus Cristos, care: 
a ieşit dela un părinte, este în acest Unul și se rentoarce la dânsul. . 

VIII. Nu vă înşelaţi de învățăturile străine, nici prin basme. ; 
vechi, cari sunt nefolositoare.2) Căci dacă: vieţuim: încă după legea 

- iudaizantă ecunoascem, că mam primit harul. Căci dzeescii profeți . 
au viețuit după Isus Cristos. De aceea au și fost urmăriţi, fiind 
inspirați de harul lui, ca să dovedească pe deplin credincioşilor, că. 
este un Dzeu, care s'a descoperit prin Fiul s&u Isus Cristos, care 
este Cuvântul, ieşit din. tăcere, care întru toate a bineplăcut celuice 
l-a trimis.) i a a De 

IX. Dacă sau întors la. înoirea speranţii ceice trăiau după re- .. 
ferinţele vechi şi nu mai ţin sabatul, ci vieţuesc după ziua domnească, 

în care a răsărit şi viața noastră printrnsul şi moartea lui — ceeace 

unii neagă ; prin care misteriu noi am primit credința; şi prin acesta, 

stăruim, ca să fim învăţăceii lui Isus Cristos, unicul: nostru învățător 

— cum vom-putea vieţui: fără dânsul; ai cărui învăţăcei erau în. 

spirit şi profeții, .aşteptându-l de învăţător; și de aceea el i-a deșteptat 
din morţi, pentrucă l-au aşteptat cu dreptate.*) Pa 

"X. Să nu fim deci .nesimţitori faţă de bunătatea lui. Căci dacă. . 

ne-ar imita, după faptele noastre, n'am mai exista. De aceea făcân- . - - 

“ du-ne învățăceii lui, să. învăţăm a trăi după creştinizm. Căci. cine. . 

chiamă încă alt nume afară de acesta, 'nu este al lui Dzeu: Lăpădaţi : 

deci aluatul r&u, învechit şi înacrit şi îmbrăcaţi noul aluat, care este: . 

Isus Cristos. Săraţi-vă întrânsul, ca să;nu piară vrunul între voi, - 

-dupăce veţi fi cunoscuţi după mirosul vostru. Nu să cuvine a vorbi 

de- Isus Cristos şi a vieţui jidovesce.. - Căci „creştinizmul n'a primit 

credința în iudaizm,; ci iudaizmul în creştinizm, în care toată limba 
crezând se întrunesce cu Dzeu... . d NR 

-- XI. Acestea, iubiţilor, (scriu) nu ca cum aș sci că :sunt între 

voi care. astfel cred, ci ca cel mai mic între voi voiesc se ve feresc, 

ca. să nu cădeți în unghița închipuirii deşerte, ci deplin întăriţi . se 

fiți în convingerea despre nascere, patimă și învierea. întamplate sub 

a Tit, 2,7, 3) 1. Time, 4 Tit. 1, 143,9. 8) Ioan 8, 29, 4) Mt, 27, 

5* -
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stăpânirea lui Pilat din Pont; săvârşită cu adevărat și sigur de Isus 
Cristos, speranța, noastră, de care, fie, ca. nime . din. voi s& nu se- 
depărteze. 

XII. Aş voi să trag folos de voi în toate privințele de aş fi 
vrednic... Căci dacă Şi sânt: legat, totuș nu sânt nimica faţă de unul 
din voi, cei nelegaţi. Sciu;că nu.vă îngâmfaţi ; căci ateți “întru „voi 

__pe Isus. Cristos; mai vârtos, când vă. laud stiu că deveniți perplecşi, 
precuni este scris : Dr replul. să dcuză pe. sine îusuș.1). - - 

XIII. Străduiţi-vă deci a vă întări în învăţăturile Domnului și 
“ale apostolilor, că orice faceţi să aibă urmure bună?) pentu trup, și 

spirit, credinţă şi iubire, în- Fiul, “Tatăl! ŞI “Spiritul, la “început. şi - 
sferșit, împreună ci episcopul vostru Şi cu -foarte. frumoasa cunună 

"a presbiteriului vostru și cu  diaconii iubiţi de. Dzeu. Supuneţi-ră -. 
episcopului şi unul altuia, cum s'a supus Isus Cristos 'Tatălui după 
trup, apostolii lui Cristos, Tatălui Și Spiritului sânt, ca să fie armo- 
nie. trupească şi spirituală. - - 

| XIV. Sciind că sunteţi plini de Dzeu, am voit numâi scurt să 
_Y& îndemn. Aduceţi-vă aminte” de mine 'în rugăciunile voastre, ca să : 
am “parte de Dzeu, Şi de biserica: din Siria, după care a me numi . 
nu sânt vrednic; căci am mare trebuință de rugăciunea, Şi. dragostea 
voastră unite în Dzeu, pentruca - biserica, din Siria Prin biserica 

“voastră să se învrednicească a se roura. ! 
XV. VE salută dela: Smirna, unde seriu, Efăzenii, care au venit 

încoace, ca, și voi, spre ondarea lui: Dzeu, şi în toate privinţele- m'au 
„mângăiat, împreună cu Policarp, „episcopul. Smirnei. - V& salută” şi 
celelalte biserici în cinstea lui Isus: Cristos. Rămâneţi- în' unire cu 
Dzeu, având. Spiritul care nu să poate nimici pe Isus Cristos, 

1) Prov, 18, 17, 2) Psal. 1, 3,



+... Epistola lui Ignatie cătră Traliani. 
“Ignatie purtătorul de Dzeu, bisericii din Tralles în Azia, celei- 

iubite de Dzeu, Părintele lui Isus Cristos, speranța noastră întru în- - 
vierea spre dânsul; o salut în întregul ei, după datina apostolească, 
şi-i doresc tot binele. NI Si 
, [. Sciind că voi aveţi dispoziţiune nepătată şi în patimi ne'nvinsă, 
care este “nu după făptuirea esternă, ci din fire, precum mi-a desco- . 
perit Polybius, episcopul vostru, care cu voia lui Dzeu şi a, lui Isus, 
Cristos a. fost la Smirna, 'şi mi-a tăcut: atâta bucurie mie, celui legat 
în Isus Cristos, încât am privit în el comuna voastră întreagă. Primind - 

deci prin el bunăvoința cea după Dzeu, am crezut a vă fi aflat ca 
pe imitătorii lui Dzeu.  - a 
“11. Căci supuinduzvă voi episcopului ca lui Isus Cristos, nu-mi 
păreţi a viețui după oameni, ci după Isus Cristos, care-a murit pen- 

tru noi. ca crezând în moartea. lui să scăpaţi de moarte, Este de-. 

lipsă, cum şi faceţi, a nu face nimic fără episcop; dar vă supuneţi şi 

pre:biteriului că apostolilor lui Isus Cristos, speranța, noastră, în care - 

să fim aflaţi vieţuind: Dar şi diaconii tuturor să fie în toate plăcuţi, - 

care sunt taina lui Isus Cristos, Căci ei nu sunt slujitorii mâncărilor 

şi beuturilor, ci servitorii bisericii lui Dzeu. De acâea, să se ferească 

-de căleări va de foc: , | : Si : 

11. Asemene toți să. cinstiască pe diaconi ca, pe Isus Cristos, 

şi pe episcop, fiind tipul Părintelui, pe presbiteri ca: pe sfatul lui 

Dzeu și legătura. apostolilor. . Fără aceştia nu există biserică. Sânt 

convins că “despre acestea voi încă aşa .cugetaţi. Căci în episcopul 

vostru.am primit şi am exemplarul iubirii voastre, a cărui purtare . 

este deja :mare învățătură, iar blândeța lui putere; eu cred că şi ne- 

credincioşii trebue să-l stimeze, Iubindu-vă vE eruț, putând a serie - 

ceva mai aspru despre aceasta; dar nici nu cuget, că fiind condamnat - 

să poruncese ca un apostol. Ş 

- IV. La multe am cuge 
nă pierd lăudându-mă. Căci acun 
mă tem şi s& nu ascult de ceice me.! ază,, . 
besc (lăudându-mă) mă tonturează. E drept că. iubese patima, dar 

nu sciu de snt vrednic. Căci: neastemperarea * mea multora. nu e. 

cunoseită: dar mie mi se opune foarte mult. . Am lipsă de blândee, 

rin care să nimicesce stăpânul acestui. veac, i , 

| V. aş putea sure Serie asupra lucrurilor. ceresci ? Dar, me 

tem, că waş face pagubă vouă “celor minoreni. Şi. — iertaţi me . 

neputându-le voi înțelege. să. fiți sugrumaţi. Căci şi eu,.. COŞ Sâny 

legat, nu sânt în stare a înţelege cele ceresci ȘI rangurile ângeresci, 
şi ordinele începătoriilor, . cele „v&zute şi nevăzute, faţă de acesiea Și cu j 

Sfint încă învățăcel. Multe ne lipsesc încă ca Dzeu să nu ne lips ască. 

tat în Dzeu; dar mă moderez, ca să nu 

acum. trebu& mai mult ca, altădată s€ 

8. îngâmfează. Căci care-ml vor- -
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„NI.. V& rog, nu eu, ci dragostea lui Isus Cristos; câ st între- 
buințaţi numai hrana creştină, să vă feriți de plante străine, adecă 
de erezie. Aceştia amestecă cu venin pe Isus Cristos învățând despre 
“dânsul lucruri nevrednice de credinţă; precum fac ceice dau venin 
“omoritor în. vin cu:miere, pe care celce nu scie cu plăcere îl bea 
“spre moante. .(. IE ee 

„ VIL. Feriţi-vă deci de aceştia. Aceasta, nu vi-să va întâmpla 
însă, dacă nu. vă îngâmfaţi şi: nu vă. dezbinaţi de Dzeul lui Isus 
Cristos şi de episcop şi de poruncile apostolilor. - Cine e în lăuntrul 

„altarului este: curat, adecă celce face ceva fără episcop, presbiteriu 
“şi. diacon; nu are conscienţă curată. stă 
„“VIIL. Nu că. doar aş sei atări lucruri. în mijlocul vostru. ci vă 

. feresc ca pe iubiții mei, -pentrucă prevăd cursele diavolului. Îmbră- 
cați blândeţa modestă şi creaţi-v& de nou în credinţă, care este trupul 

" Domnului, şi 'în iubire, care este sângele lui Isus Cristos. Nime să 
„nu aibă ceva, contra aproapelui. Nu dați anză păgânilor, ca să nu să 

- hăliască mulţimea cea în Dzeu pentru neprudenţa unor. puţini. „Căci 
„vai, din a cui cauză pentru nimic! să blastămă numele 1eu.1) 

IX. Fiţi deci surzi când vă vorbesce cineva fără Isus Cristos, 
care cu adevărat s'a născut din sămânţa lui David, din Maria, a: 

„mâncat şi beut, întradevăr a fost urmărit sub Pilat din Pont, a fost . 
“răstignit şi a murit, privind la-acestea ființele ceresci şi pământesci 

- şi.cele de sub pământ; care adevărat a înviat din morți, înviindu-l 
Tatăl; în as&mEnarea, căruia şi pe noi,: ceice_ credem întrânsul, ne 

„va învia Tatăl său în Cristos Isus, fără de care nu avem adevărată viață. . 
„. X. Dacă: însă, precum. afirmă unii oameni. fără Dzeu, aderă 

necredincioşi, numai la aparență a pătimit — precând ei singuri sunt 
numai” aparenţă —. de ce sânt.legat? de ce-dorese a fi aruncat chiar 
la: animale ? înzadar nu mor; deci” dar minţesc contra Domnului. . 
„XI. Fugiţi de relele plante parasite. cari dau roade ucizătoare, 

"din cari gustând cineva, îndată moare. Căci aceştia nu sunt 'planta- 
țiunea Tatălui. Căci de ar fi Sar ar&a ca ramuri ale crucii, Şi ro- 

“dul lor ar fi neperitor; ' prin "care vă chiamă la patimile sale fiind 
membrele lui. Capul nu se poate naste deci fără membre, fiindcă Dzeu 
promite unitate care este el însuș.?) az | 
„XII. VE salut dela Smirna, ceeace fac. și bisericile. lui Dzeu cari sunt de față cari mau întărit întru toate după trup şi spirit. | Vă conjură legăturile mele, cari le port - pentru Isus Cristos, cu do-. Tina de a mă face părtaş de Dzeu: rămâneţi în buna voastră înţe- legere și în' rugăciunea unul pentru altul.: Căci vi să cuvine, fiecărui în parte, cât şi îndeosebi presbiterilor, “a întări pe episcop pentru onoarea Tatălui lui Isus Cristos şi a apostolilor. V& rog a mă asculta cu iubire, ca, să nu fiu mărturie între voi scriindu-vă. Rugaţi-vă și “pentru mine, căci am trebuință de iubirea, voastră la mila lui Dzeu, ca să fiu . învrednicit a ajunge - sorțul ce-mi este pus înainte, ca să nu fiu afat ca unul ce nu-l merit.) - . . _. 

*) Is. 52,-5. 2) Mt. 15, 13. 2) 1. Cor, 9, 27, -
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| XIII. V& salută "dragostea - Smirnenilor şi a Bfezenilor, Adu- 
ceţi-vă aminte în rugăciunile voastre de biserica Siriei ; la care nu 

sânt vrednic a mă număra, fiind cel din urmă între ei. "Rămâneți cu 

Isus Cristos, supuindu-vă. episcopului” ca poruncii (lui Dzeu), ase- 

„menea și presbiteriului ; “iubiţi-vă unul pe altul bărbătesce cu inimă 

nempărțită. Căci să curățesce spiritul. meu prin voi nu numai acum, 

ci şi când voi ajunge la Dzeu. Căci mă aflu încă în primejdie; dar 

Tatăl este credincios în Isus Cristos, ca să împliniască cererea mea 

şi a voastră: întrensul a fi aflaţi + voi fără, prihană,



  

Epistola lui “Ignatie cătră Romani. 

“Ignatie, purtătorul de Dzeu, bisericii miluite în bunătatea Tatălui 
prea înalt și a lui Isus Cristos, unicul său- Fiu, cea iubită și lumi- 
nată în voia celuice_ toate voiesce ce sunt după iubirea lui Isus Cristos, 
Dzeul nostru ; care şi presidiează teritorul Romei, vrednică de Dzeu, 
de -cinste, de laudă, mărire, fericire, de sânţenie morală, presidenta 
dragostei, împodobită cu numele. lui Cristos și al Tatălui, pe care 

"o şi salut în numele lui Isus Cristos,:Fiul Tatălui; uniţi după trup 
“şi spirit în toate: poruncile lui, plini de harul lui Dzeu fără abatere 

- şi curăţiţi. de orice coloare 'străină în: Isus Cristos,  Dzcul, nostru, 
multe bunătăţi neconturbate! . . - a 
9 1..Dupăce m'am rugat la Dzeu mi s'a dat a vedea. fața: voastră 
vrednică de Dzeu, precum şi altele am cerut a mi să împărtăși. Fiind 
legat în Cristos Isus sper a vă saluta,. de cumva voia .lui Dzeu: mă 

„va învredaici a ajunge pănă la sfârşit. Începutul este foarte bun, de 
“voi. avea, harul-ca fără piedeci: să-mi ajung sorțul. Căci mă tem de: 

* dragostea voastră, care ușor îmi poate fi spre daună! Vă este uşor. 
a face ce voiţi; iar mie îmi este greu a ajunge la Dzeu, dacă mă 
cruţaţi. o îti P 

„IL. Nu voi ca, să căutați plăcerea oamenilor, ci să plăceţi lui. 
„Dzeu, cum și faceţi. . Căci nicicând nu voi avea această ocaziune a 
„„ ajunge la Dzeu; nici voi: nu vă puteți subscrie la 'un op mai bun,. 
„dacă tăceţi. Căci tăceţi voi despre mine, voi fila Dzeu; iar de iubiţi 
trupul meu, iar. voi fi cursor. Nu-mi dăruiţi mai mult decât să mă: 
jertfesc lui Dzeu, pănă când altarul este gata, pentruca voi uniţi în 
corul iubirii să -cântaţi Tatălui în Isus Cristos,“că Dzeu a învred- 
nicit. pe episcopul. Siriei a fi aflat ducându-l. din răsărit la apus.. 

- Bine este a apune de pe pământ la Dzeu, ca întrânsul. să răsar. 
î. “IL. Nicicând. n'aţi invidiat pe cineva; pe alţii ați învăţat. Iar 
eu voiesc. ca ceeace voi aţi învăţat să fie. întărite. Pentru mine ru- 
gaţi-vE numai să mi s5 dee putere internă şi esternă, nu nuimai să 
vorbesc ci să şi voiesc, nu numai să mă numese creştin, - ci să şi fiu. 
Căci dacă (astfel) voi fi aflat, atunci m& pot şi numi şi fi statornic, 
când lumea nu mă va mai vedea. Nimic din cele văzute este bun. 

- Căci Dzeul nostru Isus Cristos se arată tot mai mult fiind în Tatăl. 
Creştinizmul nu este:0 lucrare a tăcerii liniscite, ci de fapte mari, 
când e urit de lume. _ Dia Sia Nu 

IV. Eu scriu tuturor bisericilor şi le spun, ră:de bună voie 
mor pentru Dzeu, de Cumva, vol nu-mă& împiedecaţi.. Vă rog deci a nu-mi ar&ta bunăvoință nepotrivită cu timpul. Lăsaţi-mă să fiu. prada animalelor sălbatece, prin ce ajung la Dzeu. Sânt grâul lui Dzeu, - 
dinţii animalelor . sălbatece volesc st mă matine, ca pâne curată să. 
fiu a lui Cristos. Mai bine momiţi animalele să-mi fie ele mormântul
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Şi nimic'să nu lase „din trupul- meu, ca nimenui să nu fiu spre greu- 
tate după moartea mea. Atunri voi fi cu adevărat învățăcelul 'lui - 
Cristos, când lumea nu va mai vedea nici trupul meu. Rugaţi-vă lui 
Cristos pentru mine. ca prin aceste organe -s& mă fac, jertfă lui Dzeu. 
Nu vă dau porunci ca Petru şi Paul. Aceştia erau apostoli, eu con- 
damnat; uteştia liberi eu pănă acum selav. Dar dacă sufer,, devin 
un libertin al lui Isus Cristos, şi ea liber voi învia întrânsul. Acum, 
în legături, învăţ a nu mai dori nimic. a 

-V, Din Siria pănă la Roma lupt cu animale, pe: mare şi uscat, 
noaptea şi ziua, legat de 10 leoparzi, adecă, de o secţiune militară; - 
care prin binefaceri mai r& stau făcut. În maltratările lor mui bine 
mă învăţ, dar na sânt. pentru aceasta drept.1). De aş ajunge odată la. . 
animale, cari sunt prepătite. mie, si mă rog va ele s6 mă aştepte 
gata ! Le voi şi momi, ca îndată s& m& mănânce şi să nn se sfiască 
a mă atinge, ca.pe unii. Dacă însă ele nu nvar voi contra voii lor. 

„le voi sili. Iertaţi-mă; „sein. ce-mi folosesee. Acum înep.a fi: învă. 
țăcel. Nimic văzut sau nevăzut să nu mă piimuiască, ca să ajung li 
Isus Cristos. Foc. eruce, mulţimea animalelur sălbatece, sfirtecarea, 
despiearea. împrăștierea oa:elor, zdrumivarea : membrelor, sfârimarea... 

„întregului trup, plăgile rele ale diavolului pot veni asupra mea, numai”. 
să ajung la Isus Cristos! -. SI Ia 

VI. Nimie nu mi-ar folosi plăcerile lumii, nici împărăţiile acestui 
veac. Mai” hine este. mie a.muri în Cristos Isus decât a stăpâni 
marginile pământului.) Pe acesta caut “care a murit pentru-noi; | 

"pe acesta, doresc. care pentru noi a înviat. Îmi este” pus înainte ca 

căştig. Iertaţi-mă, fraţilor, nu m& împiedecaţi a vieţui, nu voiţi ca se 

mor; nu faceți lumii plăcere şi nu vă înşelaţi de materie precând eu 

voiesc să fiu al. lui Dzeu; Lăsaţi-mă să primesc lumină curată ; dupăce 

voi fi ajuns acolo, voi fi om. Lăsaţi-mă s& îmit»z patima“ Dzeului 

meu. Dacă cineva îl posede, cugete, ce: voiese, s& mă compătimiască, - 

cunoscând ce mă apasă. i _ - Da 

VII. Stăpânul acestei. lumi voiesce să mă  răpiască la sine şi să 

nimiciască credința: mea în Dzeu. .Nime din voi. să nu-i ajute; ci mat 

miult fiţi cu mine, adecă la Dzeu. Nu vorbiți „de: Isus Cristos, iar 

în minte aveti lumea.  Ne'nţelegeri să nu fie între voi. De vaşruga, 

fiind la voi. de alteeva. să nu mă ascultați; ci ascultați 'mai vâitos 

“ceeace -vă scriu acum. . Căci vă seriu fiind în -viaţă. plin de dragostea 

morții. Iubirea: mea e răstîznită, şi în mine nu; este, foc ce iubesce 

materia; ci apă vie şi vorbesce mie zicând: „Vino la Tatăl“. Nu 

mă. bucur de mâncare. trecătoare, -nici de plăcerile acestei vieţi. 

Voiesce pânza lui Dzen care este: trupul .Ini ]sus Cristos, celui din 

sămânţa lui David şi. beutură - voiesc sângele: lui, adecă dragoste 

neperitoare. a IN a IE 

“VIII. Nu voiese mai mult a viețul ca oamenii. Aceasta însă ză 

voi ajunge, de voiţi şi voi. Voiţi, ca Și voi se fiţi voiţi. „Cu puține 

1. Cor. 4, 4.-2) Mt. 16, 26.



Lă 
cuvinte vă rog: Credeţi. mie. Isus Cristos vă va descoperi, că grăese 
adevărul, gura ce nu poate minţi, în care Tatăl a vorbit cu adevărat. 
Rugaţi-vă pentru mine, ca să .ajung. Nu wam scris după măsura 

“cărnii, ci după voia lui .Dzeu. De voi suferi, mi-aţi voit binele; de 
- voi fi respins, m'aţi uit. îi 
- IX. Aduceţi-vă aminte :în rugăciunile voastre de biserica Siriei, 
„care în locul meu are păstor-pe Dzeu. Însuş Isus Cristos va fi epis- 
scopul. ei şi dragostea voastră. Iar: eu mă .ruşinez a fi numărat între 
ei; căci nu sânt. vrednic fiind cel din urmă şi fătul abortat. Dar am 
fost miluit a fi ceva dacă căștig pe Dzeu. Vă salută spiritul meu și 
dragostea bisericilor cari m'au primit în numele lui Isus Cristos, nu 
ca pe un trecător. Căci chiar şi celece nu mă priviau m'au însoțit 
în.calea ce aveam s'o fac în trup din oraș în oraș. 

X. VE scriu acestea -dela Smirna, prin Efezenii cei prea, fericiţi. 
Între mulţi alţii se afă cu mine Crotus, nume mie foarte iubit. Cred 
că deja aţi făcut cunostință cu ceice au mers înaintea mea la Roma -: 
spre mărirea lui Dzeu,: cărora spuneţi că sânt aproape. Căci toți - 
sunt vrednici de Dzeu și de voi; să cuvine deci ea voi întru. toate 
să-i întăriţi. V-am scris acestea, înainte de.9 a Calendelor lui -Sep- 
temvrie (24. August). Rămâneţi sânătoși. pănă în sferşit în statornicia 
pentru Isus Cristos. | a



„- . Epistola lui Ignatie cătră. Filadelfeni, . 

Isnatie, purtătorul de Dzeu, bisericii lui Dzeu Tatăl şi a Dom- 
nului Isus Cristos în Filadelfia Aziei, miluită şi întărită în armonie | 
cu Dzeu şi fără deosebire veselă în patima Domnului nostru, deplin 
tare în credința în învierea lui prin toată mila: pe aceasta o salut 

„în sângele lui Isus Cristos; care este bucurie: vecinică şi durabilă,. 
mai ales de sunt una cu episcopul şi cu presbiterii și diaconii uniţi 
cu dânsul, ar&taţi în sfatul lui Isus Cristos, pe care după voia sa i-a 
aşezat prin întărirea Spiritului său celui sânt. | 
-.. “1: Despre-episcop am înţeles, că nu d. căştigat oficiul prin sine 
însuș, nici prin oameni,:) nici- pentru deşărtăciune, ci în dragostea 
lui Dzen Tatăl şi a Domnului Isus Cristos, a cărui blândețe admir 
foarte mult, care tăcând face mai mult decât alţii care “vorbesc cuvinte 
deşerte. Căci el stă în consunare cu poruncile ca chitara cu coardele. 

De aceea fericesce sufletul meu cugetul lui îndreptat la Dzeu, care 

am cunoscut că este virtuos! şi deplin,. tăria lui-de caracter şi. lipsa 

lui de patimi în toată blândeța Dzeului celui viu. pp A 

. II. Ca fiii luminii şi ai adevărului, fugiţi de dezbinare şi de 

învăţăturile rele; unde e păstorul, întracolo urmaţi-i ca oi. Căci mulţi 

lupi, la părere vrednici de încredere, prind pe ulergătorii lui Dzeu. 

cu plăcerea stricăcioasă ; dar: în unirea voastră nu put avea loc. 

III. Feriţi-vă de buruenile rele, pe cari nu le plantează Isus 

Cristos, pentrucă nu sunt plantaţiunea Tatălui;2) nu: ca cum. aş fi 

aflat la voi dezbinare, ci (din contră) lămurire. Căci toţi care sunt 

ai lui Dzeu şi Isus Cristos ţin cu episcopul; şi care. pocăindu-se se 

rentore la unirea bisericii, şi aceştia vor fi ai lui Dzeu, ca să vie- 

"țuiască după Isus Cristos. Nu, vă înşelaţi, fraţilor, cine u»mează unuia 

care face dezbinare, nu za mosceni împărăția. lui: Dzeu ;3) cine umblă 

în învăţătură străină, nu armoniază cu patima (lui Cristos)... .... 

* IV, Străduiti-vă deci a.v& împărtăși de o euharistie; că unul 

este trupul Domnului nostru Isus Cristos, şi. un potir spre unirea cu 

sângele lui; un altar, precum un episcop cu' presbiteriul şi diaconii, 

conservitorii mei; ca orice veţi face, să fie după 'voia lui Dzeu. 

V. Fraţilor cu desăvârşire am "vărsat . asupra voastră dragostea 

mea şi vă întăresc cu bucurie nespusă de mare; nu eu, ci Isus 

Cristos, în care fiind. legat mă tem cu atât mai mult, pentrucă voi. 

"fi tras încă înaintea ” judecătoriei; dar rugăciunea, -voastră la Dzeu 

mă va. desăvârși, ca să mă! învrednicesc de sorţul meu, cu care am 

fost miluit, luând scăpare la evangelie ca la trupul lui Isus, şi la 

- apostoli ca, la presbiteriul bisericii. Dar să iubim şi pe profeți, pen- 

trucă şi ei au predicat despre evangelie, au. sperat întrânsul şi lau 

2) Gal. 1,1. 2) Mt. 15, 18. 5) 1. Cor. 6, 9 10.
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aşteptat; în. care: sperând au fost mântuiți, fiind în unire cu Isus ; 

Cristos, sânți vrednici de “iubire şi de admirare, mărturisiţi prin Isus 

Cristos şi împreună numărați în evangelie la speranța comună. 

VI. Dacă cineva: vă esplică iudaizm, nu-l -băgaţi în samă. Căci 

mai bine este'a asculta dela un netăiat împrejur ereştinizm decât 

iudaizm dela -cel tăiat împrejur. Dacă însă amândoi nu vorbeste de 

Isus Cristos, atunri sunt pietri comemorative şi. dâmburi de “morţi, 

pe cari să află serise nmnui nume de oameni. Fugiţi de înşelăciunile 

şi cursele stăpânului. acestui veac, ca nu strimtoraţi de părerea lui | 

să scadă dragostea voastră Ci toți fiţi uniţi cu inimă nempărţită. . 

- Mulţumesc Dzeului meu. că în privinţa voastră am conscienţă - bună 

şi nime nu 5 poate lănda, întrascuns sau public, că aş fi fost cuiva 

sareină -fie în mic fie în mare. -Dar şi asigur pe toţi, cărora am vor- 

bit, că nu voi fi mărturie (contra lor). : 

-VIL. Deşi ar voi cineva după trup s& mă seducă, dar spiritul 

“nu se lasă a fi înşelat, . fiindcă este dâla. Dzeu. Căci seie.. de uiule” 

vine și unde mirrge!) şi vădesee „cele ascunse. Am. strigat fiind de. 

față, cu: voce înaltă am erăit, varea lui Dzeu: -Țineţi cu episcopul, 

cu presbiteriul și cu diaconii. Unii credeau că vorbesc asttel,  pen- . 

trucă prevăd căderea: unora, maitor îmi este însă în care sânt legat, - 
“că de aceasta :nu aveam cunosrinţă dela carne omenească. Dar Spi- 
ritul a vestit zicând: Fără episcop niniic s8 nu- faceţi; păziți trupul 
vostru ca templul 'lui Dzeu; iubiți unirea, fugiţi de dezbinări; imi- 
taţi pe Isus Cristos, precum şi el pe Tatăl său. . :  - : 

__ VIIT. Eu datorința mi-am împlinit-o,- hotărit fiind spre unire 
ca om. Unde este dezbinăre şi mânie Dzeu nu petrece. Domnul 
iartă celorue se * pocăiese. dacă se pocăiesc spre unire cu Dzeu 
şi la comuniune cu episcopul. M& încred în graţia Ini Isus Cristos, 

"care va dezlega dela voi orice legătură. Vă rog însă s& nu faceți 
nimic din mania de ceartă, ci-după învățătura lui Cristos; am âuzit 

“pe unii zicând: „de nu voi afla în mărturii: vechi, în evangelie. nu 
cred“, şi r&spunzându-le eu : „este scris“, mi-au.replicat: „de aceasta 
e tocmai întrebarea“. Mie îmi este însă  docurnent Isus Cristos, și " 
urice nefulzificate crucea. lui, moartea, învierea şi credința, printrânsul - -. 
săvârşită ; în acestea voiess s6 mă justifie prin rugăciunea voastră. 

_TX. Buni au fost prevții,: dar mai bun arhiereul, cui a fost în- 
credințată sânta sântelor, cui -singur sunt încredințate misteriile: lui 

- Dzeus-el e poarti la Tatăl, pe care întră Avram, Isac şi Iacob, 
„profeții, apostolii şi. biserica. -“Toate avestea spre unirea ci Dzeu. 
Ceva deosebit însă are evangelia: venirea Mântuitorului, a Domnului . 
nostru Isus Cristos, patima şi învierea lui.. Căci iubiții profeți au - 
prezis despre el; iar evangelia . este realizarea, neperitoare. Toate 
sunt bune dacă le credeţi în iubire.  : aa 

X. Deoarece prin rugăciunea voastră şi compătimirea. ce aveţi. - 
în Cristos Isus, dupăcum am înțeles, comuna din Antiohia Siriei are 

loan 3,8 IE a 
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_iarăş pace, să cuvine vouă, ca bisericii lui Dzeu, a le hirotoni un 
diacon, care să primiască o misiune a lui Dzeu acolo, ca împreună 
cu ei se vă bucuraţi când se adună la cult “şi preamărese numele. . ă 
Fericit este în Isus Cristos celce se învrednicesce de'atare slujbă; 
şi voi veţi fi lăudaţi. Nu .vă& este cu neputinţă, :de voiţi, a face 
aceasta pentru numele lui Dzeu; precum și unele 'biserici mai apro- 
piate au trimis episcopi, altele presbiteri ori diaconi. a 

NI. Despre diaconul Filo din Cilicia, bărbat cu bun.nume, care 
şi acum îmi slujesce în cuvântul lui Dzeu împreună cu lheus Aga- 
thopus, băbat-ales, care lăpădându-se de viaţă mi-a urmat din Siria, - 

care vă vor da mărturii, mulţumesc şi eu lui Dzeu pentru voi, căci 

i-aţi primit precum Domnul pe .voi. Iar pe ceice i-au.disprețuit să-i 

ierte graţia lui Isus Cristos. VE salută iubirea fraţilor din Troia; -. 

de unde ve şi scriu prin Burrus, care mi-a fost dat de Efezeni şi 

Smirneni spre cuvânt: de: onoare. Pe aceştia îi-va onora Domnul Isus - 

Cristos, în care speră în trup, suflet, credinţă,” dragoste şi” unire. 

- Remâneţi sânâtoşi în -Cristos' Isus, speranţa noastră comună! -



. 

- Epistola lui Ignatie cătră Smirneni. 

- „Ignatie, purtătorul. de..Dzeu, bisericii lui Dzeu Tatăl şi a iu- 

bitului Isus Cristos, cea miluită cu toate darurile, desăvârşită în. 

credință şi dragoste, - fără scădere în orice dar, de-Dzeu iubită şi 

producătoare de sânţi, care este în Smirna din Azia, binecuvântare 

în spirit neprihănit şi în cuvântul lui Dzeu. o. : 

- 1. Preamăresc pe Isus Cristos Dztul, care astfel v-a înțelepțit; 

căci am înţeles, 'că sunteţi deplini în credinţă neclătită, ca cum -aţi 

“fi pironiţi de crucea Domnului Isus: Cristos cu trupul şi. spiritul şi 

sunteţi: întăriţi în iubirea, în sângele lui Cristos, cu deplină credință 

în Domnul nostru, care se trâge cu adertrat după trup din neamul 
lui Dabidi), Fiul lui Dzeu după voința şi puterea lui. Dzeu, cu ade- . 

-. “v&rat născut din fecioară, botezat de loan, ca: așa să se împliniască . 
"toată dreptatea?) ;- caxe. sub Pilat din Pont şi tetrarhul Irod a fost 
_pironit cu trupul — al cărui rod suntem noi din patima lui bine- 
cuvântată de Dzeu — ca prin învierea sa pe veci să pună stindard?) 

“pentru 'sânţii şi credincioşii săi, fie din Iudei, fie din păgâni, întrun 
"trup al bisericii 'sale. ” “ 

“II, Căci toate acestea le-a suferit pentru noi, ca să ne mân- 
tuiască ; şi întradevăr a pătimit, precum cu adevărat a şi înviat, nu 

“precum afirmă. unii. necredintioşi, că e părere numai moartea lui, 
fiind ei singuri părere; şi cum cugetă li: să va întâmpla fiind fan- 
tastici. şi demonici. i Da : e 

IMI. Căci sciu că şi după înviere el este în trup, chiar şi acum. 
Şi când viind la Petru şi soţi .le-a zis: Luaţi, pipăiți-mE şi. vedeți, 
că nu sânt nălucă fără trup.) Şi. îndată l-au pipăit şi: au. crezut, -. 

„comunicând cu trupul! şi spiritul lui.. De-aceea .au şi disprețuit 
moartea, dar s'au aflat înălțaţi peste moarte. După înviere a mâncat -- 
şi beut împreună cu dânşii în trup, deși după spirit era unit cu 
Tatăl.5) cp e i. E - 

- IV. La acestea vă îndemn, iubiţilor, deşi sciu, că şi voi astfel 
„16 ţineţi. VE feresc mai nainte de fiarele în chipul oamenilor, pe cari 

nu numai să nu-i primiţi, dar cât e cu putință, nici s& nu conveniţi 
cu ei; numai să vă rugaţi pentru dânşii, doar se vor potăi deşi 
aceasta e lucru greu. Isus Cristos însă, adevărata noastră, "viaţă | 
poate face şi aceasta. Dacă Domnul a tăcut acestea numai la părere, 

„atunci şi eu numai la părere sânt legat. De ce însă m'am dat morții, 
focului, sabiei, animalelor? . Ci aproape de sabie “aproape de.Dzeu 
intre animale, în „Dzeu; numai în "numele lui, Isus Cristos. Toate. 
FA pătimi împreună cu el, intărindu-mă el care s'a făcut 

. 

% Rom. 1, 4. 2 Mt, 3, 15, E) Is, 5, 26, 4) De unde?) Acta 10, a
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V. Unii îl neagă din nesciință, sau mai bine, el s'a lăpădati! 
de ei, pentrucă apără mai mult moartea decât adevărul ; pe care nu 
i-au făcut a crede nici profeţii nici legea lui Moisi, nici pănă acuma 
evangelia, nici patimile fiecărui: din noi. Aceeaş părere au ti şi des- 
pre noi. Căci: ce folos am, dacă cineva pe. mine mă laudă, hulesce | 
însă pe Domnul meu, nemărturisind că acesta are trup ? Celce aceasta 
nu mărturisesce, s'a lăpădat cu desăvârşire de el şi. poartă cadavru. - 
Dar. nu aflu de bine a le spune numele, fiind necredincioşi. Dar nici 
nu voiesc a-mi aduce aminte de ei, pănă când nu .s6 vor întoarce 
la.patima care este învierea noastră. : E MRI 

VI. Nime să nu se înşale; cele ceresci şi mărirea ângerilor, 
începătoriile văzute şi nevăzute, încă să vor judeca, de nu cred. în 
sângele lui. Cristos. Cine poate. înțelege să înțeleagă.!) Oficiul pe .nime' 
să nu îngâmteze; căci totul este. credinţă și dragoste, cari sunt nen- 
trecute de altceva: Învățaţi a cunoasce pe ceice învaţă altcum despre 
harul lui Isus Cristos care a.venit preste noi, cât de duşmani sunt. 
voiei hotărite a lui Dzeu..Ei w'au:grijă de dragoste, «le văduvă, de 
orfan, de cel asuprit, de cel legat ori liber, decel flămând sau setos. 

VII.-Ei se depărtează dela euharistie și rugăciune, pentrucă nu 
mărturisesc că euharistia este trupul Mântuitorului nostru Isus Cristos 
care a pătimit pentru păcatele noastre, l-a înviat Tatăl întru bună- 

“ voința- sa. Aceştia contrazicând “darului dzeesc -mor disputându-se, - 
Bine le-ar fi lor să iubiască, ca. să şi învie. S8 cuvine:a se feri de 
aceştia, şi a nu vorbi de ei nici pentru sine, nici în public, a asculta 
însă de profeţi, îndeosebi de 'evangelie, în - care: să espune patima, 
iar învierea pe deplin să dovedesce. - Fugiţi de. dezbinări cari -sunt 
începutul relelor. Ma DI Rae Sai 

VIII. “Toţi urmaţi episcopului ca Isus Cristos Tatălui, și pres-- 
biteriului ca 'apostolilor ;. pe: diaconi însă cinstiţi-i: ca porunca lui. 

Dzeu. Nime să nu facă ceva fără episcop din celece privesc biserica, . 

Numai euharistia! săvârşită sub episcop. să fie legală, sau pa care e .. 

o încuviințează. Unde se arată episcopul, să fie şi poporul; precum. 

unde este. Cristos Isus, este biserica catolică. “Nu este permis a bo- 

teza fără episcop nici a sărba agâpe; ci ceeace acesta află bun, aceea 

e bineplăcut lui Dzeu, ca ceeace.:se face, să fie sigur, şi dare. 

IX. Alteum mintea cere-ca să ne înţelepţim. şi întoarcem la 

Dzeu: pănă când avem vreme. Bine este a cunoaste pe Dzeu şi pe 

episcopul. Celce onorează pe- episcop onorat va fi de Dzeu; celce 
face ceva. ascuns de episcop, diavolului slujesce. În. graţie să aveţi -. 

prisosință de toate; căci sunteți vrednici. În toate privințele miaţi 

zidit; iar pe voi Isus. Cristos. M'aţi iubit fiind şi nefiind la voi Ă zeu 
vă va răsplăti, pentru care toate răbdaţi Și veţi avea par e de el. 

_X. Frumos vaţi purtat cătră Filo și Rheus Agathopus, care 

în cele dzeesei mi-au urmat; primindu-i-ca pe. servitorii lui Cristos 

Dzeu,- care și mulțumesc Domnului pentru voi, căci în toate privin- 

2) Mt, 19, 12,.
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“ele: i-aţi întărit. Nimic nu.veți pierde. Spiritul şi legăturile mele 

sunt răsplată, pe cari nu le-aţi disprețuit; nici vaţi ruşinat de ele. 

Nici de yoi nu se va ruşina Isus Cristos, credinţa desăvârşită. 
XI. Rugăciunea. voastră a ajuns la biserica din Antiohia Siriei; 

de aci salut pe.toți fiind legat în legăturile prea bineplăcute lui Dzeu, 

deşi nu sârt vrednic a îi de acolo fiind cel din urmă între ei:; dar 

“după voie am fost învrednicit, nu dim hotărire proprie; ci din graţia. 
„lui Dzeu, care m&.rog'să mi să dee în măsură depliliă, ca cu rugă- 
ciunea voastră să ajung la Dzeu -Ca deci desăvârşit să fie lucrul 
vostru pe pămâut. şi în cer, să cuvine-bisericii voastre, spre onoarea 
lui Dzeu, a alege un trimis âl lui Dzeu; care mergând în Siria s€ 
se bucure împreună cu aceia, pentrucă iarăş au dobândit pace şi 

___mărirea lor-şi s'a restaurat trupuşorul lor. Lucru vrednic 'mi sa 
-păut a trimite voi pe cineva cu epistolă, care împreună cu ei să laude 
“liniştea vânturilor dăruită de Dzeu, şi că prin rugăciunea voastră 
au ajuns deja la limanul dorit. Fiind voi desăvârşiți, să şi cugetaţi 

- cele desăvârşite. Căci :Dzeu este gâta a vă da când" doriţi ceva bun. 
NIL. VE salută dragostea fraților din Troia; de unde.-şi seriu 

vouă prin: Burrus, pe care l-aţi trimis cu mine voi şi: Efezenii, fraţii 
vostri, care în toate m'a: întărit. Şi doresc numai ca toți să-l-ur-" 

- meze, fiind: exemplu în slujba "lui Dzeu. -Graţia ti va r&splăti toate. 
Salut pe.episcopul vrednic de „Dzeu şi presbiteriul venerabil, , conser- 
vitorii_ mei, pe diaconi si pe toţi în parte şi-la olaltă în numele lui 
Isus * Cristos, -în carnea: şi sângele, în patimi şi învieie, în: unirea 

„trupească și spirituală cu Dzeu şi între voi.. Har vouă, milă, pace, . 
statornicie întru toate. - Sa a " 

XIII. Salut familiile fraţilor mei cu pe femei, copii şi fetioare, 
aşanumitele văduve. Rămâneţi -sânătoși în puterea, Spiritului. Vă salută - 
Filo care este la.mine. Salut casa 'Taviei, .pe care o rog să se în-: 
tăriască în, credinţă si iubire trupească şi spirituală. Salut: pe Alke, 
iubitul nume, pe Dafnus, cel neasămănat şi-dăruit cu mulți copii, și . 

- pe-toţi cu numele. Rămâneţi sânătoşi în harul lui Dzeu. :.- :



Epistola lui Ignatie. cătră Policarp. 

Ignatie, purtătorul de Dzeu, lii Policarp, episcopul Smirnei, 
mai bine celuice stă sub episcopia lui Dzeu Tatăl. și a Domnului 
Isus Cristos, toate bunătăţile. Îi ” 

]. Dupăce am probat cugetul tău cătră Dzeu, care este ca pe 
o stâncă neclătit, sânt plin-de laudă că m'am învrednicit a. vedea 
fața ta neprihănită, şi doresc a 0 vedea totdeuna'în Dzeu. Te rog 
pentru graţia care ai îmbrăcat, să promovezi alergarea ta şi s8 în- 
demni pe toți, .ca, să :se mântuiască. Apără postul tău cu toată 
îngrijirea cu trupul şi spiritul. Îngrijesce de armonie decât care . 
nimic nu este mai bun. Poartă pe toţi ca Domnul pe tine. Pe toţi: 
ține-i în dragoste, cum și faci. Fără întrerupere fii în rugăciuni. Cere - 
mai multă înțelegere decât ai. Veghiază, înzestrându-te cu spirit 
neadormit. Cu fiecare vorbesce cum poţi în Dzeu. Supoartă  boalele!) 
tuturor, ca un erou desăvârşit. Unde este mai multă osteneală, este 
căștig bogat. E | AR 

II. Dacă iiubesei numai pe îuvățăceii buni nu ai har; mai bine 
este a supune pe cei r&utăcioși cu blândeța. Nu fiecare rană să 
vindecă cu acelaş emplastru. Accese vehemente alină cu cataplazme 
recoritoare. Întru toate fii înțelept ca şarpele și blând totdeuna ca: 

porumbul). De aceea esti din carne şi spirit, ca cele văzute feții 

tale să căştigi cu tratarea, iar pentru cele nevăzute să te rogi, să 

ți să descopere, încât să nu ai lipsă de nimic, şi să prisosesciîntot | 

darul. Vremea te cere, ca cârmaciul corabiei vânturi. şi ca cel strim-- 
torat de furtună liman, ca să ajungi la. Dzeu. Fii treaz.ca un erou 

„al lui Dzeu; prețul este .nestricăciune, şi viaţă vecinică, despre ce 

“esci deplin credincios.: Garantăm pentru tine în toate. privințele eu 

şi legăturile mele, cari le iubesci. E 

III. Ceice numai la părere merită crezământ, dar învață. falz, 

să nu te înspăimânte,. Fii tare ca nicovala sub loviturile ciocanului. 

Prin aceasta, să dovedesce luptătorul mare, a primi lovituri şi' totuș 

a învinge. Noi trebue să răbdăm toate mai vârtos pentru Dzeu, ca 

şi el să fie răbdător cătră noi. Fă-te mai zelos decum esti. Învață 

a întrebuința ocaziunea potrivită. Aşteaptă pe celce este asupra tim- 

pului, pe cel fără timp, pe cel nevăzut, pentru noi însă văzut, pe 

cel nepipăit, fără patimi, iar pentru noi în stare a pătimi, pe celce 

toate a răbdat pentru noi. -: Si sa 
- VI. Văduvele să nu rămână fără îngrijire. După Domnul fii tu 

îngrijitorul lor. Fără învoirea ta nimic să nu se întâmple, nici tu 

fără Dzeu nimic să nu faci; precum şi faci. Stăi bine. Adunările. la 

cultul Dzeese să se țină adese; îngrijesce de toate în “spețial. Nu 

7 

Li 

AI 8,17, 3) At. 10,16. i



82 ., * . 

trata cu îngâmfare pe sclavi şi sclave; dar. nici ei să nu se trufiască, . 

ci să slujească cu mai mare zel spre mărirea lui Dzeu, ca s& capete. 

“ dela, Dzeu libertate mai bună. S& nu ceară a fi eliberaţi cu banii 
comunei, casă nu se afle sclavi ai poftei. ” ă 

| V.. Fugi. de artele înșelătoare ; mai mult vorbesce contra lor 

în. propunerile tale. Grăesce surorilor mele, ca să iubiască pe Domnul 

şi să se mulţumiască: cu soții lor după timp şi spirit. Asemene ves- 

tesce -fraților mei în numele lui Isus Cristos ca să-şi iubiască soțiile. 

ca, Domnul biserica. De poate cineva rămânea în curățenie feciorească, 
spre mărirea cărnii Domnului, să o facă, fară a se lăuda. De se va 
lăuda, cu aceasta, este pierduţ; şi de se crede mai mult decât epi- 

"scopul este sedus. Să cuvine mirii şi miresele să se uniască: cu în- 
voirea,. episcopului, ca căsătoria lor. să fie în Domnul, şi nu pentru 

-. „poltă. Toate să se facă 'spre onoarea lui Dzeu. : 

VI. 'Ţineţi la episcopul, ca şi Dzeu la voi. Sufletul meu pun 
-pentru ceice ascultă de episcop, . presbiteri, diaconi; de mi-ar fi dat 
ca împreună, cu ei să am parte: în Dzeu. Obosiţi-vă unul pentru 
altul, împreună luptaţi, alergaţi, suferiți, odihniţi, vă deşteptaţi ca 
administratorii, ajutătorii,: servii lui Dzeu. Căştigaţi-vă iubirea celor 
pentru care luptaţi, dela care luaţi şi plata. Nime dintre voi s& nu 
se afle între desertori.. Botezul fie -vou& armatură,. credinţa coif, 
iubirea .lance, răbdarea, arsenal. Depositul vostru fie faptele voastre, 
ca cu vrednicie să vă primiţi răsplata. Fiţi îndelungrăbdători unul 
cătiă altul cu blândeţă, precum Dzeu cu voi.'- De m'aș. putea bucura 
totdeuna. pentru voi! aa i 

VII. 'Dupăce biserica din Antiohia -Siriei, precum. am esperiat, 
iarăş are pace, prin 'rugăciunea- voastră, și eu m'am mai înveselit 
prin nengrijirea cea în Dzeu, de cumva aş. ajunge la Dzeu prin 
patimă, ca la înviere să fiu învățăcelul vostru. Să cuvine, preafericite 
în Dzeu Policarpe, a aduna. pe membri bisericii în adunare lui Dzeu . 
plăcută şi a alege pe unul, care. este iubit şi stă în nume de neobo-: 

„sit, încât-se poate numi cursorul lui Dzeu ; acesta, să se învredniciască,. .- 
ca mergând în Siria să preamăriască dragostea, voastră nestrămutată . 
întru mărirea lui 'Dzeu. Creştinul nu are asupraș deplină putere, ci . 
timpul lui este menit lui Dzeu. Aceasta este lucrul lui Dzeu şi.al 
vostru, dacă o aduceţi la .îndeplinire. Căci mă încred în “graţie, că 
sunteți gata la faptă bună cătră Dzeu. Cunoscând .deci zelul vostru 
spre- adevăr, în puţine cuvinte -v-am îndemriat. a Ma 

VIII, Deoarece n'am putut scrie: tuturor bisericilor, pentrucă 
pe :neaşteptate am îmbarcat pe corabie din „Troia spre .Neapol; după 

- cum poruncesce voia, serie-le tu bisericilor din nainte, ca. unul ce 
esci. înzestrat. cu voia, lui Dzeu, ca şi ele asemenea, să facă, întrucât 
le este cu putinţă, să trimită delegaţi. şi aducă epistolele celor tri- - 
mişi -de tine, ca, să fiți sărbătoriţi cu.o -faptă neperitoare, . dupăcum 
şi meriţi. Salut. pe toţi după nume, şi pe soţia lui Epitrop împreună * 
cu casa şi copii ei, Salut pe iubitul.meu Atal. Salut pe celce va fi 

*
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invrednicit a merge în Siria. Fie harul cu dânsul totdeuna si cu. 

Policarp care-l trimite. Îmi iau rămas bun. dela voi pentru totdeuna . 

în Dzeul nostru Isus Cristos, mă rog ca în el să -remâneţi în unire 

cu Dzeu şi cu episcopul. Salut pe Alke, mult iubitul nume. Salutare . 

în Domnul! Die 

6 |



Epistola .s. Policarp, episcopul Smirnei și ieromartir, cătră 
| o Filipeni. . | Sa 

__ Policarp şi presbiterii lângă el bisericii lui: Dzeu în Filipi, ve 
se află între străini; milă vouă şi pace să se ”nmulţească dela 
Dzeu atotstăpânitorul şi Mântuitorul nostru Isus Cristos. 

"1. Foarte -mult m'am bucurat pentru: voi în Domnul nostru . 
“ Isus Cristos, pentrucă aţi primit pe adevărăţii imitători ai dragostei 

"împărăția lui Dzeu), Aootiei, = 

adevărate şi ați însoțit, ce este vrednic de voi, pe cei împovărați 
cu lanţuri care să potrivesc sânţilor fiind odorul celor cu . adevărat 
aleși de Dzeu şi Domnul nostru; că tare e rădăcina credinţii voastre, 

„care vi sa predicat din timpuri foarte străvechi, durează pănă acum 
| „şi rodesce pentru Domnul nostru Isus Cristos, care a suferit pănă 

chiar moarte pentru păcatele noastre: pe care'l-a înviat Dzeu . dezle- 
gând durerile” morții!); în care vi credeţi înainte de a-l vedea cu 
bucurie nespusă și preamărită?), în care mulţi doresc a întra. sciind 
că prin har sunteți mântuiţi, nu din fapte), ci după voia lui Dzeu 

„prin Isus Cristos. ia | . | . 
II. De aceea încingeţi-vă coapsele voastre și slujiți lui Dzeu în 

fricăt) şi adevăr, părăsiți vorbele deşerte şi r&tăcirea multora, cre- 
zend în celce a înviat din morti pe Domnul nostru: Isus "Cristos și 
i-a dat lui mărire5) şi tron de dreapta sa; cui sunt supuse toate, 
cele ceresci și pământesci, lui slujesce. toată suflarea, care. vine 'ca . 
judecătorul viilor şi al morţilor,//a, cărui sânge Dzeu îl cere dela 
ceice nu-l ascultă. Care înviindu-l însă din morţi şi pe noi ne 
va învia, dacă împlinim voia şi umblăm în poruncile lui, şi iubim 
ceeace a iubit, ne lăptdăm de: toată nedyeptătea, lăcomia, iubirea de - 
argint, clevetirea, mărturia mincinioasă * merăsplătind rău pentru rău, 
sau clevetire pentru clevetire?) ;-făptuire cu făptuirey blăstăm cu blă- 
stăm ; aducându-ne aminte de ceeace zice Domnul învățând; nu jude- 
caţi: ca să nu fiți judecaţi; îeriați și vi să va ierta; fiți milostici, 
şi ceți fi miluiți; cu ce “măsură mesuraţi, vi să va măsura; şi că 
fericiţi cei. săraci și cei prigouiţi. pentru dreptate, căci a lor este 

7 A atu fan date 4 Piu 

| III. “Acestea, fraţilor, nu arogându-mi ceva, vă scriu despre 
dreptate, ci pentrucă maţi provocat. Căci nict eu, nici altul asemene 

„mie, nu poate ajunge la înțelepeiunea fericitului şi prealăudatului Paul, 
- care în persoană a fost la xoi și a învăţat pe ceice erau atunci în 

viaţă cu deamăruntul şi sigur cuvântul adevărului, care și fiind dus 
„dela voi vi-a, scris epistole, în cări privind voi, vă puteţi întări în cre- 

| | : = Gin | n | . 

1) Acta 2, 24, 3) 1; Petru 1, 8. 12, 5) Efez2, 8.:9. î) Petru 1, 13. Peal, 
2, 11. 5) 1, Petru 1, 21. 6) 1: Petru 3, 9, î) MtC7, ÎL, 6, 37, Mt. 5, 8. 10, 
Le, 6, 20, per 18. 3] 2/ 1 dee r, 2.2, NYrrziaeg OS AIe SW 2 | 

. / ” . . 

- 7 Z ae 7 
mp De pri td au:  



95 

dinţa predată vouă; care este mama noastrăt), urmându-i” speranţa, 
iur iubirea îi merge înainte, cea .cătră Dzeu, Cristos şi aproapele.. 
Dacă cineva viețuesce cu adevărat în acestea a împlinit porunca - 
dreptăţii ; căci cine are iubire departe este de tot păcatul. 

IV, Începutul tuturor relelor este iubirea de argint. Sciind deci 
că nimic mam adus în lume, deci mici a duce. ceca. nu putem?) să c. 
ne înaimăm cu armele dreptăţii şi să ne învăţăm a umbla mai Ântâi * Zi 
în porunca Domnului ; apoi pe femeile voastre în credința predată 

lor. în iubire şi sânţenie, să-şi iubiască bărbăţii în- tot. adevărul şi 

pe toți ceialalți să-i stimeze cu toată moderaţiunea, pe copii să-i 

înveţe frica lui Dzeu; 'pe văduve învăţaţi să fie prudente şi treze în 2-7. 

- credinţa Domnului“'să se roage nencetat pentru toți?departe fiind .- 

de“ orice clevetire, vorbire -de rău, mărturie mincinoasă, iubire de 

argint şi de tot: răul; s8 cunoască că sunt altarul lui Dzeu, şi - 

că el toate le cercetează, şi nimic nu este ascuns înaintea lui, fie 

cugetare, reprezentare, fie cele ascunse ale inimii. o 

V.. Sciind deci, că. Dzeu nu să batjocuresce?), trebue să umblăm 

"cu vrednitie în porunca .si mărirea lui. De asemenea si diaconii, | 

neprihăniţi în ochii dreptăţii lui, ca servitorii. lui Dzeu şi ai lui „fim 

Cristos, şi nu ai oamenilor; nu elevetitori, cu două limbi istubitori | 

de argint, înfrânaţi în toate, buni la inimă, milostivi, umblând după px 

adevărul Domnului care sa făcut .servul tuturor ;2 dacă servim lui ** 

“ bine în acest veac, vom lua parte şi la cel viitor, precum .ne-a fă- | 

găduit, că ne va învia din morţi şi [vom stăpâni cu dânsul,| de vom 

viețui ca cetăţenii lui cu vrednicie;/adecă de vom crede. Asemene 

şi cei mai tineri să fie fără prihană întru toate, grijind mai nainte 

de toate de curățenie și să se înfreneze de tot răul. Căci bine este a 

curma cu plăcerile lumii, deoarece fiecare poftă luptă contra spiri- | 

tului, şi curcurii, efeminaţii și sodomiții împărăția lui Daeu nu vor 

tedeut), nici. ceice. fac fapte” neiertate. De aceea este datorință a 

se reţine de toate acestea supuindu-se presbiterilor și diaconilor ca 

lui Dzeu și Cristos; -fecioarele să umble în conscienţă neprihănită 

Și. curată. e Ia 

-VI. Şi presbiterii să. fie milostivi, cătră: toţi, cu compătimire, 

să întoarcă îndărăt cele rătăcite, să cerceteze pe toţi bolnavii, s& 

nu negrijească de văduvă, orfană. şi de cel sărac; ci totdeuna să 

cugele la cele plicute înaintea lui Dzeu şi a oamenilor,5) să fie fără, 

orice mânie, părtinire, judecată nedreaptă, departe de toată, lăcomia, _ 

„să nu'creadă uşor ceva contra altuia, să nu fie prea severi în jude- 

care aducându-și aminte, că: toți sântem supuși păcatului. Dacă deci A n: 

ne rugăm la Domnul ca să ne ierte, trebue şi noi s6 iertim;” Căci 

noi viețuim sub ochii Domnului şi a lui Dumnezeu, toți trebue să ae 

în fățișăm înaintea lui Cristos şi fiecare să dee samă de sine?) Astiel 

să-i slujim lui cu frică şi cu toată evlavia, -precum însuș a porunci 

ap eta 

10. 7. 5) Gal. 6,7, % 1. Petr, 2 11..Gal. 5 6, 10 ) 5) Rom. 14, 10.112... 0) Gal. 4, 26. 3) 1. Tim. 

17; 1. Cor. 6, 9. 10. 5) Prov. 3, 4. 2. Cor.:8, 21... 

: ae E 
“ . - 3 
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“și apostolii care ne-au predicat evangelia şi profeții care mai nain- 
te au prevestit mila Domnului nostru, să fim zeloşi în cele bune, să 
ne reținem de scandal şi de fraţii mincinoși şi de ceice/. cu făţărni- 

- cie poartă numele Domnului şi așa seduce pe oamenii gfieprecugetaţi. | 
-VIL. Căci celce nu' mănturisesce pe Isus Cristos. cel venit. în 

trup, este anticrist;1) și fiecare nu mărturisesce mărturia crucii, . este 
"dela, diavol; şi câre schimbă cuvintele Domnului după poftele sale 

„şi grăesce că nu este înviere, judecată, este ântâinăscutul diavolului. 
De aceea părăsind deșertăciunea, multora, şi învăţăturile lor falze, 

«la.-3 88 ne întoarcem la învățătura predată „nou& dintru început, “la ru- 
găciune treji, în post necontenit” așteptând, cu cereri rugându-ne a: 
atotvăzătorul' Dzeu, ca să nu ne ducă în cercare, precum a zis Dom- 
nul; căci spiritul este gata iar cannea. e slabă?). DE „VIII. Fără încetare deci să peltecem în speranța noastră şi la arvuna dreptăţii noastre, care esfe Cristos Isus, care a purtat păca- "tele. noastre cu trupul său pe lemn, care păcat . mă făcut, nici: sa aflat vicleșug în gura lui:); ci-pentru noi toate a răbdat, ca se vie- " tuim întrânsul. S5 imităm răbdarea; lui; şi dacă suferim pentru nu-: mele lui, îl vom preamări.. Căci în-aceasta el ni-a dat exemplu și noi .am primit credinţa, în aceasta, *.. - a 

IX: VE îndemn deci să ascultați de cuvântul dreptăţii Şi să. Îţi peste tot răbdători ceeace cu ochii aţi văzut nu numai la fericiții "Ignatie, Zosim și Ruf, ci şi la alţii din voi, chiar la însuş Paul. și - la ceialalţi apostoli. Să fim încredințați, că toți aceştia nu înzadar. au alergat,) ci în credință şi dreptate, şi că au ajuns la locul ce li să cuvine la Domnul, cu care împreună au pătimit. Că nu au iu- > „bit veacul de acum:), ci pe celce a murit. pentru noi și 'a înviat din - porunca lui Dzeu pentru noi. | aa Iu „XX, Staţi în acestea, şi urmaţi exemplul Domnului, fiți. tari în: credință şi neschimbaţi, iubiți frăția, unul pe altul, uniţi în 'adevăr "aşteptaţi harul lui Dzeu pentru olaltă; nu dispreţuiți pe“ nime. Nu Tefuzați nimănui binefacerea când puteți, căci „milostenia de moarte scapă). Supuneţi-vă unul altuia, viețuirea voastră între păgânii să fie „" Jără prihană, ca din Japtele voastre să fiți înşivă lăudaţi, iar Dom- nul s&:nu se blasteme prin voi. Vai prin cine'să hulesce mumele- Domnului"). Învățaţi toţi trezvia şi umblați întrânsa, O. XI. Mult întristat sânt pentru “Valens, care fusese la voi Gare- când presbiter, căci uită aşa, mult locul dat lui. Vă admonez deci să „vă feriţi de iubirea de agint și să fiţi curaţi și iubitori de. adevăr. Feriţi-vă de tot răul. Celte în acestea nu se: poate stăpâni, cum: „»va putea învăța pe alţii? Dacă cineva nu se reţine de iubirea de argint se ?ntinează cu idololatrie ȘI-s6 va judeca încâtva, cu păgânii, care nu cunosc judecata Domnului. Său nu scim că sânții vor judeca lumea 25) precum, învaţă Paul. Eu însă stari, Jucruri n'am observat, ; S Maner. 3T 1) 1. Ioan 4,2. 3.2. Ioan 7,. 1) 1. Petru 4,7, ME6,13. 26 31, 51 Petru . 2 24. 22, 4) Filip, 2, 164 5) 2. Tim. 4, 10. « ob! 4. 10! . Petr. 2. 12, 1 Is.: 25, 5. e)|Cor. 6,2. ? pe e) Tobe ee a Ia De it” To Va 
A : o sa
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nici n'am auzit la voi, la care au lucrat fericitul Paul, pe care îi :- 
amintesce la începutul .epistolei sale.“Cu voi se laudă el/doar; în - 
toate” bisericile, cari nu cunosceau atunci pe Dzeu, iâr” foi încă nu-l 
cunoscusem. Foarte întristat sânt. deci, fraților, „pentru el şi soţia 

sa. Domnul să le dee adevărata pocăință. Fiţi şi voi însă treji în 
aceasta ; nu considerați pe aceștia dușmani,!) ci ca pe membre sufe- 

ritoare și rătăcitoare chiemaţi-i mai vârtos îndăr&t ca întreg. corpul pm 

vostru să-l mântuiţi. Astfel lucrând, înşivă vă edificați. Onze nete 

XII. M8 încred, că voi cunoasceți foarte bine sântele ' Scripturi ah 

şi nimic nu v& este necunoscut; iar mie aceasta nu-mi este dat... - 

Numai, cum zice în scripturile următoare : : Mâniaţi-ă şi nu păcătu- 

iți, şi soarele să nu apună asupra mâniei zoastre?). Fericit celce își. 

aduce aminte de acestea ceeace cred că, să află la voi. Iar Dzeu .și. 

Tatăl Domnului nostru Isus „Cristos- şi însuş vecinicul arhiereu, 

Fiul lui Dzeu, Isus Cristos, să vă. zidească în . credință şi adevăr ŞI 

în toată blândeţa, şi fără mânie cu toată răbdarea și în îndelungă- 

răbdare, îngăduire şi curățenie; să-vă dee sorţ şi. parte între  sânţii ” 

săi, cu voi şi nouă tuturor care sunt sub cer, care cred în Domnul 

nostru Isus Cristos şi în Tatăl său, care'l-a înviat din morţi. . Ruga- 

ți-vă pentru toţi credincioşii. Rugaţi-vă şi pentru regi şi stăpânitori, 

pentru principi, pentru ceice vă urmăresc şi urăsc şi pentru dușma- 

mii crucii, ca rodul vostru : să, se vadă în toate, ca să fiți întrânsul « 

desăverşiți. N A E IE aa 

„ “XIII. Mi-aţi scris voi şi Ignaţie, că călătorind: cineva de: aici. 

. în. Siria, să aducă seriere şi dela xoi. Ceeace voi face când voi avea 

vreme potrivită, fie eu, fie acela, pe-care voi trimite şi în numele 

vostru. Vă trimitem aci epistolele lui Ignatie scrise nouă, şi altele 

ce le avem, precum aţi dorit. Veţi trage mult folos din ele. Căci 

_ele conţin credinţa şi răbdarea, si tot felul de zidire, care are de scop 

pe Domnul. Daţi-ne scire despre Ignatie şi soţii lui. : 

XIV. Acestea vi le-am scris prin. Crescens, pe. care vi l-am re- 

„comandat până în ziua. de azi şi acum de nou îl recomand. EL sa 

purtat în. petrecerea sa cu noi totdeuna fără prihană; cred că și 

cu voi asemene. a făcut. Recomandată fie şi soru-sa când va veni 

la. voi. Fiţi sânătoși în Isus Cristos şi grația lui fie cu voi.toţi — 

Amin. - i - - . 
. 

.. 

. 

1) 2, Tes 8, 15. 2) Psal. 4, 6. Efez. 4 26. o:



E Martiriul sântului Policarp. 

"Biserica lui .Dzeu care peregrinează în Smirna, bisericii lui 
Dzeu care. peregrinează -în Filomiliu şi tuturor diecezelor bisericii 
sânte şi” catolice: de: pe fața pământului, milă, pace şi iubire. dala 
Dzeu Tatăl și Domnul nostru Isus Cristos să vi se înmulțească... 
1. Vă scriem, fraţilor, cele despre 'martiri' şi. fericitul Policarp, 

“care a liniscit goana puind aşa zicând 'sigilul prin mărturia sa. Căci, 
toate cele întâmplate s'au făcut ca, să ne arate Domnul diri cer, ce 
este mărturia după evangelia. Căci el aştepta, ca şi Domnul, să fie. 
tradat, ca şi noi să-l imităm, paz numai să căutăm fericirea noastră, 
ci şi pe a aproapelui.:) Căci iubirea adevărată și tare conzistă, a se - 
mântui nu numai pe sine, citpe toţi fraţii. ” i 

II. Fericite și vrednice au fost toate martiiiile, căci Sau să- 
vârşit după voia lui Dzeu. Căci având idee mai religioasă trebue să 

„ Tecunoascem lui, Dzeu: puterea peste toate. Căci cine nu va, admira 
„„ generozitatea, perseveranţa, şi iubirea lor de Dzeu! Sfășiați de biciu- 

iri că. să putea vedea organizmul trupului lor pănă la vinele 
din lăuntru şi. vasele de sânge, au răbdat încât ceice stăteau împre- 

” jur 'de mila lor se tânguiau; iar aceştia se avântau la un' grad aşa 
înalt: de tărie a. sufletului, că nici unul nu să văieta nici nu suspina, 
dovedindu-ne nouă tuturor, martirii lui Cristos, că în timpul chinui- | 
rilor sunt desbrăcaţi de carne, sau mai mult. că Domnul stătea lângă 
dânșii şi le vorbesce. Jar având ei îndreptată mintea la graţia lui 
Cristos disprețuiau. chinurile lumesci, prin o oră se rescumpă&rau de . 
pedeapsa vecinică. Focul călăilor barbari li să părea recoritor. Căci. 
aveau în vedere a scăpa de focul vetinie, care nicicând nu se stinge, 
și priviau cu ochii inimii la bunurile depuse pentru cei statornici, 
cari ureche wa auzit, ochi nu le-a vtzut, nici la înima omului su 
sau ridicat?) lor. însă le-a arătat Domnul, care nu erau mai mult . 
oameni, ci ângeri. Asemene au răbdat chinuri cumplite și cei con- 
damnați la, animale, fost-au întinși pe . piroane şi chinuiţi cu alte 
chinuri “deosebite ca, de este cu putință, tiranul prin necontenita, -chinuire să-i facă a se lăpăda. i | 
„o TIL Căci multe a născocit diavolul contra lor. Dar mulțămită lui Dzeu! cu nici unul n'a izbutit, Căci pe nobilul Germanicus l-a, întărit statornicia sa contra, fricei. de dânșii și aş 
bine.cu animalele. Voind proconzulul să-l îndu 
pare r&u de tinereţele lui, cu puterea a, înverşun 
ca cât mai curând să iasă din viaţa, nedr 
tot poporul s'a mirat de eroizmul neam 
Dzeu al creștinilor şi striga. turbat 
pe Policarp“. - Ei 

%) Fi. 2, 4. 2) 1. Cor. 2,9, 

plece îi zise: că-i 
at fiara contra sa, - 

eaptă şi fără de lege. Atunei 
ului iubitor şi temător de 

:. „Piară cei fără de lege ;. căutaţi 

a a luptat toarte.
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IV. Iar unul, cu numele Quintus, din Frigia, care nu. demult 
venise de acolo, s'a, înspăimântat: văzând fiarele. Dar tocmai el fusese 
care pe sine şi pe alţii a silit să se dee (martiriului) de bună voie. 
Proconzulul l-a căştigat, inzistând cu deosebite rugăminte, să se la- . 

pede şi să aducă jertfe. De aceea, fraților, să nu- lăudăm pe ceice' - 

singuri se predau, căci evangelia nu astfel învață. a 

V. lar 'prea vrednicul de mirare Policarp nu s'a “înspăimântat. - 
auzind ântâiadată (de “cererea poporului), ci. voia să r&mâe în cetate; 

dar mai mulți îl sfătuesc a o părăsi. Atunci s'a retras întro casă _ 

"la “ţară, nu tocmai departe de oraş; petrecea cu puțini, noaptea "și. 

ziua numai rugându-se pentru toţi şi pentru toate: bisericile: de pe . 

faţa “pământului ; dupăcum avea obicei. Şi cum se vuga, „astfel, avu. - - 

vedenie 3 zile înainte de prinderea ui și. văzu perina sa. cuprinsă . 

de foc; şi întorcându-se zise celor de pe lângă dânsul :. „Trebue de: 

viu să fiu ars. . a o aa 

VI.. Şi urmându-se cu multă sirguință cercetările de a-l-afla se 

mută” în altă casă; dar îndată i-au dat de urmă ceice îl căutau. ȘI nea- 

fându-l au prins 2 selavi tineri, din care unul l-a tradat find 

chinuit. Așa nici nu -mai era cu putință să se ascundă, deoarece 

chiar casnivii se făcură tradatorii lui. Irinarhal — numit şi clironom, 

ceeace este aceeaş — cu: numele Irod, se grăbia a-l: duce la stadiu, 

„ca“ acesta, însuș să-şi pregătiască soartea făcându-se soțul lui Cristos, . . 

iar. tradatorii s6 primiască răsplata lui Iuda! Da a 

"VIL. Vineri pela amiazi, ieşiră având pe sclav între -ei “ poteră 

şi un despărțămănt de călăreţi ca asupra unui hoți). Sosind tîrziu seara 

l-au găsit întro casă mică petrerând în etagiul de sus. El putea şi 

de aici să fugă la altă moşie,.dar nu voi şi zise : Fie voia lui Dzeu: ff A 

Înţelegând că sosiră,. se cobori la ei și fucepu a vorbi cu. dânşii, potera. 

se mira de bătrâneţele și întrepiditatea lui, şi- că şi-au dat atâta 

silință. a prinde un “bărbat aşa bătrân. EL îndată porunci a. le da .. 

în aceeaş oră de: mâncare și beutură. cât voiesc; îi rugă însă. să-i 

dee un ceas a să ruga neconturbat. Îngăduindu-să aceasta, se rugă 

stând, plin de graţia lui: Dzeu, încât nu încetă apoi a vorbi 2 ore; 

iar auzitorii se mirau şi multora -le părea, rău, că au ieșit contra 

unui bătrăn aşă plăcut lui Dzeu. E E i 

- VIII. Iar dupăce şa sferşit rugăciunea şi s'a rugat şi pentru 

toți : pentru ceice cândva se vor fi întâlnit cu dânsul, mici şi mari, - 

renumiţi şi ne'nsemnaţi și pentru întreaga biserică; univerzală de pe 

pământ, sosind. ora . de pornire îl “puseră pe. un azin şi-l aduseră în 

cetate, era Sâmbăta mare. Irinarhul Irod şi tatăl-stu Nikita i-au ieşit 

cu trăsură spre întimpinare, care-l luară! cu sine în trăsură,. îl aşe- 

zară lângă sine şi se încercară a-l înduple-a zicându-i: „Ce r&u este | 

a zice „Domnul Cezar.“ a, jertfi şi a face altele asemene scăpâridu-și 

aşa” viața 9% . La început-nu le respunse; dar inzistând ei le 'zise: 

„Nu voiesc să fac ceeace voi mă sfătuiți“. Iar văzând ei, că'nu le-a 

2) Mt..26, 55. Acta 21, 14,



succes a-l convinge, începură' a-l ameninţa şi îngrabă îl. deteră jos : 

din trăsură încât coborindu-se. din trăsură, își sucise fluerul piciorului. 

Dar el nu băgă aceasta în seamă și merse ca cum nimic nu sar fi 

întâmplat, -de bună voie cu grabă mai departe și fu dus în stadiu, 

“unde era, aşa: mare larmă, că nime nu putea fi auzit. - 

„2. IX. Pecând întra Policarp în stadiu, auzi voce din cer: „Fii 

tare,.Policarpe, şi întăresce-te!“  Nime n'a văzut pe celce a vorbit, 

iar 'vocea au. auzit-o toți, din ai nostri; Altcum era mare tumult când 

"fu adus, 'căci se lăţise vestea; că -Policarp e „prins. Fiind adus îl 

“întrebă proconzulul, de este el. Policarp. Afirmând el aceasta căută ” 

"a-l -sfătui zicând: „Fie-ţi milă de vârsta ta“, aşa și altele i-a vorbit 

lui; precum să îndatinează a să vorbi.la asemene ocaziuni ;. „doară 

“la fortuna,- Cezarelui, întoaree-țe,. zi:. jos cu ateii“. Iar "Policarp privi 

"eu față posomorită .cătră mulțimea. celor adunaţi. din .necredincioşi în 

'stadiu, scutură mâna cătră ei, suspină şi privi la.cer.cu cuvintele: 

„Lipsiască cei fără Dzeu“. Proconzulul tot mai-.mult iinzista şi zicea: 

„oară şi te voi slobozi; 'afurisesce pe Crisţos“. .Atunci respunse 

" Policarp:.„86 de ani slujese.lui și- nicicând. nu mi-a făcut nedrep- 

tate; şi cum să blastem pe regele meu, care m'a mântuit?“ | 

„X. Înzistând -însă el tot mai miult şi zicând: „Joară la fortuna 
” Cezarelui“, răspunse:: „De -afli în aceasta mărire deşartă, ca să jor : 

la fortuna Cezarelui, precum: zici tu, prefăcându-te. că: n'ai sei cine 
sânt: apoi ascultă, cu îndrăznire îţi spun: sânt creştin.. Dacă, voiesti 
să cunosti învățătura creştinizmului, dă-mi o zi. şi mă ascultă“... 
Proconzulul răspunse: „Convinge poporul“. Policarp răspunse: ;Pe. 

- „tine te-am crezut vrednic încă de o explicare căci am înv&țat a, cinsti 
“autorităţile şi domniile puse de Dzeu, întrucât aceasta nu ne aduce 

“ -. pagubă; iar aceia nu sunt — după părerea mea — vrednici ca. să 

mă apăr înaintea lor. . -, e PE 

„NL Atunti zise proconzulul :. „Am animale sălbatice, acestora, 
_te_ voi -arunca, de ru ţe întorci“. Iar el zise: „Poruncesce; căci noi 
“nu ne” putem întoarce dela mai bine la mai rău; bine este din con- 

_" tă a trece dela râu la bine“. Acela iarăş i-a zis: „Dacă dispreţuesci 
“animalele sălbatice, apoi voi -lăsa, focul să te mistue, de cumva nu 
te vei întoarce“. -Zis-a Policarp: * „Tu ameninţi cu focul, care arde 

numai 0 oră şi apoi îndată se stinge, căci nu cunosti focul judecății 
viitoare .şi al pedepsei xecinice, care așteaptă pe cei impioşi. Dar ce 

" întârzii ? Fă ce 'voiesci,“. - a Se 
E “XII. Acestea şi altele zicând s'a umplut de curaj şi bucurie, 

fața lui strălucia de graţie încât nu numai -că nu s'a. înspăimântat 
de amenințările adresate lui; ci mai vârtos a, zăpăcit pe proconzul 

care trimite.pe servul său în stadiu 2, vesti de 3 ori: » Policarp a 
- mărturisit, că este creştin“. Vestind acestea heroldul strigă mulțimea 
păgânilor şi'a, ludeilor,: ce locuia -în Smirna, cu furie 'nemărginită i 

“cu glas înalt: „Acesta, e învățătorul fărădelegilor, părintele tre tinilo: 
ucizătorul zeilor nostri, care pe mulţi îi învaţă a nu jertfi Ş a nu 
adora, pe zei“. “Zicând acestea au făcut gălăgie: mare: 

. 

Şi cereau dela 

.
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Aziarhul Filip, ca să lasă asupra lui” Policarp un leu. Tar” 6 'zise, 
că aceasta, nu-i permis a face,- pentrucă trecuse deja” timpul goanei 

animalelor: Atunci aflară de bine a striga toţi cu _un:glas, Policarp 

- să se ardă viu. Căci trebuia. să 'se. împlinească vedenia, ce s'a arstat 

d 

“mai întâi de trupul lui. Căci. încă înainte: de "martiriu era' el împo-.. 

dobit cu toate însuşirile .mărețe pentru . vieţuirea sa. “Îndată i-să - 

" martiri ca o jertfă grasă şi bineplăcută, precum tu m'ai pregătit la. 

„ aceasta, Dzeule nemincinoase și adevărate, care înainte mi-ai: desco- 

perit şi ai împlinit-acum, De aceea Te şi laud pentru toate, Te. 

0 prin arhiereul vecinic şi' ceresc Isus Cristos, - 

asupra perinii sale, când văzuse că arde era tocmai rugându-se, zisese 

cătră cei de pe lângă sine cuvintele profetice: „De viu „trebue .să . 

fiu ars“, . 

XIII. Acestea .să întâmplară cu aşa mare grabă, că -nici:nu.să | 

poate povesti, mulțimea îndată adună din. oficine și: băi lemne. şi 

vreascuri, mai vârtos Iudeii erau la îndemână în aceste servițe, cum |: 

au fost totdeuna. Fiind gata rugul, depuse .toate hainele deasupra 

şi descingând brâul şi încercă a se și desculța, mui nainte nu făcea 

aceasta, pentrucă fiecare: din credincioși se. întrevea . care să se atingă 

puseră uneltele gata pentru eşafod. Voind ei: să-i bată şi cue, zise: 

sufer nemișcat pe eşafod și fără siguranța cuelor voastre.“ 

-XIV. Ei deci nu l-au bătut cu cue, dar l-au legat. Cu mânile 

„Lăsati-mă aşa; căci celce mi-a dat a-muri în foc, “îmi - va da. să 

tare legate şi strinse la spate, ca -un -ţap.. fiumos “ales “din - 

turma număroasă spre jertfă plăcută lui Dzeu, privi la:cer şi zise: 

„Doamne Dzeule, atotstăpânitorule, părintele iubitului . şi ; binecuvân- 

tatului t&u Fiu, Isus Cristos, .prin care te-am cunoscut. pe tine,: Dzeul 

îngerilor, al' puterilor şi a toată creatura, al întregului” neam al drep- 

ţilor, care viețuesc înaintea feții. tale! Te binecuvânt că m'ai învred- - 

nicit de ziua şi ora aceasta, a lua parte la numărul martirilor tăi: întru * 

potirul Cristosului tău spre. . învierea „vieţii vecinice cu. sufletul. și 

trupul în nestricăciunea Spiritului sânt! Priraesce-mă azi între aceşti. 
* 

binecuvânt, Te preamărese pri 

iubitul 'T&u- Fiu, cu car6 Ție şi sântului Spirit fie -onoare, acum - Și 

în veacurile. viitoare. Amin.“ : - : ERE a 

__ XV. Sferşind el Amin și împlinindu-și rugăciunea, bărbaţii dela 

foc au aprins focul. Mare era flacăra, minune am . văzut noi, : căror 

“a, dat a vedea; care am şi fost păstraţi în viaţă. ca să 'spunem al- 

tora cele întâmplate, Căci. focul luase forma. unui. sin, ca 0 .vâslă, 

umflată de vânt şi împresura ca un zid trupul .martirului; iar el nu 

stătea în mijloc. ca carne ce se frige, ci ca o pâne ce se coace, sau 

ca aur şi argint. cari să lămurese în cuptor. Chiar și un miros plăcut 

adia, inspre noi, ca de tămte mirositoare sau: dela, alt aromat prețios. 

XVI. Văzând în urmă cei fără de lege, că trupul lui nu-l poate 

mistui focul, au poruncit să pășească un “confector,. ca să-l străpungă 

cu pumnalul: Şi făcând el aceasta a ieşit din împunsetură mult sânge, 

că focul se stinsese şi se, mira tot poporul, de întradevăr aşa mare. 

4 
este deosebirea între necredincioşi și cei aleși ; dintre” care eră ȘI
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- acest Policarp, mârtirul- aămirabil; pentru timpur ile noastre învățător 
apostolesc şi bărbat înzestrat cu darul profeţiei,. episcop al bisericei 

- catolice în Smira.. Căci tot” cuvântul ieşit din. sura lui Sa împlinit: 
şi: s& va împlini. - 

XVIL Dar rivalul, invidiosul, răutăciosul, auanăl neamului 
drepţilor, “văzând: mărimea mărturiei lui și viețuirea lui neprihănită din 
început, încununat cu: cununa nestricăciunii . şi luând premiul * fără 

 eonttazicere,: șa dat silință ca” să nu putem primi nici rămăşiţele lui, 
deşi mulţi doriau a :face: “aceasta şi a lua parte la cântul lui trup.- 
A şoptit deci- lui Nikita. tatăl lui Irod, fratele lui Alke, să roage pe 
prodonzul a nu estrata trupul lui ca să se înmormânteze „Ca.să nu 
se lapede de cel răstignit —: zice — şi să ?nceapă a cinsti pe acesta“... 
Acestea le-a, zis “el” fiind îndemnat și silit de ludei care şi ţineau strajă, 
când voiam să-l" scoatem' din' foc,. ei: nu! înțeleg, că noi nu suntem în. 
stare a părăsi ândva 'pe Cristos - care a: :pătimit pentru mântuirea 
celorce pe întreg pământul se vor: mântui, cel nevinovat pentru pără- 
toşi, nici“a adora” pe altul. Căci. noi ne închinăm lui fiind Fiul lui 
Dzeu, iar. pe mutiri îi iubim ca pe învățăceii şi imitătorii: Domnului, 

după: vreduicie, pentrucă cinstese în mod neutrecut -pe regele şi în- 

„care a seris acestea, cu casa-sa. . 

văţătorul lor; ai căror -părtaşi -şi „coidiscipuli să- ne facem și noi!" 

XVIII. Văzând dâci centurionul' filonichia: Iudeilor, l-a pus -în' 
mijloc; după dătina lor, și l-a -ars." “Așa mai apoi am căpătat noi. 
osemintele 'lui cari. ng sunt mâi preţioase decât pietrele prețioase” şi 

„mai scumpe decât aurul, şi l6-am aşezat întrun loc euviincios. Acolo -- 
„va da 'Domnul 'să n putem: aduna după putință, în veselie și bucurie, 
ca să „săverşim ziua martiriului întru amintirea celorce deja au. să- 
vârşit lupta și întra „pregăt; rea “celoree: merg spre ea. : 

“XIX. Acestea, _despre” fericitul. Policarp, care îmoreună cu. cei . 
din. Filadelfia ca al 12. a suferit martiriu în Smirna. dar între toţi 
el mai mult să. amintesce, chiar. păgânii vorbesc de el pretutindenea. 

„EL nu era numai învățător escelent, ci.şi martir ales, al-cărui: mar- 
tiriu :toți doresc să-l; imitaze, “pentrucă, - “afost după evangelia lui 
Cristos, Căci cu statorniriă sa a învins pe proconzulul nedrept ago- 
nisind aşa cununa, hestricăciunii,, preamăresce veselindu-se cu apostolii 

„Şi toți. drepţii pe Dzvu Tatăl și. binecuvântă pe Domnul nostru. Isus 
Cristos, Mântuitorul sufletelor noastre şi guvernatorul trupurilor noastre 
şi păstorul bisericii catolice de pe faţa” pământului. 

„_:. XX Voi: adecă, ne-aţi rugat să vă descriem ceva mai. pe . larg 
cele întâmplate ; iar noi am lăsat să le espună fratele nostru Marcu 
numai după părţile esenţiale. Cunoscând. deci. acestea, trimiteţi apoi 
epistola. şi:la alţi: fraţi .din afară, ca şi” ei să. preamăriască. pe Dom- .. 
nul care face alegere între 'sertitorii săi. Iar. celuice pe. toţi ne poate 
întroduce cu grația. şi darul său în-împărăţia sa vecinică, - prin unul 

. născut Fiul său Isus Cristos, fie onoare, mărire, putere, maiestate în 
veci. Salutaţi pe'-toţi sânții.. VE salută ceice sunt cu mine și Erarist, 

“ .
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XXI Fericitul Policarp suferi martiriu în a 92 lunii Xanthi-- 
kus; 7 zile înainte de 1; Mai, în Sâmbăta patimilor, pela ora a 8. 
(adecă în 26 Martie): A fost prins de Irod sub arhiereul Filip dela 
“Tralles, fiind proconzul Statius: Quadratus, sub vecinica domnire a lui 
Isus Cristos; cui fie: mărire, onoare, maiestate,. tron vecinic din neam. - 
şi pănă 'în neam. Amin. CCC a Sa 

- XXII. -V& dorim să fiți sânătoși, fraţilor, umblând “după învă- 
țătura, evangeliei lui Isus Cristos; cu. care fie mărire lui Dzeu Tatăl 
şi Spiritului sânt pentru mântuirea sânţilor : săi „aleşi! -precum a 
mărturisit fericitul Policarp, în ale cărui urme 'să ne aflăm în împ&- 

"răţia lui Isus Cristos. ... . DR i aaa 
„Acestea a copiat Gaiu- din exemplarul lui :lrineu, învăţăcelul .. 

lui Policarp, care a: şi petrecut 'la olaltă cu Irineu, -Iar. eu Socrate 
am făcut 'la Corint altă -copie din a -lui Gaiu.. Harul “cu toți. (Pata pl e 

„+ Tarăş eu, Pioniu,' am. făcut copie de pe cele descrise atlându-le, css 

arătându-mi în descoperire fericitul. Policarp: precum.voi espune .în 

_cele următoire;, am adunat toate, deşi suferiseră. în curgerea .timpu- - . 

lui, ca'şi pe- mine să mă adune Domnul .Isus Cristos cu aleşii săi - 

întru împărăţia sa cerească, cui fie mărire împreună - cu Tatălui și 

Spiritului sânt în vecii vecilor. - Amin. a ae 

..



m ALE epilog 
"1 “copiat din un codice moscovit. . 

“Acestea a copiat Gaiu' din: scrierile lui Irineu, care şi petrecuse 
la un loc cu Irineu, învăţăcelul sântului Policarp. Căci acest Irineu, 
oarecare. timp după martiriul episcopului -Policarp a mers la Roma 

- învățând. pe. mulţi; 'cui să şi :atribue multe scrieri foarte bune şi 
adevărate; în cari amintesce de Policarp, dela care a învăţat; combate 

„bine. orice: erezie şi arată canonul bisericesc şi catolic, cum I-a primit 
„ dela sântul și.la predat.: Zice însă -şi aceea, că: întâlnindu-se odată 

sântul Policarp -cu Marcion, după care se numesc Marcioniţii, şi zi- 
” eându-i: „Recunoasce-ne, Policarpe“. a: zis el lui Marcion: . „Cunosc, 

cunosc. pe întâiul născut: al: sațanei“. Şi. acestea să relatează în 
scrierile lui Irineu, că în ziua şi ora când în Smirna a suferit 

„ Policarp martiriu, s'a auzit. voce în cetatea Romanilor fiind de faţă. | 
Irineu, ca, o trîmbiţă zicând: »Policarp.a murit ca martir.“ De aceeâ 
precum s'a zis: mâi nainte, a copiat din scrierile. lui Irineu, Gaiu, 
iar din a lui Gaiu a copiat-Isocrat în Corint. larăş eu, Pioniu, am 

"“seris din, copiile lui Isocrat, . căutânau-le după descoperirea. avută: 
dela sântul Policarp le-am adunat, cari suferiseră în curgerea timpului, 
ca şi pe mine să mă adune Domnul. Isus Cristos cu aleşii săi întru 
"împărăţia sa cerească; cui fie mărire împreună cu Tatălui. şi. Fiului 
şi Spiritului sânt în vecii vecilor.. Amin. i 

. 
+



Păstorul. 

A „0 Viziunea I. | a 

1. Creseătorul. meu -m'a vândut: unei atare Rhode la Roma." 
După mulţi ani iarăș m'am întâlnit cu ea și am începuta o iubi „ca 

„pe.0 soră. După câtva timp am văzut-o, scăldându-se în Tibru, i-am 

întins mâna și am scos-o din riu. Atunci observându-i frumseța, am 
zis. întru mine: „Cât de fericit aş fi, de-aș avea soţie aşa frumoasă, 

şi totuş onestă!“ Numai atâta am cugetat, mai 'mult nu. După câtva, 

timp am mers la' Cumae și preamăriam “creaturile lui: Dzeu, cât de: 

mari, frumoase și puternice sunt ele,. iar umblând. încoace şi încolo. 

am adurmit. Şi un spirit m'a luat şi m'a dus pe un loc fără.dru- 

muri, unde nici un om .nu putea să umble; iar locul era ripos Şi 

mâncat de:apă. Trecând riul acela am ajuns pe şes, și căzând: în 

genunchi am început. a mă ruga la Domnul şi a-mi. mărturisi p&ca- 

tele. Când eu mă rugam s'a deschis cerul, şi v&d-femeea aceea, pe, 

care 0 doriseră, salutându-mă din cer și zicând: „Hermo, salutare“, !. 

lar eu văzând-o am zis: „Doamnă, ce faci aici?“ şi ea-îmi r&ipunse: 

Am. fost luată aici sus, ca să aduc păcatele tale -înaintea Domnului. “ 

Îi zic: „Tu acum mă acuzi?*: Nu, zice, .dar ascultă cuvintele cari: 

ți le voi spune. Dzeu, care locuesce. în ceruri şi a. făcut din celece . 

nu sunt ceeace este, le-a înmulţit şi crescut pentru 'sânta sa biserică, 

e mânios pe tine, pentrucă. ai păcătuit asupra, mea€,: Răspuhzându:i 

eu am zis:: „Am p&cătuit asupra ta? în ce chip? -grăit-am" cândva 

cătră tine un cuvânt uriît?..nu- te-am ţinut totdeuna:ca pe: o zină? . 

nu tezam onorat totdeuna ca pe o soră? ce mă minţesci; o femee, 

cu' așa lucruri rele şi necurate? Surizând răspunse: „În inima - ta; 

sa suit pofta răului. Sau nu ţi să pare ţie faptă rea, dacă un bărbat 

drept poftesce. în inima sa ceva rău? Aceasta e doar păcat, zise ea, . 

şi încă mare. Căci “bărbatul - drept doresce numai lucruri, drepte. Iar. * 

voind el cele bune”să ţine în. mare -preţ. onoarea: lui.în ceruri şi 

Domnul este milostiv lui în 'tot lucrul său; iar ceice voesce cele rele 

în inimă îşi atrăg moarte şi închisoare, mai ales ceice voiesc să 'că-. 

ştige pentru sine veacul de. acum și se îmbuibă în avuţiile lor şi nu 

poartă. grija bunurilor viitoare. Sufletele lor vor -simţi părere de rău, 

“care nau speranță, ci mai vârtos sau lăpădat de sine şi de viaţa 

lor, Iar tu roagă-te : la: Dzeu, şi va vindeca păcatele 'tale, ale casei 

tale și ale tuturor sânilor.“ , E i 

: 9. Dupăce .vorbise. ea aceste -cuvinte cerurile se închiseră; iar 

eu eram cuprins de frică și durere. Zice-am - în mine: „Dacă deja 

„aceasta, mi: să socotesce păcat, cum Me vo! putea mântui ?. sau cum 

voi împăca pe Dzeu pentru păcatele mele săvârşite ? sau cu ce cu- 

- vinte mă voi ruga. la Domnul, ca să se îndure: de mine ? Cugetând 

“eu acestea întru inima: mea și judecând, iată. văd în faţa mea un - 

i



fotoliu „mare îmbrăcat cu postav alb de lână; şi veni o femee b%- 
trână în haină foarte strălucitoare, având în mână carte, şezu şi mă. 
salută:  „Hermo, salutare!“ iar eu cu întristare şi plângând îi r&s- 
punsei : „Doamnă, salutare !“. Şi-mi zise ea: „De ce esci trist, Hermo?, 
tu care esci răbdător şi greu de exacerbat, totdeuna vesel; de ce 
esci așa posomorit şi nu te bucuri“ ?' Iar eu i-am răspuns: „Cea mai 

“nobilă - femee -mi-a: spus că am greşit contra ei“. „De loc, zise ea, 
* zace: asupra servului lui. Dzeu: atare vină; dar în tot cazul ai poftit-o 

în inima 'ta. Atare dorință poate duce pe servii lui Dzeu la păcate; 
de aceea: 'rea este dorința şi uricioasă pentru sutietul care întru toate 
este. sânţit: şi deja probat, -dacă poftesce o faptă rea, şi mai. vârtos 
tu, Hermo, rare esti înfrânat, încungiuri orice poftă rea şi esti 

“plin de simplicitate şi mare" nerăutate.&. . . pc 
„.- 8. Dar nu pentru aceasta se supără Dzeu pe tine, ci pentruca 

să -aduci la pocăință casa ta, care a făcut fărădelege cătră Dzeu şi 
cătră voi, părinţii lor. Tu însă, din iubire oarbă cătră copiii tăi, ni'ai 
mustrat casa'ta, ci ai lăsat-o s& piară în chip îngrozitor. De aceea 
sa mâniat pe tine Domnul; dar. el.va vindeca toate relele întâm- 
plate în casa ta; căci pentru păcatele şi fărădelegile lor tu ai scă- 
pătat în afacerile tale pământesci. Dar îndurarea nemărginită a 

- Domnului te-a, miluit pe. tine şi. casa ta şi te va face tare şi va 
întemeia iarăş mărirea.ta. Tu însă lapădă” ușurătatea, cu seriozitate 
întăresce casa, ta. Căci precum faurul pune lucrul său sub ciocan Şi 
face din el ce voiesce, așa schimbă cuvântul drept rostit zilnie cuge- 

„tele rele..Nu înceta a admona copiii tăi; căci sciu,. că întorcându-se 
din toată inima; vor fi înscriși lângă sânţi în cartea vieţii. Încetând 

“-ea a vorbi acestea îmi zise: „Voiesci să-ţi cetese ceva ?“-ar eu zic: 
-„Voiese: Doamnă“. Îmi zise apoi: „Fii ascultător și auzi 'măririle lui 
Dzeu“. “Auzit-am în chip măreț şi minunat lucruri, de cari nu-mi 
mai pot .aduce aminte;: căci toate cuvintele erau înspăimântătoare, 

„pe cari omul-nu le poate suporta.. De cuvintele din urmă îmi adut 
„aminte; căci ne -erau favorabile și blânde. „lată Dzeul puterilor, 

care a creat 'lumea cu putere nevăzută, tare și cu înţelepciune înaltă, 
a îmbrăcat creatura în înțelepciunea sa vrednică' de laudă cu frum- 
seţă, a; întărit “cerul cu cuvântul s&u cel puternice Şi a' așăzat pă- 
mentul peste ape, și cu înțelepciunea şi pronia, 'sa a înfinţat biserica 
sa sântă, pe care a binecuvântat-o, — iată acela -va, schimba, ceru- rile, munţii, dealurile și mările, şi toate vor fi întinse „pentru chie- maţii săi, ca să le dee făgăduinţa, dată lor, cu multă mărire 'şi bucurie, de vor piizi aşăzămintele lui Dzeu, primite cu multă credință, * : 
4 Dupăce sforşise cetirea se sculă de pe fotoliu, veniră apoi 4 tineri, luară fotoliu şi se duseră cătră răsărit. M8 chiemă (femeea. bătrână) la sine şi atingend pieptul meu îmi zise: „Ţi-a plăcut ceeace 

i-am cetit2* Iar eu îi zisei: „Doamnă, cele din urmă îmi plac, iar cele de mai nainte sunt grele şi aspre“. Ea îmi răspunse: „Sferşitul 
privesce pe cei drepți, iar cele de mal nainte pe păgâni şi apostaţie, | 
Vorbind ea acestea cu Mine, veniră 2 bărbaţi,” o ridicară. pe braţe 
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și se depărtară cătră răsărit, încotro fusese dus şi fotoliul. Plină de 
“ bucurie se depărtă ea zicându-mi: „Hermo, fii bărbat“. . . Dă 

, Viziunea II. Ne pi 

„Mergând eu la Cume cam în acelaş timp ca anul trecut plim- 
„bându-mă mi-am adus aminte de viziunea, din anul trecut, şi -iarăş- 

mă apucă spiritul şi mă duse; în. acelaș loc ca anul trecut. Sosind la 

acel loc îngenunchiai şi începui să mă rog la Domnul şi a preamări 

numele lui, căci vrednic m'a socotit şi: mi-a iertat păcatele de: mai 

- nainte. lar dupăce m'am sculat dela, rugăciune văd înaintea mea: 

matrona, care am! văzut-o și “anul trecut, umblând şi cetind întro: 

carte. Apoi îmi zise :' „Poţi tu propovedui acestea aleşilor lui Dzeu ?*, 

Eu îi r&spund: „Doarnnă, atătea lucruri .nu pot ține minte; dar” 

dă-mi cartea, ca să le copiez“. „Ia-o, zise ea, dar iarăş să mi-o dai“. 

Şi luând-o m'am dus de o parte la un loc -corespunzător în câmp 

şi am scris literă după literă; căci nu aflam silabe. ' Dupăce însă 

copiasem întreaga. carte fără veste mi se luă originalul din mână;. 

de cine, nu sciu. ii - A 
| „>. Patrusprezece zile. am -postit și mult m'am rugat la Domnul ; | 

apoi mi s'a descoperit cunoscința scrierii. . Ea cuprindea acestea: 

„Hermo, sămânţa ta a păcătuit contra lui Dzeu, a hulit pe Domnul 

“şi a tradat: pe părinţii ei în mare răutate,.: s'au făcut tradatori de 

părinți, iar.tradarea nu le-a: adus nici un folos, ci au-mai înmulţit 

păcatele lor cu desfrânare şi răutăţi de tot felul; şi așa s'au! umplut 

măsura, fărădelegilor. Tu. însă spune copiilor tăi aceste cuvinte şi 

soției tale, care mai târziu îţi va. Îi ca soră; „căci şi ea nu-şi stă-. 

pânesce. limba, .cu care face râu; dar auzind aceste cuvinte se va, 

lăsa şi va avea milă, Dupăce tu le vei fi spus aceste cuvinte, care 

ți le-am" descoperit la poruncă Domnului, atunci li să vor ierta toate 

păcatele făcute mai nainte," chiar şi sânţilor care au 'păcătuit pănă 

în această zi, de se vor întoarce din toată inima şi vor scoate du- 

plicitatea. din inirăele .lor. Căci a jurat Domnul pe inărirea sa pentru 

aleşii săi; dacă după ziua aceea hotărită; încă, vor mai păcătui, să nu 

“ dobândiască mântuire ;. căci pocăința se 'sferşesce pentru cei drepți ; | 

Sau împlinit zilele de pocăință pentru toţi sânii; iar. păgânii au 

- timp de pocăință pănă la sferşitul zilelor. Spune deci prepoziţilor 

bisericii ca să îndrepte căile lor întru dreptate, ca să, poată dobândi 

cu belşug făgăduințele cu mulță onoare. Fiţi tari voi. care lucraţi 

„dreptatea, nu fiţi nehotăriţi, ca să fie trecerea "voastră cu. sânții . 

ângeri. Fericiţi sunteți care suportaţi nevoia mare viitoare, ȘI care. 

nu se lapădă de viaţa lor: Căci juratu-sa Domnul pe Fiul seu, ca 

să nu aibă parte, de viaţa lor ceice se lapădă de Domnul lor, cei | 

care de acum se lapădă în zilele: următoare; "iar cătră ceice sau 

lăpădat mai nainte a fost grațios pentru nemărginita sa îndurare. 

3. Jar tu, Hermo,-mai mult.nu aminti fărădelegile copiilor tsi, . 

' nici. părăsi pe: soru-ta. ca să se curețe de păcatele lor de mai nainte. . 

Căci vor. primi pedeapsa dreaptă dacă nu te arăţi de tot ne'mpăcat,
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""Nempăcarea aduce moarte. Iar tu, Hermo, ai îndurat multe, necazuri 
familiare pentru călcările casei tale, căci tu nu îngrijeai de ea, Ci 

„ai fost indiferent. ocupându-te numai cu afacerile tale rele; dar no- 
rocul t&u este, că nu te-ai lăpădat de Dzeul cel viu; simplicitatea 
şi multă înfrânarea ta; acestea te-au mântuit de vei fi statornic, şi 
pe “toți va mântui care lucră acestea umblând în nevinovăție şi sim- 
plicitate. Aceştia vor învinge orice răutate şi vor fi: statornici pănă 
la viața vecinică. Fericiţi sunt ceice lucră dreptate. În veci nu or 
peri.. Vei spune lui Maxim: .„lată. vine nevoie; de-ţi place, lapădă-te 

-iarăş, “Aproape 'este. Domnul de ceice se întorc, precum este scris la 
Eldat și Modat care au profeţit poporului în pustie“. 
4. Fraţilor! Un tânăr foarte frumos mi-a descoperit în somn 

“acestea. El mă întrebă: „Cine crezi tu, că. este bătrâna, dela care 
ai primit cartea ?* Eu i-am răspuns: „Sibila.“ „Te înşeli, nu este 
ea.“ . „Deci cine?“ i-am zis. „Biserica,“ răspunse. el. L-am întrebat, 

„apoi: „De.ce se arată bătrână?* „Pentrucă, zise, s'a făcut mai 
nainte decât toate; de aceea este bătrână şi pentrucă din pricina 

"ei lumea, s'a pus la loc.“ Apoi am avut viziune în casa, mea. Veni 
"-matrona şi me întrebă de am dat deja cartea bătrânilor. Am negat: 

a li-o fi dat. Bine ai făcut, zise ea; căci am s& mai adaog ceva. 
Când deci voi fi gata, cu toate să încunoscinţezi pe toţi aleşii despre 

„ea. Scrie deci 2 exemplare, trimite unul lui Clement, altul Graptei. 
"Clement îl va, trimite apoi în cetățile din afară, căci lui s5 cuvine 
aceasta ; iar Grapte va învăţa din el.pe văduve şi orfani. Tu însuți 
vei ceti în această cetate cu presbiterii care stau în fruntea, bisericii. 

Sia Viziunea, IIL.- - a 
| 1. Fraţilor! am văzut acestea. Dupăce de multe ori postisem 
şi mă rugasem la Domnul ca să-mi arate descoperirea, ce îmi făgă- 

„ duise prin matronă a mi-o face, în aceeaş noapte mi se arătă matrona, 
şi-mi zise: „Fiindcă te rogi cu atâta inzistență şi arăţi atâta zel a 
cunoasce toate, vino la câmp, unde lucrezi acum la orz şi pela ora 
a 'cincia mă voi arăta ţie şi-ţi. voi descoperi ce vei mai vedea.“ 
„Doamnă, în. care loc. al câmpului?“ „Unde voiestci“ zise ea. Alese- 

“sem, un::loc frumos, de o parte. Dar înainte de a-i fi vorbit Şi a-i 
spune locul, îmi zice: „Voi veni, unde tu voiesci.“ Aşa, fraților 
m'am dus la câmp, mi-am tocmit vremea şi am sosit la ora precisă 
în locul hotărit, şi ved o sofa de fildeș, pe ea era o perină de pânză 
şi peste sofa întinsă pânză fină. V&zând eu acestea, înaintea mea, 

„Și pe nime în acel loc am ameţit, spaimă mă cuprinse, perii se fă- 
cuseră. măciucă ;, frică mă luase, căci mă vedeam singur. Venindu-mi 
iarăş în fire îmi adusei aminte de mărirea lui Dzeu Şi încurajându-mă 
îngenunchiai şi-mi mărturisii Domnului păcatele, îum am făcut şi 
mai nainte. Ea. veni cu 6 tineri, pe care și mai nainte i-am văzut 
se puse ceva după mine, mă ascultă cum im rog la Dzeu şi-i măr.- 
turisesc păcatele. Atingându-mă imi zise: „Hermo,. încetează â te 

ă ruga pentru păcatele tale; roagă-te și după dreptate, ca să aibi 

«
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parte de ea tu şi casa ta.“ Apoi mă ridică cu mâna şi mă duse la 
sofa, şi zise tinerilor: „Duceţi-vă zidiţi.“. lar după depărtarea tineri- 

“lor, fiind noi singuri, îmi zise: „Şezi aci“. Eu îi r&spunsei: „Doamnă, 
să şadă mai ântâi cei mai bătrâni.“ Ea r&spunse: „Dacă îţi. zic, 
şezi.* Voind a mă aşeza de partea dreaptă a .sofei nu-mi dădu voie, - 
ci zise să mă așez de purtea, stângă. Murmurând eu pentru aceasta, 
şi întristându-mă că nu m'a lăsat să șed de dreapta îmi zise: „Hermo, 
te întristezi ?* Locul de dreapta este pentru alţii, care deja au bine- 
plăcut lui Dzeu și au suferit pentru numele lui; tu mai trebue încă 
multe s& faci pănăce te. vei așeza cu dânșii; dar precum acum stă- - 
ruesti în simplicitate, stărue şi mai departe şi vei şedea cu dânsii, 

și toţi care săvârşesc faptele -lor şi cu răbdare supoartă ce au răbdat. 

„2. „Ce au suferit ei?“ întrerupsei eu. „Ascultă, îmi răspunse; 

pentru numele biciuiri, închisoare, nevoi: mari, cruce, animale; de. 
aceea: ocupă între sânţi locul de dreapta, şi. oricine suferă . pentru 

nume ; iâr ceialalți 'sunt de stânga. Dar amândoi, cei“care șăd de“ 
dreapta şi cei de stânga, au aceleași daruri şi aceleaşi promisiuni ; 

cei de dreapta mai au încă ceva deosebită onoare. Tu doresci” cu 

mare dor a şedea de dreapta cu ei, dar ai. încă multe scăderi; dar 

te vei curăţi de ele; şi toţi care nu se îndoiesc se. vor .curăţi. de 

toate: păcatele lor făcute pănă în ziua aceasta.“ Acestea, zicând voia - 

să se depărteze; dar eu căzui la picioarele ei rugând-o pentru Dom- -- 

nul să-mi arate viziunea promisă. Ea iarăş mă prinse de mână, mă 

sculă și mă aşeză pe sofa de partea stângă; iar ea şedea de dreapta. 

Apoi arătând un sceptru. foarte frumos. înni zise: „Vezi un lucru 

mare ?* „Nu; doamnăf, îi. r&spunsei eu.. Îmi zise: „Privesce, nu vezi 

înaintea ta un turn mare, zidit peste ape din cadre strălucitoare ?2* 

Turnul îl- zidiau în patru unghiuri tinerii care veniseră cu dânsa; 

-dar zeci de mii de oameni duceau piatră, unii din adânc, alţii -de 

pe pământ, şi le dădeau celor 6 tineri. Aceștia iarăş le primiau „şi 

zidiau. Petrile din adânc le așezau în zidire cum erau aduse: căci - 

erau cioplite, și se potriviau cu celelalte în -zidire; și aşa, se. lipiau 

una de alta că. nu se putea vedea, între ele. Întreaga zidire a tur-: 

nului. părea alcătuită: dintro piatră. Iar din pietrile aduse de pe uscat. 

unele puneau de o parte, «altele puneau în zidire, altele le spărgeau 

“ şi: lăpădau departe de turn. Şi împrejurul turnului erau multe. pietri 

cari nu se întrebuințau la zidire; căci unele erau aspre și colțuroase, 

"altele erau crepate, altele sparte şi altele albe "și -rotunde, că nu 

erau bune la zidire. Am văzut şi alte pietri departe aruncate delă, 

turn şi se mișcau pe drum şi nu stăteau locului, ci se rostogoliră 

în locuri neumblate; altele iarăș căzuseră în foc şi ardeau ; „altele 

căzuseră aproape de ape şi nu puteau să ajungă în apă deși doriau 

a se rostogoli mai departe şi a ajunge în apă. Pa 

_*- 3. Dupăce îmi arătase toate acestea vola, se se depărteze,. Eu 

îi zisei: „Doamnă, ce-mi foloseste; că am văzut. acestea, Gacă nu" 

-seiu ce însemnează'?* . „Omule, esci curios, voind să scii cele dim- 

- prejurul turnului“. „Da; doamnă, răspunsei eu, ca; se vestesc fraţilor
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mei şi făcându-se mai veseli auzind acestea, să cunoască pe Domnul 
în. multa lui mărire“. “Ea îmi zise: „Mulţi.:se vor: bucura, âlţii vor 
plânge ; dar şi aceștia, dacă vor asculta, şi se vor potăi, se vor bucura.“ 
Ascultă: deci as&mănările cuprinse în. turn; căci toate ţi. le voi des- 
coperi.. Dar mai rault să nu mă infestezi. cu descoperire; căci aceste 
“descoperiri au sfârşit; ele s'au împlinit. . Dar tu nu încetezi a cere. 

„ descoperire fiindcă ești neruşinat. Turnul deci, care ai văzut zidindu-l 
sânt eu, biserica, care ţi s'a arătat ţie acum și mai nainte; întreabă - 
orice voiesci despre turn şi-ţi voi descoperi, ea să te bucuri cu sânţii. 
— „Doamnă, îi r&spunsei, deoarece odată mi'ai ţinut vrednic a-mi des- 
coperi, fă-o acum.“ Jar ea îmi zise: „S& va descoperi ceeace s'a aflat 
de bine, numai inima ta să fie la Dzeu şi să nu te îndoesei de ceeace: 
vei vedea.“ Apoi o întrebai: „Doamnă, de ce s'a zidit turnul peste 
ape?“ „Ţi-am spus deja, zise ea, cele de mai nainte, şi totuşi ceri 
explicări detailate ; cercetând tu mai aproape vei afia adevărul. Ascultă, 

„de ce turnul s'a. zidit peste ape: că viața voastră sa mântuit şi 
“s8 va mântui prin. apă. Turnul este. întemeiat pe cuvântul atotpu- 
ternicului şi preamăritului nume și s& ţine -la 'olaltă. de puterea 
nevăzută a Domnului.“ o N 

4. R&spunzând i-am, zis: „Doamnă, măreț şi minunat este acest 
lucru. Cine,sunt. cei 6 tineri care zidese?* „Aceştia sunt sânţii ân- 

_geri ai lui Dzeu care mai întâi au fost creaţi, căror Domnul a dat 
întreaga creatură, ca să o înmulțească, zidească și stăpânească .în- 
treaga făptură. De aceea ei vor duce la capăt zidirea .turnului.“. 
„Cine sunt ceilalți care aduc pietrile?“ „Și aceia sunt, sânţii ângeri 
ai lui Dzeu; dar cei 6 de mai nainte sunt .lor superiori. Zidirea 
turnului. să va sfârşi şi toţi împreună se vor bucura făcând cere: îm- 
prejurul turnului şi vor preamări pe Dzeu, că :sa sfârsit zidirea 
turnului.“ Am mai întrebat-o zicând: „Doamnă, aș dori s& cunosc 
soartea, pietrilor şi puterea lor.“ Răspunzând ea îmi zise: -„Nu ca 
„cum ai fi mai vrednic decât alții ţi s'a descoperit; căci sunt unii 
care te-au întrecut şi sunt mai buni decât tine, încât -adecă acestora 
trebuia să se descopere aceste vedenii; ci. pentruca să se - preamă- 
riască numele lui Dzeu ţi s'a descoperit şi. ţi să va: mai descoperi | 
pentru cei îndoelnici,. pentru ceice totdeuna cugetă în inima lor, de să 
vor întâmpla acestea ori nu. Spune-le, că tote acestea sunt. adevăr, şi 
nimic nu este afară de adevăr, ci toate sunt'tari, sigure şi fondate.“ 

E 5. „Acum ascultă despre pietrile întrebuințate la zidire. Pietrile 
cvadrate, albe și. cari se lipesc cu laturile, sunt apostolii şi episcopii 
și învățătorii şi diaconii, care au umblat întru. sânțenia lui Dzeu 
'supraveghind, învățând şi servirid pentru aleşii lui Dzeu: cu cirăție 
și sânţenie, unii deja au reposat, alții însă sunt încă-în viaţă; tot- 
deuna au lucrat impreună în bună'nțelegere şi uu păstrat pacea | 
între olaltă ascultând -unul de celalalt; 'de aceea să Şi potrivesc cu 

: laturile lor la zidire, * „Cine sunt -pietrile aduse din : adâne. “cari să | 
întrebuințează la zidire?“ „Aceștia sunt ceice au pătimit pentru riu- . 
mele Domnului.“ “ „AŞ mai dori se cunosc, Doamnă, cine sunt pietrile * 

5
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celelalte cari fură aduse de pe uscat? Ea “îmi zise: „Cari nu “sunt 
cioplite şi se pot întrebuința la partea de jos a zidirii, pe. aceia 
Domnul i-a preamărit, pentrucă au umblat. calea dreaptă a Domnului 
şi au urmat poruncile lui.“ „Cine sunt cele aduse şi puse în. partea: 
deasupra a zidirii?“ Sunt cei tineri în' credință şi credincioşi în 
genere. . Ângerii îi îndeamnă s&-facă bine, pentru că nu se află întrânşii 
rgutate, « Cine sânt cele pe cari le puseră la o parte și lăpădară 2% 
„Acestea sunt ceice au păcătuit, dar voiesc să se .pocăiască;, de 
aceea mau fost aruncate tocmai departe de turn, căci pocăindu-se: 
pot fi întrebuințați la zidire. Ceice voiesc așadar să se. pocăiastă, 
dacă întradevăr se 'pocăiese, să întăresc în 'credință, de se . pocăiese 
acum pănă când să zidesee. turnul. lar când zidirea, -va, fi sfârşită, 
nu mai au loc, ci vor fi lăpădaţi. Numai atâta au, că sunt în apro-. 

pierea turnului.“ . - a 

6.-,„Voiesti să cunosci şi pe celece au fost sparte şi aruncate 
departe dela turn ?* „Aceste sunt fiii nedreptăţii; ei-au crezut cu 

fățărnicie, şi toată răutatea nu s'a depărtat dela ei; de aceea .nu 

au mântuire, căci nu sunt apți la zidire pentru r&utăţile lor. De 

aceea au fost sparte şi aruncate departe de mânia Domnului; căci 

„îl mâniaseră. Iar celelalte cari multe le-ai văzut zăcând fără a fi 
întrebuințate la zidire sunt cele 'colțuroase ceice au cunoscut ade- 
vărul, dar:nu rămân întrânsul nici se lipesc: de sânți; de aceea 

sunt nefolositori.* „Cine sunt celece au. crepături ?* „Aceştia sunt cei, ” 

ce se duşmănese între -olaltă în inima lor! şi nu au pace între „sine 

care de față sunt cu pace, iar depărtându-se unul de altul au în 

inimă vgutăţile lor: Acestea sunt crepăturile” pietrilor. Jar pietrile 

ciuntite sunt ceies au crezut și în parte mare ţin 'credința cu drep- | 

tate, dar mai “au unele părți de nedreptate; de aceea nu sunt în- 

țregi, ci ciuntite.« . „Doamnă, cine sunt cele albe și rotunde cari nu -să - 

potrivesc la zidire?« Răspunzând ea îmi zise: „Pănă când esci ne- 

bun şi nvințelegător, întrebi -de toate şi nimic nu scii? Aceste sunt 

ceice au credință, dar'-au şi averile acestui veac. Când -vine nevoie, 

pentru avuţia şi afacerile lor se lapădă de "Domnul lor.“ Şi r&spun- " 

zând i-am zis: „Doamnă, când: vor putea fi întrebuințaţi la, zidire 2% 

„De treabă lui Dzeu 'vor fi ei, zise, când se va ângusta avuţia lor" 

care îi stăpânesee. Căci precum piatra rotundă dacă nu să taie și 

- lapădă ceva din ea nu poate fi cvadrată, astfel şi cei. avuţi în lumea 

aceasta. de nu să va, tăia :averea lor, nu pot fi apți Domnului. În- 

țelege aceasta mai ântâi dela tine însuţi: cât erai bogat, erai netreb- 

nic, acum însă esti trebuincios și folositor pentru viaţă. Fiţi trebuin- 

cioşi. lui Dzeu ; căci și tu însuţi vei “fi luat din aceste pietri.“ | 

7..„ Celelalte pietri cari ai văzut aruncate departe de turn și... 

căzând pe drum și rostogolindu-se din drum în loc neumblat: aceştia, 

sunt care au crezut, dar pentru inima lor nerezolută au, părăsit calea 

cea adevărată; 'ei. au crezut: că pot -afla o. cale mai bună, rătă- 

cest și. chinuindu-se: umblă pe căi neumblate. Iar celece au căzut în - 

»
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foc şi ard sunt ceice defnitiv s'au lăpădat de Dzeu cel viu, şi care 
nu mai cugetă a se pocăi, pentru-poitele de necurăție şi r&utățile 
ce săvârşesc.“ „Voiesci doar să stii, cine sunt pietrile celelalte, cari 

„au căzut aproape de ape şi nu puteau să se rostogoliască în apă“? 
„Aceştia - sunt . ceice au ascultat “cuvântul şi doriau să se boteze în 
numele Domnului; apoi aducându-și aminte de sânțenia adevărului, 
să "ntore şi umblă iarăş după poftele lor rele“. Aşadar încheiă espli- 
carea turnului. Îndrăznind însă am mai întrebat-o, dacă toate pietrile” 
lăpădate şi cari nu se potrivesc la zidirea turnului ar avea loc la 

" acest turn, de cumva sar potăi? „Pocăinţă“, r&spunse ea, „este și 
pentru 'ei, dar la acest turn nu mai pot avea loc. Buni vor Â pen- 

„tru un loc. mult inferior, dar şi aceasta numai de vor fi fost 
chinuiți şi de au încheiat zilele păcatelor lor. Și de aceea vor fi. 
transpuşi, pentrucă au primit cuvântul drept. Şi atunci le -va, succede: 
a trece din chinurile lor, când se vor urca la inima lor faptele rele -.: 
ce le-au săvârşit. lar de nu se vor ridica la inima lor, nu se vor - 

" mântui pentru împietrirea, inimii lor“. | E 
8.: Iar încetând eu a o întreha despre toate îmi zise: „Voiesci 

să vezi încă ceva ?* Fiind foarte poftitor a vedea mă bucurai că voi 
„mai vedea ceva. Privindu-mă& zimbi.- şi-mi zise: „Vezi tu 7 femei 
„împrejurul turnului“ ? „Văd, r&spunsei, Doamnă“. „Acest turn îl vor 
duce acestea, la porunca Domnului. Ascultă explicarea lor! Ântâia 

„între. ele cu: mâni tari se chiamă credință; prin aceasta să mântue | 
aleşii lui Dzeu. A doua, cea încinsă cu șorţ, cu ținuta, bărbătească, se 
chiamă înfrânare; este fica credinţii.: Cine urmează ei fericit va, fi 
în viaţă, căci se feresce de toate faptele rele crezând, că va mosceni 
viaţă vecinică, de. se înfrânează de toată pofta rea!“. „Iar celelalte, 

Doamnă, cine sunt?“ „Sunt fice dela olaltă. Una se chiamă simpli- . 
citate, a doua, nevinovaţie, a, treia :sânțenie, a patra, sciință,- a cincia 
dragoste. De vei împlini toate faptele mamei lor, poţi fi viu“. „Aş voi, 
Doamnă, să cunosc, fiecare ce_putere are?“ „Ascultă“, zise ea, „pu-. 
terile. ce le au“. „Acestea se condiţionează una de alta şi urmează 
după nascerea lor. Din credință .se nasce înfrânarea, din înfrânare 
simplicitatea, din simplicitate nevinovăția, din nevinovăție sânţenia; 
din sânţenie sciința, din sciință dragostea.. Lucrurile lor sunt -curate, 
sânte şi dzeesci. Cine servesce lor şi e în stare -a fi stăpânit de 
faptele lor va locui în turn împreună, cu: sânții lui Dzeu.“ O întrebai 
apoi despre timpuri, de este. deja, sfârșitul lumii. Ea, strigă cu voce 
înaltă zicând: „O omule nenţelepte! nu vezi, că încă să zidesce la 
turn? Cum însă s'a sfârşit turnul, la care să zidesee, are sfârsit. 
Dar încurând să va, sfârşi. Nu .mă& mai întreba; destul îţi este tie 

__ Şi sânţilor această aducere aminte şi înoirea. spiritelor voastre. Dar - 
-nu numai ție s'au făcut aceste descoperiri, ci ca să-le împărtăşesci 
tuturor. După 3 zile — mai ântâi trebue să te resgândesci asupra 
lor — Hermo,, aceasta e cea mai mare poruncă, 'vei vorbi toate ace- 
stea, în urechile sânţilor,' ca ascultându-le şi împlinindu-le să se - 
curăţească de toate răutăţile lor şi tu împreună cu eic. Sai
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9 „Aseultaţi-mă, fiilor! eu'v'am. crescut în mare simplicitate, - 
nevinovăție şi sânțenie. prin îndurarea. Domnului, care a lăsat să 
stropiască asupra voastră dreptate, ca să vă îndreptaţi şi sânţiţi de 
toată răutatea şi de toată perversitatea. Iar voi nu voiţi să încetaţi 
dela r&utatea voastră. Acum deci ascultaţi-mă, fiți în pace între voi, 
cercetați-vă, primiţi-vă unul pe altul, .nu vă împărtăşiţi numai singuri 
din ne'nţelepciune de făpturile .lui Dzeu, ci daţi şi celor lipsiţi. Căci 
unii pentru mulţimea mijloacelor de trai cauzează cărnii lor slăbi- 
ciuni, făcând pagubă cărnii lor; iar. carnea celorce n'au nutrimente 
suferă -pentrucă n'au destule mijloace şi trupul lor să păgubesce. 
Acest inconvenient este spre dauna voastră, care aveţi şi'nu daţi 

celor lipsiţi. : Căutaţi la judecata viitoare! “Voi îmbuibaţilor căutați 

pe cei Hămânzi pănă când nu sa sferșit turnul; căci dupăce s'a 

sfârşit turnul veţi voi să faceți. bine și nu veţi avea ocaziune. Cău- 
taţi deci voi care vă  mândriii - cu averile vâastre, ca să nu suspine 

lipsiţii, şi suspinarea lor: să se înalțe la Domnul și st fiţi încuiaţi 

afară de ușa turnului împreună cu bunurile voastre. Acum deci mă 

adresez -vouă prepoziților bisericii şi celoree aveţi locurile dântâi: 

nu fiți. asemene vrăjitorilor. Vrăjitorii- poartă, adecă mijloacele lor în 

cutii, -iar voi 'purtaţi mijlocul și veninul vostru: în inimă. V-aţi întărit 

ca osul şi nu voiţi să curăţiți: inimele voastre și s& uniţi cugetarea 

voastră spre aceeaş întru inimă curată, ca. să dobândiți “milă la îm-. 

păratul cel mare. Căutaţi deci, fiilor, ca aceste dezbinări să nu vă 

lipsiască de viaţa voastră. Cum voiţi voi să cresceţi . pe aleşii: Dom-. 

nului, dacă înşivă sunteţi fără crescere ?. Fiţi deci între olaltă dis- 

ciplinaţi şi aveţi pace între voi, ca şi eu să pot păși cu inimă veselă 

înaintea” Tatălui şi să pun cuvânt la Domnul vostru pentru toți. - 

10. Când încetase a-mi 'vorbi, veniră cei 6 tineri care zidiau“ 

_o duseră la turn, alţi 4 luară sofa şi o duseră lângă turn. Faţa lor 

mam văzut-o, căci erau întorşi cu dosul - cătră mine. La despărțire. 

am mai rugat-o să-mi descopere cele 3 chipuri în cari mi s'a arătat. 

Ea îmi răspunse: „În. privința aceasta. altădată trebue să te rogi, ca 

să ți să descopere. Ea: mi se arătase, fraților, în ântâia viziune, acum 

anul, ca o temee bătrână șezând în fotoliu. În a doua viziune avea - 

chip mai tânăr, carnea și părul erau ca la bătrâne și, stând vorbia, -- 

cu mine. Era şi mai veselă ca ântâia dată. În a treia viziune era, 

de tot tinerică şi de frumseţă captivătoare, numai părul era, alb ca, 

la o femee bătrână; era fără întrerupere” veselă, și şedea . în sofa.. 

Pentru acestea, eram foarte. trist, ca să cunosc chipurile descoperirii.. 

Atunci văd în vedenie de. noapte pe matronă, . grăindu-mi : „Fiecare | 

ruoăminte condiţionează cuget supus; postesce şi vei primi ceeace - 

ceri dela Domnul“. Am postit deci 1. zi, -iar în noaptea. următoare . 

mi s'a arătat un tânăr zicând: „De ce ceri în rugăciuni descoperire 

fără pregătire? Caută să nu strici corpului tu cerând așa multe 

lueruri.. Fie-ti destule descoperirile acestea. Sau esci tu în stare să 

vezi descoperire de cuprins mai puternie decât cele văzute“ ? Re- 

spunzând i-am zis: -„Domnule, numai atâta. mă T0g, câ se ml se
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“explice cele 3 înfăţişeri ale matronei, ca așa dtscoperirea să fie un - 
întreg“. Iar el îmi zise: -„Pănă când sunteţi nepricepuţi? Îndoielile - 
vă fac nepricepuţi și:să nu aveţi inima voastră la Domnul“. Ră&spun- 

- zându-i. iarăş. am 'zis:. „Domnule, prin tine vom cunoaste acestea 
mai. temeinic.“ ., CI ae 

„ui 1. „Ascultă, zice, ce însemnează cele 3 chipuri, despre cari 
întrebi. De: ce s'a arătat matrona, în viziunea ântâia şezând în fotoliu ? 

- Pentrucă spiritul vostru era îmbătrănit şi deja mort, .nu mai avea, 
putera în urma -moleşirii:şi a îndoielilor voastre. Căci “precum. bă- 
trânii -care nu'au speranță de întinerire. nu aşteaptă. decât moartea, 

„așa şi: voi moleşindu-vă de afacerile lumesti, v-aţi dat trândăviei și 
nu. aţi pus grijile voastre în Domnul; ci mai ales mintea voastră: 
a “suferit și aţi îmbătrânit sub povara necazurilor voastre“. „Aş dori, 
să mai sciu Domnule, :de ce a şăzut în fotolin“? „Fiecare bolnav 

„şade în fotoliu din cauza slăbiciunii, ca se dee razim înfirmităţii tru- 
“ pului său. Acum cunosci însămnarea, viziunii prime“. 

i 12. În „viziunea a doua, ai: văzut-o stând şi având chip mai 
“tânăr şi mai veselă ca ântâia oară, iar trupul şi părul erau bătrâne. 
Ascultă, zise,; şi această parabolă. Când e cineva bătrân, din cauza 

> slăbiciunii şi sărăciei nu mai 'are speranță, aşteaptă numai ziua din 
urmă a .vieții; apoi pe neaşteptate moscenesce, auzind de aceasta se 
îndreaptă “şi-şi adună puterile fiind plin de bucurie, nu zace mai 
“mult ci stă, se înoiesce spiritul lui cel deja mort de încordările de 
mai. nainte, el. nici nu mai şade, ci- este în puterea bărbatului: aşa 
și voi ascultând: descoperirea, ce. vi-a făcut-o Domnul. Căci s'a milo- 
stivit de „voi: și a înoit spiritul vostru, aţi depus moleşirea, aţi primit. 
putere şi v-aţi întărit în credinţă şi văzând Domnul întărirea - voastră 
Sa. bucurat; de aceea vi-a arătat zidirea turnului, și altele vă „va 
descoperi, de veți «avea pace întru. voi din toată inima. o 

- 13. În viziunea a 3. ai văzut-o tâneră, frumoasă şi veselă, frumos 
era chipul ei. Căci .dacă un întristat, primind veste bună,. îndată uită 
durerile: de mai. nainte şi aşteaptă numai împlinirea vestei bune. se în- 
tăresce pentru viitor spre cele bune, spiritul lui se înoesce ' pentru 

„ bucuria primită : aşa şi voi aţi luat:înoirea, spiritelor voastre văzând 
aceste bunuri. Când ai văzut-o. șăzând în sofa era starea ei sigură ; 
căci sofa, are 4 „Picioare şi stă tare: si lumea conzistă din 4 elemente. 
Ceice se întore devin eu desăvârşire „tineri şi sunt întăriţi, adecă 
dacă. se întorc din toată inima. -Astfel descoperirea * e explicată pe 
deplin... Nu mai cere altă descoperire, iar dacă ai: mai avea ceva de 
lipsă ţi s& va descoperi.“ e : 

a “Viziunea IV.. i 
„1. Carea am văzut-o, fraţilor, după 20 de zile , dela. viziunea, de mai nainte drept semn 'al nevoilor ce vor să: fie. Mam dus la holda mea pe calea campană. “Este departe de drumul publie cam 10 stadii; locul-e foarte anevoios de “umblat, “Umblând singur mă rog de Domnul să completeze descoperirile și vedeniile arătate mie
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prin sânta sa biserică, ca să mă întăriăscă şi să dau pocăință servi-: 
- lor lui care au dat anză la scandal, ca să se preamăriască -numele 

lui 'cel' mare şi înalt, căci: 'm'a învrednicit a-mi arăta minunile sale. 
Şi când îl -preamăriam .şi-i mulțumiam, mi s'a. răspuns ca. un .eho.: 
de voce: „Hermo, nu te îndoi.* Începui întru mine a cugeta şi a 
zive: „De ce să mă îndoesc, căci doar Domnul m'a, întărit aşa mult 
şi am v&znt lucruri minunate?“ Şi am mers ceva înainte, fraţilor, 
şi iată v&zui un nor de praf ca pănă- la cer,. şi. începui a grăi 
întru mine: „Doar vine o turmă de vite şi fare' praf?* Areasta era 
depiurte de mine cam -1 stadiu. Dar- mărinduse tot mai mult. 
norul începui a.presimţi ceva dzeesc; soarele lucia puţin, şi iată 
v&d un animal de tot mare ca „un bălaur, din -gura lui eşiau locuste. - 

- de foc, lar animalul era cam 100 de paşi în lungime, capul.era ca 

de lut. Şi am început a plânge şi a ruga pe Domnul să 'm& sape 

de el. Dar:mi-am adus aminte de cuvântul ce. l-am auzit: „Nu te i 

îndoi, Hermo.“ Întărind. fraţilor, Domnul credința mea şi aducându-mi . 

aminte de- minunile ce mi-a ar&tat, cu. îndrăznire. m'am dat fiarei. . 
Fiara vuia cu aşa mare 'violenţă că o cetate ar fi putut răsturna, 

M& apropiai de ea, atunci se lungesce pe pământ această - puternică 

reptilă şi- nu se mişcă decât limba, rămâne nemişeară pănă ce trecu! ; 

“fiara avea pe cap 4 colori: neagră, roșul focului și-a sângelui,. 
apoi aurie, în urmă albă. e. CC 2 m 

2.:lar dupăce trecui de fiară şi: mersesem. câm 30 de paşi, - 

iată mă întimpină 0 fecioară, împodobită ca cum ar veni: dela, ospăț, . 
toată îmbrăcată în. alb şi en sandale albe, acoperită pănă. la frunte, 

de mitră era acoperemâutul ei; avea păr. alb. Eu o cunoscul din. 

viziunile de mai nainte că este biserica. şi “m'am veselit. Ea mă 

salută zicând: „Bucură-te, omule!“ Eu repetai. salutarea : „Doamnă, i 

bine ai venit.“ - Răspunzând ea îmi zise: „N'ai întâlnit pe nime ? 

„Doamnă, r&spunsei, o fiară ve poate nimici popoare; dar puterea 

Domnului şi îndurarea lui m'au - scăpat.“ „Bine ai scăpat. zise ea, 

pentrucă grija ta ai dat-o lui Dzeu şi ai deschis 'inima ta Domnului 

"crezând, că niine altul nu te poate mântui decât numele cel mare 

şi măreț. De aceea Domnul a trimis pe îngerul seu care „este peste 

animale, cu numele Tegri. şi a închis gura lui, ca să nu te striviască, 

Din mare nevoie te-a scăpat credința ta și pentrucă văzând “o fiară 

aşa de mare n'ai fost. nerezolut; -mergi deri şi vestesce aleşilor 

"Domnului 'măririle lui şi le spune, că fiara aceasta este tipul nevoiei 
mari ce va să vie; dacă deci vă pregătiți şi ve întoarceți din toată . 

inima la Domnul veţi putea scăpa de ea, -de va fi inima voastră curată | 

şi nepătată, şi fără .prihană. veţi servi Domnului în celelalte zile a e 

vieții voastre. Lăsaţi grijile voastre" Domnului şi acesta le va. dez Ra. 

Credeţi Domnului, voi îndoioșilor, căci el poate toate, și HA Iua ile a 

voi mânia sa şi a trimite biciurile. sale asupra, voastră în oemnici or: 

' Vai celoree aud aceste: cuvinte şi nu le ascultă; mal bine le-ar | 
să nu se fi născut. a | ST 

3. Am întrebat apoi despre cele 4 colori de pe capul fiarei,
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“Ea răspunzând zise: „Larăş esci curios în privinţa, acestor lucruri 2% 
„Da, .r&spunsei,- Doamnă ; explică-mi-le ce însemnează. “ „Ascultă, zise 
ea:: Negrul însemiiează lumea,. în care locuiţi;. roșul focului și a 
sângelui, că lumea aceasta:trebue să- piară prin sânge şi. foc ; partea 
aurie sunteţi voi „care fugiţi de lumea; aceasta. Căci precum aurul 
se lămuresce în foc: și. devine folositor, așa veți fi şi -voi examinați 
cât. locuiţi întrânsa... Cei statornici. şi care au trecut proba: de fot 
s'au: curăţit de ea.. Precum aurul lapădă zaura, aşa şi voi veţi lăpăda 

"-- toată durerea şi; întristarea,; şi curăţiţi veţi fi apți la zidirea turnului. 
Partea albă este “veacul. viitor. când vor. vieţui aleşii lui. Dzeu; cări 

„curaţi și neprihăniţi vor fi: cei aleşi.de Dzeu spre viaţa vecinică. Tu 
“deci nu înceta. a. vorbi în urechile sânţilor, Acum aveți şi icoana 
nevoiei mari ce va să fie: Dacă voiți, nimic nu vă va, strica. Aduce-. 
ți-vă aminte de cele scrise mai nainte.“ Acestea zicând s'a depărtat, 

- şi nu sciu unde s'a dus; căci să făcuse zgomot; iar eu m'am întors 
“de frică crezând că vine fiara. - . . - ” ! 

i „a + Descoperirea V, . | 

la mine un bărbat cu chip nobil, în îmbrăcăminte de păstor purtând 
piele albă de capră, pe umeri traistă şi toiag în mână. EI mă salută, 

„iar eu-îi r&spunsei. Şi îndată se aşăză lângă. mine şi zise: „Angerul 
cel prea cinstit m'a trimis ca să locuese împreună cu tine. celelalte 
zile. ale vieţii tale.“ Iar .eu credeam că a venit să mă ispitească, 
deci i-am zis:- „Dar. tu cine esci ?- Aş dori să sciu cui sânt încredin-” 
țat.* EI îmi zise: „Nu. mă cunosei?* „Nu, răspunsei.“ „Eu sânt - 
păstorul cui ai fost predat.“ Încă vorbind el se schimba chipul lui 

„Şi Yecunoscui întrânsul pe acela, cui am fost încredinţat, şi îndată 
mă înspăimântai,. frică: mă cuprinse, întreaga, mea fire era stăpânită 
de durere, pentrucă îi r&spunsesem cu atâta r&utate. şi imprudenţă. 
Iar el răspunzând îmi zise: Nu te speria, ci întăresce-te prin porun-. 

- Pecând: mă rugam în casă si mă lăsasem apoi pe sofa, întră 

cile mele. cari ţi le voi da. Căci am fost trimis, zice, să-ți mai arăt - 
celece odată ai. văzut, îndeosebi . celece vouă .vă sunt. de. folos. 
Serie. mai: ântâi poruncile mele şi. asămănările ; iar celelalte scrie-le 

aşa cum îți voi arăta;. de aceea, :zice, îţi poruncesc să serii mai. întâi poruncile şi asămă&nările, pentruca fară întârziere: să le .poți” ceti și păstra.“ Am scris deci “poruncile . şi 'asămănările, dupăcum îmi poruncise.. „Dacă auzindu-le le veţi ține .şi. veţi. umbla în ele şi le veţi pune în lucrare cu inimă, | 
promisiunile făcute vouă; iar dacă auzindu-le nu .v& pocăiţi, ci mai adaogaţi la păcatele. voastre, veţi lua dela Domnul.contrarul.“ Acestea mi-a poruncit mie -să scriu păstorul, ângerul pocăinţii, -. o. 

_ * . Porunea I. | | | 
____ Mai nainte:de toate crede că este un Dzeu, care toate a creat şi întocmit, a adus toate întru existenţă din nimic, toate le cuprinde, iar el:este necuprins, Crede deci: întrânsul şi teme-te de el, iar te- 

, 

curată, veţi lua dela Domnul:
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mându-te te înfrânează. "Ține acestea și lapădă toată răutatea, îmbracă 
toată virtutea dreptăţii, vei viețui lui: Dzeu dacă ţini porunca aceasta. 

„* Porunea ÎL. i | N 

El îmi zise: Cultivă simplicitatea şi fii. nevinovat, fii.ca copiii. 
care nu cunosc răutatea ce. pierde: viața, oamenilor.' :Mai nainte de . 

toate nu cleveti “pe nime, nu asculta cu plăcere pe clevetitor; lâ din 

contră şi tu cele asculți esci vinovat de păcatul clevetitorului, dacă - 
dai crezământ clevetirii. ce. asculţi: - căci crezând “şi tute abaţi dela . 

fratele. tău. Aşa: te faci vinovat de păcatul clevetitorului. Păgubitoare; - 

este clevetirea, demon. nestatornie, nicicând nu iubesce pacea, ci: tot- 

deuna e amestecată în 'certe.  Feresce-te: de.ea şi totdeuna: vei avea. 

bunăinţelegere cu toţi. Îmbracă cuviinţa, în care nu este” nicio piedecă: 

rea, ci toate sunt drepte și vesele. Lucrează: .cele .bune şi dă “din 

toate roadele: sudorii -tale, cari ţi:le dă Dzeu, celor lipsiţi siniplu, 

fără a te resgândi cui să dai sau cui s&-nu dai. “Dă - tuturor ; căci 

Dzeu voiesce tuturor, să se dee din darurile lui..Iar ceice le-au pri-: 

mit vor da seamă lui Dzeu, de ce'şi spre ce le-au primit;. ceice. în 

nevoi au primit ceva -nu să vor jndeca, iar 'ceice în fățărnicie au 

luat vor ajunge la judecată. Dătătorul nu răspunde ;. căci precum a 

luat dela Domnul a împlini servițul, simplu. l-a săvârșit, fără a: ju- 

deca cui să dee şi:cui nu. “Implinindu-se “simplu. acest serviţ. este 

preamărit la Dzet. . Celce : împlinesce “simplu 'serviţul + său. vieţuesce 

Jui Dzeu. Păzesce deci aceste :porunci,- cum ţi le-am: grăit,. ca pocă-.. - 

ința ta şi a casei tale să fie întru simplicitate, iar inima, ta se fie: 

curată şi nepătată. o i 3 PR ata a 

7 Porumea IL 

Altădată îmi zise: Tubesce adevărul, și numai. adevărul să iasă: 

din gura ta, pentruca spiritul, pe care Dzeu: l-a așezat în acest:trup, 

să locuiască, să se afle adevărat la .toți oamenii, „Şi aşa: să va prea- 

mări Domnul care locuesce întru tine; căci Domnul este adevărat: 

în tot''euvântul, şi la dânsul nu este minciună. De aceea mincinoşii 

tăgăduesc pe Domnul şi: se fac înşelătorii. lui, nu dau înapoi împru- 

mutul luat. Căci ei au “primit. dela densul spirit nemincinos.: Dând 

pe acesta înapoi mincinos, au spurcat porunca Domnului: şi sunt înşe- 

lători. Auzind eu acestea, am plâns foarte.:Jar el văzendu-mă plângend | 

îmi zise: „De ce plângi“ 2. -„Pentrucă, r&spunsei, Domnule, nu 'sciu . 

de mă voi mântui“. „De ce“? zise el. '„Pentrucă, Domnule, în viata 

mea n'am grăit nicicând un cuvent adevărat, ci totdeuna am vorbit . 

“cu toți în două înţelesuri,- şi minciuna am -înfățişat-o tuturor, pane 

“ milor ca adevăr; dar nici nu mi-a: contrazis cineva cândva, ci au a 

“crezământ cuvintelor mele. Deci cum me voi putea: mântui, Domnule, 

dupăce am săvârşit atari fapte?“ „Bine și înţelepțesce coseli. îmi 

zise: el;. căci se: cuvenia ca! servitorul lui: Dzeu: să umbii în adever 

că ni ană onscientă rea cu. spiritul adevărului, 
şi să nu locuiască la. un loc. o :consciență, rea cu.Sp iu unse 

nici să intristeze spiritul “sublim. şi. adevărat. '». icicând, respuns 

4
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cu,.. am auzit “cuvinte. aşa temeinice? „Acum însă le auzi, zise el;. 
urmează-le,-. pentruca - adevărate să devie: şi minciunile srăite mai 

“nainte în afacerile tale; cări pot deveni adevărate şi acestea. Dară 
"vei. ţine acestea şi de acum. înainte “vei vorbi tot adevărul îţi poți 

âgonisi -viaţă. Oricine -ascultă această poruncă. şi se feresce de min- 
„ciuna cea, foarte stricăcioasă va: fi viu pentru Dzeu“. : 

“Porunea IV. 

1..: Ls porunceste, . zise el, s6 păstrezi. fecioria, şi în inima ta 
să. nu .5e ridice. pofta: după. femee str&ină sau după curvie,:sau orice. 
pătat asemene acestora. Cări -săvârşind "acestea faci păcat mare. Iar 
de-ţi vei aduce aminte totdeuna. că ai soţie, nicicând nu vei păcătui., 
Căci ridicându-se atare -pottă în: inimă păcătuesci,. Şi faci păcat şi 
nutrind altă :r&utate- de acest fel.- Atare peftă este. pentru servul 
lui Dzeu:-păcat: mare; iar: dacă cineva și face acest lucru rău, 
îşi. agonisesce moarte. Deci feresce-te: depărtează dela tine astfel. 
de . polte ; răci unde 'loruesce sânţenie, acolo fărădelege “nu este 
iertat. să. se ridice. în inima bărbatului drept“: Eu îi. zisei: „Dom- 
nule, : permite- mi ..să te întreb -ceva“.. ,Vorhesce“, zise el. „Dom- 

_nule,: zic eu, dacă cineva are: soţie credincioasă şi o află în curvie, 
cu altul, păcătuesce omul.. de vieţuesce mai departe - cu dânsa? 
„Pănă când nu. scie, - răspunse el, nu. are păcat; iar: dacă cunoaste, 

" bărbatul păcatul ei, iar ea nu se pocăesce, ci stăruesce în .curvie, 
şi piețuesce cu” dânsa, se. face ' vinovat păcatului . şi părtaş -curviei . 
ei“. : „Deci, zic eu. 'ce: să facă. bărbatul, dacă soția sa stăruesce 
în patima ei ?* „Să o lase, îmi răspunse, iar: el. să rămână sin- - 
Sur; iar. dacă despărțindu- se de: soția sa se recăsătoresce, şi el 

„curvesce“, „Dai dacă, zisei, Domnule, după părăsire” "femeea se po 
„ căesce și voesce să se "ntoarcă. la: bărbatul ei, să nu o primiască 2“ 
„Sigur, zise. el, chiar .ar păcătui, de n'ar. primi- 0 iarăş, şi adecă se 
face vinovat de păcat. mare. ci: trebue: să primiască pe păcătoasa care: 
se porăesce. Dar aceasta s& nu se "repeţească; “căci pentru servii lui - - 
Dzeu există numai o pocăință. Din, cauza că se poate pocăi, bărbatul” 
nu,se poate” însura.. Aeastă praxă să „aplică la bărbat! „şi femee“. - 
-„Dar, zise el. nu este adulteriu numai când cineva spurcă trupul 
său, ci şi când face așa ceva, cu păgâni, prea .curvesce. Dacă, cineva 

- stăruesce în. aceste fapte” Şi nu. se pocăesee, feriți-vă de: dânsul şi nu. 
viețuiți la un .loc; de nu, te fari vinovat păcatului lui. .De aceea aţi 
primit poruncă, femee şi bărbat, a rămânea pentru voi; “căci numai-: 
aşa 'are loc pocăința. lar eu n aş voi să dau: anză ca această, „prasă 
să se aplice, ci mai vârtos, că .cine odată a păcătuit: să nu mai pă- - 
cătuiâscă. A vindeca, de păcatul de mai; nainte „poate cel Atotputernic ; , 
căci el are .putere peste toate“. . 

| 2, Iarăş l-am întrebat zicând : Biinăcă ma învrednicăt Domnul, 
"ea tu totdeuna să fii cu: mine, „permite-mi încă puţine cuvinte. căci 

eu nimic .nu' pot înțelege, iar înima. mea, este, impietrită de faptele .. 
de mai nainte ; învaţă-mă - „căci. sut Îoate | ne e nțelept. şi nu pricep
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„nimic“, Răspunzend. el. îmi zise: „Eu, zice, “sânt servitorul pocăinţii 

şi- dau înţelegere celorce; se pocăesc. Sau nu vezi tu, că tovmai -po- 
văința este: cunoseinţă ? . Pocăinţa :este măre . cunostință. . Păcătosul 
adecă. înțelege că a făcut rău înaintea Domnului, şi se "'nalță-la inima 
lui lucrarea. săvârşită, se porăesce şi-inai mult nu face „răul, ci să- 
„versesce în tot chipul ce:e bine, supune şi pedepsesce. aspru sufletul 
său, căci a păcătuit. , Vezi: dar, că pocăința este: mare . cunoscință.*... 
„De aceea, răspunsei,. cer şi-eu dela tine deslușiri ;: mai ântâi “fiindcă 
sânt păcătos, 'ca să cunose ce; fapte să săvârşesc : spre. a fi. viu, căci 
multe și de. multe. feluri sunt. păcatele mele.“ . „Vei fi viu, zise el, | 
de vei păzi poruncile mele. și vei umbla întrânsele ;. şi oricine. ascultă 
aveste porunci şi le păzesce va fi viu lui Dzeu“... 

"3. „Domnule, zisei, mai trebue să te întreb“. „Vorbeste, r&- - 
spunse“. '„Am auzit, zisei, Domnule, dela, oarecare. învățători, că nu. 

este altă pocăiniă decât aceea când ne cufantăm în apă și primim - 
iertarea păâcatelor „noastre de: mai nainte“. -El îmi zise: „Bine'ai 

auzit; câci aşa şi este. Căci să cuvine ca celce odată a.dobândit 
iertarea - păcatelor s& nu mai părătuiască, ci' curat să rămână. Dar 

fiindcă tu întrebi de toate, şi ageasta ţi voi lămuri, fără a îndemna 
pe ceice vor: crede 'sau şi acum cred în Domnul. Căci ceice acum 

-tred sau vor crede în viitor nu .au pocăință pentru păcate, ci ier- 

tarea păcatelor de rai „nainte. Pentru ceice au fost chiemaţi înainte 

de zilele acestea a așăzat “Domnul” pocăința. Căci cunoscând':Domnul 
inimele și 'sciiid toate inai -nainte, a cunoscut slăbiciunea. oamenilor - 

și uneltirile. diavolului, - că” face rău servilor lui Dzeu, şi aduce rele 

asupra lor. Fiind deci Domnul preaindurat 's'a milostivit de făptura 

sa, şi a pus această pocăință iar die mi-a dat puterea acestei po- : 

căinti.. Dar. te asigur, zise, dacă 'după  chiemarea aceasta mare -şi .. 

“înaltă. cineva, sedus .de “diăvolul,. păcătuesce, nu. mai are pocăință. 

- De păcătuesce cineva la fiecare ocaziune şi se pocăeste, apoi aceasta 

mu este de folos-acestui om; căci.greu: este să fie viu“. Îi răspunsei + 

" „Întrebându-te astfel de lucruii-am dobândit viaţă; căci sciu,'că 

dacă nu voi mai adaoga la păcatele mele, voi fi viu“. „Te vei mântui, - 

'zise el, şi toţi cure fac acestea.“ --. a 

4, Iarăş lam . întrebat: +, omnule,. fiind . tu așa indulgent .cu - 

mine; lămuresce-răi şi acestea“. „Grăesce, zise” el“. „Dacă o femee, 

Domnule, sau iarăș un bărbat oarecare.a, reposat, lar ceealaltă parte . 

se căsătoresce, :păcătuesce: făcând. aceasta ?*. „Nu pecătuesce, fu -r&- 

“spunsul; dar de "rămâne, cineva singur, agonisesce - ieşi la Domnul 

onoare. mai belşugată şi mărire mare; iar de se căsătoresce nu pecă- 

tuesce. Păzesce deci curăţenia, și demnitatea, şi vei fi viu lui Dzeu. 

Celece îţi grăesc. acum sau iţi. voi. grăi - păzesce-le de- acum înainte, 

“adecă din ziua în-care mi-ai foșt predat, şi voi locui în' casa, ta. 

lar : păcatele: tale de mai nainte :să vor ierta de păzescl. poruncile 

mele.: Ba tuturor. să vor ierta, de păzesc aceste porunci ale mele și 

vor umbla în. această curățenie.“ . A e ae
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| i + Porunea V, cc 
- 1. EI îmi zise: „Fii răbdător și prudent şi vei învinge. toate 

faptele rele Şi vei face orice dreptate. Căci fiind tu răbdător, Spiritul . 
sânt care:locuesce întru tine va fi curat,. nu va fi întunecat de alt 

“ spirit r&u, ci locuind fără împiedecare se 'va bucura şi veseli împreună 
cu vasul, în care: locuescă, şi va servi lui Dzeu cu bucurie, având, 

“întru sine fericire. Iar de întră arţagul, - îndată, să strimtorează Spi- 
ritul “sânt, care e foarte simţitor, : neavând loc curat, şi caută a se 
depărta de acolo; căci se înăduşe de spiritul r&u, neavând loc a servi 
„Domnului : precum voeste, pentrucă arțagul l-a pătat. Domnul locu- | 
esce unde e răbdare, iar în mânie diavolul. Locuind amândouă aceste 
spirite întrun loc nu aduc folos și sunt spre dauna;omului, în care 
locuese. Căci - luând tu numai puţin pelin şi turnându-l în oala cu 
miere, au. nu.toată .mierea: se strică, şi atâta: miere: să. strică de puţin 
pelin,. pierde: dulceaţa .și.nu mai are 'aceeaș plăcere pentru :stăpân, 
căci amărătiunea a făcut-o. se nu mai fie bună;. iar de nu's& pune 
în miere pelin -rămâne dulce şi o folosesce stăpânul. Vezi deci că 
xăbdarea-e mai dulve decât mierea şi folositoare . la: Domnul, și în- 
trânsa locuesce. lar mânia este. amară şi nefolositoare. Dacă-se ame- 
-stecă mânia, cu .răbdarea, aceasta se-pătează şi rugăciunea şi mai 

„mult. nu -folosesce la Domnul“. „Domnule, zisei,- aș voi să: cunosc - 
„puterea .arțagului ca să mă feresc de el“.: „Bine, de nu te vei păzi 
de;el tu. şi casa -ta,.ai pierdut : orice speranţă. Dar feresce-te,. căci 
eu: sânt cu tine. Dar toţi se vor feri -de el care se:pocăesc din toată. 

„inima; căci eu .voi fi cu dânşii şi-i voi supraveghia;: căci toți sunt. 
“îndreptaţi. de.ângerul prea demn“. . .. = Sa 
"42. măscultă. deti,. îmi . zise,- lucrarea. mâniei cât de rea, este, 
cum. nimicesce pe servii-lui. Dzeu în puterea ei și cum îi abate dela 
dreptate. Dar, nu abate. pe cei deplini în credinţă, căci asupra, lor. 

"nici nu'poate;iniuența, .pentrucă puterea. Domnului este.cu dânşii; 
seduce însă pe cei: deșerţi şi îndoelnici.. Căci văzând el că acești. 
oameni se află bine, se furişează în inima, unui atare om şi fără 
cauză, bărbat..ori femee, se amăresce din.pricina afacerilor  pământesci, 
sau pentru un ospăț, pentru un cuvinţel, pentru un prieten, pentru 

- primire ori dare, sau alte lucruri de acestea, sarbede. Dar. toate ace- 
stea sunt proaste, deșerte şi nefolositoare servilor lui Dzeu. Iar răb- | 
darea este ceva „mare şi sigur, are putere tare.şi pătrunzătoare, 
cuprinde un teren mare, veselă, bucuroasă,. fără griji, preamărină pe 
Domnul în tot timpul, neavând - întru -sine ceva amar, 'totdeuna ră&- 
mâne blândă şi liniseită. Această . răbdare locuesce deci la 'ceice au: 
credința în deplină măsură. lar mânia este înainte de toate. proastă, 
ușuratică Și nepricepută, Apoi din nepricepere purcede amărăciune, 
din amărăciune agitare, din agitare mânie, din mânie rancoare. Această 
rancoare, compusă din atâtea rele, nasce un: păcat mare şi nemân- 

"tuitor. Căci când locuese aceste spirite în acelaș vas cu Spiritul sânt, 
acel 'vas nu le poate cuprinde şi se . varsă. Spiritul simţitor” deci, 
nefiind îndatinat a locui împreună cu: spiritul cel rău, nici cu împiet-
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rirea,: părăsesce' pe atare om şi caută a locui cu blândeţa: şi liniscea. 
Apoi dupăce s'a despărţit de acest om, unde locuise, acest om. devine 
deşert de spiritul drept, şi plin de spiritele rele dă înapoi în „toate 
lucrările sale, fiind tras de. spiritele rele. încoati și încolo, și este 

“cu totul orbit: pentru cunoscinţa bună. „Astfel. să întâmplă cu -toți 
îndoelnicii. Feresce-te deci de mânie, cel .mai r&u spirit care există; 
îmbracă răbdarea și. opune-te mâniei şi. amărăciunii şi te vei afla cu 
acea, vrednicie .ce este plăcută Domnului. Caută. deci -ca nicicând: să 
nu treci cu vederea această, poruncă; căci stăpânind tu odată această 
poruncă, vei putea ţine şi pe celelalte, cari ţi le voi mai porunci. 
Arată-te în ele tare şi cu energie, şi toţi să fie tari. care voesc.a, 

- umbla întrânsele“. N Ra N aaa i ari , 

Porunca VI... 

1, „În ântâia poruncă, zise el,. ţi-am poruncit,. ca să păzesci 
credința, frica şi înfrânarea“. „Da, r&spuisei, Domnule !* „Acum însă, 
zise, voi să-ți arăt şi puterea; lor, ca să cunosci puterea si lucrarea 
fiecărei din aceste virtuţi. Lucrarea lor este duplă: de se află la cel. 
drept ori cel nedrept. Tu deci crede. dreptului, -iar celui-nedrept nu;.: 
căci ce este drept are drum drept, iar ce:e nedrept strimb.. Tu umblă - 
pe drumul drept şi neted, încungiură pe cel nedrept. Drumul strimb 
nu aie multe căi bătute, ți multe locuri neumblate şi piedeci, este 

greu şi plin de spini. Este. deci primejdios pentru ceice umblă pe el. 

lar ceice umblă “pe drumul “drept calcă neted şi fără "piedeci; căci 
nu este greu nici cu spini.: Vezi deci, că e mai bine a:umbla pe 

acest drum“. „Domnule, zisei, voi să umblu pe acest drum“. „Umblă, 

răspunse el, şi fiecare” întorcându-se din toată inima la Domnul umblă E 

pe acesta“, - : | 
2, „Ascultă acum, zise, despre credință. Omul are 2-ângeri:.. 

unul al dreptăţii, altul al reutăţii“. „Cum, Domnule, voi „cunoasce 

lucrarea, lor, căci amândoi: ângerii locuesc cu mine?“ „Ascultă, r&- 

spunse el, şi înțelege. Angerul dreptăţii este simțitor, rușinos, blând 

şi liniscit. “Când acesta se.înalță la inima ta îndată îţi grăesce de 

dreptate, curăţenie,” demnitate și cumpătare, de tot lucrul bun, de 

toată, virtutea -. demnă. Când toate acestea se înalță în “inima -ta 

cunoasce că ângerul dreptăţii este cu tine. Acestea sunt lucrările 

ângerului dreptăţii. Acestuia, crede și faptelor lui. Acum faptele 

îngerului r&utăţii. -Mai ântâi. de toate este el arţăgos, amărit și 

nepriceput, iar” faptele lui. sunt rele și. restoarnă pe servii „lui 

Dzeu;. când se înalță acesta în inima ta îl cunosti: din . faptele 

lui“... „Domnule, zisei, încă nu. înțeleg cum “să-l cunosc“. Ascultă, 

îmi zise, când te apucă - mânie sau amărăciune, cunoasce că. el 

este întru tine; apoi pofta. afacerilor multe; lux în mâncare şi beu- 

turi, beţii multe, de obiecte diferite şi fără necesitate, pofta după 

- femei, lăcomia, multă îngâmfare, fală etc. „Când acestea, se înalță în 

“inima ta cunoasce:că ângerul r&utăţii este întru tine. Tu .cunoscând 

acum faptele lui lasă-te de el şi nu-i crede, căci. faptele lui sunt 

!
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„rele şi. nefolositoare servilor lui Dzeu. Acum ai lucrările amânduror 
ângerilor; înţelege-le“ şi crede : îngerului dreptăţii; iar de îngerul 
răutăţii despărţesce-te, căci învăţătura lui este rea, spre orice lucrare; 

_de ar fi cineva cel mai credincios bărbat, iar în inima lui se înalță 
îndemnul acestui ânger, acest bărbat sau femee trebue să păcătuiască * 
ceva, . Şi iarăs dacă bărbat sau femee ar fi-de tot răi, şi se. înalţă 
în inima lui faptele ângerului: dreptăţii, cu „necesitate trebue -să facă 
ceva. bine. Vezi deci, zise el, că bine este a urma ângerului dreptăţii - 
şi ase lăpăda de ângerul r&utăţii. Această poruncă îţi ' descopere 
cele ale credinţii; .ca să. crezi în faptele ângerului dreptăţii și lu- 
cvându-le să fii viu lui Dzeu. Crede că. faptele ângerului r&utăţii 
sunt păgubitoare ; întrucât nu le lucrezi vei fi viu lui Dzeu“. 

Porunca VIL! 

__. „Teme-te, îmi zise, de Domnul și ţine poruncile lui; ţinând 
poruncile lui Izeu vei putea împlini orice lucrar6, iar lucrarea ta va fi- 
fără păreche. Căci temându-te de Domnul vei: face toate bine; aceasta 
este frica ce trebue să o aibi ca să te mântui. lar. de diavolul nu 

“te teme; căci temându-te de Domnul vei învinge pe diavolul, pentrucă 
acesta nu axe putere. De cine nu are putere nici să nu te temi; iar 
celce are. deosebită. putere poate produce. frică. Cine are. putere este 
şi temut ;-.iar cine nu ate putere este disprețuit de toate. Teme-te 
însă de faptele. diavolului, căci suntirele. Temându-te de Domnul 
te temi: de faptele diavolului şi -nu le .săvârşesci, ci vei fugi de ele. 
Frica. e de 2 feluri: de voestci a nu lucra cele rele, teme-te de Dom-. 

„nul şi 'sigur nu le vei face; iar de voesci a face cele bune, teme-te 
de Dumnuul şi le vei săvârşi. Astfel frica de Domnul este putere 

„ mare şi însemnată, “Teme-te deci de Domnul şi vei fi viu lui; şi 
“toţi: care se vor teme de -dânsul păzini: porunrile lui! vor fi vii 
pentru; Dzeu“. „Domnule, îl întrebai, de ce. zici, că ceice păzesc 
poruncile. lui. vor fi vii lui Dzeu?* „Pentrută, r&spunse el, toată 
făptura se teme de Domnul, deși nu păzesce poruncile lui. Deci-ceice 
se tem şi ţii poruncile lui au viaţă la Dzeu; iar ceice .nu ţin po: 

"runcile. lui, nu. au viaţă întru sine“. aa “ 
„Aaa 

SI -.. - Porunea VINIL E a : 

„Ți-am. spus. deja, că făpturile lui Dzeu sunt duple; aşa și în- 
frânarea are. 2 părţi. De: unele trebue să ne înfrânăm, de altele nu“. . 
„Domnule, îi .zisei, fă-mi cunoscute de cari: trebue a se înfrâna Și 

„de cari nu“. „Ascultă, zise. Reţinete de rău şi nu-l face: iar de 
bine nu te opri şi fă-l: (Căci oprindu-te a nu face binele, păcat mare 
lucrezi); iar dacă te reţini.a nu face răul, lucrezi : mare dreptate. 
Reţine-te deci de tot răul și lucrează binele. ăcatele. : „Ce (Lea „Domnule, zisei, cari 
Sunt păcatele, de cari trebue s& mă ferese?«: „Ascultă, respunse el: 

_de adulteriu. și curvie, de beţia ne'nfrânată, de mânaria, rea, de mân--- 
cări multe şi de lux în avuţie, de lăudăroșie, fală şi. îngâmfare,: de. 

N
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minciună, clevetire şi fățărnicie, de ţinerea în minte'a răului şi de - 
toată hulirea,. Aceste fapte sunt cele mai rele în viaţa oamenilor. 
De aceste fapte trebue servul lui Dzeu să se reţină: Căci cine nu 
se mfrenează de ele nu poate vieţui lui Dzeu. Ascultă şi acelea, cari 
urmează lor“. „Domnule, zisei, sunt poate şi alte fapte rele 2* „Da, 
răspunse  el,' şi încă multe, de: cari servul lui Dzeu trebue s& se 
înfreneze: furtul, înşelăciunea, prada, mărturia mincinoasă, lăcomia, 
pofta, rea, amăgirea, deşertăciunea, fanfaronada, etc.. Sau nu ţi. să 
par acestea rele, chiar foarte rele pentru servii lui Dzeu? De toate 
acestea, trebue să se înfrâneze servitorul lui. Dzeu. Înfrenează-te deci 
de toate acestea, ca să fii viu lui Dzeu, și să fii scris împreună cu 
ceice s'au înfrânat de ele.: De acestea deci trebue să te înfrânezi. 
Ascultă acum, zise el, de :ce să nu te rețini, cei să faci. De bine nu 
te reţine, ci fă-l“. „Domnule, zisei, arată-mi şi puterea, celor bune, 
ca să umblu întrânsele și s& slujesc lor, ca lucrându-le să mă mân- 

" tuesc“. „Ascultă, zise, faptele binelui cari trebue să le lucrezi şi 'să 
nu te reţini de ele. Mai ântâi de toate. este credința, frica de Dom- 
nul, iubirea,. concordia, cuvintele dreptăţii, adevărul, răbdarea; . în 
viaţa oamenilor nimic: nu este mai bun.decâţ acestea. De va ține 
cineva. acestea şi nu s5 va, înfrâna de ele, fericit va fi în viaţa lui. 
Ascultă acum celece urmează lor: a ajutora pe văduve, a căuta pe. 
orfani. și lipsiţi, a, scăpa din: nevoi pe: servii lui Dzeu, a fi ospital 
(căci în ospitalitate este - ocaziune la binefacere), nimănui. a nu se 
opune, a fi așăzat, a fi în urma tuturor, a cinsti pe bătrâni, a exer- 
cia dreptatea, a păstra frăția, a suporta, îngâmfare, a f îndelung- 
Trăbdător, a nu ţine minte r&ul,-a mângăia pe cei întristați cu: su- 
fetul, a primi pe cei căzuţi dela credinţă în urma scandalizării, a-i. 
întoarce înapoi: şi a-i face cu intențiuni bune, a îndrepta pe părătoși, 
a nu asupri pe datorași și lipsiţi, ete. Ce crezi, zise-el, sunt acestea, 
bune ?“* „Domnule, răspunsei eu, ce poate fi: mai bun decât acestea “.- 

»Umblă - deci în ele, :îmi -r&spunse, şi nu te opri dela ele şi vei fi - 

viu pentru Dzeu. Păzesce deci porunca aceasta; de fari binele și. nu - 

te reţii de el vei vieţui lui. Dzeu (şi), toţi vor vieţui lui -Dzeu. care - 

asemene. fac. Şi iarăș de nu vei face rău și te vei reţine de el,-vei 
fii viu lui Dzeu, şi toţi vor vieţui lui Dzeu, cae păzesc aceste porunci 

“Şi umblă întrensele*. ._. - . Sa N e 

“Porunca IĂ.. a 

„Îmi mai zise: „Depune îndoiala și “nicicând să nu fii îngrijat 

a cere ceva, dela: Dzeu zicând întru tine, că cum pot cere. ceva dela, 

Domnul şi să primesc, eu, care 'am . păcătuit. aşa mult, contra luie? 

Nu cugeta astfel, “ci din toată inima te întoarce . cătră. Domnul Şi 

cere: dela 'dânsul fără sfială şi vei cunoasce nem&surata lui bunătate, 

„că nu te-a părăsit, -ci va împlini. cererea sufletului tău. Căci „Dzeu 

nu este ca oamenii care.ţin minte râul, ci.el nu ţine minte răul şi 

_este.bun cătră făptura sa. “Tu deci curăţesce inima ta de toată de 

șertăciunea veacului de: acum și de cele espuse mai nainte, cere lela
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- Domnul şi' toate .vei primi,. și întru celece.ceri nu vei avea scădere, 

dacă ceri dela Domnul fără teamă. Jar de te îndoesci în inima ta 

nimic nu vei primi din ceeace ai cerut. Căci ceice se îndoesce despre 

Dzeu sunt numai. jumătate -şi nimic din ceeace au cerut nu vor că-. 

păta întreg. Iar cei deplini în crediniă toate le cer încrezându-se în - 

Domnul, şi .vor primi, căci cer fără şovăire; fără a se îndoi de ceva. 

- Fiecare 'îndoelnie, de:nu se va. pocăi, cu greu 'se poate mântui. 

Curăţesce deci inima ta de îndoială, îmbracă credința care e stator- 

“mică şi crede -lui . Dzeu, că vei primi. tot ce vei cere dela dânsul. . 

Şi dacă cândva cerând ceva. dela Domnul ţi să împlinesce cererea 

cam încet, nu te îndoi pentrucă nu ţi s'a împlinit cererea sufletului 

tău îngrabă; căci sigur întârzierea este examinare sau din cauza 
vrunui păcat, pe care tu nu-l stii. Tu deci nu înceta a: propune 
cererea. sufletului tău şi-o vei. primi. De -pierzi însă .curajul şi te 

_îndoesci, învinovăţesce-te .pe tine -însuţi. şi nu pe celce nu-ți dă... 
- Privesce o atare îndoială; căci este rea, şi nârațională, pe mulţi des- * 
'rădăcinează .din credință, deşi erâu tari şi siguri. Pentrucă . această . 

__ “îndoială este sora diavolului şi mult r&u face servilor lui Dzeu. 
„. Dispreţuesce sovăirea şi o nimicesce în tot lucrul, îmbracă credinţa 

"tare şi puternică, Căci credinţa toate făgădue, toate împlineste, iar 
” „şovăirea,- ne'ncrezându-se în sine e nefericită în toate lucrările... Vezi 
„deci, zise, că'credința e de sus, dela Domnul, -și are putere: mare; 

- iar nencrederea, este spirit pământean dela diavolul, nu are putere. 
Tu deci servesce ciedinții. ce are putere, şi fugi de nencredere care 
nu are putere, și vei vieţui lui : Dzeu, şi toți vor viețui lui Dzeu care - 
cugetă acestea“. a | Te 

_Porunea X. 

„1, Lapădă, zise el, întristarea ; căci. şi aceasta este sora ne'n-' 
crederii- şi a mâniei“.' „Cum, zisei, Domnule, este sora acestora? 
căci mi să. pare-altceva a fi mânia,-şi altceva întristarea“. „Esti. 
nepriceput omule! Nu scii că întristarea mai rea este decât. toate 
spiritele şi mai de temut de servii lui Dzeu, și nimicesce pe om mai 

-... mult ea” oricare. alt spirit, şi. scoate pe Spiritul sânt şi iarăş îl mân- 
tue 2“: „Da, Domnule, “sânt nepriceput si nwnţeleg aceste as&mănari. 
Căci cum poate să-l scoată şi iarăș să-l mântue, nu pricep“. „Ascultă, * 

- zise :- Ceice nicicând mau scrutat adevărul, nici mau căutat. cele ale 
dzeirii, crezând numai, dar s'au ocupat mai departe cu afacerile. lor, 
cu avere, prieteni .cu păgânii şi alte multe trebi ale veacului ace- 
stuia ; care deci nu se ocupă cu acestea, nu înțeleg. asămănările de-: 

___spre dzeire; “căci ele să întunecă de aceste ocupaţiuni, degenerează 
- şi s&lbătecese., Precum viţele nobile când nu sunt îngrijite. selbătecesc 

între: spini şi mărăcini, astfel şi oamenii credincioşi de.se ocupă cu - 
aceste lucruri multe, de cari s'a vorbit, rătăcese dela. înțelegerea. lor 

„(și nimie nu mai înțeleg despre ale dzeirii; căci şi de aud despre 
„ale dzeirii, mintea este la ocupaţiunile lor) şi nimic nu: măi pricep | 

de tot. Iar ceice se tem de Dzeu şi cercetează ale dzeirii și adevă-



108 

- rului, şi âu inima lor.spre Domnul, înțeleg şi pricep cele grăite lor 
mai îngrabă, căci au frica Domnului întrânșii, căci unde locuesce 
Domnul, acolo este şi multă. înţelegere. Lipesce-te deci de Domnul 
şi toate vei înțelege “şi - pricepe: IE Da : ia 

„2. „Ascultă deci, zise, nențelegătorule, cum întristarea, alungă -. 
Spiritul sânt” şi iarăș îl mântue. Când îndoelnicul întreprinde ceva şi 
aceasta nu-i succede din 'cauza ne'nerederii sale, această, întristare 
întră în om, întristează pe Șpiritul sânt, și-l alungă.. Sau când 
mânia să&: prinde de un om din cauza unei afaceri și foarte: îl amă- 
resce, iarăş întristarea a întrut în inima omului  mânios, : se întris- 
tează pentru lucrarea, sa, şi-i pare rău. că a, făcut r&u. Atare durere 

"pare a fi urmată de mântuire, pentrucă celce a făcut rău a simţit 
părere de rău. Amândouă faptele deci întristează spiritul ; :nenere- 
derea pentrucă nu i-a succes intreprinderea, mânia întristează spiritul 

. -.pentrucă a: făcut. r&u! Amândouă sunt deci triste pentru Spiritul 
“sânt; nencrederea şi mânia. Lăpădă deci dela, tine întristarea şi nu 

- întrista pe Spiritul -sânt care locuesce întru tine, casă nu pășască 
„la Dzeu contra ta: şi să te părăsiască. Căci Spiritul” lui Dzeu care e. 
dat în acest trup nu' sufere întristare şi lamentare“. Aa 

” 3. „Îmbracă deci veselia care totdeuna, are har la-Dzeu şi e 
plăcută şi te bucură întrânsa.- Tot omul vesel lucrează cele bune şi 
cugetă cele bune, şi dispreţussce întristarea ; iar. bărbatul întristat 
face totdeuna rău; mai: ântâi face rău, pentrucă “întristează pe Spiri- . 

-tul sânt. cel vesel, dat omului; apoi săvârşesce o fărădelege, pentrucă 
nu se mai roăgă nici se mărturisesce lui Dzeu. Căci rugăciunea celui 

” întristat, nu are -nicicând puterea se ridica la altarul lui Dzeu“.. * - 
„De: ce; întrerupsei, nu se mai înalță la altar rugăciunea celui în-: - 
tristat2% „Pentrucă, “răspunde, întristarea s'a aşăzât în inima, lui; 
mestecându-se deci întristarea cu rugăciunea, .nu lasă ca rugăciunea, . 

-s8 se înalțe 'curată “pe altar. Căci precum 'amestecându-se oțet cu vin 
“nu mai au acelaş gust bun, astfel și întristarea amestecându-se cu .Spi- 
ritul 'sânt nu mai are aceea .rugăciune. Curăţesce-te deci de întristarea . 
aceasta rea, şi vei fi viu lui Dzeu; și toţi vor vieţui „lui: Dzeu care. 

* “vor lăpăda întristarea şi” vor. îmbrăca toată veselia“, . -i i 

e * Porunca XI. a 

| Îmi arătă mai mulți. oameni şăzând pe bănci, şi alt om şăzând 

- pe fotoliu şi -mă “întrebă: -„Vezi pe. ceice. șăd pe bănci?“ „Văd, 

“: văspunsei, Domnule“:.. „Aceştia, zise, sunt. credincioşi, iar. celce şade 

_ în fotoliu este profet falz care strică gândurile : servilor lui: Dzeu; 
dar: nimicesce numai pe a: îndoelnicilor, nu și a credincioşilor. Aceşti - 

îndoelnici vin la dânsul ca, la viăjitor şi-l întreabă, ce să va întâmpla 

_cu ei; iar fiind el profet falz, neavând în sine nici o putere a Spi-. - 

ritului dzeese, le răspunde "după întrebările “lor şi după poftele 

r&utăţii lor şi le'umple inima dupăcum ei doresc. Căci fiind el. de- 

„_- şert, răspunde celor deșerţi încă lucruri deșerte; căci întrebându-l. 

“cineva răspunde după deşertăciunea, omului: . Adauge însă şi. unele : 
N - - ” . . . Ea - , 3 i af S*
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“cuvinte adevărate; căci diavolul îl umple de spiritul său, de ar putea 
aşa să zmulgă pe cineva dintre cei drepți. Ceice sunt deci tari în 

- credinţa “Domnului, îmbrăcaţi cu adevărul, nu se lipesc de aceste 
“spirite, ci se feresc de ele. Iar care sunt îndoelnici şi-care în -tot 
momentul se pocăese,- aleargă după vrăjitorie ca păgânii, atrăgendu-şi 

“ astfel prin idololatrie păcat mai mare; căci celce întreabă pe profe- 
tul: mincinos asupra unui lucru idolatru este și deşert de adevăr şi 
ne'nțelept. Pentrucă tot spiritul dat de Dzeu nu se lasă să-l întrebe, 
ci înzestrat fiind cu puterea, dzeirii vorbesce dela sine toate,- căci este 
de sus, din puterea spiritului: dzeesc. Iar spiritul care se lasă a-l 
întreba şi care vorbesce după poftele oamenilor este pământesc, fără 
vază, şi putere; şi de loc nu vorbesce, de nu-l întreabă cineva“. 
„Domnule, zisei,. cum poate omul cunoasce, care dintre ei este profet 
şi care profet falz?* „Ascultă, îmi zise, asupra amânduror profeților ; 

-Şi cum îţi. voi vorbi, aşa vei judeca pe profet şi pe profetul  falz. 
Din viaţă cunosci, de are omul spiritul dzeesc. Mai întâi, celce are 
spiritul dzeesc, de sus, este blând, liniscit, smerit şi. se feresce de 

„toată r&utatea, și pofta deşartă a acestui veac, se crede inferior tu- 
„turor oamenilor, nu răspunde nimănui -fiind întrebat, nu grăesce în 
unghiuri, nici când voesce vrun om vorbesce Spiritul sânt, ci grăesce 
atunci când voesce Dzeu să vorbiască. Când vine deci individul cu- 

„prins de spiritul dzeese în adunarea oamenilor drepți, care au cre- 
dința în spiritul dzeesc, şi adunarea acestor oameni se roagă la 
Dzeu, atunci ângerul Spiritului profetic, care 'stă lângă profet, îl 

„umple pe om și plin fiind omul de Spiritul sânt grăesce cătră adu- 
„nare precum voesce Domnul. Astfel ţi. să va arăta-de acum înainte - 
spiritul dzeirii. Aceasta, este deți puterea Domnului, ce o are spiritul 

“ dzeese, Ascultă deci, zise, despre. spiritul pământesc, deşert şi fără. 
putere, care este nebun. Mai ântâi, acest om crede că are spirit, se 
înalță pe sine şi voesce a, ocupa jeţurile dântâi, îndată este cutezător 
şi obraznic, limbut, petrece în multe plăceri ale unei vieţi desfrânate 
şi în alte deosebite. rătăciri, și primesce.plată pentru profeţiile' sale; 
iar de nu capătă, nu profețesce. Spiritul dzeesc poate primi plată: şi 
să profețească ? Profetul lui Dzeu aceasta nu poate fate, dar spiritul 
acestor oameni .este pământesc. Apoi de adunările 'oamenilor drepți 
absolut nu se apropie, ci fuge de ei. Se lipesce însă de îndoelnici 
şi de cei deșerți, le profețesce în orişicare unghiu, îi înșală vorbindu-le 
cuvinte deşerte după pofta lor; căci el şi răspunde celor deșerți.. Un . - 
vas gol nu se sparge ciocnindu-se "cu altul:gol, ci: mai vârtos sună. 
la un loc. Viind el în adunarea plină a oamenilor drepți: care au 

- spiritul dzeirii şi săverşese rugăciune, acel om stă cu totul “părăsit, 
- spiritul lui pământesc de.frică fuge dela; “dânsul, acel om amuţesee 
şi cade de oboseală neputând vorbi :ceva.. Puind tu vin ori olei în 
pivniţă şi pui sub ele un vas gol, apoi iarăş: curățesci pivniţa, vei 
lua vasul amintit gol fiindcă gol. l-ai pus: 'astfel şi profeţii deşerți, : 
„venind la un loc cu spiritele drepţilor, rămân precum au venit. Acum - 
ai viața amânduror profeților. Din fapte. și viață, deci examinează pe
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omul care afirmă: că este purtătorul spiritului. Tu crede numai 'spi- 
ritului care vine dela Dzeu şi are putere; iar spiritului pământesc 
şi deşert nu crede, căci nu este putere întrânsul; -pentrucă vine dela 
diavolul. Ascultă încă as&mănarea ce ţi-o voi spune. Ia o piatră şi 
aruncă-o cătră cer și vezi de o poţi înțepeni acolo;.sau iarășia o. 
pompă de apă şi stropesce cătră cer, vezi de poţi pătrunde cerul“. 
„Domnule, cum să poate întâmpla.aceasta; căci amândouă sunt cu 
neputinţă ?* „Precum, zise el, sunt acestea cu neputinţă, aşa și spi- 
vitele pământesci sunt neputincioase şi slabe“. ' Caută acum însă la, 
puterea ce vine de sus. Grindina este un ce foarte mic,.și când cade” 
pe capul omului, câtă durere îi face! Sau ia iarăş picătura ce cade 
de pe ţigla coperişului pe pământ şi îngăură piatra. Vezi deci că 
Iuerurile şi cele mai mici, dacă vin de sus, căzând pe pământ au 
mare putere; aşa şi spiritul dzeesc 'este puternic, pentrucă vine d 
sus. Acestui spirit deci crede, iar de celalalt  feresce-te“. E 

| | “Porunea XII. 

1. Îmi zice: „Lapădă dela tine toată pofta 'rea, îmbracă pofta 
bună şi sântă;. căci îmbrăcând această poftă vei uri pofta rea şi te 
vei stăpâni pe tine însuţi după plac. Pofta rea, e sălbatecă şi cu greu 
s6 îmblânzesce; căci este" straşnică și nimicesce foarte- mult pe 
oameni în sălbătăcia 'ei; îndeosebi de cade în ea un serv al lui 

Dzeu şi de nu va fi prudent, cumplit îl iimpilează. Ea însă strică 

numai celorce nu poartă îmbrăcămintea poftei bune, ci sunt copleșiți 
de veacul acesta. Pe aceştia îi predă morţii“. „Cari sunt, zisei, 
Domnule, faptele poftei rele cari aduc pe om la moarte? Fă-mi-le 

cunoscute şi mă voi feri de ele“. „Ascultă, în cari fapte pofta rea, 
ucide pe servii lui Dzeu“. o 

2. „Mai ântâi de toate este. pofta după:o femee sau bărbat. 

străin, nizuința după bogăție, după multe mâncări deşerte şi beuturi, 

şi după multe alte lucruri de lux şi nebune, căci fiecare obiect de 

lux este nebunie şi deșertăciune pentru servii lui Dzeu. Aceste pofte 

sunt rele, ucid' pe servii lui Dzeu. Căci atare poftă rea este fica, . 

diavolului. Trebue să ve feriţi de poftele rele, ca în înfânare să. 

vieţuiţi lui Dzeu. Iar ceice- vor fi stăpâniţi de ele și nu .se vor.opune 

lor, 'vor” pieri. cu desăvârşire ; căci aceste pofte aduc moarte. Tu deci 

îmbracă pofta dreptăţii și întrarmându-te cu frica Domnului te opune : 

lor. Căci frica lui: Dzeu locuesce în pofta bună. V&zându-te pofta rea 

întrarmat cu frica, lui Dzeu și opuindu-te ei, se va depărta de ting 

şi nu ţi se va: mai arăta temându-se de armele tale. Tu deci luând 

cununa pentru învingerea contra ei vino la pofta dreptăţii, şi predă-i 

învingerea, căştigată,  servesce-i precum Şi ea doresce. De vei servi 

poftei bune şi te vei supune ei, vei putea stăpâni pofta rea şi să o 

supuni cum voiesci“. . e 

3. „Domnule, zisei, aş.voi să sciu, în ce chip să servesc poftei 

bune“ ? „Ascultă, răspunse el: Fă dreptate ŞI virtute, adevăr şi frica 

Domnului, credință şi blândeță şi orice bine asemenea lor.. Făcând 

e e 
- . - 7
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„ „acestea "vei “fi slugă, plăcută lui: Dzeu şi. vei viețui lui; şi celce ser- 
vesce politei bune' va fi viu: lui Dzeu“. Cu acestea încheiă cele 12: 
porunci şi-mi zise: : „Acum ai aceste porunci; . umblă în ele şi în- 
deamnă pe ceice te ascultă, ca pocaința, lor să fie curată în zilele 
celelalte ale vieţii lor. Împlinesce cu zel. servițul ce ţi l-am încre- 
dințat şi lueră mult; căci vei 'afla.:har la ceice voesce să se pocăiască, 
şi vor crede cuvintelor tale; .căci eu voi fi cu tine și-i voi sili să-ţi: 
“creadă. o ” Da DI 

, 4. I-am zis: „Domnule, poiuncile acestea sunt mari, frumoase 
"şi -mărețe şi pot îmbucura inima omului care le poate ţine. Dar nu 
sciu dacă oamenii 16 vor putea păzi, căci sunt foarte grele“. El îmi . 
„răspunse: „Dacă însuţi ai convingerea. că sar putea împlini,. atunci 
uşor le poţi observa şi nu: vor fi grele; iar dacă în inima ta deja, 
Sa, înălțat gândul că omul nu le poate păzi, nu le vei -ţine.. Acum 
deci îți spun: De nu te vei păzi, ci le treci cu vâderea, nu te vei 

- mântui, nici copiii tăi, nici casa ta, pentrucă este lucru. hotărit deja 
de tine, că omul poate observa aceste porunci“. : | a 

5. Aceste cuvinte mi le zise în ton aspru, încât mă spăriasem 
şi frică mare mă cuprinsese; chipul lui se schimbase, că om nu putea | 
să priviască la mânia lui. Văzându-mă. el cuprins de frică şi înspăi- 

- mântat începu a-mi vorbi mai blând şi-mi zise: „Tu neprudentule, 
nențeleptule și nerezolutule, nu pricepi mărirea lui Dzeu cât de 
mare, puternică şi miraculoasă este, căci a creat lumea pentru om 

şi toată făptura sa a supus-o omului, i-a dat puterea toată să stă- - 
pâniască toate ce sunt sub cer? Dacă, zise, omul este stăpânul făp-. 
turilor lui. Dzeu .şi -toate le stăpânesce, nu va putea el stăpâni și 
aceste porunci? Va putea, zise, omul va stăpâni toate şi toate po- : 
runcile acestea, de va avea pe Doinnul în inimă. Ceice au numai pe 
buze pe Domnul, iar inima .lor este impietrită şi sunt departe de 

" Domnul, acestora, sunt aceste porunci „grele şi aspre. Primiţi deci voi 
care. sunteţi deșerți și uşori cu credință pe Domnul în inima, voastră 
şi veți vedea, că nimic nu e mai uşor,. mai dulce și mai plăcut decât 
aceste porurici. Întoarceti:vă ceice umblaţi în poruncile diavolului, : 
cari sunt grele, amare şi s&lbatece excese, şi nu vă temeţi de dia- 

-- volul, căci el. nu are putere asupra voastră; eu voi fi cu voi, îngerul 
„ pocăinţii care-l stăpânese. Diavolul nasce numai frică, dar frica” lui 
„nu are stare; nu vă temeţi deci de el şi va fugi dela voi“. 
6. „Îi zisei : „Domnule, ascultă încă puţine. cuvinte“. „Spune, 
zise el, ce .voesci“. „Omul, zisei, Domnule, este aplecat a păzi porun- 

cile lui Dzeu și nu este nime care s& nu ceară dela Domnul ca să-l 
„întăriască în poruncile sale și să-l supună lor, dar diavolul. este straş- 
nic și-i tiranizează“. „Nu poate, zise, 'să tiranizeze pe servii lui Dzeu 
care din toată inima speră în Domnul. Diavolul îi poate numai ataca, 
dar învinge nu. Dacă deci vă opuneţi lui," fiind învins fuge dela voi 
rușinat! Care însă, zise, sunt deșerți, se tem de diavolul ca cum ar | 
avea, putere, Dacă omul umple nişte urcioare potrivite cu vin: bun 
şi unele le lasă tam goale, vine la urcioare (mai apoi) şi nu caută
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„la-cele pline —.căci scie că sunt pline — ci cercetează pe cele 

cam goale temându-se că s'a -acrit; căci urcioarele puțin goale oțetesc 

în curând. şi să pierde gustul vinului. Astfel şi diavolul. vine asupra . 

“tuturor. servilor lui Dzeu ispitindu-i. Cei plini de credință i-se opun 

cu 'statornicie, iar el se. depărtează dela ei neavând pe:unde întra. . 

Vine apoi la cei deşerți și găsind loc, întră în- ei, şi luciă aci ceeace 

voesce, iar ei i-se fac slugi“.-- Să ai - 

6. „lar eu vă zic, ângerul pocăinții: Nu vă temețţi de diavolul, 

Căci am fost trimis, zice, să fiu cu voi ceice vă pocăiţi din .toată. 

inima, şi săi întăresc ti credință. Credeţi deci lui Dzeu, voi, care 

aţi desperat de viaţă pentru păcatele voastre şi aţi îngreuiat viaţa 

“voastră cu păcate noue, căci de vă veți îritoarce la Domnul din toată - 

inima şi veți lucra dreptate în celelalte zile ale vieţii voastre şi veţi 

servi lui cu dreptate după voia lui, va 'vindeca păcatele voastre -de 

mai nainte și veți avea putere a stăpâni lucrările diavolului. Nu vă. 

temeţi absolut de amenințările. diavolului ; căci este fără simţire ca. - - 

nervii cadavrului. Ascultaţi de mihe, temeţi-vă de celce toate le poats, a 

mântui şi a pierde, ţineţi poruncile acestea şi veţi viețui lui Dzeu“. 

Atunci i-am zis: „Domnule, acum sânt tare în toate așăzămintele 

Domnului, pentrucă - tu esci cu mine; „şi sciu că scoţi din rădăcini 

_toată puterea. diavolului, şi. noi îl vom. stăpâni şi vom învinge. toate 

lucrările lui. Sper încă, Domnule, că voi putea păzi poruncile acestea 

ce mi le-ai dat, întărindu-mă Domnul“. „Le vei. păzi, răspunse. el, ” 

dacă inima ta va fi curată cătră Domnul; şi toţi le vor ține care... 

_ îşi curăţesc “inimile de poftele deşerte ale. lumii acesteia și vor fi vii 

pentru Dzeu“. ai Da Sa 

Asămănările -(parabole) propuse mie. 

îmi zise: „Sciţi, că voi servitorii lui Dzeu. locuiţi ca străini ; 

căci cetatea voastră departe este de această cetate; dacă, zise, cu- 

.- noasceți cetatea, în care veţi locui,: de ce vă preparați aici holde, | 

pompă de mult preţ, locuinţe . şi: zidiri fără folos? Cine astfel se .. 

aranjează, în această cetate, nu așteaptă a întra în cetatea proprie. - 

O omule nenţelepte, îndoelnice şi mizerabile, nu .cugeţi, că toate: 

acestea sunt ale altuia” fiind supuse altei stăpâniri ? căci va zice stă- 

__pânul acestei cetăţi: „Nu _voese ca. tu să locuesci în cetatea mea, ci 

- ieşi din această cetate; pentrucă nu vieţuesci. după legile. mele“. 

Acum având tu holde, case: şi multe lucruri, fiind alungat de el, ce 

vei face cu holdele, casa și celelalte ale tale, ce ţi-ai agonisit? căci 
„Sau ţini legile mele, 

după dreptate grăesce stăpânul acestui ținut: i leg 

sau -ieşi -din ţara mea: Tu deci ce vel face, având deja lege în. 

cetatea ta? din . pricina. holdelor și 2 celor agonisite te, vei lăpă&da 

cu totul de legea ta și vei umblă în legea, acestei cetăţi ?- Socotesce, 
căci dacă voesci se 

“poate nu-ți folosesce să te lapezi de: legea ta; că e: 

te e ori în cetatea ta nu vei fi primit, ci eschis, _pentrucă te-ai 

lăpădat de legea cetăţii tale. Caută deci ca, petrecând în străinătate, 

să nu-ţi agonisesci mai mult decât ai trebuință şi fii gata, când va
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veni stăpânul acestei cetăţi să te scoată .ca pe unul ce te-ai opus 
legii, a ieşi din cetatea lui şi a merge în cetatea'ta, şi a vieţui 
neconturbat şi în bucurie după legea ta. Luaţi seama voi care serșiți 

" Domnului și-l purtaţi în inimă; lucraţi faptele lui Dzeu aducându-vă 
aminte de poruncile lui şi de promisiunile date, credeți că el le va 
împlini,. de vor fi ţinute poruncile lui.. În loc de ţarine cumpăraţi 
suflete strîmtorate, fiecare cum poate, de văduve şi orfani. îngrijiţi - 

"şi nu-i treceţi cu vederea, averea și toate agoniselile voastre chel- 
tuiţi-le pentru ţarine şi case cari. le-aţi primit dela, Dzeu. . Căci pentru 
aceea, v-a îmbogăţit Domnul, ca să faceţi lui aceste slujbe; mai bine 
este a cumpăra astfel de ţarine, bunuri şi case, pe cari iarăș le vei 
găsi în cetatea ta, când te vei aşeza acolo. Această cheltuire e bună 
Şi sântă, nu are durere, nici frică, ci bucurie. Nu cheltuiţi ea pă- 
gânii; căci nu. vă folosesce fiind voi servitorii lui Dzeu ; ci mai vârtos 
cheltuiţi cum să cuvine vouă, în ce veţi putea avea bucurie; nu 

- atingeţi lucru străin, nici să-l poftiţi;. căci e stricăcios lucru a; pofti 
ceva străin. Fă lucrul tău şi te vei mântui. | “ 

Altă asămânare, 

Plimbându-mă eu în holda mea și privind la un ulm şi la o 
viță și cugetând asupra lor și a roadelor mi se: arăta păstorul zi- 
"cend: „Ce cugeţi întru tine asupra ulmului şi a viței?* „Aflu, răs- 
punsei (Domnule),. că foarte bine se potrivesc la olaltă“. El îmi 
răspunse :: „Aceşti 2 arbori sunt tipurile servilor lui Dzeu“. „» Doresc, 
zisei, să cunosc tipul acestor arbori, de cari vorbesei“, „Vezi, zise, 
ulmul și vița?“ „Văd, Domnule, răspunsei:. »Viţa, zise el, face 
roade, iar ulmul este arbore fâră rod; dar de nu sar urca, viţa pe 
ulm, ci ar rămâne la pământ, m'ar aduce rod mult, iar rodul ce-l 

- face este putred, de nu se acață de ulm. De se sue deci -vița pe 
ulm și acesta o poartă, face rod pentru sine și ulm. Vezi deci că 

“şi ulmul dă rod mult, nu mai puţin decât vița, din contră mai. mult. 
(Cum, zisei, Domnule,. mai mult ?). Viţa, zise el, numai înălțându-se 
pe ulm, face rod bogat şi bun, iar zăcând pe pământ face rod puțin 
şi muced. Această asăm&nare se realizează în servitorii lui Dzeu, la 
sărac şi bogat“. „Cum, zisei, Domnule, învață-mă“, „Ascultă, zise el: 

„bogatul are avuţii multe, . dar în cele cătră Domnul este sărace, fiind. 
prea, preocupat de averea sa, şi foarte puţin timp are pentru mărtu- risire şi rugăciune la Domnul, şi câtă (rugăciune) are, este mică 
nensEămnată, fără -putere sus. Când deci bogatul grijesce de cel sărac 
şi-i dă cele trebuincioase crede că ceeace ucră fată de cel sărac poate avea, răsplată la Dzeu, căci săracul este bogat în rugăciune Şi mărturisire, şi rugăciunea lui are influență la Dzeu: acest avut gri- jesce deci de sărac fără hezitare ; iar. săracul ajutorat de cel bogat mijlocesce' pentru el, mulțumind lui. Dzea pentru celce i-a dat. Şi. „acesta, încă mai mult grijesce de sărac, ca, nimic să nui li siască Î „ale traiului; căci scie că rugăciunea, s&racului. e bine pri CP gată la Dzeu. Amândoi deci îşi împlinesc datori Lacul ie Îi e ndol d line inţa. S&racul se roagă,
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în care este bogăţia primită dela- Domnul; aceasta o aduce-Domnului: 
pentru celce poartă grijă de el.. Asemene şi bogatul împărtăşesce cu 
mână darnică pe cel sărac din averea primită dela Domuul. Aceasta 
este. o faptă mare şi plăcută lui Dzeu, pentrucă bogatul se nărăvesce 
cu averea sa, -lucră cu darurile lui Dzeu pentru sărac și adminis- 
trează cu dreptate .servițul Domnului. Oamenii cred că -ulmul nu 
aduce roade, dar nu sciu, nici înţeleg, că fiind .secetă, având ulmul. 
umezală adapă viţa, şi viţa, care ne'ntrerupt are umezală, aduce rod 
îndoit pentru sine şi ulm. Aşa și săracii ruzându-se.la Domnul 
pentru cei bogaţi. le măresc avuţia, şi iarăş bogaţii purtând grija! 
săracilor cu cele trebuincioase- mulţumesc deplin sutietele avestora. 
Amândoi sunt deci părtași la un lucru drept. Celce face acestea nu. 
va fi părăsit de Dzeu, ci va fi scris în cărţile viilor. fericiţi care 

_poşed şi înțeleg că avuţia lor e dela Domnul (căci cine înţelege 
acestea, poâte lucra şi ceva bun). 

Altă asămănare. 

Îmi arătă arbori mulţi fără frunză, păreau a fi uscați; toţi 

erau asemene. Şi-mi zise: „Vezi, aceşti arbori?“ „Văd, Domnule, 

răspunsei, samănă şi sunt uscați“. Răspunzând îmi zise:: „Aceşti 

arbori, care-i vezi, sunt locuitorii acestei lumi“. „Domnule, zisei, de 

ce sunt asemene şi ca cum ar.fi uscați?“ „Pentrucă, zise el, în lu- 

mea aceasta, nu s&- văd chiar nici drepţii, nici păcătoşii, ci toţi 

samănă. “Căci veacul acesta, este pentru drepți iarnă, şi nu să pot 

cunoasce locuind împreună cu păcătoşii.. Căci. precum arborii iarna 

toţi: samănă unul cu altul. dupăce'a căzut frunza, şi nu se vede cari 

N 
sunt uscați, cari verzi, astfel şi în veacul acesta nu să-văd lămurit 

drepții, nici păcătoşii, ci toți samănă unul cu altul“. 

Altă asămânare. 

erau uscați, şi-mi zise: „Vezi, zice, aceşti arbori ?* - „Văd. r&spunsei, 

Domnule, unii înverzese, alții sunt uscați“. „Aceşti arbori, zise el, 

cari înverzese sunt drepții care vor locui în veacul viitor; căci veacul 

viitor este adecă vară pentru cei drepţi, iarnă însă pentru păcătoşi. 

Când deci se va arăta îndurarea Domnului, atunci să vor descoperi 

servitorii lui Dzeu, si toţi fără deosebire să vor descoperi. Căci pre- 

“cum să văd vara roadele fiecărui arbore şi să cunosc care cum este, 

astfel și roadele drepţilor arătate vor fi în acel veat şi:Se vor cu- 

noasce fiind plini de bucurie. Iar păgânii şi păcătoşii, pe care îi vezi 

arbori uscați, astfel vor fi în veacul acela, uscați şi fără roade, să 

vor arde ca lemne şi să vor văii; căci lucrarea lor în viaţă era rea... 

Păcătoşii adecă vor ajunge în foc, pentrucă au p&cătuit fără a se 

pocăi, iar păgânii'să vor arde, pentrucă mau cunoscut pe. celce i-a 

creat. Tu: deci dă roade, ca cunoscut să fie rodul teu în vara aceea. - 

Altădată îmi arătă mulţi arbori; din cari unii înmugurau, alții 

Reţine-te de multe afaceri şi să nu mai păcătuesci. Căci ceice se . 

ocupă cu multe, mult şi păcătuesc, hotărindu-se numai de afacerile 

2 . *
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lor- fără a:'servi Domnului (lor). Cum deci, zise, poate cere un -atare 
ceva dela. Domnul şi să primiâstă, neservind Domnului ? Numai ceice 

“servesc vor lua -cererile lor, iar care nu slujesc Domnului, nimic nu 
vor lua: “Dacă. se ocupă cineva numai: cu: un lucru, poate servi 
pelângă acesta şi Domnului ; căci cugetul lui -nu se înstr&inează. de ... 
Domnul, ci va servi lui având cuget curat, Acestea, deci făcând, vei 
putea, aduce rod în: veacul viitor; şi ori cine face aceasta aduce'rod. 

"Altă asămănare, ' 

1. Postind întro zi.m'am suit pe un munte și mulţumiam Dom- 
nului pentru toate câte a făcut mie, văd pe păstor stând lângă mine 
și zicând: „De. ce ai venit aşa de dimineaţă încoate?* „Pentrucă, 
“r&spunsei, Domnule, ţin staţie“. „Ce însamnă, zise.el, staţie?“ „Po- 
"stesc, respunsei 'eu, Domnule“. „Şi. ce post este, zise, care voi ţineţi 2“ 

_„Postesc, Domnule, zisei, dupăcum 'm'am îudatinat“. „Voi nu sciți, 
„zise, cum să postesce Domnului, (de aceea). nefolositor este postul: 

care voi postiţi lui“. „De ce, zisei, grăesci aceasta, Domnule ?* „îti 
spun, zise, că nu aceasta este postul, cum voi credeţi; ci te voi în- 
văţa postul deplin şi plăcut Domnului; ascultă. Dzeu-nu voesce acest 
post. deşert; căci cine postesce aşa lui Dzeu nu lucră nimie pentru 
dreptate. Poştesce lui Dzeu acest post: nu săvârşi nimic râu în viaţa 

„ta, servesce Domnului cu inimă curată; păzesce poruncile lui um-. 
blând în 'aşăzămintele lui, nicio poftă: rea s8 nu se înalțe în inima 

„ta;.crede lui Dzeu; de vei face acestea şi te vei teme de el şi te 
"vei înfrâna de tot lucrul. rău, vei fi viu lui Dzeu şi acestea făcând 

vei fac6 post mare şi plăcut lui Dzeu“, -: o i 
„2. Ascultă as&mănarea, care-ţi voi spune -cu privire la post. 

Cineva avea țarină, și sclavi mulţi; o parte o sădi cu vie. Şi alegând 
între sclavii săi pe unul credincios, : bină văzut şi stimat, îl chiemă 
şi-i zise: „Primesce via; aceasta, care am sădit-o, îngrădesce-o cu pari 
pănă când voi veni, altceva să nu faci la vie; -împlinesce numai. 
această poruncă a, mea şi vei dobândi libertatea. Aşa se duse stă- 
pânul sclavului departe în străinătate. Ieşind acum sclavul îngrădi 
viea-cu gard de pari. Dar sferşind îngrădirea observă, că viea este 
plină de burueni. Şi cugetă întru sine zicând: Această poruncă a 
stăpânului am împlinit; dar voi şi săpa această vie şi:va arăta, mai. 
plăcută fiind săpată, şi fără burueni va da .roade mai multe, nenă- 
bușind-o mărăcina, Deci se -puse, săpă viea, stiipi toate mărăcinele 
din ea. Și se-făcii viea aceasta, frimoasă și plăcută neavând mărăcini 
„cari s& o tnăbuşească. . După. oarecare timp s'a întors stăpânul scla-. 
vului și al țarinei și a ieşit afară .la vie. Şi văzând viea îngrădită 
Înuros, sucă și săpată toate mărăcinile plivite, iar vițele în floare 

stu fu. care” era moscenitor sepvului.  Ohiemând „indată pe iubitul 
istorisi ce. poruneise el selavului si E stivă iSe accta Stătuia, le 
împreună se bucurară de sclav pentru mă u ri e acesta. Și aceste Să Și zice lor: Am promis Datu ărturia ce i-a dat-o stăpânul 

. RI Zice lor: TOMIS : sclav libertate de va împlini
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- porunca ce i-am dat-o; el a împlinit porunca, dar a mai lucrat ceva : 
bun în vie, ceeace foarte- mi-a: plăcut. Pentru acest lucru al său voesce. 
să-l fac- împreună moscenitor cu fiul meu, pentrucă n'a trecut cu 
vederea priceperea mai, bună, ci a săvârşit-o. Cu aceasta, s'a învoit 
fiul stăpânului, ea sclavul să fie împreună moscenitor al fiului. După. 
puţine zile dădu ospăț. (stăpânul) şi. trimise lui din oșpăţ malte feluri 

- de” bucate. Luând sclavul bucatele, trimise din partea stăpânului, 

reținu cât era de trebuință lui, iar r&mășiţa, o dărui celor împreună 

selavi. Ceialalţi sclavi luând bucatele se bucurară foarte şi începură 

a se ruga pentru dânsul, ca să afle-şi mai mare har la stăpânul său, - 

„căci aşa se îngrijeste de ei. Stăpânul auzise de toate aceste întâm- 

plări și foarte s'a bucurat de fapta lui. Chiemând stăpânul iarăş pe 

prieteni şi pe. fiul său le istorisi cele întâmplate cu bucatele trimise ; - 

iar ei 'cu atât mai vârtos se: învoiră ca sclavul să fie împreună - mo- 

_scenitor cu fiul lui“. | Pta [| 

| 3. „Domnule, zisei eu, nu înţeleg aceste asămănări, nici nu le . 

pot pricepe, de nu mi. le vei explica“. „Toate îți voi explica, şi ce-ţi 

voi mai vorbi îţi voi lămuri. Poruncile (Domnului păzesce-le și vei - 

fi plăcut lui Dzeu şi vei fi scris în numărul celorce păzesc poruncile) 

lui... De faci: ceva bun mai mult decât cere porunca lui Dzeu îi. 

agonisesci mai multă: glorie, şi vei ajunge la Dzeu în mărire mai 

mare, decum ar fi de rând. Dacă deci -păzind “poruncile lui Dzeu 

mai adaugi şi aceste exerciţii pioase te vei bucura, de le țini după 

porunca, mea“. „Domnule, zic, orice îmi vei porunci voi ține; căci - 

_sciu că tu esci cu mine“. „Voi fi, zise, cu tine, căci esci foarte dispus 

a face bine, şi cu toţi voi fi, zise, care au această, dispoziţiune. Postul 

este foarte bun de împlinesce cineva poruncile lui Dzeu. Tu vei ține * 

acest post deci asttel. Mai ântâi de toate feresce-te de orice cuvânt 

rău şi de toată pofta rea,. curăţesce inima- de toată' deşertăciunea, 

Veacului acestuia. Păzind acestea,. acest post al-tău- este desăvârșit. 

Astfel vei face: sfârșind . toate cele scrise, în ziua când postesci nu 

vei gusta decât pâne și apă, calculă spesele ce le-ai face în acea | 

zi-pentru masa-ta şi 'le dă văduvelor, orfanilor ŞI celor lipsiţi, şi - 

aşa te vei smeri. ca din smerenia ta, celce primesce se se umple în 

sufletul - său şi să se roage pentru tine la Domnul. Dacă. postesci 

precum ţi-am poruncit, atunci jertfa ta va fi primită la Dzeu, şi 

întrodus va fi acest poșt, iar exerciţul pios astfel împlinit va fi bun, 

“sânt şi Domnului bineplăcut. Ține-le “acestea tu cu copiii şi întreagă - 

casa ta; ținându-le vei fi fericit; şi toţi care. ascultând le tor ţine 

vor fi fericiţi, şi vor lua orice vor.cere dela Domnul“. i 

- 4..Mult l-am rugat, ca-s&mi explice as&mEnarea despre țarină, | 

stăpân,: vie, sclav care a îngrădit viea, pari, despre buruenile pli- . 

vite din vie, despre fiu. și prietenii cu care se sfătuia. Căci înțele- - 

sesem. că acestea sunt as&mănări. "lar el răspunzând. îmi -zise: „Esci. 

cam îndrăzneţ la întrebări. N'ai trebuință se înțrebi, zise; căci de 

„trebue a ţi să descoperi ceva, să face'şi aşa. Îi -zisei: „Domnule, 
orice mi-ai arătat şi nu-mi explici, înzadar' le-am vEzut căci nu le



EDT e 

înțeleg. ce însemnează; asemenea şi. de-mi. vorhesci asămănări Şi nu. 
mi le explici, înzadar le-am auzit dela tine“. El iarăş îmi răspunse: 
„Cine este servul lui Dzeu şi are pe Domnul în inimă cere dela 
dânsul înţelegere şi va primi-v şi: va explica orice asămânare şi va 
înţelege cuvintele Domnului, cele grăite în asâmânări ; iar cei slabi. 
şi trândavi -la, rugăciune se îndoese a ruga pe Domnul ; dar Domnul 
este milostiv, şi dă fără întărziere tuturor care-l roagă." Tu fiind în- 

“tărit de ângerul sânt şi ai primit dela dânsul astfel de însușire spre 
ragăciune şi nici esci trândav, de ce nu' rogi pe Domnul după înțe- 
legere şi o vei primi?“ l-am: răspuns: „Domnule, avendu-te lângă 
mine, am trebuință să te întreb si să te rog; căci tu-mi arăţi toate 
și grăesci cu mine; iar de -le-aş fi văzut sau auzit acestea fără tine, 
aş ruga pe Domnul să mi le explice“. | | a 

5. „Ți-am spus şi-ţi mai spun încă, zise, că esci viclean şi 
îndrăzneţ cerând explicarea as&ămănărilor, Dar fiind așa stăruitor, îţi 
voi explica asămănarea despre țarină şi celelalte obiecte după rândul 
lor, ca tuturor să le faci cunoscute. Ascultă - deci, zise, şi înțelege. 
Țarina este lumea aceasta ;- iar domnul țarinei este care toate a făcut 
și le-a. întocmit şi le-a dat putere (fiul este Spiritul sânt), sclavul 
este fiul lui Dzen; vițele de vie este poporul acesta pe care însuș l-a sădit; parii sunt sânţii îngeri! ai Domnului care ţin la un loe pe poporul lui ; mărăcinele plivite din vie sunt fărădelegile servitorilor lui Dzeu; bucatele trimise dela. ospăţ sunt poruncile date poporului” prin Fiul său; prietenii şi sfetnicii sunt sânții ângeri, cei ântâi şăză- „tori; depărtarea, stăpânului este timpul pănă, la revenirea lui“. „Dom- nule, . fi r&spunisei, toate sunt mărețe, minunate și prealăudate. Şi eu să fiu fost în stare a le înțelege ? Nici altul între oameni, fie el ori cât de înţelept, nu le poate înțelege. Domnule zisei, mai explică-mi ceeace voesce încă să te rog.“ „Spune, zise el. ce voesei?4 „Pentruce, „răspunsei, Domnule, Fiul lui: Dzeu are în as&mănare chipul sclavului ?% 

6. „Ascultă,. zise el. (Nu) are Fiul lui Dzeu chipul sclavului, ci putere mare și stăpânire“. „Cam, - zisei, Domnule, nu înţeleg ?* „Pentrucă, zise, Dzeu a sădit viea, adecă a creat poporul și l-a, pre- dat Fiului; iar Fiul a pus asupra, lor pe îngeri ca să-i păziască ; el însuș i-a curățit de, păcatele lor multe suferind Şi multe chinuri . purtând ; căci nicio (vie) nu poate fi săpată fără, osteneală şi” încor- dare, EI deci, care a curățit păcatele poporului, le-a arătat căile „Vieții dându-le legea ce a primit-o dela Tatăl său. (Vezi, zise. că - însuz este Domnul poporului, pentrucă, toată puterea a primit dela Tatăl său). Că stăpânul a ţinut sfat cu Fiul şi îngerii aleși asupra. primirii în .moscenire a sclavului, ascultă: Pe Spiritul sânt care exista "de mai nainte, creatorul tuturor făpturilor, l-a pus. Dzeu să lorniască întrun trup ales de el însuș. Acest trup, în care a, locuit Spiritul sânt, i-a slujit bine. umblind În sânțenie şi curăţenie, întru nimie profanând pe Spiritul. Pentrucă vieţui bine şi curat, împreună cu 
Spiritul răbdă, oboseli, în munci, arătându-se tare şi bărbătesce, avu parte cu Spiritul sânt. Căci plăcu (lui Dzeu) viețuirea acestui trup,
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pentrucă nu se pângări pe pământ fiind purtătorul Spiritului. S'a 
sfătuit deci cu Fiul şi cu ângerii aleși ca şi acest trup, care servi 
Spiritului fără prihană, să aibă loc de locuință şi să nu se creadă . 
că răsplata (serviţului său a pierdut-o; căci tot trupul va lua răs- - 
plată) care să. va -afia nepătat și fără - prihană, întru care a locuit 
Spiritul sânt. Acum ţi s'a explicat şi această asămănare“. . Ă 

7. „Domnule, zisei, foarte m'am bucurat auzind această expli- . 
care“. „Ascultă acum,- zise. Păstrează curat şi nepătat acest trup al 
tău, pentruca “spiritul ce locuesce întrânsul să-i dee mărturie, și să - 
“se îndrepte trupul tău. Caută să nu se înalțe în inima ta: cugetul 
că acest trup este peritor şi ai putea: abuza, de el pentru o faptă 
ruşinoasă. Căci dacă pângăresci trupul tău, pângăresci și pe Spiritul 
sânt; iar de pângăresci pe spiritul, nu vei avea viaţă“. „Dacă oare- 
cine, zisei, Domnule, ar fi fost înainte de a auzi eeste cuvinte în : 

nesciință, cum se va mântui omul care a pângărit trupul său?“ 

„Pentru păcatele din nesciinţă de mai - nainte -numai Dzeu poate da 

mântuire; căci el-are. toată puterea. (Totuş poartă grijă de tine şi - 

atotputernicul şi preaînduratul Domn va vindeca păcatele. de mai 

nainte din nesciinţă) dacă în viitor nu vei mai pângări trupul t&u şi 

pe Spiritul. Amândouă acestea fac un întreg şi unul nu poate fi pân- 

_gărit fără de celalalt. Amândouă ţinâ-le curate și: vei fi viu .lui Dzeu“. 

Asămânarea VI. 

- + 1, Odată şedeam în casă, preamăriam -pe Domnul pentru cele 

văzute şi cugetam asupra . poruncilor, că; sunt bune, . eficace, plăcute . 

şi maiestoase şi pot mântui sufletul'omului, zicând întru mine: „Le- 

ricit voi fi, de voi umbla în aceste” porunci, .și fericit va fi oricine 

va umbla întru ele.“ Cum vorbiam astfel întru mine, îl văd fără. 

veste șezând lângă mine şi zicând: „De ce te îndoesci despre po- . 

runcile date ţie? Sunt bune; nute' îndoi deci cât de puţin, ci îmbracă 

credință Domnului și umblă întrânsele; căci eu te voi întări în ele. 

Aceste porunei: sunt; folositoare celorce. vor să se porăiască; căci dacă: 

nu vor umbla. în ele înzadar este pocăința lor. Drept aceea care vă 

pocăiţi lăpădaţi v&utatea acestui veac, care numai vă pierde ;-îmbră-” 

caţi toată virtutea dreptăţii şi veţi putea - păzi aceste porunti -şi. nu 

veți mai înmulți păcatele voastre. (Dacă nimic nu -veţi mai adauge, . 

vă veţi feri de păcatele voastre de 'mai nainte) umblați deci în aceste 

porunci ale mele şi veţi .vieţui lui Dzeu. 'Toate-acestea voesce să vi 

le: fiu spus“. Şi dupăce vorbi acestea cu mine îmi zice: .„S8 mergem 

în țarină şi-ţi voi ar&ta pe „păstorii ovilor“..„56 mergem, zisei, Dom- 

nule“. Şi ajunserăm întrun șes, ȘI-MI aretă un păstor tiner îmbrăcat 

cu haină de -coloare ca şofranul. EL păscea oi foarte multe, și oile 

- acelea, păreau - foarte. încălate şi risipitoare -ȘI vesele săriau dintrun 

loc întraltul ; iar: păstorul însuș era vesel de turma. sa; finuta păsto- 

rului era, foarte- veselă şi alerga încoace Și întolo după oi (şi alte 

oi- am văzăt încălate şi isipitoare întralt loc, dar” nu săriau),
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| 2. Şi-mi zise: „Vezi pe acest păstor? „Îl văd, răspunsei, Dom- 
nule“. „Acesta, zise, este ângerul plăcerii şi al amăgirii. Acesta, 
pierde sufletele servitorilor lui Dzeu şi le abate dela adevăr, ademe- 
nindu-i «cu pofte: rele, -în cari se pierd. Căci aită de poruncile lui 

- Dzeu celui viu și umblă în amăgiri şi pofte deşerte şi să pierd de 
.*. Angerul acesta/ unii spre mioarte, alţii spre cădere“. Îi zisei: „Dom- 

nule, nu înțeleg ce însemnează „spre moarte și spre cădere“, „Ascultă, 
“ zise:. Oile ce vezi vesele şi -zburdând sunt ceice pentru totdeuna s'au 
lăpădat de Dzeu, şi s'au dat pe sine (poftelor veacului acestuia. În 
aceștia mu este pocăință spre viață; căci au adaus la păcatele lor, 
şi adecă că au hulit numele lui Dzeu. Pe aceştia îi așteaptă moartea, 

“Iar oile cari vezi că nu -săr, ci pase pe un loc, acestea ' sunt ceice 
“Sau dat pe sine) exceselor şi amăgirilor, dat m'au hălit pe Domnul. 
„„„Aceştia deci -s'au lăpădat „de adevăr; ei au-speranța pocăinţii, în care 

pot fi vii. Căderea, are deci speranţa. îndirii, iar moartea numai pier- 
zare vecinică“.: Am -mers apoi mai departe și-mi: arătă un păstor - 

„mar6, după înfăţişare cam sălbatec, îmbrăcat cu piele albă de capră, 
traistă pe umeri, toiag tare, nodoros şi bici; privirea, lui era, aspră, 

„încât m& temui de dânsul; aşa privire avea! Acest păstor primi oile 
dela păstorul cel tinăr, pe cele .încălate şi risipitoare, dar cari nu. 
săriau, și le mână întrun loc costiş, plin de spini şi mărăcini, încât 
de spini și: mărăcinile cu -ghimpi oile nu puteau ieşi, ci se înfundară - 
în spini şi mărăcini. Așa încurcate  păsceau spini și mărăcinile cu 
ghimpi şi suferiau mult de-loviturile bitiului; le- mână încoace şi 
încolo, nu le lăsa se odihniască, şi aceste oi.deloc nu aveau soartă 
bună. Ia 

.3.. VEzându:le eu aşa lovite cu .biciul și chinuite mi s'a -făcut  - 
” milă de ele căci erau aşa chinuite şi nu aveau deloc: râpaos. Zisei 

deci păstorului, care vorbia cu mine: „Domnule, cine este acest păstor ” 
atât de. nemilos și amărit, care nu are absolut inimă pentru aceste 
oi?“ „Acesta, zise, este ângerul pedepsirii ; 'este dintre ângerii drepți, 
dar are oficiul a, pedepsi. El primind pe ceice s'au abătut dela Dzeu 

„şi umblă în pofte. şi amăgirile acestui. veac îi pedepsesce, dupăcum 
„sunt vrednici, cu pedepse grele şi deosebite“; „AȘ dori, zisei, Dom- 
“nule, să cunosc, ce sunt aceste pedepse 'deosebite?“ : „ăstultă, zisei - 
pedepsele. şi chinurile deosebite; Pedepsele sunt luate din: viață ; căci 

_s6 pedepsesc unii cu pagube, alţii duc lipsuri, alţii cad în deosebite: 
boale, alţii nu au loc. statornic, pe alţii hulese: oameni nevrednici şi 
sufer alte neplăceri; căci mulţi, fiind nestatorniti în' planurile lor se aruncă în multe afaceri și nimie nu le. succede. ȘI 2ic- că. au noroc în afacerile lor, dar nu se înalță în: inima lor gândul că: au “săvârşit fapte rele, ci cer numai. dela- Domnul. Când s& pedepsesc - deci în deosebite chipuri, atunci mi s'au predat mie ca greu pedep- .- 
sindu-i să-i fac tari. în credința în Domnu - 1 , înța i anul, și celelalte zile ale vieţii lor vor servi Domnului cu inimă „curată ;. (iar de se vor pocăi, atunci ? 

vârșite, şi: atunci. vor prea- - mări pe Dzeu zicând, că este drept judecător şi cu dreptate fiecare



“a suferit după faptele sale; -vor servi în. viitor Domnului cu inimă 
curată) şi. vor avea noroc în toate lucrările lor, primind dela Domnul. . 

orice vor cere; şi. atunci vor preamări pe Domnul, că nuau fost 

predați şi nimic r&u nu' vor mai suferi“, N a 

4. „Domnule, zisei, explică-mi încă aceasta“. „Ce polftesci, zise 

el“. „Vor fi chinuiţi cei îmbuibaţi și amăgiţi atât timp cât au petre-- 

cut în îmbuibare. și amăgire?“ „Da zise el, atâta timp vor fi chinuiţi“. 

(Domnule, zisei, aceasta e prea puţin), căci cei îmbuibaţi şi care au 

uitat pe Dzeu s&.se pedepsiască de-7 ori“, „Zise, esci nențelept şi | 

nu cugeţi la puterea chinului“. „Da, Domnule, zisei, de aş înţelege, 

nici nu te-aș ruga să-mi explici“. „Ascultă, 'zise, puterea amândurora. 

Timpul “îmbuibării şi al amăgirii este o oră; iar „al chinului “are - 

putere de 30 de zile. Dacă cineva o zi a trăit în îmbuibare:si amă- - 

gire va fi pedepsit. o zi, ziua, aceasta, de. chin este asemene cu un'an 

întreg. Câte zile trăesce cineva în îmbuibare, atâţia ani să va chinui. 

Vezi: deci, zise, 'că timpul. îmbuibării şi al amăgirii esta scurt, iaral 

pedepsei lung“.  - i Pe 

5. „Domnule, zisei,: încă nu'nţeleg -pe deplin timpul amăgirii, 

îmbuibării 'și chinului; explică-mi-l mai lămurit“. Răspunzând  zise:.. - 

„Nepriceperea, ta aceea rămâne, şi nu voesci să-ţi: curăţesci inima 

şi s& servesci lui Dzeu. Vezi, “zise, ca să nu .se împl.niască_ vremea, - 

iar tu tot nențelept să fii. Ascultă deci, zise, preculm voesri' să le . 

înţelegi. Celce trăesce în îmbuibare . şi amăgire o zi şi lucrează ce. - 

voesce, s'a cufundat în mare „nenţelepciune . și nu înţelege lucrarea - 

ce săvârşesce;: căci pănă dimineaţa uită ceeace a făcut cu o zi mal. 

- nainte; pentrucă îmbuibarea și amăgirea nu au memorie din. cauza - 

- meprudenţii de care: sunt cuprinse, iar pedeapsa, Şi chinul când-.se.. : 

lipesc de om.o0 zi îl pedepsesc şi chinuese un-an; pentrucă pedeapsa 

şi chinul au memorie: puternică.: Cel chinuit și pedepsit anul întreg - 

își aduce aminte de îmbuibare și amăgire Şi cunoasce, că sufere rele 

pentru “acestea. Fiecare om deci care trăesce în îmbuibare și amăgire 

"astfel s& pedepsesce, pentrucă având viaţă Sau dat pe sine morţii“... 

„Domnule, zisei,. cari plăceri sunt, stricăcioase ? - Orice faptă, Tă- 

spunse, este pentru om. îmbuibare, . de-i face plăcere: căci şi cel - , 

arțăgos are plăcere“ când. săverşesce fapta sa; asemene. curvarul, -. 

bețivul, elevetitorul,: mincinosul, lacomul, înşelătorul ete. când satisfat 

" Doalei lor simțesc plăcere ne'nfrânată, în fapta lor. . Toate aceste plă- 

ceri “de îmbuibare sunt. păgubitoare pentru servitorii - lui Dzeu şi 

-pentru aceste, amăgiri sufer pedepse și chinuri. „Există Insă plăceri 

cari sunt .mântuitoare omului. Mulţi adecă arată exces, ăcân ine 

fiind purtaţi de plăcerea lor. „Această plăcere folosesce servitorilor avi 

- Dzeu şi căștigă acestui om „viaţă ; iar, plăcerile de a ie e i UC. 

chinuri şi pedepse; “de stăruesc și nu se pocăese ÎȘI câgigi mosie 

i Astmănarea VIL 

După câteva zile: l-am văzut pe șesul acela unde, văzusem. pă: E 

storii,. și zise cătră mine :. Ce. ceri ?* „Domnule, zisei, e-aș ruga, să
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poruncesci. ca păstorul pedepsitor” să se: depărteze dela casa mea, căci 
„mult mă supără“. „Tu trebue tocmai, zise, să fi strimtorat, căci astiel 
a poruncit ângerul cel preamărit în privinţa ta; căci voesce să te 
scie examinat“: „Dar, Domnule, .zisei, ce râu am făcut, să fiu predat 

„acelui ânger 2% „Ascultă, zise; păcatele tale sunt multe, dar nu așa 
-grele încât să fii predat acestui ânger; ci casa ta a lucrat multe fără- 
delegi şi păcate, şi sa amărit foarte ângerul preamărit pentru fap- 
tele lor, și de aceea a poruncit ca tu să fii strîmtorat câtva timp, ca 

„şi aceştia să se pocăiască şi să se curăţească de orice poftă a acestei. 
lumi. Când deci să vot fi pocăit şi curățit, atunci se va duce (dela 

" tine) ângerul pedepselor“. „I-am respuns: Domnule, “dacă aceia au 
făcut acestea, că ângerul preamărit s'a amărit foarte, ce am făcut eu?“ 
„Aceia, “zise, nu pot fi altfel strîmtoraţi,. de-nu vei fi tu strîmtorat, 
capul familiei ; fiind -tu strimtorat cu necesitate şi aceia vor fi strim- 
toraţi. iar mergându-ți bine, ei nu pot fi în strimtoare“. „Dar iată 
zisei, Domnule, ei sau pocăit din toată inima“... „Seciu, zise, şi eu. 
că sau pocăit din toată. inima,; crezi tu că celoree se porăese îndată 
li să iartă păcatele? Nu, deloc; ti celee se .pceăesce trebue să chi- 
nuiască sufletul stu şi să se-smeriască fuarte tare în toată. lucrarea 
sa şi să se chinuiastă, cu toate chinurile posibile, și: de va, suporta 
cu statornicie necazurile ce vin asupra -lui, atunci se va milostivi de 
tot: de dânsul celce toate a creat şi stăpânesce şi-i va da vindecare. 
„Aceasta, însă să întâmplă numai (dacă vede inima) celuice se pocăesce 
„curată de toată fapta rea. De folos este ţie şi casei tale ca acum să 
-fii strimtorat precum a poruncit acel ânger al Domnului care te-a dat 

mie; şi tu molţumesce pentru aceasta Domnului, că te-a crezut vrednic 
"> a-ţi descoperi” mai nainte nevoia, ca cunos-ând-o să o suporţi cu tărie“. - 

I-am. zis: „Domnule, fii cu mine şi voi suporta orice nevoie“. „Eu, 
zise el, sunt cu tine; voi ruga pe ângerul pedepselor, ca să te strim- 
toreze” mai uşor; dar puţin timp. vei fi strimtorat,. apoi iarăş va fi 
bine în casa, ta;: numai fii statornice smerindu-te şi servind Domnului 
din toată inima curată, copiii tei şi casa ta, şi umblă, în . poruncile 

„mele şi va putea, fi tare şi curată pocăinţa ta.: Dacă vei păzi acestea. 
cu casa ta; să va lua orice nevoie dela casa ta; şi dela toţi, zise, '- 
să va depărta calamitatea,. care umblă în aceste "porunci ale mele. - 

Asămănarea VII, 
1. Îmi arătă 'o salee mare, care umbria, şesuri şi dealuri şi sub 

umbra, sălcii: sunt adunaţi toţi care chiamă numele Domnului. Ânverul 
“ Domnului cel preamărit şi înalt stătea lângă sales având un “cuțit 
mare, tăia -ramuri din salce și le dădea poporului ce-se umbria sub 
salce; dădea numai ramuri mici, cam un cot de “lungi. Iar “dupăce | 
luară ramuri. lăsă ângerul cuțitul, iar copacul acela era, neatins cum 
îl văzusem, mai nainte. Mirându-mă ziceam întru mine: „Cum poate 
fi acest arbore neatins, dupăce s'au tăiat atâtea ramuri 2% Îmi. zise 
păstorul: „Nu te mira, că arborele a rămas întreg, deşi :sau tăiat 
din el atâtea ramuri; (ci aşteaptă) când. toate vei fi văzut, zise, ți
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să vor explica ce însemnează“. Îngerul, 'care dăduse ramurile popo- 
rului, idrăş le ceru îndărăt dela ei; şi. cum le-au primit, astiel îi 
chiemă la sine şi fiecare dădea ramurile. lar ângerul Domnului_le 
luă şi le examină. Dela unii primi ramurile uscate şi ca roase de 

molii ; ângerul porunci ca aceștia să stee de o parte. Alţii iarăş le 

dădură jumătate uscate; şi aceştia stătură “separat. Alţii dădură 

ramurile uscate, dar nu erau roase de molie; şi aceştia se așăzară 

de o parte. Alţii dădură ramurile jumătate uscate; aceştia încă se 

aşăzară separat. Alţii dădură ramurile jumătate uscate și având cre- 

pături ; şi aceştia se puseră de-o parte. (Alţii dădură ramurile verzi 

şi cu crepături, şi aceştia stătură separat). Alţii dădură ramurile . 

jumătate uscate şi jumătate „verzi ;. aceştia încă se puseră de o parte.: 

Alţii” aduseră ramurile 2 părţi ale ramului verzi, iar partea a treia 

uscată; şi ei se puseră separat. Alţii le dădură.2 părţi uscate, a 

treia parte verzi; şi ei se puseră separat. Alţii dădură ramurile mai. 

de tot verzi, numai „puţin erau uscate, și adecă la vârf, dar „aveau: 

crepături ;- şi ei se puseră de o parte. Dela altele era -numai puţin 

verde, iar r&măşiţa ramurilor uscată; şi aceştia se aşăzară separat. 

Alţii însă veniră şi aduseră ramurile verzi cum le-au - primit delă 

ânger. Partea mai mare a adunării aduse astfel de ramuri. Iar ângerul 

se bucura de dânşii foarte ; şi ei se așăzară separat. (Alţii însă dădură 

ramurile verzi şi având vlăstari; şi aceştia, se puseră de. o parte; 

pentru dânşii încă se. bucură, foarte ângerul). Alţii dădură ramurile. 

lor verzi, cu vlăstari, dar vlăstarii aveau oarecare rod. Şi foarte 

veseli erau aceşti oameni, ale căror ramuri erau astfel. Angerul încă 

se veselia pentru dânşii, . chiar faţa păstorului se „veseli pentru - ei. 

2. Îngerul Domnului porunti să se aducă cununi, Şi fură aduse 

cununi ca de finici, şi încunună pe “oamenii care dădură ramurile . 

Tor cu vlăstari purtând oarecare rod, şi-i lăsă în turn. Şi pe ceia- . 

alţi îi trimise în turn -care: dăduseră ramurile cu vlăstari deşi nu. 

aveau rod, şi le dădu sigil. Toţi aveau îmbrăcăminte albă ca neaua 

coice -întraseră în turn. Celorce aduseseră ramurile verzi, cum le 

primiseră, dădu haină şi. sigil. Dupăce sfârşi ângerul acestea, zise 

cătră păstor: „M8 duc; iar tu vei pune pe aceștia între ziduri, 

dupăcum fiecare va, fi vrednic să locuiască. Privesce însă ;bine la | 

ramurile lor, și astfel le: dă loe;. fii cu multă grijă. Caută, zise, .s& 

nu te înșale cineva. lar de- te va înșela „vranul, îl voi examina pe 

altar“. Aceste grăind păstorului s'a. depărtat. lar depărtându-se ân- 

gerul zise păstorul cătră mine: „Vom lua ramurile tuturor şi le vom, 

sădi, ca să vedem cari din: ele. au viaţă“.. „Domnule, zisei lui, cele 

uscate cum vor mai avea viaţă. în ele?*. El răspunzând îmi zise: 

“ „Arborele -acesta, e salce şi aceasta e tenace; dacă deci ramurile s6 

sădesc şi rădăcinile au puțină umezală multe vlăstăresc din ele ; vom 

„face probă şi le vom da apă. Dacă vruna din ele poate rămâne „vie. 

“ne vom bucura; dacă însă nu va putea, cel puţin eu nu sânt învi-. . 

it că ija ă i. i să le chiem. 
nuit că nu le-am purtat grija“: Păstorul îmi. porunci să le chiem 

după rândul în care erau . puse. Rând. după rând veniră şi dădură 

- . i 
„ . ” - 

9 „ 
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ramurile păstorului. lar păstorul luă ramurile, le sădi după rândul - 
„lor, şi dupăce le sădi le udă cu apă multă, că nu să mai vedeau 
ramurile din apă. Dupăce udă ramurile îmi zise: „(Să mergem) şi 
după :puţine. zile ne voră tentoaree şi vom căuta la ramuri; căci 
celce a pus. acest arboie aci voesce ca toţi să fie vii care au primit . 
xamuri din acest arbore. - Sper. și eu,-că cele mai multe ramuri vor 
viețui' dupăce primiră umezală: şi fură .udate cu apă.“ - 

3. „Domnule, zic lui, explică-mi ce însemnează acest arbore ?* 
Căci sânt.în nedumerire în privința lui . fiind întreg deşi s'au tăiat 
ramuri din el, ba se înfăţişează ca -cum nimic ni'ar fi fost tăiat; de 
aceea, sânt. în nedumerire.“ „Ascultă, zise. Arborele acesta mare care 
umbresce dealuri, - văi şi întreg pământul este legea lui Dzeu, care 
Sa dat pentru- toată lumea; iar această: lege este Fiul lui Dzeu, 
predicat pănă la marginile pământului; popoarele în umbră sunt 

"-ceice au ascultat predica şi au crezut întrânsul; iar ângerul .este 
“marele și preamăritul “Mihail care are -putere asupră -acestui popor - 
şi-l stăpânesce.. Căci -acesta este care a dat legea în inima credin- 

” cioşilor; 'veghiază asupra lor, de o păzese aceia, căror a dat-o. Vezi 
ramurile ' fiecăruia: ramurile însemnează: adecă legea. Vezi multe 
ramuri. nefolositoare, înţelegi că: ele sunt ceice-n'au -păzit legea, şi 
vei vedea și locuinţa fiecăruia.“ Zisei -lui: Domnule, de ce a lăsat 

:0 parte să între în turn, .iar.pe cecalaltă ţi-a “dat-o ţie?2*. El ră- 
spunse: „Pe -ceice au călcat legea primită dela el, i-a dat în puterea 

- mea spre pocăință; iar pe -ceice au bineplăcut legii, au păzito, îi. 
ține sub puterea sa“. „Cine sunt, zisei, Domnule, care fură. încunu-: 

-naţi şi întrară în turn ?* („Sunt, - zise, care au - luptat contra -diavo- 
“ului şi l-au învins, aceștia au fost încununaţi). . „Aceştia sunt ceice . 

au pătimit pentru lege; iar ceialalți care dădură ramurile lor verzi 
_cu.vlăstare, dar. fără oarecare rod, sunt cei asupriți pentru lege, dar . 

" mau. pătimit, nici mau lăpădat legea lor. Ceice au predat ramurile 
"lor verzi cum le-au primit au  viețuit cu demnitate, dreptate şi zel. 
„din inimă curată şi au păzit poruncile Domnului. Celelalte vei înţe- 

lege. când. vom cerceta ramurile sădite şi-udate.i. -  - . 

Pa 4: După puţine zile am venit la acel loc şi şedea păstorul la 
„locul: ângerului, iar eu luai loc lângă el. Şi-mi zise: Încinge pânză 
“curată (şi-mi servesce. Am încins pânză . curată), de: materie dură“. 
Văzând apoi că am încins şi sânt gata-a-i servi îmi zise: „Chiamă 
“pe oamenii ale căror ramuri .au fost sădite, după rândul în care a 

„dat fiecine ramurile“. Și. mă dusei în şes, chiemai pe toţi; şi stăteau 
“rend după rând.-El le zise:. „Fiecare să scoată ramul său şi să-l 
„aducă la mine:. Mai ântâi dădură ceice aveau uscate și serijelite și _ 
se afiară astfel uscate şi scrijelite; le porunci să stee: separat; Apoi. 

au dat ceice- aveau uscate, dar neroase; unii din ei dădură ramurile 
veizi, alţii uscate şi ca :roase de.molie. Celoree le-au dat.-v 
runci să stee separat, iar celorce dăduseră - uscate şi roase porunti 
să stee cu cei dântâi. Apoi dădură cei cu de jumătate uscate și: 
sparte; mulți din ei le dădură verzi fără crepături;. alţii verzi.cu 

eizi po- 

. za “ 
e
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vlăstari, iar pe vlăstari .cu roade, cum aveau cei încununaţi care se 
'duseră în turn; alţii le dădură uscate şi roase, alţii uscate și neroase,. . 
alții de .jumâtate uscate şi cu.crepături, cum: erau și mai nainte... 
Le porunci ca, fiecare 'să .stee de-sine, adecă unii în rândul lor. cuve- 
nit, iar ceialalți separat.. . a | a a 

5. Apoi dădură ceice aveau ramuri verzi .dar cu ciepături; | 
aceştia toţi le dădură acum verzi și se puseră în rândul lor. Se 
bucură păstorul. pentru ei, căci toţi sau schimbat şi au lăpădat cre- 
păturile.- Dădură şi ceice aveau de jumătate verzi: şi -de jumătate 
„uscate ; ramurile. unora erau acum de tot verzi, ale altora de jumă-. 
tate verzi; ale altora uscate şi roase, ale altora verzi și având 

„ vlăstari. “Toţi aceştia întrară în rândul lor. Apoi dădură: ceice aveau 
2 părți verzi, iar a treia era uscată; mulţi din ei .dădură verzi, 

- mulţi jumătate uscate, alţii uscate şi roase; aceștia -ocupară -rândul- 
“lor. Apoi dădură deice aveau 2 părţi uscate și a treia parte verde. 

„ Mulţi din ei dădură jumătate ustate, alţii “uscate şi roase, alţii. ju- 
" mătate uscate şi având crepături, „puţini verzi. Aceştia toți stătură 
“în “rândul „lor. Dădură şi ceice aveau ramuri verzi: numai. puţin, 

uscate și având vlăstari. Şi aceștia se duseră la- rândul. lor. Apoi: 
dădură ceice aveau. parte mică verde, iar cealaltă: era uscată; -ra- 

murile acestora erau acum parte mai.mare' verzi .şi . cu .vlăstari și 

rod în vlăstari, iar celelalte erau toate verzi. De .aceste ramuri se 
bucură păstorul foarte, căci astfel au fost aflate. Şi aceştia fiecare 
ocupă loc în rândul său. | i Na 

6.. Dupăce păstorul examinase -toată ramurile îmi zise „Spusu- 

ţi-am, că acest arbore este foarte tenace? Vezi, zise, “câţi s'au pocăit . 

şi mântuit.*. „Da, domnule, răspunsei“ ! „Din. acestea, zise, poţi: cu--. 

noasce că mila - Domnului este; mare, şi -preainaltă şi -dă spiritul - * 

pocăinții celor vrednici.“ „Domnule de ce. nu Sau pocăit toţi-2%:- „A 

căror inimă, zise, a- văzut el că se va: curăţi și va servi. lui. din 

toată inima, acelora a dat pocăință; iar a căror. vicleşug “şi r&utate 

văzu, care numai fățărese pocăinţa; nu le-a: dat: pocăință, ca se.nu - 

profaneze mai odată numele lui.“. Zisei lui: „Domnule, esplică-mi | . 

acum cine -este fiecare din ceice ati depus ramurile şi. locuinţa, lor, 

pentruca, ceice au crezut şi au primit sigilul, dar „l-au văt&mat şi 

- nu l-au păzit întreg, să audă şi se se înţelepțească: în faptele. lor, 

„să se pocăiască, şi primind sigilul dela tine se preamărească, pe 

Domnul, căci i-a miluit, şi te-a trimis a le. înoi „spiritele.“ „Ascultă 

zise. Ale căror ramuri -se -aflară : uscate şi roase de molie, - aceştia 

sunt apostații şi tradatorii bisericii și. ceice huliră în păcatele lor pe. 

“ Domnul, ba chiar se ruşinară de numele Domnului chiemat asupra 

“lor, Aceştia deci sunt .perduţi pe veci pentru Dzeu. Vezi,. că. nici 

unul din ei nu 's'â pocăit, deşi au auzit cuvintele ce «le-am poruncit 

ție despre ei; dela aceştia, viața s'a depărtat. lar. ceice au dat „cele 

uscâte, dar -nu- putrede, stau aproape de aceștia; căci erau fățarniei 

şi lățitori. învățăturilor. falze şi sminteau pe servitorii lui. Dzeu,, mai 
"vârtos însă pe ceice păcătuiseră nelăsându-i să se” pocălască, , i
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sfătuiau cu învățăturile lor nebune. Aceștia mai au speranță de po- 

căință. Vezi, mulţi din ei s'au şi întors de când le-am spus porun- 

cile mele; şi se vor mai pocăi. Iar ceice nu se vor pocăi au pierdut 

viața ;. câți însă s'au potăit, s'au făcut buni şi locuinţa lor .este 
în lăuntrul zidului dântâi; unii chiar în turn sau suit. Vezi, zise, 
că pocăinţa păcătoşilor aduce viaţă, iar nepocăinţa. moarte.“ o 

- 1, „Ceice au dat de jumătate uscate. şi cu crepături, ascultă 
şi explicarea lor. Ale căror ramuri erau numai de jumătate uscate 
sunt cei îndoelnici; căci sunt nici -vii nici morţi. lar ceice au de: 
jumătate uscate “cu crepături, aceştia sunt cei îndoelnici şi clevetitori 
deodată, care nicicând nu au pace între olaltă, ci pretutindene se 
ceartă. Dar şi pentru aceştia, zise, este pocăință. Vezi, zise, că unii 
dintre ei sau pocăit. Şi mai este speranță de pocăință. Iar ceice 
din ei s'au pocăit, zice, au locuinţă în turn: care înse se vor potăi 
mai. târziu, vor locui în -lăuntrul zidurilor. -Din contră ceice nu se 
pocăiesc; ci stăruesc în faptele lor, cu moarte vor muri. Ceice au 
dat ramurile lor verzi având crepături, aceştia totdeauna an fost 
credincioşi şi buni, dar erau jaluzi între sine pentru ântâietate şi 
orce fel de mărire;.dar toţi sunt nebuni pentrucă se pizmuese în- 
tre 'sine din cauza ântâietăţii.. Totuş auzind ei poruncile mele, fiind . 
buni s'au curăţit și îndată s'au pocăit. Locuinţa lor se. făcu așa în 
turn. Dacă însă cineva iarăş s'ar întoarce la ceartă, atunci să va. 

“scoate din turn şi va pierde viața sa. Toţi vor. avea vieaţă de -vor 
ţine poruncile Domnului; în porunci însă nimic nu e-cuprius despre 
întâietate şi oarecare glorie, ci despre îndelungărăbdare: şi smerenia 

unui bărbat, Întru acestea, deci este viaţa Domnului, iar în dezbinări 
şi în călcările legii moarte.“ a Ei 
- 8. Ceice au dat ramurile de jumătate "verzi de jumătate însă 
„useate sunt cei încurcaţi în afacerile. lor, care nu se lipesc de 
sânţi. De aceea, vieţuesce jumătate din ei, iur ceealaltă jumătate e 
moartă. Mulţi însă s'au. pocăit: auzind poruncile mele.. Ceice s'au 
“pocăit vor locui în turn. Unii din ei. însă s'au lăpădat de tot. Aceştia 
nu mai au pocăință; căci pentru afacerile lor au. hulit pe Domnul. 

“şi în urmă s'au lăpădat. Au pierdut viaţa pentru nelegiuirea: săvâr- 
şită. Mulţi din ei au disperat. Aceştia se “mai: pot pocăi, dacă vor. 
face aceasta. în „grabă, și vor avea locuinţă în turn; dacă însă .vor 
întârzia -cu pocăinţa, atunci vor locui în lăuntrul zidurilor; iar de 
nu se vor 'potăi, şi ei au pierdut viaţa. Ceice au-dat 2 părți verzi, 
iar a treia parte fiind uscate, sunt ceice s'au lăpădat în telurite chi- 
puri. Mulţi (din ei) s'au pocăit (şi au căpătat locuinţă în turn; alţii 
iarăş cu desăvârşire sau lăpădat de Dzeu; aceştia deci pentru tot 
deuna au pierdut viața lor). Unii din ei însă au disperat și Sau 
dat certelor. Aceştia deci se mai pot pocăi, de o vor face în grabă și 
nu vor stărui în plăcerile lor; iar de vor stărui în faptele lor Şi 
aceștia își agonisesc moarte.“ . ci NA 

„9. „Ceice au dat ramurile de 2 părţi uscate iar 
verzi sunt ceice au fost credincioși, îmbogăţindu- 

' N 

“a treia parte 
se: însă ajunseseră |
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la” păgâni în mare vază; - se îmbrăcară cu * multă 'mândrie, deve- 
niră trufași, părăsiră adevărul, nu se asociară drepţilor, ci vieţuiră 
împreună cu păgânii părendu-li-se această cale mai dulce; de Dzeu 
însă nu s'au lăţ;6dat, ci au stăruit în credinţă fără a lucra - faptele. 
eredinţii. Unii din ei s'au pocăit şi au locuinţă: în turn. Alţii însă 
viețţuesc. cu desevârşire cu păgânii şi ascultând de deştrtăciunile 
păuânilor (s'au lăpădat de Dzeu, servind faptelor și .lucrărilor pă- 
gânilor). Aceştia au fost numărați cu păgânii. Alţii din ei disperară | 
neavând nădejde de mântuire pentru faptele săvârşite; alţii au dis- 
perat şi se dezbinară între sine. Acestora pentrucă au disperat din 
cauza faptelor lor mai este pocăință; dar pocăința lor trebue să fie 
cât mai îngrabă, ca şi ei să capete locuință în turn; iar pentru ceice 
nu se vor pocăi, ci stăruesc în plăcerile lor, este aproape moartea.“ 

10. „Ceice au dat ramurile verzi, dar vârfurile erau uscate şi 
erepate, aceştia, totdeuna' au fost buni, credincioşi şi măriţi la Dzeu, 
numai puțin au păcătuit „prin “poftă ne'nsemnată şi fiind amăriţi. | 
între olaltă; dar auzind cuvintele mele cea mai mare parte sa po- : 
“ăit, şi vor locui în turn. Ubii din «ei au disperat, alţii disperând 
au făcut dezbinări și mai mari. La aceştia mai este. speranță de 

pocăință, pentrucă peste tot au fost buni; cu greu va pieri unul din 

ci. Ceice au dat ramurile lor uscate, fiind numai cea mai mică parte 

verde, aceştia sunt ceice au crezut,. dar lucrează faptele fărădelegii ; 

de Dzeu nu s'uu lăpădat nicicând, cu plăcere au purtat numele lui, 

în casele lor cu bucurie au primit pe servitorii lui Dzeu. Fiind pro- 

vocați la pocăință fără întârziere s'au întors şi lucrează toată virtutea 

şi dreptatea ; unii din ei însă (fiind strimtoraţi au suferit), cunoscând 

. faptele ce le-au săvârşit. Toţi aceştia vor locui în turn.* 

11. Dupăce sfârşi el a, explica îns&mnătatea, tuturor. ramurilor 

îmi zise: „Mergi, spune.tuturor, ca să se pocăiască, şi se viețuiască, 

lui Dzeu; căci Domnul m'a trimis fiind îndurat se dee tuturor pocă- 

“înță, deşi unii nu mai sunt vrednici pentru faptele lor; dar Domnul 

fiind îndelungrăbdător voesce se mântuiască, chiemarea săvârșită prin 

Fiul său“. Îi respunsei: „Domnule, sper că toţi auzind acestea se 

vor.pocăi; căci sânt convins! că fiecare cunoasce faptele sale şi te- 

mându-se de Dzeu se va pocăi“. Răspunzând el îmi zise : „Toţi care 

din inimă (se vor potăi şi) se vor curăţi de toate „răutăţile “expuse 

mai nainte şi mai mult nu vor adauge la păcatele lor, vor dobândi 

dela Domnul vindecarea. păcatelor de mai nainte, de nu se vor îndoi. 

în aceste porunci, şi vor fi vii lui Dzeu. (ar, zise, ceice vor mai 
înmulţi păcatele lor și vor umbla în poftele acestui a se con 

damnă pe sine la moarte). “Tu. însă umblă în porunci e mele, şi vei 

fi viu (lui Dzeu, şi ceice vor umbla în, ele şi vor Luca cu, reptate, 

vor. vieţui lui Dzeu)“. Dupăce îmi aretase şi vorbise aces ea. u i 

„Celelalte ți le voi arăta după câteva zile“. 

Asămănarea - IX. a 

1. Dupăce scrisesem poruncile şi asemănările păstorul int, | 

rul pocăinții, veni la. mine ȘI-m! zise: „ Voesc ncă
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toate ce Spiritul 'sânit ţi-a arătat vorbind cu -tine în chipul bisericii; 
" căci' acest Spirit este Fiul lui Dzeu. Iar. fiind tu atunci încă slab: 

din pricina trupului nu ţi s'au împărtăşit: de un înger. Acum însă 
.esci întărit prin Spiritul şi ai. puterea lui, că poți vedea pe ânger, 
atunci deci ţi s'a arătat de biserică zidirea turnului; frumoase și 

_mărețe le-ai văzut toate, cum nu să putea altcum dela; o fecioară. 
Acum însă vezi. prin mijlocirea ângerului, priri acelaş spirit; dar 

„trebue toate să înveţi: dela mine. mai cu dinadinsul. Pentrucă de 
aceea am. fost pus de îngerul preamărit a locui în casa ta, catoate 
după putință să vezi şi să nu te mai sfiesci ca înainte. Şi mă duse 

„în Arcadia, pe un munte în forma țiței și mă puse pe vârful mun: 
telui, îmi aretă un şes mare, iar împrejurul şesului 12 munţi, fiecare 

„avea înfăţişare deosebită. Cel dântâi era negru “ca funinginea; al 
doilea pleş fără vegetaţiune; al treilea plin de spini şi mărătini ; al: 
patrulea, avea plante de jumătate uscate, câri sus erau verzi, cătră 
rădăcini uscate; unele plante-se uscară arzând soarele; al cincilea 
munte avea plante verzi, dar era pietros. Al şeselea munte era plin : 
de. crepături, mai mici, mai mari; în crepături erau însă plante, deşi 
nu erau tocmai vesele, ci mai mult uscate. Al șeptelea munte avea. 
„plante vesele şi întreg muntele era verde, pe acest munte toţ soiul de. 
animale şi paseri se" nutria; şi cu cât mai -mult mâncau animalele 
şi paserile, cu atât mai tare cresceau plantele acelui munte. Al optulea 
munte era plin de fântâne, şi tot. felul de creaturi ale Domnului se 
adăpau din fântânele acestui munte. Al noulea munte (nu-avea deloc 
apă şi era de tot pustiu, aci petreceau vermi omoritori, primejdioși 
oamenilor. Al. zecelea munte însă) avâa copaci foarte mari şi era de 
tot umbrit, iar sub umbra copacilor zăceau oi 6dihnind şi rumegând. 
Al unsprezecelea munte era foarte bogat, de arbori, pe cari erau frupte, 
fiecare avea alte frupte, că văzânduzle -cineva poftia să mănânce din 
ele. Al doisprezecelea munte era întreg alb, înfăţişarea lui era veselă; 

„în sine muntele era foarte plăcut. A 
2. În--mijlocul șesului îmi arătă 'o stâncă albă, ce se ridica diri 

şes.. Stânca era mai înaltă decât munţii, în patru unghiuri, şi putea 
cuprinde lumea întreagă. Veche era acea, stână, avea poartă tăiată ; 
cum mi s6 părea poarta nu era tăiată tocmai de mult: Poarta în- 
trecea, însă așa mult soarele “cu. razele sale, că mă minunam de stră- * 
lucirea, ei. Împrejurul porţii stăteau 12 fecioare. Cele 4, cari stăteau 
Ja colţurile. porţii. mi să păreau a fi 'mai venerabile, deşi şi celelalte 
erau venerabile. Ele: stăteau la cele 4 părţi ale porții, în mijlocul . 
lor câte 2 .fecioare. Aveau îmbrăcăminte de-in, frumos învinse. umerii 
drepţi erau liberi ca cum ar voi 'să.ducă o sarcină... Astfel erau gă- 
tite; căci erau foarte vesele şi gata la. serviţ. Dupăce văzui acestea 
mult -m'am mirat întru mine, că văd lucruri așa mari şi: mărețe. ŞI 
iarăș nu puteam cuprinde cu. mintea, ca fecioare aşa, gingaşe să stee 
cu atâta bărbăţie, ca, cum ar voi să poar 
„Ce să petrece în mintea.ta şi te chinu i esci făcându-ți singur întri- 
stare? Ceeace nu poţi înţelege, i s nici nu încerca ca cum .ai putea, 

te-cerul. Și-mi-zise păstorul:
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înțelege, ci roagă pe Domnul să:ți dee înțelegerea acestor lucruri... 
Cele  dinapoia ta nu poți vedea, iar cele din nainte le vezi. Ceeace 
nu vezi, lasă deci. şi nu te tortura mai mult. Ocupă-te numai cu 
ceeace vezi, iar de celelalte nu te îngriji; toate “ţi le voi explica eu, 
câte îţi voi'arsta. Bagă seama de celelalte“, 

„8. Văzut-am 6 bărbați ieșind, înalţi şi venerabili şi asemene la, 

chip ; şi chiemară o mulţime de bărbaţi. Şi aceştia pășiră, erau mari, 

frumoşi şi robuşti; le poruntiră cei 6 bărbaţi să zidiască un turn 

deasupra stâncii. (şi deasupra porții). Mare .mișcare. se făcu între 

bărbaţii care veniră să zidiască turnul, alergau încoaci şi încolo îm-. 

prejurul porții; iar -fecioarele cari stăteau. împrejurul porţii ziseră 

bărbaţilor să grăbiască a zidi turnul. Fecioarele : întinseseră mânile ... 

ca cum ar voi să iee ceva dela bărbaţi. Iar. cei 6 bărbaţi porunciră 

unor pietri să iiaşă dintro adâncime şi să se pună în zidul turnului. 

Se suiră 10 pietri în “patru unghiuri luminoase, (ne) cioplite. Cei 6 

bărbaţi chiemară pe. fecioare şi le. porunciră să iee toate pietrile 

cari vor voi a întra în zidul turnului şi să le ducă pe poartă şi predee 

bărbaţilor, tare vor _zidi turnul. . Fecioarele puseră; cele 10 pietri 

dântâi eari eşiseră din -adâneime una peste - alta şi le duseră una 

dupa alta la un loc. . SE e 

4. Precum stăteau împrejurul porţii, astfel şi duseră, .celece. 

păreau a fi tari se puseră sub. unghiul pietrii ; iar celelalte se'puseră 

de laturile pietrii; şi astfel duseră toate pietrile ; le duseră pe poartă, 

cum li sa poruncit şi le: dădură bărbaţilor în turn; aceştia, iar 

având pietri zidiau. lar zidirea turnului. să făcea pe stânca cea mare . 

şi deasupra porții. Şi: se legară cele . 10 pietri (Şi umplură stânca 

“ întreagă. Şi fură) temelia zidirii turnului: Iar stânca și poarta purtau -. 

„* turnul întreg. După cele 10. pietri ieşiră, din adâncime alte 25 de 

“ Dietri. Şi acestea. se legară întru zidirea. turnului, aducându-se- de 

fecioare ca cele de mai nainte. După acestea ieșiră 35; şi acestea 

asemene. să băgară în turn.. După acestea ieşiră, alte 40 de pietri; 

“şi acestea toate fură. aduse în zidirea turnului. (se „făcuseră. deci 4. 

-Straturi: în temeliile turnului). Şi încetară a mai ieşi pietri din adân- 

cime ; odihniră însă puţin şi zidarii. Și iarăş. porunciră cei 6 -bărbați 

__mulţimei să aducă pietri de pe dealuri a, zidirea turnului. * Bărbații 

adunară deci de pe toate dealurile în deosebite colori, „cioplite, le - 

_dădură fecioarelor; iar. fecioarele le duceau pe poartă și le dădeau 

spre, zidirea turnului. Şi când se. aşăzau pietrile de deosebite colori 

“în zidirea turnului se făceau albe şi. schimbau colorile lor deosebite. . 

Unele pietri fură însă date de bărbaţi spre zidire, Şi nu se făcură 

- strălucitoare, ci rămaseră cum. au fost puse; căci nu "le ' dăduseră 

fecioarele nici trecuseră pe poartă. Aceste .pietri nu, erau frumoase 

în” zidirea. turnului. Văzând cei 6 bărbați pietriie nepotrivite la, zi- 

dire, porunciră a le scoate şi duce jos la locul de „unde fură aduse. 

„(Şi) porunciră bărbaţilor celoree aduceau pietri : „Voi absolut să, nu 

duceți 'pietrile în zidire ; puneți-le Tângă turn, ca fecioarele să le . 

teacă pe poartă .și dee Ia, zidire. Căci de nu vor trece,. ziseră, “prin
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mânile acestor fecioare pe poartă, coloarea, lor nu se. poate schimba; 

nu vă siliţi înzadar, ziseră ei“... - : - 

- 5. Şi în acea, zi să sistă zidirea, dar turnul încă nu era sferșit; 

ci avea să se zidiască mai departe; şi să făcu numai pauză la zidire. 

Poruntiră deci cei 6 bărbaţi zidarilor să se depărteze puţin şi pau- 

zeze ; iar fecioarelor porunciră a nu se dute dela turn. Mi să parea 

"că fecioarele aveau să păziască turnul. Dupăce toţi se duseră a pauza 
zic păstorului: „Domnule, zisei, de ce nu s'a sfârșit zidirea turnului 2“ 
„Turnul nu poate fi sfârşit, îmi. răspunse, pănăce nu va veni Domnul - 
lui şi examinează, zidirea aceasta, ca; de să vor afla unele pietri ne- 
folositoare, să le înlocuiască cu altele; căci după voia lui s& zidesce 
turnul“. „Aş dori, - zisei, Domnule, să cunosc ce însemnează zidirea, 

„acestui turn, stânca, poarta, munţii, fecioarele, pietrile ieşite din 
adâncime necioplite, cari. astfel fură așăzate în zidire. Şi de ce se 
puseră mai ântâi în temelie 10 pietri, apoi 25, 35, 40, pietrile puse 
în zidire apoi scoase şi aşăzate la locul lor; despre toate acestea 
Domnule, linisceşte sufletul meu și mi le fă cunoscute“. „De nu vei 
fi aflat curios, zise, toate vei cunoasce; căci după puține zile (vom 

„veni încoace şi vei vedea celelalte ce să vor întâmpla .la turn, şi 
toate asămănările vei cunoasce cu deamăruntul“. Şi după puţine zile) 
venirăm la locul unde am şăzut şi-mi zise: „S& mergem la turn; 
'căci stăpânul. turnului vine să-l examineze“. Şi sosirăm la turn; nime 
nu era -acolo decât  fecioarele. Şi întrebă păstorul pe fecioare de a 
fost deja stăpânul turnului aci. Iar ele r&spunseră, că va veni să 
vadă turnul, - E 

-6.: Şi iată după puţin timp văd apropiindu-se.-un convoi de 
bărbaţi: mulţi ; şi în mijloc era un bărbat înalt de stătură, că întrecea 
turnul. Şi cei 6 bărbaţi care conduceau zidirea (stând de dreapta şi 
stânga, mergeau cu dânsul, şi toți ceice lucraseră la zidire) erau cu 
dânsul și mulţi alţi venerabili îl încunjurau. Iar fecioarele cari păziau 
turnul alergându-i înainte îl salutată, şi. începură a umbla în apro- 
pierea locului împrejurul . turnului. Acel. bărbat examină cu: deamă- 
untul zidirea, luând fiecare piatră. În mână avea toiag şi Lovia fiecare 
"piatră din cele zidite. Şi când lovia unele se făceau negre ca funin- 
genea, altele aspre, altele se despicau, altele se sfărimau în bucăţi | 
altele nu erau nici negre, nici albe, altele deveniră grunzuroase și. 
nu se potriviau cu celelalte pietri, altele aveau (multe) pete; aceste 

„erau pietrile deosebite cari să afiară nepotrivite în zidire. E] "porunci 
ca toate acestea să se scoată din turn şi să se pună lângă turn. să 
se aducă altele şi pună în locul: lor. (Şi-l întrebară zidarii din care 
munte voesce să se aducă pietrile și pună în locul lor). Şi nu-i lăsă 
să le aducă de pe munţi (ci le spuse să le iee din un şes aproape) 
Săpară deci șesul şi aflară pietri strălucitoare în patru unehiuri d 
unele erau rotunde. “Toate pietrile din acel şes fură, aduse trecute 

| pe poartă de fecioare: Pietrile în patru unghiuri fură, cioplite Și aşă- 
„_zate în locul celo ase ; : 5 : qi Tr scoase; lar cele, rotunde nu să. puseră în zidire,
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“căci erau prea tari şi greu a le ciopli. Ele fură puse lângă turn, 
ca mai târziu să fie cioplite şi puse în:zidire; căci şi ele străluciau. - 
7 Sfârşind toate acestea bărbatul preastimat şi stăpânul tur- 

nului chiemă la sine pe păstor, şi:i-dădu toate pietrile de lângă turn, 
cari fură scoase din zidire, şi zise lui: „Cu îngrijire curăţesce aceste 
pietri -toate şi pune-le în zidirea turnului, întrucât: se potrivesc cu 
celelalte; iar cari nu se potrivesc aruncă-le departe de turn“. (Sfâr- 
şind a spune acestea păstorului se depărtă de turn) cu toţi însoți- 
torii. Jar fecioarele stăteau în jurul turnalui păzindu-l. .Zisei păsto- . 
rului: „Putea-vor oare aceste pietri să fie întrebuințate la. zidire, de - 
să vor dovedi la examinare ?* El îmi răspunse: „Vezi, zise, aceste 
pietri ?* „Le v&d, răspunsei“. „Eu, zice, voi ciopli partea mai mare 
a acestor pietri şi le voi aduce în zidire, şi se vor. potrivi cu cele- 
lalte pietri“. „Cum, Domnule, zisei, vor putea umplea acelaş loc 
dupăce au fost cioplite?“ Răspunzând, îmi zise: „Celece vor fi aflate 
prea, mici să vor arunca în mijlocul zidirii, care vor-fi mai mari să 
vor pune pe partea din afară şi le vor. ține la un loc“. Zicând ace- 

„stea grăesce: „Să mergem, şi după 2 zile. să venim ca să curățim 

aceste pietri, şi le vom pune în zidire; căci celece stan în jurul 
turnului toate trebue să se curățească, ca nu 'venind stăpânul fără 

de veste: să afle lângă turn dărimături și supărându-se aceste. pietri 

să nu mai vină în zidire, iar eu să apar negligent stăpânului“. Şi 

după 2 zile am venit la turn şi-mi zice: „Să examinăm toate pietrile 

şi să vedem cari pot veni în zidire“. Răspunsei lui: „Domnule, să 

cercetăme., | N a a a 

"8. Şi începurăm a examina mai întâi pietrile negre, şi cum 

fură scoase din zidire, aşa erau şi acum. Şi porunci păstorul ca ele 

să se deporteze şi depărteze dela turn. Apoi cercetă pe cele aspre ; 

şi începând ciopli multe din ele și porunci fecioarelor: să le ice şi 

pună în zidire. Şi le luară fecioarele și le. puseră în mijlocul zidirii 

turnului. Rămăşiţa lor porunti a, să pune la cele negre; căci şi ace- 

stea erau negre. Apoi cercetă pe celece aveau crepături ; și din acestea 

multe ciopli și porunti : fecioarelor -st le pună în zidire; să. aşăzară 

“în partea de din afară, căci erau mai „mari.- REmăşița însă, din cauza 

multelor crepături, nu putu fi cioplită; „de „aceea să lăpădară . dela 

zidirea turnului. Apoi .examină:pe. cele ciuntite, şi multe erau negre, 

altele aveau crepături mari ;- şi porunci se se pună Și acestea, la cele 

lăpădate. Rămăşita lor curățind-o. şi cioplind-o porunci s€ se pună 

în zidire. lar fecioarele le luară şi aşăzară în mijlocul zidirii tur- 

nului ; -căci erau cam uşoare. Apoi cercetă cele jumătate albe, jum&- 

“tate negre; şi multe erau negre. Porunci deci ca, să se iee (şi pună) 

“la cele lăpădate. Rămăşita lor însă. întreagă fu luată de fecioare; 

pentrucă fiind albe se. potriviau de aceste fecioare în zidire; să aşă- 

zară însă în partea din afară, căci erau întregi și puteau ține la | 

“un loc cele aşăzate.în mijloc; nimic nu se ştirbise adecă din ele. - - 

Apoi examină pe cele aspre și tari, Şi. puţine din ele fură lăpodate 

pentrucă nu să puteau ciopli ; căci erau foarte tari. Temășița nsă în
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cioplită, fecioarele le luară şi aştzară în mijlocul zidirii turnului, . - 

. pentrucă să țineau de'cele cam slabe. Apoi examină pe celece aveau - 

pete, şi din ele: foarte puţine înegriseră, şi fură lăpădate la celelalte. 
- Partea prisositoare străluciaui şi erau întregi. Şi pe acestea fecioaiele 

16 puseră în zidire; să' aşăzară însă în partea din afară fiind vârtoase. 
“9.“Apoi începu a examina pietrile albe şi rotunde şi-mi zise: 

;Ce'să facem cu aceste pietri 7“ „Ce sciu eu, r&spunsei,. Domnule 2“. 
„Nimic nu pricepi: în acest lueru?“. „Eu, zisei, Domnule, nu mă ocup 

cu această meserie; nici nu sânt cioplitor de piatră, nici nu pot pri- 
cepe ceva, în aceasta“. „Nu vezi, că sunt -foarte rotunde ? și de aș voi 
să le fac în patru unghiuri mult ar trebui să tai din ele ; unele însă 
cu necesitate- trebue să vină în zidire“. „Domnule, zisei, dacă trebue 
numai decât, atunci de ce te chinuesei şi nu alegi din -ele Ia zidire 
„pe cari voesci şi le așezi acolo? Şi alese din ele pe cele: mai mari 
şi strălucitoare şi.le ciopli; iar fecioarele le luară și puseră în partea 
din afară a zidirii. Rămăşiţa fu dată.la, o parte şi. aruncată pe șes, 
de unde 'le adunaseră; dar nu fură lăpădate, pentrucă, zise, turnul | 
să mai zidesce încă puţină vreme. Iar stăpânul turnului. voesce „ca 
țoate aceste pietii să vină în zidire, căci sunt foarte strălucitoare. : 
Apoi fură chiemate 12 femei, .de statură frumoasă, îmbrăcate in ne- 
„gru, (încinse şi. cu umerii liberi), iar părul despletit. Mi să pareau 
aceste femei supuse. patimei. Le chiemă, păstorul să iee pietrile. lăpă- 
date dela, zidire, şi să le ducă. pe dealurile de unde fuseseră aduse. 

"Iar femeile vesele le luară și duseră toate pietrile şi le aşăzară, de 
unde fură:-luate.: Şi dupăce fură. duse toate pietrile si nu mai era 

"piatră în jurul turnului îmi zise păstorul: „S& încungiurăm turnul 
şi să vedem, de nu are -vro scădere“. Şi l-am încungiurat împreună. - 
Văzând păstorul . turnul frumos la înfăţişare se bucură foarte; căci 
turnul era zidit astfel, că văzându-l poftiam să-l am; era. 'zidit ca 
dintro singură piatră, neavând nicio îneheietură. Piatra :se arăta ca, 
tăiată dintro stâncă; mi să părea, a fi monolit, . . o 

"10. Dar şi eu eram vesel umblând împreună cu dânsul în jurul 
turnului văzând aşa ceva bine întocmit. Iar păstorul îmi zise : -,„, Mergi 
şi adă var şi mici hârburi ca :s6 umplu urmele pietrilor scoase şi 
așăzate în zidire; căci toate în jurul turnului trebue: să fie dreptei. 
ȘI făcui “precum îmi poruncise, şi le-am adus la el. „Ajută-mi, zise, 
şi lucrul îndată va fi gata“. Umplu aşa -urmele . pietrilor venite în. 
zidire,- şi lăsă ca în jurul turnului s& se măture şi curăţească. lar 
fecioarele luând -mături. măturară şi depărtară. toată murdăria, din 
tuin şi udară apă, iar locul. în turn era plăcut și foarte frumos. Îmi 

„zise apoi păstorul: „Toate, zise, sunt curate; dacă va veni. stăpânul 
să vadă turnul.nu va avea s&.ne mustre“. Acestea, zicând.voia, să se 
depărteze ; iar eu îl prinsei de traistă- şi începui a-l jura pe Domnul | 
să-mi explice cele arătate. El îmi răspunse: : 
toate îţi voi explica; așteaptă -aci pănă când vin: - „Domnule, zisei, . 
co S5 fac aci singur?“. „Nu'esci singur, răspunse el, căci” aceste 
ecioare sunt cu tine“. Recomandă-mă deci lor. zisei ă it cu tine Recomandă mă deci lor, zisei“. „Păstorul le 

„Am puţin lucru, apoi
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-chiemă la sine şi le zise: „Vă recomand pe acesta pănă când vin.“ 
Şi se depărtă. lar eu eram singur cu fecioărele; ele erau acum şi - 
mai vesele şi m& întimpinau 'prietenesce;. mai ales: cele :4.nobile . 

„dintre ele. Ă E . D Aaa 
11. Fecioarele  ziseră cătră mine: „Astăzi păstorul nu se va 

mai întoarce“. „Ce fac eu, zisei?%.'„Ele r&spunseră: pănă de seară 
îl.vei aştepta; și viind va.vorbi cu tine; iar de nu 'va veni, rămâi 
cu noi pănă când vine“. Le zisei: „Il voi aştepta. pănă 'ndeseară; iar 
de nu va veni, mă voi duce acasă şi dimintață mă voi re'ntoaree“: 
Iar ele răspunzând îmi ziseră: „Nouă ai fost încredințat; nu te .poţi 

_depănta dela noi“. Le r&spunsei: „Dar unde să rămân?“ Vei dormi 
cu noi ca un frate, nu ca un bărbat. Căci esci fratele. nostru şi în 
viitor vom locui împreună cu tine; căci foarte te iubim“. lar eu mă 
ruşinam” a rămâne cu dânsele. Şi aceea care -părea a fi între ele - 
întâia începu a mă săruta (iar celelalte văzând-o că mă sărută -şi 

“ele începură a mă sărita) şi a mă. duce în jurul turnului şi a se- 
juca cu mine. lar eu .mă facui tânăr şi începui însumi a mă juca cu 
ele. Unele din ele executau horă, altele jucau, altele cântau;-iar eu 
tăceam umblând cu dânsele în jurul” turnului şi .eram vesel în mij- 
locul lor. Făcându-se seară voiam să plece acasă; -iar ele nu mă 
lăsară, ci-mă reţinură.” Şi am rămas noaptea cu ele,:și am dormit , 

“lângă turn. Iar. fecioarele întinseseră pe pământ vestmintele lor de 

in şi mă puseră în mijlocul lor, -şi nu făceau alta. decât se rugau; . 

şi eu cu dânsele nentrerupt: mă rugam si nu mai puțin ca ele. Şi. 

se bucurară fecioarele că mă rugam astfel. Şi am r&mas acolo 'cu 

“fecioarele pănă -în ora a doua din ziua următoare: Apoi veni păsto- 

rul şi zise fecioarelor: - „Nu. i-âţi făcut vruna ruşine ?*. „Întreabă-l, 

răspunseră ele“. Îi zisei: „Domnule, m'am bucurat rămânând cu 

dânsele“. -„Ce' ai mâncat, ' zise. el?% „Am mâncat, Domnule, „zisei, 

“noaptea întreagă cuvintele Domnului“. „Bine te-au primit 2* „Da, 

răspunsei. Domnule“. „Acum, .zise, ce voesci să auzi mai întâi 2“ 

„Domnule, răspunsei, dupăcum mi-ai explicat dintru început; rogu-te 

Domnule, ca, s&mi explici cum te voi întreba“. „Precum voesti, zise, 

aşa îți voi explica, şi nimic .nu voi ascunde naintea ta“. -. - 

12. .Mai ântâi de toate, zisei, Domnule, explică-mi: cine este 

“stânca şi poarta?“ „Stânca, zise, şi poarta sunt Fiul lui Dzeu“. „Cum, , 

- Domnule, zisei; stânca e veche, iar poarta e nouă 2“ „Ascultă, zise, | 

şi înțelege nepricepătorule: Fiul lui - Dzeu este mai- vechi ca întreaga 

sa. creatură, încât el a fost „sfătuitorul. Tatălui pentru creaturi sa, 

De aceea şi pare bătrân“;. „lar. poaria, de „ce e nouă, zisei eu? 

„„Penitrucă, răspunse, s'a arătat în zilele de pe urmă ale îndeplinirii, 

de aceea și poarta este . nouă, “ca ceice- se vor mântui prin ea s6 

între în împărăţia lui Dzeu, Ai văzut, continuă, pietrile cari trecu- 

seră pe poartă în zidirea turnului (au fost puse), iar cari nu trecuseră | 

fură aruncate iarăș la locul: lor?“ „Am văzut, Domnule; r&spunsei . 

„Astfel, 'zise, nime nu va întra în împărăţia ui Dzeu, - de et te 

„primi. numele Fiului: sâu. Căci de Yoesci să întri în oarecare cetate,
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“şi cetatea e încunjurată -de zid având. numai. o poartă, poţi tu. întra. 
în cetate pe altunde derât numai pe pourta ce are?“ „Domnule, 
zisei, cum s& vor întâmpla toate acestea ?* „Dacă în cetate să poate 
întra numai pe poartă, astfel, zise, şi în împărăția lui Dzeu altcum 
omul nu. poate întra. decât prin numele -Fiului său. Ai văzut, zise, - 
mulțimea -celoree. zidiau turnul ?*. „Am văzut, Domnule, r&spunsei eu“. 
„Aceştia, zise, sunt toţi ânzeri preamăriţi. Ei încungiură pe Domnul 
câ un zid. Poarta însă este Fiul lui Dzeu; aceasta este unica întrare 
la Domnul. Ai văzut, zise, pe cei 6 bărbaţi și în mijlocul lor pe 
bărbatul preamărit şi mare, care .umbla în jurul turnului şi scotea 
pietrile. din zid ?*. „Da, Domnule“. „Bărbatul preastimat, zise el, este 
Fiul lui Dzeu, iar cei 6 sunt ângeri “preamăriți care-l împresoră de 
dreapta şi stânga. Din aceşti 6 ângeri nici unul'nu întră la Dzeu 
decât: prin el; ori tine nu primesce numele lui, nu va întra întru. 
împărăția lui Dzeu“. SI aa 

"13. „Iar turnul, întrebai, cine este?* „Turnul, răspunse, acesta 
e biserica“. „Iar fecioarele, cine sunt?* „Sunt spirite sânte; şi alt- 
cum omul nu se poate afla în împărăția lui Dzeu, dacă acestea nu-l 
vor îmbrăca cu haina lor; căci dacă primesei numai numele, iar nu 
şi haina, dela acestea, nu-ţi folosesce. Căci aceste fecioare sunt pute- 
rile Fiului lui Dzeu. Dacă (deci) porți numele,” iar puterea lui nu, 
înzadar porţi numele lui. Iar -pietrile, zise, cari le-ai văzut lăpădate, - 
purtau numele, dar nu îmbrăcaseră - haina fecioarelor“. „Domnule, . 
zisei, cum este îmbrăcămintea lor ?“. „Numele lor, zise, sunt îmbră- 
cămintea. Cine poartă numele Fiului lui Dzeu, trebue să poarte și 
numele lor; căci şi însuş Fiul poartă. numele acestor. fecioare. Pie- 
trile, zise, cari le-ai văzut în zidirea (turnului puse, predate de 
mâna lor şi cari au rămas în zidire) acestora fecioarele au îmbrăcat 
puterea lor. De aceea ai văzut turnul - contopit întrun monolit cu 
stânca. Astfel şi ceice cred Domnului prin Fiul său şi au îmbrăcat 
aceste spirite vor fi un spirit,.. un trup și o .coloare „va avea îmbră- - 
cămintea lor. Iar ceire poartă numele “fecioarelor. vor locui în turn.“ 
„Domnule, zisei, de ce pietrile:au fost lăpădate; căci trecuseră pe 
poartă, și prin mânile fecioarelor fură aşăzate în zidirea turnului 2. 
„Deoarece tu de. toate te interesezi, zise,. şi cercetezi cu deamăruntul, 
ascultă și despre pietrile lăpădate. Acestea, zise, toate au primit 
numele Fiului lui Dzeu, au primit şi puterea acestor fecioare. Pri- 
mind aceste spirite sentăriră, şi erau cu servitorii lui Dzeu şi aveau 
un spirit, un trup şi o îmbrăcăminte; căci acecaș cugetau şi lucrau 
dreptate. După un timp.oarecare fură seduşi de femeile cari le-ai 
văzut îmbrăcate în negru, cu umerii liberi, părul despletit şi fru- 
moase la chip. Văzându-le şi le-au poftit,. au îmbrăcat puterea: lor 
dezbrăcând îmbrăcămintea fecioarelor. Aceştia deci fură lăpădaţi dela 
casa lui Dzeu. şi predaţi acelora, „lar ceice. nu s'au lăsat înșelați de 
chiemarea, acestor femei au rămas în casa lui Dzeu. Acum ai, zise, 
dezlegarea celor. lăpădate“, e
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14. Domnule, zisei: ce va fi, dacă aceşti oameni, astfel fiind, 
se vor potăi şi vor lăp&da pofta acelor. femei, şi semtore la fecioare, 
umblă în puterea şi faptele lor, nu-vor întra în casa. lui Ddeu?* 
„Vor întra, răspunse, de vor lăpăda faptele acelor feinei, vor îmbrăca 
puterea fecioarelor şi: vor umbla în faptele lor. Pentru aceasta s'a şi 
făcut pauză la zidire, ca porăindu-se aceştia, să între în. zidirea tur- 
nului. Iar de nu.se vor pocăi, atunti alţii vor întra, iar aceştia să 
vor lăpăda cu desăvârşire“. Pentru -toate acestea mulțumii Domnului, 
căci - sa milostivit de toţi care au chiemat numele .lui,. şi -a trimis 
_pe ângerul pocăinţii la noi care am păcătuit contra. lui, şi a. înocit 3 % h 

spiritul nostru şi a deşteptat viaţa, - noastră, care eram deja pierduţi 
şi neavând speranţă mai mult“. „Acum, zisci. Domnule, explică-mi, 
de ce turnul 'nu s'a zidit pe pământ, ci pe. stâncă şi pe poartă. 
„Încă. eşti nenţelegător şi nepriceput, răspunse el?*. „Sânt silit, 
Domnule, despre toate. să te întreb, pentrucă nimic nu pot înţelege: 
absolut; căci toate sunt lucruri mari. şi minunate şi na&nţelese de 

oameni“. „Ascultă, zise el.” Numele: Fiului lui Dzeu este mare. şi 

nencăput şi poartă lumea întreagă. Dacă Fiul lui Dzeu poartă orice 

creatură, ce crezi tu despre cei chiemaţi de dânsul și care poartă 

numele Fiului lui Dzeu şi umblă în poruncile lui?.: Vezi,. pe care-i 

poartă ?- Pe ceice din toată inimă poartă numele lui. El-s'a făcut 

temelia lor, şi: cu plăcere .îi poartă, pentrucă nu se rușinează a purta . 

numele lui“. | Ie . e PR RE 

| 15. (Arată-mi), 'zisei, Domnule, (numele fecioarelor şi al femeilor 

îmbrăcate în haine negre“. „Ascultă, zise), numele fecioarelor. mai 

tari, aşăzate în unghiuri. Ântâia- este credințu, a, doua înfrânarea, 

a treia puterea, a patra îndelungărăbdarea ; . iar celelalte cari stau 

între dânsele: se numesc: simplicitate, nevinovăție, curăţie,-. veselie, 

adevăr, prudență, concordie şi dragoste. Owme poartă aceste nume, și 

pe al Fiului lui Dzeu poate întra întru împărăția, lui Dzeu. Ascultă, 

zise, şi numele femeilor îmbrăcate în. haine.negre. Şi din aceste 4 

sunt mai. puternice. Ântâia este. necredinţa, . a. doua necumpttarea, -. 

a' treia neascultarea, a patra seducerea.. Iar cele următoare se numesc: . 

- Antristare, rtutate, lciconiie, mânie, minciună, împrudenţă, clecetire, ură, 

- Servitorul lui Dzeu care poartă. aceste nume va vedea împărăţia lui 

Dzeu, dar întrânsa nu va întra“. „lar: pietrile, „zisei, . Domnule, cari 

fură puse în temelie,.din adâncime, cine sunt 2%. „Cele dântâi, r&s- 

punse el, cele' 10 puse în temelie, sunt ântâia generațiune; cele 25. 

sunt-a doua generaţiune. a bărbaţilor drepți; cele 35 sunt profeţi 

„şi servitorii lui Dzeu; iar cele 40 sunt apostolii şi învățătorii pre- 

“zidirea. acestui turn&, 

dicei Fiului lui Dzeu“. „Domnule, zisei, de ce fecioarole au pus şi 

aceste pietri în zidirea turnului şi le-au trecut pe.poartă 2%. „Aceştia, 

răspunse el, au purtat mai 

Sau părăsit unul pe altul, n: vitele 

spirite, ci .spiritele au stăruit. pe lângă . ină 

Şi de nu ar fi avut aceste spirite. cu sine nu sar 

nici spiritele pe oameni, nici oamenii pe 
dânșii. pănă la moartea lor. 

fi aflat apți la 

x 

mai ântâi aceste spirite şi în nici. un chip nu.



_: simţire şi inteligență; între ele era o credin 
„Spiritele fecioarelor împreună cu numele; de aceea zidirea. turnului 

? se făcu întro coloare strălucitoare ca. soarele. Iar 
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„Domnule, zisei, explică-mi încă“ „Ce mai ceri, răspunse el?% 
„Domnule, zisei, de ce au ieșit pietrile-din adâncime şi fură puse 

_în zidirea, (turnului), dacă au purtat. aceste spirite ?*. „El. răspunse, : 
era necesitate a trece prin .apă, ca să dobândiască viaţă; căci. nu. 
puteau. întia altcum absolut în împărăţia lui-Dzeu, de nu depuneau 
moartea, vieţii lor (de mai nainte). De aceea primiră şi acești adormiți 
sigilul Fiului lui Dzeu (şi întrară în împărăţia lui Dzeu), căci, zise, 
omul este mort înainte de a purta numele (Fiului) “lui Dzeu; iar 
când -primesce sigilul lapădă moartea şi îmbracă viaţă. Apa este deci 
sigilul; în apă se cobor ei.deci morţi” fiind și” ies având viaţă. Şi 
acelora a, fost predicat sigilul şi s'au folosit de el, ca să între în. 

. 

împărăţia lui Dzeu“. „Domnule, zisei, de ce ieşiră din adâncime cele. 
40 de. pietri împreună cu ete având deja sigilul?* „Pentrucă, r&s- 
punse,. aceşti apostoli. şi învăţători care-au predicat. numele iului 
lui Dzeu, adormind în puterea şi credinţa Fiului lui Dzeu au predicat | 
şi celor mai-nainte adormiţi şi le-au dat sigilul predicei. S'au coborit 
deci împreună în apă și iarăş au ieșit. (Dar aceştia, s'au coborit fiind: 
vii, şi iarăş vii au ieşit; iar ceice mai nainte adormiseră s'au coborit 

“morii şi au ieşit iarăș vii). Prin :aveștia au dobândit viață şi au cu- 
noscut numele Fiului lui Dzeu. De aceea şi. împreună cu dânşii. au 
ieșit. și au fost aşăzaţi: în zidirea turnului şi împreună zidiți deşi erau 
neciopliţi ; căci în dreptate au. adormit şi în mare curăţenie; numai 
nu “aveau acest sigil. Acum ai şi această esplicarâ“. „Am, Domnule, * 
respunsei eu“. . . a Ma 

3:17. „Domnule, acum explică-mi munţii;, de ce forma, lor este 
deosebită și unii întrun chip, alţii întralt chip?“ "Ascultă, zise. 
Munţii acești. 12 sunt . seminţiile (12) cari locuese, întreagă. lumea. 

- La acestea a fost predicat Fiul lui Dzeu prin apostoli“.- „Explică-mi, | 
Domnule, de .ce au. munţii deosebite înfățișări ?2*. „Ascultă, zise. 

” Aceste 12. seminţii cari locuese întreagă lumea, sunt 12 popoare. 
- Aceste se deosebest: în: cunoseință -și pricepere; cum ai văzut 
„dealorile având deosebite chipuri, aşa deosebite sunt cunoscința şi 
priceperea popoarelor. Îţi voiu explica însă felul fiecăruia de lucrare“. 

- Domnule, zisei,: mai: ântâi explică-mi,- de ce fiind munţii deosebiți, 
pietrile de pe “ei așăzându-se în zidire căpătară coloare strălucitoare 
ca și pietrile eşite din. addhcime?“, „Pentrucă, răspunse, el, - toate - 
popoarele. cari locuesc sub cer, întrucât au ascultat și crezut, au fost 

„chiemate:pe numele (Fiului) lui Dzeu. Primind ele sigilul aveau o 
ță şi dragoste şi purtau 

dupăce ele se adu- 
nară la un loc şi se făcură un trup, unele se întinară Şi fură scoase 
din neamul drepţilor şi să făcură iarăş ca, mai nainte sau. chiar mai rele“. 

18. „Domnule, zisei, cum. s'au făcut mai rele, dupăce cunoscu- 
„Beră- pe Dzeu ?%.. „El răspunse, cine nu cunoasce pe Dzeu și face rău 
așteaptă pedeapsa. răutăţii sale; iar cine cunoasce pe Dzeu este dator 
a nu mai face rău, ci bine. Dacă face r&u celee este îndatorat 

.
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a face bine, nu ţi. să pare a, face mai. mare. răutate decât celce nu . 
cunoasce pe Dzeu? De aceea ceice nu. au. cunoscut pe-Dzeu și fac - 
r&u sunt osândiți la moarte, iar .ceice au. cunoscut pe Dzeu şi au 
văzut măririle lui şi totuş fac rgu duplu “vor fi pedepsiţi şi vor muri . 
în veci.- Aşa să curățesee biserica lui Dzeu.. Cum ai văzut 'pietrile .. 

" scoțindu-se din turn, predându-se spiritelor rele şi. lăpădându-se de 
acolo ;. şi va fi un trup al'celor curaţi, precum şi turnul s'a făcut 
ca dintro piatră dupăce fusese. curăţit: astfel va fi şi biserica lui 
Dzeu: dupăce va fi curăţită şi vor fi lăpădaţi. cei răi, făţarnici, huli- 
toni, îndoelnici şi făcătorii de rele în deosebite chipuri. Dupăce aceştia, - 
vor fi lăpădaţi biserica lui Dzeu va forma :un trup, o simţire, inte- 
ligenţă, credinţă, dragoste. Atunci Fiul: lui se va veseli şi bucura - 
întrenşii. agonisind : un popor curat“... „Domnule, zisei, toate sunt 
lucruri mari şi mărețe“. „Mai explică-mi, Domnule, puterea și lucrarea 
fiecărui “dintre munţi, ca:tot sufletul ce. se încrede în Domnul -auzind 
să preamăriască numele lui cel mare, minunat şi preamărit“. :„ Ascultă, * 
răspunse, despre “deosebirea, celor 12 munţi şi a popoareloră. : ....- 
219. „Din muntele. dântâi, -cel' negru,. credincioşii sunt astfel: . 
apostați, hulitori. ai. Domnului și tradatori ai servitorilor lui Dzeu. 
Pentru aceştia nu mai “este pocăință, ci moa:te, și de aceea sunt 
negri ; căci şi neamul lor 6ste nelegiuit.. Din muntele al doilea, cel -. 
pleşuv, sunt credincioșii: fățarnici şi învățători de rele. Aceştia șunt 
asemene celor dântâi neavând-rodul dreptăţii; căci precum muntele 
lor este . neroditor, așa. și aceşti oameni au. nume,. sunt deşerţi de. 

„ “credință și întrânşii nu este nici un rod al adevărului. Pentru aceştia 
_mai este pocăință, de se vor întoaice cmnd; "iar. de--vor întârzia, 

“cu cei dântâi vor afla - moartea lor“... „Domnule, zisei, de ce pentru. 

__ aceştia mai este pocăință, iar pentru. cei. dântâi:nu? Căci. lucrările 

“lor. sânt mai asemene“. „De.aceea, răspunse, pentru: aceştia. este 

pocăință, căci n'au, hulit pe Domnul lor nici mau tradat pe servi- --- 

- torii lui: Dzeu, dar au fost făţarnici pentru pofta de căștig și au învăţat 

„după pofta. oamenilor * păcătoşi. Dar vor suferi oarecare . pedeapsă ; 

pocăință însă au pentrucă n'au hulit nici mau fost tradatori“.. .-. + 

“20. Iar din muntele al 3.,: care era cu “spini şi “mărăcini, cre 

dincioşii sunt: unii din' ei sunt bogaţi, alții. copleșiți de multe afaceri. 

Mărăcinile” însemnează. pe cei bogaţi, iar .spinii pe cei copleșiți de 

deosebite. afaceri. Aceştia (deci, cei copleșiți “de. deosebite afaceri nu) : 

se lipesc de servitorii lui Dzeu, ci: rătăcesce înecându-se în afacerile 

“lor; iar cei bogaţi cu greu' se. lipesc de servitorii lui Dzeu temân- : 

du-se că li să va“cere:ceva.. Aceştia, deci cu. greu-vor întra „în „îm 

“părăţia lui Dzeu. Căci precum greu. este a umbla între mărăcini cu . 

picioarele goale; -aşa anevoios este ȘI. pentru aceştia a întra întru 

împărăţia lui -Dzeu.. Dar pentru toţi aceştia este pocăință, însă ne n: 

târziată, pentruca ceeace mau lucrat, mai nainte în ani s€ supliniască 

acum în zile făcând 'ceva bine. (Dacă deci se.vor pocă! ŞI Vor face | 

ceva bine) vor fi vii lui Dzeu; iar de: vor stărul în. faptele lor vor - 

fi predați acelor femei cari-i vor da morţii :- .
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21. „Din al patrulea munte cu multe plante, din cari partea 
de, sus e verde, iar cătiă răd&vcini sunt uscate, unele uscate şi de 
arşița soarelui, sunt credincioșii: îndoelnici -cari au pe Domnul pe - 
buze, iar în înimă nu. De aceca principiile lor sunt -uscate .şi nau 

“putere, numai cuvintele lor trăesu, iar faptele sunt moarte. Aceştia 
(nici nu viețuese,- nici) mor. Ei samă&nă cu îndoelnicii; căci şi aceştia, 

“nică nu suut verzi, nici uscați; nici au viaţă, nici sunt morţi. Precum 
plantele lor văzând soare se uscă, .şi cei îndoelnici când aud de . 
suferinţi, din laşitate se închină la idoli şi se rușinează de numele 
Domnului lor. Aceştia, desi (nici sunt vii) nici morți. Dar şi ei de 
se vor: pocăi curând (pot să fie vii; iar_de nu se vor pocăi) sunt 
deja predaţi femeilor cari le-iau viaţa“. . | E 

22. „Din muntele al cincilea, cu plante verzi, pietros, sunt cre-. 
dincioşii astfel: sunt credincioşi dar nedocili, volnici și iubitori de 
sine, voesc a înțelege toate şi nimic nu înțeleg. Pentru închipuirea 
“lor sa depărtat dela dânşii : cunoscinţa și a întrat întrânşii neprice- 
pere: nebună. Ii se laudă a avea pricepere şi voese a fi învățători 
harnici fiind neprudenţi. Pentru” această trufie mulţi s'au făcut nimic : 
înălțându-se pe sine; căci demon mare este închipuirea (şi încrederea 
în sine); mulți din aceştia sunt lăpălaţi, unii însă s'au potăit, au 
“crezut -şi Sau supus celorce au minte, cunoscând nepriceperea lor. Şi 

- pentru ceialalţi de acest fel este pocăință; căci nu erau răi, ci mai 
ales (nebuni şi fără minte. Aceştia deci dacă) se vor pocăi vor vieţui 
lui Dzeu; iar de nu se vor pocăi, vor locui împreună, .cu femeile 
cari le fac. rău“. . a a 

„29... Din (muntele) al şeselea cu crepături mari și mici şi între 
„. erepături cu' plante vestejite sunt credincioșii astfel:. cei cu crepături 

mici sunt ceice au ceva între sine şi li sa stins credința pentru 
clevetirile: lor; dar mulţi sau pocâit din ei. Şi ceialalţi se vor porăi, 

- când vor auzi poruncile mele; căci clevetirile lor sunt mici şi îngrabă 
se întorc. „Iar care au crepături . mari stăruesc în clevetinle .lor și 
aducându-și “aminte de rele îşi răzbună. ' Acestea deci au fost arun- 
cate dela -turn şi.nu s'au aflat vreduice la zidirea lui. Aceştia cu - : 
greu vor fi vii. Dacă Dzeu şi Domnul nostru, care toate le stăpâ- 
nesce și are puterea asupra întregii creaturi, nu amintesce relele 
celorce își mărturisesc păcatele, ci este. milostiv, omul fiind muritor 
şi plin de păcate cum va aminti relele omului, ca cum poate să-l 
piardă.ori dee viaţă? V& spun vouă eu, ângerul potăinţii, care aveți 
această dispozițiune; lăpădaţi-o şi vă pocăiţi, şi Domnul va vindera. 
(păcatele) voastre de mai nainte, de v-aţi curăţit de acest spirit rău; 
iar -de nu, veţi fi dați lui spre moarte. o 

24. „Din al şeptelea (munte cu plante) veizi .(și) vesele, iar 
muntele întreg este în belşug, şi tot. felul de animale şi paserile.. 

- cerului păsceau (plantele de pe acel) munte, iar plantele păscute 
cresceau şi mai frumoase, credincioşii Sunt aşa: totdeuna au fost 
simpli, nevinovaţi (Și fericiţi), nimic mau 'avut între sine, ci totdeuna 
sau bucurat de servitorii lui Dzeu, erau îmbrăcaţi: în spiritul (sânt
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al acestor) fecioare şi totdeuna erau "milostivi cătră tot omul, şi fie-. 

cărui om dădeau fără pizmă și întârziere din rodul ostenelelor, V&- 

zând (deci) Domnul simplicitatea şi bunătatea lor li-a dat prisosință 

în ostenelele mânilor lor şi li-a dat har în toată -lucrarea, lor.: lar 

eu, ângerul pocăinţii, vă spun: rămâneţi astfel, şi nu să va, risipi 

sămânța voastră în veci. Căci Domnul v-a examinat și! v-a scris * în 

numărul -nostru,. şi “întreaga voastră -sămânţă va locui cu Fiul lui - 

Dzeu ; căci voi aţi luat din spiritul lui“. E : 

25. „Din muntele al optulea, unde erau fântâni. multe şi toată 

- ereatura Domnului se -adăpa din fântâni, „credincioşii sunt astfel: 

- apostoli şi învățători care au. predicat în întreaga lume şi au predicat 

cu demnitate şi sânțenie “cuvântul lui Dzeu și întru nimic nu sau 

. abătut după vro poftă rea, ci totdeuna au umblat în. dreptate şi 

adevăr, dupăcum - primiseră Spiritul sânt. Viaţa acestora este cu 

Anger | Aa 

26.. „Din muntele al noauălea, cel sterp, cu şerpi şi animalele 

sălbatece cari păgubesc pe oameni, sunt. credincioşii așa: unii cari 

au pete sunt diaconi care rău au administrat oficiul şi au răpit viaţa 

văduvelor “şi. a orfanilor, iar loru-și au făcut căștig din serviţul do-. 

“ bândit spre administrare; dacă deci stăruesc în pofta lor au. murit 

şi nu mai au speranță de viață; iar de se vor întoarce şi -vor îm- 

plini cu sânțenie oficiul lor mai pot fi vii. Cele riioase iarăș sunt 

ceice s'au lăpădat şi nu s'au întors la Domnul lor, ci s'au sălbătecit 

şi înstrăinat, nu se unesc cu servitorii lui- Dzeu, ci. singurațici. dau 

sufletul lor pierzării. Căci precum viţa rămasă singură întro“ îngrădi- 

tură, - piere în. urma negrijirii şi se pustiesce de celelalte plante, iar 

cu'timpul se face sălbatecă:și nu mai este folositoare stăpânului, 

astfel, şi aceşti oameni au degenerat şi sălbătecindu-se. devin nefolo- 

sitori Domnului lor. Pentru aceştia este pocăință numai dacă nu să 

dovedesce că din: inimă sau lăpădat; iar de să va dovedi că. din 

inimă s'a lăpădat vrunul, nu sciu, de mai pot fi vii. Acestea nu le 

-. *spun pentru: zilele de acum, ca, Jăpădându-se cineva, să iee pocăință; 

“căci.e cu neputinţă să se mântuiască celce acum se lapădă de Dom- 

nul său; ci.numai acelor. pare a fi dăruită pocăinţa, care mai demult 

“sau lăpădat. Dacă deci cineva voesce a se pocăi s& o facă îngrabă, . 

mai nainte de ce s'a sfârși zidirea turnului; iar de nu, va fi pierdut 

de femei spre moarte. Şi cele bucăţite sunt cei vicleni şi clevetitori ; 

“ şi animalele sălbatece ce le-ai văzut pe munte sunt aceştia. Căci 

“ precum fiarele strică şi - nimicese pe om. cu veninul lor, astfel şi 

” cuvintele acestor oameni strică și pierd pe oameni. Aceștia, deci sunt 

scurtați în credință pentru taptele lor; unii însă, s'au pocăit şi mân- 

tuit. Şi ceialalți — fiind astfel — se. pot mântui, de se vor pocăi; 

dacă însă -nu se vor pocăi, să vor. omori cu: acele femei, a căror . 

putere auf. E: a a ; Ei 

27. „Din muntele al-zecelea, cu arbori care umbriau turma de. 

“oi, credincioşii sunt: episcopii şi cei ospitali care totdeuna, Cu -bucu- 

pie au primit în casele lor. pe servitorii lui Dzeu fără fățărnicie ; 

Să a a a e [m e
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iar episcopii totdeuna, fără încetare au purtat grijă de cei lipsiţi și 
de vâduve. prin servitorimea lor şi au trăit totdeuna în sânțenie, 
Aceştia deci. totdeună vor. fi îngrijiţi de. Domnul. Care lutră acestea 
sunt şi binevăzuţi -la Dzeu şi au deja loc cu. ângerii, de vor: stărui 
pănă în. sfârşit servind Domnului“. - - - - . 
„„..*98..„Din muntele al unsprezecelea, unde “erau arbori plini de 
„fructe, înfrumseţaţi : unii cu unele, alţii cu alte fructe, credincioşii 
sunt aşa: ceice au suferit “pentru. numele: Fiului lui Dzeu, “care cu 
bucurie au. suferit din toată inima şi şi-au dat sufletul“. :, Domnule, 
zisei, de ce au toți pomii fructe, unele însă sunt mai frumoase ?* 
„Ascultă, răspunse el. Cari au suferit pentru numele sunt binevăzuţi 
la Dzeu, păcatele lor toate sunt şterse, căci au suferit pentru numele . 
Fiului lui Dzeu: Ascultă,. de ce fructele lor :sunt deosebite, unele 
chiar foarte frumoase. Ceice aduşi ' înaintea: autorităţii lumesti, zise, - 
fiind torturați nu s'au lăpădat,. ci cu. plăcere au răbdat, sunt mai 
văzuţi la Domnul; fructul lor e mai. frumos. Iar. ceice fură “lași şi 
rezervaţi şi cugetau în inimele lor, de să. se lapede sau-să mărturi-. 

_siască şi au suferit, fructul acestora este“inferior, pentrucă se înălțase .. 
"în inima lor acest sfat; acest sfat este r&u, ca un servitor să nege 
pe Domnul său. Căutaţi voi tare. voiţi acestea, ca să nu dăinuiască 
acest sfat în -inimile voastre şi să fiți .morţi pentru "Dzeu. lar voi 

"care ați suferit pentru” numele trebue să preamăriţi pe Dzeu, că Dzeu 

păcatele. - Însă nu vă ţineţi pe voi fericiţi; ci mai. ales credeţi că - 
Jucu. mare este, dacă vrunul din voi -a suferit pentru Dzeu. Domnul 
vă dă viăţă ca -resplată şi voi nu înţelegeţi; căci păcatele. voastre 
vau asuprit, şi de nu aţi fi suferit: pentru numele Domnului, aţi fi: 
fost monti pentru. Dzeu din! cauza păcatelor. Acestea, vi. le spun, celor. 
“îndoelniti,- pentru lăpădare sau mărturisire. Mărturisiţi “că aveţi un, 
“Domn, ca nu lăpădându-vă să fiți daţi în închisoare.” Dacă "păgânii. 
pedepsesc pe sclavii lor. când vrunul se; lapădă de stăpânul s&u, ce 
credeţi că va face Domnul vouă, care are putere peste toate? Depăr= 

29. „Din muntele al- doisprezecelea, cel alb, credincioşii: “sunt 
ca, copiii miti, în inima cărora nu s'a înălțat nici o r&utate, nici nu 
cunosc maliţia, ci totdeuna au stăruit -pelângă ființa, copilărească. 
„Aceştia vor locui fără şovăire în împărăţia lui Dzeu (căci) cu nici o 

"acum pietrile. luate. din șes cari au. fost așăzate în . zidir 
_ pietrilor scoase din. turn, și pietrile- rotunde puse. în zidire Și acelea 
“cari încă sunt rotunde, e en 

faptă n'au pângărit poruncile lui Dzeu,. ci au stăruit ca copii în toate . 
zilele vieţii în acelaş cuget.. Ceice stăruiţi, zise, şi veţi fi ca copiii, - 
fără r&utate, veți fi- mai cinstiţi decât cei despre care am vorbit maj : 

"nainte; pentrucă toți pruncii sunt binevăzuţi.la Dzeu şi cei: dântâi 
la: dânsul, Fericiţi sunteţi deci câţi ați lăpădat răutatea şi aţi îm- 
brăcat, nevinovăția ; mai nainte de. toţi. veţi fi vii lui: Dzeu.« Dupăce 
sfârși el asămănăzile despre munţi îi zisei: „Domnule, 

e :în locul 

4 

" explică-mi.. 

- v-a învrednicit ca să purtaţi acest. nume şi să vă vindecaţi.. de toate- 

„taţi: aceste sfaturi din inimele voastre, ca totdeuna să fiți vii luiDzeu“."



“acestui turn“. 

„mit sigilul acesta, ca. să 

“ amărăciunii vătămărilor, să. fiţi întrun „spi ndeca 

iziuni “vele, 'câ Domnul turmei 'să se bucure de : 

nsă de va! afla toate sănătoase. Iar . de - va. 

“este, “ca păstorul să sufere cev 

| AT 

„30. „Ascultă: răspunse, despre toate acestea. .Pietrile luate din 

şes şi puse în: zidirea, turnului în locul celor lăpădate sunt rădăcinile 

acestui munte alb. Dupăce toți. credincioşii din muntele. cel alb fură ” 
aflați nevinovaţi porunci stăpânul turnului. ca, acestea, să fie scoase 

“din poalele acestui munte și aduse în zidirea” turnului. _ Căci scia, 

că venind aceste pictri în zidirea turnului. vor rămâne tot albe stră- 

„lucitoare şi nici una nu va, negri. Jar. de ar fi luat pietri de pe 

ceialalți munţi ar fi trebuit iarăș să examineze turnul şi 8-1 curețe. 

Aceste toate erau albe, care au crezut şi vor mai crede; căci sunt . 

din acelaș neam. Fericit este acest neam pentrucă e: nevinovat. 

Ascultă acum şi despre pietrile rotunde și strălucitoare. Toate sunt 

“de pe acest. munte alb. Ascultă, de ce au fost aflate rotunde.:. Avu- 

țiile lor le-au ascuns puțin adevărul şi l-a întunecat, . de .Dzeu însă 

toată equitatea şi virtutea adevărului. V&zend Domnul cugetul lor, 

că. ar putea favoriza adevărul şi rămâne buni, a poruncit săli să: 

ciuntiască. averile, dar - să nu li se iee de tot, ca să poată face 

ceva bine din cele rămase lor, şi vor. vieţui lui. Dzeu, pentrucă sunt 

din neam bun. De_aceea deci sunt puţin ciuntite şi puse în zidirea 

31. „lar celece au rămas pănă acum: yotunde, nici. nu sunt 

apte spre. zidire, pentrucă n'au primit sigilul, au fost puse la, locul: 

lor; căci erau foart6 rotunde. “Trebue ciuntite asupra lor. veacul 

acesta. şi toată deşărtăciunea. averilor lor, şi atunci vor întra în îm- 

“părăţia lui Dzeu. Ei trebue să între în împărăţia lui Dzeu, căci 

Domnul a binecuvântat acest neam nevinovat. “Din acest neam deci 

“nici unul nu va “pieri. Deşi greşâsce vrunul fiind. ispitit de. diavolul 

cel r&u, îndată va -alerga la Domnul. Vă „declar fericiţi eu, îngerul 

„pocăinţii, toţi care sunteţi nevinovaţi ea -pruntcii, pentrucă partea 

şi. cinstită la Dzeu. Vă spun tuturor care aţi prl- 
voastră este bună d n ti care : 

“fiţi simpli şi să nu vă. aduceţi aminte . de 

toate v&tămările, nici stăruiţi în r&utatea voastră sau în -amintirea 

rit, vindeeaţi şi ' lăpădaţi 

dela voi aceste sciziul 

acestea. Se va bucura însă. | a 

“afla vruna r&tăcită din ele, vai va fi păstorilor. - Iar de înșiși păstorii 

vor fi risipiţi, ce vor răspunde pentru oile “lor ? Vor zice “doar, că 

au fost maltrataţi 'de- oi? Nu vor afla crezămâht. Căci necrezut lucru 

va pedepsi pentru. minciuna Sa. Şi.eu sânt păstor şi. trebue să dau 

cea mai severă dare de samă despre voi. ee e 

80. ,Vindecaţi-vă deci pănă- să zidesee'turnul. - Domnul locuesce 

în bărbaţii iubitori de pace; penirucă Stă. te înaint a; 

se. depărtează însă foarte de cel certăreţi şi pierduţi prin răutate. Daţi-i 

înapoi spiritul întreg “cum, l-aţi primit. Căci dacă piuarului ai dat 

o haină nouă întreagă, voesti întreagă să ti-o dee înapoi, dacă. ţi-ar 

„da-o piuarul ruptă, ai primi-o? nu mal vârtos, te-ai aprinde şi al 

-* nicicând “nu s'au lăpădat, nici cuvânt rău ma ieșit din gura “lor, ci - 

a din partea. turmei; ci mâi. vârtos să ... 

tracă, scumpă este înaintea lui pacea ; -



“ Faceţi pocăință care” vă este de folos.“ 

Mg. 

mustra, zicând: Ți-am dat haina întreagă;. de ce âi rupt-o şi ai 
- făcut-o nefolositoare? şi pentru ruptura ce. ai făcut nu: să mai poate 

întrebuința. Au nu toate aceste . cuvinte. vei- zice: piuarului pentru 
ruptura aflată în haina ta? - Dacă deci așa îţi pare r&u după haina. 
ta şi te .căinezi că. n'ai-primit-o. întreagă, ce gândesci. că-ţi va face 
ție Domnul „care ţi-a, dat un spirit întreg,. iar tu îl redai nefolositor 
încât spre nimic nu mai poate fi de folos stăpânului său? Întrebuin=" 
țarea lui adecă devine nefolositoare, dupăce “este stricat de tine. Au 
Domnul spiritului tâu nu-ti va face ție. -asemene pentrucă ai făcut 
aceasta, și te va da (morţii) 24. „Da, zisei eu.“ „Tuturor pe care-i . 
va afla stăruind în amintirea vătămărilor suferite asemene le va face.* | 
„Nu căleaţi, zise el, blândeţa lui cu. picioarele, ci mai ales îl cinstiți, . 
căci este atât de răbdător cătră călcările voastre, şi nu este ca voi. _ 

33. „Cele scrise mai nainte eu,. păstorul, ângerul pocăinţii le-am - 
“arătat și grăit: servitorilor lui Dzeu. De veţi crede deci și veţi as- 
culta cuvintele mele și veţi umbla întrânsele şi: veţi îndrepta căile 
voastre, puteţi fi vii. Jar de veţi stărui în râutate şi aducerea aminte 
de vătămări, nici unul din -aceştia nu va viețui lui Dzeu. Toate 

"acestea ce aveam să șpun sunt grăite pentru voi.“ - Mie: iarăş “îmi 
grăi păstorul: „Mai întrebat: despre toate 2%, „Da, răspunsei, Dom- 
nule.“ „De ce nu mi'ai întrebat asupra formei pietrilor puse în zidire, 
ca, s& umplem forma lor ?%. „Domnule, r&spunsei, am uitat.“ „Ascultă, 
zise, despre ele." Acestea sunt 'ceice au auzit poruncile mele şi din 

„toată inima au făcut pocăință.. Şi văzând Domnul că pocăința lor 
"este bună şi curată și că pot stărui. întrânsa-a poruncit să li se 
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" şesce-ţi maturitatea acestuia și m 

„căinţii în lumea, întreagă. Nu ţi să pâre puternic ? Dar 

şteargă păcatele de mai nainte. Aceste urme erau păcătele lor şi au 
fost. nivelate. ca, să nu se vază.“ aie i 

Astmănarea X. - , 
1. Dupăce scrisesem această carte -veni acel ângei,. care m-a - 

predat păstorului, în casa unde eram, şi șezu pe pat, iar la dreapta, . 
lui stătea, păstorul. Apoi mă chiemă, şi-mi zise: „Te-am dat pe tine . şi casa'ta acestui păstor, ca să poti fi scutit de el“. „Da, Domnule“. 
„De voesci, zise el, a fi scutit de orice chin şi cruzime, să ai roroe . în tot lucrul și cuvântul bun: şi toată virtutea dreptății, umblă - în aceste porunci, cari ţi. le-am dat şi vei putea stăpâni toată  nedrep- tatea. De vei ține aceste porunci, ţi să va, “Supune toată pofta şi plăcerea acestui veac, dar vei avea succes în orice lucru bun. Însu- 

odestia, şi spune tuturor că el stă în mare onoare la Dzeu și în vază la Domnul, este capul unei puteri mari și puternic este în oficiul său. „Numai lui s'a dat puterea po- nții ea, între voi disprețuiți seriozitatea lui şi cruțarea, ce oare cu voi. e 
2. Iar eu i-am răspuns :- „Domnule, întreabă-l de'am făcut ceva — de când este în casa:mea — afară de rEnduială, de l-am ofenzat cu ceva“. „Sciu, zise, că tu nimic mai făcut afară de rânduială, nici | 

Pia



lui. Iar ele cu bucurie primiră- aceste “cuvinte. : - 

- 

vei face. Dar de aceea îţi grăesc acestea. ca să stăruesci. Căci el 
mi-a spus lucruri bune despre tine. Tu însă vei spune aceste lucruri 
altora, ca şi ei care deja s'au pocăit sau se vor pocăi să aibă acelaş 
cuget ca -tin6, şi acesta s€ mijlociască pentru dânşii la mine, iar eu 
la Domnul“. „Domnule, zisei,. eu vestesc! fiecărui om. lucrurile minu-= 
nate ale Domnului; dar. sper, că ceice mai nainte au păcătuit auzind 
acestea, de bună voe se vor pocăi ca să dobândiască iarăş viața“, 
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„Stăruesce deci, răspunse, în acest ofici şi-l împlinesce. Iar toți care 
vor împlini poruncile lui vor avea viață, iar acesta mare onoare la 
Domnul. Ceice nu 'vor ține însă poruntile lui fug dela viața. lui şi 
sunt contra lui, nici “urmează poruncile lui, ci se dau morţii și fiecare * 
din ei este vinovat de sângele său. Ție-ţi spun însă ca, se servesci ace- 
stor porunci şi-te vei vindeca de păcate“. | A 

3. „Ti-am trimis însă aceste fecioare ca să locuiască cu tine; 
căci am văzut că-ţi sunt binevoitoare. Le ai deci ajutoare, ca atât 
mai bine să poţi ţine poruncile lui; căci e cu neputinţă fără aceste 

- persoane a. ține poruncile acestea. Văd că bucuros petrte cu tine. 
Dar eu le voi porunci ca absolut să nu: părăsiască casa ta. Tu cu- 
rățesce numai casa ta; în casă curată ele cu plăcere stau. Căci sunt . 
curate, caste și sirguincioase şi pline de graţie la. Domnul. De vor 
avea. deci casa ta curată, cu tine vor rămâne; iar de se va întâmpla, 
numai ceva întinare, îndată vor părăsi casa ta. Aceste fecioare. ab- 
solut nu iubesc: întinarea“. Eu i-am răspuns: „Sper,- Domnule, „că le . 
va plăcea aşa mult încât. cu plăcere vor locui totdeuna în casa mea. 
Şi precum nu s'a, jălbuit întru: nimica cela cui m'ai. predat, aşa nici 
acelea nu se vor jălbui“: Păstorului zise: „Văd, zise, că servul lui Dzeu 
voesce a fi viu, a păzi aceste porunti şi -ca -fecioarele să':locuiască . 

în locuinţă curată“. Zieând acestea, mă dădu iarăş păstorului, chiemă 

fecioarele şi le zise: „Pentrucă văd că voi cu plăcere locuiţi. în casa 

acestuia, vi-l: recomand şi casa lui, ca nicicând să nu părăsiţi casa 
- 

4. Apoi îmi zise: „Fii bărbat în ! administrarea acestui ofici, 

fiecărui om spune lucrurile minunate ale Domnului și vei avea har : . 

în acest ofici. Oricine va umbla în aceste porunci va fi viu şi fericit 

va fi în viaţa, sa; iar cine le va negriji nui va fi viu şi „nefericit va 

fi în viața sa. Spune tuturor care pot face bine, să nu neglige aceasta ; 

folositor este. lor a face fapte bune. Iar eu zic, că fiecare om trebue 

ajutat în nevoi. Căci celce duce lipsă şi suferă neplăceri în viaţa sa 

zilnică. se află în mare chin şi lipsă. Cine scoate: din nevoie atare 

suflet îşi agonisesce mare bucurie. Căci cel chinuit de atare nevoie 

se. chinuesce ca şi cel. legat în fier | entrn aceste 

torări, neputându-le suporta, îşi fac moartea... Cine deci cunoasce 

necazurile unui atare om Şi nu-l ajută, i şi este 

vat de “sângele aceluia. "piceţi fapte, bune, voi, care aţi primit dela 

Domnul, ca să nu se sferşiască zidirea turnului pănăce voi întârziaţi 

cu facerea. Pentru voi. s'a întrerupt zidirea turnului. De nu grăbiţi 

X.- Căci mulţi pentru aceste strim- 

face păcat mare şi este vino-



160 - at | 

- a-face bine, să.va sfârşi zidirea, iar voi veți fi eschişi“. Iar dupăce 
„vorbi cu mine, se sculă de pe-pat şi luând pe. păstor și pe fecioare . 
„se depărtă. zicându mi, că va -trimite pe păstor. şi pe fecioare in 
„casa mea: PN a a . . 
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